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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- . طبعة األولى ال–]. 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. عريفدراسة وت–االحاديث الموضوعة . ١
دفع –ايمان –. هـ. ق٣–٩١، )ع(ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم . ٤. دفع مطاعن–. هـ١١-هـ .ق٥٣

. هـ٢٣-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. ردودشبهات و–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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التاسعالفصل 

بنت أبي بكرعائشة
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٧

أن َأم عنة عليها،، فهل ترجع الّل!عائشة تلعن عمرو بن العاص
!الصحابة فيهم من هو مستحق للّعن؟

عـن ،جريـر ثنـا ،سـعيد بـن قتيبـة ثنـا ،الثقفيإسحاقبنحممدثنا... 
علىرأيتينيإن:عائشةيلقالت: قالمسروقعن،وائلأيبعن،األعمش

،ملحمةٌحولِكنلتكون،رؤياِكصدقتلئن: هلافقلت،رنحتبقرويلوحتلٍّ
أمـراً كـان إنْهفلعلّـ : هلـا فقلـت ،قلـت مابئس،كشرمنهللاباأعوذ: قالت

،ذلـك أفعـل أنْمـن إيلّأحـب الـسماء منأخرلئنواهللا: فقالت،سيسوءِك
أنّعندهاكرذُ،بعدكانافلمـ قَعنهاهللارضياًعلييلفقالـت ،الثديـة ذالَت :
أهـل مـن تعـرف ممـن ذلـك شهدنمِمناساًيلفاكتبالكوفةقدمتأنتإذا

نمِمعشرةٍعيِشكلمنهلافكتبت،أشياعاًالناسوجدتقدمتفلما،البلد
فإنـه العـاص بـن عمـرو اهللانعـ لَ: فقالتبشهادمفأتيتهاقال،ذلكشهد

زعيلمأنقَهلَتصرِمِبه.

.خيرجاهمولَ،الشيخنيشرطعلىصحيححديثهذا
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن...................................................٨

)١(.ومسلمالبخاريشرطعلى: تلخيصاليفالذهيبتعليق

عن سب الصحابة، ينهىصلى اهللا عليه وآله وسلم ها هو النيب : أقول
فكيف باللّعن؟

) وآلــه(قــال الــنيب صــلى اهللا عليــه : قــال،يب ســعيد اخلــدريأعــن ... 
)٢(..ال تسبوا أصحايب:وسلم

) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعندالريحنعلَالًرجأنّ،عباسابن   عن.. 
،بأهٍللهليسشيئاًنعلَنمهوإن،مأمورةهافإن،الريحتلعنالفقال،وسلم

رجعليهعنةُاللِّتع.

ابـن   بـشر غـري أسـنده أحـداً نعلمال،غريبحديثهذاعيسىأبوقال
..عمر

)٣(.٢٧٦الصحيحة : صحيح:األلباينالشيخ حتقيق

.٢٣٤٢/ ٦٧٤٤احلديث . ١٤ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)١(
لوكنـت متخـذاً   : وسـلم )وآله(باب قول النيب صلى اهللا عليه       / كتاب املناقب / صحيح البخاري )٢(

.٣٦٧٣احلديث . خليالً
. ٣٧٠صـفحة  / بـاب مـا جـاء يف اللعنـة    / كتاب الرب / اجلزء الثاين / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٣(

.١٩٧٨احلديث 
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٩

ها يف يجلد رمتوعائشة.. يصلّيليه وآله وسلم صلى ا عالنيب 
!!صلى ا عليه وآله وسلمفيغمزها قبلته

كنـت  : هـا قالـت  نأوسـلم  ) وآلـه (عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه  
ورجالي يف قبلته، فإذا وسلم ) وآله(أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه

والبيـوت يومئـذٍ   : قام بسطتهما، قالتسجد غَمزين، فقبضت رجلَي، فاذا 
)١(..ليس فيها مصابيح

.اإلشارة واجلس والضغط باليد أو العني:الغمز

مـام علـي عليـه    اإليعلـ  ونتـشكل يسالـصحابة   سنة  تباع مدرسة   أنّ  إ
من ٥٥يةيف اآلواليت جاءت ،السالم بتصدقه باخلامت حال الركوع يف الصالة

ِإنَّما وِليُكم اللَّه ورسولُه والَّذِين َآمنوا الَّذِين يقِيمون {: سورة املائدة املباركة
وناِكعر مهو َكاةالز ُتونؤيو َلاةالص{...

.٣٨٢احلديث . لى الفراشباب الصالة ع/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................١٠

.لتفاته اىل السائل يعترب خدشاً ونقصاً يف صالتهانّ انصرافه وإويقولون 

غمز ِرجِل عائـشة حـال     فالفرق واضح وجلي بني التصدق باخلامت وبني        
!الصالة

ق اإلفلو كان هناك طعنيف تصدعليه السالم حال الصالةمام علي،
.!أََوىلصلى اهللا عليه وآله وسلم كرم فالطعن يف الرسول األ
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١١

حوغرية! دس !وهتج أزواج رسول ا بم عائشة على أَح
!!الصحاحيفصلى ا عليه وآله وسلم 

ما ِغرت على أحٍد من نساء النيب صلى اهللا عليه: ة قالتعن عائش... 
ولكن كـان الـنيب صـلى اهللا      ماغرت على خدجية، وما رأيتها،    وسلم  ) وآله(

ما ذبح الشاة، مث يقطّعها أعضاًء مث يبعثها        بيكثر ذكرها، ور  وسلم  ) وآله(عليه  
   يف صدائق خدجية، فرـه مل يكـن يف الـدنيا              بلـه كأن مـرأةٌ إالّ خدجيـة؟   اما قلـت

)١(!إنها كانت، وكانت، وكان يل منها ولد: فيقول

أخفى البخاري بعضاً من فضائل السيدة خدجية سالم ،!كعادته: أقول
.!ووضع بدالً منها عبارة إنها كانت، وكانت،اهللا عليها يف احلديث

ذا ذكـر  إوسـلم   ) وآلـه (كان الـنيب صـلى اهللا عليـه         : ، قالت عن عائشة ...
ما أكثر ما تذكرها : فِغرت يوماً فقلت:قالتخدجية أثىن عليها، فأحسن الثناء، 

وسـلم خدجيـة   )وآله(باب تزويج النيب صلى اهللا عليه  / كتاب مناقب االنصار  / صحيح البخاري  )١(
.٣٨١٨احلديث . وفضلها رضي اهللا تعاىل عنها
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................١٢

وجلّين اهللا عزلَما أبد: محراء الشدق، قد أبدلك اهللا عز وجل خرياً منها، قال        
وواستين خرياً منها، قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدقتين إذ كذبين الناس،             

.النساءوالدأولدها إذ حرمين وجلّقين اهللا عزورزمباهلا إذ حرمين الناس،

وهــذا ســند حــسن يف .حــديث صــحيح: تعليــق شــعيب األرنــؤوط
)١(املتابعات

! يف الرواية دالالت عديدة: أقول

يكثر الثناء على أُم صلى اهللا عليه وآله وسلم نّ الرسول االكرم   أ.. منها
ها، وعائشة تتكلم عنها، وهي املؤمنني خدجية عليها السالم ويحسن الثناء علي

وتعين (خرياً منها صلى اهللا عليه وآله وسلم بدل النيب أاهللا أنّوتزعم ! م ترهالَ
صلى اهللا عليه ولكن النيب   .السالمذ تزوجها النيب بعد خدجية عليها     إ! )نفسها

ال أفضل منها، وسالم اهللا عليهانّ أُم الزهراءأويؤكد ! ينكر قوهلاوآله وسلم 
، ولو !)عاقر(ويعيب على عائشة بأنها عقيم !زالت ساكنةً يف قلبه الشريف

..كان مِحباً لَها، لراعى مشاعرها بعدم ذكر ذلك

أفـضل مـن بقيـة       هنـاك نـساءً    تؤكد بـأنّ   مباركات، بينما نزلت آيات  
..و..و..و! عابدات! مؤمنات.. زواجهأ

هي اليت واست سالم اهللا عليها،املؤمنني خدجيةأم ويف الرواية تأكيد بأنّ
.!يدعي القومكماوليس غريها،هاماِلِبصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب

:تيمية ونفاقه، وذلك بتأويله ملعىن هذا احلديث الشريفابن الحظ: أقول
.٢٤٨٦٤احلديث . ٣٥٦صفحة / مسند عائشة / ٤١اجلزء / مسند اإلمام امحد بن حنبل)١(
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١٣............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

يل ين خبٍريلَمنها، إنْ صح معناه ما أبدين اهللا خبٍريلَما أبدةقوله خلدجي(.. 
نّ خدجية نفَعته يف أول اإلسالم نفعاً لَم يقم غريها فيه مقامها، فكانت منها، أل

لكن عائشة صحبته يف آخر .خرياً له من هذا الوجه، لكوا نفَعته وقت احلاجة
النبوة وكمال الدين، فحصل هلا من العلم واإلميان ما مل حيصل ملن مل يدرك إالّ 

نتفعت ـا أكثـر ِممـا       االزيادة، فإنّ اُألمة     فكانت أفضل ذه  . أول زمن النبوة  
.نتفعت بغريها، وبلغت من العلم والسنة ما لَم يبلغه غريهاا

) وآلـه (فخدجية كان خريها مقصوراً على نفس الـنيب صـلى اهللا عليـه     
نتفعوا بعائشة، وال كان الَم تبلّغ عنه شيئاً، ولَم تنتفع ا األمة كما ،وسلم

تعلّمه وحيصل هلا من كمال اإلميان به ما حصل ملن علّمه الدين قد كمل حىت
مهّه على شيٍء واحٍد كان أبلغ فيه اجتمع وآمن به بعد كماله، ومعلوم أنّ من

ِممن تفرق مهّه يف أعماٍل متنوعٍة، خدجية رضي اهللا تعاىل عنها خري له مـن             
)١(.تيميةابن كالمانتهى .)..هذا الوجه، لكن أنواع الرب لَم تنحصر يف ذلك

وأي ؟الًثَتيمية؟ حـرب اجلَمـِل مـ   ابن نتفاٍع لُألمة يقصد اأي  : أقول
ِعلٍْم؟ إرضاع الكبري؟

        هات املؤمنني، فعليه أن يـذكر حماسـنهنوإذا كان يريد أن يفاضل بني أم
!.مجيعاً، دون التنقيص من واحدٍة على حساب األخرى

صلى اهللا عليه على نفس النيب فعندما يقول كان خري خدجية مقصوراً   
صلى اهللا عليه وآله ألَم يعلم بأنّ اإلسالم كلّه يتمثّل بنفس النيب ،وآله وسلم

.٣٠٤و٣٠٣صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................١٤

؟ ما هذا اهلذيان؟ وسلم

صلى اهللا عليه وآله وسلم مث الحظ يف الروايات اآلتية شدة حب النيب 
،ج عليهام يتزونه روحي ِفداه لَإُألم املؤمنني السيدة خدجية عليها السالم، و

!.طاملا هي زوجته، خبالف بقية زوجاته

) وآلـه (ماِغرت على نساء الـنيب صـلى اهللا عليـه      : عن عائشة، قالت  .. 
وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا     : ني ملْ أدِركْها، قالـت    إاالّ على خدجية و    ،وسلم
،)ها اىل اصدقاء خدجيةأرسلوا ِب(:فيقول،ذا ذبح الشاة  إوسلم  ) وآله(عليه  
خدجية؟ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           : فأغْضبته يوماً، فقلت  : قالت

)١(..بهاإني قد رِزقْت ح:وسلم) وآله(

وسـلم  ) وآلـه (يتزوج النيب صلى اهللا عليه     ملَ:عن عائشة، قالت  . ..
)٢(.على خدجية حىت ماتت

،عمـار أبـو اثنـ ،إسحاقبنحممدثنا،زيادبنحممدبناهللاعبدأخربين
: قالـت عائـشة عـن ،أبيهعن،عروةبنهشامثنا،موسىبنالفضلحدثنا

عليهاهللاصلىاهللارسولجينتزووما،خدجيةتدسحمامرأةًاتدسحما
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولأنّوذلك،ماتتمابعدإالّوسلم  ) وآله(

.بصنوالفيهصخبال،قصٍبمناجلنةيفببيٍتهارشبوسلم 

. بــاب فــضائل خدجيـة أم املــؤمنني رضــي اهللا عنــها / كتــاب فـضائل الــصحابة  / صـحيح مــسلم )١(
.٦٣٠٦احلديث 

.٦٣٠٩احلديث . نفس املصدر السابق)٢(
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١٥............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

.خيرجاهمولَ،الشيخنيشرطعلىصحيححديثهذا

)١(.ومسلمالبخاريشرطعلى: التلخيصيفالذهيبتعليق

:تيمية عن عمل أهل النارابن ، ماذا يقول)هداك اهللا(الحظ اآلن 

:فأجابما عملُ أهِل اجلنة، وما عملُ أهلِ النار؟سئل شيخ اإلسالم، 

فمثـل اإلشـراك بـاهللا،      وأما عمـل أهـل النـار        ..احلمد هللا رب العاملني   (
)٢(. ).واحلسدوالتكذيب بالرسل، والكفر

يدخله حقائق اإلميان إذا كان فيه مـا  نّ القلب ال إ.. (:كذلكيقول  و
)٣(..).ينجسه من الكرب واحلسد

لـى  ت عرمـا غِـ  :عن عائشة قالتعن هشام بن عروة، عن أبيه،   .. .
) وآلـه (من كثرة ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليـه     ،ت على خدجية  رِغامرأٍة ما 
)٤(..وتزوجين بعدها بثالث سنني: هلا، قالتوسلم 

مل صلى اهللا عليه وآله وسلم كرم نرى الرسول األ.. يف الرواية: قولأ
بل . املؤمنني خدجية سالم اهللا عليها ليتزوج بعدها مباشرةأُميكن ينتظر وفاة 

ى عام وفاتِ  سماطالب سالم اهللا عليه يبأووفاة حاِميه وسيد البطحاء      ،هام
نْأىل إ. ولعلّ احلزن ظلّ مالزماً له هذه املدة وهي ثالث سنوات.. بعام احلزن

.٤٥٢/ ٤٨٥٤احلديث . ٢٠٥ص/ كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج/ املستدرك على الصحيحني)١(
.٤٢٣-٤٢٢صفحة ../ رسالة يف العبادات: ببا/ اجلزء العاشر/ جمموع الفتاوى)٢(
.٢٤٢صفحة / يف علم الباطن والظاهر: باب/ ١٣اجلزء / نفس املصدر السابق)٣(
.٨٣٦٣احلديث . ٩٤صفحة / اجلزء اخلامس/ السنن الكربى للنسائي)٤(
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.ها كان يذكرها دائماً ويثين عليها كثرياًة حبه لَولشد.. تزوج عائشة

و تغيـر   أه،عصابأو تثري   أ،هأو تغضب  عليه، وهي مل تتطاول   ؟كيف ال 
ها،كما كانت تفعل بتصرفاِتصلى اهللا عليه وآله وسلم مي ركالهمالمح وجه

!!من نسائهغريها

 ..نىعوسِنمـةَ، بنّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         أ،  عـن عائـشة   طَلْح
لقـد أخلفـك    : كان يكثر من ذكر خدجية رضي اهللا عنها فقلـت         وسلم  ) وآله(

محـراء  مـن عجـوٍز مـن عجـائز قـريش            -أعقبـك اهللا  : ما قال محاد  برو -اهللا  
ماكنت أراه االّ عند فتمعر وجهه متعراً: األول قالهلكَت يف الدهر الشدقني

..وإذا رأى خميلة الرعد والربق حىت يعلم أَرمحةٌ هي أَم عذاب،نزول الوحي

)١(.على شرط مسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

مراءحدقني،الشسـقطت، إذااألسـنان فـإنّ األسـنان، سـاقطة : أي
.الفميفاحلمرةظهرت

هوجه رعمت ،أي:يغةٌتفْرص هلَتوع ،ههجو ر!.

كان يكثر ذكر وسلم ) وآله(عن عائشة انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه        .. 
 كثر ذكر خدجية وقد        : خدجية، فقلتأخلف اهللا لـك مـن خدجيـة        ما أكثر ما ت

فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه قد هلَكَت يف دهٍر،     محراء الشدقني عجوز  
إنّ اهللا رزقَها مني ماملْ : غضباً مارأيته غَِضب مثله قَطّ، وقال     وسلم  ) وآله(

   قلت ،ي عفـا اهللا عنـك، واهللا ال          : يرزق أحداً منكنعن يارسول اهللا اعف
.٩٣/ ٧٧٧١احلديث . ٣١٨صفحة / كتاب االدب/ اجلزء الرابع/ املستدرك على الصحيحني)١(
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١٧............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

)١(.!تكرههيٍءخدجيةَ بعد هذا اليوم بشأذكر تسمعين

صلى اهللا عليه وآله وسلم الحظ مدى تعلّق قلب النيب األكرم : أقول
بأُم املؤمنني السيدة خدجية عليهـا الـسالم، حبيـث إنّ جتـاوز عائـشة عليهـا               

أدى إىل تغيري معاِلم وجِهِه الشريف ! ووصفها بالعجوز وأنها محراء الشدقني
..)روحي وأرواح العاملني له الفداء(وإصفراره 

بـنِ أَفْلَـت عـن الْواِحـِد، عبـد حـدثَنا : قَـالَ النعمـاِن، بنسريجحدثَنا
عاِئشةَ،عندجاجةَ،ِبنِتجسرةَعنفُلَيت،: يقُولُسفْيانُ: أَِبيقَالَخِليفَةَ،

قَالَت :ثَتعبِفيوِلِإلَىةُصسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَياٍموسلم  ) وآله(عِبطَع قَـد
هتعنصلَهوهِدي،واِعنفَلَمتأَيةَ،راِريذَتِنيالْجةٌ أَخـدـى ِرعتقَلَِّني حـتاس
اُهللاصلَّىاِهللاسولُرِإلَيفَنظَر: قَالَت. ِبهافَرميتالْقَصعةَ،فَضربتأَفْكَلُ،

أَنْاِهللاِبرسوِلأَعوذُ: فَقُلْتوجِهِه،ِفيالْغضبفَعرفْت،وسلم) وآله(علَيِه
اِهللا؟رسـولَ يـا كَفَّارتهوما: قُلْت: قَالَت. أَولَى: قَالَ: قَالَت.الْيوميلْعنِني

..كَِإناِئهاِإناٌءوكَطَعاِمها،طَعام: قَالَ
)٢(..إسناده حسن: تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط

صلى اهللا زوجها األدب معاملؤمنني خدجية عليها السالم أُمولَم تسئ 
خالفاً ألمِر اهللا تعاىل حني أمرنا بقوله ! وترفع صوا عليه،عليه وآله وسلم

/ وسـلم منـهن   )وآلـه (زواج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         أذكر  / ٢٣اجلزء  / املعجم الكبري للطرباين  )١(
.١٤احلديث / ١١صفحة / مناقب خدجية رضي اهللا تعاىل عنها

.٢٦٣٦٦احلديث . ٣٨٦صفحة / باب مسند عائشة / ٤٣اجلزء / حنبلبنأمحداإلماممسند)٢(
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.سورة احلجرات/ ٢اآلية }وِت النِبيال َترَفعوا َأصواَتُكم َفوَق ص {: تعاىل
قـال  : حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، حـدثنا العيـزار بـن حريـٍث، قـال            

) وآلـه (سـتأذن أبـو بكـٍر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             ا: النعمان بن بشري  
واِهللا لقـد عرفـت أنّ عليـاً        :وهي تقـول  ،فسمع صوت عائشة عالياً   ،وسلم

، فاستأذن أبو بكٍر، فدخلَ، فأهوى إليهـا،   يب، مرتني أو ثالثاً   أحب إليك من أ   
عِك ترفعني صوتِك على رسـول اهللا صـلى اهللا   امسيا بنت فالنة، أال   : فقال

...وسلم) وآله(عليه 
إسناده حسن ِمن أجل يونس بن إسـحاق، وبـاقي          : تعليق األرنؤوط 

)١(.رجاله ثقات رجال الصحيح

)٢(.هذه الروايةسند صحح األلباينكذلك و: أقول

بيـب قـد تبـين لـه مـن هـي        نّ املنـصف اللّ   أأعتقد  .. هذاكلّ  بعد  : أقول
وقـد  .صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        أَحب االزواج واكثرها تعلّقاً بقلـب الـنيب         

مى عـام وفاـا   وسـ ..ني رزقت حبهـا   إ: حيث قال  ،)روحي فداه (عرفها لنا   
.!ير عند مساع من يتعدى ويتجاوز عليهاوكان وجهه يتغ.. بعام احلزن

وهـي جـدة   .وهي اليت أجنبت الزهراء سيدة نساء العاملني عليهـا الـسالم    
ح صـلوات    . .عليهما السالم  )احلسن واحلسني (شباب أهل اجلنة   يدسيوصـر

.. وعلى أهل بيته بأنّ اهللا مل يبدله خرياً منهاعليه اهللا وسالمه 
..وحني تبعثُ يوم الدين،ويوم ماتت،دتم وِلفسالم اهللا عليها يو

.١٨٤٢١احلديث . ٣٧٣ص / ديث النعمان بن بشريباب ح/ ٣٠ج / نفس املصدر السابق )١(
.٢٩٠١احلديث . ٩٤٦ص / ٦ج / سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
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١٩

مِن نعليه وآله وسلم واج النيب أزم لَ حبقّهما قوله تعاىلصلى االلّتانِ َنز:
!؟}إِن َتتُوبا ِإلَى اللَّهِ فََقد صغَت ُقلُوبُكما{

مل أزل حريـصاً    : عن عبد اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا عنـهما، قـال             .... 
وسلم ) وآله(عِن املرأتني من ازواج النيب صلى اهللا عليه لى انْ أسأل عمر ع

غَت قُلُوبكُمـا             {:اللّتني قال اهللا هلما    صـ ـا إَِلـى اللَّـِه فََقـدتَُتوب إِن{   ـتججفَح ،
معه، فعدلَ وعدلت معه بـاإلداوة، فتـربز حـىت جـاء فـسكبت علـى يديـه مـن          

مِن املرأتان من ازواج النيب صـلى اهللا        ! ري املؤمنني مأاإلداوة، فتوضأ، فقلت يا     
غَت  {:اللتان قال اهللا عزوجلّ هلما    وسلم  ) وآله(عليه صـ ا إَِلى اللَّهِ فََقدتَتُوب إِن

)١(...عائشة وحفصة! بن عباسعجباً لك ياوا: ؟ فقال}قُلُوبكُما

:للحديثيف شرحهالعسقالين حجر ابن يقول

أَنْعبـاسٍ ابـن    سـؤال جـواب ِفـي )البخارييقصد(كِْفيِهيوكَانَ(..
ــي ــوِليكْتِف ــشةَِبقَ ــصةَعاِئ ــه... وحفْ ــيوقَولُ ــِديِثِف حــر ما(عــاًو ،عجب

.٢٤٦٨احلديث . باب الغرفة والعِلية املشرفة/ كتاب املظامل/ صحيح البخاري)١(
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بننِمبتعجعمرِإنَِّقيلَ.. )يبجعوا(الْكشميهينِروايةوِفي.. )..ِبالتنِويِن
)١()..التفِْسِريِبمعِرفَِةِعندهشِتهاِرِهامعهذَاعلَيِهيخِفكَيفعباٍس

:كذلكويقول 

ومعىن تظاهرمها أنهما تعاونتا حـىت  .. أي تتعاونا}وإِن تَظَاهرا علَيـهِ   ..{
)٢(.)..على نفسه ما حرموسلم ) وآله(حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كـان واجـداً   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  النيب نّنرى أيف احلديث   : أقول
..)وغري راٍض عنهما،ه كان غاضباًنإأي (يهما عل

اهللا عـز  غـضب أال ي،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     النيب  بمن يغضِ و
!وجل؟

.١١٧صفحة ../ باب الغرفة والعلية املشرفة/ كتاب املظامل/ اجلزء اخلامس/ فتح الباري)١(
.٢٨٠ص/ بنته حلال زوجهااباب موعظة الرجل / كتاب النكاح/ ٩ج / نفس املصدر السابق)٢(
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خروج عائشة يعلم بِصلى ا عليه وآله وسلم هل كان النيب 
حلرب اجلمل؟؟

فأشار ،خطيباًوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه قام  : عن عبد اهللا  قال    
)١(من حيث يطلع قرن الشيطان-اً ثالث-هنا الفتنة : حنو مسكن عائشة فقال

:حجر العسقالينابن يقول

وأَخرج أَحمد والْبزار ِبسنٍد حسٍن ِمن حِديِث أَِبي راِفٍع أَنَّ رسولَ اِهللا (..
ِإنه سيكُونُ بينك وبين : قَالَ ِلعِلي بِن أَِبي طَاِلٍبوسلم ) وآله(يِه صلَّى اُهللا علَ

فَأَنا أَشقَاهم يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ ال ولَِكن ِإذَا كَـانَ ذَِلـك             : عاِئشةَ أَمر، قَالَ  
)٢(. ).فَارددها ِإلَى مأمِنها

احلفيد، ثنا أمحد بن نصر، ثنا أبـو نعـيم    حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا      
عن عمار الدهين، عن سامل بن أيب ثنا عبد اجلبار بن الورد،الفضل بن دكني، 

)وآلـه (زواج الـنيب صـلى اهللا عليـه    أبـاب مـا جـاء يف بيـوت     / كتـاب اخلمـس  / صحيح البخاري  )١(
.٣١٠٤احلديث . وسلم

.٥٦صفحة/ باب الفتنة اليت متوج كموج البحر/ كتاب الفنت/ ١٣اجلزء/ فتح الباري)٢(
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) وآلـه (ذكر النيب صـلى اهللا عليـه   : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت     اجلعد،  
نظـري يـا   اُ: ، فقـال خروج بعض أُمهات املـؤمنني، فـضحكت عائـشة    وسلم  

مرياء أنْ الح فقالاتكوين أَنِت، ثُم أَمرها شيئاً : لتفت إىل علي ِمن إنْ ولّيت
. فارفق ِبها

)١(.خرجا لهعبداجلبار لَم ي: تعليق الذهيب يف التلخيص

الحظ رأي الشيخ حممد ناصر الدين األلباين بالراوي عبد اجلبار : أقول
:بن الورد

:ةلعائشصلى اهللا عليه وآله وسلم حديث النيب ففي 

يا عائشة إياِك والفحش إيـاك والفحـش، فـإنّ الفحـش لـو كـان رجـالً               
سوءلَلكان رج.

عن عبد اجلبار بن )٢٥٩" (الضعفاء " رواه العقيلي يف (:األلباينيقول
.فـذكره مرفوعـاً   : قالـت عائـشة   : أيب مليكـة يقـول    ابـن    مسعـت : الورد قـال  

، وقد روى هذا "بعض حديثهيخالف يف : قال البخاريعبد اجلبار، : " وقال
.بغري هذا اإلسناد بأصلح من هذا، وبألفاٍظ خمتلفٍة يف معىن الفحش

لٍني ال ينهض عندي : )قول األلباين(قلت وقول البخاري هذا، جرح
إلسقاط حديث عبد اجلبار هذا، فقد وثّقه أمحد، وابن معني، وأبو حامت، وأبو

، وقال السلمي "س به يكتب حديثهال بأ: " عديابن وغريهم، وقالداوود 
".لين : " عن الدارقطين

.٢٠٨/ ٤٦١٠احلديث . ١٢٩ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
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فمثلـه ال يـرتل حديثـه عـن رتبـة احلـسن، وبقيـة رجـال اإلسـناد                   : قلت
توثيـق  انتـهى    .).ثقات، فاحلديث عندي ثابـت حـسن، علـى أقـل الـدرجات            

)١(.الشيخ األلباين لعبد اجلبار بن الورد

: بعـضنا فقـال ،حذيفـة نـد عاكن: قالالرمحنعبدبنخيثمةعن....
حمااهللاعبدأباياناثْدِمسع؟وسـلم ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولنِمت

: قـال ذلـك؟ نفعلأحنن،اهللاسبحانقلنا:قال،متموينلرجفعلتلو: قال
شديٍد،عددهاكثٍريكتيبٍةيفتأتيكمهاتكمأمبعضأنّكمتثْدحلوأرأيتكم

هابأس،صقْداهللاسبحان: قالوابه؟مت،حذيفةقالمث؟هذاِبيصدقنوم :
أتمث،وجـوهكم تـسوء حيـث ،أعالجهايسوقهاكتيبٍةيفاحلمرياءكمت قـام

.خمدعاًفدخل

)٢(.ومسلمالبخاريشرطعلى: التلخيصيفالذهيبتعليق

:جند مايلي،عند قراءتنا للتاريخ: أقول

وقيادـا تلـك اجلمـوع الغفـرية، وكـان حتـت           خروج عائشة يوم اجلمل،     
هـا علـي   محاربة إمام زماِنبالبنان، وذلك لِ  مقيادا من الصحابة من يشار إليه     

وقد كانت حصيلة تلك املعركة عـشرات اآلالف     .!عليه السالم  بن ايب طالبٍ  
ال يف حتريض ىل دورها الفعإهذا مضافاً . )على اختالف الروايات(من القتلى  

...على قتل عثمانالناس

.٥٣٧احلديث . ٧٣صفحة / الد الثاين/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
.١٦١/ ٨٤٥٣احلديث . ٥١٧ص / كتاب الفنت واملالحم/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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ثناء سريها على مياه  أفعند خروجها للبصرة، يف معركة اجلمل، مرت        
نها تذكّرت قول رسول اهللا احلوأب، فنبحتها الكالب، وأرادت الرجوع، أل

وهو (يتكن صاحبة اجلمل األدبب أَليت شعري :صلى اهللا عليه وآله وسلم
مينها كالب احلوأب، يقتل عن يخترج فينبحها،)اجلمل الكثري الوبر يف الوجه

..وعن يسارها قتلى كثري مث تنجو بعدما كادت

)١(.رجاله ثقات:هذه الروايةعلى تعليقه لباين يف األالشيخ يقول 

:يقول االلباينكذلك و

نْ تنهاين عن أبا عبد الرمحن ما منعك أيا : عمرالبنقالت عائشة ...
ما واهللا أ: فقالت- الزبريابن يعين- ليِك رأيت رجالً غلب ع: مسريي؟ قال

لو نهين ما خيتتج٢(..ر(

. أمرها اهللا بأنْ تقر يف بيِتها وال خترج، وعصت أمره خبروجها        : أقول
عمر؟ابن عاِتبِلم تفَ

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد اهللا، عـن نـافع،    
إنّ الناس ضـيعوا وأنـت  : الزبري، فقاالابن ن يف فتنةِ  أتاه رجال  ،عمرابن   عن
فما مينعك أن تخرج؟   ،وسلم) وآله(عمر وصاحب النيب صلى اهللا عليه       ابن  
وقاتلوهم حىت ال : (ألَم يقُِل اُهللا: فقاال. مينعين أنّ اهللا حرم دم أخي: فقال

الدين ِهللا، وأنتم تريدونَ قاتلنا حىت لَم تكن فتنةٌ، وكان : ؟ فقال)تكون فتنة

.٤٧٤احلديث / ٨٥٣صفحة / القسم الثاين/ ء األولاجلز/ سلسلة االحاديث الصحيحة)١(
.٨٥٤صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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)١(.أنْ تقاتلوا حىت تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين لغري اِهللا

صلى اهللا  الّ ناقوس خطٍر، أراد النيب      إنّ رواية كالب احلوأب ما هي       إ
نْ يحذّر عائشة والصحابة من هذا اليوم، ويذكّرهم أبذلك عليه وآله وسلم 

ويتبين ايضاً ..هم القهقرىعقاِبأوا على نقلباذا إتكفي ايضاً بأنّ الصحبة ال
يف احلديث ها عندما أشار اىل مسكن،صلى اهللا عليه وآله وسلمنيب لنا بأنّ ال

م تقر يف مسكنها، بل خرجت يف تلك الفتنة لَنهاأل،!كان يعين عائشة نفسها
.!اليت كانت ضحيتها اآلالف من املسلمني

ح أي الفرقتني على احلـق،      الصحايب حذيفة بن اليمان سيوض    : أقول
أَخبرنا أَبو غَـسانَ    : حدثَنا أَحمد بن يحيى الْكُوِفي قَالَ     :وأيهما على الباطل  

عـن زيـِد بـنِ    عبـِد الـرحمن،   أَخبرنا عمرو بن حريٍث، عن طَـاِرِق بـِن    : قَالَ
كَيـف أَنـتم وقَـد خـرج أَهـلُ      : ولَ حذَيفَةَ، ِإذْ قَـالَ بينما نحن ح  : ، قَالَ وهٍب

 كُمِبيِت نيِه     -بلَيع لَّى اللَّهوسلم  ) وآله(ص-  وهجو كُمضعب ِربضِن ييِفي ِفئَت
ي والَّـِذي  أَ: يا أَبـا عبـِد اِهللا، وِإنَّ ذَِلـك لَكَـاِئن؟ قَـالَ       : بعٍض ِبالسيِف؟ فَقُلْنا  

ِبالْحق ِإنَّ ذَِلك لَكَاِئن، فَقَالَ بعض   وسلم  ) وآله(بعثَ محمداً صلَّى اللَّه علَيِه      
انظُروا : يا أَبا عبِد اِهللا فَكَيف نصنع ِإنْ أَدركْنا ذَِلك الزمانَ؟ قَالَ     :أَصحاِبِه

فَالزموهـا فَِإنهـا علَـى    -رِضـي اُهللا عنـه   -أَمِر عِلي الِفرقَةَ الَِّتي تدعو ِإلَى   
)٢(.الْهدى

وَقـاتِلُوهم حتَّـى َلـا تَُكـون     {: باب قوله-سورة البقرة / كتاب تفسري القرآن / صحيح البخاري )١(
.٤٥١٣احلديث ... }فِتْنٌة ويكُون الدين لِلَِّه

.٢٨١٠احلديث . ٢٣٦ص / ٧ج / مسند البزار)٢(
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:العسقالينحجرابن يقولو

بينا حنن حول حذيفة، : وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب، قال(..
كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتني يضرب بعضكم وجوه : إذ قال

: ا أبا عبد اهللا فكيف نصنع إذا أدركنـا ذلـك؟ قـال   ي: بعٍض بالسيف؟ قلنا  
نظــروا إىل الفرقــة الــيت تــدعو إىل أمــِر علــي بــن أيب طالــٍب، فإنهــا علــى  اُ

)١()..اهلدى

: قـال أبو مرمي عبد اهللا بن زيـاد األسـدي،   أبو حصني، حدثنا   حدثنا  .. 
وحـسن عمار بن ياسـر  علي بعثَ إىل البصرة، وعائشة والزبري طلحة لَما سار  

فوق املنرب يف احلسن بن علي فصعدا املنرب، فكان الكوفة فَقَِدما علينا  علي،ابن  
إنّ : يقولعماراً  فسمعت  جتمعنا إليه،   افاحلسن  أسفل من   عمار  أعاله، وقام   

) وآلـه (وواهللا إنها لزوجة نبيكم صلى اهللا عليه     البصرة،  قد سارت إىل    عائشة  
بتالكُم، ليعلم إياه تطيعون اولكن اهللا تبارك وتعاىل يف الدنيا واآلخرة،وسلم 

)٢(.أَم هي؟

:حجر العسقالينابن يقولو

قـال  (: عـن أيب يزيـد املـديين قـال    بسنٍد صحيٍح وقد أخرج الطربي    (.. 
ما أبعد هذا املسري مـن العهـد   : عمار بن ياسر لعائشةَ لَما فرغوا من اجلَمل  

.٥٥صفحة / باب الفتنة اليت متوج كموج البحر/ كتاب الفنت/ ١٣اجلزء/ فتح الباري)١(
/ وكتـاب الفـنت  . ٣٧٧٢احلـديث  .. باب فضل عائشة / كتاب فضائل الصحابة  / صحيح البخاري  )٢(

.٧١٠٠احلديث . باب الفتنة اليت متوج كموج البحر
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أبـو  : فقالـت  )وقَـرنَ يف بيـوتكُن    (يشري إىل قولـه تعـاىل        )الذي عهد إليكم  
احلمد : قال.واهللا إنك ما علمت لقوالٌ باحلق: قالت.نعم: اليقظان؟ قال

قال بعض )يليعلم إياه تطيعون أَم ِه(وقوله .هللا الذي قضى يل على لسانِك
وأجاب ، يأَم إياها؟ ال ِه: ناسب أن يقالَالضمري يف إياه لعلي، وامل: الشراح

.وهو على بعض اآلراءانتهى الكرماين بأنّ الضمائر يقوم بعضها مقام بعٍض،
وقد وقع يف رواية إسحق بن راهويه يف مسنده عن حيىي بن آدم بسند حديث 

تصرف فظهر أنّ ذلك من)ولكن اهللا إبتالنا ِبها ليعلَم أَنطيعه أَم إياها(الباب 
ا قوله أنّ الضمري يف إياه لعلي فالظاهر خالفه، وأنـه ِهللا تعـاىل،             وأم.الرواة

)١(.)واملراد إظهار املعلوم كما يف نظائره

:من سورة اإلسراء٣٣اآلية يقول اإلمام البغوي يف تفسري

}ــنــلَوم ــهِجعلنــافقــدمظلومــًاقُتِ ــلطانًالولي ــوةً:أي. }س ــةًوق ــىوالي عل
.جماهدقاله،بالقتلالقاتل

شـاء وإنْ،منـه سـتفاد إشاَءفإنْ،ريتخيأنْهوهسلطان:الضحاكوقال
ذَأخ٢(. ).عفاشاءوإنْ،ةَالدي(

أَلَم تسمع ِمن ثُم؟ ِهِمدِببلعثمان لتطاِل)ولياً(هل كانت عائشة : أقول
علـي عليـه    اإلمـام   حبق  وسلم   صلى اهللا عليه وآله   النيب  عه من   ِمما س أبيها  

حاربِلت تجر؟السالم، الذي خه

.٥٨صفحة / ١٣ج / نة اليت متوج كموج البحرباب الفت/ كتاب الفنت/ فتح الباري)١(
.٩١صفحة / تفسري سورة اإلسراء/ الد اخلامس/ معامل الترتيلتفسري)٢(
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ِمعت رسـول اهللا صـلى اهللا   س:السماك أنّ أبا بكٍر قال لهابن  روىفقد
)١(..جيوز الصراط إالّ من كَتب له علي اجلوازال: يقولوسلم ) وآله(عليه

رك علي القصاص من فَِلم ت: فإن قيل: فصل(:القرطيباإلمام يقول 
إنـه لَـم يكـن ويلُّ دٍم، وإمنـا كـان أوليـاء الـدم أوالد            : فـاجلواب  قتلة عثمان؟ 

عمرو، وكان أسـن ولـد عثمـان، وأبـان، وكـان حمـدثاً              : عثمان، وهم مجاعةٌ  
فقيهاً، وشهد اجلَملَ مع عائشة، والوليـد بـن عثمـان، وكـان عنـده مـصحف               

قتيبة ابن ذكر. حني قُِتلَ، ومنهم الوليد بن عثمان عثمان الذي كان يف ِحجِرِه      
يف املعارف أنه كان صاحب شارٍب وفتوة، ومنـهم سـعيد بـن عثمـان، وكـان             

فهؤالء بنو عثمان احلاضـرون يف ذلـك الوقـت،         . والياً ملعاوية على خراسان   
ولَم يتحاكم إىل علي أحد منهم، وال نقل ذلك وهم أولياء الدم دون غريهم، 

م، فلو حتاكموا إليه، لَحكَم بينـهم، إذ كـان أقـضى الـصحابة، للحـديث               عنه
أنه لَم : وجواب ثاٍن.وسلم) وآله(املروي فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه      

يكن يف الدار عدالن يشهدان على قاِتِل عثمان بعينِه، فلـم يكـن لـه أن يقتـل         
ذلك مع سـكوت أوليـاء      مبجرد دعوى يف قاتٍل بعينه، وال إىل احلكم يف سبيل         

وكـذلك فَعـلَ معاويـة    الدم عن طلب حقهم، ففي تركهم له أوضـح دليـل،           
، وملَك ِمصر وغريها، بعد أنْ قُِتلَ علي رضـي اهللا عنـه         حني تمت له اخلالفة   

لَم يحكم على واحٍد من املتهمني بقتل عثمان بإقامة قصاص، وأكثر املتهمني            

البـاب التاسـع يف مـآثره وفـضائله ونبـٍذ مـن          / اجلـزء الثـاين   / حجر اهليتمي البن   الصواعق احملرقة  )١(
.٣٦٩ص/ نه وكرم اهللا وجههالفصل الثاين يف فضائله رضي اهللا ع/ أحواله رضي اهللا عنه
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بـصرة، وكلّهـم حتـت حكمـِه وأمـِرِه وِيـِه وغَلَبتـِه        من أهل مصر والكوفة وال   
ال نبايع من يؤوي قَتلَـةَ  : وقهرِه، وكان يدعي املطالبة بذلك قبل ملكه ويقول      

عثمان، وال يقتص منهم، والذي كان جيب عليـه شـرعاً أن يـدخل يف طاعـة                
عليه نعقدت خالفته يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا       اعلي رضي اهللا عنه حني      

ومهبط وحِيِه ومقر النبوة وموضع اخلالفة جبميع مـن كـان فيهـا            وسلم  ) وآله(
ختيار، وهم أُمم ال يحصون  ارتضاٍء و ااألنصار، بطوٍع منهم و   و من املهاجرين 

وأهل عقٍد وحلٍّ، والبيعة تنعقد بطائفٍة من أهل احللّ والعقـد، فلمـا بويـع لـه          
لبيعة التمكّن ِمن قَتلَِة عثمان، وأخذ رضي اهللا عنه طلب أهل الشام يف شرط ا

    اُ: عليـه الـسالم    القود منهم، فقال هلم علي         ،دخلـوا يف البيعـة واطلبـوا احلـق
تصلوا إليه، فقالوا ال تستحق بيعةً وقتلة عثمان معك نراهم صـباحاً ومـساًء،              

ود معهـم  وكان علي يف ذلك أسد رأياً وأصوب قيالً، ألنّ علياً لو تعـاطى القـ    
لتعصب هلم قبائل وصارت حرباً ثالثة، فـانتظر ـم إىل أنْ يـستوثق األمـر         
وتنعقد عليه البيعة ويقع الطلب من األولياء يف جملس احلكم فيجري القضاء 

.)١(. ).باحلق

.١٩٠-١٨٩صفحة / ٢اجلزء / التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)١(
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ىل معركة اجلملإوخروج عائشة .. لبانيمد ناصر الدين األحم
    ى بوسم نانُ برا ِعمنرباِشٍع قَالَ  أَخجةَ        : ِن مبـيأَِبـي ش ـنانُ بثْما عثَندح

لَمـا أَقبلَـت    : اِعيلَ عن قَـيٍس قَـالَ     امسحدثَنا وِكيع وعِلي بن مسِهٍر عن       : قَالَ
الِب، عاِئشةُ مرت ِببعِض ِميـاِه بِنـي عـاِمٍر طَـرقَتهم لَـيالً، فَـسِمعت نبـاح الِْكـ         

ـذَا؟ قَـالُوا      : فَقَالَتمـاٍء ه أي :     ـاُء احلَـوأِب، قَالَـتـةً     : ماِجعِنـي ِإالّ رـا أظُنم !
: قَالَـت ! تقْدِمني فَيراِك الْمسِلمونَ فيصِلح اللَّه ِبِك    ! مهالً يرحمِك اللَّه  : قَالُوا

وسـلم  ) وآله(ولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      ِإني سِمعت رس   ما أظُنِني ِإالّ راِجعةً،   
.)كَيف بِإحداكُن تنبح علَيها ِكالب احلَوأِب: (يقُولُ

)١(..صحيح: تعليق الشيخ األلباين

أيتكُن تنبح  :لعائشةصلى اهللا عليه وآله وسلم      قول النيب   بعد أن أورد    و
عليها كالب احلَوأب؟

. ٦٦٩٧احلديث / ٣٩٩ص / ٩ج / حبان لأللباينابن التعليقات احلسان على صحيح)١(
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تـت احلـوأب مسعـت الكـالب        أنّ عائـشة ملـا      إ(.. :لبـاين ل الـشيخ اال   قا
قال لنا وسلم ) وآله(نّ رسول اهللا صلى اهللا عليهالّ راجعة، إإظنين أفقالت ما 

بـِك بـني     نْ يـصلح  أوجـلّ  عـز  عـسى اهللاُ  ! فقـال هلـا الـزبري تـرجعني        )فذكره(
..الناس

مر لـيالً نبحـت   قبلت عائشة وبلغت مياه بين عالَما أ:ولفظ حيىي قال .. 
ب، قالـت مـا أظـنين إالّ أنـي          أماء احلـو  : أَي ماٍء هذا؟ قالوا   : الكالب، قالت 

ذات ن فيصلح اهللا  وراجعة، فقال بعض من كان معها بل تقدمني فرياِك املسلم         
:قال هلا ذات يوٍموسلم ) وآله(انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالتبينهم، 

.)..كيف بإحداكن تنبح عليها

وإسناده صحيح جداً، رجاله ثقـات،  . (.:لباينقال األوعن احلديث   
.)..ربعةمن رجال الستة، الشيخني واألأثبات،

ئمة على ولذلك تتابع األ! صح االحاديثأوعلى هذا فاحلديث من .. 
وال ،سـناد نّ احلـديث صـحيح اإل  أومجلـة القـول    ! تصحيحه قدمياً وحـديثاً   

)١(.!شكال يف متنهإ

مـت  ولذلك ه  ،!كان خطأً من أصله    عائشةنّ خروج   أكشنوال.. (
عنـد  وسـلم  ) وآله(بالرجوع حني عِلمت بتحقق نبوءة النيب صلى اهللا عليه    

... احلوأب

والعقل يقطع بأنه ال)أي الزبري(نشك انه كان خمطأً يف ذلك ايضاً وال

.٤٧٤احلديث / ٨٤٦صفحة / اجلزء االول/ سلسلة االحاديث الصحيحة)١(
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اللتني وقع فيهما مئات حدى الطائفتني املتقاتلتني، إناص من القول بتخطئة م
.!القتلى

هي املخطئة ألسباٍب كثريٍة وأدلٍة واضحٍة، ومنها .. والشك أنّ عائشة
وذلك هو الالئق بفضلها وكماهلا، وذلك مما يدلّ على ،ندمها على خروجها

)١(..كالم الشيخ األلباينانتهى ..)!بل املأجور! نّ خطأها من اخلطأ املغفورأ

يف من يحـارب اإلمـام   صلى اهللا عليه وآله وسلم   رأي النيب اآلن  الحظ  
:عليه السالماًعلي

) وآلـه (ليـه عاهللاصلىالنيبنظر: قالهريرةأيبعن،حازمأيبعن.. 
،مكُبحـار نِلمـ  برحـ أنـا : فقـال واحلسنيواحلسنوفاطمةَعليإىلوسلم  

..مكُمسالَنمِلملْْوِس

)٢(.التلخيصيفالذهيبعنهتكَسو

)٣(..حممد ناصر الدين األلباين، فقد حسن هذا احلديثالشيخ أما 

الـصحابة  سـنة  تبـاع مدرسـة   أهذا التاريخ بني أيدينا وهذه كتـب      : أقول
.لوف، وليس باملئات كما ذكر االلباينتذكر بأنّ القتلى باُأل

مع اإلمام عليما مصري من قُتل يف تلك املعركة؟ اليت كان احلق فيهاف

.٨٥٤حة صف/ نفس املصدر السابق)١(
.٣١١/ ٤٧١٣احلديث . ١٦١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
-١٤٦٢احلــديث . ٣٠٦ص / الــد األول/ )الفــتح الكــبري(صــحيح اجلــامع الــصغري وزيادتــه )٣(

٦٥٠.
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ومن كان ..لباين، والباطل مع اجلانب املُقابلعليه السالم على حد قول األ
!والصحابة مشتركني؟عائشةتأليسالسبب يف مصري هؤالء؟

: أخرياً، يقول الشيخ عبد اهللا اهلرري املعروف باحلبشي

مري فكيف يكون من قاتل علياً جمتهداً مأجوراً، وقد خرج عن طاعة أ(
املؤمنني ونازعه يف إمارته، وخالف النصوص، وكذا أُريق ذا القتال دماء           
أُلوٍف مؤلَّفٍة من املسلمني؟ منهم مجاعة من خيار الصحابِة والتابعني، فكيف 

جيتمع األجر واملعصية؟

فقولُ علي مقدم على قوِل فالن وفالن، من الّذين أرادوا أن يعتذروا 
الّ هباًء منثوراً، إس قول هؤالء أمام قول علي رضي اهللا عنه ملعاوية، بل لي

ٍل لتزيلهبعلى ج ثَِل الناموسة تنفخكَم ثَله١(كالم الشيخ اهلرريانتهى .).فَم(

)١(أو تابعي صحايب ِمن م عليلَهقات ن٩٥صفحة / الدليل الشرعي على إثبات عصيان م.
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؟؟هل يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة
لقد نفعين اهللا بكلمٍة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا : عن ايب بكرة قال

فأُقاتل نْ أحلَق بأصحاب اجلمل أأيام اجلمل بعدما ِكدت     وسلم  ) وآله(هعلي
هل فـارس قـد   أنّ أوسلم ) وآله(معهم، قال ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه    

)١(.مرأةالن يفلح قوم ولّوا أمرهم :ملّكوا عليهم بنت كسرى قال

:حجرابن يقول

) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليهنفعين اهللا بكلمٍة مسعتها من(قوله (..
يـام اجلمـل   أنفعـين اهللا  :والتقـدير ،فيـه تقـدمي وتـأخري   )أيـام اجلمـل  وسلم  
بعـدما  (قولـه  .واملُراد بأصحاب اجلمل العسكر الذين مع عائـشة       ... بكلمٍة

 أحلق ٢(..)ومن معها... يعين عائشة)اجلملبأصحاب كدت(

وسـلم اىل كـسرى   )وآلـه (بـاب كتـاب الـنيب صـلى اهللا عليـه          / كتاب املغازي / صحيح البخاري  )١(
.٤٤٢٥احلديث . وقيصر

وسـلم إىل  )وآلـه (بـاب كتـاب الـنيب صـلى اهللا عليـه      / كتاب املغـازي  / اجلزء الثامن / فتح الباري )٢(
.١٢٨صفحة ../ كسرى
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ولكنه توقّف ،!لتحق جبيش عائشةنْ يأنّ أبا بكرةَ اراد أالحظ : أقول
..صلى اهللا عليه وآله وسلمنْ تذكّر قول رسول اهللا أبعد 

ينـصر احلـق، ولـو       موهو لَ .. مام عليه السالم  إذن فهو من املخالفني لإل    
    مع االمام علي ـه خـذل احلـق وإنْ كـان احلـق مـع       إو! عليه السالم كان احلقن

.!عائشة

: أيضاًحجر ابن ويقول

..بينا حنن حول حذيفة، :قال،ار من طريق زيد بن وهبوأخرج البز
كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتني يضرب بعضكم وجوه : إذ قال

: يا أبا عبد اهللا فكيف نصنع إذا أدركنـا ذلـك؟ قـال   : بعٍض بالسيف؟ قلنا  
)١(..لى اهلدىأُنظروا إىل الفرقة اليت تدعو إىل أمرِ علي بن أيب طالٍب، فإنها ع

إنـكِ  : يب بكرةَ فقـال أنّ عائشة ارسلت اىل   أ... خرج عمر بن شبة   أو.. 
وسـلم  ) وآلـه (ُألم وانّ حقِّك لعظيم ولكن مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    

..مرأةإلن يفلح قوم متلكهم : يقول

بو بكرة رأيه يف ترك القتال معهم وإنْ أدِمعلي عليهم حنتصرافلما .. 
من حديث األحنف .. و.. ان رأيه موافقاً لرأي عائشة يف الطلب بدم عثمانك

 هاً فَلَِقيه كان خرج لينصر علي٢(... بو بكرةَ فنهاه عن القتالأأن(

عصمين اهللا بشيٍء سِمعته من رسـول اهللا صـلى          : عن أيب بكرة  قال    ...

. ٥٥ص / الفتنة اليت متوج كموج البحرباب/ كتاب الفنت/ ١٣ج / نفس املصدر السابق)١(
.٥٦الصفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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بنتـه،  ا: فوا؟ قـالوا  مـِن اسـتخل   : ملا هلك كسرى، قال   وسلم  ) وآله(اهللا عليه   
فلما قَدِِمت عائشة ذكرت : قال. مرأةًالن يفلح قوم ولّوا أمرهم : فقال:قال

. فَعصمين اهللا بِه،وسلم) وآله(قول رسول اهللا صلى اهللا عليه

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

لَما : الرمحن قالتعن سعيد بن مسلم امللكي، عن عمرة بنت عبد  ... 
) وآلـه (سار علي إىل البصرِة دخلَ على أُم سـلمةَ زوج الـنيب صـلى اهللا عليـه            

ِسر يف حفظ اِهللا ويف كَنِفِه، فواِهللا إنك لَعلـى احلـق، واحلـق              : فقالتوسلم  
اهللا ورسوله، فإنه أَمرنـا صـلى اهللا عليـه         يمعك، ولوال أني أَكره أنْ أعص     

ولكن واِهللا ألرسلَن معك من هو أنْ نقر يف بيوتنا لَِسرت معك، وسلم ) لهوآ(
. أفضلُ عندي وأعز علي من نفسي إبين عمر

)٢(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

من اجليشني أَي! ، واحكم بعقلك)هداك اهللا(دِع التعصب جانباً : أقول
ومـع أي جـيٍش تقـف، إذا كُنـت     ! ؟منهما كـان مظلومـاً   ماً؟ وأي كان ظالِ 

متواجداً يف ذلك اليوم؟؟

.٢٠٦/ ٤٦٠٨احلديث . ١٢٩ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٢٠٩/ ٤٦١١حديث / نفس املصدر السابق)٢(
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ها؟؟رتدت عائشة على أعقابِإهل 
خطب رسول اهللا صلى    : قال -رضي اهللا عنهما  -عباس  ابن   عن... 

إنكـم حمـشورون اىل اهللا حفـاةً        ! يهـا النـاس   أ(:فقـال  ،وسلم) وآله(اهللا عليه 
ــراةً ــرالًع ــال)غُ ـا إِنَّــا كُنــا       {:، مث ق نـلَيا عــدعو هلْــقٍ نُعِيــدلَ خْأنَا أَوــدــا بكَم
كـسى يـوم القيامـة    أنّ إأال و(:ىل آخر اآلية، مث قال إ}فَاعِلِنيل اخلالئـق يو:

: ميت، فيؤخذ م ذات الشمال، فأقول     أُأال وإنه يجاء برجاٍل من      إبراهيم،
ك التدري ما أحدثوا بعد    : فيقال! أُصيحايب! ياربفـأقول كمـا قـال      ؟  كإن

وكُنـت علَـيهِم شـهِيدا مـا دمـت فِـيهِم فَلَمـا تَـوفَّيتَنِي كُنـت أَْنـت                     {:العبد الصاحل 
  هِملَـيع قِيبم منـذ          : (فيقال ،}الرين علـى اعقـاانّ هـؤالء مل يزالـوا مرتـد

)١(.)فارقتهم

: نها قالتأ،وسلم) وآله(النيب صلى اهللا عليه ةلمة، زوجسمأعن ... 

ـا َتـوفَّيَتنِي      وكُنت علَيهِم شـهِيد {باب  / كتاب تفسري القرآن  / صحيح البخاري )١( فَلَم ِفـيِهم ـتمـا دا م
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنْتو هِملَيع قِيبالر أَْنت ت٤٦٢٥احلديث . }كُن.
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  ع من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    امسم ولَع الناس يذكرون احلوض،  امسكنت
فـسمعت رسـول    -واجلارية متـشطين   -فلما كان يوماً من ذلك     ،وسلم) وآله(

: فقلــت للجاريــة)يهــا النــاسأ: (يقــولوســلم ) وآلــه(اهللا صــلى اهللا عليــه 
نـي مـن    إ:فقلـت م يدع النـساء،   نما دعا الرجال ولَ   إ :تأخري عني، قالت  سا

ني لكم فَرطٌ علـى  إ:وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  الناس،  
:كما يذَب البعري الضالّ، فأقول،احلوض، فإياي اليأِتين أحدكم فيذَب عني

)١(سحقاً:فأقولعدك،بحدثواأإنك التدري ما :فيقال؟فيم هذا

...واملراد بعداً وهالكاً.. تعبري عن الغضب: سحقاً

!!على نفسهاعائشةعتراف االحظ واآلن، 

قالت عائشة  وكانت تحـدث نفـسها      : يب حازم، قال  أعن قيس بن    ... 
وايب بكــر، وســلم ) وآلــه(نْ تــدفن يف بيتــها مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أ

،حـدثاً وسـلم  ) وآلـه (دثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليـه      حأإني  : فقالت
..)فدِفنت بالبقيع(زواجه أدفنوين مع ا

)٢(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

:وعن احلدث، يقول اإلمام الذهيب

)ها ندمت ندامة كلّية وتابت : قلتتعين باحلدث مسريها يوم اجلمل، فإن

. صـفاته ووسـلم )وآلـه (باب اثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه / كتاب الفضائل/ صحيح مسلم )١(
.٥٩٩٥احلديث 

.٢٣١٥/ ٦٧١٧احلديث / ٧ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٤ج/ املستدرك على الصحيحني) ٢(
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لةً قاصدةً للخريمن ذلك، على أن١(. )..ها ما فعلت ذلك إالّ متأو(

:ويقول االلباين
هي املخطئة ألسباٍب كثريٍة وأدلٍة واضحٍة، .. شك أنّ عائشةوال... (

وكماهلا، وذلك مما يدلّ ئق بفضلهاالالّومنها ندمها على خروجها، وذلك هو
)٢(..)!بل املأجور! نّ خطأها من اخلطأ املغفورأعلى 

تيمية يف عـدم جـدوى قرابـة ومـصاهرة الـنيب      ابن  الحظ رأي : أقول
:بدون التقوى،صلى اهللا عليه وآله وسلماألكرم 

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب ألزواج)التقـوى يعـين (حصلوهلذا(.. 
لكمـال بـل ،املـصاهرة ـرد ال،صـاحلاً نلْـ ِموعورسولهِهللانتنقَإذا،وسلم
لقبحضعفني،العذابهلنلضوعفمبينةبفاحشٍةأتنيلوهنأنكما،الطاعة

)٣(.).املعصية

:بن عمر، يؤكّد بأنّ عائشة أتت بالفاحشة املبينةعبد اهللا ها هو : أقول

بـن كامـل حـدثنا سـفيان، بـن احلـسن حدثناالوليد،أبواألستاذأخربين
بـن عـن فٍع،نـا عـن عقبـة، بـن موسـى حدثناسلمة،بنمحادحدثناطلحة،

.مبينةبفاحشٍةيأتنيأنْإالّ:عمر

.مبينةٌفاحشةٌبيتهامنخروجها:قال

.١٩٣صفحة . عائشة بنت الصديق أيب بكر التيمية: ١٩باب / اجلزء الثاين/ِسيِر أعالم النبالء)١(
.٤٧٤احلديث . ٨٥٤صفحة / القسم الثاين/ الد االول/ سلسلة االحاديث الصحيحة)٢(
.٢١٦صفحة / اجلزء الثامن/ السنةمنهاج)٣(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٤٠

)١(.خيرجاهولَم.مسلمشرطعلىصحيححديثٌهذا

املسلمنيعنغَناًءاملسلمنيأعظممنرجالًأنّسعد،بنسهلعن... 
اهللاصـلى نيبالـ فنظـر ،وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعغزاهاغزوٍةيف

فلينظرالناِرأهلمنِلالرجإىلينظرأنأحبنم: فقالوسلم ) وآله(عليه
علـى النـاس أشـد ِمـن احلـال تلكعلىوهوالقوممنرجلٌتبعهاف،هذاإىل

حـىت ثدييـهِ بـني سـيفه ذبابـة فجعـل املوت،فاستعجلجِرح،حىتاملشركني،
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب إىلالرجـل فأقبـل كتفَيـِه، بنيمنخرج

: لفـالنٍ قلـت : قالذاك؟وما: فقالاهللا،رسولأنكأشهد: فقالمسرعاً،
نمٍلإىلينظرأنأحبغَناًءأعظمنامنوكانإليه،فلينظرالنارأهلمنرج
املـوت اسـتعجلَ جـِرح فلمـا ذلـك، علـى ميوتالأنهفعرفْتاملسلمني،عن
إنّ: ذلـك عنـد وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفقالنفـسه، لَفقَت العبـد

لُليعمعالناِرأهِللَمويعملاجلنة،أهلمنهوإنعاجلَأهِللَمِةنِمهوإنن
)٢(.باخلواتيِماألعمالُماوإن،اِرالنأهِل

٤٥٦ة األندلسي املُتوفّى سنحزمابن الحظ قول  ،)هداك اهللا (واآلن  
:عن قاتل اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالمهـ

) ...      ة يف أنّ عبد الرمحن بن ملجـم لَـموال خالف بني أحٍد من اُألم

احلـديث  / ٥٣٣ص / تفـسري سـورة الطـالق   -كتـاب التفـسري     /٢ج  / الصحيحنيعلىاملستدرك )١(
٩٥٥/ ٣٨١٨.

كتـاب  و.٢٨٩٨احلـديث  . بـاب ال يقـول فـالن شـهيد      / كتاب اجلهـاد والـسري    / صحيح البخاري  )٢(
.٦٦٠٧احلديث / باب العمل باخلواتيم/ القدر
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٤١............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

)١(!)..يقتل علياً رضي اهللا عنه، إالّ متأوالً، جمتهداً، مقدراً أنه على صواب

:)عما شجر بين الصحابِة(تيمية ابن ويقول

 ..)لَـى           وع ثَـاِبنيم اِن، أَورأَج ملَه ِصيِبنيا مإم ،ِهِدينتجوا مكَان مه
مهطَؤخ ملَه فُورغاِلِح، مالص ِلِهممئَاِت ، عيالس ِمن ما كَانَ لَهمو - قبس قَدو

)٢(. )..يغِفرها لَهمفَِإنَّ اَهللا-الْحسنى لَهم ِمن اِهللا

عليـه  بن أيب طالـب  اإلمام علي ملاذا كلّ الّذين خرجوا حملاربة   : أقول
جمتهدون ومتأولون، وخطأهم من اخلطأ املغفور، !وكذلك من قَتلَهالسالم،

؟، على حد زعم األلباين)!املأجور(بل 

-مقدراً أنـه علـى صـواب    (أبا لؤلؤة كان جمتهداً وِلم ال تقولون بأنّ   
حينما قتل اخلليفة ، )حسب قول الذهيب عن خروج عائشة-اً للخِريقاصدو

عمر بن اخلطاب؟ 

حممد بن -خال املؤمنني    -ومنهم  (الصحابة الكبار األجالّء    وكذلك  
شتركوا يف قتل عثمان بن اعندما ، وغَفَر اهللا لَهم،ينجتهِدكانوا م، )أيب بكٍر
!الناس عليهبواوألَّ! عفان؟

ه عـن مبغـضي  ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    النيب  قال  ،  )ك اهللا هدا(أخرياً  
:وأهل بيته

" اهللا النار لَهإالّ أدخ بغضنا أهل البيت أحدوالّذي نفسي بيده، ال ي."

.٤٨٤صفحة / وأقسامهاأحكام اجلراح/ اجلزء العاشر/ املُحلّى)١(
.٤٠٦صفحة / اجلزء الثالث/ جمموع الفتاوى)٢(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٤٢

: مـن طريـق حممـد بـن فـضيل          )١٥٠/ ٣(أخرجه احلاكم   : قال األلباين 
يد حدثنا أبان بن تغلب، عن جعفر بـن إيـاس، عـن أيب نـضرة، عـن أيب سـع                    

: " وقال. فذكره:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اخلدري  قال
".صحيح على شرط مسلم 

 قول األلباين(قلت( :كما قال ووه..)١(

، الذي يبغض أهل بيت الـنيب       )الصحيح(يف احلديث الشريف    : أقول
، )سالمعليه ال اإلمام علي أمري املؤمنني   ومنهم  (صلى اهللا عليه وآله وسلم      

.من أهل النار

أوفهل الّذي ي لنيحاربهمن املتأو تهدين،يقتلهاملأجورين؟ ما هذا ، ا
!اهلراء واهلذيان؟

.٢٤٨٨احلديث / ٦٤٣صفحة / الد اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
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٤٣

؟؟صلى ا عليه وآله وسلم عظم ن النيب األهل عائشة ملعونة على لسا
لعن اهللا اليهود اختـذوا قبـور       وسلم  ) وآله(لقول النيب صلى اهللا عليه      

)١(...م مساجد وما يكره من الصالة يف القبورنبيائهأ

حدثنا حيىي بن إسحاق، أخربنا أبو عوانة، عن عمر بن أيب سلمة، عن ..
. لَعن زوارات القبوروسلم ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه أيب هريرة، 

)٢(...إسناده حسن: يقول احملقق شعيب االرنؤوط

)٣(. وصححه الشيخ األلباين

)ثالثة قبوٍر(وحنن نعلم بأنّ عائشة كانت ساكنةً يف غرفٍة تضم : أقول
.. وتصلّي ليالً واراً عندها

..وتسجد عندها.. هذا تكون دائمة الزيارة للقبوروِب

!ها؟فهل لَِحقَتها اللعنة النبوية طوال حياِت

باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية، ويتخذُ مكاا مساجد؟/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
.٨٤٤٩احلديث . ١٦٤ص / باب مسند أيب هريرة / ١٤ج / مسند اإلمام امحد بن حنبل)٢(
.٧٧٤احلديث / ٢٣٢صفحة / اجلزء الثالث/ السبيلمنارأحاديثختريجيفالغليلإرواء)٣(
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٤٤

زوجتك ن أل!ذا رأيت يوماً زوجتك تُرضِع رجال فال تعجبإ
!!ن تَحرم عليهأتريد 

أشعثَ بـِن أيب الـشعثاء، عـن         عن حدثنا حممد بن كثري، أخربنا سفيانُ     
) وآلـه (دخل علي النيب صـلى اهللا عليـه        : نّ عائشة قالت  أأبيه، عن مسروٍق،  

أخي مـن الرضـاعة،   : من هذا؟ قلتعائـشة  يا: وعندي رجلٌ، قالوسلم  
)١(..إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من ااعةنظُرنَ مناُ! عائشةيا:قال

صـلى اهللا عليـه وآلـه       ت هذا الرجل بيت النيب      لَنّ عائشة أدخ  إ: والًأ
!إذا صحت الرواية،!دون علِمه ودون أخذ اإلذِن منهوسلم 

يحذّر عائـشة بـأن     صلى اهللا عليه وآله وسلم      الرسول االعظم   : ثانياً
: دخوله البيت، واجللوس معه، وقالتتأكد من رضاعة ذلك الشخص قبل

.نها متّت على أصوهلاأالرضاعة كانت من ااعة، ونّأجيب التأكد من 
.٢٦٤٧احلديث .. باب الشهادة على األنساب والرضاع/ كتاب الشهادات/ صحيح البخاري)١(
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٤٥............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

!حكام الشرعية من عائشةذ األخ: أقول

جاءت سهلة بنت سهيل اىل النيب صلى اهللا عليه : عن عائشة قالت....
ن دخـول   يب حذيفـة مـ    أرى يف وجـه     أنـي   إيارسول اهللا   : فقالتوسلم  ) وآله(

،!أرضـعيه :وسـلم ) وآلـه (فقال النيب صـلى اهللا عليـه      ،)هوهو حليف (سامل  
وكيف أُرضعه وهو رجل كبري، فتبـسم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       : قالت

!!نه رجلٌ كبريأت مِلقد ع: وقالوسلم ) وآله(

هلـه يف  أيب حذيفـة و أيب حذيفة كان مع أنّ ساملاً موىل  أ،عن عائشة ....
انّ : فقالـت وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه      )تعين ابنة سهيل  (فأتت   ،بيتهم

نّ أظـن  أنـي  إو،نه يدخل علينا إساملاً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ماعقلوا و        
:وسـلم ) وآلـه (يب حذيفة من ذلك شيئاً، فقال النيب صلى اهللا عليـه   أيف نفس   

ني إفقالت تعجرة، فَيب حذيفأأرضعيِه حترمي عليه ويذهب الذي يف نفس 
)١(.!يب حذيفةأأرضعته فذهب الذي يف نفس 

:مسلمصحيحشرحه علىيقول النووي يف 

ماًسـالِ وإرضـاعها حذيفـة أيبامـرأة سـهيل بنتسهلةمسلمذكرو(.. 
تثبـت داوودوعائـشة فقالـت ،  املـسألة هـذه يفالعلماءواختلف،رجلوهو

..احلديثهلذابرضاع الطفلتثبتكماالبالغ،برضاعالرضاعحرمة

: قال القاضـي   )رضعيها(وسلم  ) وآله(قوله صلى اهللا عليه     : ويقول
لعلّها حمثّ شربه من غري لب هثديهاأت اوال ! نْ ميسب لتقَتشرما، وهذا الذي تاه

.٣٦١٨و٣٦١٧احلديثني . .باب رضاعة الكبري/ كتاب الرضاع/ صحيح مسلم)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٤٦

)١(. )!قاله القاضي حسن

أبـا نأ،سـلمة وأم،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبزوجعائشةعن
هندأخيهابنةوأنكحه،ساملاًىتبنكانمشسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفة

ىتبنـ كمـا ،األنـصار مـن مـرأةٍ المـوىل وهـو ،ربيعـة بـن عتبةبنالوليدبنت
يفالًرجــىتبنــنمــوكــان،زيــداًوســلم ) وآلــه(عليــهاهللاصــلىاهللارســول
يفوتعـاىل سـبحانه اهللاأنـزل حـىت ،همرياثـ ثَروو،إليهالناسدعاه،اجلاهلية

،}َفإِخواُنكُم ِفي الديِن وموالِيكُم{:قولهإىل،}ادعوهم آلبائِهِم{:ذلك
فرلـه يعلمملفمن،آبائهمإىلوادفجـاءت ،الـدين يفوأخـاً مـوىلً كـان ،أب

،-حذيفةأيبامرأةوهي-العامريمث،شيرالقُوعمٍربنسهيلبنتسهلة
أيبومـع معـي يـأوي وكـان ،داًلَـ وسـاملاً نـرى انكُاإن!اهللارسوليا:فقالت
قـد مـا فـيهم وجـلّ عـز اهللاأنـزل وقـد ،ضالًفُـ ويراين،واحٍدبيٍتيفحذيفة

ـ ِلعموســلم) وآلـه (عليــهاهللاصـلى الـنيب هلــافقـال ؟فيـه تــرىفكيـف ،ت:
فبذلك،الرضاعةمنولدهامبرتلةفكان،رضعاتمخسهتعفأرض.)رضعيها(

رضـعن مـن أحبـت    نْ يأ،هـا ِتوبنات إخو،هاواِتخأتأمر بنات   عائشةكانت
يدخل ثُم ،مخس رضعاٍت- وإنْ كان كبرياً - ويدخل عليها،نْ يراهاأعائشة 
نْ أوسـلم  ) وآلـه (زواج النيب صـلى اهللا عليـه      أوسائر   ،سلمة أُموأَبت  . عليها

ع دِخي لن            من النـاس، حـىت يرضـع يف املهـد، وقلـن بتلك الرضاعة أحد ليهن
) وآلـه (لعلّها كانت رخصةً من الـنيب صـلى اهللا عليـه             ،واهللا ماندري :لعائشة

.٣١-٣٠صفحة /١٠اجلزء / املنهاج)١(
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٤٧............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

.!الناسلساٍمل دونوسلم 

)١(..صحيح: لبايناألتعليق 

:قيم اجلوزيةابن يقول

ظر عليها، وتدعو وكانت تعملُ ا وتنا. بتِليت باملسألةا...نّ عائشةأ
)٢(..عتناءاإليها صواحباا، فلها ا مزيد 

:عاشور التونسيابن ويقول

أَمر سهلَةَ ِبنت سهيٍل وسلم ) وآله(وما رِوي أَنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه (..
ومـا جعـَل   {لَما نزلَت آيةُ زوجةَ أَِبي حذَيفَةَ أَنْ ترِضع ساِلما مولَى أَِبي حذَيفَةَ     

 كُمنــاءأَب كُمعِيـاءاب(}أَدــزلُ )٤: اَألحخــدــا يــا كَمهلَيلُ عخــدِإذْ كَــانَ ي ،
وكَانـت عاِئـشةُ ِإذَا أَرادت أَنْ   اُء علَى أُمهـاِتِهم، فَِتلْـك خـصوِصيةٌ لَهـا،         البنا

ِحجاب أَرضعته، تأَولَت ذَِلك ِمن ِإذِْن النِبي صـلَّى اُهللا          يدخلَ علَيها أَحد الْ   
ِلسهلَةَ زوِج أَِبي حذَيفَةَ، وهو رأْي لَم يواِفقْها علَيِه أُمهات وسلم ) وآله(علَيِه 

ِبذَِلك ِهنلَيع دلَ أَحخدأَنْ ي نيأَبو ،ِمِننيؤ٣(. )..الْم(

:الدكتور موسى شاهني الشنييقولو

،رضعت غالماً فعالًأو،مهرضاع الكبري حيرإنّأوكانت عائشة ترى ..

. ٥٧٧صـفحة  / باب فيمن حـرم بـه  / كتاب النكاح / الد األول / يب داود لأللباين  أصحيح سنن    )١(
.٢٠٦١احلديث 

.٥٨٧صفحة / اجلزء اخلامس/ زاد املعاد يف هدي خري العباد)٢(
.٢٩٧صفحة / ٢٣اآلية -تفسري سورة النساء /اجلزء الرابع/ التحرير والتنوير)٣(
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١(!!دخل عليهاوكان ي(

، وهي مل تنجب    عائشةمونا مىت در احلليب يف صدر       تعلِ مكُيتلَ: أقول
! أصالً لترضع منه؟

صـلى اهللا عليـه وآلـه       م  األكـر  نيبففيه تقول سهلة للـ    .. لنرجع للحديث 
صـلى اهللا عليـه وآلـه       نيبنّ الـ  أأي  ،  !أرضـعيه : فقـال  ،نه رجلٌ كبري  إ :وسلم

وذلك كي حيرم عليها ويذهب الغضب عن ،!كان مِصراً على إرضاعهوسلم 
!!ايب حذيفة، وتذهب أيضاً غريته الشديدة على زوجته

ــة االوىل ــنيب .. ويف الرواي ــه وســلم  ال ــه وآل نمــا إ: قــوليصــلى اهللا علي
..الرضاعة من ااعة

عـن ،أبيـه عـن ،عـروة بـن هـشام عـن ،عوانـة أبوحدثنا،قتيبةحدثنا
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال:قالتسلمةأمعن،املنذربنتفاطمة

.الفطامقبلوكان،الثدييفاألمعاءفتقماإالّالرضاعةمنحيرمالوسلم 

عنـد هـذا علـى والعمل،صحيححسنحديثٌهذا:عيسىأبوقال
أنّوغريهموسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأصحابمنالعلمأهلأكثر

فإنهالكاملنينيولَاحلَبعدكانوما،نيولَاحلَدونكانماإالّحترمالالرضاعة
...شيئاًحيرمال

)٢(.)١٩٤٦(ماجة ابن :صحيح:األلباينحتقيق

..بعد أن ينقل الرواية. ٦٢٢صفحة / اجلزء اخلامس/ فتح املنعم شرح صحيح مسلم)١(
باب ما ذُكر أنّ الرضـاعة ال تحـرم   / كتاب الرضاع/ اجلزء األول/ صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٢(

!
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وىل والثانية من اَألني تنْ تكون يف السنألرضاعة جيب نّ اأتبين : قولأ
ما أحم ويقوى العظم لدى ذلك الرضيع، ووذلك كي ينبت اللّعمِر الطفل، 

...الكبري فال يستفاد منها

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         عظم  نّ سهلة راجعت الرسول األ    أومبا  
..رضاعة تكون يف الصغركانت تعلم بأنّ الفإنهانه رجلٌ كبري، إ: وقالت له

نـه  أَم أيكن يعلم بذلك؟ ملَصلى اهللا عليه وآله وسلم      نّ النيب   أفهل  
واْلوالِدات يرضِـعن أَوالدهـن   {!سورة البقرة؟ من   ٢٣٣يةكان قد نسي اآل   

..}حوَليِن َكاِمَليِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرَضاعَة

صلى اهللا عليه كرم النيب األنّأايات تدلّ على فهناك رو.. !عجبوال
هـا أحـد   ِبهركََّـ وقـد ذَ ،!يات القرآن الكرميآكان قد نسي بعض   وآله وسلم   

)١(!!الصحابة

صلى اهللا عليه وآله نْ تسأل النيب أم يكن من الواجب على عائشة       ألَ مثُ
ىل البيـت   إن تقع يف احملظور، وتدخل الرجل     أعن مسألة الرضاعة قبل     وسلم  

انمـا  : قال هلا صلى اهللا عليه وآله وسلم      عظم  نّ الرسول األ  أل! وجتلس معه؟ 
.!سأيل عنهااأي تأكّدي من تلك الرضاعة، و.. الرضاعة من ااعة

:يقول حممد رشيد بن علي رضا

لَيس حـِديثُ سـهلَةَ ِبمنـسوٍخ، وال مخـصوٍص          : تيِميةَابن   وقَالَ.. (
"

.١١٥٢احلديث . ٥٨٩صفحة / إالّ يف الصغر دون احلولني
.٥٠٣٨و٥٠٣٧نااحلديث. باب نسيان القرآن/ كتاب فضائل القرآن/ صحيح البخاري)١(
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ٍم، وال عام ِفي حق كُلِّ أَحٍد، وِإنما هو رخصةٌ ِلمن كَانَ حالُه ِمثْلَ حاِل ِبساِل
سِتغناِء عن دخوِلِه علَى أَهِلِه، أَي مع ساِلٍم مع أَِبي حذَيفَةَ وأَهِلِه ِفي عدِم اال

تعِرض ِللناِس ِفي كُلِّ زماٍن، فَكَم ِمن بيٍت وِمثْلُ هِذِه الْحاجِة. انِتفَاِء الريبِة
 قَهِصدو ،هِعفَّتو ،هتانأَم برج ِمِه قَددخ ِمن ِلِه، أَوأَه ٍل ِمنجِبر هبر ِثقكَِرٍمي ي

هعِلِه معِإلَى ج أَِتِه، أَورلَى اماِلِه عخِإلَى ِإد اجتحفَي هعم كَنفٍَر، فَِإذَا أَما ِفي س
ِصلَته ِبِه وِبها ِبجعِلِه ولَدا لَهما ِفي الرضاعِة ِبشرِب شيٍء ِمن لَبِنها مراعـاةً              
ِلظَاِهِر أَحكَاِم الشرِع، مع عدِم اِإلخالِل ِبِحكْمِتها أَال يكُونَ أَولَى؟ بلَى، وِإنَّ 

)١(. )بن لَيحِدثُ ِفي كُلٍّ ِمنهم عاِطفَةً جِديدةًهذَا اللَّ

وأُمهـاُتكُم اللَّـاتِي أَرَضـعنكُم وأَخـواُتكُم        {: عند تفسريه آلية  / ٣٩٠ص  / ٤ج  / تفسري املنار )١(
.}مِن الرَضاعِة
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٥١

بنت عائشة ن هل البيت عليهم السالم مأأتباع مدرسة موقف 
..أبي بكر

ال يوجد عند الشيعة عداٌء شخصي مع واحدٍة من زوجات الرسـول            
حترامهن بشكٍل عام، إالّاوإنما هم مأمورون ب،صلى اهللا عليه وآله وسلم

من يثبت أنها لَم حتفظ تلك األمانة اليت حتدث عنها القرآن، أو أنها خالفت 
.صلى اهللا عليه وآله وسلمأوامر اهللا ورسوله 

وقد ثبت تارخيياً أنّ عائشة لَـم تـرع تلـك األمانـة، وخالفـت أوامـر اهللا                
صـلى اهللا عليـه وآلـه   سـواء يف حياتـه   ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       ورسوله  

:ومن تلك املخالفات. أو بعد وفاته،وسلم

!:صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإيذائها لهها على رسول اهللاحتياِلا-١

حيب وسلم ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة قالت  ...
العسل واحللواء، وكان اذا انصرف من العصر دخل علـى نـسائه، فيـدنو مـن                

كثـر مـا كـان حيتـبس،     أبنـت عمـر، فـاحتبس       حداهن، فدخل علـى حفـصة       إ
فَِغرت، فسألت عن ذلك، فقيل يل أهدت هلا امرأة من قومها عكّة من عسل،  
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واهللا لنحتالَن أما: منه شربة، فقلتوسلم ) وآله(فسقت النيب صلى اهللا عليه
)١(.احلديثإىل آخر...له

عمـر بـن     عن مساك أيب زميل، حدثين عبـد اهللا بـن عبـاس، حـدثين             ... 
: نـساءه، قـال   وسلم  ) وآله(عتزل نيب اهللا صلى اهللا عليه       الَما  : اخلطاب، قال 

طلّـق رسـول اهللا   : دخلت املـسجد، فـإذا النـاس ينكتـون باحلـصى، ويقولـون        
نساءه، وذلـك قبـل أن يـؤمرن باحلجـاب، فقـال           وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

يـا  : علـى عائـشة، فقلـت     فـدخلت   : قال.ألعلمن ذلك اليوم  : فقلت: عمر
) وآله(بنت أيب بكر، أقَد بلغ من شأِنِك أنْ تؤِذي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

)٢(...ما يل وما لَك يابن اخلطاب؟: فقالت؟ وسلم 

،صلى اهللا عليه وآله وسلم    نيب  على ال بالكالم  وجتاسرها  تطاوهلا  -٢
:!وإحدى زوجاته

ٍل مـ اعي فيه خف، وكـان علـى ج  وكان مت: عن عائشة، أنها قالت  ... 
  ناٍج، وكان متاعٍل ثقاٍل بطـيٍء يتبطّـ         يةِفصمأُ بالركـب،  فيه ثقلٌ وكان على ج

ولوا متاع عائشة على جمِل ح:وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 قالـت              صفية، وح ،ِل عائشة حـىت ميـضي الركـبملوا متاع صفية على جو

يا لَعباد اهللا، غَلَبتنـا هـذه اليهوديـةُ علـى         : رأيت ذلك، قلت   فلما: عائشة
يا أم عبـد   :وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : قالت،  رسول اهللا 

.٥٢٦٨احلديث . أحلّ اهللا لكتحرم ما باب ِلم/ كتاب الطالق/ صحيح البخاري)١(
.٣٧٠٨احلديث .. باب يف اإليالء وإعتزال النساء/ كتاب الطالق/ صحيح مسلم)٢(
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اهللا، إنّ متاعِك كان فيه خف، وكان متـاع صـفيةَ فيـه ثقـلٌ، فأبطـأ بالركـِب،        
: فقلـت : هـا، قالـت  فحولْنا متاعها علـى بعـريِك، وحولنـا متاعـِك علـى بعري       

قال أَو يف شك أنِت يا أم عبد وفتبسم، : قالتأَلَست تزعم أنك رسول اهللا؟
ومسعين أبو أَلَست تزعم أنك رسول اهللا؟ أَفَهالّ عدلْت؟: قلت: اهللا؟ قالت

)١(..بكٍر، وكان فيه غرب أي ِحدةٌ، فأقبل علَي فَلَطَم وجهي

حيان بسنٍد جيٍد قوي ى بسنٍد ال بأس به، وأبو الشيخ بنوروى أبو يعل
)٢(...كان يف متاعي: ، قالتعن عائشة

)٣(.حجر العسقالين يف املطالب العاليةابن الرواية احلافظركَوكذلك ذَ

إحـدى  (جتاسرت عائشة على صـفية، وهـي الـيت تؤكّـد بأـا       : أقول
:)!عضوات حزا

كـن  وسـلم  ) وآلـه (سول اهللا صلى اهللا عليـه  إنّ نساء ر:عن عائشة ... 
، واحلزب اآلخر أم سلمة فِحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة    حزبني،  

)٤(...وسلم) وآله(وسائر نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حـىت أدخـال بينـهما أبـا بكـٍر  حكَمـاً،            ،وجرى بينه وبـني عائـشة كـالم       
،تكلّمـني أو    :وسـلم ) وآلـه (اهللا عليـه  فقال هلا رسـول اهللا صـلى        واستشهده

.٤٦٧٠احلديث/ ١٢٩صفحة / اجلزء الثامن/ مسند أيب يعلى)١(
.٧١صفحة . الباب السابع يف حسن خلُِقِه/ ٩اجلزء / سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد)٢(
. ١٨٨ص / باب كيد النساء والعفو عما يصدر من الغـريى يف حـال غريـا    / اب النكاح كت/ ٨ج  )٣(

.١٥٩٩احلديث 
.٢٥٨١احلديث . هدى اىل صاحبه وحترى بعض نسائهأباب من / كتاب اهلبة/ صحيح البخاري)٤(
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)١(! إالّ حقاًأنت، وال تقُلْملَّكَتبلْ: ؟ فقالتأتكلّم

إني ال أقولُ ":صلى اهللا عليه وآله وسلمالحظ قول رسول اهللا : أقول
".إالّ حقّاً

:يقول عنهاأللباينحممد ناصر الدين لشيخ فا

)ثي موالهم أبو زيد املدين، إنْ كان أسامة بن زيد هو اللي،إسناده حسن
                 ـه ضـعيف، وِمـنوليس كذلك إذا كان العدوي مـوالهم أبـا زيـد املـدين، فإن

وأيهمـا  . املبارك قـد روى عنـهما كليهمـا       ابن   الصعب تعيني املراد منهما، فإنّ    
أخرجـه أمحـد   . كان فلم يتفرد به، فقد تابعه حممد عن سعيد بن أيب سـعيد بـه       

الن، وهـو حـسن احلـديث، فاحلـديث صـحيح      عجابن  وحممد هو . )٢/٣٤٠(
..كما قال الترمذي

ــرد    ــضاً يف األدب املف ــه البخــاري أي ــديث أخرج ــن)٢٦٥(واحل ــن ع اب
وفيه عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث، . عن أبيه أو سعيد: عجالن، إالّ أنه قال

مث ترجح عندي أنّ أسامة هـو الليثـي،         . واهللا أعلم . وفيه ضعف، فالشك منه   
.رأيت احلافظ املزي قد ذَكَره يف الـرواة عـن سـعيد املقـربي دون العـدوي       فقد  

)٢(.)..واهللا أعلم. وبذلك يزداد احلديث قوةً على قوة

  ومرة أخرى ضرصـلى اهللا عليـه وآلـه    ها أبو بكٍر، عندما شـكاها الـنيب     ب
:لهوسلم 

.٤٣صفحة . الباب الثالث يف آداب املعاشرة/ اجلزء الثاين/ إحياء علوم الدين للغزايل)١(
.١٧٢٦احلديث / ٣٠٤صفحة / اجلزء الرابع/ سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
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ليـه قال رسول اهللا صلى اهللا ع: املسيب قـال ابن عن الزهري، عن .. 
فرفع أبو : يا أبا بكر، أال تعذرين من عائشة؟ قال    : أليب بكرٍ وسلم  ) وآله(

)١(.بكٍر يده فضرب صدرها ضربةً شديدةً

٣-صلى اهللا عليه وآله وسلمعند النيب ِتها وفع صر! !

قـال  : دثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، حـدثنا العيـزار بـن حريـٍث، قـال            ح
) وآلـه (بكـٍر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        سـتأذن أبـو     ا: النعمان بن بشري  

واِهللا لقد عرفـت أنّ عليـاً     :وهي تقول فسمع صوت عائشة عالياً،   ،وسلم
، فاستأذن أبو بكٍر، فدخلَ، فأهوى إليها، أحب إليك من أيب، مرتني أو ثالثاً

عِك ترفعني صوتِك على رسـول اهللا صـلى اهللا   امسأال ،يا بنت فالنة  :فقال
...وسلم) وآله(هعلي

)٢(...إسناده حسن:األرنؤوطتعليق

لَم تكُن   الّذي،حماربة إمام زماا علي بن ايب طالب عليه السالم        -٤
نفساًت له طيب!!

قال الزهري، وأخربين عبيداهللا بـن      : قالحدثنا عبدالرزاق، عن معمٍر،   
شـتكى رسـول اهللا صـلى     أول مـا ا   : عبداهللا بن عتبة، أنّ عائشة أخبرته قالت      

يف بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أنْ يمـرض يف بيتـها،       وسلم  ) وآله(اهللا عليه 

.٨١صفحة / اجلزء الثامن/ سعدالبن الطبقات الكربى)١(
. ١٨٤٢١احلـديث  . ٣٧٣صـفحة  / باب حديث النعمان بـن بـشري    / ٣٠اجلزء  / مسند اإلمام أمحد  )٢(

.٢٩٠١احلديث .٩٤٤صفحة / ٦اجلزء / وصحح األلباين سنده يف سلسلته الصحيحة
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فخرج، ويد على الفضل بن عباس، ويـد علـى رجـٍل آخـر،              : فَأِذنَّ له قالت  
عباٍس، فقـال  ابن فحدثْت به: اهللاقال عبيد(يف األرض،  وهو خيُطُّ برجليهِ  

ولكن عائشةَ ال   اآلخر الذي لَم تسم عائشة؟ هو علي،      أتدري من الرجل    
نفساًت له طيب(.

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

)٢(األلباينحممد ناصر الدين الشيخ ديثاحلسندصحح كذلك و

معمـر، عـن يوسـف، بـن هشامأخربنا: قالموسى،بنإبراهيمحدثنا
امـ لَ: عائـشة قالـت : قـال اهللا،عبـد بـن اهللاعبيدأخربين:قالالزهري،عن

أنأزواجـه سـتأذن ا،  عـه جوواشـتد ،وسـلم ) وآلـه (عليهاهللاصلىالنيبلَقُثَ
بنيوكان،األرضرجالهطُّخترجلَنيبنيفخرجله،فأِذنَّبييت،يفيمرض
قالـت مـا عبـاسٍ بـن الذلـك فذكَرت: اهللاعبيدقال.آخرورجٍلالعباس
ال،: قلتعائشة؟لَم تسمالّذيالرجلمِنتدريلْهو:يلفقال،عائشةُ

)٣(.طالبأيببنعليهو: قال

:العسقالينحجرابن يقولو

ولَِكن عاِئشة ال (اِعيِلي ِمن ِرواية عبد الرزاق عن معمٍرمسزاد اال  ..(
ولَِكنهـا ال   (ِإسحاق ِفي الْمغاِزي عن الزهِري       البنو )ِبخيرٍ لَه تِطيب نفْساً 

.٢٥٩١٤احلديث . ٨٧ص / مسند عائشة / ٤٣ج / نفس املصدر السابق)١(
عنـد تعليقـه علـى احلـديث     / ١٧٨صـفحة  / ١ج / إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل    )٢(

١٤٧.
.٦٦٥احلديث. اجلماعةيشهدأناملريضباب حد/ األذانكتاب/ البخاريصحيح)٣(
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)١(.)تقِْدر علَى أَنْ تذْكُره ِبخيٍر

، وِفـي عمـارٍ   جاَء رجلٌ فَوقَع ِفـي عِلـي  : عن عطَاِء بِن يساٍر، قَالَ    ... 
أَما عِلي، فَلَست قَاِئلَةً لَك ِفيـهِ  : فَقَالَتشةَ، رِضي اُهللا تعالَى عنهما ِعند عائِ 

وسـلم  ) وآلـه (، وأَمـا عمـار، فَـِإني سـِمعت رسـولَ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه          شيئاً
. ختار أَرشدهمااال يخير بين أَمريِن، ِإالّ : يقُولُ

)٢(..صحيح على شرط مسلمإسناده: تعليق شعيب األرنؤوط

غتيباُمن: قال)مسعودابن(عبدأمابن   عن)اإلسنادصحيح(٧٣٤
عنـده غتيـب اُومنواآلخرة،الدنيايفخرياًااهللاجزاهفنصره،مؤمنعنده

واآلخرةالدنيايفاهللاجزاهينصره،فلممؤمن٣(...اًشر(

علي بـن أيب     )إمام زماِنها (تدافع عائشة عن    تنصر أو   م  ملاذا لَ : أقول
فضائله كما ذَكَرت لعماٍر؟ )بعض(طالٍب عليه السالم وتذكر 

.؟عليهه سالمصلوات اهللا و،أم أنها وجدت فرصةً تتشفّى ِبه

. ١٥٧-١٥٦ص / باب حد املريِض أن يشهد اجلماعـة / كتاب األذان / اجلزء الثاين / فتح الباري )١(
.٦٦٥احلديث 

.٢٤٨٢٠احلديث . ٣٢٢ص / باب مسند عائشة / ٤١ج / مسند اإلمام أمحد)٢(
.٢٦٥صفحة / اجلزء األول/ صحيح األدب املفرد لأللباين)٣(
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٥٨

صلى ا عليه يوجِعها رسول ا )ابي بكربنة ا(حبيبة القلبِ
!ضرباً يف صدرهاوآله وسلم 

ابـن   أخربنا: حدثنا عبد اهللا بن وهب    : عيد األيلي وحدثين هارون بن س   
.... .:جريٍج عن عبد اهللا بن كثري بن املطلب، أنه مسع حممـد بـن قـيس يقـول      

) وآلــه(اال أحــدثكم عــين وعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :قالــت عائــشة
ملا كانت ليليت اليت كـان الـنيب صـلى اهللا عليـه     : قالت: قال. ؟ قلنا بلى  وسلم

ه، وخلـع نعليـه، فوضـعها عنـد     ءنقلب فوضع رداافيها عندي، وسلم   )وآله(
              رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فأضطجع، فلم يلبثْ إالّ ريثمـا ظـن

نْ قد رقَدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتقل رويداً، وفتح الباب فخرج مث أجافَه             أ
عـت إزاري، مث  ت درعـي يف رأسـي، واختمـرت، وتقن    علـ رويـداً، فج   )أغلقه(

انطلقت على أثره حىت جـاء البقيـع فقـام فأطـال القيـام، مث رفـع يديـه ثـالث              
رفأحـض مث احنرف فاحنرفـت، فأسـرع فأسـرعت، فهـرول فهرولـت،           مراٍت،

فأحضرت،  فدخلت هفدخل، فقال    . فسبقْت مالَـكِ  (: فليس إالّ انْ اضطجعت
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لتخـربيين أو ليخربنـي     : (قـال . ءيقلت ال ش  : قالت ،)!حشياً رابيةً ياعائش؟  
: قـال . فأخبرتـه ! بأيب انت وأمـي   ! رسول اهللا ياقلت  : قالت. )اللطيف اخلبري 

دةً فَلَهـدين يف صـدري لَهـ      . نعـم : قلـت  )فأنِت السواد الذي رأيت أمـامي؟     (
مهمـا يكـتم    : أظَننِت أنْ حييف اهللا عليِك ورسوله؟ قالـت       :مث قال . أوجعتين

فإنّ جربيل أتاين حني رأيـِت، فنـاداين، فأخفـاه          (:قال. س يعلمه اهللا، نعم   النا
منِك، فأجبته، فأخفيته منِك، ومل يكـن يـدخل عليـِك وقـد وضـعِت ثيابـِك،                 

: فقـال . نْ تستوحـشي أنْ أُوقظِك، وخشيت    أفكرهت  . وظننت أنْ قد رقَدِت   
)    هل     أإنّ ربك يأمرك كيـف أقـول    : قالـت . )من تأيتَ أهل البقيع فتستغفر قلـت

ــال  ــويل(: هلــم يارســول اهللا؟ ق ــديار : ق ــى أهــل ال ــسالم عل ــؤمنني ال ــن امل م
بكـم  -واملسلمني، ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين، وإنـا إن شـاء اهللا      

)١(..)لالحقون

.العدو: اإلحضارو .أي مرتفعة البطن  : الربو والتهيج، رابية  : احلشا
...الضرب الشديد يف الصدرالدفع و: اللّهدو

وروي فلهزين بالزاي ،بفتح اهلاء والدال املهملة: فلَهدين: يقول النووي
ده بتخفيـف اهلـاء وتـشديدها أي       ده ولَه لَه: ومها متقاربان، قال أهل اللغة    

ويقـرب منـهما لَكَـزه     . دفَعه، ويقال لَهزه إذا ضـربه جبمـع كفِّـه يف صـدره            
)٢(..وكَزهو

.٢٢٧٠احلديث . قبور والدعاء ألهلهاباب مايقال عند دخول ال/ كتاب اجلنائز/صحيح مسلم)١(
.٤٤صفحة / ٧اجلزء / املنهاج)٢(
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...لي يف هذه الروايةيما،)هداك اهللا(الحظ 

.صلى اهللا عليه وآله وسلمعدم ثقة عائشة برسول اهللا -١

... جتسسها عليه صلوات اهللا وسالمه عليه وآله يف جوف الليـل          -٢
سوا  {: واهللا تعاىل يقـول يف كتابـه ايـد         سـورة  مـن   ١٢اآليـة   (}وال جتسـ

..)احلجرات
واهللا عز.ا يف جوف الليل دون إذِن وعلِم زوجهاخروجها من بيته-٣

سورة من ٣٣اآلية (}وَقرن يف بيـوتُكن {: يقول يف كتابه العزيز وجلّ
.)األحزاب

حتياهلا عليه حبيث اهرولتها وعدِوها يف أزقّة املدينة خلف زوجها و-٤
وآلـه   صلى اهللا عليـه   ليكتشفها النيب   ! تسبقه وجتعل نفسها نائمة يف فراشها     

!! وذلك بتنفسها الشديد والسريعوسلم 

قرأ وال تتعجب اف!.. علماً بأنه ليست هذه املرة األوىل يف السباِق بينهما
.فقد تصرف بأكرب منها يف حياته! من نبيك

وسـلم  ) وآلـه (سابقين الـنيب صـلى اهللا عليـه       : عن عائشة قالت  .... 
).هذِه بتيك(:م سابقين فسبقين، فقالفسبقْته، فلبثنا حىت إذا رِهقَين اللّح

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

والذي طاملا كـان يؤكّـد   !! هذه اليت كان يقَبلها وميص لساا وهو صائم 
حبيث !! وكان مييلُ هلا كلّ امليل!! على الصحابة جبلب اهلدايا إليه وهو يف بيتها

.٢٤١١٨احلديث . ١٤٤ص / ٤٠ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
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وكـان يباشـرها   ! زهراء عليها السالم كُن يطلبن العدالةَ منه انّ أزواجه وبنته ال   
نراه .. إىل غريها من األحاديث السخيفة والغري مقبولة! و!و!و!وهي حائض

م يكن يعلـم بأنهـا أحـب نـسائه إليـه؟            ألَ،  !هنا يضرا على صدرها ويؤِلمها    
ما أخـذت  عنـد )زينـب بنـت جحـش   (كمـا قـد أشـار إىل    ،!بنة أيب بكٍراوهي  

إـا بنـت أيب   (تتطاول عليها ذات يوٍم وقامت ِبسبها أمامـه، وقـال هلـا حينئـٍذ              
)١(!)بكٍر

عائشة ظن تويف احلديث .. امليل يف احلكم، واجلَور والظلم: احليف-٥
صلى اهللا عليه وآله وذلك عندما أجابت النيب !!بأنْ حييف اهللا رسوله عليها

!!نعم: ـعن سؤاله هلا بوسلم 

صـلى اهللا  النيب ويف احلديث نرى جواز زيارة النساء للقبور لقول       -٦
....الديار من املؤمنني واملسلمنيالسالم على أهل: قويل:عليه وآله وسلم

لزوارات صلى اهللا عليه وآله وسلم بينما نرى يف رواية أخرى لعن النيب 
!:القبور

بن أيب سـلمة، عـن      حدثنا حيىي بن إسحاق، أخربنا أبو عوانة، عن عمر        
. لَعن زوارات القبوروسلم ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه أيب هريرة، 

)٢(. .إسناده حسن: يقول احملقق شعيب االرنؤوط

هـدى اىل صـاحبه وحتـرى    أبـاب مـن   / كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليهـا   / صحيح البخاري  )١(
.٢٥٨١احلديث . بعض نسائه

.٨٤٤٩احلديث . ١٦٤ص / باب مسند أيب هريرة / ١٤ج /مسند اإلمام امحد بن حنبل)٢(
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)١(..حه الشيخ األلباينوصح

صلى اهللا عليه وآله وسلم نّ اهللا يأمر حبيبه أأخرياً نرى يف احلديث -٧
يأذن له باالستغفار ُألمِه آمنة بنت وهـب  لَم بينماأنْ يستغفر ألهل البقيع،     

!!حينما طلب ذلك منه

وسـلم  ) وآلـه (زار رسول اهللا صلى اهللا عليه     : عن أيب هريرة قال   ..... 
فَلَـم   ،لَهاستأذنت ربي يف أنْ أستغفر    ا: قرب أُمِه فبكى وأبكى من حولَه فقال      

)٢(!!يؤذنْ يل

باب؟؟أيعقل ذلك يا أويل األل

.٧٧٤احلديث / ٢٣٢صفحة / اجلزء الثالث/ السبيلمنارأحاديثختريجيفالغليلإرواء)١(
وسـلم ربـه يف زيـارة قـرب     )وآله(ستئذان النيب صلى اهللا عليه   اباب  / كتاب اجلنائز / صحيح مسلم  )٢(

.٢٢٧٣احلديث. أُمه
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وعائشُة .. والغُسل منها! واإلنزال! الرجال يسألون عن اجلماع
!!تُجيب)اخلبرية احلاذقة(

حـدثنا عبـد   : وحدثنا حممد بن املثىن    )ح(.عن أيب موسى األشعري   ...
وال أعلمه : قال. حدثنا هشام، عن حميد بن هالل: -حديثهوهذا-األعلى

إختلف يف ذلـك رهـطٌ مـن املهـاجرين       : قال إالّ عن أيب بردةَ، عن أيب موسى      
إالّ من الدفِق أو من املاِء، وقال        الِجيب الغسلُ : فقال األنصاريون واألنصار،  
فأنـا  : قـال أبـو موسـى   : قـال . الطَ فقـد وجـب الغـسلُ      خبلْ إذا   : املهاجرون

اه يا أُم: أشفيكُم من ذلك، فقُمت فاستأذنت على عائشة، فأُِذنَ يل، فقلت هلا    
ال تستحيي أنْ تسألَين عما كُنت :إني أستحييِك، فقالت  -أو يا أم املؤمنني    -

          قلـت ،ـكمـا أنـا أُمفإن ،كتلَـداليت و كأُم ـسلَ؟    : سائالً عنهالغ فمـا يوِجـب
إذا :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     . على اخلبِري سقَطْت  : قالت

)١(ربِع، ومس اِخلتانُ اِخلتانَ، فقد وجب الغسلُجلس بني شعِبها األ

احلـديث  . باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقـاء اخلتـانني  / تاب احليضك/ صحيح مسلم )١(
٧٩٨.
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صادفْت خبرياً حبقيقـة مـا سـألت    : قوهلا على اخلبري سقَطْت معناه    (.. 
ومس وسلم ) وآله(قوله صلى اهللا عليه . عنه، عارفاً ِبخِفيِه وجِليِه، حاذقاً فيه
نــاه غَيبــت ذَكَــرك يف قــال العلمــاء مع: اخلتــان اخلتــان فقــد وجــب الغــسل

)١(. )..فَرِجها

ن خبفي وجلي وعارفم يكن ِمن بني الصحابة خرباُء أو حذّاقأَلَ: أقول
اجلماع واإلنزال من الرجال، حىت يرجعون إىل امرأةٍ ويسألوا هكذا أسئلة؟ 

صلى اهللا عليه وآله مث مىت كانت هذه احلادثة؟ فإذا كانت يف عهد النيب
فلماذا الرجوع إىل زوجتِه؟؟ وإذا كانت بعد وفاته، فالرواية تطعن     ،وسلم

مـا  عرفـون  هم كانوا ال ي  ، ألن لصحابةبأيب موسى األشعري، ومن معه من ا      
صلى اهللا عليـه  وحىت بعد وفاته    ،  !لنيبليوجب الغسل طيلة فترة صحبتهم      

.!عائشة)اخلبرية احلاذقة(إىل أنْ سألوا ،وآله وسلم

.٤١صفحة / اجلزء الرابع/ املنهاج)١(
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!!شيطانٌة)عائشة(يف الصحاح، 
) وآلـه (اء بنت يزيد، أنها كانت عند رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            امسعن  

لعلّ رجالً يقـولُ مـا يفعـلُ بأهِلـِه،     : والرجال والنساء قعود عنده فقال  وسلم  
إي واهللا يـا  : فقُلـت . فـأَرم القـوم  . ولعلّ امرأةً تخِبر ِبما فعلَت مع زوجها   

فال تفعلوا، فإنما مثلُ ذلك : قال. اهللا، إنهن ليقُلن، وإنهم ليفعلونرسول 
.مثلُ الشيطان لَِقي شيطانةً يف طريٍق فَغِشيها والناس ينظرون

أخرجه أمحد، وله شاهد من حديث أيب هريـرة  : (تعليق الشيخ األلباين  
ثاٍن رواه البزار   والبيهقي، وابن السني، وشاهد   داوود   أيب شيبة، وإيب  ابن   عند

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

عن التحدث عن ما صلى اهللا عليه وآله وسلم رغم نهي النيب : أقول
جيري بني الزوج والزوجة، الحظ عائشة، وهي تخِبر، وبكل صراحٍة وجرأٍة

.١٤٢صفحة / آداب الزفاف يف السنة املطهرة لأللباين)١(
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ممع زوجهاا ع لَتفَع:!

حـدثَنا : قَـالَ خاِلـدٍ بـن محمـود حـدثَنا : قَالَسفْيانَبنالْحسنأَخبرنا
دباللَِّهعنكَِثٍريبالْقَاِرئِقيشمِنالدعاِعيزثَِني : قَالَاَألوـدح ـدبنِ عمحالـر
ناسمالْقَبنعن عائشة، ،أَِبيِهعأن     جـامععن الرجل ي ِئلَتـزل     ها سنفـال ي

غتسلنا اف،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    فعلت أنا ورسول اهللا   : املاء، قالت 
.!منه مجيعاً

)١(.حديث صحيح: تعليق الشيخ األلباين

ِر، عيبأَِبي الز نثَ، ععأَش نع ،نسا حثَندح ،دوا أَسثَندح ناِبٍر، عج ن
فَعلْناه مرةً فَاغْتسلْنا، يعِني الَِّذي يجاِمع، وال : " قَالَتأُم كُلْثُوٍم، عن عاِئشةَ

"!!.ينِزلُ

)٢(..حديث صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط

إنّ عائـشة أرادت بـاجلواب إفهـام الـصحابة بـأمور             :مإذا قلت : أقول
.!!أي حرٍج يف ذلكوليس هناك ! الدين

ما كانت تفعله مع النيب ِبتربأخرى أخيف مناسبٍةعائشةإنّ : فاجلواب
!!:دون أية مناسبةصلى اهللا عليه وآله وسلم 

) وآلـه (، عن النيب صلى اهللا عليـه        عن عائشة عن عبد اهللا بن رباح،      .. 

/ بـاب الغـسل  / كتـاب الطهـارة  / اجلـزء الثـاين  / أللباينلحبانابن  صحيحعلىاحلسانلتعليقاتا )١(
.٤١٩صفحة . جياب االغتسال من اجلماعإكر ذ

.٢٤٣٩١احلديث / ٤٥٥صفحة/ ٤٠اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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ل اهللا قد كنت أنـا ورسـو  . لتقى اخلتانان فقد وجب الغسلاإذا : قالوسلم  
)١(.!!نغتسل منهوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

:، نالحظ ما يأيتاتمن خالل قراءة هذه الرواي: أقول

ها زوجها وبني بين)اخلاصة(عائشة، تفشي عن األسرار الزوجية نّ أ-١
. كانمومرأٍة، يف أي زماٍنا، وهذا ما ال تفعله أي !صلى اهللا عليه وآله وسلم

هم ،صلى اهللا عليه وآله وسلمالّذي يطعن بأزواج النيب تبين بأنّ-٢
، حيـث يجعلونهـا   )الـصحابة سنة من أتباع مدرسة  (ون عليهن   الّذين يتباكَ 

!.)والعياذُ باهللا. (كالشيطانِة، لَِقيها شيطانٌ يف طريٍق، فَغِشيها والناس ينظرون

}  لَع ولَهسرو اللَّه ذُونؤي الَّذِين ِة    إِناَآلخِـرا ونْيِفـي الـد اللَّـه مه٥٧اآليـة  .}ن /
..األحزاب

ما يروى عن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن عائـشة عـن رسـول اهللا            /٣ج  /راهويهبنإسحاقمسند )١(
عبـد  ووما يروى عن حيـىي بـن يعمـر        . ١٢١٩احلديث  . ٦٣٧ص  / وسلم )وآله(صلى اهللا عليه    

/ وسـلم )وآلـه (اهللا بن احلارث، ومشيخة من أهل البصرة عن عائشة عن الـنيب صـلى اهللا عليـه            
.١٣٥٥احلديث . ٧٤٥ص 
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!!يكذّب عائشةيف صحيحه لبخاريا
أخربنا شريك، عن املقدام بن شريح، عـن أبيـه،     : حدثنا علي بن حجر   

) وآلـه (من حدثَكُم أنّ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      : قالتأنهاعن عائشة 
..فال تصدقوه، ما كان يبول إالّ جالساًبال قائماًوسلم 

.٣٠٧ماجة ابن سنن: صحيح: تعليق األلباين

)١(يف الباب وأَصحشيء حديث عائشة أحسن: قال الترمذي

!:عائشةكيف يكذّبالبخاري هنا، الحظ

عن حذيفةَ   ،عن أيب وائٍل   ،عن األعمشِ  ،حدثنا شعبةُ : حدثنا آدم قال  
مثّ دعا سباطةَ قوٍم، فبال قائماً،وسلم ) وآله(ى اهللا عليهأتى النيب صل: قال

)٢(.مباٍء، فجئته مباٍء، فتوضأ

باب مـا جـاء يف النـهي عـن البـول      / كتاب الطهارة / اجلزء األول / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )١(
.١٢احلديث . ٢٥صفحة / واقفاً

وبـاب البـول عنـد      . ٢٢٤احلـديث   . البول قائماً وقاعـداً   باب  / كتاب الوضوء / صحيح البخاري )٢(
!
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صلى اهللا عليه النيب أنّ، وفيه )!صحيحه(هذا احلديث يف البخاريأورد
يف حـديثها  عائـشة  ، مكذّباً !على مزبلَِة قَومٍ  ، وهو كان يبول واقفاً  وآله وسلم   

!.األول

!؟ أَم نصدق البخاري؟عائشةق صدنترى 

!!:الحظ عمر بن اخلطاب وموقفه من البول قائماً) هداك اهللا(واآلن 

ابـن  نا حيىي، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن    : حدثنا عمرو بن علي، قال    
)١(.ما بلت قائماً منذُ أسلمت: عمر، عن عمر قال

"
.٢٢٦احلديث . وباب البول عند سباطة قوٍم. ٢٢٥احلديث . صاحبه، والتستر باحلائط

.١٤٩، ح٢٥٤ص: اجلزء األول)/ مسند البزار(البحر الزخار املعروف بـ)١(
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ماذا تقول؟وأنت عائشة تقولُ، وعمرو بن العاص يقولُ،
أي : دخلت مع عميت على عائشة فسئلت     : وعن مجيع بن عمري، قال    

. فاطمة: ؟ قالتوسلم) وآله(الناس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
رواه . )إنْ كان ما علمت صواماً قواماً(زوجها : ِمن الرجال؟ قالت: فقيل

.الترمذي

: حديثٌ حسن غريب، قلت: )يقصد الترمذي(وقال: تعليق األلباين
)١(.وهو كما قال، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث بريدة، وحسنه أيضاً

!مسلم والبخاري، ومها يكذّبان عائشة يف صحيحيهمااآلن الحظ 

أخـربين عمـرو   : أخربنا خالد بن عبداهللا، عن خالٍد، عن أيب عثمان    … 
بعثه على جـيش ذات  وسلم ) وآله(بن العاص، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه     

ِمـن  : عائشة، قلـت  : أي الناِس أحب إليك؟ قال    : فأتيته فقلت . السالسل

بـاب مناقـب   -الفـصل الثـاين   /كتاب املناقـب / ٢ج / بتحقيق األلباين. مشكاة املصابيح للتربيزي )١(
.)٢١(٦١٤٦احلديث . ١٧٣٥صفحة / وسلم)وآله(أهل بيت النيب صلى اهللا عليه 
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)١(...عمر، فعد رجاالً: ثُم من؟ قال: قلت. أبوها: الرجال؟ قال

حدثنا إسحاق، أخربنـا خالـد بـن عبـداهللا، عـن خالـٍد احلَـذّاء، عـن أيب              
بعـثَ عمـرو بـن العـاص     وسـلم  ) وآله(صلى اهللا عليه عثمان، أنّ رسول اهللا  

   فقلت ه؟ قال: على جيش ذات السالسل، قال فأتيتإليك بالناس أح أي :
فَعـد  . عمر: ثُم من؟ قال  : قلت. أبوها: ِمن الرجال؟ قال  : قلت. عائشة

خمافَةَ أنْ جيعلَين يف آخِرِهم كَت٢(..رجاالً، فَس(

بالنيابة عن أتباع مدرسة أهل     (ويا خباري، يجيبكم     ،يا مسلم : أقول
:، وهو الطحاوي، أحد علماء مدرسة سنة الصحابة)البيت عليهم السالم

مـسروقٍ بـنِ سـِعيدِ بنعِليأَخبرنا: قَالَشعيٍببنأَحمدحدثَناقَدما
قَيٍسعن،-خاِلٍدأَِبيابن   يعِني-اِعيلَامسعنٍر،مسِهبنعِليحدثَنا: قَالَ

اِهللا،رسـولَ يـا : قُلْت: قَالَالْعاِصبِنعمِروعن،-حاِزٍمأَِبيابن   يعِني-
اِسأَيالن ـبأَح ـك؟ ِإلَيـهةُ : "قَـالَ فَأُِحباِئـشع". قُلْـت : تلَـس ـأَلُكـنِ أَسع
اِء،الناسمِإنأَلُكِنأَساِلعجو: "فَقَالَ. الركٍْرأَبب".ا: "قَالَأَووهأَب".

أَنْحتملُيقَدأَنه: وعوِنِهوجلَّعزاِهللاِبتوِفيِقذَِلكِفيلَهجوابنافَكَانَ
ِمنوسلم ) وآله(علَيِهاهللاصلَّىاِهللارسوِلبيِتَألهِلأَنَّعِلمعمرويكُونَ
) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللارسولَسؤالُهفَكَانَِلغيِرِهم،لَيسماِإياهممحبِتِه

.٦٢٠١باب من فضائل أيب بكر احلديث / فضائل الصحابة كتاب / صحيح مسلم)١(
بـاب قـول الـنيب    / وسـلم )وآلـه (كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليـه        / صحيح البخاري )٢(

بـاب  / وكتـاب املغـازي  . ٣٦٦٢احلـديث   . لو كنت متخذاً خلـيالً    : وسلم )وآله(عليه   صلى اهللا 
.٤٣٥٨احلديث . غزوة ذات السالسل
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وعِلمبيِتِه،أَهِلِسوىهمالَِّذينالناسِبِهيِريدِإلَيِه،الناِسأَحبعنوسلم 
ولُرلَّىاِهللاسِهاُهللاصلَيوسلم ) وآله(عهادرِفيكَانَم،ذَِلكهاباِبفَأَجوِبالْج

)١(. )..حِديِثِهِفيذُِكرِمماِبِه،أَجابهالَِّذي

 ؟)هداك اهللا(واآلن، ماذا تقول أنت

.، أَم عمرو بن العاص؟عائشةَهل تؤيد 

بـاب بيـاِن مـشِكِل مـا رِوي عـن رسـوِل اِهللا             / اجلزء الثالث عشر  / لطحاويل شرح مشكل اآلثار  )١(
وعلّـق  . ٥٣٠٤احلـديث  . ٣٢٨صـفحة  /الناِس كَانَ ِإلَيهِ  وسلَّم ِفي أَحب   )وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    

إسـناده  : ، بقولـه ٣٢٨حمقّق الكتاب الشيخ األرنـؤوط علـى هـذا احلـديث يف هـامش الـصفحة               
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني، غري علي بن سعيد بـن مـسروق، فمـن رجـال الترمـذي                  

..والنسائي، وهو ثقة
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!وينام، ليصبح وهو جنب؟ن يدخل بيت عائشةهل جيوز لرجلٍ أ
أيبعـن خالـد، عـن اهللا،عبـد بـن خالـد أخربنـا حيىي،بنحيىيوحدثنا

فأصـبح بعائـشة، نزلرجالًأنّواألسود،علقمة،عنإبراهيم،عنمعشر،
فإنْمكانه،تغسلأنْرأيتهإنْجيزئككانإنما: عائشةفقالتثوبه،يغسل

لَمن ،رتتحضينولقد.حولَهرأيتكُهعليهاهللاصلىاهللارسولثوبمنأَفر
)١(.فيهفَركاً، فيصلّيوسلم ) وآله(

:من خالل قراءة هذه الرواية، نالحظ ما يأيت

مرأٍة ا، وهذا ما ال تفعله أي !رجالً)غرفتها(عائشة أدخلَت يف  نّ  أ-١
. ن، يف أي زماٍن، ويف أي مكا)أرملٍة(

وأقول غرفة ! ، حىت أصبح مجنباً)غرفتها(نّ ذلك الرجل، نام يف أ-٢
صلى (ألنها ال متلك غريها، إذ لو كانت هناك غرفةٌ أُخرى، لَما صلّى النيب 

صلى اهللا عليـه   ، وهي متد رجليها أمامه عند سجوده        )اهللا عليه وآله وسلم   
.يف الصالةوآله وسلم 

.٦٨١احلديث . املينحكمباب/ الطهارةكتاب/ مسلمصحيح)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن................................................٧٤

كنـت  : هـا قالـت  نأوسـلم  ) وآلـه (عليهعن عائشة زوج النيب صلى اهللا  
ورجالي يف قبلته، فإذا وسلم ) وآله(أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه

والبيـوت يومئـذٍ   : سجد غَمزين، فقبضت رجلَي، فاذا قام بسطتهما، قالت 
)١(..ليس فيها مصابيح

املـين، أو    عند الصباح، تعلّم عائشةُ الرجلَ كيفية فرك ثوبـه مـن           -٣
..)ما هذا اهلراء؟!. (، دون غسل الثوب كامالً!غسل مكانه

مشاِبهة هلذه الرواية يف )ضعيفة(ماذا كنتم تقولون، لو رأيتم رواية -٤
كتب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم، إذ ليس كل ما يف كتبنا احلديثية 

عام املتوفّى )سرهقُدس (اخلوئياسمصحيح، كما صرح بذلك السيد أبو الق
:هـ١٤١٣

منصدورهابعدمالقطعِعدنملَلو،ةشاذّرواياتالكايفيفيوجد(.. 
تـصح كيـف ذلـك ومـع . بهاالطمئنانيفشكفال،السالمعليهاملعصوم

املعـصومني مـن صـدرت وأـا الكايف،رواياتمجيعةبصحالقطعدعوى
.السالمعليهم

أنّ: بصحيحةليستالكايفرواياتمجيعأنّمنهذكرناماديؤكّاموِم
،الكـايف يفمـا مجيـع ةصـح يعتقـد يكـن ملَ)هسرسقد(الصدوقالشيخ

يتبعدوقالصأنّمنمتقدماعلىالوليدبناحلسنبنحممدشيخهوكذلك
.والتضعيفالتصحيحيفشيخه

.٣٨٢احلديث . باب الصالة على الفراش/ كتاب الصالة/ صحيح البخاري)١(
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٧٥............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

لواملتحصتثبتملهأنالبـل الكايف،رواياتمجيعةصح أنّيفشـك
عليـه املعـصوم مـن صـدورها بعـدم يطمـأنّ بعضهاإنبلضعيفة،بعضها
)١(.كالمه رمحة اهللا عليهانتهى .).السالم

هم ،صلى اهللا عليه وآله وسلمتبين بأنّ الّذي يطعن بأزواج النيب -٥
  ة الصحابة(الّذين يتباكون عليهننكتبـهم   )من أتباع مدرسة س ويف أصـح ،

!.، بعد القرآن الكرميالروائية

أخرياً، هداك اهللا، الحـظ هـذه الروايـة الـيت أوردهـا مـسلم نفـسه يف            
:)!صحيحه(

ابـن   وقـال .أخربنـا : حيـىي قـال . حجـرٍ بـن وعلـي حيىي،بنحيىيحدثنا
بــنحممــدوحــدثنا)ح(جــابر،عــنالــزبري،أيبعــنهــشيم،حــدثنا: حجــٍر

جـابر، عـن الـزبري، أبوأخربناهشيم،حدثنا: قاالحرب،بنالصباح، وزهري 
عندلٌرجنبيتيالأال" :وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قال

)٢(."ٍمرحمذاأوناكحاًيكونأنْإالّ،ٍبثيمرأٍةا

، وأصبح وهو )الثيب(ترى من كان هذا الرجل، الّذي بات عند عائشة 
جنب؟ 

.٧١ص / ١ج/ معجم رجال احلديث)١(
.٥٦٩٢احلديث. عليهاوالدخولباألجنبيةاخللوةحترميباب/ السالمكتاب/ مسلمصحيح)٢(
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٧٦

!!تعرف رد التحية، العائشة
،شتاقت اجلنة إىل ثالثةا:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه..

وسلماٍنوعماٍرعلي.

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

أَتيــت أهــل الــشام، فلقيــت خالــد بــن الوليــد، : عــن علقمــة، قــال...
، فشكاين إىل رسول كان بيين وبني عمار بن ياسر كالم يف شيٍء   : فحدثين قال 

ال تـؤِذ عمـاراً، فإنـه مـن         يا خالد،   : فقال ،وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     
)٢(...يبغض عماراً يبغضه اهللا، ومن يعاِد عماراً، يعاِدِه اهللا

عائشةعلىعماردخل: قالغالببنعمروعنإسحاقأيبعن...

مـري املـؤمنني علـي   أسالم إذكر / عرفة الصحابةكتاب م/ اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني )١(
.٢٦٤/ ٤٦٦٦احلديث . ١٤٨صفحة / رضي اهللا تعاىل عنه

.باب عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي/ ٤١٨صفحة/ ٥اجلزء / كثريالبن البداية والنهاية)٢(

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


٧٧............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

بلـى : قال،مبأُكلَلست: قالت،اهأمياعليِكالسالم: فقالاجلمليوم
ِكإنِركَوإنْ،يأمِته ...

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق 

ـٍة َفحيـوا ِبَأحـسن ِمنهـا َأو ردوهـا       {: يقول اهللا تعاىل   ِبَتِحي يـُتميِإَذا حو..{
.٨٦اآلية / النساء

! ة على سالِم عمار بن ياسر، الحظ كيف ترد عائش)هداك اهللا(واآلن 

نميٍر، حدثَنا يونس بن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبـي ِإسـحاق، عـن           ابن   حدثَنا
: فَقَـالَ عمـار  انتهيت ِإلَى عاِئشةَ أَنا وعمار واَألشـتر،     : عمِرو بِن غَاِلٍب قَالَ   

السالم علَى من اتبع الْهدى، حتى أَعادها  : ه، فَقَالَت السالم علَيِك يا أُمتا   
...علَيها مرتيِن أَو ثَالثاً

)٢(. حديثٌ صحيح: تعليق الشيخ األرنؤوط

.١٦/ ٨٠٣٩احلديث. ٣٩٣ص / كتاب احلدود/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٢٤٣٠٤احلديث . ٣٤٩ص / باب مسند عائشة/ ٤٠ج / اإلمام أمحد بن حنبلمسند)٢(
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٧٨

!جربٍ؟منودِرعقَِطرانٍ،منسربالعليهاالقيامةعائشة هل يوم
)١(. وقد أخرج عمر أخت أيب بكر حني ناحت

:العسقالينحجر ابن يقول

)باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم مـن البيـوت بعـد املعرفـة        (قوله  ..(
.أي بأحواهلم، أو بعد معرفتهم باحلكم، ويكون ذلك على سبيل التأديب هلـم  

ســعد يف ابــن وصــلَه)وقــد أخــرج عمــر أخــت أيب بكــر حــني ناحــت (قولــه 
: ري، عن سعيد بن املسيب، قال   بإسناٍد صحيٍح من طريق الزه    )الطبقات(
)وحعائشة عليه الن تأبو بكٍر أقام فّيوا تفقال ،لَم ،نيفَأَب نهاهر فَنملَغَ عفَب

فَعالها بالـدرة    -فروة يعين أم  -ت أيب قحافة  نأخرج إىل ب  : ِلهشام بن الوليد  
حق بـن راهويـه يف     ووصـلَه إسـ   ،  ضرباٍت فتفرق النوائح حـني سـِمعن بـذلك        

مـرأة، وهـو   امـرأةً  افَجعـلَ يخـِرجهن   (مسنده من وجٍه آخر عن الزهري وفيه  

بـاب إخـراج أهـل املعاصـي واخلـصوم مـن البيـوت بعـد               / كتاب اخلـصومات  / صحيح البخاري  )١(
.املعرفة
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٧٩............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

)١(... )يضِربهن بالدرة

ال ندري، هل تابت عائشة قبل موا من نوحها على أبيها أم    : أقول
! ال؟

)ح(يزيـد، بـن أبـان حـدثنا عفـان، حـدثنا شيبة،أيببنبكرأبوحدثنا
حـدثنا هـالل، بـن حبـان أخربنـا -لـه واللفظ-منصوربنإسحاقثينوحد
األشـعري مالـك أبـا أنّثـه حدسـالمٍ أباأنحدثهزيداًأنّحيىي،حدثناأبان،

قــالوســلم ) وآلــه(عليــهاهللاصــلىالــنيبأنّثــهحد :أمــرمــنأمــيتيفأربــع
ــة، ــونالاجلاهليـ ــر: يتركـ ــساب،يفالفخـ ــناألحـ ــساب،األيفوالطعـ نـ

تقامها،موِتقبلبتتملَإذاالنائحة: وقال،والنياحةبالنجوم،ستسقاءواال
)٢(.ٍبرجمنرعوِد،راٍنِطقَمنسربالوعليهاالقيامةيوم

باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم مـن البيـوت         / كتاب اخلصومات / اجلزء اخلامس / فتح الباري )١(
.٧٤صفحة / ج عمر أخت أيب بكر حني ناحتوقد أخر. بعد املعرفة

.٢١٧٤احلديث. النياحةيفالتشديدباب/ اجلنائزكتاب/ مسلمصحيح)٢(
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٨٠

وهي محرِمةٌ يف صلى ا عليه وآله وسلم عائشة تُخالف النيب 
مناسك احلج!

ويلٌ : قَالَ،وسلم ) وآله(علَيِه لنِبي صلَّى اُهللاعِن اعن أَِبي هريرةَ، ....
.الذهب واملُعصفَِر: ِللنساِء ِمن اَألحمريِن

)١(.)٣٣٩/ الصحيحة(-صحيححسن: تعليق الشيخ األلباين

والثـوب  صبغ يتخذ من نبات يعطي لوناً أمحراً أو زهرياً،       :العصفرو
.صفراملصبوغ به يسمى املع

)٢(...ولبست عائشة  الثياب املعصفرة وهي محِرمةٌ

صلى يسِتدالالً ِبما مضى ِمن قَوِل النِباالْمرأَة الَ ترفَع صوتها ِبالتلِْبيِة و
)٣(.التسِبيح ِللرجاِل والتصِفيق ِللنساِء:وسلم) وآله(اهللا عليه 

-٣٧١ص / بـاب ماجـاء يف الفـنت   / ٨ج / حبـان لأللبـاين  ابـن  التعليقات احلسان على صـحيح    )١(
.٥٩٣٧احلديث . ٣٧٢

.ن الثياب واألردية واألزرباب ما يلبس املُحِرم م/ كتاب احلج/ صحيح البخاري)٢(
.٧٦باب / ٤٦ص / اجلزء اخلامس/ سنن البيهقي)٣(
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٨١............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

حدثنا معن بن عيسى، عن إبراهيم بـن أيب حبيبـة،   :حدثنا أبو بكر قال  
ال ترفـع املـرأة   : عبـاس، قـال  ابـن  بن احلصني، عن عكرمة، عـن داوود  عن

)١(.صوا بالتلبية

)٢(.. عائشة كانت ترفع صوا حىت يسمعها الرجال... 

يـأمر،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ينطق عن اهلوى   الّذي ما : أقول
عصى أمرهان اهللاسبح. وي.

}َصِ اعي نمبِينًاوضَلَّ ضَالًال م فََقد وَلهسر٣٦اآلية -سورة األحزاب . }و.

.١٤٨٨٢احلديث . ٥٠٧صفحة / كتاب احلج/ اجلزء الثامن/ أيب شيبةابن مصنف)١(
.١٧الصفحة / مناسك احلج والعمرة لأللباين)٢(
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٨٢

هل كانت عائشةُ، فاحشةً؟؟
يف صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       لقد حذَّر اُهللا تعاىل عز وجلّ نساء النيب         

:كتابه الكرمي بقوله

}نأِْتميكُنٍةمِنبِفَاحِشٍةمنيبفضَاعايلَهذَابنِ الْعفَيع وكَـان ضـِ
لَىذَلِكا اللَّهِعسِريفكما أنّ اهللا يؤيت احلسنة . من سورة االحزاب٣٠اآلية }ي

منها أجرها مرتني، كذلك يف حـال املخالفـة واملعـصية يـضاعف لَهـا العـذاب            
.ضعفني

بـن كامـل حـدثنا سـفيان، بـن احلـسن حدثناالوليد،أبواألستاذأخربين
بـن عـن نـافٍع، عـن عقبـة، بـن موسـى حدثنابن سلمة، محادحدثناطلحة،

.مبينةٌفاحشةٌبيتهامنخروجها:قال. مبينةبفاحشٍةيأتنيأنْإالّ:عمر

)١(.خيرجاهولَم.مسلمشرطعلىصحيححديثٌهذا

علي بـن أيب  )زماِنهاإمام  (أَلَم تخرج عائشة من بيتها، حملاربة       : أقول

/ ٥٣٣صـفحة   / طـالق تفـسري سـورة ال     -كتاب التفسري    /اجلزء الثاين / الصحيحنيعلىاملستدرك )١(
.٩٥٥/ ٣٨١٨احلديث 
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٨٣............................................................................................بکرأبیبنتعائشۀ: الفصل التاسع

طالب عليه السالم؟

الحظ هداك اهللا، كيف ترى أُم املؤمنني أُم سلَمة أنَّ خروجها مـن        مث  
أمري املؤمنني علي بن أيب طالـٍب عليـه الـسالم يف     )إمام زماا (بيتها لنصرة   

صـلى اهللا عليـه وآلـه       حرب اجلمِل عصيانٌ ألمر اهللا تعاىل ورسوله الكـرمي          
: إذا خرجت ِلمحاربِتِه؟فكيف،وسلم

لَما سار علي إىل البـصرِة دخـلَ   : عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت ... 
ِسـر يف حفـظ     : فقالـت وسلم  ) وآله(على أُم سلمةَ زوج النيب صلى اهللا عليه         

       ،معـك واحلـق ،لـى احلـقـك لَعاِهللا إن ِفـِه، فـوأنْ   واِهللا ويف كَن هـي أَكـرلـوال أن
أنْ نقر يف بيوتنا وسلم ) وآله(فإنه أَمرنا صلى اهللا عليه اهللا ورسوله، يأعص

لَِسرت معك، ولكن واِهللا ألرسلَن معك من هو أفضلُ عندي وأعز علي من 
. بين عمرانفسي 

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

أتـى  : سروق، عن عائـشة، قالـت  عن األعمش، عن مسلم، عن م     ... 
الـسام عليـك يـا      : أُناس من اليهود، فقالوا   وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه     

بلْ عليكم السام والذّام،    : قلت: ، قالت عائشة  )وعليكم: (، قال اسمأبا الق 
، "ال تكوين فاحشة"يا عائشة :وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

أَولـيس قـد رددت علـيهم الـذي قـالوا؟         : عت ما قالوا؟ فقال   ما سمِ : فقالت

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني علـي         / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / نفس املصدر السابق   )١(
.٢٠٩/ ٤٦١١احلديث . ١٢٩صفحة / رضي اهللا تعاىل عنه
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وعليكم: قلت.
حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخربنا يعلـى بـن عبيـد، حـدثنا األعمـش،               

فَفَِطنت ِبهم عائـشةُ فَـسبتهم، فقـال رسـول اهللا           : غري أنه قال  ... ِبهذا اإلسناد 
ئـشة، فـإنّ اهللا ال يحـب الفُحـش     مـه يـا عا    ":وسـلم ) وآله(صلى اهللا عليه    

ش١("...والتفَح(

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ، حتذير الـنيب   )هداك اهللا (الحظ  : أقول
:لعائشة)الصريح(

يا عائشة إياِك والفُحش إياِك والفُحش، فإنّ الفُحش لـو كـان رجـالً          
.لكان رجلَ سوء

سن، علـى أقـل   فاحلـديث عنـدي ثابـت حـ    . .:تعليق الشيخ األلبـاين   
)٢(.الدرجات

صـلى اهللا عليـه   تفسري قوله تعاىل حبق نساء النيب      يف،  )هداك اهللا (أخرياً  و
يقـول  ،  سـورة األحـزاب    -٣٣اآليـة   . }وأِطعـن اَ ورسـوله    {:وآله وسلم 

:بن ناصر السعديعبد الرمحنالعالّمة الشيخ

ــر     ــِه، أم ــرا ب ــٍر أم ــلّ أم ــوله، ك ــة اهللا ورس ــدخلُ يف طاع ــاٍب أو ي إجي
)٣(.إستحباٍب

؟ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالـسالم وكيـف يـرد علـيهم     / كتاب السالم / صحيح مسلم  )١(
.٥٦٧٨و٥٦٧٧ن ااحلديث

.٥٣٧احلديث . ٧٣صفحة / الد الثاين/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)٢(
.٦١٢الصفحة / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)٣(
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٨٥

نياحةُ ولَطْم عائشة يف الصحاح
إنّ مايفعله أتباع مدرسة : ثين عشريةيقول املخالفون ملذهب اإلمامية اال

أهل البيت عليهم السالم من النياحة واللطم على النيب وأهل بيتـه علـيهم    
!.)من احملرمات(الصلوات والسالم 

نعلى يف حني نرى يف كتب أتباع س وحِت النة الصحابة أنّ عائشةَ، أقام
!.أبيها أيب بكٍر، وذلك عند وفاته

)١(. وقد أخرج عمر أخت أيب بكر حني ناحت

:العسقالينحجرابن يقول

)باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم مـن البيـوت بعـد املعرفـة        (قوله  ..(
. التأديب هلـم أي بأحواهلم، أو بعد معرفتهم باحلكم، ويكون ذلك على سبيل 

ســعد يف ابــن وصــلَه)وقــد أخــرج عمــر أخــت أيب بكــر حــني ناحــت (قولــه 

بـاب إخـراج أهـل املعاصـي واخلـصوم مـن البيـوت بعـد               / كتاب اخلـصومات  / صحيح البخاري  )١(
.املعرفة
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: بإسناٍد صحيٍح من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب، قال       )الطبقات(
فَبلَغَ عمر فَنهاهن فَأَبين، فقال ،لنوحلَما توفّي أبو بكٍر أقامت عائشة عليه ا(

فَعالها بالـدرة   -يعين أم فروة     -أخرج إىل بنت أيب قحافة      : ِلهشام بن الوليد  
ضرباٍت فتفرق النوائح حـني سـِمعن بـذلك، ووصـلَه إسـحق بـن راهويـه يف                 

مـرأة، وهـو   امـرأةً  افَجعـلَ يخـِرجهن   (مسنده من وجٍه آخر عن الزهري وفيه  
)١(... )يضِربهن بالدرة

حـظ عائـشة وهـي تؤكّـد بأنهـا كانـت تلطـم،            ، ال )هداك اهللا (واآلن  
:صلى اهللا عليه وآله وسلموتضرب وجهها عند وفاة رسول اهللا 

حدثَِني يحيى : ِإسحاق، قَالَ ابن   حدثَنا أَِبي، عنِ  : حدثَنا يعقُوب، قَالَ  
: سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: اٍد، قَـالَ عباِد بِن عبِد اِهللا بِن الزبيِر، عن أَِبيِه عبابن  

بـين سـحِري ونحـِري وِفــي    وسـلم  ) وآلـه (مـات رسـولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه     
            ـولَ اِهللا قُـِبضسي أَنَّ راثَـِة ِسـندحـفَِهي وس ا، فَِمـندِفيِه أَح أَظِْلم لَِتي، لَمود

    ضو ِري، ثُمِفي ِحج وهٍة،   وادلَى ِوسع هأْسر تاِء،    عـسالن ـعم ـِدمأَلْت تقُمو
.وأَضِرب وجِهي

)٢(.. إسناده حسن: تعليق شعيب األرنؤوط

بن حدثنا عبد األعلى، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثين حيىي بن عباد.. 

باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم مـن البيـوت        / كتاب اخلصومات / اجلزء اخلامس  /فتح الباري )١(
.٧٤صفحة . وقد أخرج عمر أخت أيب بكر حني ناحت. بعد املعرفة

.٢٦٣٤٨احلديث / ٣٦٩صفحة / ٤٣اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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رسول اهللا مات :سِمعت عائشة تقول: عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباٍد قال  
بني سحري وحنري، ويف بييت لَم أظلم فيه أحداً، وسلم ) وآله(عليه صلى اهللا

قُـِبض  وسـلم  ) وآلـه (اهللا صـلى اهللا عليـه   فَِمن سفهي وحداثة ِسني أنّ رسول
النـساء مـع وقُمـت أَلتـِدم  ،وهو يف ِحجري، ثُم وضعت رأسـه علـى وسـادٍة   

.وأَضِرب وجهي

)١(..حسنإسناده: اب حسني سليم أسديقول حمقّق الكت

وقد يقول جاهلٌ بأنّ لطم عائشة إنما كان حلداثـة سـنها وسـفاهتها،              
!.وحسب ما هو موجود يف احلديث

عندما ذكرت حداثة سنها وسفاهتها، مقارنـةً مـع          عائشةإنّ  : فأقول
ء لتدامها مـع النـسا  يف حجرها، ال ال صلى اهللا عليه وآله وسلم      قبض النيب   

!.وضرا على وجهها

فإنها كانت تعي ما تقول وتفعل يف حياا، وبإصراٍر تام، ووثاقٍة كاملٍة 
..بنفسها

}وَقرن يف بيـوتُكن {: فاُهللا تعاىل قد أمرها بأنْ تقر يف بيتها بقوله  
.)سورة األحزاب٣٣اآلية (

. ه إسـتثناءٌ ها ولغريها عام، ولكل األوقات، وليس فيـ    واألمر اإلهلي لَ  
بن أيب طالٍب عليه ذلك، خرجت لتحارب اإلمام عليورغم. وعليها الطاعة

.السالم
.٤٥٨٦احلديث / ٦٣صفحة / اجلزء الثامن/ مسند أيب يعلى)١(
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أحرص منها يف تنفيـذ األوامـر اإلهليـة          )أم سلمة (وكانت أم املؤمنني    
!.والنبوية على حد سواء

:صلى اهللا عليه وآله وسلمتفسري قوله تعاىل حبق نساء النيب في ف

} َا ــنيقــول العالّمـــة  األحـــزاب-٣٣اآليــة  . }ورســوله وأِطع ،
:السعدي

ــاٍب أو      ــر إجي ــِه، أم ــرا ب ــٍر أم ــلّ أم ــوله، ك ــة اهللا ورس ــدخلُ يف طاع ي
)١(.ستحباٍبا

حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا احلفيد، ثنا أمحد بن نصر، ثنا أبـو نعـيم          
سامل بن أيب عن عمار الدهين، عن ثنا عبد اجلبار بن الورد،الفضل بن دكني، 

) وآلـه (ذكر النيب صـلى اهللا عليـه   : اجلعد، عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت      
نظـري يـا   اُ: ، فقـال خروج بعض أُمهات املـؤمنني، فـضحكت عائـشة    وسلم  

إنْ ولّيت ِمن أَمرها شيئاً : محرياء أنْ ال تكوين أَنِت، ثُم إلتفت إىل علي فقال
. فارفق ِبها

)٢(.عبداجلبار لَم خيرجا له: تلخيصتعليق الذهيب يف ال

الحظ رأي الشيخ حممد ناصر الدين األلباين بالراوي عبد اجلبار: أقول
:الوردابن 

.٦١٢الصفحة / الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري )١(
باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )٢(

٢٠٨/ ٤٦١٠احلديث . ١٢٩صفحة / )عليه السالم(علي.
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:لعائشةصلى اهللا عليه وآله وسلم تعليقه على قول النيب في ف

يا عائشة إياِك والفحش إيـاك والفحـش، فـإنّ الفحـش لـو كـان رجـالً               
.لكان رجلَ سوء

عن عبد اجلبـار   )٢٥٩" (الضعفاء  " رواه العقيلي يف    (:)لبايناأل(يقول  
. فـذكره مرفوعـاً  : قالـت عائـشة  : أيب مليكة يقولابن مسعت: الورد قالابن  
، وقد روى هذا "يخالف يف بعض حديثه: قال البخاريعبد اجلبار، : " وقال

.بغري هذا اإلسناد بأصلح من هذا، وبألفاٍظ خمتلفٍة يف معىن الفحش

لـٍني ال ينـهض عنـدي إلسـقاط               : قلت وقول البخاري هـذا، جـرح
داوود حديث عبد اجلبار هذا، فقد وثّقه أمحد، وابن معني، وأبو حامت، وأبو

، وقال السلمي عـن  "ال بأس به يكتب حديثه: " عديابن وغريهم، وقال 
".لين: "الدارقطين

جـال اإلسـناد   فمثله ال يرتل حديثه عن رتبة احلـسن، وبقيـة ر     : قلت
توثيـق  انتـهى  .).ثقات، فاحلديث عندي ثابت حسن، على أقل الـدرجات       

)١(.الشيخ األلباين لعبد اجلبار بن الورد

لَما سار علي إىل البـصرِة دخـلَ   : عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت ... 
ِسـر يف حفـظ     : فقالـت وسلم  ) وآله(على أُم سلمةَ زوج النيب صلى اهللا عليه         

لـوال أنـي أَكـره أنْ    وويف كَنِفـِه، فـو اِهللا إنـك لَعلـى احلـق، واحلـق معـك،       اِهللا
أنْ نقر يف بيوتنا وسلم ) وآله(فإنه أَمرنا صلى اهللا عليه اهللا ورسوله، يأعص

.٥٣٧احلديث / ٧٣الصفحة / الد الثاين/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
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لَِسرت معك، ولكن واِهللا ألرسلَن معك من هو أفضلُ عندي وأعز علي من 
. ربين عمانفسي، 

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

فعندما ، عائشة على سالِم عمار، الحظ كيف ترد)هداك اهللا(واآلن 
والعيـاذ  (ألكثر من مرة، هل كانت حديثة السن، أو سفيهةً          )التحية(ردِت
يٍة َفحيوا ِبَأحسن ِمنهـا َأو  وِإَذا حييُتم ِبَتِح{: ، أو أنها لَم تقرأ قوله تعاىل   )باهللا

.٨٦اآلية / النساء}..ردوها

نميٍر، حدثَنا يونس بن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبـي ِإسـحاق، عـن           ابن   حدثَنا
: الَ عمـار فَقَـ انتهيت ِإلَى عاِئشةَ أَنا وعمار واَألشـتر،     : عمِرو بِن غَاِلٍب قَالَ   

    فَقَالَت ،اهتا أُمِك يلَيع الما  : السهادى أَعتى، حدالْه عبات نلَى مع المالس
...أَما واِهللا ِإنِك ُألمي وِإنْ كَِرهِت: ثُم قَالَعلَيها مرتيِن أَو ثَالثًا، 

)٢(.حديثٌ صحيح: تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط

يف كُتِب أتباع )صحيحة، وحسنة(بعد الّذي قرأناه ِمن أحاديث : أقول
سنة الصحابة، أال حيق لنا أنْ ننوح ونلطم على املبعوِث رمحةً للعاملني، وهو 

عليه السالم، أو على اإلمام علي،صلى اهللا عليه وآله وسلم   النيب األكرم   
؟)بعد النيب روحي فداه(الّذي هو أَحب اخللِق إىل اهللا تعاىل 

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٠٩/ ٤٦١١احلديث . ١٢٩صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه

.٢٤٣٠٤احلديث / باب مسند عائشة/ ٣٤٩ص / ٤٠ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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أُهـدي إىل رسـول اهللا      : ثنا أنس بـن مالـك، قـال       : عن السدي قال  ...
هـم إئـتين    اللّ: أطيار، فقَسمها، وترك طرياً فقـال     وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي ١(.بأحب(

  ذَكَرهـا،  ولـه طـرق كـثرية عـن أنـس مـتكلم في            . حـديث الطـري   الذهيب  و
وبعضها على شرط السنن، ومن أجودها حديث قطن بن نسري شـيخ مـسلم،              
ثنا جعفر بن سليمان، ثنا عبد اهللا بن املثىن، عن عبد اهللا بن أنس بـن مالـك،              

حجـلٌ  وسـلم   ) وآلـه (أُهـِدي إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            : عن أنس قال  
.ر احلديثوذك. اللهم إئتين بأحب خلقك إليك يأكل معي: مشوي، فقال

وأما حديث الطري، فله طُرق كثرية جداً، قد أفردتها .. (:ويقول الذهيب
)٢(. )مبصنٍف، وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصلٌ

النسائي يف كتابـه خـصائص      : ومن الّذين ذكروا حديث الطري    : أقول
ص / ٢ج/ بن األثري اجلزري يف أسد الغابـة   ا، و ٢٩ص  / ١ج/ اإلمام علي 

، واملتقي اهلندي ٦٥٣ص / ٨ج/ جامع األصول يف أحاديث الرسولو،٢٩٩
..وغريهم.. ١٤٣ص / ١٣ج / يف كرت العمال 

وكذلك النوح على اإلمام احلسني عليه السالم، الّذي أول ِمن بكـى            
:صلى اهللا عليه وآله وسلمعليه كان الرسول األكرم 

الفـضل بنـت   مأعن   ،عن ايب عمار شداد بن عبد اهللا       ،ثنا االوزاعي .. 

.٦٣٣ص / للهجرة٤٠وفيات سنة / ٣ج / تأريخ اإلسالم للذهيب)١(
.باب الطبقة الثالثة عشرة/ ١٠٤٢صفحة / اجلزء الثالث/ تذكرة احلفاظ)٢(
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: فقالـت وسـلم   ) وآلـه (أا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليـه          : احلارث
: يارسول اهللا اين رأيت حلماً منكراً الليلة، قال ما هو؟ قالت إنه شديد، قـال    

. يف حجـري   وِوضـعت  رأيت كأنّ قطعة مـن جـسدك قطعـت        : ما هو؟ قالت  
شاء نْإرأيِت خرياً، تلد فاطمة :وسلم )وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

فولدت فاطمة احلسني، فكان يف حجـري كمـا         . اهللا غالماً، فيكون يف حجرِك    
فـدخلت يومـاً اىل رسـول اهللا        .وسـلم ) وآلـه (قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه      

لتفاتـة فـإذا   امث حانت منـي   فوضعته يف حجره،    وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
: قالـت ريقان مـن الـدموع،  وسلم ) وآله(لى اهللا عليه عينا رسول اهللا ص  

أُنت وأيب أب،يانيب اهللا : فقلت؟  مأتـاين جربيـل عليـه الـصالة     : قـال ي مالَـك
والسالم فأخبنّ أُأين رمقْيت ستبين هذاالُت..

ــشيخني : قــال احلــاكم ومل . إنّ هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط ال
)١(..خيرجاه

له شواهد عديدة تـشهد     . .:احلديث باين عن الشيخ االل قال  و: أقول
)٢(...لصحته

.٤١٦/ ٤٨١٨احلديث / ١٩٤ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٨٢١عند تعليقه على احلديث ٤٨٤صفحة / اجلزء الثاين/سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
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النار احلاميةخالدهِ ِيفاخلالِ معاوية، كفيلةٌ بإمثالِب
:تيميةابن )شيخ اإلسالم األموي(يقول 

اسالنكانوال،معاويةمنخريملكاملسلمنيملوكمنيكنملَفَ.. (
أياِمإىلأيامهسبتنإذامعاويةزمنيفمنهمخرياًامللوكمنملٍكزمانيف
إذاوأما،بعدهنمالتفاضلظهروعمربكرأيبأيامإىلسبتن.

بـن حممـد حـدثنا ،طريقـه مـن بطةابن  ورواه،األثرمبكرأبوروىوقد
لـو :قـال قتـادة عـن يـونس عـن ،مـروان بـن حممـد حـدثنا ،جبلةبنعمرو

.املهديهذاأكثركملقالمعاويةعملمثليفأصبحتم

عـن ،األعمـش عـن ،وجهـني منالثابتبإسنادهبطةابن   رواهوكذلك
.املهديهذالقلتممعاويةأدركتملو:قالجماهد

فقــال،وعدلـه العزيـز عبـد بـن عمــرفـذكروا األعمـش عنـد كنـا ....
يفبـل واهللاالقـال ه؟لمـ حيفقـالوا .معاويـة أدركـتم لـو فكيف:األعمش
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...كثريةواإلحسانوالعدلالسريةحسنيفمعاويةوفضائل.... !عدله

كالمها،آخروجٍهمنبطةابن   ورواه،بإسنادهمعجمهيفالبغويوروى
قـيس عن،املهاجرأيببناهللاعبدبناعيلامسعن،العزيزعبدبنسعيدعن
صـالة أشـبه اًأحدرأيتما:قالاءالدردأيبعن،الصناحبيعناحلارثبن

يعـين ،هـذا إمـامكم مـن وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولبصالة
..معاوية

)١(.. )!ِهوديِنِهبفقِهالصحابِةشهادةفهذه...

تيمية بأنّابن قال عنهوالذي،)اخلال املهدي، معاوية(الحظ : أقول
! وكـان يف عدلـِه    !وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه        كصالة النيب    تكان صالته

، وهو يف !مضرباً لألمثال!ودينه! وفقهه! وإحسانه! وحسن سريته! وفضائله
  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ورسوله الكرمي   ،هللا تعاىل  موارد عديدة خمالف،

ةلوفيها تفنيدته األمويألكاذيب اليت أوردها يف منهاج سن..

صلى اهللا عليه وآله وسلم لنبي لُسّنة ا)تركِه(تبديلِه : اِّـورد األول

ةأويت رجلٌ من بين أمينلُ سدبل من ي ..

)٢(.حسن: األلباينتعليق

.٢٣٥صفحة / زء السادساجل/ السنةمنهاج)١(
ــصنف)٢( ــن م ــيبةاب ــديث . ٥٥٤صــفحة / ١٩اجلــزء / أيب ش ــرة  . ٣٧٠٢٧احل ــرة املَه ــاف اِخلي وإحت

وصـحيح اجلـامع   .. )أول من يترك سـنيت (وفيه لفظة   .. ٤٠٨صفحة  / اجلزء السادس / للبوصريي
.٢٥٨٢احلديث / اجلزء األول/ الصغري لأللباين
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لأومنيرغيسيتنرأميةبيننِملٌج.

غـري ،الشيخنيرجالثقاترجالهحسن،إسنادوهذا(:األلباينقال
يفحبـان ابـن  ذكـره و.صاحل: معنيابن  قالخملد،أبودخملابن   وهو،املهاجر
بـذاك لـيس احلـديث نيلَـ :حـامت أبـو وقال. صدوق:الساجيقالو .الثقات

.حديثهيكتبباملتقن،ليسو

املرادولعل. أعلمواهللا. احلسنمرتبةعنحديثهيرتلالفمثله: قلت
كالم انتهى ..).أعلمواهللا.وراثةوجعله،اخلليفةاختيارنظامتغيريباحلديث
)١(.األلباين

بينما الصحيح هو !! الحظ ختمينات األلباين يف شرحه للحديث: أقول
:يت الحقاًاآل

:يقول اإلدريسي الشهري بالكتاين

:)احلجروللعاهرللفراشالولد(١٨١

األزهاريفأورده-بهالولدحلاقإوعدماخليبةأوباحلجارةالرجمأي(
بـن عثمـان )٣(،وعائـشة )٢(،هريرةأيب)١(حديثمناألحكامكتابيف

وابـن )٧(،خارجـة بنوعمرو)٦(،أمامةوأيب)٥(،عمروبناو)٤(،عفان
ــنوعمــر)٩(،مــسعودوابــن)٨(،الــزبري أيبابــن وعلــي)١٠(،اخلطــابب

وابــن)١٣(،وقــاصأيببــنوســعد)١٢(،مرســالًواحلــسن)١١(،طالــب
،عبـاس وابـن )١٦(،أرقـم بـن وزيـد )١٥(،عازبابن   والرباء)١٤(،عمر

.١٧٤٩احلديث / ٣٢٩صفحة / اجلزء الرابع/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
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ــنواحلــسني)١٧( ــيب ــادة)١٨(،عل ــنوعب ــصامتب ــة)١٩(،ال ــنوواثل ب
،وأنـس )٢٢(،عمـرو بـن ومعاويـة )٢١(،مرسالًوائلوأيب)٢٠(،األسقع

.نفساًوعشريناثنني

وسـودة )٢٤(،حذافـة بـن اهللاعبـد )٢٣(حديثمنأيضاًورد:قلت
)٢٧(،جحـش بنـت وزينـب )٢٦(،البـدري مـسعود وأيب)٢٥(،زمعةبنت

نِمـ هأنـ الـرب عبـد ابـن    ذكروقد،مرسالًالتابعنيكبارأحد،عمريبنوعبيد
وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعنيروىماأصح،بضعةعنجاءهوأن

بـضعة عـن جـاء فقـد متـواتر هوالتيسريويف،الصحابةمننفساًوعشرين
كالم انتهى ..).دنيةاللّاملواهبشرحيفبتواترهحصروقد.صحابياًوعشرين

)١(..الكتاين

شاع بني الصحابة، على الذي كان هل ميكن أن خيفى حديثٌ  : أقول
الصحابة، والذي كانت صالته سنة كاتباً للوحي على حد زعم أتباع مدرسة 

!فيؤدي به إىل خمالفة السنة والشرع؟.صلى اهللا عليه وآله وسلمكصالة النيب 

:كثريابن وليق

يببـأ هقَفأحلَ،أبيهابن   زيادمعاويةستلحقاالسنةهذهويفجريرابن   قال
يفزيادمأُةميسِبرعاههأنسفيانأيبإقرارعلىشهدرجالًأنّوذلك،سفيان

بـن زيـاد لـه قيلمعاويةستلحقهاامفلَ،منههذابزياٍدتلَمحهاوأن،اجلاهلية
رسولقال:ويقولستلحاقاإلهذانكرييالبصراحلسنكانوقدسفيانأيب

.١٦٢صفحة / اجلزء األول/ باب كتاب األحكام واحلدود/ نظم املتناثر من احلديث املتواتر)١(
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:أمحدوقال.رجاحلَوللعاهرللفراشالولد:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
بكـرة أبـا لقيـت زيـاد عـى دإامـ لَ:قـال عثمـان أيبعـن خالـد ثنا،هشيمثنا

؟صنعتميالذهذاما:فقلتيقولوقاصيبأبنسعدمسعت:ِمسعأذينت
غـري سالماإليفأباًعىدإمن:يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

منمسعتهوأنا:بكرةأبوفقال،حرامعليهفاجلنةأبيهغريهأنيعلموهوأبيه
)١(....وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

:يقول اإلمام الشوكاين

لُهإنَّ: (قَوادِزينأَِبيبانَسفْي(قَعِديثُوحذَاالتِنِفيِبهمِنـي زـةَ، بيأُم
.أَِبيِهابن ِزيادإالّلَهيقَالُكَانَفَمابعدهموأَما

سميةَأُمهوكَانتعبيٍدبنِزياد: لَهيقَالُكَانَلَهمعاِويةَاسِتلْحاِقوقَبل
علَىِزيادافَولَدتالْمذْكُوِرعبيٍدتحتوِهي،الثَّقَِفيِكلْدةَبِنحاِرِثالْموالةَ
إقْـرارِ علَـى جماعـةٌ شِهدمعاِويةَأَياِمِفيكَانَفَلَما،إلَيِهينسبفَكَانَ،ِفراِشِه

الْحـِديثَ وخـالَف ،ِبـذَِلك معاِويـةُ تلْحقَهفَاسـ ،ولَـده ِزيـادا ِبـأَنَّ سـفْيانَ أَِبي
ِحيحأَنَّ(الصلَداِشالْواِهِرِللِْفرِللْعورجالْح(ذَِلكٍضورِلغِوييند.

قَــدوكَــرــِذِهأَنــةَهاِقعلَــىالْوــةَعاِويعمــنــامهكَرــى،أَنتحــاِقيلَــتِفيه
،ارعااَألشهلُِمنالْقَاِئِلقَو:

  

  

.٢٨صفحة / باب سنة أربع وأربعني/ اجلزء الثامن/ البداية والنهاية)١(
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قَدوعملُأَجلَىالِْعلِْمأَهِرِميعحِتِهتبانَِبيأَإلَىِنسفْيـا ،سمو قَـعو ِمـن
)١(.تِقيةٌهوفَِإنماأُميةَبِنيزماِنِفيالِْعلِْمأَهِل

:ويقول املناوي

ــال ــازريق ــاولــداإلســالميفســتلحقإمــنلوأو: امل ــةالزن يفمعاوي
)٢(..املسلمنيمناإلمجاعخالفوذلك: قال.زياداًستلحاقهإ

:الفداءودين أبويقول عماد ال

..)معاويـة سـتلحق ا،وأربعـني أربـع سـنة أعـين ،السنةهذهكانتافلم
لـذلك حـضر نمموكان،بالنسبلزياديشهدمنوحضرالناسفأحضرزياداً

زيـاد بنسبفشهد،بالطائفسفيانأيبإىلةيمسأحضرالذياراخلممرميأبو
فقـال سفيانأيبيِنمنِميقطرانةميسيتكسأرأيتإين: قالسفيانأيبمن

أولوهـذه ،معاويةفاستلحقه،اماًشتبطلَتمولَشاهداًتبِلطُرويدك: زياد
) وآله(عليهاهللاصلىالنيبقوللصريح،عالنيةالشريعةفيهاخولفتواقعة

،وأنكـروه ذلـك النـاس وأعظـم ،)احلجـر وللعـاهر للفـراش الولـد (وسلم  
عبـد بـن أميـة بـين مـن صـار الرومـي عبيـد بـن زيادلكونأميةبنوخصوصاً

)٣(. كالمهانتهى .)..مشس

.١٩٤ص / كتاب املناسك/ ٥ج / نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار)١(
.٣٧٨صفحة / اجلزء السادس/ فيض القدير)٢(
/ أميـة بـن حـرب بـن صـخر بـن سـفيان أيببـن معاويـة أخبـار / ١ج  / املختصر يف أخبار البـشر    )٣(

.٢٥٧ص
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:اجلوزيابن ويقول

،سـفيان أيببأبيـه مسيـة ابـن    زيـاد نـسب معاويةستلحقإالسنةهذهويف
فعلـه، مـن هـذا يـذم البـصري احلـسن وكـان البـصرة، مـن رجـل لزيادشهد

:وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى هللارسـول قـال وقدزياداًاستلحق: ويقول
)١(.احلجروللعاهرللفراشالولد

:تيميةابن ويقول

)كَذَِلكواقِتلْحةَاساِويعمادِزينأَِبيِهبلُودولَىالْماِشعاِرِثِفرِنالْحب
علَيـهِ اُهللاصـلَّى أَنـه عمـ ،نطْفَِتِهِمنإنه: يقُولُكَانَسفْيانَأَِبيِلكَوِن،ِكلْدةَ

،أَِبيـهِ غَيـر أَنـه يعلَموهوأَِبيِه،غَيِرإلَىادعىمن(:قَالَقَدوسلم  ) وآله(
،مواِليِهغَيرتولَّىأَو،أَِبيِهغَيِرإلَىادعىمِن(: وقَالَ.)حرامعلَيِهفَالْجنةُ
.)عدالًوالصرفًاِمنهاُهللايقْبلُال،أَجمِعنيوالناِسوالْمالِئكَِةاِهللاةُلَعنفَعلَيِه

.علَيهاالْمجمِعحكَاِماألِمنوهو،ِللِْفراِشالْولَدأَنَّوقَضى.صِحيححِديثٌ

نحفَنلَمعأَنَّننمبستِرإلَىانالَّـِذي اَألِبغَي ـوه ـاِحباشِ صالِْفـر،
واِخلٌفَهوِلِمالكِفيدسلَّىالرِهاُهللاصلَيوسلم  ) وآله(ع،عم ـهالأَن ـوزجي
الْوِعيـد هـذَا إنَّ: فَيقَـالُ ،الـصحابةِ عـن فَـضالً الـصحابةِ دونَأَحـد يعينأَنْ

لَالِحقكَاِنإل،همأَنهلَممهلُغباُءيـولِ قَضسـلَّى اِهللارـهِ اُهللاصلَيوآلـه (ع (
أَباأَنَّواعتقَدوا،أُمهأَحبلَِلمنالْولَدأَنَّواعتقَدوا،ِللِْفراِشالْولَدِبأَنَّوسلم 
.ِزياٍدأُمِلسميةَالْمحِبلُهوسفْيانَ

.٢١٠صفحة / اجلزء اخلامس/ املنتظم يف تأريخ امللوك واألمم)١(
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انِتـشارِ قَبلَِسيماال،الناِسِمنكَِثٍريعلَىيخفَىقَدالْحكْماهذَفَِإنَّ
الْمواِنـعِ ِمـن ذَِلكِلغيِرأَو،هكَذَاكَانتالْجاِهِليِةِفيالْعادةَأَنَّمع،السنِة

السيئَاِتتمحوحسناٍتِمن: لَهعميعملَأَنِْللْوِعيِدالْمقْتِضيهذَاالْماِنعِة
.ذَِلكوغَيِر

سنٍةأَوِبِكتاٍبالْمحرمِةاُألموِرجِميعِفيِهيدخلُفَِإنهواِسع؛بابوهذَا
ِتلْـك عـارض أَو،فَاسـتحلُّوها التحـِرميِ أَِدلَّةُيبلُغهملَماُألمِةبعضكَانَإذَا

التـرِجيحِ ذَِلـك ِفـي مجتِهِدين،علَيهارجحانهارأَواأُخرىأَِدلَّةٌِعندهماَألِدلَّةَ
)١(.تيميةابن كالمانتهى ..).وِعلِْمِهمعقِْلِهمِبحسِب

رأيك رجع إىلاو،هملْوِعه، وعقلَكإجتهاد خاِلعد: تيميةالبنأقول 
فأنـت املُـدانُ ِمـن    ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  يف الذي يعارض قول النيب  

أقواِلِض، لتناقُفَِمكك!:

فعـل مـن هـو عليهـا ذلكوتقدميالرجالبآراءاألنبياءأقوالمعارضة(
كتابـه أوليفالـشهرستاين قـال كمـا ،كفركلمجاعهوبل،للرسلبنياملكذّ

الـنص معرضـة مـن هـو شـر كـل أصـل : معنـاه ماوالنحلباملللاملعروف
وأنزلرسلهأرسلاهللافإن،قالكماوهو،الشرععلىاهلوىوتقدمي،بالرأي

ذلكعنعرضنيواملُ،والفالحاهلدىأهلهمنزلأُملاعنيِبتاملُأنّنيوبكتبه
والنظرالكالمأهلمنضلمنضاللكانوهلذا،والضاللالشقاءأهلهم

. وق الوعيـد انـع حلـ   أمثلـة علـى شـروط ومو      / ١ج  / تيميـة البـن    األعـالم األئمةعنمالاملرفع)١(
.٥٩ص
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ورأيهــمبعقلــهمخلقــهوعــننفــسهعــناهللاخــربمبعارضــةاخلــربيلنــوعايف
اهللاأمـر مبعارضـة الطلـيب النـوع يفوالفقـه العبـادة أهـل منضلمنوضالل

.وآرائهمبأهوائهمشرعههوالذي

،الكفارفعلمنغريهمبأقوالالرسلأقوالمعارضةأنّهناواملقصود
رركَ َتقَلُّـبهم  يغـْ إِلَّـا الَّـذِين َكفَـروا َفـال    آَياِت اللَّـِه  ما يجادُِل فِي    {:تعاىلقالكما

ــافر(.}ِدِفــي الْــبِال  ــهإىل،)٤: غ ـق    {: قول ـهِ الْحـ ـضُوا بـِ ــلِ لِيدحـِ ـادلُوا بِالْباطِ جـو
ابِ     ا ُنرِسـلُ  ومـ {: تعـاىل وقوله،)٥: غافر(.}فَأَخْذتُهم فَكَيف كَان عِقـَ

ـــلِني سرِحـــضُوا ِبـــهِ  إِّالالْمداِطـــِل لِيوا ِبالْبكََفـــر ـــادُِل الَّـــِذين جيو ـــذِِريننمو رِينـــشبم
 ـق{: تعاىلوقوله،)٥٦: الكهف(.}الْح   جــا ياِت اللَّـِه إِّال       م ادُِل ِفـي َآيـ   الَّـذِين

:وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبلقولمصدق،)٤:غافر(.}كََفروا
.كفرالقرآنيفمراٌء

فهوورأيهبعقلهذلكيفوجادلَالقرآنعارضمنكلأنّاملعلومومن
قالإذابل،ورسولهاهللاكالمعلىكالمهتقدمييزعمملَوإنْ،ذلكيفداخل

يزعمنمِبفكيف،ذلكيفدخلفقد،اهللاكالميفوالشكاملريةيوجبما
كالمانتهى ..)..والسنةالكتابوصنصعلىممقدورأيهبعقلهيقولهماأنّ

)١(.تيميةابن 

!!يشرب الخمر َّـ خالفته وُيقّدمه للغ: ثانياِّـورد ال

عن ابيه، أنّ النيب صـلى اهللا عليـه    ،عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر       .. 

.١٩٦ص. الوجه احلادي والعشرون/ ٣ج/ تيمية البن درء تعارض العقل والنقل)١(
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،وعاصـرها  ،وسـاِقيها ولعـن شـارا،   ،لعن اهللا اخلمـر   :قالوسلم  ) وآله(
.واحملمولة إليه، وآكل مثنهاوحاملها،،مبتاعهاو،ا، وبائعهاهومعتصر

)١(..حديث صحيح بطرِقِه وشواهده: حتقيق شعيب األرنؤوط

: زيد بن احلباب، حدثين حسني، حدثنا عبد اهللا بـن بريـدة، قـال        حدثنا
نا على الفرش، مث أُتينا بالطعـام، فأكلنـا،    أنا و أدخلتيب على معاوية، فأجلَس

ماشِربته منذ حرمه : يب، مثّ قالأهلَشرب معاوية، مث ناومث أُتينا بالشراب، ف 
كنت أمجل شـباب    : مث قال معاوية   ،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه    
نا شاب غـري اللّـنب   أكنت أجد لَذّةً كما أجده و   شيء   قريش وأجوده ثغراً، وما   

..نسانٌ حسن احلديث حيدثينإو أ

املَروزيواقدابن وهو- حسني،قويإسناده: األرنؤوطشعيبتعليق
تعليقـاً، البخـاري ويف،متابعـة مـسلم يفوحديثهالسنن،أصحابلهروى-

.الصحيحرجالثقاتاإلسنادرجالوباقيبه،بأسالصدوقوهو

بريـدة بـن اهللاعبـد ترمجـة يف" دمـشق تـاريخ "يفعـساكر ابـن    وأخرجه
.اإلسنادذاأبيه،عنحنبل،نبأمحدبناهللاعبدطريقمن٤١٧ص

: ولفظـه . بـه احلُباب،بنزيدعن٩٥-١١/٩٤شيبةأيبابن   وأخرجه
معاوية،علىوأَيبأَنادخلتلسرير،علىأَيبفأَجالسنا،بالطعاموأُِتيمفأطْع

بشراٍبوأُِتي،وأناأَستِلذُّهكنتشيٌءما: معاويةفقالفشرب ـذه شـابفآخ
.احلسنواحلديثَاليوم،قبلآخذهكنتكماآخذهفإيناللَّبن،إالّومالي

.٥٧١٦احلديث . ٩صفحة / مسند عبد اهللا بن عمر/ اجلزء العاشر/ مسند اإلمام امحد بن حنبل)١(
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عنواقد،بناحلسنيبنعليطريقمن٤١٧صعساكرابن   وأخرجه
.معاويةعلىأيبمعدخلت: بلفظبه،أبيه،

) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاهللارسولُحرمهمنذشِربتهما: قالمث: "وقوله
الكراهـة منرأَىاملَذلكقالهولعلّسفيان،أيببنمعاوية: أي" وسلم  

كـالم  انتـهى    ..أعلمواهللامحرم،شرابأنهلظنهبريدة،وجهيفواإلنكار
)١(.األرنؤوط

مـا  : (يب األرنـؤوط نـسب عبـارة      ، أنّ الشيخ شع   )هداك اهللا (الحظ  
..تفسرياً لذلكوأعطى! إىل معاوية)..شربته منذ حرمه رسول اهللا

:..بينما يفهم من سياق الكالم أنّ هذه العبارة لربيدة
بالطعـام تيناأُمث،الفرشعلىناسفأجلَ،معاويةعلىوأيبأنادخلت...

ذمـ شـربته مـا :فقـال ،أيبنـاول مثمعاويةفشرببالشرابتيناأُمث،فأكلنا
أمجـل كنـت معاويـة قـال مث،وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمهحر

)٢(...قريششباب

معاوية ثانياً ال معىن اسميح الراوي عبد اهللا بن بريدة بإنّ تصرالحظ، 
    لو كان املقصود باألو بل كان من املفروض عليه أن )!خال املؤمنني (ل  له ،

وعدم فعله ذلك . ينقل تصرحيه هذا إىل العبارة األوىل، منعاً لوقوع اإللتباس
.املقصود بالقائل أوالً ليس معاوية، بل كان بريدةيدلّ على أنّ

.٢٢٩٤١ح. ٢٥ص / حديث بريدة االسلمي/ نصارمسند األ/ ٣٨ج/ نفس املصدر السابق)١(
../ األسـلمي احلصيببنبريدةمسند/ اجلزء األول/ حجر العسقالينالبن  إطراف املسند املعتلي  )٢(

.١٢٤٨ديثاحل. ٦٢٠صفحة 
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!!يتاجُر بالخمرخال اِّـؤمن ُه، َبِرَشبعد أْن: لثاِّـورد الثا

عـن ِرفَاعـةَ، بِنعبيِدبِناِعيلَامسعنخثَيٍم،ابن   عِن: سلَيٍمبنيحيى
،اخلَمـر تحِملُ-ِبالشاِموهو-ِقطَارةٌِهعلَيمرتالصاِمِتبنعبادةَأَنَّ:أَِبيِه

ِمـن شـفْرةً فَأَخـذَ .ِلفُـالَنٍ يبـاع خمـر بـلْ الَ،: ِقيـلَ أَزيت؟هِذِه؟ما: فَقَالَ
ذَاكِإذْهريــرةَوأَبــو-بقَرهــاِإالَّراِويــةًِفيهــايــذَرفَلَــمِإلَيهــا،فَقَــامالـسوِق، 

أَماعبادةَ،أَخاكعناتمِسكأَالَ: فَقَالَ،هريرةَأَِبيِإلَىفُالَنٌفَأَرسلَ-ِبالشاِم
ِبالعِشي،وأَمامتاِجرهم،الذِّمِةأَهِلعلَىيفِْسدالسوِقِإلَىفَيغدوِبالغدواِت،

ــدقْعِجِدِفــيفَياملَــسسلَــيــلٌلَــهمِإالَّعمــتاشاِضــنرــاأَعنبيعقَــالَ!و :ــاهفَأَت
تكُنلَم: فَقَالَ.حملَوماذَرهوِلمعاِويةَ؟لَكماعبادةُ،يا: فَقَالَأَبوهريرةَ،

املُنكَـِر، عِنوالنهِيعروِف،ِباملَواَألمِروالطَّاعِة،السمِععلَىبايعناِإذْمعنا
)١(.هريرةَأَبوفَسكَت.الَِئٍملَومةُاِهللاِفييأْخذَناوأَالَّ

،العزيـز عبدبنعليثنا،مبكةاخلزازماهانبنحممدعونأبوفأخربناه
،رفاعـة بـن عبيـد بـن اعيلامسعن،خالدبنمسلمثنا،منصوربنسعيدثنا

بنعثماناملؤمننيأمريدارواسطيفقائماًقامالصامتبنعبادةأنّ،أبيهعن
أبـا حممـداً وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعتيإن: فقالعفان

،تنكـرون مـا يعرفـونكم رجـال بعـدي مـن موركمأُلييس: يقولاسمالق
،أنفسكمتعتبوافال،اهللاعصىملنطاعةفال،تعرفونماعليكموينكرون
.حرفاًعثمانراجعهفما،أولئكمنمعاويةأنّ،بيدهنفسيفوالذي

.١٠صفحة / اجلزء الثاين/ ِسيِر أعالم النبالء للذهيب)١(
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الشيخنيشرطعلىصحيحبإسناداحلديثهذارويوقد: احلاكمقال
.خمتصٍرمبٍنتمتظلماًعفانبنعثمانعلىالصامتبنعبادةوروديف

)١(.التلخيصيفالذهيبعنهوسكت

)٢(. سلسلة األحاديث الصحيحةيف جود إسنادهإالّ أنّ الشيخ األلباين

)٣(. صحيح اجلامع الصغرييف صححهو

!ة َّـ تحريم الرباالخال يخالف الشرع والسّن: اِّـورد الرابع

ثنا:قالواوغريمهااحلسنبنبكروأبواسحاقيبأبنزكرياأبو)أخربنا(
بـن يعلـ )وأخربناح(مالكناأ،الشافعيأنبأ،الربيعناأ،االصمالعباسأبو

اهللاعبدثنا،اسحاقبنعيلامسثنا،الصفارعبيدبنمحدأناأ،عبدانبنمحدأ
معاويـة أنّ،يـسار بنعطاءعن،سلمأبنزيدعن،مالكعن،القعنيبيعين
أبولهفقال،وزامنكثرأبورٍقمنأو،ذهٍبمنسقايةًباعسفيانأيببن

،هـذا مثـل عنينهىوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت:الدرداء
نمـ :الـدرداء أبـو لـه فقـال ،بأساًذارىأما:معاويةفقال،مبثلمثالًالّإ

وخيربينوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعنخربهأُ؟معاويةمنيعذرين
مث قـدم أبـو الـدرداء علـى عمـر بـن              .ـا نـت أرٍضأبـ ساكنكأُ ال،رأيهعن

أنْ ال يبيـع ذلـك إالّ مـثالً         : اخلطاب  فَذَكَر له ذلك، فكتب عمـر إىل معاويـة          

.١١٢٨/ ٥٥٣٠احلديث . ٤٠٢ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
.٥٩٠احلديث / ١٣٨صفحة / زء الثايناجل)٢(
.٣٦٧٢احلديث / ٦٨٤وصفحة ، ٢٣٩٧احلديث / ٤٧١صفحة / اجلزء الثاين)٣(
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.وزناً بوزنمبثل

خرجــه مالــك، وعنــه صـحيح، أ : ويقـول مخــرج أحاديــث الكتــاب 
)١(.الشافعي، وسنده صحيح

أو،ذهٍبمنسقايةًباعسفيانأيببنمعاويةأنّ،يساربنعطاءعن
اهللاصـلى اهللارسـول مسعـت :الدرداءأبولهقالف،وزامنكثرأبورٍقمن

رىأمـا :معاويةفقال،مبثلمثالًالّإ،هذامثلعنينهىوسلم  ) وآله(عليه
اهللارسولعنأخربه،معاويةمنيعذريننم:الدرداءأبولهفقال،بأساًذا

..انتأرٍضأبساكنكأُال،رأيهعنوخيربينوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

)٢(.)حديث صحيح(

أللبـاين، يف   اومن املعاصرين املـصححني حلـديث أيب الـدرداء الـشيخ            
)٣(. صحيح سنن النسائي

!هموقتل أنفسبأكل األموال ب الناس بالباطل،يأمُر)!الخال اِّـهدي(: اِّـورد الخامس

أخربنـا، : إسـحاق قـال إبـراهيم، بـن وإسـحاق حرب،بنزهريدثناح
الرمحنعبدعنوهب،بنزيدعناألعمش،عن،جريردثناح: زهريوقال

العـاص بـن عمروبناهللاعبدفإذااملسجددخلت: قالالكعبة،ربعبدبن
: فقـال إليه،فجلستفأتيتهمعليه،جمتمعونوالناسالكعبة،ظليفجالس

.١٠٤٩٤احلديث / ٦٠٧صفحة / ٥ج / القاهرة-دار احلديث / السنن الكربى للبيهقي)١(
.٢٠٧الصفحة / األصول األثرية)٢(
.٤٥٨٦احلديث. ٢٢٩صفحة / كتاب البيوع/ اجلزء الثالث)٣(
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نمـ فِمنـا مرتالًفرتلناسفر،يفوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمعكنا
رسولمنادينادىإذ،ِهِرشجيفهومنوِمناينتضل،منوِمناخباءه،يصلح

اهللارسـول إىلفاجتمعنـا جامعـة، الـصالة :وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
عليـه حقـاً كـان إالّقبلـي نيبيكنملإنه: فقال،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

أمـتكم وإنّهلـم، يعلمـه ماشروينذرهمهلم،يعلمهماخِريعلىأمتهيدلّأن
وجتـيء تنكروـا، وأموربالء،آخرهاوسيصيبأوِلها،يفعافيتهاجعلهذه
مهلكــيت، مثهــذه: املــؤمنفيقــولالفتنــةوجتــيءبعــضاً،بعــضهافريقــقفتنــة

عـن يزحـزح أنأحبفمنهذه،هذه: املؤمنفيقولالفتنة،وجتيءتنكشف
إىلوليـأتِ اآلخـر، واليـوم بـاهللا يـؤمن وهومنيتهفلتأتهنة،اجلويدخلالنار،
ومثـرة يـده، صـفقة فأعطـاه إمامـاً بـايع ومنإليه،يؤتىأنحيبالذيالناس
فـدنوت اآلخر،عنقفاضربواينازعهآخرجاءفإنْاستطاع،إنْفليطعهقلبه،
عليـه هللاصـلى اهللارسـول مـن هـذا مسعـت آنتاهللاأنشدك: لهفقلتمنه،

ووعـاه أذُنـاي، سِمعته: وقالبيديه،وقلَبهأذنيه،إىلفأهوى؟وسلم  ) وآله(
بالباطل،بينناأموالنانأكلأنْيأمرنامعاوية،كعمابن هذا: لهفقلتقليب،

ن تَـأُْكلُوا أَمـوالَُك  يا َأيها الَّذِين آَمنـوا َال    {: يقولواهللا،أنفسناونقتل يـب م ُكم
ــلِ إِّال ــنكُم والَ  بِالْباطِ ــراضٍ مِ ــارة عــن تَ تِج تَكُــون أَن  اللَّــه إِن كُمــوا أَْنُفــس َتقُْتُل

اهللا،طاعـة يفأِطعـه : قالمثساعة،فسكت: قال،}َكان بُِكـم رحِيمـا    
)١(.اهللامعصيةيفواعِصِه

.٤٧٩٧احلديث ... اخللفاءببيعةبالوفاءوجوبباب/ اإلمارةكتاب/ مسلمصحيح)١(
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ينحداثه بدعة األذان لصالة العيدإ: لسادساِّـورد ا

نيـؤذّ ملَـ : قـال هأنـ الزهـري عـن الثقةأخربنا: قالالشافعيأخربنا.. 
يفلعثمـان وال،لعمـر وال،بكـر أليبوال،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىللنيب

)١(...بالشاممعاويةذلكأحدثحىت،العيدين

الـرمحن عبدموىلسعيٍدأيبعنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبد
أذاٍنبغـري صـلّى " فكلّهم،وعلـي وعثمانعمرمعالعيدشهدهأنعوف،بن

)٢(.."إقامةوال

األذانأحدثمنلأو:قال،املسيبابن عن،قتادةعن،هشامعن.. 
)٣(.معاويةالعيدينيف

:حجر العسقالينابن ويقول

شيبةأيببنفروى،أيضاًفيهااألذانأحدثنملأويفختلفاو(..
الثقةعنالشافعيوروى،معاويةهأن،املسيببنسعيدعنصحيٍحبإسناٍد

)٤(. ).مثلهالزهريعن

:ويقول القسطالين

ــن أحــدث األذان فيهــا معاويــة، رواه  ل مــن وأو أيب شــيبة بإســناٍد اب
.٢٦٩صفحة / اجلزء األول/ كتاب اُألم للشافعي)١(
.٥٦٢٩احلديث . ٢٧٨ص / هلمااألذانباب/العيدينصالةكتاب/ ٣ج / الصنعاينمصنف)٢(
.٥٧١٢احلديث . ٢٠٤صفحة / ةكتاب الصال/ اجلزء الرابع/ شيبةأيبابن مصنف)٣(
ص / باب املـشي والركـوب إىل العيـد والـصالة       / كتاب صالة العيدين  / اجلزء الثاين / فتح الباري )٤(

٤٥٣.
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)١(..صحيح

) وآلـه (وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه               
)٢(..لعيد بغري أذاٍن وال إقامةأنه كان يصلي صالة ا،وسلم

!ناماألصبتاجر بيع ويكان ي: بعاِّـورد السا

اهللارسـول مسـع أنـه اهللا،عبـد بـن جابرعنرباح،أيببنعطاءعن.. 
محرورسولهاهللاإنّ:مبكةوهوالفتحعاميقولوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

)٣(...واألصنامواخلرتير،وامليتة،اخلمر،بيع

سـفيان، حـدثنا : قالالرمحن،عبدحدثنا: قالبشار،بنحممدحدثناو
عليهتفمربالسلسلة،مسروقمعكنت: قالوائل،أيبعناألعمش،عن

فقـال بـاع، تاهلنـدِ إىلمعاويـة ـا ثَعـ بوفـضة، ذهـبٍ أصـنام فيهاسفينةٌ
)٤(..الفتنةأخشىيولكنلغرقتها،يقتلوينهمأنأعلمولَ: مسروق

حممد بن بشار، عبد الرمحن، سفيان، : رجال السندهداك اهللا، الحظ 
.وائلواألعمش، أب

:ففي ِسيِر أعالم النبالء للذهيب

.٦٥٣صفحة / اجلزء الثاين/ إرشاد الساري)١(
.٢٣صفحة . ١٣اجلزء / بازالبن جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة)٢(
/ مـسلم صـحيح و .٢٢٣٦احلـديث   . واألصـنام امليتـة بيـع باب/البيوعكتاب/ البخاريصحيح )٣(

.٤٠٦٤احلديث...اخلمر وامليتة واخلرتيربيعحترميباب/املساقاةكتاب
.٣٨٢احلديث . ٢٤١ص / مسند علي بن أيب طالب/ اجلزء الرابع/ ذيب اآلثار للطربي)٤(
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...دمحماِربنشانَبِنبثْمانَبِنداوود   بِنعسكَي :،اماحلَاِفظُ،اِإلم
بنداركَانََألنهِبذَِلك،لُقِّببندار،صِريالبالعبِدي،بكٍْرأَبواِإلسالَِم،راِويةُ

خزيمةَابن اَألِئمِة؛ِإماموقَالَ.. .احلَاِفظُ: والبندار.ِببلَِدِهعصرِهِفياحلَِديِث
بنمحمداَألخباِروالِعلِْمِفيزماِنِهأَهِلِإمامأَخبرنا:لَه)التوِحيِد(ِكتاِبِفي

)١(.بشاٍر

فهــم الـرواة هلـذا احلــديِث اآليت،   وأمـا بالنـسبة لبقيــة رجـال الـسند،     
:)الصحيح اإلسناد(

عنواِئٍل،أَِبيعناَألعمِش،عِنسفْيانُ،حدثَناالرحمِن،عبدحدثَنا
رسوِلِمنالْوجععلَيِهأَشدقَطُِّإنسانارأَيتام: قَالَتعاِئشةَ،عنمسروٍق،

.وسلم) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللا
إســـناده صـــحيح علـــى شـــرط  : عليـــق الـــشيخ شـــعيب األرنـــؤوطت

)٢(..الشيخني

مـا ينطـق عـن    (اّلـذي  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        ه بقول النبي    ئإستهزا: اِّـورد الثامن 

!)ستلقون بعدي أثرًة(نصار لأل، )الهوى

أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد اهللا بن حممد بـن عقيـل بـن أيب          
تلقّـاين  : طالب، أنّ معاوية لَمـا قـدم املدينـة لَِقيـه أبـو قتـادة األنـصاري فقـال            

م تكن لنا لَالناس كلّهم غريكم يا معشر األنصار، فما منعكُم أن تلقوين؟ قال   

.٥٢ترمجة / ١٤٤ص / ١٢ج )١(
.٢٥٤٨١ح. ٣١٠ص/ سند عائشةباب م/ ٤٢ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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 ،وطلِب : فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: معاويةقال دواب عقرناها يف طلِبك
) وآلـه (إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : قال مث قال أبو قتـادة     أبيك يوم بدر،  

فما أَمـركُم؟ قـال أَمرنـا أنْ    : قال معاويةقال لنا إنا لَنرى بعده أثـرةً،  وسلم  
)١(!..فاصربوا حتى تلقوه: نصرب حتى نلقاه، قال

عبـد  ابـن   سـتيعاب اوكذلك ورد هذا األثر يف شعب اإلميان للبيهقـي، و         
.الرب

ويظهر أنّ معاوية كان يردد كالمه هذا يف كثري من املناسبات، ِمما يدلّ 
..على أنه يقصد هذا األمر بعينه، ولَم تأِت كلمته هذه فلتةً وال غَضباً

:ففي تاريخ اليعقويب

. أوصـانا بالـصرب   : قـالوا ... ، فـأغلظ هلـم يف القـول       ثُم كلّمه األنـصار   (
)٢(..)ثُم أدجل معاوية إىل الشام، ومل يقِض هلم حاجة. فاصربوا: قال

}ُِقْل أَِبازِئُونتَهتَس تُمولِهِ كُنسراتِهِ وآَي٦٥اآلية -سورة التوبة . }و.

منهالنَّيِلسّب اإلمام علي عليه السالم، و: تاسعاِّـورد ال

فـدخل ،اتـه حجبعضيفمعاويةمِدقَ:قـال ،وقاصأيببنسعدنع
لرجـلٍ هـذا تقول:وقال،سعدفغضب،منهفنالَ،علياًفذكرواسعدعليه

من:يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت مـواله كنـت فعلـي
،بعدينيبالهنأإالّ،موسىمنهارونمبرتلةمينأنت:يقولهومسعت،مواله

.١٩٩٠٩احلديث . ٦١-٦٠صفحة / باب يف فضل األنصار/ ١١اجلزء / مصنف عبد الرزاق)١(
.٢٢٣صفحة / ٢اجلزء )٢(
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ومسعتُأل:يقولهع ناليومالرايةِطيرالًجورسولهاهللاحيب.
)١(. ٣٣٥/ ٤الصحيحة : صحيح: تعليق األلباين

منـه، أي نـالَ   فنالَ: فيقول ،)فنالَ منه (ويعلّق يف احلاشية على قوله      
.معاوية من علي وتكلّم فيه

ى املتوفّ(نفي املعروف بالسندي احلسن احلووهذا ما صرح به اإلمام أب   
:ماجةابن يف شرح سنن)هـ١١٣٨سنة 

أي نالَ معاوية من علي ووقع : قوله فنالَ منه: يقول اإلمام السندي
هب٢(.فيه وس(

عـامر بـن    عـن   مسمار،بنبكرياعيل، عن امسابن   وهوحامت،حدثنا.. 
: أيب سفيان سعداً فقـال أَمر معاوية بن : أبيه، قالسعد بن أيب وقاص، عن  

)٣(....ما منعك أنْ تسب أبا التراب؟

:)وهو من علماء األزهر(يقول الدكتور موسى شاهني الشني 

املأمور به، حمذوف لصيانة اللسان : أمر معاوية بن أيب سفيان سعداً(... 
...ِبسب علي رضي اهللا عنهوالتقدير أمرهعنه، 

 ...  عنأبا تراب؟    فقال ما م بسأنْ ت ك:. ..     معاوية سعداً أنْ يسب رأم

صـفحة  / فضل علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه  / اجلزء األول/ ماجة لأللباينابن   صحيح سنن  )١(
.١٢٠-٩٨احلديث . ٥٨

.٨٦صفحة / اجلزء األول)٢(
. باب من فـضائل علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه        / فضائل الصحابة   كتاب  / صحيح مسلم  )٣(

.٦٢٤٦احلديث 
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،اً فامتنع؟: فقال لهعليكعن١(.كالمهانتهى ....).ما م(

عليـه   تيمية بأنّ معاويـة أمـر سـعداً بـسب اإلمـام علـي             ابن   عترفاو
ما:فقال،فأىببالسبمعاويةهرأماملَسعدحديثوأما(:، بقوله السالم

منعأنْكقالَثالثٌ:فقال؟طالبأيببنعليتسبهاهللاصـلى اهللارسولن
محـر نمِـ يإلَـ أحـب نمنـه واحدةيليكونألنْهأسبفلنوسلم  ) وآله(عليه
)٢(.)..صحيحهيفمسلمرواهصحيححديثٌفهذا،احلديث.النعم

عـن ،ثابـت أيببـن بيبحعن،األجلحعن،عياشابن   بكرأبوثنا.. 
أيببنعليبفسلٌرجفقاممعاويةعندانكُ:قالالبيلماينبنالرمحنعبد

نفيـل بـن عمروبنزيدبنسعيدفقام،بوسبوس،عنهاهللارضيطالب
رسولمعتسيفإن؟تغريواليديكبنيعليبسيأرىأالمعاويةيا:فقال

..موسىمنهارونمبرتلةيمنهو: يقولوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا

)٣(..ولَم يعلّق الشيخ األلباين على احلديث

من سـب  : فإين أشهد لسمعت رسول اهللا يقول   : عباسابن   فقال.. 
 ه اهللا عزوجلّ أكب اهللا عز اهللا، ومن سب ين فقد سبين، ومن سباً فقد سبعلي

)٤(...هنموجلّ على منخريه يف نار ج

.٥٤١٣احلديث . ٣٣٣صفحة / اجلزء التاسع/ فتح املنعم شرح صحيح مسلم)١(
.٤٢صفحة . الفصل العاشر/ اجلزء اخلامس/ منهاج السنة)٢(
.٤٠٠ص/ باب ما ذُكر يف فضل علي عليه السالم/ ٢ج/ األلباينبتحقيقعاصمأيبالبن ةنلسا)٣(
باب ذكر إسالم أمـري املـؤمنني علـي         / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني  ) ٤(

.٢٠٦١ص/ ٤ج / والشريعة لآلجري. ٢١٤/ ٤٦١٦احلديث . ١٤١ص / عليه السالم
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رغـم نهـي   لبـسه للحريـر والـذهب وجلـود الـسباع، والركـوب عليهـا،           : اِّـورد العاشر 

عنهاصلى اهللا عليه وآله وسلم النبي 

وفد املقدام بن معدي كرب،    : حدثنا بقية، عن حبري، عن خالد، قال      .. 
وعمرو بن األسود، ورجل من بين أسد من أهـل قنـسرين إىل معاويـة بـن أيب         

أعِلمـت أنّ احلـسن بـن علـي تـوفِّي؟ فرجـع       : قال معاويـة للمقـدام  سفيان، ف 
وِلـم ال أراهـا مـصيبة؟ وقـد      : ؟ قال لـه   أتراها مصيبةً : دام، فقال له رجلٌ   املق

هـذا منـي،   : يف ِحجـِرِه فقـال  وسـلم   ) وآله(وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه       
    مرةٌ أطفأها اهللاُ  : وحسني من علي، فقال األسديوجـلّ، قـال   ج فقـال  : عـز

يـا  :عـك مـا تكـره، مث قـال    امسأما أنا فال أبرح اليوم حـىت أُغيظـك و      : املقدام
: أفعل، قال: قال. معاوية، إنْ أنا صدقْت فصدقين، وإنْ أنا كذبت فكذّبين
نهى عن وسلم ) وآله(فأُنشدك باهللا، هل تعلم أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فأُنشدك باهللا، هل تعلم أنّ رسول اهللا صلى : عم، قالن: لبس الذهب؟ قال
فأُنشدك باهللا، : نعم، قال: نهى عن لبس احلرير؟ قالوسلم ) وآله(اهللا عليه 

نهى عن لـبس جلـود   وسلم ) وآله(هل تعلم أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه         
ه يف  فواِهللا، لقد رأيت هذا كلّـ     : نعم، قال : السباِع، والركوب عليها؟ قال   

..قد عِلمت أني لَن أنجو ِمنك يا مقدام: فقال معاوية. بيتك يا معاوية

)١(.صحيح: حتقيق األلباين

:ويف سلسلة األحاديث الصحيحة

.٤١٣١احلديث / ٥٢٦ص / كتاب اللباس/ ٢ج / صحيح سنن أيب داود لأللباين)١(
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".ى عن لبوس جلود السباِع، والركوب عليها " 

)١(.)١٩٢/ ٢(، والنسائي )٤١٣١(داوود أخرجه أبو: األلباينيقول 

سـنة  األعمال الـيت وردت يف مـصادر أتبـاع مدرسـة             بعد هذه : أقول
روأنه يؤج أ،جتهد وأخط امعاويةَ أنّبالصحابة، ال أعتقد بأنّ أحداً يصرح       

،صلى اهللا عليه وآله وسلمنة النيب س)ريغَ(ل دبإنه  بل  ،  عليه أجراً واحداً  
:)الصحيحة(رتداد أحاديث احلوض واالوألجلها تنطبق عليه 

حـازم، أيبعـن الـرمحن، عبـد بـن يعقـوب حدثنابكري،بنحيىيثناحد
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيبمسعت: يقولسعدبنسهلمسعت: قال

يظمأملمنهشربومنمنه،شربوردهمناحلوض،علىفرطكمأنا: يقول
أبوقال،هموبينبيينحاليمثويعرفوين،أعرفهمأقوامعلينّدِريلَ،أبداًبعده

مسعتهكذا: فقالهذا،ثهمأحدوأناعياٍشأيببنالنعمانفسمعين: حازم
يزيدلسمعتهاخلدري،سعيدأيبعلىأشهدوأنا: قالنعم،: فقلت؟سهالً

حقاًس: فأقولبعدك،لوابدماتدريالكإن: فيقالي،منهمإن: قالفيه
ِلحقاًسمن٢(.بعديلبد(

خطـب رسـول اهللا صـلى    : قال-رضي اهللا عنهما-عباسبن  ا عن... 
إنكـم حمـشورون اىل اهللا حفـاةً        ! ايهـا النـاس   (:فقـال  ،وسلم) وآله(اهللا عليه 

.١٠١١احلديث / ٩صفحة / اجلزء الثالث)١(
واتَُّقـوا فِتْنـًة ال ُتـصِيبن الَّـذِين          {: تعـاىل اهللاقوليفجاءماباب/الفنتكتاب/ البخاريصحيح )٢(

.٧٠٥١و٧٠٥٠احلديثني. }َظلَموا ِمنُكم خاصًة
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ــرالً  ــراةً غُ ــال)ع ـا إِنَّــا كُنــا       {:، مث ق نـلَيا عــدعو هلْــقٍ نُعِيــدلَ خْأنَا أَوــدــا بكَم
 كسى يـوم القيامـة  أوانّ أال(:ىل آخر اآلية، مث قال   إ.}َفـاعِلِنيل اخلالئق يو:

: ، فـأقول أال وإنه يجاء برجاٍل من اميت، فيؤخذ م ذات الشمال        إبراهيم،  
ك التدري : فيقال! أُصيحايب! ياربفـأقول كمـا قـال    ما أحـدثوا بعـدك؟   إن

تَنِي كُنـت أَْنـت     وكُنـت علَـيهِم شـهِيدا مـا دمـت فِـيهِم فَلَمـا تَـوفَّي                {:العبد الصاحل 
 هِملَيع قِيبنّ هؤالء لَإ: (، فيقال }الر ين علـى   م يزالـوا مهم منـذ  عقـابِ أرتـد

)١(.)فارقتهم

وُكنـت عَلـيهِم شـِهيدا مـا دمـت ِفـيِهم فَلَمـا        {بـاب  / فـسري القـرآن   كتـاب ت  / نفس املصدر الـسابق    )١(
هِمَليع ِقيبالر أَْنت تتَِني ُكنفَّي٤٦٢٥احلديث . }تَو.
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١١٩

طنهب ا ملعاويةَ!! ال أشبع عاءعَليِه؟؟.. د أم
البـن واللفـظ بـشار، ابـن    وحـدثنا )ح. (العنـزي املـثىن بـن حممدحدثنا
عـن القـصاب،   محزةأيبعنشعبة،حدثناخالد،بنأميةاحدثن: املثىن، قاال 

مع الـصبيان، فجـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        لعبأكنت  :عباس قال ابن  
ذهـب  ا:فجاء فحطأين حطأةً وقـال    : فتواريت خلف باٍب، قال   وسلم  ) وآله(

دع امث قال يل اذهب ف    : قال. هو يأكل : فجئت فقلت : قال. وادع يل معاوية  
)١(.شبع اهللا بطنهأال : فقال. هو يأكل: فجئت فقلت: قال،ويةيل معا

ففيه ،ا دعاؤه على معاوية أن ال يشبع حني تأخروأم... :لنووييقول ا
، والثاين أنه عقوبة أحدمها أنه جرى على اللسان بال قصٍد: اجلوابان السابقان

 م يكـن  لَـ معاويـة ره، وقد فهم مسلم رمحه اهللا من هذا احلـديث أنّ له لتأخ
وجعله غريه من مناقـب    ،فلهذا أدخله يف هذا الباب     ،مستحقاً للدعاء عليه  

)٢(.لهه يف احلقيقة يصري دعاًءألن،معاوية

وسـلم أو  )وآلـه (باب من لعنه النيب صلى اهللا عليه    / كتاب الرب والصلة واآلداب   / صحيح مسلم  )١(
.٦٦٦٢احلديث . أهالً لذلك، كان له زكاةً وأجراً ورمحةًسبه أو دعا عليه، وليس هو

.١٥٦صفحة / ١٦اجلزء / املنهاج)٢(
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ال أشـبع اهللا بطنـه حـىت ال       : فَسره بعض احملبني قال   (:ويقول الّذهيب 
!!يكون ِممن جيوع يوم القيامة

)١(. )!.والتأويل ركيك! هذا ما صح: ، فيقول)الذهيب(مثّ يعقّب 

..هذا احلديثاآلن قرأ ا: أقول
حـدثين خبيـب بـن عبـد        : حدثنا حيىي، عـن شـعبة، قـال       : حدثنا مسدد 

كُنت أُصـلّي  : الرمحن، عن حفص بن عاصم، عن ايب سعيد بن املُعلّى، قال        
فلـم أُِجبـه،   وسـلم  ) وآلـه (يف املسجد، فدعاين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          

يا َأيها الَِّذين آَمنوا {ألَم يقل اهللا : سول اهللا إني كُنت أُصلّي، فقاليار: فقلت
اُكمعوِل ِإَذا دسِللروا ِللَِّه وَتِجيب٢(.٢٤األنفال . }اس(

وسلم ) وآله(جابة النيب صلى اهللا عليه إنّأبحجر العسقالينابن قولوي
حكم خيتص بالنيب صلى اهللا عليه ه إنيف الصالة فرض يعصي املرء بتركه، و

)٣(.!وسلم) وآله(

ن كان يف حال الـصالة،  الحظ هذا احلكم الذي جيري على م   : أقول
فكيف مبن يكون جالساً على مائدة الطعام ويأكل، كخال ! وهي عمود الدين

صلى اهللا عليه وآله وسلم يف عدم استجابته لدعوة النيب ؟ فهو املؤمنني معاوية
!.الشك يف ذلك،آمثٌ

مسعــت قومــاً : حممــد بــن موســى املــأموين، صــاحب النــسائي قــال ... 
.معاوية بن أيب سفيان/ ٢٥ترمجة / ١٢٤صفحة / اجلزء الثالث/ ِسيِر أعالم النبالء)١(
.٤٤٧٤احلديث . باب ماجاء يف فاحتة الكتاب/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)٢(
.٤٤٧٤ح. ١٥٨-١٥٧ص/ ة الكتابباب ما جاء يف فاحت/ كتاب التفسري/ ٨ج/ فتح الباري)٣(
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يب عبد الرمحن النسائي كتاب اخلصائص لعلي رضـي اهللا عنـه،   أينكرون على   
دخلـت دمـشق   : وتركه تـصنيف فـضائل الـشيخني، فـذكرت لـه ذلـك فقـال              

يهـديهم  نْ أكتاب اخلصائص، رجـوت  فصنفت!! واملنحرف ا عن علي كثري   
ال أ: عامسـ نـا  أاهللا تعاىل، مث إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، فقيـل لـه و            

شبع حـديث اللّهـم ال تـ       !؟جأُخـرِ شيءٍ يأ: فقال؟تخرج فضائل معاوية  
)١(..فسكت السائل! بطنه

حنرافه عن خصوم علي بن االحظ ترمجة النسائي، وكيف أنّ .. وأخرياً
عن االأيب طالٍب عليه السالم، ي عسقطُهيف خانة التشي دِخلهعتبار، وي:!!

يِث،داحلـ ناِقـد اِإلسـالِم، خيشت،بالثَّ،ِفظُااحلاِإلمام،:.....لنسائيا
ِني،ااخلراسـ بحـرِ بـنِ ِسـنانَ بـنِ عِلـي بـنِ ِبيشـع بـن أَمحـد نالـرمح عبدوبأَ

،ساِئيالنِن(صاِحبنالس(.

ونقْــِدوالبــصِر،واِإلتقَــاِن،الفَهــِم،مــعالِعلْــِم،بحــوِرِمــنانَوكَــ.... 
.التأِْليِفوحسِنالرجاِل،

…لَموكُنيدأِْسِفيأَحفَظمئَةالثَّالَِثرأَحِمن،اِئيسالنوه ـذَقأَح
وهـو ِعيـسى، أَِبـي وِمـن ،داوودأَِبيوِمن،مسِلٍمِمنوِرجاِلِهوِعلَِلِهِباحلَِديِث

عـن واِحنـرافٍ تشيٍعقَِليلَِفيِهأَنَِّإالَّ،زرعةَوأَِبيالبخاِري،ِمضماِرِفيجاٍر
)٢(.يساِمحهواهللاوعمرو،كمعاِويةَعِلي،اِإلماِمخصوِم

.النسائي-٦٧ترمجة / ١٢٩صفحة / ١٤اجلزء / سري أعالم النبالء للذهيب)١(
.١٢٣صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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وهل كان !كاتباً للوحي؟ؤمناً، ومهل كان .. معاوية
أحق باخلالفة من عمر؟

هل تـدلُّ علـى إميـان    . }...وِإن َطاِئَفَتاِن ِمن اْلمؤِمِنني اْقَتَتُلـوا   {: آية
!معاوية؟

ن اباإلمكـان أن يتقاتـل مؤمنـ       نّإأتباع مدرسة سنة الصحابة يقولـون       
علي بن أيب ألمري املؤمنني ولذلك ال ضري من قتال معاوية . وكالمها يف اجلنة

!.وكالمها يف اجلنةطالٍب عليه السالم، 

وِإن {: ٩اآليـة  / ودليلهم هـو قـول اهللا تعـاىل يف سـورة احلجـرات       
َطاِئَفَتاِن ِمن اْلمؤِمِنني اْقَتَتُلوا َفَأصِلحوا بينهما َفِإن بَغت ِإحداهما عَلـى اُألخـرى     

َتبِغي حتَّى َتِفيء ِإَلى َأمِر اِ َفِإن َفاءت َفَأصِلحوا بينهما ِباْلعدلِ وَأقِْسطُوا َفَقاِتُلوا الَِّتي
ْقِسِطنياْلم ِحبي َا ِإن{ .

هـا  امسبـالواقع لكـربى      سهذا الطرح، يؤس   هنهذا الكالم الذي تضم    إنّ
وكـربى   ،ظة على صفة اإلميان هلمـا     قتتال بني فئتني مؤمنتني مع احملاف     مكان اإل إ
لعدم زوال ،فال مانع من دخوهلما اجلنة، قتتاهلماافتراض اه حىت مع أن،خرىأ
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شـكال لتطبيـق    ومـن مث خيـرج صـاحب اإل        ،قتتـال صفة اإلميان تلك عنها باال    
عليه السالم ها قتال معاوية ملوالنا اإلمام عليامسيتني على صغرى   هاتني الكلّ 

مـن القـول بعـدم       فالبـد  ،يتنية الكلّ إعتبار الفراغ عنده من صح    وب ،نييف صفّ 
عليه اً عليلَمع كونه قات،وإمكان دخوله اجلنة،قرار بإميان معاويةاملانع من اإل

ن يكـون   أدون   ،ةباجلنـ  رشبـ وت ،ألن اآلية تـصحح وتـستبقي اإلميـان       السالم،  
.ل يف اجلنةوطعن حقيقة الدخو،يف خدش اإلميانللقتال أمهيةٌ

إنما تكون هذه الكربى صحيحة : فعلى سبيل رد الكربى يكون اجلواب
:وهي،رت مجيع شرائطهاإذا توفّ

.قرار بإميامامن اإلمفروغٌِنيتمؤمنِنييكون القتال بني فئتأنْ-١

أو خليفة ،ِةموأخرى فيها إمام اُأل،مؤمنٍةاليكون القتال بني فئٍةأنْ - ٢
أو خمتار اهللا لقيادة اإلسالم ،الشرعيصلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا

بقرينة ،آخرفهذا حتماً له حكم،صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد رسول اهللا 
وِسأسباب نزول اآلية هو املشاجرة اليت حصلت بني أفراد األمة من اَأل  أنّ  

صـلى اهللا  ومل يكن رسـول اهللا     ،وكالمها من األنصار   ،وآخرين من اخلزرج  
سيد األمة (مما يعين أن ،مع أحد الطرفني ضد الطرف اآلخرعليه وآله وسلم 

كان خارج الصراع، بل كان ميثّل الفئة صلى اهللا عليه وآله وسلم )وإمامها
.الثالثة املُصِلحة بني الطرفني

.ها وعدوااِيغوترجع عن ب،تفيء الفئة الباغية إىل احلقأنْ-٣

تقوم بعملية اإلصالح وترميم املواقـف   ،ثالثةٌ تكون هناك فئةٌ   أنْ -٤
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.نيتبل وإلغاء السخيمة والشحناء بني الفئتني املتنازع،والتقريب واجلمع

ودٍمضاٍعمحقنِم،الفئة الباغية كامل احلقوق املسلوبةرجعتأنْ-٥
وهـذا معـىن     ،إىل الفئة األخرى   راٍقم} هينوا بَأقـِسُطوا   َفَأصـِلحـدِل وـا ِبالعم{ /

.٩: احلجرات

      سلِّنعم يف هذه احلالة تنعقد الكلية املفترضة وننّإونقـول  ،تهام بصح
.هاتني الفئتني مؤمنتان

.إمكان دخوهلما اجلنة: والكربى األخرى هي

بل نرى ما ينقضها من      ،ينهض ا  واضح وال دليلٌ  ،فال معني عليها  
َتعمدًا َفجزآؤه جهنم خالِدًا ومن يقُتل مؤِمنًا م{: تعاىلكما يف قوله.كتاب اهللا

ُا َغِضبا وِظيمًاِفيهَذابًا عع َله دَأعو هنَلعَليِه ووقوله تعاىل. ٩٣: النساء/ }ع :
ــ   { ــَل الن ــا َقَت ــي اَألرِض َفَكَأنَّم ــساٍد ِف ــِري َنفــٍس َأو َف ــَل َنفــسًا ِبَغ ــن َقَت ــًام / }اس جِميع

.٣٢:املائدة

من أعان علـى دم إمـرئٍ  :صلى اهللا عليه وآله وسلم  النيب  ويف حديث   
،من رمحة اهللا  آيس  : جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه      ،كلمةٍ بشطرِ مسلٍم

كفى : )عليه السالم(كما قال ،لْقتأُ: يريد،قأُ: قيل تفسريه هو أن يقول   
)١(. )..يريد شاهد،بالسيف شا

وسلم ) وآله(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قوله عن أيب بكرة  و
يـا  : ، فقلـت لتقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتـول يف النـار      اإذا  : يقول

.٤٠٨صفحة / اجلزء الرابع/ منظورالبن لسان العرب)١(
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إنـه كـان حريـصاً علـى قتـل          : فما بال املقتـول؟ قـال      ،رسول اهللا هذا القاتل   
)١(..صاحبه

للمفروغية من كون ،لكليةولكن العقل ال يساعد على اإلقرار ذه ا
.العقل يؤسس لقاعدة اإلثابة على اإلحسان والعقوبة على اإلساءة

ل ولكـن مـع الـترتّ      ،ة نتوقـف عـن القـول بالكليـة الثانيـة          وذه األدلّ 
غراها ونرى هل تنطبق عليها أمإىل صفلنأيت،وافتراض صحة الكلية األوىل

نطباق الكربى املفترضة ى صاحلة الال جتعل الصغرة أموٍرلنجد أمامنا عد؟ ال
.عليها

لاألمر األو

وإنْ اً،على كون معاويـة مؤمنـ     ستدلّوا ا   ااآلية الشريفة اليت     نّأ-١
ِإن {: أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب عليـه الـسالم، وهـي    لَقاتو

  اُملؤِمِنني ت إميـان  ظاهراً ليست كافية يف إثبـا     ،٩:احلجرات/ }َطاِئَفَتاِن ِمن
فهـي ال تثبـت   ،٩:احلجـرات / }ِمـن املُـؤمِنِني اقتَتَُلـوا     {: ها تقـول  ألن ،معاوية

ال يثبـت  احلكـم إِذ،ة اإلسـالم أخـرى مـن أهـل ملّـ    لفئـةٍ  مقاتلةٍ فئةٍ إميان كلّ 
.موضوعه

ومن أين لنـا أن نثبـت أنّ  ،)من املؤمنني: (تقول )أي اآلية (نها  أ-٢
ح القـرآن يـصر  أنّ ةًخاصـ  ؟لـه يف مفهـوم اآليـة      معاوية كان مؤمناً حىت ندخ    

. ٣١احلديث }..إِن َطاِئَفتَانِ مِن الْمؤِمنِني اْقتََتلُواو{: باب/ كتاب اإلميان/ صحيح البخاري)١(
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ــمُقــْل{: عــاٍلبــصوٍت ــان ِفــي   َل ل اِإلميــدخ ـا ي َلما وــوا َأســَلمن ــوا وَلِكـن ُقوُل ُتؤِمن
معاوية ثبت بأنّأن نخارجٍيا بدليٍلنكَمفإذا ت، ١٤:احلجرات/ }ُقُلوِبُكم

يف مفهوم هذه اآليةأمكن إدخاله كمصداٍق،مؤمن.

إىل أمر فاَءكونِهبعنواِن،ما جعلت الباغي مقبوالًهذه اآلية إننّأ-٣
.وال أذنابه قد فاءوا إىل أمر اهللا،م نعهد معاويةَولَ،اهللا

األمر الثاني

أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم هلم رأيهـم يف إسـالم معاويـة             
حيح الذي ينقله احلديث الصواحلال أنّ،وبقائه على ذلك اإلسالم املزعوم

:الفريقان

)١(.مات ميتة جاهليةمن مات وليس يف عنقه بيعةٌ

رجعـه إىل  وي،من ربقـة اإلسـالم   هجخِروي،  )أي معاوية (ينطبق عليه   
.عليهاتجاهليته اليت ما

حـزم األندلـسي   البـن تتبع وامل،فضالً عن إميانه،يف إسالمه نقاش ،ذنإ
الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يِبيت لَيلَتيِن ليس يف (:يقولأنه يرى ، )ىلّحاملُ(: يف كتابه

)٢(.)بيعةٌعنِقِه إلماٍم

وذَكَـره  ، ٤٨١٤احلـديث   . باب وجوب مالزمـة مجاعـة املـسلمني       / كتاب اإلمارة / صحيح مسلم )١(
. ٧١٥صـفحة  / اجلـزء الثـاين  / الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف سلسلة األحاديـث الـصحيحة   

..إسناده حسن، ورجاله ثقات: قه على احلديثوقال يف تعلي. ٩٨٤احلديث 
.٧٦٨مسألة / ٣٥٩صفحة / كتاب اإلمامة/ اجلزء التاسع)٢(
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، فما الذي يقولـه فـيمن       زمانه للمسلم عدم البيعة إلمام    فهو ال حيلّ  
العداَءناجز اإلمام،وحاربه،وصادلهوأساَء،هحقّر،وسبولَ،هعنه،وجيش

!؟وشعليه اجلي

األمر الثالث

أنْصحيـ وال  ،وجيشه خرجوا من إطار مفهوم هذه اآليـة        معاويةَ إنّ
يمحتجا على إميا،منهاألسباٍب:

صـلى اهللا   الـنيب    ِلبعليه السالم كان مأموراً من ِق      اًاإلمام علي إنّ  -١
م علي فقد روى أتباع مدرسة سنة الصحابة، أنّ اإلما. بقتالِهعليه وآله وسلم 

) وآله(عهد إلَي رسول اهللا صلى اهللا عليه :بن أيب طالب عليه السالم قال   
.يف قتال الناكثني والقاسطني واملارقنيوسلم 

رواه البزار، والطرباين يف .. )فَذَكَره(. أُِمرت بقتال الناكثني: ويف روايٍة
لربيع بن سعيد، وأَحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غري ا. األوسط

ثَّقَهانابن وو١(.حب(

القاسـطني والنـاكثني واملـارقني،      : أُِمرت بقتـال ثالثـٍة    : عن علي، قال  و
فأهل : فأهل الشام، وأما الناكثون فَذَكَرهم، وأما املارقون: فأما القاسطون

)٢(..-يعين احلرورية -النهروان 

ــهيثمي )١( ــد لل ــع الفوائ ١٢٠٤٢احلــديث . ٤٨١صــفحة / اجلــزء الــسابع/ جممــع الزوائــد ومنب
.١٢٠٤٣و

.٣١٥٥٣احلديث . ١٣٠صفحة / ١١اجلزء / كرت العمال للمتقي اهلندي)٢(
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اهللا بـن إسـحاق البغـوي، حـدثنا     أخربنا احلسن بن أيب بكر، أخربنا عبـد      
حممد بن عبيد بن أيب هارون، حدثنا إبـراهيم بـن هراسـة، عـن شـريك، عـن         

أُِمـرت بقتـال    : مسعـت عليـاً يقـولُ     : األعمش، عن أيب سعيد عقيصا، قـال      
الّذين فَرغنا منهم، : فالناكثني: قال. الناكثني، والقاسطني، واملارقني: ثالثٍة

وكانوا أهل : قال. لَم نرهم بعد: سري إليهم، واملارقنيالّذين ن: والقاسطني
)١(.النهروان

محـد بـن   أأخربين األزهري، حـدثنا حممـد بـن املظفـر، حـدثنا حممـد بـن              
وجــدت يف كتـاب جـدي حممــد بـن ثابـت، حــدثنا أشـعث بــن      : ثابـت، قـال  

احلسن السلمي، عن جعفـر األمحـر، عـن يـونس بـن أرقـم، عـن أبـان، عـن                 
أمـرين  : مسعت أمري املؤمنني علياً يقولُ يوم النـهروان       : لعصري، قال خليد ا 

ــه   ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــه(رس ــلم ) وآل ــارقني،  وس ــاكثني، وامل ــال الن بقت
)٢(.والقاسطني

)٣(.أُِمرت بقتال الناكثني، والقاسطني، واملارقني: عن علي، قالو

رودي، أنا أبو عمرو بـن      أخربنا أبو املظفر بن القشريي، أنا أبو سعد اجلرت        
محدان، ح، وأخربناه أبو سـهل بـن سـعدويه، أنـا إبـراهيم بـن منـصور سـبط                   

اعيـل بـن   امسأنا أبو يعلى املوصـلّي، نـا        : حبروية، أنا أبو بكر بن املقرئ، قاال      

.٣٩٣صفحة / اجلزء األول/ م اجلمع والتفريق للخطيب البغداديموضح أوها)١(
ــب البغــدادي )٢( ــأريخ بغــداد للخطي ــد اهللا العــصري / اجلــزء التاســع/ ت ــد بــن عب / ترمجــة خلي

.٣٠٠ص
.٣١٥٥٢احلديث / ١٣٠صفحة / ١١اجلزء / كرت العمال للمتقي اهلندي)٣(
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: قـال موسى، نا الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن علـي بـن ربيعـة،       
) وآلـه (عهد إلَي النيب صلى اهللا عليـه         :مسعت علياً على منربكم هذا يقول     

)١(.أنْ أُقاتلَ الناكثني، والقاسطني، واملارقنيوسلم 

، واحدة )معركة صفني(ومعلوم أن معاوية أحد الثالثة، واملعركة، أي 
.عليه السالم مع هؤالءبن أيب طالٍب من معارك اإلمام علي 

هم منني بإصالح احلال ألن مث يطالب املؤ   ،واهللا تعاىل ال يأمر بقتال مؤمٍن     
ه ألنبقتاله إالّصلى اهللا عليه وآله وسلم نيب الرتقدير ما أموعلى كلّ،خوةإ
.كان ضد اإلميان وأهله)أي معاوية(

عليـه  علـي اإلمـام  يف صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      قول رسول اهللا     -٢
)٢(.أنا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم:وذويهالسالم 

تقتلـه الفئـة    ! يـح عمـارٍ   و: اٍرلعمـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          وقوله
)٣(.النارويدعونه اىلاهللا، الباغية، عمار يدعوهم إىل

متهم معاوية ويف مقد،على خمالفات القوماهدوكلها شهذه األحاديث 
صلى اهللا عليه وآله وسلمه األكرم ملنهج اإلسالم ومسلك نبي.

ــه وســلم صــلقــول الــنيب -٣ ــه اإلمــام علــيحبــقى اهللا عليــه وآل علي

.٤٦٨ص ../ أيب طالبعلي بن: باب/ ٤٢ج / عساكرالبن .تأريخ مدينة دمشق)١(
بـاب ومـن مناقـب أهـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه               / اجلزء الثالـث  / املستدرك على الصحيحني  )٢(

.، وسكت عنه الذهيب يف التلخيص٣١١/ ٤٧١٣احلديث . ١٦١صفحة / وسلم)وآله(
.٢٨١٢احلديث ... باب مسح الغبار عن الرأس/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح البخاري)٣(
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)١(...عاداهنموعاِدوااله،نمواِلاللهم. .:السالم

   وا{، بل  عادي املؤمنني فاهللا تعاىل ال ينآم ِن الَِّذينع اِفعداحلـج /}ي:
} أَنَّى يؤفَكُونهم اْلعدو َفاحذَرهم َقاتَلَهم اُ.. {. غريهموإمنا يقاتل اهللا ،٣٨
.٤:املنافقون/ 

أنْفهل يصحِصنف؟مه مؤمنأن ن هذا حاله

أنّ كلّومعلومولكن ليس بالضرورة أن يكون كل مسلٍم مؤمٍن مسلم ،
.ِهِبويقولُالكرمي، القرآن ه، وهذا ما يقراًمؤمن

:ه، الحظ رأي عبد اهللا بن عمر يف معاوية وجيش)هداك اهللا(واآلن 

أنـه بينـا هـو    : أخربين محزة بن عبد اهللا بـن عمـر      : عن الزهري، قال  .. 
يـا أبـا عبـد    : جالس مع عبد اهللا بن عمر، جاءه رجلٌ من أهل العراق، فقال          

الرمحن، إني واهللا، لقد خرجت أنْ إتسمت بسمِتك، وأقتدي ِبك يف أمِر فرقة           
قـد  ةًآيـةً ِمـن كتـاب اهللا محكمـ    ستطعت، وأن أقـرأ   اعتزل الشر ما    االناس، و 

وإِن طَائِفَتَانِ مِن {: أرأيت قول اهللا عز وجلّأخذَت بقليب فأخِبرين عنها، 
ى األُخـرى فَقَـاتِلُوا الَّتِـي تَبغِـي           داهما علـَ إِحـ ت إِن بغـَ الْمؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينهما فـَ

ــا ِباْلعــدلِ وَأْقــِسطُوا إِن اللَّــه يِحــب  حتَّــى َتِفــيء ِإَلــ مهنيوا بــِلحفََأص تَفــاء ــرِ اللَّــهِ َفــِإنى َأم
قْسِطِنيين عن هذه اآلية، فقال عبد اهللا بن عمر. }الْم؟ : أخِبرولذلك ما لَك

عبد اهللا نصِرف عني، فقام الرجل فانطلَق، حتى إذا توارينا سواده أقبلَ إلينا ا
من أمِر هذه اآلية إالّ ما وجدت  ئاًما وجدت يف نفسي شي    : بن عمر، فقال  

.١٧٥٠احلديث / ٣٣٠صفحة / اجلزء الرابع/ لأللباينالصحيحةاألحاديث سلةسل)١(
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. يف نفسي أني لَم أُقاتلَ هذه الفئة الباغية كما أمرين اُهللا تعاىل

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

قيل للـنيب  : قالمسعت أيب، أنّ أنساً: حدثنا مسدد، حدثنا معتِمر، قال    
لـو أتيـت عبـد اهللا بـن أُيب، فـانطلق إليـه الـنيب            :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
ورِكـب محـاراً، فـانطلق املـسلمون ميـشون معـه        ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

إليك : فقال،وسلم) وآله(وهي أرض سِبخةٌ، فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه          
واِهللا، : آذاين ننت ِحماِرك، فقال رجـلٌ مـن األنـصاِر منـهم       عني، واِهللا لقد    

أطيب رحياً منك، فغِضب ِلعبِد وسلم ) وآله(لَِحمار رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اِهللا رجلٌ ِمن قومِه فَشتمه، فغِضب لكلِّ واحٍد منهما أصحابه، فكان بينهما 

    عاِل، فَبباجلَريِد واأليدي والن ضرب  ها أُنزلَتنا أنلَغ :}     ن وإِن طَائِفَتَـانِ مـِ
)٢(.)٩: احلجرات. (}الْمؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا

قتتــال باأليـدي واجلريـد والنعــال، واخلـروج علـى إمــام     أيـن اال :أقـول 
!بالسيف؟هوقتالالزمان

الجتهاد؟هل قتال معاوية لإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم يدخل َّـ باب ا

:يقول الشيخ عبد اهللا اهلرري املعروف باحلبشي

إنّ االجتهاد ال يكون مع النص القـرآين أو احلـديثي وال مـع إمجـاع                 (

. ٥٠٢صـفحة  / تفسري سورة احلجـرات -كتاب التفسري  / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٨٥٩/ ٣٧٢٢احلديث 

.٢٦٩١احلديث . باب ما جاء يف اإلصالح بني الناس/ كتاب الصلح/ صحيح البخاري)٢(
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جتهاد مع الظاهر، أي إذا كان الدليل حيتمل وجهني أحدمها العلماء، إنما اال
ون أظهر من اآلخر، وقتال معاوية لعلي فيه خمالفة للنص احلديثي، فال يكـ        

جتهاد الشرعي الّذي هو جتهاداً مقبوالً، وال يجوز حمله على االاهذا األمر 
جتهاد األئمـة  استخراج احلُكم من الكتاب والسنة، كابذل اتهد وسعه يف    

األربعة، فإنه ال يطلق عليهم الوصف بالبغي إذا خالَف أحـدهم اآلخـر يف    
)١(.).جتهاداال

كـان  : عبـاٍس قـال   ابـن    حـدثين  .زميـل  بـو أحـدثنا   . حدثنا عكرمة ..
فقال للـنيب صـلى اهللا عليـه        . يب سفيان وال يقاعدونه   أىل  إاملسلمون الينظرون   

حـسن  أعنـدي   : قـال  ،نعـم : قـال . يانيب اهللا، ثالث إعِطِنيهن    :وسلم) وآله(
: نعــم، قــال: حبيبــة بنــت ايب ســفيان، أُزوجكهــا، قــالأُممجلــه، أالعــرب و

حـىت أُقاتـلَ   وتـؤمرين : قـال نعـم، : قـال . اتباً بـني يـديك    ومعاوية، جتعله ك  
نه طلب  أولوال  : بو زميل أقال  .نعم: قال. قاتل املسلمني الكفار، كما كنت اُ   

يكن يسألُ معطاه ذلك النه لَأما ،وسلم) وآله(ذلك من النيب صلى اهللا عليه 
)٢(..نعم: الّ قالإشيئاً 

:للحديثعند شرحهالنووياإلمامقول ي

ووجـه   ،هذا احلديث من األحاديـث املـشهورة باإلشـكال         واعلم أنّ (
وهـذا  ،أبا سفيان إمنا أسلم يوم فتح مكة سنة مثان من اهلجرة      اإلشكال أنّ 

.٦٩صفحة / يل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلَهم علي ِمن صحايب أو تابعيالدل)١(
.٦٤٣٨احلديث . يب سفيانأباب من فضائل / كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم)٢(
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وسلم ) وآله(ال خالف فيه، وكان النيب صلى اهللا عليهمشهورج أم قد تزو
خيـاط وابـن الربقـي    ، قال أبو عبيدة وخليفة بن    طويل حبيبة قبل ذلك بزماٍن   

: قــال القاضــي عيــاض. تزوجهــا ســنة ســت وقيــل ســنة ســبع : واجلمهــور
واختلفوا أين تزوجها فقيل باملدينـة بعـد قـدومها مـن احلبـشة وقـال اجلمهـور                   

وقيل ،فقيل عثمان،واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك   : بأرض احلبشة، قال  
ه كـان أمـري املوضـع    ألنـ  ،خالد بن سعيد بن العـاص بإذـا، وقيـل النجاشـي           

جها أبو سفيان غريـب  ووالذي يف مسلم هنا أنه ز: وسلطانه، قال القاضـي  
وخربها مع أيب سفيان حني ورد املدينة يف حال كفره مشهور ومل يـزد               ،جداً

ألنه ،من بعض الرواةمههذا احلديث و: حزمابن القاضي على هذا، وقال
ج أم حبيبة قبل تزووسلم ) وآله(عليهال خالف بني الناس أن النيب صلى اهللا 

حزم أيضاً ابن عنوهي بأرض احلبشة وأبوها كافر، ويف روايٍة،الفتح بدهٍر
فيه مـن عكرمـة بـن عمـار الـراوي عـن أيب             ةُفواآل :قال،موضوع :أنه قال 

حزم وبالغ  ابن   زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا هذا على          
ه كان هجوماً على ختطئـة  وهذا القول من جسارته فإن   : قال يف الشناعة عليه،  

وال نعلم أحـداً مـن أئمـة احلـديث          : األئمة الكبار وإطالق اللسان فيهم، قال     
قـه وكيـع وحيـىي بـن معـني      وقـد وثّ ،ب عكرمة بن عمار إىل وضع احلديث     نس

حزم مـن منافـاة هـذا    ابن مهوما توه: وكان مستجاب الدعوة، قال  ،وغريمها
حتمـل أنـه سـأله جتديـد عقـد      ه يألنـ ،منه وغفلـةٌ ديث لتقدم زواجها غلطٌ  احل

ألنه كان رمبا يرى عليها غضاضة مـن رياسـته ونـسبه أن    ،النكاح تطييباً لقلبه  

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٣٤

تزو     ج بنته بغري رضاه أو أن إسـالم األب يف مثـل هـذا يقتـضي جتديـد            أنّ ه ظن
سفيان ممن كثر علمه العقد، وقد خفى أوضح من هذا على أكرب مرتبة من أيب    

الـنيب  ولـيس يف احلـديث أنّ  وطالت صحبته، هذا كالم أيب عمرو رمحـه اهللا،   
د العقد وال قال أليب سفيان أنه حيتـاج إىل  جدوسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه  

مقـصودك  أراد بقولـه نعـم أنّ  وسـلم  ) وآلـه (جتديده فلعله صلى اهللا عليـه   
)١(.. )اهللا أعلمويكن حبقيقة عقدملَوإنْ،حيصل

:يقول الذهيب عن عكرمة بن عمار

)ِه : قُلْتِويرالَِّذي ي وهكَراً، ونثاً مِديِل حوِفي اُألص ِلمسم لَه اقس قَد
عباٍس، ِفي اُألموِر الثَّالَثَِة الَِّتي الْتمسها أَبو سفْيانَ ابن عن ِسماٍك احلَنِفي، عِن

ِهِمنلَيع لَّى اللَّهص ِبيوسلم) وآله(الن..

هـو وهـم مـن بعـض        : اجلوزي يف هذا احلـديث    ابن   قال أبو الفرج  ..
الرواة، الشكهموا به عكرمة بن عمار راوي احلديث، اد، وقد فيه وال تردت

إنّ هذا وهم، ألنّ أهل التاريخ أمجعوا على أنّ أُم حبيبة كانت     : وإنما قلنا 
حتت عبيد اهللا بن جحش، وولدت له، وهاجر ِبها ومها مسلمان إىل أرض             
احلبشة، مث تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إىل النجاشي خيطبها عليه، فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول وسلم ) وآله(
رهم، وذلك يف سنة سبٍع من أربعة آالف دوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه 

وهي اليت كانت بني النيب صلى اهللا - اهلجرة، وجاء أبو سفيان يف زمن اهلدنة 

.٦٣صفحة / اجلزء السادس عشر/ املنهاج)١(
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بساط فَثَنت فدخل عليها، - وبني قريش يف صلح احلديبية وسلم ) وآله(عليه 
حىت ال جيلس عليه، وال خالف أن وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما يف فتح مكة سنة مثان، وال يعـرف أن رسـول اهللا    أبا سفيان ومعاوية أسل   
)١(.).أَمر أبا سفيانوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

عمـر   )!الفـاروق (يبـين بأنـه أحـق مـن         هـو   ، و معاويةالحظ  واآلن،  
!باخلالفة

ابن وأخربين: قالعمر،ابن عنسامل،عنالزهري،عن،معمٍرعن..
حفـصة علـى دخلـت : قـال عمـر ابـن    عـن خالـد، بـن عكرمـة عنطاوس،

ونسهاواتتطُنماالناسأمرمنكانقد: قلت،فنيرت،جعلفلَممـن يلي
ــر ــيٌءاألم ــت،ش ــا: فقال لْحق،ــإن ــك،همف ــونأنوأخــشىينتظرون يفيك

معاويةخطبالناسقرفَتفلما،ذهبحىتهعدتملَفَرقة،فُعنهماحتباسك
ِبـهِ أحـق فَلَنحن،هنـ رقَلناعِلطْيلْفَاألمرهذايفيتكلمأنيريدكاننم: قال
فهـالّ : مسلمةبنحبيبقال،أبيِهوِمنمنهأجـ بتاهللاعبـد قـال ؟ه: فحللـت

علـى وأبـاك قاتلَـك مـن منـك األمـر ِبهذاأحق:أقولأنومهمتحبويت،
حمـل ويالـدم، وتـسفك اجلمـع، بنيقرفَتلمةكأقولأنفخشيت،اإلسالم

.تمِصوعتظِْفح: حبيبقالاجلنان،يفاهللاأعدمافذكرتذلك،غريعين
)٢(.هاوساتونالرزاقعبدعنحممود،قال

.١٣٧صفحة . عمار العجليعكرمة بن عمار أبو: ٤٩باب / اجلزء السابع/ ِسيِر أعالم النبالء)١(
.٤١٠٨احلديث ... باب غزوة اخلندق/ كتاب املغازي/ صحيح البخاري)٢(
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:العيين يف شرحه للحديثبدر الدين العالّمة يقول 

) ..       ينرأراد به مـ   : قوله قد كان من أمر الناس ما ت    ا وقـع بـني علـي
قوله أحق ...اإلمارة واملُلك:أراد باألمرو... ومعاوية من القتال يف ِصفّني

أي وِمـن أبِ ،ومن أبيـه ،أي من عبداهللا:قوله منه.. أي بأمر اخلالفة   :به
قوله .. يخاطب به معاوية:قوله من قاتلَك.. وهو عمر بن اخلطاب،عبداهللا
١(. )..والد معاويةانأراد به أبا سفي:وأباك(

يـه  علاإلمام علي بن أيب طالٍب إذن ملاذا لَم تباِيع      ..بن عمر يا: أقول
؟غريِهأحق باخلالفة ِمن ت مِقراً بأنه، إذا كنسالمال

:)بن قَيم اجلوزيةااملعروف ب(الدمشقيالزرعييقول

ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة يف فضائل معاوية       -١٥٣
.أيب سفيانابن 

يف فضائل معاوية بن أيب سفيان عن ال يصح:قال إسحاق بن راهويه
)٢(.. شيءوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه 

.١٨٥صفحة / ١٧اجلزء / عمدة القاري شرح صحيح البخاري)١(
فصل ما وِضع يف فضائل معاوية بـن  / اجلزء األول/ نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول  )٢(

.١٠٦صفحة/ أيب سفيان

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


١٣٧

بقتلِ معاوية بن أبي سفيان؟صلى ا عليه وآله وسلم هل أمر النيب 
عدي يف كتايب خبطي، عن الفضل بن احلباب، نا حممـد بـن         ابن   وأنا... 

عن أيب نـضرة، عـن   زيد،بن نا محاد بن سلمة، عن علي  اهللا اخلزاعي،    عبد
إذا رأيتم معاوية   : قالوسلم  ) وآله(أيب سعيٍد، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه         

فقام إليه رجـل مـن األنـصار وهـو خيطـب           : ، قال على هذه األعواد فاقتلوه   
اهللا عليـه  مسعت رسول اهللا صـلى  : ما تصنع؟ قال  : بالسيف فقال أبو سعيد   

فقال له إذا رأيتم معاوية خيطب على األعواد فاقتلوه، : يقولوسلم ) وآله(
إنا قد مسعنا ما مسعت، ولكنا نكره أن يسلّ السيف على عهد عمر : أبو سعيد

)١(..جوابهيءحىت نستأمره، فكتبوا إىل عمر يف ذلك فجاء موته قبل أن جي

الكامـل يف ضـعفاء     : كتابـه  عـدي هـذه الروايـة يف      ابـن    روى: أقول
)٢(. الرجال

.١٥٦صفحة / باب معاوية بن صخر أيب سفيان/ ٥٩ج / عساكرالبن تاريخ مدينة دمشق)١(
.١٤٦صفحة / اجلزء الثاين)٢(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٣٨

: ومن رجال السند

.حبانابن صحح له الشيخ األلباين يف صحيح: الفضل بن احلباب

علـى   صـحح لـه الـذهيب يف املـستدرك        : حممد بـن عبـد اهللا اخلزاعـي       
.داوودأللباين يف صحيح سنن أيب لشيخ حممد ناصر الدين ا، واالصحيحني

شـيخ  (علي بـن زيـد بـن جـدعان، فهـا هـو        وإذا كان هناك كالم يف      
تيمية حيتج به يف منهاجه، إذا وجد يف أحاديثـه مـا ميكـن أن     ابن   )!اإلسالم

يستنتج منها إخراج خالفة اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالم من خالفة 
:!معاوية بأنه لَم خيرج على خليفة)خالِه(النبوة، وذلك ليعتذر لـ

عـن علـي بـن زيـد بـن       من حديث محـاد بـن سـلمة،         ورواه أيضاً (... 
، عــن عبـد الــرمحن بــن أيب بكـرة، عــن أبيــه، فـذكر مثلــه ومل يــذكر    جـدعان 

يعين ساءه، فقال خالفـة  وسلم ) وآله(الكراهية فاستاء هلا النيب صلى اهللا عليه  
أنّ وسلم ) وآله(فبين النيب صلى اهللا عليه نبوة، مث يؤيت اهللا امللك من يشاء،      

هؤالء خالفة نبوٍة، مث بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علـي، ألنـه مل            والية
جيتمع الناس يف زمانه، بل كانوا خمتلفني، مل ينتظم فيه خالفـة النبـوِة، وال             

)١(.تيميةابن ى كالما. ).امللك

تيمية بعلي بن زيـٍد يف منهاجـه، كـذلك ميكـن         ابن   حتجاكما  : أقول
.نةُ ِهللا أوالً وآخراًواحلمد واِملحتجاج به يف غريه، اال

.٥١٣صفحة / اجلزء األول/ منهاج السنة)١(
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١٤١

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِني إِذْ يباِيعونَك َتحت الشجرةِ فَعِلم ما فِي {: قال تعاىل
}..يهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيباقُلُوبِهِم فَأَنْزلَ السكِينةَ علَ

منية؟هذه اآلن بِواملقصود)املؤمنني(مه!

!على ماذا كانت البيعة؟

وسـلم  ) وآلـه (بايع رسول اهللا صلى اهللا عليهنلَم :قال، عن جابر .... 
)١(..نْ ال نفرأايعناه على إنما بعلى املوت، 

جتنبوا ا: قالوسلم  ) وآله(عليه   عن النيب صلى اهللا    ،هريرةعن ايب   ...
،الشرك باهللا، والـسحر : ن؟ قالهماو! يا رسول اهللا: قالوا ،السبع املوبقات 
والتـولّي  ،وأكل مال اليتيم   ،وأكل الربا  ،م اهللا إالّ باحلق   يت حر وقتل النفس الّ  

)٢(.وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت،يوم الزحف

.٤٨٢٩ح. ستحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتالاباب / كتاب االمارة/ صحيح مسلم)١(
إنّ الذين يأكلون أمـوال اليتـامى ظلمـاً إنمـا     (باب قوله تعاىل  / كتاب الوصايا / صحيح البخاري  )٢(

.٢٧٦٦احلديث . )يأكلون يف بطوم ناراً
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٢

!!البيعة مشروطة بعدم النكث

إِن الَّـذِين يباِيعوَنـك   {: ١٠يـة اآل-قال عز من قائل يف سـورة الفـتح      
         ـنملَـى نَْفـسِِه وع ُكـثنا يَفإِنَّم َنكَث نفَم ِديهِمقَ َأياللَّهِ فَو دي اللَّه وناِيعبا يإِنَّم

ا عرتِيهِ َأجؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِماأَوظِيم{...

فمن نكث فإمنا ينكـث     (.نما يبايعون أي ألجله ولوجهه    إ: وتفسريها
وقُرئ ،ما يعود ضرر نكثه على نفسهأي فمن نقض عهده فإن،)ى نفسهلع

بضم اهلاء فإنه أبقى بعد حذف )وىف مبا عاهد عليه اهللاأنوم(.بكسر الكاف
ىف ونوم(وقُرئ بكسرها أيىل تفخيم الم لفظ اجلاللةإالواو توسالً بذلك 
)١(.ما عهدوقُرئ ِب،هو اجلنة)عظيماًراًبعهده فسيؤتيه أج

! وليس الرضا الـدائم ،إذن بيعة الرضوان مشروطة بعدم نكث البيعة      
واملؤمنون الذين رضي اهللا عنهم . الصحابةسنة كما تدعي اصحاب مدرسة 

هم الذين بـايعوا الرسـول      و ،حقّاً نينمؤم واحتت الشجرة هم فقط من كان     
.!م ينكثوا البيعةولَ. ال يفروانأعلى صلى اهللا عليه وآله وسلم 

!الصحابةسنة تباع مدرسة أكبار الصحابة يف مصادر هزمية وفرارالحظ 

مـا كنـت معنـا خبيـرب؟     أ،با ليلـى أيا : يب ليلى عن علي انه قال  أعن  ...
) وآلـه (رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        فـإنّ :قـال . واهللا كنت معكم   ،بلى: قال

...حىت رجعوازمفسار بالناس،ىل خيربإبا بكٍرأبعث وسلم 

.٢٠١صفحة / ٥اجلزء / وتفسري البيضاوي٣٦٠صفحة / ٧اجلزء / كثريابن تفسري)١(
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١٤٣...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

سـار رسـول    : عن علي رضي اهللا عنـه قـال        ،عن أيب موسى احلنفي   ...
وبعـث معـه  بعـث عمـر   فلما أتاها   . إىل خيرب وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

ــاتلوهم،    ــصرهم فق ــهم أو ق ــاس إىل مدينت ــر   الن ــوا عم ــوا أنْ هزم ــم يلبث فل
..وأصحابه، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم

)٢(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

هـو -حـدثنا عثمـان   : حدثنا ابو عوانة  : اعيلامسحدثنا موسى بن    ....
فـرأى قومـاً   جـاء رجـلٌ مـن أهـل مـصر، حـج البيـت،            : قال ،-موهبٍ  ابن  

قـال فمـن الـشيخ    ،هـؤالء قـريش  : هـؤالء القـوم؟ قـال   نمـ : جلوساً، فقال 
إني ساِئلُك عـن شـيء،     ! عمرابن   يا: قال ،عبد اهللا بن عمر   : فيهم؟ قالوا 

دينثْفح،هل تعلم أنّ عثمانَ فَريوم٣(...نعم: ٍد؟ قالأُح(

!الحظ ختبطات الشارحني للحديث: أقول

القتالفكرهواخطاياهممهركّذَنّ الشيطان إيقال : ل بن التنيقا.. (
نيتعيمولَ:قلت. عنهماهللافعفا،نفاقاًوالمعاندةًيكرهوهومل؟التوبةقبل

،نفاقـاً والعناداًال،احلياةيفةًوحمببناًجوافريكونواأنلحتمفي،قالما

.أ٤٢/ أ٤٣٣٨احلديث . ٣٩صفحة / كتاب املغازي/ ٣اجلزء / املستدرك على الصحيحني)١(
.٤٤/ ٤٣٤٠احلديث . ٤٠صفحة / اجلزء الثالث/ نفس املصدر السابق)٢(
بـاب مناقـب   / وسـلم )وآلـه (كتـاب فـضائل أصـحاب الـنيب صـلى اهللا عليـه             / صحيح البخاري )٣(

.٣٦٩٨احلديث . عثمان بن عفان
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٤

)١(. )..عنهماهللافعفا،فتابوا

رتكبوهـا قبـل اإلسـالم، فاإلسـالم     اهذه اخلطايـا، إذا كـانوا قـد     :أقول
ما قبله بجي..

فتلك مصيبة عظمى   ! وإن كانت قد صدرت منهم بعد دخوهلم اإلسالم       
الصحابة، فكلّ مـا ذُِكـر ووضـع واختِلـق مـن          سنة  أتباع مدرسة    على رؤوس 

!..جيب طرحها جانباً، )املبشرين منهم باجلنة(فضائل يف الصحابة، خصوصاً 

ما للمجاهد يف سبيل اهللا من الثواب العظيم؟ )الصحابة(يعلم ممثّ ألَ
صلى اهللا عليه وآله من يقتلُ يف ساحات الوغى مع رسول اهللا أنّ فضالً عن 

!.ينال درجة الشهادةوسلم 

:حزم األندلسيابن يقول

ر عن مشِرٍك والَ عـن مـشِركَيِن       والَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يِف    : مسأَلَةٌ ٩٢٣
، لَِكن ينِوي يف رجوِعِه التحيز إلَـى جماعـِة الْمـسِلِمني إنْ رجـا البلُـوغَ                 أَصالً

،فَاِسق واِرباً، فَهِرِه هبةَ دِليوِو ِإالَّ تني اِل، فَِإنْ لَمإلَى الِقت ِوي الكَرنأو ي ،ِهمإلَي
بتي ٢(. .ما لَم(

ــوا إَذا َلقِيــتُم الَّــذِين َكَفــروا زَحفــاً َفــال  {: قــال اُ عــز وجــلّ نآم ــا الَّــذِين هيــا َأي
ارباألَد ملُّوهتُو..{.

ذِين تَولَّـوا ِمـنُكم يـوم    ِإن الَّـ {:باب قول اهللا تعـاىل    / كتاب املغازي / اجلزء السابع / فتح الباري  )١(
.٣٦٤صفحة / }..الَْتَقى اْلجمعانِ إِنَّما اسَتزلَّهم الشيَطان بِبعضِ ما كَسبوا

.٢٩٢صفحة / كتاب اجلهاد/ اجلزء السابع/ املُحلّى)٢(
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١٤٥...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

أخربين عبادة بـن    : اعيل، حدثين مالك عن حيىي بن سعيٍد قال       امسحدثنا  
بايعنا رسـول اهللا صـلى اهللا   : قالالوليد، أخربين أيب، عن عبادة بن الصامِت  

وأنْ ال ننـاِزع  . على السمِع والطاعِة يف املَنـشِط واملَكْـرِه   وسلم  ) وآله(عليه
أهلَه ١(...األمر(

صلى اهللا عليه   لنيبمصداق لبيعتهم ل   ،)إنه يهجر (هم  قولُ هل: أقول
صلى اهللا عليه فاتِهوحيداً عند وعلى السمع والطاعِة؟ أَم تركهوآله وسلم 
والذهاب لسقيفة بين ساعدة لتنفيذ خمططهم املعروف، مصداق،وآله وسلم

..دم منازعة األمِر أهلَه؟لع

أنه أخربين أبو الزبري،، جريجابن قال: حدثنا حجاج بن حممد، قال .. 
أخبرتين أم مبشر، أنهـا سـِمعت الـنيب صـلى اهللا    : مسع جابر بن عبد اهللا يقول     

ال يـدخل النـار، إن شـاء اهللا، ِمـن           : يقول عند حفـصة    ،وسلم) وآله(عليه  
بلــى، يارســول اهللا : ، قالـت أصـحاب الــشجرة أحــد، الـذين بــايعوا حتتــها  

، فقال النيب  )٧١/مرمي(}وارِدها وإِن مِنكُم إِّال  {: فانتهرها، فقالت حفصة  
ُثـم نُنجـي الَّـذِين اتََّقـوا     {: قد قال اهللا عـز وجـلّ   :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

)٢(.٧٢/مرمي./ }ونََذر الظَّالِِمني فِيها جِثِيا

الرواية ومتعن فيها، فإنّ من رواِتها، عبد ، هذه )هداك اهللا(قرأ ا: أقول

.٧٢٠٠و٧١٩٩احلديثان . باب كيف يبايع اإلمام الناس/ كتاب األحكام/ صحيح البخاري)١(
بــاب مــن فــضائل أصــحاب الــشجرة، أهــل بيعــة  / فــضائل الــصحابة كتــاب / صــحيح مــسلم)٢(

.٦٤٣٣احلديث .الرضوان،
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٦

الحظ أقوال علماء اجلرح !.. امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي
!:والتعديل فيه

.جريج صاحب غثاءابن كانبن زريع، عن يزيد 

)١(.جريج حاطب ليلابن كانعن مالك بن أنس، 

جامع احلَطَِب يف اللّيل، حيثُ : - يف أصل معناه -حاطب ليل : أقول
ال يرى ما يجمع، ويضرب به املَثَلُ أنْ جيمع كلّ شيٍء، ال يميز اجليـد مـن          

..الرديء

)٣()٢(. كان يدلّسو

)٤(.كان يدلّس ويرسل: حجر العسقالينبن اوقال

)٥(.جريج، فإنه قبيح التدليسابن جتنب تدليس: قال الدار قطينو

ومن الرواة أيـضاً، أبـو الـزبري حممـد بـن مـسلم بـن تـدرس القرشـي                 
الحظ أقوال علماء اجلرح والتعديل .. األسدي، املكي، موىل حكيم بن حزام

!:فيه

)٦(.ه شعبة، وقيل يدلّستكلّم في...:قال الذهيب

.٣٥٣٩ترمجة / ٣٤٩صفحة / ١٨اجلزء / ذيب الكمال للمزي)١(
.٩٣صفحة / اجلزء السابع/ حبانالبن كتاب الثقات)٢(
.٣٥٣٩مجة تر/ ٦٥٩صفحة / اجلزء الثاين/ ميزان اإلعتدال)٣(
.٤١٩٣ترمجة / ٣٨٥صفحة / اجلزء الثاين/ حترير تقريب التهذيب)٤(
.٣٥٣٩ترمجة / ٣٥٤صفحة / ١٨اجلزء / ذيب الكمال للمزي)٥(
.٣١٣ترمجة / ١٧١صفحة / معرفة الرواة)٦(
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١٤٧...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

)١(. ذكره عبد اهللا بن عدي اجلرجاين يف الكامل يف ضعفاء الرجالو

:اجلوزيابن قالو

يـروي حزام،بنحكيمموىلاملكيالزبريأبوتدرسبنمسلمبنحممد
..عطاءعن

، وقيـل أليب زرعـة     عيينة وشعبة وابـن جـريج يـضعفونه       ابن   كانو...
)٢(.اةإنما يحتج حبديث الثقفقال يحتج حبديثه؟ 

قال رأيتـه يـزنُ   عن ورقاء، قلت لشعبة مالَك تركت حديث أيب الزبري؟          
)٣(.ويسترجح يف امليزان

لقد ؟ لعلك ِممن تروي عن أيب الزبريقال عبد الرمحن قال يل شعبة ... 
.مسعت منه مائة حديث، ما حدثت منها حبرف

رأيته يسيء الصالة، فتركت : الزبري؟ قالِلم تركت أبا : قيل لشعبة... 
)٤(.الرواية عنه

تيمية، وهو يدافع دفاع املستميت عن املبايعني حتت  ابن   واآلن الحظ 
:الشجرة

كما ثبت اخلرب بذلك عن الصادق ... إنّ أهل بيعة الرضوان يف اجلنة(... 

.١٦٢٩ترمجة / ١٢١صفحة / ٦اجلزء )١(
.٣١٩٨ترمجة / ١٠٠صفحة /اجلزء الثالث/ الضعفاء واملتروكني)٢(
.٦٥٤٨٠ترمجة / ٣٨٢صفحة/ ٩اجلزء / حجر العسقالينالبن تهذيب التهذيب)٣(
.١٦٩٤ترمجة / ١١٢٨٦صفحة / اجلزء الرابع/ الضعفاء ومن نسب إىل الكذب للعقيلي)٤(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٤٨

يف املصدوق الذي ال ينطق عـن اهلـوى إنْ هـو إالّ وحـي يـوحى، وقـد دخـل            
والذي قَتلَ عمار بن ياسر هو أبـو    الفتنة خلق من هؤالء املشهود هلم باجلنة،        

حزم فنحن نشهد ابن الغادية، وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوان، ذكر ذلك
انتـهى  .).لعمار باجلنـة، ولقاتلـه إن كـان مـن أهـل بيعـة الرضـوان باجلنـة                

)١(.هذيانه

حـدثنا خالـد، عـن      : لوهـاب خربنـا عبـد ا    أ: حدثنا إبراهيم بـن موسـى     
عـا مـن   امسبا سعيد، فأإئتيا : عباس قال له ولعلي بن عبد اهللابن   نّأعكرمة،  

حديثه، فأتيناه، وهو وأخوه يف حائٍط هلما يـسقيانه، فلمـا رآنـا، جـاء فـاحتىب                  
كنـا ننقـل لَـِبن املـسجد لَِبنـة لَِبنـة، وكـان عمـار ينقـل لبنـتني           : وجلس، فقال 

ومسح عن رأسـه الغبـار   ،وسلم) وآله(النيب صلى اهللا عليه   فمر به   لبنتني،  
ويدعونه اىلاهللا، عمار يدعوهم إىلتقتله الفئة الباغية،! ويح عماٍر: وقال
)٢(.النار

إنّ أبا الغادية املزين كان من الّذين يدعون إىل النار، : تيميةالبنأقول 
!بشره بالنار؟وسلم صلى اهللا عليه وآله فكيف يدخل اجلنة والنيب 

ثنا املعتمـر بـن سـليمان، عـن أبيـه، عـن جماهـد، عـن عبـد اهللا بـن            ... 
عمرو، أنّ رجلَني أتيـا عمـرو بـن العـاص، خيتـصمان يف دم عمـار بـن ياسـر               

) وآله(فإني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه خليا عنه، : سلِْبِه، فقال عمروو

.٢٠٤صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)١(
.٢٨١٢احلديث ... باب مسح الغبار عن الرأس/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح البخاري)٢(
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. مار، إنّ قاتل عمار وسالبه يف الناراللهم أولعت قريش بع: يقولوسلم 

وتفرد به عبد الرمحن بن املبارك، وهو ثقة مأمون عن معتمر، عن أبيـه،       
إمنـا رواه  و فإنْ كان حمفوظاً فإنه صحيح علـى شـرط الـشيخني، ومل خيرجـاه،             

. الناس عن معتمر عن ليث عن جماهد

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

)٢(.احلديثإسناد األلباين وصحح 

تيمية أيضاً، فإنّ عبد الرمحن بن عديس البلوي، الذي ابن وعلى قاعدة
، ِمن أهل )بيعة الرضوان(قَتلَ عثمان، والذي كان ِممن بايع حتت الشجرة 

..اجلنة ولن يدخل النار

حد ، ذَكَر يل أأتباع مدرسة سنة الصحابةيف بعض حوارايت مع: أقول
وال جيوز ، )عدول(وكلّهم ، )!مجيعاً(كبار مشاخيهم بأنّ اهللا شرف الصحابة 

:بقوله تعاىلد، واستشه!أن نطعن م

}       ماهَتـــر مهــن يب ـــاء محلَــى اْلكُفَّــارِ رع اءأَِشـــد ـه عـم الَّـــذِينو ِـولُ ا سـر ــدمحم
ــاً ــجداًركَّعـ ــضْال  سـ ــون فَـ ــوهِِهم مِـــن أََثـــِر     يبتَغُـ ــيماهم ِفـــي وجـ ــوانًا ِسـ ِمـــن اِ ورِْضـ
.٢٨اآلية -سورة الفتح . }..السجودِ

كيـف  ، و !بيـت مـال املـسلمني     خيانتـهم ل  ،  )هداك اهللا (الحظ  : قُلت

ذكـر عمـار بـن      / ٤٣٧صفحة  / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.١٢٥٩/ ٥٦٦١احلديث / ياسر رضي اهللا عنه

. ٢٠٠٨احلديث / ١٨صفحة / اجلزء اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
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!.الناسخمجٍل بني ، ويصبحون يف موقٍف !، ويتشامتون!يتالعنون فيما بينهم
بـل بغـضهم وشـدم كانـت      مع الكفار،    إضافةً جلبنهم يف ساحات الوغى    

يف )اإلمام علي عليه السالم(بينهم، عندما خرجوا وبغوا على إمام زمام 
..!.عالمات سجوٍد يف جباههموجود وسكرهم، دون ، )جمل وصفّني(

فكيف يصح أْن يزعم زاِعم ويدعي بأنّ اآلية تدل على عدالة مجيـع           
!الصحابة؟

شـهدت  :اعيل، عـن قـيس، قـال   امسحدثنا : شر، قالحدثنا حممد بن ب  
عبد اهللا بن مسعود جاء يتقاضى سـعداً دراهـم أسـلفها إيـاه مـن بيـت املـال،                   

: رد هذا املال، قال: أظنك القياً شراً، قال: رد هذا املال، فقال سعد: فقال
 مسعوٍد إالّ ابن هل أنت: فقال سعدمن ه بد اهللافقال ع: قال؟يٍلذَعبد :

نكما لـصاحبا  ، إلأج: أخي سعدابن فقال: نة، قال يمحابن   هل أنت إالّ  
فرفع سعد يديِه !ينظر الناس إليكما،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وحيك، قل قوالً: واألرض، فقال بن مسعوٍداللهم رب السماوات: يقول
وت عليك دعوةً عداِهللا لَوال خمافةُواهللا أن لأم: فقال سعد: قال. ال تلعنو

ئُخِطال تعبد اهللا كما هو: قال. ك ١(.فانصرف(

صلى تيمية يف عدم جدوى قرابة ومصاهرة النيب ابن الحظ رأيواآلن، 
:بدون التقوى، فكيف بالصحبة؟،اهللا عليه وآله وسلم

) لـه وآ(ألزواج النيب صـلى اهللا عليـه         )يعين التقوى (وهلذا حصل   (.. 

.٣١٢١٧احلديث / ١٠٠صفحة / ١١اجلزء / أيب شيبةابن مصنف)١(
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إذا قَنتن ِهللا ورسوله وعِملْن صاحلاً، ال رد املصاهرة، بـل لكمـال    ،وسلم
الطاعة، كما أنهن لو أتني بفاحشٍة مبينة لضوعف هلن العذاب ضعفني، لقبح 

)١(.تيميةابن كالمانتهى .).املعصية

صلى اهللا النيب )أصحاب(والحظ اآلن، هداك اهللا، كيف ميوت أحد       
أيب (ختلّف عن بيعة ، ميتةً جاهلية، ألنه وهو سعد بن عبادةله وسلم عليه وآ

!:إىل أنْ مات)بكٍر

:، ويقالسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزمية(..: يقول املزي 
حارثة بن حزمية بن أيب حزميـة    ابن   :حارثة بن حرام بن أيب حزمية، ويقال      ابن  
كعـب بـن اخلـزرج األكـرب،     ثعلبة بن طريـف بـن اخلـزرج بـن سـاعدة بـن             ابن  

أبـو قـيس، املـدين،      : األنصاري، اخلزرجي، سيد اخلزرج، أبـو ثابـت، ويقـال         
)٢(.).وسلم) وآله(صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

طمع ،وسلم) وآله(ا توفّي النيب صلى اهللا عليه مولَ(:األثريابن ويقول
، فجـاء إليـه أبـو بكـر،         يف اخلالفة، وجلس يف سقيفة بين ساعدة ليبايع لنفـسه         

فلم يباِيع سعد أبا بكـر وال       وعمر، فبايع الناس أبا بكر، وعدلوا عن سعٍد،         
: عمر، وسار إىل الشام، فأقام به حبوران إىل أن مات سنة مخس عشرة، وقيل

)٣(.)..مات سنة إحدى عشرة: سنة أربع عشرة، وقيل

.٢١٦صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
.سعد بن عبادة/ ٢٢١٤ترمجة / ٢٧٧ص / ١٠ج / اء الرجالامسذيب الكمال يف )٢(
.٤٣٤ص / باب سعد بن عبادة/ ١ج / أُسد الغابة يف معرفة الصحابة)٣(
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: تيميةابن يقولو
)ونوالـزبري بـش      نعلم يقيناً أنّ أبـا بكـر      حن يقـدم علـى علـي مـن  يٍءلَـم

انتهى .)..الً وآخراًف عن بيعته أوسعد بن عبادة املتخلّاألذى، بل وال على 
)١(.تيمية لتخلّف سعٍد عن البيعةابن تأكيد

:تيميةابن ويقول
الواحـد فختلّـ فيـه يـضر الاإلمامـة يفاملعتـرب اإلمجـاع أنّريبوال(..

،إمامٍةعلىإمجاعينعقديكدملَذلكرِبعتأُلوهفإن،القليلةوالطائفةثننيواال
سـعٍد، كتخلّـف ،يعلـم الهوىِللالرجفيتخلّفقد،نمعيأمراإلمامةفإنّ
لهحيصلفلمجهِة األنصار،منأمرياًهويكونأنْإىلستشرفاقدكانفإنه

)٢(. )..هوىبقيةُنفسهيففبقيذلك،

يف نفسِه بقيةُ (: تيمية، فهو يقولابن الحظ التعبري الدقيق لدى: أقول
هوى(.!

إذن تبين بأنّ سعداً الصحايب، وسيد اخلزرج، مات ميتة جاهلية، ألنه 
صلى اهللا عليه لَم يبايع أي أحٍد إىل أن مات، ولَم يكن قد عمل بأوامر النيب 

:القائل،وآله وسلم

)٣(.ة مات ميتة جاهليةومن مات وليس يف عنقه بيع

.٢٩١صفحة . اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
.٣٣٥صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
وسلـسلة  . ٤٨١٤احلـديث  . باب وجوب مالزمة مجاعة املـسلمني / كتاب االمارة/ صحيح مسلم  )٣(

.٩٨٤احلديث / ٧١٥صفحة / اجلزء الثاين/ االحاديث الصحيحة لأللباين
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من مات وليس عليه إمام مات  :وسلم) وآله(وقال صلى اهللا عليه     .. 
)١(.ميتة جاهلية

:حزم األندلسيابن يقول

)٢(..)الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يِبيت لَيلَتيِن ليس يف عنِقِه إلماٍم بيعةٌ(

األشداء على (كان ِمن ، الحظ سوء عاقبة صحايب )هداك اهللا(واآلن 
:)!الكفّار

رجـالً أنّسـعد، بـن سـهل عنحدثنا أبو غسان، حدثين أبو حازم،  ..
عليهاهللاصلىالنيبمعغزاهاغزوٍةيفاملسلمنيعنغَناًءاملسلمنيأعظممن

أنأحـب نمـ : فقالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفنظر،وسلم) وآله(
وهـو القـوم منرجلٌتبعهاف،  هذاإىلفلينظراِرالنأهلنمِلالرجإىلينظر
املوت،فاستعجلجِرح،حىتاملشركني،علىالناسأشدِمناحلالتلكعلى

الـنيب إىلالرجـل فأقبـل كتفَيِه،بنيمنخرجحىتثدييِهبنيسيفهذبابةفجعل
: فقـال ،اهللارسـول أنـك أشـهد : فقالمسرعاً،وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

النـار أهـل مـن رجـلٍ إىلينظـر أنأحـب مـن : لفـالنٍ قلت: قالذاك؟وما
علـى ميـوت الأنـه فعرفْتاملسلمني،عنغَناًءأعظمنامنوكانإليه،فلينظر
عليـه اهللاصـلى الـنيب فقـال نفـسه، فقَتـلَ املـوت استعجلَجِرحفلماذلك،

وقـال  . ١٠٥٧احلديث  . ٥٠٣صفحة  / اجلزء الثاين / أيب عاصم بتحقيق األلباين   البن   كتاب السنة  )١(
..رجاله ثقاتإسناده حسن و: االلباين

.٧٦٨مسألة / ٣٥٩صفحة / كتاب اإلمامة/ اجلزء التاسع/ املُحـلّى)٢(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٥٤

اجلنة،أهلمنهوإنالناِرأهِللَمعلُليعمالعبدإنّ: ذلكعندوسلم ) وآله(
)١(.باخلواتيِماألعمالُماوإن،اِرالنأهِلنِمهوإنِةناجلَأهِللَمعويعمل

عـن الـنيب    شهاب، عن أيب سلمة، عـن أيب سـعيد اخلـدري،          ابن   عن..
ِمن ستخلَفاما بعثَ اُهللا من نيب، وال    : قال ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

بطانةٌ تأمره باملعروف وتحضه عليِه، وبطانـةٌ    : خليفٍة، إالّ كانت له بطانتان    
)٢(. تأمره بالشر وتحضه عليِه، فاملعصوم من عصم اُهللا تعاىل

عـن  ، حدثنا الوليد، حدثنا األوزاعي، عن الزهـري، عـن أيب سـلمة     . .
ما ِمن نِبي ِإالّ :وسلم) وآله(سولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه قَالَ ر:أَِبي هريرةَ قَالَ

بطانةٌ تأمره ِبالْمعروِف وتنهاه عـِن الْمنكَـِر، وِبطَانـةٌ ال تـألوه     : ولَه ِبطَانتانِ 
ِقيها فقد ورش ِقيو ناالً، فمبخ.

)٣(.٢٢٧٠و١٦٤٣/ الصحيحة: صحيح: تعليق الشيخ األلباين

ابـن  السعادات املبارك بن حممـد اجلـزري   وإلمام جمد الدين أب   يقول ا و
:األثري

صـاحب ِسـرِه، وداخلـة أمـِرِه، الّـذي يـشاوره يف       : بطانـةُ الرجـل  .. 

وكتـاب  . ٢٨٩٨احلـديث  . بـاب ال يقـول فـالن شـهيد      / كتاب اجلهـاد والـسري    / صحيح البخاري  )١(
.٦٦٠٧احلديث . باب العمل باخلواتيم/ القدر

وكتـاب  . ٦٦١١احلـديث   . بـاب املعـصوم مـن عـصم اهللا        / كتـاب القـدر   / نفس املـصدر الـسابق     )٢(
.٧١٩٨احلديث . باب بطانة اإلمام وأهل مشورته/ األحكام

ذكر البيان بأن كـل نـيب   / كتاب التاريخ/ ٩ج / حبان لأللباينابن التعليقات احلسان على صحيح    )٣(
.٦١٥٨احلديث . ٣٨صفحة / من األنبياء كانت له بطانتان معلومتان
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١٥٥...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

)١(.. أحواله

 ..يف إفساد حاِلِه: خباالًوبطانةٌ ال تألوه رقَصال ت ٢(.أي(

بأنّ الصحابة ليسوا بدرجٍة واحدٍة من التقوى  تبين ِمما تقدم،    : أقول
ففيهم من كانت عاقبته خرياً، ،صلى اهللا عليه وآله وسلموخمافة اهللا ورسوله 

الّيت كانت تدعو إىل املعروف وحتض عليه، وتنهى الصاحلة وهم من البطانة 
. )اجلحيم(عاقبته من كانت وفيهم .عن املنكر

.١٣٦صفحة / بطن: باب/ اجلزء األول/ رالنهاية يف غريب احلديث واألث)١(
.أىل: باب/ ٦٣صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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١٥٦

؟؟هل فيهم منافقون،عليه وآله وسلمصلى ا أصحاب النيب 
نْ أكون أماعرضت قويل على عملي إالّ خشيت :براهيم التيميإوقال 

أدركت ثالثني من اصحاب النيب صلى اهللا عليه: يب مليكةأابن وقال،مكَذّباً
)١(.كلّهم خياف النفاق على نفسه،وسلم) وآله(

عـشر  ثنـا اصـحايب  أيف  :موسـل ) وآلـه (قال الـنيب صـلى اهللا عليـه         ....
)٢(..فيهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط،منافقاً

مـات  : قـال عـن زيـد بـن وهـٍب    ،عمـش عن األ  ،بو معاوية أحدثنا  ...
أِمن القوم هو؟ : رجلٌ من املنافقني، فَلَم يصلِّ عليه حذيفة، فقال له عمر         

ك منهم أنا؟ قال ال، ولـن أُخـرب بـه أحـداً          فقال له عمر باهللا علي    . قال نعم 
)٣(.بعدك

...باب خوف املؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر/ كتاب االميان/ صحيح البخاري)١(
.٧٠٧٠احلديث . كتاب صفات املنافقني وأحكامهم/ صحيح مسلم)٢(
.٣٨٥٤٥احلديث . ١٦٢صفحة / نتكتاب الف/ ٢١اجلزء / أيب شيبةابن مصنف)٣(
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١٥٧...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

فما الداعي ،سفل من النارمادام املنافقون يف الدرك األ: أوالً: قولأ
يـدخلون اجلنـة؟ هـل      العـشر منافقـاً بـأنهم     ثـين   اال ختصاص مثانية مـن   إل

.نياآلخرنيمنافقةسيدخلها األربع

فكيـف نطمـئن   .. ر منافقـاً عـش ثـين يـسم اإل منّ احلديث لَـ   أمبا   :ثانياً
حاديث الواردة من الصحابة بشكٍل مطلق؟؟لأل

، وذلك !وهو حياول إنقاذ الصحابة من النفاق، تيميةابن الحظواآلن 
)دائرة الصحبة(بإخراج املنافقني منهم من 

ث ا استؤذن الـنيب يف قتـل بعـض املنـافقني، قـال ال يتحـد           مهذا لَ وِل...(
ال نالظـاهر عنـد مـ   ل أصـحابه، فـإنهم مـن أصـحابه يف     الناس أنّ حممداً يقتـ    

.)..!يعرف حقائق األمور، وأصحابه الّـذين هـم أصـحابه لـيس فـيهم نفـاق               
)١(.تيميةابن كالمانتهى 

.٤١٩صفحة / ٧اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
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١٥٨

فلماذا يخْبِر ! فضل درجةً عند اأوهم !الصحابة منافقوننِم
جود من الصحابةَ بوصلى ا عليه وآله وسلم كرمالرسول األ

!هم خري منهم مِن بعدهم؟
مجيعاً وهم . الصحابة عدولٌكلّالصحابة بأنّسنة تباع مدرسة أيدعي 

)حذيفة بن اليمـان  (بينما نرى يف حديٍث صحيٍح روي عن         ،جلنةمن أهل ا  
 صلى اهللا عليه وآله وسلم النيبكامت سرالصحابة من يرتد ينقلب وبأنّ ِمن

..ويدخل الناربعد نفاقه وينحرف

كنـا يف   : قال ،سوداألعن   ،ابراهيمحدثين  : وقال ،عمشحدثنا األ .. 
لقد أُنزل النفـاق  : مث قال،فسلّم،حىت قام علينا   ،فجاء حذيفة  ،حلقة عبداهللا 

إِن الْمنافِقِني {: نّ اهللا يقولإ!سبحان اهللا: قال االسود،على قوٍم خٍري منكم
ــة ،فتبــسم عبــد اهللا،}ِمــن النــاِرِفــي الــدرِك اَألســفَِل وجلــس حذيفــة يف ناحي

: فقال حذيفة . فرماين باحلصى فأتيته   ،فتفرق أصحابه  ،فقام عبد اهللا   ،املسجد
     ماقلت من ضحِكِه وقد عرف لقد أُنزل النفاق على قوٍم كـانوا خـرياً    ! عِجبت
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١٥٩...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

)١(!فتاب اهللا عليهم،مث تابوا،منكم

:حجر العسقالينابن يقول
.يزيد النخعيابن واألسود خاله وهو،هو النخعي)براهيمإ(قوله (.. 

ابـن  هـو )فجـاء حذيفـة  (قولـه  . مـسعود ابن يعين)نا يف حلقة عبد اهللا  كُ(قوله  
هم كانوا أي أُبتلوا به ألن)لقد أُنزل النفاق على قوٍم خٍري منكم(قوله . اليمان

لكـن اهللا ابـتالهم فارتـدوا        ،من طبقة الصحابة فهم خري من طبقة التـابعني        
حذيفة فكأنّ،ومنهم من تاب فعادت له اخلريية،ونافقوا فذهبت اخلريية منهم

فحـذّرهم   ،بوا فإنّ القلـوب تتقلّـ     ال يغتر  شار هلم أنْ  أحذّر الذين خاطبهم و   
وإن كانوا يف غاية أنهم وبين هلم ،عمال باخلامتةمن اخلروج من االميان ألنّ األ

الطبقة الذين من قبلهم فإنّ. يأمنوا مكر اهللاام فال ينبغي هلم أنْميبإالوثوق 
وهم الصحابة كانوا خرياً منهم، ومع ذلك وِجـد بينـهم مـن ارتـد ونـافق،            

)٢()...فالطبقة اليت هي من بعدهم أمكن من الوقوع يف مثل ذلك

ار إنمـا كُنـا نعـرف منـافقي األنـص     : عن أيب سـعيد اخلـدري، قـال     ... 
.ببغضهم علياً

)٣(إسناده صحيح: وصي اهللا بن حممد عباسويقول حمقّق الكتاب

لقد صدق اهللا عز وجلّ عندما أخربنا بعلِمـِه حبـال األنـصار مـن             : أقول

.٤٦٠٢ح}سفَلِلْمنافِقِني ِفي الدركِ اَألِإن ا{باب / كتاب تفسري القرآن/ صحيح البخاري)١(
ــاري)٢( ــاب التفــسري/ ٨ج / فــتح الب ــاب / كت ــافِقِني ِفــي الــدركِ اَأل ِإن ا{ب نــفَلِلْم ٢٦٦ص / }س /

.٤٦٠٢احلديث 
.٩٧٩احلديث / ٧١٥صفحة / اجلزء األول/ فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل)٣(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٦٠

:١٠١اآلية / ، يف سورة التوبة املباركة)منافقي املدينة(

}..      اقِ التَع ى النفـَ نعذِّبهم     ومِن أَهـلِ الْمدِينـةِ مـردوا علـَ سـ م هـلَمنَع ن نَحـ م هـلَم
.}..مرَتينِ ثُم يردون إَِلى عَذاٍب عِظيٍم

عــن العــالء بــن ،حــدثنا حممـد بــن فــضيل :محــد بــن إشــكابأحـدثين  
صـِحبت  ! طوىب لك: فقلت،لقيت الرباء بن عازب    : قال ،عن أبيه  ،املسيب

! أخـي ابن يا: فقال،وبايعته حتت الشجرةم وسل) وآله(النيب صلى اهللا عليه    
إنه١(!!ك التدري ما أحدثنا بعد(

عبـدِ بـن أَِسيدحدثَِني: قَالَاَألوزاِعي،حدثَنا: قَالَالْمِغريِة،أَبوحدثَنا
:قَـالَ جمعـةَ، بـو أَحـدثَِني : قَـالَ جبيـٍر، بـن صـاِلح حدثَِني: قَالَالرحمِن،

بـن عبيـدةَ أَبـو ومعنـا ،وسـلم ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى اِهللارسـولِ مـع تغدينا
معــكأَســلَمناِمنــا؟خيــرأَحــدهــلْاِهللا،رســولَيــا: فَقَــالَ: قَــالَالْجــراِح،
.يروِنيولَمِبييؤِمنونَْبعِدكُمِمنيكُونونَقَومنعم،: قَالَمعك،وجاهدنا

)٢(..حديث صحيح: تعليق شعيب االرنؤوط

مهتبإذن من أين لكم أنّ كلّ الصحابة يف اجلنة؟ ومن أين لكم أنّ عاِق
صـلى اهللا عليـه   رسول اهللا م من عصى منهووفيهم منافقون،   خرياً؟  كانت  

!!واجتهد مقابل النص،بتدعاو،وأحدثَ بعدهوآله وسلم 

.٤١٧٠احلديث . باب غزوة احلديبية/ كتاب املغازي/ صحيح البخاري)١(
/ حـديث أيب مجعـة حبيـب بـن سـباع          / مـسند الـشاميني   / ٢٨اجلـزء   / مسند االمام أمحد بن حنبل    )٢(

.١٦٩٧٦احلديث . ١٨٢صفحة 
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١٦١

م نهِميؤكّد بأن الصحابةَصلى ا عليه وآله وسلم النيب 
مرتدادهابعد يدخل النارن!!

بينا أنا  : قالوسلم  ) وآله(، عن النيب صلى اهللا عليه       عن أيب هريرة  ... 
  ،إذا زمرةٌ قائم،   لُـ : م خرج رجل مـن بـيين وبينـهم فقـال       حىت إذا عرفتهه ،م
واهللاِ إىل النارِ : أين؟ قال : فقلت، قلت :  وا    : هم؟ قـال  وما شـأنهـم ارتـدإن

م خرج رجل مـن   ، حىت إذا عرفته   مث إذا زمرةٌ  . رىهقَبعدك على أدبارهم القَ   
هم؟ ما شأن: ، قلتواهللاِ إىل النارِ : هلُم، قلت أين؟ قال   : بيين وبينهم، فقال  

م إالّ مثلُمنهصخيلُرى، فال أراههقَدبارهم القَإنهم ارتدوا بعدك على أ: قال
ل النمِمه١(.ع(

:حجر العسقالينابن يقول

أي رجعوا إىل خلف، ومعىن قـوهلم    )إنهم إرتدوا القهقرى  (قوله  (.. 
وهو رجوع خمصوص وقيل سمرجع القهقرى رجع الرجوع املسمى ذا اال

يعين  )معخيلص منهم إالّ مثل همل الن      راهفال أ (قوله  .معناه العدو الشديد  

.٦٥٨٧احلديث .. باب يف احلوض/ كتاب الرقاق/ صحيح البخاري)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................١٦٢

وا مـن احلـوض وكـادوا يردونـه فـصدوا عنـه، واهلَمـل              نهؤالء الذين د   نِم
اهلَمل مـا ال يرعـى وال يـستعمل،    : وقال اخلطايب.بال راعٍ لُاإلِب: بفتحتني

على الضوالّ، واملعىن انه ال يرده منهم إالّ القليل، ألنّ اهلَم طلقِليف اإلِبلَوي
)١(. )..قليلٌ بالنسبة لغريه

عداليراين بنصحايب مأنإنّ ِم: يصحح إسناد روايةلباين األالشيخ و
)٢(...فارقهأُأنْ

صحاب أهم من ،ىل نار جهنم دعاًإون ذين يدعفهوالء الّ.. إذن: أقول
أوه، ور،معـه ا عاشـو من وِم، )!وفنيعرامل(صلى اهللا عليه وآله وسلم      النيب  

.!يف وقته وزمانهواوكان،على يديهوا وأسلم

.٤٧٥-٤٧٤صفحة / باب يف احلوض/ كتاب الرقاق/ ١١اجلزء / فتح الباري)١(
.٢٩٨٢احلديث / ١٢٠٢صفحة / القسم الثاين/ اجلزء السادس/ سلسلة االحاديث الصحيحة)٢(
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١٦٣

!!الصحابة يشهدون على أنفسهم يف الصحاح
بـن أنسأخربين: قالالزهري،حدثناشعيب،أخربنااليمان،أبوحدثنا

،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللالرسولقالوااألنصارمنناساًأنّمالك،
مـا هـوازن أمـوال مـن وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىولهرسعلىاهللاأفاءحني
لرسـول اهللايغفر: فقالوااإلبل،مناملائةقريشمنرجاالًيعطيفطفقأفاء،

مـن تقطـر وسـيوفنا دعنا،ويـ قريـشاً يعطي،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
،مبقالتهموسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولثفحد: أنسقالدمائهم،
غريهـم، أحـداً معهميدعمولَأدم،منقبةيففجمعهماألنصار،إىلفأرسل

كـان مـا : فقالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولجاءهماجتمعوافلما
فلـم اهللا،رسـول يـا آرائنـا ذوواأمـ : فقهـاؤهم لـه قـال . عنكمبلغينحديث
اهللالرسـول اهللايغفـر : افقـالو أسـنام، حديثـة امنـ أنـاس اوأم،شيئاًيقولوا
تقطـر وسـيوفنا األنـصار، ويترك،قريشاًيعطي،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

رجـاالً أعطييإن:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقال،دمائهممن
إىلوترجعـوا بـاألموال، النـاس يذهبأنترضونأمابكفر،عهدهمحديث
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مماخريبهتنقلبونمافواهللا،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللابرسولرحالكم
ونَرتسـ كـم إن: هلـم فقـال رضينا،قداهللا،رسوليابلى: قالوابه،ينقلبون
) وآلـه (عليـه اهللاصلىورسولهاهللاتلقواحىتفاصربوا،شديدةًأثرةًبعدي

)١(!.رِبصنملَفَ:أنسقال. احلوضعلىوسلم 

عــن العــالء بــن ،ثنا حممـد بــن فــضيل حــد: محــد بــن إشــكابأحـدثين  
صـِحبت  ! طوىب لك: لقيت الرباء بن عازٍب  فقلت . قال ،بيهأعن   ،املسيب

! يابن أخي: فقال،وبايعته حتت الشجرِةوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه
٢(!إنك ال تدري ما أحدثنا بعده(

دثنا ايوب، عن  ح: اعيل بن إبراهيم  امسحدثنا الصلت بن حممد، حدثنا      
فقال لـه ،ملا طُعن عمر جعل يأملُ: يب مليكة، عن اِملسور بن خمرمة، قال      أابن  
لقـد صـحبت   ولئن كـان ذاك،     ! مري املؤمنني أيا  : -وكأنه يجزّعه  -عباسابن  

فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو      ،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
فأحـسنت صـحبته مث فارقتـه وهـو عنـك          بـا بكـٍر،   أ، مث صـحبت     عنك راضٍ 

فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم، لتفـارقنهم      مث صحبت صحبتهم،  راٍض،
ما ما ذكرت من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه أ: قالوهم عنك راضون، 

ما ما ذكرت أ، وعليبِهمنورضاه، فامنا ذاك من ِمن اهللا تعاىلوسلم ) وآله(
ا مـ أي، ولَبه ع  نما ذاك من من اهللا جلّ ذكره م       نإيب بكٍر ورضاه ف   أن صحبة   م
وسـلم يعطـي   )وآلـه (النيب صلى اهللا عليـه  باب ما كان  / كتاب فرض اخلمس  / صحيح البخاري  )١(

.٣١٤٧احلديث . وحنوه، املؤلّفة قلوم وغريهم من اخلُمس
.٤١٧٠احلديث . باب غزوة احلديبية/ كتاب املغازي/ نفس املصدر السابق)٢(
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١٦٥...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

واهللا لـو أنّ يل ِطـالع       ،ما ترى من جزعي، فهو من أجلك وأجل أصـحابك         
)١(.!نْ أراهأقبل -عز وجلّ-االرض ذهباً، الفتديت به من عذاب اهللا 

خرىأُيضاً متنياٍت أل التاريخ له وقد سج..

 أكبش   ليتين كنت   نونين ما بمسهلي يا لَدهإحىت ،م  مـا  امسـ ذا كنـت ن
لوين أكون زارهم بعض من حيبون فجعلوا بعضي شواء وقطّعوين قديداً، مثّ أكَ

بشراًوأخر أكُن ٢(!!جوين عذرة ولَم(

..يب بكٍر مثل هذاكما سجل التاريخ أل

تعـضد شجرةكنتليتينيا:يقولبكرأبوكانقالاحلسن،عن(.. 
.وتؤكل

شعرةأنيتوددلَ:يقولكانأنهبكٍر،أيبعناجلوين،عمرانأيبوعن
)٣(.).الصفوةيفخرجهمامؤمٍنعبٍدجنبيف

إِن أَولِياء اللَّـهِ ال  أَال{: رب العزة عباده املؤمنني بقولهيبشر الحظ كيف   
   ملَا هو هِملَيع فوخ  نُونزح٦٢(ي(   تَُّقـونَكـانُوا يوا ونَآم الَّذِين)ى   )٦٣رش الْبـ ـملَه

        ظِــيمُز اْلعاْلفَــو ـو هـ ـاتِ اللَّــِه ذَلِــك ـِديَل لَِكلِمـ ةِ ال تَبـفِــي اآلِخــرا ونْيــد ــاِة ال يفِــي اْلح{ .
.سورة يونسمن ٦٤-٦٢اآليات 

بـاب مناقـب عمـر   / وسلم)وآله(صحاب النيب صلى اهللا عليه أكتاب فضائل   / صحيح البخاري  )١(
.٣٦٩٢احلديث . يب حفٍص القرشي العدويأاخلطاب ابن 

.٥٢ص / ٢ج / وحلية األولياء أليب نعيم األصبهاين. ١٣١ص / ٣ج / تيميةالبن منهاج السنة)٢(
.١٣٧صفحة / اجلزء الثاين/ الرياض النضرة للطربي)٣(
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ا تَتَنزلُ علَيهِم الْمالئِكَةُ ا ربنا اللَّه ثُم استََقاموإِن الَّذِين َقالُو{:يضاًأويقول 
دون      تََخـافُوا وال أَّال تُوعـ ـتُمـةِ الَّتِــي كُننوا بِاْلجشِر أَبـنُـوا وز٣٠(تَح(  كُمــاؤلِيأَو ـننَح

ــا تَــشَت      ــا م فِيه َلُكــمِة وِفــي اآلِخــرا ونْيــد ــاِة ال يِف ِفــي اْلح َلكُــمو كُمـا  هِي أَْنُفــس ــا مـ يه
 ونعًال)٣١(تَدحِيٍمنُزغَفُوٍر ر لَمن ٣٢-٣٠اآليات . }مِنسورة فصت.

،!يكونا من البشرالّ بكر وعمر أبوأنظر كيف يتمنى الشيخان اُ: أقول
!على سائر خملوقاتهسبحانه وتعاىل الذي كرمه اهللا 

زلُ عليـه املالئكـة،   نتذي يستقيم يف حياته تذا كان املؤمن العادي ال إو
وال حيزن على ما خلّـف  ،وتبشره مبقامه يف اجلنة، فال خياف من عذاب اهللا      
.ىل اآلخرةإن يصل أوراءه يف الدنيا، وله البشرى يف احلياة الدنيا قبل 

صلى اهللا عليه النيبالذين هم خري اخللق بعد ،فما بال عظماء الصحابة
يتمنون أنْ يكونوا عذرةً، وبعرةً، وشعرةً،      )كما يزعم البعض  (سلم  وآله و 
وتبنةً؟

م مثـل ِطـالع   هـ ما كانوا ليتمنـوا أنّ لَ ،م باجلنِةهتشرنّ املالئكة بأولو  
!!قبل لقائهتعاىلسبحانه واالرض ذهباً ليفتدوا به من عذاب اهللا
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١٦٧

صلى ا عليه نيب نة الُك سروتَ! الصحابةإجتهاداتتّباع ا
..يف الصحاحوآله وسلم 

:تيميةابن يقول

ثنـا االال،البيـت أهـل عـن مذهبهمأخذوااإلماميةأنّملِّسنال(.. 
البيتأهلوأئمة،عنهاهللارضييلعلخمالفونهمبل،غريهموالعشرية

)١(. )...واجلماعةةنالسأهلفيهافارقوااليتوهلمصأمجيعيف

: عباس، قالابن حدثنا شريك، عن سامل، عن سعيد بن جبري، عن. ..
. .جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيموسلم ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حـتج مـسلم    اعجـالن األفطـس، و    ابـن    وهـو  ،حتج البخاري بساٍمل هذا   اوقد  
.بشريٍك

..جاهرخيمولَ،وليس له علّةٌصحيحسنادإوهذا .. 

)٢(.وليس له علّة،صحيح: يق الذهيب يف التلخيصتعل

.١٦الصفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
.٧٧/ ٧٥٠احلديث . ٣٢٦صفحة / تاب الصالةك/ اجلزء األول/ املستدرك على الصحيحني)٢(
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يقـرأ  وسـلم  ) وآلـه (كان النيب صـلى اهللا عليـه   : سلمة قالت  مأُعن   ...
.يقطّعها حرفاً حرفاً}الْحمد لِلَّهِ رب اْلعالَمِني)١(بِسمِ اللَِّه الرحمِن الرحِيمِ {

..ههذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجا

)١(.على شرطهما: تعليق الذهيب يف التلخيص

وسـلم  ) وآله(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه       : يب هريرة قال  أعن  . .
٢(...، فترك الناس ذلك)بسم اهللا الرمحن الرحيم(: جهر يف الصالة بـي(

بـسم اهللا الـرمحن   (:نّ علياً رضـي اهللا عنـه مذهبـه اجلهـر بــ           ونِقلَ أ (
.لصلواتايف مجيع)الرحيم

 ..بالتسمية، فقد ثبت علي بن أيب طالب عليه السالم كان جيهرا إنّأم
والدليل عليه هتدى،اقتدى يف دينه بعلي بن أيب طالب فقد ابالتواتر، ومن 

)٣(.. دارحيثُمع علياحلقِرهم أِداللّ: قوله عليه السالم

الـوثقى يف دينـهِ  ستمسك بالعروةافقد  ،لدينهإماماً خذ علياً تامن  .. 
)٤(..ونفسِه

كنا مـع عبـد اهللا بـن مـسعود جبمـٍع،          : عن عبد الرمحن بن يزيد قال     .. 
: قـالوا )يعـين عثمـان  (مـري املـؤمنني؟   أى كم صلّ: فلما دخل مسجد ِمىن فقال  

.١٧٤/ ٨٤٧احلديث . ٣٥٦صفحة / كتاب الصالة/ اجلزء األول/ نفس املصدر السابق)١(
يف الـصالة  باب افتتاح القراءة/ مجاع ابواب صفة الصالة   / كتاب الصالة / السنن الكربى للبيهقي   )٢(

.٤٦ص /٢ج / ةبالفاحتجهرإذااببسم اهللا الرمحن الرحيم واجلهر
.١٦٨صفحة / اجلزء االول/ التفسري الكبري للفخر الرازي)٣(
.١٧٠صفحة / نفس املصدر السابق)٤(
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) وآلـه (ى اهللا عليهألَم تحدثنا انّ النيب صلّ: فقلنا: ربعاً، قال أى  ربعاً، فصلّ أ
دثكموه أُحـ وأنـا  بلـى  : فقـال ى ركعتني؟با بكٍر صلّأ، وصلّى ركعتنيوسلم  
)١(.!شرعثمان كان إماماً فما أُخالفُه، واخلالف ولكناآلن، 

هذا الصحايب عبد اهللا بن مسعود، الـذي يـرى يف          )هداك اهللا (الحظ  
صلى اهللا عليه وآله وسلم ويرى يف خالف رسول اهللا !! خالف عثمان شراً

من قبل أن يصلّي أربعاً، فإنا )على عثمان(الّذي أنكر عليه وهو!كلّ اخلري
.. هللا وإنا إليه راجعون

اهللاعبدفقال،أربعاًىنِمِبعثمانىصلّقال،يزيدبنالرمحنعبدعن
ركعتنيبكرأيبومع،ركعتنيوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعصليت،

،هامأتمثّ،إمارتهمنصدراًعثمانومعحفصعنزاد،ركعتنيعمرومع
مـن يلأنّفلوددت،الطرقبكمقتتفرمث،معاويةأيبعنهناهامنزاد

.متقَبلَتنيركعتنيركعاتأربع
)٢(.صحيح:األلباينحتقيق

عتـلّ عثمـان،   ا: سفيان بن عيينة عن جعفر بـن حممـد قـال    ومن طريق   
   فقيل له  وهو ِمبىن، فأتى علي :بالناسلِّ  ص . نْ شئتم، ولكن   إ: فقال علي

-يعين ركعتني-وسلم ) وآله(ي لكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه    أُصلّ
..، فأىب!ربعاًأ:عثمان، يعنونمري املؤمننيأال، إالّ صالة : فقالوا

باب من ترك القـصر  / كتاب مجاع ابواب صالة املسافر واجلمع يف السفر       / السنن الكربى للبيهقي   )١(
.٥٢٢١احلديث / ١٤٤ص / ٣ج / يف السفر غري رغبٍة عن السنة

.١٩٦٠احلديث . ٥٥٠ص / باب الصالة ِبِمىن/ ١ج / لأللباينداودأيبسننصحيح)٢(
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ثنـا أبـو التيـاح عـن مـورق      : ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري    
، ين عن صالة الـسفر    ثْدح: عمر البنت  قلعن صفوان بن حمرز،     العجلي،  

ركعتان، مـن خـالف الـسنة    : ال، قـال : أختشى أن تكذب علَي؟ قلت : قال
)١(..فقد كفر

وذا فقد كفّر عبد اهللا بن عمر اخلليفة عثمان، وكل الصحابة : أقول
..الذين بايعوه على بدعة إمتام الصالة يف السفر

 الحظ اآلن عائثُمِتمالصالة يف السفرشة، وهي ت!

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة،  : حدثنا عبد اهللا بن حممد، قال     
الصالة أول ما فُِرضت ركعتني، فأُِقرت صالة الـسفِر،  : قالت،عن عائشة 

.وأُِتمت صالة احلَضِر

هريلعروة: قال الز ؟ قال: فقلتِتملَ: ما بالُ عائشةَ تكما تأو لَتتأو
)٢(. عثمان

أَنبأَ عبد اللَِّه بـن محمـِد      ،يأَخبرنا أَبو الْحسِن محمد بن الْحسيِن الْعلَِو      
بِن الْحسِن بِن الشرِقي، ثَنا علي بن سِعيٍد النسِوي، ثَنا خاِلد بـن مخلَـٍد، ثَنـا                  

    م ناِلٍح، عص نب ِليع    ـنـٍرو، عمـِن عاِل بهِن الِْمنع ،ِديهِبيٍب النِن حةَ برسي
يا سِعيد، ما ِلـي الَ  : فَقَالَعباٍس ِبعرفَـةَ،  ابن كُنا ِعند: سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ 

.٢٧٠صفحة . أقوال العلماء يف صالة السفر/ اجلزء الرابع/ حزم األندلسيالبن احمللّى)١(
احلــديث . بـاب صــالة املـسافرين وقــصرها  / كتـاب صــالة املـسافرين وقــصرها  / صـحيح مــسلم )٢(

احلـديث  . باب يقصر إذا خـرج مـن موضـعه        / تقصري الصالة أبواب  / صحيح البخاري و .١٥٨١
١٠٩٠.
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لَبيك : اِطِه، فَقَالَفَخرج ِمن فُسطَ. يخافُونَ معاِويةَ: ع الناس يلَبونَ؟ قُلْتامس
   ِغمِإنْ رو ،كيلَب ماللَّه           ةَ ِمـننكُـوا الـسرت فَقَد ،مهنالْع مةَ، اللَّهاِويعم فأَن

)١(.عنهاُهللايبغِض عِلي رِض

ابن فهنا. الحظ الفرق بني هذه الرواية، والّيت يف سنن النسائي: أقول
!.نهميلعكان عباس 

اليلمـا :فقال،بعرفاتعباسابن   معكنت:قالجبريبنسعيدعن
فسطاطهمنعباسابن فخرج،معاويةمنخيافون:قلت؟ونَبلَيالناسعامس

.عليغِضبنِمةنالستركواقدهمفإن،لبيكلبيكهماللّلبيك:فقال

)٢(.اإلسنادصحيح:األلباينحتقيق

تركـوا قدهمفإن(: عباسابن السندي عند شرحه لقوليقول اإلمام  
السِمةننغِضبعلي(:

أنّ رهمنشأ اخلالف بني العلماء يف التلبية يف عرفات، وظَرههذا ظَوِب(.. 
أي ألجل بغضه، أي وهو كان يتقيد :يعلِضغبنِم.احلق مع أي الفريقني

)٣(.)بالسنن، فهؤالء تركوها بغضاً له

/ ١١٣صـفحة  . باب التلبية يوم عرفة وقبلـه  / كتاب احلج / اجلزء اخلامس / السنن الكربى للبيهقي   )١(
.٩٢٣٠احلديث 

صـفحة  / بـاب التلبيـة بعرفـة   / كتـاب مناسـك احلـج    / اجلزء الثـاين  / صحيح سنن النسائي لأللباين    )٢(
.٣٠٠٦احلديث . ٣٤٣

/ اجلزء اخلـامس / سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، وحاشية نور الدين السندي   )٣(
.٢٧٩صفحة 
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برفـع الـصوت يف التلبيـة، والّـذي خالفـه           اإلهليالحظ األمر   : أقول
!خوفاً من معاويةالصحابة

عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن            .. 
قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    :خالّد بن السائب بن خالّد، عن أبيه، قال    

:وسلم) وآله(

أنْ آمر أصحايب، أن يرفعوا أصوام بـاإلهالِل         أتاين جربيل، فأَمرين  (
.)والتلبيِة

)١(.)٢٩٢٢(ماجة ابن صحيح،: حتقيق األلباين

وتالعبه بـسنِة الّـذي مـا        )!الفاروق(عمر   )هداك اهللا (واآلن، الحظ   
!:ينطق عن اهلوى

كان الطالق علـى  : عباٍس قال ابن   طاوٍس، عن أبيه، عن   ابن   عن.. .
وأيب بكٍر وسنتِني مـن خالفـِة       وسلم  ) وآله(هللا صلى اهللا عليه     عهد رسول ا  

إنّ الناس قِد استعجلوا : عمر، طالق الثالث واحدةٌ، فقال عمر بن اخلطاب
)٢(!يف أمٍر قد كانت هلم فيِه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

!ر، أو يبدل؟ترى كَم من األحكام كان يغي،لو طالَ به العمر: أقول
إنّ مجع الثالث ليس مبشروٍع، ودالئل حتـرمي    : تيميةابن   يقول الشيخ 

صـفحة  / بـاب مـا جـاء يف رفـع الـصوت بالتلبيـة        / الـد األول  / صحيح سنن الترمذي لأللبـاين     )١(
.٨٢٩احلديث . ٤٣٢

.٣٦٩٠احلديث . باب طالق الثالث/ كتاب الطالق/ صحيح مسلم)٢(
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)١(..عتبارواال،واآلثار،والسنة،من الكتاب:قويةٌالثالث كثريةٌ

:ويقول أيضاً
أَنَّ ، وبِـ  أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس، طَلَّقَها زوجها أَبوحفِْص بن الْمِغريِة ثَالثاً         ..

امرأَةَ ِرفَاعةَ طَلَّقَها زوجها ثَالثًا، وِبأَنَّ الْمالِعن طَلَّق امرأَته ثَالثًـا، ولَـم ينِكـِر        
.ذَِلكوسلم ) وآله(علَيِه النِبي صلَّى اهللا

طَلَّقَهـا ثَالثـاً   وأَجاب اَألكْثَرونَ ِبـأَنَّ حـِديثَ فَاِطمـةَ وامـرأَِة ِرفَاعـةَ إنمـا          
هكذا ثَبت يف الصحيِح، أنّ الثالثةَ كانت آِخر ثالِث تطليقـاٍت، لَـم    متفَرقَاٍت،

يتنـاولُ  . طَلَّق ثَالثًا: وقَولُ الصحاِبي.يطَلِّق ثالثاً ال هذا، وال هذا مجتمعات      
يطَلِّقَها ثُم يراِجعها، ثُم يطَلِّقَها ثُم يراِجعهـا،  ِبأَنْ . ما إذَا طَلَّقَها ثَالثًا متفَرقَاتٍ 

.وهذَا طَـالق سـني واِقـع ِباتفَـاق اَألئمـِة          . ثُم يطَلِّقَها ثُم يراِجعها، ثُم يطَلِّقَها     
 ورهشالْم هووِل اِهللا   وسِد رهلَى علَّى اهللاُ  عهِ   صلَيى  وسلم  ) آلهو(عنعِفي م

.ثاًالطَّالِق ثَال
عما جأَمٍةوكَراً،الثَّالِث ِبكَِلمنذَا كَانَ مفَهمهدابن كالمانتهى ...ِعن

)٢(تيمية

حدثنا حجاج بن حممد األعور، عن شعبة، عن عمرو بن مـرة، عـن      .. 
فقـال  نَ يف املتعـِة،  إختلف علي وعثمان  وهما بعـسفا      : سعيد بن املسيب قال   

نهى عن أمٍر:عليإالّ أنْ ت ريدالنيب صلى اهللا عليه ما ت لَهوسلم) وآله(فَع،

.٢٥٠صفحة . كتاب الطالق/ الد الثالث/ الفتاوى الكربى)١(
.٢٤٨الصفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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)١(..فلما رأى ذلك علي أهلّ ِبهما مجيعاً

: حدثنا شعبة، عن قَتادة، قال  : حدثنا حممد بن جعفٍر   : املثىنابن   قال..
، فقال تعِة، وكان علي يأمر اكان عثمان ينهى عن امل: قال عبداهللا بن شقيٍق

كلمةً، مث قال علي عنا مع رسول اهللا صلى : عثمانُ لعليا قد متتأن تِلملقد ع
.. أجلْ، ولكنا كنا خائفني: فقال.وسلم) وآله(اهللا عليه 

: حـدثنا حممـد بـن جعفـٍر    : وحدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشاٍر، قاال     
علـي  اجتمـع  :مرو بن مرة، عن سـعيد بـن املـسيب قـال    حدثنا شعبة، عن ع   
ما : فكان عثمان ينهى عن املتعِة، أو العمرِة، فقال علي   وعثمانُ  بعسفانَ،    

فقال تنهى عنه؟  وسلم  ) وآله(تريد إىل أمٍر فَعلَه رسول اهللا صلى اهللا عليه          
لمـا أن رأى علـي     فإنـي ال أسـتطيع أنْ أدعـك،         : فقـال . دعنا ِمنك : عثمان

)٢(..ذلك، أهلَّ ِبِهما مجيعاً

:ويقول الذهيب

 ..       ِليالَفَة وخى مركَانَ ي ِليام عب اِإلمذْهـة     أَنّ مابعـِل متر َألجاَألم
السنِة، وهذَا حسن ِلمن قَِوي، ولَم يؤِذِه ِإمامه، فَِإنْ آذَاه، فَلَه ترك الـسنِة،        

لَيوفيالس افخض، ِإالَّ أَنْ يترك الْفَر لَه ٣(.س(

أَخذَه اإلمـام    ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    ما آتانا اهللا ورسوله     : أقول

.١٥٦٩و١٥٦٣ن ااحلديث. باب التمتع واإلقران واالفراد باحلج/ كتاب احلج/ صحيح البخاري)١(
.٢٩٨١و٢٩٧٩احلديثان. باب جواز التمتع/ كتاب احلج/ صحيح مسلم)٢(
)٣(٤١٠-٤٠٩الصفحتان / ٢١اجلزء / ِر أعالم النبالءِسي.
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علي بن أيب طالٍب عليه السالم، وما نهانا اهللا ورسوله عنه، ينتهي عنه سالم 
... اهللا عليه

: شرحه للحديثنيمث الحظ النووي وختبطاته يف املنهاج، عند

املختـار أن    )كان عثمان  ينهى عن املتعة، وكان علي يأمر ِبهـا          (قوله  
وكان عمر وعثمان ،املتعة اليت ى فيها عثمان هي التمتع املعروف يف احلج

فكان عمر ،وإنما َيا عنها ألنّ اإلفراد أفضل،ينهيان عنها ي ترتيٍه ال حترمي
ألنه أفضل، وينهيان عن التمتع ي ترتيٍه ألنه مأمور وعثمان يأمران باإلفراد 

.واهللا أعلم. بصالح الرعية، وكان يرى األمر باإلفراد من جملة صالحهم

مثّ قال علي لقد عِلمت أنا قد متتعنا مع رسول اهللا صـلى اهللا           : (قوله
لْ بإسكان  أج: فقوله. )أجلْ، ولكن كنا خائفني   : قال .وسلم) وآله(عليه  

الالّم أي نعم، وقوله كنا خائفني، لعلّه أراد بقولِه خائفني يوم عمرة القضاِء 
سنة سبٍع قبل فتح مكّة، لكن مل يكن تلك السنة حقيقة متتٍع، إنما كان عمرةً 

.وحدها

فقال عثمان : (قوله :عنا ِمنكي ال أستطيع أن : فقال. داً إنيعين علي
ففيِه إشاعة العلِم وإظهارِه ومناظرة     )رأى ذلك، أهلّ ما    أدعك، فلما أن  

والة األمور وغريهم يف حتقيقِه ووجوب مناصحة املسلم يف ذلك، وهذا معىن 
 ك   : قول عليعال أستطيع أن أد .     ـنبـه م جحتما فقد ي ا إهالل عليوأم

 هاإلفراد بأن حرج نم الِقران، وأجاب عنه حجرجوازمها ي نيبما ِلي َّلما أهإن
. جيوز الِقرانَ وال التمتع وأنه يتعين اإلفرادِلئالّ يظن الناس أو بعضهم أنه ال
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)١(.شرح النووي للحديثانتهى ...واهللا أعلم

، الحــظ مــصري الّــذي يعــصي اإلمــام علــي عليــه )هــداك اهللا(واآلن 
:السالم

قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــالعــن أيب ذر رضــي اهللا عنــه ... 
أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن من :وسلم) وآله(

. أطاع علياً فقد أطاعين، ومن عصى علياً فقد عصاين

..م خيرجاهسناد ولَهذا حديث صحيح اإل: قال احلاكم

)٢(.ووافقه الذهيب يف التلخيص

:يف القضيةالحظ رأي الشيخ األلباين : أقول

أما بالنسبة لعمر بن اخلطاب، فالقضية ليست جمرد أنه أفرد، وإنما (...
ع بالعمرة إىل احلجهى عن التمته نمن تلك أن القضية األهم!!

هل هو يوافق عمر : من يدعي الغرية على الصحابة.. فنحن اآلن نسأل
.ال أعتقد ذلك!! ؟جبن اخلطاب على نهِيِه عن التمتع بالعمرة إىل احل

جتهد فنهى الناس عن التمتع، فهو ليس باجلاهل، ولكن بدا لَه اأنه ...
.جعلَه يأمر املسلمني باإلفراد وينهاهم عن التمتعشيٌء 

وعثمان بن عفان جرى على سنن عمر بن اخلطاب يف النهي عن التمتع 

.٢٠٢صفحة / ٨اجلزء / املنهاج)١(
باب ذكر إسـالم    / ١٣٠صفحة/ كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )٢(

.٢١٥/ ٤٦١٧احلديث . أمري املؤمنني علي رضي اهللا تعاىل عنه

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


١٧٧...........................................................وسلموآلهعلیهاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

ك، فوقف يف وجهه عليبالعمرة إىل احلج، ذلك أنه خرج حاجاً وأعلن ذل 
فعلناه مع رسول اهللا صلى اهللا شيٍءما لَك تنهى عن: أيب طالب وقالابن 

.-قالَها يف وجه اخلليفة -لبيك اللهم حبجٍة وعمرة ! ؟وسلم ) وآله(عليه 

.فعلي فَِهم وعِلم شيئاً لَم يفهمه عثمان

فهـذا حنـن    ! هم ِمنا؟ ألَيسوا أعلم ِمنا أو أف    : فال ينبغي أن يقول قائلٌ    
نقول له دائماً، ولكن عندما تكون املسألة مختلَف فيها بني الصحابة، فـال            

.ينبغي ألحٍد أن يتعصب ألحدهم

فينبغي أن نبحث املوضوع حبثاً علمياً، فعمـر بـن اخلطـاب نهـى عـن              
!.أَمر ِبِهوسلم ) وآله(التمتع، ولكن الرسول صلى اهللا عليه 

م مهما كان مِحباً لعمر بن اخلطاب ميكن أن جيعل نفسه فهل هناك مسل
 عمر يقول قوالً، والصواب ِجديس هاً يف كلّ مسألٍة؟ هذا يستحيل، ألنريعم

)١(..كالم الشيخ األلباينانتهى .).ِبِخالِفِه

كنا جلوساً يف املـسجد، فخـرج رسـول         : عن أيب سعيد اخلدري، قال    ..
فجلس إلينا، ولكأنّ على رؤوسـنا الطـري، ال     وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

إنّ منكم رجالً يقاِتلُ الناس على تأويل القرآن، كما : (فقاليتكلّم أحد منا، 
أنا هو يا رسول اهللا؟ قال ال، فقام : ، فقام أبو بكر فقال)قوِتلتم على ترتيله

صـف النعـل يف   ال، ولكنـه خا   : (أنا هـو يـا رسـول اهللا؟ قـال         : عمر فقال 
) وآله(فخرج علينا علي ومعه نعلُ رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال)احلجرة

.١٢٦الصفحة / واإلماراتفتاوى الشيخ األلباين يف املدينة)١(
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)١(.يصلح منهاوسلم 

بن أيب طالٍب عليه السالم باملرصاد       الحظ وقوف اإلمام علي   : أقول
لكُلّ من تسول نفسه بالتالعب بالسنِة النبوية املقدسة، ونهِيِه املتكرر للصحابة 

!ستشهادِه سالم اهللا عليهاإىل .. .بذلك

ترى احلق كان معه أَم مع الصحابة؟؟

عمر، أنّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    ابن عن عبد اهللا بن دينار، عن     ..
إنّ اهللا ال جيمع أُميت، أو قال أُمة حممـٍد صـلى اهللا عليـه           : قالوسلم  ) وآله(
..يد اهللا مع اجلماعةوعلى ضاللة،وسلم ) وآله(

)٢(.صحيح: تعليق األلباين

:وها هو الشيخ األلباين نفسه، يشرح احلديث الشريف

ال جتتمـع أمـيت علـى     (:وسلم) وآله(ما معىن قوله صلى اهللا عليه       : س
.؟)ضاللة

ال )ال جتتمع أميت على ضاللة(وسلم ) وآله(قوله صلى اهللا عليه (: ج
.مة، أو إمجاع الصحابةإمجاع اُألمة، أو إمجاع علماء اُأل. .يعين

لو فرضنا أنّ عدد الصحابة يف زمٍن ما، وهم جمتمعون يف مكاٍن ما، مائة 
صحابياً مثالً، وطُِرحت مسألةٌ بني أيديهم فاختلفوا على قولَني، نفترض أنّ 

.٣٢٧٤٥احلديث . ١٠٥صفحة / كتاب الفضائل/ اجلزء السابع عشر/ أيب شيبةابن مصنف)١(
صـفحة  / باب ما جاء يف لزوم اجلماعة     / كتاب الفنت / اجلزء الثاين / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٢(

. ٢١٦٧احلديث . ٤٥٨
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وتسعني صحابياً كانوا على رأٍي، وصحابياً واحداً كان على رأٍي آخٍر، ةًتسع
ور أنّ هذا الصحايب احلق معه، والصحابة اآلخرون اخلطأ فهنا ميكن أن نتص

ال جتتمع أُميت علـى   :وسلم) وآله(معهم، هنا يصدق قوله صلى اهللا عليه        
ضاللة، فلما كان من الثابت عندنا أنّ الترجيح باألكثرية ليس مرجحاً، فإذن 

.ميكن أن يكون احلق مع األقلّية، واخلطأ مع األكثرية

جتمعت األمة على ضاللة ولـو كـان     اكان احلق مع األكثرية، ما      فلو  
. احلق مع الفرد

.).اجلماعةُ من كان معه احلق، ولو كان واحداً: مسعودابن فكما يقول
)١(.كالمهانتهى 

:يف كتاب مشكاة املصابيح للتربيزي بتحقيق الشيخ األلباين: أقول

إنّ :وسـلم ) وآله(صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا    : عمر، قال ابن   وعن
)٢(. احلديث... على ضاللة-أمة حممد : أو قال-اهللا ال جيمع أميت 

: قلت(:امشاهليقول الشيخ األلباين يف اية تعليقه على احلديث يف     
اجلماعة ما وافَق احلق، وإنْ كُنت      :مسعودابن   وهذا املعىن مأخوذ من قول    

كبـسنٍد صـحيحٍ   ٢/ ٣٢٢/ ١٣)تـأريخ دمـشق  (يف  عساكرابن   رواه. وحد
.كالم الشيخ األلباينانتهى ).عنه

أخربين أبو : جريٍجابن أخربنا: حدثنا عبدالرزاق: حدثين حممد بن رافع  

.٤٧صفحة / فتاوى الشيخ األلباين)١(
.)٣٤(-١٧٣احلديث . ٦١صفحة / ء األولاجلز)٢(
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كنا نستمتع، بالقبضة مـن التمـر   : مسعت جابر بن عبد اهللا يقـول : الزبري قال 
يب أووسـلم  ) وآلـه (عليـه  يام، على عهد رسول اهللا صلى اهللا    والدقيق، األ 

)١(.بكٍر، حىت نهى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث

،)زيـاد ابـن    يعين(حدثنا عبد الواحد     ،حدثنا حامد بن عمر البكراوي    
:فأتاه آٍت فقال  . كُنت عند جابر بن عبداهللا    : عن أيب نضرةَ قال    ،عن عاصم 

فعلنامها مع رسول اهللا : فقال جابر. ختلفا يف املتعتنياعباٍس وابن الزبري ابن 
)٢(!ماهثُم نهانا عنهما عمر، فَلَم نعد لَ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

الـزبري  ابـن    نّأ: قال جلابر بن عبـد اهللا     يب نضرة،   أحدثنا قتادة، عن    .. 
على يـدي جـرى     : فقال يل : قال .عباس يأمر ا  ابن   نّأينهى عن املتعة، و   

ومع : قال عفان- وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه متتعنا معاحلديث، 
إنّ القـرآن هـو القـرآن، وأنّ        : فلما وِلي عمر خطب الناس، فقال     -أيب بكر 

وإنهما كانتا متعتان على هو الرسول، وسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 
خرى واألإحدامها متعة احلج،:وسلم) وآله(عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

..متعة النساء

)٣(.إسناده صحيح على شرط مسلم: يقول شعيب االرنؤوط

عـن جـابر بـن      عن علي بن زيد، وعاصم األحول، عن أيب نضرةَ،        ..
.٣٤٣٤احلديث . باب نكاح املتعة/ كتاب النكاح/ صحيح مسلم)١(
.٣٤٣٥احلديث / نفس املصدر السابق)٢(
مسند عمر بـن  -مسند اخللفاء الراشدين  / مسند العشرة املبشرة  / اجلزء األول / مسند اإلمام امحد  )٣(

.٣٦٩احلديث . ٤٣٧صفحة / اخلطاب
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،وسـلم ) وآله(متتعنا متعتني على عهد النيب صلى اهللا عليه   : اهللا، قال عبد
..)فنهانا عمر عنهما، فانتهينا(احلج والنساء، 

)١(..إسناده صحيح على شرط مسلم: الرنؤوطيقول شعيب ا

أراه عـن سـعيد بـن    : عن األعمش، عـن الفُـضيل بـن عمـرو، قـال        .. 
فقال . )وسلم ) وآله(متتع النيب صلى اهللا عليه (: عباٍس، قالابن جبٍري، عن

مـا يقـولُ    : عبـاسٍ ابن   فقال. نهى أبو بكٍر وعمر عن املتعِة     : عروة بن الزبري  
أراهـم  : عبـاسٍ ابـن  فقال. عن املتعة  ى أبو بكٍر وعمر   : يقول: ؟ قال عريةَ

نهى أبو : ويقول،وسلم) وآله(قال النيب صلى اهللا عليه : سيهلكونَ، أقول
..عمربكٍر و

عبـداهللا  ابـن    وهو(إسناده ضعيف، شريك    : تعليق شعيب األرنؤوط  
)٢(.سيئ احلفظ)النخعي

ؤوط، ليتك أخبرت البخاري ومسلم حبال شريٍكياشعيب األرن: أقول
!: عبداهللا النخعي، فهما يحتجان بِه يف صحيحيهماابن 

:صحيح البخاري: راجع

احلـديث  . باب مـن أخـف الـصالة عنـد بكـاء الـصيب      / كتاب األذان  -١
٧٠٨.

.١٤٨٣٤ح. ١٣٢ص/ مسند جابر بن عبد اهللا/ ٢٣ج/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
احلـديث  . مـسند عبـداهللا بـن العبـاس     / ٢٢٨صـفحة   / اجلـزء اخلـامس   / نفس املصدر السابق  ) ٢(

٣١٢١.
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. ستـسقاء كتفـى بـصالة اجلمعـة يف اال       ابـاب مـن     / ستسقاءكتاب اال  -٢
.١٠١٦احلديث 

احلــديث . بـاب فـضل مـن مـات لـه ولـد فاحتـسب       / كتـاب اجلنـائز  -٣
١٢٥٠.

:صحيح مسلم

.١٠٣٩احلديث . باب القراءة يف الصبح/ كتاب الصالة-١

.٣٣٢٨احلديث . باب جواز دخول مكة بغري إحرام/ كتاب احلج-٢

.٣٩٧٦احلديث . باب األرض تمنح/ كتاب البيوع-٣

.٥٨٤٥احلديث . تناب اذوم وحنوهجاباب / كتاب السالم-٤

.٥٩١١احلديث . كتاب الشعر-٥

. بـاب ِبـر الوالـدين، وأنهمـا أحـق بـه           / كتاب الِبر والصلة واآلداب    -٦
.٦٥٣٨احلديث 

أدلّك على أحاديث صحيحة حبق من يطفئ السنة، ويحـدث          .. أخرياً
.. بدعةًً

أُمـراء بعـدي     سـيليكم  :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        فقد قال الـنيب     
تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم، يعرفونكم ما

)١(..فال طاعةَ ِلمن عصى اهللا

.٥٩٠احلديث / ١٣٨صفحة / اجلزء الثاين/ السلسلة الصحيحة لأللباين)١(

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


١٨٣...........................................................وسلموآلهلیهعاهللاصلىالنبیصحابۀ: الفصل الحادي عشر

سيلي أُمـوركم مـن بعـدي رجـالٌ     :وسلم) وآله(وقال صلى اهللا عليه   
ابـن  قـال . يطفئون السنة ويحدثون ِبدعةً ويؤخرون الـصالةَ عـن مواقيتـها          

طاعةٌ ِلمن عصى - يابن أُم عبد - ليس: ذا أدركتهم؟ قالكيف يب إ: مسعود
)١(.. قالَها ثالثاً. اهللا

) وآلـه (كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           : عن جابر بن عبـد اهللا، قـال       
من يهده : يقول يف خطبته، حيمد اهللا ويثين عليه ِبما هو أهله، ثُم يقولوسلم 

           احلـديِث كتـاب اهللا،     اهللا فال مضلّ له ومن يضلله فـال هـادي لـه، إنّ أصـدق
وشر األمور حمدثاا، وكلّ حمدثٍة بدعةٌ، وكـلّ  وأحسن اهلدي هدي محمٍد،     

)٢(..بدعٍة ضاللةٌ، وكلّ ضاللٍة يف النار

فكان املتمسك بالسنة يظهر حمبة علي ومواالته، ... (: تيميةابن ويقول
    ة اجلملي وهو مـن  وحيافظ على الصالة يف مواقيتها، حىت رئي عمرو بن مر

خيار أهل الكوفة شيخ الثوري وغريه بعد موته، فقيل له ما فعل اهللا بـك؟       
.)..فقال غفر يل حبب علي بن أيب طالٍب، وحمافظيت على الصالة يف مواقيتها

)٣(.تيميةابن كالمانتهى 

عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عـن عـدي بـن حـاٍمت،                 .. 
ويف عنقي صليب ِمن ذَهٍب،    وسلم  ) وآله(يت النيب صلى اهللا عليه      أت: قال

اتَّخَذُوا {وسِمعته يقرأ يف سورة براءة . فقال يا عدي إطرح عنك هذا الوثن
.٢٨٦٤احلديث / ٨٦٣صفحة/اجلزء السادس/ نفس املصدر السابق)١(
.١٥٧٧احلديث . ٥١٢ص/ ١ج / صحيح سنن النسائي لأللباين)٢(
.٢٠١صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)٣(
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نهم لَم يكونوا يعبدونهم، إأما : قال. }أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ
. ستحلّوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموهاإذا أحلّوا لَهم شيئاً ولكنهم كانوا 

)١(..حسن: تعليق الشيخ األلباين

بعد أنْ قرأت نصوصاً من تغيري األحكام حبسب األهواء واآلراء، : أقول
الحظ كيف يتمسك املخالفون ملذهب أهل البيت عليهم السالم بكلّ تلك     

علـى حـساب النـصوص       )أوائل الـصحابة  (غيرها  املتغيرات والسنن، اليت    
زالوا حىت ، وال!وكيف أنّ ما حرم أُولئك، حرموه. الشرعية القطعية الدالِّة

تهم الذين لَمبعني يف ذلك آراء وأهواء أئمتيفرض اهللا طاعتهم، يومنا هذا، م
ا فَرض فضيلٍة، وكذلك مأيةَصلى اهللا عليه وآله وسلم     ومل جيعل هلم النيب     

)كأنه من اهللا تعاىل(حىت اليوم يعتربونه فرضاً نزالويأُولئك على املسلمني ال
عنه، حتى ولو كان ذلك على حساب الدليل من القرآن هم التنازل وال ميكن
.)الصحيحِة(والسنِة 

بأنّ أتباع مدرسة سنة الـصحابِة، هـم أهـل           )هداك اهللا (وهلْ تصدق   
بـن أيب طالـٍب عليـه الـسالم هـم أهـل الِبـدِع        ع اإلمـام علـي    السنِة، وأتبـا  

!والضالل؟

.٣٠٩٥احلديث . ٢٤٧صفحة / كتاب تفسري القرآن/ ٣ج / صحيح سنن الترمذي لأللباين)١(
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١٨٥

حة، أُبي بن كعب، ، الزبري، طله السالمعلياإلمام علي ثمان، ع
!!يعرفون األحكام الشرعيةال

زيد بن خالد  أنّ،خربهأعطاء بن يسار    أنّ  ،عن ايب سلمة   ،عن حيىي ...
قـال  ،فَلَـم يمـنِ  عأرأيـت إذا جـام  : قلـت عثمان بـن عفـان  نه سأل   أخربه  أ

سِمعته مـن   :قال عثمان ،يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغِسلُ ذَكَره     : عثمان
،والـزبري ،فـسألت عـن ذلـك عليـاً    ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه  رسول اهللا 

)١(..فأمروه بذلك،وأُبي بن كعٍب،وطلحة

ل اإلسالم كان عند اإلكـسال غَـسِل مـا مـس     أنّ الفرض يف أو   يقالُقد  
،غتسالامث الوضوء دون املرأةَ منه.

صلى اهللا عليه  كخلفاء النيب   !! رين باجلنة هل جيوز على املبش   : فأقول
خفى عليهم هذا احلُكم؟ وكم وبقية الصحابة أنْ يعثمان، وعليوآله وسلم 

ون يف احلكم؟هم مخطئوهامن األحكام األخرى قد أفتوا ِب

. ١٧٩احلـديث  . مـن املخـرجني    باب مـن لَـم يـر الوضـوء إالّ         / كتاب الوضوء / صحيح البخاري )١(
.٢٩٢احلديث . باب غسل مايصيب من رطوبة فرج املرأة/ وكتاب الغسل
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!يسب رجال! اللهجةقالصاد..بو ذر الغفاريأ
!!يذمهصلى ا عليه وآله وسلم والنيب 

!!لِصدقِهأبا ذر،مدحيصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب ... هنا

عـن ،ٍدمرثَـ بِنماِلِكعن،زميٍلأَبوحدثَنا،عماٍربنِعكِْرمةُحدثَنا.. 
ما(:وسلم) وآله(علَيِهاهللاصلَّىاِهللارسولُِليقَالَ:ذَرأَبوقَالَ: قَالَأَِبيِه
ذَرأَِبيِمنوأَوفَىأَصدق- هلجٍةِذيعلَى-الْخضراُءتِظلُّوالالْغبراُءتِقلُّ

بـن عمـر فَقَـام : قَالَ. السالموعلَيِهانِبينعلَى-مريمابن   ِعيسىشِبيِه-
.لَهفاعِرفُوانعم:قَالَلَه؟ذَِلكأَفَنعِرفاهللاِِيانِبي: فَقَالَالْخطَّاِب

)١(.)٢٣٤٣الصحيحة(-صحيححسن: األلباينالشيختعليق

باب ذكر إثبـات الـصدق والوفـاء        / ١٠اجلزء  / أللباينلانحبابن   صحيحعلىاحلسانالتعليقات)١(
ويف املـــستدرك علـــى  .. ٧٠٩١احلـــديث . ٢١٨-٢١٧صـــفحة / أليب ذر رضـــي اهللا عنـــه 

يقـول  . ١٨٦/ ٨٤٧٨احلـديث   . ٥٢٦صـفحة   / كتاب الفنت واملالحـم   / اجلزء الرابع  /الصحيحني
/ ٤٥اجلـزء  / ويف مسند اإلمـام امحـد بـن حنبـل    . صحيح على شرط مسلم   : الذهيب عن احلديث  

: يقول شعيب األرنؤوط عـن احلـديث  . ٢٧٤٩٣احلديث / من حديث أيب الدرداء   / ٤٨٥صفحة  
..حسن بطرقه وشواهده
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افلوا عنـه   ستأذن أبو ذر علـى عثمـان، فتغـ        ا: عباٍس، قال ابن   عن.... 
بالباب! يا أمري املؤمنني: ساعةً، فقلت أنْ : قال.هذا أبو ذر إنْ شئت إئذَنْ له

- ، فَرجف بِه السرير مرموٍلفأِذنت له، فجلس على سريٍر .تؤِذينا وتبرح ِبنا
أما إنك الـزاعم أنـك خـري مـن أيب بكـٍر             : فقال عثمان . -طويالًوكان عظيماً 

وعر؟ قال  : قال! منِة   :ما قُلتعليك بالبي ي أنِزعأدري مـا  واهللا مـا : قـال . إن
بينكت ما قلت ؟ قاليفك: قال. ، وما تأيت بِه؟ وقد علمتف إذاً قُلت : مسعت

إنّ أحبكم إيلَّ وأقـربكُم منـي   (:يقولوسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه   
، وكُلّكم قد أصاب من الدنيا، )الّذي عاهدته عليِهالّذي يلحق يب على العهد

)١(.وأنا على ما عاهدته عليه، وعلى اهللا متام النعمة

إذا :أي مسوج بالسعف واحلبال، ويقال أيـضاً سـريٍر مرمـوٍل          :مرمول
.كان مزيناً باجلوهِر وحنِوِه

ابين بأنّ أبأيب ذر الغفاري، يت)هجةالصادق اللّ(من خالل كالم : أقول
وهذا خالف ما عاهدوا النيب ،!الكثرييءبكٍر وعمر قد أصابا من الدنيا الش

..عليهصلى اهللا عليه وآله وسلم 

الحظ مقابل هذه األحاديث الصحيحة، ماذا أورد ، )هداك اهللا(واآلن 
:!عليه الرمحة والرضوانالغفاري ر ن أيب ذأالبخاري بش

حدب، عن حدثنا شعبة، عن واصل األ: لحدثنا سليمان بن حرب، قا
با ذر بالربذة، وعليه حلّةٌ، وعلـى غالمـه حلّـةٌ، فـسألته     ألقيت : املعرور، قال 

.٦٩صفحة / أبو ذر جندب بن جنادة-١٠باب/ اجلزء الثاين/ م النبالء للذهيبِسيِر أعال)١(
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فقـال يل الـنيب صـلى اهللا      فعيرتـه بأمـه،   اني ساببت رجـالً،   : عن ذلك؟ فقال  
خوانكم إ، ك جاهليةٌامرؤ فينكإأَعيرته بأُمِه؟ ! با ذرأيا :وسلم) وآله(عليه

حتـت يـده، فليطعمـه ممـا     خـوه أيديكم، فمن كان أخولُكُم، جعلهم اهللا حتت     
ــسه ِم ــيأكــل، وليلب ــإنْ كلّفتمــوهم،  م ــبهم، ف ــبس، وال تكلّفــوهم مــا يغِل ا يل

)١(.فأعينوهم

الّ إمر اجلاهلية، وال يكفّر صاحبها بارتكاـا  أباب املعاصي من / كتاب االميان / صحيح البخاري )١(
.٣٠احلديث . بالشرك
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١٨٩

يف الصحاح، هناك قَوم خري من الصحابة املُبشرين باجلنة،
!صلى ا عليه وآله وسلموهم إخوان للنيب

حدثَِني أَِسيد بـن عبـِد     : حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ  : حدثَنا أَبو الْمِغريِة، قَالَ   
: حـدثَِني أَبـو جمعـةَ، قَـالَ       : حدثَِني صـاِلح بـن جبيـٍر، قَـالَ        : الرحمِن، قَالَ 

ومعنـا أَبـو عبيـدةَ بـن        ،وسـلم ) وآلـه (صـلَّى اُهللا علَيـِه       تغدينا مع رسوِل اِهللا   
يا رسـولَ اِهللا، هـلْ أَحـد خيـر ِمنـا؟ أَسـلَمنا معـك                : فَقَالَ: الْجراِح، قَالَ 

.روِنييؤِمنونَ ِبي ولَم ينعم، قَوم يكُونونَ ِمن بعِدكُم: وجاهدنا معك، قَالَ

)١(..حديث صحيح: تعليق شعيب االرنؤوط

، فهو أبو عبيدة بن اجلراح، وهو من )هداك اهللا(الحظ السائلَ : أقول
شة الصحابةالصحابة املُبنعي أتباع مدرسة سرين باجلنة، كما تد!

وِددت أنـي لقيـت إخـواين، فقـال       " :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      وقال  

/ يـب بـن سـباع     حـديث أيب مجعـة حب     / مـسند الـشاميني   / ٢٨اجلـزء   / مسند االمام أمحد بن حنبل    )١(
.١٦٩٧٦احلديث . ١٨٢صفحة 
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أنتم أصحايب، ولكـن إخـواين الـذين    : قاليس حنن إخوانك؟  أَول: أصحابه
)١(".آمنوا يب ولَم يروين 

سـِمعت الْعـالَء بـن عبـِد     : حدثَنا محمد بن جعفٍَر، حـدثَنا شـعبةُ، قَـالَ     
) وآلـه (ى اُهللا علَيـهِ  الرحمِن، يحدثُ عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي صـلَّ     

سـالم علَـيكُم   : أَنه أَتى ِإلَى الْمقْبرِة، فَسلَّم علَى أَهِل الْمقْبرِة، فَقَـالَ    :وسلم
وِددت أَنا قَد رأَينـا  : دار قَوٍم مؤِمِنني، وِإنا ِإنْ شاَء اُهللا ِبكُم الِحقُونَ، ثُم قَالَ     

نانو؟ قَـالَ       : فَقَـالُوا : ا، قَالَ ِإخاِنـكوا ِبِإخنـولَ اِهللا، أَلَـسسـا ري :   مـتـلْ أَنب
 ،دعوا بأْتي لَم اِني الَِّذينوِإخاِبي، وحِض، أَصولَى الْحع مطُها فَرأَنفَقَالُواو :

       ِتكأُم أِْت ِمني لَم نم ِرفعت فولَ اِهللا، كَيسا ر؟يدعأَنَّ   : قَالَب لَـو ـتأَيأَر
         ٍل بيخ يانرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُريخ الً كَانَ لَهجا؟ رِرفُهعي كُني ٍم، أَلَمهٍم ده

، وأَنا محجِلني ِمن أَثَِر الْوضوِءفَِإنهم يأْتونَ يوم الِْقيامِة غُراً:قَالَ. بلَى: قَالُوا
أَال لَيذَادنَّ ِرجالٌ ِمنكُم عن حوِضي كَمـا        : فَرطُهم علَى الْحوِض، ثُم قَالَ    

   اِديهمالُّ، أُنالض ِعريالْب ذَادقَالُ  : يفَي ،لُمفَـأَقُولُ  : أَال ه ،كـدعلُوا بدب مهِإن :
.سحقاً، سحقاً

)٢(.إسناده صحيح على شرط مسلم: تعليق الشيخ األرنؤوط

، وهم )!املبشرين باجلنة(من الصحابة خرياًهمإذن تبين بأنّ هناك قوماً
 هم إخوانٌ لهبأن مهرشصلى اهللا عليه وآله وسلمأعلى مرتلةً منهم، ألنّ النيب ب.

.٢٨٨٨احلديث / ٩٠٤صفحة / اجلزء السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
.٧٩٩٣احلديث . ٣٧٣صفحة / مسند أيب هريرة / ١٣اجلزء / مسند اإلمام أمحد)٢(
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هذا، نرى أتباع مدرسة سنة الصحابة يترضون عن الصحابة ورغم كلّ
عند ذكرهم الـصالة    صلى اهللا عليه وآله وسلم      هم بالنيب   عني، ويلحقون أمج

:خالفاً لألمر النبوي الشريف!عليه

، األصل )صلى اهللا عليه وسلم(كذلك يف مسألة الصالة على النيب (.. 
كما جاء ذلك مبيناً - وعلى آله )صلى اهللا عليه وسلم(فيها أنّ الصالة عليه 

النيب صلى اهللا عليـه  يف الصحيحني وغريمها، فإنّ يف حديث أيب محيد وغريه   
 لّموسلم عهة إذا ذكـروا  أنْ تكون الصالة عليه وعلى آله، فإنّ        منأهل الس

وأرادوا أنْ يذكروا اآلل، أدخلوا معهم )صلى اهللا عليه وسلم(الصالة عليه 
ولَم يقتصروا علـى اآلل، . صلى اهللا عليه وآله وصحبه    : الصحابة، فقالوا 

هوا الرافضة والشيعة يف تولّيهم لآلِلوهذا عند أكثر أهل السنة ألجل أالّ يشاِب
)١(. ).دون الصحب

وحنن ال نتولّى من .. الحول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم: أقول
صـلوات اهللا عليـه وعلـيهم        ،الصحابة إالّ من سار على ج النيب وآلـه        

. أمجعني

.٤١٠ص / ٢ج / شرح الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية للشيخ صاحل آل الشيخ)١(

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


١٩٢

!عشرة؟ أم واحد؟ أَم أحد عشر؟!! جلنةباملُبشرونا
سحاق بن إبراهيم موىل ثقيف، حدثنا قتيبة بن سـعيد،       إخربنا حممد بن    أ

حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عبد الرمحن بن حميد بن عبد الـرمحن، عـن              
) وآلـه (قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه      : عن عبـد الـرمحن بـن عـوف، قـال           ،بيهأ

وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، بو بكر يف اجلنة،أ: عشرة يف اجلنة:وسلم
وعلي يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، وابن عوف يف اجلنة، وسعد 

)١(.بو عبيدة بن اجلراح يف اجلنةأيف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلنة، و

!:للبخاري ومسلٍم رأي آخر

يب النـضر أيحـدث، عـن   مسعت مالكاً: حدثنا عبد اهللا بن يوسف، قال     

مسند عبـد الـرمحن بـن    / مسند العشرة املبشرين باجلنة/ اجلزء الثالث/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل    )١(
/ اجلـزء الثالـث   / وصحيح سنن الترمذي لأللباين   . ١٦٧٥احلديث  . ٢٠٩صفحة   .عوف الزهري 
ــن عــوف الزهــري  / كتــاب املناقــب ــد الــرمحن ب . ٣٧٤٧احلــديث . ٥٢٩ص / بــاب مناقــب عب

/ وسلم عن مناقب الـصحابة )وآله(كتاب اخباره صلى اهللا عليه / ١٥اجلزء / انحبابن  وصحيح
.٧٠٠٢احلديث . ٤٦٣صفحة / ذكر اثبات اجلنة أليب عبيدة
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: قـال بيه،أعن ،وقاصيبأبنسعدعن عامر بن   ،)موىل عمر بن عبيد اهللا    (
يقول ألحٍد ميشي على االرض وسلم ) وآله(ما مسعت النيب صلى اهللا عليه   

:وفيـه نزلـت هـذه االيـة    : ، قـال  إالّ لعبد اهللا بـن سـالم       نه من اهل اجلنة،   إ
}ِني إِسب مِن اِهدش هِدشاِئيَلو١(..يةاآل}ر(

حدثين مالك، عن ايب    . سحاق بن عيسى  إحدثنا  . حدثين زهري بن حرٍب   
مـا مسعـت رسـول اهللا       : يب يقـول  أمسعـت   : قـال . النضر، عن عامر بن سعٍد    

يّ ميشي، إنه يف اجلنة، إالّ لعبد اهللا بن حيقول ِلوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 
.)٢(سالم

ففـي الروايـات    !. يصبحون أكثر مـن عـشرة     املبشرون هنا، س  : أقول
اء عـشرٍة مـن الـصحابة،    امسـ صلى اهللا عليه وآله وسـلم     األوىل، ذَكَر النيب    

!وبشرهم بالدخول إىل اجلنة

الصحايب عبدصلى اهللا عليه وآله وسلم بشر النيب ويف مصادر أخرى، 
)٣(..)اجلنةإنه عاشر عشرةٍ يف: (نهل عقاحيث ! اهللا بن سالم، ببشارةٍ جديدة

.٣٨١٢احلديث ... باب مناقب عبد اهللا بن سالم/ كتاب مناقب االنصار/ صحيح البخاري)١(
. ٢٤٨٣احلديث .. ن سالممن فضائل عبد اهللا ب/ كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم)٢(
وسـلم  )وآلـه (كتاب إخباره صلى اهللا عليه / ١٦اجلزء / حبانابن  صحيح: راجع املصادر التالية  )٣(

. ١٢٢صـفحة  / ذكر البيان بأنّ عبد اهللا بن سالم عاشـر مـن يـدخل اجلنـة      / عن مناقب الصحابة  
وصـحيح  . ٢٢١٠٤احلـديث   . ٤١٩صـفحة   / ٣٦اجلزء  / ومسند أمحد بن حنبل   . ٧١٦٥احلديث  

صـفحة  . بـاب مناقـب عبـداهللا بـن سـالم         / كتـاب املناقـب   / اجلزء الثالث / سنن الترمذي لأللباين  
ذكـر  / كتاب معرفة الـصحابة / اجلزء الثالث/ واملستدرك على الصحيحني . ٣٨٠٤احلديث  . ٥٥٠

.١٣٥٦/ ٥٧٥٨احلديث . ٤٧٠صفحة / مناقب عبد اهللا بن سالم
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ستناداً على هذه الرواية صار فـيهم صـحايب         اإذن الصحابة املبشرون    
ترى من هو؟ أو أن نرضى بأنّ املبشرين يف الرواية ! واحد زائد عن العشرة

 زائد لَ صدفةً يف القائمة(األوىل أصالً فيهم صحايبخلو كان عاشرهم ،)!د
!.يةعبد اهللا بن سالم، كما يف هذه الروا

، حنن نرضى )!ولتصحيح حديث العشرة املبشرة(ولترك اال للصحابة 
بإخراج اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالم من هذه القائمـة، ونـأىب أنْ               

!.جيتمع ِبِهم
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والتدليسواملتناقضاتاألكاذيب
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١٩٧

!!حاديثيف األوحتريفه وتصرفهالبخاري تدليس
قد فَجرت الٍةتبمِبأُِتي عمر  :عباس، رضي اهللا عنهما قالابن عن...

هـا علـي بـن ايب طالـب رضـي اهللا عنـه ومعهـا الـصبيان                  بِ فمـر  ،فأمر برمجها 
بِ :ما هذه؟ قالوا  :فقالها،يتبعون رأَم ها عرجم، قال  رمها وذهـب   : أَنْ تفرد

القلم رفع عن انون حىت يعقل، وعـن  نّأأَلَم تعلم :معها اىل عمر  وقال 
.. املُبتلى حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

..املصاب بالعاهات واملصائب واالمراض وغريها: املُبتلى

!.إنّ البخاري أَربكَته هذه الرواية

، فقد أورد )!الفاروق(يخفي جهلَ و، ايحه كيف يحرفهيف صحالحظه 
:بدون ذكر أَي سنٍد

.١٤٥/ ٨١٦٨احلديث . ٤٢٩صفحة / كتاب احلدود/ ء الرابعاجلز/ املستدرك على الصحيحني)١(
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نّ القلم رفع عن انون حىت يفيق، وعن أأما عِلمت : وقال علي لعمر
)١(.الصيب حىت يدرك، وعن النائم حىت يستيقظ

لتصرف البخاري يف االحاديث، فهو يبتر احلديث اذا كان هذا مثال حي
مام علي و منقبة لإلأويبتر احلديث ايضاً اذا كان فيه فضيلة ! يحةٌ لعمرفيه فض

أهـذِه هـي األمانـة يف نقـل         .يب طالب عليه السالم، فال يطيـق خترجيـه        أبن  
واليت األحاديث؟ وكَم هناك من األحاديث املبتورة، والغري واضحة املعامل،         

عـد كتـاب اهللا عـز       الذي يعتربونه أصـح كتـاٍب ب      ،كتابهحشى ا البخاري    
.!وال حيق ألحٍد مناقشة أية روايٍة فيه،!وجلّ

...باب ال يرجم انون وانونة/ كتاب احملاربني من اهل الكفر والردة/ صحيح البخاري)١(

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


١٩٩

!حريصاً على احلديث؟هريرةوبأهل كان 
يارســول اهللا مــن أســعد النــاس قيــلَ: ه قــالنــأيب هريــرةأعــن .... 

لقـد  :وسـلم ) وآلـه (قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    بشفاعتك يوم القيامة؟  
ِمن ما رأيت ِلمنكاليسألين عن هذا احلديث أَحد أَولَنْأبا هريرةأظننت يا 

)١(....حرصك على احلديث

راوي احلديث هذا، واملادح لنفسه فيه، هو نفسه الذي قال فيه : أوالً
نكروا عليـه  أالصحابة وكبار همهتابو هريرة، وقد أكثر علينا   أالصحابة قد   

حيـاء  كـذب األ  أ:لي عليه السالم  مام ع حىت قال فيه اإل    ،نتقدوه وكذّبوه او
.هريرة الدوسيبوَألصلى اهللا عليه وآله وسلم نيبعلى ال

)٢(...بو هريرةأكثر أانّ الناس يقولون : قالعن ايب هريرة.... 

بـو  أكثـر أ:بو هريرة بـأنّ الـصحابة قـد قـالوا    أففي هذا احلديث يعترف   

.٩٩احلديث . باب احلرص على احلديث/ كتاب العلم/ صحيح البخاري)١(
.١١٨احلديث . باب حفظ العلم/ نفس املصدر السابق)٢(
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.)ي يف احلديثأ(هريرة

بـا  أنّ  إي  أ)قيل يارسـول اهللا   (ا يف احلديث    بو هريرة كم  أيقول  : ثانياً
قلت يارسـول  (: الّ لكان احلديث ورد هكذا   إو ،م يكن هو السائل   هريرة لَ 

.)سألت رسول اهللا(أو )اهللا

صـلى اهللا  نيب با هريرة، فكيف جاز للـ أم يكن  نّ السائل لَ  أما  ِب: ثالثاً
يسألين عن هـذا  نْ الأظننت :بقوله نْ يقول فيه وميدحه   أعليه وآله وسلم    

؟!احلديث أَحد أول منك حلرصك على احلديث

نّ الصحابة أنْ يبعد التهمة عن نفسه، حيث أبا هريرة يريد أنّ إ:رابعاً
أخذوا يكثرون عليه ويتهمونه بالوضع، فجاء ذا احلديث تزكيةً لنفسه ومبيناً 

ه باحلرص على قد شهد لصلى اهللا عليه وآله وسلم كرم نّ الرسول األأفيه 
.!مساع وحفظ احلديث

أَكذَبـه عمـر    : با هريـرة فقـال    أوذكر  .. .:قتيبة الدينوري ابن   يقولو
)١(...وعثمان وعلي وعائشة

جبهته،علىبيدهفضرب،هريرةأبوإليناخرج: قال، رزينأيبعن...
) لهوآ(عليهاهللاصلىاهللارسولعلىأَكِذبأنيتحدثونكمإنأال:فقال

)٢(....وسلم

. ٢٦صفحة / تأويل خمتلف احلديث)١(
يف الـيمني أوالً، واخللـع مـن     سـتحباب لـبس النعـل     اباب/ والزينةاللباسكتاب/ مسلمصحيح )٢(

.٥٥١٨احلديث . اليسرى أوالً، وكراهة املشي يف نعٍل واحدة
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:يقول اإلمام اجلرجاين
مسعـت  : أخربنا احلسن بن عثمان التستري، نـا سـلمة بـن شـبيب، قـال            

)١(.أبو هريرة كان يدلّس: شعبة يقول

أبوكان: يقولشعبةمسعت: هارونبنيزيدقال...(: ويقول الذهيب 
)٢(..)..سلِّديهريرة

عبـد حـدثَِني : قَـالَ جـريجٍ ابـن   عِنيحيىدثَناح: قَالَبندارحدثَنا... 
سِمعأَنه،أَِبيـهِ عنِهشاٍمبِنالْحاِرِثبِنالرحمِنعبِدبِنبكِْرأَِبيبِنالْمِلِك

حتىوأَبوهبكٍْرأَبوفَانطَلَق: قَالَ،يصومفَالجنباًأَصبحمن:يقُولُهريرةَأَبا
علَيِهاللَّهصلَّىاللَِّهرسولُكَانَ: قَالَتفَِكالهماوعاِئشةَسلَمةَأُمعلَىدخال

مـروانَ أَتيـا حتـى وأَبـوه بكٍْرأَبوفَانطَلَق،يصومثُمجنباًيصِبحوسلم  ) وآله(
ثاهفَقَالَفحد :زعتامكُملَياعالَممطَلَقْتةَأَِبيِإلَىانريرهثتماهطَلَقَا،فحدفَان

.العباسبنالفضلبهأَخبرنا،أَعلَمهما: فَقَالَ،فحدثاههريرةَأَِبيِإلَى

)٣(.صحيح: األلباينالشيختعليق

الًرجـ كـان دلقـ هريـرة أبـا اهللارحـم . .:كانت عائشة تقـول عنـه     و
.٨١صفحة / اجلزء األول/ الكامل يف ضعفاء الرجال)١(
قـال : ويف اهلامش يقول. ٦٠٨صفحة / أبو هريرة-١٢٦الباب / ايناجلزء الث/ ِسير أعالم النبالء )٢(

فالباًنجأصبحنم: "حديثهإىلذايشريشعبةوكأنّ: ١٠٩/ ٨" البداية" يفكثريابن   احلافظ
عليـه اهللاصلىاهللارسولمنعهامسمولَ،خربمنيهرأخب: قالعليه،حوققاملَهفإن،"لهصيام

.سلمو)وآله(
/ بـاب صـوم اجلنـب   -الباب الـسادس  / ٥ج  / حبان لأللباين ابن   التعليقات اِحلسان على صحيح    )٣(

.٣٤٧٧احلديث . ٣٢٧ص 
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)١(.مهذاراً

جانبإىلفجلسجاء،فالنأبويعجبكأال:قالتأاعائشةعن... 
جريت،حيحـ ،وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعنثُديِمسذلـك ينع

أُوكنتسبـ أقـضي أنْقبلفقام،حولـو بحيت،سأدـ كْرته تددإنّ،عليـهِ لَـر
)٢(..مكُِدرسكَاحلديثسردييكنملَوسلم ) وآله(عليههللاصلىاهللارسول

.الرجل الـذي كـان مـذموماً مـن عائـشة          اسمأخفى البخاري : أوالً
..رواية٤٤٠أكثر من )!صحيحه(والذي نقل عنه يف 

ي حـديثٍٍ، أو  ألما جيب علـى كاتـٍب أو راٍو أو ناقـٍل     إنّ أهم : ثانياً
ه إذا لَـم يكـن أمينـاً يف         ، ألنـ  يكون أميناً يف نقلِه    مؤلٍّف لكتاٍب حديثي، أنْ   
عتبـار ذلـك الكاتـب، والكتـاب، واألحاديـث،          االنقل، عند ذلـك يـسقطُ       

.حتمال أنّ الكاتب قد تالعب بتلك النصوصال

ه يف امسذلك الرجل، الذي حاول البخاري إخفاء     اسممعرفةِل: ثالثاً
:عن فيهاقرأ هذه الرواية عن عائشة، ومتا! صحيحه

ِإلَـى فَجلَـس جـاءَ ،هريرةَوأبيعِجبكأال:قالتهانأَ،عاِئشةعن... 
يـسِمعين ،وسلم) وآله(عليهاهللاىصلّاِهللارسولعنيحدثُحجرِتيجانب
،ذِلكتكُنوحبأُس،لَفقامأَنْقَبِتيأَقْضيحبس،لَووهكْترأَدلَرتدلديـهِ ع،

..كَسرِدكُماحلديثَيسرديكُنلَموسلم ) وآله(عليهاُهللاصلىاهللارسولَأَنَّ

.١٤٦صفحة / اجلزء الثاين/ كتاب اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )١(
.٣٥٦٨احلديث . وسلم)وآله(باب صفة النيب صلى اهللا عليه / كتاب املناقب/ صحيح البخاري)٢(
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)١(...صحيحإسناده:األرنؤوطيقول املُحقّق

يفهتـ مهووهريـرة أيبمـن كـثرية أحاديـث لـت تأوعائشةأنّيرووقد
يفمنـه كثـار اإليأ،ديثاحلـ سـرد عليـه تعابهاأنالصحيحويف،بعضها
ي،الكنـد الوليـد بـن بشرحدثنا:يالبغواسمالقأبووقال.الواحدةالساعة

احلديثترأكثَ:هريرةأليبقالتعائشةأنّسعيدعن،سعدبنإسحاقثنا
)٢(..هريرةأباياوسلم ) وآله(لى اهللا عليهصاهللارسولعن

:عبد الربابن ويقول

أنا : نا إسحاق بن راهويه، وأمحد بن عمرو قاالوزي،  ومثله ما قال املر   
كنـت جالـساً  : جرير، عن منصور، عن حبيب بن أيب ثابت، عن طاوس قال    

الـوتر لـيس حبـتم      إنّ: أبـا هريـرة يقـول      إنّ: عمر فأتاه رجـلٌ فقـال     ابن   عند
جـاء رجـل إىل     كـذب أبـو هريـرة،       : عمـر ابن   فقال عوا،ود )أ(فخذوا منه   

مـثىن  : (فسأله عن صالة الليـل فقـال   وسلم  ) وآله(اهللا عليه   رسول اهللا صلى    
.)مثىن، فإذا خشيت الصبح فواحدة

)٣(..إسناده صحيح: )الزهريي(الكتابيقول حمقّق

.٢٤٨٦٥احلديث . ٣٥٨صفحة / باب مسند عائشة / ٤١اجلزء / مسند اإلمام أمحد)١(
.١٠٧صفحة . باب أبو هريرة الدوسي/ اجلزء الثامن/ كثريالبن البداية والنهاية)٢(
.٢١٤٨احلديث . ١١٠١صفحة / اجلزء الثاين/ جامع بيان العلم وفضله)٣(
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يروي حادثةً بو هريرةأ!سالمراوية اإل..يف صحيح البخاري
ِهمل يكن قد شهاد!!

ين سعيد بـن    رخبأَ:قالاخربنا شعيب، عن الزهري،     : بو اليمان أحدثنا  
قام رسول اهللا صلى : قالهريرةبا أنّ أعبد الرمحن،ابن بو سلمةأاملسيب، و
ـشِريتَك  {: نــزل اهللا عــز وجــل  أحــني ،وســلم) وآلــه(اهللا عليــه  عـ أَْنــِذرو

بِنيشتروا انفسكم، ال أُغين ا!!)كلمٍة حنوهاأو(معشر قريش يا: ، قال}األَقْر
ال أُغين عنكم من اهللا شـيئاً، يـا عبـاس      !، يابين عبد مناٍف   ئاًشي عنكم من اهللا  

ال !عمـة رسـول اهللا  غين عنـك مـن اهللا شـيئاً، وياصـفيةُ     ال أُ  !بن عبد املطلب  
ليين ما شئِت من مايل، ال س!!بنت حممديا فاطمةُو!أُغين عنِك من اهللا شيئاً

)١(..ن يونسوهٍب عابن تابعه أصبغ عن.. أُغين عنِك من اهللا شيئاً

صلى اهللا عليه وآله وسلم أوصى النيب نّ اهللا تعاىلإحنن نعلَم   :أقول
ـِة         {:، بقولِه تعـاىل   باليت هي أحسن  بالدعوة   ِباْلِحْكم ـكبـِبيِل ر ِإَلـى س عاد

.٢٧٥٣هل يدخل النساء والولد يف االقارب؟ احلديث باب/ كتاب الوصايا/ صحيح البخاري)١(
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وذلك لكي يـشجع ويرغّـب النـاس يف        .. النحل ١٢٥/}واْلموِعَظِة اْلحسنِة 
.العظيمالدخول يف هذا الدين

صلى اهللا نيب نّ الأنرى البخارييفنذار كما بينما حني نقرأ حديث اإل
يا بين عبد غين عنكم من اهللا شيئاً،أُال :بقَوِلِهيهدد عشريتهعليه وآله وسلم 

..نفسكمأشتروا ايا عباس،مناف،

نيب الهديٍد، والناس تنفر منه، وال يصغون اىل ما يقوله سلوب تإوهذا 
وليس لدى الناس اي استعداٍد لـسماع       ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرم

.!مثل ذلك وخصوصاً إذا كان يتعارض مع عقائدهم

ال أُغْين .. فاطمة بنت حممديا:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب ويقول 
.!عنِك من اهللا شيئاً

ت كانـ عليهـا الـسالم  الزهراء فاطمةإبنته  نّ  إف!اً ما يقول  إنْ كان حقّ  
وهي غري مكلّفة شرعاًيف حينهاصغرية السن ،!

كأمهـا  ؤمنـةٌ بيها، وهـي م أمث ألَم تكن فاطمة عليها السالم على دين  
يضاً؟أ

بنته مع املشركني ان يشمل أصلى اهللا عليه وآله وسلم لنيبلفكيف جاز 
الصحابة؟سنة تباع مدرسة أكما تدعي 

هريـرة يف   وأبوكة،مبوكان ذلك    !وةيف بداية الدع   تلَزنذار ن وآية اإل 
يبأأي بـني    يف السنة السابعة من اهلجـرة،      نه قَِدم يوم خيرب   اليمن يومئٍذ، أل  
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فأين كان حىت   .!سبع عشر سنة  وبني هذه احلادثة     ،سالمهريرة ودخوله اإل  
!؟...يابين عبد مناف: نّ النيب قالأيروي ويقول 

حبـان  ابـن    ِمـِه، الحـظ رأي    ودون اخلوض يف صحته ِمـن عد      : أقول
:باحلديث يف صحيحه

الرقِّـي، سـيفٍ بـن حِكـيم حـدثَنا الْقَطَّـانُ، اهللاعبـدِ بنالْحسينأَخبرنا
طَلْحـةَ، بـنِ موسىعن،عميٍربِنالْمِلِكعبِدعنعمٍرو،بناهللاعبيدحدثَنا

نأَِبيعةَ،هريـا : قَالَرلَم لَـتزـِذهِ نـةُ هاآلي :} أَنْـذِرو تَكـشِريع بِنياألَْقـر{ .
،قُريـشاً وسـلم   ) وآلـه (علَيـهِ اهللاصـلَّى اهللارسـولُ جمـع ،)٢١٤: الشعراء(

اًضـر لَكُـم ِلـك أَمالفَـِإني النـاِر، ِمنأَنفُسكُمأَنِقذُواقُريٍش،معشريا: فقَالَ
ثُـم، ذَِلـك، ِمثْـلَ الْمطَِّلـبِ عبـدِ وِلبِنيذَِلك،ِمثلَمناٍفعبِدوِلبِني،نفْعاًوال
ِمـن نفْـسكِ أَنِقـِذي ،وسلم) وآله(علَيِهاهللاصلَّىمحمٍدِبنتفَاِطمةُيا: قَالَ
.ِببالِلهاسأَبلُّهارِحماًلَِكأَنَِّإالّ،نفْعاًوالراًضلَِكأَمِلكالفَِإنيالناِر

واخِتيــارَألحــٍد،يــشفَعالأَنــهِفيــِهِإنَّمنــسوخ،هــذَا: حــاِتٍمأَبــوقَــالَ
.بعدهِبالْمِدينِةكَانتالشفَاعِة

رجالالهرج،صحيحسنادهإ: األرنؤوطشعيبحمقّق الكتاب   تعليق
وهووالنسائي،داوود   أبولهروىفقدي،الرقّسيفبنحكيمغري،الشيخني
)١(.صدوق

.٦٤٦احلديث . ٤١٢صفحة / اجلزء الثاين/ بلبانابن بترتيبحبانابن صحيح)١(
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٢٠٧

؟؟َأم ال.. جائزة...الصالة عند القبور
اخربنا ابو معاوية، عن ايب اسحاق الشيباين، عن الـشعيب،      : حدثنا حممد 

) وآلـه (كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     -مات انـسانٌ    : عباس قال ابن   عن
مـا  : فقـال فمات بالليل فدفنوه ليالً، فلمـا أصـبح، أخـربوه،         -يعوده  وسلم  

نْ نـشق  أكان الليـل، فكِرهنـا، وكانـت ظُلمـةٌ       : منعكم انْ تعِلموين؟ قالوا   
)١(..فأتى قربه فصلّى عليهعليك، 

نّ الصالة على القرب جائزة، سـواء كـان ذلـك القـرب        أيتبين لنا   : أقول
ذا كـان   إمـا   أ.. ي أو ِلوِلي طاملا كان هذا القـرب لـيس يف املـسجد            لرجٍل عاد 

ي ونسجد هللا تعاىل، ال ألشخاٍص املدفون يف املسجد وحنن نصلّي فيه، فنصلّ
وألخـذ  . وزيارة القبور ترقّق القلب، وتذَكّر باآلخرة     .. مدفونني يف املسجد  

..ربة والِعظةالِع

لَعـن اهللا اليهـود اتخـذوا قبـور         لم  وسـ ) وآله(لقول النيب صلى اهللا عليه      

.١٢٤٧احلديث . ذن باجلنازةباب اإل/ كتاب اجلنائز/ صحيح البخاري)١(
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نـس بـن مالـك     أورأى عمـر  .نبيائهم مساجد وما يكره من الصالة يف القبور       أ
)١(..عادةباإلم يأمرهولَ،القربالقربفقال ،قٍربديصلّي عن

:حجر العسقالين يف شرح هذا احلديثابن يقول

فظَـن أنـه يعـين       ،القـرب القـرب ىل قٍرب نـاداه عمـر       إبينما أنس يصلّي    (.. 
ر٢(.كالمهانتهى .).!القَم(

!.الحظ التالعب بااللفاظ: أقول

م يأمر أنساً بإعـادة صـالته، وكـأنّ يف ذلـك            مر لَ نّ ع أيضاً  أنالحظ  و
..نّ الصالة يف املساجد اليت تضم قبوراً ليست محرمةأتأكيداً على 

يتخـذ مكاـا   بـاب هـل تنـبش قبـور مـشركي اجلاهليـة، و         / كتاب الـصالة  / نفس املصدر السابق   )١(
مساجد؟

باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهليـة، ويتخـذُ مكاـا         / كتاب الصالة / اجلزء األول / فتح الباري )٢(
.٥٢٤الصفحة . مساجد؟
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٢٠٩

اححيف الص!! عةاليت يشنعون هبا على الشي...التقية
إنّ الكثري من أتباع مدرسة سنة الصحابة يقدحون يف التقية، ويعتربوا 

ذْ إمنافقني، ويعتربوم ، !عليهم السالمأهل البيتمدرسة من عقائد أتباع 
.!يظهرون ما ال يبطنون

، وكتبهم ايقولونهم ،هم يستنكرون عقائدأن،هممر العجيب فيواأل
.!مليئةٌ بذلك وتشهد عليهمصحاحهموسننهم ومسانيدهمو

يف عبـاس ابـن    عـن  ،من طريق العـويف    ،جرير وابن ايب حامت   ابن   أخرج
التقيةُ باللسان، مـن حمـل علـى أمـٍر     : ، قال }ن تّتقوا منهم تقـاة    أإالّ  {:قوله
باالميـان،   هللا، فيتكلم به خمافة النـاس، وقلبـه مطمـئن          م به، وهو معصيةٌ   يتكلّ

..نما التقية باللسانإذلك اليضره،نّإف

التقيـة جـائزةٌ اىل يـوم       (: عـن احلـسن قـال      ،عبـد احلميـد   ابـن    خرجأو
)١(..)القيامة

كتـاب  / ٢اجلزء / وأخرجه احلاكم يف املستدرك  . ١٧٦صفحة  . اجلزء الثاين / الدر املنثور للسيوطي   )١(
علـى  : وعلّـق عليـه الـذهيب بقولـه       . وصـححه . ٣١٤٩/٢٦٦احلـديث   . ٣١٩صـفحة   / التفسري

.شرط البخاري ومسلم
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بـن عـن يـذكر سـعيد بنسفيانمسعت:قالالعبدي،بشربنحممدثنا
:قـال . }َأن تَتَُّقـوا ِمـنهم ُتَقـاة         إِّال{:عباسبنعنعطاء،حدثين:قالجرير

)١(..باإلميانمطمئنوالقلبباللسان،التكلموالتقاة

 ..نةَأَِبيعديبِنعِدبمحِنماِربمِنعاِسـٍر، بي ـنخـذ أ:قَـالَ أَِبيـِه، ع
) وآلـه (ياسر، فلم يتركوه حىت سب النيب صلى اهللا عليـه           ابن   املشركون عمار 

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        أتـى   ا  آهلتـهم خبـري، مث تركـوه، فلمـ         ركَوذَ ،وسلم
، ماتِركْت حـىت نلـت   يا رسول اهللاشر: ؟ قال )وراءكما: (قالوسلم  ) وآله(

.ميـان مطمـئن باإل  : كيف جتد قلبـك؟ قـال     : قال. منك وذكرت آهلتهم خبري   
.إنْ عادوا فَعد: قال

)٢(. على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

عمـاراً وهـو     يقِـ الـنيب لَ   نّأ: سـريين بـن حممـد  عـن  ،سـعد ابن   خرجأو
: أخذَك الكفار فغطّوك يف املاء فقلت: يبكي، فجعل ميسح عن عينيه ويقول

)٣(.، فإنْ عادوا فقل هلم ذلكوكذاكذا

ــا لنكــِشر يف وجــوه : ويــذكر عــن ايب الــدرداء ــا إقــواٍم، وأإن نّ قلوبن
)٤(.!لتلعنهم

.١٦٦٧٧احلديث / ٢٠٩ص /٨ج /الكربىالبيهقيسنن)١(
.٤٩٩/ ٣٣٦٢احلديث . ٣٨٩صفحة / اجلزء الثاين/ املستدرك على الصحيحني)٢(
.١٧٠صفحة / اجلزء اخلامس/ الدر املنثور للسيوطي)٣(
.باب املداراة مع الناس/ االدبكتاب / صحيح البخاري)٤(
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، اسممد بن سواء، حدثنا روح بن الق    حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا حم     
أنّ رجالً إستأذن علـى الـنيب       : عن عائشة عن حممد بن املنكدر، عن عروة،       

ابن بئس أخو العشريِة وبئس : "فلما رآه قال   ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
يف وجِهـهِ   وسـلم   ) وآلـه (فلما جلس تطلّق النيب صـلى اهللا عليـه          ". العشرية

لُ قالت له عائشةوانبسطَ إليه، فلما انطلق الرج : يا رسول اهللا، حني رأيت
فقال رسول . الرجلَ قلت له كذا وكذا، مث تطلّقْت يف وجهه وانبسطْت إليه

يا عائشةُ مـىت عِهـدِتين فاحـشاً؟ إنّ شـر            :وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     
الناس ات كَهرت نِهالناس عند اهللا مرتلةً يوم القيامة مر١(.قاَء ش(

يارسـول  : ا فتح رسول اهللا مدينة خيرب، قال له حجاج بـن عـالط       ملَ.. 
نا ِنلت أنْ إفأنا يف ِحلٍّ نْ آتيهم، أريد أنا أهالً، وأنّ يل إاهللا انّ يل مبكة ماالً، و

يقول نْأوسلم ) وآله(منك وقلت شيئاً؟ فأِذنَ له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
)٢(..يشاءما

نّ عصمة دم املسلم واجبة، فمهما كان القصد سفك دم مسلٍم قد    إ..
)٣(..، فالكذب فيه واجبٍمختفى من ظاِلإ

:تيميةابن ويقول

مأموراًيكنملَ،حرٍبغريكفٍردارأو،حرٍببداِراملسلمأنّلو(.. 
. وسـلم فاحـشاً وال متفاحـشاً   )وآلـه (باب لَـم يكـن الـنيب صـلى اهللا عليـه      / نفس املصدر السابق )١(

.٦٠٣٢احلديث 
.٥١صفحة / اجلزء الثالث/ السرية احللبية)٢(
.١٣٢صفحة / اجلزء الثالث/ إحياء علوم الدين للغزايل)٣(
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يستحبقدبلالضرر،منذلكيفعليهملاالظاهر،اهلدييفهلمباملخالفة
يفكـان إذاالظـاهر، هديهميفأحياناًيشاركهمأنعليه،جيبأورجل،لل

أمـرهم بـاطن علـى طالعواإلالدين،إىلدعوممن: دينيةمصلحةذلك
مـن ذلـك وحنـو املـسلمني، عـن ضـررهم دفـع أوبذلك،املسلمنيإلخبار

)١(. ).الصاحلةاملقاصد

هـشام عـن وكيـع عـن شيبةأيبابن  وصلهفيماالبصري)احلسنوقال(
) وآله(علَيِهاللَّهصلَّى- بعهدهختتصال)القيامةيومإىل(ثابتة)التقية(عنه

)٢(.-وسلم 

الصحابة يؤمنـون  سنة تباع مدرسة أأنّتدلّ على ، هذه الروايات : أقول
ىل يـوم القيامـة، ومـن وجـوب         إنها جـائزة    أمن   ،بعد احلدود أجبواز التقية اىل    

بتسام يف الظاهر، واللعن قال الغزايل، وإظهار الكفر، وجواز اإل  الكذب، كما 
نكار على يف التشنيع واإلم ال مربر هلف.عترف بذلك البخاريإيف الباطن، كما 

يف صـحاحهم  وونَرويـ ،نفـسهم أيقولـون ـا هـم     جل عقيدةٍ أالشيعة من   
عليهم ل البيت هأتباع مدرسة أم يزد ، ولَومسانيدهم بأنها جائزة، بل واجبة

شـتهروا  انهـم   أالـصحابة شـيئاً، سـوى       سنة  تباع مدرسة   أعلى ما قاله    السالم  
مـويني والعباسـيني مـن ظلـٍم     مـا القـوه مـن األ     لِ ،كثر من غريهـم   أها  بالعمل بِ 

.١٧٠صفحة / اجلزء األول/ تيميةالبن خالفة أصحاب اجلحيمإقتضاء الصراط املستقيم مل)١(
وللمزيـد راجـع   ... ٩٥صـفحة  / ١٠اجلـزء  / إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقـسطالين     )٢(

وأحكـام القـرآن للــرازي   . ١٧٤-١٧٣صـفحة  / األشـباه والنظـائر للـسيوطي   : املـصادر التاليـة  
.)سورة آل عمران٢٨يف تفسري اآلية (٩صفحة / ٢اجلزء / اجلصاص
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هـل  أئمـة  أشار علـيهم  أما قتداءاً ِبا،هاهم من العمل ِب   د لَ فكان الب .ضطهاٍدإو
نـه  أالصادق عليه السالم    جعفر  مام  عن اإل  فقد روي .السالمالبيت عليهم 

هـل البيـت    أئمة  ، فقد كانت التقية شعاراً أل     )التقية ديين ودين آبائي   : (قال
!.وحقناً لدمائهموعن أتباعهم وحمبيهم،،دفعاً للضرر عنهم. نفسهمأ
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٢١٤

فكيف شرب اخلمر يف عهدِ ! الوليد بن عقبة ُقتِلَ يوم بدرٍ
!ان؟عثمان بن عّف)أخيه(

عبـد  عبـد اهللا بـن عمـر بـن حممـد بـن أبـان اجلعفـي، حـدثنا                وحدثنا  
عمـرو بـن   ، عـن أيب إسحق، عن  زكرياء، عن   سليمانابن   الرحيم، يعين 

بينمـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : قـال إبن مـسعود  ا، عن   ميمون األودي 
وقـد  لـه جلـوس،    وأصـحاب وأبوجهـل   البيـت يـصلّي عنـد     وسلم  ) وآله(

جـزور بـين   سـال  أيكـم يقـوم إىل     : أبو جهـل  باألمس، فقال   جزور  نحرت  
نبعث أشقى القوم فأخذه، اإذا سجد؟ فحممٍد فالن فيأخذه فيضعه يف كِتفَي 

: وضـعه بـني كتفيـه، قـال    وسـلم  ) وآلـه (فلما سجد النيب صـلى اهللا عليـه      
كانـت يل   استضحكوا وجعل بعضهم مييل على بعض، وأنا قائم أنظـر لـو             

والنيب صلى ،وسلم) وآله(طرحته عن ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه منعة 
نطلـق إنـسان، فـأخرب     اسـاجد مـا يرفـع رأسـه حـىت           وسلم  ) وآله(اهللا عليه   
فَطَرحته عنه، مث أقبلَـت علـيهم تـشتمهم،         جويرية،  فجاءت وهي   فاطمة،  
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٢١٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

صـالته رفـع صـوته، مث دعـا        وسلم) وآله(فلما قضى النيب صلى اهللا عليه       
اللـهم  : عليهم، وكان إذا دعا دعـا ثالثـاًً، وإذا سـأل سـأل ثالثـاًً، مث قـال       

  ثــالث مــرات، فلمــا مسعــوا صــوته ذهــب عنــهم الــضحك بقــريٍش عليـك
وعتبـة بـن    بـأيب جهـل بـن هـشام،         اللّهـم عليـك     : وخافوا دعوته، مث قال   

وعقبة بن أيب وأُمية بن خلف،    ،  والوليد بن عقبة  وشيبة بن ربيعة،    ربيعة،  
حممـداًً صـلى اهللا عليـه    الـذي بعـث   فـو وذكر السابع ومل أحفظه،     معيط،  

مث سحبوا بدر، يوم صرعى باحلق، لقد رأيت الذين سمى وسلم ) وآله(
غلـط يف هـذا     الوليـد بـن عقبـة       : أبو إسحق قال   ،بدرقليب  القليب،  إىل  

)١(.احلديث

ما جاء به أعـاله يف      ، وهو يورد حديثاً مناقضاً ِل     اًالحظ مسلم  ،واآلن
: )!الصحيح(كتابه 

شهدت عثمان بن عفان : حدثنا حضني بن املنذر، أبو ساسان، قال ...
أزيـدكُم؟ فَـشِهد عليـه    : وأُِتي بالوليِد، قد صلّى الـصبح ركعـتني، مث قـال         

       ه شـرب اخلمـرران أنمـهِ . رجالن، أحدمها حـاُ     وشيتقي ـهأَن ،ـرآخ فقـال  . د
)٢(..إنه لَم يتقيأ حىت شِربها: عثمانُ

!..عثمان بن عفّان ُألمِه)اخلليفة(والوليد هذا، هو أخو : أقول

وسـلم مـن أذى   )وآلـه (باب ما لقي النيب صـلى اهللا عليـه          / كتاب اجلهاد والِسير  / صحيح مسلم  )١(
.٤٦٦٧احلديث . املشركني واملنافقني

.٤٤٧٣احلديث . باب حد اخلمر/ كتاب احلدود/ نفس املصدر السابق)٢(
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٢١٦

اإلمام علي بن أبي طالبٍ عليه السالم، وعمر بن اخلطاب،
عليه وآله وسلموعدم إطاعتهما أوامر رسول ا صلى ا!

ت األدلّة على عصمة اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه لقد دلّ
السالم، ومبوجبها فإنه ال ميكن أن يرتكب معصية مبخالفته ألمر رسول اهللا 

وما دام األمر كذلك فال بد من حمِل أمر رسول ،صلى اهللا عليه وآله وسلم
غــري الوجــوب علــى )رســول اهللا(اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه لــه مبحــو عبــارة 

صـلى اهللا  واللزوم، بل إنّ ما فَعلَه عليه السالم هو تأدب منـه مـع رسـول اهللا     
.ولذلك مل ينكر النيب صلى اهللا عليه وآله عليه ذلك،عليه وآله وسلم

والّذي يريد أن يثبت خمالفة اإلمام علي عليه السالم ومعـصيته لرسـول          
يثبت األمر املتوجه إليه أنّ لك، عليه من خالل ذصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا 

.كان على حنو الوجوب واللزومصلى اهللا عليه وآله وسلم من رسول اهللا 

حدثنا حممد بن بـشار، حـدثنا غُنـدر، حـدثنا شـعبة، عـن أيب إسـحاق،           
) وآله(ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال،مسعت الرباء بن عازب: قال

علي بن أيب طالب بينهم كتاباً، فكتب حممد رسول أهل احلديبية، كتبوسلم 
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٢١٧..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

،ال تكتب حممد رسول اهللا، لو كنت رسوالً لَم نقاتلك: اهللا، فقال املشركون
 ه: " فقال لعليحإم"  فقال علي ، :   ،رسـول اهللا   ما أنا بالـذي أحمـاه فمحـاه

ابه بيده، وصالَحهم على أنْ يـدخل هـو وأصـح         وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
ثالثة أيام، وال يـدخلوها إالّ ِبجلُّبـاِن الـسالح، فـسألوه مـا جلُّبـانُ الـسالح؟                  

)١(.القراب ِبما فيه: فقال

وهذا الذي فعله علـي     . .:قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم      
األدب املستحب، ألنه لَم يفهم من النيب صـلى اهللا        رضي اهللا عنه من باب    

حو علي بنفسه، وِلهذا مل ينكر، ولو حتم محوه    حتتيم م وسلم  ) وآله(عليه  
علىوسلم ) وآله(بنفسه لَم يجز لعلي تركه، ولَما أقره النيب صلى اهللا عليه 

)٢(..املخالفة

ما أنا بالّذي أحماه، ليس : قال علي رضي اهللا عنه. .:وقال القسطالين
أنّ األمـر لـيس  مبخالفة ألمره عليـه الـصالة والـسالم، بـل علـم بالقرينـة       

)٣(.لإلجياب

حدثنا إبراهيم بن موسى، أخربنا هشام، عن معمر، عن الزهـري، عـن           

وصـحيح  . ٤٦٤٧احلـديث   . احلديبيةباب صلح احلديبية يف     / كتاب اجلهاد والسري  / صحيح مسلم )١(
كتـاب  و.٣١٨٤احلـديث  .. بـاب املـصاحلة علـى ثالثـة أيـام     / كتـاب اجلزيـة واملوادعـة    / البخاري
وإن مل ينسبه إىل قبيلتـه  )هذا ما صاحل فالن بن فالٍن فالن بن فالٍن     (كيف يكتب   : باب/ الصلح
.٢٦٩٨احلديث . أو نسبِه

.١٣٥صفحة/ ١٢اجلزء / املنهاج)٢(
.١٥٩صفحة / ٦اجلزء / البخاريإرشاد الساري لشرح صحيح)٣(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢١٨

ملـا حـضر الـنيب صـلى اهللا عليـه          : عباس، قال ابن   عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن     
هلُم أكتب : قالقال، ويف البيت رجالٌ فيهم عمر بن اخلطاب، وسلم ) وآله(

وسلم ) وآله(إنّ النيب صلى اهللا عليه : عمرلكم كتاباً لن تضلّوا بعده، قال 
غلبه الوجع، وعندكم القـرآن فحـسبنا كتـاب اهللا، واختلـف أهـل البيـت                

قربوا يكتب لكـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : فمنهم من يقولواختصموا،  
روا كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثَوسلم ) وآله(

قومـوا  ":قـال  ،وسـلم ) وآلـه (ف عند الـنيب صـلى اهللا عليـه          اللّغط واإلختال 
إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال : " عباس يقولابن قال عبيد اهللا، فكان،"عني

وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب وسلم ) وآله(بني رسول اهللا صلى اهللا عليه 
)١(".من اختالفهم ولَغطهم

ومعاجلته املوقف بعـد  ،سلمصلى اهللا عليه وآله و    الحظ النيب   : أقول
، فأنه )رسول اهللا(اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالم حملو عبارة )إمتناع(

!..حمى العبارة بيده الكرمية

متنـاع عمـر بـن    او،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   حتضاره  اأما يف يوم    
م من ، فإنه طَرده)روحي فداه(عن جلِب ما أراده )والصحابة معه(اخلطاب 

!البيت

كان لإلجياب، صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا دليلٌ على أنّ أمر النيب 

. ٤٢٥٠احلـديث  . باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي فيه  / كتاب الوصية / صحيح مسلم  )١(
.٧٣٦٦احلديث . باب كراهية اخلالف/ كتاب االعتصام بالكتاب والسنة/ وصحيح البخاري
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٢١٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

.)احلديبية(خبالف ما حصلَ يف يوم !. وال جيوز خمالفته

،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وللّـذين ال يـأمترون بـأوامر الـنيب األكـرم      
ــة املباركــة  أُوِرد وشــعارهم حــسبنا كتــاب اهللا،  مــن )يحةالــصح(هــذه الرواي

:كتبهم

ال أُلِفين : قالوسلم ) وآله(ن أيب رافع، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه ع
ال : أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه األمر ِمما أَمرت بِه أو نهيت عنه، فيقول

.تبعناهاأدري ما وجدنا يف كتاب اهللا 

)١(.١٦٢ختريج املشكاة : صحيح: تعليق األلباين

ابـن  إلمام جمد الدين أيب السعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري        يقول ا 
:األثري

: يقـال . وألْقَـى أِجـد الأي. أِريكتهعلىمتِكئاًأحدكمأُلِْفينال(.. 
تهإذاإلْفاًء،أُلِْفيِهالشيءألْفَيتجدهوفْتوصادولَِقيه٢(. ).ت(

ــسم ا الــرمحن الــرحيم   ـا  {: ب مـو   ُـضَى ا كَــان لِمــؤمِنٍ وال مؤمِنــٍة إِذَا قـَ
ِص اَ ورسـوَله فََقـد َضـلَّ                عـي ـنمو ـِرهِمأَم ِمـن ةراْلخِي ملَه كُوني ا أَنرَأم ولُهسرو

.من سورة األحزاب٣٦اآلية } ..ضَالًال مبِينًا
بـاب تعظـيم حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       / األولاجلـزء / ماجة لأللباينابن صحيح سنن  )١(

وكـذلك صـححها   . ١٣-١٣احلـديث  . ٢١صـفحة  / وسلم والتغليظ على مـن عارضـه     )وآله(
. ١١٨صـفحة  / بـاب يف لـزوم الـسنة   / كتـاب الـسنة  / ٣اجلـزء  / األلباين يف صحيح سنن أيب داود  

.٤٦٠٥احلديث 
.باب لفا/ ١٨٧صفحة / زء الرابعاجل/ النهاية يف غريب احلديث واألثر)٢(
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٢٢٠

!؟هل ملعون أَم ال...اخلمرشارب
) وآله(نّ رجالً على عهد النيب صلى اهللا عليهإعمر بن اخلطاب عن ... 

رسول اهللا صلى اهللا يضِحكه عبد اهللا وكان يلقّب محاراً وكان امسكان وسلم 
قـد جلَـده يف   وسـلم  ) وآلـه (وكـان الـنيب صـلى اهللا عليـه     ،وسلم) وآله(عليه

مـا  ،لعنـه االلّهـم :قـوم الشراب فأُيتَ به يوماً فأمر به فجلد فقال رجـل مـن ال          
فواهللا ما ،تلعنوهال:وسلم) وآله(فقال النيب صلى اهللا عليه،اكثر ما يؤتى به

 اهللا ورسولهعلمت ه حيب١(..أن(

وقـد جعـل كبقيـة احلكـام        صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          الحظ الـنيب    
مراء فكما كان هلؤالء ندماء وشعراء ومن يضحكهم يف لياليهم احل!!وامللوك

على اخلمر اًمدمنالًيضاً رجأصلى اهللا عليه وآله وسلم وما أشبه، فإنّ للنيب 
!ويضحكونهمن الذين ينفّسون عنه 

النيب صلى اهللا عليـه نّأ،بيهأعن ،عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ... 
لعن اهللا اخلمـر، ولعـن شـارا، وسـاِقيها، وعاصـرها،            : قالوسلم  ) وآله(

.٦٧٨٠احلديث . باب ما يكره من لعن شارب اخلمر/ كتاب احلدود/ صحيح البخاري)١(
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٢٢١..................................................................والتدلیس تناقضاتوالماألکاذیب: الفصل الثانی عشر

.إليه، وآكل مثنهارها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، واحملمولةومعتص

)١(..حديث صحيح بطرِقِه وشواهده: حتقيق شعيب األرنؤوط

وسـلم  ) وآلـه (لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه     :عمر، قال ابن   عن..
)٢(.وساقيهاشارب اخلمر،

ل قال رسـو : حدثنا عوف، عن احلسن، عن عبد اهللا بن عمرو، قال   .. 
شارب اخلمر كعابد الوثن، وشارب اخلمر:وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

)٣(.كعابد الالّت والعزى

لعــن اهللا اخلمــر :صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم  الحـظ قــول رسـول اهللا   
!!وشارب اخلمر كعابد الوثن، كعابد الالّت والعزى... وشارا

احة املـؤمنني والرمحـة   ومن يلعنه اهللا ورسوله يكـون مطـروداً مـن سـ           
..الربانية

صـلى اهللا  ورسوله عز وجلّ، اهللا هن يلعن من يلعن أوِمن واجب املسلم    
.عليه وآله وسلم

يـشرب اخلمـر ويعبـد الـالّت         نهـل مـ    :والسؤال الذي يطرح نفـسه    
وما فائدة هـذا  ؟  باً للباري عز وجلّ   ِحوالعاصي هللا تعاىل يكون م     ،والعزى

؟احلب

.٥٧١٦احلديث / ٩صفحة / مسند عبد اهللا بن عمر/ اجلزء العاشر/ مسند اإلمام امحد)١(
.١٣٦٤١احلديث . ٤٥١صفحة / ١٢اجلزء / املعجم الكبري للطرباين)٢(
.١٨٧٠احلديث / باب الترهيب/ كتاب احلدود/ حجر العسقالينابن الب العالية للحافظاملط)٣(
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٢٢٢

!!صلى ا عليه وآله وسلميكتب الوحي للنيب ... صرانين
عـن انـس  حـدثنا عبـد العزيـز،       : حدثنا عبد الـوارث   : بو معمر أحدثنا  

، وقرأ البقرة، وآل عمران، فكان يكتب للنيب مفأسلَرجلٌ نصرانياًكان: قال
الّ إيدري حممد   ما: ، فكان يقول  نصرانياًفعاد،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

هـذا  :فأماته اهللا، فدفنوه، فأصبح وقد لَفَظَتـه االرض، فقـالوا     ! ما كتبت له؟  
هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فـألقوه، فحفـروا لـه    لَما  صحابه،أفعلُ حممٍد و  

صـحابه،  أهـذا فعـلُ حممـٍد و   : فأعمقوا، فأصبح وقـد لفظتـه االرض، فقـالوا     
روا له، وأعمقوا له يف االرض ا هرب منهم فألقَوه، فحفمنبشوا عن صاحبنا لَ

صــبح قــد لفظتــه االرض، فعلمــوا أنــه لــيس مــن النــاس،  أمــا اســتطاعوا، ف
١(فألقَوه(

- وسلم ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّى-للنيبيكتبفكان: القسطالينيقول
إالحممديدريما، اهللالعنه: يقولفكان... كانكما)نصرانيافعاد(الوحي

.٣٦١٧احلديث . باب عالمات النبوة/ كتاب املناقب/ صحيح البخاري)١(
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٢٢٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

هتحرطَأي.. ).األرضلفظتهوقدفأصبحفدفنوه(... اهللافأماته،لهكتبتما
ورمتصدقهعلىويدلرآهمنعلىاحلجةلتقومخارجهإىلالقربداخلمنه
الرمـي )هـذا (الكتـاب أهلأي)فقالوا(-وسلم  ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّى-
املهملةبالعني)أعمقوافلهفحفروا(...)منهمهربملاوأصحابهحممدفعل(

وقد(فأصبحاستطاعوامااألرضيفلهفأعمقواذروأليب)فأصبح(أبعدوا
هربملاصاحبناعننبشواوأصحابهحممدفعلهذا: فقالوااألرض،لفظته
فأعمقوالهفحفروا(القربخارج)فألقوه(ذرأليبمنهمهربملاسقط)منهم

فعلموااألرضلفظته(قد: ذروأليب)قدفأصبحاستطاعوامااألرضيفله
: مسلمعندثابتروايةويف)فألقوه(الناسربمنبل)الناسمنليسأنه

)١(.منبوذًافتركوه

صلى اهللا عليه وآله خبار باملغيبات، قد رويت عن النيب إهناك : أقول
سلمني ِليستأِمنه على دستور امل! فكيف به اليعلم بأمر هذا النصراين؟.وسلم

!وهو القرآن الكرمي؟

:العسقالينحجرابن ويقول

)٢(.)..هامسقف على أم لََ)كان رجل نصرانياً(قوله (.. 

.٦٤صفحة / اجلزء السادس/ إرشاد الساري)١(
.٣٦١٧احلديث . ٦٢٥صفحة / كتاب املناقب/ اجلزء السادس/ فتح الباري)٢(
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٢٢٤

وجود محاٍر يشنعون على الشيعةالصحابةسنة مدرسة أتباع
!!احلديثيةيتكلّم يف مصادرهم

:الكليينللشيخالكايفكتاب جاء هذا احلديث يف 

نّ ذلـك احلمــار كَلّــم  أ: الــسالمعليــهمــام علـي يــروي اإلويف احلـديث  
يب حـدثين،  أإنّ نـت وأمـي  أبـأيب  : فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا   

،ليـه نـوح  إفقـام  ،نه كان مع نـوٍح يف الـسفينة   أ،بيهأعن جده، عن     ،بيهأعن  
النبيني خيرج من صلب هذا احلمار محار يركبه سيد     : فمسح على كفلِه مث قال    

)١(...فاحلمد هللا الذي جعلين ذلك احلمار،وخامتهم

..هادنسالحظ .. لتوضيح هذه الرواية

، عـن حممـد بـن       زيـاد بـن سـهل حممد بن احلسني وعلي بن حممد، عن        
:....قالعليه السالمالوليد الصرييف، عن أبان بن عثمان، عن ايب عبد اهللا 

..باب ما عند االئمة من سالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومتاعه/ زء األولاجل)١(
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بـو سـعيد    أسهل بن زياد    وهو. الحظ يف سند احلديث سهل بن زياد      
...دمي الرازياآل

:ال النجاشيق-١

   ــالغلو ــه ب ــه، ويــشهد علي كــان ضــعيفاً يف احلــديث، غــري معتمــد علي
)١(!!والكذب

:الشيخ الطوسيقال-٢

)٢(!با سعيد، ضعيفأسهل بن زياد اآلدمي الرازي، يكنى 

:)هـ١٤١٣املتوفّى سنة (اخلوئياسمأبو القالسيد قال -٣

ابـن   واسـتثىن : قال النجاشي والـشيخ يف ترمجـة حممـد امحـد بـن حيـىي              و
سـهل  الوليد من روايات حممد بن امحد بن حيىي يف مجلة ما استثناه روايته عن                

، وتبعه على ذلـك الـصدوق وابـن نـوح، فلـم يعتمـدوا علـى        بن زياد اآلدمي 
: الغـضائري ابـن  وقـال .. سـهل بـن زيـاد    رواية حممد بن امحد بـن حيـىي عـن           

كـان ضـعيفاً جـداً فاسـد الروايـة      : ابو سعيد اآلدمي الرازيسهل بن زياد 
ظهر أواملذهب، وكان امحد بن حممد بن عيسى االشعري أخرجه من قم، و 

  هى الناس عن السماع منه والرواية عنـه، ويـروي املراسـيل            الرباءة منه، ون
.ويعتمد ااهيل

نـه مل تثبـت     أوأ،فسهل بن زياد اآلدمي ضـعيف جزمـاً       ،وكيف كان 

.٤١٧صفحة / اجلزء األول/ رجال النجاشي)١(
.١٤٢صفحة / الفهرست)٢(
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)١(.وثاقته

:)قُدس سره(قال السيد و

ضعيفة، لَم تثبت صحة مجيع روايات الكايف، بل ال شك يف أنّ بعضها(
.بل إنّ بعضها يطمأن بعدم صدورها من املعصوم عليه السالم

نه يوجد يف الكايف روايات شاذّة، لـو لَـم نـدِع القطـع بعـدم               إ: وقال
انتـهى   .)..عليه السالم، فال شك يف اإلطمئنـاِن بـه         صدورها من املعصوم  
)٢(.كالمه رمحة اهللا عليه

تبـاع مدرسـة اهـل البيـت علـيهم الـسالم يعترفـون بوجـود                إنّ أ : أقول
حاديث سـاقطة وضـعيفة يف مـصادرهم    أساطري وأاحاديث مكذوبة وخرافات و 

لكـن كيـف   و! احلديثية، ومنها هذه الروايـة وال يأخـذهم يف احلـق لومـة الئـم       
صح الكتـب بعـد القـرآن    أواليت يعتربوا ! الصحابةسنة تباع مدرسة أبصحاح  

!وفيها مثل هذه االحاديث؟

وسـلم  ) وآله(قال صلّى رسول اهللا صلى اهللا عليه      . .عن ايب هريرة  ... 
إذ ركبـها  رجـلٌ يـسوق بقـرة   بينـا  : قبل على النـاس فقـال  أصالة الصبح مث    

سبحان : ، فقال الناسنما خلقنا للحرثإنخلق هلذا إنا مل: فقالتها برضفَ
وبينما . هما ثَم وما وعمر بو بكرٍ أنا و أفإين أُؤمن ذا    : فقال!اهللا بقرةٌ تكلّم  

سـتنقذها  احـىت كأنـه   بلَـ طَفذهب منها بـشاٍة، فَ    الذئبرجل يف غنمه إذ عدا      

.٣٤٠-٣٣٩صفحة / اجلزء الثامن/ معجم رجال احلديث)١(
.٩٢صفحة / اجلزء األول/ نفس املصدر السابق)٢(
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يوم ال راعـي  ،يوم السبعهافمن لَ،ستنقذْتها منياهذا : فقال له الذئب  ،منه
نـا  أفإني أُؤمن ذا  (:قال!سبحان اهللا ذئب يتكلّم   : فقال الناس ها غريي، لَ
)١(!!هما مثَّوما)وعمربو بكٍرأو

:حجر العسقالينابن يقول

)٢(.)!!ِهامسقف على أم لَ)بينا رجلٌ يسوق بقرة(قوله (.. 

اسمد أن يبحث عن   يري حجروابن،هذه اخلرافة  نرفضحنن  : أقول
.!صاحب البقرة

، صلى اهللا عليه وآله وسلماألكرم نّ كالم النيبأم يعلم هذا الدوسي ألَ
خربقه الصحابة، فلماذا خبار السماء واألأعنه من وكل ما يصدبو بكر أرض ي
موجودين أصالً يف احلديث؟غريمها ، ووعمر فقط

صيٍح يفهمـه كـلّ مـن ينطـق         نّ كالمهم كان بلساٍن عريب ف     أواألدهى  
..بالضاد

نْ يتحروا عما يف صحاحهم أ،الصحابةسنة ىل بأتباع مدرسة وكان اَأل
،!بعـد القـرآن العظـيم      ذي يعتربونه أصح كتـاٍب    والّ ،)كصحيح البخاري (

ود عون على غريهم وجومن ثُم يشن!! ويقرأوا أحاديث تكلّم احليوانات فيه
هل البيتأمدرسة تباعأتها يف كتب عدم صحنتواليت تبي.. لرواياتهذه ا

. عليهم السالم

.٣٤٧١احلديث . باب حدثنا أبو اليمان/ كتاب أحاديث االنبياء/ صحيح البخاري)١(
.٥١٨صفحة / باب حديث الغار/ كتاب أحاديث األنبياء/ اجلزء السادس/ فتح الباري)٢(
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٢٢٨

!يف النارلّهمُك..ومعاوية..عائشة..عليه السالممام عليجيوش اإل
بو أ، فلِقيين ذهبت ألنصر هذا الرجل   : حنف بن قيس، قال   عن األ ...

ي مسعـت   ارجع، فإن : ، قال الرجلهذانصرأَ: ؟ قلت تريدينأ: بكرة، فقال 
لتقى املسلمان بسيفيهما، اذا إ: يقولوسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه    
هذا القاتل، فما بال املقتول؟ !يارسول اهللا: ، فقلتفالقاتل واملقتول يف النار

)١(..انه كان حريصاً على قتل صاحبه: قال

يعِني)الرجلَاهذََألنصرذَهبت(وقَولُه(..:العسقالينحجر ابن يقول
ِليكَذَا،اًعوِلٍمِفيهسمذَاِمنِههجالْو،قَدوارِهأَشِإلَيلِّفؤنِ ِفيالْمالِْفـت

لَفْظُهةأُِريد(وربننصموِلعسلَّىاللَِّهرصـهِ اللَّهلَيوسـلم ) وآلـه (ع(ادز
الـصحاِبي هوالْكَاِفِبِإسكَاِنبكْرةَوأَبو. اًعِليعِنييِروايِتِهِفياِعيِليمساال

ورهشكَانَ، الْموفناَألحادأَنْأَرجرخِمِهيِإلَىِبقَوِليِنعقَاِتلَطَاِلٍبأَِبيبِلي
هعمموِليمالْجاههوفَنةَأَبكْربعجلَ،فَرمحوةَوأَبكْرِديثَبلَىالْحوِمِهعمع

وكتـاب  . ٧٠٨٣احلـديث   . لتقـى املـسلمان بـسيفيهما     ابـاب إذا    / كتـاب الفـنت   / صحيح البخاري )١(
.٣١احلديث }...ن الْمؤِمنِني اْقتََتلُواوإِن َطاِئفََتاِن ِم{: باب/ االميان
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علَىمحمولٌأَنهفَالْحقوِإالّ،ِللْمادِةحسماًِبسيفَيِهماالْتقَيامسِلميِنكُلِِّفي
)١(.).ساِئٍغتأِْويٍلِبغيِرِمنهماالِْقتالُكَانَِإذَاما

نع الطعن على أحـٍد مـن الـصحابة     ة على وجوب م   نهل الس أتفق  او(.. 
     منهم    بسبب ما وقع هلم من ذلك ِرف املُحقهم لَ أل ،ولو عم يقاتلوا يف تلـك    ن

ثبـت انـه   بـل  جتهاد،، وقد عفا اهللا عن املخطئ يف اال      جتهاٍدإالّ عن   إاحلروب  
.).!ينأجررنّ املصيب يؤجأو،يؤجر أجراً واحداً

 ..)قلت :ِموثُنقلّ أين توقّفوا عن القتال يف اجلمل وصفّني ذكان الّم
)٢(.)..!ن شاء اهللاإ،مأجورعدداً من الذين قاتلوا، وكلّهم متأولٌ

وهم كَانوا مجتِهِدين، (.. :)عما شجر بين الصحابِة(تيمية ابن ويقول
م الـصاِلِح، مغفُـور لَهـم       إما مِصيِبني لَهـم أَجـراِن، أَو مثَـاِبني علَـى عمِلِهـ            

فَِإنَّ - وقَد سبق لَهم ِمن اِهللا الْحسنى - خطَؤهم، وما كَانَ لَهم ِمن السيئَاِت 
ما لَههِفرغ٣(. )..اَهللا ي(

الـصحابة كيـف أولـوا احلـديث ـذه      سـنة  الحظ علماء مدرسـة   : أقول
.!الصحابة من وحل التاريخالكيفية، وذلك إلخراج بعض 

فعلى هذا، فاملعركة اليت دارت رحاها بني االمام علي عليه السالم وبني        

ــوا {بــاب / كتــاب اإلميــان/ اجلــزء األول/ فــتح البــاري)١( ــؤِمنِني اقَْتتَُل الْم َطاِئفََتــاِن ِمـن إِنو...{ /
.٨٦ص

/ ٣٤صـفحة  / )إذا التقى املسلمان بـسيفيهما (باب / كتاب الفنت/ ١٣اجلزء / نفس املصدر السابق  )٢(
.٧٠٨٣احلديث 

.٤٠٦صفحة / اجلزء الثالث/ جمموع الفتاوى)٣(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٣٠

.!عائشة، يوم اجلمل كانت بتأويٍل سائٍغ

فما مصري القتلى من اجلانبني؟ وهل كلّهم يف النار كما يتبين من هذا             
الذي ،التميميكطلحة بن عبيد اهللاباجلنةراملبشوما مصري املقتول احلديث؟
وما مصري ! الصحابة؟سنة تباع مدرسة أباجلنة عند املبشرينالعشرةيعترب من 
!القاتل؟

ــأنّ عــدد قتلــى معركــة اجلمــل ليــست باملئــات   بــل بعــشرات ،واعلــم ب
من قبـل  سائٍغكان ذلك بتأويٍلهل  ؟ و اًفهل ذهبت دماء هؤالء هدر    ،الفاآل

!عائشة وطلحة؟

ثنـا عبــد اهللا بــن صــاحل  ،املعمــريلـي بــن شــبيب ثنـا احلــسن بــن ع ...
،عن سعيد بن مسلم امللكي،حدثين حممد بن سليمان بن األصبهاين     ،األزدي

لَما سار علي إىل البصرِة دخـلَ علـى أُم   : عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت   
ِسر يف حفظ اِهللا ويف : فقالتوسلم ) وآله(سلمةَ زوج النيب صلى اهللا عليه 

كَن       ،معك واحلق ،لى احلقك لَعاِهللا إن أنْ أعص    و ِفِه، فو هي أَكراهللا  يلوال أن
أنْ نقـر يف بيوتنـا لَـِسرت        وسلم  ) وآله(ورسوله، فإنه أَمرنا صلى اهللا عليه       

،من نفسي ومعك علي لُ عندي وأعزهو أفض نم معك واِهللا ألرسلَن لكن
. بين عمرا

)١(.على شرط البخاري ومسلم: لذهيب يف التلخيصتعليق ا

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٠٩/ ٤٦١١احلديث . ١٢٩صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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ه نـ أخربين ابو سـلمة بـن عبـد الـرمحن،           أ:عن يونس، عن الزهري   ...
طاعين، أن  م: قالوسلم  ) وآله(نّ رسول اهللا صلى اهللا عليه       أ،  هريرةبا  أمسع  

طاعين، أفقد أطاع اهللا، ومن عصاين، فقد عصى اهللا، ومن أطاع أمريي، فقد 
)١(.ي فقد عصاينومن عصى أمري

صــلى اهللا عليــه قــال رســول اهللا: عــن أيب ذر رضــي اهللا عنــه قــال... 
ومن ومن عصاين فقد عصى اهللا،من أطاعين فقد أطاع اهللا،:وسلم) وآله(

.أطاع علياً فقد أطاعين، ومن عصى علياً فقد عصاين

)٢(.صحيح: صيتعليق الذهيب يف التلخ

 نـس بـن    أيب التيـاح، عـن      أن شـعبة، عـن      حدثنا حيىي، ع  :حدثنا مسدد
، وأطيعواعوااسم:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: مالك  قال 

)٣(..عليكم عبد حبشيلَاستعِمِنإو

مـن رأى مـن أمـريه شـيئاً     :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      الـنيب   يقول  و
الّ مات ميتة إيموت، فكِرهه، فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرباً ف    

)٤(..جاهلية

طِيعـوا الرسـوَل وُأوِلـي اْلـأَمِر        أَطِيعـوا اللَّـه وَأ    {: باب قوله تعـاىل   / كتاب األحكام / صحيح البخاري )١(
كُم٧١٣٧احلديث . }مِن.

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني        / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني  )٢(
.٢١٥/ ٤٦١٧احلديث . ١٣٠صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه

.٧١٤٢ح. المام ما لَم تكن معصيةباب السمع والطاعة ل/ كتاب األحكام/ صحيح البخاري)٣(
.٧١٤٣احلديث . نفس املصدر السابق)٤(
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:وســلم) وآلــه(قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه: عــن أنــٍس قــال... 
..علي وعمار وسلمان،شتاقت اجلنة إىل ثالثٍةا

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

انَ كَـ : عن خاِلـِد بـِن الْوِليـِد قَـالَ      : عن علْقَمةَ  ،عن سلَمةَ بِن كُهيٍل   .. 
بيِني وبين عماِر بِن ياِسٍر كَالم فَانطَلَق عمار يشكُو ِإلَى رسـوِل اهللا صـلَّى اهللا             

فَجعلَ خاِلد ال يِزيـده ِإالّ ِغلظـةً ورسـولُ اِهللا صـلَّى             : قَالَوسلم  ) وآله(علَيهِ  
يارسـول اِهللا أَال    : ر وقـال  فَبكَـى عمـا   : سـاِكت قَـالَ   وسـلم   ) وآلـه (اُهللا علَيهِ   
: وقَالَِإلَي رأْسهوسلم ) وآله(فَرفَع رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيهِ  : قَالَتسمعه؟  

فَخرجت فَما كَانَ : من عادى عماراً عاداه اُهللا، ومن أبغضه أبغضه اُهللا، قَالَ
ِرض ِمن ِإلَي بٌء أَحيشِضيفَر اٍر فلقيتهما ع.

)٢(.)٦٢٥٧و٦٢٥٦(املشكاة -صحيح: تعليق الشيخ األلباين

حـدثنا خالـد، عـن      : خربنـا عبـد الوهـاب     أ :حدثنا إبراهيم بـن موسـى     
عـا مـن   امسبا سعيد، فأإئتيا : عباس قال له ولعلي بن عبد اهللابن   نّأعكرمة،  

يانه، فلمـا رآنـا، جـاء فـاحتىب         حديثه، فأتيناه، وهو وأخوه يف حائٍط هلما يـسق        
كنـا ننقـل لَـِبن املـسجد لَِبنـة لَِبنـة، وكـان عمـار ينقـل لبنـتني           : وجلس، فقال 

ومـسح عـن رأسـه الغبـار      ،وسـلم ) وآلـه (لبنتني، فمر به النيب صلى اهللا عليه      

مـري املـؤمنني علـي    أذكر اسالم / كتاب معرفة الصحابة/ اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني  )١(
.٢٦٤/ ٤٦٦٦احلديث . ١٤٨صفحة / رضي اهللا عنه

باب ذكر إثبات بغض اهللا جـلّ  / عاشراجلزء ال/ حبان لأللباينابن التعليقات احلسان على صحيح    )٢(
.٧٠٤٠احلديث . ١٧٢صفحة / وعال من أبغض عمار بن ياسر رضي اهللا عنه
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ويدعونه اىلاهللا، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إىل! ويح عماٍر: وقال
)١(.النار

، وحتريف ذا احلديث الشريفهلتضعيف تيمية ابن حماولةالحظ : أقول
!!معناه

..)ـ وسـلم   ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعنيروالذياحلديثاوأمهأن
فقـال ،لـه تأووبعـضهم ،ضـعفَه فبعـضهم ،الباغيـة الفئـة تقتلك:لعمارقال

بـأطراف عفـان ابـن    ينبغـ قـالوا كمـا ،عثمـان لدمبةالطاِلمعناه:بعضهم
:احلـديث هذالهكرذُملاقالهأن،معاويةعنيروىماقالوبعضهم،األسل

أوحنن؟قتلناهقَماإنلَته٢(.)..أسيافنابنيوهألقَحيثوأصحابهعلي(

ل حمقق اوق، النبالءأعالِمِريِسيف عاوية هذا الرأي ملالذهيبدروأ: أقول
. من معاوية، غفر اهللا لهوهذه مغالطةٌ: الروايةسنادإلهحبعد تصحيالكتاب 

إذاً ،وسلم) وآله(وقد رد عليه علي رضي اهللا عنه، بأنّ حممداً صلى اهللا عليه 
لَ محزةَ حني أخرقَتجال: دحيةابن قال.ه مفحم إلزام جواب هذا من علي

)٣(.كالمهانتهى ..عليهااعتراض عنه، وحجةٌ ال

:يقول القرطيبو

: قول سيد املرسلني وإمام املتقني لعماٍر رضي اهللا عنـه   بوحسبك   (..

.٢٨١٢احلديث .. باب مسح الغبار عن الرأس/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح البخاري)١(
.٣٨٩صفحة / ٤اجلزء / منهاج السنة)٢(
.٤١٩صفحة / اجلزء األول)٣(
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وهو من أثبت األحاديث كمـا تقـدم، ولَمـا لَـم يقـدر      . تقتلك الفئة الباغية 
إنما قَتلَه من أخرجه، ولو كان حديثاً : معاوية على إنكاره لثبوته عنده، قال

.أنكَره وأكذَب ناقله وزورهفيه شك لَرده معاوية، و

فرسول اهللا : وقد أجاب علي رضي اهللا عنه عن قول معاوية بأنْ قال
وهـذا مـن علـي    . إذن قَتلَ محزةَ حني أخرجـه  وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

قاله اإلمام . عليهااعتراض رضي اهللا عنه، إلزام ال جواب عنه، وحجةٌ ال
)١(. ).اب بن دحيةاحلافظ أبو اخلط

:وسـلم ) وآلـه (قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : ، قالـت  عن عائـشة  
.ختار األرشد منهمااعمار، ما عِرض عليه أمران، إالّ 

)٢(.٦٢٢٧، املشكاة ٨٣٥الصحيحة :صحيح: حتقيق األلباين

ــاً  : والبغــي(..  ــا بغي ــى الرجــل علين ــدي، وبغ عــدل عــن احلــق  : التع
..واستطال

..الظلم والفساد: معناه الِكبر، والبغي: قال األزهريو.. 

هي الظاملةُ اخلارجةُ عن طاعة اإلمام العادل، وقال الـنيب          : والفئة الباغية .. 
)٣(.)..سمية، تقتله الفئة الباغيةابن ويح: لعماروسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

.١٩٥صفحة / اجلزء الثاين/ ل املوتى وأمور اآلخرةالتذكرة يف أحوا)١(
/ ٦٥ص / فـضل عمـار بـن ياسـر رضـي اهللا عنـه      / اجلزء األول/ ماجة لأللباينابن   صحيح سنن  )٢(

.١٤٧-١٢١احلديث 
.٧٨صفحة / ١٤اجلزء / منظورالبن لسان العرب)٣(
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ؤمِنِني       {: عن جويِبٍر، عِن الضحاِك، يف قَوِلـِه      ..  انِ مـن اْلمـ وإِن طَائِفَتـَ
       غِـي حتـى َتفِـيءى َفقَـاِتلُوا الـيت تَبرا على األُخماهدإح غَتب ا َفإِنمهنيوا بِلحاقْتََتلُوا َفأَص

    ِـِر اإَلـى أَم{ .ِف، قُلْتي؟ قـال   : قال ِبالسمالَهَوقُـونَ،  : فمـا قَـتزراُء مدـهش
)١(.إلَى الناِر: فما حالُ اُألخرى أَهلِ الْبغيِ من قُِتلَ منهم؟ قال: قُلْت: قال

طائفةُواألخرى،ٍلدعطائفةُاإلماِمطائفةأنّعلىمنعقدواإلمجاع(.. 
بٍيغ،أنّومعلوم٢(. )اإلمامكانعنهاهللارضياًعلي(

دقة بـن الربيـع،     حدثنا حممد بن عباد املكي، حدثنا أبو سـعيد، عـن صـ            
كنا عنـد  : عن عمارة بن غزية، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، قال           

يف نفٍر من املهاجرين واالنصار، فخرج وسلم ) وآله(بيت النيب صلى اهللا عليه  
خيـاركم املوفـون    : قـال . بلـى : قـالوا . أال أخـربكم خبيـاركم؟    : علينا، فقـال  

     اخلفي التقي بـن أيب طالـٍب، فقـال        : قال. املطيبون، إنّ اهللا حيب علي ومر :
.احلق مع ذا، احلق مع ذا

،واهليثمـي حبانابن قهوثّالربيعبنصدقة: تعليق حسني سليم أسد  
)٣(..ثقاترجالهوباقي

فعلي عليه الـسالم مـع احلـق، وطاعتـه       .. أُحكم بنفسك اآلن  : أقول
نة عند كافة املسلمني، طاعة اهللا تعاىل، ومعصيته معصية اهللا، وتشتاق له اجل

.٣٩٠١٨احلديث . ٤١٤صفحة / كتاب اجلمل/ ٢١اجلزء / أيب شيبةابن مصنف)١(
.١٩٤صفحة / اجلزء الثاين/ التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة للقرطيب)٢(
.١٠٥٢-٧٨احلديث / ٣١٨صفحة / اجلزء الثاين/ مسند أيب يعلى املوصلي)٣(
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أتبـاع  فهم من أهل اجلنة عنـد        ،وطلحة والزبري وأما معاوية .وكذلك عمار 
!الباطل؟ين يكونأفأين يكون احلق و. !الصحابة فقطسنة مدرسة 

:يقول الشيخ عبد اهللا اهلرري،)هداك اهللا(أخرياً

ن طاعة فكيف يكون من قاتل علياً جمتهداً مأجوراً، وقد خرج ع... (
أمري املؤمنني ونازعه يف إمارته، وخالف النصوص، وكذا أُريق ذا القتـال             
دماء أُلوٍف مؤلَّفٍة من املسلمني؟ منهم مجاعة من خيار الصحابِة والتـابعني،    

فكيف جيتمع األجر واملعصية؟

فقولُ علي مقدم على قوِل فالن وفالن من الّذين أرادوا أن يعتـذروا       
الّ هباًء منثوراً، إبل ليس قول هؤالء أمام قول علي رضي اهللا عنه ملعاوية،

)١(. ).تنفخ على جبٍل لتزيله،فَمثَله كَمثَِل الناموسة

)١(أو تابعي صحايب ِمن م عليلَهقات ن٩٥صفحة / الدليل الشرعي على إثبات عصيان م.
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٢٣٧

!!صحابيٍّ باع خمرًااسمتدليس البخاري يف صحيحه، وحماولته إخفاء
، بـن دينـار  حـدثنا عمـرو  : حـدثنا سـفيان، قـال   : حدثنا احلُميدي، قال  

بلـغ عمـر بـن اخلطـاب أنّ         : عبـاس  يقـول    ابن   أخربين طاوس أنه مسع   : قال
، أَلَم يعلم أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليهقاتل اهللا مسرة: سمرةَ باع مخراً، فقال

)١(.إىل آخر احلديث...وسلم) وآله(

نفس احلديث، وبنفس أوردوكيف !الحظ أمانة البخاري يف صحيحه
الصحايب سمرةَ الذي اسمفذَولكنه حاإلمام احلُميدي،عن شيخه السند،

!!)فالن(باع مخراً وأبدلَه بكلمِة

أخـربين  : حـدثنا عمـرو بـن دينـاٍر قـال     ،حدثنا سفيان  :حدثنا احلُميدي 
بلغ عمر بـن اخلطـاب أنّ   : عباس رضي اهللا عنهما يقول   ابن   طاوس أنه مسع  

، أمل يعلم أنّ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه     فُالناً اهللاُ لَقات: فُالناً باع مخراً فقال   

)١(١٣احلديث / ١٥٤صفحة / اجلزء األول/ يديمسند اإلمام احلُم.
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ــ: قــالوســلم ) وآلــه( علــيهم الــشحوم فجملوهــا اُهللالَقات ــتمراليهــود، ح
)١(.فباعوها

هذا الصحايب الّذي باع حجر العسقالين ِلابن )تشخيص(لنرى : أقول
:اخلمر

)لُهلَغَ(قَوبرمعنطَّاِببفُالناًأَنَّالْخبةِفي:)مخراًاعايسلمِرووبنم
سمرةَأَنَّ" اِإلسناِدِبهذَاعيينةَبِنسفْيانَعنشيبةَأَِبيبِنبكِْرأَِبيعنماجه

اعراًبملَ:فَقَالَخةَاُهللاقَاترمس"ادزِقيهيالْبطَِريِقِمن اِنـيفَرعالز " ـنع
انَسنفْيةعرمببنسدن٢(..)"ج(

البخـاري يالحـظ أنّ الكـثري مـن األفعـال املُـشينة             كتاب  الذي يطالع   
إنّ ، و)كـذا (قـد متّ تبديلـها إىل كلمـِة    للصحابِة أو األلفـاظ الطاعنـِة ـم،      

الصحايب الذي يبغضه البخاري، كذلك ، و)فالن(ه إىلامسمتّ تغيري الصحايب
يف الرواية، وال يريد نشر هذه الفضيلة أو املنقبة له، فيبدل        والذي له منقبة  

فَيالَها من أمانٍة علميٍة !! )كذا(، ومنقبتِه إىل)فالنٌ(، أو)رجٍل(ه إىل كلمِةامس
 ِِصفا هذا الرجليت!!

ولإلمام علي بن أيب طالٍب عليـه الـسالم النـصيب األوفـر ِمـن هـذا                  
.ة إال باهللا العلي العظيموال حول وال قو! التبديل

.٢٢٢٣احلديث . باب ال يذاب شحم املَيتة، وال يباع ودكُه/ كتاب البيوع/ صحيح البخاري)١(
صـفحة  ../ باب ال يذاب شـحم املَيتـة، وال يبـاع ودكُـه           / كتاب البيوع / اجلزء الرابع / فتح الباري  )٢(

.٢٢٢٣احلديث / ٤١٤
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فكيف يكون كتابه أصح كتاٍب بعد كتاب اهللا عز وجـل، وفيـه هـذه            
اخليانات؟

؟؟هذا هو ميزان أصح كتاٍب بعد القرآن الكرميهل

،)!الـصحيحة (أال حيق لنا أن نشك بالروايات الـيت يف كتـبكم احلديثيـة             
!؟اليت فيها هذا التالعب واخليانة يف النقلو

.البقرة/١٤٦اآلية . }ن فَرِيقًا مِنهم لَيكْتُمون الْحق وهم يعلَمونوإِ{
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٢٤٠

أَم مسحِهِما؟؟هل تفسريها َغسل الرجَلنيِ؟ ...آية الوضوء
ِة َفاْغـِسلُوا وجـوهكُم     وا ِإَذا ُقمـُتم ِإَلـى الـصال       يـا أَيهـا الَّـذِين َآمنـ       {:قال تعاىل 

ـدِ أَيـِن     وــيبإِلَــى اْلكَع َلكُــمجَأرو وسِــُكمءوا ِبرحــسامافِــقِ ورــى الْم . }يكُم ِإَل
.املائدةمن سورة٦اآلية

ــراءة..  ــن يف قـ ــثريٍ  ابـ ــن كـ ــزة وابـ ــة ومحـ ــسن وعكرمـ ــاٍس واحلـ : عبـ
)١(..األرجل على الرؤوس يف املسح عليهابعطف بالكسر،}كُموأَرجلِ{

غـسلتان  : عن عمـرو بـن دينـار، عـن عكرمـة، قـال            عيينة،  ابن   حدثنا
.ومسحتان

إنمـا هـو املـسح علـى        : ، عن الشعيب، قـال    داوودعلية، عن   ابن   حدثنا
أال ترى أنّ ما كان عليه الغسل جعلَ عليه التيمم، وما كان عليه  القدمني،  

.ِمهلَ، فلم يجعل عليه التيممأُُاملسح 

.٣٤٥صفحة / اجلزء الثاين/ قرآن للجصاصأحكام ال)١(
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جربيلنزل:قالالشعيبعن،ياميالبيدزعن،مغولبنمالكعن.. 
)١(.القدمنيعلىباملسح

نـه مسـع   أاخـربين عمـرو بـن دينـار     : جـريح قـال  ابـن    عبد الرزاق، عـن   
)٢(.الوضوء مسحتان وغسلتان:عباسابن قال:عكرمة يقول

) وآلـه (رفاعة بن رافع، أنه كان جالساً عند النيب صلى اهللا عليه            عن
صالة ألحٍد، حىت يسبغ الوضوء، كما أَمره اهللا إنها ال تتم : فقالوسلم 

تعاىل، يغـسل وجهـه ويديـه إىل املـرفقني، وميـسح برأسـه، ورجلَيـِه إىل             
.الكعبني

، صحيح  ٩٣/ ١صحيح الترغيب والترهيب    : صحيح: حتقيق األلباين 
)٣(.٨٠٤داوود أيب

بـن ىيحيـ بنعليثناطلحة،أيببناهللاعبدبنإسحاقثنامهام،ثنا.. 
اهللارسـول عنـد جالـساً كـان هأنـ : رافعبنرفاعةعمهعن،أبيهعن،خالد
قضىفلما،فصلىاملسجدفدخلرجلجاءإذ،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

،القـوم وعلىوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعلىمفسلّجاءصالته
،لِّصتملَفإنك،فصلِّرجعا:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقال

٢٩٨صـفحة  / باب يف املـسح علـى القـدمني   / كتاب الطهارة / اجلزء األول / ايب شيبة ابن   مصنف )١(
.١٨٤و١٨١و١٨٠األحاديث . ٣٠٢و

.٥٥احلديث . ١٩صفحة / باب غسل الرجلني/ اجلزء األول/ مصنف الصنعاين)٢(
بـاب مـا جـاء يف الوضـوء     / كتاب الطهارة وسـننها / زء األولاجل/ لأللباينماجةابن سننصحيح   )٣(

.٤٦٥-٣٧٨احلديث . ١٥١صفحة / على ما أمر اهللا تعاىل
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مـن علـي عبـت مـا أدريمـا : الرجلفقال،ثالثأو،مرتنياإمذلكوذكر
أحٍدصالةتتمالهاإن:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقال؟صاليت

،املرفقنيإىلويديهوجههيغسل،وجلّعزاهللاأمرهكماالوضوءيسبغحىت
مـن ويقـرأ ،دهجـ موياهللاوحيمـد ريكبـ مث،لكعبنياإىلرجلهو رأسهوميسح
يطمئنحىتركبتيهعلىيهكفّويضعويركعريكبمث،فيهلهاهللاأذنماالقرآن

كليأخذحىتقائماًويستوي،محدهملناهللامسع: يقولمث،ويستويمفاصله
ىتحـ األرضمـن جبهتهنفيمكّفيسجدريكبمث،صلبهيقيممث،مأخذهعظٍم

،مقعدتـه علىقاعداًويستويرأسهفريفع،ريكبمث،ويستويمفاصلهيطمئن
أحدكمصالةيتمال: قالمث،فرغحىتهكذالصالةوصف اف،صلبهويقيم

.ذلكيفعلحىت

)١(..شرطهماعلى: التلخيصيفالذهيبتعليق

 ..نِريٍك،عِنشع،يدٍر، قَالَ السيِد خبع نع:ـاءٍ   رـا ِبمعا دِليع تأَي
هـذَا وضـوءُ   : ، ثُم قَـالَ ومسح علَى ظَهِر قَدميِه، اًًتمسحِليتوضأَ، فَتمسح ِبهِ    

) وآلـه (لَوال أَني رأَيت رسولَ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـهِ   : من لَم يحِدثْ، ثُم قَالَ  
...هِر قَدميِه رأَيت أَنَّ بطُونهما أَحقمسح علَى ظَوسلم 

)٢(...حديث حسن: تعليق األرنؤوط

صـفحة  / بـاب التـأمني  / كتاب اإلمامة وصالة اجلماعـة / اجلزء األول / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٠٨/ ٨٨١احلديث . ٣٦٨

صـفحة  / اب مسند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه     ب/ اجلزء الثاين / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )٢(
.٩٤٣احلديث / ٢٥٦
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!!متناقضات أبي احلسني مسلم بن احلجاج يف صحيحه
وهـب، عـن   ابـن   حـدثنا : وحدثين أبو الطاهر امحد بن عمرو بن سرحٍ         

ونس، عـن  أخـربين يـ   : وهـبٍ ابن   اخربنا: وحدثين حرملة بن حيىي    )ح(.يونس
مسعـت عمـر بـن اخلطـاب     : شهاٍب، عن سامل بن عبد اهللا، عن ابيه، قـال   ابن  

إنّ اهللا عز وجل ينهاكم :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: يقول
)١(.أنْ حتلفوا بآبائكم

وحيلـف   ،خيالف أمر اهللا  صلى اهللا عليه وآله وسلم      نيبهنا ال : الحظ
هى عنهبالذي ن:!

فُـضيل، عـن   ابـن  حـدثنا : قـاال . بو بكر بن ايب شيبة وابن نمري    وحدثنا أ 
جـاء رجـل إىل الـنيب صـلى اهللا     : عمارة، عن أيب زرعة، عن ايب هريرة، قـال      

أمـا  (: يارسول اهللا، أي الصدقِة أعظم أجراً؟ فقال    : فقالوسلم  ) وآله(عليه  
.٤٢٧٠احلديث . باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل/ كتاب األميان/ صحيح مسلم)١(
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 هأَنبنلَت وأنت صحيح شحيح ختـشى الفقـر       : وأبيك قدصوتأمـل البقـاء،   أنْ ت
      ِت احللقوم قلتلَغِهلَ حىت إذا بموقـد كـان   ولفـالٍن كـذا،  لفالٍن كذا، : وال ت

)١(..)لفالٍن

ويف . عمر بن اخلطاب)!الفاروق(الراوي يف احلديث األول هو : أقول
أو أنّ النيب ،فإما أن يكون أحدمها كاذباً...احلديث الثاين الراوي أبو هريرة

ترى ما الذي . !وجلّاهللا عزهاهما نفعالً قد جاء ِبه وآله وسلم صلى اهللا علي
.ختتاره؟

.٢٣٩٩احلديث . أفضل الصدقة صدقة الصحيحباب بيان إنّ/ كتاب الزكاة!!/ نفس الصحيح)١(
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!!وختبطات الصحاح... النبويةاهلجرة
عـن  ،عن الزهـري  ،  عن معمرٍ  ،خربنا هشام أ،حدثنا إبراهيم بن موسى   

هاجر إىل احلبشة رجـال مـن املـسلمني وجتهـز أبـو            : عن عائشة  قالت    ،عروة
علـى رسـلك، فـإين    (:وسـلم ) وآلـه (، فقال النيب صلى اهللا عليه    بكر مهاجراً 

فحـبس  . نعـم : أو ترجوه بأيب أنت؟ قـال     : فقال أبو بكر  . )أرجو أنْ يؤذن يل   
لـصحبته، وعلـف    وسـلم   ) وآلـه (أبو بكـر نفـسه علـى الـنيب صـلى اهللا عليـه             

ا فبينـ : قالـت عائـشة  قال عروة . ربعة اشهٍرأراحلتني كانتا عنده ورق السمر     
هذا رسول اهللا : ، فقال قائل أليب بكرحنن يوماً جلوس يف بيتنا يف حنر الظهرية

فقـال  . م يكن يأتينـا فيهـا  مقبالً متقَنعاً يف ساعٍة لَوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه    
فجـاء  . فداً لك بأيب وأمي، واهللا إنْ جاء به يف هذه الـساعة إالّ ألمـٍر   : أبو بكر 

فاستأذن، فأذن له، فدخل فقال حني دخـل        وسلم  ) هوآل(النيب صلى اهللا عليه     
: قـال . قال إنما هم أهلك بأيب أنت يارسول اهللا. أَخِرج من عندك: أليب بكرٍ 

: قـال . فالصحبة بأيب أنـت يـا رسـول اهللا     : قال. )فإني قد أُذنَ يل يف اخلروج     (
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يب صلى قال الن. قال فخذ بأيب أنت يارسول اهللا إحدى راِحلَتي هاتني   . نعم
فجهزنامها أَحثَّ اجلهاز، ووضعنا    : قالت .)بالثمن(:وسلم) وآله(اهللا عليه   

اء بنت أيب بكر قطعةً من نطاقها فأوكَأت به امسفقطعت هلما سفرة يف ِجراٍب، 
) وآله(مث حلق النيب صلى اهللا عليه -ولذلك سميت ذات النطاقني-اجلراب 
يبيـت  لـه ثـور، فَمكُـثَ فيـه ثـالث ليـاٍل،            وأبو بكٍر بغاٍر يف جبٍل يقال     وسلم  

فريحل من عندمها - وهو غالم شاب لقن ثقف - يب بكرأعندمها عبد اهللا بن 
سحراً فيصبح من قريٍش مبكة كبائٍت، فال يسمع أمراً يكاداِن بِه إالّ وعاه،            

)١(.!حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم

صـلى اهللا   األكرم  بأنّ اهلجرة ليست للنيب     يف هذه الرواية نرى     : أقول
.بل آلل أيب قحافة! !عليه وآله وسلم

وكذلك راحلتي ،وبنته ذات النطاقني! بنه عبد اهللابكٍر وافنالحظ أنّ أب
هم أبطال مسرحية اهلجرة اليت !!باإلضافة إىل طعام آل أيب قحافة! أيب بكٍر

. !بدأت ظهراً، وأمام املأل

صلى اهللا عليه وآله ن للنيب ون واملترصدور قريٍش املالحقفأين كان كفّا
وومهاجرصلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ ومن أين خرج النيب ؟ليالً واراًوسلم 

؟أم من منفٍذ آخٍر بعيٍد عن أنظار قريش.من باب البيت؟آل أيب قحافة

وهـو عبـد اهللا بـن أيب بكـر، يـصولُ            اًمغـوار  ونرى يف هذه الرواية بطالً    
وصــباحاً ينقــل أخبــار قــريش  ،!فمــرةً هــو يف الغــار مــع أبيــه لــيالً ! جيــولو

.٥٨٠٧احلديث . لتقنعباب ا/ كتاب اللباس/ صحيح البخاري)١(
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فأين كان الصناديد واملكرة من قريش حينما يأيت يف الليل ويرجـع            ،!وأبطاهلم
اراً ملدة ثالثة أيام؟

كانـا  صلى اهللا عليه وآله وسـلم   بكٍر والنيب    اوكذلك نرى فيها بأنّ أب    
بينما نرامها يف احلديث التايل يصالن إىل ، )!ماهجر(بداية على راحلتني يف 

فأين الثانية ياترى؟، واحدٍةراحلٍة املدينة ب

حدثين حممد حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا عبد العزيز بن صـهيب           
إىل وسـلم   ) وآلـه (أقبل نيب اهللا صلى اهللا عليـه        : نس بن مالك  قال    أحدثنا  

ر شيخ يعرف ونيب اهللا صـلى اهللا عليـه         املدينة وهو مردف أبا بكٍر، وأبو بك      
يا أبا بكر : قال فيلقى الرجل أبا بكٍر فيقول   . شاب ال يعرف  وسلم  ) وآله(

:هذا الرجل يهديين السبيل، قال: من هذا الرجل الذي بني يديك؟ فيقول
ما يعين الطريق، وإنه إن١(...ما يعين سبيل اخلريفيحسب احلاسب أن(

:سقالينحجر العابن يقول

)املـستخرج (يفنعـيم أبـو وقـال ،سالمابن   هو)حممدثينحد(قوله(.. 
هأظنقوله.موسىأبواملثىنبنحممدهأن) عبـد ابـن    هـو )الـصمد عبـد ثناحـد

مرتدفأنهيحتمل:يداوودالقال)بكرأبامردف(قوله.سعيدبنالوارث
تعـاىل اهللاقـال خـرى، أراحلـةٍ علىيكونأنوحيتملراحلته،علىخلفه

}   دِفِنيرالئِكَةِ مالْم بِأَلٍْف مِن{أيحبعضاً،بعضهمتلويني بـن ورجالـت

وســلم )وآلــه(بــاب هجــرة الــنيب صــلى اهللا عليــه / كتــاب مناقــب األنــصار/ صــحيح البخــاري)١(
.٣٩١١احلديث . وأصحابه إىل املدينة
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النيبيديبنيبكرأبوميشيأنْمنهيلزمألنهالثاين،يصحال:وقالاألول
)١(. )..وسلم) وآله(عليهاهللاصلى

رسول ، ومعروففهو شيخ،بطل املسرحيةأبو بكر هو زال ال: أقول
كيـف خفـي علـى      ف .!جمهولشاب  صلى اهللا عليه وآله وسلم      األعظماهللا
ولد قبـل أيب بكـر بـسنتني أو        صلى اهللا عليه وآله وسلم      النيب  اري بأنّ   بخال

صلى هوبكر شيخاً ووفيكون أب! )يف والدتيهماالرواياتيف إختالٍف ب(ثالث
وعلى راحلٍة واحدة؟،مام أيب بكٍرأاًالزال شاباً وجالساهللا عليه وآله وسلم 

صلى اهللا عليه وآله نّ هكذا هجرة لسيد املرسلني إ:ولبيان احلقيقة أقولُ
جيب أنْ تكون سرية وال يعلم ا سوى املقربني له جداً ِلما فيها من    وسلم  

.)روحي له الفداء(خطورٍة على حياته 

        العمليـة بالكتمـان التـام يطّلـع قـريش علـى وقـت         الّئَلِـ  ،وجيب أنْ تتم
إذ طاملـا  . ويقتلـوه صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ومكان اهلجرة، وينالوا من النيب     

صلى اهللا عليـه    ستشهاده  اىل  إأرادوا القضاء عليه منذ بدء الرسالة اإلسالمية و       
.وآله وسلم

واليت يبين فيها بأن ،الصحيحةالحظ هذه الرواية ، )هداك اهللا(واآلن
صلى اهللا عليه وآله وسلم األعظم خبروج النيب )أصالً(يكن يعلم بكر ملاأب

اء أي امسه عبد اهللا وبنته البنوليس . ليلةَ هجرتِه املباركة من مكّةَ إىل املدينة

وسـلم  )وآله(باب هجرة النيب صلى اهللا عليه    / كتاب مناقب األنصار   /اجلزء السابع / فتح الباري )١(
.٣٩١١حلديث ا. ٢٥٠صفحة/ وأصحابه إىل املدينة
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ومل يكن لطعام آل أيب قحافة أي فضٍل على صاحب . دخٍل يف اهلجرة املباركة
كان الدور لبطل اإلسـالم     بل   .صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسالة واهلجرة   

وكانـت  .. أيب طالب عليه السالم الذي فَداه بنفسِه ونام يف فراشه         بن   علي
روحي (اهلجرة ليالً، بسبب مالحقِة الطُغاة له وسعيهم احلثيث للقبِض عليِه 

!!وليس يف وضح النهار، كما ذَكَرها البخاري. )فداه

، أريقط بن بكٍر األيلـي عبداهللا بن والدور الثاين كان للدليل املخلص  
إىل بر األمان بعدما أبعده صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي أوصل رسول اهللا 

.ال غريه.. وكان صاحبه يف اهلجرة. عن قريشٍ  ودخل معه يف الغار

اخربنا أبو بكر امحد بن جعفر بن محدان القطيعي ببغداد من أصِل كتابِه، 
ين أيب، ثنا حيىي بن محاد، ثنا أبوعوانة، ثنـا  ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل، حدث    

وشرى علـي نفـسه   : عباسابن قال.... .:أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال 
: عبـاس ابن   قال. مثّ نام مكانه  وسلم  ) وآله(فلِبس ثوب النيب صلى اهللا عليه       

فجاء أبو بكر  ،وسلم) وآله(وكان املشركون يرمون رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ) وآله(وأبو بكر حيسب أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. علي نائمو

وسلم ) وآله(إنّ نيب اهللا صلى اهللا عليه:فقال له علي. يانيب اهللا: فقال: قال
.!قال فانطلق أبو بكٍر فدخل معه الغار. هقد انطلق حنو بئر ميمون فأدِركْ

)١(..صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

املـؤمنني علـي  باب إسالم أمري  / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٥٠/ ٤٦٥٢احلديث . ١٤٣صفحة / أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنهابن 
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كيف دخل أبو بكٍر إىل الداِر املُحاصر من ِقبـِل املُـشركني مـن      : أقول
قريش؟ وكيف خرج منه منطِلقاً ومتوجهاً إىل الغاِر وأمام أنظارهم مجيعاً؟

من الصحابة يب بكٍر مع عمر بن اخلطاب، ونفٍرأدلّةٌ على هجرة أوهناك
!! ينةإىل املدصلى اهللا عليه وآله وسلم قبل هجرة النيب 

حدثنا انس بـن عيـاض، عـن عبيـد اهللا           : حدثنا إبراهيم بن املنذر، قال    
موضع -ملا قدم املهاجرون اَألولون العصبة   : عمر، قال ابن   عن نافع، عن  

- كان يؤمهم ساملٌ ،وسلم) وآله(قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه-بقباء
)١(..كثرهم قرآناًأوكان -يب حذيفةأموىل 

جـريج،  ابـن    خربينأ: حدثنا عبد اهللا بن وهب    : عثمان بن صاحل   حدثنا
يـؤم  -يب حذيفـة أمـوىل  -كـان سـامل   : عمـر  قـال  ابـن   نّأ،نّ نافعاً اخربه  أ

يف مسجد  وسلم  ) وآله(صحاب النيب صلى اهللا عليه      أاملهاجرين االولني، و  
)٢(...بو سلمة، وزيدأوعمر، وبكٍر،قُباٍء، فيهم أبو

قـد  ختفاء يف الغار، عتماد على السرية واال   النبوية يف اال  إذن فاحلكمة   
إىل املدينة، وأفشلت صلى اهللا عليه وآله وسلم أجنحت هجرة الرسول األعظم 

مع ، ختفى عن األنظار ثالثة أياٍم يف الغاراإذ . جهود مشركي وطغاة قريش
ام خـرج  بن بكٍر األيلي، وخالل هذه األيـ أُريقط   دليله املخلص عبداهللا بن   

.ه يف كل النواحي، ولكن دون جدوىاألوباش ومبعاونة األدالّء خبيوهلم يطلبون

.٦٩٢احلديث . باب إمامة العبد واملَوىل/ كتاب االذان/ صحيح البخاري)١(
.٧١٧٥احلديث . ستعماهلمواباب استقضاء املَوايل/ اب االحكامكت/ نفس املصدر السابق)٢(

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


٢٥١

صلى ا عليه حممدٍ أمةهل كانا خري )أبو بكر وعمر(
بعد نبيها؟؟وآله وسلم 

تتردد دائماً توجد يف كتب أتباع سنة الصحابة، والّيت اليت حاديثمن األ
من سوامها، بتفضيل أيب بكٍر وعمر على يم الناس ، لتوهئهمعلى ألسن خطبا

صـلى اهللا عليـه وآلـه     ليه السالم، قـول رسـول اهللا        عاإلمام علي  نقالً عن 
...خري أُميت بعدي أبو بكر وعمر:وسلم

:الحظ الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، وهو يضعف هذه الرواية

/ ١٧(عـساكر بـن  ا رواه.ضـعيف (:على احلديث، يقـول   هتعليقففي  
أبـا مسعـت : قـال سـريج بـن    بشرأخربنا: جبلةبنعبدالرمحنعن)٢/ ٣٧٥
اهللاىصـل اهللارسـول مسعنـا : قاالوالزبريعلياًمسعت: يقولالعطارديرجاء
فيـه يـذكر مولَـ ،جهريبنورادترمجةيففذكره.. .:يقولوسلم  ) وآله(عليه

.داإلسناضعيففهو: قلت.تعديالًوالجرحاً
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عنـه، ثقـتني بروايـة )٣٧٥/ ١/ ١(حامتأيبابن  ترمجه،سريجبنوبشر
/ ٢(أيضاًفيهيذكرملَ،جبلةبنوعبدالرمحن.تعديالًوالجرحاًفيهيذكرومل
الوهـو ". زرعـة أبـو عنـه روى: "قـال ولكنـه ،تعديالًوالجرحاً)٢٢١/ ٢

)١(..كالمهانتهى .).معلومهوكماثقةعنإاليروي

عليه السالم كان يرى كُال منـهما  اًنّ االمام عليإ،)هداك اهللا (الحظ
صـلى اهللا عليـه وآلـه       نهما خري أمة حممـٍد      أال  . )!خائناً! غادراً!آمثاً! كاذباً(

:، بعد نبيهاوسلم

اء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، امسوحدثين عبد اهللا بن حممد بن    
ا تـوفّي رسـول   فلم: قال عمر.... حدثه قالمالك بن أوسنّأ،عن الزهري 

أنـا ويلُّ رسـول اهللا صـلى اهللا         : قال ابو بكـر   وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     
أخيـك ويطلـب هـذا مـرياث     ابن   فجئتما تطلب مرياثك من   وسلم  ) وآله(عليه

:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه    : بو بكر أامرأته من أبيها، فقال     
، واهللا يعلـم إنـه      فرأيتماه كاذبـاً آمثـاً غـادراً خائنـاً        . رث ماتركناه صدقة  ما نو 

بو بكر وأنا ويلُّ رسـول اهللا صـلى         ألصادق، بار، راشد، تابع للحق، مثّ توفّي        
، واهللا فرأيتماين كاذباً آمثاً غـادراً خائنـاً  ،يب بكرأوويلُّ وسلم ) وآله(اهللا عليه   

)٢(..د تابع للحقيعلم إني لصادق بار راش

كعادتـه يف    وهـو يف أصح كتاٍب عند القوم،      البخاري،   الحظ: أقول

.٣٥٧٣احلديث . ٦٤صفحة/اجلزء الثامن/ واملوضوعةالضعيفةاألحاديث سلسلة)١(
.٤٥٩٣احلديث . يءباب حكم الف/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح مسلم)٢(
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فذَوحـ ،وعمر، إىل كذا وكـذا رأي اإلمام يف أيب بكٍر    بدلالتدليس كيف   
!:باقي احلديث

ابـن  حدثين الليث، قال حدثين عقيل، عـن   : حدثنا سعيد بن عفري، قال    
مث تـوفّى اهللا    .. .:قال عمـر  .. .ن احلدثان وس ب أخربين مالك بن    أ:شهاب قال 

فقبـضها  نـا ويلُّ رسـول اهللا  أ: بو بكرأفقال ،وسلم) وآله(نبيه صلى اهللا عليه    
،وسـلم ) وآله(بو بكر، يعمل فيها مبا عمل به فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه أ

اهللا ؟ وكذا وكذابا بكرٍ  أتزعمان أنّ   : وأنتما حينئٍذ، وأقبل على علي وعباٍس     
  مثّ توفّى اهللا     أيعلم ،للحق تابع ،راشد ،بار ،ه فيها صادقأن   بـا بكـر، فقلـت :

وأيب بكـر، فقبـضتها سـنتني،    وسـلم  ) وآلـه (نا ويلُّ رسول اهللا صلى اهللا عليه   أ
بـو بكـٍر، مث   أووسـلم  ) وآلـه (أعمل فيها مبا عمل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      

)١(...ما مجيعكُرموأَ،ما واحدةٌكُتمِلوكَجئتماين 

.٥٣٥٨احلديث . باب حبس نفقة الرجل قوت سنٍة/ كتاب النفقات/ صحيح البخاري)١(
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!؟أوكَفَر،، هل أشرك باها عبد ا بن عمرعندما قالَ.. )يا حممد(
ـا يــا{: بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم   هـَأي ـوا الَّــذِين نـَاتَُّقــوا آمَتغُــوا اابـهِ و إِلَيـ

.٣٥/ املائدة. }الْوسِيلَةَ

غـري أوصـنيعةٍ أوقرابـةٍ مـن قربتيأي،بهتوسليماكلّ: الوسيلة
)١(...تعاىلاهللاإىلبهيتوسلماِلفاستعريتذلك،

ربِهـم إِلَـى يبتَغُـون {: لقولـه ،  مـسعود ابـن    قـول جريـر ابـن    ختاراو...
أَيهم: قالهذاوِل، قتادةقالكماالقربة،هيوالوسيلة:قال....،}الْوسِيلَةَ
ب٢(..أَقْر(

يـا أَيهـا الَّـِذين آَمنـوا اتَُّقـوا اللَّـه وابتَُغـوا         {: يفة، أنه مسع قارئاً يقـرأ     عن حذ ..
)٣(..قال القربة، }إِلَيهِ الْوسِيلَةَ

.٦٦٢صفحة / اجلزء األول/ الكشاف للزخمشري)١(
.٨٢٠صفحة / اجلزء اخلامس/ كثريابن تفسري)٢(
. ٣٤١صـفحة  / تفـسري سـورة املائـدة   -كتـاب التفـسري   / اجلزء الثـاين / املستدرك على الصحيحني  )٣(

.٣٣٣/ ٣٢١٦احلديث 
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أيبوابـن ،الْمنـذر وابـن ،جريـر وابـن ،والِْفرياِبي،محيدبنعبدأخرج
.الْقربة: قَالَ}يلَةَوابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِ{: قَولهِفي،حاِتم

ــاِكموأخــرج الْحــح صوــن،حه فَــةعذَيــي،ح ــهِف ــهِ {: قَول ــوا إِلَي وابتَغُ
)١(. الْقربة: قَالَ}الْوسِيلَةَ

ير واملالئكة عليهم زدون اهللا تعاىل من عيسى وعنِمدِبعنمفكلّ(.. 
ل هو عليه ب،وسلم) وآله(عليه صلى اهللا السالم وسيلتهم إىل اهللا تعاىل نبينا

والواسطة بينهم وبني اهللا تعاىل يف ،الصالة والسالم وسيلة سائر املوجودات
طته اوأحظى اخللق بوس،وكذا سائر ما أفيض عليهم،إفاضته سبحانه الوجود

وهـو النـور   ،وعكوسـات آثـاره  ،هم أشـعة أنـواره   فـإن  ،األنبياء عليهم السالم  
ى األنبياء منه من آدم بني املاء والطني وقد تلقّ     اً و وكان نبي  ،والنيب املطلق  ،احلق

)٢(.)..واألصالبوراء حجاب األرحام 

اجلمعة،يومالصالةمنيلَعرواأكِث:صلى اهللا عليه وآله وسلموقال 
: قال؟تمِرأَوقدعليكضعرتكيف: اقالو.يلَعمعروضةٌصالتكمفإنّ
.األنبياءأجسادلَتأكُأنْاألرضعلىمرحتعاىلاهللاإنّ

" داوودأيبصحيح" كتايبيفهنتبيكما... صحيحإسناده: األلباينلوقي
)٣(.)٦٩٨(" الترغيبصحيح"و)١٣٦١("املشكاةختريج" و)٩٦٢(

.٧١صفحة / اجلزء الثاين/ الدر املنثور للسيوطي)١(
.١٢٦فحة ص/١٥زء اجل/ روح املعاين لآللوسي)٢(
.١٥٢٧احلديث . ٣٢صفحة/اجلزء الرابع/ لأللباينالصحيحةاألحاديث سلسلة)٣(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٥٦

)١(".أحياٌء يف قبورهم يصلّون-هم صلوات اهللا علي-األنبياء "و

بأنه يسمع  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    لنيب  يتبين من تصريح ا   : أقول
هو كما وذا يصح التوسل به،، )ماتهيف حياته وم(الدعاء والكالم من أُمته 

لرواياتمن بعض اواضح..

ضـريراً أتـى   الًرجإنّ: عن عثمان بن حنيف قال،عمىاألرواية  ومنها  
شـئت   نْإفقـال    ،افيينيعـ  دعـو اهللا أنْ   افقال   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب  

وإنْ،لك وهو خريأخرتفأَ،قال فادعه،شئت دعوتمرأن يتوضأ ويصلي ه
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب (:ركعتني ويدعو ذا الدعاء

اللهم ،ىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى يلإبك هتي توجحمد إنميا،الرمحة
)٢(.)يِفهعفِّشفَ

:تيميةابن وليق

وهب، ابن وقد روى الطرباين هذا احلديث يف املعجم، من حديث(.. 
رواه من حديث أصبغ بن الفـرج، حـدثنا عبـد اهللا بـن     . عن شبيب بن سعيد 

، عـن أيب جعفـر   اسـم وهب، عن شبيب بـن سـعيد املكـي، عـن روح بـن الق           
عـن عمـه عثمـان بـن       اخلطمي املدين، عن أيب أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف،             

حنيف، أنّ رجالً كان خيتلف إىل عثمان بن عفان يف حاجٍة له، فلقي عثمان 

.٦٢١احلديث . ١٨٧صفحة / اجلزء الثاين/ نفس املصدر السابق)١(
حه وصـح واحلـاكم ،وابـن ماجـة  ،والنـسائي ،والطـرباين ،وابـن خزميـة يف صـحيحه     ،رواه أمحد  )٢(

.والترمذي كذلك يف سننه،لباين يف صحيح اجلامعحه األوصح،ه الذهيبقَووافَ
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إئِت امليضأة فتوضأ، : بن حنيف، فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف
اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك (: مث إئِت املسجد، فصلِّ فيه ركعتني، مث قُل

إني أتوجه بك !لرمحة، يا حممدنيب ا،وسلم) وآله(بنبينا حممد صلى اهللا عليه 
وتـذكر حاجتـك، ورح حـىت أروح    )إىل ربك عز وجلّ فيقـضي يل حـاجيت     

مث أتى باب عثمان بن عفان، فأجلَسه . فانطلق الرجل فصنع ما قال له. معك
: مث قال له  . حاجتك؟ فَذَكَر حاجته فقضاها له    : معه على الطنفسة، وقال   

حاجـةٍ  نما كانت لك ِم: الساعة، وقال ماذكرت حاجتك حىت كانت هذه    
جزاك : مث إنّ الرجلَ خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له. فائتنا

فقـال  . كان ينظر يف حاجيت، وال يلتفت إلَي حتـى كَلَّمتـه ِفـي    اهللا خرياً، ما  
عليه واِهللا ما كَلَّمته، ولكن شهدت رسول اهللا صلى اهللا: عثمان بن حنيف

وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النيب صلى اهللا   ،وسلم) وآله(
يارسول اهللا، إنه ليس يل قائد، وقد شق : أفتصرب؟ فقال:وسلم) وآله(عليه 

إئِت امليضأة، فتوضأ :وسلم) وآله(علَي، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فو اِهللا مـا  : فقال عثمان بن حنيف. واتذه الدعادع  مث صلِّ ركعتني، مث   

.تفرقنا وطال بنا احلديث، حىت دخل علينا الرجل كأنه لَم يكن به ضر قطُّ

ه عمـري بـن   امسـ روى هذا احلديث شعبة، عن أيب جعفـر و      :قال الطرباين 
د بــه عثمــان بــن عمــر، عــن شــعبة، قــال أبوعبــد اهللا  يزيــد، وهــو ثقــة، تفــر

. واحلديث صحيح: املقدسي

ده مببلغ علمه، ومل تبلغه رواية روح والطرباين ذكر تفر:)بن تيميةا(قلت
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ه مل ينفـرد بـه عثمـان بـن     ، يبني أنـ وذلك إسناد صحيح. بن عبادة، عن شعبة   
)١(.تيميةابن كالمانتهى .).عمر

:يقول السيد حممد بن علوي املالكي احلسين
حـديث املـشاهد   أنّ عثمان بن حنيـف، الـراوي لل       : وحاصل القصة (

للقصة، علَّم من شكا إليه إبطاء اخلليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الّذي 
والنداء له مستغيثاً به بعـد       ،وسلم) وآله(فيه التوسل بالنيب صلى اهللا عليه       

ولَما ظن الرجل أنّ حاجته قُضيت بسبب .وسلم) وآله(وفاته صلى اهللا عليه 
حنيف بنفي ذلك الظن، وحدثه باحلديث ابن بادركالم عثمان مع اخلليفة،    

الّذي مسعه وشهده، ليثبت له أنّ حاجته إنما قُضيت بتوسله به صلى اهللا عليه 
ستغاثته به، وأكّد ذلك له بـاحللف إنـه مـا كَلَّـم     اوندائه له و  ،وسلم) وآله(

)٢(.كالمهانتهى .).اخلليفة يف شأنه

حامت الدوري، ثنا أبـو عـامر عبـد امللـك بـن           ثنا العباس بن حممد بن    .. 
أقبـلَ مـروان   : بن أيب صـاٍحل، قـال  داوود عمر العقدي، ثنا كثري بن زيد، عن    

أتدري ما : يوماً، فَوجد رجالً واضعاً وجهه على القِرب، فأخذ برقبته، وقال
نعم، فأقبلَ عليِه فإذا هو أبو أيوٍب األنصاري رضي اهللا عنه،: تصنع؟ قال

.... ولَم آِت احلَجر،وسلم) وآله(ِجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال

)٣(.صحيح: التلخيصيفتعليق الذهيب 

.١٥٥صفحة / قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)١(
.١٣٣الصفحة / مفاهيم جيب أن تصحح)٢(
.٢٧٩/ ٨٥٧١ح. ٥٦٠صفحة / اب الفنت واملالحمكت/ ٤ج / املستدرك على الصحيحني)٣(
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، إنّ هدف الصحايب أيب أيوب األنصاري من التوسل )هداك اهللا(الحظ 
الّذي يعتقد بعدم الفـرق بـني حياتـه    -صلى اهللا عليه وآله وسلم    هو النيب   

ه فالتراب واحلَجر ال قيمةَ هلما، إالّ أنهما بكوما حـول قـرب       ، وإالّ -ومماته
.كتسبا القيمة والشرف بذلكاقد ،صلى اهللا عليه وآله وسلم

، - وليد بيِت أُمية -على مروان الغاشم )أبو أيوب(أنظر كيف يرد و
ئت نعم، إني لَم آِت حجراً، بل ِج: هل تدري ما تصنع؟ بقوله: ما قال لهلَ

.صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب 

  ـة بينـهم يف              -إنّ مجيع املـسلمني     ثُمعلـى الـرغم مـن اخلالفـات املذهبي
يف صـلواِتهم  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     نيب يسلّمون على الـ -فروع الدين   

فلـو  .الـسالم عليـك أيهـا الـنيب ورمحـة اهللا وبركاتـه         : عند ختامها، ويقولـون   
،بوفاتـه، فمـا معـىن خماطبتـه       صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          ه  نقطعت صلتنا بـ   ا

!.والسالم عليه يومياً؟

لو كانت الصلة بيننا وبني من فارقوا احلياة موجودة، : ئلٌسأل ساوقد ي
فإنّك ال تُسمِع {: من سورة الروم٢فما معىن قوله سبحانه وتعاىل يف اآلية 

وما أنت مبسمٍِع من {: فاطرمن سورة٢٢، وقوله سبحانه يف اآلية }املَوتى
!.؟}يف القبور

:جييب على السؤال قائالًالّمة الفقيه جعفر السبحاين لعاو

ومن اع املفيد، مساع، االمساآليات السابقة هو أنّ املراد من اال       ِبمالحظة(
املعلوم أنّ مساع املوتى أو من يف القبـور ال جيـدي نفعـاً بعـدما مـاتوا كـافرين،          
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امليـت يـسمع قـرع    : يقـول ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    هو النيب    وإالّ فهذا 
)١(..النعال

)٢(..كان يزور القبور،صلى اهللا عليه وآله وسلموأنّ النيب 

)٣(...تفق املسلمون على تعذيب امليت يف القرباو

اع املفيـد، حتقيقـاً   مسـ اع هو االمسيدلّ على أنّ املراد من نفي اال   كلّ ذلك 
َلعلّي أعمُل صـاحلاً  * حتّى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجِعونِ   {: انهلقوله سبح 

رزَخٌ إىل يـوِم يبعثـون           إنّها كلمٌة هو قائلُها وِمـن ورائِهِـم بـ كَال كْتفيما تَر{. /
.١٠٠-٩٩اآلية -سورة املؤمنون 

سبحانه حيث إنّ اآلية صرحيةٌ يف رد دعوة الكُفّار، حيث طلبوا من اهللا
، فيكـون   )كَـالّ (أنْ يرجعهم إىل الدنيا حىت يعملوا صاحلاً، فيأتيهم النداء بـ         

نهم ال يسمعون أنّ مساع املوتى كذلك، ال أمتنيهم بال جدوى وال فائدة، كما 
)٤(..).أبداً، إذ هو مخالف ِلما مر من صريح اآليات والروايات

:تيميةابن ويقول

ابـن  م الْميِت ِبالْحي إذَا زاره وسلَّم علَيـِه، فَِفـي حـِديِث   وأَما ِعلْ (.. 
ما ِمن أَحٍد يمر  :وسلم) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    قَالَ رسولُ اهللاِ  : عباٍس قَالَ 

.١٣٣٨احلديث . النعالخفقيسمعامليت: باب/ اجلنائزكتاب/ البخاريصحيح)١(
.٢٢٦٩ح. ألهلهاوالدعاءالقبوردخولعنديقالماباب/ اجلنائزكتاب/ مسلمصحيح)٢(
.١٣٧٧و١٣٧٦ن ااحلديث. القربعذابمنالتعوذباب/ اجلنائزكتاب/ البخاريصحيح)٣(
.١١٥صفحة / حبوثٌ قرآنية يف التوحيد والشرك)٤(
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عرفَـه ورد علَيـهِ   ِبقَبِر أَِخيِه الْمؤِمِن كَانَ يعِرفُه ِفي الدنيا فَيـسلِّم علَيـِه، إالّ       
المِكابن   قَالَ. الساربِه    : الْملَيلَّى اُهللا عص ِبيالن نع ذَِلك توسلم) وآله(ثَب،

وأَما ما أَخبر اُهللا ِبِه ِمن حيـاِة الـشِهيِد         . وصححه عبد الْحق صاِحب اَألحكَاِم    
ِفي الْحِديِث الـصِحيِح ِمـن دخـوِل أَرواِحِهـم الْجنـةَ، فَـذَهب            وِرزِقِه وما جاءَ  

        ِرِهمغَيو يِقنيدونَ الصد ِبِهم صتخم إلَى أَنَّ ذَِلك اِئفالَّـِذي   .طَو ِحيحالصو
ق ودخولَ اَألرواِح الْجنةَ أَنَّ الْحياةَ والرز: علَيِه اَألِئمةُ وجماِهري أَهِل السنِة

ِبالشِهيِد، كَما دلَّت علَـى ذَِلـك النـصوص الثَّاِبتـةُ، ويخـتص              لَيس مختصاً 
الِْجهاِد فَأَخبر ِبذَِلك الشِهيد ِبالذِّكِْر ِلكَوِن الظَّانِّ يظُن أَنه يموت فَينكُلُ عِن

)١(. )..لْماِنع ِمن اِإلقْداِم علَى الِْجهاِد والشهادِةِليزولَ ا

واآلن الحظ رأي الدكتور عبد امللك عبد الرمحن السعدي، وهو من       
كبار علماء أتباع مدرسة سنة الصحابة املعاصرين يف العراق، يف حياة رسول 

روحي (وبعده نتقاله إىل الرفيق األعلى،اقبل صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا 
.)فداه

،صلى اهللا عليه وآله وسلمجوابه عن موضوع التشفّع برسول اهللا       ففي  
:يقول

أما بعد إنتقاله إىل الرفيق األعلى فهـل يـصح طلـب الـشفاعة منـه، ال            (
سيما أمام قربه الشريف، وعند السالم عليه؟

ويدعونَ مبا أنه ثبت مبا ال يقبل الشك أنّ األموات يسمعونَ ويتكلّمونَ

.٣٣٢-٣٣١صفحة / ٢٤اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
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عندما يسلَّم عليه ،وسلم) وآله(يف عامل الربزخ، وخباصة هو صلى اهللا عليه 
.ترد عليه روحه الشريفة

نتقاله، وبني حياته افال موجب للتفرقة يف طلب الشفاعة بني حياته قبل 
)١(.)واهللا املوفّق. ومن إدعى املنع، فعليه بالدليل. نتقالهااحلياة الربزخية بعد 

وأما عن موضوع طلب احلاجة أو الشفاء عند أضرحة الـصاحلني، أو            
:يقول)الدكتور السعدي(طَلَِبِه ِمن صاحب القرب، فها هو 

طلب الشفاء أو احلاجة عند ضريح الصاحلني، إن كان بقصد طلبه من (
صاحب القرب فهو كفر والعياذ باهللا، ألنّ الشايف هو اهللا، واملُعطي للحاجات 

وإذا سـألت  : قـال وسـلم  ) وآله(ألنّ النيب صلى اهللا عليه و وحده، هو اهللا 
.فاسأل اهللا

أما إذا طلب من اهللا تعاىل الشفاء، وقضاء احلاجة متشفّعاً إليه بربكة هذا 
اللّهـم  (: ، على أنْ يوجـه الـدعاء إىل اهللا بـأن يقـول       الويل فال مانع من ذلك    

. )جباه هذا الويلإشِف هذا املريض إكراماً هلذا الويل، أو 

 ق عن ذلك الويل فال مانع من ذلكِة التصدا إطعام الطعام، فإنْ كان بنيوأم
، على أنْ يوزع وحيلّ له، ألنّ الصدقة عن األموات مشروعة ويصل ثواا إليهم

وكذا إذا عمل الطعام بنية شفاء املـريض، ألنّ  . للفقراء، ألنّ الصدقة شرعت هلم    
)٢(.)داووا مرضاكم بالصدقة: يقولوسلم ) وآله(عليه النيب صلى اهللا

.١٠٦صفحة / الِبدعة يف املفهوم اإلسالمي الدقيق)١(
.٥٧صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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عنـد  ِبمن يتوسـل  اهللا بن عمر عبدالصحايب   )هداك اهللا (اآلن  الحظ  
:الشدائد

عبـد  حـدثنا سـفيان، عـن أيب إسـحاق، عـن          : حدثنا أبو نعيم قال   -١
ذكـر أحـب  أ:، فقال لـه رجـلٌ  عمرابن   جلرِ تخدر: الرمحن بن سعد قال   

)١(.ديا حمم: فقالالناس إليك،

عيـسى،  حدثين حممد بن إبراهيم األمناطي، وعمـرو بـن اجلنيـد بـن            -٢
د بن خداش، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق الـسبيعي،            وثنا حمم : قاال

فقال ، فجلسفخدرت رجله،عمرابن كنت أمشي مع : ، قال سعيدعن أيب   
)٢(.فقام فمشى،اهدحمميا: فقال. الناس إليكأحباذكر: له رجل

عي، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا ذحممد الرب حدثنا حممد بن خالد بن    -٣
: إسحاق، عن اهليثم بن حنش، قـال    حممد بن مصعب، ثنا إسرائيل، عن أيب      

أ: ، فقال له رجل   رجلهفخدرت،ا عند عبد اهللا بن عمر     كن الناس ذكر أحب
ما نشط فقام فكأن: قال.سلمو) وآله(صلى اهللا عليه دحمميا: فقال. إليك

)٣(.من عقال

ما لرجِلك؟  : أنه خدرت رجلُه فقيل له    ،  عمرابن   ومنه حديث . .-٤
د، يـا حممـ   : قـال أُذكـر أحـب النـاس إليـك،         : عصبها، قيل له  اجتمع   :قال

احلـديث  / ٢٥٠ص / رجلـه  تيقـول الرجـل إذا خـدر      مـا : ٤٣٧بـاب   / األدب املفرد للبخـاري    )١(
٩٦٤.

.١٦٨احلديث / ١٤١ص / ول إذا خدرت رجلهباب ما يق/يالسنالبن عمل اليوم والليلة)٢(
.١٧٠ديث احل. نفس املصدر السابق)٣(
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)١(.فبسطها

عمـر،  ابـن    عمن مسع  حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق،      -٥
.ديا حمم: قال. أُذكُر أحب الناس: رجلُه، فقيلخِدرت: قال

حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا زهري، عن أيب إسحاق، عن عبـد الـرمحن            
اجتمع :ِلرجِلك؟ قالما: عمر فَخِدرت رجلُه، فقلتابن جئتبن سعد،

عصبها، قلت: قالادع ،الناس إليك أحب :طَهايا حممسفب ،٢(.د(

اسـم وأبـو الق   ،حممد بن طلحة بن علـي الـرازي       ا أبو عبد اهللا   أخربن-٦
نـا   ،بـن حبابـة    اسمأنا أبو الق   ،الصريفيينأنا أبو حممد   :اعيل بن أمحد قاال   امس

عـن عبـد     ،إسـحاق ابن   عن،  نا زهري أ،نا علي بن اجلعد    ،البغوي اسمأبو الق 
فقلـت  ،فخـدرت رجلـه   ،كنت عند عبد اهللا بن عمـر       :الرمحن بن سعد قال   

:قال قلت،عصبها من ها هنااجتمع قال ؟يا أبا عبد الرمحن ما لرجلك     : له
 ادعفقال.الناس إليكأحب:ديا حمم.فانبطَس٣(.ت(

عـن  ،حدثنا سفيان وزهري بن معاوية    : دكني قال أخربنا الفضل بن  ..-٧
.١٣صفحة / باب اخلاء مع الدال/ ٢ج / األثري اجلزريالبن النهاية يف غريب احلديث واألثر)١(
بـاب  / ٦٧٤و٦٧٣صـفحة  / ٢ج / الـدة اخلامـسة  / غريب احلديث لإلمـام أيب إسـحاق احلـريب        )٢(

، يقول حمقّق الكتاب الدكتور سـليمان     ٦٧٤ويف هامش الصفحة    . ثاين والستون احلديث ال . خدر
، ٤٢٨/ ٢)باب ما يقـول الرجـل إذا خـدرت رجلُـه        (األدب املفرد   : بن إبراهيم بن حممد العايد    

، وقـد  ٢٧١/ وكتـاب األذكـار  . ١٣/ ٢والنهايـة  .. من طريق سفيان، عـن أيب إسـحاق بـه         ٤٢٩
وعـن . عمـر ابـن  السني موقوفاً عنابن أخرجه: هامش األدب املفرد ويف  . السنيابن   عزاه إىل 

.عباٍس بغري هذا السندابن 
.١٧٧صفحة /٣١اجلزء / عساكرالبن ريخ دمشقأت)٣(

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


٢٦٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

فخـدرت  عمـر   ابـن    عنـد كنـت : أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن سـعد قـال         
هاهنا، عصبها مناجتمع :يا أبا عبد الرمحن ما لرجلك؟ قال: فقلت،رجله

يـا  : قـال النـاس إليـك،   أحـب ادع :هذا يف حديث زهري وحـده، قـال قلـت         
١(.د، فبسطهاحمم(

كنـت عنـد   : قـال ، وبه عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن سـعد        -٨
ك؟ يا أبا عبد الرمحن، ما لرجل: فقلت له،رجلهفخدرت،عبد اهللا بن عمر

يـا  : الناس إليـك، قـال  أحبادع :هنا، قلتعصبها من هااجتمع :قال
٢(.د، فانبسطتحمم(

:قـال  ،عن عبد الرمحن بـن سـعد       ،إسحاقعن أيب  ،أخربنا زهري . .-٩
عبد الرمحن ما ا يا أب:فقلت له،فخدرت رجله،كنت عند عبد اهللا بن عمر

.الناس إليكأحبادع :قال قلت.عصبها من ها هنااجتمع :قال؟لرجلك
٣(. .فانبسطت،دفقال يا حمم(

حـول هـذا    الـصحابة   سنة  ء أتباع مدرسة    ماذا قال علما  واآلن الحظ   
؟ثراأل

الكَِلـم الطيـب يف األذكـار الـواردة عـن           : كتابـه تيميـة يف    ابن   هركَذَ-١
)٤(.وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

.١٥٤صفحة /اجلزء الرابع/ سعدالبن الطبقات الكربى)١(
.٢٥٣٩احلديث / ٣٦١صفحة /اجلزء األول/ اجلعدابن مسند)٢(
.١٤٢صفحة /١٧اجلزء / اء الرجال للمزيامسيف مال ذيب الك)٣(
.١٦٥صفحة . ويف الِرجِل إذا خدرت. ./الفصل السابع واألربعون)٤(
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عتباره منادليلٌ على قبوله هذا اللّفظ، وتيمية،ابن ما ذَكَره: أقول
.الكالم الطيب

ب تقـر يو،د بـه تعبـ يذكراً هلَعا ج مِم،  النووي يف كتابه األذكار    هركَذَ-٢
)١(.اهللا بهإىل

يف كتابه الوابـل  )بن قَيم اجلوزيةااملعروف ب(الزرعي الدمشقي هركَذَ-٣
الصيِم،ق عليهعلّيمولَ، بب من الكلم الطي٢(.ا يعين قبولهم(

حـتج ابـل ،ق عليهعلّيمولَ،يف كتابه حتفة الذاكرين   الشوكاين هركَذَ-٤
)٣(.هشواهد لَركَوذَ،ذكاراألمنه جبعلهِب

:يقول اإلمام السبكي

صلى والتشفّع بالنيب غاثة، ستواال،التوسلُحسنويأنه جيوز، : علما(
وجـواز ذلـك وحـسنه مـن        ،سبحانه وتعاىل  هإىل رب وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

األمور املعلومة لكلّ ذي دين، املعروفة من فعل األنبياء واملرسـلني، وِسـيِر        
ن ِمذلك  كر أحد   ينولَم   السلف الصاحلني، والعلماء والعوام من املسلمني،     

، فتكلّم تيميةَابن حتى جاءأهل األديان، وال سِمع به يف زمٍن من األزمان، 
يسبق إليه يف بتدع ما لَم اواألغمار، يف ذلك بكالٍم يلَبس فيه على الضعفاء

..سائر األعصار

.٢٤٠صفحة /رجلهخدرتإذايقولهماباب/ اجلزء األول)١(
.٢٠٤صفحة / رجلهخدرتذاإالرجليفواخلمسونالثاينالفصل/اجلزء األول)٢(
.٣١٢صفحة / اجلزء األول)٣(
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يقُلْه عاِلم ستغاثة والتوسل قولٌ لَم تيمية لالابن وحسبك أنّ إنكار... 
)١(.كالمهانتهى .).بني أهل اإلسالم مثلَةًبه قَبله، وصار 

من الصحابة وغريهـم  صلى اهللا عليه وآله وسلم     وسل به   الّذي ت : أقول
مرتلٍة وشأٍن عظيمِني عند خالقِه، وال فـرق بـني   ابعد مماته، واثقون من كونه ذ     

..وجوده يف عامل الدنيا من عدِمِه

:تيميةابن يقول

وحممد سيد ولد آدم، وأفضل اخللق وأكرمهم عليه، وِمن هنا، قالَ (.. 
اهللا خلق من أجِلِه العالَم، أو أنه لوال هو ملَا خلق عرشـاً وال             إنّ: من قالَ 

.كرسياً وال مساًء وال أرضاً وال مشساً وال قمراً

ال ،وسلم) وآله(لكن ليس هذا حديثاً عن النيب صلى اهللا تعاىل عليه 
ولَم ينقله أحد من أهل العلم باحلديث عن النيب صـلى         صحيحاً وال ضعيفاً،  

بل وال يعرف عن الـصحابة، بـل هـو كـالم ال              ،وسلم) وآله(عليه   اهللا تعاىل 
سـخَّر لَُكـم مـا ِفـي      {: ، كقولـه  وميكن أنْ يفَسر بوجٍه صـحيٍح     يدرى قائله،   

وسخَّر لَُكـم اْلفُْلـك لَِتجـِري فِـي الْبحـِر        {: وقوله. }السماواتِ وما فِي األَرضِ   
  َلكُم خَّرسرِِه وِبأَم ار٣٢(األَنْه( لَُكم خَّرسنِ ويائِبد رالَْقمو سمالش َلكُم خَّرسو

 ارهالنلَ وا)٣٣(اللَّيوهصةَ اللَّهِ ال تُحموا نِعدتَع إِنو وهأَلْتُما سكُلِّ م مِن آَتَاكُمو{ .
.ملخلوقات لبين آدموأمثال ذلك من اآليات الىت يبين فيها أنه خلَق ا

ستغاثة والتشفّع بالنيب صـلى اهللا  يف التوسل واال: الباب الثامن / شفاء السقام يف زيارة خري األنام     )١(
.٣٥٧صفحة / وسلم)وآله(عليه 
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ومعلوم أنّ هللا فيها ِحكَماً عظيمةً غري ذلك، وأعظـم مـن ذلـك، ولكـن                
يبين لبين آدم ما فيها من املنفعة، وما أسبغ عليهم من النعمة، فـإذا قيـل فَعـلَ           
كذا لكذا، لَم يقتِض أنْ ال يكون فيه حكمة أخرى، وكذلك قول القائـل لـو                 

بـل  قتضي أنْ ال يكـون فيـه ِحكَـم أُخـرى عظيمـة،            ال كذا ما خلَق كذا، ال ي      
يقتضي إذا كان أفضلُ صاحلي بين آدم حممد، وكانت ِخلْقَته غايـة مطلوبـة،     
وحكمة بالغة مقصودة، أعظم من غريه، صار متام اخلَلِق واية الكماِل حصلَ 

)١(.).وسلم)وآله(ِبمحمٍد صلى اهللا تعاىل عليه 

ابـن  بة، عن قتادة، عن سعيد بن املـسيب، عـن    ثنا سعيد بن أيب عرو    .. 
يا عيسى، : أوحى اهللا إىل عيسى عليه السالم: عباس رضي اهللا عنهما، قال

 لَقْتؤمنوا بِه، فلوال حممد ما خأنْ ي تكِمن أُم كَهن أَدرم رٍد، وأْمحمِبم آِمن
... آدم، ولوال حممد ما خلَقْت اجلنة وال النار

)٢(.أظنه موضوعاً على سعيد: هيب يف التلخيصتعليق الذ

وغـريه  !.بوضـعهِ )يظـن (الحظ موضوعية وعلمية الرجل، فهو      : أقول
.تفاق كلمتهم على حكمٍ واحٍداوذا ظهر عدم .. حكَم بضعفه، وآخر بنكارته

خـتالف بـني العلمـاء بـني     افمن ناحية السند وثبوت احلـديث، هنـاك     
أما من ناحية املعـىن، فلنتـرك       و .والرد والقبول، والتوقّف  اإلثبات والنفي،   

.٩٧و٩٦صفحة/ ١١اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
صـفحة  / ملرسـلني كتاب تواريخ املتقدمني من األنبيـاء وا  / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )٢(

.٢٣٧/ ٤٢٢٧احلديث . ٦٧١
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:يمية، ليحدثنا عنهتالبناال 

..)ِوير قَدو : بامسأَنَّ اَهللا كَت صلى اهللا عليه وآله النيب اسميقصد(ه
. اِقعلَى الْعرِش وعلَى ما ِفي الْجنِة ِمـن اَألبـواِب والِْقبـاِب واَألور     )وسلم

ِه امسورِوي ِفي ذَِلك ِعدةُ آثَاٍر تواِفق هِذِه اَألحاِديثَ الثَّاِبتةَ الَِّتي تبين التنِويه ِب
وقَد تقَدم لَفْظُ الْحِديِث الَِّذي ِفي الْمسنِد، عن ميسرةَ . وِإعالَء ِذكِْرِه ِحينِئذٍ 

ا ِقيلَ لَهِر لَماً؟ قَالَ: الْفَجِبين تِد: مىت كُنسالْجوِح والر نيب مآدو .

ابـن  أَِبـي الْفَـرجِ  وقَد رواه أَبـو الْحـسيِن بـن بـشران ِمـن طَِريـِق الـشيِخ         
حدثَنا :)وسلم ) وآله(الوفا ِبفَضاِئِل الْمصطَفَى صلَّى اُهللا علَيِه (الْجوِزي ِفي 

أَب     نب دمحا ماِلٍح، ِثنِن صب اقحإس نب دما أَحثَندرٍو، حمع نب دمحفٍَر معو ج
صاِلٍح، ِثنا محمد بن ِسناٍن العـويف، ِثنـا إبـراِهيم بـن طهمـان، عـن يِزيـد بـِن              

، متى يا رسولَ اِهللا: قُلْت: قَالَةَ،عن ميسربِن سفْيانَ،    ميسرةَ، عن عبِد اِهللا   
لَما خلَق اُهللا اَألرض واستوى إلَى الـسماِء فَـسواهن سـبع    : كُنت نِبياً؟ قَالَ 

خـاتم  محمد رسولُ اِهللا: سمواٍت وخلَق الْعرش، كَتب علَى ساِق الْعرشِ 
ي علَى اَألبواِب امسق اُهللا الْجنةَ الَِّتي أَسكَنها آدم وحواَء، فَكَتب اَألنِبياِء، وخلَ

واَألوراِق والِْقباِب والِْخياِم، وآدم بين الروِح والْجسِد، فَلَما أَحياه اهللاُُ تعالَى، 
أَنه سيد ولَِدك، فَلَما غَرهما الشيطَانُ ي فَأَخبره اُهللامسنظَر إلَى الْعرِش فَرأَى 

.ي إلَيِهامستابا واستشفَعا ِب

وِمن طَِريِق الشيِخ أَِبي :وروى أَبو نعيٍم الْحاِفظُ ِفي ِكتاِب دالِئِل النبوِة
حمد بن رشدين، ثنـا أَحمـد بـن سـِعيٍد     الْفَرِج، حدثَنا سلَيمانُ بن أَحمد، ِثنا أَ    
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 ناِهللا ب دبا عامسالفهري، ِثن ،لَمِن أَسِد بيِن زِن بمحِد الربع نع ،ِنيداِعيلَ الْم
) وآله(قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه: ِ عن عمر بِن الْخطَّاِب قَالَ  عن أَِبيه، 

يا رب، ِبحق محمٍد إالّ : الْخِطيئَةَ، رفَع رأْسه فَقَالَلَما أَصاب آدم:وسلم
يا رب إنك لَما : وما محمد؟ ومن محمد؟ فَقَالَ: غَفَرت ِلي، فَأَوحى إلَيِه

فَِإذَا ع ،ِشكرأِْسي إلَى عر تفَعلِْقي رخ تممأَتوبكْتِه مإالّ اُهللا : لَي ال إلَه
 تنإذْ قَر ،كلَيلِْقك عخ مأَكْر هأَن تِلمولُ اِهللا، فَعسر دمحامسم عم كامسه .

. نعم، قَد غَفَرت لَك، وهو آِخر اَألنِبياِء ِمن ذُريِتك، ولَواله ما خلَقْتك: فَقَالَ
انتهى .).ا الْحِديثُ يؤيد الَِّذي قَبلَه، وهما كَالتفِْسِري ِلَألحاِديِث الصِحيحِةفَهذَ

)١(.تيمية باحلديث، لعدم كونه موضوعاً، أو باطالً بنظرهابن ستشهادا

يف كالمـه عـن حـديث       ويقول السيد حممد بن علوي املالكي احلـسين       
:ى اهللا عليه وآله وسلمصلتوسل آدم عليه السالم بالنيب 

قبل أن وسلم ) وآله(ويف احلديث، التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه (
يتشرف العامل بوجوده فيـه، وأنّ املـدار يف صـحة التوسـل علـى أن يكـون                  
للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجلّ، وأنه ال يشترط كونه حياً يف دار 

ول بأنّ التوسل ال يصح بأحٍد إالّ وقت حياته يف       أنّ الق : ومنه يعلم .الدنيا
)٢(.كالمهانتهى .)تبع هواه بغري هدى من اهللادار الدنيا، قولُ من 

األلبـاين علـى كـون    حممد ناصر الدين  الشيخ  اعتراض   الحظ: أقول

.١٥٠صفحة / اجلزء الثاين/ جمموع الفتاوى)١(
.١٢٩الصفحة / مفاهيم جيب أن تصحح)٢(
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:!أفضل خلق اهللاصلى اهللا عليه وآله وسلم حممد األعظم النيب

علىاهللاعنداخلالئقأفضلوسلم ) وآله(يهعلاهللاصلىالنيبأنّ(.. 
قطعـي ،الثبـوت قطعيبنصإالّ،..تثبتالوهيعقيدة،وهذه. اإلطالق
هذافأينالداللة،قطعيمتواترحديٍثأوالداللة،قطعيةبآيٍةأيالداللة،

اهللاعنداخلالئقأفضلوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىكونهيثبتالذيالنص
)١(.كالمهانتهى .)طالق؟اإلعلى

يف أحد مؤلّفاته، فيه  مواقفاً  وهو يذكر    ،الحظ الذهيب واآلن،  : أقول
، وال نتقاله إىل الرفيق األعلىابعد صلى اهللا عليه وآله وسلم     توسل بالنيب   

!:ينكره، بل يورده بدون أي تعليق

نـة  كنـت أنـا والطـرباين وأبـو الـشيخ يف مدي     :املقـرئ يقـول   ابن   كان.. (
فلما كان وقت الرسول عليه السالم، فضاق بنا الوقت، فواصلْنا ذلك اليوم، 

وقلت القرب جلس، ا: فقال يل الطرباين. يا رسول اهللا اجلوع: العشاء حضرت
فحضر الباب علَوي  فقمت أنا وأبو الشيخ،     . فإما أنْ يكون الرزق، أو املوت     

يـا قـوم،    : كـثري، وقـال   شيءٌ  فيهما   ففتحنا له، وإذا معه غالمان بزنبيلني،     
ِلمحِب؟ فإني رأيته فأَمرينوسلم) وآله(شكَوتموين إىل النيب صلى اهللا عليه 

)٢(.)..إليكمشيء 

مسعـت  : مسعت منصور بن عبد اهللا اإلصبهاين يقـول    : وقال السلمي ..(

.١٤٩صفحة / التوسل أنواعه وأحكامه)١(
.٣٩صفحة / ٢٧اجلزء / تأريخ اإلسالم)٢(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٧٢

لم وسـ ) وآلـه (دخلت مدينة الرسـول صـلى اهللا عليـه          : أبا اخلري األقطع يقول   
فتقدمت إىل القِرب وسلّمت على ،ذقت ذواقاًاوأنا بفاقٍة، فأقمت مخسة أيام م    

أنا ضيفك : وقلتوعلى أيب بكٍر، وعمر ،وسلم) وآله(النيب صلى اهللا عليه 
مت خلف املنرب، فرأيـت يف املنـام رسـول اهللا           وِن: الليلة يا رسول اهللا، قال    

كر عن ميينه، وعمر عن مشاله، وعلي بني وأبو ب،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه
) وآلـه (قُم قَد جاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        : يديِه، فحركَين علي وقالَ   

فقمت إليه وقَبلْت بني عينيِه، فَدفَع إيلَّ رغيفاً، فأكلت نصفه وانتبهت ،وسلم
)١(.)..فإذا يف يدي نصف رغيٍف

: قـال  -ر علـى الطعـام    مـ ان خـازن ع   وكـ : قـال  -عن مالك الـداِر   ..
فجاء رجلٌ إىل قرب الـنيب صـلى اهللا عليـه    أصاب الناس قحطٌ يف زمن عمـر،   

فـأُِتي  ستسِق ُألمتك فإنهم قـد هلكـوا،   ايا رسول اهللا،    : وسلم فقال )وآله(
ئه السالم وأخربه أَنكم مسِقيونَ، وقُل إئِت عمر فأقِر: الرجل يف املنام فقيل له

يـا  : ، فأتى عمر فأخربه، فبكى عمـر مث قـال         ، عليك الكَيس  عليك الكَيس  له
)٢(.رب ال آلو إالّ ما عجزت عنه

:حجر العسقالينابن ويقول

من رواية أيب صـاحل الـسمان، عـن    وروى بن أيب شيبة بإسناٍد صحيٍح    (
أصاب الناس قحطٌ يف زمن عمر، (قال-وكان خازن عمر-ي مالك الدار

.٤٨٨صفحة / ٢٥اجلزء / نفس املصدر السابق)١(
.٣٢٦٦٥احلديث / ٦٣صفحة / كتاب الفضائل/ اجلزء السابع عشر/ بةأيب شيابن مصنف)٢(
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يـا رسـول اهللا     : فقالوسلم  ) وآله(جلٌ إىل قرب النيب صلى اهللا عليه      فجاء ر 
)ئِت عمرإ: ستسِق ُألمِتك فإنهم قد هلكوا، فأُِتي الرجل يف املنام فقيل لها

)١(.كالمهانتهى .).احلديث

:تيميةابن لويقو

من حديث أيب صخر محيد بن زيـاد، عـن يزيـد بـن         داوود   روى أبو (.. 
وسلم ) وآله(، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه عن أيب هريرةبن قسيط، عبد اهللا 

. ما ِمن أحٍد يسلّم علَي إالّ رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه الـسالم  :قال
)٢(.)وهذا احلديث على شرط مسلم.وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

سكيت أخربنـا أبــو الفـتح نـصر بــن احلـسن الــ    : وقـال أبـو علــي الغـساين   
قَحطَ املَطَر : قال. قَِدم علينا بلَنِسيةَ عام أربعٍة وستني وأربع مئة     : السمرقندي

فأتى . عندنا بسمرقند يف بعض األعوام، فاستسقى الناس مراراً، فَلَم يسقَوا
إني رأيت رأيـاً    : رجلٌ صاحلٌ معروف بالصالِح إىل قاضي مسرقند، فقال له        

عليك وخيرج الناس معك إىل : ا هو؟ قالوم: قال. أعرضه جأرى أن ختر
، وقـربه ِبخرتنـك، ونستـسقي عنـده،     اعيـل البخـاري  امسقرب اإلمام حممد بـن   
فخـرج القاضـي   . ِنعـم مـا رأيـت     : فقال القاضي : قال. فعسى اهللا أن يسقينا   

ص / ستـسقاء إذا قحطـوا  بـاب سـؤال النـاس اإلمـام اال     / ستـسقاء كتـاب اال  / ٢ج  / فتح البـاري  )١(
.١٠١٠احلديث . ٤٩٥

وعلّق حمقّـق الكتـاب الـدكتور ناصـر بـن           . ٦٦٣صفحة  / الد األول / إقتضاء الصراط املستقيم  )٢(
اجلـزء  / باب زيارة القبـور / كتاب املناسك/ سنن الترمذي : العقل على احلديث بقوله    عبد الكرمي 

.أنه على شرط مسلم)تيميةابن يقصد(وقد بين املؤلّف . ٢٠٤١احلديث / ٥٣٤صفحة / الثاين
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والناس معه، واستسقى القاضي بالناس، وبكى الناس عند القِرب، وتشفّعوا 
احبِه، فأرسل اهللا تعاىل السماء مباٍء عظيٍم غزيٍر، أقام الناس مـن أجلـه              بص

ِبخرتنك سبعة أياٍم أو حنوها، ال يستطيع أحد الوصول إىل مسرقند من كثرِة 
)١(. املطِر وغزارته، وبني خرتنك ومسرقند حنو ثالثة أميال

اهللا تعاىل بعد ىلولكون اإلمام علي عليه السالم، أحب اخللق إ: أقول
يف آية املباهلة لقوله تعاىل،صلى اهللا عليه وآله وسلمنفس النيب نبيِه، وكونه

ــة ــسنا   {: املباركـ ــساءُكم وَأْنُفـ ــساءَنا وِنـ ــاءُكم وِنـ ـ نَأبــا و ــدع َأبناءَنـ ــاَلوا َنـ ـ ــْل َتع َفُقـ
كُمأَْنفُسوحنن ال)آل عمران-٦١اآلية / }و كونه من ، وهو حي ،رنشع

ـاء               {: الشهداء، لقوله تعاىل   يـْل َأحب اتـوـِبيِل اللَّـِه َأم ْقَتـُل ِفـي سي ـنال َتُقوُلـوا ِلمو
ونرعال َتش َلِكنالبقرة-١٥٤اآلية / }و( . لنا أنْ جنعله أال حيق) ًوسيلة

!..وِنه رباًعتقاداً بكايف قضاء حوائجنا، ال )اخلالق البارئبيننا وبني اهللا

اهللارسـول إىلهـدي أُ: قـال مالـك، بـن أنسثنا: قالالسديعن...
ئـتين إهـم اللّ: فقـال طرياًوتركها،مسفقَ،أطياروسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

فجاء،معييأكلإليكخلقكبأحبطـرق ولـه . الطريحديثوذكر،علي
حـديث أجودهاومنن،السنشرطعلىوبعضهافيها،متكلمأنسعنكثرية
عـن املـثىن، بـن اهللاعبـد ثناسليمان،بنجعفرثنامسلم،شيخنسريبنقطن
اهللاصـلى اهللارسـول إىليهـدِ أُ: قـال أنسعنمالك،بنأنسبناهللاعبد

ويقول حمقّق هذا اجلزء من . ٤٦٩صفحة / ترمجة البخاري / ١٢اجلزء  / ِسيِر أعالم النبالء للذهيب    )١(
.٢٣٤/ ٢طبقات السبكي : كتاب صاحل السمر يف اهلامشال
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إليـك خلقـك بأحـب ئـتين إاللـهم : فقال،مشويحجلٌوسلم  ) وآله(عليه
)١(.احلديثوذكر. معييأكل

وأما حديث الطري، فله طُرق كثرية جداً، قد أفردتها .. (: هيبويقول الذ
)٢(.كالمهانتهى .).مبصنٍف، وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصلٌ

النـسائي يف كتابـه خـصائص       : ومن الّذين ذكـروا حـديث الطـري       : أقول
ــزري يف أســد الغابــة    ا، و٢٩ص / ١ج/ اإلمــام علــي  / ٤ج/ بــن األثــري اجل

، ٦٥٣فحةصــ/ ٨اجلــزء / مع األصــول يف أحاديــث الرســول، وجــا١٢٠ص
..وغريهم.. ١٤٣صفحة / ١٣اجلزء / واملتقي اهلندي يف كرت العمال 

صلى وهكذا احلال لفاطمة الزهراء عليها السالم، الّيت هي بضعةُ النيب 
ولإلمام احلسني عليه السالم، الّّذي هو من النيب، والنيب ،اهللا عليه وآله وسلم

:منهاهللا عليه وآله وسلم صلى
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول قـال :قـال ،مـرة بـن يعلىعن... 

سبطٌحسني،حسيناًأحبمناهللاأحب،حسنيمنوأنايمنحسني:وسلم
...األسباطمن

)٣(.١٤٤ماجةابن :حسن:األلباينحتقيق

٤٠وفيـات سـنة   -ترمجة أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب  / اجلزء الثالث / تأريخ اإلسالم للذهيب   )١(
.٦٣٣صفحة / للهجرة

.باب الطبقة الثالثة عشرة/ ١٠٤٢صفحة / اجلزء الثالث/ تذكرة احلفّاظ)٢(
باب مناقب احلسن واحلسني رضـي      / كتاب املناقب / اجلزء الثالث / ينصحيح سنن الترمذي لأللبا    )٣(

. ٣٧٧٥احلديث . ٥٣٩صفحة / اهللا عنهما
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:رح صحيح مسلمشيقول النووي يف 

تحاِد طريقتهما واتفاقهما يف امعناه املبالغة يف : )ا منهي وأننهذا ِم(.... 
)١(..طاعة اهللا تعاىل

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  

: يقول، أنْ)لترمذي آنفاًاملذكور يف صحيح سنن ا(قوله يف احلديث الشريف 
..إنّ احلسني ينهج نهجي، ويسلُك مسلَكي

وكذلك هو وأخوه اإلمام احلسن عليهما السالم، سـيدا شـباب أهـل      
:اجلنة

صـلى اهللا  قال رسـول اهللا : عن زر، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال        .. 
ومهـا خـري   احلسن واحلسني سيدا شباب أهـل اجلنـِة، وأب         :وسلم) وآله(عليه  
. .ِمنهما

)٢(.صحيح: التلخيصيفالذهيب تعليق 

هناك هلهذه الروايات الصحيحة، بعد التمعن يف، و)هداك اهللا(اآلن
علـي عليـه    اإلمـام   أو   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب   مانع ِمن أنْ أجعلَ   

عليـه وآلـه     صلى اهللا -بعد نبيهِ    -أَحب اخللِق إىل اهللا     (هو الّذي ،السالم

.٢٤٧٢احلديث / ٢٦صفحة / ١٦اجلزء / الد الثامن/ املنهاج)١(
مـن مناقـب احلـسن واحلـسني        / كتاب معرفة الـصحابة   / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )٢(

.٣٧٧/ ٤٧٧٩احلديث . ١٨٢صفحة / وسلم)وآله(صلى اهللا عليه بين بنت رسول اهللا
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٢٧٧..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

اإلمامني فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها، أو سيدة نساء العاملني ، أو )وسلم
يف شباب أهل اجلنة، وسيلةً بيين وبني اهللا عز وجلّي سيداحلسن واحلسني، 

كما يزعم وأُشرك بِه أحداً،؟، ال أنْ أتخذَ أياً منهم إهلاً أو رباً، قضاء احلوائج
.!البعض من اجلَهلَِة

)وهو من كبار علماء أتباع سنة الـصحابة (فها هو عبد العزيز بن باز 
:يقول

وسـلم  ) وآلـه (أن يسأل الرسول صلى اهللا عليـه         وال جيوز ألحدٍ  (.. 
ه ال ذلك كلّ، ألنّوحنو ذلك،أو شفاء مريٍض،أو تفريج كربٍة،قضاء حاجٍة

من اهللا سبحانهطلب إالّي،بوطلب اهللا وعبادةٌ لغريهه من األموات شرك...

وأما األموات فال يطلب منهم شيٌء، ال الشفاعة وال غريها، سواء ... 
كانوا أنبياء أو غري أنبياء، ألنّ ذلك لَم يت قد شرإالّ اع، وألنّ املي نقطع عمله

قـال  : ، قـال  هريـرة صحيح مسلم، عـن أيب      ، كما ويف    ستثناه الشارع اِمما  
آدم انقطع عمله، إالّ ابن إذا مات:وسلم) وآله(يه رسول اهللا صلى اهللا عل

ِمن ثالث، صةٌقَدصاحلٌ يدعو له لَدنتفع بِه، أو وي ١(.)..جارية، أو ِعلْم(

صـفحة  ./ التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة            )١(
.٢٤٢و٢٤٠
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٢٧٨

؟داوودآل الصحابي أبو موسى األشعري، هل ُأوتِي مزماراً من مزامري 
!!وهو ال يعرف متى يوجب عليه الغسل، ويفيت فتاوى غريبة

هريـرةَ أَبـا أَنَّ،أَخبـره الرحمِنعبِدبنسلَمةَأَباأَنَّ،ِشهاٍبابن   عِن.. 
ثَهدولَأَنَّ،حسوسـلم   ) وآلـه (عليهاهللاصلىاِهللار ـِمعاَءةَ سـى أَِبـي ِقـروسم

ِريعفَقَالَاَألش:قَدذَاأُوِتيهاِمِريِمنزـو قَالَ.داوودآِلمةَ أَبـلَمكَـانَ :سو
رمعنطَّاِببقُولُالْخىَألِبييوسموهواِلسِلِسِفيججاالْمايىأَبوسم

)١(.ويتالحنالْمجِلِسِفيجاِلسوهوموسىأَبوِعندهفَيقْرأُربناذَكِّرنا

!:الحظ اآلن، كيف يسأل عن الغسل

حـدثنا  : حـدثنا حممـد بـن عبـداهللا األنـصاري         : وحدثنا حممد بـن املـثىن     
عـن أيب موسـى    حـدثنا حميـد بـن هـالل، عـن أيب بـردة،              : هشام بن حسان  

: -وهذا حديثـه -حدثنا عبد األعلى : وحدثنا حممد بن املثىن    )ح. (األشعري

عـن وسـلم )وآلـه (عليـه اهللاصـلى إخبـاره كتـاب / ١٦ج / بلبانابن حبان بترتيبابن   صحيح )١(
.٧١٩٦و٧١٩٥احلديثني . ١٦٨و١٦٧ص /األشعريموسىأيبذكر/ الصحابةمناقب
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٢٧٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

عن أيب ردةَ، وال أعلمه إالّ عن أيب ب: قال. حدثنا هشام، عن حميد بن هالل 
ــال ــال   ا: موســى ق ــصار، فق ــاجرين واألن ــن امله ــطٌ م ــك ره ــف يف ذل ختل
بلْ : الِجيب الغسلَ إالّ من الدفِق أو من املاِء، وقال املهاجرون: األنصاريون

فأنا أشفيكُم من ذلك، : قال أبو موسى: قال. إذا خالطَ فقد وجب الغسلُ
أو يا أم املؤمنني - يا أُماه : فقلت هلافقُمت فاستأذنت على عائشة، فأُِذنَ يل، 

ال تستحيي أنْ تسألَين عما كُنت سائالً عنه أُمك :إني أستحييِك، فقالت-
    ،كما أنا أُمفإن ،كتلَداليت وسلَ؟  : قلتالغ على اخلـبريِ   : قالت فما يوِجب

قَطْتِبها    إذا ج:وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     . سـعلـس بـني ش
)١(.األربِع، ومس اِخلتانُ اِخلتانَ، فقد وجب الغسلُ

!:الحظ هذه الفتوى الغريبة، )هداك اهللا(واآلن 

أيبعـن ،الثـوري سـفيان عـن ،يمهـد بـن الـرمحن عبدطريقومن...
نباللّفدخل،مرأتهإيثدمنصمالًجرأنّي،الوادععطيةأيبعن،حصني

تمرح: موسىأبولهفقال،ذلكعنشعرياألموسىباأفسأل،ِهِقلْحيف
اعليك٢(..مرأتك(

تبين اآلن بأنّ أبا موسى لَم يكن قد قرأ القرآن، ولَم يؤت أي : أقول
وال يعلم أنّ ! ، إذ أنه ال يعرف مىت يوجب الغسل!داوودمن مزامري آل مزماٍر

!!احلرمةنشر مىت يوكيف الرضاع 

.٧٩٨احلديث ..../ باب نسخ املاء من املاء/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
.١٨٦٩املسألة / ١٨صفحة / كتاب الرضاع/ اجلزء العاشر/ حزمالبن املُحلّى)٢(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٨٠

عـن ،أبيـه عـن ،عـروة بـن هـشام عـن ،عوانـة أبوحدثنا،قتيبةحدثنا
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال:قالتسلمةأمعن،املنذربنتفاطمة

.الفطامقبلوكان،الثدييفاألمعاءفتقماإالّالرضاعةمنحيرمالوسلم 

عنـد هـذا علـى والعمل،صحيححسنحديثٌهذا:عيسىأبوقال
أنّوغريهموسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأصحابمنالعلمأهلكثرأ

فإنهالكاملنينيولَاحلَبعدكانوما،نيولَاحلَدونكانماإالّحترمالالرضاعة
...شيئاًحيرمال

)١(.)١٩٤٦(ماجة ابن :صحيح:األلباينحتقيق

ذُكر أنّ الرضـاعة ال تحـرم   باب ما/ كتاب الرضاع/ اجلزء األول/ صحيح سنن الترمذي لأللباين    )١(
.١١٥٢احلديث . ٥٨٩صفحة / إالّ يف الصغر دون احلولني
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٢٨١

الصحابةة سنيف مصادر أتباع مدرسة )الصحيح(حديث اإلفك 
بـن احلـسن ثنـا األبـار، عليبنأمحدثناالعدل،محشاذبنعليحدثين

األرقـم بـن سليمانمعاذأبوثنااألموي،سعيدبنحيىيحدثينسجادة،محاد
إىلماريـة أُهِديت: قالتعائشة،  عنعروة،عنالزهري،عناألنصاري،

فوقـع : قالت،لَهاعمابن ومعها،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول
فقـال : قالـت عمهـا، ابـن    عنـد فعزهلا: قالتحامالً،فاستمرتوقعةًعليها
قليلةأمهوكانتغريه،ولدإدعىالولدإىلحاجتهمن: والزوراإلفكأهل

قالتحلمه،عليهفحسنبلبنها،يغذىفكانلبون،ضائنةلهفابتاعتاللنب،
: فقـال يومذاتوسلم  ) وآله(عليهاهللالىصالنيبعليبهفدخل:عائشة
ن؟كيفيرالشبه؟ وال: قالحلمه،حيسنالضأنبلحمغُذّيمن: فقلتت
: شبهاً، قالـت  أرىما: قلتأنْالغريةمنالنساءحيملمافحملين: قالت
: لعليفقالالناس،يقولماوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولوبلغ
: قالتوجدته،حيثُماريةعمابن   عنقفاضربفانطلقفالسيهذاخذْ
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٢٨٢

عليإىلنظرفلما: قالرطباً،خيترفخنلٍةعلىحائٍطيفهوفإذافانطلق،
عزاهللاخيلقلَمهوفإذااخلرقة،فسقَطَِت: قالرعدةستقبلَتهاالسيفومعه
..ممسوحشيٌء،للرجالمالهوجلّ

)١(..التلخيصيفالذهيب عنهسكتو

:املتمعن يف هذه الرواية يرى ما يلي

.إنّ الرواية عن عائشة-١

أحد أوالده، صلى اهللا عليه وآله وسلم مارية القبطية، أجنبت للنيب -٢
.منه راوية احلديثتموالذي حِر

صلى اهللا عليه وآله عم ملارية معها عندما اُهديت للنيب ابن وجود-٣
تهام أهل اإلفك والزور لَها، وليست قالدا اان سبباً يف هو الذي ك،وسلم
وذهاا لقضاء ،)صحيحةالكما يف حادثة اإلفك غري (نقطعت من رقبتها االيت 

)عائشة(ها توواليت ر! حاجتها، وحترك النيب وأصحابه دون ركوا يف هودجها 
!.لصاحل نفسها

هـا هـي يف   تو، كمـا ر )الـسيدة ماريـة  (غرية عائشة من أم إبراهيم  -٤
وبني ،صلى اهللا عليه وآله وسلماألكرم ، حبيث نفَت الشبه بني النيب !الرواية

!!وبذلك أيدت أهل اإلفك والزور!. إبنه إبراهيم

مـا تناقلـه أهـل      صلى اهللا عليه وآله وسلم      عندما بلغ رسول اهللا     -٥

اهللاصـلى اهللارسـول سـراري ذكر/ الصحابةمعرفةكتاب/ ٤اجلزء  / الصحيحنيعلىاملستدرك )١(
.٢٤١٩/ ٦٨٢١احلديث . ٤١صفحة ../ القبطيةماريةفأوهلنوسلم)وآله(عليه
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٢٨٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

اإلمـام علـي عليـه      بإرسـاله   اإلفك والزور، تدخل وعاجل املوضوع سـريعاً،        
ومل ينتظر طويالً لينتـشر اخلـرب، حلـني نـزول آيـة تبـرئ          . عم مارية  البنالسالم  

!.زوجته، كما يف رواية اإلفك الكاذبة حبق عائشة

صـلى اهللا  مل حيصل جتاسر من قبل أم املؤمنني مارية حبق زوجهـا           -٦
ولت عائـشة   ، عندما تطا  )الرواية الكاذبة (كما حصل يف     ،عليه وآله وسلم  

!.عليه بالقول والفعل

.نزلت آية اإلفك حبق مارية، وليست حبق غريها-٧

٨-  حماولة أتباع سالنظر عن هذه الرواية، يف سبيل  ن ة الصحابة غض
.رفع شأن عائشة، وتوهيم الناس بأنّ اآلية نازلة حبقّها

رك هذه الرواية صحيحة، ولَم جيرأ الذهيب على تضعيفها يف املستد-٩
.بينما الشبهات حتوم حول الرواية الثانية من حيث الرواة واملنت. للحاكم

وصـلى اهللا علـى حممـٍد وآلـه الطيـبني الطـاهرين      واحلمد هللا رب العاملني   
.وسلم تسليماً كثرياً
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٢٨٤

صلى ا عند أبي بكرٍ، ورسول ا )غري الالئق(الكالم 
!)الصادق(عليه وآله وسلم 

مـسعود بنعروةفقام.... .:، نأخذ حمل الشاهد منه    يٍلطو حديٍثيف  
: قـالوا بالولـد؟ أَولَـست : قـال بلـى، : قالوابالوالد؟أَلَستمقوم،أي: فقال
أهلاستنفرتأنيتعلمونأَلَستم: قالال،: قالواتتهموين؟فهل: قالبلى،

بلـى،  : قـالوا أطـاعين؟ ومـن وولَـدي بأهليجئتكمعليبلَّحوافلماعكاظ،
ائِْتـِه، : قالواآتيه،ودعوينقبلوهاارشٍد،خطةلكمعرضقدهذافإنّ: قال

اهللاصـلى الـنيب فقـال ،وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبيكلّمفجعلفأتاه،
حممـد، أي: ذلـك عنـد عـروة فقـال ِلبديٍل،قولهمنحنواًوسلم  ) وآله(عليه

إنأرأيتأمراستأصلتهل،قومك أهلـه اجتـاح العـرب مـن بأحـدٍ مسعـت
،ياألخرى،تكنوإنقبلكـي وجوهاً،ألرىواهللافإنمـن أشـواباً ألرىوإن
حنأنالالّت،بظرامصص: بكرأبولهفقالويدعوك،يفرواأنخليقاًالناس
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٢٨٥..................................................................والتدلیس ضاتوالمتناقاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

؟عنهنفرهعدفقالون :م١(...بكرأبو:قالواذا؟ن(

صـلى اهللا  حبيب اهللا ،  األعظم ألفاظ النيب الحظ  ،  )هداك اهللا (واآلن  
الّذي كان على خلٍُق عظيم، فكيف ِبمن يكون دونه أدباً ،عليه وآله وسلم

!وأخالقاً؟

مالـك بـن مـاعز أتـى لَمـا : قالعنهما،اهللارضيعباسابن   عن.... 
أوت،غَمـز أوقَبلْـت، لعلّـك : لـه قـال وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيب

)٢(...أَِنكْتها؟: قالاهللا،رسولياال: قالنظَرت؟

لّذي كان أشد حياًء من العذراء اصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب : أقول
)٣(!.يف ِخدرها

أَلَم يكن باستطاعته الوصول إىل ما توصل إليه بطريقٍة، أو بلفٍظ آخر، 
!غري الّذي جاء يف الرواية؟

وكتابـة احلـرب أهـل مـع واملـصاحلة اجلهـاد يفالـشروط بـاب / الشروطبكتا/ البخاريصحيح )١(
.٢٧٣٣و٢٧٣٢ن ااحلديث. الشروط

غَمـزت؟  أولَمـست لعلّك: للمقراإلماميقولهل: باب/ احلدودكتاب/ نفس املصدر السابق    )٢(
.٦٨٢٤احلديث 

احلـديث  . وسـلم )وآلـه (ه بـاب صـفة الـنيب صـلى اهللا عليـ        / كتاب املناقب / نفس املصدر السابق  )٣(
٣٥٦٢.
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٢٨٦

وعبد احلسني، ،عبد النيب، وعبد الرسول: اؤهمامسالّذين
!هل هم مشركون؟

احلـسني وعبـد ،الرسولبعبدأوالدهمتسميةاملسلمنيلدىتعارفلقد
.اِالسالموأئمةالرسولاءامسإىلضافتهإالكلّوجيمعضاهامهاوما

:فنقولجوازه،عنالؤللسذريعةذلكوقعورمبا

التاليةاملعاينأحدنهامويراد،العبوديةطلقت:

مـن ناشـئة املعـىن هـذا ِبوهـي لوهيـة، اُألتقابـل الـيت هيالعبودية. ١
سـبحانه كونـه اململوكيـة ومنـشأ العباد،مجيعتعماليتالتكوينيةاململوكية

.خملوقاًنسانواإلخالقاً،

مـن الناشـئة للمملوكيـة رمـزاً كانـت إذافالعبوديـة ،ذلـك ضـوء وعلى
ُكـلُّ إِن{: سبحانهيقولكماسبحانهاهللاإىلإالّتضافالهيفاخلالقية،

نماواتِفِيمضِالساالََرمحنِتِىآإِّالودًاالرب٩٣/مرمي.}ع.
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وجعلَـين الكِتـاب آتـانِي اللّـهِ عبـد إِّنـي {: املسيحعنحاكياًسبحانهوقال
.٣٠/ مرمي.}نَبِيًا

احلـروب يفإنسانعلىإنساٍنغلبةمنلناشئةاالوضعيةالعبودية. ٢
.الفقهيفمذكورةمعينةشرائطظلحتتالشارعأمضاهاوقد

إىلموكـولٌ -املـسلمني بيدسراأليفيقعونالذين-سارىاُألفأمر
مـالٍ بأخذأو،عوضبالسراحهمإطالقبنيخيرمفهو،الشرعياحلاكم
.سترقاقهماأومنهم

الفقهاءنّأترىولذلكللمسلم،عبداًسرياألفيكونلثالثاختارافإذا
.)ماءواإلالعبيد(اسمبباباًعقدوا

ــال ــوا{: ســبحانهق أَنِْكحيــامىاألوكُممِــنالِحنيالــصوِمــنعِبــادِكُم
إِمائِكُموكُونُواإِنيُفقَراءغْنِهِميافَضْلِهِمِنواواِسعليم٣٢/ ورالن.}ع.

ويقـول همكـون يتملّذيالّـ إىلمائيةواإلالعبوديةينسبسبحانهنهأجتد
.ذكرهجلّهامسغريإىلالعبدفيضيف، }وإمائكمعبادكم{

لـسان  (.املعـاجم أصـحاب هارسفَـ هـا وِب،الطاعـة مبعىنالعبودية. ٣
.)يف نفس املادة: مادة عبد، وكذلك القاموس احمليط: العرب

عبـد اسـم بأوالدهـم ونمسفيـ ،اءمسـ االتلـك مناملقصودوهوهذا
طيـعٍ ممسلٍموكلّ،طيعهمأي،احلسنيوعبد،  الرسولطيعمأي،الرسول
صلى اهللا عليـه    (النيبإطاعةجيبنهأشكوال،بعدهمنئمةواألللرسول
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..مراألويلوأُ)وآله وسلم

سـولَ وأَطيعـوا اَأَطِيعـوا {: سـبحانه قال أُويلالرـرِ األوم كُممِـن{.
.٥٩/النساء

النيبالقرآنففعرواملسلمني،طاعاًمنساناإلعلىعتبوالطيعني،م
.كبدهوأفالذأوالدهتسميةيفاملعىنهذاظهريأن

عبدنفسهالوقتويف،للرسولعبدهو،الرسولبعبدىسماملُ،نعم
الـصورة يفالعبوديـة نّأمنتفْرعاِمللنسبتنيابنيمنافاةوال،أيضاًهللا
الثانيةالصورةيفولكنها، اخلالقيةمنالنابعةالتكوينيةالعبوديةهيوىلاُأل

، طاعتهإبالناسرمأَو،طاعاًمالنيبلَعجحيث،سبحانهتشريعِهعننامجةٌ
وش١(بينهماماانَت(

ــد ــاملنيربهللاواحلم ــلى اهللالع ــبني   ، وص ــه الطي ــٍد وآل ــى حمم عل
.الطاهرين

.١٦٠الصفحة / حبوث قرآنية يف التوحيد والشرك للعالّمة الفقيه جعفر السبحاين)١(
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٢٨٩

، هل هو إشراكٌ با؟ القبورهلألالنذر
تيِضقُـ إذاعمـلٍ بـأداء بالقيـام نفـسه اِالنسانإلزامعنعبارةالنذر

هذااالمتحان،يفجنحتإذاالقرآنأختمأنيلَعِهللا: يقولكأنْ،حاجته
.لغريهجيوزوال،سبحانههللارالنذيكونأنويعتربالشرعيالنذرهو

بكـاأل ،لهبنياملقرإىلعملهثوابإهداءالنذرضمنيفيلتزمورمبا
فيقولولياء،واألنبياءاألأوواالَُم :ثوابههديأُوالقرآنأختمأنهللانذرت
لفظـة علـى الداخلـة مالـالّ غـري اجلاللـة لفـظ علـى الداخلةموالالّ. لفالن

الثانيةموالالّسبحانه،اهللاإىلبالتقرلغايةأي،للغايةىلوُألامفالالّ،)فالن(
.نتفاعاإلموضعلبيان

بإهـداء يلتزمـون مثّهللا،عمـالً ينـذرون املـسلمني بـني املتعـارف هوهذا
.الصاحلنيوعبادهاهللاأولياءحدألثوابه

للـنيب منـذورة -الـشاة -هـذه : ويقولونالعبارةيفخيتصرونورمبا
الكـرمي والقـرآن نتفاعـه، إجهـة هـو واملـراد ،)ى اهللا عليه وآله وسلم    صل(

.نيستعمالَاالبكالمشحون
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بطْينفِيمالَكَنَذرتِإّنيرب{: عمرانمرأةاعنحاكياًسبحانهقال
ًا ررحصـلّ (: قولنـا نظـري اآليةهذهيفمفالالّ،  ٣٥/ عمرانآل. }مهللايت،

هللاونذرت(.

،٦٠/التوبـة .}واْلمـساكِني ِلْلُفَقـراِء الـصدقات إِنَّمـا {: بحانهسوقال
صلى اهللا (للنيبهذا: ختصاراالعندقولنانظرينتفاع،اإلمبعىنللفقراءموالالّ

عبادةبنسعدأنّ)علمنا(وقد،)السالمعليه(ماملإلأو)عليه وآله وسلم
)١(.سعدُألمهذه: قالبئراًحفراملَ

عرفـت مـا علـى والصاحلني،ولياءلألالنذرمنمانعالنهأظهربذلكو
.تفسريهمن

.سالمإلاوعلماءاملفكرينبعضبكالمنأيتاحلالإيضاحجلوأل

:)وما بعده١٠٢صفحة / يف كتابه صلح اإلخوان(اخلالدييقول

كانفإنْ،بالنياتعمالاألوإنماالناذرين،نياتمدارتدوراملسألةإنّ
كانوإنواحداً،قوالًجز،يملَبذلكإليهوالتقربنفسهامليتالناذرقصد

لذلكوثوابهبه- الوجوهمنبوجٍه-حياءاألنتفاعاوتعاىلاهللاوجهقصده
هناكوكانفيه،القولأطلقأونتفاعاالوجوهمنوجهاًنعيسواءلهاملنذور

هذهففي، ذلكحنوأوامليت،أقرباءأوالناسعرفيففيهالصرفيطردما
.بالنذورالوفاءجيبالصورة

صـفحة  / املـاء سـقي فـضل يفبـاب / الزكـاة كتـاب / اجلزء األول / داود لأللباين صحيح سنن أيب   )١(
.حسن: وقال الشيخ األلباين. ١٦٨١احلديث . ٤٦٦
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املـسلمني، مـن ذلـك يفعـل مـن حالستخرباومن.. (.:العزاميوقال
-وليـاء واألنبياءاألمن-مواتلألونذورهمبذبائحهميقصدونالوجدهم

منعقدالسنةأهلإمجاعأنّعلمواوقدإليهم،هاثواِبوجعلعنهمالصدقةإالّ
ذلـك يفحاديـث واألإليهم،واصلةمواتلألنافعةحياءاألصدقةأنّعلى

)١(.)مشهورةصحيحة

ثنـا ،هـارونَ بـن يِزيـد ثنا،عِليبنالْحسنحدثنا:داوودويف سنن أيب    
ِبنتارةُسحدثَتِني:قال،الطَّاِئِفأَهِلمنالثَّقَِفيِمقْسٍمبنيِزيدبناللَِّهعبد

ِحجِةيفأيبمعخرجت:قالتكَردٍمِبنتميمونةَسِمعتأا،الثَّقَِفيِمقْسٍم
عليـه اهللاصـلى اللَّـهِ رسولَفَرأَيت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاللَِّهرسول

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اللَّـهِ رسـول يقُولُـونَ النـاس وسِمعت،وسلم) وآله(
كَـِدرةِ ِدرةٌمعـه ،لـه ناقَـةٍ علىوهوأيبإليهفَدنابصِريأُِبدهفَجعلْت،وسلم

أيبإليـه فَدنا.الطَّبطَِبيةَالطَّبطَِبيةَ:يقُولُونَوالناساَألعرابفَسِمعت،الْكُتاِب
إنـي اللَّـِه، رسـولَ يافقال،منهفَاستمعووقَفهلفَأَقَر:قالت،ِبقَدِمِهفَأَخذَ

تذَرإنْنِلديلولَدوأَنْذَكَررحأِْسعلىأَنةَ،رانوٍةيفبقَبامنعايةًالثَّنِعد
اهللاصلىاللَِّهرسولفقال.خمِسني:قالتهاأنإالّأَعلَمالقالالْغنِم،من

ِبمـا فَأَوِف:قالال،:قالشيٌء؟اَألوثَاِنمنِبهاهل :وسلم) وآله(عليه
تذَر٢(.ِهللاِبِهن(

.١٣٣ص / عي الشافعيللقضاالقرآنفرقان)١(
.٣٣١٤احلديث / باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ ٢٣٨صفحة /اجلزء الثالث)٢(
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كِّدؤيصلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم النيب، فإنّ )هداك اهللا(ظالح
.الذبائحفيهذبحتالذياملكانيفصناماألوجودعنالؤالسيف 

عادةجرتحيث،صناملألالنذرهوماحلراالنذرأنّعلىدليلٌهذانّإ
ذَلِكُم ... وما ذُِبح علَى النصِب...{: تعاىلقالكماذلكعلىاجلاهليةأهل

ق٣/ املائدة. }ِفس.

اهللاأولياءومراقداملقدسةللعتباتالزائرينأحوالعلىوقفمنوكلّ
عـز هامسبلذبائحاويذحبونولرضاه،تعاىلهللاينذروننهمأجيد،الصاحلني

)١(.بلحومهاالفقراءنتفاعاو، هابثواِبالقربصاحبنتفاعادفوجلّ

.١٢٥الصفحة / )بتصرف(حبوث قرآنية يف التوحيد والشرك للعالّمة الفقيه جعفر السبحاين )١(
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صلى ا ا جلّ جالله جعلَ احلَق على لسان النيب 
!َأم عمر؟،عليه وآله وسلم

:تيميةابن يقول

 ..)جو زأَنَّ اَهللا ع لَمعاِن أَنْ يسلَى اِإلنع ِجبلَّى يا صدمحلَ مسلَّ أَر
اِإلنِس والِْجن، وأَوجب علَيِهم : إلَى جِميِع الثَّقَلَينِ وسلم  ) وآله(اُهللا علَيهِ   

اِإلميانَ ِبِه وِبما جاَء ِبِه، وطَاعته، وأَنْ يحلِّلُوا ما حلَّلَ اُهللا ورسولُه، ويحرموا 
ورسولُه، وأَنْ يوِجبوا ما أَوجبه اُهللا ورسولُه، ويِحبوا ما أَحبه اُهللا ما حرم اُهللا

ورسولُه ويكْرهوا ما كَِرهه اُهللا ورسولُه، وأَنَّ كُلَّ من قَامـت علَيـِه الْحجـةُ           
ِمن اِإلنِس والِْجن فَلَم يؤِمن ِبِه، سلم و) وآله(ِبِرسالَِة محمٍد صلَّى اُهللا علَيِه 

ستحق ِعقَاب اِهللا تعالَى، كَما يستِحقُّه أَمثَالُه ِمن الْكَاِفِرين الَِّذين بِعثَ إلَيِهم ا
)١(. ).الرسولُ

.٩صفحة / ١٩اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
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اهللارسـول منعهامسشيٍءكلّأكتبكنت:قالعمروبناهللاعبدنع
كـلّ أتكتـب :وقـالوا قريشينتهنفَحفظهأريد،وسلم) وآله(ليهعاهللاصلى
الغضبيفيتكلمبشروسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللاورسولتسمعهشيٍء

عليـه اهللاصـلى اهللالرسـول ذلكفذكرتالكتابعنفأمسكت؟والرضا
مـا بيـده نفسيذيالّوفَ،بكتاُ:فقالفيِهإىلِهبأصبِعأَفأوم،وسلم) وآله(

.حقإالّمنهخيرج

)١(.١٥٣٢الصحيحة .صحيح:األلباينقيقحت

! أنْ يهجر؟صلى اهللا عليه وآله وسلم بناءً عليه، هل جيوز للنيب : أقول

: تيميةابن يقول

) وآلـه (عليه هل كان قول الـنيب صـلى اهللا عليـه          هبفاشت ،وأما عمر (
واملـرض جـائز علـى      . ةأقواله املعروفـ   من شدة املرض، أو كان من     وسلم  
والشك . م جيزم بأنه هجرفشك يف ذلك، ولَمالَه أَهجر؟: وهلذا قال. األنبياء

ما ،وسلم) وآله(ه ال معصوم إالّ النيب صلى اهللا عليه جائز على عمر فإنالسي
ِر فلم يد،كان مريضاًوسلم ) وآله(وقد شك بشبهة، فإنّ النيب صلى اهللا عليه 

أكالمه كان من وهج املرض، كمـا يعـرض للمـريض أو كـان مـن كالمـه                  
املعروف الذي جيـب قبولـه، وكـذلك ظـن أنـه مل ميـت حـىت تبـين أنـه قـد                       

. ٤٠٨صـفحة  / يف كتاب العلم٣باب / كتاب العلم/ ايناجلزء الث/ صحيح سنن أيب داود لأللباين )١(
.٣٦٤٦احلديث 
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)١(.. )!!.مات

، كيف يشتبه على من جعلَ اهللا احلق على )!اإلسالم(يا شيخ : أقول
! لسانه؟

دي، حدثنا خارجة بن عبـد      حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو عامر العق       
وسـلم  ) وآلـه (عمـر، أنّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            ابن   اهللا، عن نافع، عن   

مـا نـزل   : عمـر ابـن    ، وقـال  إنّ اهللا جعلَ احلق على لسان عمر وقلبـه        : قال
اخلطاب فيه شك خارجة ابن بالناس أمر قَطّ فقالوا فيه، وقال فيه عمر أو قال

..لى حنِو ما قالَ عمرإالّ نزلَ فيه القرآن ع

)٢(.١٠٨ماجة ابن :صحيح: تعليق األلباين

.٢٤صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)١(
/ بـاب يف مناقـب عمـر بـن اخلطـاب     / كتاب املناقب / اجلزء الثالث / صحيح سنن الترمذي لأللباين   )٢(

.٣٦٨٢احلديث . ٥٠٩صفحة 
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الزواج املؤقّت؟؟، أَمِالطالقةبنيالنكاحإستئجار املرأة للزنا، أَمِ
نـا ،اَألعراِبـي ابـن    نـا ،مفَـرجٍ ابـن    نـا ،حمـام حـدثَنا : محمٍدأَبوقَالَ(
ِريبنا،الددبعزٍجابن   نا،اِقالريرين،جدمحمناِرِثبِنالْحانَبفْيس،نع

أَِمرييا: فَقَالَتالْخطَّاِببِنعمرإلَىجاَءتامرأَةًأَنَّ:سفْيانَبِنسلَمةَأَِبي
ِمِننيؤالْملْتأَقْبوقاأَسمِني،ِليغَنلٌفَلَِقيجرفَنةًِليفَحفْنحٍر،ِمنمتثُم

فَنةًِليحفْنحٍرِمنمت،ثُمفَنةًِليحفْنحٍر،ِمنمتِنيثُمابفَقَالَ،أَصرمع :
ثُـم ،  مهرمهرمهر: ِبيِدِهويِشريالْخطَّاِببنعمرفَقَالَفَأَعادت،؟قُلِْتما

.تركَها

ِدإلَىِبِهوباِقعزالرنانَعفْيِنسةَبنييعنِليِدعِنالْوِدبباهللاِِع-وهو
فَـسأَلَته راِعيـا فَأَتـت الْجـوع أَصـابها امرأَةًأَنَّالطُّفَيِلأَِبيعن-جميٍعابن  

امىالطَّعافَأَبهلَيىعتحهِطيعا،تهفْسنثَى: قَالَتاٍتثَالثَِليفَحثَيح ِمـن
: وقَـالَ فَكَبرعمر،فَأَخبرتالْجوِع،ِمنجِهدتكَانتأَنهاوذَكَرت،تمٍر
رهمرهمرهأَ، مرداوهنعدالْح.
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،االزنيرولَم،حِنيفَةَأَبوهذَاىإلَذَهبقَد: اهللاُُرِحمهمحمٍدأَبوقَالَ
حـد وال،اِزنفَلَيساسِتئْجارأَوعطَاٌءِفيِهكَانَماوأَمامطَارفَةً،كَانَماإالّ
)١(. ).ِفيِه

. أي عـن ميـٍل وهـوى ورغبـةً، ال مـا كـان بـأُجرٍة           : املطارفـة : أقول
تشرف لكلّ من ، وفَها عن الرجاِلرال تغض طَهي الّيت: املطروفة من النساءو

.أشرف هلا، وتصرف بصرها عن بعِلها إىل سواه

:بازابن الشيخ، فتاوى )هداك اهللا(الحظ 

،الغربةبالديفالزواججبوازاألشرطةأحدعلىفتوىلكمسعت: س
هـو فما. ثبتعااالأوالدورةنتهاءاحلني،معينةفترةبعدتركهاينويوهو

يتركهاهل،طفلةًتهزوجتبأجنَلووماذا،املتعةوزواجالزواجهذابنيالفرق
.اإليضاحأرجو؟قةاملطلّهامأُمعالغربةبالديف

اللجنـة منفتوىصدرلقدنعم(:باز على السؤال بقولهابن  ويجيب
وبـني العبدبنيكذلكانإذاالطالقةبنيالنكاحجبوازرئيسهاوأنا،الدائمة

إذا،هربغربةبالديفجتزو،ونيتهكونـه مـن أو،دراستهمنانتهى    مىتهأن
وهـذه ،العلمـاء مجهورعندهذاِببأسفال،قلِّطَيأنْ،ذلكأشبهوما،موظفاً

شرطاًوليست،سبحانهاهللاوبنيبينهتكونةالني.

،معلومةمدةشرطفيهكونياملتعةنكاحأنّ: املتعةوبنيبينهوالفرق

/ والْمخِدمـةِ ِللِْخدمـةِ أَو،اِللزنـ الْمـستأْجرةُ مسأَلَةُب  با/ ١١اجلزء  / حزم األندلسي البن   املُحلّى )١(
.٢٢١٣مسألة . ٢٥٠صفحة 
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املـذكورة ةاملـد ِتنقـض افـإذا ،ذلكوحنوتنينسأونةًسأو،شهرينأوكشهٍر
اهللاةسنعلىجهاتزوكونهاأم،الباطلاملتعةنكاحهوهذا،النكاحنفسخا

،هيضرالفهذا،قهالّطَيسوفالبلدمنانتهى مىتهأنقلبهيفولكنورسوله،
اهللاوبـني بينههيبل،شرطاًوليست،معلومةوليست،تتغريقدةالنيوهذه

قـول وهـذا ،والفـواحش االزنـ عـن تـه عفّأسـباب منوهذا،ذلكهيضرفال
)١(. )قدامةابن الدينموفقغيناملُصاحبعنهمحكاه،العلمأهلمجهور

:يقول أيضاًو

)الزواجاأمهممن،العلماءبنيخالفففيه،الطالقةبنيِركَنمذلكه،
بنيـة يتـزوج أنلـه فلـيس املتعةيشبههإنوقالوا،ومجاعةاهللارمحهكاألوزاعي

قدامةابن   املوفققالكما،العلمأهلمناألكثرونوذهب. عندهمالطالق
وليس،فقطربهوبنيبينهةالنيكانتإذا،ذلكجوازإىلاملغينيفاهللارمحه

أنْهلَـ فَ،نفـسه علـى وخـاف ،أخـرى أعمـال أوسةللداريسافركأنْ،بشرط
انتهتإذاطالقهانوىولوجيتزوبينهذلككانإذااألرجحهووهذا،تهمهم
وبـني بينـه بـل ،هاوليوالللزوجةإعالٍموالمشارطٍةدونمن،فقطهربوبني
.اهللا

ةاملتعمنوليس،متقدكمابذلكبأساليقولونالعلمأهلفجمهور
.مشارطةذلكيفليس،اهللاوبنيبينههألن،شيٍءيف

أو،شهرينأوشهراًاملشارطةففيها،املتعةاأمأوةًسنسنوبنيبينه،نيت

.٤الرقم/ ٣٠ص/ ٤ج/ واإلفتاءالعلميةللبحوثالعامةالرئاسة/ ومقاالتفتاوىجمموع)١(
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وهـو ،متعـة نكـاح لهيقالالنكاحوهذا. الزوجةوبنيبينهأو،الزوجةأهل
.الرافضةإالّفيهيتساهلوملباإلمجاعحرام

،القيامةيومإىلاهللامهوحرسخنمث،اإلسالملأويفباحاًموكان
) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيبعنالصحيحةاألحاديثيفذلكثبتكما

.وسلم

أنْاأمألسـبابٍ أوسـفرياً لكونـه أو،للدراسةإليهاسافربالٍديفجيتزو
إذاقالطـال ةبنيالنكاحلهجيوزهفإن،الكفاربالدإىلالسفرلهتسوغأخرى

كرتولكن. نفسهعلىخوفاًالزواجإىلحتاجاإذا،متقدكمايرجعأنأراد
هناكليسهوألن،العلماءخالفنِموخروجاً،للدينحتياطاًإوىلأَةالنيهذه

يفاملـصلحة رأىإذاالطالقمنممنوعاًليسالزوجألنّ،ةالنيهذهإىلحاجة
)١(..بازابن فتوىانتهى .).لنكاحاعندِهِونيملَولو،ذلك

بـاز يف  ابـن  الّذي إستشهد بـه  (قدامة املقدسي ابن   كالمإليك  : أقول
:)فتواه

يلزمـه ملالكذببهوأرادالفقالمرأة؟اكلَأَلهقيلولو: قال:مسألة
إذايلزمـه ملَـ مـا إن،الطالقلزمهالكذببهوأراد،هاقتطلّقدقالولو،شيء
نـوى وإذا،الطـالق ةنيـ إىلتفتقـر كنايـة مـرأةٌ ايلمـا قولهألنّ،بالكذأراد

،ختـدمين امرأةيلليسأنهنوىلووهكذا،يقعفلمالطالقنوىفماالكذب
النيـة لعـدم ،قلَّـ طَتملَـ شـيئاً ِونـ يملَـ أولـه امرأةالكمنيأنأو،ترضيينأو

.٤٣الصفحة/ اخلامساجلزء/ نفس املصدر السابق)١(
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هاتبِحصكنايةهاألن،تقَلّطُقهاطالاللفظذاأرادوإن،الكنايةيفاملشترطة
ذا،ةالنيوالشافعيحنيفةووأبسليمانأيببنومحادومالكالزهريقالو،
هـو ،خـرب هـو مـا وإن،بكنايـة لـيس هذافإنّ،قلّطَتالوحممديوسفأبوقال

أنهولنا.بإيقاعوليسفيهكاذبـ ،للطـالق لٌحمتملـه فليـست قهـا طلّإذاهألن
يبطـل وهـذا ،الظـاهرة الكنايـات مـن وغريهـا بـائن أنـت قولـه فأشبه،مرأةبا

صـريح الطـالق لفـظ ألنّ،تقَـ لّطُالكذبوأرادهاتقْلَّطَلَقالإنْفأما،قوهلم
هألنـ ،ةالنيـ إىلفتقـر اهـا تنبأَأوهـا يتلَّخلَقـال وإنْْ،ٍةنيغرينِمالطالقبهيقع

)١(..ٍةنيغرينِمالطالقبهيقعالكنايةٌ

مباحاً يف أول اإلسالم فحسب، زواج املتعةباز، لَم يكنبن يا: أقول
رمه وفترٍة من عهِد عمر كان الصحابة يتمتعون، ولَم يح،بل يف عهد أيب بكٍر
.عمراهللا، بل نهى عنه 

، )زيادابن   يعين(حدثنا عبد الواحد  . حدثنا حامد بن عمر البكراوي    
فأتـاه آتٍ   . كنت عند جابر بـن عبـد اهللا       : ، عن ايب نضرة، قال    عن عاصم 

فعلنامها مع رسول : فقال جابر.ختلفا يف املتعتنياعباس والزبري ابن :فقال
)٢(..فلم نعد لَهما. مث نهانا عنهما عمر.وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه

هد رسول كُنا نتمتع على ع: عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا، قال...
أخـرياً   رمـ هانا ع وايب بكر، وعمر، حىت ن     ،وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه   

.٣٠٦ص. باب حكم الطالق غري الصريح/ ٧ج/ حنبلبنأمحداإلمامفقهاملغين يف)١(
.٣٤٣٥احلديث .. باب نكاح املتعة/ كتاب النكاح/ صحيح مسلم)٢(
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..)يعين النساء(

)١(.صحيح على شرط مسلم: رنؤوطيقول شعيب األ

نهـي  : موضـوع / د مر يف الفصل الثامن من الكتـاب       قَ والتفصيلُ
.!الـصحاح يف صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         عمر ِلما أحلّه اهللا ورسوله      

..فراجع

احلــديث . ١٦٩صـفحة  / مـسند جــابر بـن عبـد اهللا    / ٢٢اجلـزء  / مـسند اإلمـام أمحـد بــن حنبـل    )١(
١٤٢٦٨.
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احلَد قَطَ عنهلّى سالسارق، أو الزاني، أو القاتل، إذا ص!!
همـام، حـدثنا عاصم،بنعمروحدثنااحللواين،عليبناحلسنحدثنا

الـنيب إىلرجـلٌ جاء: قالأنس،عنطلحة،أيببناهللاعبدبنإسحاقعن
علَـي، فأَِقمهحداًأَصبتاهللارسوليا: فقالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمعفصلىالصالةوحضرِت: قال
اهللا،كتـاب ِفـي فأَِقمحداًأَصبتإنياِهللا،رسوليا: قالالصالةقضىفلما
)١(.)لَكغِفرقد(: قالنعم،: قال)معنا؟الصالةَحضرتهل(:قال

حـدثنا الكاليب،عاصمبنعمروحدثينحممد،بنالقدوسعبدثناحد
،مالـك بنأنسعنطلحة،أيببناهللاعبدبنإسحاقحدثناحيىي،بنهمام
يـا : فقـال رجـلٌ فجـاءه ،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعندكنت: قال

: قـال عنـه، ألهيـس ولَـم : قـال علَـي، فأَِقمـه حـداً أَصـبت إيناهللا،رسول
قـضى فلمـا ،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعفصلىالصالة،وحضرِت

/ هـود (. }الـسيئات ذهنبيـ احلـسنات إن{: تعـاىل قولـه بـاب / التوبـة كتاب/ مسلمصحيح )١(
.٧٠٤٠احلديث . )١١٤

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


٣٠٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

رسـول يـا : فقـال الرجـل إليهقامالصالة،وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيب
: معنا؟ قالصلَّيتقدأَلَيس: قالاهللا،كتابِفيفأَِقمحداً،أَصبتإنياهللا

)١(.)حدك: قالَأوذنبك،لَكغَفَرقداهللافإنّ(:قالنعم،

!:حجر العسقالين عند شرحه للروايةابن حتماالتاالحظ ختبطات و

عِلـي بـن الْحـسن عـن مـسِلم ِروايـة ِفـي )حدكقَالَأَوذَنبك(قَوله..(
اِنيلْوالْحنروعمنعاِصمبِدِهعنِفيـهِ ِبس) غَقَـد ِفـي )لَـك فَـرـِديث وأَِبـي ح

ِاختلَـف وقَـد .)حـدك قَالَأَوذَنبكلَكغَفَرقَداهللافَِإنَّ(ولَفْظهِبالشكأُمامةَ
ِبحـد أَقَرمنعلَىحملهالْبخاِريترجمةفَظَاِهرالْحكْم،هذَاِفيالْعلَماءنظَر

لَــمورهفَــسي،ــهِجــبالفَِإنلَــىيــاماِإلعأَنْمِقيمــهــِهيلَيِإذَاع،ــابتلَــهمحو
طَّاِبيلَىالْخعهوزأَنجكُونأَنْييِبيلَّىالنِهاهللاصلَيوسلم  ) وآله(عِاطَّلَع
عنيستفِْسرهلَكَانَوِإالّعين،واِقعةِلكَوِنها،لَهغَفَرقَداهللاأَنَّعلَىِبالْوحِي

دالْحِقيمهيِهولَيقَالَ،عاوضذَاِفيأَيِديثهالْحهكْـِشف الِإني ـنود عـدالْح
،علَيـهِ الْحدِإقَامةُِبِهيلْزمهِبأَمٍريفِْصحلَمالرجلوهذَاأَمكَن،مهمايدفَعبلْ

علَيِهاهللاصلَّىالنِبييكِْشفهفَلَمالْحدتوِجبكَِبريةظَنهاصِغريةًأَصابهفَلَعلّ
لَـم وِإنمـا ِباالحِتمـاِل، يثْبـت الالْحـد موِجـب َألنَّ،ذَِلـك عنوسلم  ) وآله(

فِْسرهتسايَألنَِّإم ذَِلـك ل قَـدخـدـِسيس ِفـي يجالت ِهـينالْم ـهنـا ،عِإما وِإيثَـار
ِاسـتحب وقَـد ،اًورجوعـ ندماعلَيِهالْحدِإلقَامِةتعرضهِفيأَنَّورأَى،ِللستِر

. عليـه؟ يـستر أنْلإلمـام يبـين، هـل   ولَـم باحلَـد أَقَـر إذابـاب / احلدودكتاب/ البخاريصحيح )١(
.٦٨٢٣احلديث 
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ضـح ِبأَووِإماِبالتعِريِضِإماعنهِبالرجوِعالْحدِبموِجِبأَقَرمنتلِْقنيالْعلَماء
هأِمنردِليهنع،دالْحمزجوِويوةالناعمجبأَنَّوالَِّذيالذَّنلَهكَانَفَع ِمـن

تكَفِّرهالَِّذيأَنَّعلَىِبناءالصالةكَفَّرتهأَنهالْخبربِقيةِفيأَنَِّبدِليِلالصغاِئر
تكَفِّروقَداَألغْلَب،اَألكْثَرهووهذَا،الْكَباِئرالالصغاِئرالذُّنوِبِمنالصالةُ
عـددا يكَفِّـر َألنْصـلَح ِبحيـثُ ،مـثَالً تطَوعهكَثُركَمنالْكَباِئِربعضالصالةُ

يـِسري شـيء أَو،أَصـالً يءشـ الـصغاِئر ِمـن علَيـهِ يكُـن ولَمالصغاِئرِمنكَِثرياً
أَحسنمنأَجريِضيعالاهللاَألنَّذَِلكعنهتكَفِّرفَِإنهامثَالًواِحدةكَِبريةوعلَيِه
عبـد بـن محمـد عـن الْبرزنِجـي بكْـر أَِبـي ِروايـة ِفـي وقَعوقَد: قُلْت.عمالً

رجـالً أَنَّ(ِبلَفْـظِ الْبـاب حـِديثُ ِبـسند عاِصمبنعمروعنِطيالْواِسالْمِلك
فَـأَِقم زنيـت ِإنـي اهللارسـول يـا فَقَالَ،وسلم) وآله(علَيِهاهللاصلَّىالنِبيأَتى

لَيعدِديث)الْحالْحلَهمضفَحعاءبلَملَـى الْعع ـهأَن ـا ظَـنم سِزنـاً ِزنـاً لَـي،
فَِلذَِلكتكَفَّرهبالةُ،ذَنالصقَدكوسمتِبِهينقَـالَ م ـهـاءَ ِإذَاِإنـا جاِئبـقَطَ تس

هنع،دِملالْحتحيكُونأَنْواِوييالررباعنِبالزلهِمنقَوتبأَصداً،حاهوفَر
الْحفَّـاظ علَيِهِاتفَقالَِّذيفَهو،الصِحيحِفيماواَألصل،ظَنهِذيالَِّبالْمعنى

نروعمنعاِصمبِدهِ عنـذْكُور، ِبـسمـل الْمتحيأَنْو صـتخي ـذْكُورِ ذَِلـكِبالْم
ِبـصالِتِه، حـده عنـه كَفَّرقَداهللاأَنَّوسلم  ) وآله(علَيِهاهللاصلَّىالنِبيخباِرأل

مـن ِفـي ِإالّغَيرهِفيالْحكْميستِمرفَالالْوحيِبطَِريِقِإالّيعرفالذَِلكفَِإنَّ
ِلمعهِفيِمثْلهأَنذَِلك،قَدوقَطَعِانِعلْمِقطَاِعذَِلكيِبانحدالْوعبِبيـلَّى النص
ِفـي ِللنـاسِ فَقَالَالْهدىصاِحبِبظَاِهِرِهتمسكوقَد،وسلم) وآله(علَيِهاهللا
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الالْحـد أَنَّأَحـدها : مساِلكةثَالث-قَبلالْمذْكُوريعِني-أُمامةَأَِبيحِديث
يخـتص ذَِلـك أَنَّيوالثَّـانِ ِبـِه، الْمِقـر ِمنعلَيِهواِإلصرارتعِيينهبعدِإالّيِجب

وهـذَا : قَـالَ ِبالتوبـِة، يـسقُط الْحـد أَنَّوالثَّاِلـث الِْقصة،ِفيالْمذْكُورِبالرجِل
حاِلك،أَصسالْماهقَوةِبأَنَّونساَءالَِّتيالْحاجِبهافهِمنِترعاًِاعِةطَويشاهللاِبخ

الْعــود،عــنالــردعالْحــدودِحكْمــةنََّألعِملَهــا،الَِّتــيةسيئلــاتقَــاِوموحــده
.).أَعلَمواَهللا،ِلذَِلكعنهالْحدرفْعفَناسب،ِارِتداعهعلَىدالٌّذَِلكوصِنيعه
)١(. احلديثشرحانتهى 

، ثُم تابوا !لواترى كم من الصحابة سرقوا، أو زنوا، أو رمبا قَت: أقول
بعد إسباغهم الوضوء والصالة، وسقط بتوبتهم احلد عنهم، والّذي رتبه اهللا 

بردتقرأَم! عتماداً على هذا احلديث؟اوذلك تعاىل عليهم يف القرآن الكرمي، 
.، وضرِبِه بعرض اجلدار؟احلديِث

ه؟ عليـ يـستر أنْلإلمـام يبين، هـل ولَمباحلَدأَقَرباب إذا/ كتاب احلدود/ ١٢اجلزء / فتح الباري  )١(
.١٣٤صفحة 
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٣٠٦

؟؟ما املراد منه يف الصحاح... الويل
أبـو ثنـا ،محادبنحيىيثنا،أيبحدثين،حنبلبنأمحدبناهللابدعثنا.. 

إذعبـاس ابن   عندجلالسيإن: قالميمونبنعمروثنا،بلجأبوثنا،عوانة
مـن بنـا ختلـو أنْاإمو ،معناتقومأناإم: عباسبن  يا: فقالوارهٍطتسعةأتاه
يومئـذٍ وهـو قـال ،ممعكـ أقـوم أنـا بـل :عبـاسٍ ابـن    فقال: قال،هؤالءبني

واءفابتد: قاليعمىأنقبل،صحيحفجاءقال،قالواماندريفال،ثوافتحد
ليست،فضائلَعشرةبضعلهٍلرجيفعواوقَ،فوتفأُ:ويقولثوبهينفض
نألبعثَ:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبلهقالٍلرجيفوقعوا،غريهألحٍد

الالًرجأبداًاهللازيهخي،ورسولهاهللاحيب،هلافاستشرف،ورسولهاهللاهوحيب
أين: فقال،مستشرففقالوا؟علي :يفهإنحىالر كـان ومـا :قـال ،يطحـن

يففنفـثَ :قـال ،يبـصر أنْيكـاد ال،أرمـد وهوفجاء:قال،ليطحنأحدهم
يِهعين،ثُمفجاء،إياهفأعطاها،ثالثاًالرايةهزبنـت بـصفية عليـ حقـال ،يي

بـسورة فالنـاً وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول بعثمث:عباسابن  
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،يمنـ هـو لٌرجإالّهاِبيذهبالوقال،منهفأخذهاخلفهاًعليفبعثَ،التوبة
لـبين وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبوقال:عبـاس ابن  فقال،منهوأنا
أَ: هعمكُيمقال؟واآلخرةالدنيايفواليينيوعليرسولفقال،معهمجالس
يواليينمكُيأَ: فقالمنهمٍلرجعلىوأقبلوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
...واآلخرةالدنيايفيوليأنت:لعليفقال،وافأب؟واآلخرةالدنيايف

)١(..صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

عمـرو حدثَنابلٍْج،أَبوحدثَناعوانةَ،أَبوحدثَناحماٍد،بنيحيىحدثَنا
نوٍن،بميي: قَالَمِإناِلساٍس،ابن   ِإلَىلَجبِإذْعاهةُأتعٍط،ِتسهـا : فَقَالُواري

: عباٍسابن فَقَالَ: قَالَهؤالِء،يخلُوناأَنْوِإمامعنا،تقُومأَنِْإماعباٍس،ابن 
فَابتـدُءوا : قَـالَ يعمـى، أَنْقَبـلَ صـِحيح يومِئـذٍ وهـو : قَـالَ معكُم،أقُومبلْ

،فوتـ أُف: ويقُـولُ ثَوبـه، يـنفُض فَجاَء: قَالَقَالُوا،ماندِريفَالفَتحدثُوا،
) وآلـه (علَيِهاُهللاصلَّىالنِبيلَهقَالَرجٍلِفيوقَعواعشر،لَهرجٍلِفيوقَعوا
فَاستشرف: قَالَ،ورسولَهاَهللايِحب،أَبداًاُهللايخِزيِهالرجالًَألبعثَن:وسلم

ومـا : قَـالَ يطْحن،حىالرِفيهو: قَالُواعِلي؟أَين: قَالَاستشرف،مِنلَها
ِفـي فَنفَـثَ : قَـالَ يبِصر،يكَادالأَرمدوهوفَجاَء: قَالَِليطْحن؟أَحدكُمكَانَ

ثُـم : قَـالَ . حيـي ِبنـتِ ِبـصِفيةَ فَجاَءِإياه،فَأَعطَاها،ثَالثاًالرايةَهزثُمعينيِه،
فَبعـثَ التوبِة،ِبسورِة)بكٍرأبا: أي: اهلامشيفاألرنؤوطيقول(ناًفُالبعثَ

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٥٠/ ٤٦٥٢احلديث . ١٤٣صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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ِلياًعلْفَها،خذَهفَأَخ،هال: قَالَِمنبذْهايلٌِإالِّبهجي،راِمنأَنو ـهقَـالَ ،ِمن :
معـه وعِلـي : قَـالَ ِة؟،واآلِخـر الـدنيا ِفـي يـواِليِني أَيكُم: عمِهِلبِنيوقَالَ

،اِلسا،جوفَقَالَفَأَبِليا: عأَناِليكاِفيأُوينِة،الداآلِخرقَالَو :تيأَنِليو
أَيكُـم : فَقَـالَ ِمنهم،رجٍلعلَىأَقْبلَثُمفَتركَه،: قَالَ،واآلِخرِةالدنياِفي

الـدنيا ِفيأُواِليكأَنا: عِليفَقَالَ: قَالَفَأَبوا،واآلِخرِة؟لدنيااِفييواِليِني
ِمنأَسلَممنأَولَوكَانَ: قَالَ. واآلِخرِةالدنياِفيوِلييأَنت: فَقَالَ. واآلِخرِة

ثَوبهوسلم ) وآله(علَيِهاُهللالَّىصاِهللارسولُوأَخذَ: قَالَ.خِدجيةَبعدالناِس
هعضلَىفَوع،ِليةَ،عفَاِطمٍن،وسحٍن،ويسحا{: فَقَالَوإِنَّمِريدُياذْهِبلِي
ُكمنعسجَلالرتَِأهيالْبكُمرطَهيى: قَالَ.)٣٣/ األحزاب(}تَطْهِريًاورشو

ِليعهفْسن،لَِبسبثَوِبيلَّىالنـهِ اُهللاصلَيوسـلم ) وآلـه (ع، ثُـم ـامن ،ـهكَانم
فَجاَء،وسلم) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللارسولَيرمونَالْمشِركُونَوكَانَ: قَالَ
نِبييا: فَقَالَ: قَالَاِهللا،ِبينأَنهيحسببكٍْروأَبو: قَالَناِئم،وعِليبكٍْر،أَبو
انطَلَـق قَـدِ وسلم  ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللانِبيِإنَّ: عِليلَهفَقَالَ: قَالَ. اِهللا

وحوٍن،ِبئِْرنميمِركْهقَالَ. فَأَد : طَلَقـو فَـانكْـٍر، أَبلَ بخفَـد ـهعم ،ـارقَـالَ الْغ:
جلَوعِليىعمرِةياراِبالِْحجىكَانَكَممري ِبـياِهللا،ن ـوهو ،روـضتي قَـد لَـف

أرهِب،ِفيسالالثَّوهِرجخىيتح،حبأَصثُمفكَشنعفَقَالُواِسِه،أر : ـكِإن
،كَانَلَلَِئيمكاِحبِميِهصرفَالن،روضتيتأَنو ،روـضتقَـدِ تا ونكَرنـتاس ذَِلـك .

؟معـك أَخـرج : عِلـي لَـه فَقَـالَ : قَـالَ تبـوك، غَزوِةِفيِبالناِسوخرج: قَالَ
ِمنـي تكُـونَ أَنْترضـى أَما: لَهفَقَالَعِلي،فَبكَى،ال:اِهللانِبيلَهفَقَالَ: قَالَ
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ِزلَِةِبمونَنارهى،ِمنوسالِّإمكأَنتلَس ،ِبـيِبن ـهِغـي الِإنبنأَنْي ـبِإالّأَذْه
تأَنِليفَِتي،وقَالَ: قَالَخوولُلَهسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَيوسـلم ) وآلـه (ع: "
تيأَنِليِمٍنكُلِِّفيوؤـِدي معقَـالَ ". بو : ـدوس ابـوِجدِ أَبـسالْم ـرـابِ غَيب

،ِليلُ: فَقَالَعخدفَيِجدسالْمناًبج،وهوطَِريقُهسلَيلَهطَِريق ،هـرقَـالَ غَي:
..".عِليموالهفَِإنَّمواله،كُنتمن: "وقَالَ

حيىيهمساو-بلجأبوالسياقة،ذهضعيفإسناده:األرنؤوطتعليق
فيه: البخاريفيهقالقدواحد،غريقهوثّوإن،- سليمأيبابن أوسليم،بنا

حبـان ابـن    قالكمابهينفردالفيماحديثهلُقبيهأنفيهاألقوالوأعدل،نظر
يفمـا ملنافرـا باطلـة بـل ،منكـرةٌ ألفـاظٌ هذاحديثهمنتويف،"اروحني"يف

.دشواهاآلخرولبعضهالصحيح،

أبو بلْج، بفتح البـاء     . إسناده صحيح : وأما أمحد حممد شاكر، فيقول    
)حيىي بن أيب األسود(ويقال )حيىي بن سليم(ه امس: وسكون الالّم وآخره جيم
معـني وإبـن سـعد والنـسائي وغريهـم، ويف        ابـن    الفزاري، وهو ثقةٌ، وثّقـه    
)١(..هذا؟وما أدري أين قال ! )فيه نظر: (التهذيب أنّ البخاري قال

هذا احلديث النبوي الشريف، والّذي فيه تبيـان      وعظمةِ وِلهِل: أقول
فضائل اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالم، ومنها واليته وخالفته بعـد            

صـفحة  / اجلزء اخلامس/ دار املعارف مبصر/ شرح أمحد حممد شاكر / املسند لإلمام أمحد بن حنبل     )١(
/ اجلـزء اخلـامس   / األرنـؤوط شـعيب حتقيـق   / حنبلبنأمحداإلماممسندو .٣٠٦٢احلديث  . ٢٥

.٣٠٦١احلديث . ١٧٨صفحة / باب مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب
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وكذلك يف احلديث داللةٌ لعدم رفقـة أيب        (،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب  
لكلّ ذلك،  . )، يف الفراش  !هللاإذ حيسب علياً أنه نيب ا     ! بكر للنيب يف هجرته   

وبغضاً لعلي عليه السالم، ضعف األرنـؤوط إسـناد احلـديث، بطعنـِه بـأيب               
!..بلٍج

بينما إذا كان احلديث خالياً من فضائل اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه 
أَليس هذا نفاقاً يا أرنؤوط؟ وإليك . )!حسن احلديث(السالم، يصبح أبو بلج 

:الدليل

ثَنداحدمحمنفٍَر،بعج،اِشمها: قَاالوثَندةُ،حبعشنلْـجٍ أَِبـي عب-
ميموٍن،بنعمروسِمعت: قَالَ،-سلَيٍمأَِبيبنيحيىأَخبرِني: هاِشمقَالَ
أَنـه وسـلم   ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصلَّىالنِبيعِنيحدثُهريرةَ،أَباسِمعت: قَالَ
ِمـن الْجنـةِ كَنـزِ ِمنكَِلمٍةعلَى-أَدلُّكأَفَال: هاِشمقَالَ-أُعلِّمكأَال:قَالَ

..واستسلَمعبِديأَسلَم: يقُولُِباِهللا،ِإالّقُوةَال: الْعرِشتحِت

حتــتمــن: "قولــهدونصــحيح:األرنــؤوطشــعيبتعليــق الــشيخ
ثقاترجالهوباقياحلديث،حسنهذابلجأبوحسن،إسنادوهذا،"العرش
)١(....الشيخنيرجال

) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولبعث:قال،حصنيبنعمرانعن..
فأصـاب الـسرية يففمضى،طالبأيببنعليعليهمستعملاوجيشاًوسلم  
عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أصحابمنةأربعوتعاقد،عليهفأنكروا،جاريةً

.٧٩٦٦احلديث . ٣٤٥صفحة / ١٣ج / حنبلبنأمحداإلماممسند)١(
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أخربنـاه وسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسوللقيناإذا:فقالواوسلم  ) وآله(
صـلى اهللابرسـول بـدءوا السفرمنرجعواإذااملسلمونوكان،عليصنعمبا
قـدمت فلمـا ،رحـاهلم إىلانـصرفوا مثعليـه فـسلموا ،وسلم) وآله(عليهاهللا

األربعـة أحـد فقـام وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب علـى اموسلّالسرية
فـأعرض ،وكـذا كذاصنعطالٍبأيببنعليإىلرتمألَاهللارسوليا:فقال
،مقالتـه مثـل فقـال الثاينقاممث،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعنه

الرابـع قـام مث،عنـه فـأعرض ،مقالتـه مثلفقالالثالثقاممث،عنهفأعرض
والغضبوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفأقبل،قالوامامثلفقال

يعتريدونما؟عليمنتريدونما؟عليمنتريدونما:فقالوجههيفرف
.بعديمؤمٍنكلّويلّوهو،منهوأنايمناًعليإنّ؟عليمن

)١(.٢٢٢٣الصحيحة : صحيح: تعليق األلباين

بعثني إىل وسلم ) وآله(بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن بريدة قال
وعلى اآلخر خالـد بـن   ،اليمن على أحدمها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  

منكمـا  واحـدٍ وإن افترقتما فكلّ  ،على الناس  إذا التقيتم فعلي  : فقال ،الوليد
 مون على  فظهر املسل  ،فلقينا بين زيد من أهل اليمن فاقتتلنا      : قال. ندهعلى ج

. امرأة من السيب لنفـسه فاصطفى علي،ةفقتلنا املقاتلة وسبينا الذري ،املشركني
) وآلـه (فكتب معي خالد بن الوليد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : قال بريدة 

ن أيب طالـب رضـي اهللا     باب مناقب علي ب   / كتاب املناقب / ٣ج  / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )١(
.٣٧١٢احلديث . ٥٢١صفحة / عنه

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣١٢

دفعـت وسـلم  ) وآلـه (فلمـا أتيـت الـنيب صـلى اهللا عليـه          .خيـربه بـذلك   وسلم  
) وآلـه (وجه رسول اهللا صلى اهللا عليـه  الغضب يف ئ عليه فرأيت ِرقُالكتاب فَ 

ين أن تروأمـ ٍلين مـع رجـ  بعثـت ،يا رسول اهللا هذا مكان العائذ     : فقلت ،وسلم
:وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ،ففعلت ما أرسلت به،أطيعه

.هو وليكم بعديوال تقَع يف علي، فإنه مني وأنا منه،

رواه أمحد والبزار باختصار، . ترمذي باختصاررواه ال: )اهليثمي(قلت 
وبقية رجـال  . معني وغريه، وضعفه مجاعة   ابن   وثّقهوفيه األجلح الكندي،    

)١(. أمحد رجال الصحيح

بـن يوسفثنا،موسىبناِهللاعبيدثنا،كَرامةَبنعثْمانَبنحممدثنا..
إىلالْمِدينِةِمنعِلياًصِحبت:قال،ةَحمزبنوهِبعن،دكَيٍنعن،صهيٍب

ــةَ ــت،مكَّ أَيــهفَر ــضمن عــاب ــرهم ــت،أَكْ ــِئن:فقل ــتلَ عجاِهللارســولإىلر
كنكُوا،إليهَألشفلمتقَِدمولَلَِقيتسوسـلم  ) وآله(عليهاُهللاصلىاِهللار

فقلت:رأيتِمنِليكَذَاكَذَاعقُلْال:فقال،،وهذا،تولَىفَهالناسأَوِبكُم
)٢(.بعِدي

قال رسـول اهللا صـلى اهللا   : أيب عاصم عن علي مرفوعاً قال    ابن   أخرج
: قـال . بلـى : ألست أَوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم؟ قـالوا       :وسلم) وآله(عليه  

هه فهو وليولي ن كنت٣(...فم(

.١٤٧٣٢احلديث . ١٧٢صفحة / اجلزء التاسع/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي)١(
.٣٦٠احلديث . ١٣٥صفحة /٢٢اجلزء / املعجم الكبري للطرباين)٢(
.٣٦٤١٨ح/ ٥٧ص/ باب فضائل علي رضي اهللا عنه/ ١٣ج/ كرت العمال للمتقي اهلندي)٣(

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


٣١٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

...كُنممواله،نت ـ واِلاللـهم ،مـواله فعلـيـ وعـادِ وااله،نمنم
)١(...عاداه

قد يقول قائلٌ بأنّ لفظ الويل مشترك بني النـصري والـصديق     : أقول
فهو وليه، فلعلّ من وِلي أمر أحٍدلُّواحملب والتابع واحلليف واجلار، وكُ

أو ،أو صـديقكم ،نـصريكم عليـه الـسالم   معىن هذه األحاديث أنّ عليـاً   
وللرد على هذا القول، يقول السيد عبد احلسني شرف         ،  !!بكم بعدي حم

:الدين

والقرائن على إرادة هذا املعىن مـن الـويل يف تلـك األحاديـث ال تكـاد       "(
وهـو ولـيكم     -:صلى اهللا عليه وآله وسلم    ختفى على أُويل األلباب فإنّ قوله       

-نّ معـىن قولـه   أل(، وحصرها فيـه الوالية عليه،هظاهر يف قصر هذ -بعدي  
. )إنه هو ال غريه وليكم بعدي-وهو وليكم بعدي 

وهذا يوجب تعيني املعىن الذي قلناه، وال جيتمـع مـع إرادة غـريه ألنّ       
واملؤمنون واملؤمنات . النصرة واحملبة والصداقة وحنوها غري مقصورة على أحد

ا يف هذه األحاديث    ثباإبعضهم أولياء بعض، وأي ميزٍة أو مزيٍة أراد النيب          
أو حنومها، وحاشا رسول ألخيه وولي ه إذا كان مراده من الويل النصري أو احملب

أنْ يهــتم بتوضــيح الواضــحات، وتبــيني صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللا 
البديهيات، إنّ حكمته البالغة، وعصمته الواجبة، ونبوته اخلامتة، َألعظم مما 

ديث صرحية يف أنّ تلك الواليـة إنمـا تثبـت لعلـي     ، على أنّ تلك األحا  يظنون

.١٧٥٠احلديث . ٣٣٠صفحة / اجلزء الرابع/ لأللباينالصحيحةاألحاديث سلسلة)١(
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وهـذا أيـضاً يوجـب تعـيني املعـىن الـذي       ،صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد النيب   
إذ الشـك باتـصاف علـي      قلناه، وال جيتمع مع إرادة النصري واحملب وغريمها،         

            ة، واشـتدتهم وصداقتهم منـذُ ترعـرع يف حجـر النبـوصرِة املسلمني وحمببن
ساعده يف حضن الرسالة، إىل أن قضى حنبه عليه السالم، فنصرته وحمبتـه              

، صلى اهللا عليه وآله وسلموصداقته للمسلمني غري مقصورة على مابعد النيب 
)١(. )قُدس سره(كالمه انتهى .)"كما ال خيفى

:!)اخلليفة(الحظ، كيف يبين أبو بكٍر بأنّ الويلّ يعين : أقول

:كثريابن يقول

مالـك بـن أنـس حـدثين ،الزهـري حـدثين :سـحاق إبـن حممدوقال(..
وقام،املنربعلىبكٍرأبوجلسالغدوكان،السقيفةيفبكرأبوبويعاملَ:قال
أيهـا :قـال مث،أهلـه هـو مباعليهوأثىناهللافحمد،بكرأيبقبلفتكلم،عمر

كتـاب يفوجـدا وما،تكانمامقالةًباألمسلكمقلتكنتقديإنالناس
،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول يلَإعهدهاعهداًكانتوال،اهللا

يولكناهللارسولأنّرىأكنتسيدربقـد اهللانّإو،آخرنـا يكـون يقولناأمر
مـا ِلاهللاهـداكم بـه عتصمتماإنْف،اهللارسولبههدىالذيكتابهفيكمأبقى
اهللارسـول صـاحب ،خريكـم علـى أمركممجعقداهللاوأنّ،لهاهللاهداهكان

،فبـايعوه فقومـوا ،الغـار يفمـا هإذْثننياوثاين،وسلم) وآله(عليهاهللاصلى
دمِـ فح،بكـرٍ بـو أمتكلّـ مث،السقيفةبيعةبعدالعامةبيعةبكرأباالناسفبايع

. ٢٥١صفحة / املراجعات)١(
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يـت لّوقـد ينإفـ نـاس الأيهـا بعـد اأمـ :قالمث،أهلههومباعليهوأثىناهللا
)١(.هكالمانتهى .)..صحيحإسنادوهذا.. خبريكمولست،عليكم

:!)اخلليفة(واآلن، الحظ كيف يبين عمر بن اخلطاب بأنّ الويلّ يعين 

فقـال  .. .:قـال . عن مالك، عن الزهري، أن مالـك بـن أَوس حدثـه       ..
أنا : قال أبو بكر،وسلم) هوآل(فلما توفّي رسول اهللا صلى اهللا عليه .. .عمر

وأنا ويلُّ ،مث توفّي أبو بكر... .،وسلم) وآله(ويلّ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
)٢(...وويلُّ أيب بكر،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أخربين مالـك بـن     : حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري، قال       
مث .... .:عمر على عباٍس وعلي فقـال     فأقبل  ... .أوس بن احلدثان النصري،   
فأنـا ويلّ رسـول اهللا   : بكـرٍ فقال أبووسلم ) وآله(توفّي النيب صلى اهللا عليه    

أنا ويلّ رسول : فّى اهللا أبا بكٍر فقُلتوتمثُ.... .وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 
)٣(...وأيب بكٍروسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه

)٤(. يث الشيخ األلباينوكذلك صحح هذا احلد

صلى اهللا عليه هل هناك عاقلٌ يقر بأنّ أبا بكٍر، بعد وفاة النيب : أقول
أو ! أو مِحبـهِ ! أراد أنْ يقـول للـصحابة أنـه نـصري رسـول اهللا     ،وآله وسـلم  

.٢٤٨صفحة / اجلزء اخلامس/ البداية والنهاية)١(
.٤٥٩٣احلديث . باب حكم الفَيء/ كتاب اجلهاد والسري/ صحيح مسلم)٢(
.٤٠٣٣احلديث . بين النضريباب حديث/ كتاب املغازي/ صحيح البخاري)٣(
.١٦١٠احلديث . ٢١٤صفحة / اجلزء الثاين/ صحيح سنن أيب داود لأللباين)٤(
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أَم أنه خليفته؟؟ والذي ينطبق علـى مـا جـاء يف احلـديث النبـوي                ! صديقه
يف املستدرك على علي بن أيب طالٍب عليه السالم حبق اإلمام الشريف الوارد 

الصحيحني للحاكم النيسابوري، والذي صححه الذهيب؟

ابن ، فها هو)اخلليفة(وكذلك الصحابة، يؤكّدون بأنّ لفظ الويل يعين 
:تيمية يقول

كلربـ تقـول مـاذا :وقـالوا عمـر واليةيفايب بكر معمواتكلّوقد(... 
)١(. )..غليظاًاًظّفَعلينايتلّووقد

،طائفـة خالفتـه هِركَـ ،بكـر أبـو )عمـر يقصد(ستخلفهااملَهذاِلو(...
كالمانتهى   .)..غليظاًاًفظّعلينايتلّوإذكلربتقولماذا:طلحةقالحىت
)٢(.تيميةابن 

عليه السالم، كونه اًهل جيوز أن يهنئ عمر بن اخلطاب اإلمام علي: أقول
اً له بأمر النيب أصبح م؟ أَم مبناسبة صلى اهللا عليه وآله وسلم حبميوم غدير خ

؟إىل الرفيق األعلىصلى اهللا عليه وآله وسلم تنصيبه خليفةً للنيب بعد إرحتاله

) وآله(كُنا مع رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه      : عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ    ...
الـصالةُ جاِمعـةٌ، وكُـِسح    : ٍر، فَنزلْنـا ِبغـِديِر خـم، فَنـوِدي ِفينـا     ِفي سـفَ وسلم  

تحـت شـجرتيِن، فَـصلَّى الظُّهـر،     وسـلم  ) وآلـه (ِلرسوِل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه      
     هناُهللا ع ِضير ِليِد عذَ ِبيأَخي   : ، فَقَالَ وونَ أَنلَمعت متأَلَس  ِمـن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو

.١٥٥صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)١(
.٤٦١صفحة / اجلزء السابع/ نفس املصدر السابق)٢(
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أَلَستم تعلَمونَ أَني أَولَى ِبكُلِّ مـؤِمٍن ِمـن نفْـِسِه؟      : بلَى، قَالَ : أَنفُِسِهم؟ قَالُوا 
مـن كُنـت مـواله، فَعِلـي مـواله،        : فَأَخذَ ِبيِد عِلـي، فَقَـالَ     :بلَى، قَالَ : قَالُوا

    ناِل مو مالله ،اهادع ناِد معو ،االهقَالَو:فَقَالَ لَه ،ذَِلك دعب رمع هفَلَِقي :
.أَِبي طَاِلٍب، أَصبحت وأَمسيت مولَى كُلِّ مؤِمٍن، ومؤِمنٍةبن ياهِنيئاً

)١(..لغريهصحيح: تعليق األرنؤوط

يمني عن احلـديث    العثحممد بن صاحل    الحظ ماذا يقول الشيخ     : أقول
:)الصحيح لغريه(

..احلسن لذاته، إذا تعددت طرقه: والصحيح لغريه(.. 

نفراد لَم يبلغ ٍق باوإنما سمي صحيحاً لغريه، ألنه لو نظر إىل كلّ طري.. 
)٢(. ).رتبة الصحة، فلما نظر إىل جمموعهما قَِوي حتى بلَغها

..:ٍخ لك يا بن أيب طالببٍخ ب: ويف لفٍظ آخر، قال عمر: أقول

بـن عِلـي أخربنـا : قَالَِبشرانَ،بِنمحمِدبِنعِليبناِهللاعبدأخربنا...
رماِفظُ،عا: قَالَالْحثَندوحٍرأَبصونُنشبح ـنـى بوسـنِ مب ـوبـاللُ، أَيالْخ
الْقُرِشـي، رِبيعـةَ بـن ضـمرةُ حدثَنا: قَالَرمِلي،السِعيٍدبنعِليحدثَنا: قَالَ
هريـرةَ، أَِبـي عنحوشٍب،بِنشهِرعن،الْوراِقمطٍَرعنشوذٍَب،ابن   عِن
،راًشهِستنيِصياملَهكُِتبالِْحجِةِذيِمنعشرةَثَماِنيومصاممن: قَالَ
وهوموغَِديِريماخذَلَمأَخِبيلَّىالنِهاُهللاصلَيِدوسلم ) وآله(عِبيِليِنعب

.١٨٤٧٩احلديث / ٤٣٠صفحة / ٣٠اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
.١٤الصفحة / لح احلديثمصط)٢(
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: قَالَ،اِهللارسولَيابلَى: قَالُوا،"الْمؤِمِنني؟وِليأَلَست: " فَقَالَطَاِلٍب،أَِبي
 "نمتكُنوالهمِليفَعالهوفَقَالَ،"مرمعنطَّاِببٍخ: الْخٍخببلَكنابي

أَكْملْتالْيوم{: اُهللافَأَنزلَمسِلٍم،كُلِّومولَىمواليأَصبحت،طَاِلٍبأَِبي
َلكُمكُم١(..}دِين(

، ففي الرواية شهر بن حوشب، فقد طعن به احملقق )هداك اهللا(الحظ 
!.معروفبشار عواد 

ــاٍت   ــاين عــشر رواي ــشيخ األلب ــه ال ــا صــحح ل يف صــحيح ســنن بينم
!!.الترمذي

أَلَم ثُمعليه ماً بعاِلعمر يكن علي بأنّ ميزان اإلميان والنفاق هو ح
السالم قبل يوم الغدير؟

عِهد إلَـي   : عن علي، قال  عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش،       ... 
ال حيبـك إالّ مـؤمن وال يبغـضك إالّ          أنـه   وسـلم   ) لهوآ(النيب صلى اهللا عليه     

.منافق

: عنـد تعليقـه علـى احلـديث       وصي اهللا بن حممد عبـاس       يقول احملقّق   
)٢(...صحيحإسناده 

لْ ال  {: كأَنَّ عمر لَم يقـرأ قولـه تعـاىل يف أوائـل الـدعوة اإلسـالمية         و قـُ
لـيس مـن   عليـه الـسالم   ؟ أَم أنّ علياً }اْلقُربىأَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلَّا الْمودة فِي  

.٤٣٤٥احلديث . ٢٢١ص / ٩ج / البغداديلخطيبمدينة السالم لتاريخ)١(
.٩٤٨احلديث / ٥٦٣ص / فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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؟ )القرىب(

، بعد واقعة )أيوب األنصاريووفيهم أب(ثُم الحظ كيف قام الصحابة 
: هموِليوم الغدير، ِبمخاطبة اإلمام علي بـن أيب طالـٍب عليـه الـسالم، بقَـ          

:)موالنا(

: فَقَـالُوا لَـى عِلـي بالرحبـِة       جاَء رهـطٌ ِإ   : عن ِرياِح بِن الْحاِرِث، قَالَ    ..
: كَيف أَكُونُ موالكُم وأَنتم قَوم عـرب؟ قَـالُوا  : قَالَ السالم علَيك يا موالنا   

مـن  : يوم غَِديِر خـم يقُـولُ  وسلم ) وآله(سِمعنا رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيهِ  
   فَِإنَّ ه ،الهوم تكُن الهوذَا م . احقَالَ ِري :          ـنم أَلْتفَـس ،مهـتِبعا توـضـا مفَلَم

.نفَر ِمن اَألنصاِر ِفيِهم أَبو أَيوب اَألنصاِري: هؤالِء؟ قَالُوا

)١(.إسناده صحيح: تعليق الشيخ األرنؤوط

:ويقول الشيخ األلباين

جـاء رهـط إىل   : ن احلارث قـال يرويه رياح ب . أبو أيوب األنصاري  . ..(
كيف أكـون مـوالكم،    : ، قال السالم عليك يا موالنا   :بالرحبة، فقالوا  علي

يـوم  وسلم ) وآله(مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه :وأنتم قوم عرب؟ قالوا 
فلما مضوا تِبعتهم فسألْت : قال رياح)فَذَكَره دون الزيادة(: غدير خم يقول

.نفَر ِمن األنصار، فيهم أبو أيوب األنصاري: ؟ قالوامن هؤالء

من طريـق حـنش   )٤٠٥٣و ٤٠٥٢(والطرباين   ،)٤١٩/ ٥(أخرجه أمحد   
.بن احلارث بن لقيط النخعي األشجعي عن رياح بن احلارث

.٢٣٥٦٣احلديث / ٥٤١صفحة / ٣٨اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
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رواه أمحـد : وقـال اهليثمـي  . وهـذا إسـناد جيـد رجالـه ثقـات         : قلت
)١(.كالم األلباينانتهى .).الطرباين، ورجال أمحد ثقاتو

احلـديث املُفحـم،     ناه، فهـاك  دما أور كلّ  إذا لَم تكن مقتنعاً ِب    أخرياً،  و
عليـه   اًعليـ اإلمام  نصبقد  صلى اهللا عليه وآله وسلم      والّذي فيه أنّ النيب     

:يف كلِّ مؤمٍن من بعِدِهله السالم خليفةً 

عـن ،بلجأيبيمسلبن   حيىيعن،عوانةأيبعن،محادبنحيىيحدثنا..
) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولقال:قالعباٍسابن   عن،ميمونبنعمرو

الهإنـ (اًنبيـ لـست كأنـ إالّ،موسىمنهارونمبرتلةيمنأنت: لعليوسلم   
...بعدينِممؤمٍنكلِّيفخليفيتوأنت)إالّأذهبأنْينبغي

)٢(..)حسن(: تعليق الشيخ األلباين

اًرغم ما متّ ذكره من شرٍح لألوامر النبوية بتعيني اإلمـام عليـ            : لأقو
ترى أتباع ،صلى اهللا عليه وآله وسلمعليه السالم خليفةً للمؤمنني من بعده 

هل توجـد آيـة     : مدرسة سنة الصحابة ال يقبلون هكذا أحاديث، ويقولون       
إمامته؟عليه السالم تذكر فيهااالمام علياسمصرحية ب

وشعارهم ،صلى اهللا عليه وآله وسلمذين ال يؤمنون بأحاديث النيب وللّ
:)الصحيح(املبارك ا احلديثحسبنا كتاب اهللا، نورد هذ

.١٧٥٠، عند تعليقه على احلديث ٣٤٠صفحة / ٤ج / سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
بـاب يف ذكـر خالفـة علـي بـن أيب        / اجلزء األول / بتحقيق األلباين عاصمأيبالبن   )ةنالس(كتاب   )٢(

.١١٨٨احلديث / ٥٦٥صفحة / طالب رضي اهللا عنه
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لِفين ال أُ: قالوسلم ) وآله(عن أيب رافع، أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال : فيقولأحدكم متكئاً على أريكته يأتيه األمر ِمما أَمرت بِه أو نهيت عنه،

ناهعبأدري ما وجدنا يف كتاب اهللا إت.

)١(.١٦٢شكاة املختريج : صحيح: تعليق األلباين

الأي. أِريكتهعلىمتِكئاًأحدكمأُلِْفينال(.. : األثريابن إلماميقول ا
يقال. وألْقَىأِجد :تهإذاإلْفاًء،أُلِْفيِهالشيءألْفَيتجدهوفْتوصادولَِقيهت.(.

)٢(. هشرحانتهى 

بـاب تعظـيم حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       / ١ج / ماجة للشيخ األلبـاين ابن صحيح سنن )١(
وكــذلك صــححه . ١٣-١٣احلــديث / ٢١ص / ســلم والتغلــيظ علــى مــن عارضــه و)وآلــه(

/ ١١٨صـفحة  / بـاب يف لـزوم الـسنة   / كتـاب الـسنة  / ٣اجلـزء  / األلباين يف صحيح سنن أيب داود  
.٤٦٠٥احلديث 

.باب لفا/ ١٨٧صفحة / اجلزء الرابع/ النهاية يف غريب احلديث واألثر)٢(
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٣٢٢

!يف الصحاح، هل الشِعر محرم أَم مباح؟
: يف كتاب البخاري، روايات تدلُّ على التحرمي

عـن  ،حدثنا عبيد اهللا بن موسى، أخربنا حنظلة، عن سامل، عن بن عمر 
خري له م قيحاًأَحِدكُألنْ يمتِلئَ جوف: قالوسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه 
)١(. ِمن أنْ يمتِلئَ شعراً

وكذلك لفظ احلديث يف صحيح مسلم أدلّ من البخاري بنبـذ الـشعر        
.مطلقاً، وإنشاد الشعر

حدثنا ليث، عن بن اهلـاد، عـن يحـنس،         : حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي    
بينا حنن نسري مع رسـول      : أيب سعيد اخلدري قال   موىل مصعب بن الزبري، عن    

فقال رسول  . بالعرِج، إذ عرض شاعر ينِشد    وسلم  ) وآله(هللا صلى اهللا عليه     ا
مسكوا الشيطانَ، ألنْ أو اَخذوا الشيطانََ،:وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه 

ن ااحلـديث .. باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر        / دبكتاب األ / صحيح البخاري )١(
.٦١٥٥و٦١٥٤
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)١(.يمتلئَ جوف رجٍل قيحاً، خري له ِمن أنْ ميتلئَ ِشعراً

حدثَنا أَبو نوفَِل بـن    : سود بن شيبانَ، قَالَ   حدثَنا األَ : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ  
) وآله(سأَلْت عاِئشةَ، هلْ كَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه :قَالَأَِبي عقْرٍب،

".كَانَ أَبغض الْحِديِث ِإلَيِه : "قَالَتيتسامع ِعنده الشعر؟وسلم 

)٢(...رجاله ثقات رجال الصحيح،إسناده صحيح: ؤوطتعليق األرن

:واآلن الحظ ما يدلّ على اإلباحة

أخربين أبو بكر بن : حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري، قال    
عبد الرمحن، أنّ مروان بن احلكم أخربه أنّ عبد الرمحن بـن األسـود بـن عبـد                

) وآلـه (صـلى اهللا عليـه   سـول اهللا  أنّ ر يغوثَ أخربه أنّ أُبي بن كعـٍب أخـربه          
)٣(.إنّ ِمن الشعر ِحكمة: قالوسلم 

صـلى اهللا  وكذلك يف كتاب مسلم يف حديٍث صريٍح، نرى بـأنّ الـنيب       
.هيؤيد الشعر وإنشادعليه وآله وسلم 

عيينة، قال بن أيب ابن حدثنا عمرو الناقد وابن أيب عمر، كالمها عن      
هيم بن ميسرة، عن عمرو بن الـشريد، عـن          حدثنا سفيان، عن إبرا   : عمر

هل : فقاليوماً، وسلم ) وآله(صلى اهللا عليهرِدفْت رسول اهللا  : أبيه قال 
، فأنشدته )ِهيِه(قال . ؟ قلت نعميٌءمعك من شعر أُمية بن أيب الصلِت ش

.٥٩١٨احلديث . كتاب الشعر/ صحيح مسلم)١(
.٢٥٠٢٠احلديث . ٤٧٦ص / مسند عائشة/ ٤١ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
.٦١٤٥احلديث ... باب ما جيوز من الشعر والرجِز واحلُداء/ كتاب األدب/ صحيح البخاري)٣(
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، حـىت أنـشدته ِمائَـةَ    )ِهيـهِ : (، مث أنشدته بيتـاً، فقـال     )ِهيِه: (بيتاً، فقال 
)١(.بيٍت

يؤيـد  صلى اهللا عليه وآله وسلم ومثله بلفٍظ آخر، يدلّ على أنّ النيب        
:الشعر

حدثنا سليمان بن حرٍب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابٍت، عن الرباء  أنّ      
-أو هـاِجِهم -اهجهـم  : قـال ِلحـسانَ   وسـلم   ) وآلـه (صـلى اهللا عليـه      النيب

٢(.وجربيل معك(

ة بعدصلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم ستشهاد الرسولاوما هو أصرح 
.لعبد هللا بن رواحة بسنده عن أيب هريرةأبياٍت

حدثنا أصبغ قال أخربين عبد اهللا بن وهٍب قـال أخـربين يـونس عـن بـن                
يذكر رسـول  شهاٍب أنَّ اهليثم بن أيب سناٍن أخربه أنه مسع أبا هريرة يف قَصِصِه     

يعين - إنّ أخاً لكم ال يقولُ الرفَثَ : ليقووسلم ) وآله(صلى اهللا عليه اهللا
:قال-رواحةابن بذاك عبد اهللا

  

  

 )٣( 

.٥٩٠٨احلديث . كتاب الشعر/ صحيح مسلم)١(
.٦١٥٣احلديث . باب هجاِء املشركني/ كتاب األدب/ صحيح البخاري)٢(
.٦١٥١احلديث / نفس املصدر السابق)٣(
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مِن أهلِ اجلنةِ،، الّذي ينَتحِر،!مسلٍم والبخاريِكتابي يف 
أم ِمن أهلِ النارِ؟

!ُمنَتِحٍريستغفُر ِلصلى اهللا عليه وآله وسلم ، النبي النيسابوريمسلمعند 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، مجيعاً عـن سـليمان،      
ا سليمان بن حـرب، حـدثنا محـاد بـن زيـد، عـن حجـاج               حدثن: قال أبو بكر  

الصواف، عن أيب الزبري، عن جابٍر، أنّ الطُّفَيلَ بن عمرو الدوسـي أتـى الـنيب               
يا رسول اهللا، هلْ لَك يف ِحـصٍن حـصٍني     : فقالوسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    

نيب صـلى اهللا  فـأىب ذلـك الـ   -ِحصن كانَ لدوٍس يف اجلاهليـة  : قال-ومنعٍة؟  
للّذي ذَخر اُهللا لألنصاِر، فلما هاجر النيب صلى اهللا عليـه            ،وسلم) وآله(عليه  

إىل املدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرٍو، وهاجر معه رجـلٌ ِمـن       وسلم  ) وآله(
فَمـِرض، فَجـِزع، فأخـذَ مـشاِقص لـه، فقطـع ـا              قومِه، فـاجتووا املدينـة،      

 خفَش ،هراِجمب            فرآه الطفيل بـن عمـرو يف منامـه، فـرآه ،حىت مات يداه تب
غَفَر يل : ما صنع بك ربك؟ فقال: وهيئَته حسنةٌ، ورآه مغطِّياً يديه، فقال له
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مـا يل أراك مغطِّيـاً     : فقـال  ،وسـلم ) وآلـه (ِبِهجريت إىل نبيه صلى اهللا عليه       
منك ما أفـسدت، فقـصها الطُّفَيـل علـى           لَن نصِلح : قيل يل : يديك؟ قال 

فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          ،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
)١(.وِليديِه فَاغِْفراللّهم:وسلم) وآله(

صلى اهللا عليه وآله وسلمللنيب وعند البخاري جند رأياً آخر:

مـن  (: قـال ،وسـلم ) وآلـه (، عن النيب صلى اهللا عليـه    يب هريرة أعن  ..
تردى من جبٍل فَقَتلَ نفسه، فهو يف نار جهنم يتردى فيه، خالداً خملّداً فيها            
أبداً، ومن حتسى سماً فقَتلَ نفسه، فَسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، خالداً 

يف بطنه يف خملّداً فيها أبداً، ومن قَتلَ نفسه حبديدٍة، فحديدته يف يده يجأُ ا 
)٢(.)نار جهنم، خالداً خملّداً فيها أبداً

صـلى اهللا عليـه   اجلهاد بني يدِي النيب حتى ، ف)هداك اهللا(الحظ اآلن   
:ال يفيدهوآله وسلم 

عـن حـازم، أبـو حـدثين غـسان، أبـو حـدثنا مـرمي، أيببنسعيدحدثنا
غـزوةٍ يفلمنياملـس عـن غَنـاءً املـسلمني أعظـم مـن رجـالً أنّسعد،بنسهل
) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفنظر،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعغزاها

،هـذا إىلفلينظرالناِرأهلمنِلالرجإىلينظرأنأحبنم: فقالوسلم  
املـشركني، علـى النـاس أشـد ِمناحلالتلكعلىوهوالقوممنرجلٌهبعتاف

.٣١٤احلديث . باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفّر/ كتاب اإلميان/ صحيح مسلم)١(
.٥٧٧٨احلديث . باب شرب السم والدواء به/ طبكتاب ال/ صحيح البخاري)٢(
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بـني مـن خرجحىتثدييِهبنيسيفهذبابةفجعلوت،املفاستعجلجِرح،حىت
: فقـال مـسرعاً، وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىالنيبإىلالرجلفأقبلكتفَيِه،
أنأحـب مـن : لفـالنٍ قلـت : قـال ذاك؟ومـا : فقالاهللا،رسولأنكأشهد
عــنغَنــاًءأعظمنــامــنوكــانإليــه،فلينظــرالنــارأهــلمــنرجــٍلإىلينظــر

فقَتـلَ املـوت اسـتعجلَ جـِرح فلماذلك،علىميوتالأنهفعرفْت،املسلمني
لُليعمـ العبدإنّ: ذلكعندوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفقالنفسه،

عالناِرأهِللَمويعملاجلنة،أهلمنهوإنعاجلَأهِللَمِةنِمـ هوإنأهـلِ ن
اِرالن،١(.ِمباخلواتياألعمالُماوإن(

وكتـاب  . ٢٨٩٨احلـديث  . بـاب ال يقـول فـالن شـهيد      / كتاب اجلهـاد والـسري    / صحيح البخاري  )١(
.٦٦٠٧احلديث . باب العمل باخلواتيم/ القدر
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٣٢٨

م ْلهمر وعثمان، هأبو بكر وع)نا )نون الراشدواخللفاء املهديراّلذين أم ،
بالتمسكِ بسنِتهِم، والعض عليها بالنواجِذ؟؟صلى ا عليه وآله وسلم النيب

ما الّذي (صلى اهللا عليه وآله وسلم تيمية بأنّ النيب األكرم ابن يدعي
فها هو ، !!باع سنة أيب بكٍر وعمر وعثمان من بعدهتار بأم)ينطق عن اهلوى

:يقول

كانوا خلفـاءه املهـديني     )!يقصد أبو بكر وعمر وعثمان    (إنّ هؤالء   .. (
) وآلـه (فوه يف أمتـه علمـاً وعمـالً، وهـو صـلى اهللا عليـه                الراشدين الّذين خلّ  

احِبكُم ومـا      )١(والـنجِم ِإذَا هـوى      {: كما قال تعـاىل يف حقّـه      وسلم   ـا َضـلَّ صـم
، فهو ما ضـلَّ ومـا   }إِن هو إِلَّا وحي يـوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى    ) ٢(غَوى  

علـيكم بـسنيت وسـنة    : قـال فـيهم   غَوى، وكذلك خلفاؤه الراشـدون الـذين      
.ذاخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ِبها وعضوا عليها بالنواج

.).فوه يف ذلك فانتفى عنـهم باهلـدى الـضاللَ وبالرشـد الغـي       فإنهم خلّ 
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)١(.تيميةابن كالمانتهى 

:لشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخيقول ا

ختلف أهل العلم هل وِلي اخلالفةَ بعهٍد من رسول اهللا اوأبو بكر  (.. 
تفاق الصحابة وإمجاعهم عليه، اِلي اخلالفة بأَم ووسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 

...أو هي بيعة الصحابة له؟

فيها هذا وهـذا، اجتمع  والصواب يف ذلك عندي أنّ هذه املسألة      ... 
جتمعت فيها البيعة واإلجتماع، فالعهد النصوص فيه       افيها العهد و  اجتمع  

..كثرية

: ر، فما معىن قولهقتدوا بالّذَيِن ِمن بعدي أيب بكر وعما: بل قال... 
يف حق أيب بكر العهـد  اجتمع :إالّ مسألة اخلالفة، وِلهذا نقول)من بعدي (

)٢(. )..جتماعواال

عتبار له، اقتداء بأيب بكٍر وعمر، ال نّ حديث االفإ، )هداك اهللا(الحظ 
!!وليس حبجٍة

:قتداء بالشيخنييقول الشيخ مقبل الوادعي، معلّقاً على حديث اال

حدثنا احلسن بن الـصباح     : )١٤٧ص   /١٠ج  (ل الترمذي رمحه اهللا     قا(
 ينة، عن زائدة، عن عبد امللك بن عمري، عن ربعييار، أخربنا سفيان بن عالبز

) وآلـه (قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          : ِحراٍش، عن حذيفة قال   ابن   وهو

.٤٢٤ص / ٧ج / منهاج السنة)١(
.٤٤٧و٤٤٦صفحة / ٢ج / الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية)٢(
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.قتدوا بالّذَين من بعدي أيب بكٍر وعمرا:وسلم

.هذا حديثٌ حسن

ثُم عقّبه الترمذي بأنه منقطع، وأنّ عبد امللك بن عمـري لَـم يـسمعه مـن           
.ربعي، إنما مسعه من موىل ربعي هالل

وهالل موىل ربعي جمهولٌ، لَم يرِو عنه إالّ عبد : قال أبو عبد الرمحن
ر حجابن أنّ)فيض القدير(امللك بن عمري ولَم يوثّقه معترب، وزاد املناوي يف

.أ هـ. إنّ أبا حامت أعلَّه بأنّ ربعي بن حراش لَم يسمعه من حذيفة: يقول

مسعود وحديث أنس يشهدان لـه ال يـصلح،   ابن وما ذُِكر أنّ حديث  
ه منقطعما و، ألنتعليق الوادعي على انتهى .).الضعف، واهللا أعلماشديده

)١(.احلديث

وه أهم دليٍل من أدلّة خالفـة أيب   تبين بأنّ هذا احلديث الّذي جعل     : أقول
اً، وذلك علـى لـسان أحـد كبـار علمـاء النـهج       دنسِةلّعبكر، من األحاديث املُ 

.األموي املعاصرين يف اليمن

وحديث التمسك بـسنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني، ورد يف املـصادر          
:اآلتية

وري، حبان، املـستدرك علـى الـصحيحني للحـاكم النيـساب          ابن   صحيح
عتقــاد للبيهقــي، املعجــم الكــبري للطــرباين، الــشريعة   مــسند اإلمــام أمحــد، اال 

.١٢٠احلديث / ١١٨صفحة / أحاديث معـلّة ظاهرها الِصحة)١(
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، داوودأيب عاصم، الـسنن الكـربى للبيهقـي، سـنن أيب             البنلآلجري، السنة   
..ماجة، سنن الترمذي وغريهاابن سنن الدارمي، سنن

واآلن هداك اهللا، الحظ شرح هذا احلديث النبوي الشريف، من كُتب 
:أنفسهمالقوِم 

فَمن يِعش منكم بعـدي، فـسريى        :وسلم) وآله(وقوله صلى اهللا عليه     (
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين املهـديني مـن بعـدي،            ختالفاً كثرياً،   ا

ِبما وقَع وسلم ) وآله(هذا إخبار منه صلى اهللا عليه . عضوا عليها بالنواجذ
ف يف أصـول الـدين وفروعـه، ويف األقـوال     خـتال يف أُمته بعده من كثرة اال 

فتراق أُمته على بضٍع اعتقادات، وهذا موافق ِلما روي عنه من واألعمال واال
وسبعني فرقة، وأنها كلّها يف النار إالّ فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو 

خـتالف  فتـراق واال عليه وأصحابه، وكذلك يف هـذا احلـديث أَمـر عنـد اال           
هـي الطريقـة    : ، والـسنة  بسنته وسنة اخللفاء الراشـدين مـن بعـده         بالتمسك

املسلوكة، فيشمل ذلك التمسك مبـا كـان عليـه هـو وخلفـاؤه الراشـدون مـن            
عتقادات واألعمال واألقوال، وهذه هي السنة الكاملة، وهلذا كان الـسلف      اال

...السنة إالّ على ما يشمل ذلك كلّهاسمقدمياً ال يطلقون

تباع سنته، وسنِة خلفائه    ابوسلم  ) وآله(ويف أمره صلى اهللا عليه      ... 
بالسمع والطاعة لوالة األمور عمومـاً دليـلٌ علـى أنّ سـنة              هالراشدين بعد 

)١(.رجبابن كالمانتهى .)..تباع سنتهااخللفاء الراشدين متبعةٌ، ك

.٢٦٣الصفحة / اجلزء األول/ جامع العلوم واِحلكَم)١(
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ي املبارك على أيب بكٍر لنرى هل ينطبق األمر النبو، )هداك اهللا(واآلن 
وعثمان، أَم ال؟وعمر

يف صلى اهللا عليه وآله وسلم فهنا نرى أنّ سنة أيب بكٍر خماِلفةٌ لسنة النيب 
!.سهم ذوي القرىب

مطعٍم، أنه جاء هو وعثمان بن عفـان يكلّمـان رسـول اهللا    ابن   عن جبري 
ين هاشـم وبـين     فيمـا قَـسم مـن اخلُمـس بـني بـ           وسـلم   ) وآلـه (صلى اهللا عليـه     

املطلب، فقلت يا رسول اهللا قسمت إلخواننا بـين املطلـب ولَـم تعطنـا شـيئاً،                  
إنمـا  وسـلم  ) وآلـه (فقال النيب صلى اهللا عليـه   . وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة   

بنو هاشم وبنو املطلب شيٌء واحد، قال جبري ولَم يقسم لـبين عبـد مشـٍس وال       
وكـان أبـو   سم لبين هاشم وبين املطلب، قال لبين نوفل من ذلك اخلمس كما قَ 

غري أنه ،وسلم) وآله(بكر يقسم اخلمس حنو قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مـا كـان الـنيب      وسلم  ) وآله(لَم يكن يعطي قرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه          

يعطيهم، قال وكان عمر بن اخلطاب يعطيهم منه وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 
.هوعثمان بعد

)١(.١٢٤٢اإلرواء .صحيح: تعليق األلباين

بل (صلى اهللا عليه وآله وسلم وهنا نرى أنّ سنة عمر خماِلفةٌ لسنة النيب 
!.يف حال فقدان املاء)القرآن الكرمي

بـاب يف بيـان مواضـع قَـسِم اخلمـس         / كتاب اخلراج / اجلزء الثاين / صحيح سنن أيب داود لأللباين     )١(
.٢٩٧٨احلديث . ٢٤٢صفحة / وسهم ذي القرىب

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


٣٣٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

أنّ رجالً أتى عمر فقال عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه ..
مـري  أ، فقال عمـار أمـا تـذكر، يـا     )لِّتصال(: اني أجنبت فلم أجد ماًء فقال   

، وأمـا  فأما أنت فَلَم تصلِّ  فلم جند ماءً    . املؤمنني إذ أنا وانت يف سريٍة فأجنبنا      
إنمـا  وسلم ) وآله(نا فتمعكْت يف التراب وصلّيت، فقال النيب صلى اهللا عليه     أ

ن تــضرب بيــديك االرض، مث تــنفخ، مث متــسح مــا وجهــك  أكــان يكفيــك 
: قال احلكـم !! قال إنْ شئت ملْ أُحدث به .إتِق اهللا ياعمار  : فّيك فقال عمر  وك

وحـدثين  : عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، مثـل حـديث ذر قـال   ابن  وحدثنيه
نولّيـك مـا   :فقـال عمـر  سلمة، عن ذر، يف هذا اإلسناد الذي ذكـر احلكـم،            

)١(...تولّيت

، فقـد ورد   التـيمم  كِمحلُ )!وقالفار(وهذا يدلُّ على عدم معرفة      : أقول
يف }فَلَـــم َتجِــدوا مـــاء فَتَيممــوا صـــعِيدا طَيبـــا  {: تعـــاىليف القـــرآن الكـــرمي قولـــه

مـن سـورة   ٦من سورة النساء، وأُخـرى يف اآليـة      ٤٣موضعني، مرةً يف اآلية     
بكـرٍ  مـدةً، ومـدةً أيب   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  املائدة، ورغم معاشرته للنيب  

!..الظاهر للعوامأيضاً، فقد خفي عنه هذا احلُكِم

، الحظ ماذا يقول الشيخ حممد ناصر الدين األلباين )هداك اهللا(واآلن 
:يف املسائل الشرعية)!الفاروق(عن فتاوى اخلليفة 

فهل هناك مسلم مهما كان مِحباً لعمر بن اخلطاب ميكن أن جيعل نفسه (
ألنه سيجد عمر يقول قوالً، والصواب لة؟ هذا يستحيل،   عمرياً يف كلّ مسأ   

.٨٣٢احلديث . .باب التيمم/ احليضكتاب/ صحيح مسلم)١(
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)١(.كالم األلباينانتهى .).خبالفه

يف صلى اهللا عليه وآله وسلم وهنا نرى أنّ سنة عثمان خماِلفةٌ لسنة النيب 
!.الصالة حال السفر

اهللاعبـد فقـال ،أربعـاً ىنِمِبعثمانىصلّقال،يزيدبنالرمحنعبدعن
ركعتنيبكرأيبومع،ركعتنيوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعصليت،

،هامأتمثّ،إمارتهمنصدراًعثمانومعحفصعنزاد،ركعتنيعمرومع
مـن يلأنّفلـوددت ،  الطـرق بكـم قـت تفرمث،معاويـة أيبعنهناهامنزاد

.متقَبلَتنيركعتنيركعاتأربع

)٢(.صحيح:األلباينحتقيق

عتـلّ عثمـان،   ا: سفيان بن عيينة عن جعفـر بـن حممـد قـال    ومن طريق   
إنْ شئتم، ولكـن  : فقال علي . صلِّ بالناس : فأتى علي فقيل له   وهو ِمبىن،   

يعـين ركعـتني   وسـلم  ) وآلـه (أُصلّي لكم صالة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      
)٣(..فأىب!عثمان أربعاً، يعنونمري املؤمننيأال، إالّ صالة : فقالوا

بكٍر يف الكثري من إليب اًخالفمأصالً كان بأنّ عمر ، )هداك اهللا(ثُم إعلم 
.!اُألمور

.١٢٧الصفحة / فتاوى الشيخ األلباين)١(
احلـديث  . ٥٥٠ص / بـاب الـصالة ِمبـىن     / كتـاب املناسـك   / ١ج  / لأللبـاين  داودأيبسننصحيح   )٢(

١٩٦٠.
.٢٧٠صفحة . أقوال العلماء يف صالة السفر/ اجلزء الرابع/ حزم األندلسيالبن احمللّى)٣(
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أَنَّ ِخالف عمر َألِبي بكٍْر أَشهر : الْوجه الثَّاِني(:قيم اجلوزيةابن يقول
بـو بكْـٍر وخالَفَـه عمـر     فَسباهم أَِمن أَنْ يذْكَر كَما خالَفَه ِفي سبِي أَهِل الردةِ   

                   ،نها ِمـنِدهيِلـس تلَـدو ـنإالّ م ِلِهـنإلَى أَه اِئررح نهدإلَى أَنْ ر لَغَ ِخالفُهبو
             ذَا ِمنه نفَأَي ،ِليِن عِد بمحم ةُ أُمِفينلَةُ الْحوخ لَِتِهنمج ِمنو ،هكْمح قَضنو

فَقَسمها أَبو بكٍْر ووقَفَها وخالَفَه ِفي أَرِض الْعنوةعِل الْمقَلِِّدين ِبمتبوِعِهم؟،   ِف
                 ـرمأَى عرةَ وِويـسكْـٍر التـو بأَى أَبطَـاِء فَـرلَِة ِفـي الْعفَاضِفي الْم الَفَهخو ،رمع

إنْ : وصرح ِبذَِلك، فَقَـالَ سِتخالِفلَه ِفي االوِمن ذَِلك مخالَفَته  الْمفَاضلَةَ،  
صـلَّى اهللاُ   أَستخِلف فَقَد استخلَف أَبو بكٍْر، وِإنْ لَم أَستخِلف فَِإنَّ رسولَ اِهللا          

.لَم يستخِلفوسلم ) وآله(علَيِه 

) وآله(علَيِه صلَّى اُهللارسولَ اِهللافَواِهللا ما هو إالّ أَنْ ذَكَر: عمرابن قَالَ
أَحـداً،  وسـلم  ) وآلـه (علَيـهِ  صـلَّى اهللاُ فَعِلمت أَنه ال يعِدلُ ِبرسوِل اِهللا   وسلم  

وأَنه غَير مـستخِلٍف؛ فَهكَـذَا يفْعـلُ أَهـلُ الِْعلْـِم ِحـني تتعـارض ِعنـدهم سـنةُ           
وقَولُ غَيِرِه، ال يعـِدلُونَ ِبالـسنِة شـيئاً      وسلم  ) وآله(علَيهِ   صلَّى اهللاُ  رسوِل اهللاِ 

وِخالفُه لَه ِفي الْجـد واِإلخـوِة       ِسواها، ال كَما يصرح ِبِه الْمقَلِّدونَ صراحاً،        
)١(. ).معلُوم أَيضاً

، بأَيهما تقتدي اآلن؟ !اخلالف بني أيب بكٍر وعمرمالحظةبعد : لوأق
ومن منهما على احلق؟

املنـايف  عن رسوله الـضالل املُنـايف للهـدى، والغـي          -سبحانه   -ونفى  (

.٢٣٥صفحة / )ما خالف فيه عمر أبا بكر(موضوع / ملوقّعني عن رب العاملنيإعالم ا)١(
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ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على اهلدى والرشد، فاهلدى يف           . للرشاد
.علمه، والرشد يف عمله

ومـا  . الحـه وهذان األصالن مها غاية كمال العبد، ومـا سـعادته وف           
عليكم بسنيت وسنة : (خلفاَءه، فقالوسلم ) وآله(وصف النيب صلى اهللا عليه

)١(. )اخلُلفاء الراشدين املهديني من بعدي

والّيت لَم تذكَر(بعد كلّ اإلجتهادات واخلالفات الّيت سبق ِذكْرها : أقول
على إيب ه وآله وسلم صلى اهللا علي، ال ميكن أن ينطبق حديث النيب )أعظم

..بكٍر وعمر وعثمان

متِه، يف أصح األحاديث يف عبارٍة ُألالبل ينطبق على من ذَكَرهم بصريِح 
:عليه وعليهم آالف الصلوات والسالم،كتب القوم، وهم أهل بيته الكرام

) وآلــه(صــلى اهللا عليـه  قــال رسـول اهللا : عـن زيــد بـن أرقــم  قـاال   .. 
فيكم ما إنْ متسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدمها أعظم من إني تارك :وسلم

اآلخر، كتاب اهللا حبلٌ ممدود من السماء إىل األرض، وعتريت أهل بييت، ولن 
.يتفرقا حىت يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

، الـروض   ٦١٤٤املـشكاة   : األلبـاين الشيخ حممد ناصر الـدين      تعليق  
)٢(.٣٥٧و٣٥٦/ ٤الصحيحة ،٩٧٨-٩٧٧النضري 

.٣٦٤الصفحة / قيم اجلوزيةالبن التبيان يف أَميان القرآن)١(
باب مناقب أهل بيـت الـنيب صـلى        / كتاب املناقب / اجلزء الثالث / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٢(

.٣٧٨٨احلديث . ٥٤٣صفحة / وسلم)وآله(اهللا عليه 
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وعميد العترة الطاهرة هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالٍب، الّذي : أقول
ترة النيب كنغضِِهِ عليه السالم،صلى اهللا عليه وآله وسلمالصحابة سب ِمن.!

اليلمـا :فقال،بعرفاتعباسابن   معكنت:قالجبريبنسعيدعن
فسطاطهمنعباسابن فخرج،معاويةمنخيافون:قلت؟ونَبلَيالناسعامس

.عليغِضبنِمةنالستركواقدهمفإنلبيك،لبيكهماللّلبيك:فقال

)١(.اإلسنادصحيح:األلباينحتقيق

كنا جلوساً يف املسجد، فخـرج رسـول       : عن أيب سعيد اخلدري، قال    .. 
نا، ولكأنّ على رؤوسـنا الطـري، ال   فجلس إلي وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     

إنّ منكم رجالً يقاِتلُ الناس على تأويل القرآن، كما : (فقاليتكلّم أحد منا، 
أنا هو يا رسول اهللا؟ قال ال، فقام : ، فقام أبو بكر فقال)قوِتلتم على ترتيله

ال، ولكنـه خاصـف النعـل يف      : (أنا هـو يـا رسـول اهللا؟ قـال         : عمر فقال 
) وآله(فخرج علينا علي ومعه نعلُ رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال، )احلجرة
)٢(.يصلح منهاوسلم 

قـال عـن    وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    النيب إنّ(..:تيميةابن   يقول
وهـو الـصادق   ،ها والكتاب لن يفترقـا حـىت يـردا عليـه احلـوض     أن :عترته

.ا قول طائفة من أصحابناوهذ،ةجمجاع العترة حإنّأعلى فيدلّ،املصدوق

صـفحة  / بـاب التلبيـة بعرفـة   / كتـاب مناسـك احلـج    / اجلزء الثـاين  / صحيح سنن النسائي لأللباين    )١(
.٣٠٠٦احلديث . ٣٤٣

.٣٢٧٤٥احلديث . ١٠٥صفحة / كتاب الفضائل/ اجلزء السابع عشر/ أيب شيبةابن مصنف)٢(
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كَذَورالقاضي يف املعتمد   ه  ،لكنالعترة ههـم بنـو هاشـم كلّ  م،لـد العبـاس  و،
وو لد علي، وسائر بين أيب طالـب وغريهـم  ،لد احلارث بن عبد املطلب    وو..(.

)١(.هكالمانتهى 

، ابن تيمية هنا يعترف بأنّ حديث الثقلني، ف)هداك اهللا(الحظ :أقول
من احلديث الشريف )لن يفترقا(صلى اهللا عليه وآله وسلم صوص قوله وباخل
وجب عصمة  نصي      ه حيـصر   أهل البيت صلوات اهللا وسالمه عليهم، ولكن

وقرينٍةدليٍلهذه العصمة يف إمجاعهم بدون أيمن نفس النص.

.هدانا هلذا وما كنا تدي لوال أنْ هدانا اهللاواحلمد هللا الّذي 

.٣٩٥فحة ص/زء السابعاجل/ منهاج السنة)١(
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٣٣٩

عتقادمها اخالفة أبي بكر وعمر بن اخلطاب لألمر النبوي، وم
!صلى ا عليه وآله وسلمعدم العصمة يف أفعاله 

}     ٍُُة إِذَا قَضَى امِنؤال ممٍِن وؤلِم ا كَانمرًاوَأم وُلهسرو  ـملَه كُوني َأن
     َـصِ اعي ـنمو ـرِهِمأَم مِـن ةـرـوَل الْخِيسرِبينـًا    وَضـلَّ َضـالًال م فََقـد مـن  ٣٦اآليـة  .. }ه

.سورة األحزاب

عـن بكَـرةَ، أَِبـي بـن مـسِلم حدثَناالشحام،عثْمانُحدثَناروح،حدثَنا
ِإلَىنطَِلقيوهوساِجٍدِبرجٍلمروسلم ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللانِبيأَنَّأَِبيِه،

علَيـهِ اُهللاصلَّىالنِبيفَقَامسـاِجد، وهوعلَيِهورجعالصالةَفَقَضىالصالِة،
فَاخترطَيديِه،عنفَحسررجلٌ،فَقَامهذَا؟يقتلُمن: فَقَالَ،وسلم) وآله(

فَهيس،هزهوا: قَالَثُميِبيِبأَِبياِهللا،نتي،أَنأُموفلُكَيالًأَقْتجاِجداًرس
دهشالأَنْيأَنَّاُهللا،ِإالِّإلَهداًومحمهدب؟عولُهسروقَالَثُم :نلُمقْتذَا؟يه
لٌ،فَقَامجا،: فَقَالَرأَنرسفَحنِهعياعطَِذررتاخفَويسه،هزهىوتحتدعأَر
،هدا: فَقَالَييِبياِهللا،نفلُكَيالًأَقْتجاِجداًرس،دهشالأَنْياُهللا،ِإالِّإلَه
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والَِّذي:وسلم) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىالنِبيفَقَالَورسولُه،عبدهمحمداًوأَنَّ
فْسنمحِدِه،ٍدمِبيلَووهملْتلَلَكَانَقَتٍةأَوناِفتهآِخرو.

)١(. .رجاله رجال الصحيح: تعليق شعيب األرنؤوط

حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هـارون، أخربنـا العـوام بـن حوشـب،        
مـر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا          : عن جابٍر قال  : حدثين طلحة بن نافع   : قال

من يقتله؟ قال أبو    :رجلٌ، فقالوا فيه، وأثنوا عليه، فقال     وسلم   )وآله(عليه  
فانطلق فوجده قد خط على نفسه خطة، فهـو قـائم يـصلي فيهـا،                 أنا،: بكر

، فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    م يقتلهلَوعجرفلما رآه على ذلك احلال،      
ة قائمـا  فذهب فرآه يصلي يف خط   ،أنا: من يقتله؟ فقال عمر   :وسلم) وآله(

من :وسلم) وآله(، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه      م يقتله لَو عجرفَيصلي،  
) وآلـه (، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   أنا: أو من يقتله؟ فقال علي-له  

.أنت، وال أراك تدركه، فانطلق فوجده قد ذهب:وسلم

)٢(.رجاله رجال الصحيح: قال حسني سليم أسد

.سي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنٍة وآخرهاوالذي نف

) وآلـه (أنّ نيب اهللا صلى اهللا عليـه    : أخرج اإلمام أمحد  (:تعليق األلباين 
مر برجٍل ساجٍد، وهو ينطلق إىل الصالة، فقضى الصالة ورجع عليه   ،وسلم

مـن يقتـل هـذا؟    : فقـال وسـلم  ) وآله(وهو ساجد، فقام النيب صلى اهللا عليه   

.٢٠٤٣١احلديث / ٧٦صفحة / ٣٤اجلزء / بلمسند اإلمام أمحد بن حن)١(
.٢٢١٥احلديث / ١٥٠صفحة / اجلزء الرابع/ مسند أيب يعلى)٢(
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 مث قال  فقام رج هزبأيب أنـت  ! يا نيب اهللا: لٌ فحسر عن يديه فاخترط سيفه وه
وأمي كيف أقتلُ رجالً ساجداً يـشهد أن ال إلـه إال اهللا، وأنّ حممـداً عبـده                 

أنا، فحـسر عـن ذراعيـه       : ؟ فقام رجلٌ فقال   من يقتل هذا  : مث قال  ورسوله؟
كيـف أقتـل رجـالً    ! يا نـيب اهللا   : واخترط سيفه وهزه حىت رعدت يده، فقال      

فقال النيب صلى ساجداً يشهد أن ال إله إال اهللا، وأنّ حممداً عبده ورسوله؟         
.فذكره:وسلم) وآله(اهللا عليه

وللحديث شاهد من حديث أنس . وإسناده صحيح على شرط مسلم
:وزادالذي قام لقتله هو أبو بكٍر، والثاين عمر،وفيه أنّ الرجل األول. حنوه

أَيكم يقوم إىل هذا فيقتلـه؟  :وسلم) وآله(ل اهللا صلى اهللا عليه فقال رسو 
 إنْ   :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه   . أنا: قال علي ،لـه أنـت

هكْتفرجع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه          .أدر ،جيد فَلَم وآله(فذهب علي (
فقال رسول اهللا سلَك ِمن األرض، لَم أدِر أين: أقتلْت الرجلَ؟ قال:وسلم

إنّ هذا أول قرٍن خرج ِمن أميت، لو قَتلْته ما       :وسلم) وآله(صلى اهللا عليه  
.اختلف ِمن أُميت إثنان

إنـه لَـم    ! يـا رسـول اهللا    : فرجع علي فقـال   : وورد بلفٍظ آخر، يف آخره    
ن القـرآن ال  أوحابه يقـر  إنّ هذا وأص   :وسلم) وآله(يره، فقال صلى اهللا عليه    

جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميـة، مث ال يعـودون                
، فـاقتلوهم، هـم شـر    )أي موضع الوتر منـه   (فيه حىت يعود السهم من فوقه،       
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)١(.كالم الشيخ األلباينانتهى ..)وإسناده حسن. الربية

، ثنـا جـامع بـن مطـر         حدثنا عبد اهللا، حـدثين أيب، ثنـا بكـر بـن عيـسى             
أنّ أبـا  بة شداد بن عمران القيسي، عن أيب سعيد اخلدري،    ؤاحلبطي، ثنا أبو ر   

يا رسول اهللا، إني : فقالوسلم ) وآله(بكٍر جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجلٌ متخشع، حسن اهليئة يصلي، فقـال لـه      

إذهب إليه فاقتله، قال فذهب إليه أبـو    :سلمو) وآله(النيب صلى اهللا عليه     
فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا بكٍر، فلما رآه على تلك احلال، كَِره انْ يقتله،

: لعمـرٍ وسـلم  ) وآلـه (فقـال الـنيب صـلى اهللا عليـه          : قال ،وسلم) وآله(عليه  
ذهب فاقتله، فذهب عمر فرآه على تلك احلال اليت رآه أبو بكر، قال فكَِرها

يا رسول اهللا إني رأيته يصلّي متخشعاً، فكرهت : أنْ يقتله، قال فرجع فقال
 ،أنْ أقتلَه               فرجـع علـي ،هـري فلَم قال يا علي إذهب فاقتله، قال فذهب علي

) وآلـه (فقـال الـنيب صـلى اهللا عليـه     : قـال  يا رسول اهللا، إنه لَـم يـره،       : فقال
آنَ ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين ون القرأإنّ هذا وأصحابه يقر:وسلم

كما ميرق السهم من الرمية، مث ال يعودون فيه حىت يعود الـسهم يف فوقـه،            
.فاقتلوهم، هم شر الربية

: ، وقال٢٢٥/ ٦وأورده اهليثمي يف امع ....:يقول شعيب األرنؤوط
وجود ٢٩٩- ٢٩٨/ ١٢وذَكَره احلافظ يف الفتح ! رواه أمحد، ورجاله ثقات

)٢(.إسناده

.٢٤٩٥احلديث . ٦٥٧صفحة / اجلزء اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة ِلأللباين)١(
.١١١١٨احلديث . ١٨٧صفحة / ١٧اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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:األسئلة اليت جيب طرحها

ملاذا مل يقتل أبو بكر وعمر الرجل رغم تكرار األمر من النيب األعظم     
؟)من يقتله(، )من له(، )ذهب فاقتلها(:صلى اهللا عليه وآله وسلم

مبـا  ما أَمرهصلى اهللا عليه وآله وسلم     عتقد أبو بكر وعمر أن النيب       اهل  
غي؟ وأنّ النيب األعظـم سيـسفك دمـاً محرمـاً فيعـصي اهللا بـالقبيح مـن                  ال ينب 

وملاذا كره أبو بكر وعمر أمر النيب بل مبا يؤدي إىل اخللود يف النار؟ ! ؟العصيان
، )أبو بكٍر لَما رآه على تلك احلال، كَِره أنْ يقتله(؟ صلى اهللا عليه وآله وسلم

صـلى اهللا عليـه   مل يجِر النيب األعظـم       ، وملاذا )كرهت أن أقتله  :(وعمر يقول 
هل حنمل على الرجل أحكام اإلسالم، ألنه يف الظاهر أنه مسلم؟ وآله وسلم 

صلى بكر وعمر تبعة الفنت اليت جتري إىل يومنا هذا مبخالفتهم ألمر النيب اأب
ولو كنت مع الـصحابة، هـل سـتنفذ األمـر النبـوي أَم      ؟اهللا عليه وآله وسلم  

؟تخالفه

بكر وعمر الفنت اليت وقعت على املـسلمني، والـيت جتـري       اهل نحمل أب  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    إىل يومنا هذا، أو اليت تقع مطلقاً؟ مبخالفتهم ألمر النيب        

؟ وسلم

، )إن هذا أول قرن خرج من أميت، لو قتلته ما اختلف مـن أمـيت اثنـان               (
أنـت، وال أراك  " يـا أبـا احلـسن     ...لو قُِتلَ اليوم ما اختلف رجـالن مـن أمـيت          

إنّ هـذا  (عـن الرجـل   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          وماذا قـال الـنيب      ". تدركه
ن القـرآن، ال جيـاوز تـراقيهم، ميرقـون مـن الـدين كمـا ميـرق              أووأصحابه يقر 
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السهم من الرمية، مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم يف فوقـه فـاقتلوهم هـم          
يت ختلـف مـن أمـ   إيت، لو قتلته مـا  ن أمخرج مِ ل قرنٍ وهذا أ  إنّ(، و )شر الربية 

..)اثنان

صـلى اهللا عليـه وآلـه       بعد هذا العصيان، واملخالفة ألمر النيب       : أقول
ينطق عن اهلوى، إنْ هو إالّ وحي يوحى، هل تبحث عن       ، الذي ما  وسلم
ما، جزاًء ِلما إرتكباه؟هأجٍر لَ

، حدثنا حيـوةُ بـن شـريح، حـدثين          حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ املكي      
يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن حممد بـن إبـراهيم بـن احلـارث، عـن بـسر بـن                       

مسع سعيد، عن أيب قيس، موىل عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه
:يقولوسلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

م فاجتهد مث إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حك"
أخطأ فله١("!!أجر(

وصـحيح  . ٤٥٠٣احلـديث  .. جتهـد اباب بيـان أجـر احلـاكم إذا    / ضيةكتاب األق/ صحيح مسلم  )١(
. بـاب أجـر احلـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ       / كتاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة      / البخاري
.٧٣٥٢احلديث 
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فهل كانت السيدة.. حرام)املتعة(املؤقتالزواج
!زانية؟اء بنت أبي بكر امس

سلم مـ  ، قال حـدثنا شـعبة، عـن       داوودحدثنا يونس، قال حدثنا أبو      
النـساء، بكر، فسألناها عـن متعـة  اء بنت أيبامسدخلنا على : القري، قال

.وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه فعلناها على عهد: فقالت

يف اهلـامش  التركـي حممد بن عبد احملسن     الدكتور  حمقق الكتاب   وعلّق  
)١(..حديث صحيح: على احلديث بقوله

، قال ثنا شعبة، عن داوودأخربنا حممود بن غيالن املروزي، قال ثنا أبو 
ا عن متعة النساء،بنة أيب بكر، فسألناهااء امسدخلنا على : مسلم القري، قال

)٢(.وسلم) وآله(فعلناها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت

اء بنـت أيب بكـر عـن الـنيب     امسـ ما روت / أحاديث النساء/ اجلزء الثالث/ مسند أيب داود الطيالسي  )١(
.١٧٤٢احلديث . ٢٠٢صفحة . وسلم)آلهو(صلى اهللا عليه 

.٥٥٤٠احلديث . ٣٢٦صفحة / املتعة-كتاب النكاح / اجلزء الثالث/ السنن الكربى للنسائي)٢(
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ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن صاحل بن الوليد النرسي، حد
، ثنا شعبة، عن مسلم داوودثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال ثنا أبو :قاال
: فقالـت فـسألناها عـن املتعـة،   اء بنت أيب بكرامسدخلنا على : قاليرالقُ

)١(.وسلم) وآله(فعلناها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

:الرواية صحيحة بال إشكال، وأسانيدها اليت متّ نقلها كما يلي: أقول

:الطيالسي وهوداوود أيبسند-١

اء بنت أيبامسمسلم القري، عن ، عن شعبة، عنداوودعن أيب يونس،
.بكر

:لنسائي وهوسند ا-٢

، عــن شــعبة، عــن مــسلم داوودعــن أيب حممــود بــن غــيالن املــروزي،
.اء ابنة أيب بكرامسعن القري،

:سند الطرباين وهو-٣

يببن أمحد بن حنبل، وحممد بن صاحل بن الوليد النرسي، عن أ           عبد اهللا 
، عـن شـعبة، عـن مـسلم القـري، عـن       داوودعن أيب حفص عمرو بن علي،

.كرباء بنت أيبامس

البخاري(وكلّ رجال السند الثاين ثقات، وكلّهم من رجال الصحيحني 
...أو أحدمها، ومع ذلك فال بأس بذكر ترمجة خمتصرة هلم)ومسلم

.٢٧٧احلديث . ١٠٣صفحة / ٢٤اجلزء / املعجم الكبري للطرباين)١(
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:)النسائي(
أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بـن حبـر بـن دينـار أبـو عبـد                    )مسلم(
ال ، مسـع مـن خالئـق    )كتاب السنن(النسائي القاضي احلافظ صاحب     الرمحن

...الكتابحيصون يأيت أكثرهم يف هذا

مسعــت منــصور الفقيــه وأمحــد بــن حممــد بــن ســالمة  : عــديابــن قــال
.أبو عبدالرمحن إمام أئمة املسلمني: يقوالنالطحاوي

هو : املطرز فقال اسمالنسائي لق ذكرت: وقال حممد بن سعد البارودي    
...إمام، أو يستحق أن يكون إماماً

مسعــت مــشائخنا مبــصر يعترفــون أليب  : املظفــربــنوقــال أبــو احلــسني
جتهاده يف العبـادة بالليـل   اويصفون ِمن عبدالرمحن النسائي بالتقدم واإلمامة،

حتـرازه عـن   االسنن املـأثورة، و والنهار، ومواظبته على احلج واجلهاد، وإقامته
)١(..جمالس السلطان، وإنّ ذلك مل يزل دأبه إىل أن أُستشهد

:)ن العدويحممود بن غيال(
أبـو أمحـد    ، مـوالهم  )البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة     (

.احلافظ نزيل بغدادوزي املر
.... الطيالـسي داوود وأيبآدموحيـىي بـن  .... روى عن وكيع وابن عيينة

.وخلق

...، وابو حامت وابو زرعة والذهليداوودوعنه اجلماعة سوى ايب 

.٣٢صفحة / اجلزء األول/ حجر العسقالينالبن ذيب التهذيب)١(
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باحلديث، صاحب سنة قد حـبس بـسبب   أعرفه : امحدقال املروزي عن
.القرآن

.حبان يف الثقاتابن وذكره.. ثقة: وقال النسائي

غيالن مسع من اسـحاق  ابن وقال عبداهللا بن حممود بن سيار عن حممود       
.بن راهويه حديثنيا

حممـود بـن غـيالن وهـو     وقال السراج رأيت اسـحاق واقفـاً علـى رأس   
...حيدثنا

١(. ثقةقال مسلمة مروزي: قلت(

:)ودوأبو دا(

البخـاري  . (الطيالـسي البـصري  دوبن اجلارود أبو داو   داوود   سليمان بن 
.، احلافظ فارسي األصل)يف التعاليق ومسلم واالربعة

.... وشعبة والثـوري .... امين بن نابل وابان بن يزيد العطار      : روى عن 
.ومجاعة

بـن غـيالن وأبـو    وحممـود   ..... حنبل وعلي بن املـديين    ابن   أمحد: وعنه
.مسعود الرازي ويونس بن حبيب االصبهاين وغريهم

ود، وأحفَظ مـن أيب دا ما رأيت يف احملدثني: قال عمرو بن علي الفالس  
.مسعته يقول اسرد ثالثني الف حديث وال فخر

.٥٨صفحة / اجلزء العاشر/ حجرالبن ذيب التهذيب)١(
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.ثقـة داوود أبـو : الفريـايب عـن عمـرو بـن علـي     وقال جعفر بـن حممـد  
داوود وقال عمر بن شبة كتبوا عن أيب.ما رأيت احفظ منه   : املديينابن   وقال

وقال عمرو بن علـي عـن      ....باصبهان أربعني الف حديث وليس معه كتاب      
ثقـة  : الـسالم وقـال النعمـان بـن عبـد    .اصدق النـاس داوود أبو: مهديابن 

.مأمون

:مـا رأيـت أحـداً أكثـر يف شـعبة منـه، قـال              : وقال أبو مسعود الـرازي    
.حيتمل له: صدوق فقلت إنه خيطئ، فقالثقة : وسألت أمحد عنه، فقال

.يف ألف حديثداوود أخطأ أبو: اجلوهريوقال ابراهيم

)١(.هلجةثقة ِمن أصدق الناس: وقال النسائي

:)شعبة(

شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي االزدي، موالهم أبو بـسطام   )الستة(
.الواسطي مث البصري

ومـسلم .... ر بـن مـسعود  ابان بن تغلب وابراهيم بـن عـام  : روى عن
...ومشاش البصرييومسلم القراألعور

وابـن  وأبـو الوليـد الطيالـسيان   داوود وأبـو ...واالعمـش أيـوب : وعنـه 
.وآخرون... علية

شـعبة أثبـت يف احلكـم مـن االعمـش وأعلـم       : قال أبو طالب عن أمحد   

.١٦٠صفحة / اجلزء الرابع/ حجرالبن ذيب التهذيب)١(
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ولوال شعبة ذهب حديث احلكـم، وشـعبة أحـسن حـديثاً مـن         ،  حبديث احلكم 
احلديث وال أحسن حديثاً منه، قسم له      وري، مل يكن يف زمن شعبة مثله يف       الث

.يرِو عنهم سفيانممن هذا حظ وروى عن ثالثني رجالً من أهل الكوفة، لَ

، كان شـعبة أمـةً وحـده يف هـذا الـشأن        : وقال عبداهللا بن أمحد عن أبيه     
.يعين يف الرجال وبصره باحلديث وتثبته وتنقيته للرجال

.شعبة أمري املؤمنني يف احلديث: يقولكان الثوري: مهديابن وقال

.مات احلديث: ا مات شعبة قال سفيانملّ: داوودوقال أبو 
لـيس يف الـدنيا   : هو أحسن حـديثاً مـن سـفيان؟ قـال         : داوودقيل اليب   

أحسن حديثاً من شعبة، ومالك علـى قلِّتـِه والزهـري أحـسن النـاس حـديثاً،         
.اءمسوال يعاب عليه، يعين يف االيضره،وشعبة خيطئ فيما ال 

.حديثكان ثقةً مأموناً ثبتاً حجةً، صاحب: سعدابن وقال

.اء الرجال قليالًامسثقةٌ ثبت يف احلديث، وكان خيطئ يف : وقال العجلي
أول من تكلم يف الرجال شعبة، مث تبعه القطّـان، مث           : وقال صاحل جزرة  

)١(.وحيىيأمحد

)يمسلم القُر(:

...، مـسلم بـن خمـراق العبـدي القـري     )والنـسائي داوود ومـسلم وأبـ  (
.. اء بنت أيب بكرامسوالعباس وابن الزبري وابن عمرابن عنروى

.وشعبةبنه سوادة، وابن عونا: وعنه

.٢٩٧صفحة / اجلزء الرابع/ ذيب التهذيب)١(
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مـا أرى بـه     : مسعت أيب ذكر مسلم القري، فقـال      : قال عبداهللا بن أمحد   
حبـان يف   ابـن    وذكـره .. ثقـةٌ : لنـسائي وقـال ا  .. شـيخ : وقال أبو حامت  .. بأساً

)١(.ثقةٌتابعي: وقال العجلي... الثقات

.فهل كان يرى الزنا والعياذ باهللا؟.. عباس يرى املتعةابن وكان

عبـاس  ابـن  مسعت: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال    : أيب عمر ابن   قال
عاويـةَ   نّ مإ: رضي اهللا عنهما، وأنا قائم على رأسه يقول، ورجلٌ يقول له    

نظروا، فـإنْ كانـت يف      ا: عباس رضي اهللا عنهما   ابن   نهى عن املتعة، فقال   
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 
كما وقع يف ،مسعوٍدابن اآلية، وا إحتج. }فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهن{:تعاىل

)٢(.البخاري عنه

قرأت على  : مسعت أبا نضرة يقول   : أنبأ شعبة، حدثنا أبو سلمة قال     .. 
ــي اهللا عنــهما    ــاس رض ــن عب ـورهن      {: ب أُجـ نـآَتُوه ـنهن فـَ ـهِ مـِ ـتَمتَعتُم بـِ ــا اسـفَم

قال أبو . فما استمتعتم به منهن إىل أَجٍل مسمى : عباس قال بن . }ضًَةفَِريـ 
.واهللا ألنزلَها اهللا كذلك: عباسفقال بن. ما نقرأها كذلك: فقلت: نضرة

.١٢٣صفحة / اجلزء العاشر/ نفس املصدر السابق)١(
صـفحة  / تعـة بـاب امل  / كتاب الوليمة / اجلزء الثامن / حجر العسقالين ابن   املطالب العالية للحافظ   )٢(

.١٧٢١احلديث . ٤٦٨
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)١(.على شرط مسلم: قال الذهيب يف التلخيص

..الرجوع عن قوله جبواز املتعة: عباسابن حكي عن

)٢(.ضعيف: تعليق األلباين

رضي اهللا عنه روي عنه يف املتعة ثالثة عباٍسابن أنّ: ومجلة القول.. (
:أقوال

التحرمي : واآلخر. اإلباحة عند الضرورة: الثاين. اإلباحة مطلقاً: األول
عنه صراحةً، خبالف القولني األولني، فهما ثابتان مطلقاً، وهذا ِمما لَم يثبت

)٣(.كالم األلباينانتهى .).واهللا أعلم. عنه

وروي عباٍس إباحة املتعـة،  ابن روى أهل مكة واليمن عن    : بطالابن   قال
،٤(وهو مذهب الشيعةعنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة املتعة عنه أصح(

وضـع ،وسـلم ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللارسولَأَنَّ: عباٍسابن   عِن.. 
هدلَىيكَِتِفيع-لَأَوِكِبي،ىعنمكشِعيدس-اللّ: " قَالَثُممه ـهِفـي فَقِّه

."التأِْويلَوعلِّمهالديِن،

)٥(..إسناده قوي على شرط مسلم: تعليق شعيب االرنؤوط

. ٣٣٤صـفحة  / تفـسري سـورة النـساء      -كتـاب التفـسري     / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٣٠٩/ ٣١٩٢احلديث 

.١٩٠٣احلديث . ٣١٦صفحة / اجلزء السادس/األلباينللشيخ الغليلإرواء)٢(
.٣١٩صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
.٢٧١صفحة / ٦اجلزء / ايننيل األوطار للشوك)٤(
.٢٣٩٧احلديث . ٢٢٥صفحة / اجلزء الرابع/ مسند االمام امحد بن حنبل)٥(
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الكريميف الصحاح، والقرآنالبداء
ء هـو مـن اإلبـدا   ،إنّ البداء بـاملعىن الـذي تقـول بـه الـشيعة اإلماميـة           

حقيقة، وإطالق لفظ البداء عليه مـبين علـى الترتيـل واإلطـالق             " اإلظهار"
.بعالقة املشاكلة

وقد أُطلق ذا املعىن يف بعض الروايات من طرق أتبـاع مدرسـة سـنة        
:الصحابة

حدثنا أمحد بـن إسـحاق حـدثنا عمـرو بـن عاصـم حـدثنا مهّـام حـدثنا              
بن أيب عمرة أنّ أبـا هريـرة حدثـه    إسحاق بن عبد اهللا قال حدثين عبد الرمحن  

وحدثين حممـد، حـدثنا عبـد       . )ح(،وسلم) وآله(أنه مسع النيب صلى اهللا عليه       
أخربين عبد الرمحن : اهللا بن رجاء، أخربنا مهام، عن إسحاق بن عبد اهللا، قال  

) وآلـه (أنه مسع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : حدثههريرةبن أيب عمرة، أنّ أبا  
بـدا هللا عـز   أبرص وأقرع وأعمـى،   : إنّ ثالثة يف بين إسرائيل    : " يقولوسلم  

أي شـيٍء أحـب   : ، فَبعثَ إليهم ملكاً، فأتى األبرص، فقال وجلّ أنْ يبتليهم  
فمـسحه  : لون حـسن، وجلـد حـسن، قـد قـذرين النـاس، قـال              : إليك؟ قال 
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يـك؟  أي املال أحـب إل : فذهب عنه، فأعطي لوناً حسناً، وجلداً حسناً، فقال 
إنّ األبرص، واألقرع، قال : البقر، هو شك يف ذلك: أو قال-اإلبل، : قال

يبـارك لـك    : ، فأعطي ناقة عشراء، فقال    -البقر: أحدمها اإلبل، وقال اآلخر   
أي شيٍء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عين  : فيها وأتى األقرع فقال   

فأي : حسناً، قال  فمسحه فذهب وأعطي شعراً    :هذا، قد قذرين الناس، قال    
يبـارك لـك   : فأعطاه بقرة حامالً، وقـال    : البقر، قال : املال أحب إليك؟ قال   

يـرد اهللا إيلّ بـصري،   : أي شيء أحب إليك؟ قـال : فيها، وأتى األعمى فقال  
فـأي املـال أحـب    : فمسحه فرد اهللا إليـه بـصره، قـال     : فأبصر به الناس، قال   

داً، فأنتج هذان وولد هذا، فكـان هلـذا واٍد     فأعطاه شاة وال  : إليك؟ قال الغنم  
من إبل، وهلذا واٍد من بقر، وهلذا واٍد من غنم، مث إنه أتى األبرص يف صورته             
وهيئته، فقال رجل مسكني، تقطّعت يب احلبال يف سفري، فال بـالغ اليـوم إال      
باهللا مث بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن، واجللد احلسن، واملال، بعـرياً           

كأني أعرفك، أمل : إن احلقوق كثرية، فقال له: أتبلغ عليه يف سفري، فقال له     
لقـد ورثـت لكـابر عـن     : تكن أبرص يقذرك الناس، فقرياً فأعطاك اهللا؟ فقال      

إنْ كنت كاذباً فَصيرك اهللا إىل ما كنت، وأتى األقرع يف صـورته            : كابر، فقال 
إن : عليه مثل ما رد عليه هذا، فقـال مثل ما قال هلذا، فرد     : وهيئته، فقال له  

رجـل  : كنت كاذباً فصيرك اهللا إىل ما كنت، وأتى األعمى يف صـورته، فقـال       
مسكني وإبن سبيل وتقطّعت يب احلبال يف سفري، فال بـالغ اليـوم إال بـاهللا مث          

قد كنت : بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ ا يف سفري، فقال       
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بصري، وفقرياً فقد أغناين، فخـذ مـا شـئت، فـواهللا ال أجهـدك      أعمى فرد اهللا  
مـسك مالـك، فإنمـا ابتليـتم، فقـد رضـي اهللا       االيوم بـشيٍء أخذتـه هللا، فقـال     
)١(.عنك، وسخط على صاحبيك

من طرق أتباع مدرسة سـنة الـصحابة يف أنّ الـصدقَةَ        هناك أحاديثٌ   و
.والدعاء يغيران القضاء

ستعماالت القرآنية، منها قوله تعاىل لك يف كثري من االوقد وقع نظري ذ
:يف اآليات

.٣٩اآلية-سورة الرعد/}يمحوا اُ ما يشاء ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتَابِ{

-األنفال سورة / }اآلن خفَّف اُ عنكُم وعلِم أَن ِفـيُكم ضَـعفًا    {
.٦٦اآلية 

}مهلُوبلِنالمع نسأَح مه٧اآلية -الكهف سورة / } أَي.

.١٢اآلية -الكهف سورة / } لِنعلَم أَي اْلحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدًا    {

-العنكبوت سورة / } فليعلَمن ا الذين صدقوا وليعَلمن الكاذبني  {
.٣اآلية 

}  لَي ِثـنيــى ثَالوسنَا مـداعوَلــًة   ولَي ِعــنيبهِ َأر بـر مِيَقــات رٍ َفــَتمش ــا ِبعـ اهنمأَتْمَلــًة و {/
.١٤٢اآلية-األعرافسورة 

. باب حديث أبـرص وأعمـى وأقـرع يف بـين إسـرائيل        / كتاب أحاديث األنبياء  / صحيح البخاري  )١(
.٣٤٦٤احلديث 
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 نكأجرِ م الّذي يصلّي الصبح وصالة الضحى يف املسجد له
نفس )اإلمام احلسني عليه السالم(لزائرِ قربِ: عتَمر، وإذا قُلنااحج و

ار،األج تصبحلقضيةُ فيها َنظَر!!
حدثنا هدبة، ثنا احملـاريب، ثنـا األحـوص بـن حكـيم، عـن عبـد اهللا بـن            

إنّ رسول اهللا صلى اهللا : غابر، عن عتبة بن عبد السلمي، عن أيب أمامة  قال
من صلّى صالة الصبح يف مجاعٍة، مث لبث يف جملسه : قالوسلم ) وآله(عليه 

ح أجر بحة الضحى، فَلَهته وعمرتهحىت صلّى سٍة، حجٍة وعمرٍة تام١(.ج(

.)..بالقيام بِه تقرباً هللا تعاىلصالة النافلة وما يتطوع املؤمن : والسبحة(

اِعيلُ بن عيـاٍش، عـن يحيـى بـِن الْحـاِرِث            امسحدثَنا أَبو الْيماِن، حدثَنا     
عِن النِبي صلَّى اُهللا    حمِن، عن أَِبي أُمامةَ،     أَِبي عبِد الر   اسمالذَّماِري، عِن الْقَ  

من مشى ِإلَى صالٍة مكْتوبٍة وهو متطَهر، كَانَ لَـه          : قَالَوسلم  ) وآله(علَيهِ  

صـفحة  / باب صالة الضحى/ كتاب النوافل/ اجلزء الرابع/ حجر العسقالينالبن املطالب العالية )١(
.٦٥٦احلديث . ٥٨٠
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، كَأَجِر الْحاج الْمحِرِم، ومن مشى ِإلَى سبحِة الضحى كَانَ لَه كَأَجِر الْمعتِمِر
نيِفي ِعلِّي ابا ِكتمهنيب والٍة ال لَغلَى ِإثِْر صالةٌ عصةَ. وامو أُموقَالَ أَب : ودالْغ

.والرواح ِإلَى هِذِه الْمساِجِد ِمن الِْجهاِد ِفي سِبيِل اِهللا

، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقـات،  حديثٌ صحيح(: تعليق األرنؤوط 
يل بن عياش احلمصي، فهو صدوق يف روايته عن أهل بلده، وهـذا             اعامسغري  

...منها، وقد توبع

)٧٧٣٤" (الكـبري "، والطـرباين يف     )١٢٨٨(و )٥٥٨(داوود   وأخرجه أبـو  
، ويف   )٧٧٦٤(و  )٧٧٥٥(و  )٧٧٥٤(و  )٧٧٥٣(و  )٧٧٤١(و  )٧٧٣٥(و
، والبغــوي ٦٣/ ٣، والبيهقــي )٨٧٨" (الــشاميني"، ويف )٣٢٨٦" (األوســط"
وقرن الطرباين يف املوضـع  . من طرق عن حيىي بن احلارث الذماري، به        )٤٧٢(

بيحىي بن احلارث أبا معيد حفص بن غيالن، " املعجم الكبري"الثاين واألخري من 
يف املوضع الثاين والطـرباين يف املوضـع الرابـع واخلـامس مـن         داوود   ورواية أيب 

لغـو بينـهما كتـاب يف        صالة على إثر صـالة ال     : "مقتصرة على قوله  " الكبري"
من صلّى صالة الغداة ": "الكبري"، ولفظ الطرباين يف املوضع الثالث من "علّيني

نقلب ايف مجاعة، مث جلس يذكر اهللا حىت تطلع الشمس، مث قام فركع ركعتني، 
إىل " ، عـن أيب أمامـة     اسـم الق": "األوسـط "، وحتـرف يف     "بأجِر حجٍة وعمـرٍة   

، )١٥٢(وأخرجه عبد الرزاق ". آخر"إىل " لغو"فظة ول" بن أيب أمامة اسمالق"
اسـم عن املثىن بـن الـصباح، عـن الق   )٧٩٧٥" (الكبري"ومن طريقه الطرباين يف  
أجلَسته يف الستر بـدواٍة وقلـٍم،   -أم هاشم : يقال هلا-الشامي، أنّ موالةً له    
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صلَّى اُهللا علَيِه وأرسلَت إىل أيب أمامة، فسألته عن حديٍث حدثه عن رسول اهللا 
) وآلـه (مسعـت رسـول اهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه           : يف الوضوء، فقـال   وسلم  ) وآله(

فإنْ خرج إىل صـالة مفروضـة، كانـت      : "وفيه. يقول، فذكر احلديث  وسلم  
وفيه املثىن ". كحجٍة مربورٍة، وإنْ خرج إىل صالِة تطوٍع، كانت كعمرٍة مربورٍة

...وهو وإنْ كان ضعيفاً يعتبر بهاوي، البنبن الصباح ا

ــرباين يف   ــه الطـ ــبري"وأخرجـ ــشاميني"، ويف )٧٥٧٨" (الكـ )١٥٤٨" (الـ
: عن إسحاق بن خالويه الواسـطي، عـن الوليـد بـن مـسلم، قـال       )٣٤١٢(و

عـن الـنيب صـلَّى اُهللا    حدثين حفص بن غيالن، عن مكحول، عن أيب أمامة،          
صـالٍة مكتوبـٍة يف اجلماعـة، فهـي         مـن مـشى إىل      : قالوسلم  ) وآله(علَيهِ  

وهذا إسناد رجالـه  . كحجٍة، ومن مشى إىل صالة تطوٍع، فهي كعمرٍة تامة      
، خال إسحاق بن خالويه الواسطي شيخ الطرباين فيه، فَلَم نعثر فيه على ثقات

مل يـصح لـه مسـاع مـن أيب أمامـة،      : جرٍح أو تعديٍل، ومكحول، قال أبو حامت  
.مل يره:وقال مرة

كذا قال أبو حامت مع أن ِسنه حمتملةٌ للسماِع منه، : )قول األرنؤوط(قُلنا
..فقد توفّي سنة بضع عشرة ومئة ووفاة أيب أمامة كانت سنة ست ومثانني

" تــاريخ أيب زرعــة"وجــاء دخولــه عليــه ومساعــه منــه بأســانيد جيــاد يف  
رجـه الطـرباين يف     وأخ. )٣٤٤٨" (مسند الشاميني "، ويف   ٢٣٩و ٢٣٩-١/٢٣٨
مـن طريـق يعقـوب بــن محيـد، عـن مـروان بــن       )٧٦٦٣(و)٧٦٤٩" (الكـبري "

معاوية، عن األحوص بن حكيم، عن أيب عامر عبـد اهللا بـن غـاِبر اَأللْهـاين،           
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من صلّى الصبح : قال،وسلم) وآله(عن أيب أمامة، عن النيب صلَّى اُهللا علَيِه 
يسبح تسبيحة الضحى، كان له كأجِر حاج يف مسجٍد مجاعةً، مث مكَثَ حىت

وقرنَ يف املوضـع األول بـأيب أمامـة عتبـة بـن          . ومعتِمٍر تام له حجته وعمرته    
يعتبـر بـه إذا    : وفيه اَألحوص بن حكيم، مختلَف فيه، وقال الـدارقطين        . عبٍد

.حدث عنه ثقة

.ان بن معاوية الفزاري، وهو ثقةٌوقد حدث عنه يف هذا احلديث مرو: قُلنا

مـن  : ، ولفظـه )٥٨٦(ويف الباب عن أنس بن مالـك عنـد الترمـذي           .. 
صلّى الغداةَ يف مجاعـٍة، مث قعـد يـذكر اهللا حـىت تطْلُـع الـشمس، مث صـلّى                    

قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه : قال. ركعتني، كانت له كأجِر حجٍة وعمرٍة
". تامٍة،تامٍة،تامٍة":وسلم) وآله(

وحــسنه الترمــذي، مــع أنّ يف ســنده أبــا ظــالل، وهــو ضــعيف، وقــال  
.).مقـارب احلـديث، وروى لـه تعليقـاً، فهـو يـصلح للمتابعـة       : البخاري عنه 

)١(.تعليق الشيخ األرنؤوطانتهى 

من صلّى الفجر يف مجاعٍة، مث قعد يذكر اهللا حتى تطلع الشمس، مث           (
.).ركعتني، كانت له كأجِر حجٍة، وعمرٍة، تامٍة، تامٍة، تامٍةصلّى 

)٢(.٤٦٤صحيح الترغيب عن أنس)ت()صحيح: (تعليق األلباين

احلـديث  . ٦٤٠صفحة / حديث أيب أمامة الباهلي   : باب/ ٣٦اجلزء  / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )١(
٢٢٣٠٤.

.٢١٤٤-٦٣٤٦احلديث . ١٠٨٦صفحة / الد الثاين/ صحيح اجلامع الصغري وزيادته لأللباين)٢(
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،)غُلُوٌ (تكلُّم جربيل عليه السالم مع أهل البيت عليهم السالم 
ومع غريهم جائز!

أحدهم يقسم على ذاك جربيلُ عليه السالم، وإنَّ منكم لِرجاالً لو أنَّ(
هاهللا ألبر(.

ــق األلبــاين  ــزار يف  : (تعلي ــه الب ــسنده "أخرج -٣٠٧-٣٠٦/ ٣(" م
/ ١(" األوسـط  "و)١٢-١١/ ١٢(" املعجـم الكـبري  "، والطـرباين يف   )الكشف

، )٢-١/ ٢١٢/ ٥٩" (املختـارة "الضياء يف   : ، ومن طريقه  )٢٨٧٣/ ١/ ١٥٣
من طـرق عـن حممـد بـن عبـد الوهـاب              )٧٦/ ٧(" دالئل النبوة "والبيهقي يف   

عـن ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سـعيد بـن جـبري               : احلارثي
رجـالً مـن   وسـلم   ) وآلـه (عاد رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : عباس قال ابن  

ستأذن عليه دخل ااألنصار، فلما دنا من مرتله مسعه يتكلّم يف الداخل، فلما 
مسعتك :وسلم) وآله(، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليهعليه فَلَم ير أحداً
لقد دخلت الداخل إغتماماً بكالم الناس ! يا رسول اهللا: تكلّم غريك؟ قال
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ِمما ِبي من احلمى، فدخل علَي داخلٌ ما رأيت رجالً قَطُّ بعدك أكرم جملساً 
:حنوه-رباينوالط-وقال البزار. فذكره... وال أحسن حديثاً منه، قال

".هذا اإلسنادِبعباس إالّابن ال يروى عن"

" التـاريخ  "ذا ترمجـه اخلطيـب يف   احلـارثي هـ  ،وهو إسناد حـسن  : قلت
برواية مجع من الثقات واحلفاظ عنه، مث روى عـن احلـافظ             )٣٩١-٢/٣٩٠(

-٣٢٢/ ٨(" تـأريخ بغـداد  "لـه ترمجـة يف    (-جزرة -حممدابن   أيب علي صاحل  
/ ٩" (الثقـات "حبان يف   ابن   كَرهوذَ". ثقة: "أنه قال  )"رة احلفاظ تذك" و )٣٢٨

".ما أخطأبر: "برواية احلافظ عبد اهللا بن حممد البغوي، مث قال)٨٣

" الكبري" رواه البزار والطرباين يف : )٤١/ ١٠" (امع "وقال اهليثمي يف 
.، وأسانيدهم حسنة"األوسط "و

ع، فقد عرفت من كالم البزار والطرباين، أنه وهذا تعبري موهم لغري الواق
الطرق املشار إليها : )األسانيد(:ليس له إالّ هذا اإلسناد، فهو إنما يعين بـ

!.عن احلارثي، فتنبه

" خمتصر زوائد البـزار "فقال يف مث رأيت احلافظ قد سبقَين إىل حتسينه،  
)١(.لباينتعليق الشيخ األانتهى .)".وإسناده حسن: ")٣٧٧/ ٢(

.٣١٣٥احلديث . ٣٧٣ص / القسم األول/ لد السابعا/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
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الساعة، يف صحيح البخاريومقاتلَتهم بني يدِياألكراد، 
اعيـل، أخـربين   امسقـال  : حدثنا علي بن عبـد اهللا، حـدثنا سـفيان، قـال         

) وآله(صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، فقالهريرةأتينا أبا : قيس، قال
أَِعي احلديثَ مني فيهن، ، لَم أكُن يف ِسِني أحرص على أنْ ثالث سننيوسلم 

بني يدِي الساعِة تقـاتلون قومـاً نعـاهلم      : -وقال هكذا بيده     -مسعته يقول   
)١(. وهم أهلُ الباِزِر: الشعر، وهو هذا البارز، وقال سفيان مرةً

:حجر العسقالينابن يقول

اعيـل هـو بـن أيب خالـد،         امسعيينة، و ابن   هو )حدثنا سفيان ..(قوله (..
عـن  يف رواية أمحد عن سـفيان    )أتينا أبا هريرة  (قوله  . وقيس هو بن أيب حازم    

نزل علينا أبو هريرة بالكوفة، وكان بينه وبـني موالنـا       (اعيل عن قيس قال   امس
، وايل ألمحـس مـ -أي آل قـيس بـن أيب حـازم    -م وهـ : قرابـة، قـال سـفيان   

يـا أبـا هريـرة     : يبفقـال لـه أ    فأتيناه نسلّم عليه  : قال قيس  ،فاجتمعت أمحس 

.٣٥٩١احلديث . باب عالمات النبوة يف اإلسالم/ كتاب املناقب/ صحيح البخاري)١(
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          ـم وأهـالً،      : ثهم، قـال  هؤالء أنـسابك أتـوك ليـسلّموا عليـك وحتـد ًمرحبـا
كذا وقع فيه شيء، ألنـه قـدم يف خيـرب            )ثالث سنني (قوله .فذكره. )صحبت

يف وسـلم  ) وآله(صلى اهللا عليه سنة سبع، وكانت خيرب يف صفر، ومات النيب      
ربع سنني وزيادة، وبـذلك جـزم       ربيع األول سنة إحدى عشرة، فتكون املدة أ       

صحبت رجالً صحب النيب صلى اهللا عليه (محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال
أخرجه أمحـد وغـريه، فكـأن     )أربع سنني، كما صحبه أبو هريرة     وسلم  ) وآله(

املالزمـة  وسـلم  ) وآله(عترب املدة اليت الزم فيها النيب صلى اهللا عليه        اأبا هريرة   
قدومهم من خيرب، أومل يعترب األوقات اليت وقع فيهـا سـفر            الشديدة وذلك بعد    
من غزوٍة وحجٍة وعمـرة، ألنّ مالزمتـه لـه       وسلم  ) وآله(النيب صلى اهللا عليه   

فيها مل تكن كمالزمته له يف املدينة، أو املدة املذكورة بقيد الـصفة الـيت ذكرهـا                
وقع له لكـن  من احلرص، وما عداها مل يكن وقع له فيها احلرص املذكور، أو      

بكـسر املهملـة   )يلَـم أكـن يف ِسـِن   (قولـه  . كان حرصه فيها أقـوى واهللا أعلـم    
والنون وتشديد التحتانية على اإلضـافة أي يف ِسـين عمـري، ووقـع يف روايـة            

بفـتح املعجمـة وسـكون التحتانيـة بعـدها مهـزة واحـد               )يٍءيف شـ  (الكشميهين  
ملفضل عليه هو أبو هريـرة،   هو أفعل تفضيل وا   )أحرص مين (األشياء، وقوله   
فاألفضل املدة اليت هي ثـالث سـنني واملفـضول بقيـة عمـره،           ،لكن باعتبارين 

ما كنت أعقـل منـي      (اعيل بلفظ   امسووقع يف رواية أمحد عن حيىي القطان عن         
ما يقول منها       فيهن أن أِعي وقال سفيان ،وهو هذا البارز(قوله .)وال أحب

أهل البازر   ةًمر قع ضبط األوىل بفتح الراء بعدها زاي، ويف الثانية         و )وهم
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السكن وعبدوس  ابن   بتقدمي الزاي على الراء واملعروف األول، ووقع عند       
بن السكن، ومنهم من اوبكسر الزاي وتقدميها على الراء وبه جزم األصيلي

معناه البارزين لقتال أهل اإلسـالم، أي  : ضبطه بكسر الراء، قال القابسي    
يف براٍز من األرض كما جاء يف وصف علي أنه بارز وظاهر، ويقال الظاهرين 

هذا البارز إذا أشارت إىل شيٍء : معناه أنّ القوم الذين يقاتلون، تقول العرب
قول سفيان املشهور يف الرواية تقدمي الراء على الزاي، : ضار، وقال بن كثري

وقد .هو السوق بلغتهمشتبه على الراوي من البارز واوعكسه تصحيف كأنه 
اعيـل وقـال فيـه    امساعيلي من طريق مروان بن معاوية وغريه عن   مسأخرجه اال 

وأخرجه أبو نعـيم مـن طريـق إبـراهيم بـن بـشار عـن        )م هذا البارزوه(أيضاً  
انتهى .)وهم هذا البارز يعين األكراد:قال أبو هريرة(سفيان وقال يف آخره 

)١(. حجرابن كالم

ستُدعون إِلَى قَومٍ {: ، يف قوله تعاىلهريرةعن أيب (..: ثريكابن ويقول
وحـدثنا سـفيان، عـن الزهـري،     : ، قال هم البارزون، قال    }أُولِي بأٍْس شـدِيٍد   

وسـلم  ) وآله(، عن النيب صلى اهللا عليه     هريرةعن سعيد بن املسيب، عن أيب       
ذلـف األنـوِف، كـأنّ       ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قومـاً صـغار األعـيِن          : قال

وجـدت  : أيب عمـر  ابن   هم الترك، قال  : وجوههم اان املطرقة، قال سفيان    
، هريـرة نـزل علينـا أبـو    : أيب خالـد، عـن أبيـه، قـال    ابن يف مكاٍن آخر حدثنا 

تقـاِتلون قومـاً نعـاهلم    :وسـلم ) وآلـه (ففسر قول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     

. ٦٠٨ص / باب عالمات النبوة يف اإلسالم/ كتاب املناقب/ ٦ج / فتح الباري)١(
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ُتَقــاتِلُونَهم أَو {: ، وقولـه تعـاىل  األكــراديعـين  ، هــم البـارزون : قـال الـشعر،  
 ونلِمـسشــرع لكــم جهـادهم وقتــاهلم، فــال يـزال ذلــك مــستمراً   : ، يعـين }ي

عليهم، ولكم النصرةُ عليهم، أو يسلمون فيدخلون يف دينكم بـال قتـاٍل، بـل        
)١(. )..بإختيار

:يقول املروزي

ل اهللا صلى قال رسو: عن احلسن قال،عن يونس،حدثنا عبد الوهاب  
إنّ من أشراط الساعِة أنْ تقـاتلوا أقوامـاً وجـوههم    :وسلم) وآله(اهللا عليه  

م الترك،هو،نا األوليأَ، قد ركاان املطرقة، وأنْ تقاتلوا قوماً نعاهلم الشعر
)٢(.م األكرادهو،نا هؤالءيأَرو

السالم، ألتباع مدرسة أهل البيت عليهمهناك رواية : ولألمانة أقول
عن اإلمام الصادق عليه السالم، فيها أنّ األكراد من اِجلن!:

اعيل بن حممد املكي، عـن علـي بـن احلـسني،      امسعلي بن إبراهيم، عن     
، عـن أيب الربيـع      هركَـ عمـن ذَ  عن عمرو بن عثمان، عن احلـسني بـن خالـد،            

)٣(.احلديث... قال يل أبو عبد اهللا عليه السالم: الشامي، قال

عمـن  : (حلديث مرسلٌ وساقطٌ سنداً، وال يحـتج بـه، ففـي سـنده            فا
.، فهؤالء جماهيل)!هركَذَ

.٣١٤صفحة / اجلزء السابع/ كثريابن تفسري)١(
.١٩٣٠احلديث . ٦٨٤صفحة / اجلزء الثاين/ كتاب الِفتن)٢(
.٢-٩٥٦٣احلديث / الكايف للشيخ الكليين)٣(
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هل يجوز احللف بغري ا تعاىل، أَم ال؟
ر احللف بغري اهللا تعاىل شأنعتبيمن املسائل اإلبتالئية اليت نواجهها يف ه

أنّ ذين يرون ، الّتيميةابن أتباعجمتمعاتنا اليوم، وهي ذات حساسية كبرية عند 
.احللف بغري اهللا هو نوع من أنواع الشرك

واملالحظُ من املسلمني يف عاملنا اليوم هو كثرة احللف بغريه تعاىل، فنرى        
من حيلف بالقرآن، أو باألنبياء على نبينا وآله وعليهم السالم، أو بالصاحلني،             

..وغريها، )احلياة(أو بالكعبة، أو العمر 

!:ركاًتيمية يحرم احللف بغري اهللا تعاىل، ويعتربه ِشابن ا هوفه

وال يحِلف ... ولَيس َألحِد أَنْ يعبد إالّ اَهللا وحده فَال يصلِّي إالّ ِهللا(..
)١(. ).َألنَّ الْحِلف ِبغيِر اِهللا ِشرك، والْحِلف ِباَِهللا توِحيد... إالّ ِباَِهللا

يف مسألة )إبن تيمية وأتباعه(لكن، لعلماء املسلمني آراٌء خمالفة لرأي و

.٨١-٨٠صفحة / اجلزء األول/ جمموع الفتاوى)١(
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.احللف بغري اهللا تعاىل

اجلواز، مع عدم ترتب األثر من ناحية إنعقاد اليمني، أو : الرأي األول
.الكفّارِة إذا حنث يف احللف، وهو رأي الشيعة اإلمامية

السيـستاين دام ظلـه     يقول مساحة آيـة اهللا العظمـى الـسيد علـي احلـسيين              
:الوارف

واألئمـة علـيهم الـسالم    صلى اهللا عليه وآله وسـلم      جيوز احللف بالنيب    (
وسائر النفوس املقدسة وبالقرآن الـشريف والكعبـة املعظّمـة، وسـائر األمكنـة         
احملترمة، ولكن ال تنعقد اليمني باحللف ا، وال يترتـب علـى خمالفتـها إمثٌ وال     

)١(.).كفّارةٌ

نعقاد اليمني والكفّارة إذا حنث ااجلواز، مع ترتب األثر ب: الثاينالرأي
.يف احللف، وهو رأي إمام احلنابلة أمحد بن حنبل

:قدامة املقدسيابن يقول

ميني وسلم ) وآله(احللف برسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أصحابنا.. (
صـلى اهللا  موجبة للكفارة، وروي عن أمحد أنه قال إذا حلف حبق رسـول اهللا      

فحنـث فعليـه الكفـارة، قـال أصـحابنا ألنـه أحـد شـرطَي               وسلم  ) وآله(عليه  
.. اهللا تعاىلاسمالشهادة فاحللف به موجب للكفارة، كاحللف ب

)٢(.).ستحباب دون اإلجيابوكالم أمحد يف هذا حيمل على اال... 

.٦٩١مسألة . ٢٢٤صفحة / كتاب األميان والنذور والعهود/ اجلزء الثالث/ منهاج الصاحلني)١(
.٤٠٥صفحة / كتاب األميان/ اجلزء التاسع/ ايناملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيب)٢(
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ف، وكان قتادة حيلف باملصح. وإنْ حلَف باملصحف، إنعقدت ميينه(.. 
ألنّ احلالف باملصحف ،وإسحاق)يقصد أمحد بن حنبل(ومل يكره ذلك إمامنا 

إنما قصد احللف باملكتوب فيه وهو القرآن، فإنـه بـني دفّـيت املـصحف بإمجـاع             
)١(.)املسلمني

أنّ احللف بالقرآِن أو بآيٍة    : وجملته. )أو بآية من القرآن   : (قال: مسألة
ابـن  وـذا قـال  . قدةٌ جتب الكفّارة باحلنث فيهـا    منه، أو بكالم اهللا ميني منع     

مسعود، واحلسن، وقتادة، ومالك، والـشافعي، وأبـو عبيـد، وعامـة أهـل               
)٢(.)..العلم

حممد ناصر )الوهايب املعاصر(، الحظ فتوى الشيخ )هداك اهللا(واآلن 
حـول احللـف بـالقرآن    )هــ ١٤٢٠-م ١٩٩٩(الدين األلباين املتوفّى سنة    

:الكرمي

؟..ما حكم احللف بالقرآن: س

القرآن كالم اهللا، وكالم اهللا صفةٌ من صفاته، وبالتايل جيوز احللف : ج
)٣(...بالقرآن

الكراهة، وقال ا الشافعية، واحلنفية، واملالكية، وبعض : الرأي الثالث
.احلنابلة

.٣٩٩صفحة / اجلزء التاسع/ نفس املصدر السابق)١(
.٣٩٨صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
.٧صفحة / توحيد األلوهية-مسائل العقيدة / فتاوى الشيخ األلباين)٣(
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:يقول اإلمام الشافعي

ــِر اِهللا كَِرهــ (..  يِبغ لَــفح ــن ــلُّ م ــه  فَكُ ِمينــونَ ي ــِشيت أَنْ تكُ خــه و ت ل
)١(.)..معِصيةً

:ويقول اإلمام أمحد بن حنبل

)٢(.).ليس بيمٍني وال جتب به كفارة: وقال أبو حنيفة وأصحابه(.. 

وال تنعقد الـيمني بـاحللف مبخلـوٍق كالكعبـة، واألنبيـاء، وسـائر           (.. 
وهو قول . هر كالم اِخلرِقيهذا ظا.املخلوقات، وال جتب الكفارة باحلنث فيها

)٣(.).أكثر الفقهاء

بـن احلسنيبنعمراسمالقأبو،احلنابلةشيخ،مةالعالّ:اِخلرِقي: أقول
مـذهب يفاملـشهور املختـصر صـاحب ،احلنبلـي ،قـي راِخل،  البغدادياهللاعبد

)٤(..العلماءكبارمنكان، أمحداإلمام

جاء يف الصحاح واملسانيد والسنن من تيمية، ما تقول فيما بن يا: أقول
وعائشة، والصحابة كانوا ،صلى اهللا عليه وآله وسلمرواياٍت فيها أنّ النيب 

!.فهل هم مشركون على رأيك؟حيلفون بغري اهللا تعاىل؟

فُـضيل، عـن   ابـن  حـدثنا : قـاال . وحدثنا أبو بكر بن ايب شيبة وابن نمري     

.٦١صفحة . ميانكتاب األميان والنذور والكفّارات يف األ/ اجلزء السابع/ كتاب اُألم)١(
.٣٩٨صفحة / اجلزء التاسع/ املُغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين)٢(
.٤٠٥صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
.٨٦الترمجة . ٣٦٣صفحة /١٥اجلزء / النبالء للذهيبأعالمِسير)٤(
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جـاء رجـل إىل الـنيب صـلى اهللا     : قـال عمارة، عن أيب زرعة، عن ايب هريرة،     
أمـا  (: يارسول اهللا، أي الصدقِة أعظم أجراً؟ فقال    : فقالوسلم  ) وآله(عليه  

 هأَنبنلَت وأنت صحيح شحيح ختـشى الفقـر وتأمـل البقـاء،          : وأبيك قدصأنْ ت
      ِت احللقوم قلتلَغِهلَ حىت إذا بملفالٍن كذا، ولفـالٍن كـذا، وقـد كـان     : وال ت

)١(..)لفالٍن

حدثنا قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبد اهللا الثقفي، عن مالك    
ه مسـع طلحـة بـن       ، عن أيب سهيل، عـن أبيـه، أنـ         -فيما قُرئ عليه   -بن أنس   

مـن  وسـلم  ) وآلـه (جاء رجل إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : عبيد اهللا يقول 
وال نفْقَه مـا يقـول، حـىت دنـا مـن          أهل نجٍد، ثائر الرأِس، نسمع دِوي صوِتِه        

فقـال  . فإذا هو يـسأل عـن اإلسـالم        ،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
مخـس صـلواٍت يف اليـوم والليلـة،         :وسـلم ) وآلـه (رسول اهللا صلى اهللا عليه      

ال، إالّ أنْ تطَّـوع، وصـيام شـهر رمـضان،           : هـل علَـي غريهـن؟ قـال       : فقال
ال، إالّ أنْ تطَّوع، وذكر له رسول اهللا صلى اهللا : ه؟ فقالهل علَي غري  : فقال
ال، إالّ أنْ تطَّـوع،   : هل علَي غريهـا؟ قـال     : الزكاة، فقال وسلم  ) وآله(عليه  

واهللا، ال أزيـد علـى هـذا، وال أنقـص منـه،      : فأدبر الرجلُ وهـو يقـول    : قال
.نْ صدقأفلَح إ:وسلم) وآله(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اعيل بـن جعفـر،     امسحدثين حيىي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد مجيعاً، عن          
عن أيب سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد اهللا، عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه                

.٢٣٩٩يث احلد. أفضل الصدقة صدقة الصحيحنّأباب بيان / كتاب الزكاة/ صحيح مسلم)١(
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فقـال رسـول اهللا      :ذا احلديث حنو حديث مالك، غري أنه قال       وسلم  ) وآله(
و دخلَ اجلَنة وأبيِه إنْ أفلَح وأبيه إنْ صدق، أ:وسلم) وآله(صلى اهللا عليه 

)١(.صدق

حدثَنا عِبيدةُ، حدثَنا اَألسود بن قَيٍس، عن نبيٍح الْعنِزي، عن جـاِبِر بـِن        
)وآلـه (فَقَدت جمِلي لَيلَةً، فَمررت علَى رسوِل اِهللا صـلَّى اهللاُ   : عبِد اِهللا، قَالَ  

 لَّمسِه ولَيةَ، قَالَ    عاِئشِلع دشي وه؟         : "فَقَالَ ِلي : ، وـاِبرـا جي ـا لَـكقَـالَ " م :
ِلي   : قُلْتمج تِلي  -فَقَدمج بذَه ـاَء، قَـالَ  -أَولٍَة ظَلْمفَقَـالَ ِلـي  : ِفي لَي :

"   لُكمذَا جاه ذْهفَخ بـا قَـالَ ِلـي، فَ       : ، قَالَ "ذْهـواً ِممحن تبفَذَه   ،أَِجـده لَـم
هـذَا  : "فَقَـالَ ِلـي  : يا نِبـي اِهللا مـا وجدتـه؟ قَـالَ       : فَرجعت ِإلَيِه، فَقُلْت  : قَالَ

  لُكماج ذْهفَخ بقَـالَ            : ، قَالَ "ذْه ،هأَِجـد ا قَـالَ ِلـي، فَلَـمواً ِممحن تبفَذَه :
  ِه، فَقُلْتِإلَي تعجفَر : أُمقَـالَ         ِبأَِبي و ،هتدجا واِهللا ماِهللا، ال و ِبيا نفَقَـالَ  : ي ي

، حتى ِإذَا فَرغَ أَخذَ ِبيِدي، فَانطَلَق ِبي حتى أَتينا الْجمـلَ،         "علَى ِرسِلك : "ِلي
ما أَنا أَِسري   فَبين: وقَد سار الناس، قَالَ   : ، قَالَ "هذَا جملُك : "فَدفَعه ِإلَي، قَالَ  

يـا لَهـف   : قُلْـت : وكَانَ جمالً ِفيِه ِقطَاف، قَالَ: علَى جمِلي ِفي عقْبِتي، قَالَ  
وكَـانَ رسـولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه     : أُمي أَنْ يكُونَ ِلي ِإالّ جملٌ قَطُوف، قَـالَ       

مـا  : "فَلَِحق ِبي، فَقَالَ  : قُلْت، قَالَ  فَسِمع ما : بعِدي يِسري، قَالَ  وسلم  ) وآله(
ما قُلْت شيئاً يـا نِبـي   : قُلْت: فَنِسيت ما قُلْت، قَالَ: قَالَ" قُلْت يا جاِبر قَبلُ؟ 

ن ااحلـديث . باب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم       / كتاب اإلميان / نفس املصدر السابق   )١(
.١٠٢و١٠١
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يا نِبي اِهللا يا لَهفَاه أَنْ يكُونَ ِلـي ِإالّ  : قُلْت: فَذَكَرت ما قُلْت، قَالَ : اِهللا، قَالَ 
مقَالَ  ج ،ِه      : لٌ قَطُوفلَيلَّى اُهللا عص ِبيالن برـلِ   وسلم  ) وآله(فَضمالْج زجع

جمٍل رِكبتـه قَـطُّ،    -أَو أَسرع    -فَانطَلَق أَوضع   : قَالَ -أَو ِبسوِطي    -ِبسوطٍ  
) وآلــه(ى اُهللا علَيــِه فَقَــالَ ِلــي رســولُ اِهللا صــلَّ: وهـو ينــاِزعِني ِخطَامــه، قَــالَ 

: قَـالَ " ِبكَـم؟ : "نعـم، قَـالَ   : قُلْت: قَالَ" أَنت باِئِعي جملَك هذَا     " :وسلم
ٍة، قَالَ : قُلْتِقياِضـٍح      : "قَالَ ِلي: ِبوناِضـٍح ون ـٍة ِمـنِفـي أُوِقي ٍخ، كَـمٍخ بب" ،
فَقَـالَ  : ينِة ناِضح أُِحب، أَنه لَنا مكَانه، قَـالَ       يا نِبي اِهللا، ما ِبالْمِد    : قُلْت: قَالَ

فَنزلْـت عـنِ   : ، قَـالَ "قَـد أَخذتـه ِبوِقيـٍة   : "علَيِه وسـلَّم  )وآله(النِبي صلَّى اهللاُ    
: قَالَ ِلي: جملُك، قَالَ: قُلْت: قَالَ" ما شأْنك؟: "الرحِل ِإلَى اَألرِض، قَالَ

كُنـا  : مـا هـو ِبجمِلـي، ولَِكنـه جملُـك، قَـالَ           : قُلْـت : ، قَالَ "ركَب جملَك ا"
: نراِجعه مرتِني ِفي اَألمِر ِإذَا أَمرنا ِبـِه، فَـِإذَا أَمرنـا الثَّاِلثَـةَ، لَـم نراِجعـه، قَـالَ                    

أَلَـم تـري أَنـي      : وقُلْت لَهـا  : الْمِدينِة، قَالَ فَرِكبت الْجملَ حتى أَتيت عمِتي ِب     
فَما رأَيتها : ِبأُوِقيٍة، قَالَوسلم ) وآله(ِبعت ناِضحنا رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه       

ثُـم أَخـذْت شـيئاً ِمـن خـبٍط         : وكَانَ ناِضحاً فَاِرهاً، قَـالَ    : أَعجبها ذَِلك، قَالَ  
) وآلـه (أَوجرته ِإياه، ثُم أَخذْت ِبِخطَاِمِه فَقُدته ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه               

مقَاِوماً رجالً يكَلِّمه، وسلم ) وآله(فَوجدت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه ،وسلم
فَأَخذَ ِبِخطَاِمِه، ثُم نـادى ِبـالالً،   : ، قَالَدونك يا نِبي اِهللا جملَك   : قُلْت: قَالَ

، وأَوفَاِني ، فَانطَلَقْت مع ِبالٍل فَوزنَ ِلي أُوِقيةً"ِزنْ ِلجاِبٍر أُوِقيةً، وأَوِفِه: "فَقَالَ
قَاِئم وهو،وسلم) وآله(فَرجعت ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : ، قَالَالْوزنَ
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فَبينما : قَد وزنَ ِلي أُوِقيةً وأَوفَاِني، قَالَ     : قُلْت لَه : يحدثُ ذَِلك الرجلَ، قَالَ   
: قَـالَوا " أَيـن جـاِبر؟  : "فَنادى: هو كَذَِلك ِإذْ ذَهبت ِإلَى بيِتي وال أَشعر، قَالَ       

يـا  : فَأَتاِني رسولُه يسعى، قَـالَ : ، قَالَ"ك ائِْتِني ِبِهأَدِر: "ذَهب ِإلَى أَهِلِه، قَالَ 
: فَأَتيتـه، فَقَـالَ  : قَـالَ وسـلم  ) وآلـه (جاِبر يدعوك رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه       

" لَكمذْ جفَخ" ـولَ اِهللا، قَـالَ         : ، قُلْتسا ري لُكمج وا همِإنِلي، ومج وا هم :
" لَكمذْ جخ" ولَ اِهللا، قَالَ    : ، قُلْتسا ري لُكمج وا همِلي ِإنمج وا هذْ : "مخ

لَكمقَالَ: ، قَالَ"ج ،هذْتفَقَالَ: فَأَخ" :هنع ِزلَكنِلن اكنفَعا نِري ممقَالَ، "لَع :
ما ترين رسـولَ    : فَقُلْت لَها : ِقيِة، قَالَ وفَِجئْت ِإلَى عمِتي ِبالناِضِح مِعي وِباالْ     

.؟أَعطَاِني أُوِقيةً ورد علَي جمِليوسلم ) وآله(اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الـصحيح غـري       : تعليق األرنؤوط 
حميد بن اهو: عبيدة. نبيح العرتي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة

)١(.احلذاء أبو عبد الرمحن الكويف

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عن           
قالت له وهو يسأهلا عن ،أخربين عروة بن الزبري عن عائشة : شهاب، قال ابن  

؟بواأَكـذبوا أَم كُـذِّ  : قلت: ، قال}حتَّى إِذَا استَيئَس الرسـلُ    {: قول اهللا تعاىل  
فقِد استيقنوا أنّ قومهم كذّبوهم فما هو بالظَن؟: كُذِّبوا، قلت: قالت عائشة

)٢(...أَجلْْ لَعمري، لقِد استيقنوا بذلك: قالت

.١٤٨٦٤احلديث / ١٥١صفحة / ٢٣اجلزء/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
. }سـُل حتَّـى ِإذَا اسـتَيَئس الر   {: بـاب قولـه   / )سـورة يوسـف   (كتاب التفـسري    / صحيح البخاري  )٢(

.٤٦٩٥احلديث 
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ابـن  وحدثنا هارون بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن بكر البرسـاِني، أخربنـا            
كنـت أنـا    : بري، قـال  أخربين عروة بن الز   : مسعت عطاء خيرب قال   : جريٍج، قال 

                ،نتـسواك تا بالـسيِن إىل حجرة عائشة، وإنـا لنـسمع ضـروابن عمر مستِند
يف وسـلم  ) وآلـه (يا أبا عبد الرمحن، أَعتمر النيب صلى اهللا عليه   : فقلت: قال

أَي أُمتـاه أال تـسمعني مـا يقـول أبـو عبـد         : نعم، فقلت لعائشة  : رجٍب؟ قال 
) وآلـه (اعتمر النيب صلى اهللا عليه      : يقول: قول؟ قلت وما ي : الرمحن؟ قالت 

يف رمـ ما اعت! لَعمري. يغفر اهللا أليب عبد الرمحن    : فقالتيف رجب،   وسلم  
رجب، وما اعتمِمرنعٍةمرهعه لَم١(..إالّ وإن(

:يقول النووي

هذا دليلٌ على جواز . يف رجبرمعتإلعمري ما : عن عائشة قالت(.. 
ول االنسان لعمري، وكَِرهه مالك ألنه من تعظيم غري اهللا تعاىل ومضاهاته ق

)٢(. ).باحللف بغريه

: سيدنا اهللا عز وجلّ، قال    : قوموا إىل سيدكم فأنزلوه، فقال عمر     " 
".أنزلوه، فأنزلوه 

عـن حممـد بـن      )١٤٢-١٤١/ ٦(أخرجـه اإلمـام أمحـد       : قال األلباين 
خرجـت  : ين عائشة قالت  ترأخب: وقاص، قال ابن  عمرو عن أبيه عن علقمة    

. وسـلم وزمـان  )وآلـه (باب بيان عدد عمِر النيب صـلى اهللا عليـه          / كتاب احلج / صحيح مسلم  )١(
.٣٠٥٣احلديث 

.٢٣٦صفحة / اجلزء الثامن/ املنهاج)٢(
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فسمعت وئيد األرض ورائي، يعين حس : يوم اخلندق أقفو آثار الناس، قالت
أخيـه احلـارث بـن    ابـن  فالتفَت، فإذا أنا بسعد بن معاٍذ ومعه      : األرض، قالت 

سـعد وعليـه درع مـن        فجلـست إىل األرض، فَمـر     : أوس حيمل جمنه، قالـت    
فَمـر  : حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أختوف على أطـراف سـعد، قالـت     

ليت قليالً يدرك اهليجـا مجـل مـا أحـسن املـوت إذا حـان              : وهو يرجتز ويقول  
فقمت فاقتحمت حديقة، فـإذا فيهـا نفـر مـن املـسلمني، وإذا              : األجل، قالت 

: ، فقال عمرمغفراً: يه سبغة له، يعيناخلطاب، وفيهم رجل علبن فيهم عمر
!...؟ لَعمري واهللا إنِك جلريئةما جاء بِك

)١(..وهذا إسناد حسن: تعليق األلباين

!:تيمية نفسه حيلف بعمِرِه وحياِتِهابن ، ها هو)هداك اهللا(وأخرياً 

يوِجـب أَيـضاً   وال مفْـسدةَ ِفيـِه وال  والْكَالم ِفي ذَِلك إذَا كَـانَ ِبِعلْـٍم    (.. 
ِفـي  هـذَا لَعمـِري   تكِْفري كُلِّ من أَخطَأَ ِفيها إالّ أَنْ تقُـوم ِفيـِه شـروطُ الـتكِْفِري،       

ِقيِقيح اقُضنت وِتالِف الَِّذي ه٢(.).االخ(

)٣(.).عن منفَعِتِه ِفي ساِئِر الْعلُوِمهذَا لَعمِري (.. 

ــِري وهــذَا لَ(..  ماِطــلٌ عــا بِفيه سوِد الَِّتــي لَــيــدِفــي الْح، ودــدــا حفَأَم
الْمنِطِقيني الَِّتي يدعونَ أَنهم يصورونَ ِبها الْحقَاِئق فَِإنهـا باِطلَـةٌ يجمعـونَ ِبهـا             

.٦٧احلديث . ١٠٣صفحة / اجلزء األول/ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين)١(
.٥٨صفحة / اء والصفاتمساال/ سادساجلزء ال/ جمموع الفتاوى)٢(
.٢٥صفحة / كتاب املنطق/ اجلزء التاسع/ نفس املصدر السابق)٣(
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)١(.).بين الْمختِلفَيِن ويفَرقُونَ بين الْمتماِثلَيِن

كَما أَنَّ الِْغنى ِغنى     ،والْعبوِديةُ عبوِديةُ الْقَلِْب   ،فَالْحريةُ حريةُ الْقَلْبِ  (.. 
لَـيس الِْغنـى عـن كَثْـرِة     (:وسـلم ) وآلـه (علَيـهِ  قَـالَ النِبـي صـلَّى اهللا     .النفِْس

إذَا كَـانَ قَـد اسـتعبد قَلْبـه         وهذَا لَعمـِري    . )الْعرِض، وِإنما الِْغنى ِغنى النفِْس    
)٢(.)..صورةً مباحةً

،إذَا كَانَ ِعند الْعاِلِم ما هو أَمـر الـشاِرِع ونهيـه حِقيقَـةً           هذَا لَعمِري   (.. 
)٣(.)..وِعند الْعاِبِد حسن الْقَصِد الْخاِلي عن الْهوى حِقيقَةً

يف صلى اهللا عليه وآله وسلم رسوله األكرم خماطباًاهللا سبحانه وتعاىل،قال 
.}لَعمركَ إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون{: من سورة احلجر املباركة٧٢اآلية 

صـلى اهللا  يف هذه اآلية الشريفة نرى بأنّ رب العزة يقسم حبياة الـنيب             
)٤(.عليه وآله وسلم

يقسم إنما، )ريمعلَ(: الّذي يقسم أو حيلف بقولهيتأكّد لنا بأنّوذا
ابـن  )!شيخ اإلسـالم (كما فَعلَه ، !تعاىلسبحانه وال باِهللاأو حيلف حبياته،    

!!.ِشـركاً هوإعتـرب ،هحينما حرم)حيث ال يعلمنِم(وناقَض نفسه  !.تيمية

.٩٠صفحة / نقس املصدر السابق)١(
.١٨٦صفحة / علم السلوك/ اجلزء العاشر/ نفس املصدر السابق)٢(
.٥٤٣صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
/ ٤اجلــزء / كــثريابــن وتفــسري. ١١٨صــفحة / ١٧زء اجلــ/ راجــع تفــسري اآليــة يف تفــسري الطــربي )٤(

/ ١٠اجلـزء   / وتفـسري روح املعـاين لآللوسـي      . ٢٩٢ص/ اجلـزء األول  / وتفسري القرطيب . ٤٦٥ص
.٨٩ص/ ٥ج / والدر املنثور للسيوطي. ٨٢ص/ ٣٢اجلزء / وتفسري الرازي. ٤٧صفحة 
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يسقُِط حداً يه وآله وسلم  ا علصلىمسلم، النيب )!صحيح(يف 
!ٍةأمراعن رجلٍ ويقيمه على 

حدثنا احلسن بن علي احللواين، حدثنا عمرو بن عاصم، حـدثنا همـام،      
جاء رجـلٌ إىل الـنيب   : عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس، قال         

علَـي، يا رسول اهللا أَصبت حداً فأَِقمه: فقالوسلم ) وآله(صلى اهللا عليه  
،وسـلم ) وآلـه (وحضرِت الصالة فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : قال

يا رسول اِهللا، إني أَصبت حداً فأَِقم ِفـي كتـاب اهللا،        : فلما قضى الصالة قال   
)١(.)قد غُِفر لَك(: نعم، قال: قال)هل حضرت الصالةَ معنا؟: (قال

يعـين  -الواحد اِملـسمعي، حـدثنا معـاذ        حدثين أبو غسان مالك بن عبد       
، حـدثين أيب، عـن حيـىي بـن أيب كـثري، حـدثين أبـو قالبـة، أنّ أبـا            -هشام  ابن  

أنّ امرأةً من جهينة أتت نيب اهللا صلى املهلب حدثه، عن عمران بن حصني، 
يا نيب اهللا، أصبت حداً : فقالت. اوهي حبلى من الزن،وسلم) وآله(اهللا عليه 

/ هـود (. }ِت يـذِْهبن الـسيئَاِت   ِإن الْحـسنا  {: بـاب قولـه تعـاىل     / كتاب التوبة / صحيح مسلم  )١(
.٧٠٤٠احلديث . )١١٤
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أحِسن : "فقال. وليهاوسلم ) وآله(مه علَي، فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليه فأِق
) وآله(فأمر ِبها نيب اهللا صلى اهللا عليه . ، ففعلَ"إليها، فإذا وضعت فَائِتين ِبها 

مث صلّى عليها، فقال لـه  . فَشكَّت عليها ثيابها، مثّ أَمر ِبها فرِجمت  .وسلم
لقد تابت توبة لو قُِسمت : " فقال. عليها يا نيب اهللا وقد زنت؟تصلّي : عمر

 تتوبةً أفضلَ من أنْ جاد تدجم، وهل وهتِسعبني سبعني من أهل املدينة لَو
)١(..بنفسها هللا تعاىل؟

ــول ــد حــول احلــديث األول وشــرحه، راجــع    : أق ــى املزي ــرف عل للتع
يف نفـس  ! ل، إذا صلّى سقَطَ عنـه احلَـد       أو القات السارق، أو الزاين،  : موضوع

.من الكتابهذا الفصل 

.٤٤٤٩احلديث . باب من اعترف على نفسه بالزىن/ كتاب احلدود/ نفس املصدر السابق)١(
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٣٧٩

!خلَق اُ السموات واألرض يف ستة أيامٍ، أم يف سبعة؟
حـدثنا حجـاج بـن      : حدثين سريج بن يونس وهارون بن عبد اهللا، قاال        

اعيل بن أمية، عن أيـوب بـن خالـد،      امسأخربين  : جريٍجابن   قال: حممد، قال 
أخـذ رسـول اهللا   : عبد اهللا بن رافٍع، موىل أُم سلَمة، عن أيب هريرة، قال        عن  

خلَـق اهللا عـز وجـلّ التربـةَ يـوم          : ِبيـدي فقـال   وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
ثنني، وخلَـق   السبت، وخلَق فيها اجلبال يوم األحد، وخلَق الشجر يوم اال         

وم األربعـاء، وبـثَّ فيهـا الـدواب يـوم           املكروه يوم الثالثاء، وخلَق النور ي     
اخلميس، وخلَق آدم عليه السالم بعد العصر من يوم اجلمعِة، يف آِخِر اخللق، 

)١(...يف آِخِر ساعٍة من ساعات اجلمعِة، فيما بني العصر إىل الليل

، وقد تكلّم وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم(.. : كثريابن يقول
، والبخاري، وغري واحد من احلفّاظ، وجعلوه مـن كـالم           عليه علي بن املديين   

. بتـداء اخللـِق، وخلـق آدم عليـه الـسالم     ابـاب  / كتاب صفة القيامة واجلنة والنار  / صحيح مسلم  )١(
.٧٠٨٩احلديث 
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كعٍب، وأنّ أبا هريرة إنما مسعه من كالم كعـب األحبـار، وإنمـا اشـتبه علـى                   
)١(. ).بعض الرواة، فجعلوه مرفوعاً، وقد حرر ذلك البيهقي

خـالف صـريح    ا احلـديث    ، أنّ هـذ   )هـداك اهللا  (ال خيفـى عليـك      : أقول
ــره يقــول يف اآليــة فــاهللا تعــا. القــرآن الكــرمي مــن ســورة األعــراف ٥٤ىل ِذكْ

:املباركة

ُثم استَوى علَى إِن ربُكم اُ الَّذِي خلَق السمواِت واَألرض فِي سِتَِّة أَيامٍ {
    مـ ومجالنو راْلقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النغْشِي اللَّيشِ يرالْع   رِهِ أَال َلـهاتٍ بِـأَمخَّرس

الَمِنياْلع بر ُكَ اارتَب راألَمو اْلخَلْق{.

نه خلَـق الـسموات     أفاآلية املباركة تدلُّ وبوضـوٍح علـى أنـه جـلَّ شـ            
على لسان النيسابوري ما أورده مسلمك،واألرض يف ستة أياٍم، ال يف سبعٍة

..)!صحيحه(يف أيب هريرة 

.١٢٣صفحة / اجلزء األول/ كثريالبن يمتفسري القرآن العظ)١(
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)تَمراتِ(يف صلى ا عليه وآله وسلم ستجابة دعاء النيب ا
!!ووالدةِ أبي هريرة الدوسي

مـسِلٍم، عـن أَِبـي الْمتوكِّـِل،     ابـن  اِعيلُ يعِنيامسحدثَنا أَبو عاِمٍر، حدثَنا    
شيئاً وسلم ) وآله(يِه أَعطَاِني رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَ: عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

 هأكُلُ ِمنلْ نزن ِت، فَلَميقِْف الْبِفي س لَّقناها، فَعٍل لَنِفي ِمكت هلْتعٍر، فَجمت ِمن
.حتى كَانَ آِخره أَصابه أَهلُ الشاِم حيثُ أَغَاروا علَى الْمِدينِة

... على شرط مسلموإسناد احلديث صحيح: (.. تعليق األرنؤوط

).٨٦٢٨(وسيأيت بنحوه من طريق أيب العالية عن أيب هريرة برقم 

وهـم لعلّـه وقـع مـن أحـد          " أصابه أهل الـشام   : "وقوله يف هذا احلديث   
وأبو هريرة إنما عىن بكالمه هذا أهل مصر أو أهل العـراق، وكـان    الرواة،  

ما سيأيت مصرحاً به يف ك،ذلك يف أيام مقتل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان
وأهل الشام إنما كانت وقيعتهم يف أهل املدينة يف أيام ،)٨٦٢٨(احلديث رقم 

يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، وأبو هريرة كـان قـد تـوفّي قبـل ذلـك يف أيـام             
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)١(.تعليق األرنؤوطانتهى .).معاوية، واهللا تعاىل أعلم

ــول ــك : أق ــداك اهللا(وإلي ــديث )ه ــه  ،)٨٦٢٨(احل ــال عن ــذي ق والّ
..املهاجرغريالشيخنيرجالثقاترجالهحسن،إسناده: األرنؤوط

أَتيت النِبي صلَّى اُهللا علَيِه     : عن أَِبي الْعاِليِة، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ      ..
فَصفَّهن : قَالَاَهللا ِلي ِفيِهن ِبالْبركَِة،ادع :يوماً ِبتمراٍت، فَقُلْتوسلم ) وآله(

جعلْهن ِفي ِمزوٍد، فَأَدِخـلْ يـدك، وال   ا: ثُم دعا، فَقَالَ ِلي: بين يديِه، قَالَ  
هثُرنقَالَ. ت :             ،طِْعـمنأْكُـلُ، ونـِبيِل اِهللا، وسقاً ِفي سكَذَا وكَذَا و هِمن لْتمح

قِْوي، فَلَمح فَاِرقكَانَ ال يانُوثْمقَطَ،ا قُِتلَ عقِْوي، فَسح نع قَطَع٢(.ان(

صلى اهللا هريرة ومتراته حينما خرج النيب أيب)زنبيل(ين كان أ: أقول
، ويف !؟؟ وبرواية أيب هريرة نفسه!من داره ليالً بسبب اجلوععليه وآله وسلم 

!صحيحالنفس 
وسـلم  ) وآلـه (يه خرج رسول اهللا صلى اهللا عل     : عن أيب هريرة، قال   .. 

ما أخرجكُما من بيوتكما : " فإذا هو بأيب بكر وعمر، فقالذات يوٍم أو ليلٍة، 
وأنا، والّذي نفسي بيده،    : اجلوع يا رسول اهللا، قال    : قاال" هذه الساعة؟   

)٣(...ألخرجين الّذي أخرجكُما

ألم سلم صلى اهللا عليه وآله و، الحظ دعاء النيب األكرم )هداك اهللا(واآلن 
.٨٢٩٩احلديث . ٥١صفحة / مسند أيب هريرة/ ١٤اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
. ٢٧٦صفحة / ١٤اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
ســتتباِعِه غــريه إىل دار مــن يثــق برضــاه بــذلك، ابــاب جــواز / كتــاب األشــربة/ صــحيح مــسلم)٣(

.٥٣٣٧احلديث . جتماع على الطعامستحباب االاتاماً، وويتحققه حتققاً
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!جابة دعائه ودخوهلا إىل االسالمستاو.. بنها ذلك منهاأيب هريرة، بعد أن طلب 

كنت أدعو : عن أيب كثري يزيد بن عبد الرمحن، حدثين أبو هريرة، قال..
عتين يف رسول اهللا صلى اهللا امسفأمي إىل اإلسالم وهي مشركة، فدعوتها يوماً 

وسـلم  ) وآلـه (ت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ، فأتيما أكرهوسلم ) وآله(عليه  
             ،ـي إىل اإلسـالم فتـأىب علـيوأنا أبكي، قلت يا رسول اهللا إين كنت أدعـو أُم

فقـال  ، فادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة      عتين فيك ما أكره   امسفَدعوتها اليوم ف  
رجـت  فخ. هِد أم أيب هريرة   االلّهم  :وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

فلما جئـت فـصرت إىل   ،وسلم) وآله(مستبشراً بدعوة نيب اهللا صلى اهللا عليه     
مكانـك يـا أبـا      : الباب، فإذا هو جماٍف، فَسِمعت أمي خشف قـدمي، فقالـت          

فاغتسلَت ولبست درعها وعجلَت عن : ، قالومسعت خضخضة املاءهريرة، 
هد أن ال إلـه إال اهللا،  يـا أبـا هريـرة أشـ      : مث قالـت  مخارها، ففتحت الباب،    

فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، قال
يا رسول اهللا أَبِشر، : قلت: فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال،وسلم) وآله(

)١(...قد استجاب اهللا دعوتك، وهدى أم أيب هريرة، فحمد اهللا وأثىن عليه

ألم أيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       يدعو النيب   أِمن العدل أن    : أقول
يب طالٍب، ويتركه أهريرة بالدخول باالسالم وِبهدايتها، ويترك الدعوة لعمه 

يف نار جهنم؟؟)خالداً(

احلـديث  .بـاب مـن فـضائل أيب هريـرة الدوسـي         / فضائل الصحابة   كتاب  / نفس املصدر السابق   )١(
٢٤٩١.
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!حكْم التيمم عند عمر بن اخلطاب بني البخاري ومسلم
حدثنا شعبة، حدثنا احلكم، عـن ذر، عـن سـعيد بـن            : حدثنا آدم، قال  

: جاء رجل إىل عمر بن اخلطـاب فقـال      :عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه قال      
: فقال عمار بن ياسر لعمر بن اخلطاب)؟؟؟؟(،إني أجنبت، فَلَم أُِصِب املاء

، وأمـا أنـا فتمعكْـت    أما تذكر أنا كُنا يف سفٍر أنا وأنت، فأما أنت فَلَم تصلِّ 
فقـال الـنيب صـلى اهللا        ،وسـلم ) وآلـه (عليه   فصلَّيت، فذكرت للنيب صلى اهللا    

إنما كان يكفيـك هكـذا، فـضرب الـنيب صـلى اهللا عليـه                :وسلم) وآله(عليه  
بكفّيـــه األرض، ونفَـــخ فيهمـــا مث مـــسح مـــا وجهـــه      وســـلم ) وآلـــه(

)١(.)؟؟؟؟(.وكفّيه

، والـذي حذَفَـه    )بـني املعقـوفتني   (، الكالم   )هداك اهللا (الحظ  : أقول
لتعرف أنّ البخاري إنما أراد أن يغطّي ،شفَه مسلم يف صحيحهالبخاري، وكَ
على جهل عم حبذفه هلذه الكلماتمر حبكم التيم:

.٣٣٨احلديث . املتيمم هل ينفخ فيهماباب/ كتاب التيمم/ صحيح البخاري)١(
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سعيد القطـان  ابن يعين-حدثين عبد اهللا بن هاشم العبدي، حدثنا حيىي     
حدثين احلكـم، عـن ذر، عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن           : عن شعبة قال  -

: فقال، إني أجنبت فلم أجد ماًء: الً أتى عمر، فقالإنّ رج: أبيهأبزى، عن
أما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا وأنـت يف سـريٍة فأجنبنـا           : فقال عمار .ال تصلِّ 

         ،ـلَّيتيف التـراب وص كـتلِّ، وأمـا أنـا فتمعـصت ا أنت فَلَـمفلم جند ماًء، فأم
يكفيك أن تـضرب بيـديك      إنما كان    :وسلم) وآله(فقال النيب صلى اهللا عليه      

           ،وكفّيـك ما وجهـك ـِق اهللا يـا   : فقـال عمـر   األرض، مث تنفخ، مث متسحإت
)١(.حدث بِهأُإنْ شئتَ لْم: قال. عمار

.٨٣٢احلديث. باب التيمم/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
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!احلديث عند البخارييفظاهرة البرت 
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بـن زيـد، عـن ثابـت، عـن أنـس             

)١(.نهينا عن التكلّف:كُنا عند عمر، فقال: قال

!!.احلديث ذا السياق ليس فيه أي شيٍء

ولكن لنقرأه بنفس اإلسناد عن شيخ البخاري سليمان بن حرٍب، لكي 
يتبين لك أنّ البخاري هو من قام باحلذف وبالبتر وإخفاء احلقيقة، وأنّ شيخه 

!!:سليمان نقل احلديث كامالً

هكـذا  . )نهينـا عـن التكلّـف    : فقـال  عن أنٍس كُنا عنـد عمـر      (قوله  .. (
وذكر احلُميدي أنه جاء يف روايٍة أخرى عن ثابت عن أنـس أنّ         .أورده خمتصراً 

ما األب؟ مث قـال مـا كُلّفنـا، أو قـال مـا      :، فقال}وَفاكِهـةً وَأبـا  {عمر قرأ  
اعيلي من رواية هـشام عـن ثابـت، وأخرجـه           مسهو عند اال  : قلت. أُِمرنا ذا 
أنّ رجالً سـأل عمـر بـن اخلطـاب          :يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ      من طريق 

باب ما يكره من كثرة السؤال وِمـن تكلّـف   / عتصام بالكتاب والسنة كتاب اال / صحيح البخاري  )١(
.٧٢٩٣احلديث .. ما ال يعنيه
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ــه  ــا{عــن قول أَبــًة و فَاكِه؟ فقــال عمــر }وــقِ  : ، مــا األبــا عــن التعم نهين
وأَوىل منه   ،والتكلّف، وهذا أَوىل أن يكمل به احلديث الذي أخرجه البخاري         
سليمان بـن  ما أخرجه أبو نعيم يف املستخرج من طريق أيب مسلم الكجي عن         

كُنا عند عمر وعليه قميص يف " :حرب شيخ البخاري فيه، ولفظه عن أنس
هذه الفاكهة قد عرفناها، :فقال}وفَاكِهًة وأَبا{: فقرأ،ظهره أربع رقاع

وقد أخرجه عبـد بـن محيـد يف     ،"، نهينا عن التكلّف   هم: فما األب؟ مث قال   
)١(.د مثله سواءتفسريه عن سليمان بن حرب ذا السن

أَنبـأَ التِميِمي،عبٍدبنِإبراِهيمثنايعقُوب،بنمحمداِهللاعبِدأَبوحدثَنا
ِزيدينونَ،بارأَهبأَن،ديمحنٍسعأَن.

ِإبـراِهيم بـن عقُوبيأَنبأَِإسحاق،ثناأَِبي،حدثَِني،اِهللاعبِدأَبووحدثَنا
أنّ أنس بن مالك  أخربه أنه      ِشهاٍب،ابن   عِنصاِلِح،عنأَِبي،ثناسعٍد،بِن

وَزيُتوًنـا  )٢٨(وِعنبا وَقـْضبا  )٢٧(َفَأْنبْتنا ِفيها حبا {: مسع عمر بن اخلطاب  يقول     
َنْخال٢٩(و( اُغْلب اِئقدحو)٣٠(ًةَفاِكهاوَأبو{) . فكلّ : قال)٣١-٢٧عبس

هذا لعمر اهللا : هذا قد عرفناه، فما اَألب؟ مث نقض عصاً كانت يف يده فقال
.تبعوا ما تبين لكم يف هذا الكتابا! التكلّف

)٢(. على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

ــسنةكتــاب اال/ ١٣ج / فــتح البــاري)١( ــصام بالكتــاب وال / بــاب مــا يكــره مــن كثــرة الــسؤال /عت
.٢٧٠ص

. ٥٥٩ص/ تفـسري سـورة عـبس وتـولّى    / لتفـسري كتاب ا/ اجلزء الثاين/ املستدرك على الصحيحني   )٢(
.١٠٣٥/ ٣٨٩٧احلديث 
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٣٨٨

البخاريوضوء اإلمام علي بن أبي طالبٍ عليه السالم عند 
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد امللك بن ميسرة، مسعت الـرتال بـن        
سربة حيدث عن علي رضي اهللا عنه أنه صلّى الظهر، مث قعد يف حوائج الناس     

  يف رحبة الكوفة حىت حضرصالة العصر، مث أُِتتي  وغسل وجهـه مباٍء فشرب
وهو قائم، مث قال إنّ ناساً هلَضفشرب فَمث قام-وذَكَر رأسه ورجليه -ويديِه 

صـنع مثـل مـا      وسـلم   ) وآلـه (يكرهون الشرب قياماً وإنّ النيب صلى اهللا عليه         
١(.صنعت(

الحظ أنّ البخاري أم مسح اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه الـسالم   
!..)فَذَكَر رأسه ورجليه: (لرأسه ورجليه، فقال

عليه السالم؟ وهل ف توضأ اإلمام علي، كي)ك اهللاهد(ولنرى اآلن 
أنه مسحهما كما هو مذهب أهل البيت عليهم السالم أم غَسلَهما؟ كما هو 

:مذهب أتباع سنة الصحابة

.٥٦١٦احلديث . باب الشرب قائماً/ كتاب األشربة/ صحيح البخاري)١(
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٣٨٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

أخــربين عبــد امللــك بــن :حــدثنا شــعبة، قــال:، قــالداوودحــدثنا أبــو 
الظهـر رضي اهللا عنه، صلّى علي   : ربة يقول مسعت الرتال بن س    :ميسرة، قال 

 يف الرحِةب       مث جلس يف حوائج الناس، حىت ح ،ضِتر مث أُيت بكوٍز من     العصر ،
مث قـام  ،يـهِ ورجلَعلى رأسِهحسومماٍء، فصب منه كفّاً فغسل وجهه ويديه،   

، قياممهإنّ ناساً يكرهون أن يشربوا و: قالثُم املاء وهو قائم، فضلَ بِرشفَ
هذا : فَعلَ الذي فعلت، وقالوسلم ) وآله(لى اهللا عليه   ورأيت رسول اهللا ص   
.وضوء من لَم حيدث

)١(..حديث صحيح: التركيالدكتور تعليق

.١٤١احلديث . ١٢٥ص / ١ج / ود الطيالسيومسند أيب دا)١(
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٣٩٠

، يبدأ البخاري )!الصحيح(ِمن احلديث األول من كتابه
!بالتالعب باألحاديث

حدثنا احلُميدي عبد اهللا بن الزبري، قال حدثنا سفيان، قـال حـدثنا حيـىي               
بن سعيد األنصاري، قال أخربين حممد بن إبراهيم التيمي، أنه مسع علقمة بن            ا

مسعـت رسـول    : مسعت عمر بن اخلطاب على املنرب قـال       : وقاص الليثي يقول  
إنمـا األعمـال بالنيـات، وإنمـا لكـلّ          : يقولوسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     

مـرأةٍ  ايـاً يـصيبها، أو إىل   كانـت هجرتـه إىل دن  نمـ ، فَ)؟؟؟؟(امرٍئ ما نـوى   
)١(.ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه

:، احلديث يف مسند احلميدي)هداك اهللا(الحظ اآلن 

: قـال حـدثنا سـفيان، حـدثنا حيـىي بـن سـعيد،             : قـال حدثنا احلميدي،   
:يقـول  يأخربين حممد بن إبراهيم التيمي، أنـه مسـع علقمـة بـن وقـاص الليثـ                

يـه  باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صـلى اهللا عل       / كتاب بدء الوحي  / صحيح البخاري  )١(
.١احلديث .. وسلم)وآله(
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٣٩١..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

املنرب يخرب بذلك عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     علىمسعت عمر بن اخلطاب
: يقـول وسـلم  ) وآلـه (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : قال ،وسلم) وآله(
كانت هجرته إىل اهللا نم، فَإنما األعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرٍئ ما نوى(

أو إىل ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله،
.إليهرإىل ما هاجهترجِهمرأٍة ينكحها، فَا

)١(.. إسناده صحيح: تعليق حسني سليم أسد

:حجر العسقالينابن يقول

ال عذر للبخاري يف إسـقاطه، َألنَّ       : العريب يف مشيخته  ابن   وقال(.. 
ه وذكر قوم أنه لعلّ: قال.احلُميدي شيخه فيه، قد رواه يف مسنده على التمام

ستماله من حفظ احلميدي فحدثه هكذا، فحدث عنه كما مسع أو حدثه به ا
طّلـع علـى   اقال وهو أمر مستبعد عند مـن  .تاماً فسقط من حفظ البخاري    

اإلسقاط فيه من البخاري، فوجوده :ي الشارحداوودوقال ال.أحوال القوم
)٢(. )..يف رواية شيخه وشيخ شيخه يدلُّ على ذلك

.٢٨ح. ١٦٣صفحة / اجلزء األول/ مسند اإلمام أيب بكٍر عبد اهللا بن الزبري القرشي احلُميدي)١(
.١٥صفحة / اجلزء األول/ فتح الباري)٢(
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٣٩٢

 رة يف كتاب البخاريمِنيالروايات املُح!!
سـألت أُبـي بـن    : ، وحدثنا عاصم، عن زر قـال حعن زر بن حبيش ..

 كـذا وكـذا  مسعوٍد يقـولُ ابن أخاكيا أبا املنذر إنّ : كعب قلت.  ـيفقـال أُب :
. ، فقلـت  )يل قيـلَ (: فقال يل  ،وسلم) وآله(سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه       

)١(.وسلم) وآله(كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه نقولُفنحن : قال

عـن ِزر   حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، أَخبرنا عاِصم بن بهدلَـةَ،          
مـسعوٍد كَـانَ ال يكْتـب    ابـن   ِإنَّ: قُلْـت ُألبـي بـِن كَعـٍب       : بِن حبيٍش، قَـالَ   

) وآله(أَشهد أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : "تيِن ِفي مصحِفِه، فَقَالَالْمعوذَ
قُلْ : قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق، فَقُلْتها، فَقَالَ: أَنَّ ِجبِريلَ قَالَ لَه: "أَخبرِنيوسلم 

)ا قَالَ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وآله      فَنحن نقُولُ م  ". أَعوذُ ِبرب الناِس، فَقُلْتها   
لَّمسو.

.٤٩٧٧احلديث . )سورة قل أعوذ برب الناس(/ كتاب التفسري/ صحيح البخاري)١(
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٣٩٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(..حديث صحيح: تعليق الشيخ األرنؤوط

حدثنا عبـدة بـن أيب لبابـة،    : قال،حدثنا سفيان : قال ،حدثنا احلميدي 
سألت أُبي بن كعٍب عن :وعاصم بن دلة، أنهما سِمعا زر بن حبيش يقول     

 مـسعود  ابن ملنذر إنّ أخاكيا أبا ا: املعوذتني، فقلتيهما مـن املـصحفِ  كُّح،
: يلقيـلَ (: قـال ،وسـلم ) وآلـه (إني سألت رسول اهللا صلى اهللا عليـه         : قال
.وسلم) وآله(فنحن نقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . )، فقلتقُل

)٢(..إسناده صحيح: قال حمقق الكتاب

صـبح أشـبه بالطلّـسم      الحظ كيف حرف البخاري احلديث وأ     : أقول
الذي ال يفهـم منـه شـيٌء، وال فائـدة مـن نقلـه سـوى التـستر علـى قـول               

.مسعود بأنّ املعوذتني ليستا من القرآنابن )الصحايب(

.٢١١٨٦احلديث / ١١٦صفحة / ٣٥اجلزء / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
احلـديث  / ٣٦٧صـفحة  / اجلـزء األول / مسند اإلمام أيب بكٍر عبد اهللا بن الزبري القرشي احلُميـدي         )٢(

٣٧٨.
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٣٩٤

ما قصة بغضِ اإلمام عليٍّ عليه السالم عند البخاري؟
روح بن عبادة، حدثنا علي بن سـويد بـن        حممد بن بشار، حدثنا     حدثين  

بعـث الـنيب صـلى اهللا عليـه         : قـال ،أبيه، عن   عبداهللا بن بريدة  ، عن   نجوفم
،غتسلَاوقدعلياً وكنت أبغض اخلمس، ليقبض خالٍدإىل علياًً وسلم ) وآله(

  ِدفلما قَ  ؟أال ترى إىل هذا   : خلالٍدفقلتوآلـه (على النيب صـلى اهللا عليـه       نام (
ال : نعـم، قـال  : فقلـت علياً؟ أتبغض بريدة يا : ذكرت ذلك له، فقال  وسلم  

)١(.أكثر من ذلكاخلمِس تبغضه، فإنّ له يف 

:حجر العسقالينابن يقول

: )أال تـرى : خلالدغتسل، فقلت  اوقد  علياً  وكنت أبغض   : (قَوله.. 
بادة اعيلي من طُرٍق إىل روح بن عمسهكذا وقع عنده خمتصراً، وقد أورده اال

باب بعث علي بن أيب طالب عليه الـسالم وخالـد بـن الوليـد      / كتاب املغازي / صحيح البخاري  )١(
.٤٣٥٠احلديث . إىل اليمن قبل حجة الوداع
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٣٩٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(..الّذي أخرجه البخاري من طريقه

، الّذي ذكَره اإلمام أمحد بن حنبل )الغري املبتور(لنرجع اآلن إىل احلديث 
الرجل الذي يبغض اإلمام اسميف مسنده كامالً مفهوماً، ولكنه أيضاً أخفى

بريدة، ألجل بغضه ألمري املؤمنني علياًعلي هحبعليه السالم، والذي كان ي
:عليه السالم، وهو خالد كما هو ظاهر من رواية البخاري

انتهيت ِإلَى حلْقٍَة ِفيهـا  : قَالَحدثَنا يحيى بن سِعيٍد، حدثَنا عبد الْجِليِل  
: قَـالَ حـدثَِني أَِبـي بريـدةُ   : إبنا بريدةَ، فَقَـالَ عبـد اِهللا بـن بريـدةَ        و أَبو ِمجلٍَز، 

وأَحببت رجالً ِمن قُريٍش لَم : قَالَ. أَبغضت عِلياً بغضاً لَم أَبِغضه أَحداً قَطُّ
فَبِعثَ ذَاك الرجلُ علَى خيٍل فَـصِحبته مـا     : قَالَ. أُِحبه ِإالّ علَى بغِضِه عِلياً    

    ِليِضِه عغلَى بِإالّ ع هبحياً : قَالَ. اًأَصبا سنبوِل اهللاِ  : قَالَ. فَأَصسِإلَى ر بفَكَت
فَبعـثَ ِإلَينـا عِليـاً،    : قَالَ. ابعثْ ِإلَينا من يخمسهوسلم ) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    

  جرفَخ مقَسو ،سمِي فَخبِل السأَفْض ِمن ِصيفَةٌ ِهيِي وبِفي السو  ،قْطُـري هأْسر
أَلَـم تـروا ِإلَـى الْوِصـيفَِة الَِّتـي كَانـت ِفـي              : يا أَبا الْحسِن ما هذَا؟ قَالَ     : فَقُلْنا

السبِي، فَِإني قَسمت وخمست فَصارت ِفـي الْخمـِس، ثُـم صـارت ِفـي أَهـِل            
. ثُم صارت ِفي آِل عِلي ووقَعت ِبهـا ،وسلم) وآله(بيِت النِبي صلَّى اُهللا علَيهِ  

ابعثِْنـي  : فَقُلْـت وسلم ) وآله(فَكَتب الرجلُ ِإلَى نِبي اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه         : قَالَ
ك فَأَمـس : قَـالَ . صـدق : فَجعلْت أَقْرأُ الِْكتـاب وأَقُـولُ     : قَالَ. فَبعثَِني مصدقاً 

فَال تبغضه، : " قَالَ. نعم: قُلْت: قَالَ" أَتبِغض عِلياً؟: " يِدي والِْكتاب وقَالَ

.٤٣٥٠احلديث / ٦٦ص / ٨ج / فتح الباري)١(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٣٩٦

وِإنْ كُنت تِحبه فَازدد لَه حباً، فَوالَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَنِصيب آِل عِلي ِفي 
فَما كَانَ ِمن الناِس أَحد بعد قَوِل رسوِل : ، قَالَ"الْخمِس أَفْضلُ ِمن وِصيفٍَة

فَوالَِّذي : قَالَ عبد اِهللا. أَحب ِإلَي ِمن عِليوسلم ) وآله(اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه 
لْحِديِث ِفي هذَا اوسلم ) وآله(ال ِإلَه غَيره ما بيِني وبين النِبي صلَّى اُهللا علَيِه 

.غَير أَِبي بريدةَ

)١(..صحيح: تعليق الشيخ األرنؤوط

احلـديث  . بـاب حـديث بريـدة األسـلمي    / ٦٥صـفحة  / ٣٨اجلـزء  / مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل    )١(
٢٢٩٦٧.
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٣٩٧

 نفُالن(م( بايعي الذي أراد أن)؟)ُفالنًا!
اهللا، حدثين إبراهيم بن سعد، عن صاحل، عنحدثنا عبد العزيز بن عبد

عبـاسٍ  ابـن  شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بـن مـسعود، عـن             ابن  
كنت أُقرئ رجاالً من املهاجرين، منهم عبد الرمحن بـن عـوف، فبينمـا             :قال

أنا يف مرتله ِمبىن، وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر حجٍة حجها، إذ رجـع إيلَّ         
يـا أمـري   : لـو رأيـت رجـالً أتـى أمـري املـؤمنني اليـوم فقـال           : عبد الرمحن فقال  

ما اِهللافوفُالناً،عمر لقد بايعت لو قد مات : يقول فُالٍناملؤمنني، هل لَك يف     
إنـي إن شـاء اهللا   : كانت بيعة أيب بكٍر إالّ فلتةً فتمت، فغـضب عمـر، مث قـال             

ــِصبوهم     ــذين يريــدون أن يغ ــاس، فَمحــذّرهم هــؤالء ال لقــائم العــشيةَ يف الن
...أمورهم

":إىل أن قال عمر" -الرواية طويلةٌ -

فـال  فُالناً،واهللا لو قد مات عمر بايعت : ائلٌ منكم يقول  ثُم إنه بلَغين ق   
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إنما كانت بيعة أيب بكٍر فلتةً ومتّت، أال وإنها قد كانت : يقولَيغترنَّ امرؤ أنْ
)١(..إىل آخر الرواية... كذلك، ولكن اَهللا وقى شرها

دو أنه كان من هذا الرجل الذي يعترب خالفة أيب بكٍر فلتةً، ويب: أقول
بعد أن ميوت عمر؟ )فُالناً(ليبايع نادماً على بيعته وأراد أنْ يعوض ما فاته،

الثاين؟)فُالنٌ(ومن هو 

الزهِري،عِنمعمٍر،عنيوسف،بِنِهشاِمعنالْهيثَِم،بنبكْرحدثَِني
نِدعيبِناهللاعِدببِن،اهللاعاٍسابن عبعِضيالَىاهللارعاتمهنِني:قَالَعلَغب
صـارتِ ِحـني الرواحفَعجلْتالْجمعِة،يومالْخطْبةَأَرادالْخطَّاِببنعمرأَنَّ

سمكَّةَالشصيما. عفَلَمكَتونَ،سذِّنؤالْمطَبي: فَقَالَخقَالَـةً قَاِئلٌِإنالم
.راِحلَتـه ِبـهِ انتهتحيثُِبهافَلْيتحدثْوعاها،فَمن. أَجِليقُداملَعلَّهاأَدِري
:قَالَثُم. علَييكِْذبأَنَْألحٍدأُِحلُّالفَِإنيشيء،يعقلهاالأنخشيومن

بكٍْرأَِبيبيعةُكَانتوِإنما،علياًبايعناعمر،ماتدقَلَو: قَالَالزبيرأَنَّبلَغِني
)٢(..فَلْتةً

إنّ رواييت البخاري والبالذري كلتيهما عن الزهري، فالحـظ         : أقول
، )الفلتـة (كيف أنّ البخاري أراد أن يخفي موقف الزبري من خالفة أيب بكٍر   

 ر ليبايع اإلمام علـي بـن أيب   وكونه كان نادماً على بيعته، ويتمنمى موت ع
..طالٍب عليه السالم

.٦٨٣٠احلديث . باب رجم احلُبلى من الزنا إذا أحصنت/ كتاب احلدود/ صحيح البخاري)١(
.١١٧٦احلديث . ٥٨١صفحة . ر السقيفةباب أم/ اجلزء األول/ أنساب األشراف للبالذري)٢(
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عند البخاري؟؟)فُالن(ما قصةُ 
قيـل  : حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن األعمـش، عـن أيب وائـل، قـال           

    قال الناًفُألسامة لو أتيت ،هي ال أكلّمـه إالّ        : فكلّمتعكـم،  امسإنكم لترون أن
أن أفتح باباً ال أكون أول من فَتحه، وال أقول ِلرجـلٍ  إني أُكلّمه يف السر دون     

إنه خري الناس، بعد شيٍء مسعته مـن رسـول اهللا صـلى    -أنْ كان علي أَمرياً   -
يجـاء  : " مسعته يقول: وما سِمعته يقول؟ قال   : قالوا ،وسلم) وآله(اهللا عليه   

تابـه يف النـار، فيـدور كمـا يـدور      بالرجِل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أق  
أَي فالن مـا شـأنك؟ ألـيس        : احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون      
كنـت آمـركم بـاملعروف وال       : كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكـر؟ قـال        

)١(.رواه غُندر، عن شعبةَ، عن األعمِش". آتيه، وأاكم عن املنكر وآتيه

عاوية، حدثنا األعمش، عـن شـقيق، عـن أسـامة بـن             أبو م  -حدثنا  .. 
أتـرون أنـي ال     : فتكلّمـه؟ فقـال   على عثمـان    أال تدخل   : قيل له : زيد، قال 
أمـراً ال    حِتفتـ أَ عكم؟ واهللا لقد كلّمته فيما بيين وبينه، ما دون أنْ         امسأكلّمه إالّ 

.٣٢٦٧احلديث . باب صفة الناِر أا خملوقة/ كتاب بدء اخللق/ صحيح البخاري)١(
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إنـه خـري   :أحب أنْ أكون أَول من فتحه، وال أقـول ألحـٍد يكـون علـي أمـرياً            
يـؤتى  : " يقـول وسـلم   ) وآله(الناس بعد ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه          

بالرجِل يوم القيامِة، فيلقى يف النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور ا كما يـدور            
يا فالن ما لَك؟ ألَـم تكـن   : احلمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون     

بلى، قد كنـت آمـر بـاملعروف وال    : ملنكر؟ فيقول تأمر باملعروِف، وتنهى عن ا    
".آتيه، وأى عن املنكر وآتيه

حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن األعمش، عن أيب وائـل،             
على عثمـان ما يمنعك أن تـدخل  : كُنا عند أسامة بن زيد، فقال رجلٌ : قال

)١(.فتكلّمه فيما يصنع؟ وساق احلديث مبثله

باب عقوبة مـن يـأمر بـاملعروف وال يفعلـه، وينـهى عـن           / كتاب الزهد والرقائق  / صحيح مسلم )١(
.٧٥١٩و٧٥١٨ن ااحلديث. املنكر ويفعله
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فُالن نم، نأنَس يسقيهما اخلَمر؟وم فُالن، اللّذان كان!
علَيـة، حـدثنا عبـد العزيـز بـن      ابـن    حدثنا يعقوب بـن ابـراهيم، حـدثنا       

ماكان لنـا خمـر غـري    : نس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنهأقال  : صهيب، قال 
نـاً  الوفُفضيخكم هذا الذي تسمونه الفـضيخ، فـإني لقـائم أسـقي أبـا طلحـةَ        

: ومـا ذاك؟ قـال    : وهـل بلغكـم اخلـرب؟ فقـالوا       : إذ جاء رجـلٌ فقـال     الناً،وفُ
فمـا سـألوا عنـها وال       : حرمِت اخلمر، قالوا أهِرق هذه القـاللُ يـا أنـس قـال            

)١(.راجعوها بعد خرب الرجِل

، هذه الرواية، فقد كشف لنا مسلم النيسابوري يف )هداك اهللا(الحظ 
اء رجاٍل آخرين مـن    امسأيوب، ولكنه عاد وأخفى      أيباسمعن )صحيحه(
!صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب )صحابة(

ـا الْخَمـر و  {: بـاب قولـه    -سورة املائدة   / ريكتاب التفس / صحيح البخاري  )١( إِنَّم   اباألَْنـصو ـسِريالْم
.٤٦١٧احلديث . }م ِرجس مِن عملِ الشيَطاِنواألَزْال
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علَية، أخربنا عبد العزيز بن صـهيب،  ابن  وحدثنا حيىي بن أيوب، حدثنا    
مـا كانـت لنـا خمـر غـري         : سألوا أنس بـن مالـك عـن الفـضيخ؟ فقـال           : قال

    ونه الفضيخسمي لقا  .فضيخكم هذا الذي تأسقيها أبا طلحةَ     إن وأبا أيـوب  ئم
إذ جاء يف بيتنا،وسلم ) وآله(ورجاالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقال يا  . فإنّ اخلمر قد حرمت   : ال، قال : ؟ قلنا رباخلَ مكُغلَهل ب : رجلٌ فقال 
)١(.راجعوها وال سألوا عنها بعد خرب الرجِلفما .أنس، أِرق هذه الِقاللَ

.٥١٥٤احلديث ... باب حترمي اخلمر/ كتاب األشربة/ صحيح مسلم)١(
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!حممد ناصر الدين، والفِرقة الوحيدة الناجية من املسلمني)األلباني(
يدعي أنه من مدرسي النهج السلفي، )جاهٍل(يف إحدى مناقشايت مع 

إىل أنّ هناك أحاديث غري يف األخري حبمد اهللا، واليت دامت لعدة أشهر، رضخ 
.!صحيحة يف كتابي البخاري ومسلم

كتـاب  / حيح البخارياملوجود يف ص٦٦٠٧ته باحلديث أبعد أنْ فاج  و
، !صحايب كانت إىل النار)خامتة(والّذي فيه أنّ .. باب العمل باخلواتيم/ القدر
  رغَماً(أقَربأنّ  )م  الصحابة فيهم موال يوجـد   !. يدخل النـار وخيلـد فيهـا      ن

صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب سوى يف الدنيا صادق.

هلقلت: قددة ِميستثىن فرقة وحاحينما ، )روحي فداه(إذن صأُنتِهم
..من دخول النار

 ذا املنت، فالنيب صلى اهللا        : بوجهي قائالً  حينئٍذ ثار ال يوجد حديث
وسـبعني  تفترق أميت إىل ثـالثٍ  : (قال هذه العبارة فقط   وسلم  ) وآله(عليه  
!.والزيادة امللحقة باحلديث موضوعة.. )فرقة
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فتراق األمة؟ فاحلديث ـذه الـصيغة ال يـدلّ علـى     اوماذا بعد   : قلت له 
!.يءش

املهـم،  : فأخذ ميسح نظّارته الـسميكة، مـضافاً إىل عـرق جبينـه، قـائالً             
..الزيادة غري موجودة

بصحبته جمموعة من أمثالـه، ملناقـشِة     ، و تفاقي معه إلجراء مناظرٍة   اوبعد  
ِف بالوعـد حلـد   ، ولَـم يـ  )عـد رج ولَم يخ(، وهذه من ضمنها،    أُخرىرواياٍت

.!.اآلن

حممد ناصر  الشيخ   )مع الزيادة (صحح احلديث   : أقوللتأكيِد جهلهِ   و
:األلباينالدين 

 "  أال إنّ من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني وسبعني ِملّـةً م ِمكُبلَقَ ن ،
النار، وواحدة ثنتان وسبعون يف :وسبعنيوإنّ هذه اِمللّة ستفترق على ثالٍث

".يف اجلنة، وهي اجلماعة

، والدارمي )٥٠٤-٥٠٣/ ٢(داوود أخرجه أبو: تعليق الشيخ األلباين
ــد ،)٢٤١/ ٢( ــاكم  )١٠٢/ ٤(وأمح ــذا احل ــري يف ،)١٢٨/ ١(، وك " واآلج

ــشريعة  ــة يف  او،)١٨" (الــ ــن بطّــ ــة " بــ ،)١/ ١١٩، ٢/ ١٠٨/ ٢" (اإلبانــ
حـدثين أزهـر    : من طريق صـفوان    )١/ ١/٢٣" (شرح السنة   "والاللكائي يف   

بن عبـد اهللا اهلـوزين، عـن أيب عـامر عبـد اهللا بـن حلـي، عـن معاويـة بـن أيب             ا
قـام  وسلم ) وآله(أال إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : سفيان، أنه قام فينا فقال  

.)فذكره(:فينا فقال
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٤٠٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

ـا   هذه أسـانيد تقـام    : "وقال احلاكم وقد ساقه عقب أيب هريرة املتقدم       
.ووافقه الذهيب". احلجة يف تصحيح هذا احلديث

".وإسناده حسن: " )٦٣ص " (ختريج الكشاف " وقال احلافظ يف 

قلت :يوثّقـه غـري   لَـم  م يـصححه، ألنّ أزهـر بـن عبـد اهللا هـذا         ما لَ وإن
ــا ذكــر احلــافظ يف   ــن حبــان، ولَم : " قــول األزدي" التهــذيب " العجلــي واب

".م يتكلموا إالّ يف مذهبهلَ: " بقوله، تعقّبه "يتكلمون فيه 

".صدوق، تكلّموا فيه للنصب": "التقريب" وهلذا قال يف 

مـن روايـة أمحـد،    )٣٩٠/ ١(كثري يف تفـسريه  ابن واحلديث أورده احلافظ 
وقـد ورد هـذا   : " ومل يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إىل تقويتـه بقولـه           

".احلديث من طرق 
هـو  : " )٢/ ٨٣" (املـسائل   " تيميـة يف    ابـن    الموهلذا قال شيخ اإلس   

".مشهورصحيححديثٌ
.)٣٨/ ٣" (االعتصام" وصححه أيضاً الشاطيب يف 

املـذكورة يف   كـثري، وفيهـا الزيـادة     ابن   ومن طرق احلديث اليت أشار إليها     
)١٩٩/ ٣" (ختريج اإلحيـاء  " ، ما ذكره احلافظ العراقي يف       احلديث الّذي قبله  

مـن  داوود  ه الترمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو وحـسنه، وأبـو           روا: "قال
حديث معاوية، وابن ماجه من حـديث أنـس وعـوف بـن مالـك، وأسـانيدها            

".جياد

جتمع عندي منها سبعة، وفيها ،وحلديث أنس طرق كثرية جداً  : قلت
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:كلّها الزيادة املشار إليها، مع زيادة أخرى يأيت التنبيه عليها، وهذه هي

، وقـال  )٤٨٠/ ٢(ماجـة  ابـن  أخرجـه . عن قتادة عنـه  : طريق األوىل ال
".إسناده صحيح، رجاله ثقات": "الزوائد" البوصريي يف 

ال ضرورة لذكره اآلن، فإنـه ال بـأس   ،ويف تصحيحه نظر عندي   : قلت
.به يف الشواهد

والعمـريي هـذا مل   .)١٢٠/ ٣(أخرجـه أمحـد   . عن العمريي عنه  : الثانية
عبـد اهللا، فقـد     ابن   ه زياد امس، و )النمريي(الظن أنه حمرف من      أعرفه، وغالب 

روى عــن أنــس، وعنــه صــدقة بــن يــسار، وهــو الــذي روى هــذا احلــديث،   
.والنمريي ضعيف، وبقية رجاله ثقات

حدثنا خالد بن يزيد، عن سـعيد بـن أيب هـالل            :هليعةابن   عن: الثالثة
". اجلماعة اجلماعة: الفرقة؟ قالمن تلك !يا رسول اهللا : قالوا: " وزاد ،عنه

.وسنده حسن يف الشواهد،)١٤٥/ ٣(أخرجه أمحد أيضاً 

أخرجـه اآلجـري يف     . عن سلمان أو سليمان بـن طريـف عنـه         : الرابعة
.)٢/ ١١٨/ ٢" (اإلبانة " وابن بطة يف ،)١٧" (الشريعة"

، وحيتمـل أنـه طريـف بـن سـليمان،           وابن طريف هذا مل أجد لـه ترمجـة        
لى أحد رواته، كما قال بعض إخوتنا، ألنه كـان يـروي عـن أنـس،                نقلب ع ا

.فاهللا أعلم
حدثنا مبارك بن سـحيم عـن عبـد         : عن سويد بن سعيد قال    : اخلامسة

.العزيز بن صهيب عن أنس
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.أخرجه اآلجري، وسويد ضعيف

بطة أيضاً، ولكني ال أدري إذا كان من هذا الوجـه أو مـن          ابن   وأخرجه
.فإنّ كتابه بعيد عين اآلن،لعزيزطريق آخر عن عبد ا

عـن زيـد بـن    ،عن يعقوب بن زيد بن طلحة،عن أيب معشر  : السادسة
.وفيه الزيادة،عن أنس به،أسلم

ه جنيح بن عبد الرمحن الـسندي،  امسوأبو معشر ،)١٦(أخرجه اآلجري  
/ ٢" (كـثري  ابـن  تفـسري " كمـا يف    ،مردويهابن   وِمن طريقه رواه   ،وهو ضعيف 

٧٧-٧٦(.

عن عبد اهللا بن سفيان املدين، عن حيىي بن سعيد األنـصاري،       : السابعة
:وفيه الزيادة بلفظ. عنه

ص " (الـضعفاء  " أخرجـه العقيلـي يف     ". ما أنـا عليـه وأصـحايب      : قال"
ــرباين يف ،)٢٠٨-٢٠٧ ــصغري"والط / ١/ ١/٣٠٢" (األوســط"و،)١٥٠" (ال

ن حيـىي إالّ عبـد اهللا بـن       م يروه عـ   لَ: " وقال ،)٨٠٠٤/ ١/ ١٩٦/ ٢و ٥٠١٩
".سفيان

".ال يتابع على حديثه: " وقال العقيلي
وهو على كلّ حاٍل خري من األبـرد بـن أشـرس، فإنـه روى هـذا            : قلت

:احلديث أيضاً عن حيىي بن سعيد به، فإنه قلّب متنه، وجعلَه بلفظ

إالّ كلّهـم يف اجلنـة   ،تفترق أميت على سبعني أو إحـدى وسـبعني فرقـة     " 
".الزنادقة وهم القدرية: من هم؟ قال!يا رسول اهللا: قالوا.فرقة واحدة
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."ليس له أصلٌ من حديث حيىي بن سعيد" :أورده العقيلي أيضاً وقال

كـذّاب  : خزميـة ابن   قال ،أبرد بن أشرس  ": " امليزان  " وقال الذهيب يف    
".وضاع 

متشية حال هـذا  وقد حاول بعض ذوي األهواء من املعاصرين       : قلت
احلديث ذا اللفظ الباطل، وتضعيف هذا احلديث الصحيح، وقد بينت وضع 

، والغـرض اآلن إمتـام    )١٠٣٥رقـم   ("سلسلة األحاديث الـضعيفة   "ذاك يف   
 ال شك ن بوضوح أنّ احلديث ثابتالكالم على هذا اللفظ الصحيح، فقد تبي

االحتجـاج بـه، حـىت قـال     فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفاً عن سلف على         
":املستدرك"احلاكم يف أول كتابه 

."إنه حديثٌ كبري يف األصول" 

وال أعلم أحداً قد طعـن فيـه، إالّ بعـض مـن ال يعتـد بتفـرده             : قلت
من تنطّعه وحتامله شيء وشذوذه، أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إىل      

: يت ليس فيها الزيادة املتقدمةال)٢٠٣رقم (على الطريق األوىل هلذا احلديث
بل متجاهالً حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه ،، جاهالً"كلّها يف النار" 

.عن أنس كما رأيت

ما التفتنا إليه كثرياً، ولكنـه دعـم رأيـه    إذن لَ  ،ولَيته لَم يقتصر على ذلك    
ه قـال  الوزير اليمين، وذكر أنابن بالنقل عن بعض األفاضل، أال وهو العالّمة  

:هما نص" والقواصمالعواصم: "يف كتابه

فإنهـا زيـادة فاسـدة،    ، "كلّها يف النار إالّ واحـدة   ":إياك أنْ تغتر بزيادة   "
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إن هـذا احلـديث    : حزمابن   وقد قال . وال يبعد أن تكون من دسيس املالحدة      
 ال يصح."

مث أوقَفَـين بعـض الطـالب يف   ،وقفت على هذا التـضعيف منـذ سـنوات     
:)٥٦/ ٢" (فتح القدير" اجلامعة اإلسالمية على قول الشوكاين يف تفسريه 

وحــديث افتـراق األمـم إىل بـضٍع وســبعني    : كـثري يف تفـسريه  ابـن  قـال "
أمـا زيـادة   : قلت. انتهى. مروي من طرق عديدة، قد ذكرناها يف موضع آخر       

ابـن  ، بـل قـال  )(!فقد ضعفها مجاعـة مـن احملـدثني    ، كوا يف النار إالّ واحدة 
".إنها موضوعة: حزم

فإني ال أعلم أحداً ،..."مجاعة: "وال أدري مِن الّذين أشار إليهم بقوله
وقـد  ،من احملدثني املتقدمني ضعف هذه الزيادة، بل إنّ اجلماعة قد صححوها       

فال أدري أين ذكر ذلـك، وأول مـا يتبـادر           ،حزمابن   ائهم، وأما امسسبق ذكر   
وقـد رجعـت إليـه، وقَلّبـت     ،"ل يف امللـل والنحـل  صالفِـ " يف كتابه للذهن أنه  

ال : " فلَم أعثر عليه، مث إن النقل عنه خمتلف، فابن الـوزير قـال عنـه       ،مظانه
ا موضـوعة  : " ، والشوكاين قال عنه   "يصحان بـني الـنقلني كمـا ال          "إوشـت ،

:حزم، فهو مردود من وجهنيابن خيفى، فإن صح ذلك عن

أنّ النقد العلمي احلديثي قد دلّ على صـحة هـذه الزيـادة، فـال             : لاألو
.عربة بقول من ضعفها

حـزم،  ابـن    أنّ الّـذين صـححوها أكثـر وأعلـم باحلـديث مـن            : واآلخر
السيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده يف النقد، فال ينبغي أن حيـتج بـه              
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!إذا تفرد عند عدم املخالفة، فكيف إذا خالف؟

حـزم يف حـديث   البـن ثُم دلّين أحد إخواننا من طالب العلم على كالمٍ  
الفرقة الناجية، فإذا به ينفيه، ويسوق حديث نعيم بن محـاد يف التفـرق، وفيـه                

:قوم يقيسون األمور برأيهم، ويقول فيه

".هذا أصح ما يف الباب"

" رسـائله "مـن اجلـزء الثالـث مـن          )٢١٣ص  " (اإلمامة"نظر رسالته يف    ا
.إحسان عباس: حتقيق

يشعر بأنه لَم يطعن يف الزيادة من جهـة   املتقدم  الوزير، فكالمه   ابن   وأما
،فال ينبغي اجلزم بفساد املعىن،إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان كذلك

ستطاع وكيـف يـ  . إلمكان توجيهه وجهةً صاحلة ينتفي به الفـساد الـذي ادعـاه        
قّـاه كبـار األئمـة والعلمـاء مـن خمتلـف الطبقـات              اجلزم بفساد معىن حـديث تل     

!؟وصرحوا بصحته، هذا يكاد يكون مستحيالً،بالقبول

:وإنّ ِمما يؤيد ما ذكرته أمرين

الوزير يف كتاٍب آخر له قد صحح حديث معاويـة هـذا،      ابن   أنّ: األول
   ة أيب الق      اسمالروض الب : "مأال وهو كتابه القيـنعـن س فقـد  "اسـم يف الذَب ،

عقد فيه فصالً خاصاً يف الصحابة الّذين طعن فيهم الـشيعة وردوا أحـاديثهم،      
فََسرد ما له مـن األحاديـث يف كتـب الـسنة مـع الـشواهد مـن          ،ومنهم معاوية 

طريق مجاعة آخرين من الـصحابة مل تطعـن فيـه الـشيعة، فكـان هـذا احلـديث           
!منها
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مـاء اليمـانيني ِممـن نقطـع أنـه      أنّ بعض احملققـني مـن العل     : األمر اآلخر 
لي، قد تكلّم على هذا قبالوزير، أال وهو الشيخ صاحل املَابن وقف على كتب

احلديث بكالم جيد من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكـر فيـه أن بعـضهم ضـعف                
،وأنـت إذا تأملـت كالمـه     ،الـوزير ابـن    فكأنـه يـشري بـذلك إىل       ،هذا احلديث 

لتضعيف مل يكن من جهة السند، وإنما من قبل استشكال وجدته يشري إىل أنّ ا
قـال رمحـه   .معناه، وأرى أن أنقل خالصة كالمه املشار إليه ملا فيه من الفوائد     

:)٤١٤ص " (م الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخلَالع" اهللا تعاىل يف 

يــشد ،حـديث افتـراق اُألمــة إىل ثـالث وسـبعني فرقــة، رواياتـه كـثرية      "
مث ذكر حديث معاوية (...حبيث ال يبقى ريبة يف حاصل معناها       ،بعضها بعضاً 

عمرو بن العاص الذي أشار إليه احلـافظ العراقـي وحـسنه         ابن   هذا، وحديث 
، فمن املعلوم "لّةكلّها يف النار إالّ ِم: " واإلشكال يف قوله):مث قال،الترمذي

نصف أهـل اجلنـة، مـع أـم يف سـائر         أم خري األمم، وأن املرجو أن يكونوا        
األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود حسبما صرحت به األحاديث، فكيف 

هـي زيـادة   : يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم يف ضعف هـذه اجلملـة، وقـال           
:قال. ل الكالموبعضهم تأو. غري ثابتة

أدىن ومـن املعلـوم أن لـيس املـراد مـن الفرقـة الناجيـة أن ال يقـع منـها          "
إمنـا الكـالم يف خمالفـة تـصري      . اختالف، فإن ذلك قد كان يف فضالء الـصحابة        

فهـذه البـدع الواقعـة يف        ،وإذا حققـت ذلـك    . صاحبها فرقـة مـستقلة ابتـدعها      
ال تكاد تنحصر، ولكنـها   ،مهمات املسائل، وفيما يترتب عليه عظائم املفاسد      
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  ناًمل ختص معي   بعـضهم إىل قـوم وخـالف    بت والتأممن هذه الفرق اليت قد حتز
."آخرون حبسب مسائل عديدة

: مث أجاب عن اإلشكال مبا خالصته

إنّ الناس عامة وخاصـة، فالعامـة آخـرهم كـأوهلم، كالنـساء والعبيـد             " 
والفالحني والسوقة وحنوهم ممن ليس من أمر اخلاصة يف شـيء، فـال شـك يف         

.براءة آخرهم من االبتداع كأوهلم

نهم مبتدع اخترع البدعة وجعلـها نـصب عينيـه، وبلـغ      وأما اخلاصة، فم  
يف تقويتها كل مبلغ، وجعلَها أصالً يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، مث تبعـه      

 دوا بدعته وفرأقوام من منطه يف الفقه والتعصب، ورمبا جد لـوه  عوا عليهـا ومح
وهـو شـيء   وهـؤالء هـم املبتدعـة حقـاً،     ،ما مل يتحمله، ولكنه إمامهم املقـدم  

، كنفـي   )تكاد السماوات يتفطّرن منه وتنشق األرض وختر اجلبـال هـداً          (،كبري
حكمة اهللا تعاىل، ونفي إقداره املكلف، وككونه يكلّف مـا ال يطـاق، ويفعـل        

ومنـها مـا هـو دون ذلـك، وحقائقهـا           ! سائر القبائح وال تقبح منه، وأخوان     
صري صـاحبها مـن إحـدى الـثالث         مجيعها عند اهللا تعـاىل، وال نـدري بأيهـا يـ           

.وسبعني فرقة

ــدريس     ــرهم وقــوى ســوادهم بالت ــن تبــع هــؤالء وناص ــاس م ومــن الن
والتصنيف، ولكنـه عنـد نفـسه راجـع إىل احلـق، وقـد دس يف تلـك األحبـاث               

لكن على وجـٍه خفـي، ولعلّـه ختيـل مـصلحة دنيئـة، أو              ،نقوضها يف مواضع  
. ورمبا بلغت األذية إىل نفسه،يف عرضهعظم عليه احنطاط نفسه وإيذاؤهم له 
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فالرجــل قــد عــرف احلــق مــن الباطــل، وختــبط يف تــصرفاته، ،وعلــى اجلملــة
وحسابه على اهللا سبحانه، إما أن حيشره مع من أحب بظاهر حالـه، أو يقبـل              

قد فعـل ذلـك، لكـن شـرهم          عذره، وما تكاد جتد أحداً من هؤالء النظّار إالّ        
مل يقع خـربهم مبكـان، وذلـك ألنـه ال يفطـن لتلـك اللمحـة                 واهللا كثري، فلرمبا    

اخلفية اليت دسوها إالّ األذكياء احمليطون بالبحث، وقد أغناهم اهللا بعلمهم عن            
. تلك اللمحة، وليس بكبري فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم احلق وخيفيـه            

.واهللا املستعان

جوم على احلقائق، للههيئومن الناس من ليس من أهل التحقيق، وال 
وقد تدرب يف كالم الناس، وعرف أوائل األحباث، وحفظ كثرياً من غثـاء مـا           

وقـد يكـون ذلـك لقـصور     . ولكن أرواح األحباث بينه وبينـها حائـل    ،حصلوه
وهؤالء هم األكثرون . اهلمة واالكتفاء والرضا عن السلف لوقعهم يف النفوس

خبصيصة اخلاصة، وال أدركـوا سـالمة   عدداً، واألرذلون قدراً، فإنهم مل حيظوا       
والثـاين ظـاهره االبتـداع،    . فالقـسم األول مـن اخلاصـة مبتدعـة قطعـاً          . العامة

.والثالث له حكم االبتداع

ثلّة مـن األولـني وقليـل مـن اآلخـرين، أقبلـوا              ،ومن اخلاصة قسم رابع   
وسـاروا بـسريها، وسـكتوا عمـا سـكتا عنـه، وأقـدموا              ،على الكتاب والـسنة   

ف ماال يعنـيهم، وكـان مهـم الـسالمة، وحيـاة            وتركوا تكلّ  ،جموا ما وأح
السنة آثر عنـدهم مـن حيـاة نفوسـهم، وقـرة عـني أحـدهم تـالوة كتـاب اهللا                 
تعاىل، وفهم معانيه على السليقة العربية والتفـسريات املرويـة، ومعرفـة ثبـوت         
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ة الناجيـة،  فهـؤالء هـم الـسنية حقـاً، وهـم الفرقـ      . حديث نبوي لفظاً وحكماً   
وإليهم العامة بأسرهم، ومن شاء ربك من أقسام اخلاصة الثالثـة املـذكورين،              

.حبسب علمه بقدر بدعتهم ونيام

وهـو اهلـالك     ،إذا حققت مجيع ما ذكرنا لك، مل يلزمك السؤال احملـذور          
على معظم األمة، ألن األكثر عدداً هم العامة قدمياً وحديثاً، وكذلك اخلاصـة     

املتقدمة، ولعلّ القسمني األوسطني، وكذا من خفّـت بدعتـه مـن             يف األعصار 
ــداع حبــسب اــازاة     ــك مــن النظــام يف ســلك االبت األول، تنقــذهم رمحــة رب
األخروية، ورمحة ربك أوسع لكل مسلم، لكنا تكلّمنا على مقتـضى احلـديث        

، وأن أفراد الفرق املبتدعة وإن كثرت الفرق فلعلّه ال يكـون جممـوع       هومصداق
فتأمل هذا تسلم مـن اعتقـاد        ،فرادهم جزءاً من ألف جزء من سائر املسلمني       أ

".مناقضة احلديث ألحاديث فضائل األمة املرحومة

يـدلّ  ،لي رمحه اهللا، وهو كـالم مـتني   قبوهذا آخر كالم الشيخ املَ    : قلت
على علم الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سالمة احلديث من اإلشـكال          

   واحلمـد هللا علـى أنْ   ، الوزير رمحه اهللا يف إعالله إيـاه ابن   أنه عمدة الذي أظن
وفّقنا لإلبانة عن صحة هذا احلديث من حيث إسناده، وإزالة الشبهة عنه مـن            

. وهو املوفق ال إله إالّ هو. حيث متنه

" مث وقفت على كالٍم ألحد الكُتاب يف العصر احلاضر ينكر يف كتابـه       
فهو ! صحة هذا احلديث للدفاع عن شيخه اجلاحظ)٩٠ص " (أدب اجلاحظ 

لكـان نكبـة كـربى علـى مجهـور اُألمـة             ،هـذا احلـديث    ولـو صـح   : "يقول
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،إذ يسجل على أغلبيتها اخللود يف اجلحيم، ولو صح هذا احلديث،اإلسالمية
إىل آخـر  ..." ملا قام أبو بكر يف وجه مانعي الزكاة معترباً إياهم يف حالة ردة   

السيما بعد ،ذي يغين حكايته عن تكلّف الرد عليه، لوضوح بطالنهكالمه ال
.قراءة كالم الشيخ املقبلي املتقدم

ليس له أصل يف احلديث، وإنما ،"اخللود يف اجلحيم" :على أنّ قوله  
ليتخـذ ذلـك ذريعـةً للطعـن يف     ،أورده الكاتب املشار إليـه مـن عنـد نفـسه       

انتـهى  .واحلمد هللا علـى توفيقـه  ،كما بيناوهو ساملٌ من ذلك كلّه ،احلديث
)١(.كالم األلباين

احلـديث  علـى  الحظ ماذا يقـول الـشيخ األلبـاين         )هداك اهللا (واآلن،  
:يف السلسلة الضعيفة١٠٣٥

واحدةٌ، كلّها يف اجلنة، إالّ فرقةٌتفترق أُميت على بضٍع وسبعني فرقةً" 
".وهي الزنادقة 

" الـضعفاء " أخرجـه العقيلـي يف      . ا اللفـظ  موضوع ذ : تعليق األلباين 
مـن   )١/٢٦٧" (املوضوعات"اجلوزي يف   ابن   وِمن طريقه  )بريوت -٤/٢٠١(

حدثنا األبرد بن األشرس عن حيـىي بـن سـعيد        : طريق معاذ بن ياسني الزيات    
.عن أنس مرفوعاً

حـدثنا حيـىي    : من طريق نعيم بن محاد     )٢/١/٤١(مث رواه هو والديلمي     
. ن ياسني الزيات عن سعد بن سعيد األنصاري عن أنس بهبن اليمان ع

.٢٠٤احلديث . ٤٠٤صفحة / اجلزء األول/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤١٦

: اجلوزي عن الدارقطين من طريق عثمان بن عفـان القرشـي          ابن   ورواه
.ي حفص بن عمر عن مسعر عن سعد بن سعيد بهلِّاعيل األبامسحدثنا أبو 

:اجلوزيابن مث قال

وضــعه األبــرد، وســرقه ياســني الزيــات، فقلــب إســناده : قــال العلمــاء
لط، وسرقه عثمان بـن عفـان وهـو متـروك، وحفـص كـذاب، واحلـديث                 وخ

".واحدة يف اجلنة، وهي اجلماعة : " املعروف

عراق يف ابن وأقره، وكذا أقره )١/١٢٨" (الآليلء  " ونقله السيوطي يف    
.وغريهم)٥٠٢" (الفوائد اموعة"والشوكاين يف )١/٣١٠" (ترتيه الشريعة " 

جمهــول، : معــاذ بــن ياســني، قــال العقيلــييف الطريــق األوىل: وأقــول
.وحديثه غري حمفوظ

رجع منه إىل صـحة،     هذا حديث ال ي   ": يعين هذا احلديث مث قال    : قلت
."وليس له أصل من حديث حيىي بن سعيد وال من حديث سعد

: وشيخه األبرد بن األشرس شر منه، قال الذهيب: قلت

فـذكره،  .".تفترق أميت : هحديث: كذّاب وضاع، قلت  : خزميةابن   قال"
وهذا من االختصار احف املفسد للمعىن، وذلك "": اللسان"وزاد احلافظ يف 

"!كلّها يف النار، فقال هذا: أن املشهور يف احلديث

ويف الطريق الثانية ثالثـة مـن الـضعفاء علـى نـسق واحـد، نعـيم           : قلت
.احلديثمنكر : وحيىي وياسني، وهذا شرهم، فقد قال البخاري فيه
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يــروي  : حبــان ابــن وقــال . متــروك : وقــال النــسائي وابــن اجلنيــد   
.املوضوعات

ابـن  فهو املتهم ذا، ولعله سرقه من األبرد كمـا سـبق يف كـالم             : قلت
أنّ لـه طريقـاً أخـرى عنـه،     " اللـسان "اجلوزي، فقد ذكر احلافظ يف ترمجته من       

:ه، قال احلافظرواه احلسن بن عرفة عنه عن حيىي بن سعيد، فقد اضطرب في        
فقال تارة عن حيىي بن سعيد، وتارة عـن سـعد بـن سـعيد، وهـذا اضـطراب           "

تفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة      : "واحملفوظ يف املنت  شديد سنداً ومتناً،    
ما أنا عليـه اليـوم    : وما تلك الفرقة؟ قال   : كلّها يف النار إالّ واحدة، قالوا     

".نت وهذا من أمثلة مقلوب امل."وأصحايب

وهذا املنت احملفوظ قد ورد عن مجاعة من الصحابة، منهم أنس بن : قلت
سلسلة األحاديث "وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق، خرجتها يف ،مالك

، وخرجته هناك من حديث أيب هريرة ..".افترقَت اليهود: "بلفظ" الصحيحة
ك ِممـا  ، وذلـ )١٤٩٢و٢٠٤و٢٠٣(ومعاوية وأنس وعوف بـن مالـك بـرقم         

يؤكّد بطالن احلديث ذا اللفظ الذي تفرد به أولئك الضعفاء، وخاصة ياسني    
عبد اهللا بن سفيان، فرواه عن حيـىي   : الزيات هذا، فقد خالفه من هو خري منه       

.بن سعيد، عن أنس باللفظ احملفوظ كما بينته هناكا

، قـال  عثمان بن عفان القرشـي، وهـو السجـستاين        : ويف الطريق الثالثة  
أشـهد أنـه كـان يـضع احلـديث علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             : خزميةابن  

" الضعفاء"ي، قال العقيلي يف لِّومثله شيخه حفص بن عمر األب.وسلم) وآله(
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."يروي عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول واألئمة؛ البواطيل": )١/٢٧٥(

)١(.كالم األلباينانتهى .كان شيخاً كذاباً: وقال أبو حامت

:يف نظر الشيخ األلباين)اجلماعة(، الحظ من هم )هداك اهللا(واآلن، 

حدثنا أبو بكر بن نـافع البـصري، حـدثين املعتمـر بـن سـليمان، حـدثنا                
عمر، أنّ رسول اهللا صـلى اهللا  ابن سليمان املدين، عن عبد اهللا بن دينار، عن      

ل أُمـة حممـٍد صـلى اهللا        إنّ اهللا ال جيمع أُميت، أو قا      : قالوسلم  ) وآله(عليه  
..اهللا مع اجلماعةديوعلى ضاللة،وسلم ) وآله(عليه 

)٢(.صحيح: تعليق األلباين

:وها هو الشيخ األلباين نفسه، يشرح احلديث الشريف

ال جتتمع أميت على (:وسلم) وآله(ما معىن قوله صلى اهللا عليه : س
.؟)ضاللة

ال)ال جتتمع أميت على ضاللة(م وسل) وآله(قوله صلى اهللا عليه (: ج
.إمجاع اُألمة، أو إمجاع علماء اُألمة، أو إمجاع الصحابة. .يعين

لو فرضنا أنّ عدد الصحابة يف زمٍن ما، وهم جمتمعون يف مكـاٍن مـا،            
 مـسألةٌ بـني أيـديهم فـاختلفوا علـى قـولَني،                 مائة صحايب ـتمـثالً، وطُِرح

اً كانوا على رأٍي، وصحابياً واحـداً كـان         وتسعني صحابي  ةًنفترض أنّ تسع  

. ١٢٤صفحة / اجلزء الثالث/ سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة)١(
صـفحة  / باب ما جاء يف لزوم اجلماعة     / كتاب الفنت / اجلزء الثاين / صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٢(

.٢١٦٧احلديث . ٤٥٨
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على رأٍي آخٍر، فهنا ميكن أن نتصور أنّ هذا الصحايب احلق معه، والصحابة 
ال :وسـلم ) وآلـه (اآلخرون اخلطأ معهم، هنا يصدق قوله صلى اهللا عليـه     

جتتمع أُميت على ضاللة، فلما كان من الثابت عندنا أنّ الترجيح باألكثريـة        
 مع األقلّية، واخلطأ مـع األكثريـة      ليس م حاً، فإذن ميكن أن يكون احلقجر .

جتمعت األمة على ضاللة ولو كان احلق مع افلو كان احلق مع األكثرية، ما 
اجلماعـةُ مـن كـان معـه احلـق، ولـو كـان              : مـسعود ابن   فكما يقول . الفرد

)١(.كالمهانتهى .).واحداً

:صابيح للتربيزي بتحقيق الشيخ األلباينيف كتاب مشكاة امل: أقول

إنّ :وسـلم ) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمر، قال ابن   وعن
. احلديث... على ضاللة-أمة حممد : أو قال-اهللا ال جيمع أميت 

:يقول الشيخ األلباين يف اية تعليقه على احلديث

)مـسعود ابن   وهذا املعىن مأخوذ من قول    : قلت:      اجلماعـة مـا وافَـق
  كوحد وإنْ كُنت ،٢/ ٣٢٢/ ١٣)تأريخ دمشق(عساكر يف ابن رواه. احلق

)٢(.كالمهانتهى ).بسنٍد صحيٍح عنه

الصحايب حذيفة بن اليمان سيوضح لك الفرقة اليت هي علـى    : أقول
:احلق واهلُدى

أَخبرنا : نا أَبو غَسانَ قَالَأَخبر: حدثَنا أَحمد بن يحيى الْكُوِفي قَالَ  

.٤٧صفحة / فتاوى الشيخ األلباين)١(
.)٣٤(-١٧٣احلديث . ٦١صفحة / اجلزء األول)٢(
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: ، قَالَعن زيِد بِن وهٍبعمرو بن حريٍث، عن طَاِرِق بِن عبِد الرحمن، 
-كَيف أَنتم وقَد خرج أَهلُ بيِت نِبيكُم:بينما نحن حولَ حذَيفَةَ، ِإذْ قَالَ

ِفي ِفئَتيِن يضِرب بعضكُم وجوه بعضٍ  - وسلم  ) وآله(صلَّى اللَّه علَيهِ  
أَي والَِّذي بعثَ : يا أَبا عبِد اِهللا، وِإنَّ ذَِلك لَكَاِئن؟ قَالَ: ِبالسيِف؟ فَقُلْنا

لَ بعض ِبالْحق ِإنَّ ذَِلك لَكَاِئن، فَقَاوسلم ) وآله(محمداً صلَّى اللَّه علَيِه 
: يا أَبا عبِد اِهللا فَكَيف نصنع ِإنْ أَدركْنا ذَِلـك الزمـانَ؟ قَـالَ            : أَصحاِبِه

 ِليِر عو ِإلَى أَمعدوا الِفرقَةَ الَِّتي تا -عليه السالم- انظُرها فَِإنوهمفَالز
)١(.علَى الْهدى

:حجر العسقالينابن يقولو
بينا حنن حول حذيفة،   : البزار من طريق زيد بن وهب، قال       وأخرج(..

كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتني يضرب بعـضكم وجـوه           : إذ قال 
: يا أبـا عبـد اهللا فكيـف نـصنع إذا أدركنـا ذلـك؟ قـال                : بعٍض بالسيف؟ قلنا  

.)..دىأُنظروا إىل الفرقة اليت تدعو إىل أمِر علي بن أيب طالٍب، فإنها على اهل
)٢(.كالمهانتهى 

سيد األنام وخامت األنبياء املُقَلَّد ِمن ِقبل )اإلهلي(أخرياً، الحظ الوسام 
لإلمام علي بن أيب )ما ينطق عن اهلوى (الّذي   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    

: طالٍب عليه السالم
.٢٨١٠احلديث . ٢٣٦صفحة / اجلزء السابع/ مسند البزار)١(
بـاب الفتنـة   / كتاب الفنت/ ١٣اجلزء/ باب الفتنة اليت متوج كموج البحر  / كتاب الفنت / فتح الباري )٢(

.٥٥صفحة / اليت متوج كموج البحر
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حدثنا حممد بن عباد املكي، حدثنا أبو سـعيد، عـن صـدقة بـن الربيـع،                 
كنا عنـد  : ة بن غزية، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أبيه، قال          عن عمار 

نصار، فخرج يف نفٍر من املهاجرين واألوسلم ) وآله(بيت النيب صلى اهللا عليه  
خيـاركم املوفـون    : قـال . بلـى : قـالوا . أال أخـربكم خبيـاركم؟    : علينا، فقـال  

     اخلفي التقي بـن أ    : قال. املطيبون، إنّ اهللا حيب علي يب طالـٍب، فقـال    ومر :
.احلق مع ذا، احلق مع ذا

،واهليثمـي حبانابن قهوثّالربيعبنصدقة: تعليق حسني سليم أسد  
)١(..ثقاترجالهوباقي

اللّهم اجعلنا من امللزمني للفرقة الّيت تدعو إىل أمر اإلمام علي : أقول
واحلمد هللا . لونا السبيوال جتعلنا مع الّذين يضلّ.بن أيب طالٍب عليه السالم

.وهو حسبنا ونعم الوكيل، رب العاملني

.١٠٥٢-٧٨احلديث / ٣١٨صفحة / اجلزء الثاين/ مسند أيب يعلى)١(
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٤٢٢

تيمية احلَرانيابن القطف الداني من نِفاقِ
ه عندما خيوض يف الروايات يالحظ،)بن تيميةا(إنّ املتأمل يف منهجية 

اليت فيها فضائل اإلمام علي بن أيب طالٍب عليه السالم، فإنه يبدأ بتضعيفها، 
أكثرها بالوضع، وذلك لكي يصرفها عن إثبات فضائل له بل واحلكم على

.سالم اهللا عليه

    نصبه الِعداء لَه نبيمـن املنـافقني الّّـذين        )عليه السالم (وهذا ي ـهوأن ،
عندما يـضعف  و، بن أيب طالٍبلإلمام علي  م، ببغضه )اهللا تعاىل (يبغضون  

.بتأييد هواهفؤادِه تعلّق تلك الروايات ال يبايل بتصحيح احلفّاظ هلا، لشدِة 

تفـاق العلمـاء علـى الِبـدِع الّـيت يهواهـا، زوراً             اوكذلك من دأبه دعوى     
 ستحياٍء من اهللا تعاىل، ومن نفسِه، ومن العلماءاوكذباً دون أي.!

رواـا ضـعفاء أو   فهذا شأنه، فإنه حيتج برواية موضـوعة توافـق هـواه،     
، ويضعف األحاديث واألخبـار الثابتـة   حماوالً تصحيحها ن،ون أو مدلّس  وكذّاب

!.املتواترة املخالفة لعقيدته وآرائه
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٤٢٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

ا ولِـيكُم   {: من سورة املائدة املباركة   ٥٥بعد ذكره لآلية    فها هو    إِنَّمـ
ــه ورســــوُله والَّــــِذين آَمنــــ    ة ويؤُتــــون الزَكــــاة وهــــم    وا الَّــــِذين يِقيمــــون الــــصال   اللَّــ

وناِكعيقول. }ر:

) أوقد وضع بعض الكذّابني حديثاً مفترى ،نّ هذه اآلية نزلت يف علي
، وكذبه )بالنقل(لَما تصدق خبامته يف الصالة، وهذا كذب بإمجاع أهل العلم 

.)....صيغةُ مجٍع، وعلي واحد)الّذين(أنّ قوله : منها:بين من وجوٍه كثرية
)١(.ذَيانههانتهى 

، ولَم تنصب العداء لإلمام علي تيميةابن ياكُنت منصفاًليتك: أقول
من املواضع العديدة اليت )فقط(عليه السالم، وسأُرِشدك إىل موضٍع واحٍد

واحد شخص وردت يف القرآن الكرمي، فيه الصيغة للجمع، بينما املعين:

ــه تعــــاىل ــم {: قولــ ــومإذْ هــ ــِديه أنقَــ ــيُكم أيــ ــدِيهم  يبــــسطوا إلَــ م َفكَــــف أيــ
كُمن١١اآلية -املائدة(/.}ع(.

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

/ راجع الفصل الثاين مـن الكتـاب    ،)هداك اهللا (من املواضع وللمزيد  
هل هناك آيات نازلة يف القرآن الكرمي حبق رجٍل واحـٍد، ولكـن             : موضوع

..مع؟بصيغة اجل

)١(٣٠الصفحة / اجلزء الثاين/ ةمنهاج السن.
/ كـثري ابـن    تفـسري و .٤١٣٦احلـديث   . باب غـزوة ذات الرقـاع     / كتاب املغازي / صحيح البخاري )٢(

.٥٧صفحة / اجلزء الثالث
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٢٤

أمـري املـؤمنني   يف حق تنزلَ)الوالية(صحيحة أنَّ آية     وقد ورد من طرٍق   
ق خبامته يف حال الركوععليعليه السالم، عندما تصد.

الـذي  و،هجريـة ٣٢٧املتوفَّى سنة  أيب حامت ابن   فها هو املفسر الكبري   
عهيـروي   ،)١(من املفسرين الكبار الذين ال يروون املوضوعات      تيميةابن   د

:أنّ اآلية نزلت حبق اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم،صحيٍحبسنٍد

ثنـا اَألحـولُ، نعـيمٍ أَبـو دكَـينِ بـن الْفَـضلُ ثنااَألشج،سِعيٍدأَبوحدثَنا
ِبخاتِمـهِ ِليعتصدق:قَالَكُهيٍل،بِنسلَمةَعنالْحضرِمي،قَيٍسبنموسى

وهو،اِكعر لَـتزـا {: فَنإِنَّم كُملِـياو  ُ ـولُهسرو الَّـذِينـوا ونآم الَّـذِين ـونقِيمي
،الةؤُتالصيووكَنوالزةمهووناِكع٢(.}ر(

الذي وصفَه الـذهيب باحملـدث البـارع         -وكذا يروي احلاكم احلسكاين     
عليه هذه اآلية نزلت عندما تصدق عليأنّصحيٍحبسنٍد- )٣(حلاكمالقاضي ا

وهو يف صلى اهللا عليه وآله وسلم السالم على السائل يف مسجد رسول اهللا 
)٤(.حال الركوع

،وابـن جريـر  ،وعبـد بـن محيـد   ،وكذا يروي السيوطي عن عبد الرزاق    
عن،أيب نعيم وغريهمو،والطرباين،ابن أيب حامتو،وابن مردويه،الشيخأيب و

.١٣صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
ديث احلـ . سـورة املائـدة  -١١٦٢صـفحة  / اجلـزء الرابـع  / أيب حـامت البـن   تفسري القـرآن العظـيم    )٢(

٦٥٥١.
.٢٦٨صفحة / ١٨اجلزء/ سري أعالم النبالء)٣(
.٢١٢صفحة / اجلزء األول/ شواهد الترتيل)٤(
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٤٢٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(.عليه السالمأمري املؤمننيها نزلت يفأنعباس، ابن 

عليه السالم، ها نزلت يف عليبأن،وأيضاً يروي السيوطي عن الطرباين
)٢(.).فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً... : (مث يذكر له شواهد ويقول

عليـه الـسالم  يها نزلت يف حق علـ    أن،كثري يف تفسريه  ابن   وكذا يروي 
)٣(.أيب حامتابن ومنها الطريق الصحيح املتقدم عن،بعدة طرق

ــروي القــرطيب يف تفــسريه   ســباب أ(، والواحــدي يف )٢٢١: ٦(وكــذا ي
والزخمـشري يف   . )١٠٢: ٤أحكام القـرآن    (، واجلصاص يف    )١:١٣٣الرتول

يف ، والنحـاس    )١٨: ١٢التفـسري الكـبري     (، والـرازي يف     )٦٨٢: ١الكشاف  (
: ٦(، وأيضاً الطربي عن طرق متعددة كما يف تفسريه )٢٨: ٢إعراب القرآن (

..ليه السالمعأا نزلت يف علي بن أيب طالب)٢٨٨

وهكذا روى غري هؤالء احملدثني واملفسرين أن اآلية الكرمية نزلت يف أمري       
يف مـصادر خمتلفــة ال ختفـى علــى   ليـه الــسالم عاملـؤمنني علــي بـن أيب طالــب  

.تتبعامل

اآلية الكرمية وبواسطة الطرق الصحيحة املشار إليها يف         ل أنّ فاملُتحص
     ـا       املصادر املتقدمة ومبعاضدة الطرق اليت يقوي بعضها بعضاً ميكن القول أ

نزلت يف حق أمري املؤمنني عليه السالم عندما تصدق خبامته يف الصالة وهو يف 

.١٠٥صفحة / اجلزء الثالث/ الدر املنثور)١(
.٩٣صفحة / اجلزء األول/ لباب النقول يف أسباب الرتول)٢(
.١٢٦صفحة / اجلزء الثالث)٣(
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.حال الركوع

علــى حالـه عليــه  صــفات ال تنطبـق إالّ وأيـضاً أنـه قــد وردت يف اآليـة    
ة ووالَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكَ   {: إذ قوله تعاىل   ،السالم

 اكعونر هم٥٥-املائدة/}و، الزكـاة  ىاملعين باآلية هو الذي آتن أنّقد بي
ة يف هـذه احلـال   أحـد الزكـا  يؤِتمه لَة على أنميف حال الركوع، وأمجعت اُأل   
.غري أمري املؤمنني عليه السالم

لـيس هـو حـاالً إليتـاء         )وهم راكعون : (وليس ألحد أن يقول إن قوله     
ذلك خالف اللغة، أال ترى     صفتهم إيتاء الزكاة فإنّ    الزكاة بل إمنا املراد به أنّ     

يفهـم منـه إال لقـاؤه يف حـال     لَـم  .وهو راكبلقيت فالناً: أن القائل إذا قال 
يتـه وهـو جـالس أو    أر: لركوب ومل يفهم منه أنَّ من شأنه الركوب وإذا قـال      ا

فهم من ذلك كله إال موافقة رؤيته يف حال اجللوس أو م ي، لَجاءين وهو ماشٍ  
.جميئه ماشياً، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون حكم اآلية أيضاً هذا احلكم

:وبشأن سورة هل أتى، يقول

)فِمعلييفأتىهلنزولاأمأنـه علـى باحلـديث العلمأهلاتفقام
باتفـاق مكيـة أتـى هـل سـورة أنّكـذب أنهعلىالظاهروالدليل....كذب
واحلسنياحلسنويولدبفاطمةعلييتزوجأنوقبلاهلجرةقبلنزلت،الناس

إنفـاق يفقـرآن قطيرتلوملموضعغرييفالقضيةهذهعلىالكالمبسطوقد
صـلى الـنيب عيـال يفاهلجرةقبلكانبل،ماللهنيكملألنهخبصوصهعلي
،بتمـرة دلـوٍ كـلّ ،نفسهريؤجأحياناّكاناهلجرةوبعدوسلم  ) وآله(عليهاهللا
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٤٢٧..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

حصلماالعرسعلىأنفقوإمنا،درعهإالّمهرلهيكنملبفاطمةجتزوامولَ
)١(. ).بدرغزوةمنله

فاطمةويففيهنزلتاإقالفمناإلنسانعلىأتىهلسورةوأما(
،املدينـة ىفولـدا مـا إنواحلـسني واحلـسن ،مكيـة هـا نأل،كذبفهذاوابنيهما
،الصحابةأفضلوأسرياًويتيماًاًنمسكيأطعممنأنهفيهفليسصحتهوبتقدير

هـذا علىللثواباستحقاقهعلىوتدلهذافعلفيمنمشتركةعامةاآليةبل
واجلهـاد وقتـها ىفوالـصالة بـاهللا االميانمنعمالاالمنغريهأنّمع،العمل
)٢(. ).منهأفضل

منهمأحديقلملَ،والنقلالتفسريأهلباتفاقيةمكّاتىهلوسورة(
)٣(.)..مدنيةأا

، )مدنيـة (دون أنّ السورة    الحظ بعضاً من املفسرين وهم يؤكّ     : أقول
قبله، وليسوا مـن  ولودونَيطّلع على تفاسريهم، وهم مملَتيمية  ابن   وكأنّ

!!أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم

:لبغوييقول ا-١

)٤(...مدنية: وقال جماهد وقتادة.. .:سورة اإلنسان

.٥٥٣حة الصف/ اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
.٤١٩صفحة .. مسألة يف تفضيل الثالثة على علي: باب/ ٤اجلزء / جمموع الفتاوى)٢(
.١٧٩صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٣(
. ٥٢١صفحة / الد الرابع/ تفسري معامل الترتيل)٤(
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:فها هو يقول عنه. !!تيميةابن والبغوي هذا موثوق عند: أقول

الــثعليبمــنبــهعلــمأ،باحلــديثعاملــاًالبغــويكــانامــلَوهلــذا(...
مـن شيئاًتفسريهيفيذكرملَالثعليبتفسريخمتصرتفسريهوكان،الواحديو

)١(. )..الثعليبيرويهااليتاملوضوعةاألحاديث

:اجلوزيابن ويقول-٢

)٢(.. قاله اجلمهور منهم، ومنهم جماهد وقتادة. مدنية كلّها.... 

:لقرطيبويقول ا-٣

)٣(...مدنية: وقال اجلمهور.... 

:سيآللوويقول ا-٤

: وقال احلسن وعكرمة والكلـيب    ،  مدنية كلّها : قال جماهد وقتادة  و.. 
وقيل، }كَُفوراأَوآَثِمامِنهمتُطِعوال{: مدنية، إالّ آية واحدة فمكية، وهي

)٤(.. }فَاصبِر لِحكْمِ ربك{تعاىلقولهإالمدنية

:لشوكاينٍاويقول -٦

)٥(.. مدنيةهي : قال اجلمهور

.١٢صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
.٤٢٧صفحة / الثامنالد / زاد املسري يف علم التفسري)٢(
.١١٨صفحة / ١٩اجلزء / اجلامع ألحكام القرآن)٣(
.١٥٠صفحة / ٢٩اجلزء / روح املعاين)٤(
.٣٤٣صفحة / اجلزء اخلامس/ فتح القدير)٥(
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: ويقول البيهقي-٧

واألنفـال، عمـران، وآلوالبقـرة، للمطففـني، ويـل :باملدينـة نزلوما
وحممـد، واحلديـد، زلزلـت، وإذاوالنـساء، واملمتحنـة، واملائـدة، واألحزاب،

)١(...اإلنسانعلىأتىوهل.....والرعد،

وهناك مصادر أخرى تؤكّد بأنّ السورة مدنية، باإلضافة إىل املصاحف 
املطبـوع  )النبويـة مصحف املدينة   (يتداوهلا املسلمون يف عصرنا، ومنها       اليت

..يف السعوديةلطباعة املصحف الشريف سنوياً يف جممع امللك فهد 

جاريةً للسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، يف وقت )فضة(ا كانت مولَ
علـيهم  وأهـل بيتـه   حبـق اإلمـام علـي    )هل أتـى  (نزول آيات سورة اإلنسان     

خادمـة   وجـود ،)وبإصراٍر وِقلِّة حيـاٍء   (ينفي   تيميةابن   نالحظ بأنّ السالم،  
:، فيقول!، ليكون دليالً على كذب أصل اخلرب)فضة(ها امسألهل البيت 

مـن ألحٍدوالبل،فضةهاامسجاريةهلمايكنملوفاطمةاًعليأنّ(.. 
جاريـة باملدينةكانهأنفنعروال،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأقارب

هـا دقّأحـواهلم ذكـروا الـذين ،العلـم أهلمنأحدذلكركَذَوال،فضةهاامس
)٢(..هذيانهانتهى .)..هاوجلّ

:من كتب القوم أنفسهم)فضة(ة الحظ ترمج: أقول

:األثريابن يقول

.١٤٣صفحة . نةباملدينزلَتواليتمبكّةنزلتاليتالسوِرِذكِرباب/ اجلزء السابع/ دالئل النبوة)١(
.١٨٢صفحة / اجلزء السابع/منهاج السنة)٢(
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هعليـ اهللاصـلّى اهللارسـول ِبنتالزهراءفاِطمةجاريةالنوبية،فضة(
.وسلم) وآله(

الواحــدعبــدبــنجعفــرالفــضلأبـو أخربنــاكتابــة،موســىأبــوأخربنـا 
أخربنـا إجـازة، العصائديالرحمنعبدبناعيلامسعثْمانأبوأخربناالثقفي،

أبـو أخربنا: قاالخزميةبنطاهروأبومحدونبناهللاعبدبنمحمدسعيدأبو
ابـن   اخلوارزمي،الوهابعبدبناهللاعبدمحمدبوأأخربناالشرقي،بنحامد

أوردثُـم .)....ومـائتني ومخـسني مثـان سـنة شـوال يفقَيسبناألحنفعم
ابن هم، بإسناٍد عنبشأِن)هل أتى(اآليات املباركات يف سورة نزول حديث
)١(..عباس

:حجر العسقالينابن ويقول

.اءالزهرفاطمةجارية: النوبيةفضة

طريـق مـن ،  أتىهلسورةتفسرييفوالثعليبالذيليفموسىأبوأخرج
محـاد بـن أمحـد عـن األحنـف عـم بـن اخلـوارزمي الوهـاب عبـد بناهللاعبد

عـن ـرام بناسمالقعنعبادةبنروحوسألهمحيدبنحمبوبعناملروزي
ــون {: تعــاىلقولــهيفعبــاسبــنعــنجماهــدعــنســليمأيببــنليــث يوفُ

ذْرِ ِب قالاآلية.}...النـ :فعادمهاواحلسنياحلسنمرضعليـه اهللاصلىمهاجد
إنْيلَـ ع: فقـال تنذرلو: ألبيهمافقالواالعربعامةوعادمهاوسلم  ) وآله(

هلـا يقـال جاريةوقالت. كـذلك فاطمةوقالت،شكراًأيامثالثةصيامعوفيا

.٢٥٦صفحة / اجلزء السابع/ األثريابن أسد الغابة يف معرفة الصحابة للحافظ)١(
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... النوبيةفضة

طريقـه مـن املستغيثنيكتابيفبشكوالوابنفوائدهيفصخٍربنوذكر
احلـسني بنعليبنحممدبنجعفرعنالعالءبناحلسنيطريقمن،لهبسنٍد

مأخدوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولأنّعليعنأبيهعن،عليبن
)١(...النوبيةةفضهاامسجاريةٌبنتهافاطمةَ

وأنّ لَم يحضر إىل الشام، ني عليه السالم،بأنّ رأس اإلمام احلسنكاِرِه إ
مـع العلـم أنّ اخلـرب قـد ورد يف     بل كان ذلك يف العراق،     ! ذلك من الكذب  

:، فها هو يقولالبخاري)صحيح(

يقصد محل رأس اإلمام احلسني عليه (وقد روي بإسناٍد جمهوٍل أنَّ هذا (
إليه، وأنه هو لَحِمكان قدام يزيد، وأنّ الرأس)السالم، والنكت على ثناياه

، ففي احلديث ما يدلُّ على أنه الذي نكت على ثناياه، وهذا مع أنه لَم يثبت
يكونـوا بالـشام،                كذب فإنّ الّذين حضروا نكته بالقضيب مـن الـصحابة لَـم ،

والذي نقله غري واحٍد أنّ يزيد لَم يأمر بقتل احلسني، وال وإنما كانوا بالعراق، 
يف ذلك، بل كان خيتار أن يكرمه ويعظمه كمـا أمـره بـذلك          كان له غرض    

ولكن كان خيتار أن ميتنع من الوالية واخلروج عليه، فلما قدم احلسني ،معاوية
وعلم أن أهل العراق خيذلونه ويسلمونه، طلب أن يرجـع إىل يزيـد أو يرجـع      

قُِتلَ إىل وطنه أو يذهب إىل الثغر، فمنعوه من ذلك حىت يستأسر، فقاتلوه حىت
وأنّ خرب قتله لَما بلغ يزيد وأهلـه سـاءهم ذلـك وبكـوا علـى               ،مظلوماً شهيداً 

. ٧٥صفحة / اجلزء الثامن/ اإلصابة يف متييز الصحابة)١(
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)١(.هكالمانتهى .!!)..قتله

!يسه على الناس، بإنكاره للحقائقتيمية، وتدلابن الحظ كذب: أقول

حـدثين حـسني بـن حممـد،        : حدثين حممد بن احلسني بـن إبـراهيم، قـال         
أُِتي عبيد اهللا بـن زيـاد بـرأس    ،بن مالكعن أنس   حدثنا جرير، عن حممد،     

     وقال يف ح ِعلَ يف طسٍت، فجعل ينكتاحلسني عليه السالم، فَجشيئاً، نِهس
وكـان  ،وسـلم ) وآله(كان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه   : فقال أنس 

)٢(.خمضوباً بالومسة

حيـىي بـن بكَيـٍر، حـدثين     حدثنا أبو الزنباِع روح بن الْفَرِج الِْمصِري، ثنـا      
                     لُوهفَقـات ،رأْستـسعنـهما أَنْ ي رضـي اللَّـه ِلـيبـن ع نيـسى الْحثُ، قال أَباللَّي

ِبمكَاٍن يقَالُ لـه الطَّـف،   )منه(فَقَتلُوه، وقَتلُوا إبنيِه وأَصحابه الَِّذين قَاتلُوا معه      
سبن ح ِليِبع طُِلقانِد ويبٍن، إىل عيسةَ بنِت حنكَيسٍن، ويسةَ بنِت حفَاِطمٍن، وي

فَبعثَ ِبِهم إىل يِزيد بن معاِويةَ، فَأَمر اللَِّه بن ِزياٍد، وعِلي يومِئٍذ غُالم قد بلَغَ، 
أَِبيه أْسى ررِريِرِه، ِلئَالّ تس لْفا خلَهعةَ فَجنكَيذوي(ا وذو ِبس( ِليعا وِتهقَراب

بن الْحسيِن رضي اهللا عنهما يف غُلٍّ، فَوضع رأْسـه، فَـضرب علـى ثَِنيتـِي                ا
:الْحسيِن رضي اهللا عنه فقال

)٣(ِإلَينا وهم كَانوا أَعق وأَظْلَمانفَلِّق هاما من ِرجاٍل أَِحبٍة

.٥٥٧صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة النبوية)١(
باب مناقب احلسن / وسلم)وآله(عليه  كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا       / صحيح البخاري  )٢(

. ٣٧٤٨احلديث . واحلسني رضي اهللا عنهما
.٢٨٠٦احلديث . ١٠٤صفحة / اجلزء الثالث/ املعجم الكبري للطرباين)٣(
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:ه، وكتب معلّقاً على احلديثافظ اهليثمي يف جممعوقد نقل احلادثة احل

)١(. رواه الطرباين، ورجاله ثقات

تيمية، فقد نقل يف ِسيِرِه ابن أما الذهيب، والّذي يعترب من أعالم مدرسة
وتأرخيه أكثر من خرب، على أنّ رأس اإلمام احلسني عليه الـسالم وذراريـِه،         

م، وهو الّذي أخذ ينكت مبخصرته ثنايا، حملوا إىل يزيد بن معاوية يف الشا
)٢(. أو ِسن اإلمام عليه السالم

وحـدثين مـسلَمة بـن شـبيب، عـن احلميـدي، عـن              : أيب الـدنيا  ابن   قال
ئَ برأس احلسني، يلَما ج: قال احلسن: سفيان، مسعت سامل بن أيب حفصة قال

)٣(.جعلَ يزيد يطعن بالقضيب

ثنـا أبـو أمحـد الـزبريي، عـن          : ر بن شبة قـاال    حدثين عمرو الناقد، وعم   
عمه فضيل بن الزبري، وعن أيب عمر البـزار عـن حممـد بـن عمـرو بـن احلـسن          

:لَما وضع رأس احلسني بن علي بني يدي يزيد، قال متمثّالً: قال

)٤(علينا وهم كانوا أَعق وأظلمايفَلّقن هاماً من رجاٍل أعزٍة

ِمن اإلعتقادات العاميِة اليت : )السر املصون(وزي يف كتابه اجلابن وقال(

.١٥١٤٨احلديث / ٣١٢صفحة / اجلزء التاسع/ جممع الزوائد)١(
وتـأريخ اإلسـالم ووفيـات    .٣٢٠و٣١٤و٣٠٩الـصفحات  / اجلـزء الثالـث  / ِسـيِر أعالم النبالء   )٢(

.٢٠و١٩و١٨الصفحات / اجلزء اخلامس/ املشاهري واألعالم
.١٩٢صفحة / اجلزء الثامن/ كثريالبن البداية والنهاية)٣(
أخبـار علـي بـن أيب طالـب وأبنائـه علـيهم           / اجلزء الثالث / جمل ِمن أنساب األشراف للبالذري     )٤(

. ٤١٦-٤١٥صفحة / السالم
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إنّ يزيـد كـان علـى       : غَلَبت علـى مجاعـٍة منتـسبني إىل الـسنِة، أن يقولـوا            
ولـو نظـروا يف الـِسيِر لعلمـوا          .الصواب، وأنّ احلسني أخطأَ يف اخلروج عليه      

ذلـك كـلَّ قبـيٍح، مثّ لـو     م الناس ا، ولقد فعل يف لِزكيف عِقدت له البيعةُ وأُ    
قدرنا صحةَ خالفته، فقد بدرت منه بواِدر، وكُلُّها توِجـب فـسخ العقـِد، ِمـن              

وقتل احلسني وأهل بيتِه، وضربِه علـى       ِب املدينِة، ورمي الكعبِة باملنجنيق،      
بد اهللا الدكتور عهنا يقول احملقّق (ثَنيِتِه بالقضيِب، وحمِلِه الرأس عل خشبٍة 

، ٤٩٩- ٤٩٦/ ٥تأريخ الطربي : نظرا: يف اهلامشبن عبد احملسن التركي ا
، وإنما مييلُ جاهـلٌ بالـسريِة       )٩٠-٤٦/ ٤األثري   البنوالكامل يف التأريخ    

)١(.).عامي املذهِب، يظن أنه بذلك يغيظُ بذلك الرافضةَ

بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك يا َأيها الرسوُل{: إنكاره نزول قول اهللا تعاىل
الَتَهرِس لَّْغتا بْل َفمَتفْع َلم إِنيف اإلمام من سورة املائدة املباركة، ٦٧اآلية / }و

فها هو يقول..عليه السالمعلي:

باتفاقٍرمفتكاذبفهوخمبغديرشيءفيهانزلاملائدةأنّقالفمن..
)٢(..العلمأهل

) وآلـه (عليهاهللاصلىالنيبأنّضـطرار بااليعلمونالعلمأهللكن.. 
هذاايثبتونكثريةطرقهذاعلىوهلم،عليإمامةمنشيئاًغبلّيملَوسلم 

.العلم

.١٨١صفحة / باب قتال أهل البغي/ اجلزء العاشر/ للمقدسي.الفروع)١(
.٣١٥صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
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قللنأصللهكانفلو،نقلهعلىوالدواعياهلممتتوفرمماهذاأنّمنها
مـن علـي فـضائل مـن نقليماكثرةمعالسيما،حديثهمنأمثالهقلنكما

بلـغ قـد الـذي الـصدق احلـق ينقـل الفكيـف ،لـه أصلالالذيالكذب
)١(.هذيانهانتهى ...للناس

:؟ حينما قُلت حبقّهأيب حامتابن تيمية، ألَم توثّق أنتبن يا: أقول

،الطـربي جريـر بنحممدتفسريمثل،التفسريأهلالكبارالعلمأهل.. (
،دحـيم إبراهيمبنالرمحنوعبد،املنذروابن،حامتأيببنإو،خملدبنيوبق

..املوضوعاتفيهايذكروافلم،وأمثاهلم

األكـابر العلمـاء مـن وغريهـم ،املنـذر بنبكروأيب،حامتأيببناو... 
الـيت للمنقـوالت نةمتـضم وتفاسـريهم ،صـدق لـسان اإلسالميفهلمالذين

٢(. ).سريالتفيفعليهاعتمدي(

أيب حامت، يوِرد حديثاً عن نزول اآلية حبق اإلمام علي عليـه    ابن   فها هو 
اِعيلُ بن زكَِريا، ثنا عِلي بن امسرزاد، ثنا  ححدثَنا أَِبي، ثنا عثْمانُ بن      :السالم

ي سـِعيدٍ  عـن أَبِـ  احلجـاب، عـن عِطيـةَ الْعـوِفي،    ابـن   عاِبٍس، عـِن اَألعمـِش    
يـا َأيهـا الرسـوُل بلِّـْغ مـا ُأْنـِزَل ِإَليـك ِمـن                 {: نزلَت هِذِه اآليةُ  :"الْخدِري، قَالَ 

كبِن أَِبي طَاِلٍب}رب ِلي٣(..ِفي ع(

.٤٨صفحة /نفس املصدر السابق)١(
.١٧٩وصفحة ١٣صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
مـا أُنـزل    بلّـغ (: قولـه تعـاىل   / ١١٧٢صـفحة   / اجلزء الرابع / أيب حامت البن   تفسري القرآن العظيم  )٣(

.٦٦٠٩احلديث . )إليك من ربك
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عليه  حبق اإلمام علي  صلى اهللا عليه وآله وسلم      ديث النيب   حلهتكذيب
...وعاِد من عاداههم واِل من واالهاللّي مواله، مواله فعلتنمن كُ: السالم

:فها هو يقول

،إلَخ...هالوامنواِلاللَّهمهموالفَعِليهموالكُنتمن: قَولُهوأَما(
كُنتمن: إالِّفيِهولَيس،الترِمِذيِفيإالّ،اُألمهاِتِمنشيٍءِفيلَيسفَهذَا

الهومِليفَعالهوا،مأَمةُواديالزتسِديِثِفيفَلَيِئلَ.الْحسـا وهنع ـاماِإلم
)١(. )...كَِذبأَنهاريبوال،كُوِفيةٌِزيادةٌ: فَقَالَ،أَحمد

،اخل..عاداهنموعاِد،واالهنمواِلاللهمقولهوهيالزيادةوأما(...
...كذبهنأريبفال

...أيضاًكذب،ومؤمنٍةمؤمٍنبكلّوىلأَأنتقولهوكذلك...

 ...قولهاوأمنمكنتموالهفعلي٢()..الصحاحيفهوفليس،مواله(

اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه، (نّ هذا اللفظ، وهو قوله أ... (
!.)..كذب باتفاق أهل املعرفة باحلديث)خذَلَهوانصر من نصره، واخذل من

)٣(.كالمهانتهى 

:الحظ تصحيح احلديث من ِقبل أكابر علماء مدرسة سنة الصحابة

:كثريابن يقول

.٤١٧صفحة / باب تفضيل أيب بكر وعمر وعثمان على علي/ اجلزء الرابع/ جمموع الفتاوى)١(
.٣١٩صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
.١٦صفحة / اجلزء الرابع/ نفس املصدر السابق)٣(
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،محـاد بنحيىيعن،املثىنبنحممدعنسننهيفالنسائيروىوقد(....
عن،الطفيليبأعن،ثابتايببنحبيبعن،األعمشعن،معاويةأيبعن
رأمخم،غديرونزلالوداعحجةمناهللارسولرجعلَما: قالرقمأبنزيد

فـيكم تركـت قـد ينـ إ،تبـ فأجعيـت دقديكأن:قالمث،نمِمقُفَبدوحاٍت
لنهمانإف،فيهماختلفوينكيففانظروا،بييتأهلوعتريتاهللاكتاب،الثقلني
مث،مؤمٍنكلويلُّوأنا،موالياهللا:قالمث،حلوضاعلييرداحىتيفترقا

وعاِد،واالهمنواِلاللهم،هوليفهذاموالهكنتمن:فقالعليبيدأخذ
؟وسـلم   ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمنهتمسع:لزيٍدفقلت،عاداهمن

بــهدتفــر،بأذنيــههعِموســ،بعينيــهرآهإالّدحــأَالــدوحاتيفكــانمــا:فقـال 
حـديث وهـذا :الـذهيب اهللاعبـد أبـو شـيخنا قـال .الوجـه هذامنالنسائي
)١(..كثريابن كالمانتهى .)..صحيح

الشيخ هو تصحيح احلديث من ِقبِل ،خري رد على هذا الناصيبو: أقول
:، بقولهاأللباين

...١٧٥٠برقمالرابعالديفبيانهتقدمكمارٍقطُمنصحوقد(... 

هذاإنكارعلىتيميةابن اإلسالمشيخأيتجرأنْاًحقّالعجيبفمن...
معهناك،املتقدمباحلديثفعلكما،.."السنةمنهاج"يفوتكذيبهاحلديث
ثابتحكموهو،املعاداةضدهنااملواالةأنّتقريرأحسناهللارمحهتقريره

ردففيه. هونويتولَّهميتوالّهم،كبارمنعنهاهللارضيوعلي،مؤمٍنلكلّ

.٢٠٩صفحة / اجلزء اخلامس/ البداية والنهاية)١(
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....والنواصباخلوارجعلى

يفواملبالغة،عالتسرإالّللحديثتكذيبهوجهذلكبعدأدريفال... 
ولَلنااهللاغفرالشيعة،علىالردابن نتقاده لشيخها، وكالم األلباينانتهى .).ه

)١(.!تيمية

رسولاإلهلي الصادر من المر على األرديف التيمية ابن بالَغَبل : أقول
هـو إالّ  ا ينطق عن اهلـوى، إنْ مالّذي ،صلى اهللا عليه وآله وسلم م  عظاأل

ستحوذ عليهم الشيطان، فإنا اوحي يوحى، وهو دليلُ بغٍض يف صدور قوٍم 
.هللا وإنا إليه راجعون

، الّـذي أشـار إليـه       ١٧٥٠، صحة طـرق احلـديث       )هداك اهللا (وإليك  
:اين فيما سبقاأللب

.)عاداهنموعاِد،واالهنمواِلهماللّمواله،فعلي،موالهكنتمن(

:األلباينتعليق الشيخ 

بــنوبريــدة،وقـاص أيببــنوسـعد ،أرقــمبــنزيـد حــديثمـن ورد(
،عـازب بـن والـرباء ،األنـصاري أيـوب وأيب،طالـب أيببنوعلي،احلصيب

.هريرةوأيب،سعيدوأيب،مالكبنوأنس،عباسبناهللاوعبد

:مخسطرقعنهوله،زيدحديث-١

) وآله(عليهاهللاصلىالنيبدفعاملَ: قالعنه،الطفيلأيبعن: األوىل

.٢٢٢٣احلديث / ٢٦٤صفحة / اجلزء اخلامس/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
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: قـال مث،نمـ ِمقُفَبـدوحات رمأَ،)خم(غديرونزل،الوداعحجةمنوسلم  
يكأندعيتوإين،فأجبتكتاب: اآلخرمنكربأأحدمها،الثقلنيفيكمتارك
حـىت يتفرقـا لـن همـا فإنفيهما،ختلفوينكيففانظروابييت،أهلوعتريت،اهللا

بيـد أخـذ مثُ. مؤمنكلّويلُّوأنا،موالياهللاإنّ: قالمثاحلوض،علييردا
من:فقالعنهاهللارضيعليكنتوليـ فهذا،هوليواالهمـن واِلاللـهم ،ه،
واحلـاكم ،)١٥ص(" علـي خـصائص "يفالنـسائي أخرجـه . عاداهنموعاِد

٤٩٦٩(والطرباين،)١٣٦٥(عاصمأيبوابن،)١١٨/ ١(وأمحد،)١٠٩/ ٣(
وقال،عنهثابتأيببنحبيبحدثنا:قالاألعمشسليمانعن،)٤٩٧٠-

".الشيخنيشرطعلىصحيح: "احلاكم

ساًمدلّـ كـان اًحبيبـ أنّلـوال ،قالكماوهوالذهيب،عنهسكت: قلت،
،الطفيـل أيبعـن ،خليفـة بـن فطـر تابعـه فقـد به،ديتفرملَلكنه.هعنعنوقد
كـلّ اهللانشدأُ: هلمقالمث،الرحبةيفالناسعنهاهللارضيعليعمج: "قال

غـدير يـوم يقـول وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولعِمسمسلٍمامرٍئ
)كـثري نـاس فقـام : روايٍةويف(الناس،منثالثونفقامقام،مالَعِمسماخم

مــنبــاملؤمننيوىلأَيأنــأتعلمــون: "للنــاسفقــالبيــدهأخــذحــنيفــشهدوا
مـواله، فهـذا مـواله، كنتمن: "قالاهللا،رسوليانعم: قالوا،"أنفسهم؟

،شـيئاً نفسييفكأنّو فخرجت: قال". عاداهمنوعاِد،واالهمنواِلاللهم
أرقم،بنزيدفلقيتلهفقلت :يإنمسعتفمـا : قـال وكـذا، كذايقولاًعلي

. لـه ذلـك يقـول وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولمسعتقد،؟تنكر

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٤٠

مـــوارد-٢٢٠٥(" صـــحيحه"يفحبـــانوابـــن،)٣٧٠/ ٤(أمحـــدأخرجـــه
يفوالضياء،)٤٩٦٨(والطرباين،)١٣٦٨و ١٣٦٧(عاصمأيبوابن،)الظمآن

.)بتحقيقي٥٢٧-رقم(،"املختارة"

مع"يفاهليثميوقال. البخاريشرطعلىصحيحوإسناده:قلتا "
وهـو ،خليفـة بنفطرغري،الصحيحرجالورجاله،أمحدرواه: ")١٠٤/ ٩(

،سـرحية أيبعـن ثحديالطفيلأبامسعت: قالكهيلبنسلمةوتابعه". ثقةٌ
بـه وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب عن-شعبةشك-أرقمبنزيدأو

،)٢٩٨/ ٢(الترمــذيأخرجــه". مــوالهفعلــيمــواله،كنــتمــن: "خمتــصراً
".صحيححسنحديثٌ: "وقال

٣(احلـاكم وأخرجـه . الـشيخني شـرط علـى صحيحوإسناده: قلت /
،الطفيلأيبعن،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنحممدطريقمن)١١٠-١٠٩
: قولـه دونحبيـب روايةحنوالًمطوبهأرقمبنزيدمعسهأن،واثلةابن   عن

الـذهيب هدور". الـشيخني شـرط علىصحيح":احلاكموقال.". .واِلهماللّ"
".السعديهاهووقدحمد،مِلخيرجاملَ: قلت: "بقوله

مـن وهـو واثلة،ابن   السنديففزاد،السابقنيالثقتنيخالفوقد: قلت
أخرجـه . بـه الطفيلأيبعن-ضعيفوهو-جبريبنحكيموتابعه.هامهأو

.)٤٩٧١(الطرباين

/ ٤(أمحدأخرجه. حبيبحديثحنوبهاهللاعبدأيبميمونعن: الثانية
طريـق مـن أخرجـه مث. عنـه عبيـدٍ أيبطريـق من،)٥٠٩٢(والطرباين،)٣٧٢
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دون،بـه ونميمـ عـن كالمهـا ،عـوف طريـق من،)١٦ص(والنسائيشعبة
عنالقومبعضفحدثين: ميمونقال: "زادشعبةأنّإالّ". واِلهماللّ: "قوله
ــهاهللاصــلىاهللارســولأنّزيــد ــه(علي ــالوســلم ) وآل ــال.". .هــماللّ: ق وق

ابـن   قـه وثّالبـصري، اهللاعبـد أبوميمونوفيهار،والبز،أمحدرواه: "اهليثمي
".مجاعةفهوضعحبان،

١٢٥/ ٣(احلاكملهوصحح: قلت(.

النـاس، علـي ستـشهد ا: "قـال عنـه ،)املؤذن(سليمانأيبعن: الثالثة
هـم اللّ: "يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعسالًرجاهللانشدأُ:فقال
: قـال ". عـاداه منوعاِدوااله،منواِلماللهمواله،فعليمواله،كنتمن

هبـة اسـم القوأبـو ،)٣٧٠/ ٥(أمحـد أخرجه". فشهدواالًرجعشرستةفقام
،املالئـي إسـرائيل أيبعـن ،)٢/ ٢٠ق(" األمـايل "منالثاينيفالبغدادياهللا
وقـال ". املـنت صـحيح حسنحديثهذا: "اسمالقأبووقال. عنهاحلكمعن

يكونأنإالّ،أعرفهمولَ،سليمانأبووفيه،أمحدرواه: ")١٠٧/ ٩(اهليثمي
عليـه قوعلّـ ". ثقـات رجالـه وبقيـة ،ثقةفهو،هوكانفإنْان،سليمبنبشري

عنـد وقـع كمـا ،وهـب بـن زيـد هـو ،سـليمان أبو: "بقولهحجرابن   احلافظ
."الطرباين

تلـك اسـم القأيبعنـد وقعلكن،البخاريرجالمن،ثقةهو: قلت
هـي ف،حمفوظـةً كانـت فـإنْ هـذا، زيٍدترمجةيفيذكرهامولَ،"املؤذن"الزيادة
فيـه، خمتلـف خليفـة بـن اعيلامسهامسوإسرائيلاأبلكن.بترمجتهتلحقفائدة
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".احلفظئسي،صدوق"":التقريب"ويف

فحديثه: قلتالشواهديفحسن.

الوجـه مـن ،)٤٩٩٦(أيـضاً الطـرباين أخرجـه قد: فقلتستدركتامثُ
مالـالّ بـني اةنـ املثبـدون ،"املـؤذن سـلمان أيبعن: "عندهوقعلكن،املذكور
سـلمان أبـو : "فقـال "التهـذيب "يفياملـز ترمجـه فقد،الصوابوهووامليم،
،أرقـم بـن زيـد عـن يـروي ،اهللاعبـد بـن يزيـد هامس،احلجاجنمؤذّ: املؤذن

كـدام، بـن ومـسعر ،الثقفـي املغـرية بنوعثمان،عتيبةبناحلكمعنهويروي
: وقال. املذكورةالطريقمنديثاحلساقمث.". .أخربناماحديثهعوايلومن

سـليمان أيبغـري هو،هذااملؤذنسلمانأباأنّ: يعين". بينهماللتمييزذكرناه"
ملَـ هامـةٌ فائـدةٌ وهـذه هـذا، قبـل ترمجـه الـذي .... مهـام هامس: قيلاملؤذن،
".الكاشف"كتابهيفالذهيبيذكرها

هـو فلـيس ايلوبالتـ ،)سـليمان أبو(وليس،سلمانأبوإذنفهو:قلت
وإنّي،املزجزمكما،اهللاعبدبنيزيدوإمنااحلافظ،ظنكما،وهببنزيد

اممزيـد عـن ،املؤذنسلمانأبو(ترمجةيفاحلديثأوردالطرباينأنّ،هذاديؤي
عنــدهوقــع،نعــم. أحــدهاهــذا،أحاديــثثالثــةحتتــهاوســاق: )أرقــمبــن

،املالئـي إسـرائيل أبـو حدثنا،بجليالعمروبناعيلامسروايةمن،)٤٩٨٥(
الروايةوهذه.. .أرقمبنزيدعن،وهببنزيدسليمانأيبعن،احلكمعن
بـن زيـد سـليمان أبـو بأنـه اجلـزم يفعليهاعتمداواحلافظإليهاأشاراليتهي

فهضـع ،ضعيفوهو،البجليعمروبناعيلامسفيهاأنّعليهوخفي. وهب
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".اللسان"يفنفسهاحلافظذلكذكركما،والدارقطين،أبوحامت

رسولمعخرجنا: "قالأرقمبنزيدعن،جعدةبنحيىيعن: الرابعة
احلـديث ...". )خـم (غـدير إىلنتـهينا احىت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
عـاش إالّقـطّ نـيب بعـث يملَـ هإنـ النـاس أيهـا يا: "وفيه،األوىلالطريقحنو

فـيكم تـارك يوإنـ ،جيبفأُدعىأُأنْوشكأُوإين،قبلهذيالعاشمانصف
: قولـه دونالترمجـة حـديث وفيـه احلديث..". اهللاكتاب: بعدهواتضلّلنما
.ثقاتورجاله،)٤٩٨٦(الطرباينأخرجه..". واِلهماللّ"

بنحوهفذكره... أرقمبنزيدسألت: قال،العويفعطيةعن: اخلامسة
،واالهمـن واِلهـم اللّ: قالهل: لهفقلت: قال: "قالهأنإالّ،الزيادةدون
،)٣٦٨/ ٤(أمحـد أخرجـه ". مسعـت كمـا أخـربك إمنـا : قـال ؟عاداهمنوعاِد

وهـو عطيـة، غري،مسلمرجال،ثقاتورجاله. )٥٠٧١-٥٠٦٨(والطرباين
منختلوالأخرىطرق)٥٠٥٩و ٥٠٥٨و ٤٩٨٣(الطرباينعندوله. ضعيف
.ضعف

: طرقثالثعنهولهوقاص،أيببنسعد-٢

. فقـط األولبالـشطر مرفوعـاً عنه،سابطبنالرمحنعبدعن: األوىل
.صحيحوإسناده: قلت. )١٢١(ماجةابن أخرجه

يفالنـسائي أخرجـه . بـه أبيـه عـن ،أميـن بـن الواحـد عبـد عن: الثانية
،البخـاري لرجـا ،ثقـات رجالـه ،أيضاًصحيحوإسناده،)١٦" (اخلصائص"

".التقريب"يفكما،ثقةٌوهو،الواحدعبدوالدأمينغري
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أخرجـه . الزيـادة وفيـه ،بـه عنـه ،الـرمحن عبـد بـن خيثمـة عن: الثالثة
": تلخيـصه "يفالـذهيب قال. عنهاملالئيمسلمطريقمن،)١١٦/ ٣(احلاكم

".متروكومسلمتصحيحه،عناحلاكمسكت"

:طرقثثالعنهولهبريدة،حديث-٣

إىلعنهاهللارضيعليمعخرجت: قالعنه،عباسابن   عن: األوىل
،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبعلىفقدمت،جفوةًمنهفرأيت،اليمن

فذكرتفَ،اًعليتقَّنصتـ وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفجعل،هريتغي
يـا بلـى : قلـت " أنفـسهم؟ منباملؤمننيوىلأَتسلَأَ! بريدةيا: "فقالوجهه،
واحلـاكم النـسائي أخرجـه ".موالهفعليمواله،كنتمن: "قالاهللا،رسول

: قــال،غنيـة أيببـن امللـك عبـد طريـق مـن ،)٣٤٧/ ٥(وأمحـد ،)١١٠/ ٣(
.عباسابن عنجبريبنسعيدعناحلكمأخربنا

علىاكماحلوتصحيح،الشيخنيشرطعلىصحيحإسنادوهذا:قلت
،النـون وكـسر ،املعجمةالغنيبفتحيةِنغَأيبوابن. قصوروحدهمسلمشرط

،تـصحيف وهـو ،)عيينـة (املـذكورين املـصدرين يفووقع،التحتانيةوتشديد
.محيدأبيهاسمو،هجداسموهذا

مـن يتنـاولون موهـ جملـسٍ علـى مـر هأن"أبيهعنبريدةابن  عن: الثانية
فقالم،عليهفوقف،علي :علـى نفـسي يفكـان قدهإن وكـان ،شـيءٌ علـي
يفوسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول ينثَعـ بفَكذلك،الوليدبنخالد
عليهاٍةسريفأخذ:قال،سبياًوأصبنا،عليلنفـسه مـس اخلُمـن جاريةًعلي‘
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عليـه اهللاصـلى الـنيب علـى مناقـدِ افلمـ : قالدونك،: الوليدبنخالدفقال
مـن جاريـةً أخـذ اًعليـ إنّ: قلـت مثكـان، مـا ِبثـه حدأُتلْـ عجوسلم  ) وآله(

اهللارسـول وجهفإذارأسيفرفعت: قال،مكباباًالًرجوكنت: قالمس،اخلُ
أخرجـه . األولالـشطر فـذكر ." .فقالر،تغيقدوسلم   ) وآله(عليهاهللاصلى

عـــنطـــرقمـــنلـــهسياقوالـــ،)٣٦١و٣٥٨و٣٥٠/ ٥(وأمحـــدالنــسائي 
.عنهعبيدةبنسعدعن،األعمش

ابـن   فـإنّ . مـسلم أوالـشيخني شرطعلىصحيحإسنادوهذا: قلت
رجـال مـن فهـو ،سليمانكانوإنرجاهلما،منفهواهللا،عبدكانإنْبريدة
.فقطمنهاملرفوعالوجههذامن)٢٢٠٤(حبانابن وأخرج. وحدهمسلم

أخرجـه .."..اللـهم : "قولـه دونبـه ،بريدةعن،طاووسعن: الثالثة
مــن،)٣٤١(" األوســط"و،)الــروض-١٧١رقــم" (الــصغري"يفالطــرباين
.ثقاتورجاله. طاووسعنلهبإسنادين،الرزاقعبدعن،طريقني

:طرقتسععنهولهطالب،أيببنعلي-٤

ينـشد وهـو ،عنـه اهللارضياًعليمسعهأن،سعيدبنعمروعن: األوىل
فـذكر (: يقـول وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمسعمن: الرحبةيف

بـن هـاينء طريـق مـن النسائيأخرجه. فشهدوانفٍرستةفقام،)األولالشطر
.)سعد: األصل(سعيدبنعمروعن،)طلحة: األصل(طاووسعنأيوب

كَـ وذَ. ضـعف فيـه : سـعد ابـن    قـال وهـاينء : قلتريفحبـان ابـن    ه
.واملتابعاتالشواهديفبهيستشهدنمِمفهو،"تالثقا"
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احلـديث ..." الرحبـة يفاًعليـ مسعت: "قال،عمربنزاذانعن: الثانية
،)٨٤/ ١(أمحـد أخرجه. رجالًعشرثالثةفشهدواقامواالذينأنّوفيه. مثله

.عنهالكنديالرحيمعبدأيبطريقمن،)١٣٧٢(عاصمأيببنإو

أعرفــه،ملَــ،ذاهــوالكنــدي: قلــتوقــال،"التعجيــل"يفلــهضوبــي
". أعرفهمملَنموفيه،أمحدرواه":اهليثمي

دشنـ : قـاال يثيـع بـن زيدوعن،وهببنسعيدعن: والرابعةوالثالثة
عليالرحبةيفالناس :ـ نموسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول معس
،سـتةٌ قبلـي نومِـ ،سـتةٌ سـعيد بـل ِقنمـ فقـام قـام، إالّمخغديريوميقول

رضيلعلييقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعواهمأنفشهدوا
: قـال بلـى، : قـالوا ". بـاملؤمنني؟ وىلأَاهللاألـيس : "مخـ غـدير يـوم عنـه اهللا

زوائديفأمحدبناهللاعبدأخرجه. بتمامهاحلديث..." موالهكنتنمهماللّ"
،)بتحقيقـي ٤٥٦(" املختـارة "يفاملقدسـي الـضياء وعنه،)١١٨/ ١(" نداملس"

النـسائي أخرجـه الوجـه هـذا مـن و .عنهماإسحاقأيبعنشريكطريقمن
: شريكقال: "آخرهيفوزادالسند،يفوهبابن   سعيديذكرمللكنه،)١٦(

اهللارسـول عـن ـذا حدثيعازببنالرباءمسعتهل: إسحاقأليبفقلت
أبـان بـن عمـران : النـسائي قـال ". نعـم : قال؟وسلم  ) وآله(عليهاهللالىص

.شريكعنراويهيعين. احلديثيفبالقويليسالواسطي

وحديثـه . احلفـظ ئسـي وهـو ،القاضـي اهللاعبدابن   هووشريك: قلت
٥(ببعضهوأمحد،)١٦ص(النسائيعندشعبةتابعهوقد،الشواهديفجيد /
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كما،غريهوتابعه. )بتحقيقي-٤٥٥رقم" (املختارة"يفاءالضيوعنه،)٣٦٦
.)١٠(احلديثبعدسيأيت

مبثـل ،مـر ذيعمروعن،إسحاقأيبعن،أيضاًشريكعن: اخلامسة
نـصره، مـن وانـصر : "فيـه وزاد،وزيـد سـعيد عنيعين،إسحاقأيبحديث
مـرو وع. شريكحالعرفتوقد،أيضاًاهللاعبدأخرجه". خذلهمنواخذل

.شيئاً)٢٣٢/ ١/ ٣(حامتأيبابن فيهيذكرملَمر،ذي

اهللارضـي اًعليشهدت: "قال،ليلىأيببنالرمحنعبدعن: السادسة
أخرجـه ...". وانـصر "زيـادة دونمثلـه فذكره..". الناسينشدالرحبةيفعنه
بـن عبيدبنومساك،زيادأيببنيزيدطريقمن،)١١٩/ ١(أمحدبناهللاعبد

.عنهالعبسيالوليد

ثنااقامواالذينأنّوفيهماعنه،الطريقنيمبجموعصحيحوهو: قلت
.اًبدري:األوىليفزاد. عشر

أنّعلـي عـن ،علـي جلساءمنورجل،مرميأيبعن: والثامنةالسابعة
الزيادة،بدونفذكره.. .خمغديريومقالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيب
عبـد أخرجه". عاداهنموعاِداله،اونمواِل: بعدالناسفزاد: قال":وزاد
جلـساء مـن ورجـل ،مـرمي أبـو حـدثين ،حكـيم بننعيمعن،)١٥٢/ ١(اهللا

وهذا. عليالتقريب"يفكما. جمهولمرميأبواملتابعات،يفبهبأسالسند."

أو،عمـرية بـن املهـاجر مسعـت : قـال مـصرف بـن طلحةعن: التاسعة
احلـديث .. .النـاس ناشـد عنـه اهللارضياًعليمسعت: يقولاملهاجربنعمرية
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عنه،ضعيٍفبسنٍد،)١٣٧٣(عاصمأيبابن   أخرجه.ليلىأيبابن   روايةمثل
مـن ،)٢٦١/ ١/ ٤(" والتعـديل اجلـرح "يفهركَـ ذَكذا. عمريةبناملهاجروهو

وكـذا ،تعـديالً والجرحـاً هفييذكرومل.عنهاألنصاريثابتبنعديرواية
.)٢٥٦/ ٣(" حبانابن ثقات"يفهو

إىلرهطجاء: "قالاحلارثبنرياحيرويه. األنصاريأيوبأبو-٥
مـوالكم، أكـونُ كيـف : قالموالنا،ياعليكالسالم: فقالوابالرحبة،علي

وميـ وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمسعنا: قالواعرب؟قومأنتمو
،مهتتبعـ مـضوا افلمـ :ريـاح قـال ،)الزيـادة دونفـذكره : (يقـول مخغدير

فسألتقالواهؤالء؟نم :األنـصاري أيـوب أبـو فـيهم ،األنـصار مـن نفر ."
بـن حـنش طريـق مـن ،)٤٠٥٣و ٤٠٥٢(والطـرباين ،)٥/٤١٩(أمحدأخرجه
.احلارثبنرياحعن،األشجعيالنخعيلقيطبناحلارث

هذاو: قلت إسـناد أمحـد رواه:"اهليثمـي وقـال . ثقـات رجالـه جيـد
".ثقاتأمحدورجالوالطرباين،

رسـول مـع انكُ: "قالعنهثابتبنعدييرويه. عازببنالرباء-٦
: فينـا فنـودي ،مخـ بغـدير زلنـا نفَ،سـفرٍ يفوسـلم   ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا

ــجامعــة،الــصالة ــهاهللاصــلىاهللالرســولسحوكُ ــه(علي حتــتوســلم ) وآل
مستلَـ أَ: فقـال عنـه، تعـاىل اهللارضيعليبيدوأخذالظهر،فصلىشجرتني
خليفةبنطرف روايةمثلاحلديث.." .نفسه؟منمؤمٍنبكلّوىلأَينأَتعلمون

أيبابـن    يـا هنيئـاً : لـه فقـال ذلـك، بعـد رمـ عهيـ ِقلَفَ: قـال : "وزاد. زيدعن
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يفبنـه اوأمحـد أخرجـه ". ومؤمنـة مـؤمنٍ كلّموىليتمسوأَصبحتأَطالب،
عـن زيـد بنعليطريقمنخمتصراً،)١١٦(ماجةوابن،)٢٨١/ ٤(زوائده
ابـن   وهـو ،زيـد بـن علـي غـري ،مـسلم رجـال ثقاتورجاله. ثابتبنعدي

.ضعيفوهوجدعان،

نعـ ،والثالثـة الثانيـة الطريـق يفذكرهاتقدم،الرباءعنثانيةطريقوله
علي.

. الزيـادة دون،مرفوعـاً ،ميمـون بـن عمروعنهيرويه. عباسابن  -٧
ــه،)٣٣١-١/٣٣٠(أمحــدأخرجــه ــال،)١٣٤-٣/١٣٢(احلــاكموعن : وق

.قاالكماوهو.الذهيبووافقه".اإلسنادصحيح"

عمريةعنهميرويه.هريرةوأبوسعيدوأبومالكبنأنس-١٠و٩و٨
رسـول أصـحاب يناشداملنربعلىعنهاهللارضياًعليشهدت":قالسعدبن
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولمسعمن:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللا

أبـو منهم،رجالًعشرثناافقام. فليشهدقالمايقول)مخ(غديريوموسلم  
اهللاصـلى اهللارسـول مسعـوا همأنفشهدوامالك،بنوأنسسعيدوأبوهريرة

-٣٣ص(" الـصغري "يفالطـرباين أخرجه. فذكره: "يقولوسلم  ) وآله(ليهع
بناعيلامسعن،)٢٤٤٢رقم(" األوسط"ويف،)الروض-١١٦رقمهندية
: وقـال ،بـه سعدبنعمريةعن،مصرفبنطلحةعن،مسعرحدثنا،عمرو

".اعيلامسإالّمسعٍرعنيروهملَ"

وهــو: قلــتمــابعــد)١٠٨/ ٩(ياهليثمــقــالولــذلك،ضــعيفاهعــز
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".لنيإسنادهويف:"للمعجمني

لكن: قلتسـعيدٍ وأيبهريـرة أيبعـن ،أخـرى رقـاً طُلـه أنّيـهِ يقو،
إبــراهيمبــنعكرمــةفريويــههريــرةأيبحــديثاأمــ. الــصحابةمــنوغريمهــا
يفالطـرباين أخرجـه . عنـه أبيـه عـن ،األودييزيدبنإدريسحدثين،األزدي

".عكرمةإالّإدريسعنيروهملَ: "وقال،)١١٠٥(" األوسط"

راشـد بـن حفـص فريويـه سـعيد أيبحديثوأما. ضعيفوهو: قلت،
" األوســط"يفالطــرباينأخرجــه. عنــهعطيــةعــن،مــرزوقبــنفــضيلأخربنــا

".راشدبنحفصإالّفضيلعنيروهملَ: "وقال،)٨٥٩٩(

قلــت :ــترجمفيــهيــذكرفلــم،)١٧٣-١٧٢/ ٢/ ١(حــامتأيبابــن ه
" األوسـط "يفالطـرباين فـروى الـصحابة، مـن غريمهاوأما. تعديالًوالجرحاً

ينـشد اًعليمسعت: "قالسعدبنعمريةعن،طريقنيمن،)٧٠٢٥و ٢٣٠٢(
،)هركَذَفَـ : (يقـول وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمسعنم: الناس

: قـال وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أنّفشهدواعشرةثالثفقام
،األجلحبناهللاعبدعن)٥٣٠١(فيهالطرباينروىمث.قثّوموعمرية. فذكره

...اًعليـ مسعـت : قـال ،مـر ذيبـن عمـرو عـن ،إسـحاق أيبعـن ،أبيهعن
بنـه اإالّاألجلـح عنيروهملَ: "وقال". عشراثنا: "... قالهأنإالّ،احلديث

."اهللاعبد

عـن ،اتالزيـ محـزة أخـو ،حبيببنحبيبرواهوقدثقة،وهو: لتق
اهللارسـول خطـب : قـاال أرقٍمبنوزيد،مرذيابن   عمروعن،إسحاقأيب
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: "... وزادفـذكره، : فقـال )مخـ (غـدير يـوم وسـلم   ) وآلـه (عليهاهللاصلى
. )٥٠٥٩(الكـبري يفالطـرباين أخرجـه ". أعانـه نمـ نوأعِـ ،نـصره مـن وانصر

أمحـد بـن اهللاعبدوأخرج. )١٠٨/ ٩(اهليثميقالكما،ضعيفهذاوحبيب
يثيـع بـن وزيـد ،وهـب بـن سـعيد عـن ،)١١٨/ ١(" املـسند علىزوائده"يف

) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمسعمن: الرحبةيفالناسعليدشن: قاال
زيدقبلومن،ستةٌسعيدقبلمنفقام،قامإالّ)مخ(غديريوميقولوسلم  

الثانيـة الطريـق -الرابـع احلـديث يفمـضى وقـد . احلـديث .. .فـشهدوا ،ستةٌ
. منهمتوأَ،بنحوهارالبزوأخرجهحسن،وإسناده. والثالثة

" امع"يفاهليثميمنهاكبريةطائفةمجع،كثريةأخرىطرقوللحديث
)١٠٨-١٠٣/ ٩(.

بعـد عليهـا الواقـف يقطعامِمنهاميلرتيسماوخرجتذكرتوقد
وقد،اًجدكثريةٌفهيوإالّ،يقيناًاحلديثبصحةأسانيدهاعلىالكالمحتقيق

،صـحاح منها: حجرابن   احلافظقال،مفرٍدكتاٍبيفعقدةابن   ستوعبهاا
. حسانٌومنها

منهلاألوبل،يِهبشطرصحيححديثٌالترمجةحديثأنّالقولمجلةو
قه،روطُأسانيدهعتتبنمِلظهركما،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىعنهترمتوا
رضيعليحديثمناخلامسةالطريقيفقولهاوأم. كفايةمنهاذكرتوما
،وقفـةٌ عنديثبوتهففي". هلَذَخنمواخذل،هرصننمروانص: "عنهاهللا

: احلـديث مـن اآلخرللشطرباملعىنروايةٌهوكأنضعفه،جيربماورودلعدم
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أصبحت: "لعليرمعقولومثله". عاداهنموعاِد،الهاونمواِلهماللّ"
ال". ومؤمنةمؤمٍنكلّموىلوأمسيتأيضاًيصح،بـه زيٍدبنعليدلتفر،

. متقدكما

وبيـان احلـديث علىالكالملتحريرالدافعكانفقدهذا،عرفتإذا
تهصح،ينأنقـد تيمية،بناإلسالمشيخرأيت مـن األولالـشطر فضـع

يفالناجتةتهامبالغمنوهذا. !كذبهأنمعزفَاآلخر،الشطراوأماحلديث،
النظرويدقق،طرقهاجيمعأنقبلاألحاديثتضعيفيفِهعِِِتسرمنتقديري

، وتـصحيحه لطـرق     تعليق الـشيخ األلبـاين    انتهى   ...).املستعانواهللا. فيها
)١(..الشريف، حبق اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالمحديث الغدير

:، بقولهتكذيبه حلديث سد أبواب الصحابة، إالّ باب علي عليه السالم

بابإالّ،هاكلّاألبوابدسو)املطهرابن قولقصدي(قولهوكذلك(...
ِمهذافإنّ، علياموضعت٢(. )..الشيعةه(

بن أيب عاصم ان املعقول أن يكون احلاكم النيسابوري، وهل م: أقول
الّــذين أَوردوا .مـن الـشيعة اإلماميــة؟؟ وكـذلك الـذهيب والــشيخ األلبـاين     

!علي عليه السالماإلمام ، غري باب سد األبوابيف كتبهم حديث )وصححوا(

بـن أمحدبناهللاعبدناث،ببغدادالبزازبنجعفربنأمحدبكرأبوأخربنا
،اهللاعبـد أيبميمـون عـن ،عـوف ثنا،جعفربنحممدثنا،أيبحدثين،حنبل

.١٧٥٠احلديث . ٣٣٠صفحة /اجلزء الرابع/ الصحيحةاألحاديث سلسلة)١(
.٣٥صفحة / الفصل التاسع/ اجلزء اخلامس/ منهاج السنة)٢(
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عليـه اهللاصـلى اهللارسـول أصحابنِملنفٍركانت: قال،أرقٍمبنزيدعن
إالّ،األبوابهذهوادس: يوماًفقال،املسجديفشارعةٌأبوابوسلم ) وآله(

بابذلكيفمفتكلّ: قال،عليوآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقام،ناس (
هـذه بـسد مـرت أَيفـإن ،بعـد اأمـ : قـال مث،عليهوأثىناهللافحمد،وسلم

،هتفتحوال،شيئاًسددتماواهللاقائلكمفيهفقال،عليباِبغري،األبواب
.بعتهفاتبشيٍءرتِمأُولكن

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

عـن ،سـعد بـن هـشام عن،داوودبناهللاعبدثنا،عليبننضرحدثنا
اهللاصـلى اهللارسـول عهدعلىنقولانكُ:قالعمرابن عن،أسيدابن   عمر
طالـب أيببـن علـي عطـي أُولقـد ،وعمـر بكـر وأيبالـنيب وسلم  ) وآله(عليه

ومـا الـدنيا يلكـون يأنْنمِـ إيلّبحـ أَإحداهنيليكونألنْْْْْ،خصاٍلثالث
.خيربيوموالثالثة،بواباألوغلق،لهوولدتفاطمةتزوجيه،فيها

)٢(..إسناده جيد: تعليق الشيخ األلباين

:العسقالينحجر ابن يقول احلافظ
حديث سدوا األبواب إالّ باب علي، ذَكَره من رواية سعد ومن رواية(

وإنه موضوع، دعوى لَم يستدلّ عليها اجلوزي إنه باطلٌ ابن قول. عمرابن 

ري املـؤمنني علـي   مـ أذكر اسالم / كتاب معرفة الصحابة/ اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني  )١(
.٢٢٩/ ٤٦٣١احلديث . ١٣٥صفحة / رضي اهللا تعاىل عنه

. ٣٤٥صـفحة  / يف فضل أيب بكـر وعمـر وعثمـان   -١٩٦باب / اجلزء الثاين/ لأللبايناجلنةظالل )٢(
.١١٩٩احلديث 
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.إالّ مبخالفة احلديث الّذي يف الصحيحني

وهذا إقدام على رد األحاديث الصحيحِة مبجرد التـوهم، وال ينبغـي            
، وال يلزم من تعذّر     اإلقدام على احلكم بالوضع إالّ عند عدم إمكان اجلمع        

ي علـٍم علـيم، وطريـق      اجلمع يف احلال أنْ ال ميكن بعد ذلك، إذ فـوق كـلّ ذ             
الورع يف مثل هذا أنْ ال يحكم على احلديث بالبطالن، بل يتوقف فيـه إىل أن      

.يظهر لغريه ما مل يظهره له

وهذا احلديث من هذا الباب، هو حديثٌ مشهور له طرق متعددةٌ، كلّ 
نفرادها ال تقصر عن رتبة احلسن، وجمموعهـا ِممـا يقطـع        اطريٍق منها على    

.على طريقة كثٍري من أهل احلديثبصحته 

وأما كونه معارضاً ِلما يف الصحيحني، فغري مسلم ليس بينهما معارضة،     
 ،وا كلّ باٍب يف املسجد إالّ باب عليدار يف مسنده أنّ حديث سالبز وقد ذكر

فـإنْ  : قال. وأهل املدينة يروون إالّ باب أيب بكر جاء من رواية أهل الكوفة،    
..ت أهل الكوفة، فاملراد ا هذا املعىنثبتت روايا

. نّ روايات أهل الكوفة جاءت من وجوٍه، بأسانيد حساٍنأعلى : قال
.نتهىا

وها أنا أذكر بقية طرقِه، ثُـم أُبـين كيفيـة اجلمـع بينـه وبـني الـذي يف                    
.الصحيحني

ابـن  ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده أيضاً، يف مـسند زيـد          : فِمن طرقه 
حدثنا حممد بن جعفر، ثنا عون، عن ميمون، عن زيد بن أرقم،      : قال أرقم،
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أبـواب  وسـلم   ) وآلـه (كان لنفٍر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          : قال
سـدوا هـذه األبـواب إالّ بـاب علـي،      : فقال يوماً: شارعة يف املسجد، قال  

) وآلـه (يـه  فقام رسول اهللا صـلى اهللا عل      : فتكلّم يف ذلك أُناس، قال    : قال
أما بعد، فإني أمرت بسد هذه األبواب : فحمد اهللا وأثىن عليه مث قالوسلم 

           ،شـيئاً، وال فتحتـه تددي واهللا، ما سفقال فيه قائلكم وإن ،غري باب علي
هتبعبشيٍء فات تأُِمر ولكن.

عن حممد بنورواه النسائي يف السنن الكربى عن حممد بن بشار بندار،
جعفر، وهو غندر، ذا اإلسناد، ورواه احلاكم يف املستدرك عن أيب بكر أمحد           

صحيح : وقالبن جعفر القطيعي، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه،   
وأخرجه احلافظ ضياء الدين املقدسي يف األحاديث املختارة مما لـيس   اإلسناد،

وزي يف املوضـوعات،  اجلـ ابـن  يف الصحيحني من طريق املسند أيـضاً، وأورده      
              ثَّقَـهمبيمون، فأخطأ يف ذلك خطأً ظاهراً، وميمـون و من طريق النسائي وأعلّه
غري واحٍد، وتكلّم بعضهم يف حفظه، وقد صحح له الترمذي حديثاً غري هذا،        
تفرد به عن زيد بن أرقم، ولَم يذكر شيخنا هذه الطريقة، وهـي علـى شـرِطِه      

.اجلوزي لَم يوردها من طريق املسندابن وكأنه أغفلها، ألنّ

ما رواه النسائي يف الـسنن الكـربى عـن حممـد بـن              : وِمن طرقه أيضاً  
عن مسكني بن بكري، وأخرجه الكالباذي يف معاين األخبـار مـن وجـٍه           وهب،

.آخر عن مسكني

ا عن ، عن إبراهيم بن املختار، كالمهورواه الترمذي عن حممد بن محيد
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أمر رسول : عباٍس، قالابن عنن عمرو بن ميمون،شعبة، عن أيب بلج، ع
وروى .بأبواب املسجد فَسدت إالّ باب عليوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه 

،اإلمام أمحد والنسائي أيضاً من طريق أيب عوانة الوضاح، عـن أيب بلـٍج حيـىي     
عبـاس يف أثنـاء حـديث وسـد أبـواب           ابن   قال: عن عمرو بن ميمون، قال    

املسجد، غري باب علي، فكان يدخل املسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له 
وأخرجه الكالباذي يف معاين األخبار عن حـامت بـن عقيـل، عـن              .طريق غريه 

اجلوزي يف املوضوعات من طريق أيب نعـيم يف        ابن   وأخرجه .اعيلامسحيىي بن   
المها عن حيىي حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا أبو شعيب، ك    : احللية، قال 

عبـد احلميـد،    ابـن    بن عبد احلميد، ثنا أبو عوانة به، وأعلّه بأيب بلٍج، وبـيحىي           
وأخـرج النـسائي حـديث سـعد بـن أيب           .فَلَم يصب، ألنّ حيىي لَم ينفـرد بـه        

، يف ترمجة علي    ورواه الطرباين يف األوسط    .وقاص، من طريق أخرى مبعناه    
: قـال مصعب بن سعد، عن أبيه،بن سعيد، من طريق احلكم بن عتيبة، عن      

بسد األبـواب إالّ بـاب علـي،        وسلم  ) وآله(أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه       
ما أنا سددت : يا رسول اهللا، سددت أبوابنا كلّها إالّ باب علي، فقال: فقالوا

لَم يـروه عـن احلكـم إالّ معاويـة بـن ميـسرة بـن                .أبوابكم، ولكن اهللا سدها   
: قـال البخـاري يف تأرخيـه   .وهو حفيد القاضي شريح الكندي  : قلت .يحشر

وقال .حبان يف الثقاتابن وذكره.مسع احلكم بن عتيبة، ولَم يذكر فيه جرحاً     
اعيـل بـن عمـرو    امسثنا إبـراهيم بـن نائلـة األصـبهاين، ثنـا        : الطرباين يف الكبري  

أمر رسول : قالعن جابر بن مسرة، البجلي، ثنا ناصح، عن مساك بن حرب،
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بسد األبواب كلّها غري بـاب علـي، فقـال          وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     
ما أمرت بشيٍء : يا رسول اهللا، قدر ما أدخل وحدي وأخرج، قال: العباس

وروى النـسائي  . فسدها كلّها غري باب علي، ورمبا مر وهو جنب،من ذلك 
مــن طريــق أيب إســحاق هدأور،عمــر بــسنٍد آخــر صــحيحابــن أيــضاً حــديث

أخِبـرين عـن   : قلـت لعبـد اهللا بـن عمـر      : السبيعي، عن العالء بن عرار، قال     
أما علي، فال تسأل عنه أحداً، وأُنظـر إىل مرتلـِه ِمـن             : فقال .علي وعثمان 

فإنه سد أبوابنا يف املـسجد، وأقَـر   ،وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      
ه رجال الصحيح، إالّ العالء، وهو ثقـةٌ، وثَّقَـه حيـىي بـن معـني         ورجال. بابه

وأخرجه الكالباذي يف معاين األخبار، من طريق .وغريه، وعرار أبوه مبهمالت
عبد اهللا بن سلمة األفطس، أحد الضعفاء، عن الزهري، عـن سـامل بـن عبـد                

) وآلـه (يـه  اهللا بن عمر، عن أبيه حنوه، وفيه هذا بيت رسول اهللا صـلى اهللا عل     
)١(.احلديث. وأشار إىل بيِت علي إىل جنبه،وسلم

علـى أنّ احلـديثَ   لُّ رة مـن روايـات الثقـات تـد    ففهذه الطرق املتظا ..
غاية نظر احملدث، وأما كون املنت معارضاً للمنت صحيح، داللة قوية، وهذه

الثابت يف الصحيحني من حديث أيب سـعيد اخلـدري، فلـيس كـذلك، وال                
..ضة بينهمامعار

وظهــر ــذا اجلمــع أن ال تعــارض، فكيــف يــدعي الوضــع علــى .. 
؟د هذا التوهماألحاديث الصحيحة مبجراألحاديث ولو فتح هذا الباب لرد

.١٦صفحة / القول املسدد يف الذب عن املُسند لإلمام أمحد)١(
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ولكـن يـأىب اهللا ذلـك        ،الـبطالن عى يف كثري مـن األحاديـث الـصحيحة        ألد
)١(.حجرابن كالمانتهى .)..واملؤمنون

:بقوله!اب مدينة العلمإنكاِرِه لوجوِد حديث ب

وِلهـذا إنمـا    وحديثُ أنا مدينة الِعلِْم وعلي بابها أضعف وأوهى،       (.. 
وبـين أنّ سـائر   اجلوزي، ابن وذَكَره. يعد يف املوضوعات، وإنْ رواه الترمذي   

)٢(.كالمهانتهى .)..طرقه موضوعة، والكذب يعرف ِمن نفِس متنِه

:عن احلديث الشريفحجر العسقالينابن يقول

وهذا احلديث له طرق كثرية يف مستدرك احلـاكم أقـلّ أحواهلـا أن              (.. 
)٣(. )..يكون للحديث أصلٌ، فال ينبغي أنْ يطلق القول عليه بالوضع

:يقول اإلمام الشوكاين

.البابفمن أراد العلم فليأِت،وعلي باا،أنا مدينة العلم

ورواه الطـرباين، وابـن عـدي،        عبـاس مرفوعـاً،   ابـن    رواه اخلطيب عـن   
ويف إسـناد اخلطيـب   . عبـاس أيـضاً مرفوعـاً     ابـن    والعقيلي، وابن حبـان، عـن     

جعفر بن حممد البغدادي، وهو متهم.

ويف إسناد الطرباين أبو الصلت اهلروي عبد السالم بـن صـاحل، قيـل هـو             

.١٨صفحة / نفس املصدر السابق)١(
.٥١٥صفحة . اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
الترمجـة  / ١٢٣صـفحة   / )جعفر بن حممد الفقيـه    (ه جعفر   امسباب من   / اجلزء الثاين / لسان امليزان )٣(

.بعد إيراده للحديث، وحكم الذهيب عليه بالوضع. ٥١٣
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عـدي أمحـد بـن سـلمة اجلرجـاين، حيـدث عـن              ابـن    ويف إسـناد  . الّذي وضعه 
اعيل بـن جمالـد كـذاب، ويف    امسويف إسناد العقيلي عمر بن     . ت باألباطيل الثقا

ابـن  وقـد رواه . اعيل بن حممد بن يوسـف، وال يحـتج بـه    امسحبان  ابن   إسناد
ورواه أيـضاً . مردويه عن علي مرفوعاً، ويف إسناده من ال جيوز اإلحتجاج بـه  

لربرة، وقاتـل الفَجـرة،    عدي عن جابر مرفوعاً بلفظ هذا، يعين علياً أمري ا         ابن  
منصور من نصره، خمذولٌ من خذَلَه، أنا مدينة العلم وعلـي باـا، فمـن أراد                 

.قيل ال يصح وال أصلَ له. العلم فليأِت الباب
اجلوزي يف املوضوعات من طرٍق عدة، وجزم ابن وقد ذَكَر هذا احلديث

وأجيب عن ذلك بأنّ حممد بـن جعفـر      . وتابعه الذهيب وغريه  . ببطالن الكلّ 
البغدادي الفيدي، وقد وثّقه حيىي بن معني، وأنّ أبا الصلت اهلروي، قد وثّقه

وأخرجه . صحيح: وقد سئلَ حيىي عن هذا احلديث فقال. معني واحلاكمابن 
الترمذي عن علي رضي اهللا عنه مرفوعاً، وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن

.صحيح اإلسناد: وقالعباس مرفوعاً،ابن 
اجلوزي ابن والصواب خالف قوهلما معاً، يعين: حجرابن قال احلافظ

واحلاكم، وأنّ احلديث من قسم احلسن، ال يرتقي إىل الصحة، وال ينحطّ إىل 
وهذا هو الصواب ألنّ حيىي بن معني واحلاكم قد خولفا يف . الكذب، انتهى

ن مع هذا اخلالف صحيحاً بل حسناً توثيق أيب الصلت ومن تابعه، فال يكو
.).لغريِه لكثرة طرقه كما بيناه، وله طرق أخرى ذكرها صاحب الآلىلء وغريه

)١(.كالم الشوكاينانتهى 

.٥٣-١٠٩٠احلديث . ٣٠٧صفحة / الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة)١(
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:ويقول السيوطي

يقصد (حجر عن هذا احلديث ابن وسئلَ شيخ اإلسالم أبو الفضل(... 
هـذا احلـديث أخرجـه    :يف فتيا، فقال)أنا مدينة العلم وعلي باا : حديث

إنه صحيح، وخالفه أبو الفرج بن اجلوزي فذكره : احلاكم يف املستدرك وقال
والصواب خالف قوهلما معاً، وإن احلديث . إنه كذب: يف املوضوعات، وقال

وبيان ذلك . من قسم احلسن، ال يرتقي إىل الصحة، وال ينحطّ إىل الكذب      
)١(. ).إنتهى. كيستدعي طوالً، ولكن هذا هو املعتمد يف ذل

:وقال احلافظ عالء الدين العالئي

ولَم يأِت أبو الفرج وال غريه بِعلٍَّة قادحٍة يف حديث شريٍك سوى            (.. 
)٢(. )..دعوى الوضع، دفعاً بالصدر

:تيميةابن يقولُ

صـلَّى  يِجب علَى اِإلنساِن أَنْ يعلَم أَنَّ اَهللا عز وجلَّ أَرسـلَ محمـدا     (.. 
وأَوجـب علَـيِهم    اِإلنِس والِْجـن،    : إلَى جِميِع الثَّقَلَينِ  وسلم  ) وآله(اُهللا علَيهِ   

اِإلميانَ ِبِه وِبما جاَء ِبِه، وطَاعته، وأَنْ يحلِّلُوا ما حلَّلَ اُهللا ورسولُه، ويحرموا 
يوِجبوا ما أَوجبه اُهللا ورسولُه، ويِحبوا ما أَحبه اُهللا ما حرم اُهللا ورسولُه، وأَنْ

     ولُهسراُهللا و ها كَِرهوا مهكْريو ولُهسرـةُ          وجـِه الْحلَيع ـتقَام ـنأَنَّ كُـلَّ مو ،
ِجن فَلَم يـؤِمن ِبـِه،      ِمن اِإلنِس والْ  وسلم  ) وآله(ِبِرسالَِة محمٍد صلَّى اُهللا علَيِه      

.٣٠٦صفحة / اجلزء األول/ لآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعةا)١(
.٣٣٤صفحة / نفس املصدر السابق)٢(
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           ِهمِعثَ إلَـيب الَِّذين الْكَاِفِرين ِمن ثَالُهأَم ِحقُّهتسا يالَى، كَمعاِهللا ت ِعقَاب قحتإس
)١(. ).الرسولُ

وكـذلك أهـل بيـت رســول اهللا تِجـب محبتـهم ومـواالم ورعايــة       (.. 
  ــىــذان وص ــثقالن اللّ ــروى مــسلم يف. مــا رســول اهللاحقّهــم، وهــذان ال ف

) وآلـه (خطَبنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : عن زيد بن أرقٍم، قـال  صحيحه
يـا أيهـا النـاس، إنـي تـارك      : بغديٍر يدعى خماً بني مكة واملدينـة فقـال      وسلم  

أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر، كتـاب اهللا فيـه اهلـدى               : ويف روايةٍ .فيكم الثَقَلَني 
 غّبـن     : ويف روايةٍ .يف كتاب اهللا   والنور، فَركـان علـى    اهو حبل اهللا، م ـهعبت

اهلدى، ومن تركَه كان على الضاللِة، وِعتريت أهلُ بييت، أُذَكّـركُم اَهللا يف أهـل      
...بييت، أُذَكّركُم اَهللا يف أهل بييت، أُذَكّركُم اَهللا يف أهل بييت

..عن النيب من وجوٍه ِحساٍن، أن ويوالذي : ه قال عن أهل بيتهوقد ر
نفسي بيدِه، ال يدخلون اجلنةَ حىت يحبوكُم ِمن أجلي، وقد أَمرنا اُهللا بالصالِة 

)٢(.كالمهانتهى .)..على آِل حممٍد

تيمية لإلمام علي بـن أيب طالـبٍ   ابن ، الحظ حب )هداك اهللا (واآلن  
فهـو ينـتقص منـه    ،صلى اهللا عليه وآله وسلم عليه السالم، من أجل النيب      

دعائـه بأنـه   ا، ب)!وهو من الّـذين أَمـره اهللا بالـصالة علـيهم       (ويتهجم عليه   
:، بقوله)!سكرانٌ(، كان يصلّي وهو )والعياذ باهللا(

.٩صفحة / ١٩اجلزء / جمموع الفتاوى)١(
.٤٩١صفحة / ٢٨اجلزء / نفس املصدر السابق)٢(
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 ..)وقد أنزل اهللا تعاىل يف علي:} أَنْتُمو لَاةوا الصبوا لَا تَقْرنآَم ا الَّذِينها َأيي
 ى حكَارس ا تَقُولُـونوا ملَمـلّى   )٤٣اآليـة  -سـورة النـساء   . (}تَّى تَعـا صلَم
)١(.تيميةابن هذيانو)خلط(انتهى .).!فقرأَ وخلَطَ

احملمديـة، وسـمي أمـرياً    لّذي نشأ وترعـرع يف حجـر الرسـالة    ا: أقول
، وكان أول من أسلم، وأول من صلّى مع للمؤمنني وآدم بني الروح واجلسد

، ألنه ال تكليف على )املُكَلَّفني(من صلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم النيب 
، ليست َألحٍد غريِهوكان له بضع عشرة فضائلكما هو معلوم، )األطفال(

رب اخلمر؟شنسب إليه أن يهل ميكن 

) وآلـه (قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه    : عن حذيفة بن اليمان، قال    ... 
سمي الناس مىت سمي علي أمري املؤمنني، ما أنكروا فضلَه،لو عِلم:وسلم

وإِذْ أَخذَ ربك مِن {: ، قال اهللا عزوجلّأمري املؤمنني وآدم بني الروح واجلسد
  قَـالُوا ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنْفُسِهِمع مهدهأَشو متَهيذُر ورِهِمظُه مِن منِي آَدنَا   بـهِدَلـى ش

أنا ربكـم، وحممـد   : فقال تبارك وتعاىلبلـى،  : قالت املالئكة.. }أَن تَقُولُوا 
)٢(..نبيكم، وعلي أمريكُم

أَخبرنا أَبو بكٍْر أَحمد بن جعفَِر بِن حمـدانَ الْقَِطيِعـي ِببغـداد ِمـن أَصـِل                 
حمد بِن حنبٍل، حدثَِني أَِبي، ثنا يحيى بـن حمـاٍد، ثنـا         ِكتاِبِه، ثنا عبد اهللا بن أَ     

ابـن  ِإنـي لَجـاِلس ِعنـد    : أَبو عوانةَ، ثنا أَبو بلٍْج، ثنـا عمـرو بـن ميمـوٍن قَـالَ              

.٢٣٧الصفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
.٥١٠٤احلديث . ٣٩٩صفحة / ثاجلزء الثال/ فردوس األخبار للديلمي)٢(
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نـا، وِإمـا أَنْ   عبـاٍس، ِإمـا أَنْ تقُـوم مع   بن يـا : عباٍس ِإذْ أَتاه ِتسعةُ رهٍط فَقَـالُوا    
: بلْ أَنـا أَقُـوم معكُـم، قَـالَ    : عباٍسابن   فَقَالَ: تخلُو ِبنا ِمن بيِن هؤالِء، قَالَ     

وا فَتحـدثُوا فَـال نـدِري مـا     ُءفَابتـد : وهو يومِئٍذ صـِحيح قَبـلَ أَنْ يعمـى، قَـالَ         
، وقَعوا ِفي رجٍل لَه ِبضع    وتف أُف: وبه ويقُولُ فَجاَء ينفُض ثَ   :قَالَ: قَالُوا

هرٍد غَيَألح تساِئلَ لَيةَ فَضرشِه . علَيلَّى اُهللا عص ِبيالن ٍل قَالَ لَهجوا ِفي رقَعو
لَه، ويِحبه َألبعثَن رجالً ال يخِزيِه اُهللا أَبداً، يِحب اَهللا ورسو(:وسلم) وآله(

 ولُهسرفَقَالَ   )اُهللا و ِرفشتسا ملَه فرشت؟ فَقَـالُوا   : ،فَاسِليع نِفـي    : أَي ـهِإن
فَجاَء وهـو أَرمـد ال      : وما كَانَ أَحدهم ِليطْحن، قَالَ    : الرحى يطْحن، قَالَ  
عينيِه ثُم هز الرايةَ ثَالثاً فَأَعطَاها ِإياه، فَجاَء فَنفَثَ ِفي : يكَاد أَنْ يبِصر، قَالَ

ثُم بعثَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : عباٍسابن عِلي ِبصِفيةَ ِبنِت حيي، قَالَ
مـن  ١٧٨يقـول شـعيب األرنـؤوط يف هـامش الـصفحة            (فُالناً  وسلم  ) وآله(

ِبـسورِة التوبـِة، فَبعـثَ عِليـاً خلْفَـه      )"..أبـا بكـرٍ   : أي" : مسند اإلمام أمحـد   
ابـن   ال يذْهب ِبها ِإالّ رجلٌ هو ِمني وأَنـا ِمنـه، فَقَـالَ            : فَأَخذَها ِمنه، وقَالَ  

كُم يواِليِني ِفي أَي: ِلبِني عمِهوسلم ) وآله(وقَالَ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه : عباٍس
وعِلي جاِلس معهم، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : الدنيا واآلِخرِة؟ قَالَ

أَيكُـم يـواِليِني ِفـي الـدنيا     : وأَقْبلَ علَـى رجـٍل ِمـنهم، فَقَـالَ       وسلم  ) وآله(
ِليا، فَقَالَ ِلعوِة؟ فَأَباآلِخرِة: واآلِخرا ويني ِفي الدِليو تاٍسابن قَالَ. أَنبع :

وأَخذَ : وكَانَ عِلي أَولَ من آمن ِمن الناِس بعد خِدجيةَ رِضي اُهللا عنها، قَالَ
اِطمـةَ  ثَوبـه فَوضـعه علَـى عِلـي وفَ    وسلم ) وآله(رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه    
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ــالَ ــسيٍن وقَ حٍن وــس حــِت   {: ويــلَ الْبَأه سجالــر كُمــنع ــذِْهبلِي ُا ِريــدــا ي إِنَّم
وشرى عِلي نفْسه، فَلَِبس ثَوب النِبي : عباٍسابن ، قَالَ}ويطَهركُم تَطْهِريًا
وكَـانَ  :عبـاسٍ ابـن  قَـالَ . مكَانـه ثُـم نـام  ،وسـلم ) وآلـه (صلَّى اُهللا علَيـهِ   

فَجاَء أَبـو بكْـرٍ     ،وسلم) وآله(الْمشِركُونَ يرمونَ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه        
) وآلـه (وأَبو بكٍْر يحسب أَنه رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـهِ   : وعِلي ناِئم، قَالَ 

ِإنَّ نِبي اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه      : يا نِبي اِهللا، فَقَالَ لَه عِلي      :فَقَالَ: قَالَ ،وسلم
فَانطَلَق أَبو بكٍْر فَدخلَ : قَِد انطَلَق نحو ِبئِْر ميموٍن فَأَدركه، قَالَوسلم ) وآله(

 ارالْغ هعمى       : قَالَ. مري هناُهللا ع ِضير ِليلَ ععجو ِميا كَانَ رِة كَمارِبالِْحج
وهو يتضور، وقَد لَف رأْسه ِفي الثَّوِب وسلم ) وآله(نِبي اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه 

ِإنـك لَلَِئـيم وكَـانَ    : ال يخِرجه حتى أَصبح، ثُم كَـشف عـن رأِْسـِه فَقَـالُوا           
روضتال ي كاِحبفَقَالَص ،ا ذَِلكنكَرنتقَِد اسو روضتت تأَنِميِه، ورن نحنابن و

ِفـي غَـزوِة تبـوك      وسـلم   ) وآلـه (وخرج رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه       : عباٍس
الَ النِبـي   فَقَـ : أَخرج معك؟ قَالَ  : فَقَالَ لَه عِلي  : وخرج ِبالناِس معه، قَالَ   

أَما ترضى أَنْ تكُونَ : ال، فَبكَى عِلي فَقَالَ لَه    وسلم  ) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    
 بِغي أَنْ أَذْهبنال ي هِإن ،ِبيِدي نعب سلَي هى ِإالّ أَنوسم ونَ ِمنارِزلَِة هني ِبمِمن

) وآله(وقَالَ لَه رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه : عباٍسابن قَالَ. ِإالّ وأَنت خِليفَِتي
وسد رسـولُ   : عباٍسابن   قَالَ. أَنت وِلي كُلِّ مؤِمٍن بعِدي ومؤِمنٍة      :وسلم

لُ أَبواب الْمسِجِد غَير باِب عِلـي فَكَـانَ يـدخ         وسلم  ) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    
هرغَي طَِريق لَه سلَي طَِريقُه وهباً، ونج ِجدساٍسابن قَالَ. الْمبولُ : عسقَالَ رو
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..من كُنت مواله، فَِإنَّ مواله عِلي:وسلم) وآله(اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه 

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

  كَِريو زا أَبثَندح      ـنب ـدمحـِد اِهللا مبـو عثنـا أَب ،ِريبنٍد الْعمحم نى بيحا ي
ثنا يعقُوب بـن ِإبـراِهيم   : ِإبراِهيم، ثنا أَحمد بن حنبٍل، وزهير بن حرٍب، قَاال 

         حي نع ،اقحِن ِإسِد بمحم نثَِني أَِبي، عدٍد، حعِن سِث،      بـعِن أَِبـي اَألشى بي
  نٍرو، قَالَ   امسعمِن عِفيِف بِه عدج نأَِبيِه، ع نِفيٍف، عِن عاِس بِن ِإياِعيلَ ب :

كُنت امـرأً تـاِجراً وكُنـت صـِديقاً ِللْعبـاِس بـِن عبـِد الْمطَِّلـِب ِفـي الْجاِهِليـِة،                   
فَجاَء رجلٌ فَنظَـر  ت علَى الْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب ِبِمىن،  فَقَِدمت ِلِتجارٍة فَنزلْ  

ثُم جاَء ، ثُم جاَءِت امرأَةٌ فَقَامت تصلِّي، ِإلَى الشمِس ِحني مالَت فَقَام يصلِّي
هـذَا  : ن هذَا؟ فَقَـالَ  م: ، فَقُلْت ِللْعباسِ  غُالم ِحني راهق الْحلُم فَقَام يصلِّي     
ولَم يتاِبعه علَـى  أَِخي يزعم أَنه نِبي، ابن محمد بن عبِد اِهللا بِن عبِد الْمطَِّلِب    

         ،ـهأَترِلٍد اميوخ تةُ ِبنِدجيأَةُ خرِذِه الْمهو المذَا الْغهأَِة ورِذِه الْمه رِرِه غَيأَم
و المذَا الْغِن أَِبـي طَاِلـٍب      ابن   هب ِليِه عمع .     الِْكنـِدي ِفيـفقَـالَ ع :  ـلَمأَسو

.وحسن ِإسالمه، لَوِددت أَني كُنت أَسلَمت يومِئٍذ فَيكُونُ ِلي ربع اِإلسالِم

      لَهو اهجرخي لَماِد، وناِإلس ِحيحِديثٌ صذَا حأَوالِد        ه ِمـن ـربتعم ـاِهدش
.عِفيِف بِن عمٍرو

/ باب مـسند عبـد اهللا بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب       / اجلزء اخلامس/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل )١(
ــى الــصحيحني . ٣٠٦١احلــديث . ١٧٨صــفحة  ــة / اجلــزء الثالــث/ واملــستدرك عل ــاب معرف كت
احلـديث  . ١٤٣صـفحة   / باب ذكـر إسـالم أمـري املـؤمنني علـي رضـي اهللا تعـاىل عنـه                 / الصحابة

٢٥٠/ ٤٦٥٢.
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)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

، حيـث  هو احلاكم النيـسابوري )إبن تيمية(قول الّذي يرد   إنّ  : أقول
:)!اخلوارج(من هجيعل

أخربنا حممد بن علي بن دحيم الشيباين، ثنا أمحد بن حازم الغفاري، ثنا             
ثنـا سـفيان، عـن عطـاء بـن الـسائب، عـن أيب عبـد             : صة قـاال  أبو نعيم وقبيـ   

دعانا رجل من األنصار قبـل حتـرمي        : عن علي رضي اهللا عنه قال     الرمحن،  
قل يا أيهـا الكـافرون،    : فتقدم رجلٌ فقرأ   ،اخلمر، فحضرت صالة املغرب   

ــت  ــه، فرتل ــالتبس علي ـوا الــصال ال{: ف بـَتقْر  تَّــى تَعى حــكَارس ــُتم ـا  ة وَأْن ـوا مـ لَمـ
اآلية. }تَقُولُون .

ويف هذا احلديث فائدة كثرية، .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
وهي أن اخلوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إىل أمري املؤمنني علي بن أيب 

. طالب دون غريه، وقد برأه اهللا منها، فإنه راوي هذا احلديث

)٢(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

بديِن وخلُـِق اإلمـام   صلى اهللا عليه وآله وسلم كيف رضي النيب    : أقول
سيدة (فاطمة الزهراء بنته اوزوجه   )!الِسكّري، والعياذ باهللا  (علي عليه السالم،    

؟عليها السالم)نساء العاملني

ومنهم خدجية بنت خويلد بـن     / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٤٤٠/ ٤٨٤٢احلديث . ٢٠١صفحة / أسد بن عبد العزى 

.٣١٦/ ٣١٩٩احلديث . ٣٣٦صفحة / كتاب التفسري/ اجلزء الثاين/ نفس املصدر السابق)٢(
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:وسـلم ) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قال،هريرةأيبعن...
األرضيففتنـة تكنتفعلواأالّفأنكحوه،ودينه،خلُقَهرضونَتمنأتاكمإذا

.عريضوفساد

.خيرجاهومل،اإلسنادصحيححديثهذا

)١(.م يعلّق عليه الذهيب يف التلخيصولَ

 الحظ من الّذي صلّى بالناس، وهو سكرانثُم:!

: قالواحجر،بنوعليحرب،بنوزهريشيبة،أيببنبكرأبووحدثنا
حالـداناج، اهللاعبـد عـن عروبة،أيبابن   عنعلية،ابن   وهواعيلامسثناحد

حـدثنا محاد،بنحيىيأخربناله،واللفظاحلنظلي،إبراهيمبنإسحاقوحدثنا
الـداناج، عـامر ابـن    مـوىل فـريوز، بـن اهللاعبدحدثنااملختار،بنالعزيزعبد

وأُِتـي عفـان بـن نعثماشهدت: قالساسان،أبواملنذربنحضنيحدثنا
رجـالن، عليـه فـشهد أزيدكم،: قالمثركعتني،الصبحصلّىقدبالوليد
لَمإنه: عثمانفقاليتقيأ،رآهأنهآخروشهداخلمر،شربأنهمحرانأحدمها

)٢(...بهاِرشىحتيتقيأ

)!صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب خليفة (هو أخو هذا،الوليدو: أقول
ورغم حاله هذا، الحظ الذهيب ودفاعه عنـه، حيـث     .!بن عفّان ُألمِه   عثمان
:يقول

.٢٤/ ٢٦٩٥احلديث . ١٧٩صفحة / النكاحابكت/ نفس املصدر السابق)١(
.٤٤٧٣احلديث . اخلمرحدباب/ احلدودكتاب/ مسلمصحيح)٢(
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)١(.).!شجاعاً قائماً بأمر اجلهاد-واهللا يساحمه -وكان مع فسقِه (.. 

  هداك اهللا (الحظ  ثُم( كاً برأيه يف شرب اخلمر،      الّذي  ِن، مكان متمس
!حىت أواخر حياته

جعفـر عـن   ابـن  اعيـل يعـين  امسا حدثنا عباد بن موسى اخلتلي، أخربنـ   
لَما أنزل : إسرائيل، عن أيب إسحق، عن عمرو، عن عمر بن اخلطاب قال

فرتلت اآلية اليت اللهم بين لنا يف اخلمر بياناً شفاء،: حترمي اخلمر قال عمر
: ية، قالاآل...}يسأَلُونَك عنِ اْلخَمرِ والْميسِرِ قُْل فِيهِما إِثْم كَبِري{يف البقرة   

، فرتلت اللهم بين لنا يف اخلمر بياناً شفاء: قالفدعي عمر، فقُرئت عليه، 
ــذِ{: اآليــــة الــــيت يف النــــساء ــتُم ين آَمنــــوا ال تَقْربــــوا الــــصاليــــا أَيهــــا الَّــ ة وأَنْــ

إذا وسـلم  ) وآله(، فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه    }سـكَارى 
ال ال يقربن الصالة سكران، فدعي عمر فقُرئت أ: أقيمت الصالة ينادي

فَهلْ أَنْتُم {اللهم بين لنا يف اخلمر بياناً شفاء، فرتلت هذه اآلية : عليه، فقال
ونتَهننتهيناا: قال عمر}م..

)٢(.صحيح:األلباينحتقيق

قَـالَ أَبـو   : لَثنا زهير، قَا: ، قَالَثنا عمرو: حدثَنا روح، قَالَ -٦٤٦٢
اقحةَ،  ،ِإسوِن ِذي لَعِعيِد بس ناِمٍر، عع نانَ: قَالَعكْرٍل سجِبر رمع أُِتي،

.٦٧ترمجة / ٤١٥صفحة / اجلزء الثالث/ ِسير أعالم النبالء)١(
صـفحة  / بـاب ومـن سـورة املائـدة    / كتاب التفـسري / اجلزء الثالث/ صحيح سنن الترمذي لأللباين    )٢(

بـاب يف  / كتـاب األشـربة   / اجلـزء الثـاين   / وصحيح سنن أيب داود لأللباين     .٣٠٤٩احلديث  . ٢٣٠
.٣٦٧٠احلديث . ٤١٥صفحة / حترمي اخلمر

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


٤٦٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

."وِإنْ كَانَ":ِإنما شِربت ِمن شراِبك فَقَالَ: فَجلَده فَقَالَ
ثنـا أَِبـي، عـنِ    : ثنا عمرو بن جعفَـٍر، قَـالَ    : حدثَنا فَهد، قَالَ   -٦٤٦٣

ِذي ابـن    أَوِ ،حدثَِني أَبو ِإسحاق، عن سـِعيِد بـِن ِذي حـداِن          : اَألعمِش، قَالَ 
فَأُِتي ،فَاستسقَاه فَلَم يسِقِه،جاَء رجلٌ قَد ظَِمئَ ِإلَى خاِزِن عمر: قَالَ،لَعوةَ

 رمٍة ِلعِطيحا فَ   ،ِبسهِمن ِربقَـالَ      فَشِه وِإلَي ذَرتفَاع رمِبِه ع فَأُِتي ،ِكرـا  : سمِإن
رمفَقَالَ ع ،ِتكِطيحس ِمن تِربكِْر: " شلَى السع كِربا أَضمِإن"رمع هبرفَض ،.

ثنـا شـعيب، عـنِ    : ثنـا أَبـو الْيمـاِن، قَـالَ    : حدثَنا فَهـد، قَـالَ    -٦٤٦٧
الز ،ِريهرمع نا عنا ذَكَرِبم تا ثَبفَلَم اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ِبيِذ ،فَذَكَرةُ قَِليِل الناحِإب

يقُولُ كُلُّ مـسِكرٍ  وسلم ) وآله(وقَد سِمع رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه       ،الشِديِد
يالً أَنَّ مـا حـرم رسـولُ اِهللا صـلَّى اللَّـه علَيـِه       حرام، كَانَ ما فَعلَه ِفـي هـذَا دِلـ      

فَِإما هو السكْر ِمنه ال غَير     ،ِمن النِبيِذ الشِديِد   ،ِبقَوِلِه ذَِلك ِعنده  وسلم  ) وآله(
. ، أَو رآه رأْياًقَوالًوسلم ) وآله(أَنْ يكُونَ سِمع ذَِلك ِمن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه 

)١(..فَرأْيه ِفي ذَِلك ِعندنا حجةٌ،فَِإنَّ ما يكُونُ ِمنه ِفي ذَِلك يكُونُ رآه رأْياً

وهب، عن عبـد الـرمحن بـن زيـاد،     ابن  حدثنا خالد بن حداش، حدثنا    
عن سفيان بن وهـب، أنّ عمـر رزق الطـالء، فـشرب     عن مسلم بن يسار،     

)٢(.ما شِربت إالّ ما رزقَين عمر: تخدر، فضربه الناس، فقالرجلٌ فَ

. باب ما يحرم مـن النبيـذ  / كتاب األشربة / اجلزء الرابع / شرح معاين اآلثار أليب جعفر الطحاوي      )١(
.٢١٩-٢١٨صفحة 

بـاب  / اجلزء الثـاين / الدة اخلامسة/ ق احلريبغريب احلديث لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن إسحا )٢(
.احلديث الثاين والستون. ٦٧٣صفحة / خدر
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جتهاٍد اه على اإلمام علي عليه السالم، بأنّ حروبه إنما كانت بؤإفترا
:بقوله!منه

وعلي رضي اهللا عنه، مل يكن قتاله يوم اجلمل وصفني بأمٍر من النيب (.. 
)١(. هذيانهانتهى .)..ان رأياً رآهوإنما ك،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه

أتباع مدرسة أهـل البيـت علـيهم        في مصادر   ، ف وهذا كذب آخر  : أقول
أنّ اإلمام علـي بـن أيب طالـب    السالم، وكذلك أتباع مدرسة سنة الصحابة،      

بقتـال  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       كان مأموراً من قبل النيب      عليه السالم   
:ملارقنيالقاسطني، والناكثني، وا

يف وسلم ) وآله(عهد إلَي رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن علي، قال..
.قتال الناكثني والقاسطني واملارقني

..فَذَكَره. أُِمرت بقتال الناكثني: ويف روايٍة

وأَحد إسنادي البزار رجاله رجال     . رواه البزار، والطرباين يف األوسط    
)٢(.حبانابن عيد، ووثَّقَهالصحيح، غري الربيع بن س

القاسطني والناكثني واملارقني، : أُِمرت بقتال ثالثةٍ  : عن علي، قال  .. 
فأهـل  : فأهل الشام، وأما الناكثون فَذَكَرهم، وأمـا املـارقون    : فأما القاسطون 

)٣(..-يعين احلرورية -النهروان 

.٤٩٦صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
.١٢٠٤٣و١٢٠٤٢ن ااحلديث. ٤٨١صفحة / اجلزء السابع/ جممع الزوائد للهيثمي)٢(
.٣١٥٥٣احلديث . ١٣٠صفحة / ١١اجلزء / كرت العمال للمتقي اهلندي)٣(
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إسـحاق البغـوي، حـدثنا    أخربنا احلسن بن أيب بكر، أخربنا عبـد اهللا بـن       
حممد بن عبيد بن أيب هارون، حدثنا إبـراهيم بـن هراسـة، عـن شـريك، عـن         

أُِمـرت بقتـال   : مسعـت عليـاً يقـولُ    : األعمش، عن أيب سـعيد عقيـصا، قـال        
الّذين فَرغنا منهم، : فالناكثني: قال. الناكثني، والقاسطني، واملارقني: ثالثٍة

وكانوا أهل : قال. لَم نرهم بعد: هم، واملارقنيالّذين نسري إلي: والقاسطني
)١(.النهروان

تابعي، حضر مع علي : خليد بن عبد اهللا أبو سليمان العصري  / ٤٤٤٧
. بن أيب طالب يوم النهروان، وحدث عنه، وعن أيب ذر الغفاري، وأيب الدرداء

حدثنا حممد روى عنه قتادة بن دعامة، وأبان بن أيب عياش، أخربين األزهري،
وجدت يف كتاب جدي حممد : بن املظفر، حدثنا حممد بن امحد بن ثابت، قال    

بن ثابت، حدثنا أشعث بن احلسن السلمي، عن جعفر األمحر، عن يونس بن        
مسعت أمري املؤمنني علياً يقولُ يوم : أرقم، عن أبان، عن خليد العصري، قال

بقتـال النـاكثني،    وسـلم   ) وآله(أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه     : النهروان
)٢(.واملارقني، والقاسطني

)٣(.أُِمرت بقتال الناكثني، والقاسطني، واملارقني: عن علي، قال

أخربنا أبو املظفر بن القشريي، أنا أبو سعد اجلرترودي، أنا أبو عمرو بـن              

.٣٩٣صفحة . اجلزء األول/ موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي)١(
ترمجـة خليـد بـن     / اجلـزء التاسـع   / بريوت -دار الكتب العلمية    / تأريخ بغداد للخطيب البغدادي    )٢(

.٣٠٠صفحة / عبد اهللا العصري
.٣١٥٥٢احلديث . ١٣٠صفحة / ١١اجلزء / كرت العمال للمتقي اهلندي)٣(
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محدان، ح، وأخربناه أبو سـهل بـن سـعدويه، أنـا إبـراهيم بـن منـصور سـبط                   
اعيـل بـن   امسأنا أبو يعلى املوصـلّي، نـا        : روية، أنا أبو بكر بن املقرئ، قاال      حب

: موسى، نا الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن علـي بـن ربيعـة، قـال              
) وآلـه (عهد إلَي النيب صلى اهللا عليـه        : مسعت علياً على منربكم هذا يقول     

)١(.الناكثني، والقاسطني، واملارقنيأنْ أُقاتلَوسلم 

صلى صاحب سر رسول اهللا (الصحايب حذيفة بن اليمان  الحظ  : أقول
ة الـيت تـدعو إىل أمـر اإلمـام        الفرقـ رأيـه يف    يوضح  وهو   )اهللا عليه وآله وسلم   

:علي بن أيب طالب عليه السالم

برنـا  أَخ: أَخبرنـا أَبـو غَـسانَ قَـالَ       : حدثَنا أَحمد بن يحيى الْكُوِفي قَـالَ      
: عمرو بن حريٍث، عن طَاِرِق بِن عبـِد الـرحمن، عـن زيـِد بـِن وهـٍب، قَـالَ        

-كَيـف أَنـتم وقَـد خـرج أَهـلُ بيـِت نِبـيكُم       : بينما نحن حولَ حذَيفَةَ، ِإذْ قَالَ 
يـضِرب بعـضكُم وجـوه بعـٍض     ِفـي ِفئَتـينِ   -وسـلم   ) وآلـه (صلَّى اللَّـه علَيـِه      

أَي والَّـِذي بعـثَ   : يا أَبـا عبـِد اِهللا، وِإنَّ ذَِلـك لَكَـاِئن؟ قَـالَ           : ِبالسيِف؟ فَقُلْنا 
فَقَـالَ بعـض   ِبـالْحق ِإنَّ ذَِلـك لَكَـاِئن،    وسـلم   ) وآلـه (محمداً صلَّى اللَّه علَيِه     

انظُروا : ا عبِد اِهللا فَكَيف نصنع ِإنْ أَدركْنا ذَِلك الزمانَ؟ قَالَيا أَب: أَصحاِبِه
   ِليِر عو ِإلَى أَمعدالِفرقَةَ الَِّتي ت-   ـهناُهللا ع ِضـيلَـى    -رـا عهـا فَِإنوهمفَالز

)٢(.الْهدى

.٤٦٨صفحة ../ علي بن أيب طالب: باب/ ٤٢اجلزء / عساكرالبن .تأريخ مدينة دمشق)١(
.٢٨١٠احلديث . ٢٣٦ص / ٧ج / مسند البزار)٢(
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نـتم  كيـف أ  : ، إذ قـال   حذيفةبينا حنن حول    : وعن زيد بن وهب، قال    
فـرقتني، يـضرب    وسـلم   ) وآلـه (صـلى اهللا عليـه      وقد خرج أهل بيـت نبـيكم      

يا أبا عبد اهللا، وإنّ ذلك لكائن؟ فقـال         : بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ فقلنا    
: بعض أصحابه يـا أبـا عبـداهللا فكيـف نـصنع إنْ أدركْنـا ذلـك الزمـان؟ قـال             

رواه . علـى اهلـدى    لزموهـا، فإنهـا   انظروا الفرقة اليت تدعو إىل أمِر علي ف       اُ
)١(.البزار، ورجاله ثقات

:حجر العسقالينابن يقول

بينا حنن حول حذيفة، : وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب، قال(..
كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتني يضرب بعضكم وجوه : إذ قال

: قـال يا أبا عبد اهللا فكيف نصنع إذا أدركنـا ذلـك؟   : بعٍض بالسيف؟ قلنا  
أُنظــروا إىل الفرقــة الــيت تــدعو إىل أمــِر علــي بــن أيب طالــٍب، فإنهــا علــى  

.كالمهانتهى )٢(.)..اهلدى

، قد ضرب رقاب )!كافر كفرعون(عليه السالم اًبأنّ اإلمام عليهادعاؤ
فها هو ، !املسلمني، وإستحلّ دمائهم، مريداً للعلو يف األرض، وعلى الرياسة

:يقول

ستحلّ دماء الو قالت لكم النواصب علي قد : ؤالء الرافضِةمث يقال هل(
وقد قال النيب صلى اهللا . املسلمني، وقاتلَهم بغري أمر اهللا ورسوله على رياسته

.١٢٠٣٢احلديث . ٤٧٧صفحة / اجلزء السابع/ جممع الزوائد للهيثمي)١(
.٥٥حة صف/ باب الفتنة اليت متوج كموج البحر/ كتاب الفنت/ ١٣اجلزء/ فتح الباري)٢(
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وال ترجعـوا   : وقـال . سباب املسلم فسوق، وقتالـه كفـر       :وسلم) وآله(عليه  
ذلك لَم تكن فيكون علي كافراً، ل. بعدي كُفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

.حجتكم أقوى من حجتهم، ألنّ األحاديث اليت إحتجوا ِبها صحيحةٌ

قَتلُ النفوس فساد، فَمن قَتلَ النفوس على طاعِتِه،        : وأيضاً فيقولون 
: ، واهللا تعاىل يقولكان مريداً للعلو يف األرض والفساد، وهذا حالُ فرعون

َفـسادا والْعاقِبـُة   رضِ والها لِلَّـذِين ال يِريـدون عُلـوا ِفـي اَأل       تِلْك الدار اآلَخِرة نَجعلُ   {
 تَّقِني يف األرض والفساد لَم يكن من أهل السعادة يف      . }لِلْمـ أراد العلو نفَم
تيميـة علـى لـسان    ابـن  ما كـان يـضمره يف قلبـه، وقالـه     انتهى   .)..اآلخرة

)١(. )!حسب زعمه(النواصب 

حجر ابن ها هو: تيميةابن )!همامسالنواصب، والناطق ب(يخ أقول لش
:العسقالين يجيبكُم

مجاعـةٌ مــن  )تقتـلُ عمــاراً الفئـة الباغيـة   (روى حـديث  :)فائـدة ((..
منهم قتادة بن النعمان كمـا تقـدم، وأم سـلمة عنـد مـسلم، وأبـو                 :الصحابة

نـسائي، وعثمـان    هريرة عند الترمذي، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص عنـد ال           
بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزمية بن ثابت ومعاوية وعمـرو بـن          

وغالـب طرقهـا   العاص وأبو اليسر وعمار نفسه، وكلّها عند الطرباين وغـريه،        
ويف هـذا احلـديث   وفيه عن مجاعة آخرين يطول عدهم، صحيحةٌ أو حسنةٌ،    

      من أعالم النبوة، وفضيلةٌ ظاهرةٌ لعلي لَمعلـى النواصـب       ع دولعمار، ور

.٥٠٠-٤٩٩صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
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)١(. ).الزاعمني أنّ علياً لَم يكن مصيباً يف حروبه

اإلمام عليه وبالنسبة حلقوقه الشخصية، وظلم الناس له، فإنّ      : أقول
كان حريصاً لعدم إراقة أية قطرٍة من الدم يف سبيل ذلك، بـل كـان        السالم

..يه وآله وسلمصلى اهللا عليبغي السلم، ويشتكي ذلك للنيب 
حدثين حممد بن أيب بكٍر املُقَدمي، حدثَنا فُضيلُ : )بن أمحدعبد اهللا قال  (

النميِري، حدثَنا محمد بن أَِبي يحيى، عن ِإياِس بـِن عمـرٍو            بن سلَيمانَ يعِني  
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(
.السلْم، فَافْعلْ

: ، فضيل بن سليمان النمرييإسناده صحيح(:تعليق أمحد حممد شاكر
هدين،        حبان يف الثقات، وروى     ابن   ذَكَرعنه علي بن املديين، وكان من املتـشد

/ ١/ ٤معني وغريه، ولكن ترجم له البخاري يف التأريخ الكـبري  ابن وتكلّم فيه 
. ، فَلَم يذكر فيه جرحاً، ولَم يذكره يف الضعفاء، وخرج له يف الـصحيح           ١٢٣

ابـن  ذَكَـره : إياس بن عمرو األسلمي   . مدينٌّ ثقةٌ : حممد بن أيب حيىي األسلمي    
: الـسلم، بفـتح الـسني وكـسرها    .أيـضاً حبان يف الثقـات، ويعـد يف املـدنيني     

)٢(.).املُساِلم، الذَكَر واألنثى واملفرد واجلمع يف ذلك سواء

)٣(.رجاله ثقاترواه عبد اهللا، و: اهليثميقال و

.٤٤٧احلديث . ٥٤٣ص / باب التعاون يف بناء املسجد/ كتاب الصالة/ ١ج / فتح الباري)١(
.٦٩٥احلديث / ٨٤صفحة / مسند علي بن أيب طالب/ اجلزء الثاين/ املسند لإلمام أمحد)٢(
.١٢٠٢٣حلديث ا. ٣٣٦صفحة / ٧اجلزء / جممع الزوائد)٣(
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اعيل بن موسى، حدثنا شريك، عـن عمـار، عـن أيب صـاحل،             امسحدثنا  
يف منامي، فشكوت وسلم ) وآله(النيب صلى اهللا عليه رأيت : عن علي، قال

ال تبـِك يـا   : إليه ما لَقيت ِمـن أمتـِه ِمـن األوِد واللّـدِد، فبكيـت، فقـال يل       
)١(..علي

.اخلصومات: واللّدد،العوج: األود

رأيت النيب صلى اهللا عليه : ، عن علي قالوعن أيب صاحل، يعين احلنفي
مي، فشكوت إليه ما لقيت من أُمتِه من األوِد واللّـدد،           يف منا وسلم  ) وآله(

..ال تبِك يا علي: فبكيت، فقال يل

)٢(.ورجاله ثقات... رواه أبو يعلى هكذا

:فها هو يقول، تكذيبه حلديث رد الشمس لإلمام علي عليه السالم

قـد ذَكَـره   )يقصد اإلمام علي عليه السالم(له وحديث رد الشمس  (.. 
ائفةٌ، كالطحاوي، والقاضي عياض وغريمهـا، وعـدوا ذلـك مـن معجـزات              ط

مـن أهـل العلـم واملعرفـة         نيلكـن احملقّقـ   ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    النيب
      موضوع ،باحلديث يعلمون أنّ هذا احلديث كذب .هاجلوزي يف ابن كما ذَكَر

)٣(.تيميةابن كالمانتهى .)..كتاب املوضوعات

احلـديث  . ٣٩٨ص / مـسند علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه            / اجلـزء األول  / مسند أيب يعلى   )١(
٥٢٠.

صـفحة  / رضـي اهللا عنـه  )يقـصد اإلمـام علـي   (باب وفاته / اجلزء التاسع/ جممع الزوائد للهيثمي  )٢(
.١٤٧٨٨احلديث . ١٩٠

.١٦٥صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)٣(
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وروى الطحاوي (.. : ، بقولهحجر العسقالينابن يهعلرد لقد : أقول
اء بنت عميس أنه امسعن )الدالئل(واحلاكم والبيهقي يف )الكبري(والطرباين يف 

دعا لَما نام على ركبة علي ففاتته صالة العصر وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه 
وقد أخطأ. يف املعجزةفَردِت الشمس حتى صلّى علي ثُم غربت، وهذا أبلغ

كتاب الرد على (تيمية يف ابن وكذا)املوضوعات(اجلوزي بإيراده له يف ابن 
)١(. ).يف زعم وضِعِه، واهللا أعلم)الروافض

، فها هو !علي ويلُّ كلّ مؤمٍن بعدي: النبوي الشريفلحديثلتكذيبه 
:يقول

)٢(.)..يثإنّ هذا كذب موضوع، بإتفاق أهل املعرفة باحلد(..

عليـه اهللاصـلى اهللارسـول علىكذب،بعديمؤمنكلويلهو(.. 
...وسلم) وآله(

 ...بعديمؤمنكلويلعلي،الـنيب صـلى اهللا     إىلنـسبته ميتنـع كالم
)٣(.هذيانهانتهى .)..وسلم) وآله(عليه 

، رأي وتقييم خاص ملسند اإلمـام أمحـد يف     )نفسه(تيمية   البن: أقول
ِبِهكُت :

وسـلّم  )وآلـه (باب قول النيب صلى اهللا عليـه  / كتاب فرض اخلمس/ اجلزء السادس/ باريفتح ال )١(
.٣١٢٤احلديث . ٢٢٢صفحة / )اُِحلَّت لكم الغنائم(

.٣٨٦صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٢(
.٣٩١صفحة / نفس املصدر السابق)٣(
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روى،الصحابةفضائليفمشهوركتابوله،املشهوراملسندلهمحدأ..(
نْأتصلحالهالكوِن،الضعفمنفيهاماِل،املسنديفيرويهاالأحاديثفيه

١(.)..اإلرسالبغريضعافاًأو،مراسيلهالكوِن،املسنديفروىت(

رأىإذا،املسنديفطريقتهعليهتدلماعلى،اهللارمحهأمحدوكان(..
علىضربولذلكبهحيدثملاملوضوعمنقريبأوموضوعاحلديثأن

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب ألنّ،املسنديفاحيدثفلم،رجاٍلأحاديث
ــالوســلم  ــرىوهــوحبــديٍثيعنــثحــدمــن:ق ــي هأنأحــدفهــو،كــذب
)٢(..تقيمه للمسندانتهى .)..الكاذبني

، وإقرارك خبلوه من األحاديث )مسند أمحد(:ـلتقييمك لإستناداً: أقول
:)أنت بصحتهبعد إقرارك (الضعيفة واملرسلة، أُوِرد لك منه احلديث الشريف، 

: قَـاال الـرزاقِ عبـدِ حـِديثُ وهـذَا ،الْمعنىوعفَّانُالرزاِق،عبدحدثَنا
اِهللا،عبِدبِنمطَرِفعنالرشك،يِزيدحدثَِني:قَالَانَسلَيمبنجعفَرحدثَنا

نانَعرِنِعمٍنبيصثَ: قَالَحعـولُ بسـلَّى اِهللارـهِ اُهللاصلَيوسـلم  ) وآلـه (ع
قَـالَ . فَتعاهـد سـفَِرهِ ِفيشيئًافَأَحدثَطَاِلٍب،أَِبيبنعِليعلَيِهموأَمرسِريةً
أَنْوسـلم   ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى محمـدٍ أَصـحابِ ِمـن أَربعةٌفَتعاقَد: عفَّانُ

ِإذَاوكُنـا : ِعمـرانُ قَـالَ وسـلم   ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللاِلرسوِلأَمرهيذْكُروا
علَيـهِ فَـسلَّمنا وسـلم   ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى اِهللاوِلِبرسبدأْناسفٍَرِمنقَِدمنا

.٣٩٩صفحة / نفس املصدر السابق)١(
.٤٤٤صفحة / اجلزء األول/ تيميةالبن يمإقتضاء الصراط املستق)٢(
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كَـذَا فَعـلَ عِليـا ِإنَّاِهللا،رسولَيا: فَقَالَِمنهمرجلٌفَقَامعلَيِهفَدخلُوا: قَالَ
كَـذَا فَعـلَ عِليـا ِإنَّاِهللارسـولَ يـا : فَقَـالَ الثَّاِنيقَامثُمعنه،فَأَعرضوكَذَا،
كَـذَا فَعـلَ عِليـا ِإنَّاِهللا،رسـولَ يـا : فَقَالَالثَّاِلثُقَامثُمعنه،فَأَعرضوكَذَا
كَـذَا فَعـلَ عِليـا ِإنَّاِهللا،رسـولَ يـا : فَقَـالَ الراِبعقَامثُمعنه،فَأَعرضوكَذَا
وقَـد الراِبـعِ علَـى وسـلم   ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّىاِهللارسولُبلَفَأَقْ: قَالَ.وكَذَا
ريغتههجوا:فَقَالَوعا،دِليواععاًدوا،عليعاً،دِإنَّعلياًعيلياِمنأَنو،هِمن
وهوِليِمٍنكُلِّوؤِديمعب..

ولَم يقل  ! احلديث يف مسند اإلمام أمحد     وقد ضعف الشيخ األرنؤوط   
:، بقوله)موضوع(

وكانكالم،فيه- عيبالضوهو-سليمانبنجعفر،ضعيفإسناده(
يتشع،يدأحاديثهمناستنكرمما" الكامل"يفعديابن احلديثهذاوع...

.).هنامنفليستدرك)٦٩٢٩(حبانابن يفإسنادهيناوقَانكُوقد...
)١(.كالمهانتهى 

لعلّ األرنؤوط مل يعرف بأنّ جعفر بن سـليمان الـضبعي، مـن     : أقول
..)!صحيحه(حديثاً يف ثالثة عشر، وله !مسلماملُحتجني م عند 

:أخرى، منهايف مصادر )وتصحيحه(وكذلك ورد احلديث 

،حلـديث سـناد ا  بعد تـصحيحه إل   و،  سلسلة األحاديث الصحيحة  -١

احلـديث  . ١٥٤صـفحة  / باب حديث عمران بن حصني    / ٣٣اجلزء  / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )١(
١٩٩٢٨.
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: األلباينحممد ناصر الدين الشيخيقول

املشهودسنديفوكذلك،شيعيالشاهدهذاراوي: قائلٌقالَفإنْ(... 
ةوعلّاحلديثيفطعناًذلكعتربيالأفَسليمان،بنجعفروهوآخر،شيعيله

!فيه؟

اوأمواحلفظ،الصدقهوإمنااحلديثروايةيفربةالِعألنّ،كالّ: فأقول
"الصحيحني"يصاحبجندولذلكحسيبه،فهوه،ربوبنيبينهوفه،املذهب
، والـشيعة كـاخلوارج ،  املخـالفني الثقـات مـن لكـثريٍ أخرجـوا قـد ،وغريمها

)١(..كالم األلباينانتهى .)..أيدينابنياملثالهووهذاوغريهم،

يف ، عندما أورد حديثاً له تيمية جعفر بن سليمان الضبعيابن قد وثّقلو
:مؤلّفاتهأَحِد 

ثابت،عن،سليمانبنجعفرحديثمنصحيحه،يفمسلموروى..
بكـاء يـسمع وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول كـان : قـال أنسعن

.القصريةبالسورةأواخلفيفةبالسورةفيقرأالصالة،يفوهوأمه،معالصيب

بنجعفر: هو:امشيف اهلناصر بن عبد الكرمي العقل : ديقول احملقّق 
لـه أخـرج ثقة،الثامنة،الطبقةمنان،سليمأبوالبصري،،بعيالضسليمان

كـان هلكنـ ،زاهـد صدوق(: التقريبيفحجرابن   قالومسلم،البخاري
٢(. )هـ١٧٨(سنةيتوفّ،)عيتشي(

.٢٢٢٣احلديث . ٢٦٣صفحة / الد اخلامس)١(
.٢٠٦صفحة / باب التشبه مفهومه ومقتضاه/ اجلزء األول/ قتضاء الصراط املستقيما)٢(
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األلباين يف تعليقه على الشيخ ويقول ، أيب عاصمالبنكتاب السنة -٢
)١(..ناده صحيح، رجاله ثقات، على شرط مسلمإس: احلديث

)٢(. صحيح سنن الترمذي للشيخ األلباين-٣

)٣(.وصححه الذهيب يف التلخيص، املستدرك على الصحيحني-٤

)٤(. املسند لإلمام أمحد-٥

)٥(. كرت العمال للمتقي اهلندي-٦

)٦(. حجر العسقالينالبناإلصابة يف متييز الصحابة -٧

ــة الــذكر، وغريهــا،  رغــم تــصحيح احلــديث: أقــول يف املــصادر اآلنف
أيب شيبة، والسنن الكربى للنسائي، ومـسند الطيالـسي، ومـسند       ابن   كمصنف

.. أيب يعلى املوصلي، والشريعة لآلجـري، وخـصائص اإلمـام علـي للنـسائي           
تـرى  !! تفاق أهل املعرفـة باحلـديث  ابهذا كذب موضوع،: فإبن تيمية يقول 

.قوله؟ماذا يدلُّ

يف ذكر خالفة علي بـن  -١٩٥باب / اجلزء الثاين/ ظالل اجلنة يف ختريج السنة بقلم األلباين     ومعه  )١(
.١١٨٧احلديث . ٥٦٤صفحة / أيب طالب رضي اهللا عنه

. ٣٧١٢احلديث . ٥٢١ص / أيب طالب رضي اهللا عنهابن باب مناقب علي/ الد الثالث)٢(
/ كر إسالم أمري املـؤمنني علـي رضـي اهللا تعـاىل عنـه     باب ذ / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث )٣(

.٢٥٠/ ٤٦٥٢احلديث . ١٤٣صفحة
.١٩٨١٣احلديث . ٧٩و٧٨صفحة / ١٥اجلزء / دار احلديث/ محزة أمحد الزين: حتقيق)٤(
.٣٢٨٨٣احلديث / ٢٧٥صفحة / باب اإلكمال من فضائل علي رضي اهللا عنه/ ١١اجلزء )٥(
.٥٦٩صفحة / اجلزء الرابع)٦(
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 ــأيت وحيــتج ــف ي ــن واآلن، الحــظ كي ــضعيفة اب ــة باألحاديــث ال تيمي
!:ِهكُتِبيف واملوضوعة 

أنه بعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، فقد أورد حديثاً 
دحـ هتـ دلَجإالّ،وعمـر بكـرٍ أيبعلـى ينلَضفَـ هنأأحٍدعناليبلغين: قال

)١(.!املفتري

عليـه  اإلمـام علـي بـن أيب طالـٍب    أنّندما تبحث، ال جتـد      عو: لوأق
هم مناً كثريأنّمعالشيخني،علىفضلهنهأل،الصحابةمنداًأحدلَجالسالم

.ومرأىمنهمبسمٍعيهما علهيفضلونته حياويف،الوقتنفسيفكانوا
:عبد الربابن يقول

سعيدوأيب،وجابر،وخباب،واملقداد،ذروأيب،سلمانعنىورو..
مـن أولعنـه اهللارضـي طالبأيببنعليأنّ،األرقمبنوزيد،اخلدري

)٢(.غريهعلىهؤالءهلَضوفَ،أسلم

)فـضائل الـصحابة   (ت يف كتـاب     ء، جا )الضعيفة(رواية اجللد   : أقول
بإحتوائــه علــى األحاديــث تيميــةابــن عتــرفاوالّــذي ، ألمحــد بــن حنبــل

)٣(!..الضعيفة

النقـاب  ،)الكتـاب قّـق حم(سـامل رشـاد حممدالدكتورشفكقدو. ٥١١ص / ٧ج / منهاج السنة )١(
، وذلــك يف هـامش نفــس الــصفحة مــن  ضــعيفإسـناده  بــأنّ: قــالحيـث عـن هــذا احلــديث، 

...املنهاج
.١٠٩٠صفحة ../ باب ذكر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه/ اجلزء الثالث/ اإلستيعاب)٢(
.٣٩٩صفحة / اجلزء السابع/ السنةمنهاج )٣(
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بـن أمحـد ثنـا : القـ الوهـاب عبدبنهديةحدثين: قالاهللاعبدثناحد
بـن احلكـم عـن احلكـم، بـن عبيدةأيبعن،طلحةبنحممدثنا: القيونس
إالّمـر وعبكـرٍ أيبعلـى أحـد لينضفَـ يال: يقـول اًعليمسعت: قالجحل

لَجدتهاملفتريحد..
..)وهو من زيادات إبنه عبداهللا بن أمحد(

إسناده :يف اهلامش )وصي اهللا بن حممد عباس    (ويقول حمقّق الكتاب    
،ن يل         : وقال..بن احلكم  ةألجل أيب عبيد   ضعيفيتبـي وحممد بـن طلحـة لَـم
)١(..من هو؟

من الروايات الضعيفة األخرى يف كتبه، ما نقله عن سنن أيب كذلك و
الم، من ولد اإلمام احلسن، ، مؤكّداً أنّ اإلمام املهدي املنتظر عليه السداوود

:وليس احلسني عليهما السالم
: وقالعن علي رضي اهللا عنه أنه نظر إىل احلسنداوود ورواه أبو(... 

   كما إنّ إبين هذا سي اه رسول اهللا صلى اهللا عليه       دوسيخرج ،وسلم) وآله(مس
خلَلْـق،  يشبهه يف اخلُلُـِق، وال يـشبهه يف ا  نبيكم، اسممن صلبه رجلٌ يسمى ب   

)٢(.الضعيف)كالمه(انتهى .)...ميأل األرض قسطاً

.٤٩احلديث / ٨٣صفحة / اجلزء األول/ فضائل الصحابة)١(
ويقـول حمقـق الكتـاب الـدكتور حممـد رشـاد سـامل يف               . ٢٥٥صفحة  / اجلزء الثامن / منهاج السنة  )٢(

مـع إخـتالف يـسري يف    -احلـديث  (: من نفس املصدر٢٥٥يف هامش الصفحة )٥(التعليق رقم   
ــاظ  ــد، عــن أيب إســحاق، يف ســنن أيب داود    -األلف ــن خال ــع . (١٥٣/ ٤عــن شــعيب ب املوض

أبو إسحاق السبيعي رأى علياً رضـي اهللا  . هذا احلديث منقطع  : (وقال احملقق رمحه اهللا   . )السابق
.)عنه رؤيةً، ولَم تثبت له رواية عنه
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:يضعف احلديثهو، الشيخ األلباين، و)هداك اهللا(اآلنالحظ: أقول
بنه احلـسن اونظر إىل -قال علي رضي اهللا عنه      : قال ،أيب إسحاق عن  

،وسـلم ) وآلـه (مسـاه الـنيب صـلى اهللا عليـه      كمـا  دبين هذا سـي   اإنّ  : فقال ،-
يف يف اخلُلُق، وال يـشبهه نبيكم، يشبههاسملٌ يسمى ب  رج لبِهص نيخرج مِ وس

...)ميأل األرض عدالً: (...ثُم ذَكَر قصةَ...اخلَلْق
)١(.)٥٤٥٨(ضعيف، املشكاة : حتقيق األلباين

ينسبه إىل (تيميةَ جاء هو حبديٍث ومهي مفترى،      ابن   نرى بأنّ كذلك  و
:مستنكراً فيه سب أيب بكٍر وعمر، حيث يقول،)!مسلم يف صحيحه كذباً

قيـل  : ، قـال  )بـن عبـداهللا   (عـن جـابر      ،ويف صحيح مسلم أيـضاً    ... (
،وسـلم ) وآله(إنّ ناساً يتناولون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          : لعائشة

إنقطـع عنـهم العمـل،     وما تعجبـون مـن هـذا؟        : فقالت. حىت أبا بكٍر وعمر   
)٢(.كالمهانتهى .)!!يقطع عنهم األجرفأحب اهللا أن ال

تيمية ابن وكذلك من الروايات املوضوعة، والّيت أَوردها وإستشهد ا
عن زوراً وبهتاناً، ماجاء ،صلى اهللا عليه وآله وسلميف كُتِبِه، ونسبها للنيب   

)٣(!. لو لَم أُبعث فيكم لبِعثَ فيكم عمر:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب 

.٤٢٩٠احلديث . ٣٥٠صفحة / كتاب املهدي/ ضعيف سنن أيب داود لأللباين)١(
مـن الكتـاب، يقـول       ٢٢ويف هـامش الـصفحة      . ٢٢و ٢١ن  االصفحت/ اجلزء الثاين / منهاج السنة )٢(

. !)ثور على هذا األثر يف صحيح مسلملَم أستطع الع(: حمقّق الكتاب الدكتور حممد رشاد سامل
، ويقـول محقّـق الكتـاب الـدكتور حممـد رشـاد سـامل         . ٥٥صفحة  / اجلزء السادس / منهاج السنة  )٣(

: )يف هامش نفس الصفحة(معلِّقاً على هذا احلديث 
!
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، الحظ كيف يقدم أبا بكٍر يف الشجاعة علـى مـن            )هداك اهللا (واآلن  
!سواه

وعمر أشجع من عثمانَ أبا بكر كان أشجع من عمر،فال ريب أنّ(.. 
أبـا بكـر   فإنّوعلي وطلحةَ والزبري، وهذا يعرفه من يعرف ِسيرهم وأخبارهم    

من أول  وسلم  ) وآله(باشر األهوال اليت كان يباشرها النيب صلى اهللا عليه        
اإلســالم إىل آخــره، ومل جيــنب، ومل حيــرج، ومل يفــشل، وكــان يقــدم علــى  

بنفسه، جياهد املشركني تارةً    وسلم  ) وآله(يقي النيب صلى اهللا عليه      ،املخاوف
. بيده، وتارةً بلسانه، وتارةً مباله، وهو يف ذلك كله مقدم

، مـع  يف العريشوسلم )وآله(وكان يوم بدٍر مع النيب صلى اهللا عليه        
وهو ،وسلم) وآله(علمه بأنّ العدو يقصدون مكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ــه   ــيط اجلــأش يظــاهر الــنيب صــلى اهللا علي وســلم ) وآلــه(ثابــت القلــب رب
)١(..تيمية لشجاعة أيب بكرابن وصفانتهى .)..ويعاونه

"
)دة هذا احلديث مرةً أُخرى يف هذا اجلزء بعد صفحات        ابن   أَورهناك علـى أنَّ  )٦٩ص (تيمي صون ،

....)سنن الترمذي(ولَم أجد احلديث ذا اللفظ يف . هذا اللفظ يف الترمذي
 ...هذان : (من طريقني، مثّ قال ٣٢١-٣٢٠/ ١) املوضوعات(اجلوزي احلديث يف كتابه     ابن   وذَكَر

وجـاء  . وسلم، وبـين سـبب وضـعهما   ) وآله(حديثان ال يصحان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه         
إسـناده  : (، وذَكَـر املُحقّـق يف تعليقـه       )٦٧٦رقم  (٤٢٨/ ١) فضائل الصحابة (احلديث مرتني يف    

الفوائد (، والشوكاين يف ٣٠٢/ ١) الآللئ املصنوعة(كٍْر له يف ، وأشار إىل ِذ)ضعيف إلام الرجل
مث جـاء احلـديث   . مبا يشري إىل وضع احلديث    ٣٣٧، وإىل تعليق املعلمي ص      ٣٣٦ص  ) اموعة

.إنتهى تعليق الدكتور حممد رشاد سامل.). ، وقال املُحقّق إنه موضوع)٦٧٧رقم (مرةً اُخرى 
.٧٩صفحة / مناجلزء الثا/ منهاج السنة)١(
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العريش، ، الحظ حديث شجاعة أيب بكر يوم بدٍر يف)هداك اهللا(واآلن 
:ورأي اهليثمي فيه

، أيها الناس: خطبنا علي بن أيب طالب فقال: وعن حممد بن عقيل قال
. أنت يا أمـري املـؤمنني  : قلنا-: أو قال-: قالواأخربوين من أشجع الناس؟  

. أما أني ما بارزت أحداً إالّ إنتصفت منه، ولكن أخربوين بأشجع الناس : قال
إنه ملا كان يوم بـدر جعلنـا لرسـول اهللا        أبو بكٍر،   : لقا ال نعلم فمن؟  : قالوا

من يكون مع رسول اهللا صلى اهللا     : عريشاً فقلنا وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
؟ فواهللا ما دنا منـه أحـد     لئالّ يهوي إليه أحد من املشركني     وسلم  ) وآله(عليه  

) آلـه و(إالّ أبو بكٍر شاهراً بالسيف علـى رأس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            
: فقال علي . ال يهوي إليه أحد إالّ أهوى إليه، فهذا أشجع الناس          ،وسلم

وأَخذَته قريش، فهذا جيأه    وسلم  ) وآله(ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه        
فـواهللا  :أنت الذي جعلت اآلهلة إهلاً واحداً؟ قال      : وهذا يتلتله، وهم يقولون   

ويلَكُم : هذا وحيار ويتلتل هذا، وهو يقولما دنا منا أحد إالّ أبو بكٍر يضرب
مث رفع علي بردةً كانت عليـه مث بكـى حـىت    أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا؟       

أُنشدكم اهللا، أمـؤمن آل فرعـون خـري أم أبـو       : مث قال علي  اخضلت حليته،   
أال جتيبوين؟ فواهللا لساعةٌ من أيب بكٍر خري مـن  : بكر؟ فسكت القوم، فقال 

تعليق .مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجلٌ كَتم إميانه، وهذا رجلٌ أعلَن إميانه
)١(.أعرفهملَنرواه البزار، وفيه م: اهليثمي

.١٤٣٣٣احلديث / ٢٩صفحة / اجلزء التاسع/ جممع الزوائد للهيثمي)١(
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عليه السالم، حيث يقولإنتقاصه من ِعلِْم اإلمام علي:

)١(.)..واملعروف أَنَّ عِلياً أَخذَ الِعلْم عن أيب بكٍر(.. 

وسؤاله من ! املصداق األول من ِعلِْم أيب بكٍريمية، هاك تبن يا: أقول
:الناس

 اقحا ِإسثَندقَـالَ          ح ،اِزيِنـي الـرعانَ، يمـلَيس ـنب :      ـنب اِلـكم تـِمعس
أَخبرِني ماِلك، عن الزهِري، عن عثْمانَ بِن : أَنٍس، وِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ

رخ     دبةَ، قَالَ عشرِن خب اقحِن ِإسانَ بثْمع نى، عِعيس نب اقحقَالَ ِإسةَ، وش
وحدثَنا مصعب الزبيِري، عن ماِلٍك، ِمثْلَه، فَقَالَ عثْمانُ بن ِإسحاق بـِن            : اِهللا

ده عن الزهِري أَحد ِإالّ ماِلـك، عـن     خرشةَ، ِمن بِني عاِمِر بِن لُؤي، ولَم يسِن       
ما : جاَءِت الْجدةُ ِإلَى أَِبي بكٍْر تسأَلُه ِمرياثَها، فَقَالَ: قَالَقَِبيصةَ بِن ذُؤيٍب، 

، وال أَعلَم لَِك ِفي سنِة رسـوِل اِهللا صـلَّى اُهللا   أَعلَم لَِك ِفي ِكتاِب اِهللا شيئاً     
ِمن شيٍء، حتى أَسأَلَ الناس، فَسأَلَ، فَقَالَ الْمِغـريةُ بـن         وسلم  ) وآله(علَيهِ  
، "جعلَ لَها السدسوسلم ) وآله(سِمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه ": شعبةَ
محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ ِمثْلَ من يشهد معك؟ أَو من يعلَم معك؟ فَقَام : فَقَالَ

هلْ معك غَيرك؟: وقَالَ ِإسحاق بن ِعيسى. ذَِلك، فَأَنفَذَه لَها

هذا احلديث من رواية مالك عن الزهري، عن : ألرنؤوطالشيخ اتعليق 
ورواه عـن مالـك ثالثـة       . عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب        

سناد األول رواه اإلمام أمحد عن إسـحاق بـن سـليمان الـرازي            شيوخ، يف اإل  

.٥١٣صفحة / ٥اجلزء / منهاج السنة)١(
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ويف اإلسـناد الثـاين رواه عـن        . عثمان بن خرشة  : عن مالك، وقال يف إسناده    
عثمـان بـن إسـحاق بـن        : الطبـاع عـن مالـك، وقـال       ابـن    إسحاق بن عيسى  

واإلسناد الثالث زاده عبد اهللا بن أمحد، فـرواه عـن مـصعب الـزبريي                . خرشة
.عثمان بن إسحاق بن خرشة من بين عامر بن لؤي: وقال. عن مالك

واحلديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخني،
ابـن  غري عثمان بن إسحاق بـن خرشـة، فلـم يـرِو عنـه غـري الزهـري، ووثّقـه         

ابـن   وقـال . ال يعـرف  : معني قـال الـذهيب    ابن   معني، وعلى الرغم من توثيق    
ال أعرفه بأكثر من رواية الزهري عنه، لكـن         : ١١/٩٠"/ مهيدالت"عبد الرب يف    

...ذَكَره أهل النسب

مث : وفيـه زيـادة يف آخـره   . ٥١٣/ ٢"/ املوطّـأ "واحلديث عنـد مالـك يف      
ما لَـِك يف  : جاءت اجلَدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب تسأله مرياثها، فقال هلا        

ومـا أنـا بزائـد يف    . الّ لغـريكِ كتاب اهللا شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إ         
ولكنه ذلـك الـسدس، فـإن اجتمعتمـا فهـو بينكمـا، وأيتكُمـا               . الفرائض شيئاً 

.خلَت به فهو لَها

من طريق مصعب الـزبريي،      ١١/٩١" التمهيد"عبد الرب يف    ابن   وأخرجه
.ذا اإلسناد

ــو  ــه أبـ ــذي )٢٨٩٤(داوود وأخرجـ ــه  )٢١٠١(، والترمـ ــن ماجـ ، وابـ
ــ)٢٧٢٤( ــربى"سائي يف ، والنـ ــارود يف  )٦٣٤٦" (الكـ ــن اجلـ ــى"، وابـ " املنتقـ
/ ١٩" الكـبري "، والطرباين يف )٦٠٣١(، وابن حبان    )١١٩(، وأبو يعلى    )٩٥٩(
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، ٦/٢٣٤، والبيهقي )٢١٢٥" (مسند الشاميني "، ويف  )١٠٦٨/ (٢٠و )٥١١(
، واملزي يف ترمجة إسحاق بن عثمـان مـن        )٢٢٢١" (شرح السنة "والبغوي يف   

. من طُرٍق عـن مالـك بـه        ٣٤٠-٣٣٩و ٣٣٩-٣٣٨/ ١٩" الكمالذيب  "
، ٣٣٩-٣٣٨/ ١٩وذكروا قـصة عمـر بـن اخلطـاب، غـري أيب يعلـى واملـزي                 

عيينـة،  ابـن    وهو أصح مـن حـديث     : قال الترمذي . ورواية أيب يعلى خمتصرة   
علـى الـشك يف إدخـال الرجـل بـني الزهـري         )٢١٠٠(يعين الذي رواه عنـده      

.هذا حديث حسن: البغويوقال وقبيصة، 

م يسنده عن الزهري أحد إالّ مالك، يعـين مل يـذكره موصـوالً       لَ: وقوله
ابـن  بني الزهري وقبيصة إالّ مالك، وقد تابع مالكاً عليه أبـو أويـس، وذكـره             

)١(.األرنؤوطتعليقانتهى .ومل جيوده: ، وقال١١/٩٥" التمهيد"عبد الرب يف 

:يب بكراملصداق الثاين ِمن ِعلِْم أ
:حجر العسقالينابن يقول
قَرأَ أَبو بكْر وفَاِكهـةً وأَبـاً   (وِمن وجٍه آخر عن ِإبراِهيم النخِعي قَالَ  (.. 

ِإنَّ هذَا لَهو التكَلّـف، أَي     : فَِقيلَ ما اَألب؟ فَِقيلَ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ أَبو بكٍْر        
ِقلُّين، أَوأَرٍض تلَما ال أَعاِب اهللا ِبمِفي ِكت ِظلُِّني ِإذَا قُلْتاٍء تمس ذَا .)أَيهو

   و ِعيخن النيب قَِطعنأيب بكر م.      ِمـيياِهيم الترطَِريق ِإب ضاً ِمنأَي جرأَخـا   (وأَنَّ أَب
فَذَكَر ِمثْله، وهو منقَِطع    )لِّنيأَي سماٍء تظِ  : بكٍْر سِئلَ عن اَألب ما هو؟ فَقَالَ      

صـفحة  / حـديث حممـد بـن مـسلمة األنـصاري     : بـاب / ٢٩اجلـزء  / مسند اإلمام أمحد بن حنبـل     )١(
.١٧٩٨٠احلديث . ٤٩٩
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)١(. )..لَِكن أَحدمهُا يقَوي اآلخر. أَيضاً

.أنا مدينة الِعلْمِِ وعلي باا؟: ثُم أين ذهب احلديث النبوي الشريف
ثنا سفيان الثـوري، عـن عبـد اهللا بـن عثمـان بـن خثـيم، عـن عبـد                     .. 

مسعت رسول : جابر بن عبد اهللا يقولمسعت : الرمحن بن عثمان التيمي، قال
أنا مدينة الِعلِْم وعلي باا، فمن أراد : يقولوسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه 
)٢(.الِعلْم فليأِت الباب

مـن رجـال   : (الحظ رجال السند، فسفيان بن سعيد الثـوري       : أقول
العجلي، معني، وابن وثّقه: (وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم. )الصحاح الستة

   هان يف الثقات، وقال أبو حامت     ابن   والنسائي، وابن سعد، وذَكَرما بـه   : حب
حبان يف الثقات، ابن ذَكَره: (وعبد الرمحن بن عثمان. )بأس، صاحل احلديث

حجر يف التهذيب، وتقريب التهذيبابن ووثّقه.(.

ن علي فحدثنا بشرح هذا احلديث الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنا احلسن ب
اعيـل بـن    امسبن زياد السري ثنا حامد بن حيىي البلخي مبكة، ثنا سفيان، عـن              

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       

      ةً وهو يشتم علي بن أيب طالٍب، والناس وقوفإذ أقبل سعد بـن  حواليه، داب

باب ما يكره من كثـرة الـسؤال، ومـن    / تاب والسنةعتصام بالككتاب اال/ ١٣اجلزء  / فتح الباري  )١(
.٧٢٩٧عند شرحه للحديث . ٢٧١صفحة / تكلّف ما ال يعنيه

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )٢(
.٢٣٧/ ٤٦٣٩احلديث . ١٣٨صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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ما هذا؟ فقالوا رجلٌ يشتم علـي بـن أيب          : أيب وقاص، فوقف عليهم فقال    
يا هذا، على ما تشتم : طالب، فتقدم سعد فأفرجوا له، حىت وقف عليه فقال

ألَم يكن أول من أسلم؟ ألَـم يكـن أول مـن صـلّى مـع             علي بن أيب طالب؟   
ألَـم يكـن   ؟ ألَم يكن أزهـد النـاس؟    وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

) وآله(ألَم يكن خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه :وذكر حىت قالأعلم الناس؟ 
) وآلـه (صـلى اهللا عليـه   بنته؟ ألَم يكن صـاحب رايـة رسـول اهللا   اعلى  وسلم  
...يف غزواته؟وسلم 

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

صلى اهللا أُسامة، عندما أمر النيب )سرية(بكٍر يف جيش تكذيبه وجود أبا 
بتجهيز ذلك اجليش لغزو الروم، وتعيني أُسامة إماماً وأمرياً عليه وآله وسلم 

..على أيب بكر وكبار الصحابة

إنّ هذا من الكذب املتفق على أنه كذب عند كلّ (... : فها هو يقول
مـن أهـل العلـم أن الـنيب صـلى اهللا عليـه       ، ولَم ينقُـل أحـد  من يعرف السرية 

وإنمـا روي ذلـك يف      أسامة،  بكٍر أو عثمان يف جيش     أرسلَ أيب وسلم  ) وآله(
)٢(. )...عمر

انتـهى   .)..وأبو بكر لَم يكن يف جيش أسامة بإتفاق أهل العلـم          (... 

/ ٦١٢١احلــديث / ٥٧١صــفحة / كتــاب معرفــة الــصحابة/ ٣ج / الــصحيحنياملــستدرك علــى)١(
١٧١٩.

.٤٨٦صفحة / اجلزء اخلامس/ منهاج السنة)٢(
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)١(. كالمه

جيش الحظ أهل العلِم والسيِر كيف يقرون بوجود أيب بكٍر يف: أقول
، لَم يكن )!شيخ اإلسالم(أو إنّ !! تيمية بالكذبابن أسامة، وكيف يتهمهم

بـن  ابن اجلـوزي، و اسعٍد، وابن :مطّلعاً على ماكَتبه هؤالء العلماء، أمثال  
!!األثري، وغريهم

فلما أصبح يوم اخلميس(... :هـ٢٣٠سعد املتوفّى سنة ابن يقول-١
! أُغْز بسم اهللا يف سبيل اهللا فقاِتلْ من كفر باهللا        : مثّ قال عقَد ُألسامة لواًء بيده     

ن احلُصيب األسلمي وعسكَر باجلُرِف،     بفخرج بلوائِه معقوداً فَدفَعه إىل بريدة       
فَلَـم يبــق أحـد مــن وجــوه املهـاجرين األولــني واألنـصار إالّ انتــدب يف تلــك     

عبيدة بن اجلراح وسعد بـن أيب        وعمر بن اخلطاب وأبو   فيهم أبو بكر    الغزوة،  
)٢(.)...وقاص

ويف احلديث الثـامن (... :هـ٥٩٧اجلوزي املتوفّى سنة    ابن   يقول-٢
بعثـاً وأمـر    وسلم  ) وآله(بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه       : واألربعني بعد املائة  

...عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس يف إمارته

 ...   رة اليت أمفيها أسامة كانت إىل أهل اُبىن، فقال لهوهذه السري :  ِسـر
إىل موضع مقتل أبيك فأوطهم اخليلَ، وأِغر صباحاً، وحرق عليهم، فانتـدب         

وسـعيد وأبـو   وعمـر وسـعد   وفيهم أبو بكـٍر   ،  معه وجوه املهاجرين واألنصار   

.٣١٩صفحة / اجلزء السادس/ نفس املصدر السابق)١(
.١٩٠صفحة / الد الثاين/ الطبقات الكربى)٢(
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)١(. )..عبيدة

وأوعـب مـع أسـامة      (... :هــ  ٦٣٠األثري املتوفّى سـنة     ابن   يقول-٣
)٢(. )...أبو بكر وعمر: املهاجرون األولون، منهم

فلم يبق أحد من(... :هـ٧٣٤سيد الناس املتوفّى سنة ابن يقول-٤
أبـو  : منـهم وجوه املهاجرين األولني واألنـصار إالّ انتـدب يف تلـك الغـزوة،            

)٣(.)..وعمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وبكر،

:عند الكالم عن أسامة بن زيدهـ٧٤٢وفّى سنة يقول املزي املت-٥
فيه أبو بكـرٍ  على جيٍش وسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     إستعمله رسول (...

)٤(. )..وعمر

وبعـث  (.. :هــ ٧٦٤يقول صالح الدين الصفدي املتـوفّى سـنة         -٦
فــيهم أبــو بكــٍر أســامة يف جــيٍش وســلم ) وآلــه(رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

)٥(.)..وعمر

وقد أنكَر(.. :تيميةابن حجر العسقالين، يف رده علىابن يقول-٧
املطهر أن يكون أبو بكر وعمر كانا يف بعث ابن تيمية يف كتاب الرد علىابن 

)٦(. )..أسامة

.٥٦٠صفحة / اجلزء الثاين/ كشف املشكل من حديث الصحيحني)١(
.١٨٢صفحة / يف ذكر أحداث سنة إحدى عشرة/ اجلزء الثاين/ الكامل يف التأريخ)٢(
.٣٦٩صفحة / اجلزء الثاين/ السرية النبوية عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والِسير)٣(
.٣٤٠صفحة / اجلزء الثاين/ اء الرجالامسذيب الكمال يف )٤(
.٢٤٢صفحة / امنالد الث/ الوايف بالوفيات)٥(
.٤٤٦٩احلديث . ١٥٢صفحة / ٨اجلزء / فتح الباري)٦(
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عند الكالم عن أسامة بـن      .هـ ٩٠٢يقول السخاوي املتوفّى سنة     -٨
-مثـان عـشرة سـنة     ابن   وهو -وسلم   )وآله(وأمره صلى اهللا عليه     (.. :زيد

)١(. )..وعمرفيه أبو بكرعلى جيٍش 

عنـد الكـالم عـن أسـامة بـن        .هـ ٩١١يقول السيوطي املتوفّى سنة     -٩
وأمي اهللا إن كان خلليقاً : وقال،وعمرفيهم أبو بكرأمره على جيٍش (.. :زيد

)٢(.).باإلمارة

عـن عبـد اهللا بـن       (.. :هــ ٩٢٣سـنة  ىاملتـوفّ  يقول القسطالين -١٠
بعثَ بعثـاً إىل أُبـىن لغـزو      وسلم  ) وآله(أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه        ....عمر

فيه وجوه املهاجرين واألنصار، منهم أبو بكر الروم مكان قتل زيد بن حارثة، 
)٣(.)..وعمر

عنـد الكـالم عـن      .هـ ٩٤٢يقول الصاحلي الشامي املتوفّى سنة      -١١
علـى جـيشٍ   وسـلم  ) وآله(أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه       .. (:أسامة بن زيد  

وعمر، وكان عمره يومئٍذ عشرين سنة، وقيل مثاين عشرة فيهم أبو بكرعظيٍم 
)٤(. )..سنة، وقيل سبع عشرة سنة

فيها سرية (.. :هـ١١١١يقول الشافعي العاصمي املتوفّى سنة  -١٢

.١٦٦صفحة . يف احلديث عن أسامة/ اجلزء األول/ التحفة اللطيفة يف تأريخ املدينة الشريفة)١(
.عند حديثه عن أسامة بن زيد. ٨٣صفحة / إسعاف املُبطّأ برجال املُوطّأ)٢(
.٤٤٦٦احلديث . ٤٧٤صفحة / اب املغازيكت/ اجلزء السادس/ إرشاد الساري)٣(
.٣٤١صفحة / ١١الد / سبل اهلدى والرشاد)٤(
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)١(. )..، وعمرو بكرومعه أب... أسامة بن زيد إىل أهل أُبىن

وفيه جواز إمارة   (.. :هـ ١٣٥٣كفوري املتوفّى سنة    ريقول املبا -١٣
ألنـه كـان يف   واملفـضول علـى الفاضـل،       )وتولية الصغار على الكبـار    (املوىل  

)٢(. )..وعمراجليش الّذي كان عليهم أسامة أبو بكر 

  ِلدين، وياإلمام علي سالم اهللا عليه وين كافرعبد األصـنام من أبو! ،
:فها هو يقول

أحديكنملوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىحممداًاهللايبعثأنقبل...(
قيلوإذا.عليوال،الثالثةوال،مرأةإوالصيبواللجرالقريشمنمؤمناً

.وغريهعلي،كذلكفالصبيان،األصناميعبدونكانواهمإنالرجالعن

مثـل الصيبإميانوالقيل،البالغكفرمثلليسالصيبكفرقيلوإن
يثبتوعلي،بالغونوهموالكفراإلميانحكمهلميثبتفأولئك،البالغإميان

.البلوغدونوهوواإلميانالكفرحكمله

الـدنيا يفالكفـر حكمعليهجيري،كافرينأبوينبنياملولودوالصيب
قبلاإلسالمحكمعليهريجيفهلالبلوغقبلأسلموإذا،املسلمنيباتفاق
.املسلمنيباتفاقمسلماًيصريفإنه،البالغخبالفللعلماءقولنيعلىالبلوغ

إسالموأما،املسلمنيباتفاقالكفرمنهلمخمرجاًالثالثةإسالمفكان

يف حوادث الـسنة احلاديـة عـشرة مـن     / الد الثاين/ مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل  )١(
.٣٠٨صفحة / اهلجرة

.٢٩٧صفحة / الد العاشر/ حتفة األحوذي)٢(
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الشافعيومذهب،مشهورينقولنيعلىالكفرمنلهخمرجاًيكونفهلعلي
..الكفرمنلهٍجخمرغريالصيبإسالمأنّ

يسجدملَأولصنٍمسجدالنبوةقبلالصبيانمنصيبكونوأما... 
،لصنٍميسجدواملوحنومها،الزبريأوعلياًبأنّاجلزمميكنفال،يعرفملفهو
مـن أحـدٍ عـن نمعـي نقـل معنـا والبـل ،ذلـك بثبوتنقلمعناليسأنهكما

أناإلسـالم قبـل قـريش عـادة منألنّيقالهذابل،لصنمسجدأنهالثالثة
مثـل يفالعـادة هـو كمـا الـصبيان يفممكنفهذاوحينئٍذ،لألصناميسجدوا

)١(.كالمهانتهى .).ذلك

كافراً، وعابـداً   عليه السالم  كيف يعقل أن يكون اإلمام علي     : أقول
!لألصنام وأبواه موحدين؟

كنـت : قـال هريـرة، أبـو حـدثين الـرمحن، عبدبنيزيدكثريأيبعن.. 
اهللارسـول يفعتينامسفـ يومـاً هافـدعوت شركة،موهياإلسالمإىليأمأدعو
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفأتيت،أكرهماوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

فتـأىب اإلسـالم إىلأمـي أدعـو كنـت إيناهللارسولياقلتأبكي،وأناوسلم  
علي،مسافاليومهافدعوتأكرهمافيكتينع،هريرةأيبأميهديأناهللافادع
.هريـرة أيبأمهـدِ إهـم اللّ:وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولفقال

فلمـا ،وسـلم ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللانيببدعوةمستبشراًفخرجت جئـت
فَـ ،جمـافٍ هـو فـإذا الباب،إىلفصرتِمسعـ تفقالـت قـدمي، خـشف يأم :

.٢٨٥الصفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)١(
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درعهاتولبستفاغتسلَ: قال،املاءخضخضةومسعت،هريرةأباياكانكم
إلـه الأنأشـهد هريرةأبايا: قالتمثالباب،ففتحتمخارها،عنتوعجلَ

صـلى اهللارسـول إىلفرجعتقالورسوله،عبدهحممداًأنوأشهداهللا،إال
اهللارسوليا: قلت: قالالفرح،منأبكيوأنافأتيته،وسلم) وآله(عليهاهللا

ـدى دعوتـك، اهللاسـتجاب قد،أَبِشروهوأثـىن اهللافحمـد هريـرة، أيبأم
)١(...عليه

ألم أيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       أِمن العدل أن يدعو النيب      : أقول
عمه فاطمة بنت أسد وهريرة بالدخول باالسالم وِبهدايتها، ويترك الدعوة ل

له وآواه ورباه ومحاه ودافع عنه دفاع املستميت، حىت شهد ايب طالٍب الذي كفّ
له بذلك العدو والـصديق واملـوايل واملخـالف؟ والّـذي كـان مهيئـاً لقبـول              

!!بسوٍء كما ذَكَرته أُم أيب هريرة)إبن أخيه(الدعوة، ولَم يذكر يوماً 

شركني ، ألنّ املـ وجنساً؟مشركاً)املُحامي(ميكن أن يكون ذلك هل مثّ  
، صلى اهللا عليه وآله وسلميعادون اإلسالم ونيب اإلسالم )وال يزالون(كانوا 

د   {: ٨٢اآلية / كما يؤكّد رب العزة جلّ شأنه يف سورة املائدة         َأشـ نلََتجِـد
..}الناسِ عداوة لِلَّذِين َآمنوا الْيهود والَِّذين َأشركُوا

سورة التوبة من٢٨اآلية . }ما الْمشرِكُون نَجسإِنَّ{: تعاىلاهللا ل اق
.املباركة

من كان يعبـد مـع      ، وأي جناسٍة أبلغ ِم    أي خبثاء يف عقائدهم وأعماهلم    

.٢٤٩١احلديث.الدوسيهريرةأيبفضائلمنباب/ فضائل الصحابة كتاب/مسلمصحيح)١(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٤٩٨

وأعماهلم ما بني حماربٍة هللا، . !!.تضر، وال تغين عنه شيئاًتنفع والاهللا آهلة، ال
للحق عن سبيل اهللا، ونصٍر للباطل، ورد دوعمٍل بالفساد يف األرض ال ،وص

)١(...يف الصالح

أبِتيا:قالعليه؟أنتالذيالدينهذاما:لعليطالبأبووقال..
اخلـِري، إىلإالّيدعوناالأنهأما:فقال.معهوصلّيتوبرسوله،آمنت باهللا 

)٢(.. لِزمهاف

ألعظم، للدفاع انيبجيعل أوالده رهن إشارة العليه السالم، مثّ ها هو 
فهـل كـلّ هـذا    ،صلى اهللا عليه وآله وسلمحباً منه له ،  عنه وعن اإلسالم  

.للباطل؟؟ ونصرههللا وصد عن سبيلحماربةٌ 

عـن الزنـاد، أبـو حـدثنا : قـال شـعيب، أخربنا: قالاليمان،أبوحدثنا
فو: قالوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولأن،هريرةأيبعناألعرج،

)٣(.هِدلَوووالدهمنإليهأحبأكونحىتأحدكميؤمنالبيده،نفسيالذي

صلى اهللا عليه وآلـه  األكرم يؤذي النيب عليه السالم  علي  اإلمام  كان  
:، فها هو يقول!عليها السالمالزهراءبأذاه لفاطمة،وسلم

بنتتزوجيأنأرادملافإنه،أبعدملاموضٍعغرييفيعلعلىعتبوقد(
تغــضبالإنــكيقولــونالنــاسإنوقالـت ألبيهــافاطمــةاشــتكتهجهـل أيب

.٢٩٣الصفحة / للسعدي. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان)١(
.٥٨٣-٥٨٢صفحة / ذكر االختالف يف أول من أسلم/اجلزء األول/التأريخيفالكامل)٢(
. اإلميـان مـن وسلم )وآله(عليهاهللاصلىالرسولحب: باب/ اإلميانكتاب/ البخاريصحيح )٣(

.١٤احلديث 
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بـين إن:وقـال خطيبـاً وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولفقاملبناتك
المث،ذنآالوإين،طالـب أيببـن علـي ابنتـهم جـوا يزوأناسـتأذنوين املغرية

فإمنـا ابنتـهم ويتزوجابنيتيطلقأنطالبأيبابن   يريدأنإالّ،ذنآالمث،ذنآ
عبـد بـين منلهصهراًذكرمثذاهاآماويؤذيينراامايريبينمينبضعةفاطمة
ــوفّووعــدينفــصدقينحــدثينفقــالمشــس ــتواحلــديث،يلىف صــحيحثاب

)١(..كالمهانتهى ).الصحيحنييفأخرجناه

:وردت هذه الرواية يف كتابي البخاري ومسلم: أقول

بـن علـي حـدثين : قـال الزهري،عنشعيب،أخربنااليمان،أبوحدثنا
فـسمعت جهـل أيببنـت خطـب عليـاً إنّ: قالخمرمةبناملسورأنّحسني،
يـزعم : فقالت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفأتتفاطمةبذلك،
رسولفقامجهل،أيببنتناكحعليوهذالبناتك،تغضبالأنكقومك

أنكحتبعدأما: يقولتشهدحنيفسمعته،وسلم) وآله(عليهاهللاىصلاهللا
أنأكـره وإينمين،بضعةفاطمةوإنوصدقين،فحدثينالربيع،بنالعاصأبا

وبنـت وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولبنتجتتمعالواهللايسوءها،
اخلطبةعليواحٍد، فتركرجٍلعند،اهللاعدو.

احلسني،بنعليعنشهاب،ابن   عنحلحلة،بنعمروبنحممدوزاد
بـين مـن لـه صهراًوذكروسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمسعت،مسورعن
قين،فـصد ثينحـد : قـال فأحـسن، إيـاه مـصاهرتهِ يفعليـه فـأثىن ،مشسعبد

.٢٤٣صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)١(
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)١(..يلىفوفّووعدين

أنلـدؤيل، احلحلـة بـن عمروبنحممدحدثينكثري،بنالوليدعن... 
مـن املدينـة، قـدموا حـني أنهـم حدثه،احلسنيبنعليأنّحدثهشهاب،ابن  
بـن املسورلَِقيهعنهما،اهللارضيعليبناحلسنيمقتلمعاوية،بنيزيدعند

قـال ال،: لـه فقلـت قالا؟تأمرينحاجةمنإيلّلكهل: لهفقالخمرمة،
فـإني ؟وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسولسيفمعطيأنتهل: له

حـىت أبداً،إليهخيلصالأعطيتنيهلئناهللاوأيمعليه،القوميغلبكأنأخاف
،فاطمـة علـى جهـل أيببنـت خطـب طالـب أيببـن علـي إنّنفسي،تبلغ

ذلـك، يفالناسخيطبوهووسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفسمعت
تفنتأنأختوفوإينمين،فاطمةإن: فقاللم،حمتيومئٍذوأناهذا،منربهعلى

إيـاه مصاهرتهيفعليهفأثىنمشس،عبدبينمنلهصهراًذكرمثقال.دينهايف
حـالالً أحـرم لـست وإينيل،فـأوىف ووعدينفصدقين،حدثين: قالفأحسن،

)وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولبنتجتتمعالواهللاولكنحراماً،أحلّوال
)٢(..أبداًواحداًمكاناًاهللاعدووبنتوسلم 

..راوي هذا احلديث املسور بن خمرمة بن نوفل القرشي الزهري: أقول

:حجر العسقالينابن يقول عنه

أصـهار ذكـر بـاب / وسـلم )وآله(فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه كتاب/ البخاريصحيح )١(
.٣٧٢٩يث احلد.وسلم)وآله(عليهاهللاصلىالنيب

احلـديث  . رضي اهللا عنـها   النيببنتفاطمةفضائلباب/ فضائل الصحابة   كتاب/ مسلمصحيح )٢(
٦٣٣٧.
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ولد مبكة بعد اهلجرة بسنتني، فقـدم بـه املدينـة يف عقـب ذي احلجـة                  ... 
)١(.سنة مثان

:عبد الرب القرطيبابن ويقول

مثان ابن واملسور بن خمرمةوسلم ) وآله(يب صلى اهللا عليه   وقُبض الن ... 
)٢(.سنني

:)املسور(عن وقال الذهيب

قـدم دمـشق بريـداً مـن     . عن خاله وأيب بكر وعمر وعثمـان  ... وحدث
..عثمان يستصرخ مبعاوية، وكان ِممن يلزم عمر

.!.ى عليهر ذُِكر معاوية إالّ صلّسوع اِملامسلَم .. .:قال عروة

.الزبري ال يقطع أمراً دون املسور مبكةابن كان: عن عطاء بن يزيد قال

ملا دنا احلصني بن منري حلصار مكـة، أخـرج املـسور        : وعن أيب العون قال   
 سالحاً حلْـد، فلمـا كـان                لَمفُـرس ج واٍل لهقها يف ممن املدينة ودروعاً، ففر ه

أصـابه حجـر   ... بـسيفه القتال أحـدقوا بـه مثّ انكـشفوا عنـه واملـسور يـضرب         
ومات يف اليـوم  ... املنجنيق فانفلقت منه قطعة أصابت خد املسور وهو يصلّي   

.الّذي جاء فيه نعي يزيد

)٣(..وقيل أصابه احلجر، فحِملَ مغشياً عليه، وبقي يوماً ال يتكلّم.. 

.٦٩٨١ترمجة. ١٣٨صفحة / اجلزء العاشر/ ذيب التهذيب)١(
.٢٤٣٤ترمجة . ٤٥٥صفحة / اجلزء الثالث/ اإلستيعاب يف معرفة األصحاب)٢(
.٦٠ترمجة / ٣٩٣-٣٩٢-٣٩١الصفحات / الثاجلزء الث/ ِسيِر أعالم النبالء)٣(
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، من هذا تبين بأنّ املسور قَِدم املدينة وله من العمر ستة أعوام: أقول
خيطب الناس صلى اهللا عليه وآله وسلم مسعت رسول اهللا : ويف حديثه يقول

.)محمتِل(يف ذلك على منربه وأنا يومئٍذ 

: هقولفتأمل. !ان سبع أو مثان سنواتكوالصحيح أنّ عمره حينذاك 
!.)محتِلم(وأنا يومئٍذ 

عليه واإلمام علي،صلى اهللا عليه وآله وسلموهذا اخلرب طعن يف النيب 
     ا حالسالم، والزهراء عليها السالم، ِممبعض األكابر من العلماء على      لَم

!إظهار تعجبهم منه ومن راويه

من املسور، كيف بالَغَ بوال أزال أتعج(..: العسقالينحجر ابن يقول
أنه لو أودع عنـده الـسيف ال ميكـن    :يف تعصبه لعلي بن احلسني، حىت قال    

فاطمـة، حمتجـاً حبـديث    إبـن  ابـن  رعايةً لكونه،روحهأحداً منه حىت تزهق  
الباب، ومل يراع خاطره يف أنّ ظاهر سياق احلديث املذكور غضاضة على علي 
بن احلسني، ِلما فيه من إيهام غض من جده علي بن أيب طالب، حيث أقدم 

قتضى أن يقع من النيب صلى اهللا اعلى خطبة بنت أيب جهل على فاطمة، حىت 
)١(.)..يف ذلك من اإلنكار ما وقعوسلم ) وآله(عليه 

علـى  صلى اهللا عليه وآله وسـلم  كيف يحرم رسول اهللا  : أخرياً أقول 
ه لنفسه؟غريِه ما حلّلَ

/ بـاب ذب الرجـل عـن إبنتـه يف الغـرية واإلنـصاف            / كتـاب النكـاح   / اجلـزء التاسـع   / فتح الباري )١(
.٥٢٣٠احلديث . ٣٢٧صفحة 
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ة بنت حج هو بصفييتزو والدها عد، و)اليهودي(يي بن أخطب ألَم و
؟تعاىلهللا

يهما السالم كما أمره مثّ ملاذا لَم حياول أنْ يصلح بني علي وفاطمة عل
الباري عزوجلّ عند حدوث خصاٍم أو خالٍف بني الزوجني؟

وإن ِخفـتُم شِـقاقَ     {: من سورة النساء املباركـة     ٣٥قال تعاىل يف اآلية     
           ُفِّـقِ اريـدا إصـالحًا يوي أهلـها إن َكمـًا ِمـنأهِلهِ وح كَمًا مِنبينِهِما فابعثوا ح

..}عليماً خبريًابينهما إن اَ كان

َفانكِحواْ ما طَاب لَكُم {:أربعثُم إعلم بأنّ اهللا قد أحلّ الزواج من
خِْفتُم فَِإن اعبرو ُثالثى وثْناء مسالن نم  اُنكُم مـأَي َلكَتا مم أَو ةاِحددِلُواْ فَوأَالَّ تَع

.اءالنس-٣/}أَالَّ تَعولُواْذَلِك أَدنَى

منع حدوث هذا الزواج، صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكن رسول اهللا 
حبيث يغير احلكم الشرعي من حالٍل ته؟البنفهل يغير النيب بشرع اهللا إنتصاراً 

!إىل حرام

وهل كان للنيب أن حيرم أمراً أحلّه اهللا تعاىل، وحيرمه على العباد؟ وهل 
تـه علـى حـساب الـشرع واحلـالل      البنينتصر النيب يعطّل أحكام اهللا؟ وهل

واحلرام؟

أتباع مدرسة )صحاح(وحول تطبيق الشرع احلنيف، الحظ ما جاء يف 
:سنة الصحابة
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أخربين عروة بن الزبري، عن عائشة زوج الـنيب      : شهاب، قال ابن   عن.. 
أنّ قريشاً أمهّهم شأن املرأة اليت سرقت يف عهـد     ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه  

مـن يكلّـم فيهـا    : يف غـزوة الفـتح، فقـالوا   وسـلم   ) وآله(لنيب صلى اهللا عليه     ا
ومن جيترئ عليه إال أسـامة     : ؟ فقالوا وسلم) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

فـأُيت ـا رسـول اهللا      ،وسـلم ) وآلـه (رسول اهللا صلى اهللا عليه       ببن زيد، حِ  
ن زيد، فتلون وجـه رسـول     فكلّمه فيها أسامة ب    ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه  

أتشفع يف حد من حـدود اهللا؟ فقـال       : فقال ،وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     
استغفر يل يا رسول اهللا، فلما كان العشي، قـام رسـول اهللا صـلى               : له أسامة 
أمـا  : على اهللا مبـا هـو أهلـه، مث قـال    فاختطب، فأثىن   ،وسلم) وآله(اهللا عليه   

من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الـشريف تركـوه،        بعد، فإمنا أهلك الذين     
 ،ي والّذي نفسي بيـده وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلدلـو أنّ  ،وإن

فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، مثّ أمربتلك املرأة اليت سرقت فقُطعت
)١(.يدها

تهاون يف تطبيق صلى اهللا عليه وآله ال يالنيب األكرم يف الرواية نرى أنّ
،حىت لوكانت على ابنته فاطمة الزهراء عليها السالم،األحكام الشرعية أبداً

ويـرفض  ! بنتـه إالـشرع علـى   فكيف يحرم ما أحلّه اهللا؟ وال يطبق أحكـام 
! غضبها؟

:خياراتةاآلن أمام ثالثنحن ف

.٤٤٢٧احلديث .. باب قطع السارق الشريف وغريه/ كتاب احلدود/ صحيح مسلم)١(
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العـدلَ والعمـل  صلى اهللا عليه وآله وسلم   عن النيب   أنْ ننفي   إما   -١
..تهالبنلينتصر !.. ضيه مصلحته هوته يعمل مبا تقله أننثبت بكتاب اهللا، و

ومـن  ،رت األحكام من أجلـها  إما أنّ فاطمة معصومة، هلذا تغي     و -٢
صـلى اهللا عليـه وآلـه    وهلا أحكام خاصةٌ، مثل أحكام الـنيب  .. أجل رضاها 

..بالزواج بأكثر من أربعوسلم 

نَ كـذباً  وضـاعو الهذا الكالم كلّه وضـعه  إما أنّ هذه احلادثة، و   و -٣
لكي يستروا على السبب الرئيـسي  وزادوها على احلديث األصلي، فتراًءاو

.لغضب الزهراء عليها السالم

..تيمية، وأتباعهالبنوكلّ هذه اخليارات لن تروق 

والرواية التالية؟)إبنة عدو اهللا(مثّ كيف نوفّق بني رواية 

عليـه اهللاصـلى الـنيب بعـث : قال،أبيهعنبريدة،بناهللاعبدعن... 
،اغتسلوقدعلياًأبغضوكنتاخلمس،ليقبضخالدإىلعلياًوسلم ) وآله(

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى الـنيب علىقدمنافلماهذا،إىلترىأال: خلالدفقلت
ال: قـال نعـم، : فقلـت علياً؟أتبغضبريدةيا: فقالله،ذلكذكرتوسلم  
)١(.. ذلكمنأكثراخلمسيفلهفإنتبغضه

:حجر العسقالينابن يقول

هكَذَا)ترىأَالِلخاِلدفَقُلْتِاغْتسلَوقَداًعِليأَبغضوكُنت(لهقَو..(

الـسالم وخالـد بـن الوليـد        عليهطالبأيببنعليبعثباب/ املغازيكتاب/ البخاريصحيح )١(
.٤٣٥٠احلديث . إىل اليمن قبل حجة الوداع
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قَعدهوراًِعنصتخم،قَدوهدرمساالأَواِعيِليقِمنحِإلَىطُرونرةَبادبلَِّذياع
هجرأَخاِريخالْباقهِ ِفـي فَقَـالَ طَِريقهِمنـثَ (ِسـيعـ بِلياِلـد ِإلَـى اًعقْـِسم خِلي

ِبفَتِح)سِبيئَةِلنفِْسِهِمنهعِليفَاصطَفَىالْفَيء،ِليقِْسم(لَهِروايٍةوِفي)الْخمس
ِمــنجاِريــةأَيهمـزة ثُــمسـاِكنة، تحتاِنيــةبعــدهاالْموحـدة وكَــسرالْمهملَـة 
خاِلـد فَقَالَ،رأْسهيقْطُرأَصبحثُم،جاِريةِمنهفَأَخذَ(لَهِروايةوِفيالسبي،
ِمـن دوَألحمـ )عِليـاً أَبغضوكُنت: بريدةَقَالَهذَا؟ماصنعترىأَال: ِلبريدةَ
لَـم بغـضاً اًعِليـ أَبغـضت (أَِبيـهِ عـن بريدةَبناللَّهعبدعنالْجِليلعبدطَِريق
: قَـالَ ،اًعِليـ بغـضهِ علَىِإالّأُِحبهلَمقُريشِمنرجالًوأَحببتأَحدا،أَبغضه
:وسـلم ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّىالنِبيِإلَى-الرجلأَي-فَكَتباًسبيفَأَصبنا
أَفْضلُِهيوِصيفَةٌالسبيوِفي،اًعِليِإلَينافَبعثَ: قَالَيخمسه،منِإلَيناِابعثْ

مـا حسنالْأَبايا؟فَقُلْت،يقْطُرورأْسهفَخرج،وقَسمفَخمس: قَالَالسبي،
ِفـي صـارت ثُمالْخمس،ِفيصارتفَِإنهاالْوِصيفَة،ِإلَىترأَلَم: فَقَالَهذَا؟

علَـى قَـِدمنا فَلَمـا : (قَولـه )ِبهـا فَوقَعـت ،عِليآِلِفيصارتثُممحمد،آِل
ِبيلَّىالنِهاللَّهصلَيوسلم   ) وآله(ع(ةِفيايـد ِروبِليـل عالْج) ـبـل فَكَتجالر
فَبعثَِنـي ،ِابعثِْنـي : فَقُلْـت ِبالِْقـصِة، وسـلم    ) وآلـه (علَيـهِ اللَّـه صلَّىالنِبيِإلَى

؟اًعِليــأَتـبغض بريـدةَ يـا فَقَـالَ (قَولــه. )صـدق ويقُـول الِْكتـاب يقْـرأ فَجعـلَ 
فَقُلْت :معال: قَالَ،نِغضهبت(ادـة ِفيزايـد ِروبِليـل عالْج)ِْإنو ـتكُن ـهِحبت
ددفَازاًلَهبح(.لهقَو) َّفَـِإن ـس ِفـي لَـهمأَكْثَـر الْخ ِمـن ـة ِفـي )ذَِلـكايـد ِروبع

ِمـن أَفْـضل خمـس الِْفيعِليآِللَنِصيبِبيِدِهمحمدنفْسالَِّذيوفَ(الْجِليل
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وأَخـرج )عِلـي ِمـن ِإلَـي أَحـب الناسِمنأَحدكَانَفَما: قَالَ(وزاد)وِصيفَة
ِبطُوِلـهِ بريـدةَ بـن اللَّـه عبـد عنالِْكنِديأَجلَحطَِريقِمنالْحِديثهذَاأَحمد
ادزقَعال(آِخـره ِفيوِفيتِليع،هـي فَِإنـا ِمنأَنو ـهِمن ـوهو كُمِلـيـِدي وعب(

هجرأَخدومضأَحاًأَياِئيسالنوِعيدطَِريقِمنـن سة بـديبع ـنـد عبـن اللَّـه عب
ِاحمـر قَدوسلم  ) وآله(علَيِهاللَّهصلَّىالنِبيفَِإذَا(آِخرهوِفياً،مختصربريدةَ
الْوجـه هـذَا ِمـن الْحـاِكم وأَخرجـه )وِليهِليِفعوِليهكُنتمن: يقُولوجهه
بعـضها يقَويطُرقوهِذِهالْجِليل،عبدِروايةنحوالْجاِريةِقصةوِفيِه،مطَوالً

ِمـن أَخـذَ رآهَألنـه اًعِليـ الـصحاِبي أَبغضماِإن: الْهرِويذَرأَبوقَالَ. اًبعض
أَخذَأَنهوسلم ) وآله(علَيِهاهللاصلَّىالنِبيأَعلَمهفَلَماغَلَّ،أَنهفَظَنالْمغنم،

..أَحبهحقّهِمنأَقَلّ

اهللاصـلَّى اهللارسـول ِبنتلَىعالتسريجوازالْحِديثِمنويؤخذُ...
ِفـي الِْمـسور حـِديث ِفـي وقَعِلما،علَيهاالتزِويجِبِخالِفوسلم  ) وآله(علَيِه

)١(.كالم العسقالينانتهى .)!النكَاحِكتاب

أحـب اإلمـام عليـه     )بريـدة (هو الدليل على أنّ الـصحايب       ما: أقول
 ِلمقِّه؟؟السالم، عندما عأخذ أقلّ من ح هي، !أنوما هو احلُكم جبواز التسر

خبالف التزويج على الزهراء عليها السالم؟؟

وهو يـثين علـى اإلمـام علـي    ،صلى اهللا عليه وآله وسلممثّ الحظ النيب   

ِإلَـى الْوِليـدِ بـنِ وخاِلـدِ طَاِلٍبأَِبيبِنعِليبعِثباب/ كتاب املغازي / اجلزء الثامن / فتح الباري )١(
.٤٣٥٠احلديث. ٦٦صفحة / الْوداِعحجِةقَبلَالْيمِن
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عليه السالم، ويؤكّد على حمبته ومواالته، وهو ينكح إمرأة أخرى، والزهـراء          
!!يف ذمتهعليها السالم ال زالت

!فأين أذى علي بن أيب طالب لفاطمة الزهراء عليها السالم؟

:سالم اهللا عليهافاطمة الزهراءوالصحيح أنّ أبا بكرٍ هو الّذي أغضب

نّ فاطمـة   أخربته  أاخربين عروة بن الزبري أنّ عائشة       : شهاب قال ابن   عن
سـألت أبـا بكـر      وسـلم   ) وآلـه (ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه      )عليها السالم (

قال ال نـورث  وسلم ) وآله(مرياثها فقال ابو بكر انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه   
با بكـر فلـم تـزل       أفهجرت   )عليها السالم (فغضبت فاطمة   . ماتركنا صدقة 

)١(..)شهرأمدة ستة (مهاجرته حىت توفّيت 

:تيميةابن ويقول

فقال؟يانتصلّأالفقال،ليالًوفاطمةطرقهملاالصحيحنييفوكذلك(
فخذهيضربوهوفانطلق.بعثنايبعثناأنشاءإن،اهللابيدأنفسناإمنايعلله

)٢(.).جدالًشيءأكثراإلنسانوكانويقول

:الروايةإليك نص : أقول

أخربين علـي بـن     : عن الزهري  ،، عن اسحاق  خربنا عتاب بن بشري   أ.. 
انّ رسـول اهللا    : الـب قـال   رضي اهللا عنهما، أخـربه أنّ علـي بـن ايب ط           حسني

رسـول اهللا  بنـت الـسالم طَرقَـه وفاطمـة عليهمـا   وسلم ) وآله(صلى اهللا عليه  

.٣٠٩٣احلديث . باب فرض اخلمس/ كتاب اخلمس/ صحيح البخاري)١(
.٢٤٣صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)٢(
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: فقلـت :أال تصلّون؟ فقـال علـي  : همفقال لَ  ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    
فانصرف رسول اهللا نْ يبعثنا بعثَنا، أذا شاء إإنما انفسنا بيد اهللا، ف! يارسول اهللا

حني قال له ذلك، ومل يرجع اليه شـيئاً، مث مسعـه          وسلم  ) وآله(صلى اهللا عليه    
ْنـسان أَكْثَــر شــيءٍ  وَكــان اِإل{: وهــو مــدبر يــضرب فخــذه، وهــو يقــول

)١(.}جدًال

عتاب بن بشري اجلزري احلراين )هداك اهللا(من رواة هذه الرواية : أقول
!موىل بين أُمية

.!اديث منكرةروى بآخره اح: محد بن حنبلأقال فيه 

.!ليس بذاك يف احلديث: وقال النسائي وحممد بن سعد

)٢(.!امحد كف عن حديثه.. .:داووديب أوقال اآلجري عن 

شرح هـو يـ  و)هـ٩٢٣املتوفّى (، الحظ القسطالين )هداك اهللا(واآلن  
:حلديثا

قاله تسليماً لعذره، وأنه ال : قيل. جدالًشيء وكان اإلنسان أكثر(.. 
ليس لإلمام أنْ يشدد يف النوافل، فإنه صلى اهللا : بطّالابن وقال. يهعتب عل

أنفسنا بيد اهللا، فهـو عـذر يف النافلـة، ال يف    : قنع بقولهوسلم ) وآله(عليه  

ْنـسان أَكْثَـر شـيٍء    وكَـان اإلِ {: بـاب / كتاب االعتصام بالكتاب والسنة / صحيح البخاري  )١(
.٧٣٤٧احلديث . }جدًال

.٣٧٦٣ترمجة / ٢٨٨-٢٨٧ة صفح/ ١٩اجلزء / ذيب الكمال للمزي)٢(
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)١(. )..الفريضة

صلى األعظم عليه السالم الكثري من سنة النيب ي على اإلمام عليخِف
:، فها هو يقول!مات، ومل يكن يعرفهبل منها ما،اهللا عليه وآله وسلم

)خفقد،عنهاهللارضيوعليـ منعليهيساهللاصـلى اهللارسـول ةن
انتـهى   .)..يعرفـه مولَـ مـات مـا ومنـها ،ذلكأضعافوسلم  ) وآله(عليه

)٢(.كالمه

كيف جيوز أن خيفى عليه سنة من رباه يف حجره، وغذّاه مـن             : أقول
تيمية ابن ولَيت.!؟صلى اهللا عليه وآله وسلم  ه  ورث العلم من  علمه، حىت   

!واحٍد ِمما لَم يعرفه عليه السالميٍءشأخربنا ب

أيبعــنإســرائيل،عـن وكيــع،نــاثأيب،حـدثين : قــالاهللاعبــدحـدثنا 
علـي قتـل بعـد علـي بـن احلـسن خطبنا: قالحبشيبنعمروعنإسحاق،

،اآلخرونهكَأدروال،بعلٍملوناألوهقَبسماأمس،لٌجرمكُقَفارلقد: فقال
فـال ايـة الرويعطيـه ليبعثـه وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول كانإن

مـن درهـم سبعمائةإالّبيضاءوالصفراءمنتركوماله،يفتححىتينصرف
.هلهألخلادٍميرصدهاكانعطائه

)٣(.صحيحإسناده: وصي اهللا بن حممد عباستعليق احملقّق

صـفحة  / بـاب حتـريض الـنيب علـى صـالة الليـل           / كتـاب التهجـد   / اجلزء الثالث / إرشاد الساري  )١(
١٧٧.

.٤٣صفحة / اجلزء السادس/ منهاج السنة)٢(
.١٠١٣احلديث / ٥٩٥صفحة / اجلزء الثاين/ فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل)٣(
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خطَبنـا  : عن ِإسراِئيلَ، عن أَِبي ِإسحاق، عن عمِرو بِن حبِشي، قَالَ         .. 
لَقَد فَارقَكُم رجلٌ " : الْحسن بن عِلي بعد قَتِل عِلي، رضِي اُهللا عنهما، فَقَالَ

     لُونَ ِبِعلٍْم، واَألو قَهبا سِس مونَ،    ِباَألماآلِخـر كَـهرـولُ اهللاِ   ال أَدسِإنْ كَـانَ ر
لَيبعثُه ويعِطيِه الرايةَ، فَـال ينـصِرف حتـى يفْـتح        ،وسلم) وآله(صلَّى اُهللا علَيهِ    

ِإال سـبع ِمائَـِة ِدرهـٍم ِمـن عطَاِئـِه كَـانَ          ،لَه، وما ترك ِمـن صـفْراَء وال بيـضاَء         
".يرصدها ِلخاِدٍم َألهِلِه

عمـرو بـن حبـشي روى عنـه اثنـان،            حسن،: تعليق الشيخ األرنؤوط  
)١(.، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني٥/١٧٣" الثقات"حبان يف ابن وذكره

وحـدثنا علـي بـن حكـيم     : قـال عثمـان    ،ثنـا أبـو إسـحاق      ،ثنا زهري .. 
عـن أيب  ،يك بـن عبـد اهللا  ثنـا شـر  :قـاال ،عمرو بن عون الواسطي  و األودي

قثم بن العباس كيف ورث علي رسول اهللا صـلى اهللا    سألت: إسحاق قال 
. ألنه كان أولنا به حلوقاً، وأشدنا به لزوقاً: دونكم؟ قالوسلم ) وآله(عليه

)٢(.صحيح: الذهيب يف التلخيصتعليق

ت أبا  مسع: مسعت قاضي القضاة أبا احلسن حممد بن صاحل اهلامشي يقول         
وذُكر له قول : اعيل بن إسحاق القاضي يقولامسمسعت : عمر القاضي يقول

إنما يرث الوارث بالنسب، أو بالوالء، وال خالف بني أهـل          : قثٍم هذا، فقال  

باب حديث احلسن بن علي بن أيب طالـب رضـي اهللا    / اجلزء الثالث / مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )١(
.١٧٢٠احلديث . ٢٤٦صفحة / عنه

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )٢(
.٢٣١/ ٤٦٣٣احلديث . ١٣٦صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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فقد ظهـر ـذا اإلمجـاع أنّ عليـاً ورث     ال يرث مع العم،العمابن   العلم إنّ 
. وبصحة ما ذكره القاضي.ومدوسلم ) وآله(العلم من النيب صلى اهللا عليه 

)١(!.وسكت عنه الذهيب يف التلخيص

ابـن   عـنِ ِعكِْرمـةَ، عـن حـرٍب، بـنِ ِسماِكعننصٍر،بنأَسباطُثنا.. 
اُهللاصلَّىاِهللارسوِلحياِةِفييقُولُعِليكَانَ:قَالَعنهمااُهللارِضيعباٍس
ــِه ــهوآ(علَيـ ــلم) لـ ــولُاَهللاِإنَّ:وسـ ــاتأََفـــإِن{: يقُـ علَـــىانْقَلَبـــتُمقُِتـــَلأَومـ

 قَـاِبكُماِهللا،}أَعالوقَِلبنلَىناعقَاِبنأَعدعاِإذْبانداِهللا،اُهللاهولَِئناتمأَو
وابـن ووِليـه، َألخـوه ِإنيِهللاواأَمـوت، حتىعلَيِهقَاتلَماعلَىُألقَاِتلَنقُِتلَ
.ِمنيِبِهأَحقفَمنلِْمِه،ِعوواِرثُعمِه

)٢(.التلخيصيفالذهيبعنهسكتو

الصحابة على تأويل القـرآن، كمـا        لَفى السنة على من قات    ختوكيف  
لَقاتعلى ترتيله؟صلى اهللا عليه وآله وسلم م النيب ه

كنا جلوساً يف املسجد، فخـرج رسـول       : سعيد اخلدري، قال  عن أيب   .. 
فجلس إلينا، ولكأنّ على رؤوسـنا الطـري، ال    وسلم  ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     

إنّ منكم رجالً يقاِتلُ الناس على تأويل القرآن، كما : (فقاليتكلّم أحد منا، 
اهللا؟ قال ال، فقام أنا هو يا رسول: ، فقام أبو بكر فقال)قوِتلتم على ترتيله

ال، ولكنـه خاصـف النعـل يف      : (أنا هـو يـا رسـول اهللا؟ قـال         : عمر فقال 

.٢٣٢/ ٤٦٣٤ث احلدي. نفس املصدر السابق)١(
.٢٣٣/ ٤٦٣٥احلديث . نفس املصدر السابق)٢(
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) وآله(فخرج علينا علي ومعه نعلُ رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال)احلجرة
)١(.يصلح منهاوسلم 

من يقاتل على : "قوله: قال السندي(: يقول الشيخ شعيب األرنؤوط
ل البغاة معتمداً فيه على تأويل القرآن، وهو قوله يقات: ، أي"تأويل القرآن

، وذلك ألنّ معرفـة أنّ هـؤالء بغـاة يـستحقّون       }فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِـي   {: تعاىل
.القتال حيتاج إىل التأمل والفهم، فَجعلَ قتال أولئك مبنياً على التأويل

هللا تعـاىل   قاتل املشركني معتمداً علـى ترتيـل ا       : ، أي "على ترتيله : "قوله
اتِلُوا الْمـشرِكِني   {: قتاهلم يف القرآن بقوله    فـيكم مـن يجمـع بـني       : ، أي }قـَ
) وآلـه (ويف هذا احلديث معجزة له صـلَّى اُهللا علَيـِه           .. قتال البغاة واملشركني  

)٢(.).فقد أخرب قبل الوقوع، فوقع كما أخرب، واهللا تعاىل أعلم،وسلم

إلمام علي بن أيب طالب عليه السالم، إنكاره نفاق الصحابة، ببغضهم ل
محتجاً بأنّ هذه العالمة غري مذكورة من ضمن صفات املنـافقني يف القـرآن        

حبق من يبغض صلى اهللا عليه وآله وسلم الكرمي، معرضاً عن أحاديث النيب 
: فها هو يقول.عليه السالماًاإلمام علي

ٍق، وظن فيه أنـه كـان       عتقاداً غري مطاب  اعتقد يف بعض الصحابة     امن  (.. 
وهـذا ِممـا   كافراً أو فاسقاً فأبغضه لذلك، كان جاهالً ظاملاً، ومل يكن منافقاً،         

ما كنا نعـرف  : يبين به كذب ما يروى عن بعض الصحابِة كجابر، أنه قال  

.٣٢٧٤٥احلديث . ١٠٥صفحة / كتاب الفضائل/ اجلزء السابع عشر/ أيب شيبةابن مصنف)١(
.٢٩٧يف هامش ص١١٧٧٣عند تعليقه على احلديث / ١٨ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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إالّ ببغضهم علي بن أيب وسلم ) وآله(املنافقني على عهد النيب صلى اهللا عليه 
النفي من أظهر األمور كذباً، ال خيفى بطالن هذا النفي على طالب، فإنّ هذا 

آحاد الناس، فضالً عن أنْ خيفى مثل ذلك على جابر أو حنوه، فإنّ اهللا قد              
من عالمات املنافقني وصفام أموراً متعددة ليس ذكر يف سورة التوبة وغريها

علي ١(.كالمهانتهى .)..يف شيٍء منها بغض(

مستدرك سند احلديث يف غري لَم يطّلع على )!حد زماِنِهأو(لعلّ : أقول
.!الصحايب جابر بن عبد اهللا األنـصاري    قول  ، والّذي فيه    حلاكم النيسابوري ا

.والّذي ضعفه الذهيب

إنمـا كُنـا نعـرف منـافقي األنـصار      : عن أيب سـعيد اخلـدري، قـال     ... 
.ببغضهم علياً

: يف تعليقه على احلديثعباس وصي اهللا بن حممدويقول حمقّق الكتاب
)٢(.إسناده صحيح

أنـا : قَـالَ موسـى بناِهللاعبيدقثنا،مسِلٍمبنعِليقثنا،اِهللاعبدحدثَنا
دمحمنبِليع،لَِميالسنِدعبِناِهللاعِدبمحِنمِقيٍل،بعناِبِرعِنجِدببع

.لياًعِببغِضِهمِإالّاَألنصاِرمعشرمناِفِقينانعِرفكُناما: قَالَاِهللا

)٣(..إسناده حسن: وقال احملقق يف تعليقه على احلديث

.١٤٩صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
.٩٧٩احلديث / ٥٧٩صفحة / اجلزء األول/ فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل)٢(
.١٠٨٦احلديث . ٦٣٩صفحة / ومن فضائل علي رضي اهللا عنه/ نفس املصدر السابق)٣(
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املنـافقني، الّـيت     )صـفات (إحدى عالمات   ،  )هداك اهللا (الحظ  واآلن  
واليت يريـد أن  ،صلى اهللا عليه وآله وسلمذَكَرها الّذي ما ينطق عن اهلوى  

:)!وجبدارة(ينكرها الّذي حيملها 

معاوية، عـن األعمـش،   حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا وكيع، وأبو 
ح وحدثنا حيىي بن حيىي، واللفظ له، أخربنا أبو معاويـة، عـن األعمـش، عـن                

والّذي فَلَق احلَبة، وبرأ النسمة، إنه : قال علي: عدي بن ثابت، عن زر، قال
أنْ ال يحبين إالّ مؤمن، : إيلّوسلم ) وآله(لعهد النيب األمي صلى اهللا عليه   

)١(.وال يبغضين إالّ منافق

إنكارههدصلى اهللا عليه وآله وسلم األكرم ألحاديث مؤاخاة النيب ، ور
فها هو يقول!عليه السالملإلمام علي ،:

والـنيب صـلى اهللا عليـه    عةٌ،إن أحاديث املؤاخاة لعلي كلّها موضو  (.. 
، وال بـني أيب  وال آخى بني مهاجري ومهاجريلَم يؤاِخ أحداً،  وسلم  ) وآله(

ــاجرين        ــني امله ــى ب ــن آخ ــصاري، ولك ــصاري وأن ــني أن ــر، وال ب مــٍر وع بك
)٢(.هذيانهانتهى .)..واألنصار

:حجر العسقالينابن خري من يرد عليك،: تيميةالبنأقول 

 ..)كَرأَنلَىابن وع اب الردة ِفي ِكتِميياة ابن تاخؤالْم اِفِضير الرطَهالْم
ِلعِلي،وسلم ) وآله(بين الْمهاِجِرين، وخصوصا مؤاخاة النِبي صلَّى اهللا علَيِه 

.٢٤٠ح. باب الدليل على أنّ حب األنصار وعلي من اإلميان/ كتاب اإلميان/ صحيح مسلم)١(
.٣٦١صفحة / ابعاجلزء الس/ منهاج السنة)٢(
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أِْليِف قُلُـوب بعـضهم     وِلتـ بعـضاً   َألنَّ الْمؤاخاة شِرعت ِإلرفَاِق بعـضهم       : قَالَ
َألحـدٍ  وسـلم  ) وآلـه (على بعٍض، فَال معنـى ِلمؤاخـاِة النِبـي صـلَّى اهللا علَيـِه            

    اِجِريهِلم اِجِريهاِة ماخؤال ِلمو ،مهِإغْفَـالٌ      ،  ِمناِس، وِبالِْقي صِللن دذَا رهو
الْمهـاِجِرين كَـانَ أَقْـوى ِمـن بعـٍض ِبالْمـاِل             ، َألنَّ بعض  عن ِحكْمة الْمؤاخاة  

والْعـِشرية والْقُـوى، فَــآخى بـين اَألعلَـى واَألدنــى، ِليرتِفـق اَألدنـى ِبــاَألعلَى،       
وسلم ) وآله(وِبهذَا تظْهر مؤاخاته صلَّى اهللا علَيِه ويستِعني اَألعلَى ِباَألدنى، 

ِليِلعرمتاسثَة وعل الْبقَب ا ِمنبد الصهع قُوم ِبِه ِمنالَِّذي كَانَ ي وه هَألن ،..(.
)١(.تيميةابن رد العسقالين لكالمانتهى 

صلى األكرم يفيت بفتاوى يكذّبها النيب ،سالم اهللا عليهاإلمام علي كان 
:، فها هو يقول!اهللا عليه وآله وسلم

بــأنّ)يقـصد اإلمـام علـي عليـه الـسالم     (أفـىت فقـد ،ىالفتـاو اأمـ و.. (
أفـىت قدكانالفتياوهذه،األجلنيأبعدتعتدحاملوهيزوجهاعنهاىاملتوفّ

فقـال .وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعهدعلىبعككبنالسنابلأبوا
ذلـك وأمثـال ،لالـسناب أبـو بِذكَـ وسـلم    ) وآلـه (عليهتعاىلاهللاصلىالنيب
)٢(.ذيانههه والمكانتهى .)..كثري

علي بن أيب طالب عليه )تيافُ(عباس عن ابن الحظ ماذا يقول: أقول

)وآلـه (باب كيف آخى الـنيب صـلى اهللا عليـه      / كتاب مناقب األنصار  / اجلزء السابع / فتح الباري  )١(
.٣٩٣٧احلديث . ٢٧٢صفحة / وسلم بني أصحابه

.٢٤٣صفحة / اجلزء الرابع/ منهاج السنة)٢(
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.السالم

ماكسِـ عـن شـعبة أخربنا:قال،الطيالسيداوود   أبوسليمانأخربنا... 
عنثقةٌناثَدحإذا:قالعباسبنعنثحيدعكرمةمسعت:قالحرببن

التيافُبعلين١(..دوهاع(

إذا حـدثَنا ِثقَـةٌ     :عباٍس قال ابن   سعد بإسناٍد صحيٍح عن   ابن   روى... 
)٢(. ..زهاتيا لَم نتجاوعن علي بفُِ

بشيحعنحدثنا شريك، عن أيب إسحاق،      : اعيل بن موسى  امسحدثنا  
وأنـا ،مينعلي:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال:قالجنادةبن
.عليأوأناإالّيعنييؤدوال،عليمن

)٣(.١١٩ماجةابن سنن: حسن: تعليق الشيخ األلباين

يفتفاقهماإوطريقتهماحاِدتإيفاملبالغةمعناه:منهوأنامينهذا...(
)٤(.)..تعاىلاهللاطاعة

حه عند التمعن يف هذا اجلزء من املعىن الّذي بينه النووي يف شر: أقول

نة ويقتدى به من أصـحاب  باب ذكر من كان يفيت باملدي/ اجلزء الثاين/ سعدالبن الطبقات الكربى  )١(
.٣٣٨صفحة . وسلم)وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه 

باب مناقـب علـي بـن    / كتاب فضائل الصحابة / اجلزء السابع / حجر العسقالين البن   فتح الباري  )٢(
.٣٧٠٧احلديث . ٧٣صفحة / أيب طالٍب القرشي اهلامشي

باب مناقب علـي بـن أيب     / تاب املناقب ك/ اجلزء الثالث / صحيح وضعيف سنن الترمذي لأللباين     )٣(
.٣٧١٩احلديث . ٥٢٢صفحة / طالب رضي اهللا عنه

.٢٤٧٢احلديث .٢٦صفحة .جلَيِبيٍبفَضاِئِلِمنباب/ ١٦اجلزء / املنهاج)٤(
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أراد من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ، نفهم منه أنّ النيب )٢٤٧٢(للحديث
أن  ،)املذكور يف صحيح وضعيف سنن الترمذي آنفـاً       (يف احلديث الشريف  

..إنّ علي بن أيب طالب ينهج نهجي، ويسلك مسلكي: يقول

صـلى اهللا   هويؤدي عن  ،الذي يسلك مسلك النيب وينهج منهجه     بفكيف  
خمالفة لشرع اهللا وسـنة رسـوله        ىويفيت بفتاو ! يشرب اخلمر  ،ه وسلم عليه وآل 

؟صلى اهللا عليه وآله وسلم

: اعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازٍم قال         امسثنا سفيان، عن    ... 
كنت باملدينة، فبينا أنا أطوف يف السوق، إذ بلغت أحجار الزيت، فرأيت قوماً 

وهـو يـشتم علـي بـن أيب طالـٍب، والنـاس       جمتمعني على فارٍس قد ركب دابةً     
مـا هـذا؟   : وقوف حواليه، إذ أقبل سعد بن أيب وقاص، فوقف علـيهم فقـال     

فقالوا رجلٌ يشتم علي بن أيب طالب، فتقدم سـعد فـأفرجوا لـه، حـىت وقـف                
ألَـم يكـن أول مـن    علي بـن أيب طالـب؟  هذا، على ما تشتميا: عليه فقال 

؟ وسـلم  ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه لّى مع أسلم؟ ألَم يكن أول من ص    
...أعلم الناس؟نكُيلَمأَألَم يكن أزهد الناس؟ 

)١(.على شرط البخاري ومسلم: تعليق الذهيب يف التلخيص

خيالف صلى اهللا عليه وآله وسلم هل يعقل بأنّ باب مدينة علم النيب و
عليه السالم باألحكام مام عليأَم تريد أن تبين جهل اال     ه؟امعلّمه يف فتاو  

ه الشرعية، وتكذيب األحاديث املروية يف علمه سالم اهللا عليه، واليت منها قول

.١٧١٩/ ٦١٢١احلديث / ٥٧١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)١(
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:عليه السالم

 ...لَت ، لوين عن كتاب اهللا، فواهللا ما منه آيةوسزإالّ وأنا أعلم بليٍل ن
.....أم بنهار

راهيم، نا حممد وحدثين أمحد بن فتح، نا محزة بن حممد، نا إسحاق بن إب
بن عبد األعلى، ثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن وهب بن عبد اهللا، عن أيب  

سلوين، فـواهللا   : شهدت علياً رضي اهللا عنه وهو خيطب ويقول       : الطفيل قال 
وسـلوين عـن   ال تسألوين عن شيء يكـون إىل يـوم القيامـة إالّ حـدثتكُم بـه،            

أم بسهٍل نزلَت ، أعلم بليٍل نزلَت أم بنهاركتاب اهللا، فواهللا ما منه آية إالّ وأنا
..أم جببل

)١(..ورجاله ثقات. إسناده صحيح: تعليق احملقق

 عمر، عنـدما أفـىت لـسائٍل جمنـٍب     )!الفاروق(تيمية فتوى ابن   وهل فات
!ال تصلِّ؟: بقوله

-سعيٍد القطّان ابن   يعين-حيىيحدثنا: حدثين عبداهللا بن هاشم العبدي    
،بـزى أعن سعيد بن عبد الـرمحن بـن   حدثين احلَكَم عن ذَر،   :عبة، قال عن ش 

ال(:انـي أجنبـت فلـم أجـد مـاًء فقـال      :بيـه أنّ رجـالً اتـى عمـر فقـال     أعن  
صفقال عمار أما تذكر، يا امري املـؤمنني إذ أنـا وانـت يف سـريٍة فأجنبنـا         )لِّت ، .

يف التراب وصلّيت، فقال انا فتمعكْتوأما ،نت فَلَم تصلِّأفأما فلم جند ماًء 
ــديك  وســلم ) وآلــه(الــنيب صــلى اهللا عليــه  إنمــا كــان يكفيــك ان تــضرب بي

.٧٢٦احلديث . ٤٦٤صفحة / اجلزء األول/ عبد الربالبن هجامع بيان العلم وفضل)١(
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.تِق اهللا ياعمـار ا: مث متسح ما وجهك وكفّيك فقال عمر   ،  مث تنفخ ،  االرض
)١(!!قال إنْ شئت ملْ أُحدث به

فتـدا          أم ،ـتر أفـىت بـرجم جمنونـٍة قـد زنمأنّ ع رك األمـر بـأمٍر مـن    فاته
عليه السالم؟اإلمام علي

بو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين، ثنا حممد بن عبد الوهاب،       أأخربنا  
عباس، رضي اهللا   ابن   أنبأ جعفر بن عون، أنبأ االعمش، عن ايب ظَبيان، عن         

، فمر ا علـي بـن ايب       فأمر برمجها قد فَجرت    مببتالٍةأُِتي عمر   : عنهما قال 
أَمر ِبها : ما هذه؟ قالوا:طالب رضي اهللا عنه ومعها الصبيان يتبعوا، فقال

أَلَم تعلم أنّ القلم : فردها وذهب معها اىل عمر  وقال: عمر أَنْ ترجم، قال
رفع عن انون حىت يعقل، وعن املُبتلى حىت يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ، 

.. وعن الصيب حىت حيتلم

)٢(.على شرط البخاري ومسلم: ذهيب يف التلخيصتعليق ال

...املصاب بالعاهات واملصائب واالمراض وغريها:املُبتلى

كـان عمـر   : عن سعيد بـن املـسيب قـال    ..:عبد الرب القرطيب  ابن   يقول
وقال يف انونة الـيت أمـر برمجهـا، ويف    . يتعوذ من معضلٍة ليس هلا أبو حسن      

: اهللا تعاىل قـال  نّإ: عمر رمجها فقال له علي     رادأشهر، ف أاليت وضعت لستة    
ـهرا  { شـ ثَلَــاثُون الُهــص ــه وفِ ــديث...}وحملُ ــه .احل ــال ل ــن  : وق ــع ع انّ اهللا رف

.٨٣٢احلديث .. باب التيمم/ كتاب احليض/ صحيح مسلم)١(
.١٤٥/ ٨١٦٨ح . ٤٢٩صفحة / كتاب احلدود/ اجلزء الرابع/ املستدرك على الصحيحني)٢(
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)١(. !هللك عمرلوال علي: فكان عمر يقول. احلديث...انون

:منيأمحد أيقول و

ما أُشكل ، النه كان يرجع اليه فيىل عليإفقه عمر بن اخلطاب يرجع (
عمر، وتفسري القرآن أَخذَه مـن     كلَهلَ لوال علي  :من املسائل، وكان يقول   

أين علمك :عباسالبنعبد اهللا بن عباس، وهو أَخذَه عن علي، فقد قيل 
)٢(.)!ىل البحر احمليطإكنسبة قطرة من املطر :ك؟ فقالعمابن من علم

كان مبغوضاً وب املسلمني وداً، ولَم جيعل اهللا لعلي عليه السالم يف قل
:، فها هو يقول!من الصحابة، وكانوا يسبونه ويقاتلونه

،اًودالـصاحلات عملـوا و آمنواللذينسيجعلنهأخربأقداهللانّإ.. (
كلّقلبيفمودةللصحابةجعلقداهللاأنومعلوم،صادقمنهوعدوهذا
والتابعنيالصحابةمةاعإنّ ف،عمروبكرأبوالسيما،اخللفاءسيماال،مسلٍم
مـن كـثرياً نّإفـ ،علـي كذلكيكنومل،القرونخريوكانوا،هماونيودكانوا

)٣(.كالمهانتهى )..ويسبونه ويقاتلونهيبغضونهكانواوالتابعنيالصحابة

، دليلٌ واضح وصريح على وجوِد صحابٍة )تيميةبن يا(كالمك : أقول
وسيتبين بأنّ !!. جهنمناِريف الدرك األسفل من     دين  خالنافقني ملعونني،   م

ن ايب  علـي بـ   / ١٨٥٥ترمجـة   / ١١٠٢صـفحة   / اجلـزء الثالـث   / االستيعاب يف معرفة االصـحاب     )١(
.طالب

. ٢٧٦صفحة / فجر االسالم)٢(
.١٣٧صفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)٣(
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..خالك معاوية أحدهم

بـن حممـد اهللاعبـد أبـو ثنا،الصفاراهللاعبدبنحممداهللاعبدأبوحدثنا
فضيلبنحممدثنا،احلضرميبكريبنحممدثنا،األصبهايناحلسنبناهللاعبد

عن،نضرةأيبعن،إياسبنجعفرعن،ثعلببنجعفربنأبانثنا،الضيب
ذيوالّ:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال: قالاخلدريسعيدأيب

.الناراهللاهلَخدأَإالّأحدالبيتأهلناضِغبيال،بيدهينفس

)١(.التلخيصيفالذهيبعنهتكَسو

صـحيح علـى    : " وقال.. ).١٥٠/ ٣(أخرجه احلاكم   : قال األلباين و
".ط مسلم شر

٢(..هو كما قالو:)قول األلباين(قلت(

إنمـا كُنـا نعـرف منـافقي األنـصار      : عن أيب سـعيد اخلـدري، قـال     ... 
.ببغضهم علياً

)٣(.إسناده صحيح: وصي اهللا بن حممد عباسويقول حمقّق الكتاب

:بقوله!تيمية على وجود منافقني من الصحابةابن الحظ تأكيد: أقول

كان يكف عن قتل املنافقني معوسلم ) وآله(يب صلى اهللا عليه إنّ الن(..

باب ومن مناقب أهـل رسـول      / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٣١٥/ ٤٧١٧احلديث . ١٦٢صفحة / وسلم)وآله(اله صلى اهللا عليه 

.٢٤٨٨احلديث . ٦٤٣صفحة / لد اخلامسا/ سلسلة األحاديث الصحيحة)٢(
.٩٧٩احلديث . ٧١٥ص / ١ج / فضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل)٣(
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ِلئَالّ يكون ذريعـة إىل قـول النـاس أنّ حممـداً صـلى اهللا عليـه                  كونه مصلحة، 
ألنّ هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم ِممن يقتل أصحابه، وسلم ) وآله(

)١(.).دخل فيه، وِممن لَم يدخل فيه، وهذا النفور حرام

وقد يدخلون يف لفظ األصحاب يف مثل قولـه لَمـا اسـتؤذن يف قتـل             (.. 
ال يتحدث الناس أنّ حممداً يقتل أصحابه، فدلّ على أنّ : بعض املنافقني قال

)٢(.كالمهانتهى .)..هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق

اهللا صـلى  الّذين يبغضون علياً عليه السالم، يبغـضون الـنيب     و: أقول
:عليه وآله وسلم

العـوام أيببنبكرأبوثنا،ببغداداملقريحيىيبنعثمانبنأمحدأخربين
عثمـان أيببـن عـوف ثنـا ،األنـصاري أوسبـن سـعيد زيدأبوثنا،الرياحي
رسولمسعت: قال.لعليكحبدأشما:لسلمانلٌرجقال: قال،النهدي

نومـ ،ينبأحـ فقـد اًعليـ بأحنم: يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
.أبغضينفقداًعليأبغض

)٣(.ومسلمالبخاريشرطعلى: التلخيصلذهيب يف تعليق ا

، والـصحابة  نهى عن السبيصلى اهللا عليه وآله وسلم ها هو النيب  و
:يعصونه

.١٧٤صفحة . الد السادس/ الفتاوى الكربى)١(
.٤٧٣صفحة / اجلزء الثامن/ منهاج السنة)٢(
.٢٤٦/ ٤٦٤٨احلديث . ١٤١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٣(
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) وآلــه(قــال الــنيب صــلى اهللا عليــه : قــال،يب ســعيد اخلــدريأعــن ... 
)١(..ال تسبوا أصحايب:وسلم

ثنا حممد بن إسحاق، وأخربناه أمحد بن جعفر البزار، ثنا عبد اهللا بن   ... 
أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا يعقوب بن إبراهيم بـن سـعد، عـن حممـد بـن                  
إسحاق، عن إبان بن صاحل، عن الفضل بن معقل بن يسار، عن عبد اهللا بـن         

سلمي، وكان مـن أصـحاب احلديبيـة،    نيار األسلمي، عن عمرو بن شاس األ     
رضي اهللا عنه إىل اليمن، فجفاين يف سفره ذلـك، حـىت    خرجنا مع علي  : قال

وجدت يف نفسي، فلما قدمت أظهـرت شـكايته يف املـسجد، حـىت بلـغ ذلـك                  
قـال فـدخلت املـسجد ذات غـداٍة،          ،وسـلم ) وآله(رسول اهللا صلى اهللا عليه      

فلمـا رآين   يف نـاٍس مـن أصـحابه،        وسـلم   ) آلـه و(ورسول اهللا صلى اهللا عليه      
يا عمرو، أما : يقول حدد إلَي النظر، حىت إذا جلست قال: قال. أبدين عينيه

بلى، من : أعوذ باهللا أنْ أؤذيك يا رسول اهللا، قال: فقلت. واهللا، لقد آذيتين
. آذى عليا فقد آذاين

)٢(.صحيح: التلخيصيفتعليق الذهيب 

٨٠اآليـة ./ }من يطِِع الرسـولَ فََقـد أََطـاع اللَّـه    {:لرمحن الرحيم بسم اهللا ا  
.سورة النساء

لوكنـت متخـذاً   : وسـلم )وآله(باب قول النيب صلى اهللا عليه       / كتاب املناقب / صحيح البخاري )١(
.٣٦٧٣احلديث . خليالً

.٢١٧/ ٤٦١٩احلديث / ١٣١ص / كتاب معرفة الصحابة/ ٣ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
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٢٣اآلية./ }ومن يعِص اللَّه ورسولَه َفإِن لَه َنار جهنم خاِلدِين فِيها َأبدا       {
.سورة اجلن

عمـش، األعـن معاوية،وأبووكيع،حدثناشيبة،أيببنبكرأبوحدثنا
عـن األعمـش، عـن معاويـة، أبوأخربناله،واللفظحيىي،بنحيىيوحدثناح

إنهالنسمة،وبرأاحلبة،فلقوالذي: عليقال: قالزر،عنثابت،بنعدي
وال،مؤمنإالّحيبينالأنْ: إيلّوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاألميالنيبلعهد

)١(.منافقإالّيبغضين

:ون أمريهم علي بن أيب طالٍب عليه السالمواملؤمن: أقول

) وآلـه (قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه    : عن حذيفة بن اليمان، قال    ... 
سمي لو عِلم الناس مىت سمي علي أمري املؤمنني، ما أنكروا فضلَه،:وسلم

ك مِن وإِذْ أَخذَ رب{: ، قال اهللا عزوجلّأمري املؤمنني وآدم بني الروح واجلسد
بنِي آَدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَـالُوا بلَـى شـهِدنَا     

أنا ربكـم، وحممـد   : فقال تبارك وتعاىلبلـى،  : قالت املالئكة.. }أَن تَقُولُوا 
)٢(..نبيكم، وعلي أمريكُم

.. ، من كبار احلفّاظ املشهورين)هـ٥٠٩(ملتوفّى سنة الديلمي، ا: أقول
:وتوجد ترمجته يف.. وهو شريويه بن شهردار بن شريويه، أبو شجاع

.٢٤٠ح. من اإلميانوعلياألنصارحبأنّعلىالدليلباب/ اإلميانكتاب/ مسلمصحيح)١(
.٥١٠٤احلديث . ٣٩٩صفحة / ٣اجلزء / فردوس األخبار للديلمي)٢(
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)١(. لذهيبلتذكرة احلفّاظ-١

)٢(.للسبكيالكربىطبقات الشافعية-٢

)٣(. تغرى بردىالبنالنجوم الزاهرة يف أخبار مصر والقاهرة -٣

)٤(. العماد احلنبليالبن. ذهبمنبارأخيفالذهبشذرات-٤

)٥(..)احملدث العامل، احلافظ املؤرخ(: وقد وصفَه الذهيب بـ

مـن أشـهر كتبـهم احلديثيـة، نقلـوا عنـه،           )فـردوس األخبـار   (وكتابه
فـردوس األخبـار مبـأثور    : ه الكامـل هـو  امسـ وواعتمدوا عليه، واعتنـوا بـه،    

يعين كتاب شهاب األخبـار يف احلكـم      (.اخلطاب، املخرج على كتاب الشهاب    
، للقاضي أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القـضاعي، املتـوفّى     )واألمثال واآلداب 

.هـ٤٥٤سنة 

عليه السالم، مـع  تزامن إمارة اإلمام علي )هداك اهللا (الحظ  : أقول
وهذا يعين أنّ النبوة واإلمامة. .صلى اهللا عليه وآله وسلمنبوة خامت املرسلني 

وجلّ، وآدم بني الروح واجلسدوأَت عليهما الباري عز مان، قد نص..

ثنـا  : محـد بـن حممـد بـن مـسلمة العـرتي قـاال         أبو النضر الفقيه و   أحدثنا  
عن ،ثنا إبراهيم بن طهمان،عثمان بن سعيد الدارمي وحممد بن سنان العويف     

.١٠٦٣ترمجة . ١٢٥٩صفحة / اجلزء الرابع)١(
.٨٠٢ترمجة . ١١٠صفحة / اجلزء السابع)٢(
.٢١١صفحة / اجلزء اخلامس)٣(
. ٢٣صفحة / اجلزء الرابع)٤(
.١٨٦رقم / ٢٩٤صفحة / ١٩اجلزء / ِسيِر أعالم النبالء)٥(
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ت لرسول قل: عن ميسرة الفجر قال،عن عبد اهللا بن شقيق،بديل بن ميسرة
وآدم بـني الـروح     : ت نبيـاً؟ قـال    نـ مـىت كُ  :وسلم) وآله(اهللا صلى اهللا عليه     

...واجلسد

)١(..صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

الّذي يبغـضه املنـافقون، كيـف       عليه السالم،    اًاإلمام علي الحظ  : أقول
:يحبانهصلى اهللا عليه وآله وسلم ورسوله سبحانه وتعاىل،أنّ اهللا

داحثَنديزناِب،ببثَِنيالْحدحنيسالْحناِقٍد،بثَِني وـدح ـدباِهللاع ـنب
فَانـصرف بكْـرٍ أَبواللِّواَءفَأَخذَخيبرحاصرنا: قَالَيدةَبروأَِبحدثَِنيبريدةَ،

لَموحفْتي،لَهثُمذَهأَخِمنِدالْغرمع ،جرفَخ،عجفَرلَموحفْتي،لَهابأَصو
اسِئٍذالنموةٌيِشددهجولُفَقَالَ.وسلَّىاِهللارِهاُهللاصلَيي:وسلم) وآله(عِإن
اِفعاَءدٍلِإلَىغَداًاللِّوجرهِحباُهللاي،ولُهسروِحبيولَاَهللاوسروال،هِجعري
اِهللارسـولُ أَصـبح أَنْفَلَمـا ،غَـداً الْفَـتح أَنَّأَنفُـسنا طَيبـةٌ فَِبتنا. لَهيفْتححتى
والنـاس ِبـاللِّواءِ فَدعاقَاِئماًقَامثُمالْغداةَ،صلَّىوسلم  ) وآله(علَيِهاُهللاصلَّى
وفُـِتح اللِّـواءَ ِإلَيـهِ ودفَععينيِهِفيفَتفَلَأَرمد،وهواًعِليفَدعامصافِِّهم،علَى

ةُقَال،لَهديرا: بأَنونلَِفيمطَاواتلَه..

)٢(...صحيححديث: تعليق األرنؤوط

ذكـر  / نبيـاء واملرسـلني  كتـاب تـواريخ املتقـدمني مـن األ        / اجلزء الثاين / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢١٩/ ٤٢٠٩احلديث . ٦٦٥صفحة / أخبار سيد املرسلني وخامت النبيني

.٢٢٩٩٣احلديث . ٩٧ص / باب حديث بريدة األسلمي/ ٣٨ج / مسند اإلمام أمحد بن حنبل)٢(
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عونِي يحبِبكُم قُْل إِن كُنتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِ {بسم اهللا الرمحن الرحيم     
آل عمران/٣١(/ .}اللَّه(.

أيـوب بـن أمحـد بـن حممـد اهللاعبـد أبـو أنبـأ ،احلـافظ علـي أبـو حدثين
بـن أمحـد بـن حممـد ثنـا : قـاال اتالزيـ يعقـوب بنيونسبنومحيد،الصفار
عـن ،بـالل بـن سليمانعن،حسانبنحيىيثنا،أيبثنا،طيبةأيببنعياض

اهللاصـلى اهللارسـول أخـدم كنـت : قـال مالكبنأنسنع،سعيدبنحيىي
فـرخ وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللالرسـول مدقُـ فَ،وسـلم ) وآلـه (عليه

ئتينإاللهم: فقالمشويقال،الطريهذامنمعييأكلإليكخلقكبأحب :
جعلهااللهمفقلتإنّفقلـت ،عنـه اهللارضـي عليفجاء،نصاراألمنالًرج
رسولإنّفقلت،جاءمث،حاجٍةعلىوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

صـلى اهللارسـول فقال،جاءمث،حاجٍةعلىوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللا
) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقال،لَخدفَ،فتحإ:وسلم) وآله(عليهاهللا

يزعم،أنسينيرداٍتكرثالثخرآهذهإنّ:فقال؟يلَعكسبحما:وسلم
ما: فقال،حاجٍةعلىكأنحلَمماعلىك صـنع؟ت اهللارسـول يـا : فقلـت
ِمسعدعاءكتـ فأحببـ يكـون أنْتإنّ: اهللارسـول فقـال ،قـومي مـن الًرج

قدلالرجحيبقومه.

.جاهرخيلَمو،الشيخنيشرطعلىصحيححديثهذا: قال احلاكم

مث،نفـساً ثالثـني علـى زيـادة أصحابهمنمجاعةأنسعنرواهدوق
عنالروايةتصحثابـت حـديث ويف.وسـفينة ،اخلـدري سعيدوأيبعلي
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)١(.ألفاظزيادةأنسعنالبناين

:م١٢٧٤-هـ ٧٤٨املتوفّى يقول الذهيب
مالـك، بـن أنـس ثنـا : قالالسديعنالقاري،عمربنعيسىعن.. 

ها،مسفقَـ ،أطيـار وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول إىلهديأُ: قال
،علـي فجـاء ،معـي يأكلإليكخلقكبأحبئتينإاللهم: فقالطرياًوترك
شرطعلىوبعضهافيها،متكلمأنسعنكثريةطرقوله. الطريحديثوذكر

بــنجعفــرثنــامــسلم،شــيخنــسريبــنقطــنحــديثأجودهــاومــنالــسنن،
أنـس عـن مالـك، بـن أنـس بـن اهللاعبـد عناملثىن،بناهللاعبدثناسليمان،

،مــشويحجـلٌ وسـلم  ) وآلـه (عليــهاهللاصـلى اهللارسـول إىليهـدِ أُ: قـال 
)٢(.احلديثوذكر. معييأكلإليكخلقكبأحبئتينإاللهم: فقال

:كذلكويقول 

صنٍف، مبـ وأما حديث الطري، فله طُـرق كـثرية جـداً، قـد أفردتهـا        .. (
)٣(.كالمهانتهى .).وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصلٌ

النـسائي يف كتابـه خـصائص       : ومن الّذين ذكـروا حـديث الطـري       : أقول
/ ٤زء اجلـ / وإبن األثـري اجلـزري يف أسـد الغابـة       ٢٩ص/ ١زء  اجل/ اإلمام علي 

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / رك على الصحيحني  املستد )١(
.٢٤٨/ ٤٦٥٠احلديث . ١٤١الصفحة / علي رضي اهللا عنه

. للــهجرة٤٠وفيــات ســنة -يب طالــبترمجــة أمــري املــؤمنني علــي بــن أ/ ٣ج / تــأريخ اإلســالم)٢(
.٦٣٣ص

.١٠٤٢ص . ثالثة عشرةباب الطبقة ال/ ٣اجلزء / تذكرة احلفّاظ)٣(
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املتقـي  و ٦٥٣ص/ ٨زء  اجلـ / وجامع األصول يف أحاديث الرسـول      ١٢٠ص
..وغريهم..١٤٣ص/ ١٣ج/ ندي يف كرت العمال اهل

تيمية على العلماء الّذين أوردوا  ابن   هجوم)هداك اهللا (الحظ  واآلن  
احلديث من أنّ زاعماً ، )!!رواه بعض الناس(: بقولهوصححوا حديث الطري 

:، بقوله!واملوضوعات! املكذوبات

هحصحوال،يحالصحأصحابمنأحدِهيروِِملَالطريحديثإنّ...(
غريفضليفأمثالهواوركما،الناسبعضرواهامِمهوولكن،احلديثأئمة

قــدبــل،علــيــكــثريةأحاديــثمعاويــةفــضائليفوير وصذلــكيففن
.هذاوال،هذاالحونصحاليباحلديثالعلموأهل،مصنفات

العلـم أهـل عنـد املوضـوعات املكـذوبات مـن الطائرحديثنّإ...
)١(.تيميةابن كالمانتهى .)..النقلحبقائقواملعرفة

قـال  : حدثنا أبو نعيم، حـدثنا يـونس، حـدثنا العيـزار بـن حريـٍث قـال           
) وآلـه (إسـتأذن أبـو بكـٍر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           : النعمان بن بشري  

واِهللا لقـد عرفـت أنّ عليـاً    : فسمع صوت عائشة عالياً، وهي تقـول       ،وسلم
، فاستأذن أبو بكٍر فدخلَ، فأهوى إليهـا،  أحب إليك من أيب، مرتني أو ثالثاً    

عِك ترفعني صوتِك على رسول اهللا صلى اهللا عليهامسيا بنت فالنة أال   : فقال
...وسلم) وآله(

.٣٧١الصفحة / اجلزء السابع/ منهاج السنة)١(
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)١(..إسناده حسن: تعليق شعيب األرنؤوط

عنأَِبيِه،عنصاِلٍح،أَِبيبِنهيِلسعنمعمٍر،عنالرزاِق،عبدحدثَنا
ِإذَااَهللاِإنَّ:وسـلم ) وآلـه (علَيـهِ اُهللاصـلَّى اِهللارسـولُ قَالَ: قَالَهريرةَ،أَِبي

باأَحدبِريلَقَالَعي: ِلِجبِإناًنفُالأُِحب،،هقُولُ: قَالَفَأَِحبِريلُفَيِلِجبَأله
اِءالسِإنَّ: مكُمبرِحبا،يفُالن،وهقَالَفَأَِحب :هِحبـلُ فَياِء، أَهمقَـالَ الـس :

عوضيوولُلَهِض،ِفيالْقَبِإذَا: قَالَاَألرو،ضغفَِمثْلُأَبذَِلك..

رجالـه مـسلم، شـرط علىصحيحإسناده:تعليق شعيب األرنؤوط  
)٢(.مسلمرجالفمنصاحل،أيببنسهيلريغ،الشيخنيرجال،ثقات

نومـ ،ينبأحفقدعلياًبأحنم:صلى اهللا عليه وآله وسلم    ل النيب   اقو
أحأَفقدينبحاهللابوجلّعز،نومأبغضأبغضينفقداًعلي،أبغـضين نوم

)٣(.وجلّعزاهللاأبغضفقد

شيخ (الشريفة، أُبشرك يا عتماداً على ما جاء يف هذه الرواية    ا: أقول
علـى حـد    (الكـثري مـن الـصحابة والتـابعني،         وكبأن ،تيميةابن   )النواصب

زعمك(! صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بغضون اهللا تعاىل ورسوله الكرمي  ت،
!!.ملَهلَك، وفهنيئاً. علي بن أيب طالب عليه السالمإلمام م لكببغض

ابـن   عليه السالم، ومعهـم    اًإلمام علي وكأنّ الصحابة الّذين أبغضوا ا    

.١٨٤٢١ح. ٣٧٣ص / باب حديث النعمان بن بشري/ ٣٠ج/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل)١(
.٧٦٢٥احلديث . ٦٣ص / باب مسند أيب هريرة / ١٣ج / نفس املصدر السابق)٢(
.١٢٩٩احلديث / ٢٨٨حةصف/٣اجلزء / لأللباينالصحيحةاألحاديث سلسلة)٣(
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الصراط (، فإنهم ال يعرفون معىن     !تيمية وأتباعه، يقرأون القرآن دون تدبٍر     
..يف القرآن الكرمي)املستقيم

صلى عن رسول اهللا فقد روى احلافظ احلسكاين عن عدٍة من الصحابة، 
..ستقيمأنّ علياً عليه السالم، هو الصراط امل،اهللا عليه وآله وسلم

: حدثنا هارون بـن إسـحاق، قـال   : قالأيب حامت،ابن  عن احلافظ ... 
حـدثنا حبيـب   : حدثنا كامل بن العـالء، قـال  : حدثين عبدة بن سليمان، قال  

قال رسول اهللا صلى : عباس، قالابن بن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن
ضـح، وأنـت    أنـت الطريـق الوا    : لعلي بن أيب طالـٍب    وسلم  ) وآله(اهللا عليه   

)١(..الصراط املستقيم، وأنت يعسوب الدين

يعد عبد الرمحن بن أيب حامت من كبار علماء القوم يف احلديث، و:أقول
:فقد قال عنه الذهيب..والتفسري والرجال

نَوكَـا زرعـةَ، وأَِبـي أَِبيِه،ِعلْممحمٍدأَبوأَخذَ: اخلَِليِلييعلَىأَبوقَالَ(
الـصحابةِ اخـِتالَفِ وِفـي الِفقِْه،ِفيصنف.الرجاِلومعِرفَِةالعلُوِمِفيبحراً

ناِبِعيالتاِءولَمعاِرواَألمص.

.اَألبداِلِمنيعدزاِهداً،وكَانَ: قَالَ

: يقُـولُ أَحمـد بـن عباسسِمعتو: عن أيب احلسن الرازي اخلطيب    .. 
ِلعبِدأَعِرفالَ! الرحمِنعبِدِعبادِةعلَىيقْوىومن: قَالَحاِتٍمأَباأَنَّبلَغِني

..ذَنباًالرحمِن
.٨٨احلديث / ٧٥صفحة / اجلزء األول/ شواهد الترتيل لقواعد التفضيل)١(
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الـذهيب قول(قُلْت(: لَـه ـابِكت سِفـيِفـي ن) ِحـِديلِ اجلَـرعالتو(، ـعبأَر
ولَـه ،ِمنـه نتخبـت اضـخم، مجلَّـد )اجلَهِميـةِ علَـى ِدالـر (وِكتـاب مجلَّداٍت،

)رفِْسيت(رِةِفيكَِبياٍت،ِعدلَّدجمهتامعِدِه،آثَاراِنيِبأَسِنِمنِرأَحسفَاِسيالت.(.
)١(..كالم الذهيبانتهى 

:بقولهأيب حامت، ابن تيمية علىابن وقد أثىن

،الطـربي جريـر بنحممدتفسريمثل،التفسريأهلالكبارالعلمهلأ.. (
دحـيم إبراهيمبنالرمحنوعبد،املنذروابن،حامتأيببناو،خملدبنوبقي،

..املوضوعاتفيهايذكروافلم،وأمثاهلم

األكـابر العلمـاء منوغريهم،املنذربنبكروأيب،حامتأيببناو... 
الـيت للمنقـوالت نةمتـضم وتفاسـريهم ،صدقلساناإلسالميفهلمالذين

التفسرييفعليهاعتمدي.(. ةابن كالمانتهىتيمي.)٢(

!يسّبون اهللا تعاُّـاالصحابة بسّبهم لعليٍّ عليه السالم، فإّنمو

فـدخل ،اتـه حجبعضيفمعاويةمِدقَ:قـال ،وقاصأيببنسعدنع
لرجـلٍ هـذا تقول:وقال،سعدفغضب،منهفنالَ،علياًفذكرواسعدعليه

من:يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولمسعت مـواله كنـت فعلـي
،بعدينيبالهأنإالّ،موسىمنهارونمبرتلةمينأنت:يقولهومسعت،مواله
ومسعتُأل:يقولهِطعياليومالرايةنرالًجورسولهاهللاحيب.

.٢٦٥و٢٦٤صفحة / ١٣اجلزء / ِسيِر أعالم النبالء)١(
.١٧٩و١٣ص / ٧ج / منهاج السنة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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)١(. ٣٣٥/ ٤الصحيحة : حيحص: تعليق األلباين

فنـال منـه، أي نـال    : فيقـول )منـه فنـالَ (على قولـه    ويعلّق يف احلاشية    
.معاوية من علي وتكلّم فيه

:يقول اإلمام السنديويف شرح احلديث، 

)٢(.أي نالَ معاوية من علي ووقع فيه وسبه: منهقوله فنالَ

مسمار، عـن عـامر بـن       نببكرياعيل، عن امسابن   وهوحامت،حدثنا.. 
: أَمر معاوية بن أيب سفيان سعداً فقال: عن أبيه، قالسعد بن أيب وقاص،    

)٣(....؟ما منعك أنْ تسب أبا التراب

:)وهو من علماء األزهر(ويقول الدكتور موسى شاهني الشني 

املأمور به، حمذوف لصيانة اللسان : أمر معاوية بن أيب سفيان سعداً... (
فقال ما منعك أنْ تسب ... ...والتقدير أمره ِبسب علي رضي اهللا عنه     عنه،  

مــا : فقــال لـه أمــر معاويـة ســعداً أنْ يـسب عليــاً فـامتنع،   .. .:أبـا تـراب؟  
)٤(.كالمهانتهى ....).منعك؟

عليـه   تيمية بأنّ معاويـة أمـر سـعداً بـسب اإلمـام علـي             ابن   عترفاو

ة صـفح / فضل علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه  / اجلزء األول/ ماجة لأللباينابن   صحيح سنن  )١(
.١٢٠-٩٨احلديث / ٥٨

.٨٦صفحة / اجلزء األول/ ماجةابن شرح سنن)٢(
. باب من فـضائل علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه        / فضائل الصحابة   كتاب  / صحيح مسلم  )٣(

.٦٢٤٦احلديث 
.٥٤١٣احلديث . ٣٣٣صفحة / اجلزء التاسع/ فتح املنعـم شرح صحيح مسلم)٤(
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٥٣٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

:، بقولهسالمال

أنْكعـ نمما:فقال،فأىببالسبمعاويةهرأماملَسعدحديثوأما(
قالَثالثٌ:فقال؟طالبأيببنعليتسبهعليـه اهللاصـلى اهللارسـول ن

.النعممحرنِميإلَأحبنمنهواحدةيليكونألنْهأسبفلن،وسلم) وآله(
)١(.)..صحيحهيفمسلمرواهصحيححديثٌفهذا،احلديث

مـن سـب   : فإين أشهد لسمعت رسول اهللا يقـول : عباسابن   فقال(.. 
 ه اهللا عزوجلّ أكب اهللا عز اهللا، ومن سب ين فقد سبين، ومن سباً فقد سبعلي

)٢(.)..وجلّ على منخريه يف نار جهنم

ومن سبين فقد فقد سبين)بن أيب طالب(من سب علياً (: يقول املناوي
حتاد ومن سب اهللا فهو أعظم األشقياء، وفيه إشارة إىل كمال اال   . سب اهللا 

توجب حمبة اآلخر، وبغـضه  بني املصطفى واملرتضى، حبيث أنّ حمبة الواحد     
٣(.كالم املناويانتهى .)..يوجب بغضه(

كـان مـع  عليه السالم، الّـذي  علياًالحظ الصحابة، وهم يقاتلون مثّ  
..القرآن، والقرآن معه

،التيمـي سعيدأبوحدثينقال،أبيهعن،الربيدبنهاشمبنعليثنا.. 

.٤٢صفحة / الفصل العاشر/ مساجلزء اخلا/ منهاج السنة)١(
ذكر إسالم أمـري املـؤمنني علـي رضـي     / كتاب معرفة الصحابة / ٣ج  / املستدرك على الصحيحني   )٢(

صـفحة  / اجلـزء الرابـع  / الـشريعة لآلجــري  و.٢١٤/ ٤٦١٦احلـديث  . ١٣٠ص  / اهللا تعاىل عنه  
٢٠٦١.

.٨٧٣٦ديث احل. ١٤٧صفحة / اجلزء السادس/ فيض القدير شرح اجلامع الصغري)٣(
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،اجلمـل يـوم عنـه اهللارضيعليمعكنت: قـال ذرأيبموىلثابتأيبعن
ذلكعيناهللافكشف،الناسيدخلمابعضدخلين،واقفةعائشةرأيتفلما
فأتيتاملدينةإىلذهبتفرغفلما،ننياملؤمأمريمعفقاتلت،الظهرصالةعند

أليبموىللكينو،شراباًالوطعاماًأسألجئتمااهللاوإينفقلت،سلمةأم
طـارت حـني كنتأين: فقالتقصيتعليهافقصصت،مرحباًفقالت،ذر

الشمسزوالعندعينذلكاهللاكشفحيثإىل: قلت؟مطائرهاالقلوب
علي: يقولوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىهللارسولمسعت،أحسنت: تقال
.احلوضعلييرداحىتقايتفرلن،عليمعوالقرآنالقرآنمع

)١(.صحيح: التلخيصيفالذهيبتعليق

تيمية، ابن   طّلَعت عليِه وقَرأته، أال ينطبق على     امن خالل ما    : أقول
:بقولهإلثين عشرية؟كالمه هو، والّذي فيه يطعن بعلماء اإلمامية ا

كثريونالرافضةشيوخمن)الكذب(للكذبفتريناملُأنّريبوال...(
يوافقماِبهمثَدحنمفَ،جهٍلأوهوىاووذَالقوموغالب،)جداًكثري(جداً

ماِب)يحدثهم(همثَدحنوم،وكذبههصدقعنبحثوايمولَ،قوهدصهواهم
وكذبهصدقهعنيبحثوامولَ،هبوذّكَأهواءهمخالفي.

َفمـن َأْظَلـم ِممـن َكـَذب عَلـى اللَّـِه              {: تعاىلقولهمنوافرنصيبوهلم
هاءِق ِإذْ جدِبالص كَذَّبهلموالدينالعلمأهلأنّكما،٣٢الزمرسورة/}و

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني       / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني   )١(
.٢٢٦/ ٤٦٢٨احلديث . ١٣٤صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه
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نصيبقَ بِـ        {: تعـاىل قولهمنوافرد صـِق ودِبالـص اء الَّـذِي جـو   ـمه هِ ُأولَِئـك
تَّقُون١(.كالمهانتهى ..)..٣٣الزمرسورة(.}الْم(

)شيخ النواصب(الصحابة يف سنة الحظ رأي علماء مدرسة : خرياًأو
:يف كتبهمتيميةابن 

بعد تصحيحه للحديث الشريفحممد ناصر الدين األلباين الشيخ ليقو
)كُنممواله،نتِلواهماللّمواله،فعليوعاِدوااله،نمعاداهنم:

رأيـت ينأنـ ،ِهِتصـح بيانو احلديثعلىالكالملتحريرالدافعكان...(
الـشطر اوأمـ احلـديث، مـن األولالـشطر فعضقدتيمية،بناإلسالمشيخ

يفِهِعتـسر منتقديرييفالناجتةمبالغتهمنوهذا! بِذكَهأنمعزفَاآلخر،
.).املستعانواهللا. فيهاالنظرقدقّيو،طرقهاجيمعأنْقبلثاألحاديتضعيف

)٢(..كالم األلباينانتهى 

:)بن تيميةا(حجر العسقالين عن ابن لوقيو

بنيوردهااليتاألحاديثرديفالغايةإىلالتحاملكثريهدتجولكن..(
كثرياًهرديفردهلكنوالواهياتاملوضوعاتمنذلكمعظمكانوإن،املطهر

كـان هألنـ ،هـا مظانالتـصنيف حالـة يستحضرملَاليتاجلياداألحاديثمن
منموكَ،للنسيانعامدواإلنسان،صدرهيفماعلىكلُيتاحلفظيفتساعهإل

.)..عنهاهللارضيعليتنقيصإىلأحياناًذاتهالرافضيكالملتوهنيمبالغٍة

. ٣١٩ص / ٨ج / منهاج السنة)١(
.١٧٥٠احلديث . ٣٣٠صفحة / اجلزء الرابع/ الصحيحةاألحاديث سلسلة)٢(
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)١(..العسقالينكالمانتهى 

تيميـة  ابـن  قال صفي الدين اهلندي، عنـدما وصـف   ولنعم ما : أقول
: بقوله

وذلك .. )!.ومن هنا إىل هناأنت مثل العصفور، تنطُّ من هنا إىل هنا،(
)٢(.. تيمية أثناء البحثالبنلَما عِقد له جملس ملناظرته، فقال قولته 

من نسبه إىل    فمنهم(... : تيميةابن   حجر العسقالين عن  ابن   ويقول
أنّ : كقوله، ملا ذَكَر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريمها من ذلك، التجسيم

، وأنـه مـستٍو علـى العـرش         اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقيـة هللا       
بذاته، فقيل له يلزم من ذلك التحيز واإلنقسام، فقال أنا ال أُسـلّم أنّ التحيـز              

.، فأُلِزم بأنه يقول بتحيٍز يف ذات اهللانقسام من خواص األجسامواال

) وآلـه (لقولـه أن الـنيب صـلّى اهللا عليـه     ومنهم من ينسبه إىل الزندقـة،       
ال يستغاثُ بِه، وأنّ يف ذلك تنقيصاً ومنعـاً مـن تعظـيم الـنيب صـلّى اهللا       وسلم  
وكان أشد الناس عليه يف ذلك النـور البكـري، فإنـه لَمـا           ،وسلم) وآله(عليه  
له الس بسبب ذلك، قال بعض احلاضرين يعزر، فقال البكري ال معىن     عقد

.هلذا القول، فإنه إن كان تنقيصاً يقتلُ، وإن مل يكن تنقيصاً ال يعزر

يف ترمجـة يوسـٍف، والـد احلـسن بـن املطهـر             . ١١٤٤ترمجـة   . ٣١٩ص  / ٦اجلـزء   / امليزان لسان)١(
.)اإلمامةمعرفةيفالكرامةمنهاج(احللّي، مؤلّف كتاب 

صـفحة  / ٥اجلـزء  / حجـر العـسقالين  ابـن  الدرِر الكامنة يف أعيان املائـة الثامنـة للحـافظ        : راجع )٢(
، يف ترمجة حممد بن عبد الرحيم بـن  ١٣٧٦ترمجة / مده حمامسذكر من  -باب حرف امليم    / ٢٦٢

..هـ٧١٥حممد صفي الدين اهلندي الفقيه الشافعي األصويل، املتوفّى سنة 
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أنه كان : لقوله يف علي ما تقدم، ولقولهومنهم من ينسبه إىل النفاق، 
راً فَلَـم ينلْهـا، وإنمـا قاتـلَ       خمذوالً حيث ما توجه، وأنه حاول اخلالفة مـرا        

، وأنّ عثمـان كـان حيـب    أنه كان حيب الرياسة: للرياسِة ال للديانة، ولقوله  
وعلـي أسـلَم صـبياً،    أبو بكر أسلم شـيخاً يـدري مـا يقـولُ،          : املال، ولقوله 

...والصيب ال يصح إسالمه على قوٍل

وال يبغضك إالّ :وسلم) وآله(فألزموه بالنفاق، لقوله صلّى اهللا عليه 
.منافق

ونسبه ابـن  إىل أنه يسعى يف اإلمامة الكربى، فإنه كـان يلـهج بـذكر    قوم
تومرت ويطريه، فكان ذلك مؤكّداً لطول سجنه، وله وقائع شهرية، وكان إذا            

.)...حتمـاالً بعيـداً  الَم أَر هذا، إنما أردت كـذا، فيـذكر    : حوقق وأُلِزم يقول  
)١(.كالم العسقالينهى انت

ولـه مـسائل    (.. : تيميـة ابـن    وأخرياً، يقول اليافعي عند ِذكره لوفـاة      
غريبة، أُنكر عليه فيها، وحبس بسببها، مباينـةٌ ملـذهب أهـل الـسنة، وِمـن       

..أقبحها يه عن زيارة قرب النيب

وما نِقـلَ عنـه فيهـا مـن األقـوال الباطلـة             . وكذلك عقيدته يف اجلهة   ... 
)٢(. )..وغري ذلك، ِمما هو معروف يف مذهبه

من يدعون (اههذا غيض من فيض األمانة العلمية الّيت يتمتع ِب: أقول

.١٨٠صفحة / اجلزء األول/ نفس املصدر السابق)١(
.٢٧٨صفحة / اجلزء الرابع/ مرآة اجلنان وعربة اليقظان)٢(
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وردت حبق اإلمام )صحيحة(روايات ذّب وجود كَيفهو.)!إنه شيخ لإلسالم
يأيت بأحاديـثَ   وصحح أُخرى ِضعاف،    وي ،علي بن أيب طالب عليه السالم     

!.نتقاص منهلاليسِهِمن ِكومهيٍة

، من التدليس واألكاذيب، )والّذي لَم يذكَر أعظم(فهل بعد كلّ هذا، 
احلقِدداِدِمالّيت سودها ِبطمئنان بصحة ما يورده هذا الناصيب يف كُتِبِهميكن اال
!؟عليه السالملإلمام عليوالبغِض

 ..نِدعبِناللَِّهعاٍسببِضعريا،اللَّهمهنـولَ أَنَّعسـلَّى اللَّـهِ راُهللاص
فَـصلَّى، والْمقَـامِ الركِْنبينصفَنرجالًأَنَّفَلَو...:قَالَوسلم  ) وآله(علَيِه

امصوثُملَِقياللَّهوهوِغضبِلمِتَألهيٍدبمحلَمخدارالن.

)١(.على شرط مسلم: يف التلخيصتعليق الذهيب 

طَلَـبين رسـول اهللا     : عن أيب املغرية، عن علي رضي اهللا عنه، قـال         .. 
فقـال صـلى اهللا     فَوجدين يف جـدوٍل نائمـاً،        ،وسلم) وآله(صلى اهللا عليه    

ومن مات حيبك بعد موتك ختم اُهللا تعـاىل لـه        .... :وسلم) وآله(عليه  
عت مشس أو غربت، ومن مات يبغضك مات ميتةً باألمِن واإلميان ما طل

)٢(..جاهليةً

ــاين    )١( ــالل اجلنــة يف ختــريج الــسنة لأللب ــاب / ٤٧٥صــفحة / ٢ج /ظ ــديث / ٢٣٣ب . ١٥٤٦احل
.٣١٠/ ٤٧١٢احلديث . ١٦١صفحة / ٣ج / واملستدرك على الصحيحني

بـاب فـضائل علـي رضـي اهللا       / كتـاب املناقـب   /١٦اجلزء  / حجر العسقالين البن   املطالب العالية  )٢(
.٣٩٤٢احلديث . ١٤٠الصفحة / عنه
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٥٤١..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

اإلمام علي سالم اهللا عليه يوم أمري املؤمنني   وكيف به عندما خياصمه     
القيامة؟

حدثين ابو ِمجلَـٍز، عـن قـيس        : مسعت ايب يقول  : حدثنا معتمر، قال  .. 
من جيثو أنا أولُ: عن علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه، انه قالبن عبـاد،   

.)١(..بني يدِي الرمحن للخصومة يوم القيامة

.٣٩٦٥احلديث . ليب جهأباب قتل / كتاب املغازي/ صحيح البخاري)١(
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٥٤٢

..البخاري ومسلم)كتابي(يف ،حِملرأي اُملفْا
:يقول النووي

لإلمامني وأصح مصنٍف يف احلديث، بل العلم مطلقاً، الصحيحان      .. 
اعيل البخاري، وأيب احلـسني مـسلم بـن      امسأيب عبداهللا حممد بن     : القدوتني

اج القُشريياحلج...يوجد هلما نظري ١(..يف املؤلّفاتفَلَم(

:ل القسطالينيقوو

إبريزالعاليةمطالبهاكنوزمنأظهرقداجلامعالبخاريكتابإن... 
صحيحمنوأتى،وأحرزالرباعةميدانيفالسبققصبوحازوأبرزالبالغة،
فوائدهفرائدبكثرةنفردفاعليه،أحدعرجوالإليهيسبقملمباوفقههاحلديث
مـن غريهعلىرجحفلذاموارده،بعذوبةالراوونجزمحىتعوائده،وزوائد
)٢(.. اهللاكتاببعدالكتب

إىلاملـدخل كتابـه يفاحلاكميعين،اهللاعبدبنحممداهللاعبدأبوقال.. 

.٤صفحة / املقدمـة/ اجلـزء األول/ املنهاج)١(
.٢صفحة / اجلزء األول/ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)٢(
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٥٤٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

ختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة األوىل منامن املتفق عليه ...اإلكليل
)١(..الصحيح

: تيميةابن ويقول

ومن الصحيح ما تلقّـاه بـالقبول والتـصديق أهـل العلـم باحلـديث،               ... 
فإنّ مجيع أهل العلم باحلديث جيزمـون  كجمهور أحاديث البخاري ومـسلم،   

)٢(.. معرفة احلديثبصحة مجهور أحاديث الكتابني، وسائر الناس تبع هلم يف

:الصالحابن ويقول

البخاري :الكتابني، أي(كتاب البخاري أصح الكتابني صحيحاًإنّ ...
)٣(.. !وأكثرمها فوائد)ومسلم

حمكوم عليه بالصحة، )كتاب البخاري(حجر العسقالين بأنّ ابن ويؤكّد
ومن ميس حديثاً واحداً، فإنّ ذلـك يـؤدي إىل عـدم الوثـوق جبميـع مـا يف                  

البـهائمِ  (يث إقامـة احلـد علـى      سـتنكر حـد   افهو يرد على من     !!. الصحيح
: ، معترباً إياه من األحاديث املُقحمة يف كتاب البخاري، بقوله)!الزناة

)...ا جتويزهنايف ما وأمزاد يف صحيح البخاري ما ليس منه فهذا يأنْ ي
، وِمـن  عليه العلماء من احلُكِْم بتصحيح مجيع مـا أورده البخـاري يف كتابـه     

ه مقطوع بنسبته إليه، وهذا الذي قاله تخيلٌ فاسد يتطـرق منـه   تفاقهم على أن ا

.٢٠صفحة / نفس املصدر السابق)١(
. ٧٢صفحة / علم احلديث)٢(
.١٤صفحة / معرفة أنواع علوم احلديث)٣(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٤

ألنه إذا جاز يف واحٍد ال بعينِه جاز يف كلّ عدم الوثوق جبميع ما يف الصحيح، 
تفاق العلمـاء ينـايف   افرد، فال يبقى ألحٍد الوثوق ِبما يف الكتاب املذكور، و    

)١(. )...ذلك

:)!صحيحه(لزانية ذَكَره البخاري يف جِم الِقردِة اوحديثُ ر: أقول

حدثنا نعيم بن محاد، حدثنا هشيم، عن حصني، عن عمرو بن ميموٍن،       
عليها ِقردةٌ قد زنت، فَرجموها، فَرجمتها اجتمع رأيت يف اجلاهلية ِقردةً: قال

)٢(.معهم

مل يكونوا من ناٍسعن أُيرى أنه يروي،للبخاري يف صحيحهإنّ املتتبع 
أهل الورع والتقوى، وكان من بني هؤالء الرومنهم ! د الكذبواة من يتعم

غض والبالعداَءبصننومنهم ممن أنكر فضائل أهل البيت عليهم السالم، 
جاهر وعلى املَأل ومنهم من كان ي،!عليه السالمبن أيب طالٍب عليلإلمام 

هظهر حقده وويبإلمام لسغري عابٍئ بالسامعني،ليه السالمععلي!.

بـن موسـى بـن أمحـد ثنا،مداناحلافظعبيدبنأمحدجعفرأبوحدثنا
مسعـت : قـال البجلـي عثمانبنبكريثنا،والقبنجندلثنا،التيميإسحاق

وأنـا تجـ جح: يقـول اجلـديل اهللاعبـد أبامسعت: يقولالتميميإسحاقأبا
غالم،أمعلـى فـدخلوا فاتبعتـهم ،واحـد عنـق النـاس وإذا،ةباملدينفمررت

احلـديث  . ١٦١ص  / بـاب القـسامة يف اجلاهليـة      / اركتـاب مناقـب األنـص     / ٧اجلـزء   / فتح الباري )١(
٣٨٤٩.

.٣٨٤٩احلديث . باب القسامة يف اجلاهلية/ كتاب مناقب األنصار)٢(
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٥٤٥..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

بـن شـبيب يا: تقولهافسمعت،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبزوجسلمة
اهللارسـول بسيـ :قالـت ،أمتـاه يايِكلب:جاٍفجلفرجلٌفأجاا،ربعي
بنفعلي: قالت؟ذلكنىوأ:قال؟ناديكميفوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

مسعـت يفـإن : قالـت ،الـدنيا عـرض نريـد أشـياء لنقولإنا: قال؟طالبأيب
منو،ينبسفقداًعليبسنم: يقولوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

سفقد،ينبستعاىلاهللاب..

)١(.التلخيصيفالذهيبعنهسكتو

ــشاٍم،عــنوِكيــع،حــدثَنا ــِه،عــنِه ــنأَِبي ةَ،عــش ــتعاِئ ــروا: قَالَ أُِم
)٢(!!فَسبوهموسلم ) وآله(عليهاهللاصلىمحمٍدَألصحاِبِباِالسِتغفَاِر

ال  :وسـلم ) وآلـه (قال الـنيب صـلى اهللا عليـه         : قالت... عن عائشة ...
)٣(.. تسبوا األموات

) وآلــه(قــال الــنيب صــلى اهللا عليــه : قــال،يب ســعيد اخلــدريأعــن ... 
)٤(..ال تسبوا أصحايب:وسلم

ذكر إسالم أمـري املـؤمنني علـي    / كتاب معرفة الصحابة/ اجلزء الثالث/ املستدرك على الصحيحني )١(
.٢١٤/ ٤٦١٦احلديث . ١٤١صفحة / رضي اهللا تعاىل عنه

)٢( عـن أصـحاب الـنيب    ٥٦باب / كتاب الفضائل/ ١٧اجلزء / أيب شيبةابن فمصن ما ذُكر يف الكف
.٣٣٠٨٥احلديث . ٣٠٩صفحة / وسلم)وآله(صلى اهللا عليه 

.١٣٩٣احلديث . باب ما ينهى من سب األموات/ كتاب اجلنائز/ صحيح البخاري)٣(
لوكنـت  : وسـلم )وآلـه (لى اهللا عليـه     بـاب قـول الـنيب صـ       / كتاب املناقب / نفس املصدر السابق  )٤(

.٣٦٧٣احلديث . متخذاً خليالً
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٦

قـال يل رسـول اهللا صـلى اهللا    : عن حيان األسدي، مسعـت عليـاً يقـول    
، إنّ األمة ستغدر ِبـك بعـدي، وأنـت تعـيش علـى ملّـيت               :وسلم) وآله(عليه

...من أحبك أحبين، ومن أبغضك أبغضينوتقتلُ على سنيت، 

)١(.صحيح: تعليق الذهيب يف التلخيص

يتناول كان ،)ريز بن عثمان بن جرب الشامي احلمصي     ح(:السؤال هنا 
.على املنربيلعنه و، ويبغضهعليه السالمعلياإلمام من

ملعونٌ  حسب ،وسلم) وآله(صحابة النيب صلى اهللا عليه     سبوالذي ي 
يف حريـزٍ روى البخاري عـن إذن فلماذا .!الصحابةسنة روايات أتباع مدرسة  

الـذين رضـي    (من مجلة الصحابة   عليه السالم علياإلمام   ؟ أليس )حهصحي(
.!؟، وال جيوز لعنهم)أمجعنياهللا عنهم

:!أئمة اجلرح والتعديل فيهأقوال ، )هداك اهللا(الحظ 

يعين (مث تركريز يتناول من رجٍلكان ح:قال البخاري وقال أبو اليمان
)٢(. )علياً رضي اهللا عنه

ريز بن عثمـان ينـتقص عليـاً        وح: قال عمرو بن علي    :عديابن   وقال
.وينال منه

علـي ىه حيمل علـ أنإالّ! هو صحيح احلديث ...:أمحد بن حنبل يقول   

باب ذكر إسـالم أمـري املـؤمنني        / كتاب معرفة الصحابة  / اجلزء الثالث / املستدرك على الصحيحني  )١(
.٢٨٤/ ٤٦٨٦احلديث . ١٥٣صفحة / علي رضي اهللا تعاىل عنه

.١١٧٥ترمجة / ٥٧٢ص / ٥ج / ذيب الكمال للمزي)٢(
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٥٤٧..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(! بن أيب طالبا

.ال جتوز الرواية عنه: راشد بن سعد قال

كان يلعـن علـي بـن أيب طالـب بالغـداة سـبعني مـرة                : حبانابن   قال
!وبالعشي سبعني مرة

)٢(..!قَتلَ آبائي وأجدادي: لويقو

..وأجدادكحشرك اهللا تعاىل مع آبائك: أقول

!على عليوكان حيملُ! شامي، ثقةٌ: قال أمحد بن عبداهللا العجلي

!!حامل على عليشديد الت! ثبت: وقال عمرو بن علي

لَتقَ! علياًًال أحب: كان حريز يقول: وقيل له: يزيد بن هارون يقول   
.!لنا إمامنا ولكم إمامكم: ع هذا منه، كان يقولامسمل : قال! ائيآب

. -يعين لنا معاوية ولكم علي-لنا أمري ولكم أمري : وقال يف موضعٍ آخر

قتل آبائي! ال أحبه: ريز بن عثمان يقولمسعت ح: عمران بن أبان قال
!)يعين علياً(

،مـن مـصر إىل مكـة     ريز بن عثمـان   عادلت ح :اعيل بن عياش قال   امس
.فجعل يسب علياً ويلعنه

.ريزاً كان يشتم علياً على املنابرحذكر جرير أنّ: حيىي بن املغرية قال

.٥٦٣ترمجة / ٤٥١ص / ٢ج / لكامل يف ضعفاء الرجال للجرجاينا)١(
.٧٩٤، ترمجة ١٩٧صفحة / اجلزء األول/ اجلوزيالبن الضعفاء واملتروكني)٢(
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٤٨

هذا الذي يرويه الناس عن النيب صلى اهللا عليـه   : ريز بن عثمان قال   ح
أنت مين مبرتلة هارون من موسى حـق ولكـن أخطـأ      قال لعلي وسلم  ) وآله(

! أنت مين مكان قارون من موسى     : إمنا هو  :ما هو؟ فقال  ف: قلت !السامع
مسعـت الوليـد بـن عبـدامللك يقولـه وهـو علـى              : ترويه؟ قـال   نعن م : قلت
)١(!املنرب

  ــز ــال للم ــذيب الكم  ــاب ــق كت ــول حمقّ ــشار عــواد  يق ــدكتور ب ي ال
من كان شديد التحامل على أمري ،واهللا ال أدري كيف يكون ثبتاً..:فمعرو

)٢(.!ي بن أيب طالب، نعوذ بك اللهم من اازفةاملؤمنني عل

ولكـن ..:)لنا معاوية ولكـم علـي     (: معقّباً على كالم حريز   يقول  و
وهذا أمر أمجع عليه فقهاء احلجاز وقد أصاب علي يف قتاله،،إمامه كان باغياً

،وأبـو حنيفـة   ،والـشافعي  ،منهم مالك والعراق من أهل احلديث والرأي،    
)٣(...مني واملسلمنيمهور األعظم من املتكلّواألوزاعي واجل

؟ فهل النصب ثقةًوكيف يكون املبغض، ثقةًكيف يكون الناصيبو.. 
..وبغض أمري املؤمنني علي بن أيب طالب بدعة صغرى أم كربى؟

 ...بهوعندي أنّ ح حتجومثله مثل الذي حيطّ على ،ريز بن عثمان ال ي

/ اجلـزء الثـامن  / ، وتاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي   ٥٧٧-٥٧٤ص / ٥اجلزء / ذيب الكمال  )١(
ترمجـة  / ٢٨٩صـفحة   / زء الثالـث  اجلـ / ، واجلرح والتعـديل للـرازي     ٤٣٦٥ترمجة  / ٢٦٥صفحة  
.٣٩٨ترمجة / ٣٤٤صفحة / اجلزء األول/ ، وكتاب الضعفاء للعقيلي١٢٨٨

.٥٧٤يف صفحة )٨(هامش رقم / ١١٧٥ترمجة / اجلزء اخلامس)٢(
.)٥(اهلامش . ٥٧٥الصفحة )٣(
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٥٤٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(.!الشيخني

بن أيب طالٍب عليه السالم، ذين كانوا يسبون اإلمام عليومن الّ: أقول
!:وهو موثَّق ِمن ِقبل القوم، املغرية بن شعبة

بن سليمان، حدثنا عبداهللا بـن حممـد بـن       داوود   حدثنا أبو بكر حممد بن    
ناجية، ثنا رجاء بن حممد العذري، ثنا عمرو بن حممد بن أيب رزين، ثنا شعبة، 

أنّ املغرية بن شعبة سب د بن عالقة، عن أبيه، عن عمه،    عن مسعٍر، عن زيا   
يا مغرية أَلَم تعلم أنّ رسول : علي بن أيب طالٍب، فقام إليه زيد بن أرقم فقال

ى عن سب األموات؟ فَِلم تسب علياً وقد وسلم ) وآله(اهللا صلى اهللا عليه
مات؟

)٢(.على شرط مسلم: الذهيب يف التلخيصتعليق 

صحيح على شرط مسلم، : وقال.. أخرجه احلاكم(:ويقول األلباين
)٣(.. )..وهو كما قاال: قلت.ووافقه الذهيب

، عمران بـن    )!صحيحه(وكذلك من الّذين يروي عنهم البخاري يف        
..هـ٨٩، املتوفّى سنة حطّان السدوسي البصري اخلارجي

:قال عنه املزي

مرأةً اتزوج عمران بن حطّان ... جصار آخر أمِرِه أنْ رأى رأي اخلوار

.٥٧٩صفحة )٢(اهلامش / نفس املصدر السابق)١(
.١١٥/ ١٤١٩احلديث . ٥٤١ص / اجلنائزكتاب / ١ج / املستدرك على الصحيحني)٢(
.٢٣٩٧احلديث / ٥٢٠صفحة / ٥ج / سلسلة األحاديث الصحيحة)٣(
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)١(.من اخلوارج ليردها عن دين اخلوارج، فَغيرته إىل رأي اخلوارج

:ومن شعِرِه يف مصرِع علي رضي اهللا عنه: قال الذهيب
  

  

 )٢( 

:ويقول جرجي زيدان

..،ب على عليد ذلك قوله يف مدِحوهو من املُغالني يف التعصابن يؤي
ملجم، قاتل علي:

  

 )٣( 

وهو ميدح قاتل اإلمام علي بن أيب طالٍب ،الحظ هذا اخلارجي: أقول
!.عليه السالم بشعرِه

.!بالبخاري أنْ ال يكتب حديثه؟ِراألجدنم يكُن ِمألَ

)٤(..ي يف الضعفاءوقد عده العقيل

عمـران  : ، فقـال  وِممن عاب على البخاري إخراج حديثه الـدارقطين       

.٤٤٨٧ترمجة / ٣٢٤-٣٢٢صفحة / ٢٢اجلزء / ذيب الكمال)١(
.٣٢٥هامش الصفحة / نفس املصدر السابق)٢(
.٣١٨صفحة / اجلزء األول/ تأريخ آداب اللغة العربية)٣(
.١٣٠٦ترمجة / ١٠١١ص / ٣ج / نسب إىل الكذبمنوالضعفاء)٤(
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)١(..عتقادِه وخبِث مذهبِهامتروك، لسوء 

لقـد ورد يف كتـابي البخـاري ومـسلم العديـد مـن األحاديـث        : أقول
آلل والكذّابني، واملبغضنيجا للضعفاء وأخر..سنداً، أو متناًملُعلِّةاالشاذّة، و

البيت عليهم السالم، ومن حامت حوله الشبهات لدى كبـار أئمـة اجلـرح              
ذينتبين كذب دعوى الّبذلك و، الصحابةسنة والتعديل عند أتباع مدرسة 

!!ني فهو صحيحكتابقالوا بأنّ كلّ ما ورد يف ال

حممد الشيخ املُحقّق السلفي الكبري ،ومن الذين أشاروا إىل هذه احلقيقة
العديد من نتقَدا، حيث )م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠(املتوفّى صر الدين األلبايننا

..اًمتنو،سنداً،الصحيحنيأحاديث

.)!صحيحه(فقد ضعف العديد من الرواة الّذين أخرج هلم البخاري يف 
:على سبيل املثال ال احلصِرفها هو يقول 

فإنالبخاريهلماأخرجوإن،وأباهسليمانبنفليحبنحممدفإنّ... (
ــا ــعفاًفيهم ــةض ــد،األبوخاص ــعفق ــن فهض ــنياب ــىت،مع ــهح دونجعل

وال،بثقـة لـيس فلـيح " : روايـة يفوقـال ! احلديثحسنوهذا،الدراوردي
أهـل مـن هو" : وقال،والساجيوالنسائياملديينابن   فهضعوكذلك،"بنها

يففقــال،عفهبــضافعتــراالإالّاحلــافظيــسعملولــذلك. "ويهــمالــصدق،
أبيـه، منحاالًأحسنفهو،حممدبنهااوأم. "اخلطأكثري،صدوق" : التقريب

قـه ووثّ. القـوي بـذاك ولـيس بـأس، بـه مـا : حـامت أبوقال" :امليزانففي

.٦٨٨٠ترمجة / ٣٠٥صفحة / اجلزء اخلامس/ حجر العسقالينالبن الصحابةمتييزيفاإلصابة)١(

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٥٢

. "بثقةليس:معنيابن وقال. أبيهمنأوثقوهو،بعضهم

)١(.كالمهانتهى .)."يهم،دوقص": احلافظوقال

:كتاب البخاريأحاديث بعض يف ه ءوإليك آرا

)بأنّالقولاوأمفقدالبخاريلهروىنمـ ِمفهوالقنطرةجاوزالام
بهبأسالطالعالهنوم.العسقاليناحلافظكأمثال،التحقيقأهلإليهيلتفت
)٢(.)نقولماصدقيعلم)التقريب(ِهكتاِبعلى

اهللافينشئوجل،عزاهللاءشامامنهافيبقىاجلنة،اجلنةأهليدخل"
."ميألهاحىت)لقاًخيعين(هلاتعاىل

:يقول األلباين عند تعليقه على هذا احلديث

أيبعـن األعـرج طريـق مـن )٧٤٤٩(للبخاريروايةيفوقعوقد(... 
،ةشاذّروايةشكبالوهي". اجلنة".. مكان،"للناروينشئ: "بلفظ،هريرة

ذلـك إىلأشـار وقـد أنـس، وحلـديث ،هريرةأيبنعاألولللطريقملخالفتها
وقـال ،)٤٠٣تالقريواينخلفبنحممدبنعلي(القابسياحلسنأبواحلافظ
اهللابأنّحتجاوغلط،بأنهميالقَابن مزوجاملقلوب،منإنه: األئمةمنمجاعة

بقولهتجحاوالبلقيين،اإلماموأنكرهاأتباعه،وإبليسمنمتتلئجهنمبأنّأخرب
. )٤٣٧/ ١٣(" الفتح"يفاحلافظذكره. }وال يظِْلم ربك َأحدا{:تعاىل

تدلّاليتاألمثلةعشراتمنمثالاحلديثهذايفالشذوذهذا:فأقول

.٧٥٥احلديث . ١٧٨ص/ اجلزء الثاين/ واملوضوعةالضعيفةاألحاديث سلسلة)١(
.١-١٤٨٩باب / ٥ج / إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)٢(
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كـذا و ،"البخـاري صـحيح "لــ بونيتعـص الـذي الناشئنيبعضجهلعلى
..)!صـحيح فيهمـا مـا كلّبأنّيقطعونو ،أعمىتعصباً" مسلمصحيح"لـ

)١(..كالم األلباينانتهى 

)٢(.أورد البخاري هذا احلديث يف صحيحه: أقول

إيلّبتقروماباحلرب،آذنتهفقدولياًيلعادىنم: قالتعاىلاهللاإنّ
بالنوافلإيلّبيتقرعبديزالوماعليه،هافترضتمماإيلّأحببشيٍءعبدي

ويده،بهيبصرالذيرهصوببهيسمعالذيمسعهكنتهأحببتفإذاه،أحبحىت
ستعاذينإولئن،هألعطينينلَأَسإنْوعليها،ميشياليتلهجوِر،ايبطشاليت

ألعيذنفاعلهأناشيءعنترددتوما،هيكرهاملؤمن،نفسقبضعنديترد
.مساءتهأكرهأناواملوت

:ى احلديثيقول الشيخ األلباين يف تعليقه عل

انتقـدها الـيت القليلـة األسانيدمنهوو ضعيف،إسنادوهذا: قلت(
خملـد بـن خالدترمجةيفالذهيبفقالتعاىل،اهللارمحهالبخاريعلىالعلماء

لهوساق،تضعيفهو توثيقهيفالعلماءختالفإذكرأنبعدالقطواينوهوهذا
اجلـامع "هيبـةُ ولـوال ،جـداً غريبحديثٌفهذا.منهاهذاادتفرأحاديث

هوألنلفظه،لغرابةوذلكخملد،بنخالدمنكراتيفهتدلعد)!("الصحيح

.٢٥٤٠باب / ٩٢صفحة / اجلزء السادس/ سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
. }ِإن رحمـَة اللَّـِه قَرِيـب ِمـن الْمحـسِنِني     {: بـاب مـا جـاء يف قـول اهللا تعـاىل       / كتاب التوحيـد  )٢(

.٧٤٤٩احلديث 

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٥٤

وال.اإلسنادذاإالّاملنتهذاوريملَوباحلافظ،وليسشريك،بهينفردامِم
عطـاء، يففلِـ ختاُوقـد ،أمحـد مـسند يفأظنهوالالبخاري،عدامنأخرجه

هـذا كالمـه ونقـل . يـسار بـن عطـاء أنـه والصحيحرباح،أيببن  ا هو: فقيل
ــشيٍء ــنب ــصاراالم ــتح" يفاحلــافظخت ــالمث،)٢٩٣-٢٩٢/ ١١"(الف : ق

ـذا إالّاملـنت هـذا وريـ ملَأنهوإطالق،جزماًأمحدمسنديفهوليس: قلت
كالم انتهى ..).أيضاًمقالٌفيه، خالدشيخفشريكذلكومعمردود،اإلسناد
)١(..األلباين

)٢(.أورد البخاري هذا احلديث يف صحيحه: أقول

رجلٌ أعطى ِبـي ثُـم   : ثالثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة    : قال اهللا تعاىل  (
       أجرياً فاسـتوىف منـه ولَـم لٌ إستأجرورج ،هناً فأكل ثَمرح لٌ باعورج ،رغد

هيعطه أجر(.

)٣(.محد، والبخاري عن أيب هريرة، رواه أ)ضعيف: (تعليق األلباين

حراًباعلٌجور،غدرمثيبأعطىلٌجر،القيامةيومخصمهمأناثالثة
..جرتهأُِهيؤِتمولَمنهفاستوىفأجرياًستأجرالٌجور،مثنهفأكل

:عند تعليقه على احلديثيقول األلباين

ملفالقلب،صحيحهيفاهإيالبخاريإخراجمعاحلديثوهذا:قلت(

.١٦٤٠باب / ١٨٤ص / ٤ج / سلسلة األحاديث الصحيحة)١(
.٦٥٠٢احلديث / واضعباب الت/ كتاب الرقاق)٢(
.٤٠٥٠احلديث / ٥٤٠صفحة / لأللباين. )الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٣(
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وقدالطائفيوهو،سليمبنحيىيعلىإسنادهمدارألنذلك،لصحتهيطمئن
ســعدوابــنمعــنيابــن فوثقــه،فيــهوالتعــديلاجلــرحأئمــةأقــوالاختلفــت

بـن اهللاعبيدعناحلديثمنكروهوبأس،بهليس: النسائيوقالوالعجلي،
.عمر

: )اهلنـد طبع/٣١فحة  ص(وقالواملتروكنيالضعفاءيفالنسائيوأورده
.بالقويليس

.شيءوفيهفتركتهاألحاديثيفخيلطفرأيتهشيئاًعنهكتبتأمحدوقال

عبيدرواهاأحاديثيفوأخطأ،احلديثيفيهمصدوق: الساجيوقال
.أمحدحيمدهملعمربناهللا

.عندهمباحلافظليساحلاكمأمحدأبووقال

.احلفظئسي: الدارقطينوقال

.صحيحفهوسليمبنحيىيعناحلميديثحدماالبخاريوقال

ضعيفولكنه،نفسهيفثقةالرجلأنصيتلخالنقولهذهومن:قلت
مـا ذلـك مـن يـستثىن عمـر، بناهللاعبيدعنروايتهيفوخصوصاً،حفظهيف

عندال،عنهروايتهمنليساحلديثوهذاصحيح،هفإن،عنهاحلميديروى
البخاريإخراجوجهأدريفال،جيهخمرمنذكرناممنغريهعندوالالبخاري

غـري فهـو عنهاحلميديغريثحدماأنهاملذكورالبخاريقولمفهومفإنّله،
شــرحهعنــدحجــرابــن احلــافظقــولهــذاعــنجوابــاًيــصلحوال.صــحيح
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،توثيقهيفخمتلفمكةنزيلالطائفيهو،بالتصغريليمسبنحيىي: " للحديث
فيـه الكـالم أنّوالتحقيـق ،احلديثهذاسوىموصوالًالبخارييفلهوليس

".روايتهغريمناحلديثوهذاخاصةعمربناهللاعبيدعنروايتهيفوقع

:ألمريناجلوابهذايصلحال: أقول

األئمـة بعـض لـرأي بالنـسبة هـو مـا إنحكاهالذيالتحقيقأنّ:األول
فقـد فنياملـضع مـن اآلخـرون وأمـا .الـساجي ووهـ ،فيهكالمهمحكينانمِم

ينبغـي الـذي هـو وهـذا الـساجي فعـل كمايقيدوهومل،فيهالتضعيفأطلقوا
،الـدارقطين منهم،مجاعةعنداحلفظبسوءرمفستضعيفهألنّ،عليهاالعتماد

هـو كمـا ،احلـديث علمـاء باتفـاق التوثيـق علىتقدميهجيبمفسرجرحفهو
،وغـريه اهللاعبيـد عـن روايتـه يـشمل مطلقهومث.صطلحاملعلميفمشروح

أقواليفالباحثإليهينتهيالذيالتحقيقهوهذاالبخاري،كالمظاهروهو
.الرجليفالعلماء

عادتـه هيكماتلخيصأحسننفسهحجرابن   احلافظذلكصخلَوقد
،عـة اجلمافعـل كمـا جترحيـه فأطلق،احلفظئسيصدوق:فقال،التقريبيف
.الساجيفعلكماديقيمولَ

منسواهصيلخأنداملتجراملنصفللعاملميكنالالذياحلقهووهذا
،قهوثّنمِمأوالبخاريرجالمنفيهماملتكلّكانولو،السابقةاألئمةأقوال
.تقدمكمافهضعقدوهوفكيف

ِمفهو،القنطرةجاوزفقدالبخاريلهروىمنبأنّالقولاوأمالام
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بأسالالعطّالهومن،العسقاليناحلافظكأمثال،التحقيقأهلإليهيلتفت
...نقولماصدقيعلمالتقريبكتابهعلىبه

يـزال الشـكال فاال،النقـد منِلمسااملذكورالتحقيقأنّهب: والثاين
بنحيىيعناحلميديثحدما: قولهإنّ: يقالأنإالللبخاريبالنسبةوارداً
.أعلمواهللا. ترىكمابعيدوهذا،لهمفهومالمماصحيحفهوسليم

حيتملأنأحوالهوأحسن،ضعيفاإلسنادهذانّإ:القولوخالصة
)١(..كالم األلباينانتهى ..).فهيهاتالتصحيحاوأم.التحسني

)٢(.أورد البخاري هذا احلديث يف صحيحه: أقول

سـفيان عـن اليمـان بنحيىيحدثنا:قاالاألشجسعيدوأبوقتيبةحدثنا
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى النيبأنّعمرابن   عننافععناهللاعبيدعن

.ديدقُنِمهيدهشترىا

: على احلديثهيف تعليقيقول األلباين

.موقوفاًالبخاري، ٣١٠٢ماجةابن سنن:اإلسنادضعيف

إالّ،الثـوري حـديث مننعرفهال،غريبحديثٌهذا:عيسىأبوقال
.اليمانبنحيىيحديثمن

.ديدقُنِمشترىاعمرابن أنّنافععنوروي

.١-١٤٨٩باب / اجلزء اخلامس/ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)١(
مـن  بـاب إمثُ / ، وكـذلك يف كتـاب اإلجـارة    ٢٢٢٧احلـديث   . باب إمثُ من باع حراً    / كتاب البيوع )٢(

.٢٢٧٠احلديث . منع أجر األجري
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)١(.حأصوهذا:عيسىأبوقال

)٢(.أورد البخاري هذا احلديث يف صحيحه: أقول

..مِرحموهوحكَنوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيب أنّعباسابن عن

،٤٦٧النضري الروض،٢٢٨-٤/٢٢٧رواءاإل: شاذّ:األلباينتعليق
)٣(.١٦١٨-١٦١٧داوود أيبصحيح

ابن حديثمنوغريمهاالشيخانأخرج: تنبيه(:يقول الشيخ األلباينو
ميمونـة جتزووسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبأنّ:عنهمااهللارضىعباس

..مِرحموهو

وقـد )٢/١٠٤/١" (التحقيـق نقـيح ت" يفياهلـاد عبـد ابن   احلافظوقال
:عباسابن حديثذكر

أخربتوميمونة،"الصحيحىفوقعتاليتالغلطاتمنهذادعوقد"
اهللارسـول جينتـزو : قالـت ،نفسهحبالأعرفواإلنسان،وقعماهذاأنّ

.مكةمنرجعنابعدماحاللوأناوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

اهللاصـلى الـنيب جينتـزو :حنـوه اعيـل امسبنموسىعنداوود  أبورواه
.فِربسحاللوحننوسلم ) وآله(عليه

/ ٦٨بـاب  / وسـلم )وآلـه (كتاب احلـج عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      / ضعيف سنن الترمذي  )١(
.٩٠٧احلديث . ٩٨صفحة 

)٢(كتاب احلج / نمن الطريقاباب م ي١٦٩٣احلديث . شترى اهلَد.
.٣٨٠احلديث / ١٤٩صفحة / ماجةابن ضعيف سنن)٣(
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يفأخرجــهوقــد،مــسلمشــرطعلــىصــحيحداوود أيبوســند: قلــت
،٦/٣٣٢(أمحـد وأخرجـه .فِرسـ ذكـر دون)١٣٨-٤/١٣٧" (صحيحه"

..).أيـضاً مـسلم شـرط علـى وهـو " التنقـيح " يفيالذاألولباللفظ)٣٣٥
)١(..م الشيخ األلباينكالانتهى 

)٢(.البخاري يف صحيحههأورد: أقول

قالُ لهي سفَر يفاللُّ: كان لهح..

الـضعيفة   .)ضـعيف (: يقول الشيخ األلباين يف تعليقـه علـى احلـديث         
٣(.٤٢٢٦(

)٤(.أورد البخاري هذا احلديث يف صحيحه: أقول

:اب مسلمكتأحاديث ه يف بعض ءآرا، )هداك اهللا(وإليك اآلن 

حدثنا مروان بن معاوية، عن عمر بن محزة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة
ريميقـول    : الرمحن بن سعٍد قال   حدثنا عبد : الع أبا سـعيٍد اخلُـدري مسعت :

إنّ ِمن أشر الناِس عند اهللا مِرتلَةً :وسلم) وآله(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
)٥(..مثّ ينشر ِسرهامرأتِه وتفضي إليِه،اضي إىل الرجلَ يفْيوم القيامِة

.١٠٣٧احلديث . ٢٢٧صفحة / اجلزء الرابع/ السبيلمنارأحاديثختريجيفالغليلاءإرو)١(
. بـاب عمـرة القـضاء     / وكتـاب املغـازي    ١٨٣٧احلديث  . باب تزويج املُحِرم  / كتاب جزاء الصيد  )٢(

.٥١١٤احلديث . باب نكاح املُحِرم/ وكتاب النكاح٤٢٥٨احلديث 
.٤٤٨٤احلديث / ٦٥٠صفحة / )الكبريالفتح(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٣(
.٢٨٥٥احلديث .. الفرس واحلماراسمباب / كتاب اجلهاد والِسير)٤(
.٣٥٥٩احلديث . باب حترمي إفشاِء سر املرأة/ كتاب النكاح/ صحيح مسلم)٥(
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:عند تعليقه على هذا احلديثيقول الشيخ حممد ناصر الدين األلباين

ِلبـ ِقنِمـ ضـعيف فإنه" مسلمصحيح"يفكونهمعاحلديثهذاإنّ(
.التقريـب يفقـال كمـا ضـعيف وهـو ،العمريمحزةبنعمرفيهألنّ،سنده
أحاديثـه : أمحـد وقالوالنسائي،معنيبنحيىيفهضع: امليزانيفالذهيبوقال
..لعمراستنكرممافهذا: وقالاحلديثهذاالذهيبلهساقمث،مناكري

،ضـعيف احلـديث أنّاألئمةهلؤالءاألقوالهذهمنسنتنجوي: قلت
ابن فهضعوعمر": الفيض" يفكمافقالالقطانابن وتوسطبصحيحوليس
..صحيحالحسنبهفاحلديث،مناكريأحاديثه: أمحدالوق.معني

هـو حكـاه الـذي التضعيفمع،حبسنهحكمكيفأدريوال: قلت
هـذا عـضد بهأشدمااآلنحىتأجدومل.الصحيحهيبةِبأخذهفلعلّ،نفسه

)١(..كالم األلباينانتهى ..)..احلديث

: قـال جـابر، عنبري،الزأبوحدثنازهري،حدثنايونس،بنأمحدحدثنا
أنْإالّمـِسنة، إالّتـذحبوا ال:وسـلم ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولقال

رسعةًفتذحبواعليكم،يذَع٢(.الضأنمنج(

:يف تعليقه على احلديثيقول الشيخ األلباين

،تهصـح مـاً متوه،احلـديث ـذا الزمنمنبرهةًاغتررتكنتوقد(
يفعليهـا تهـ بنفَ،هـذه ِهِتلعلّتهبنتمثّ،)صحيحه(يفاهإيمسلمخراجإل

.١٤٢صفحة / آداب الزفاف يف السنة املطهرة)١(
.٥١٠٤احلديث . ةباب سن اُألضحي/ كتاب األضاحي/ صحيح مسلم)٢(
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ياإلسالماملكتبطبع/٩١فحةص/األولزءاجل/ الضعيفةاألحاديثسلسلة
)١(..كالم األلباينانتهى ..)دمشقيف

:يف السلسلة الضعيفة)ونبه عليها(هذا نص ما قاله األلباين : أقول

وكـان سـنوات، مخسحنِومنذسابقاًهكتبتتكنماذلك: ستدراكا(
أيبعـن مـسلم روايةمناملذكورجابرحديثعلىذلكيفعتماديإحمور
مثّإياه،حجرابن احلافظتصحيحوة،سنمإالّتذحبواال: مرفوعاًعنهالزبري

يلدابيأنالذياحلديثهذاوأنّللحافظ،تبعاًذلك،يفوامهاًكنتحهصح
الضعيفة،األحاديثزمرةيفحشريأنْبهاألحرىكانمسلموأخرجه،وه
وقـد س،دلّمهذاالزبريأباألنّذلك،الصحيحةاألحاديثبهلتتأوأنْال

ملإذاحبديثـه جحـت يالساملـدلّ أنّ" املـصطلح علم" يفراملقرنوِمعنعنه،
هنا،الزبريأبوصنعهالذيهووهذابالتحديث،حيصرفعنعمولَ،نيح،صر

اإلسنادذاالزبريأبويرويهاأحاديثالعلمأهلمنقوناحملقّنتقداولذلك
...مسلمأخرجها

بـصيغة غـريه أوجـابر عنالزبريأبويرويهحديٍثكلّأنّ: القولومجلة
ععـن التوقـف فينبغـي عنـه، سـعد بـن الليـث روايـة مـن ولـيس ،وحنوهان

.بهيعتضدوله،يشهدماأومساعه،يتبنيحىته،باالحتجاج

ةعامـ عنهاغفلَمافطالَ،للحقحمبكلّيعرفهاأنجيبحقيقةٌهذه
احلمدفلها،فينفعرعلياُهللالَضفَتحىتمنهم،واحداًكنتوقدالناس،

.١١٤٥احلديث / ٣٥٨صفحة / اجلزء الرابع/ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)١(
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قملوفّاواهللافعلتفقدذلك،علىهبنأُأنْعليالواجبمنوكانوالشكر،
.كالم األلباينانتهى .).سواهربال

)اليشربنقائماًمنكمأحد،نفمفليستقىءنسي(.

:األلباينالشيخ قال

)ذامنكرمن..١١١-٦/١١٠/)صحيحه(يفمسلمأخرجه. اللفظ
قـال : يقـول هريرةأبامسعأنهاملريغطفانأبوأخربين:محزةبنعمرطريق
. فذكره:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسول

قلت :وعإوإنْ،هذارمفقدمسلمبهحتجوابن،أمحداإلمامفهضع
ــسائي،معــني ــذلكوغريهــم،والن ــذهيبأوردهول ــزانيفال يفوذكــره،املي

: التقريبيفاحلافظوقال. .حديثهلنكارة،معنيابن فهضع: وقال،الضعفاء
".ضعيف"

غـري عـن ،حـديثٍ مـا غـري يفقائماًالشربنعالنهيصحوقد: ُقلت
األمـر وفيـه اللفـظ، هـذا بغـري لكـن هريـرة، أبـو ومنهمالصحابة،منواحٍد

وإالّاحلـديث، مـن املـستنكر هوفهذاالنسيان،ذكرفيهليسلكنباالستقاء،
)١(..تعليق األلباينانتهى .)..حمفوظفسائره

)٢(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

..مِرحموهوحكَنوسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيب أنّعباسابن عن

.٩٢٩احلديث / ٣٢٦صفحة/ اجلزء الثاين/ واملوضوعةالضعيفةالسلسلة)١(
.٥٣٠٢احلديث. قائماًالشربكراهيةباب/ األشربةكتاب)٢(
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،٤٦٧النضري الروض،٢٢٨-٤/٢٢٧رواءاإل: شاذّ:تعليق األلباين
)١(.١٦١٨-١٦١٧داوود أيبصحيح

عباسابن حديثمنوغريمهاالشيخانأخرج: تنبيه(: كذلكويقول
وهوميمونةجتزووسلم  ) وآله(عليههللاصلىالنيبأنّ:عنهمااهللارضى

مِرحم..
وقـد )٢/١٠٤/١" (التحقيـق تنقـيح " يفياهلـاد عبـد ابن   احلافظوقال

:عباسابن حديثذكر
أخربتوميمونة،"الصحيحىفوقعتاليتالغلطاتمنهذادعوقد"

اهللارسـول جينتـزو : قالـت ،نفـسه حبـال أعـرف واإلنـسان ،وقـع ماهذاأنّ
.مكةمنرجعنابعدماحاللوأناوسلم ) وآله(عليهاهللاصلى

اهللاصـلى الـنىب جينتـزو :حنـوه اعيـل امسبنموسىعنداوود  أبورواه
.فِربسحاللوحننوسلم ) وآله(عليه

يفأخرجــهوقــد،مــسلمشــرطعلــىصــحيحداوود أيبوســند: قلــت
،٦/٣٣٢(أمحـد وأخرجـه .فِرسـ ذكـر دون)١٣٨-٤/١٣٧" (صحيحه"

..).أيـضاً مـسلم شـرط علـى وهـو " التنقـيح " يفيالذاألولباللفظ)٣٣٥
)٢(..كالم الشيخ األلباينانتهى 

)٣(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

.٣٨٠حلديث ا/ ١٤٩صفحة / ماجةابن ضعيف سنن)١(
.١٠٣٧احلديث . ٢٢٧صفحة / اجلزء الرابع/ السبيلمنارأحاديثختريجيفالغليلإرواء)٢(
.٢٤٧٠و٣٤٦٩احلديثان / باب حترمي نكاح املُحِرم، وكراهة ِخطبته/ كتاب النكاح)٣(
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ماأوفر،أيديكميفيقععليهاهللاسمكرذُعظٍمكلّ)اجلنيعين(مكُلَ(
.)كملدوابعلفبعرةوكل،حلماًيكون

:األلباينوليق

ــه( ــسلمأخرج ــن،)٢/٣٦(م ــةواب ــم(" صــحيحه" يفخزمي )٨٢رق
داوود  عناألعلىعبدبناألعلىعبدطريقمن)١٠٩-١/١٠٨(البيهقيو

اهللارسـول مـع شـهد مـسعود ابـن   كـان هـل : علقمـة سألت:قالعامرعن
ابـن   سـألت أنـا : علقمـة فقـال قـال اجلـن؟ ليلةوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول مـع مـنكم أحدشهدهل: فقلتمسعود
) وآلـه (عليـه اهللاصـلى اهللارسـول معاكناولكنال،: قالاجلن؟ليلةوسلم  
أواسـتطري : فقلنـا الـشعاب، و األوديـة يففالتمسناهففقدناه،ليلةذاتوسلم  
قبـل مـن جـاء هـو إذاحناأصبافلمقوم،اباتليلٍةبشرناتفِب: قالاغتيل،

ليلٍةبشرناتفَبِ جندك،فلمفطلبناكفقدناكاهللارسوليا: فقلنا: قال،)حراء(
القـرآن، علـيهم فقـرأت معـه، فـذهبت اجلنداعيأتاين: فقالقوم،ابات
فـذكره، : فقـال الـزاد، وسـألوه .نرياـم وآثارآثارهمفأرانابنافانطلق: قال

طعامفإماما،تستنجوافال:وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولفقال
.اجلنمنإخوانكم

ثقات،كلهمرجالهإسنادوهذا:قلتتنيبعلّمعلولٌهولكن:

مـن ليساحلديثيفمدرج،إخل.. " .الزادوسألوه: " قولهإنّ:األوىل
سـل، مرفهـو إخل،الـزاد وسـألوه : قالالشعيبعنهوبل،مسعودابن   مسند
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عـن ورواههكـذا، " الـصحيح "يفمـسلم رواه:عقبهبقولهالبيهقينهبيكما
إىلاإلسنادذاهندأيببنداوود   عنإبراهيمبناعيلامسعنحجربنعلي
إىلاجلزيـرة، جنمنوكانواالزاد،وسألوه:الشعيبقالنريام،وآثار: قوله
.اهللاعبدحديثمنالًمفصالشعيبقولمناحلديثآخر

املتقدمـة، األعلـى عبـد روايـة عقـب " الـصحيح " يفهوهكذا:قلت
بـه، حجـر بـن عليحدثنا: قال)٤/١٨٣" (سننه"يفالترمذيرواهوهكذا

ةالعلّـ "يفبيانـه يـأيت كمـا " عليـه اهللاسـم ذكريـ ملعظٍمكلّ" :قالهأنإالّ
ملَـ هأنـ إالّبه،حجربنيعلعنلهينبسندالبيهقيرواهوكذلك" األخرى

كـلّ : " بلفظـه عندههفكأناألعلىعبدلفظعلىفيهأحالماإنو لفظه،يسق
: " قولـه إىلداوود   عـن عـدي أيببـن حممـد ورواه:قـال مث.. ". .كرذُعظٍم
حديثيفأوعلقمةحديثيفأدريوال: داوودقال: قالمث،"نرياموآثار
الـزاد الليلـة تلـك وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصـلى هللارسولسألواأمعامر

ورواه:قـال مثبـه، عـدي أيببـن حممـد إىلإسـناده البيهقـي ساقمث.فذكره
.شكغريمناحلديثيفمدرجاًداوود عنمجاعة

روايـة معمقروناًأيضاًأمحداإلمامأخرجهاقدعليةبناعيلامسورواية
أيبابـن وداوود   أخربنـا : اعيـل امسحـدثنا : )٤١٤٩: (فقـال الثقـات منغريه

.مسلمعنداعيلامسروايةمثلبهداوود حدثنا: قاال-املعىن-زائدة

أبـو أخرجـه .بـه هنـد أيببنداوود   حدثنا: قالزريعبنيزيدوتابعهما
/١("مـسنده "يفأيـضاً الطيالـسي وأخرجـه ،)١/٢١٩" (صحيحه"يفعوانة
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٤٧(،بـن وهيـب بروايتـه قـرن وقـد ! عنهيفصلهمولَثاحلدييفأدرجههلكن
.خالد

: قولهإىلبهداوود   عن،إدريسبناهللاعبدطريقمنمسلمأخرجهمث
.إطالقاًبعدهمايذكرمولَ،"نرياموآثار"

هـذه يفعليـه اختلفـوا هنـد أيببـن داوود   أصـحاب إنّ: القـول ومجلة
:وجوهعلىالزيادة

عبـد بـن األعلـى عبـد رواهكـذلك مسعود،ن اب مسندمنهاأن: األول
يفعطـاء بـن الوهابوعبد،زريعبنيزيدوكذاخالد،ابن وهيبو ،األعلى
.عنهماالروايتنيإحدى

جـزم مـسعود، ابـن    مـسند مـن ولـيس الـشعيب، مرسلمنهاأن: الثاين
الروايةيفزريعبنويزيدزائدة،أيبوابن،عليةبناعيلامسداوود   عنبذلك

.عنهألخرىا

كمـا أصـالً يذكرهاملَهفإن،إدريسبناهللاعبدؤالءيلحقأنوميكن
.تعاىلاهللاشاءإنلذكرهامسعودابن مسندمنعندهكانتولوسبق،

مرسـل مـن أومـسعود، ابن   مسندمنكوايفشكداوود   أنّ:الثالث
يفعطـاء بـن الوهـاب وعبـد ،عـدي أيببـن حممـد عنـه رواهكذلكالشعيب،
.عنهاألخرىالرواية

يـدل ماإنختالفاإلهذاأنّالشريفالعلمذااخلبريعلىخيفىوال
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مولَـ ،احلـديث هذايضبطملهندأيببنداوود   وهوعليهاملختلفأنعلى
ميكنوالها،تنيباليتالثالثةالوجوهعلىفيهاضطربولذلك،جيداًحيفظه

منه،مسعماروىفكلّثقات،مجيعاًهمألن،عنهالرواةمنذلكيكونأن
يفمقـرر هوكمااحلديثضعفعلىدليلٌفاالضطراب،كذلككانوإذا
.حيفظهملَراويهبأنّيشعرألنه،احلديثمصطلحعلم

كمافقال،باإلرسالهلّأعفقد،الدارقطينأماو ،أخرياًلديرحترماهذا
فأرانـا : "قولـه عنـد مـسعود ابـن    حـديث ى  انتـه  :للنـووي " مـسلم شرح"يف

داوود  أصـحاب رواهكـذا الـشعيب، قـول منبعدهوما،"نرياموآثارآثارهم
إدريـس وابـن زائـدة أيبوابـن زريـع، وابـن عليـة ابـن    :الـشعيب عـن الراوي
هأنـ الـشعيب كـالم مـن هإن: قولهومعىنوغريه،الدارقطينقالهكذا. وغريهم

الكـالم هـذا يقـول الفالشعيبوإالّاحلديث،ذامسعودابن عناًمرويليس
.أعلمواهللا.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبعنبتوقيفإالّ

صـلى الـنيب إىلرفعهيفصريح.." .الزادوسألوه: "الشعيبقول: قلت
. إخل.." .يقـول الفالـشعيب : "النوويلقولداعيفال،وسلم) وآله(عليهاهللا
.خيفىالكما،الوقفظاهرهفيمايقالماإنهذامثلفإنّ

األعلـى فعبـد ،داوودعلـى أيـضاً متنـه يفاالضـطراب :األخرىةالعلّ
عليـة بـن اعيلامسذلكعلىوتابعه"عليهاهللاسمكرذُعظٍمكلّ:عنهيقول

.الطحاويعندعطاءبنالوهابوعبد،أمحدعندزائدةأيبابنو

عندو ،الطيالسيعند،زريعبنويزيد،الدخبنوهيبهؤالءوخالف
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".عليهاهللاسميذكرملَعظٍمكلّ: "فقاالوحدهيزيدعنعوانةأيب

وتابعـه سـبق، كمـا عنـه أمحـد فـرواه ،عليـة بناعيلامسعلىواختلفوا
عليحدثنا: فقال،الترمذيوخالفهمسلم،عنداعيلامسعنحجربنعلي

."..يذكرملَ":الثاينباللفظبهحجربن

ضعفه،ديؤكّامِم،احلديثمنتضبطيفداوود  علىاالختالفوهذا
.حفظهقديكنملَداوود وأنّ

حواصرقداألئمةبعضفوجدت،"التهذيب"منترمجتهإىلرجعتمث
املتقننيمنالبصرة،أهلخيارمنكان:حبانابن فقالفيه،ذكرتهالذيذا

كـثري كـان ":أمحـد وقـال .حفظهمنثَحدإذايهمكانهأنإالّالروايات،يف
".واخلالفاالضطراب

هـذا علـى ةاألدلّـ أقـوى مـن احلـديث هـذا يفداوود   ضطراباو:قلت
بـأحوال أعلمـه ماكـان ،خـرياً وجـزاه اهللا،فرمحـه أمحد،اإلمامفيهقالهالذي

.!الرجال

سـنده يفضـطراب لال،ضعيفهأن،احلديثهذايفالكالموخالصة
: هريرةأيبحلديثبظاهرهخمالفهوبل،بهيهنقوشاهداًلهأجدمولَومتنه،

"وحاجته،لوضوئهإداوةوسلم ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبمعحيملكانهأن
أحجاراًبغينأ: فقالهريرةأبوأنا: فقالهذا؟من:فقالا،يتبعههوفبينما

ـا، أستنفضطـرف يفأمحلـها بأحجـارٍ فأتيتـه "بروثـة وال،بعظـمٍ تـأتين وال
: فقلـت معه،مشيتفرغإذاحىت،انصرفتمثجنبه،إىلوضعتحىتثويب،
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نـصيبني جـن وفدأتاينهوإن،اجلنطعاممنمها:قالوالروثة؟العظمبالما
إالّروثـة والبعظـمٍ واميـر الأنْاهللافـدعوت الـزاد، فـسألوين -اجلنونعم-

".طعاما: لفظويف،طعماًعليهاوجدوا

/١(والبيهقــي،)١/٧٤(والطحــاوي،)٧/١٣٦(البخــاريأخرجــه
١٠٨-١٠٧(.

للجـن وطعـام زادوالروثـة العظـم أنّظـاهره أنّاملخالفةووجه: قلت
ابـن   حـديث وبـني بينـه والتوفيـق هم،لـدواب ذلـك مـن شـيء وليسأنفسهم،

"الفـتح "يفاحلـافظ فعـل كمـا ،الـدواب طعـام علىفيهالطعامحبملمسعود
ابـن   حديثثبتلوبهبأسال،)١/١٢٣" (السالمسبل"يفالصنعاينوتبعه

جـن أولئـك :وهـو الـسابق، اللفـظ بظـاهره غـاير يبلفـظٍ آخربإسنادمسعود
أو،بعرٍةأوحائل،عظٍمبكلفمتعتهم-الزادواملتاع-املتاعسألويننصيبني
جيـدوا لـن هـم إن: قـال عنـهم؟ ذلـك يغـين ومـا اهللا،رسوليا: قلتفروثة،
يـوم هـا حبفيهـا وجـدوا إالّروثةوالكل،أُيومحلمهعليهوجدواإالّ،عظماً

.روثةوال،بعرٍةوالبعظٍماخلالءمنخرجإذامنكمأحديستنقنيفالكلت،أُ

عـن ،)حللـيب االبـايب طبـع -٢٦/٣٢" (تفـسريه " يفجريرابن   أخرجه
البـن قـال هأنـ ،الثقفـي غـيالن بـن عمـرو بـن اهللاعبدعن،كثريأيببنحيىي

ليلـة وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاصلىاهللارسولمعكنتكأنثتحد: مسعود
الـنيب أنّوذكركله،احلديثفذكركان؟فكيف: قالأجل،: قالاجلن،وفد

أنّفـذكر منـها، تـربح ال:وقـال خطاًعليهخطّوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلى

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٧٠

فـذعر ،وسلم) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولتغشيالسوداءالعجاجةمثل
عليـه اهللاصـلى اهللارسولأتاينالصبح،منقريباًكانإذاحىتمرات،ثالث

أسـتغيث أنْمـراراً مهمـت ولقدواهللا،ال: قلتت؟مأِن: فقالوسلم  ) وآله(
ملَـ لوخرجـت : قـال اجلـسوا، : تقولبعصاكتقرعهممسعتكحىت،بالناس

رجـاالً رأيـت نعـم : قـال ؟شيئاًرأيتهل: قالمثبعضهم،خيتطفكأنآمن
.فذكره:قالبيض،ثيابمستشعريسوداً

اهللاعبـد غـري معروفـون، ثقاتهمكلّرجالهضعيف،سندوهذا:قلت
عنروى:وقال،)٢/١١٧(حامتأيبابن   أوردهالثقفي،غيالنبنعمروبن

فيـه يـذكر ملو .إيـاس بـن جعفـر بـشر وأبوقتادةعنهروىاهللا،عبدبنجابر
اآلنبطائلـه لستو ،"الثقات" يفحبانابن   يوردهومثله،تعديالًوالجرحاً

" التهـذيب "مـن أبيـه ترمجةيفاحلافظذكروقد. أوالًأوردههأنمنأتأكدحىت
البصرةعلىلهأمرياًوكان،معاويةرجالكبارمنكانهأن.

: فقـال التابعني،عنروىفيمنذكره،)٧/٥١" (الثقات" يفرأيتهمث
هـذا يفلتـصرحيه التـابعني يفيـورده أنهوحقّـ قتادة،وعنهكعب،عنيروي

كـثري، أيببـن حيـىي عنهرواهأنهوفيهمنه،ومسع،مسعودابن   لقيأنهاحلديث
أنمـن أقلوالحديثه،بعضهمنحيسفمثلهثقات،المنثالثةعنهروىفقد

طريـق مـن )٤/١٦٥" (تفـسريه "يفكـثري ابن   ذكرهملالذلكهفلعلّبه،يستشهد
.عليهسكتجريرابن 

أيبروايـة مـن )١٤٥-١/١٤٤" (الرايـة نـصب " يفالزيلعـي وذكره
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بـن زيـد عـن سـالم بنمعاويةإىلبسندهالطرباينعن" النبوةدالئل"يفنعيم
أتيـت :قـال ،الثقفيغيالنبنعمروحدثين: يقولسالمأبامسعأنه،سالم
عليهاهللاصلىاهللارسولمعكنتأنكحدثت: لهفقلتمسعودبناهللاعبد

وتبعـه " الـسبل " يفالصنعاينوعزاهاحلديث،... اجلنوفدليلةوسلم  ) وآله(
فـإن " النبـوة دالئـل " يفاكماحلـ اهللاعبـد أليب)١/٨٥" (النيل"يفالشوكاين

.أعلمواهللافيه،فليس" املستدرك" من" النبوةدالئل"عىن

بـن معاويـة عـن آخـر وجٍهمن)٢٩فحةص" (سننه"يفالدارقطينورواه
هامسـ :قيـل جمهـول، :وقـال ،غيالنبنفالن: قالهأنإالّ،خمتصراًبهسالم

.غيالنبنعمروبناهللاعبد: وقيلعمرو،

،سميملَرجلسندهويف:الطرباينروايةعقبفقالالزيلعي،هأعلّبهو
عــزاهفلــوالطــرباين،لروايــةبالنــسبةمــستقيمغــريالقــولهــذاأنّخيفــىوال

.ألصابعقبهذكرهمث،للدارقطين

بـن عمـرو موىلزيدأيبعن،فزارةأبويرويهأخرى،طريقوللحديث
زودــمقــد:وفيــهحنــوهبــه،مــسعودبــناهللاعبــدعــن،املخزومــيحريــث

وجـدوه عظـم وجـدوه ومـا ،شـعرياً وجـدوه روثمـن وجـدوا وماالرجعة،
عـرف، يال:الـذهيب قـال هـذا زيـد وأبو،)٣٤٨١رقم(أمحدأخرجه،كاسياً

أمحـد أبـو وقـال -هذايعين-حديثهيصحال": الضعفاء" يفالبخاريقال
.واحدحديثوىسلهما: قلت،جمهولرجل: احلاكم

زيـادة )١٠رقـم " (داوودأيبضـعيف "يفجخمـر وهوهذا،يعين:قلت
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مسعودابن عن،الديلميبناهللاعبدطريقمنخمتصراًجاءوقد، هناماعلى
: فقالواوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولعلىاجلنمنوفدقدم:قال

لنـا جعـل اهللافـإنّ ،ٍةمـ محأوروثٍةوأ،بعظٍميستنجواأنْتكأمهنإ! حممديا
.وسلم) وآله(عليهاهللاصلىالنيبفنهى: قال،رزقاًفيها

أيبصــحيح"يفجخمــروهــوصــحيح،بــسنٍدوغــريهداوود أبــوأخرجــه
أيبمسعـت : قـال ربـاح بـن علـي بـن موسـى طريقومن،   )٢٩(رقم" داوود
ليلـة أتـاه وسلم  ) وآله(يهعلاهللاصلىاهللارسولأنّ،مسعودابن   عن: يقول
هـذا منبشيٍءتستنجنيال":فقالوفحمة،وبعرة،حائل،عظمومعه،اجلن

".اخلالءإىلخرجتإذا

١/١٠٩(والبيهقي،)١/٥٦/٧(والدارقطين،)١/٤٥٧(أمحدأخرجه
ابـن   عليـه هوردمـسعود، ابـن    مـن علـي مسـاع ثبوتبعدمهوأعالّ،  )١١٠-

.فراجعه،"النقيجلوهرا"يفالتركماين

.منهأمتّبهعليبنموسىحدثين: صاحلبناهللاعبدورواه

علييرومل:وقال،)بترقيمي-٩١٥٨" (األوسط" يفالطرباينأخرجه
.هذاغريحديثاًمسعودابن عنرباحبنا

منصحيحفهو،مسعودابن   منهعِمسكانفإنْبنه،اكثقةوهو:قلت
.األولالوجه

جممــع"يفاهليثمــيهأعلّــوبــهضــعف،ففيــهصــاحل،بــناهللاعبــداأمــو
.)١/٢١٠("الزوائد
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ــالكمــا،مــسعودابــن عــنمــشهورفاحلــديث،وباجلملــة يفاحلــافظق
لـيس ماطرقهبعضيفلكن،قطعاًعنهصحيحفهو،)١/١٠٩" (التلخيص"

مـسلم روايـة أنمنـها أخرجنـا مـا جممـوع مـن نتبـي وقـد اآلخـر، البعضيف
: الترمجـة حديثيفقولهإالّ،  بتمامهاصحيحةهندأيببنداوود   عناملتقدمة

"علف وجهيهـا، علـى " اهللاسـم : "ومجلـة ،"كملـدوابشـاهد، عـن هـا خللو
واهللاهنا،جتهخرذلكأجلومن. وإرساالً،وصالًذلكيفداوود   واضطراب

)١(..كالم األلباينانتهى .).أعلموتعاىلسبحانه

)٢(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

.)لتنبأنّ-!وأبيك-نعم(

:األلباينقال

)يعلـى وأبـو ،)١٥٧/ ٢(ماجـه وابـن ،)٢/ ٨(مـسلم أخرجـه . منكر
" املـصنف "يفوهـذا -شـيبة أيببنبكرأيبطريقمن،)٦٠٩٢/ ٤٨٠/ ١٠(
أيبنعـ ،شـربمة بـن القعقـاع بـن عمـارة عـن ،شريكحدثنا:-)٥٤١/ ٨(

،وسـلم ) وآله(عليهاهللاىصلالنيبإىلرجلجاء:قالهريرةأيبعن،زرعة
.. .فقـال الـصحبة؟ حبـسن يمنـ النـاس أحـق نمـ ينئْبن! اهللارسوليا: فقال

مثّ":قــالن؟مــمثّ: قــال". كمــأُمثّ":قـال ن؟مــمثّ: قــال". كمــأُ".فـذكره 
مـايل عـن ! اهللارسـول يـا ينئْبـ ن: قـال ".أبوكمثّ":قالن؟ممثّ: قال". كمأُ

.١٠٣٨احلديث / ١٣٣صفحة /اجلزء الثالث/ واملوضوعةالضعيفةالسلسلة)١(
.١٠٢١احلديث . اجلنعلىوالقراءةالصبحيفبالقراءةاجلهرباب/ الصالةكتاب)٢(
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صـحيح وأنـت قتـصد : نبـأنّ لت-! واهللا-نعـم ":قـال فيـه؟ قأتـصد كيف
شحيح،ههنـا نفـسك بلغـت إذاحـىت متهـل والالفقـر، وختافالعيشلتأم ،

ماجـه البـن والسياق.كرهتوإنهلموهولفالن،ومايللفالن،مايل: قلت
.يعلىوأيب

طريـق منإالّ،  الصدقةقضية-شيبةأيبابن   وكذا-لممسعندوليس
.عمارةعنأخرى

مـن األوىلالقـضية أخـرج هـذا أنّإالّ،يأيتكماأمحدعندهيوكذلك
حـدثنا : عـامر بـن أسـود ثناحد: )٣٩١/ ٢(فقال،شريكعنأخرىطريق

-! واهللا-نعـم ":فيهاوقال،األوىلالقضيةفذكر.. .قالأنهإالّ،بهشريك
وعنـه شـيبة، أيبابـن    وخالفـه .ماجـه ابـن    عندالثانيةالقضيةيفكما،"لتنبأنّ
."!واهللا: "مكان" وأبيك":فقال، مسلم

كانـت إن،األسـود روايـة والـصواب عنـدي، شـريك أوهـام منوهذا
. يأيتكماالثقاتعندتردملهاألن، اجلملةهذهيفعمارةعنحمفوظة

هـــافلعلّ":عقبـــها)٣٣٠-٣٢٩/ ١٠" (حالفـــت"يفاحلـــافظوقـــال
فتتصح!".

،القاضـي عبداهللابن   وهو-نفسهشريكمنهاأناألقرببل: وأقول
". واهللا":مــرةفقــالاجلملــة،هــذهضــبطيففاضــطرباحلفــظ،ســىيءهفإنــ

".وأبيه":وأخرى

جـاء :بلفـظ عمـارة عـن ،فضيلابن    :الثانيةالقضيةيففيهاتابعهوقد
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أي! اهللايارسـول : فقـال وسـلم   ) وآلـه (عليـه اهللاىصـل اهللارسولإىلرجل
.احلديث..." قتصدأنْ: هلتنبأن-!وأبيك-أما":قالأجراً؟أعظمالصدقة

.بهفضيلبنحممدحدثنا: )٢٣١/ ٢(أمحدأخرجه

: قاالمنريوابن،شيبةأيببنبكرأبوحدثنا:)٩٣/ ٣(مسلموأخرجه
.بهفضيلابن حدثنا

وخــالفهم.)٧٧٨" (املفــرداألدب"يفالبخــاريرواهالوجــههــذاومــن
! وأبيـك -أمـا ":قولهدون،  بهفضيلبنحممدحدثنا: فقالحرببنأمحد

-هلتنبأن."
فـضيل بـن حممدأخربنا: كريبأبووتابعه.)١٢٥/ ٢(النسائيأخرجه

.به
،احلميـد دعبـ بـن جريربعضهيفوتابعه.)٤٨٢/ ١١(يعلىأبوأخرجه

...".-!وأبيك-أما":قولهدون، بهالقعقاعبنعمارةعن

حبـان ابـن    :طريقـه ومـن .بـه جريـر حـدثنا : )٢٥٠/ ٢(أمحـد أخرجه
)٣٣٢٤(.

بنزهريطريقمن،)١٤٤٤/ ٤(يعلىوابو،)٩٣/ ٣(مسلموأخرجه
-أمـا ":فيـه لـيس ،  حـرب بـن أمحـد روايـة مثـل ،  بـه جريرحدثنا: حرب
".هلتنبأن-! وأبيك

مةربشـ بـن القعقـاع بنعمارةحدثنا: زيادبنعبدالواحدرواهوكذلك
.به
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ــسلم،)٢٢١/ ٣(والبخــاري،)٤١٥/ ٢(أمحــدأخرجــه .)٩٤/ ٣(وم
.بهعمارةعنالثوريسفيانوتابعه

،)٣٥٣/ ١(والنسائي،)٣٨٧/ ٥(والبخاري،)٤٤٧/ ٢(أمحدأخرجه
.)٤٣٤(حبانوابن

.الثانيةالقضيةبقلّعيتماهذا

:قولـه دون،  بـه عمارةعنفرواه،  أيضاًجريرخالفهفقد،  األوىلوأما
،)٢/ ٨(ومـسلم ،)٣٢٩/ ١٠(البخـاري أخرجـه ".لتنبأنّ-!وأبيك-نعم"

.)اإلحسان-١٤٣٥،٣٣٠١،٣٣٢٤(حبانوابن،)٤٦٨/ ١٠(يعلىوأبو

علـى اختلـف قدهأنالتخريجهذامنعنديرويتحر: )األلباين(قلت
بـن وحممـد ،شـريك بـذكره دفتفـر : بـاألب احللفذكريفالقعقاعبنعمارة

ــذكرهوملعليهمــا،ذلــكيفخــالفعلــىفــضيل، ــري ــد،بــنجري عبداحلمي
،لروايتـهم يطمئنوالقلب.عمارةعنالثوريوسفيانزياد،بنوعبدالواحد

ِز. وأحفظأكثرهمألنـ ،ذلـك علـى دخبـالف ،  ذلـك يفعلـيهم خيتلـف ملهأن
وذلـك رأيـت، كمـا عليهماذلكيفالرواةاختلففقد،  فضيلوابن،شريك

.الثقاتعلىبزيادماالثقةفيضعامِم

،القعقـاع بـن عمـارة عناألكثرروايةترجيحيفكافياًهذايكنملوإذا
.هلماملخالفةفضيلوابنشريكروايةترجيحيففالتوقّمنأقلفال

ملزرعـة، أيبعـن متـابعني لعمـارة جندحينمامتاماًينعكساألمرولكن
:ومهامطلقاً،احللفاحلديثيفيذكروا
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بالقـضية هريرةأيبعن،عمروبنزرعةأيبعن،  شربمةبنعبداهللا-١
.األوىل

" املفـرد األدب"يفوالبخاري،)٣٢٨-٣٢٧/ ٢(وأمحدمسلم،أخرجه
.عنهطرقمن)٦/٢٢٤١" (الكامل"يفعديوابن،)٥(رقم

.بهزرعةأبوحدثنا: أيوببنحيىي-٢

/ ٢(أمحـد وعنـه ،)٦(رقم" والصلةالرب"يف،املباركبنعبداهللاأخرجه
.الـشيخني شـرط علـى صـحيح وسـنده .)٦" (األدب"يفوالبخاري،)٤٠٢
.اجلزمبصيغة"صحيحه"يفالبخاري-قبلهالذيمع-قهوعلّ

-عمارةعناألكثرروايةمع-الثقتنيهذينفاقفات:)األلباين(قلت
)١(.األلباينكالمانتهى .)...األرجحهيروايتهمأنّيفاًشكّيدعال

)٢(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

اُهللافيغفرهااجلبال،أمثالبذنوٍباملسلمنيمنناسالقيامةيومجييء(
.)أحسبفيما.. .ىوالنصاراليهودعلىويضعهاهم،لَ

:األلباينقال

،الراسيبطلحةأيبشدادطريقمن،)١٠٥/ ٨(مسلمأخرجه. .شاذٌّ(
وسـلم  ) وآلـه (عليـه اهللاىصـل الـنيب عن،بردةأيبعن،جريربنغيالنعن
!؟الشكنمِمأدريال: روحأبوقال. فذكره.. .:قال

.٤٩٩٢احلديث / ٧٥٠صفحة/١٠اجلزء / واملوضوعةالضعيفةالسلسلة)١(
.٦٥٣٨احلديث . بهأحقالوالدين وأنهمابرباب/ واآلدابوالصلةالربكتاب)٢(
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إذا":بلفـظ بردةأيبعن،طرقثالثةمنقبلمنساقهملاشاهداًأورده
: فيقولنصرانياً،أويهودياًمسلٍمكلّإىلوجلّعزاهللادفع،القيامةيومكان
".النارمنفكاككهذا

أيببـن وسـعيد ،عـون ولفـظ . بـردة أيبعـن ،حيـىي بنطلحةلفظهذا
".نصرانياًأو،يهودياًالنارمكانهاهللاأدخلإالّرجلٌميوتال":بردة

والطيالـسي ،-عنـهما -)٣٩١،٣٩٨/ ٤(أمحـد خرجـه أوهـذا :قلت
/ ٤(أمحــدعنــد:القرشــيعمــارةوتابعهمــا. -وحــدهســعيدعــن-)٤٩٩(

٤٠٧(.

يفنعـيم وأبـو ،)٤/٤١٠(أيضاًأمحدفأخرجه،حيىيبنطلحةلفظاوأم
أيببـن عبـداهللا ابـن    وهـو -بريـد عليهتابعهوقد.)٨٠/ ٢" (أصبهانأخبار"

بـن حممـد أيضاًوتابعه.)٤٠٢/ ٤(أمحدعند: -األشعريسىموأيببنبردة
ــةاملنكــدر، ــنومعاوي ــده: إســحاقب ــدامللك.)٤٠٨-٤٠٧/ ٤(عن ــنوعب ب

....بنحوهعساكرابن عند: عمري

قـال حـىت ،حفظـه قبـل منكالمفيهكانوإن،حيىيبنوطلحة:قلت
ماسـي اللكـثرية، ااملتابعاتذهقويفحديثه"!خيطىءصدوق":فيهاحلافظ

.صحيحاللفظنيذينفاحلديث.... أنسحديثمنشاهدوله

ــهدتفــرهألنــ،األقــلعلــىشــاذٌّأو،منكــرفهــو،األولاللفــظوأمــا ب
بـن عبدالـصمد شـيخه فهضـع فقد،وغريهأمحدقهوثّكانوإنْوهوالراسيب،

:حبـان ابن   قالو". عليهيتابعالحديثغريله":العقيليوقال. عبدالوارث
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"رلـيس ":أمحـد أبـو احلـاكم وقـال ".بـه يعتـرب ":الدارقطينوقال". أخطأماب
".عندهمبالقوي

وإنْحفظـه، يفقويـاً يكنملَالرجلأنّعلىتدلّاألقوالفهذه: قلت
كهـذا ،  الـشواهد يفإالّمـسلم لـه جخيـر ملَـ ،  ولـذلك . نفـسه يفصدوقاًكان

".خيطىءصدوق"":لتقريبا"يفاحلافظوقال. احلديث

باملخالفـة للـضعف أوواملتابعـة، بالـشاهد للتقويـة مرشـح حديثـه فمثله
.الترمجةكحديث

بعد- ،)٢٦٧- ٢٦٦/ ١" (اإلميانشعب"يففقالالبيهقي،هأعلّهاوِب
حبـديث وأتبعـه مـسلم عنـد الـثالث الطرقمنالصحيحاحلديثساقأن

نمـ ِمطلحـة أبووشدادرواته،)ضبع(فيهشكحديثفهذا":-الترمجة
هوفليس، كتابهيفبهاستشهدمسلمكانوإنفيه،باحلديثالعلمأهلتكلم

وهـو عـدد، احلـديث لفـظ يفخـالفوه والذينفيه،خيالفمامنهيقبلممن
مـا بتأويـل شـتغال لالمعىنفالمنه،أحفظخالفهنمِمواحٍدوكلّواحد،
وازرةٌتزرالأنْيفدةاملمهالصحيحةاألصولهرواماظاهرخالفمعرواه،
".أعلمواهللا. خرىأُوزر

يفالفـضل يرجـع وإليـه التحقيق،غايةيفاهللارمحهمنهوهذا: قلت
أنبعدة،العلّهلذههيتنبكنتبـرقم " اجلـامع صـحيح "يفاحلديثأوردت
للقاعدةباعاًتا، بتحقيقيوليسمسلم،اإلمامعلىيمنعتماداًا،)٧٨٩١(

ماسـي الالقنطرة،جاوزفقد،  أحدمهاأو،الشيخانأخرجهماأنّ: الغالبة
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فللتعـر ،"الـصحيحني "نقدإىلهالتوجمنقأضيوالوقتأقصر،والعمر
.العلمذاالعارفنيعندمعلولةتكونأنميكناليتالقليلةاألحاديثعلى
.جداًواسعالسنةكتبمنغريمهاأحاديثنقدجمالبينما

امِمالنادرة،األحوالبعضيفإالّ،فايتمؤلّكلّيفعليهجريتماوهذا
جأووالتحقيق،البحثإليهينرنبـ بعـض ذلكعلىينهـ نمسأهـل مـن ينقَب

.وحدههللاواحلمداحلديث،كهذاوالتوفيق،العلم

كـان نمكلّنمأرجو-والتقوىالربعلىوتعاوناً-ذلكأجلمن
واهللاحلـديث، هذاإليهينقلأن،"الصغرياجلامعضعيف"مننسخةعنده
هإنـ ،  أخطأناأونسيناماِبناذْيؤاِخالوأنْخطايانا،لنايغفرأنأسألتعاىل
جميبمسيع!

هفإنـ ،  اهللارمحهالنووياإلمام،احلديثهذاةلعلّهيتنبملنموِم،  هذا
وال،  تعاىلاهللارمحهالبيهقيإليهاأشاراليتاألصولوبنيينهبتوفيقاًلهتأو

.سبقكماذلكإىلحاجة

جـاء فقـد ،  منـها لهوفكاكاً. فيهااملسلممكانالناريفالكافركوناوأم
: مـرتالن لهإالّأحٍدمنمنكمما":وسلم) وآله(عليهاهللاىصلقولهيفبيانه
مرتلـه، اجلنـة أهلورث،النارفدخلماتفإذاار،النيفومرتلٌاجلنة،يفمرتلٌ

" الــصحيحة"يفجخمــروهــو.}أُولَئِـك هــم الْوارِثُـون  {:تعــاىلقولــهفــذلك
)٢٢٧٩(.

وبه.هريرةأيبحديثمنوهو،)٦٥٦٩" (البخاريصحيح"يفوحنوه
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هـذا يكـون أنْويـشبه ":عقبـه فقـال املعىن،منذكرناماعلىالبيهقيحتجا
اجلنة،منمقعدهاملؤمنعلىأورثإذافالكافرالفداء،حلديثتفسرياًديثاحل

فـدى هكأنـ التقـدير يفيـصري ،النـار منمقعدهالكافرعلىأورثإذاواملؤمن
)١(.كالم األلباينانتهى .).".أعلمواهللا. بالكافراملؤمن

)٢(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

. )عه، ثالثاًأصابقيلعكان (

:األلباينقال

بـن حممـد حـدثنا : )١٤٠رقـم " (الـشمائل "يفالترمـذي أخرجه. شاذٌّ(
عـن ،إبـراهيم بنسعدعن،سفيانعن،مهديبنعبدالرمحنحدثنا: بشار
.بهأبيهعن،مالٍكبنلكعبابن 

.الشيخنيرجال،ثقاتهمكلّرجالهإسنادوهو: قلت

جـزم وبـاألخري عبـدالرمحن، أوبـداهللا، عاإمهو: مالكبنكعبوابن
.يأيتكماالرواةبعض

صـحيح فاإلسـناد ،  هـذا وعلـى همـا، رجاِلمـن ،ثقةفهو،  كانهماوأي.
٤٥٤/ ٣(أمحـد اإلمامفقال،  فيهخولفقدبشارابن   ألنّ،شاذٌّاملنتلكن( :

)وآلـه (عليـه اهللاىصـل اهللارسـول رأيت:بلفظفذكره. بهعبدالرمحنحدثنا
.الطعاممنالثالثأصابعهيلعقوسلم 

.٥٣٩٩احلديث / ٦٦٥صفحة/١١اجلزء/ واملوضوعةالضعيفةلسلسلةا)١(
.٧٠٤٨احلديث . قتلهكثروإنالقاتلتوبةباب قبول/ التوبةكتاب)٢(
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أيببـن بكـر أيب: الثالثةشيوخهعن)٢٠٣٢(مسلمأخرجهوهكذا
.بهمهديابن ثناحد: قالوا،حامتبنحممدوحرب،بنوزهريشيبة

.أبيهعنكعببنعبدالرمحنعن: روايتهيفشيبةأيبابن وقال

علـى يـدلّ ،)ثالثال: (اللفظهذاعلىاظاحلفّهؤالءفاتفاق: قلت
.)ثالثاً: (بلفظبروايتهاربشابن وشذوِذوهِم

وروى":الترمجـة حـديث عقببقولهذلكإىلأشارقدالترمذيولعلّ
".)الثالثأصابعهيلعق(:قالاحلديثهذابشاربنحممدغري

ــده ،)٣٨٤٨(داوود وأبــوومــسلم،،)١٤٣(هــوأخرجــهمــا: ويؤي
) وآلــه(عليــهاهللاىصــلالــنيبأخــالق"يفالــشيخوأبــو،)٩٧/ ٢(والــدارمي

،)٣٨٦/ ٦(أيـضاً وأمحد،)٢٧٨/ ٧(والبيهقي،)١٩٥و ١٩٤ص" (وسلم  
كعبابن عن،املدينسعدابن   عبدالرمحنعن،عروةبنهشامعنطرقمن
يأكـل وسلم   ) وآله(عليهاهللاىصلاهللارسولكان:قال،أبيهعن،مالكبن

.ميسحهاأنْقبليدهويلعقأصابع،بثالث

إرواء"يفبعـضها جتخروقدكثرية،بهواألمرعقاللّيفواألحاديث
وقـد هـذا، غـري حديثاًفيهأعلمفال،  عقاللّتثليثاوأم.)١٩٦٩" (الغليل
عرفتالثالثةباألصابعاألكلاحملفوظوأنّخطأ،هأن.( .

)١(.إنتهى كالم األلباين

.٥٤٠٧احلديث / ٦٨١صفحة/١١اجلزء / واملوضوعةالضعيفةالسلسلة)١(
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٥٨٣..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

)١(.حلديث يف صحيحهأورد مسلم هذا ا: أقول

عـن سفيان،عنعلية،ابن   اعيلامسحدثناشيبة،أيببنبكرأبوحدثنا
عليـه اهللاصلىاهللارسولصلى: قالعباس،ابن  عنطاوس،عنحبيب،

وعـن . سـجداتٍ أربِعيفركعاٍتمثانالشمس،كَسفَِتحنيوسلم  ) وآله(
،٢(.ذلكمثلعلي(

:عليقه على احلديثيف تاأللباين الشيخ يقول 

طريـق مـن هفإنـ ،وغريهممعهذكرومنمسلمأخرجهوإنْ.ضعيف(
،ثابـت أىبابـن    وهـو هذاحبيبتهوعلّ.بهعباسابن   عنطاوسعنحبيب

هـذا : صـحيحه ىفحبـان ابـن    قـال وكـذلك ،سمـدلّ فإنـه ثقةكانوإنوهو
ومل،سووطـا عـن ثابـت أيببنحبيبروايةمنهألن،بصحيٍحليساحلديث
،سيـدلّ كـان فقـد ،الثقـات منكانوإنْوحبيب: يالبيهقوقال. منهيسمعه

عنمحلهيكونأنوحيتمل،وسوطاعناحلديثهذايفمساعهذكرأجدهومل
.وسوطاعنبهموثوقغري

طـرق ثـالث للحـديث جـت خرفقـد ،الـشذوذ وهىأخرىةعلّهوفي
هـذه ويف. )سـجدات وأربعاتركعأربع(كلهاوفيها،عباسابن   عنأخرى

)٣(.).قطعاًخطأفهذا" ..ركعاتمثاين" :ةاملعلّالطريق

.٥٣١٩احلديث... والقصعةاألصابعلعقاستحبابباب/ األشربةكتاب)١(
ل إنـه ركـع مثـان ركعـات يف أربــع     بـاب ذكــر مـن قـا   / كتـاب صـالة الكـسوف   / صـحيح مـسلم  )٢(

.٢١٢١احلديث . سجدات
.١٢٩صفحة / اجلزء الثالث/ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)٣(
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"إنزالبدونالجماعيعنينغتسل،ثمهذهوأناذلكألفعُلإني"

:األلباينحممد ناصر الدين يقول الشيخ 

مـن )١٦٤/ ١(البيهقـي و )١٨٧/ ١(مسلمأخرجه. مرفوعاًضعيف(
عبـد بـن جابرعنالزبريأيبعناهللاعبدبنضعياأخربين: وهبابن   طريق

: قالـت وسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىالنيبزوجعائشةعن،كلثومأمعناهللا
أهلهجيامعالرجلعنوسلم  ) وآله(عليهاهللاصلىاهللارسولسألرجالًإنّ
اهللاصـلى اهللارسـول فقـال جالـسة، وعائشةالغسل؟عليهماهليكسل،مث

.فذكره:وسلم) وآله(عليه

فقد،الزبريأيبعنعنة: األوىل: تانعلّلهو ،ضعيفإسنادوهذا:لتق
الـذهيب وقال". سدلّيهأنإالّصدوق،: "التقريبيفاحلافظقال،ساًدلّمكان

الـزبري أبـو فيهـا يوضحملامِمأحاديثةعدمسلمصحيحويف": امليزانيف
".شيءمنهاالقلبففيعنه،لليثاطريقمنهيوالجابر،عنالسماع

. عنديمنهاوهذااألمثلة،بعضلذلكذكرمث:قلت

املدين،الفهريالرمحنعبدابن وهو،اهللاعبدبنعياضضعف: الثانية
أنـه إىلإشـارة منـه وهـذا ".احلديثمنكر": البخاريفقال،فيهختلفوااوقد

ابن ذكرهوبالقوي،ليس: حامتأبووقالعنه،معروفهوكماالضعفشديد
". نظـر فيهـا أحاديـث وهـب ابن   عنهروى: "الساجيوقال. الثقاتيفحبان
وقالاحلديث،ضعيف: معنيابن وقالترى،كماعنهروايتهمنوهذا:قلت
حديثهيف،كبريشأنٌباملدينةلهثبت،: صاحلأبووقال: الثقاتيفشاهنيابن  
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أشارو،"لنيفيه: "بقولهالتقريبيفافظاحلالنقولهذهصخولَ:قلت. شيء
أبووقال! قثّو: "ترمجتهيفبقولهقهثّومنقولتضعيفإىلامليزانيفالذهيب

أيبقـول فيـه حكـى و ،الضعفاءكتابيفأوردهولذلك". بالقويليس:حامت
ملولــو،انفــردإذابـه حــتجيال،ضـعيف فالرجــلوباجلملـة، املــذكور،حـامت 

أالعائشة،علىموقوفاًفرواه،الضعفيفمثلهنمخالفهوقدفكيفخيالف،
مـرةً فعلناه": قالـت عائشةعنبهالزبريأيبعن: فقالسواربنأشعثوهو

أبـو و ،)٦٨/١١٠/ ٦(أمحـد أخرجـه ".يرتلوالجيامعالذييعينفاغتسلنا،
سلممـ لـه أخـرج و .التقريـب يفكمـا ضعيفهذاأشعثو .)٢/ ٢٢٣(يعلى

طريـق مـن شـاهداً هـا لَألنّعيـاض، روايـة منعنديأرجحفروايته،متابعةً
عـن تلَِئسـ هـا أن" عائـشة عـن أبيـه عن،اسمالقبنالرمحنعبدعنأخرى
) وآلـه (عليهاهللاصلىاهللارسولو أنافعلت: فقالتيرتل؟والجيامعالرجل
ابـن و ،)٢٣٣/١(ندهمـس يفيعلـى أبـو أخرجـه ". مجيعـاً منهفاغتسلناوسلم  
علـى زوائـده يفهتـ نيبكمـا صحيحبسنٍدوغريه،)٩٣رقم(املنتقىيفاجلارود

.إمتامهيليسهلأناهللاأرجوتأليفه،صدديفأناالذي،)٥٤(برقمالصحيحني
فالرفعهاوأم،موقوفاًيكونأن،احلديثذائقالالّهوفهذا: قلت

أعلمواهللا،يصح.
عــنوهــبابــن :هكــذا)٣٠-٢٩/ ١(نــةوداملُيفاحلــديثيــترأمث
بـذلك فـزال . جابرعنالزبريأيبعن،هليعةبنإوالقرشياهللاعبدبنعياض

به،عياضدتفروانحصرانتـهى   ..).املخالفـة مـع الـزبري أيبعنعنةيفةالعلّت
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)١(.كالم األلباين

)٢(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

.)إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني(

)٣(.، رواه اإلمام أمحد، ومسلم عن أيب هريرة)ضعيف: (تعليق األلباين

)٤(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فَمن إستطاع منكم (
هتِطلْ غُرحجيلهوفليت(.

)٥(.، رواه مسلم عن أيب هريرة)ضعيف ذا التمام: (تعليق األلباين

)٦(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

مرأتـهِ  اإنّ ِمن أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامِة الرجـلُ يفـضي إىل             (
.)وتفضي إليه ثُم ينشر سرها

عـن أيب   داوود   ، وأبـو  م، رواه أمحد، ومـسل    )ضعيف: (تعليق األلباين 
)٧(.سعيد

.٩٧٦احلديث / ٤٠٦صفحة/اجلزء الثاين/ الضعيفةاألحاديث سلسلة)١(
.٧٩٩ديث احل. باب نسخ املاء من املاء، ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني/ كتاب احليض)٢(
.٦١٩احلديث / ٨٩صفحة / )الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٣(
.١٨١٧احلديث . باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه/ كتاب صالة املسافرين وقصرها)٤(
.١٣٢٨احلديث / ١٩٢صفحة / )الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٥(
.٥٨٦احلديث . إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوءستحباب اباب / كتاب الطهارة)٦(
.١٩٨٨احلديث / ٢٨٩صفحة / )الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٧(
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)١(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

.عِصم من فتنة الدجال)سورة الكهف(من قرأ العشر األواخر من 

)٢(. )ضعيف(. أيب الدرداء)، النسائيمسلمأمحد، (:تعليق األلباين

ل من حفظ عشر آيات من أو(احملفوظ بلفظ : يف اهلامش، يقول األلباين
.٦٢٠١برقم )الصحيح(وهو يف .. )الكهف(

)٣(.أورد مسلم هذا احلديث يف صحيحه: أقول

:)كتابي البخاري ومسلم(عن ، يقول الشيخ األلباين )هداك اهللا(أخرياً 

)الصحيحني(وليس معىن ذلك أنّ كلّ حرٍف أو لفظٍة أو كلمٍة يف   (.. 
من ذلك شيء وهم أو خطأٌ يفال ميكن أنْ يكون فيه)القرآن(هو مبرتلة ما يف 
الّ فَلَسنا نعتقد العصمة لكتاٍب بعد كتاب اهللا تعاىل أصالً، 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 

بِذ التعصب، ويف حدود القواعد العلمية احلديثة، ال األهواء الشخصية، أو ن
كالم األلباين، مِقراً انتهى .)..الثقافة األجنبية عن اإلسالم وقواعد علمائه

ِم إميانه بصحد٤(.)!الصحيحني(ة كلّ ما يف ع(

.٣٥٦٠احلديث . باب حترمي إفشاء سر املرأة/ كتاب النكاح)١(
.٥٧٦٠احلديث . ٨٣٠صفحة / )الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٢(
.١٨٩٤و١٨٩٣ن ااحلديث.. باب فضل سورة الكهف/ ملسافرين وقصرهاكتاب صالة ا)٣(
.٢٣صفحة / شرح العقيدة الطحاوية)٤(
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٥٨٨

تـام الكتـاِب،   لّ شـأنه، كـان ِمـسك ِخ   جـ ه وكـر وبفضلِه ومنِه تعاىل ِذ   
، ِمـن مرتبـِة كومـا أو إعتبارمهـا أصـح          )البخاري ومـسلم  (إسقاطُ كتابي   

ا علـى   مـ ، إلحتوائه !كتابني بعد القرآن الكرمي مباشرةً مـن ناحيـة القداسـِة          
ــا    ــضعيفة والــشاذّة واملنكــرة، واملطعــون مبتوِنه ــات ال العــشرات مــن الرواي

ليه بالبناِن، ِمن علماء ومحدثي وذلك على لساِن أهم من يشار إ. وأسانيدها
.السلَفيِة املُعاِصرين

يوم والدة خامت األنبياء واملرسـلني، وحبيـب إلـه     الفراغ منه يف    كان  وقد  
يف ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       العاملني، ورسوله األمني، حممد بن عبـد اهللا         

من د األلف وأربعمائة بعوثالثني مخٍسسنة ربيٍع األول شهر سابع عشر من   ال
األحقَـر  أنا العبـد يلغفرانه سبحانه وتعاىل ، راجياً اهللا املباركةهلجرة الشريفة ا

الّــذي ســودت وجهــي الــذنوب، ، )يــاطاخلَاملعــروف ب(احلــاج محــسن جعفــر
املتمسك بكتاب اهللا، وعترة رسوله األكرم صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسـلّم،            
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٥٨٩..................................................................والتدلیس والمتناقضاتاألکاذیب: الفصل الثانی عشر

ينفـع بـه إخـواين    ، ووسيلةً ِلهدايـِة مـن كـان أهـالً لـه      ن  كويأنْ  ، و )١(ديواِلوِل
ينفع فيه مالٌ وال بنـونَ إالّ مـن   يوم ال،يوم فقري وفاقيت فعين به ويناملؤمنني،  
ينجـيين بـه مـن نـار     خالـصاً لوجِهـِه الكـرمي، ِل   جيعلهوأنْ.بقلٍب سليمأتى اهللا   
.يِميِنِه فَيقُولُ هاؤم اقْرُءوا ِكتاِبيهن أُوِتي ِكتابه ِبمِموجيعلين .اجلحيم

لَـوال أَنْ  الَّـِذي هـدانا ِلهـذَا ومـا كُنـا ِلنهتـِدي        هللاِ احلَمدوانا أنِ   عد روآِخ
،هدانا اُهللا

ى صـلّ األكرمللنيبةالصحيحالسنةدي بِ هتيلى من ال  ع مةُالداِئعنةُاللّو
.كثرياًتسليماًًموسلّالطيبني الطاهرينآلهويهاهللا عل

انتقلت الوالدة اىل جوار اهللا تعاىل ظهر يوم اجلمعة اخلامس والعشرون من شهر مجادى اآلخـرة              )١(
لمؤمنني أن ال للميالد، أرجو ال٢٠١٤نيسان   ٢٥للهجرة النبوية املباركة، املصادف      ١٤٣٥سنة  

.ينسوها من صاحل دعوام
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٥٩١

اء املصادرامسقائمة ب
.القرآن الكريم

حرف األلف

العالمـة الـشيخ عبـدالرزاق    : علـق عليـه  / اإلحكام في أصـول األحكـام لآلمـدي          –١
ــ  ١٤٢٤/ الطبعـــة األولـــى   / الريـــاض  –دار الـــصميعي للنـــشر والتوزيـــع    / العفيفـــي   -هــ

.م٢٠٠٣

ــه      / ب المفــرد للبخــاري األد-٢ ــم أبوابــه وأحاديثــه، وعلّــق علي ــق نــصوصه، ورقّ حقّ
.هـ١٣٧٥/ القاهرة-المطبعة السلفية ومكتبتها / محمد فؤاد عبد الباقي

الكتــابدار/ النــووياإلمــام: تــأليف. األبــرارســيدكــالممــنالمنتخبــةاألذكــار-٣
. م١٩٨٤-هـ١٤٠٤/ بيروت-العربي

بـــناهللاعبــد بــن يوســف عمــر أبـــو:تــأليف . األصــحاب رفــة معفــي الســتيعاب ا-٤
علــي: تحقيــق/ )هـــ٤٦٣: ىالمتــوفّ(القرطبــيالنمــريعاصــمبــنالبــرعبــدبــنمحمــد
.م١٩٩٢-هـ١٤١٢/ األولىالطبعة/ بيروت-الجيلدار/ البجاويمحمد

الفــضلأبــوحجــربــنعلــيبــنأحمــد: تــأليف.الــصحابةتمييــزفــياإلصــابة-٥
١٤١٢/ األولـى الطبعـة / بيـروت -الجيلدار/ البجاويمحمدعلي :تحقيق/ نيالعسقال

.م١٩٩٢-هـ

ــسائل       -٦ ــي المـ ــٍض فـ ــى بعـ ــضهم علـ ــار الـــسلف بعـ ــان إنكـ ــي بيـ ــة فـ األصـــول األثريـ
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٩٢

ــد الـــرحمن فـــوزي بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد   :تـــأليف. الخالفيـــة الفقهيـــة الـــشيخ أبـــي عبـ
.هـ١٤٢٣/ الطبعة الثانية/ المتحدةاإلمارات العربية-مكتبة الفرقان/ األثري

الـشريف أنـس يعقــوب   )المعاصـر (للنـسابة  . األصـول فـي ذريـة البـضعة البتـول     -٧
.هـ١٤٢٠/ دار المجتبى للنشر والتوزيع/ الطبعة األولى/ الكُتبي الحسيني

عثمــانبـن العبـاس بــنإدريـس بـن محمـد اهللاعبــديأبـ الـشافعي : تـأليف . ماُأل-٨
٢٠٤سـنة  ىالمتـوفّ (المكـي القرشـي المطلبـي منـاف عبـد بنالمطلبعبدبنشافعبن
.م١٩٩٠-هـ١٤١٠/ بيروت-المعرفةدار/ )هـ

-ضـــواء  دار األ/ الطبعـــة االولـــى / قتيبـــة الـــدينوري  البـــناإلمامـــة والـــسياسة  -٩
.هـ١٤١٠/ بيروت

بـــنمحمــد ،يعلـــىأبــو القاضــي : تـــأليف. الــصفات ألخبـــارالتــأويالت إبطــال -١٠
حمـد بـن محمـد : تحقيـق / )هــ ٤٥٨: ىالمتـوفّ (الفـراء ابن    خلفبنمحمدبنالحسين
.الكويت-الدوليةإيالفدار/ النجديالحمود

أبــي : تحقيــق/ إتحــاف الِخيــرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشرة للبوصــيري    -١١
.الرياض-مكتبة الرشد / عبد الرحمن عادل بن سعد

تــأليف أبــي عبــد الــرحمن مقبــل بــن هــادي     . ظاهرهــا الــِصحة أحاديــث معـــلّة  -١٢
/ الطبعـة الثانيـة  / صنعاء-دار اآلثار للنشر والتوزيع  / )هـ ١٤٢٢المتوفّى سنة   (الوادعي  

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

بيـروت  / دار الكتاب العربـي / ألحمد بن علي الرازي الجصاص. أحكام القرآن  -١٣
.هـ١٤٠٦-

. بيروت-دار المعرفة / غزاليإحياء علوم الدين لل-١٤

دراســة / ألحمــد بــن يوســف القرمــاني  . أخبــار الــدول وآثــار اُألول فــي التــأريخ   -١٥
.عالم الكتب/ وتحقيق الدكتور فهمي سعد والدكتور أحمد حطيط

.الرياض-مكتبة المعارف / األلبانيللشيخآداب الزفاف في السنة المطهرة -١٦

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


٥٩٣............................................................................................................ادرالمصباسماءقائمۀ

بكـر يأبـ بـن محمـد بـن أحمـد : تـأليف . البخارييحصحلشرحالساريإرشاد-١٧
: ىالمتــوفّ(الــدينشــهابالعبــاس،يأبــالمــصري،القتيبــيالقــسطالنيالملــكعبــدبــن
.هـ١٣٢٣/ السابعةالطبعة/ مصر-األميريةالكبرىالمطبعة/ )هـ٩٢٣

ــاني    -١٨ ــشيخ األلبـ ــسبيل للـ ــار الـ ــريج أحاديـــث منـ ــي تخـ المكتـــب / إرواء الغليـــل فـ
.م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥/ الطبعة الثانية/ بيروت-اإلسالمي 

الحــسنأبــياألثيــربــنالــدينعــز: تــأليف.الــصحابةمعرفــةفــيالغابــةأســد-١٩
-العربــيالتــراثإحيــاءدار/ الرفــاعيأحمــدعــادل: تحقيــق/ الجــزريمحمــدبــنعلــي

.م١٩٩٦-هـ١٤١٧/ األولىالطبعة/ بيروت

ــــ -٢٠ ـــأ برجـــال الموطّ ــة / هــــ٩١١أ للـــسيوطي المتـــوفّى ســـنة  إســـعاف المبطّـ دراسـ
-والــدار العثمانيــة ناشــرون–مكتبــة الرشــد / الــدكتور خالــد عيــسى القربــوتي : وتحقيــق

.عمان
/ حجـر العـسقالني  البـن إطراف المسند المعتلي بأطراف المـسند الحنبلـي       -٢١

١٤١٤/ لـى الطبعـة األو / دار الكلـم الطيـب  -كثير ابن دار/ تحقيق زهير بن ناصر الناصر 
.م١٩٩٣-هـ 

ــة / محمــود أبــي ريــة  : تــأليف. أضــواء علــى الــسنة المحمديــة  -٢٢ / الطبعــة الثاني
.م١٩٦٤-هـ ١٣٨٣/ مطبعة صور الحديثة

محمـد الـدين شـمس اهللاعبـد يأبـ : تأليف.العالمينربعنالموقعينإعالم -٢٣
: تحقيـق / )يم الجوزيـة المعروف بإبن قَ(الدمشقي  الزرعيسعدبنأيوببنبكرأبيبن
.م١٩٧٣/ بيروت-الجيلدار/ سعدالرؤوفعبدطه

ــة أصــــحاب الجحــــيم  -٢٤ ــةالبــــن. إقتــــضاء الــــصراط المــــستقيم لمخالفــ / تيميــ
.الرياض-مكتبة الرشد / ناصر بن عبد الكريم العقل: تحقيق وتعليق د

٨٢٨ى شرح األبي والسنوسي لمحمد الوشـتاني المتـوفّ  / إكمال إكمال المعلم -٢٥
/ الطبعــة األولــى/ بيــروت-دار الكتــب العلميــة / هـــ٨٩٥ومحمــد الــسنوسي المتــوفّى . هـــ

.هـ١٤١٥
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٥٩٤

ــبالذري  -٢٦ ـــراف للــ ــساب األشـ ــد حميــــد اهللا   / أنــ ــدكتور محمــ ــق الــ معهــــد / تحقيــ
.المخطوطات بجامعة الدول العربية باإلشتراك مع دار المعارف بمصر

حرف الباء

الحــافظ اإلمــام أبــي بكــر  : تــأليف. )مــسند البــزار(:البحــر الزخــار المعــروف بـــ -١
محفــوظ . د: تحقيــق/ )هـــ٢٩٢المتــوفّى ســنة (أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق البــزار   

-هــ  ١٤١٥/ المدينـة المنـورة  -مكتبة العلـوم والحكـم   / الطبعة األولى / الرحمن زين اهللا  
.م١٩٩٥

عمـر  ابـن  اعيلاسـم أبـي الفـداء   الحافظ عماد الـدين  : تأليف. البداية والنهاية  -٢
.بيروت-مكتبة المعارف / )هـ٧٧٤-٧٠١(بن كثير القرشي الدمشقي 

الـــدكتور عبـــد الملـــك عبـــد  : تـــأليف. الِبدعـــة فـــي المفهـــوم اإلســـالمي الـــدقيق -٣
.م١٩٩٢-هـ ١٤١٣/ دار األنبار للطباعة والنشر/ الطبعة األولى/ الرحمن السعدي

.بيروت-مؤسسة الوفاء / المجلسيبحـار االنوار للشيخ -٤

ــوث فقهيـــــة -٥ ــأليف. بحـــ ـــة الثانيـــــة / محمـــــد رضـــــا السيـــــستاني  : تـــ دار / الطبعــ
.م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩/ بيروت -المؤرخالعربي 

ــشرك   -٦ ــد والـ ــة فـــي التوحيـ ــوثٌ قرآنيـ ــسبحاني   . بحـ ــر الـ ــه جعفـ / للعالّمـــة الفقيـ
.هـ١٤١٩/ الطبعة األولى/ مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم

: تحقيــق د/ تيميــةالبــنبيــان تلبــيس الجهميــة فــي تأســيس بــدعهم الكالميــة     -٧
األمانــة -مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف     / رشــيد حــسن محمــد علــي  

.هـ١٤٢٦/ العامة

ــة فـــي تأســـيس ِبـــدِعِهم الكالميـــة   -٨ : تحقيـــق/ تيميـــةالبـــنبيـــان تلبـــيس الجهميـ
-الطبعـة األولـى   / مكـة المكرمـة  -ة الحكومة مطبع/ اسممحمد بن عبد الرحمن بن ق   

.هـ١٣٩٢
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حرف التاء

البخـاري عبـداهللا أبـو إبـراهيم بـن اعيلاسـم بـن محمـد : تأليف. الكبيرريخأالت-١
.بيروت-الفكردار/ الندويهاشمالسيد:تحقيق/ الجعفي

كـر بـن   اإلمـام أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي ب      : تـأليف . التبيان في أَيمان القـرآن     -٢
: إشـراف / عبد اهللا بن سـالم البطـاطي  : تحقيق/ )هـ٧٥١-هـ  ٦٩١(قَيم الجوزية   ابن   أيوب

الطبعــة / مكــة المكرمــة-دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزيــع  / بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيــد 
.هـ١٤٢٩/ األولى

.بيروت-دار احياء التراث العربي / التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي-٣

تحرير المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفـسير           (التحرير والتنوير   -٤
محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور  : تـــأليف. )الكتــاب المجيـــد 

.هـ١٩٨٤/ تونس-الدار التونسية للنشر / )هـ١٣٩٣: المتوفّى(التونسي 

تأليف اإلمـام  / )لكاملةالطبعة ا(التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة       -٥
.دار الكتب العلمية/ هـ٩٠٢شمس الدين السخاوي المتوفّى سنة 

ــوء       -٦ ــى ضـ ــارة علـ ــرة والزيـ ــج والعمـ ــسائل الحـ ــن مـ ــر مـ ــق واإليـــضاح لكثيـ التحقيـ
أبـو عبـد اإللـه صـالح بـن مقبـل بـن عبـد         : تحقيـق د / لعبد العزيز بن باز   .الكتاب والسنة 

.هـ١٤٢٩/ الطبعة األولى/ الرياض-للنشرمدار المسلم/ اهللا العصيمي التميمي

ــىالحـــسانالتعليقـــات-٧ ــن صـــحيحعلـ ــقيمهوتمييـــزحبـــانابـ ــحيحه،مـــنسـ صـ
/ والتوزيـع للنـشر وزيـر بـا دار/ لبـاني لشيخ محمـد ناصـر الـدين األ       لمحفوظهمنهوشاذّ
م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤/ األولىالطبعة/ السعوديةالعربيةالمملكة-ةجد.

بقلــم  . الرضــية علــى الروضــة النديــة للعالّمــة صــديق حــسن خــان       التعليقــات -٨
ضـبطَ  / )هــ ١٤٢٠المتـوفّى سـنة   (العالّمة المحـدث الـشيخ محمـد ناصـر الـدين األلبـاني          

/ نصه، وحقّقه، وقام على نشره علي بن حسن بن علـي بـن عبـد الحميـد الحلبـي األثـري        
ابــن داروالريــاض-لقــيم للنــشر والتوزيــع اابــن دار/ م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٣/ الطبعــة األولــى
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.القاهرة-عفّان للنشر والتوزيع 

عمــــربــــنمحمــــدالــــدينفخــــر: تــــأليف. الغيــــبمفــــاتيحأوالكبيــــرالتفــــسير-٩
-هــــ١٤٢١/ األولـــىالطبعـــة/بيـــروت-العلميـــةدار الكتـــب/ الـــشافعيالـــرازيالتميمـــي

.م٢٠٠٠

المتــوفّى(رالبــعبــدالبــن. واألســانيديالمعــانمــنالموطّــأفــيمــاِلالتمهيــد-١٠
وزارة/البكــريالكبيــرعبـد محمــدالعلــوي،أحمـد بــنمــصطفى: تحقيـق / )ـهــ٤٦٣سـنة 

.هـ١٣٨٧/المغرب-اإلسالميةوالشؤوناألوقافعموم

التوحيـــد وإثبـــات صـــفات الـــرب عـــز وجـــلّ ألبـــي بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق بـــن    -١١
-هــ  ١٤١٤/ الريـاض -مكتبة الرشد  / اهيم الشهوان عبد العزيز بن إبر   : تحقيق/ خزيمة

.م١٩٩٤

/ محمــد عيــد العباســي : تحقيــق/ للــشيخ األلبــاني . التوســـل أنواعــه وأحكامــه -١٢
.م٢٠٠١-هـ ١٤٢١/ الطبعة األولى/ الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

الـدين  لإلمـام الحـافظ أبـي الفـضل جـالل      . التوشـيح شـرح الجـامع الـصحيح    -١٣
مكتبـة  / رضـوان جـامع رضـوان   : تحقيـق / هــ ٩١١المتـوفّى سـنة     . عبد الـرحمن الـسيوطي    

.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩/ الطبعة األولى/ الرياض-الرشد 

راجعهــــا وعلّــــق عليهــــا  / جرجــــي زيــــدان: تــــأليف. تــــأريخ آداب اللغــــة العربيــــة -١٤
. م١٩٥٧-دار الهالل / الدكتور شوقي ضيف

بــنمحمــدالـدين شــمس: تـأليف .واألعــالمالمــشاهيرووفيـات اإلســالمتـأريخ -١٥
-العربــيالكتــابدار/ تــدمريالــسالمعبــدعمــر. د: تحقيــق/ الــذهبيعثمــانبــنأحمــد
.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧/ األولىالطبعة/بيروت

دار/ جعفـــريأبــ الطبـــريجريــر بــن محمـــد: تــأليف . والملـــوكاألمــم ريخأتــ -١٦
.هـ١٤٠٧/ األولىالطبعة/ بيروت-العلميةالكتب

الــسيوطيالــدينجــاللبكــر،أبــيبــنالــرحمنعبــد: تــأليف. الخلفــاءريخأتــ-١٧
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الطبعــة/ البــازمــصطفىنــزارمكتبــة/ الــدمرداشحمــدي: تحقيــق/ )هـــ٩١١: ىالمتــوفّ(
.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥/ األولى

.بيروت-مؤسسة شعبان / حسين الديار بكري: تأليف. تأريخ الخميس-١٨

مهـدي بـن أحمـد بـن ثابـت بـن علـي بـن أحمدبكريبأل. مدينة السالم ريخأت-١٩
بـشار الـدكتور : حقّقه، وضبط نـصه، وعلّـق عليـه        / )هـ٤٦٣: ىالمتوفّ(البغداديالخطيب

.م٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ األولىالطبعة/ بيروت-اإلسالميالغربدار/ معروفعواد

اجتــازأوماثــلاألمــنهــاحلّمــنوتــسميةفــضلهاوذكــردمــشقمدينــةريخأتــ-٢٠
بـــنعلــي اســم القأبــي الحــافظ العــالم مــام اإل:تــصنيف . وأهلهــا وارديهــا مــن بنواحيهــا 

/ )هـــ٥٧١-هـــ٤٩٩(عــساكربــابنالمعــروفالــشافعياهللاعبــدبــناهللاهبــةابــن الحــسن
.والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار/شيريعليوتحقيقدراسة

دار مكتبــة / الطبعـة األولـى  / قتيبــة الـدينوري البـن . الحـديث تأويــل مختلـف   -٢١
. هـ١٤٠٩/ بيروت-الهـالل 

ــشرح جــــامع الترمــــذي    -٢٢ ـــوذي بــ ــة األحـ ــام الحــــافظ المبــــاركفوري   . تحفــ لإلمــ
/ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض: عتنــى ِبهــاا/ هـــ١٣٥٣المتــوفّى ســنة 

.دار إحياء التراث

: تــأليف. المرســلينســيدكــالممــنالحــصينالحــصنةبعــدالــذاكرينتحفــة-٢٣
.م١٩٨٤/ األولىالطبعة/ بيروت-القلمدار/ الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد

الطبعـة / الـذهبي محمـد الـدين شـمس اهللاعبـد يأب: تأليف.الحفاظتذكرة-٢٤
.بيروت-العلميةالكتبدار/ األولى

وســلم  ) وآلــه(اهللا صــلى اهللا عليــه  تفــسير القــرآن العظــيم مــسنداً عــن رســول    -٢٥
أسـعد  : تحقيـق / هجريـة ٣٢٧أبـي حـاتم المتـوفَّى سـنة     ابـن  لإلمام. والصحـابة والتابعين 

/ الطبعـة األولـى  / الريـاض -مكـة المكرمـة   / مكتبة نـزار مـصطفى البـاز   / محمد الطيب 
.هـ١٤١٧
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رشـــي اعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القاســـمتفــسير القـــرآن العظـــيم ألبـــي الفـــداء  -٢٦
دار / محمــد حــسين شــمس الــدين   : تحقيــق / هـــ ٧٧٤: البــصري ثــم الدمــشقي المتــوفّى   

.هـ١٤١٩/ الطبعة األولى/ بيروت-منشورات محمد علي بيضون -الكتب العلمية 

بــنمحمــداهللاعبــديأبــ: تــأليفالقــرآن،ألحكــامالجــامع. تفــسير القرطبــي -٢٧
.القاهرة-الشعبدار/ القرطبياألنصاريأحمد

/ )هــ ١٣٥٤المتـوفّى سـنة   (محمـد رشـيد بـن علـي رضـا        : تأليف. تفسير المنار  -٢٨
.م١٩٩٠-الهيئة المصرية العامة للكتاب 

تفسير معالم التنزيـل لإلمـام محيـي الـسنة أبـي محمـد الحـسين بـن مـسعود            -٢٩
عثمـان جمعـة   -حقّقه وخرج أحاديثه محمد عبد اهللا النمر   / )هـ ٥١٦المتوفّى  (البغوي  

-هـــ ١٤١٧/ الطبعــة الرابعــة / الريــاض-دار طيبــة / ســليمان مــسلم الحــرش -ضــميرية 
.م١٩٩٧

ــاء -٣٠ ــه األنبيـــ ــدى الـــــشريف المرتـــــضى   . تنزيـــ ــم الهـــ ــسة األعلمـــــي  / لعلـــ مؤســـ
.للمطبوعات

مـن  )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا  -٣١
أبــو فهــر محمــود  : قــرأه وخــرج أحاديثــه / ريــر الطبــرياألخبــار ألبــي جعفــر محمــد بــن ج 

.القاهرة-مطبعة المدني / محمد شاكر

شــرفبــنيحيــىالــدينمحيــيزكريــاأبــو: تــأليف. واللغــاتاءســماالتهــذيب-٣٢
: أصــولهومقابلــةعليــهوالتعليــقوتــصحيحهبنــشرهعنيــت/ )هـــ٦٧٦: ىالمتــوفّ(النــووي

.بيروت-العلميةالكتبدار/ المنيريةةالطباعإدارةبمساعدةالعلماءشركة

ــر العـــسقالني البـــنتهـــذيب التهـــذيب  -٣٣ ــادر   / حجـ ــد القـ تحقيـــق مـــصطفى عبـ
.هـ١٤١٥/ الطبعة األولى/ بيروت-دار الكتب العلمية / عطا

اء الرجـــال للحـــافظ المـــتقن جمـــال الـــدين أبـــي       اســـم تهـــذيب الكمـــال فـــي   -٣٤
حقّقـه، وضـبط نـصه، وعلّـق عليـه الـدكتور       / هــ ٧٤٢الحجاج يوسف المزي المتوفّى سنة     
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.بيروت-مؤسسة الرسالة / هـ١٤١٣/ الطبعة األولى/ بشار عواد معروف

تــأليف العالّمـة الــشيخ عبــد  . تيـسير الكــريم الـرحمن فــي تفـسير كــالم المنـان    -٣٥
قــدم لــه فــضيلة الــشيخ عبــد اهللا بــن عبــد  / )هـــ١٣٧٦-١٣٠٧(بــن ناصــر الــسعدي الــرحمن
الطبعـة  / مؤسـسة الرسـالة  / فضيلة الـشيخ محمـد الـصالح العثيمـين    -بن عقيل   العزيز  
.م١٩٩٨-هـ ١٤١٨/ التاسعة

حرف الثاء

/ حـــاتم التميمـــي البـــستي يمحمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبـــ : تـــأليف. الثقـــات-١
-هــــ ١٣٩٥/ الطبعــة األولــى  / بيـــروت-دار الفكــر  / الــسيد شــرف الـــدين أحمــد   : تحقيــق 

.م١٩٧٥

حرف الجيم

/ محمــــد بــــن عيــــسى الترمــــذي : تــــأليف. الجــــامع الــــصحيح ســــنن الترمــــذي -١
.بيروت-دار إحيار التراث اإلسالمي / أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق

يعبـد الــرحمن بـن أبـي حــاتم محمـد بــن إدريـس أبــ     : تــأليف. الجـرح والتعـديل  -٢
-هــ  ١٣٧١/ لـى الطبعـة األو / بيـروت -دار إحياء التـراث العربـي    / محمد الرازي التميمي  

. م١٩٥٢

. د: تحقيــق/ تيميــة الحرانــي البــنالجــواب الــصحيح ِلمــن بــدل ديــن المــسيح    -٣
-دار العاصــمة / حمــدان محمـد . د-عبـد العزيــز إبـراهيم العـسكر    . د،علـي حـسن ناصــر  

.١٤١٤الطبعة األولى / الرياض

يـد بـن خالـد    محمد بن جرير بن يز: تأليف. جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٤
.هـ١٤٠٥/ بيروت-دار الفكر / جعفريالطبري أب

زيـن : تـأليف الكلـم، جوامـع مـن حديثاًخمسينشرحفيوالحكمالعلومجامع -٥
: تحقيـق / بن رجـب  االبغـدادي الـشهير بـ     الـدين شـهاب بـن الرحمنعبدالفرجأبيالدين
١٤١٧/ الـسابعة بعـة الط/بيـروت -الرسـالة مؤسـسة / بـاجس إبراهيم -األرناؤوط  شعيب
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.م١٩٩٧-هـ

: إشـراف / محمـد عزيـز شـمس   : تحقيـق / تيميـة الحرانـي  البـن جـامع المـسائل   -٦
.هـ١٤٢٢/ الطبعة األولى/ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع/ زيديبكر بن عبد اهللا أب

المتـوفّى سـنة   (تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البـر  / جامع بيان العلم وفضله    -٧
.الدمام-الجوزي ابن دار/ تحقيق أبي األشبال الزهيري/ )هـ٤٦٣

حرف الحـاء

اهللاعبــــدبــــنأحمــــدنعـــيم يأبــــ: تــــأليف. األصـــفياء وطبقــــاتاألوليــــاءحليـــة -١
.هـ١٤٠٥/ الرابعةالطبعة/ بيروت-العربيالكتابدار/ األصبهاني

حرف الخـاء

ــب،أبـــي بـــنعلـــيالمـــؤمنين أميـــرخـــصائص-١ ــأليفطالـ شـــعيب بـــندأحمـــ : تـ
/ الكويـت -المعـال مكتبـة / البلوشـي ميـرين أحمـد : تحقيـق / الـرحمن عبـد يأبالنسائي
.هـ١٤٠٦/ األولىالطبعة

حرف الدال

١-جـالل بكـر، أبـي بـن الـرحمن عبـد : تـأليف . فـي التفـسير بالمـأثور    المنثورالدر
.هـ١٤٢١/ بيروت-الكتب العلمية دار/ )هـ٩١١:ىالمتوفّ(السيوطيالدين

٢-   أو تــابعي صــحابي ِمــن م علــيلَـــهقات ــنالــدليل الــشرعي علــى إثبــات عــصيان م .
دار المـــشاريع للطباعـــة والنـــشر / لـــشيخ عبـــد اهللا الهـــرري المعـــروف بالحبـــشي ا:تــأليف 

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤/ الطبعة الثانية/ والتوزيع

دار الكنـوز  / سـالم تحقيق محمـد رشـاد   / تيميةالبندرء تعارض العقل والنقل  -٣
.هـ١٣٩١/ الرياض-األدبية 

الجـوزي بـن الـرحمن عبـد الفـرج يأبـ : تـأليف التنزيـه، بأكفالتشبيهشبهدفع -٤
١٤١٣/ الثالثـة الطبعـة / األردن-النـووي اإلمـام دار/ الـسقاف حـسن : تحقيـق / الحنبلـي 

.م١٩٩٢-هـ
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الخــسروِجرديســىموبــنعلــيبــنالحــسينبــنأحمــد: تــأليف. النبــوةدالئــل-٥
/ قلعجــيالمعطــيعبــد. د: تحقيــق/ )هـــ٤٥٨: ىالمتــوفّ(البيهقــيبكــريأبــالخراســاني،

.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨/ األولىالطبعة/ للتراثالرياندار-العلميةالكتبدار

حرف الـراء

عيـسى عبـد   : تحقيق/ الرياض النضرة في مناقب العشرة ألبي جعفر الطبري      -١
.م١٩٩٦/ الطبعة األولى/ بيروت-دار الغرب اإلسالمي / نع الحميرياهللا محمد ما

العامـــةالرئاســـةونـــشربـــعط/ تيميـــةالبـــن. األعـــالماألئمـــةعـــنمـالالمـــرفـــع-٢
-هـــ١٤٠٣/ الــسعودية-الريــاض/ واإلرشــادوالــدعوةواإلفتــاءالعلميــةالبحــوثإلدارات

.م١٩٨٣

العالّمـة أبـي   : تـأليف . والـسبع المثـاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم    -٣
-دار إحيــاء التــراث العربــي    / الفــضل شــهاب الــدين الــسيد محمــود اآللوســي البغــدادي      

. بيروت

حرف الـزاء

ــسيرزاد-١ ــمفـــيالمـ ــأليف.التفـــسيرعلـ ــد: تـ ــرحمنعبـ ــيبـــنالـ ــدبـــنعلـ محمـ
.هـ١٤٠٤/ الثالثةالطبعة/بيروت-اإلسالميالمكتب/ الجوزي

مكتبـة  -مؤسـسة الرسـالة   / قيم الجوزيـة البنالمعاد في هدي خير العباد     زاد  -٢
/ تحقيـق شـعيب االرنـؤوط وعبـد القـاهر االرنـؤوط      / الكويـت -بيروت  –المنار اإلسالمية   

.م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧/ ة الطبعة الرابعة عشر

حرف السين

: تحقيـق / بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيـد الخـالل    يأب: تأليف. السنة-١
.م١٩٨٩-هـ ١٤١٠/ الطبعة األولى/ الرياض-دار الراية / الدكتور عطية الزهراني

بكــر عمــرو بــن أبــي عاصــم الــضحاك بــن مخلــد الــشيباني    يأبــ: تــأليف. الــسنة-٢
ومعـه ظـالل الجنـة فـي تخـريج الـسنة بقلـم محمـد ناصـر          . )للهجـرة ٢٨٧المتوفّى سنة  (

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


2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٦٠٢

.م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠/ الطبعة األولى/ الميالمكتب اإلس/ الدين األلباني

-الــدكتور عبــد الغفــار ســليمان البنــداري     : تحقيــق/ الــسنن الكبــرى للنــسائي  -٣
.م١٩٩١-هـ ١٤١١/ الطبعة األولى/ بيروت-دار الكتب العلمية / سيد كسروي حسن

السيرة النبوية عيون األثر فـي فنـون المغـازي والـشمائل والـِسير للحـافظ أبـي         -٤
/ هـــ٧٣٤الفــتح محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ســيِد النــاس اليعمــري المتــوفّى ســنة       

ــق عليــه     الــدكتور محمــد العيــد الخطــراوي ومحيــي    : حقّــق نــصوصه وخــرج أحاديثــه وعلّ
.كثيرابن دار-مكتبة دار التراث / الدين ميتو

فعالـه وأنبوتـه وأعـالم فضائلهوذكرالعباد،خيرسيرةفيوالرشاد،الهدىسبل-٥
: ىالمتــوفّ(الــشاميالــصالحييوســفبــنمحمــد: تــأليف. المعــادوالمبــدأفــيوأحوالــه

ـــ٩٤٢ محمـــد علـــي الـــشيخ الموجـــود، عبـــد أحمـــد عـــادل الـــشيخ : وتعليـــق تحقيـــق / )هـ
.م١٩٩٣-هـ١٤١٤/األولىلطبعةا/ لبنان–بيروتالعلميةالكتبدار/ معوض

ا وفوائـدها للـشيخ محمـد ناصـر     سلسلة األحاديث الصحيحة وشيٌء مـن فقههـ   -٦
.الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع / الدين األلباني

ــاوالموضـــوعة الـــضعيفة األحاديـــث سلـــسلة-٧ للـــشيخ  ةمـــ اُألفـــي الـــسيئ وأثرهـ
المملكــة -الريــاض -المعــارف مكتبــة / األلبــاني نــوحالحــاج بــن الــدين ناصــر محمــد
.م١٩٩٢/ هـ١٤١٢/ األولىلطبعةا/ السعوديةالعربية

تــأليف عبــدالملك حــسين . ســمط النجــوم العــوالي فــي أنبــاء األوائــل والتــوالي -٨
: تحقيــق وتعليــق  / هـــ ١١١١بــن عبــد الملــك الــشافعي العاصــمي المكّــي المتــوفّى ســنة        

منـشورات محمـد علــي   / والـشيخ علـي محمــد معـوض   الـشيخ عـادل أحمـد عبــد الموجـود    
.بيروت/ دار الكتب العلمية-بيضون 

/ األزديالسجــستانيداوود يأبــاألشــعثبــنســليمان: تــأليف،داوودأبــيســنن-٩
.بيروت-الفكردار/ الحميدعبدالدينمحييمحمد: تحقيق

بكـر بـي أموسـى بنعليبنالحسينبنأحمد: تأليفالكبرى،البيهقيسنن -١٠
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-هــ   ١٤١٤/ مكرمـة المكـة -البـاز دارمكتبة/ عطاالقادرعبدمحمد: تحقيق/ البيهقي
.م١٩٩٤

/ البغــداديالــدارقطنيالحــسنيأبــعمــربــنعلــي: تــأليف. الــدارقطنيســنن-١١
.م١٩٦٦-هـ ١٣٨٦/ بيروت-المعرفةدار/ المدنييمانيهاشماهللاعبدالسيد: تحقيق

ــرحمن بـــن عبـــداهللا: تـــأليف . الـــدارمي ســـنن-١٢ / الـــدارمي محمـــد يأبـــ عبـــد الـ
الطبعـة / بيـروت -العربـي الكتابدار/ العلميالسبعخالد-لي  زمرأحمدفواز: تحقيق
.هـ١٤٠٧/ األولى

ســنن النــسائي بــشرح الحــافظ جــالل الــدين الــسيوطي، وحاشــية نــور الــدين        -١٣
-دار المعرفـة  / مكتـب تحقيـق التـراث اإلسـالمي     : حقّقه ورقّمه ووضع فهارسـه    / السندي

.بيروت

/محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي          : تأليف. ِسيِر أعالم النبالء   -١٤
/ الرسـالة مؤسـسة / األرنـاؤوط شـعيب الـشيخ بإشـراف المحققـين مـن مجموعة: تحقيق
. م١٩٨٥-هـ١٤٠٥/الثالثةالطبعة

حرف الشين

/ الـدكتور عبـد اهللا بـن عمـر بـن سـليمان الـدميجي          : تحقيق/ الشريعة لآلجري -١
.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠/ ةالطبعة الثاني/ الرياض-دار الوطن 

تـأليف اللـواء الـركن الــسيد    . الـشجرة الزكيـة فـي األنـساب وِسـير آل بيــت النبـوة      -٢
-مكتبـة جـلّ المعرفـة ومكتبـة التوبـة      / الطبعـة الثانيـة  / يوسف بـن عبـداهللا جمـل الليـل        

.هـ١٤٢٣الرياض 

قـادر  عبـد ال : تحقيـق / عمـاد الحنبلـي  البـن شذرات الذهب في أخبـار مـن ذَهـب      -٣
.بيروت-دمشق -كثير ابن دار/ األرنؤوط

/ المكتــب اإلســالمي/ األلبــانيشــرح العقيــدة الطحاويــة للــشيخ محمــد ناصــر  -٤
.م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤/ الطبعة الثامنة
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لإلمــــام أبــــي الحــــسن الحنفــــي المعــــروف بالــــسندي  . ماجــــةابــــن شـــرح ســــنن -٥
–بيــروت / دار المعرفــة/ ةالــشيخ خليــل مــأمون شــيح  : حقّقــه/ )هـــ١١٣٨المتــوفّى ســنة  (

.هـ١٤٢٠/ الطبعة الثالثة/ لبنان

اإلمـام المحـدث الفقيـه المفـسر أبـي جعفـر أحمـد        : تـأليف . شرح مشكل اآلثـار   -٦
حقّقه وضبط نصه، وخـرج أحاديثـه،   / )هـ٣٢١-هـ ٢٣٩(بن محمد بن سالمة الطحاوي    

-هـــ ١٤١٥/ طبعــة األولــى ال/ بيــروت-مؤســسة الرســالة / شــعيب األرنــؤوط : وعلّــق عليــه 
م١٩٩٤

لإلمــام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد     . شــرح معــاني اآلثــار -٧
-هــ  ٢٢٩المولـود سـنة   (سلمة األزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفـي    ابن   الملك

-حقّقه وقدم له وعلّق عليه محمد زهـري النجـار   / عالم الكتب/ )هـ٣٢١والمتوفّى سنة   
ــه    / يد جــاد الحــق محمــد ســ  ســه وأحاديثــه وفهر يوســف عبــد  : د: راجعــه ورقّــم كتبــه وأبواب

.الباحث بمركز خدمة السنة النبوية بالمدينة المنورة. الرحمن المرعشلي

/ دار إحيــاء الكتــب العربيــة  / أبــي الحديــد المعتزلــي  البــنشــرح نهــج البالغــة   -٨
.م١٩٥٩-هـ ١٣٧٨/ الطبعة األولى

/ بغــداد-دار الكتــاب العربــي/ أبــي الحديــد المعتزلــيالبــنلبالغــة شــرح نهــج ا-٩
.هـ١٤٢٨

تقــي لإلمــاموسـلم  ) وآلــه(شـفاء الــسقام فـي زيــارة خيـر األنــام صــلى اهللا عليـه     -١٠
/ إعتنـى بــه حــسين محمــد علــي شــكري  / هـــ٧٥٦الـدين الــسبكي الــشافعي المتــوفّى ســنة  

.بيروت-دار الكتب العلمية 

ــواهد التنزيـــل -١١ ــسكاني  شـ ــد التفـــضيل للحـــاكم الحـ ــى / لقواعـ / الطبعـــة األولـ
.م١٩٧٤-هـ ١٣٩٣/بيروت/مؤسسة األعلمي للمطبوعات

حرف الصـاد

/ حجر الهيتمـي البنالصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة  -١
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.م١٩٩٧/ الطبعة األولى/ بيروت-مؤسسة الرسالة 

بــنأحمـد بــنحبـان بـن محمــد: أليفتـ . بلبــانابـن  بترتيـب حبــانابـن  صـحيح -٢
/ )هــ ٣٥٤سـنة    ىالمتوفّ(البستيالدارمي،حاتم،يأبالتميمي،معبد،بنمعاذبنحبان

.م١٩٩٣-هـ ١٤١٤/ الثانيةالطبعة/ بيروت-الرسالةمؤسسة/ األرنؤوطشعيب: تحقيق

ــاري  -٣ ــرد لإلمــــام البخــ ــم. صــــحيح األدب المفــ ــاني : بقلــ ــة/الــــشيخ األلبــ الطبعــ
.هـ١٤٢١-توزيع مؤسسة الريان -نشر دار الصديق / األولى

إعتنــى بــه وأعــده   / اعيل البخــارياســمتــصنيف محمــد بــن   . صــحيح البخــاري -٤
/ القـاهرة  -مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع       / الدكتور محمـد محمـد حجـازي      : للنشر

.م٢٠١٠/الطبعة الثانية

للــشيخ محمــد ناصــر الــدين )بيــرالفــتح الك(صـحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه  -٥
.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨/ الطبعة الثالثة/ المكتب اإلسالمي/ األلباني

مكتبـة المعـارف   / ماجة للشيخ محمد ناصـر الـدين األلبـاني   ابن صحيح سنن  -٦
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٧/ الرياض-

ــي  -٧ ــحيح ســـنن أبـ ــة ا/ لأللبـــانيداوود صـ ــارف مكتبـ ــاض-لمعـ ـــ ١٤١٩/ الريـ -هـ
.م١٩٩٨

-هــ  ١٤٢٠/ الريـاض -مكتبة المعارف / صحيح سنن الترمذي للشيخ األلباني   -٨
.م٢٠٠٠

مكتبـة المعــارف  / صـحيح سـنن النـسائي للـشيخ محمــد ناصـر الـدين األلبـاني       -٩
.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩/ الطبعة األولى للطبعة الجديدة/ الرياض-للنشر والتوزيع 

-طبعــة دار صــادر  / الحجــاجالحــسين مــسلم بــن   واإلمــام أبــ . صــحيح مــسلم -١٠
.بيروت

مكتـب  / صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ محمـد ناصـر الـدين األلبـاني       -١١
.التربية العربي لدول الخليج العربي
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حرف الضـاد

البخـــــاريعبــــداهللا يأبــــ اعيلاســــم بـــــنمحمــــد : تــــأليف .الــــصغير الــــضعفاء -١
.هـ١٣٩٦/ لطبعة األولىا/ حلب-الوعيدار/ زايدإبراهيممحمود: تحقيق/ الجعفي

/ عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي يأبــ: تــأليف. الــضعفاء والمتــروكين-٢
. هـ١٣٩٦/ حلب-دار الوعي / محمود إبراهيم زايد: تحقيق

عبــد الـرحمن بــن علـي بــن محمـد بــن الجــوزي     : تـأليف . الـضعفاء والمتــروكين -٣
.هـ١٤٠٦/ بيروت-لعلمية دار الكتب ا/ عبد اهللا القاضي: تحقيق/ الفرجيأب

-دار الــصميعي  / الــضعفاء ومــن نــسب إلــى الكــذب ووضــع الحــديث للعقيلــي       -٤
.هـ١٤٢٠/ الطبعة األولى/ السعودية

ــتح الكبيـــر (ضـــعيف الجـــامع الـــصغير وزيادتـــه  -٥ ــاني . )الفـ / تـــأليف الـــشيخ األلبـ
المكتـــب / الطبعــة المجـــددة والمزيـــدة والمنقحـــة / أشــرف علـــى طبعـــه زهيـــر الـــشاويش 

.اإلسالمي

مكتبـة المعـارف   / ماجـة للـشيخ محمـد ناصـرالدين األلبـاني     ابـن    ضعيف سنن  -٦
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٧/ الطبعة األولى للطبعة الجديدة/ الرياض-

مكتبـة المعـارف   / تأليف محمد ناصـر الـدين األلبـاني   . داوودبي  أضعيف سنن    -٧
.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩/ جديدةالطبعة األولى للطبعة ال/ الرياض-للنشر والتوزيع 

-هــ  ١٤٢٠/ الطبعـة األولـى  / مكتبة المعارف/ ضعيف سنن الترمذي لأللباني  -٨
.م٢٠٠٠

حرف الطـاء

البــصرياهللاعبــديأبــمنيــعبــنســعدبــنمحمــد: تــأليف. الكبــرىالطبقــات-١
.م١٩٦٨/ األولىالطبعة/ بيروت-صادردار/ عباسإحسان:تحقيق/ الزهري

.هـ١٤١٤/ بيروت-دار الفكر/ الطبعة األولى/ ات للواقديالطبق-٢
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حرف الظـاء

المكتــب / أبــي عاصــم للــشيخ األلبــاني   البــنظــالل الجنــة فــي تخــريج الــسنة    -١
.م١٩٩٣-هـ ١٤١٣/ الطبعة الثالثة/ بيروت-اإلسالمي

حرف العـين

ــاء دار إح/ أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه األندلــسي     : تــأليف. العقــد الفريــد -١ ي
.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠/ بيروت-الثراث العربي 

ضـبطه  / شـرح الـشيخ محمـد صـالح العثيمـين     / تيمية البنالعقيدة الواسطية    -٢
. مكتبة الحكم الدينية/ عبد اهللا محمود محمد عمر: وصححه

مؤســسة  / محمــد بــن صــالح العثيمــين   : بقلــم . عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة   -٣
.هـ١٤٣٠/ الطبعة الثانية/ الرياض-مين الخيرية يالشيخ محمد بن صالح العث

ــديث -٤ ــم الحـ ــن. علـ ــةالبـ ــق/ تيميـ ــد علـــي  : تحقيـ ــى محمـ ــالم الكتـــب  / موسـ -عـ
.هـ١٤٠٥/ بيروت

تأليف الشريف جمـال الـدين أحمـد بـن     . عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب  -٥
هــ  ١٤٢٩/ سعوديةالـ -مكتبـة جـلّ المعرفـة    / الطبعة الثانية/ هـ ٨٢٨عنبة المتوفّى سنة    

.م٢٠٠٨-

بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد    : تــأليف. عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري   -٦
.بيروت-دار إحياء التراث العربي / العيني

دار القبلــة للثقافــة  / كــوثر البرنــي : تحقيــق/يالــسنالبــنعمــل اليــوم والليلــة   -٧
.بيروت-جدة / مؤسسة علوم القرآنواإلسالمية

حرف الغـين

٢٨٥-١٩٨(لإلمــام أبــي إســحاق إبــراهيم بــن إســحاق الحربــي  . غريــب الحــديث-١
-جامعـة أم القـرى   / تحقيق ودراسة الدكتور سليمان بن إبـراهيم بـن محمـد العايـد       / )هـ

-كليـة الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية     -مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث اإلسـالمي         
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.مكة المكرمة

حرف الفـاء

محمد عبد القـادر عطـا   : تحقيق وتعليق وتقديم/ تيميةالبنى الكبرى   الفتاو-١
-هـــ ١٤٠٨/ الطبعـة األولـى  / بيـروت -دار الكتــب العلميـة  / مـصطفى عبـد القـادر عطـا    -

.م١٩٨٧

. للعالّمــة الفقيـه المحــدث شــمس الـدين محمــد بـن مفلــح المقدســي    . الفـروع -٢
مؤســسة  / بــن عبــد المحــسن التركــي   تحقيــق الــدكتور عبــد اهللا  / هـــ٧٦٣المتــوفّى ســنة  

.دار المؤيد-الرسالة 

/ دار الكتـب العلميـة  / حـزم األندلـسي  البنالفصل في األهواء والملل والنحل    -٣
.هـ١٤١٦/ بيروت

تحقيــــق / الفوائـــد المجموعــــة فــــي األحاديــــث الموضـــوعة لإلمــــام الــــشوكاني   -٤
.هـ١٤٠٧/ الطبعة الثالثة/ تبيرو-المكتب اإلسالمي / الشيخ عبد الرحمن المعلّّّمي

جمعهــا / فتــاوى الــشيخ محمــد ناصــر الــدين األلبــاني فــي المدينــة واإلمــارات     -٥
جمهوريـة  -دار عـالم الفوائـد للنـشر والتوزيـع     / ورتبها وشرحها عمرو عبد المنعم سليم    

.م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧/ الطبعة األولى/ مصر العربية

ــة واالفتــــاءفتــــاوى اللجنــــة الدائمــــة للبحــــو -٦ جمــــع وترتيــــب احمــــد  / ث العلميــ
.دار المؤيد/ الدويش

/ )هـــ٨٥٢-٧٧٣(حجــر العــسقالني  البــنفــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري   -٧
رقّــم كتبــه  / عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز األســتاذ بكليــة الــشريعة بالريــاض     : إشــراف

حه وأشـرف علـى طبعـه    قـام بإخراجـه وصـح   / محمـد فـؤاد عبـد البـاقي       : وأبوابه وأحاديثـه  
.بيروت-دار المعرفة / محب الدين الخطيب

ــاري     -٨ ــحيح البخـ ــي البـــنفـــتح البـــاري شـــرح صـ ــب الحنبلـ ــاء  / رجـ ــة الغربـ مكتبـ
الطبعــة  / القــاهرة-مكتــب تحقيــق دار الحــرمين   : تحقيــق/ المدينــة النبويــة -األثريــة 
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.م١٩٩٦-هـ ١٤١٧/ األولى

: تـــأليف. التفــسير علــم مـــنوالدرايــة ةالروايــ فنــي بـــينالجــامع القــدير فــتح -٩
.بيروت-الفكردار/ الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد

/ تــأليف الـــدكتور موســـى شـــاهين الشـــين . فــتح المـــنعم شـــرح صـــحيح مـــسلم -١١
.هـ١٤٢٣/القاهرة-دار الشروق / الطبعة األولى

فــواز أحمــد الزمرلــي ومحمــد المعتــصم  : تحقيــق/ فــردوس األخبــار للــديلمي-١٢
.م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧/ الطبعة األولى/ بيروت/دار الكتاب العربي/ باهللا البغدادي

/ للقـــضاعي الـــشافعي. بـــين صـــفات الخـــالق وصـــفات األكـــوان القـــرآنفرقـــان-١٣
.مصر-مطبعة السعادة 

ــام أحمـــد بـــن حنبـــل  -١٤ حقّقـــه وخـــرج / )هــــ٢٤٢-١٦٤(فـــضائل الـــصحابة لإلمـ
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء -جامعــة أم القــرى / أحاديثــه وصــي اهللا بــن محمــد عبــاس 

ــة الــــشريعة والدراســــات اإلســــالمية   / التــــراث اإلســــالمي ــة المكرمــــة-كليــ ــة / مكــ الطبعــ
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣/ األولى

عبـد : تـأليف . الصغير من أحاديـث البـشير النـذير     الجامعشرحالقديرفيض -١٥
.هـ١٣٥٦/ األولىبعةالط/مصر-الكبرىالتجاريةالمكتبة/ المناويالرؤوف

حرف القاف

ــام أحمـــد   -١ ــر ابـــن للحـــافظ. القـــول المـــسدد فـــي الـــذب عـــن المـــسند لإلمـ حجـ
.هـ١٤٠١/ الطبعة األولى/ القاهرة-تيميةابن مكتبة/ العسقالني

عبــد : حققــه وخــرج أحاديثــه/ تيميــةالبــنقاعـدة جليلــة فــي التوســل والوســيلة  -٢
الطبعـــة / الريـــاض-ســـة إدارة البحــوث العلميـــة واإلفتــاء   إشــراف رئا / القــادر األرنـــاؤوط 

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠/ األولى

حرف الكاف

محمـد بـن محمـد الكـرم أبـي بـن عليالحسنيأب: تأليف.التاريخفيالكامل -١
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ــوفّى ســــنة )إبــــن األثيــــر(الــــشيباني الكــــريمعبــــدبــــن عبــــد اهللا : تحقيــــق/ هـــــ٦٣٠المتــ
.هـ١٤١٥/ الطبعة الثانية/بيروت-العلميةالكتبدار/ القاضي

الكامــل فـــي ضــعفاء الرجـــال لإلمــام الحـــافظ أبــي أحمـــد عبــد اهللا بـــن عـــدي       -٢
.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ )هـ٣٦٥-هـ ٢٧٧(الجرجاني 

يأبــ: تــأليف. الكـشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل  -٣
دار / عبــد الــرزاق المهــدي  : تحقيــق/ ري الخــوارزميمحمــود بــن عمــر الزمخــش   اســمالق

. بيروت-إحياء التراث العربي 

.وســلم) وآلــه(الكَِلــم الطيــب فــي األذكــار الــواردة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  -٤
طُِبع علـى نفقـة صـاحب    / راجعه خادم الِعلْم عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري    / تيمية البن

-هـــ ١٤٠١/ ة قطــر الــشيخ حمــد بــن خليفــة بــن حمــد آل ثــاني    الــسمو ولــي العهــد بدولــ  
.م١٩٨١

ســمير: تحقيــق/ اهللاعبــديأبــالمــروزيحمــادبــننعــيم: تــأليف. الفــتنكتــاب-٥
.هـ١٤١٢/ األولىالطبعة/ القاهرة-التوحيدمكتبة/ الزهيريأمين

السجـــستاني عبـــداهللا بـــنداوود بكـــر بـــن أبـــييأبـــ: تـــأليف. كتـــاب المـــصاحف–٦
/ القــاهرة  –دار الفــاروق الحديثــة   / محمــد بــن عبــده   : تحقيــق/ ســليمان بــن األشــعث   

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة األولى 

صـــنفه اإلمــام أحمــد بــن يحيــى بــن جـــابر      . كتــاب جمـــل ِمــن أنــساب األشــراف     -٦
ور حقّقه وقدم لـه األسـتاذ الـدكتور سـهيل زكـار والـدكت      / م٨٩٢/ هـ٢٧٩البالذري المتوفّى   

.بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. رياض زركلي

ابــن كــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين لإلمــام أبــي الفــرج عبــد الــرحمن   -٧
.دار الوطن/ تحقيق الدكتور علي حسين البواب/ هـ٥٩٧الجوزي المتوفّى سنة 

عمـر  محمود: تحقيق/ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي    -٨
.الطبعة األولى/ م١٩٩٨-هـ ١٤١٩/ بيروت-دار الكتب العلمية / الدمياطي
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حرف الـالّم

شـرح الـشيخ صـالح بـن     / تيميـة البنالآللئ البهية في شرح العقيدة الواسطية   -١
تحقيــق وعنايــة عــادل بــن محمــد مرســي   / عبــدالعزيز بــن محمــد بــن إبــراهيم آل الــشيخ  

.دار العاصمة/ رفاعي

عبــد  يتحقيــق أبــ  / لــىء المــصنوعة فــي األحاديــث الموضــوعة للــسيوطي     الآل-٢
/ الطبعــة األولــى/ بيــروت-دار الكتــب العلميــة / الــرحمن صــالح بــن محمــد بــن عويــضة  

.م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد       : تأليف. لباب النقول في أسباب النزول    -٣
.بيروت–دار احياء العلوم / السيوطي ابو الفضل 

الطبعـة  / محمد بن مكرم بن منظور األفريقـي المـصري     : تأليف. لسان العرب -٤
.بيروت-دار صادر/ األولى

ــزان  -٥ ــنلــــسان الميــ ــرالبــ ــسة األعلمــــي للمطبوعــــات  / العــــسقالنيحجــ -مؤســ
.الهند-تحقيق دائرة المعارف النظامية / الطبعة الثالثة/ م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦/بيروت

حرف الميم

.بيروت-دار المعرفة / شمس الدين السرخسي: تأليف. بسوطالم-١

.م١٩٩٧-بيروت-الفكردار/ النووي: تأليف.في شرح المهذبالمجموع-٢

علــي بــن أحمـد بــن ســعيد بــن حـزم األندلــسي المتــوفّى ســنة    : تــأليف. المحلّـى -٣
.لجنة إحياء التراث العربي/ بيروت-دار اآلفاق الجديدة / هـ٤٥٦

منــشورات محمــد  / المختــصر فــي أخبــار البــشر المعــروف بتــأريخ أبــي الفــداء    -٤
.علي بيضون

.بيروت-دار صادر / مالك بن أنس: تأليف. المدونة الكبرى-٥

ـــق وتعليــق / للــسيد عبــد الحــسين شــرف الــدين الموســوي    . المراجعــات-٦ : تحقي
/ طبعـة الثانيــة ال/ بيـروت -مؤســسة األعلمـي للمطبوعـات   / الـشيخ محمـد جميـل حمـود    
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.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

المستدرك على الصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بـن عبـد اهللا      -٧
ــسابوري  ــا   / الحـــاكم النيـ ــادر عطـ ــد القـ ــق مـــصطفى عبـ ــة / دراســـة وتحقيـ ــة الثانيـ / الطبعـ

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢/ بيروت-دار الكتب العلمية / منشورات محمد علي بيضون

شــرحه وصــنع  / )هـــ٢٤١-١٦٤(مــد بــن محمــد بــن حنبــل     المــسند لإلمــام أح -٨
م١٩٥٧-هـ ١٣٧٧/ دار المعارف بمصر/ الطبعة الثالثة/ أحمد محمد شاكر: فهارسه.

حمــزة  : شــرحه وصــنع فهارســه  / المــسند لإلمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل      -٩
.القاهرة-دار الحديث / أحمد الزين

. اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـيبة العبـسي الكـوفي       المصنف لإلمام أبي بكر عبد   -١٠
ــ  ١٥٩المولــود ســنة    حقّقــه وقـــوم نــصوصه وخــرج أحاديثـــه    / هـــ ٢٣٥والمتـــوفّى ســنة  -هـ
/ مؤســسة علــوم القــرآن -الــسعودية / شــركة دار القبلــة / الطبعــة األولــى / محمــد عوامــة 

.م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧سوريا

/ بـن همـام الـصنعاني   الـرزاق عبـد الحافظ الكبير أبي بكـر   : تأليف. المصنف -١١
ــة  / بيــــروت-مي المكتــــب اإلســــال/ حبيــــب الــــرحمن األعظمــــي : تحقيــــق الطبعــــة الثانيــ

. هـ١٤٠٣/

/ حجـر العـسقالني  ابـن  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحـافظ  -١٢
/ دار الغيـــــث-دار العاصـــــمة / ســـــعد بـــــن ناصــــر بـــــن عبـــــد العزيــــز الـــــشثري   : دتنــــسيق 

.هـ١٤١٩/ الطبعة األولى/السعودية

عبـد  -طارق بـن عـوض اهللا بـن محمـد     : تحقيق/ المعجم األوسط للطبراني -١٣
.هـ١٤١٥/ القاهرة-دار الحرمين / المحسن بن إبراهيم الحسيني

ــم الكبيـــر للطبرانـــي  -١٤ ــد الـــسلفي   : تحقيـــق/ المعجـ ــدي بـــن عبـــد المجيـ / حمـ
.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤/ الطبعة الثانية/ الموصل-مكتبة العلوم والحكم 

أحمـد بـن اهللاعبـد : تـأليف .الشيبانيحنبلبنأحمداإلمامفقهفيالمغني -١٥
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.هـ١٤٠٥/ األولىالطبعة/بيروت-الفكردار/ محمدي أبالمقدسيقدامةبنا

/ بيــــروت-دار صــــادر/ الجــــوزيالبــــنالمنــــتظم فــــي تــــأريخ الملــــوك واألمــــم  -١٦
.هـ١٣٥٨/ الطبعة األولى

الــدينمحيــيزكريــايأبــ: تــاليف. الحجــاجبــنمــسلمصــحيحشــرحلمنهــاجا-١٧
الطبعـة / بيـروت -العربـي التـراث إحيـاء دار/ )هـ٦٧٦: ىالمتوفّ(النوويشرفبنيحيى
.هـ١٣٩٢/ الثانية

ــأ-١٨ ــ  مالــك: تــأليف. الموطّ محمــد  : تحقيــق/ عبــد اهللا األصــبحي يبــن أنــس أب
.مصر-العربي دار إحياء التراث/ فؤاد عبد الباقي

الشيخ أبي علـي الفـضل بـن الحـسن     : تأليف. مجمع البيان في تفسير القرآن -١٩
الــسيد فــضل والــسيد هاشــم الرســولي المحالتــي: تــصحيح وتحقيــق وتعليــق/ الطبرســي

.م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦/ الطبعة األولى/ بيروت-دار المعرفة / اهللا اليزدي الطباطبائي

.هـ١٤١٢-بيروت / دار الفكر/ لهيثميفوائد لمجمع الزوائد ومنبع ال-٢٠

/ عــامر الجــزار-أنــور البــاز : تحقيــق/ تيميــة الحرانــيالبــنمجمــوع الفتــاوى -٢١
.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦/ الطبعة الثالثة/ دار الوفاء

العامــةالرئاســة/ بــازبــناهللاعبــدبــنالعزيــزعبــدلومقــاالتفتــاوىمجمــوع-٢٢
.واإلفتاءالعلميةللبحوث

مجموع فتاوى ومقـاالت متنوعـة لعبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن                -٢٣
-دار أصـداء المجتمـع  / جمع وترتيب وإشراف الدكتور محمد بن سـعد الـشويعر      / بن باز 

.هـ١٤٢٨/ الطبعة الثالثة/ الرياض

المتـوفّى  . تأليف محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي    / مختار الصحاح  -٢٤
.م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢/ كويت-دار الرسالة/ جريةه٦٦٦سنة 

تـأليف ضــامن  . مختـصر تحفـة األزهـار وزالل األنهـار فــي نـسب أبنـاء األطهـار       -٢٥
ومكتبـــة –مكتبـــة جـــلّ المعرفـــة / م١٠٩٠كـــان حيــاً ســـنة  .. بــن شـــدقم الحـــسيني المـــدني 
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.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦/ الطبعة األولى/ السعودية/ التوبة

محمـد عبـد اهللا بـن أسـعد بـن علـي       يتـأليف أبـ  . رة اليقظـان مرآة الجنان وعبـ   -٢٦
.م١٩٩٣-هـ ١٤١٣/ القاهرة-دار الكتاب اإلسالمي/ بن سلمان اليافعي

ــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح -٢٧ تـــأليف علـــي بـــن ســـلطان محمـــد  . مرقـــاة المفـ
ــاري ــق/ القـ ــاني : تحقيـ ــال عيتـ ــة  / جمـ ــب العلميـ ــة/ بيـــروت-دار الكتـ ـــ ١٤٢٢/ الطبعـ -هـ

.م٢٠٠١

ــة -٢٨ ــدين  . مــــسائل فقهيــ ــرف الــ ــسين شــ ــسيد عبدالحــ دار األنــــدلس للطبــــع  / الــ
.لبنان-والنشر 

الجـوهري الحـسن يأبـ عبيـد بـن الجعـد بـن علـي : تـأليف .الجعـد ابـن  مسند -٢٩
هــ  ١٤١٠/ األولـى الطبعـة / بيـروت -نادرمؤسسة/ حيدرأحمدعامر: تحقيق/ البغدادي

.م١٩٩٠-

تحقيــق الــدكتور محمــد  / هـــ٢٠٤سي المتــوفّى ســنة الطيالــداوود مــسند أبــي-٣٠
.م١٩٩٩-هـ ١٤١٩/ الطبعة األولى/ هجر للطباعة والنشر/ بن عبد المحسن التركي

دار / حــــسين ســــليم أســــد : تحقيــــق/ مــــسند أبــــي يعلــــى الموصــــلي التميمــــي -٣١
.م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤/ الطبعة األولى/ دمشق-المأمون للتراث 

الـــدكتور عبـــد الغفـــور بـــن عبـــد الحـــق   : تحقيـــق/ويـــهراهبـــنإســـحاقمـــسند-٣٢
.م١٩٩١-هـ ١٤١٢/ الطبعة األولى/ المدينة المنورة/ مكتبة اإليمان/ البلوشي

مـسند اإلمــام أبــي بكــٍر عبــد اهللا بـن الزبيــر القرشــي الحميــدي المتــوفّى ســنة    -٣٣
-الــسقا دار / حــسين ســليم أســد الــداراني  : حقّــق نــصوصه وخــرج أحاديثــه  / هجريــة٢١٩

.م١٩٩٦/ الطبعة األولى/ دمشق

/ مؤسـسة الرسـالة  / تحقيـق شـعيب األرنـؤوط   / مسند اإلمام أحمـد بـن حنبـل         -٣٤
.م٢٠٠١-هـ ١٤٢١/ الطبعة األولى

بتحقيـق  / تـأليف محمـد بـن عبـد اهللا الخطيـب التبريـزي        . مشكاة المـصابيح   -٣٥
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٦١٥............................................................................................................المصادرباسماءقائمۀ

. م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩/ ثانيةالطبعة ال/ المكتب اإلسالمي/ محمد ناصر الدين األلباني

.الجوزيابن دار/ مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين-٣٦

مـذاهبهم وذكـر الـضعفاء ومـن والحـديث العلـم أهلرجالمنالثقاتمعرفة  -٣٧
عبــد: تحقيــق/العجلــيصــالحبــناهللاعبــدبــنأحمــدالحــسنأبــي: تــأليفوأخبــارهم،

الطبعــة/الــسعودية-المنــورةالمدينــة-الــدارتبــةمك/ البــستويالعظــيمعبــدالعلــيم
.م١٩٨٥-هـ١٤٠٥/األولى

: معرفة أنواع علوم الحديث لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعـروف بــ    -٣٨
.م١٩٧٢/ الطبعة الثانية/ المكتبة العلمية/ هـ٦٤٣المتوفّى )إبن الصالح(

دار / لــوي المــالكي الحــسني  لــسيد محمــد بــن ع  ل.مفــاهيم يجــب أن تــصحح  -٣٩
.م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠/ الطبعة الثانية/ بيروت-الكتب العلمية 

٤٠-    ـــقِد مـــا ألحـــرــار الـــسلف وس ــاب والـــسنة وآثـ مناســـك الحـــج والعمـــرة فـــي الكتـ
ــدع  ــر الـــدين األلبـــاني  . النـــاس ِبهـــا مـــن البـ ــارف للنـــشر  / بقلـــم محمـــد ناصـ مكتبـــة المعـ

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠/ لطبعة الجديدةالطبعة األولى ل/ الرياض-والتوزيع 

ــن .منهـــاج الـــسنة-٤١ ــاد ســـالم  / تيميـــةابـ ــق الـــدكتور محمـــد رشـ ــسة / تحقيـ مؤسـ
.هـ١٤٠٦-م ١٩٨٦/ الطبعة األولى/ قرطبة

منهاج الصالحين لسماحة آية اهللا العظمى السيد علي الحسيني السيستاني -٤٢
.م١٩٩٦-هـ ١٤١٦الثانية الطبعة/ بيروت-دار المؤرخ العربي / دام ظله الوارف

محمــد عبــد الــرزاق  : تحقيــق/ حبــان للهيثمــيابــن مــوارد الظمــآن إلــى زوائــد -٤٣
.بيروت-دار الكتب العلمية / حمزة

/ شــبير أحمــد العثمــاني: تـأليف . بـشرح صــحيح مــسلم موسـوعة فــتح الملهــم -٤٤
.هـ١٤٢٦/ بيروت-دار إحياء التراث العربي / الطبعة األولى

ــ-٤٥ عبــــد  . د: تحقيــــق / ح أوهــــام الجمــــع والتفريــــق للخطيــــب البغــــدادي    موضــ
.هـ١٤٠٧/ الطبعة األولى/ بيروت-دار المعرفة / المعطي أمين قلعجي
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2ج / والِصحاح والسنَِنأحادیث المسانیِدمنالمتوارياإلفصاح عن..............................................٦١٦

ــزان االعتــــدال للــــذهبي  -٤٦ ــى / ميــ ـــ١٣٨٢/ الطبعــــة األولــ ــاء الكتــــب  / هــ دار احيــ
.العربية

حرف النون

لمــرادي النحــاس اعيل ااســمأحمــد بــن محمــد بــن : تــأليف. الناســخ والمنــسوخ-١
الطبعـــة / الكويـــت-مكتبـــة الفــالح  / محمـــد عبــد الـــسالم محمــد  : تحقيــق / أبــو جعفـــر 

.هـ١٤٠٨/ األولى

طـاهر أحمـد   : تحقيـق / األثير الجزريالبن. النهاية في غريب الحديث واألثر  -٢
.م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩/ بيروت-المكتبة العلمية / محمد محمد الطناحي-الزاوي 

يأبــالكتــانيجعفــربــنمحمــد: تــأليفالمتــواتر،الحــديثمــنرالمتنــاثنظــم-٣
.مصر-السلفيةالكتبدار/ شرف حجازي: تحقيق/ اهللاعبد

اهللاعبــديأبـ : تــأليف. والمقبـول المـردود بــينالمميـز والمحــكالمنقـول نقـد -٤
بن االمعــروف بــ(الدمــشقيالزرعــيســعدبــنأيــوببــنبكــرأبــيبــنمحمــدالــدينشـمس 

الطبعــــة/ بيــــروت-القــــادريدار/ ســــويدانالــــسماعيحــــسن: تحقيــــق/ )وزيــــةقَــــيم الج
.م١٩٩٠-هـ ١٤١١/ األولى

محمـد بـن علـي    : تـأليف . نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار منتقى األخبار      -٥
.م١٩٧٣/ بيروت-دار الجيل / بن محمد الشوكاني

حرف الواو

بـن محمـد الدينشمساهللاعبديبأ: تأليف. الطيبالكلممنالصيبالوابل -١
: تحقيــق/ )بن قَــيم الجوزيــةاالمعــروف بــ(الدمــشقيالزرعــيســعدبــنأيــوببــنبكــرأبــي

-هـــ ١٤٠٥/ األولــىالطبعــة/ بيــروت-العربــيالكتــابدار/ عــوضالــرحمنعبــدمحمــد
.م١٩٨٥

عتنـاء  اتحقيـق و / تأليف صالح الـدين خليـل إيبـك الـصفدي        . الوافي بالوفيات -٢
.هـ١٤٢٠./بيروت-دار إحياء التراث / الطبعة األولى/ تركي مصطفى-حمد األرنؤوط أ
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٦١٧

فهرست الكتاب

الفصل التاسع
عائشة بنت أبي بكر

، فهل ترجع الّلعنة عليها، َأْم أّن الصحابة فيهم َمن هو مـستحقٌّ     !ة تلعن عمرو بن العاص    عائش

٧.....................................................................................................................!لّلعن؟

وعائشة تمدُّ رجليها َّـ قبلتـه فيغمزهـا صـلى اهللا    .. النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ُيصّلي  

٩.....................................................................................................!!معليه وآله وسل

وتهّجـم عائـشة علـى َأَحـّب أزواج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم َّـ              ! وغـة ! َحَسد

١١..............................................................................................................!!الصحاح

ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّه {: عليه وآله وسلم الّلتاِن َنَزَل بحّقهما قوله تعاُّـَمْن ِمْن أزواج النبي صلى اهللا

١٩............................................................................................!؟}َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما

٢١.................هل كان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يعلم ِبخروج عائشة لحرب الجمل؟؟

٣٠....................................وخروج عائشة إُّـ معركة الجمل.. محمد ناصر الدين األلباني

٣٤................................................................................هل يفلح قوٌم وّلوا أمَرُهم امرأة؟؟
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٦١٨

٣٧...............................................................................هل إرتّدت عائشة على أعقاِبها؟؟

٤٣.......................هل عائشة ملعونة على لسان النبي األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟؟

٤٤...............!!ألّن زوجتك تريد أْن َتْحُرَم عليه! إذا رأيَت يومًا زوجتك ُتْرِضُع َرُجًال فال تعجْب

٥١..........................موقف أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم من عائشة بنت أبي بكر

٥٨.! يوِجُعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ضرباً َّـ صدرها) ابنة ابي بكر( حبيبة القلِب 

٦٣...!!ُتجيب)الخبة الحاذقة(وعائشُة .. والُغسل منها! واإلنزال! الرجال يسألون عن الجماع

٦٥..............................................................................!!شيطانٌة) عائشة(َّـ الصحاح، 

٦٨......................................................................!!ُيكّذب عائشةَّـ صحيحه البخاري

٧٠................................................عائشة تقوُل، وعمرو بن العاص يقوُل، وأنَت ماذا تقول؟

٧٣....................................!هل يجوز لَرُجٍل أن يدخل بيت عائشة وينام، ليصبح وهو ُجُنب؟

٧٦....................................................................................!!عائشة، ال تعرُف رّد التحية

٧٨..................................!عائشة هل يوم القيامة عليها سربال من َقِطراٍن، وِدرٌع من َجَرٍب؟

٨٠..............!اهللا عليه وآله وسلم وهي ُمْحِرَمٌة َّـ مناسك الحّجعائشة ُتخالُف النبي صلى 

٨٢...................................................................................هل كانت عائشُة، فاحشًة؟؟

٨٥..............................................................................نياحُة َوَلْطُم عائشة َّـ الصحاح

الفصل العاشر
معاوية بن أبي سفيان

٩٥................................................مثاِلُب الخاِل معاوية، كفيلٌة بإخالدِه َِّـ النار الحامية

١١٩..............................................................أْم عَليِه؟؟.. ُدعاءٌ ِّـعاويَة!! ال أشبَع اهللا َبطنُه
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٦١٩

١٢٢...................وهل كان أحّق بالخالفة من ُعَمر؟! هل كان مؤمنًا، وكاتباً للوحي؟.. معاوية

١٣٧............................هل أَمَر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بقتِل معاوية بن أبي سفيان؟

الفصل احلادي عشر
صحابة النيب صلى ا عليه وآله وسلم

َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنَ ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلـوِبِهْم َفـَأْنَزلَ   {: قال تعاُّـ 

١٤١.....................................................................}..السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا

١٤١...................................................................!اِّـقصودون ِبهذه اآلية؟) اِّـؤمن(َمْن ُهم 

١٥٦.....................................أصحاب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، هل فيهم ُمنافقون؟؟

فلمـاذا ُيْخِبـُر الرسـول األكـرم صـلى اهللا      ! وهم أفضل درجًة عنـد اهللا ! ِمَن الصحابة منافقون 

١٥٨..................................!عليه وآله وسلم الصحابَة بوجود َمْن ُهم خٌ منهم ِمن بعدهم؟

١٦١..!!يؤّكد بأّن الصحابَة ِمنُهم َمْن يدخل النار بعد ارتدادهالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

١٦٣.........................................................!!الصحابة يشهدون على أنفسهم َّـ الصحاح

١٦٧.......وَتْرُك ُسّنة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم  َّـ الصحاح!اّتباع إجتهادات الصحابة

١٨٥!! عثمان، اإلمام علي عليه السالم، الزب، طلحة، ُأَبي بن كعب، ال يعرفون األحكام الشرعية       

١٨٦..!!والنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يذّمُه! يسّب رجًال! الصادق اللهجة..أبو ذر الغفاري

لى اهللا عليـه  َّـ الصحاح، هناك َقوٌم َخٌ من الصحابة اُِّـَبشَّرين بالجّنة، وُهم إخواٌن للنبي صـ     

١٨٩.........................................................................................................!وآله وسلم

١٩٢....................................................!عشرٌة؟ أْم واحٌد؟ َأم أحد عشر؟!! بالجنةاُِّـَبّشرون
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٦٢٠

الفصل الثاني عشر
األكاذيب واملتناقضات والتدليس

١٩٧...................................................!!َّـ األحاديثوتحريفه وتصّرفهالبخاري تدليس

١٩٩.................................................................!حريصًا على الحديث؟هريرةأبوهل كان 

٢٠٤..........!!أبو هريرة يروي حادثًة لم يكن قد َشِهَدها!راوية اإلسالم..َّـ صحيح البخاري

٢٠٧.........................................................................؟؟َأْم ال.. جائزٌة...الصالة عند القبور

٢٠٩................................................َّـ الّصحاح!! التي ُيشّنعون بها على الشيعة...التقّية

٢١٤.........!عثمان بن عّفان؟) أخيه(فكيف شرب الخمر َّـ عهِد ! الوليد بن ُعقبة ُقِتَل يوم بدٍر

اإلمام علي بن أبي طالٍب عليه السالم، وعمر بن الخطاب، وعدم إطاعتهمـا أوامـر رسـول اهللا           

٢١٦....................................................................................!صلى اهللا عليه وآله وسلم

٢٢٠.............................................................................!؟هل ملعوٌن َأْم ال...الخمرشارب

٢٢٢.........................................!!يكتب الوحي للنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم... نصرانيٌّ

صادرهم وجــود حمـاٍر يـتكّلم َّـ مــ  يـُشّنعون علـى الـشيعة   مدرسـة ُسـّنة الــصحابة   أتبـاع 

٢٢٤..........................................................................................................!!الحديثية

٢٢٨.........................!َّـ النارُكّلهم..  ومعاوية.. عائشة.. عليه السالمجيوش اإلمام علي

٢٣٧......................!!اء اسم صحابيٍّ باَع َخمرًاتدليس البخاري َّـ صحيحه، ومحاولته إخف

٢٤٠............................................َأْم مسِحِهما؟؟هل تفسها َغسل الّرجَلِ؟ ...آية الوضوء

٢٤٣............................................!!ج َّـ صحيحهمتناقضات أبي الحس مسلم بن الحجا

٢٤٥.....................................................................!!وتخّبطات الصحاح... الهجرة النبوّية

٢٥١.............بّيها؟؟هل كانا خ  أّمة  محمٍد صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد ن) أبو بكر وُعمر(
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٦٢١

٢٥٤...............................!عندما قاَلها عبد اهللا بن ُعَمْر، هل أشرك باهللا، أوَكَفْر؟).. يا محّمد(

ارًا من مزام  آل داوود؟ وهو ال يعرف متى يوجب  الصحابي أبو موسى األشعري، هل ُأوِتَي مزم      

٢٧٨.........................................................................!!عليه الغسل، وُيفتي فتاوى غريبة

٢٨١................................َّـ مصادر أتباع مدرسة ُسّنة الصحابة) الصحيح(حديث اإلفك 

٢٨٤.......)!الصادق(عند أبي بكٍر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ) غ الّالئق(الكالم 

٢٨٦..............!عبد النبي، وعبد الرسول، وعبد الحس، هل هم مشركون؟: اّلذين اسماؤهم

٢٨٩....................................................................النذر ألهل القبور، هل هو إشراٌك باهللا؟

٢٩٣............!اهللا جّل جاللُه َجَعَل الَحقَّ على لسان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، َأْم ُعَمر؟

٢٩٦.....................................إستئجار اِّـرأة للزنا، َأِم النكاح بنّية الطالق، َأِم الزواج اِّـؤّقت؟؟

٣٠٢.............................................!!السارق، أو الزاني، أو القاتل، إذا َصّلى َسَقَط عنُه الَحّد

٣٠٦...........................................................................ما اِّـرادُ منُه َّـ الّصحاح؟؟... الولي

٣٢٢....................................................................!َّـ الصحاح، هل الِشْعُر ُمَحرٌَّم َأْم ُمباح؟

٣٢٥......................، اّلذي َينَتِحُر، ِمْن أهِل الجّنِة، أْم ِمْن أهِل الناِر؟!َّـ ِكتاَبي ُمسلٍم والبخاري

ي صلى اهللا عليه وآلـه  ، اّلذين أَمَرنا النب)الخلفاء اِّـهدّيون الراشدون(َهْل أبو بكر وُعمر وعثمان، ُهم   

٣٢٨......................................................وسلم بالتمّسكِ بُسنَِّتِهم، والَعضّ عليها بالنواِجذ؟؟

ُمخالفة أبي بكر وعمر بن الخطاب لألمر النبوي، واعتقادهما عدم العصمة َّـ أفعاله صـلى       

٣٣٩............................................................................................!اهللا عليه وآله وسلم

٣٤٥..................!زانية؟اسماء بنت أبي بكر فهل كانت السيدة.. حرام) اِّـتعة(اِّـؤقتالزواج

٣٥٣..........................................................................الَبداء َّـ الصحاح، والقرآن الكريم

لزائـِر قـِ   : اّلذي يصّلي الصبح وصالة الضحى َّـ اِّـسجد لُه كأجِر َمْن َحجَّ واعَتَمْر، وإذا ُقلنـا     
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٦٢٢

٣٥٦.........................!!نفس األْجر،  تصبُح القضيُة فيها َنَظْر) اإلمام الحس عليه السالم(

٣٦٠.............!، ومع غهم جائٌز)ُغُلوٌّ (تكلُُّم جيل عليه السالم مع أهل البيت عليهم السالم 

٣٦٢..........................................األكراد، وُمقاتَلتُهم ب َيَدِي الساعة، َّـ صحيح البخاري

٣٦٦.......................................................................هل َيجوز الحلف بغ اهللا تعاُّـ، َأْم ال؟

مسلم، النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  ُيـسِقُط حـّدًا عـن َرُجـٍل ويقيمـُه علـى             !) صحيح(َّـ  

٣٧٧.................................................................................................................!امرأٍة

٣٧٩............................................!َخَلَق اُهللا السموات واألرض َّـ ستة أياٍم، أْم َّـ سبعة؟

٣٨١.!!ووالدِة أبي هريرة الّدوسي) َتمراِت(استجابة دعاء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ 

٣٨٤.............................................!ُحْكم التيّمم عند عمر بن الخطاب ب البخاري ومسلم

٣٨٦...................................................................!ظاهرة الَب   َّـ  الحديث عند البخاري

٣٨٨.........................................وضوء اإلمام علي بن أبي طالٍب عليه السالم عند البخاري

٣٩٠.................!، يبدأ البخاري بالتالعب باألحاديث!)الصحيح(ِمَن الحديث األول من كتابه 

٣٩٢...................................................................!!ِمَن الروايات اُِّـَحيِّرة َّـ كتاب البخاري

٣٩٤................................................ما قّصة ُبغضِ اإلمام عليٍّ عليه السالم عند البخاري؟

٣٩٧........................................................................!؟)ُفالنًا(الذي أراد أنْ ُيبايَع ) ُفالن(َمْن 

٣٩٩................................................................................عند البخاري؟؟) ُفالن(ما قّصُة 

٤٠١.............................................!الن، الّلذان كاَن أَنس يسقيهما الَخمر؟َمْن ُفالٌن، وَمْن ُف

٤٠٣...........................!محمد ناصر الدين، والِفرقة الوحيدة الناجية من اِّـسلم) األلباني(

٤٢٢...............................................................من ِنفاِق ابن تيمّية الَحّرانيالقطُف الداني 

٥٤٢................................................................البخاري ومسلْم) كتاَبي(الرأي اُِّـْفِحْم، َّـ 
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	الفصل التاسع
	عائشة بنت أبي بكر
	عائشة تلعن عمرو بن العاص!، فهل ترجع اللّعنة عليها، أَمْ أنّ الصحابة فيهم مَن هو مستحقٌّ للّعن؟!
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي.. وعائشة تمدُّ رجليها في قبلته فيغمزها صلى الله عليه وآله وسلم!!
	حَسَد! وغيرة! وتهجّم عائشة على أَحَبّ أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحاح!!
	مَنْ مِنْ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللّتانِ نَزَلَ بحقّهما قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}؟!
	هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بِخروج عائشة لحرب الجمل؟؟
	محمد ناصر الدين الألباني.. وخروج عائشة إلى معركة الجمل
	هل يفلح قومٌ ولّوا أمرَهُم امرأة؟؟
	هل إرتدّت عائشة على أعقابِها؟؟
	هل عائشة ملعونة على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ؟؟
	إذا رأيتَ يوماً زوجتك تُرْضِعُ رَجُلاً فلا تعجبْ! لأنّ زوجتك تريد أنْ تَحْرُمَ عليه!!
	موقف أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من عائشة بنت أبي بكر..
	حبيبة القلبِ (ابنة ابي بكر) يوجِعُها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرباً في صدرها!
	الرجال يسألون عن الجماع! والإنزال! والغُسل منها.. وعائشةُ (الخبيرة الحاذقة) تُجيب!!
	في الصحاح، (عائشة) شيطانةٌ!!
	البخاري في صحيحه يُكذّب عائشة!!
	عائشة تقولُ، وعمرو بن العاص يقولُ، وأنتَ ماذا تقول؟
	هل يجوز لرَجُلٍ أن يدخل بيت عائشة وينام، ليصبح وهو جُنُب؟!
	عائشة، لا تعرفُ ردّ التحية!!
	عائشة هل يوم القيامة عليها سربال من قَطِرانٍ، ودِرعٌ من جَرَبٍ؟!
	عائشة تُخالفُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مُحْرِمَةٌ في مناسك الحجّ!
	هل كانت عائشةُ، فاحشةً؟؟
	نياحةُ وَلَطْمُ عائشة في الصحاح

	الفصل العاشر
	معاوية بن أبي سفيان
	مثالِبُ الخالِ معاوية، كفيلةٌ بإخلادهِ فيِ النار الحامية
	المورد الأول: تبديلهِ (تركهِ) لسُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	المورد الثاني: يشرب الخمر في خلافته ويُقدّمه للغير!!
	المورد الثالث: بعد أنْ شَرِبَهُ، خال المؤمنين يتاجرُ بالخمر!!
	المورد الرابع: الخال يخالف الشرع والسنّة في تحريم الربا!
	المورد الخامس: (الخال المهدي!) يأمرُ بأكل الأموال بين الناس بالباطل، وقتل أنفسهم!
	المورد السادس: إحداثه بدعة الأذان لصلاة العيدين
	المورد السابع: كان يبيع ويتاجر بالأصنام!
	المورد الثامن: إستهزائه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الّذي (ما ينطق عن الهوى)، للأنصار (ستلقون بعدي أثرةً)!
	المورد التاسع: سبّ الإمام علي عليه السلام، والنَّيلِ منه
	المورد العاشر: لبسه للحرير والذهب وجلود السباع، والركوب عليها، رغم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها

	لا أشبعَ الله بَطنهُ!! دُعاءٌ لمعاويةَ.. أمْ علَيهِ؟؟
	معاوية.. هل كان مؤمناً، وكاتباً للوحي؟! وهل كان أحقّ بالخلافة من عُمَر؟
	الأمر الأول
	الأمر الثاني
	الأمر الثالث
	هل قتال معاوية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يدخل في باب الاجتهاد؟

	هل أمَرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلِ معاوية بن أبي سفيان؟

	الفصل الحادي عشر
	صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	قال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا..}
	مَنْ هُم (المؤمنين) المقصودون بِهذه الآية؟!
	على ماذا كانت البيعة؟!
	البيعة مشروطة بعدم النكث!!

	أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل فيهم مُنافقون؟؟
	مِنَ الصحابة منافقون! وهم أفضل درجةً عند الله! فلماذا يُخْبِرُ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الصحابةَ بوجود مَنْ هُم خيرٌ منهم مِن بعدهم؟!
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكّد بأنّ الصحابةَ مِنهُم مَنْ يدخل النار بعد ارتداده!!
	الصحابة يشهدون على أنفسهم في الصحاح!!
	اتّباع إجتهادات الصحابة! وتَرْكُ سُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم  في الصحاح..
	عثمان، الإمام علي عليه السلام، الزبير، طلحة، أُبَي بن كعب، لا يعرفون الأحكام الشرعية!!
	أبو ذر الغفاري..الصادق اللهجة! يسبّ رجلاً! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذمّهُ!!
	في الصحاح، هناك قَومٌ خَيرٌ من الصحابة المُبَشَّرين بالجنّة، وهُم إخوانٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم!
	المُبَشّرون بالجنة!! عشرةٌ؟ أمْ واحدٌ؟ أَم أحد عشر؟!

	الفصل الثاني عشر
	الأكاذيب والمتناقضات والتدليس
	تدليس البخاري وتحريفه وتصرّفه في الأحاديث!!
	هل كان أبو هريرة حريصاً على الحديث؟!
	في صحيح البخاري.. راوية الإسلام! أبو هريرة يروي حادثةً لم يكن قد شَهِدَها!!
	الصلاة عند القبور... جائزةٌ.. أَمْ لا؟؟
	التقيّة... التي يُشنّعون بها على الشيعة!! في الصّحاح
	الوليد بن عُقبة قُتِلَ يوم بدرٍ! فكيف شرب الخمر في عهدِ (أخيه) عثمان بن عفّان؟!
	الإمام علي بن أبي طالبٍ عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعدم إطاعتهما أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!
	شارب الخمر... هل ملعونٌ أَمْ لا؟!
	نصرانيٌّ... يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم!!
	أتباع مدرسة سُنّة الصحابة يشُنّعون على الشيعة وجود حمارٍ يتكلّم في مصادرهم الحديثية!!
	جيوش الإمام علي عليه السلام.. عائشة.. ومعاوية..  كُلّهم في النار!
	تدليس البخاري في صحيحه، ومحاولته إخفاء اسم صحابيٍّ باعَ خَمراً!!
	آية الوضوء... هل تفسيرها غَسل الرّجلَينِ؟ أَمْ مسحِهِما؟؟
	متناقضات أبي الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه!!
	الهجرة النبويّة... وتخبّطات الصحاح!!
	(أبو بكر وعُمر) هل كانا خير  أمّة  محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بعد نبيّها؟؟
	(يا محمّد).. عندما قالَها عبد الله بن عُمَرْ، هل أشرك بالله، أوكَفَرْ؟!
	الصحابي أبو موسى الأشعري، هل أُوتِيَ مزماراً من مزامير  آل داوود؟ وهو لا يعرف متى يوجب عليه الغسل، ويُفتي فتاوى غريبة!!
	حديث الإفك (الصحيح) في مصادر أتباع مدرسة سُنّة الصحابة
	الكلام (غير اللاّئق) عند أبي بكرٍ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الصادق)!
	الّذين اسماؤهم: عبد النبي، وعبد الرسول، وعبد الحسين، هل هم مشركون؟!
	النذر لأهل القبور، هل هو إشراكٌ بالله؟
	الله جلّ جلالهُ جَعَلَ الحَقَّ على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أَمْ عُمَر؟!
	إستئجار المرأة للزنا، أَمِ النكاح بنيّة الطلاق، أَمِ الزواج المؤقّت؟؟
	السارق، أو الزاني، أو القاتل، إذا صَلّى سَقَطَ عنهُ الحَدّ!!
	الولي... ما المرادُ منهُ في الصّحاح؟؟
	في الصحاح، هل الشِعْرُ مُحَرَّمٌ أَمْ مُباح؟!
	في كِتابَي مُسلمٍ والبخاري!، الّذي يَنتَحِرُ، مِنْ أهلِ الجنّةِ، أمْ مِنْ أهلِ النارِ؟
	عند مسلم النيسابوري، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفرُ لِمُنتَحِرٍ!

	هَلْ أبو بكر وعُمر وعثمان، هُم (الخلفاء المهديّون الراشدون)، الّذين أمَرَنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسّكِ بسُنَّتِهِم، والعَضّ عليها بالنواجِذ؟؟
	مُخالفة أبي بكر وعمر بن الخطاب للأمر النبوي، واعتقادهما عدم العصمة في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم!
	الزواج المؤقت (المتعة) حرام.. فهل كانت السيدة اسماء بنت أبي بكر زانية؟!
	البَداء في الصحاح، والقرآن الكريم
	الّذي يصلّي الصبح وصلاة الضحى في المسجد لهُ كأجرِ مَنْ حَجَّ واعتَمَرْ، وإذا قُلنا: لزائرِ قبرِ (الإمام الحسين عليه السلام) نفس الأجْر،  تصبحُ القضيةُ فيها نَظَرْ!!
	تكلُّمُ جبريل عليه السلام مع أهل البيت عليهم السلام (غُلُوّ ٌ)، ومع غيرهم جائزٌ!
	الأكراد، ومُقاتلَتهُم بين يَدَيِ الساعة، في صحيح البخاري
	هل يَجوز الحلف بغير الله تعالى، أَمْ لا؟
	في (صحيح!) مسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم  يُسقِطُ حدّاً عن رَجُلٍ ويقيمهُ على امرأةٍ!
	خَلَقَ اللهُ السموات والأرض في ستة أيامٍ، أمْ في سبعة؟!
	استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في (تَمراتِ) ووالدةِ أبي هريرة الدّوسي!!
	حُكْم التيمّم عند عمر بن الخطاب بين البخاري ومسلم!
	ظاهرة البَتر   في  الحديث عند البخاري!
	وضوء الإمام علي بن أبي طالبٍ عليه السلام عند البخاري
	مِنَ الحديث الأول من كتابه (الصحيح!)، يبدأ البخاري بالتلاعب بالأحاديث!
	مِنَ الروايات المُحَيِّرة في كتاب البخاري!!
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