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 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

 املقدمة

 
. أزواجه وذريته –وعلى أهل بيته الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 :أما بعد
 

جرت على االنترنت والمناظرات فهذا الكتاب حصيلة لسنوات من الحوارات 
في منتدياتهم، حول السنة النبوية دأب الشيعة على إثارة الشبهات بالصوت والكتابة 

حتى بدا لي أن أجعله متمضمنا لكثير مـن  وكنت أتتبع كل شبهاتهم وأرتبها أبجديا 
 .على النحو الذي تراه في هذا الكتابفصار . شبهاتهم
 :شبهاتهم واحتجاجاتهم على النحو التاليكانت و
 
ثـال ذلـ    م. بهم أحاديث صحيحة السند ولكنهم يأتون فيها بفهم خاص - 1
وأهـل  : فحث على كتاب اهلل ورغب فيه ثم قـال .. إني تار  فيكم الثقلين)حديث 

فيزعمون أن الرسول أمر في هذا الحديث بالتمس  (. بيتي أذكركم اهلل في أهل بيتي
بينما السياق يفرق بين التمس  بالثقل األول وهو القرآن وبين اتقاء اهلل . بأهل البيت

الشيعة وسيلة ألكل أموال الناس وقد اتخذهم . ذهم غرضافي أهل البيت وعدم اتخا
وهددوهم وتوعـدوهم  . بأداء خمس أموالهم باسم أهل البيتالعوام  بالباطل فأمرون

ولضمان استدامة ضخ هذا المصـدر  . بعدم قبول أعمالهم إن لم يؤدوا لهم الخمس
علـوا مواضـيع   ولئال تكون اجتماعاتهم علمية قد يواجهون فيها أسئلة المتسائلين ج

مجالسهم تارة في البكاء على الظلم الذي تعرض له أهل البيـت بـزعمهم وتـارة    
 .بإطرائهم والغلو فيهم حتى التأليه والتقديس

عائشة وحفصـة رضـي اهلل   : وأزواجه التزموا استعداء أصحاب النبي و
 وبهذا ال يعود لهم أي مستمس  في الحديث ألن الحديث يفيد التحذير مـن . عنهما
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وأمـا الطعـن فـي    . اتخاذ أهل البيت غرضا لتحقيق المكاسب والمآرب الدنيوية
البعض اآلخر من أهل البيت فالمراد منه إثارة العامة وتثبيت الحقـد عنـدهم بمـا    

 .يحقق تعصبهم للباطل ورد الحق
 

أحاديث ضعيفة يوهمون الناس أنها حجة علينا وهي ليست كذل  حتـى   – 2
شرطنا لقبوله وال نكتفي في قبولـه   وحة سند الحديث هوإن ص. تكون على شرطنا

األمة علـى   تبمجرد كونه في كتب الحديث، اللهم إال البخاري ومسلم اللذين أجمع
وأكثر رواة هذه األحاديث من الشيعة والرافضة، يكـذب  . تلقيهما بالقبول والتسليم

. وفي كتبنـا  طائفة من الرافضة أحاديث ثم يأتي آخرون يحتج على وجودها عندنا
وقد تكون في كتب نقد الرواة أوردها النقاد كالذهبي وغيره ليجعلوها نموذجا على 

ين، فيحتج بها الشيعة المعاصرون علينـا وكأننـا قـد سـلمنا     كذابأكاذيب الرواة ال
 . بصحتها
تمادوا في ذل  حتى صاروا يأتون بالروايات من كتب الشعراء والمفكـرين  و

العقاد وأحمد شوقي ولم يكتفوا فقط بالرواية من كتـب   المعاصرين كمحمود عباس
 . التاريخ 

وإننا نعلن أن كل حديث يأتوننا به ليحتجوا به علينا مما ليس على شرطنا في 
 .الصحة هذا فال تقوم لهم به حجة علينا

أي الحسـن   –من أحب هـذين  » مثل حديث . أحاديث يوهمون صحتها – 3
حـديث  »رواه الترمذي وقال « درجتي في الجنة وأباهما كان معي في -والحسين 

فـي حـين    .حسن غريب ال نعرفه من حديث جعفر بن محمد إال من هذا الوجـه 
ويقطعـون بقيـة كالمـه    (. حديث حسن)يكتفون بنقل كلمة واحدة من هذه العبارة 

 .بما يدل على الطعن في السند( غريب)
ن فال يلـزم عنـده أن   إذا وصف حديثا بالحس» وقد أكد الحافظ أن الترمذي 

يحتج له، ودليل ذل  أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عـن  
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سـنن  )« هذا حديث حسن وليس إسناده بـذا  » عمران بن الحصين ثم قال بعده 
(. 1/171توضيح األفكـار  1/202وانظر النكت على ابن الصالح 2/121الترمذي

وقـد  . ن بضعفهم مثل عطية العوفيلبعض المعروفيحّسن أضف إلى ذل  أنه قد ي
ال يعتمد على تصحيحه ولهذا صرح جمع من أهل العلم بأنه . تساهل في التحسيني

 .ونبه عليه المنذري في الترغيب. كما صرح به الذهبي
 .أحاديث صحيحة ولكنها شاذة مخالفة ألحاديث أوثق منها سندا – 2
كما في حديث طواف النبي . أحاديث ينكرونها علينا وعندهم مثلها تماما – 5

وكما سوف ترى في أحاديث الصفات، فإنهم . على أهله في ليلة واحدة بغسل واحد
كما في . ينكرون علينا من الروايات ما قد امتألت به كتبهم بل وصححها علماؤهم

فإن الشـيعة  (. وإن األنبياء لم يورثوا درهما وال دينارا ولكن ورثوا العلم)الحديث 
. أبي بكر احتجاجه بهذا الحديث الذي بسببه لم يعط فاطمة أرض فد ينقمون على 

كذل  . ومع ذل  فقد صححو إسناده كما فعل المجلسي والنراقي والخميني وغيرهم
حديث التبول واقفا فقد شنعوا فيه علينا الشناعات العظيمة ومـع ذلـ  فالحـديث    

 . مروي عندهم في كتاب الكافي
أنا مدينة العلـم  )الطرق لكنها لم تثبت كحديث  أحاديث مشتهرة ومتعددة – 6

مـن كنـت   )ومنها ما صححه علماؤنا بتعدد طرقه وشواهده كحديث ( وعلي بابها
وهو صحيح ولكن يخرجه الشيعة عن سياقه المتعلـق  ( مواله فهذا علي هو مواله

. على محبته ومواالتـه مـواالة االسـالم    ببغض بعض الناس لعلي فنبه النبي 
 .وللحديث تفصيل يمكن الرجوع إليه. يحتجون بالحديث على أسبقية إمامتهوالشيعة 
لن تضـلوا   [به]تركت فيكم ما إن تمسكتم )أحاديث يحرفونها لفظا مثل  – 7

( بهمـا )وهنا  فرق بين قوله ( بهما)وجعلها الرافضة بالمثنى (. كتاب اهلل وعترتي
من مات ولـم  )ومثل . ن فقطفإن التمس  ورد مفردا ويعود على القرآ(. به)وقوله 
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مـن  )وإنما هكذا . وليس الحديث بهذا اللفظ(. يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
 (.خلع يدا من طاعة

كتب في التشيع والرفض ألفها أناس من الرافضة كانوا يتخفون باالنتماء  -1
. إلى مذاهب سنية فصارت كتبهم مصدر االحتجاج علينا من الروافض المعاصرين

وابن الصـبا   (. زعموا)والقندوزي الحنفي ( زعموا)هؤالء الكنجي الشافعي  ومن
وقد قمت بتتبع تراجمهم وسيرهم بدقـة بمـا   . وابن أبي الحديد(. زعموا)المالكي 

 .يفضح هذه اللعبة التي دأبوا عليها في أكثر كتبهم
 

تبين لي من خالل هذه الحوارات مع الشيعة صحة طريق أهل السنة فـي  لقد 
وكانت لي تأمالت في اإلعجاز اإللهي فـي السـنة   . ام الجرح والتعديل عندهمنظ

النبوية وكيف أن اهلل صان هذا المصدر الثاني من مصادر اإلسالم من العبث فيـه  
فقيد له علماء جهابذة كرسول لها حياتهم واكتشفوا بهـا كثيـرا مـن المتشـيعين     

 .والمغرضين
تجون بها علينا مع حأكاذيبهم ثم أخذوا يلقد دس الرافضة كثيرا من أباطيلهم و

))) فرجعناهم إلى مذهبهم مثلما قال القائل . أن آفات هذه الروايات هم من الرافضة
 (((.منكم وإليكم

هذا وقد الرافضة عجزوا طيلة ثالث سنوات عـن أن يثبتـوا حـديثا واحـد     
 .صحيحا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم

قبلون بروايات اآلحاد ألن الحجة في العقائد تقـوم  وبينما يدعي القوم أنهم ال ي
فإن  تراهم يغصون بالمكذوب والموضوع من الروايات ويصححونه إذ . بالمتواتر

ا ضعفوه وربم. كان متوافقا مع المذهب بل ويدعون اتفاق األمة على صحته زورا
 .إذا كان مخالفا لمذهبهم 
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اآلن، بل سوف أقوم  ا هي عليهلن تكون هذه النسخة باقية على م: تنبيه أخير
بإجراء تعديل عليها بشكل سنوي وأضيف إليها كثيرا من الشبهات التـي يثيرهـا   

 .وإدخال للمعلومات بشكل دائمفإن الكتاب يتعرض لتطوير أعداء السنة، 
ولهذا فإنني أتوجه إلى كل من طالب علم أن يتعاون معي في إسداء النصـح  

 .ولو كان منتميا إلى مذهب الشيعة إلي أثناء اطالعه على الكتاب
ومن وجد فيه أي خطأ في كتابي هذا فليبادر إلى إرسال المالحظات على هذا 

 :العنوان
 

dimashqiah@hotmail.com 

  
هذا وأسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه 

 .إنه سميع عليم. الكريم
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 

      
 وكتبه         

                          عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية   
 هـ 1222 –شعبان  – 22

mailto:dimashqiah@hotmail.com
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 األئمة من بعدي إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل
  الشـعبي     عـن     المجالد    عن    زيد  حماد بن   حدثنا    حسن بن موسى    حدثنا   

وهو يقرئنا القرآن فقال لـه    عبد اهلل بن مسعود   كنا جلوسا عند  : قال   مسروق    عن  
كم تمل  هذه األمة من خليفـة     هل سألتم رسول اهلل    أبا عبد الرحمن    رجل يا 
قبل  ثم قـال نعـم     العراق   ما سألني عنها أحد منذ قدمت  : عبد اهلل بن مسعود  فقال 

مسند أحمد )« بني إسرائيل   نقباء    إثنا عشر كعدة    فقال        ولقد سألنا رسول اهلل 
 (.3711رقم

قال الحـافظ فـي التقريـب    . ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد الهمداني
 (.6271)« ضعيف»

مجمـع  )« وثقه النسائي وضعفه الجمهور وبقية رجالـه ثقـات  »قال الهيثمي 
 (.5/110الزوائد

 إبحث عن دينك حتى يقال مجنون
وال يوجد هذا . وهذا محض افتراء! لبخاريإلى اإفتراه التيجاني زورا وعزاه 

 . الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث
ولـيس  . «أكثروا ذكر اهلل حتى يقولـوا مجنـون  » اللفظ هكذا هذا والصحيح 

اتََّخـذووا  هو من الذين وإنما  ن زعم أنه اهتدىكما ادعى م( دين )يس ول( إبحث)
 (.30:األعراف) الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن

( 3/61)أخرجه أحمـد  : ضعيف منكر...( أكثروا)حتى بهذا اللفظ والحديث 
من رواية دراج  هفإن. وليس كذل . صحيح االسناد: وقال( 1/211)الحاكم رواه و

ودراج ضعفه األكثرون، وروايته عن أبي الهيثم خصوصا عدها أحمد . أبي السمح
والـذهبي فـي    3/115الكامل في الضـعفاء )وأبو داود منكرة، وذكره ابن عدي 
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 «منكـر » األلبـاني  شـيخنا  قال  .من مناكير أبي السمحواعتبروه ( 2/25الميزان
 (.517سلسلة األحاديث الضعيفة )

تبين أنه دمية ومطية تكتب الكتب باسمه، عـرف  تيجاني ووقد افتضح أمر ال
  أال تعرف ما فـي كتبـ   : لهيل قما ، ولهذا كل من شاهد مناظرات قناة المستقلة

 كتب ل  أتكتب أم ُي: فقيل له. ال أعرف، أنتم تعرفون: قال

 بني هذا إمام ابن إمامإ
وفـي   «...قـائمهم تاسعهم ئمة تسعة ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أ» 
 .«…م ال هاالئمة اثنا عشر تاسع »رواية 

هذا حديث ال أصل  .فيه انقطاع عند الشيعة بين ابان بن تغلب وسليم بن قيس
 .  له عندنا وال وجود له في شيء من كتب الحديث المعتمدة

طوائف  على الشيعة فإن هذا ال ينقله إال طائفة من كذبهذا » قال ابن تيمية 
هذا وهـم أعقـل    كذبهذا، والزيدية بأسرها ت كذبالشيعة وسائر طوائف الشيعة ت

 كذبون بهذا وسائر فرق الشيعة تكذبالشيعة وأعلمهم وخيارهم واإلسماعيلية كلهم ي
منهاج )« بهذا إال االثنى عشرية وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة

 (.1/227السنة

 هل السماوات واألرضأبو بكر وعمر خير أ
ومن طريقه ابن ( 2/110)رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء : موضوع

( 331رقـم  1/113)وابن الجـوزي فـي العلـل المتناهيـة     ( 22/115)عساكر 
متهم منكر، وحكم : بأتم منه، وفيه جبرون بن واقد( 5/253)والخطيب في تاريخه 

اكر وابن الجوزي، وحكم الـذهبي  ابن عدي على الحديث أنه منكر، وأقره ابن عس
على حديثه بالوضع وقال في الميزان بأنه موضوع، وأقره الحافظ ابن حجر فـي  

وله طريق آخر عند الديلمي في مسند الفردوس بسند مظلم مـن  . اللسان على ذل 
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طريق يحيى بن السري وأبوه مجهول أما ابنه فثقة من طريق يحيى بـن السـري   
-2/227سلسلة الضـعيفة )وحكم عليه األلباني بالوضع . فثقةوأبوه مجهول أما ابنه 

 (.1722رقم 221
قد يورد الرافضة هذا الحديث وأشباَهُه للطعـن فـي أهـل السـنة،     : الشبهة
أنتم ترموننا بالغلو في عليٍّ وآل البيت، بينما تفضلون أنتم أبا بكـر  : ويقولون لهم

 !ينوعمر على جميع الخلق، بما فيهم األنبياء والمرسل
وأنهما أفضل هـذه  فيهما  سنده نلتزم بما ثبتوإنما يثبت عندنا،  مهذا لولكن 

األمة بعد نبيها، كما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتواتر عن علـي  
 :رضي اهلل عنه، وعن غيره من أهل البيت

حدثنا عبد اهلل حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة عن خالد بن 
إن خير هذه لقمة عن عبد خير قال علي رضي اهلل عنه لما فر  من أهل البصرة ع

أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع اهلل فيها مـا   األمة بعد نبيها 
حديث صحيح خالد وهو ابن عبد اهلل الواسطي سماعه مـن عطـاء بعـد    )« شاء

أنظر تخريج المحقق  -وهو ثقةاالختالط، لكن تابع عطاًء حصيُن بُن عبد الرحمن 
 133وانظـر  126و 122حـديث رقـم   227و2/225للرواية في مسـند أحمـد  

 (.137إلى

 أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة
 كيف يكونا من كهول أهل الجنة وأهل الجنة يكونون شبابا : الشبهة

ن الَكْهل من الِرجال َمن زاد على ثالثين سنة إلـى األربعـي  » قال ابن األثير 
. وقيل أراد بالَكهل هاهنا الحليَم العاِقـلَ . وقيل من ثالث وثالثين إلى تمام الخمسين

وفيه أّن رجال سأَله اِلجهاد معه فقال َهْل في أْهِل  ِمن كاِهل ُيروى بكسـر الهـاء   
على أنه اسم وِبَفْتِحها على أنه َفْعل ِبَوزن ضاِرٍب وضاَرَب وهما من الكوهولـة أي  

نَّ وصار َكْهال كذا قال أبو ُعبيد ورّده عليه أبو سعيد الضَّرير وقال هل فيهم َمن أَس
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قد َيْخلوف الرجَل في أهله َكْهٌل وغيُر َكهل في الُمِلمَّـات وَسـَنُدهم فـي الُمِهمَّـات     
ويقولون ُمَضُر كاِهل العرب وتميم كاِهل ُمَضر وهو مأخوذ من كاِهل الَبعير وهـو  

ون عليه الَمْحِمُل وإنما أراد بقوله هل في أْهِل  َمن َتْعتِمـد  ُمَقدَّم َظْهره وهو الذي يك
عليه في الِقيام بأْمِر َمن َتْخلوف من ِصغاِر َوَلِد  لئاّل َيِضيعوا أاَل تَراه قال له ما ُهم 
إاّل ُأَصْيِبَيٌة ِصغار فأجابه وقال فِفيهم فجاِهْد وأنَكر أبو سـعيد الكاِهـل وَزعـم أن    

ْخلوف الرجَل في أهله وماِله كاِهٌن بالنون وقد كَهَنه يْكُهنوه كوُهونا العرب تقول للذي َي
فإمَّا أن تكون الالم ُمْبَدلة من النون أو أْخَطأ السامُع فَظنَّ أنه بالالم وفي كتابه إلـى  
اليمن في أوقات الصالة والِعشاء إذا غاب الشََّفقو إلى أن َتْذهب َكواِهـُل الليـل أي   

ساطه تشبيها ِللَّيل باإلِبل السائرة التي تتقّدم أْعناقوها وَهواِديها وَيْتَبُعهـا  أواِئلوه إلى أْو
أعجاُزها وَتواِليها والَكواِهل َجْمع كاِهل وهو ُمَقّدم أْعلى الظَّْهر  ومنه حديث عائشة 

هاب وَقّرَر الرُّؤوَس على َكواِهلها أي أْثَبَتها في أماِكنها كأنها كانت ُمْشِفيًة على الـذَّ 
غريب الحديث  11/601لسان العرب  3/211والفائق  111النهاية ص)« والَهال 
 (.1/322البن قتيبة

المراد بالكهل هنا الحلـيم الـرئيس العاقـل    » وقال المناوي في فيض القدير 
المعتمد عليه يقال فالن كهل بني فالن وكاهلهم أي عمدتهم في المهمات وسـيدهم  

ليه أولئ  من أن الكهل من ناهز متفق عليـه ففـي   في الملمات على أن ما صار إ
النهاية الكهل من زاد عن ثالثين إلى أربعين وقيل من ثالث وثالثين إلى خمسـين  

 (.1/11فيض القدير)« وفي الصحاح من جاوز الثالثين وخطه الشيب
التي ال تنتهي أنهم وضعوا حديثا فـي فضـل الحسـن    شيعة ومن غرائب ال
وذل  في النسخة الموضوعة التي ألصقوها ! كهول أهل الجنةوالحسين وأنهما سيدا 
 .(32ذخائر ذوي العقبى ص)بعلي بن موسى الرضا 

وأما الموضـوع فـال   ! فأما الحديث الصحيح فردوه، ألنه في أبي بكر وعمر
 !تجد لهم كالما عليه، ألنه في الحسن والحسين
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 أبو بكر وعمر مني منزلة هرون من موسى
وقـد  . ولو كنا نتعصب للشيخين لقلنا بصحة الروايـة . طلهذا حديث با: قلت

 (5/273ميزان االعتدال)و  (1/111العلل المتناهية)كما في طعن فيه ابن الجوزي 
 .والحافظ ابن حجر

 ما يحل لي في المسجد( يا علي)يحل لك .. أترقدون في المسجد
ي أبـي  حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حـدثن 

عن الحسن بن زيد عن خارجة بن سعد عن أبيه قال قال رسول اهلل لعلي ال يحـل  
ألحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغير  وقال ابن منيع فـي مسـنده حـدثنا    
الهيثم حدثنا حفص عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن جابر قال جاء رسـول  

في يده رطبا وقال ترقدون اهلل ونحن مضطجعون في المسجد فضربنا بعسيب كان 
في المسجد إنه ال يرقد فيه فانجفلنا وانجفل معنا علي فقال له رسول اهلل تعال إنـه  

 .«ما يحل لييحل ل  في المسجد 
وسئل « منكر الحديث» قال البخاري . فيه حرام بن عثمان السلمي: موضوع

ابن أبي حـاتم   بل قال(. 1/261المجروحين)« لم يكن بثقة» عنه االمام مال  فقال 
 (3/212الجرح والتعـديل  3/101التاريخ الكبير) منكر الحديث مترو  الحديث» 
 .(1/323أنظر الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة)

المعرفـة  1/271تـاريخ بغـداد  )« الرواية عن حرام حرام» وقال الشافعي 
ميـزان   1/127مسـند ابـن أبـي شـيبة     2/112لسان الميزان 3/210والتاريخ
 (.2/201االعتدال

 (زعموا)أحاديث أطيط العرش من ثقل اهلل 
لم يصح في األطيط » رحمه اهلل  قال األلباني. ألفاظ عديدة متقاربةفيه وردت 

 :ومن هذه الروايات. «حديث
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فإنها سرة الجنة، وإن أهل الفردوس يسمعون أطـيط   سلوا اهلل الفردوس؛»  -
 (.3705ضعيفةسلسلة ال)« ضعيف»قال األلباني  .«العرش
ويح  ال يستشفع باهلل على أحد من خلقه، شأن اهلل أعظـم مـن ذلـ ،    »  -

وقـال   –ويح  تدري ما اهلل عز وجل  إن عرشه على سماواته وأرضـيه هكـذا   
  «ضعيف»  قال األلباني. «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ـبأصبعه مثل القبة  

 (.2631سلسلة الضعيفة)
سماوات واألرض، و إنه يقعد عليه، ما يفضـل منـه   ن كرسيه وسع الإ»  -

و إن له أطيطا كـأطيط الرحـل    -ثم قال بأصابعه فجمعها  - مقدار أربع أصابع
 (.166سلسلة الضعيفة)« منكر» قال األلباني . «الجديد إذا ركب من ثقله

ويح  أتدري ما تقول  وسبح رسول اهلل، فما زال يسبح حتى عرف ذل  »  -
إنه ال يستشفع باهلل على أحد من خلقه، شأن اهلل ! ويح : به، ثم قالفي وجوه أصحا

أتدري ما اهلل  إن اهلل فوق عرشه، وعرشه فوق سـماواته،  ! أعظم من ذل ، ويح 
قـال  . «، وإنه ليئط به أطـيط الرحـل بالراكـب   (عليه)مثل القبة ! وقال بأصابعه

  (.311شرح الطحاوية ص( )ضعيف)األلباني 
أعرابي فقال يا رسول اهلل جهدت األنفس وضـاعت   اهلل أتى رسول »  -

العيال ونهكت األموال وهلكت األنعام فاستسق اهلل لنا فإنا نستشفع بـ  علـى اهلل   
 ويح  أتدري ما تقول وسبح رسول اهلل  ونستشفع باهلل علي  قال رسول اهلل 

ستشفع باهلل فما زال يسبح حتى عرف ذل  في وجوه أصحابه ثم قال ويح  إنه ال ي
إن عرشـه علـى     على أحد من خلقه شأن اهلل أعظم من ذل  ويح  أتدري ما اهلل

. «سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكـب 
 (.1017ضعيف أبي داود( )ضعيف)قال األلباني 

أعظـم مـن    إنه ال يستشفع باهلل على أحد من خلقه، إن شان اهلل! ويح »  -
أتدري ما اهلل  إن اهلل فوق عرشه، وعرشه على سـماواته وأرضـه   ! ذل ، ويح 
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 ضعيف)« ضعيف» قال األلباني . «مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب
 (.6137الجامع
سلوا اهلل الفردوس، فإنها سرة الجنة، و إن أهل الفردوس يسمعون أطـيط   -
 (.3273لجامعضعيف ا)قال األلباني . العرش
« ضـعيف » قال األلبـاني  . «إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش»  -

 (.1137ضعيف الجامع)
فعظم الـرب  : ادع اهلل أن يدخلني الجنة فقال: أن امرأة أتت النبي فقالت»  -

إن عرشه فوق سبع سماوات و إن به ألطيطا كأطيط الرحل : تبار  و تعالى و قال
كتاب السنة البن أبي عاصم ح )« ضعيف»قال األلباني . «الجديد إذا ركب من ثقله

 (.572رقم
يا رسول اهلل جهدت األنفس وضاع العيال : أتى رسول اهلل أعرابي فقال»  -

و نهكت األبدان و هلكت األموال فاستسق اهلل لنا فإنا نستشفع ب  على اهلل تبـار   
ي ما تقول فسبح رسول ويح  تدر: وتعالى ونستشفع باهلل علي  قال قال رسول اهلل

ويح  ال تستشفع بـاهلل  : اهلل فما زال يسبح حتى عرف ذل  في وجوه أصحابه فقال
على أحد من خلقه فإن شأن اهلل أعظم من ذل  ويح  تدري ما اهلل إن عرشه على 

قال األلبـاني  . «ط أطيط الرحل بالراكبئاواته وأرضيه لهكذا مثل القبة وإنه ليمس
 (.575ح رقم كتاب السنة)« ضعيف»

وجهدت األنفس، وجـاع العيـال،   : أعرابي، فقال --أتى رسول اهلل »  -
فقـال  ! ونهكت األموال، وهلكت األنعام؛ فاستسق اهلل لنا؛ فإنا نستشفع باهلل عليـ  

، فما زال يسبح حتى عرف ذل  فـي وجـوه   !سبحان اهلل! سبحان اهلل -النبي 
هلل على أحد، شأن اهلل أعظم مـن ذلـ ،   إنه ال يستشفع با! ويح : أصحابه، ثم قال

وقال بأصابعه مثـل القبـة    -إن عرشه على سماواته لهكذا! أتدري ما اهلل ! ويح 
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ضعيف وال يصح في » قال األلباني . «؛ وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب-عليه
 (.5660مشكاة المصابيح)األطيط حديث 
يصح منها شيء، ونـص   ا ترى ورد في األطيط عدة أحاديث، والموهكذا ك

أنه ال يصـح فـي   ( المشكاة)في واأللباني ( 1/31)ابن عساكر والذهبي في العلو 
 .األطيط حديث

في مسـألة الصـفات،    يهمالسنة للتشنيع علأهل وهذا الحديث يورده خصوم 
نحن الذين نتحرى صحة النصوص، ولسنا أصـحاب هـوى فـي قبـول     : فنقول

أويل مع عدم الصحة، ولو صح لما كان فـي  النصوص وردها، ولكن ال حاجة للت
يعطل، أما األدلة علـى  ثم أصل الحديث ما يقتضي التشبيه إال في ذهن من يجِّسم 
تـواترت فـي السـنة     قـد  علو اهلل واستوائه على عرشه فهي كثيرة في القرآن و

 .واآلثار، فمن أنكرها فإنما ينكر على القرآن والسنة

 ك يا عائشة؟شيطان( وفي رواية ألبسك)أخذك 
أما أبوه محمد فثقة غير أن ابـن  . براهيم التيميإفيه سعيد بن محمد بن : قلت

بنـه  اوأما (. 11الورقة/5العلل)أبي حاتم والدارقطني ذكرا أنه لم يسمع من عائشة 
. فقد حكى يعقوب بن سفيان أن روايته عن أهـل الكوفـة ليسـت بشـيء    ( سعيد)
 (.1/226المعرفة والتاريخ)

أن في الحديث أيضـا فـرج بـن     1/121افظ في التلخيص الحبير وذكر الح
حـين  ( لقد جاء  شـيطان  يـا عائشـة   )وفي صحيح مسلم  .فضالة وهو ضعيف

 . أصابتها الغيرة
إن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   : هو في حديث رواه مسلم عن عائشة، قالت

مال  يا : فقال فِغْرتو عليه، فجاء فرأى ما أصنع،: قال. وسلم خرج من عندها ليال
وما لَي ال َيغاُر مثلي على مثل   فقال رسول اهلل صلى اهلل : َأِغْرِت  فقلت! عائشة
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. يا رسول اهلل أو معي شيطان  قـال نعـم  : أقد جاء  شيطانو   فقالت: عليه وسلم
 .»ولكن اهلل أعانني عليه حتى أسلم. ومع  يا رسول اهلل  قال نعم: قلت

أمعي شيطان يا رسول اهلل  » : بعائشة فإنها قالت وسياق الحديث يأبى الطعن
قالت ومع  يا رسول اهلل  فقـال نعـم   . ومع كل إنسان  قال نعم: قالت. فقال نعم

 (. 2115رقم 2/2611)هذا سياق مسلم بلفظه . «ولكن اهلل أعانني عليه فأسلم
 بسـبب  التيجاني كذبوليس تعمد إيذائه كما ي فمناسبة الحديث الغيرة عليه 

 :فاتضح بذل  عدة أمور .تعلقه بشيطانه
ليست عائشة وحدها التي معها شيطان، بل كل أحد، حتى النبي صلى اهلل ( 1

عليه وسلم، فمن طعن عليها بذل  انسحب طعنه على زوجها وحبيبهـا صـلى اهلل   
 !عليه وسلم، بل يكون قد طعن في نفسه دون أن يشعر

 عنها، وهذا من صفات النسـاء  أن مناسبة الحديث غيرة عائشة رضي اهلل( 2
كافة، وفي الحديث اآلخر غيرة فاطمة من علي رضي اهلل عنه لما أراد الزواج من 
ابنة عمه أبي لهب، وشكايتها إياه ألبيها صلى اهلل عليه وسلم، فكما لم يكـن ذلـ    

 .نقصا في السيدة فاطمة، لم يكن نقصا في السيدة عائشة، رضي اهلل عن الجميع
من كتب له عندما زعم أن القصد في  وأالتيجاني  كذببذل  جهل وفظهر ( 3

 !.الحديث تعمد إيذائه صلى اهلل عليه وسلم، وليس الغيرة
آآلن ظهرت غيرتكم على رسول اهلل  أين ذهبت غيرتكم عندما طعنتم في ( 2

وضـرب   عرضه صلى اهلل عليه وسلم، واتهمتهم أحب الناس إليه بالزنا والـردة 
 وأنها كانت تنام مع علي تحت لحاف واحد   امرأة نوح وامرأة لوطالمثل لها ب

 أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه
محمد بن اسحاق عن عبداهلل بن ابي نجيح عن ابيه قال لما حج معاوية اخـذ  
بيد سعد بن ابي وقاص فقال يا ابا اسحاق انا قوم قد اجفانا هذا الغزو عـن الحـج   

ى كدنا ان ننسى بعض سننه فطف نطف بطواف  قال فلما فر  ادخله دار الندوة حت
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فاجلسه معه على سريره ثم ذكر علي بن ابي طالب فوقع فيه فقال ادخلتنـي دار   
 .«تشتمهواجلستني على سرير  ثم وقعت في على 

 5057تهذيب الكمال للمزي ترجمة رقم)مختلف في صحته  محمد بن اسحاق
محمد بـن إسـحاق   » قال الحافظ الهيثمي  (.1571قيلي ترجمة رقم والضعفاء للع

وهو عين ما قاله الحافظ العراقي فـي  (. 2/322مجمع الزوائد)« مدلس وقد عنعنه
والمدلس تقبل روايته . فالحديث معلول بالعنعنة(. 2/23)تخريج إحياء علوم الدين 

 (.عن عن)وال تقبل إذا قال ( حدثني)إذا كانت بلفظ 

 من؟ قال علي سيد العرب: لي سيد العرب قلتأدعو 
هو الذي وضعه كما  .فيه الحسين بن علوان الكلبي. وفي رواية سيد المسلمين

 (.3/122المستدر )قال الذهبي 
« كذاب» ( 1/312السنن)وقال في ( 2/151العلل)« ضعيف»قال الدارقطني 

 (. 112وانظر الضعفاء والمتروكون)
ث الكثيرة الثابتة في فضل علي رضـي اهلل عنـه،   لم يقنع الرافضة باألحادي

الغلو، فكأنهم رأوه ناقصا يحتاج إلى تركيب فضائل ومناقب كي يكمل ستمرائهم ال
وصـححها  روى بعضها الحـاكم   ،ومن ذل  هذا الحديث، فله عدة طرق! زعمهمب
ين وُمطَّرحين، وجميعا كذابال تخلو من  وبين أنها-وتعقبه الذهبي( 3/122-125)
ضوعة أو شديدة الضعف، وحكم عليها بالنكارة اإلمام أحمد، وقال الذهبي إنهـا  مو

انظر تخريجـه فـي   . )هو كما قالواو« موضوع»باطلة موضوعة، وقال األلباني 
 . (1362-3/1357ستدر  الحاكم لمومختصر ا 2110السلسلة الضعيفة رقم 

د كهول العرب، بكر سي أبو»  وما دام القوم يحتجون بالحديث فلفظ أحد طرقه
 !به كامال  احتجوا فهال. «وعلي سيد شباب العرب
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 َحاِئض إّني أدني مني إكشفي فخذيك َفُقْلُت
 َفِخـَذي،  َعَلـى  َوَصـْدَرهُ  ُهخدَفَوَضع َفِخَذّي، َفَكَشَفتو» : قالت
 .«َوَناَم َدِفىَء َحّتى َعَلْيِه َوَحَنْيتو

 1/313)طريقه البيهقي فـي سـننه    ومن( 270رقم  1/70)رواه أبو داود 
من طريق عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي، عن عمارة بن ( 120حديث رقم  1/55

إن إحدانا تحيض وليس لهـا  » : غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة، قالت
. أخبر  بما صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ولزوجها إال فراش واحد  قالت

فلم ينصـرف حتـى    -تعني مسجد بيته: قال أبوداود – «سجدهدخل، فمضى إلى م
 .فذكر الحديث: غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال

وفي ضـعيف  . 26الحديث ضعيف، ضعفه األلباني في ضعيف الجامع ص 
 :فيه عللو .30األدب المفرد ص 

قال البخـاري فـي كتـاب    . فريقي مجهولألوهو ا: عبد الرحمن بن زياد -
لـيس   «وقال أبـو زرعـة    »في حديثه بعض المناكير « (307غيرالضعفاء الص)

ضعيف في الحـديث عنـد   » وقال الترمذي ( 311سؤاالت البرذعي ص) »بالقوي
سنن الترمذي حـديث  ) «ل يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبلامثأأهل الحديث 

الضـعفاء والمتروكـون   )ليس بشيء كما في  «بل قال ( 1110و 111و 52رقم 
وميزان االعتدال في نقد الرجال للـذهبي   2235ترجمة رقم 2/202الجوزيالبن 

 (.21/251تهذيب الكمال 6021ترجمة رقم
 »ضـعيف  «وقال النسائي ( 2061كشف األستار) «له مناكير» وقال البزار 

 »ضعيف ال يحـتج بـه   «( 1/371)وقال الدارقطني ( 337الضعفاء والمتروكون)
 .وضعفه أيضا في كتاب العلل

تـابعي   «قال الحافظ في تقريـب التهـذيب   : عمارة بن غراب اليحصبي -
 (.2157ترجمة رقم) »غلط من عده صحابيا. مجهول
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 .وعمته مجهولة -
، وقـال  (1/177)والحديث ضعفه المنذري في مختصـر سـنن أبـي داود    

، وضـعفه  (1/312المهذب في اختصار السنن الكبيـر  . )«إسناده واه» : الذهبي
 .، وغيره(الكبير 1/1/112)عيف سنن أبي داود األلباني في ض

لو صح لم يكن للرافضة مطعن بهذا الحديث عند من آتـاه اهلل عقـال   وحتى و
لباقر والصادق أن النبـي صـلى اهلل   عن اهؤالء هذا بما روى وفقها، ولكن قارن 

حتى : عليه وسلم كان ال ينام حتى يقّبل عرض وجه فاطمة ويدعو لها، وفي رواية
. حتى يضع وجهه بين ثدييها: وفي رواية! عرض وجنة فاطمة أو بين ثدييهايقبل 

 23/22بحار األنوار للمجلسـي   3/112آل أبي طالب البن شهرآشوب ! مناقب)
واللمعـة   3/15وكشف الغمة لإلربلـي   30ومجمع النورين للمرندي  71و 55و

 (53البيضاء للتبريزي األنصاري 
ساطعا عطر الجنة ورائحتها » (: 235)يضاء بل قال التبريزي في اللمعة الب

من بين ثدييها، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كان يمس وجهه لما بين ثدييها كل 
 !«يوم وليلة يشمها ويلتذ من استشمامها

فهل يقبل ذووا الفطرة السليمة أن يفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم هـذا مـع   
 !ابنته الشابة، وهو أغير من سعد

مثل هذه التي ضعوا حكاية بهذه الشناعة أن يتجرأ النواصب والخوارج وهل 
اشوب والمجلسي والمرنـدي   تطعن في فاطمة وأبيها  وليس غريبا على ابن شهر

 .)!(واإلربلي والتبريزي أن يكونوا نواصب مع كونهم شيعة 

 إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس 
وقد جرب ذل  كـذا  . هلل أغيثوني ثالثا فإن هلل عبادا ال يراهميا عباد ا: فليقل

 (.1/307فيض القدير)« في األصل ولم أعرف تعيين قائله ولعله مصنف المعجم
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من طريق عبد الـرحمن بـن شـري     ( 17/117)رواه الطبراني في الكبير 
النخعي، عن أبيه، عن عبد اهلل بن عيسى، عن زيد بن علي، عن عتبة بن غزوان 

 .مرفوعا
 :وهذا سند شديد الضعف، فيه علل: قلت
وأبوه وهو  .عبد الرحمن بن شري  وهو ابن عبد اهلل القاضيتفرد به : األول
وفـي الثـاني   « صـدوق يخطـىء   »قال الحافظ في األول . متكلم فيهما ضعيفان

مجمـع  )ورواه الهيثمي ثم أشار الى ضعف بعض رواته . «صدوق يخطئ كثيرا»
 .(10/132الزوائد

عن عتبـة  بن علي زيد فإن . عتبةزيد بن علي وبين فيه انقطاع بين : الثاني
شـرين علـى   سبعة عشر أو عمعضل، فقد ولد زيد سنة ثمانين، وتوفي عتبة سنة 

 .والمعضل هو شديد الضعف وال يتقوى بالمتابعات كما هو معلوم !آخر األقوال
ن زيد بن علي لـم  رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم، إال أ: وقال الهيثمي

وأعله ابن حجـر فـي تخـريج األذكـار      .(10/132مجمع الزوائد)يدر  عتبة 
 .(656الضعيفة سلسلة )باالنقطاع أيضا، وضعفه األلباني 

 ( يزيد)إلى ( زيد)وقد صحف محمود سيد ممدوح اسم 
 .(وقد ُجرِّب ذل : )عبارة وقع بعد الحديث عند الطبراني( تنبيه)
لم قائلها، فقد يكون صاحب المعجم، وقد يكـون الـراوي   وهذه عبارة ال ُيع 

 عنه، وربما أحد النساخ، ثم هي مبنية للمجهول، فإن كانت عن الغير فأين سـندها  
وكـذل   ! وعلى كل األحوال فال حجة فيها، ألن قائلها ليس من مصادر التشـريع 

هـو   إنـه جربـه  » قوله والنووي والبيهقي ف. التجربة ليست من مصادر التشريع
 .فالسنة ال تثبت بالتجربة وإنما بالسند« وبعض أكابر مشايخه
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وكذا ما يمكن أن يوجد من عبارة تشبهها عن أيٍّ من العلماء كائنا من كـان،  
وال سيما أن الحديث في العقيدة، والصنف الذي يحتج بأمور كهـذه مـن عادتـه    

 !فكيف يحتج بالعادات والتجارب الفردية..و.. اشتراط التواتر و
جربت كذا فصـار  : وهل ستتجدد عندهم أمور في الدين كل ما جاء أحد وقال

إذا سألت فاسأل اهلل وإذا سـاتعنت فاسـتعن   »  ثم ألم يجربوا قول النبي  !كذا 
   أم أن هذا النوع من التجربة النبوية ال يعنيهم «باهلل

لياء وعلى فرض صحته فليس فيه دليل على جواز االستغاثة بالموتى من األو
خلق غير البشر، ألن وصفهم ( عباد اهلل) والصالحين، ألنه صريح أن المقصود بـ

، فهذا منطبق على الجن المؤمنين أو المالئكة الذين ال نـراهم  (ال نراهم)جاء بأنا 
أخرجه البزار مـن  . وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من المالئكة. عادة

ة بن زيد الليثي، عن أبان بن صالح، عن مجاهد  رواية حاتم بن إسماعيل، عن أسام
إن هلل تعالى مالئكة فـي األرض سـوى الحفظـة    » عن ابن عباس مرفوعا بلفظ 

: فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فالة فلينـاد . يكتبون ما يتساقط من ورق الشجر
 .«يا عباد اهلل أعينوني

ـ » ( 5/151)قال الحافظ كما في شرح ابن عالن  ن اإلسـناد  هذا حديث حس
بهذا اللفـظ إال مـن    ال نعلم يروى عن النبي : غريب جدا، أخرجه البزار وقال

غيـر أن  « رجاله ثقات» وحسنه السخاوي في االبتهاج وقال الهيثمي . هذا الوجه
والشيخ األلباني حسن الرواية غير أنه أوقفها على . البيهقي رواه في الشعب موقوفا

 (.655)ح رقم  2/101ديث الضعيفةأنظر سلسلة األحا. )ابن عباس
ولكن راويه حاتم بن إسماعيل خالفه من هو أوثق منه فأوقفه، رواه البيهقـي  

فهـذا  . في الشعب من طريق جعفر بن عون عن أسامة به إلى ابن عباس موقوفـا 
 . أصح من األول
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فاالستعانة بالحي المستطيع ليست شركا، وهذا معروف بين البشر، أما مـن  
 األلبـاني الشيخ فيحتاج إلى دليل خاص إلثباته، وأثر ابن عباس قال عنه المالئكة 
األرجح أنه موقوف، وليس هو من األحاديث التي يمكن القطع بأنهـا  » رحمه اهلل 

في حكم المرفوع، الحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب، واهلل 
 (655)انظر سلسلة األحاديث الضعيفة) «أعلم

هذا إن ثبت عن ابن عباس، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصـنف مـن   : قلت
فـذكره  .. طريق محمد بن إسحاق عن أبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم قال

معضال، وابن إسحاق في رتبة أسامة في الحفظ أو أعلى، وال سيما أن أسامة قـد  
واية المعضلة، وبهذا اختلف عليه ثقتان، فمن الواضح أنه لم يضبطه، فالصحيح الر

ال يصح الحديث مرفوعا وال موقوفا، وتبين أن استغراب ابن حجر الشديد لمتنـه  
 .كان في محله
أن ( 2/61/1)ما أحسن ما روى الهروي في ذم الكالم » : قال األلباني: فائدة

[ ضل]عبد اهلل بن المبار  ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من 
. فجعلتو أطلب الجزء أنظر إسناده: قال. ُأعين! عباد اهلل أعينوني: دىفي مفازة فنا
 .«فلم يستجز ألن يدعو بدعاء ال يرى إسناده: قال الهروي

بمثل ( 120ص)ومثله في الحسن ما قال العالمة الشوكاني في تحفة الذاكرين 
لشـيء  السنة ال تثبت بمجرد التجربة، وال يخرج الفاعل ل: وأقول» : هذه المناسبة

معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، وقبول الدعاء ال يدل على أن سبب القبول ثابـت  
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد يجيب اهلل الدعاء من غير توسـل بسـنة؛   

 .«وهو أرحم الراحمين، وقد تكون االستجابة استدراجا
مبار  أنـه كـان ال   انتهى ما نقله األلباني رحمه اهلل، ونستفيد من كالم ابن ال

 .يعرف صحة الحديث، وإال لعمل به، فهذا تضعيف متقدم من أحد كبار األئمة
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قـال أخبرنـا    هـرون حدثنا يزيد بن  »( 10/222)وورد عند ابن أبي شيبة 
أحدكم أو إذا نفرت دابة  »: محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن رسول اهلل قال

 .«ا فليقل أعينوني عباد اهلل فإنه سيعانبعيره بفالة من األرض ال يرى بها أحد
وقد . وفيه محمد بن إسحاق موصوف بالتدليس وقد عنعن هذا الخبر من السند

 2/101وأعلـه األلبـاني فـي ضـعيفته    » لمز محمود سيد ممدوح األلباني فقال 
 (.226رفع المنارة)« باالعضال وهو خطأ ألن أبان بن صالح من صغار التابعين

منه فقد وصف جماعة مراسيل هذه الطبقة باإلعضال قبـل  وهذا جهل : قلت
. مراسـيل الحسـن  : من أوهى المراسيل عندهم» األلباني، منهم الذهبي حيث قال 

وأوهى من ذل  مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب 
 المحققين يعدون مراسيل هؤالء معضالت ومنقطعات، فإن غالب روايات هـؤالء 
« عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنـه أسـقط مـن إسـناده اثنـين     

  (.20الموقظة)
أبان بن صالح روى عن الزهري وعن الحسن، فهما من شيوخه فـإذا  : قلت

 كان هذا الحال بالمعضالت فكيف بمرسل من يروي عنهما 

 إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة 
 احبسوا علي يا عباد اهلل احبسوا علي، فـإن  فليناد يا عباد اهلل» : تتمة الحديث

 .«في األرض سيحبسه هلل حاضرًا
رواه أبو يعلى والطبراني من طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد 

 .«بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن ابن مسعود مرفوعا
 :وهذا سند ضعيف جدا، وفيه أربعة علل

( 1/323 الجـرح والتعـديل  ) فيه، قال أبو حاتم وهو وا: معروف بن حسان
وقد روى عن . منكر الحديث» ( 532 / 6الكامل )وقال ابن عدي في  .«مجهول»

معـروف بـن   » : وقال البيهقي. «عمر بن ذر نسخة طويلة وكلها غير محفوظة
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 (10/132ع الزوائـد ممج) فيوقال الهيثمي  .(3/216الشعب . )«حسان ضعيف
الشيخ محمد بن درويش الحوت فـي  ل قاو. «ن وهو ضعيففيه معروف بن حسا»

 .«حسان منكر الحديث نمعروف ب»( 62ص )أسنى المطالب 
من سمع منه بعد االختالط » : قال النسائي، اختلط: وفيه سعيد بن أبي عروبة

ال إولم يسمع منه قبل االخـتالط   ،ومعروف بن حسان من الصغار. «فليس بشيء
ثم إن قتـادة   ،أفاده البزار 121واستحكم سنة  132طه سنة دأ اختالبوكان . الكبار

 .عن أبي بريدة فال يقبل مدلس كثير التدليس، وقد روى هذا الحديث معنعنًا
وال يخفى أن نسخة سعيد عن قتادة نسخة مشهورة؛ اعتنى الحفاظ بجمعهـا،  
فإذا انفرد راو ضعيف مثل معروف بحديث من هذه الطريق دون أصحاب سـعيد  

 .ذل  كافيا في إسقاط الحديث الذي يرويهكان 
« في السند انقطاع بين ابن بريـدة وابـن مسـعود   » وقال الحافظ ابن حجر 

 (.151-5/105الفتوحات الربانية البن عالن )
هذه العبارة من الحافظ بـن  ( محمود سعيد ممدوح)وقد استغل أحد الرافضة 

ترفعه الى الحسن المقبول  حجر وزعم أن هذا الحديث يتقوى بالطرق األخرى التي
 (.225رفع المنارة ص)

ال تقتضي بمجرده تـر  روايتـه    (روى مناكير)قولهم » قال ابن دقيق العيد 
ألن منكـر  ( منكـر الحـديث  )حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي أن يقال فيه 
 .«الحديث وصف في الرجل يستحق به التر  لحديثه

الكامـل فـي   )عديل بأنه منكر الحـديث  ومعروف شهد أهل الجرح والت: قلت
  2/661المغني في الضعفاء 6/61لسان الميزان 6/325الضعفاء

 فآذني( حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى)إذا بلغت 
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مال  عن زيد بـن أسـلم    621

ني عائشة أن أكتـب  عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرت
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لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه اآلية فآذني حافظوا علـى الصـلوات والصـالة    
الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصـالة الوسـطى   
وصالة العصر وقوموا هلل قانتين قالت عائشة سمعتها من رسـول اهلل  صـلى اهلل   

 (.621حديث 1/237)عليه وسلم 
 :إقرأوا. الشيعة الرواية التي تليها مباشرة وتبين أنها قراءة منسوخةاهل يتج
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضـيل   630

بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه اآلية حـافظوا  
نسخها اهلل  فنزلت حافظوا على الصلوات وصالة العصر فقرأناها ما شاء اهلل   ثم 

على الصلوات والصالة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شـقيق لـه هـي إذن    
صالة العصر فقال البراء قد أخبرت  كيف نزلت وكيف نسخها اهلل واهلل أعلم قـال  
مسلم ورواه األشجعي عن سفيان الثوري عن األسود بن قيس عن شقيق بن عقبـة  

ناها مع النبي  صلى اهلل عليه وسـلم  زمانـا بمثـل    عن البراء بن عازب قال قرأ
 حديث فضيل بن مرزوق

 إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه
: ه وأنكَره سائُر العلماء، منهمكذبله طرق كلها باطلة، وهذا حديٌث . موضوع

علل الخـالل  )، واإلمام أحمد (وغيُره 5/101الكامل البن عدي )أيوب السختياني 
، وابـن حبـان فـي المجـروحين     (2/227الضعفاء )ة الرازي ، وأبوزرع(131

 5/101و 201و 2/126)، وابن عدي في الضـعفاء  (2/172و 250و 1/157)
، (11/232)، والذهبي في الميزان، وابن كثير في تاريخه (7/13و 312و 200و

 .وغيرهم من الحفاظ
ليس لها  ..»إن هذه األحاديث : وقال اإلمام البخاري بعد أن أعل أشهر طرقه

أصول، وال يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم خبٌر على هذا النحو في أحٍد مـن  
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التـاريخ األوسـط   . )«أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم، إنما يقولوه أهُل الضَّعف
1/256) . 

وال يصح من هذه المتون عن النبـي  » (: 1/251)وقال العقيلي في الضعفاء 
 .«يثبتعليه السالم شيٌء من وجه 

هذا حديث موضـوع باطـل ال   » (: 1/200)وقال الجورقاني في األباطيل 
أصل له في األحاديث، وليس هذا إال من فعل المبتدعة الوضاعين؛ خذلهم اهلل فـي  
الداَرين، ومن اعتقد هذا وأمثاَله؛ أو خطر بباله أن هذا جَرى على لسان رسول اهلل 

 .«من الدينصلى اهلل عليه وسلم؛ فهو زنديٌق خارٌج 
وهو عند أهل المعرفـة بالحـديث   » (: 2/310)وقال ابن تيمية في المنهاج 

 .«موضوٌع ُمختَلٌق على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم كذب
وابن الجـوزي  ( 151-51/155)وأطنب في تخريجه الحافظان ابن عساكر 

: وقاال إنه ال يصح من جميع طرقـه، وقـال األلبـاني   ( 2/22)في الموضوعات 
 (2130الضعيفة ) «موضوع»

ما بال الشيعة يحتجون بهذا الحديث وقد بايع الحسـن معاويـة وسـلمه ذا     
 المنصب اإللهي بزعمكم 

 الرسول إذا لقيتم معاوية فبايعوه وكأن 
إذا رأيتم معاوية على » : وما دمتم تحتجون بالباطل فاقبلوا الرواية التي لفظها

وال سيما أن السيوطي قال فـي  ! «ه أمين مأمونفإن( بالباء الموحدة)منبري فاقبلوه 
الآللـئ  ) الآللئ المصـنوعة إنهـا أقـرب إلـى العقـل مـن الروايـة األولـى        

 (.1/311المصنوعة

 إذا قرأتم الحمد هلل فاقرأوا بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم اهلل الرحمن الرحيم إحداها
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سلسـلة األحاديـث   )يح كما نـص عليـه شـيخنا األلبـاني     هذا حديث صح
وهو يدل على أن البسملة جـزء مـن   ( 721وصحيح الجامع رقم 1113الصحيحة

 .الفاتحة دون غيرها
. نفس القرآن الذي عنـدنا القرآن الذي يؤمنون به هو ن إ :الروافضيقول لنا 

سـت آيـة مـن    لو فتحنا معهم البسملة من كل سورة لوجدنا أن البسملة لي: ولكن
 .فيلزمهم أن هذا الذي بأيدينا محرف. القرآن

البيان فـي  )بينما يصرحون بانعقاد إجماعهم على أن البسملة جزء من القرآن 
يخالفون النسـخة  ( للجواهري 10/22للخوئي جواهر الكالم 516تفسير القرآن ص

م في ابتـداء  وربما كانت النسخة السردابية متوافقة مع مذهبه. القرآنية التي بأيديهم
 .رقم اآلية في كل سورة بالبسملة

البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتهـا  » وكل علماء الشيعة يقولون بأن 
 1/163ومنهـاج الصـالحين   531و 3/352كتاب الصـالة )ما عدا سورة براءه 

للكلبايكـاني، منهـاج    1/151للخمينـي، هدايـة العبـاد    1/165تحرير الوسـيلة 
كالهما لمحمد الروحاني، العـروة   106ائل المنتخبة ص والمس 1/177الصاالحين

ونقل المجلسي عـن الشـهيد فـي الـذكرى      (.6/172و 2/502و 1/626الوثقى
بل وبأن  (.12/21بحار األنوار)اإلجماع الشيعي على أن البسملة جزء من القرآن 

البيـان فـي تفسـير    )هذا مما تواتر عن أهل البيت عليهم السالم كما قال الخوئي 
وصرح الخوئي بـأن  (. لمحمد باقر الحكيم 121تفسير الحمد ص 226لقرآن صا

 (.226البيان في تفسير القرآن ص)المخالف لذل  ليس إال سوى شرذمة من الناس 
وصرح المحقق البحراني أن البسملة آية من كل سورة تجب قراءتها مع كـل  

مثل قرآننا فسوف وبناء على زعمهم بأن قرآنهم  (.1/107الحدائق الناضرة)سورة 
 .نلزمهم بقبول هذا الذي يخالف عقيدتهم في البسملة
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 عليه رداء إذا كان يوم الجمعة ينزل اهلل بين األذان واإلقامة
حفص بن سلمون ، ثنا عمرو بن عثمان ثنا أحمد بن محمـد بـن   عن أبي » 

 يوسف األصبهاني، ثنا شعيب بن بيان الصفار، ثنا عمران القطان، عن قتادة، عـن 
إذا كان يوم الجمعة ينزل اهلل بين األذان واإلقامـة  » أنس رضي اهلل عنه مرفوعًا 

إنني أنا اهلل ال إله إال أنا، يقف في قبلة كل مؤمن مقـباًل  : عليه رداء مكتوب عليه
ميـزان   2/231لسـان الميـزان  )« عليه، فإذا سّلم االمام صـعد إلـى السـماء   

 (.2/262االعتدال
هذه الرواية وهو أبو علي األهوازي قد جمـع فـي   قال الحافظ بأن صاحب 

وأورد الحافظان الذهبي والعسقالني هـذه  . كتابه كثيرا من الموضوعات والفضائح
 . الرواية كشاهد على هذه الفضائح والموضوعات

فجاء علي الكوراني الخائن وأوردها على أنها من رواياتنا المعتمدة وأنها من 
ه وتدليسـه  كذباني نسخ السطر ما قبل هذه الفقرة لتبين ولو أن الكور. جملة عقائدنا

ما رواه : ومنها األكاذيبوأن الذهبي إنما يورد ما اتهموا به أبا علي األهوازي من 
ولذل  اضطر الكوراني أن يأتي بالنص مقطوعـا  . ثم ذكر الرواية... في الصفات

ليسا وتلفيقا حتـى ال  من أوله وأبهم الراوي لهذه الرواية وهو أبو علي األهوازي تد
 .هكذبيتفطن الناس إلى 

 :وخداع الكوراني كذبفانظر الفقرة كاملة لتعرف 
قال علي بن الخضر العثماني تكلموا في أبي علي األهـوازي  » قال الذهبي 

ومما في الصفات له حدثنا أبو حفص بن  .فيها كذبوظهر له تصانيف زعموا أنه 
حمد بن محمد بن يوسف األصبهاني حـدثنا  سلمون حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أ

إذا كـان  : شعيب بن بيان الصفار حدثنا عمران القطان عن قتاده عن أنس مرفوعا
يوم الجمعة ينزل اهلل بين اآلذان واإلقامة عليه رداء مكتوب عليه إنني أنا اهلل ال إله 

وروى  ،ماءإال أنا يقف في قبله كل مؤمن مقبال عليه فإذا سلم اإلمام صعد الى الس
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 .(«عليـه إزار جمل أحمـر  رأيت ربي بعرفات على » عن ابن سلمون بإسناد له 
ولذل  أقسم الذهبي بأن هذا الحديث موضوع وأن من شـ  فـي وضـعه فإنـه     

وادرج ابن الجوزي مثل هذه الروايـة فـي   (. 30/121تاريخ اإلسالم)سفسطائي 
 (.1/10الموضوعات)جملة األحاديث المكذوبة 

 د من إخوانكم فسويتم عليه الترابإذا مات أح
 (حديث التلقين.. )يا فالن بن فالنة: فليقم أحدكم عند رأسه، وليقل
رقـم   3/1361)والـدعاء  ( 7171رقم  1/221)رواه الطبراني في الكبير 

 .من حديث أبي أمامة، وفيه مجاهيل( 22/73)وابن عساكر ( 1212
تخـريج  )العراقـي  و( 1/261)والحديث ضعفه ابن الصالح فـي فتاويـه   

وابـن تيميـة فـي الفتـاوى     ( 5/206المجمـوع )والنووي في ( 2/212اإلحياء
وقـال  ( 2/275الفروع)وابن مفلح في ( 1/523زاد المعاد)وابن القيم ( 22/216)

بل قال فـي موضـع آخـر    ( 2/322مجمع الزوائد)« فيه من لم أعرفه»الهيثمي 
. على أن في السـند مجاهيـل   فهذا يدل« في إسناده جماعة لم أعرفهم» ( 3/25)

 ( 3/203واإلرواء 511الضعيفة )واأللباني ( 2/112سبل السالم)والصنعاني في 
روى عـن   :مع أنـه ( 2/135التلخيص الحبير)« إسناده صالح»وقال الحافظ 

 .شيئا من هذا الفعل األثرم عن أحمد أنه ال يعرف من سنة النبي 
انيفه، كما في المقاصد الحسنة أن الحافظ ابن حجر نفسه ضعفه في بعض تص

 (.2/116)والفتوحات البن عالن ( الخشت 326رقم )
فما دام أن الحديث لم يثبت فال ُيشرع العمل به، فضال عن االستدالل به على 

 .مسألة سماع األموات فيما لم يثبت به نص

 إذا مات أحدكم فال تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره
 .اب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبرهوليقرأ عند رأسه بفاتحة الكت
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 : شديد الضعف مرفوعا وموقوفا
ب كمـا فـي تعليـق    /25)أما المرفوع فرواه الخالل في القراءة عند القبور 

والبيهقـي فـي   ( 13613رقـم   12/222)والطبراني ( األلباني على هداية الرواة
عن أيوب بـن  من طريق يحيى بن عبد اهلل البابلتي، ( 1212رقم  7/16)الشعب 

 .نهي ، سمعت عطاء بن أبي رباح، سمعت ابن عمر، فذكره مرفوعا
وهذا سند ضعيف جدا، يحيى واه، وبه أعله الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد     

: وشيخه أيوب مترو ، وقال األلباني. وقال بأن فيه البابلتي وهو ضعيف( 3/22)
ر عندما قـال  ، ويتضح بذل  وهم ابن حج(2120الضعيفة . )الحديث ضعيف جدا

 .إذ فيه علتان ظاهرتان( 3/112فتح الباري . )إسناده حسن: عن المرفوع
لم يكتب إال بهذا اإلسناد فيما أعلـم، وقـد   »  وأشار البيهقي إلى إعالله بقوله

 .«روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفا عليه
ومن  371و 2/325)وهذا الموقوف هو ما رواه يحيى بن معين في تاريخه 

والاللكائي ( 15كما في األربعين المتباينة البن حجر ص)طريقه الخالل في الجامع 
والمزي في تهذيب الكمال ( 27/230)وابن عساكر ( 2/56)والبيهقي ( 6/1227)
عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العالج بن اللجالج، عـن  ( 22/531)

من طرق عن مبشـر  ( 1/220)الطبراني ورواه  .أبيه، عن ابن عمر موقوفا عليه
ورواه ابن ابـن   !عن عبد الرحمن بن العالء، عن أبيه، عن جده اللجالج  مرفوعا

من طريق أبي همام عن مبشر، عن عبد الرحمن بن العـالء،  ( 50/217)عساكر 
 !!عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر موقوفا

الميـزان  )بشـر  ومبشر ثقة، أما عبد الرحمن فمجهول لم يرو عنه سـوى م 
 171جـامع الترمـذي   )وأشار أبوزرعة والترمذي إلى أنه ال يعـرف  ( 2/571

وقد اضطرب في سنده على ثالثة ألوان، فيكون الحمـل  ( 311والشمائل المحمدية 
 .عليه
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وحفص بن  -وقد علمت حاله–ولده : أما والده فلم أجد راويا عنه سوى اثنين
، فال تثبـت  (واللسان 3/110ح والتعديل الجر)عمر بن ثابت؛ وهذا منكر الحديث 

إلى العالء رواية، ولذل  لم يعتمد الذهبي توثيق العجلي وذكر ابن حبان لـه فـي   
ُوثِّق، فيكون العالء مجهول العين على : فقال في الكاشف -وهما متساهلين–الثقات 
 .وعليه فالحديث شديد الضعف لتعدد العلل فيه .الصحيح

والضـعيفة  ( المعـارف  223ص)في أحكام الجنائز  وضعفه موقوفا األلباني
 (2/223)والتعليقات على هداية الرواة ( 2120)

أخبرني الحسـن بـن أحمـد    »  بكر الخالل، قال وتعلق بعضهم بما رواه أبو
حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقرئ : الوراق، قال
بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري فـي   كنت مع أحمد: فأخبرني قال. يرشد إليه

فذكر فيها الحديث، وفيه أن ابن قدامة أخبر اإلمام أحمد بحديث ابن عمر ... جنازة
-122األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص. )من رواية مبشر، فعمل به أحمد

126). 
هذا منكر، وقد أعل اإلمام األلباني رحمه اهلل هذه القصة بجهالة شـيخ  : قلت

خالل وغير ذل ، وألن الثابت ما رواه أبوداود أنه سمع أحمد سئل عن القـراءة  ال
، وقـد  (2120المعارف، والضعيفة  223أحكام الجنائز ص. )ال: عند القبر  فقال

الجـامع للخـالل كمـا فـي     . )سأل الدوري اإلمام أحمد هذا السؤال فأجاب كذل 
ور السلف، كـأبي حنيفـة   ، وهذا مذهب جمه(15األربعين المتباينة البن حجر ص

 (انظر الضعيفة. )ما علمت أحدا يفعل ذل : ومال ، الذي قال
 .فبقي الحديث مرفوعا وموقوفا على شدة ضعفه

فهم بعضهم أن تحسين ابن حجر هو لطريق عبد الرحمن بن العالء، : (تنبيه)
وليس كذل ، فإنه وإن كانت عند الطبراني روايتـان إال أن ابـن حجـر صـحح     

عن ابن عمر، والذي ورد مرفوعا عند الطبراني من طريق عبد الرحمن  المرفوع
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ليس عن ابن عمر، بل هو من مسند اللجالج، كما أن ابن حجر عندما أورد رواية 
 .لم يحسنها، بل سكت عليها( 2/130)عبد الرحمن بن العالء في التلخيص الحبير 

 أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرفق أمتي ألمتي عمر 
 .أمتي حياء عثمان وأقضى أمتي علي بن أبي طالب وأصدق

له عـدة  و (.لأللباني 775أنظر ضعيف الجامع الصغير رقم)الحديث ضعيف 
طرق، وحكم الحفاظ عليه باإلرسال والضعف، منهم الدارقطني، والحاكم، وأبونعيم 
األصبهاني، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب، وابن تيمية، ومحمـد بـن عبـد    

 .«إن لكل أمة أمينا، وأميننا أبوعبيدة بن الجراح » ي، وإنما تثبت فيه جملةالهاد
وأفرد الحديث بالتخريج الحافظ محمد بن عبد الهـادي، ومـن المعاصـرين    
مشهور حسن آل سلمان في جزء مطبوع، وذكر في مقدمتـه هـذه النتيجـة، وأن    

يحه للحـديث  الشيخ األلباني أقرها بعد قراءته للدراسة، وأنه رجـع عـن تصـح   
 .، واهلل أعلم(1225الصحيحة )

وهذا الحديث مع كونه في جانبنا أهل السنة إال أن الهوى لم يجعلنـا نغـض   
  .الطرف عن ضعفه ونحتج به

صـح فـي   في القـرآن وبمـا   وقد أغنى اهلل هؤالء الصحابة الكرام بالكثير 
للرافضـة  أن نلتمس لهم الواهي والضعيف، ولكن اعجـب  بما يغنينا عن فضائلهم 

فـإن  ! الذين ال يحتجون من الحديث إال بالقطعة التي تخص عليا رضي اهلل عنـه 
كانوا يضعفون الحديث فهذه القطعة ضعيفة معه، وإن كانوا يثبتونه فأين هم عـن  

 !!تتمته  فاعتبروا يا أولي األبصار

 فلطمه أرسل ملك الموت إلى موسى
 .(الحديث)عينه ففقأ( لطمه) صكهجاءه فلما
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وعنـده  ( 2372)ومسلم ( 3207)هو من حديث أبي هريرة، رواه البخاري 
 .(ففقأ عينه)زيادة 

هذا ال يليق بنبي أن يغضـب فيـبطش بطـش     :وقالواقد استنكره الروافض 
إن هذا من عمل  ولكن القرآن يثبت لموسى أنه لطم رجال فقتله ثم قال . الجبارين
 ق باألنبياء فهل يحكي القرآن خرافة ال تلي. الشيطان

 11آللئ األخبار للتويسـركاني ص كتاب في بل الرواية مثبتة في كتبهم كما 
أن الطباع البشرية مجبولـة   »على واستدل به الكاشاني  2/205واألنوار النعمانية

مداد إمع طول عمره و وقصة آدم . على كراهة الموت مطبوعة عن النفور منه
المحجـة  )« مع مل  الموت كاية موسى أيام حياته مع داود مشهورة، وكذل  ح

 (.2/201البيضاء
إن اهلل لم يبعث مل  الموت لموسى وهو يريد قـبض  » يقول اإلمام ابن حجر 

وإنما لطم موسى مل  الموت ألنه رأى آدميًا . روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختيارا
إلى إبـراهيم  وقد جاءت المالئكة  …دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه مل  الموت 

وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قـدم لهـم   
  .(6/510فتح الباري)« المأكول ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه

وثبت بالكتاب والسنة أن المالئكة يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم كذل  
في قصتهم مع إبراهيم ومع لـوط عليهمـا   بعض األنبياء فيظنهم من بني آدم كما 
 ، وقال في مريم عليهـا السـالم    10-61السالم، واقرأ من سورة هود اآليات 

ـَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا َقاَلْت ِإنِّي َأُعوذو ِبالرَّْحَمـِن ِمنـَ  ِإن   َفـَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َف
 [ .17/مريم ]{ كونَت َتـِقـيًّا 

وفتح ( 15/121)نظر كالم الشراح في بيان معناه، مثل شرح مسلم للنووي وا
 (.6/221)الباري البن حجر 
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 أرضعيه تحرمي عليه
يشنع الروافض بهذا الحديث على أهل السنة، وعلى كل حال فـإن رضـاع   
الكبير مشروع عند القوم حتى إرضاع الذكور للذكور والـذين ال يخـرج مـنهم    

 .الحليب عادة
حـرم   إذا رضع الرجل من لبن امرأة  :قال( عليه السالم ) عبد اهلل عن أبي 

وإذا  من غير الرجل الذى كانت أرضـعته بلبنـه   عليه كل شئ من ولدها وإن كان
حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المـرأة التـي    رجل رضع من لبن

تبصـار  االس  20/203الحـر العـاملي   -( آل البيت )وسائل الشيعة )« أرضعته
محمـد   بلغـة الفقيـه السـيد    7/321للطوسـي  تهذيب األحكـام  3/201للطوسي
 .3/125بحرالعلوم

ومنها عن التهذيب فـي  . وردت في كتب الشيعة في الرضاعوهنا  روايات 
إذا رضـع   :أبى عبد اهلل عليه السـالم، قـال   عن جميل بن دراج عن »: الموثق 

ا، وان كان الولد من غير الرجـل  حرم عليه كل شئ من ولده امرأة الرجل من لبن
ولـده   حرم عليه كل شئ مـن  وإذا ارضع من لبن رجل أرضعته بلبنه ، الذي كان

 .«إن كان من غير المرأة التي أرضعتهو
 : همااالعاملي لها والطوسي وغيرهما أمر فقد تبين من الرواية وتصحيح

مـرأة  بصحة رضاع الكبير الرجـل مـن ال   علماء األثني عشرية قالواأن »
إذا رضع الرجل من لبن امرأة »  رجوعا لقول ابي عبد اهلل في الرواية اآلنفة الذكر

 .«ولدها حرم عليه كل شئ من
البخـاري   وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول اهلل بسند صحيح في صـحيح 

 .وغيره
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الرجل رجوعا  أن علماء األثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من
وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليـه   ) :اهلل في الرواية اآلنفة الذكر لقول ابي عبد

 .كل شئ من ولده
لم يقل به أحد إال شذاذ اآلفاق علماء األثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير  وهذا

إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ  وشذوذ جنسي
 :الكليني الجنسي هو ما رواه
 أن أبا طالب كان يرضع النبي صلى اهلل عليه وسلم ألم تزعموا ب

ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه 
 حليب مشبع يكفيه يومه كله   

 :إقرأوا هذه الروايات إن شئتم
لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السالم وال مـن   «عن أبي عبد اهلل قال  -
فيمص منها ما يكفيه اليـومين  . فيضع إبهامه في فيه النبي كان يؤتى به . أنثى

 (.باب مولد الحسين بن علي. كتاب الحجة 1/316الكافي ) »والثالث
فألقاه أبو . مكث أياما ليس له لبن لما ولد النبي  «عن أبي عبد اهلل قال  -

لب على فأنزل اهلل فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طا. طالب على ثدي نفسه
 باب مولـد النبـي   . كتاب الحجة 1/373الكافي ) »حليمة السعدية فدفعه إليها

 (.ووفاته
كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسـانه فيمصـه    عن أبي الحسن أن النبي  -

 (.باب مولد الحسين 1/317الكافي ) »ولم يرتضع من أنثى. فيجتزئ به
يفة قالت عنـدما نـزل   أن امرأة أبي حذ( 10/27)جاء في صحيح ابن حبان 

كنا نـرى  » ( أدعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل)ه تعالى في حق أوالد التبني ـقول
بلغ ما بلغ الرجال » وفي رواية ( 3/15رواه البخاري وانظر االصابة)« سالما ولدا

أي أنـه  ( رواه مسلم)« عقل ما يعقل الرجال» وفي رواية « وعلم ما علم الرجال
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في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو  كان حدثا وإن ورد
  .عند بداية بلوغهم

صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمـه  » قال أبو عمر 
شرح )« المرأة ثديها فال ينبغي ألحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي

 (.3/316الزرقاني
ل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن فإن قيل إنه ورد أنه رج

 .الرضاع بأنه عادة ال يكون إال للصغير
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبـد اهلل ابـن   
أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إنـاء قـدر رضـعته    

فكان بعد ذل  يدخل عليها وهـي  فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام 
اإلصابة البـن   1/271الطبقات الكبرى)« لسهلة حاسر رخصة من رسول اهلل 

 (.7/716حجر
 .أرضعيه تحرمي عليه: والنبي هو الذي قال

 .ثم إن النص لم يصرح بأن االرضاع كان بمالمسة الثدي
 سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضـى 

 بالرضاع المباشر بزعمكم 
حرم المصافحة  فكيف يجيز لمس الثـدي بينمـا    أونسي هؤالء أن النبي 

 يحرم لمس اليد لليد 
ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على مالمسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم 

بين ثـديي  !( يقّبل)عن معصوميكم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان ال ينام حتى 
 .بين ثدييها( وجهه)نته الشابة فاطمة، وأنه ال ينام حتى يفعل ذل ، وحتى يضع اب
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كـان  » إنه صلى اهلل عليه وسلم : بل أين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي
وقد ! )«(يشمها ويلتذ من استشمامها)يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة 

 (!تقدمت هذه النقول
 أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات  رضاعة: ثم أيهما أعظم

نما تقـوم  إعودا على بدء، فإن الحجة ال تقوم على الخصم بما فهمه خصمه و
ولكنهم شهوانيون ال يخطر علـى ذهـنهم إال مـا     .بنص صريح يكون هو الحجة

 .يدغد  غرائزهم الحيوانية
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبـت لـه   

 م الرضاعة أم ال حك
ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضـاع  

وهذا من عجائب الشـيعة  . الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا
الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة بعمى في أبصارهم عنـد  

 . اجعهم الملقبين بآيات اهللمطالبتهم بالنظر في كتبهم وكالم مر
وأما سائر االستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فـال  »يقول الخميني 

 (.2/216تحرير الوسيلة)« بأس بها حتى في الرضيعة
 هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم . قليال من اإلنصاف

 سميته محسنا.. أروني ابني ما سميتموه
ا أن عمر أسـقطه مـن بطـن    كذبإثبات محسن الذي زعموا يقصد الرافضة 
 .فاطمة أثناء ضربها

 :وهذا بيان الحديث الذي احتجوا به على إثبات الُمَحسِّن المذكور
والحـاكم  ( 111و 1/11)وأحمـد  ( 123)روى البخاري في األدب المفـرد  

وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ ( 110و 3/165)
فقال أروني ابني  لما ولد الحسن جاء رسول اهلل » على رضي اهلل عنه قال عن 
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ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين قال أروني ابني ما 
فقـال   سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسين فلما ولدت الثالث جاء النبي 

محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولـد   أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل هو 
 .«شبر وشبير ومشبر هرون

إليـه بسـند   ( 3/16)وتابع إسرائيل زكريا بن أبي زائـدة، رواه الطبرانـي   
 .صحيح

من طريق يونس بن أبـي  ( 12/117)وابن عساكر ( 3/161)ورواه الحاكم 
 .إسحاق عن أبيه

( أطرافه 1/276)والدارقطني في الغرائب واألفراد ( 3/17)ورواه الطبراني 
من طريق إبراهيم بن يوسف، عـن   -(111-12/117)ومن طريقه ابن عساكر –

 .أبيه، عن جده أبي إسحاق
وإبراهيم ضعيف، ونص الدارقطني على تفرده عن أبيه، وقال إنه غريب من 

 .هذا الطريق
فبقيت روايتا إسرائيل وزكريا، وهما سمعا من أبي إسحاق بعـد اختالطـه،   

 .ه عن أبيه كالم يسيرويونس في روايت
وأبوإسحاق لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، وشيخه مجهول لم يـرو عنـه   

 .غير أبي إسحاق
 (محسن)وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، ولكن ليس في شيء منها ذكر 

وقد خالف هؤالء الرواة قدماء الرواة عن أبي إسحاق الذيم سمعوا منـه قبـل   
 (.133ح  77ضعيف األدب المفرد ص)رواية ولذل  ضعف األلباني ال اختالطه،

فتبين أن الحديث فيه أكثر من علة، ولكنه لو صح لم يكـن إال دلـيال علـى    
( الُمَحسِّـن )سخف عقول الرافضة وتناقضهم في استداللهم، فهذه الرواية تنص أن 

ُولد في حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بينما يزعم الرافضة أن عمـر بـن   
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ضي اهلل عنه أسقطه من بطن فاطمة وهي حامل به بعد وفاته صلى اهلل الخطاب ر
 !فهكذا استدالالتهم، ال عقل وال نقل!! عليه وسلم

ثم لنفترض جدال أن هنا  من اسمه الُمَحسِّن فعال، فهل هو إمام ثالث عشـر  
 !عندهم لكونه من ولد فاطمة أسوة بالحسن والحسين  اهلل أعلم

 واإستسق ألمتك فإنهم هلك
الخبر من رواية أبي معاوية عن األعمش، عن أبي صالح عن مال  الدار أنه 

فقـال يـا    أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبـي  »  قال
ائت عمـر  : رسول اهلل إستسق ألمت  فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له

: فأخبر عمر، وقال .كيس الكيسفأقرئه السالم وأخبره أنكم مسقون وقل له علي  ال
 .«يا رب ال آلو إال ما عجزتو عنه

وهذا الخبر يستدل به أهل الضاللة على دعاء األموات مـن غيـر اهلل،   : قلت
 :وال يصح لهم االستدالل به ال رواية وال دراية، فهو ضعيف منكر، فيه أمور

وأما تسميته . جهالة الرجل الذي أتى إلى قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم: أوال
كما ورد في رواية سيف، كمـا فـي    –أحد الصحابة  –بالل بن الحارث المزني 

( 120ص )فقد أجاب عنها العالمة األلباني رحمه اهلل في التوسل ( 2/251)الفتح 
وهو ابـن   –وتسميته بالاًل في رواية سيف ال يساوي شيئًا، ألن سيفًا هذا » : بقوله

يـروي  » فه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيـه  متفق على ضع –عمر التميمي 
ومن كان هذا شـأنه ال  . «إنه كان يضع الحديث: الموضوعات عن األثبات، وقالوا

بل رمـاه ابـن حبـان والحـاكم      .«تقبل روايته وال كرامة، ال سيما عند المخالفة
 .(2/215تهذيب التهذيب )بالزندقة 
فـي  نا له بالثقة لم نشـهد لـه بالضـبط    مال  الدار مجهول الحال، إذا شهد: ثانيا

فـإن ضـبط    .روايته، وما قيل إنه خازن عمر لم ُيسلِّم به عند بعـض البـاحثين  
 .المخازن ال يحتاج الى ضبط ذاكرة بخالف الحديث
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( 1/316) ((اإلرشاد  ))اإلرسال، وقد صرح بذل  الخليلي في و المخالفة :ثالثا
وعليه  .«لدار هذا الحديث، والباقون أرسلوهإن أبا صالح سمع مال  ا: يقال» : فقال

 !فزاد في السند علة
أن األعمش ممن يجمع حديثه، وتفرد أبي معاوية عن األعمـش دون  : رابعا

بقية أصحابه الثقات الكثر غير مقبول، وال سيما عند من يعد هذه الحكاية أصال في 
 !!أصول الشرع
ة واألشـاعرة أال يأخـذوا   الرواية ليست متواترة، وقد عاهد الشـيع : خامسا

 !باآلحاد في العقائد
نكارة متنه، وقد نبه على ذل  سماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بـن  : سادسا

صـحته لـيس   : بقولـه ( 2/2251) ((فتح الباري  ))باز رحمه اهلل في تعليقه على 
بحجة على جواز االستسقاء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاتـه، ألن السـائل   

هول، وألن عمل الصحابة رضي اهلل عنهم على خالفـه، وهـم أعلـم النـاس     مج
بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا وال غيرها، بل عدل عمر عنـه  
لما وقع الجدب إلى االستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذل  عليه أحد من الصحابة، فعلم 

وليس في . ((سيلة إلى الشر  أن ذل  هو الحق، وأن ما فعله ذل  الرجل منكر وو
 .الخبر ما يدل على إقرار عمر للرجل على ما فعله

لو كانوا سائلينه شيئا لسألوه القضاء فيما اختلفوا فيه توفيرا للـدماء أن  : قلت
 .لكنهم لم يفعلوا. تراق

ليس في هذا الخبر ما ينص أن عمر َعِلَم بفعل الرجل وذهابـه للقبـر    :سابعا
بل ظاهر الخبر أنه إنما أخبره بالرؤيا وحسب، بدليل أنـه إنمـا   واستسقائه هنا ، 

 .أجاب عن وصية األخذ بالَكْيس فقط
أن هذه رؤيا منام، والرؤى ال تثبت أحكامًا شرعية، اللهم إال أن تكـون  : ثامنا

 .رؤيا األنبياء عليهم السالم، ألنها من الوحي، كما بينه العلماء
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رواية، وأنه لو صـح فلـيس فيـه حجـة     فتبين أنه شديد الضعف من جهة ال
  .للقبوريين من جهة الدراية

وأما ما جاء في رواية سيف بن عمر الضبي أن الرجل هو بالل بن الحارث 
قـال  . فإن سيفًا هذا زنديق بشهادة نقاد الحديث وكان يضع األحاديث: فهذا مردود

والحـاكم   ورماه ابن حبـان  .(2/271الجرح والتعديل ) «ضعيف» ابن أبي حاتم 
  (.2/215تهذيب التهذيب )بالزندقة 

التـاريخ  ( )ما آلو إال ما عجـزت عنـه  )أن البخاري اقتصر على قول عمر 
، ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبـر، وهـذه الزيـادة    (1215رقم  7/302الكبير 

دخلت في القصة وهي زيادة منكرة ومعارضة لما هـو أوثـق منهـا ممـا رواه     
تر  جمهور الصحابة التوسـل بـالنبي إلـى التوسـل      البخاري في صحيحه في

 .بالعباس

 (.أن المستسقي هو بالل بن الحارث)إستسق ألمتك 
 .هذه الدعوى من تخرصات سيف وأباطليله

ن سيفًا هذا منكر الحديث فقد قالوا عنه إنه كان يضع األحاديث، قال ابـن  إ -
قال ابن حبان يـروي  عدي وأبو حاتم مترو  الحديث وقال أبو داود ليس بشيء و

 (.215: 2تهذيب التهذيب )الموضوعات 
حديثه لـيس  : قال األزدي في الضحا . فيه الضحا  بن يربوع والسحيمي -
 . وهو والسحيمي من المجهولين اللذين تفرد بالرواية عنهما سيف. بقائم

نما جرى إإيراد ابن جرير لها وغيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة  -
فقد قال في مقدمـة تاريخـه   . جمع شتات الروايات من غير تمحيص لها فيه على

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره  »( 1/1)
فليعلم أنه لم : أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة قارئه
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وأنا إنما أدينا ذل  على إلينا، يؤت في ذل  من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه 
 .«إلينانحو ما أدي 

 وعمر بكر أبيو اهلل رسول عهد علىاستمتعنا 
 نهانا ثم .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع ماهفعلنا» جابر  فقال» وفي رواية 

 .«لهما نعد فلم . عمر عنهما
ـ لم وهنا  قاعدة مهمة في المسألة وهي أن من علم فهو حجة على من  . ميعل

 .فيجعلون من لم يعلم حجة على من علم. والرافضة يعملون بخالف هذه القاعدة
ثم إن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطرًا من خالفة عمر مـن الصـحابة   

 . إنما لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي اهلل عنه نفسه
وليس في الحديث داللة على أن أبا بكر رضي اهلل عنه يرى حلها إذ لم يذكر 
جابر اطالع أبي بكر على فاعلها والرضى به كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي 
بكر رضي اهلل عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو المالزم لرسول اهلل صـلى  
اهلل عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حاالته التحريم لها ، والذي نقصـده  

فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن  في هذه السطور أنه ال يلزم من كون البعض
ولو اطلع الصديق على فاعلها في خالفته لوقف منـه موقـف   ، يكون مطلعًا عليها

الفاروق عمر رضي اهلل عنه ألن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل 
وقال فيها أشد القول ولعـل  . عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذل  فنهى عنها

حيث لـم يشـترط فيهـا    ( نكاح سر)ب في عدم اطالع الصديق عليها لكونها السب
اإلشهاد، ولما كانت خالية عن اإلعالن حق لها أن تخفي على القريب فضال عـن  

 .المضطلع بأعباء الخالفة وأمر الناس كافة كأبي بكر
ونحن ال ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينـا  

وهذا ما أثبته جابر، ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم نهـى عـن    . دهر من
وهذا ليس بغريب، وذل  أنـه يسـتحيل أن   . المتعة بعد ذل  ، ولم يعلم بذل  جابر
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النبي صلى اهلل عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شـيء أنـه يجمـع جميـع     
ان النهي مما غـاب عـن   فك. بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائب. يخبرهموالصحابة 

جابر، ولم يسمعه من النبي صلى اهلل عليه وسلم، فظل على األصل وهو اإلباحـة  
 .حتى علم عن طريق عمر أنها حرام فقال بتحريمها

 أسكت ال أم لك، إنما ذلك إذا تجلى بنوره
: رأى محمد ربه تعالى ، فقلت البن عباس : عن عكرمة عن ابن عباس قال 

أسكت ال أم ل ، إنما : ال تدركه اإلبصار وهو يدر  اإلبصار  قال: أليس اهلل يقول
 . ذل  إذا تجلى بنوره لم يقم لنوره شيء

 (.112ص  7ج . 1/71دمجمع الزوائ. 2/113هامش تهذيب التهذيب)
وقـد  . فإن الرواية ليس فيها أسكت. تكذبأسكت أنت أيها الرافضي فقد : قلت

مع أن الرواية ال وجود . النسائي وغيره سكت المدلس عن قول الهيثمي وقد ضعفه
 (. 1/71)لها باللفظ الذي ذكر في االحالة 

 أسكني فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي
» وسكت عليه وقال الـذهبي  ( 3/151المستدر )أخرجه الحاكم في : ضعيف

 .الحديث غلط ألن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة

 .سم علي والقمر إذا تالهاإسمي في القرآن والشمس وضحاها وا
 « واسم الحسن والحسين والنهار إذا جالها واسم بني أمية والليل إذا يغشاها

قال ابن الجوزي هذا منكر جدا بل هو موضوع وفيـه ثالثـة   » قال الحافظ 
 (.5/321لسان الميزان)« مجاهيل الحوضي وموسى وأبوه
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 إنهم ما زالوا مرتدين. أصحابي أصحابي فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك
وما محمد إال رسول قد خلت من قبله )الشيعة يحتجون بهذه اآلية : فائدة مهمة

ليؤكدوا أن الصحابة ارتدوا من بعد (. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسل
 .إال ثالثة أو سبعة موته

 يشددون وهذا يدل على تناقضهم فإنهم عندما يدافعون عن االستغاثة بغير اهلل
إن  ميـت  )متجاهلين قوله تعالى . على أن النبي لم يمت بل هو باق حي في قبره

 (.وإنهم ميتون
 :السؤال األول لمن يفرطون في محبة وتعظيم علي

 هل بايع علي مرتدين  وزوج أحدهم ابنته  وسمى أبناءه بأسمائهم 
 مرتد  هل صرح علي على ٌال بعد موت عمر بأن ابنته أم كلثوم كانت تحت

لنبيه  تعالىوإنما تحذيرهم من ذل  كما قال  ثم إن اآلية ال تفيد تحقق االرتداد
فلماذا أخذتم القرآن عنهم وهـم  . َأَفَأْنَت توْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيكوونووا ُمْؤِمِنيَن  الكريم

 مرتدون محرفون للنصوص  وهل عندكم بدائل عنهم 
. وأرسل أبو بكر في حربهم النبي  جماعة ارتدوا بعد موتعلى أن هنا  

وكان ممن حاربهم علي الذي كانت تحته امرأة من سبيهم وهي خولة بنت جعفر أم 
ونسـب  ( للقاضي النعمان المغربـي  3/215شرح األخبار)محمد بن علي األكبر 

بحـار  )المجلسي هذا القول إلى المحققين من الرواة وجعله هـو القـول األظهـر    
 (. 22/11األنوار
أم محمد بن الحنفيـة كانـت مرتـدة فاسـترقها علـي      » ذكر الحافظ أن و

وذكر الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد أنه قسم سـهم  . واستولدها
بني حنيفة خمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة وعزل الخمس حتى قدم به علـى  

لت وروينـا فـي   أبي بكر ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذل  السبي ق
رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير لـه   جزء بن علم أن النبي 
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وهذا يؤكد أن عليـا  (. 2/50التلخيص الحبير) »وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد
 شار  في حروب الردة 

هل يتناقض القرآن  كيف يفهم من هذا ارتدادهم وهـو الـذي   : السؤال الثاني
مهاجرين وأنصارا  كيف يمكن اهلل للمنقلبين أن يتملكوا المنصب اإللهي أثنى عليهم 

 ويحرم منه من وعدهم بالتمكين 
فهل عندكم من مخرج سوى القول بالبداء وأن اهلل بدا له في الصحابة ما لـم  

 يكن يعرف له من قبل 
فهـل  . والقرآن خص المهـاجرين واألنصـار بالثنـاء   . حديث أصحابي عام

 ونهم بالثناء موافقة للقرآن الرافضة يخصص
باالسالم ولم يكـن النبـي يعلـم     هرونالقرآن أثبت وجود منافقين كانوا يتظا

َوِممَّْن َحْوَلكوم مَِّن األْعَراِب ُمَنـاِفقووَن َوِمـْن َأْهـِل    العديد منهم كما قال اهلل تعالى 
فهذه اآلية متعلقة بالمنافقين ال .  ْعَلُمُهْماْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َن
 .وأبو بكروعمر منهم. بالمهاجرين واألنصار وأصحاب الشجرة

ال )تأمل قولـه  . ال يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة وقد قال الرسول 
رواه الترمذي وأبـو  ( )لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)وفي لفظ ( يدخل النار

وصـحيح   3033وصحيح الترمـذي  7610باني في صحيح رقمداود وصححه األل
تفسـير  )وقد احتج به حتى الشـيعة مـنهم الطباطبـائي فـي     (. 2712أبي داود
 (.11/213الميزان

والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ممن صحبني أقوام حتـي إذا رأيـتهم   
ا اختلجوا دوني فألقولن أصحابي أصحابي أصحابي فيقال إن  ال تدري ما أحـدثو 

ذكره الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة  .«بعد إيمانهم ارتدوا على أعقابهم القهقري
هم الخوارج ويروي عن النبي أنهم يمرقون من الدين كما يمـرق السـهم   : الباهلي

 (. 2/162نمجمع البيا «...من الرمية
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أما بالنسبة للصحبة فإنها إسم جنس ليس له حد في الشـرع وال فـي اللغـة،    
رف فيها مختلف والنبي صلى اهلل عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيد وال قـّدرها  والع

ليردن » فقد جاء في رواية ، بقْدٍر بل عّلق الحكم بمطلقها وال مطلق لها إال الرؤية 
 (.11/313فتح الباري) «علّي الحوض رجاٌل ممن صحبني ورآني
فيمـا أخرجـه    فقد روى أنس بن مال . والرسول قد ذكرهم بصيغة التصغير

ليردن علّي الحوض ممـن  » البخاري ومسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قـال 
صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلّي اختلجوا دوني فـألقولّن أى ربي ُأَصْيحابـي 

 2302شـرح مسـلم  )إن  ال تدري ما أحدثوا بعــد   : ُأَصْيحابـي َفَليقالـّن لي
 (. 6211والبخاري

( زمرة)ومـرة ( رجال منكم)ومرة ( من أمتي)لروايات أنهم جاء في بعض ا
فال يصـح أن يحمل المعنى على نص واحد فقط هو في حـد ذاته ليس دلياًل على 
 . ذم الصحابة فبات ظاهرًا لدينا أن األمر ال يعدو أن يكون من خزعبالت الرافضة

هم بـل  أما قوله في الحديث أنه عرفهم ليس بالضرورة أنه عـرفهم بأعيـان  
ترد عليَّ أمتي الحـوض وأنـا أذود   » بمميزات خاصة كما يوضحها حديث مسلم 

نعم : يا نبي اهلل أتعرفنا  قال: الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، قالوا
ولُيصدَّن . لكم سيما ليست ألحد غيركم تردون علّي غرًا محجلين من آثار الوضوء

يارب هؤالء من أصـحابي فيجبنـي ملـ     : قولعني طائفة منكم فال يصلون، فأ
 ( .227)رقم /3شرح مسلم)« وهل تدري ما أحدثوا بعد  : فيقول

 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
ولو كان التصحيح والتضعيف عند أهل السنة . أهل السنة ضعفوا هذا الحديث

الحث علـى  بحسب موافقة المذهب لصححوا الحديث ألن فيه ثناء على الصحابة و
 .لكنهم حكموا على الحديث بالضعف. االقتداء بهم

 .رواه الحارث بن غصين عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر
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 .فيه الحارث بن غصين مجهول كما قال ابن عبد البر
وهو األولى أن يضعف . وفيه سالم بن سليمان. وفيه أبو سفيان وهو ضعيف

 (.1/71 51لسلة الضعيفة رقم س)الحديث ألجله كما قال الشيخ األلباني 
 (مهما أوتيتم من كتاب اهلل): وفيه عدة طرق أخرى هكذا
 . جويبر بن سعيد االزديو. فيه سليمان بن أبي كريمة

 .وفيه الضحا  وهو ابن مزاحم الهاللي مترو 
 .قال ابن الجوزي بوضعه والحافظ العراقي بأن سنده ضعيف

 فهو غنم للمؤمن.. أظلكم شهر رمضان
ج الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ الغنيمة ليس خاصا بما يسلبه المسـلم  يحت
 (.2/302)والبيهقي في السنن الكبرى  2/372المسند)رواه أحمد في  .من الكافر

 (.لأللباني 1020أنظر ضعيف الجامع الصغير. )ضعيف

 أعطيت في علي خمس خصال لم يعطها نبي يقضي ديني ويواري عورتي
وأما الخامسة فإني ال أخشى . وضي ولوائي معه يوم القيامةوهو الذائد عن ح

رواه العقيلـي  » قـال الحـافظ   . «أن يكون زانيا بعد حصان وال كافرا بعد إيمان
 (.2/202لسان الميزان)« وإسناده لين
متـرو   : فإن فيه حسين بن عبد اهلل أبو علـي العجلـي  . بل موضوع: قلت
يشبه » وقال ابن عدي « ديث على الثقاتكان يضع األحا» قال الدارقطني . وضاع

 1/56تـاريخ بغـداد  )« وقال الخطيب كان غير ثقة« أن يكون ممن يضع الحديث
ــدال ــزان االعت ــزان 1/521مي ــان المي ــي  (.2/215لس ــيم ف ــو نع ورواه أب

. أنه الخـدري ( زعموا)من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد ( 10/211الحلية)
وظـن   كذابي عن أبي سعيد الكلبي الكوفي الوهذا من خدع عطية الذي كان يرو
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وعطية أحاديثه ليست نقية فكـن منهـا   . له صحبة بأبي سعيد الخدري كثيرون أنه
 .وهو ضعيف متشيع كما صرح به جمع من أهل العلم كالنووي وغيره. على تقية

 أعلم أمتي بعدي علي
 (.1/370بالفردوس بمأثور الخطا)وقد أورده الديلمي بال إسناد . ال أصل له

 إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة
 الحديث صحيح بتعدد طرقه ورواياته 

هذه أسانيد تقام بها الحجـة فـي   » وقال ( 1/121المستدر )رواه الحاكم في 
 .ووافقه الذهبي« تصحيح هذا الحديث
 (.63تخريج الكشاف ص)« إسناده حسن» وقال الحافظ 

من حديث عبد اهلل بن عمرو وحسـنه،   رواه الترمذي» قال الحافظ العراقي 
وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجة من حـديث أنـس وعـوف بـن مالـ       

 (.3/111تخريج اإلحياء)« وأسانيدها جياد
« إسـناده حسـن  » وقال محققو مسند اإلمام أحمد بتحقيق شعيب األرناؤوط 

لسان )هور وصف الحافظ هذا الحديث بأنه مش، ورواه الترمذي (.12/122المسند)
 (.6/56)ومحفوظ ( 1/121الميزان

والحديث فيه عبد الرحمن بـن زيـد األفريقـي قـال عنـه الحـافظ فـي        
وله شاهد من حـديث  « ضعيف في حفظه وكان رجال صالحا» ( 1/210التقريب)

أنظر تفصيل األلباني القـول فيـه فـي    ) .والحديث بمجموع طرقه حسن. معاوية
 (.032سلسلة األحاديث الصحيحة ح رقم

قال صلى اهلل عليه وسلم في بيان هذه الفرقة الناجية من بين الفـرق الهالكـة   
 .«من كان على ما أنا عليه وأصحابي»
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والطباطبـائي فـي تفسـيره    ( 21/30بحار األنـوار )نقله المجلسي في  وقد
ونحن أهل السنة نتبع أهل البيـت   ،أن الفرقة الناجية هم أتباع أهل البيت( 3/310)

فإن صـّح حـديث    ،أما هم فيزعمون أنهم أتباع طرف واحد فقط ،أيضًا والصحابة
وإن صّح حديث الصحابة فهو يشمل أهـل   ،أتباع أهل البيت فهو يشمل أهل السنة
 .فثبت نجاة أهل السنة على كل حال، تأكيدالالسنة كذل  ولكنه لن يشمل الرافضة ب

 رواية االفتراق عند الشيعة
وال : كم افترقت بنو إسرائيل  فقالوا» ال لليهود روى المجلسي عن علي أنه ق

أفترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إال . تمكذب: فقال علي. فرقة واحدة
فهذه : قال( ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون) واحدة ، فان اهلل يقول 

 (.1/211تفسير الميزان 12/6بحار األنوار)« التي تنجو
هو المتفق عليـه مـن علمـاء    » اهلل الجزائري عن هذا الحديث  وقال نعمة

: ومن هم  قال: قيل: االسالم، لكن الترمذي من العامة نقله في صحيحه بزيادة هي
: قـال : وأما الشيعة فزادت في روايته هكذا. الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي

واحدة ، وهـي التـي   افترقت امة موسى على أحد وسبعين فرقه كلها في النار إال 
اتبعت وصيه يوشع، وافترقت امة عيسى على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إال 
واحدة، وهي التي اتبعت وصيه يوشع، وافترقت امة عيسى على اثنـين وسـبعين   
فرقة كلها في النار إال واحدة، وهي التي اتبعت وصية شمعون، وسـتفترق امتـي   

ي النار إال واحدة، وهي التي تتبع وصيي عليا عليه على ثالثة وسبعين فرقة كلها ف
 (.1/61لنعمة اهلل الجزائري 1/61نور البراهين)« السالم

ستفترق أمتـي علـى ثـالث    : وفي الحديث المشهور» قال الفيض الكاشاني 
التفسـير  )« وسبعين فرقة، كلها في النار إال واحدة، وهي التي تتبع وصيي عليـا 

 (.1/355األصفى
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 (عثمانفي قول منسوب لعائشة )عثال فانه كفر أقتلوا ن
كان يذهب إلى التشيع وفي حــديثه  «فيه نصر بن مزاحم قال فيه العقيلـي 

وقـال  ( 1111)رقـم  ( 2/300)الضـعفاء للعقيلـي   ) »اضطراب وخطأ كثـير
: ـًا، وقـال أبو حـاتم كذابكان : رافضي جـلد، تركوه وقال أبو خيثمة«الذهـبي 

رقم ( 2/253الميزان للذهبي ) »ضعيف: و ، وقال الدارقطنيواهي الحديث، متر
كان نصر زائفًا عن الحق مائاًل، وقال صـالح بـن   : وقال الجوزجاني(. 1026)

نصر بن مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير، وقال الحافظ أبي الفتح : محمد
وعلى ( 13/213تاريخ بغداد ) »نصر بن مزاحم غال في مذهبه: محمد بن الحسين

ذل  فهذه الرواية ال يعول عليها وال يلتفت إليها إضافة إلـى مخالفتهـا للروايـات    
 .الصحيحة الناقضة لها

 إقرأوا يس على موتاكم
أو إقرأوا على موتاكم يس وهذا الحديث قد اجتمعت فيه علل عديدة كما بّينـه  

 :الحافظ ابن حجر في التلخيص، منها
فقد أعله ابـن القطـان   : االضطراب -3ه جهالة أبي -2جهالة أبي عثمان  -ا
وقال الدارقطنى هذا حديث ضعيف اإلسناد مجهول المتن وال يصح حـديث  . بذل 

 (.611)إرواء الغليل لأللباني  102/ 2التلخيص الحبير )في الباب 

 اآلثم الغادر الخائن كاذبإقض بيني وبين هذا ال
 حـدثنا  .الضـبعي  اءأسـم  بن محمد بن عبداهلل حدثني» الحديث رواه مسلم 

 أميـر  يا: عباس قال: قال. حدثه أوس بن مال  أن الزهري؛ عن مال ، عن جويرية

 أمير يا .أجل :القوم فقال .الخائن الغادر اآلثم كاذبال هذا وبين بيني اقض! المؤمنين

 قدموهم كانوا قد أنهم إلي يخيل :أوس بن مال  فقال(: رحهماو بينهم فاقض !المؤمنين
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 أن أتعلمـون  !واألرض السماء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكم .اتئدا :عمر لفقا) لذل 

 العبـاس  علـى  أقبل ثم .نعم :قالوا) صدقة تركنا ما .نورث ال (قال رسول اهلل 

 اهلل رسـول  أن أتعلمان  !واألرض السماء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكما :فقال وعلي

 كـان  وجـل  عز اهلل إن :عمر فقال .(نعم :قاال) صدقة تركناه ما .نورث ال قال 

 من رسوله على اهلل أفاء ما :قال .غيره أحدا بها يخصص لم بخاصة  رسوله خص

 (ال أم قبلهـا  التي اآلية قرأ هل أدري ما) [7/الحشر /51]وللرسول  فلله القرى أهل

  أخذهاوال .عليكم استأثر ما !فواهلل .النضير بني أموال بينكم  اهلل رسول فقسم :قال

 بقي ما يجعل ثم .سنة نفقة منه يأخذ  اهلل رسول فكان .المال هذا بقي حتى .دونكم

 ذلـ    أتعلمـون  !واألرض السماء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكم :قال ثم .المال أسوة

 :قـال  .نعم :قاال ذل   أتعلمان :القوم به نشد ما بمثل وعليا عباسا نشد ثم .نعم :قالوا
 تطلـب  فجئتمـا،  . اهلل رسـول  ولي أنا :بكر أبو الـق  اهلل ولرس توفي فلما

 رسول :قال بكر أبو فقال .أبيها من امرأته ميراث هذا ويطلب أخي ، ابن من ميراث 

 إنـه  يعلم واهلل خائنا، غادرا آثما اكاذب فرأيتماه) صدقة تركنا ما .نورث ما   )اهلل

 بكر أبا وولي  اهلل رسول ولي وأنا .بكر أبو توفي ثم .للحق تابع راشد بار لصادق

 جئتني ثم فوليتها للحق تابع راشد بار إني يعلم واهلل خائنا غادرا آثما اكاذب فرأيتماني

 دفعتهـا  شـئتم  إن :فقلت .إلينا ادفعها :فقلتما .واحد وأمركما جميع وأنتما .وهذا أنت

ـ  كـان  بالـذي  فيها تعمال أن اهلل عهد عليكما أن على إليكما   .اهلل رسـول  ليعم

 !واهلل ، وال .بينكما ألقضي جئتماني ثم :قال .نعم :قاال أكذل   :قال .بذل  فأخذتماها

رواه )« إلـي  فرداها عنها عجزتما فإن .الساعة تقوم حتى ذل  بغير بينكما أقضي ال
 .(1757مسلم

 التعليق على الحديث
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ـ ادرا إذا كانت عقيدة علي بن أبي طالب قد رضي في عمر أنه كان غ ا كاذب
خائنا فكيف يرتضي المجيء إليه ليحكم بينه وبين العباس  هذه صورة أخرى مـن  

 .صور التناقض التي يصورها المذهب الشيعي
كيف كان عمر عند علي بهذه الصفات ثم يزوجه ابنته  هـذا عـين الطعـن    

من ارتضى البنته الزواج ممن يحمـل  . المبطن وغير المباشر لعلي بن أبي طالب
 .الصفات فهي في حقه أولىهذه 

غير جدير بأن يكون عليا  تجعل اكاذب اخائن اغادرمن كان مبايعة علي لثم إن 
 فإنه عجز عن إمامة بيته فكيف يكون جديرا بحماية األمة  .قدوة للناس

 :عندنا شهادات وقرائن تبطل باطل من يحملون النصوص ما ال تحتمل
غـادر خـائن    كاذبأبي بكر أنه لئن كان هذا حقا بأن عليا كان يرى في  

 فكيف يبايع علي من تكون فيه هذه الصفات  
: ا غـادرا خائنـا  كاذبلئن كان هذا حقا بأن عليا كان يرى في أبي بكر أنه كان  

ألن أبا بكر احتج على فاطمة بحديث صـححه  . فيكون علي مخطئا وهو بشر
 دينـارا ولكـن   وإن األنبياء لم يورثوا درهما وال)وهو حديث . عامة الرافضة
وقد اعتـرف   .ين خائنين آثمينكاذبفانقلب الرافضة بذل  غادرين . ورثوا العلم
نصـيبا حتـى    وكنا نرى لقرابتنا من رسـول اهلل  » حيث قال : علي بذل 

فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسـول اهلل  
 ي شجر بينـي وبيـنكم مـن هـذه     أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذ

يصنعه فيها  األموال فلم آل فيها عن الخير ولم أتر  أمرا رأيت رسول اهلل 
 . «إال صنعته

هل تأخذون بعين االعتبار في مـواقفكم مـن الصـحابة بثنـاء اهلل علـى       
المهاجرين وعمر منهم وثناء اهلل على أصحاب الشجرة وعمر منهم  ألستم 

رآن فاضربوا به عرض الحائط  وشهادة اهلل مقدمة تقولون كل ما خالف الق
 .على شهادة علي على حد زعمكم
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والمبايعة والتيمن باسم عمـر  . تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب 
 .تبقى قرائن تكون حجة عليكم في الدنيا واآلخرة

والخيانة ال يزوجه ابنته فهـل ترضـون    كذبمن اعتقد في عمر الغدر وال 
أين عقولكم  هل وجدتم أحد ماللكم يـزوج  . من يحمل هذه الصفات لبناتكم

 ابنته نصرانيا أو يهوديا 
هو إلزام « ا آثما غادرا خائناكاذبفرأيتماه » قول عمر للعباس عن أبي بكر  

وكأنه يقول لقد رأيتم ذل  . ا آثما غادرا خائناكاذبللعباس الذي رأى أن عليا 
 .في أبي بكر وكان متمسكا بالنص

الحديث نص على اعتراف علـي  . فإذا قلتم هذا يبين اعتقاد علي في أبي بكر
ولم يقل نعم في سؤاله عـن أبـي   « نعم»فقال « ال نورث» بصحة قول النبي 

. وأكدت رواياتكم أن عليا يرث من النبي الكتاب والسنة وليس ملكا وال غيره .بكر
بـين أصـحابه    اهلل  آخى رسـول »وأسند الصدوق إلى عبد اهلل بن أوفى قوله 

والذي نفسـي بيـده مـا    : آخيَت بين أصحاب  وتركتني  فقال: وتر  عليا فقال له
وما أرث من  يا رسـول اهلل   : قال. أبقيت  إال لنفسي، أنت أخي ووصيي ووارثي

تفسير  326األمالي للصدوق)« كتاب ربهم وسنة نبيهم: ما أورث النبيون قبلي: قال
 (.236ي كتاب األربعين للماحوزي صللطباطبائ 1/117الميزان

 كـذب وليس في الحديث سوى إلزام العباس بما اتهم به عليا من الغـدر وال  
فإن يكن أبو بكر كذل  صار علي كذل  وإن لم يكن أبو بكر . واالثم والغدر

 .كذل  لم يكن علي كذل 

 أقيلوني بيعتي فقال علي واهلل ال نقيلك 
تفسـير  . )ديننا أفـال نرضـا  لـدنيانا   ل وال نستقيل  رضي  رسول اهلل 

 (.1/151فضائل الصحابة البن حنبل  1/272القرطبي
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 (خطبة منسوبة ألبي بكر)أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني 
وهل منا أحد إال وقد جعـل  . يجعل الرافضة هذه الرواية مطعنا في أبي بكر

 اهلل له قرينا من الشياطين 
وفيه عيسى بن سـليمان  ( 1/267األوسطالحديث رواه الطبراني في المعجم 

مجمـع  )« لم أعرفـه » وهو ضعيف وعيسى بن عطية وهو مجهول قال الهيثمي 
 (.5/113الزوائد

عن سيف بـن عمـر الضـبي وهـو     ( 2/225)وذكره الطبري في تاريخه 
 .كما أجمع عليه أهل العلم بالرواية كذابرافضي 

ـ  وابن عسـاك ( 11/336)ورواه عبد الرزاق في المصنف  ه ـر فـي تاريخ
 .وفيه انقطاع بين معمر وبين الحسن( 30/302)

 أكلت داجن ورقة من مصحف
( 1/625)وابن ماجة في سـننه  ( 1/12)رواه الطبراني في المعجم األوسط 

 .1510وصححها األلباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم 
 والداجن إذا أكلت ورقة. ولكن هذا ال حجة فيه فإن مصاحف المسلمين كثيرة

ال تستطيع إذهاب آيات القرآن من صدور مئات آالف المسلمين وليسـت عائشـة   
وحدها عندها أوراق من القرآن ولم تكن من كتبة الوحي المتخصصين في كتابـة  

 .كل آية تتنزل على النبي 
إن هذا محاولة يائسة إليجاد مساومة مع السنة على قول الرافضة بأن القرآن 

 .محرف
م تحريفا لزمهم التحريف من رواية شبيهة برواية عائشـة  ولئن كان هذا عنده

وقع مصـحف فـي البحـر    : سمعته يقول: عن جابر عن أبي جعفر قال»: وهي
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 2/262الكافي )« أال إلى اهلل تصير األمور: فوجدوه وقد ذهب ما فيه إال هذه اآلية
 (.كتاب فضل القرآن بدون باب

 يد واحدأال ترضى يا علي إذا جمع اهلل الناس في صع
أن أقوم عن يمين العرش وأنت عن يميني وتكسى ثوبين أبيضين  فال داعـي  

 .«بخير إال دعيت أيضا
لسـان  )« رواه األزدي فـي سـنده تـالف والخبـر منكـر     »قال الحـافظ  

 (.2/202الميزان

 إلزموا مودتنا أهل البيت
قال الزموا مودتنا أهل البيت فإنه مـن   عن الحسن بن علي أن رسول اهلل 

لقي اهلل عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده ال ينفـع عبـدا   
 (.1/172مجمع الزوائد)« عمله إال بمعرفة حقنا
 .«رواه الطبراني في األوسط وفيه ليث بن أبي سليم وغيره» قال الهيثمي 
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 (صفية)غلبتنا هذه اليهودية ... ألست تزعم أنك رسول اهلل
ر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري حدثنا سلمة بـن  حدثنا الحسن بن عم

ل عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبير عن أبيه عن الفض
عائشة أنها قالت وكان متاعي فيه خف وكان على جمل ناج وكان متاع صفية فيه 

 حولـوا متـاع   ثقل وكان على جمل ثقال بطيء يتبطأ بالركب فقال رسول اهلل 
عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب 
قالت عائشة فلما رأيت ذل  قلت يا لعباد اهلل غلبتنا هذه اليهودية علـى رسـول اهلل   

يا أم عبد اهلل إن متاع  كان فيه خف وكان متاع صـفية   قالت فقال رسول اهلل 
ير  وحولنا متاع  على بعيرها قالت فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بع

ش  أنت يـا أم عبـد اهلل    قالت فتبسم قال أو فّيألست تزعم أن  رسول اهلل فقلت 
أفهال عدلت وسمعني أبو بكـر وكـان فيـه    ألست تزعم أن  رسول اهلل قالت قلت 

مهال يا أبا بكر فقال يـا   غرب أي حدة فأقبل علي فلطم وجهي فقال رسول اهلل 
إن الغيـرى ال تبصـر أسـفل     أما سمعت ما قالت فقال رسول اهلل ل اهلل رسو

 .«الوادي من أعاله
وفيه سلمة بن الفضل . فإنه مدلس. فيه أبو إسحاق السبيعي. هذا إسناد ضعيف

 .كثير الخطأ

 ..ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول اهلل قال من كنت مواله
ل حدثنا علـي بـن سـعيد    حبشون بن موسى بن أيوب الخال» تمام الحديث 

الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر 
بن حوشب عن أبي هريرة قال من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب لـه  

بيد علي بن أبي طالب فقال  صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي 
سول اهلل قال من كنت مواله فعلي مواله فقـال  ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا ر
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بن أبي طالب أصبحت موالي ومولى كل مسلم فأنز بخ بخ ل  يا عمر بن الخطاب 
 «اهلل اليوم أكملت لكم دينكم
وهذا إسناد ضعيف لضعف مطـر وشـهر بـن    ( 1/211)أخرجه الخطيب 

 .حوشب
وإنمـا  . لكذبفهو من ا اليوم أكملت لكم دينكم وادعاء الرافضة نزول آية 

لصحة إسـناده  . نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما في صحيح البخاري وغيره
 (.6/12تفسير الطبري)وضعف أسانيد غيره كما صرح به الطبري 

يجوز االحتجاج به وقال ابن الجوزي وابن كثير بأن هذا الحديث ال يصح وال 
بال ش  وذكر ذلـ    ومن فوقه الى ابي هريرة ضعفاء ونزول اآلية كان يوم عرفة

 .(7/350البداية والنهاية 1/226العلل التماهية) «في الصحيحين

 أليس اهلل قد نهاك اهلل عن الصالة على المنافقين
جاء ليصلي على عبد اهلل بـن أبـي    اهلل بن عمر أن رسول اهلل  عن عبد

ـ  إسـتغفر )المنافقين فقال  على تصلي أن اهلل نها  قد فقال أليس عمر فجذبه  ال أو مله
َوال توَصلِّ َعَلى َأَحٍد  فنزلت( لهم اهلل يغفر فلن مرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر

 (. 5260رواه البخاري)« عليهم الصالة فتر  ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َوال َتقوْم َعَلى َقْبِرِه
 قال الرافضة هل عمر أعلم من رسول اهلل 

 : الجواب
فـإن  . وايتين ال يجوز فصل إحداهما عن األخرىأن هذه الحادثة جاءت بر 

 وكان رسول اهلل . عمر أراد تذكيره باآلية التي تنهى عن الصالة على المنافقين
إنمـا  » كما في الحديث اآلخر وفيه قال رسول اهلل . يظن أن النهي على التخيير

ـ  م سـبعين  خيرني اهلل أو أخبرني فقال استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر له
 مرة فلن يغفر اهلل لهم فقال سأزيده على سبعين قال فصلى عليـه رسـول اهلل   
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َوال توَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َوال َتقوْم َعَلى َقْبِرِه ِإنَُّهـْم  ثم أنزل . وصلينا معه
 . َكَفُروا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماتووا َوُهْم َفاِسقووَن

في صـالته   فقد نسي رسول اهلل . يسأله ال يعني أنه أعلم منهكون عمر  
والنسـيان  . فذكره ذو اليدين وال يقال إن ذا اليدين يدعي أنه أعلم من رسـول اهلل 

 .يجوز عندنا على األنبياء خالفا لمن كابر وخالف القرآن
َمـْن  َأَتْجَعُل ِفيَها وهذا السؤال ليس محرما كما أن المالئكة قالت لرب عمر  

 . ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُ  الدَِّماَء َوَنْحُن نوَسبُِّح ِبَحْمِدَ  َونوَقدُِّس َلَ 
م علـى  هنكرون على عمر ذل  مما قد يفهم منـه غيـرت  يالرافضة ان إن ك 

بأنه قد فشل  نكروا على الخميني الذي وصف رسول اهلل يفلماذا لم : رسول اهلل
 في تربية أصحابه 

نكروا على المجلسي وغيره قولهم أن رسول اهلل كان يتر  عليـا  يولماذا لم  
 .وعائشة ينامان تحت لحاف واحد

مجرد الجري على سـنن الـرفض   هنا تعرف أن إنكار الرافضة على عمر  
 . في سب الصحابة والطعن فيهماليهودي لهم عبد اهلل بن سبأ  هاسنالتي 
ظور في لسان العـرب عـن   هو التحويل عن الموضع كما نقله ابن من بذالج 
 وبـين  الّلـهِ  بـين  ُمْلقًى اإِلنسان وجدتو» واحتج بقول مطرف (. 5/110)سيبويه 

وقـد يقـال   . فإن الجبذ بقوة فهو النتر. «الشيطاُن َجَذَبه ِإَلْيه لم َيْجَتِذْبُه فِإن الشيطاِن،
جـذب  » كما روى الرافضة قصة األعرابي الـذي  . جذب بقوة لتبيين نوع الجذب

 (.101/223بحار األنوار)« جذبة شديدة نبي ال
عن الصالة كما حكى الرافضة  أن الجبذ الذي في الرواية هو ميل بالنبي  

أنفسهم في كتب الفقه أن يأتي أحد من خلف الصالة ويجذب واحدا من مقدم الصف 
وال يجوز فهمه على طريقة أحفاد عبد اهلل بن (. 1/555الخالف)ليقيم به صفا ثانيا 

 .سبأ الذين تلقوا عنه سب الصحابة وتحميل أفعالهم فوق ما تحتمل
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كان ناله من عبد كيف ال وقد . لى رسول اهللكان هذا موقفا غيورا من عمر ع
اهلل بن أبي بن سلول السباب والشتم والطعن كما هو حال أبنائه أبناء الفرقة السبئية 

وهو موقـف شـبيه    .نبي السلولية أحفاد ذا  الذي كره عمر أن يصلي عليه ال
يـوم  ( رسـول اهلل )بموقف علي رضي اهلل عنه حين أمره النبي أن يمحو كلمـة  

 .المعاهدة مع قريش
الغيرة لطعنوا في الخمينـي بـل   الباعث على االستنكار هو سبب الولو كان  

بالفشل وهـو بـل وكـل األنبيـاء،     صلى اهلل عليه وسلم رسولنا  هوكفروه التهام
 .عليه وادعاؤه أنه هو الذي سوف ينجح إذا خرجوتفضيل المهدي 

أن الرافضة يحكون أن رسول اهلل جذب عليا جذبة حتى أدخله تحـت ثوبـه    
للصـدوق واألنـوار البهيـة     736األمالي ص 31/121و 22/511بحار األنوار)

فجذبـه وأجلسـه إلـى     وكذل  أتى علي قريبا من النبي ( لعباس القمي 21ص
 .لهاشم البحراني 1/313مدينة المعاجز)جانبه 
وهذا ما كان . جذبة تنافي األدب فقولوا ذل  في رسول اهلل انت كل ك ذافإ 

لقطـب الـدين    2/723يفعله جعفر الصادق في الناس كما في الخرائج والجـرائح 
 .الراوندي
والجذب في الصالة وارد في كتب الرافضة ولم يقولوا أن مثل هـذا الفعـل    

 .مناف لألدب

 أن تكون رابع أربعةأما ترضى 
وأزواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا  أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسين
 (.2/771فضائل الصحابة)« وذرارينا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا

حدثنا محمد بن يونس ثنا عبيد اهلل بن عائشـة قـال أنـا    )إسناد الحديث هكذا 
ن علي بن حسين عن أبيه عـن  إسماعيل بن عمرو عن عمر بن موسى عن زيد ب

 (.جده عن علي بن أبي طالب
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 :موضوع
سئل عنه القاسـم  » قال الدارقطني . كذابفيه محمد بن يونس الكديمي وهو 

إن هذا كان : أنا أجاثيه بين يدي اهلل تبار  وتعالى يوم القيامة وأقول: المطرز فقال
اتهموه بوضـع  » وقد (72سؤاالت الدارقطني)« على رسول  وعلى العلماء كذبي

ميزان  1/261الضعفاء والمتروكون)« الحديث وسرقته، واتهمه ابن عدي بالوضع
 (.3/101االعتدال

ضعفه األكثرون ووثقـه بعضـهم   . سماعيل بن عمرو البجلي ضعيفإوفيه 
 (.1/320تهذيب التهذيب 1/231ميزان االعتدال)

. كـذب بالمترو  متهم : عمر بن موسى بن وجيه التيمي الوجيهي الحمصيو
 كـذاب » وفي رواية « ليس بثقة» وقال ابن معين . «منكر الحديث» قال البخاري 

وتركـه النسـائي   . كـذب ليس بشيء، ونسبه أبو حاتم الرازي إلـى الوضـع وال  
الضـعفاء   3/133الجـرح والتعـديل   3/2/117التـاريخ الكبيـر  . )والدارقطني

وله (. 2/333لميزان لسان ا 3/222ميزان االعتدال 300والمتروكون للنسائي ص
شاهد من طريق آخر ولكن آفته الحرب بن الحسن الطحـان ويحيـى بـن يعلـى     

الكـافي  )« إسـناده واه » قال الحافظ  (.1/131ضعفهما الهيثمي في مجمع الزوائد
 (.2/212الشافي

 أن اهلل عز وجل اطلع إلى أهل األرض( يعني فاطمة)أما علمت 
ا محمد بن مرزوق ثنا حسين األشقر ثنا حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي ثن

قيس عن األعمش عن عباية بن ربعي عن أبي أيوب األنصـاري أن رسـول اهلل   
قال لفاطمة رضي اهلل عنها أما علمت أن اهلل عز وجل اطلـع  صلى اهلل عليه وسلم 

إلى أهل األرض فاختار منهم أبا  فبعثه نبيا ثم اطلع الثانية فاختار بعل  فـأوحى  
 .« نكحته واتخذته وصيافأإلي 

 .وفيه حسين األشقر( 2/171المعجم األوسط)رواه الطبراني في 
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حاشـية  )« حسين األشقر منكر الحديث ال يحل االحتجاج بـه  »قال الذهبي 
وقـال  ( 2/2162التـاريخ الكبيـر  ) «فيه نظر »قال البخاري (. 3/152المستدر 

وقـال  « منكر الحـديث »ة قال أبو زرع( 2/311التاريخ الصغير)« عنده مناكير»
لـيس  »وقال النسـائي  (. 1/531ميزان االعتدال)« غال شتام للخيرة»الجوزجاني 

الضـعفاء  )كـذل  قالهـا الـدارقطني    ( 126الضـعفاء والمتروكـون  )« بالقوي
 (.3113وانظر سلسة الضعيفة لأللباني ( )115والمتروكون

األوسط والكبيـر   رواه الطبراني في »ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال 
مجمع . )منكر الحديث: وقال أبو حاتم« وفيه الهيثم بن حبيب وقد اتهم بهذا الحديث

 (.1/165وانظر 1/253الزوائد
وقال في األوسـط  ( 3/57والكبير 6/327المعجم األوسط)رواه الطبراني في 

 وهو غير الهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة كما نبه علـى « تفرد به الهيثم بن حبيب»
 .بخالف( 2/321أنظر معجم أسامي الرواة)ذل  األلباني 

 .ورواه في الكبير أيضا من طريق الحسين بن األشقر وقد فصلت القول فيه

 أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب
بكتاب أصابه من  عبداهلل أن عمر بن الخطاب أتى النبي عن جابر بن 

فيها يا ابن الخطاب كون أمتهوفغضب وقال  على النبي بعض أهل الكتاب فقرأه 
كم بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق والذي نفسي بيده لقد جئت

فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حيا ما 
 .«وسعه إال أن يتبعني
« وغيرهما فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد» قال الهيثمي 

أنتم حظي من األمم وأنا » وجاء من طريق آخر بلفظ  (.1/172مجمع الزوائد)
 .وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف« حظكم من النبيين
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 أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار
 ولكن حب من سكن الديارا  وما حب الديار شغفن قلبي 

ة المفلس العاجز عـن وجـود   وهذا ليس آية قرآنية وال سنة نبوية وإنما ذريع
فوجد هذا البيت . من يدين اهلل تقديس الحجر شيء ثابت من الكتاب والسنة يحتج به

 .من الشعر وجعله دليال لتقبيل شتى ألوان الجدران والحجار
عليه  وال نقيس. ولم يسن لنا الشارع إال حجرا واحدا نقبله وهو الحجر األسود

قد شرع اهلل لمن شغف حب اهلل ورسـوله قلبـه   و. ال برتقالي اللونابيض و احجر
 !رجدار وذا  الداأداء حج أو عمرة وتقبيل الحجر األسود ال هذا الج

 أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب
فقال مـا منعـ  أن   أمر معاوية سعدا  عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال

فلن أسبه ألن تكون لي  ول اهلل تسب أبا تراب قال أما ما ذكرت ثالثا قالهن رس
يقول له وقد وخلفه في  واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول اهلل 

بعض مغازيه فقال له علي يا رسول اهلل تخلفني مع النساء والصـبيان فقـال لـه    
من موسى إال أنه ال نبـوة   هرونأما ترضى أن تكون مني بمنزلة  رسول اهلل 

في يوم خيبر ألعطين الراية رجال يحب اهلل ورسوله ويحبـه   بعدي وسمعته يقول
 (. 2202رواه مسلم رقم) «اهلل ورسوله

هذا الحديث يبطل دعوى الرافضة أن الدولة األموية كان لها تسلط على كتب 
فـإن هـذا    .الحديث حتى أسقطت كل فضائل علي من مصادر الحديث عند الشيعة

 .علي رضي اهلل عنه الحديث يعدد فيه سعد لمعاوية فضائل
لـيس فيـه   » قال النووي بأن قول معاوية . ثم الحديث ليس فيه األمر بالسب

: تصريح بأنه أمر سعدًا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول
له عـن السـب فأنـت     هل امتنعت تورعًا أو خوفًا فإن كان ذل  تورعًا وإجالاًل
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  فله جواب آخر، ولعل سعدًا قد كان في طائفـة  مصيب محسن وإن كان غير ذل
شـرح  ) «يسبون فلم يسب معهم وعجز عن اإلنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال

 (.115-15/112أو طبعة الميس  176-15/175مسلم للنووي 
الشيعة عن كتب روت فقد  .ثم إن اإلكثار من سب الخصم هو مذهب الرافضة

إذا رأيتم أهل البـدع والريـب مـن بعـدي     » : قال النبي صلى اهلل عليه وآله أنه
فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وبـاهتوهم كـي ال   

الفصول المهمـة فـي أصـول    )« يطعموا في الفساد في اإلسالم ويحذرهم الناس
 (.1/371منهاج الفقاهة 13/163مجمع الفائدة 2/232األئمة

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بمـا  » ذا وذكرت كتب الرافضة أن ه
ويحتمل إبقاؤه على ظـاهره  .. لعله زان أو سارق: يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال

منهـاج   2/111كتاب المكاسب لألنصاري)« عليهم ألجل المصلحة كذببتجويز ال
إن : وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال ألبي جعفـر عليـه السـالم   (. 2/221الفقاهة
علـق  « الكـف عـنهم أجمـل   : أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقالبعض 

داللة على جواز االفتراء وهو القـذف علـى   » األنصاري على الرواية بأن فيها 
 (.2/111كتاب المكاسب لألنصاري)« كراهة

 ُأِمرُت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين
بـن حجـر الهيتمـي    هذا الحديث رّده ابن الجوزي والذهبي والسـيوطي وا 

الآللئ المصنوعة فـي األحاديـث   ( 2215)ميزان االعتدال ترجمة رقم ]وغيرهم 
فإن فيه حكيم بن جبيـر وهـو   [ 52للسيوطي، تطهير الجنان  1/210الموضوعة 

 .ُيتَر  حديثوه كذاب
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 وتعطوا الخمس من المغنم.. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
إّن بيننا وبين  : فقالوا ى رسول الّله قدم وفد عبد القيس عل»: تمام الحديث

المشركين من مضر، وإّنا ال نصل إلي  إاّل في شهر الحرام، َفُمرنا بأمر فصل، إْن 
آمركم بأربع وأنهاكم عـن  » فقال « عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه َمن وراءنا

لـه إاّل الّلـه،   باإليمان بالّله، وهل تدرون ما اإليمان  شهادة أن ال إ: أربع؛ آمركم
 (.متفق عليه)الحديث « وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم
ومـن المعلـوم أّن   » : وقالوا. يحتج الشيعة بأن الرسول أمرهم بأداء الخمس

لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحـرب؛ كيـف وهـم ال     النبي 
ألشهر الحرم، خوفًا من المشركين  فيكـون  يستطيعون الخروج من حّيهم في غير ا

قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا 
 (.لجعفر السبحاني 22الخمس في الكتاب والسنة ص)« خمس ما يربحون

. وهذا موافق لآليـة . ذكر لهم الخمس من المغانم اهلل أن رسول : الجواب
بذل  كما ذكره الحافظ ابن  ة كفار مضر فأعلمهم النبي بمحار وأنهم كانوا بصدد

 . وأمرهم بأداء الزكاة وبأداء الخمس(. 1/133فتح الباري)حجر 
 .والجمع بينهما أن الخمس مال معين في حال دون حال، وذل  بخالف الزكاة

 أمرني ربي بسد األبواب كلها إال باب علي
ببغداد ثنا عبد اهلل بن أحمد بـن حنبـل    أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البزاز

حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن ميمون أبي عبد اهلل عن زيد بن أرقـم  
أبواب شارعة في المسجد فقال يومـا   قال كانت لنفر من أصحاب رسول اهلل 

فحمـد   قال فتكلم في ذل  ناس فقام رسول اهلل إال باب علي هذه األبواب  سدوا
 .. نى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه األبواب غير باب علياهلل وأث

 .7/65البيهقي  13/173الترمذي  13الحديث في الخصائص للنسائي 
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هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم  » وقال  (3/125المستدر )رواه الحاكم في 
وف ولعله ع. «رواه عوف بن ميمون بن عبد اهلل» وتعقبه الذهبي قائال  .«يخرجاه

. وهو يشبير إلى ضعف الحديث لضعف ميمون هـذا . عن ميمون وليس بن ميمون
كذل  حكـم  . وذكر هذا الحديث من منكراته 2/235وقد ذكره في ميزان االعتدال

وانظر التخريج الموسع للحديث في مسـند   1/112مجمع الزوائد)الهيثمي بضعفه 
 (.32/21أحمد المحقق

 لنبيأن أبا بكر أراد خطبة فاطمة من ا
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن يعلى األسلمي عن سعيد بن أبي عروبة 

فقعد بين يديه فقال يـا   عن قتادة عن أنس بن مال  قال جاء أبو بكر إلى النبي 
رسول اهلل قد علمت مناصحتي وقدمي في اإلسالم وأنى وأنى قال ومـا ذا  قـال   

هلكـت وأهلكـت    لى عمر فقال لهتزوجني فاطمة قال فسكت عنه فرجع أبو بكر إ
فأعرض عني فقال مكان  حتى آتي  وما ذا  قال خطبت فاطمة إلى النبي فقال 
فقعد بين يديه فقال يا رسول  فأطلب مثل الذي طلبت فأتى عمر النبي  النبي 

اهلل قد علمت مناصحتي وقدمي في اإلسالم وأني وأني قال وما ذا  قال تزوجنـي  
جع عمر إلى أبي بكر فقال له إنه ينتظر أمر اهلل فيها قم بنـا  فاطمة فسكت عنه فر

إلى علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبنا قال علي فأتياني وأنا أعالج فسيال لـي  
فقاال إنا جئنا  من عند ابن عم  بخطبة قال فنبهاني ألمر فقمت أجر ردائي حتـى  

مت قـدمي فـي اإلسـالم    فقعدت بين يديه فقلت يا رسول اهلل قد عل أتيت النبي 
ومناصحتي وأني وأني قال وما ذا  قال تزوجني فاطمة قال وعند  شـيء قلـت   
فرسي وبدني قال أما فرس  فال بد ل  منه وأما بدن  فبعها قال فبعتها بأربعمائـة  
وثمانين فجئت بها حتى وضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال أي بالل ابعث 

زوها فجعل سريرا مشرطا بالشرط ووسادة مـن أدم  ابتع بها طيبا وأمرهم أن يجه
حشوها ليف وقال لعلي إذا أتت  فال تحدث شيئا حتى آتي  فجاءت بها أم أيمن حتى 
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فقال ها هنا أخي قالت أم  قعدت في جانب البيت وأنا في جانب وجاء رسول اهلل 
مـة  البيت فقـال لفاط  أيمن أخو  وقد زوجته ابنت  قال نعم ودخل رسول اهلل 

ومج فيـه   ائتني بماء فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأخذه رسول اهلل 
ثم قال لها تقدمي فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال اللهم إني أعيذها ب  

بين كتفيها وقال اللهم  وذريتها من الشيطان الرجيم ثم قال لها أدبري فأدبرت فصب
ائتوني بمـاء قـال علـي     شيطان الرجيم ثم قال إني أعيذها ب  وذريتها من ال

فعلمت الذي يريد فقمت فمألت القعب ماء وأتيته به فأخذه فمج فيه ثم قـال تقـدم   
فصب على رأسي وبين ثديي ثم قال اللهم إني أعيذه ب  وذريتـه مـن الشـيطان    
الرجيم ثم قال أدبر فأدبرت فصبه بين كتفي وقال اللهم إني أعيذه ب  وذريته مـن  

 الشيطان الرجيم ثم قال لعلي ادخل بأهل  على اسم اهلل والبركة
رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى األسلمي » قال الهيثني في مجمع الزوائد 

 .(1/205مجمع الزوائد) «وهو ضعيف

 أن أبا موسى األشعري كان يفتي بالمتعة
ا  فإن  فقال له رجل رويد  ببعض فتي كان يفتي بالمتعةأنه موسى عن أبي 
حدث أمير المؤمنين في النس  بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قـد  ال تدري ما أ

قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسـين بهـن فـي     علمت أن النبي 
 .رواه مسلم وغيرهاألرا  ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم 

نكاح ليس الجواب أن أن أحاديث أبي موسى األشعري تتحدث عن متعة حج و
 .المتعة كما المدلسون الروافض

 (. يروحون في الحج)و ( في النس )وتأمل قول من قال ألبي موسى 
عمر لم يحرم متعة الحج ومما يدل على ذل  ما رواه أصحاب السـنن  ثم إن 

إنـي أحرمـت   : كالنسائي وابن ماجة و غيرهما أن الصبي بن معبد لما قال لعمر
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ُهديت لسنة نبي  صلى اهلل عليه وعلى آلـه  » له عمر بالحج والعمرة جميعا فقال 
 .2170وابن ماجه  1711وأبو داود  1/12وأحمد  11أخرجه الحميدي . « وسلم

 أن ابن عمر كان يتحرى األماكن التي كان يصلي فيها النبي
مجرد  نما كان يطلبإبركة بفعله هذا ولأن ابن عمر ما كان يطلب ا: الجواب

ه النبي في جميع أحواله، حتى قيل إنه كان يدخل المـاء فـي   المتابعة بكل ما فعل
، نه أراد الصالة في كل مكان صلى فيه رسول اهلل أنه أثناء الوضوء وحتى وعي

 . وقف أو جلس عندها يلمس األماكن التي كان يعلم أن النبي  نوما كا
 اه الذهبيروكما  بر النبي ـأن ابن عمر كان ينهى عن مس ق :دليل ذل و

 .(373/ 21النبالء  أعالمسير ) «رجاله ثقات» ط ؤوقال الشيخ شعيب األرنا)
أن فهمهم لفعل ابن عمر على أنه من باب التبر  يلزم منه أن الصحابة كانوا 

أو يقعـد    رسـول اهلل  يتبركون باألماكن واآلثار األرضية التي كان يصلي فيها
أو  بت من أقوال أصحاب النبـي  تيان عليه بدليل ثاوهذا ما ال يمكن اإل، عليها

أفعالهم بل يرد ذل  ما ثبت سنده عن عمر أنه قد هلكت األمم الماضية بتتبع آثـار  
 .أنبيائها

عمر لم يكن يفعله جماهير الصحابة بل والخلفـاء الراشـدون    نا فعله ابمأن 
بل لم يوافق عليه أبوه عمر رضي اهلل عنـه حـين   . له وهم مصيبون في مخالفتهم

ما هذا  قالوا مكان صلى فيه رسـول  : ون فيه فقالليص ًايتناوبون مكان ًاقومرأى 
. إنما هل  من كان قبلكم بهـذا ، ثار أنبيائكم مساجدآأن تتخذوا  نأتريدو» : قال اهلل

يأتون الشجرة  ًابلغه أن أناس نحي» و. «ركته فيه الصالة فليصل وإال فليمضدمن أ
إسـناده   7/221قال الحافظ في الفتح ) «عتطقفأمر بها   عندها النبي يعالتي بو
 (.صحيح
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ليه هو الصواب ال سيما وهو الخليفة الراشد عوما فعله عمر وأقره الصحابة 
عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين   » باتباعه فقال  الذي أمرنا رسول اهلل 

 .«المهديين من بعدي
 ًافعل شيئ إذا عندهممتى كان فعل الصحابي حجة : ولعل  تسأل هذا المخالف

انفرد به عن باقي الصحابة  فإن جماهير الصحابة موافقون لفعل عمر رضـي اهلل  
فكيف إذا انفرد به عن جمـاهير  : فقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة. عنه

 .لسبقونا إليه ًاولو كان هذا العمل مستحب!!! الصحابة وعن خليفتهم الذي هو أبوه
بـاألقوال وخـالفوا أمـره باألفعـال       عظيم رسول اهللفهؤالء تظاهروا بت

رافـاتهم باألدلـة   حومهما دافعوا عن بـدعهم وان ، وخالفوا طريقة أصحابه الكرام
 .وأصحابه الضعيفة السند فإنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
وال أقاموا الحفالت أو ضربوا  فلم يثبت عن الصحابة احتفالهم بمولد نبيهم 

نما كانت طـريقتهم  إالطبول بمناسبة مولده وال كانت لهم طرق صوفية والدفوف و
واهلل لن ينجو هـؤالء  ، وال كانوا يدافعون عن البدعة السيئة  الوحيدة سنة نبيهم

 . وأصحابه  أن يتمسكوا بما كان عليه النبي إال

 إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا
أِطعه في طاعـة اهلل واعصـه فـي    : ت عبد اهلل بن عمرو ساعة ثم قالفسك

 ([1122)مسلم ]« معصية اهلل 
ـ المقصود بهـذا ال » : قد أحكم النووي الجواب عن هذه الشبهة فقالو الم أن ك

هذا القائل لما سمع كالم عبد اهلل بن عمرو بن العاص وذكر الحديث فـي تحـريم   
صـار  ]فاعتقد هذا القائل أن هذا الوصـف  : ي ُيقَتلمنازعة الخليفة األول وأن الثان

في معاوية لمنازعته عليًّا رضي اهلل عنه وكانت قد سبقت بيعةو علي، فرأى [ الزًما
هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأْتَباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من 
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يستحق أحٌد مـااًل فـي   أكل المال بالباطل ومن قتل النفس ألنه قتاٌل بغير حق، فال 
 ..(12/276شرح النووي على مسلم )« مقاتلته 

يؤيده أن مسلًما جعل هذا األثر في ووهذا الجواب منه صحيح وال غبار عليه، 
فأسأل اهلل أن : كتاب اإلمارة وضمن باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة األول فاألول

 .ينّفس عنه بذل  كربًة من كوَرب يوم القيامة

 د صحح حديث علي قسيم النارأن أحم
أخبرنا أبو الفضل عبيد اهلل بن أحمد بن علي المقريء ابن الكوفي بقراءتـي  

حدثنا : أخبرنا أبو حفص عمر بن ابراهيم بن أحمد الكناني المقريء قال: عليه قال
حـدثنا إسـحاق بـن الحسـن     : قال، األشناني عمر بن الحسن القاضيأبوالحسين 
كنا عند أحمد بن حنبل فقال » قال  مد بن منصور الطوسيحدثني مح: الحربي قال
أنا قسيم النـار  فقـال   : يروى أن عليًا قال ما تقول في هذا الحديث الذي: له رجل
ال يحبـ  إال  : وما تنكرون من هذا الحديث  أليس روينا أن النبي قال لعلي: أحمد

: قـال . في النـار : قلنافأين المنافق  : قال. بلى: امؤمن وال يبغض  إال منافق  قلن
 .«فعلي قسيم النار

 .القاضـي أبـو الحسـين   . آفتها عمر بن الحسن األشناني. الرواية موضوعة
الضـعفاء  ) كذبكان يالدارقطني وقال ضعفه الدارقطني والحسن بن محمد الخالل 

قال الذهبي ولكن هذا األشـناني   (.2/262المغني في الضعفاء 2/206والمتروكون
 .«صاحب باليا

عن موسى بن طريف عن عباية عن علي بن أبـي  » ووجدت رواية أخرى 
 .«خذي ذا، وذري ذا: أنا قسيم النار يوم القيامة، أقول: طالب أنه قال

قال عنه الجوزجاني . آفته موسى بن طريف« موضوع» قال الشيخ األلباني 
 .وكذبه أبو عياش. «زائغ» 
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فتراهـا موسـى بـن طريـف     وقد ثبت استنكار األعمش لهذه الرواية التي ا
أال تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عبايـة عـن   » والمدعو عباية فقال 
 (.2122أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة)  «علي أنا قسيم النار

بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل جئتك : أن أعرابيا دخل المسجد فقال
 .مثقال بالذنوب

أناخ راحلته فعقلها ثم دخل   حج أعرابي فلما جاء الى باب مسجد رسول اهلل
المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول اهلل فقال السالم علي  يا رسول اهلل 
ثم سلم على أبي بكر وعمر ثم أقبل على رسول اهلل فقال بأبي أنت وأمي يا رسـول  
اهلل جئت  مثقال بالذنوب والخطايا مستشفعا ب  على رب  ألنه قال في محكـم كتابـه   

و أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءو  فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسـول لوجـدوا اهلل   ول
توابا رحيما وقد جئت  بأبي أنت وأمي مثقال بالذنوب والخطايا أستشفع ب  على رب  

  :أن يغفر لي ذنوبي وأن تشفع في ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول
يبه األبقـاع  فطاب من ط ن دفنت في األرض أعظمه   ـا خير مـي

 واألكم
 فيه العفاف وفيه الجود والكرم ه   ـر أنت ساكنـداء لقبـي الفـنفس

يجـوز أن تكـون مبنيـة علـى     هذه حكاية عن مجهول، ومسائل العقيدة ال 
 .مناماتعلى المجهول وال

 .كما قال الحافظ ابن عبد الهادي »إسناده ظلمات بعضها فوق بعض «ثم إن 
 (3/215شعب االيمان  والحديث رواه البيهقي في
هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسـناد  »قال النووي في األربعين 

وال تـركن  .. ذو مناكير» فإن فيه نعيم بن حماد وهو . وهو من أوهامه« صحيح
 .(10/600سير أعالم النبالء) «كما قال الذهبي« النفس إلى رواياته
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« المنام في أحسـن صـورة  رأيت ربي في »ونعيم هو راوي حديث الطفيل 
 (.1/205السنة البن أبي عاصم)

والصحيح أن البخاري روى لـه  ( 1/202)« البخاري به احتج»وقال الحاكم 
والمنـذري فـي   (. 10615سير أعالم النـبالء )كما روى لغيره كما قاله الذهبي 

 (.2/212الترغيب)
 (. 7166التقريب)« صدوق يخطئ كثيرا»وقال الحافظ ابن حجر 

وإن قال ابن كثير أن الرواية مشهورة فإن المقصود منه ما اشتهر على وحتى 
مشهورة وهي ال أصل لها  »أطلب العلم من المهد إلى اللحد«فرواية . الناس تناقله

مشهور كـذل  لكنـه ال    »أطلب العلم ولو في الصين«وحديث  »عند أهل الحديث
ا لم يصح إسناده مـع  وهنا  كتب كتبت في شأن األحاديث المشهورة مم .أصل له

( الدرر المنتثرة فـي األحاديـث المشـتهرة   )اشتهار روايته بين الناس مثل كتاب 
 .للسيوطي

فأبو يزيد الرقاشي وأبو علي الرودباري غير معروف وعمرو بن محمد بـن  
بو زيد الرقاشي ومحمد بن روح بـن  أعمرو بن الحسين بن بقية وسكر الهروي و

وأورد . لي غير معروفين عند أهل الجرح والتعديلبو حرب الهالأيزيد البصري و
ولم يسمه وأشار إلى أنـه ال يعـرف   ( 2/155)الذهبي في المقتنى في سرد الكنى 

وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية وهي منكرة «قال األلباني . »حكى شيئا«ه ـبقول
 (.6/1032سلسلة الضعيفة ) »ظاهرة النكارة

بصيغة التمريض وفيه ( 3/211)ة في المغني ولهذا روى المقدسي هذه الرواي
 .إشارة إلى ضعف الرواية

وإسـناده ظلمـات   . إن هذا خبر منكر موضوع: قال الحافظ ابن عبد الهادي
قـال  ( كذبليس بثقة كان ي)قال البخاري : الهيثم بن عدي :فيه. بعضها فوق بعض

 (.مترو  الحديث)وقال النسائي وغيره ( كذاب)ابو داود 
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لسان الميزان )« هو أوثق من الواقدي وال أرضاه في شيء» المديني قال ابن 
 (.1311ترجمة  2/322ميزان االعتدال . 7177ترجمة  6/251

له من بين المترجم لهـم مـن    أحمد بن بن محمد بن الهيثم عن أبيه ال وجود
 .الرواة المعروفين
مسلم بن فمنهم من ضبط اسمه بأسلم أو . وهو غير متحقق االسم: أبو صادق

يعني لـم  . وحديثه عن علي مرسل. ومنهم من ضبطه باسم عبد اهلل بن ناجذ. يزيد
 (.1167التقريب رقم . )يتحقق من روايته عن علي

 إن أعمالكم تعرض على أقاربكم
حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالـ   

 .«وعشائركم من األمواتعلى أقاربكم تعرض ن أعمالكم إ»  يقول قال النبي 
وسنده ضعيف لجهالة الواسـطة بـين    3/62رواه أحمد في المسند : ضعيف
 :وله شاهد من حديث أبي أيوب األنصاري. سفيان وأنس

إن نفس المؤمن إذا تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشير من  »
  .«وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم …الدنيا

وعنـه عـن   ( 2-1/72/1)واألوسط ( 1/112/2)اه الطبراني في الكبير رو
عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن ( 111/1)عبد الغني المقدسي في السنن 

مكحول عن عبد الرحمن بن سالمة عن أبي رهم السـماعي عـن أبـي أيـوب     
بـه  لم يروه عن مكحول إال زيد وهشام تفرد »وقال الطبراني . األنصاري مرفوعا

 .«مسلمة
فإن مسلمة يروي عن األوزاعي والزبيدي المنـاكير  . وهذا سند ضعيف جدا

فيه مسلمة بن علـي  »( 2/327مجمع الزوائد)وقال الهيثمي في . «والموضوعات
 .«وهو ضعيف
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ذكره . ورواه سالم الطويل عن ثور بن يزيد عن خالد معدان عن أبي رهم به
 .«ى عن الثقات الموضوعاترو»وقال ( 1/336)ابن حبان في الضعفاء 

له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سالمة بلفظ  والنصف األول من الحديث
بـن  اوسندها ضعيف أيضا فيها محمد بن إسماعيل « …إن نفس المؤمن إذا مات»

 .«لم يسمع من أبيه شيئا»: وقال أبو حاتم. «ليس بذا »: عياش، قال أبو داود

 أن األمة ستغدر بي
ص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا   حدثنا أبو حف

عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس األودي عن علـي  
بي األمة ستغدر أن صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه قال إن مما عهد إلي النبي 

 .بعده
وهو . لذهبيووافقه ا .«هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه »قال الحاكم 

على عادته في ( 2/11الثقات)وثقه ابن حبان : خطأ فإن في الرواية أبو إدريس
الضـعفاء  ) «مجهـول » فقد قال عنه أبو حـاتم  . التساهل في توثيق المجاهيل

 (.1/21والمتروكون
فيه علي بـن قـادم وقـد وثـق     »( 1/137)قال الهيثمي مجمع الزوائد 

قال أحمـد بـن   . م بن جبير عن النخعيتفرد به حكي» قال الدارقطني  .«وضعف
 (.1/222العلل المتناهية)« كذابوقال السعدي « حكيم ضعيف»حنبل 

فإذا عـنعن  . وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية
والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حـدثني وال  . فال يقبل منه

 (.2/325نظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم األلبانيأ. )يقبل منه ما قال عن
 :وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق
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وهذه إحـدى  . عن أبي إدريس األودي عن علي وأبو أدريس مجهول: األولى
وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال . وفيه قال الحاكم صحيح اإلسناد. طريقي الحاكم

 (.7/360والنهايةالبداية )« إن كان محفوظا»و« إن صح»
 .وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية

رواها الحاكم من طريق حيان األسدي وسقط إسناده مـن المطبـوع   : الثانية
فتبين أن فيه يـونس  ( 11/216إتحاف المهرة)وأورد ابن حجر اإلسناد كامال في 

 .بن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظا
 .رواه العقيلي في الضعفاء وغيره. من طريق ثعلبة الحماني عن علي :ةالثالث

« ال يتـابع عليـه  وفيه نظـر  . يعد في الكوفيين.. عن ثعلبة» قال البخاري 
 . (2/172التاريخ الكبير)

 . ومعنى قول البخاري ال يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة
آخر عـن علـي إن كـان    كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد » قال البيهقي 

وضعف العقيلـي الروايـة فـي     .وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. «محفوظا
وأورده الذهبي في ميزان االعتـدال فـي    .ي الكاملـدي فـالضعفاء كذل  ابن ع
 .ترجمة ثعلبة الحماني

رواها الدارقطني في الغرائب واألفراد ومن طريقـه ابـن عسـاكر    : الرابعة
بـن جبيـر   اونص تفرد حكيم . وقال الدارقطني غريب. الحفاظوالذهبي في تذكرة 

 .وحكيم ضعيف جدا. به
. كما في تعليقه على مستدر  الحـاكم « صحيح»أما احتجاجهم بقول الذهبي 

فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل 
الحديث ثالث علل منقولة عـن   غير أن الذهبي أورد لهذا. العلم من طريقة الذهبي
وهي تفرد ضعفاء ثالثة في هذا الحديث ( 3/115تذكرة الحفاظ)الدارقطني كما في 

 .علي الصدائي – 3 فطر بن خليفة -2 حكيم بن جبير – 1 :وهم
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من طريق ثعلبة بـن يزيـد   ( 2/13ميزان االعتدال)وأورده الذهبي أيضا في 
 .الحماني وهو شيعي غال
أللباني أنه في ش  من ورود كلمـة صـحيح للـذهبي فـي     وقد ذكر شيخنا ا

رواه » فإنه رجع إلى الجامع الكبير للسيوطي حيث أورد الحديث وقال . المستدر 
فلو كـان  » قال األلباني . الدارقطني في األفراد والخطيب عن علي رضي اهلل عنه

 .«ثابتا في المستدر  لعزاه السيوطي إليه
إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له على الكوراني وقد دأب علي 

« بـل منزلـة ضـاللة   : هل أنزلهم منزلة ضاللة أم منزلة كفر  فقـال » بعد ذل  
 .(6/167و 5/226االنتصار)

األول فقط وهو أن األئمة ستغدر ب   اوإنما جزؤهلها وجود ه اإلضافة ال وهذ
من الصحيح الذي نسـلم   الذي زعم أنها أما بقيته فمن كيس الكذوب .بعدي ، فقط 

. نحن أهل السنة به، وأنا عجزت عن أن أجد هذه الزيادة حتى في كتب الرافضـة 
 !!!على مذهبنا وعلى مذهبه كذبفانظروا كيف يجترئ الكوراني على ال

وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى »قال األلباني 
 (.2105سلسلة الضعيفة حديث رقم)« بغيره

 هل لك ولد؟ قل نعمن الحسن العسكري سئل أ
 .هذه الرواية قد يرويها من ينتسب إلى السنة وحقيقته التشيع والترفض

فـأين  : قـال . هل ل  ولد  قل نعم: الحسن العسكري سئلرواها الكليني أن 
باب االشارة والـنص إلـى    -كتاب الحجة 1/321الكافي)« في المدينة: أجده  قال

 (.صاحب الدار
الجنـازة  أم صـالة  قد فإن المهدي عندكم . طامة كبرى في هذه الروايةوهذه 

فالرواية تؤكد للسائل بـل هـي    .على أبيه في سامراء وكان عمره خمس سنوات
فـال تفرحـوا    .تأكيد لكل من وقع في حيرة من أمره أنه سوف يجده في المدينـة 
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وتزيـد الشـيعة    بالرواية كثيرا فإنها تحمل في طياتها تناقضا وتسبب صداعا آخر
 .ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثيرا وصدق اهلل القائل  .حيرة

 الرافضة حول المهدي كذب
 . زعم الرافضة أن أهل السنة أثبتوا والدة المهدي صاحب السرداب

 :وكان زعمهم على النحو اآلتي
الكنجي الـذي  إما أن يأتوا برافضة محسوبين على السنة كسبط ابن الجوزي و

 .يدعونه بالشافعي
على )وإما أن يأتوا بعلماء سنة ذكروا والدة المهدي ولكنهم قيدوه بهذه العبارة 

 .فيدلس الرافضة ويتجاهلون هذا القيد(. معتقد الرافضة
 :ونبدأ بأدلتهم حول ذل 

 : سبط ابن الجوزي
قال الشيخ  ..يأتي بمناكير الحكايات وال أظنه ثقة ثم إنه ترفض» قال الذهبي 

محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال ال رحمه اهلل كـان  
 (.23/217سير أعالم النبالء 7/302ميزان االعتدال)« رافضيا 

 . 651الكنجي محمد بن يوسف الشافعي المتوفى سنة 
بدليل اعتراف الرافضي محمد بـن أحمـد   . ويظهر أنه رافضي أو مترفض

مئة منقبة مـن  )مقتوال مبقورا بطنه بسبب ميله إلى مذهب التشيع  القمي بأنه وجد
 (.1مناقب أمير المؤمنين ص

فقد حكى أهل العلم عنه أنـه  . بل ألنه أخذ خصلة الخيانة من الرافضة: قلت
 .كان عميال للتتار مقتديا في ذل  بسلفه نصير الدين الطوسي
لـت العامـة وسـط    وقت» قال ابن كثير من جملة قصص الحروب مع التتار 

الجامع شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن 
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يوسف بن محمد الكنجي كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهم على أموال المسلمين 
 .انتهى( 13/221البداية والنهاية)« قبحه اهلل وقتلوا جماعة مثله من المنافقين

. ما يؤكد ترفضه وأكاذيبه( 115ص)ين البن طاووس ثم وجدت في كتاب اليق
( كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب)حيث نقل لنا بعضا من تبويبات كتابه 

مثل أن النبي سماه سيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين وأن جبريل سـماه  
ونقل ابن طاووس عنه أنه كان يعتقد بـأن محمـد بـن الحسـن     . أمير المؤمنين

 (.2/211الصراط المستقيم البن طاووس)سكري هو اإلمام المهدي المنتظر الع
( البيان في أخبار صاحب الزمـان )وجدت الشيعة يعترفون بأن له كتابا اسمه 

 (.10أنظر كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني ص)يعني بذل  المهدي 
ـ  . مما يدل على تشيعه وترفضه . ردابفال نعرف شافعيا يؤمن بصـاحب الس

 .تلبيسا وخداعا ألبناء السنة( الشافعي)لكن الرافضة يستغلون لفظ 
إذن هذا قول ابن كثير فيمن زعموا أنه شافعي والشافعي بريء من الرافضة 

كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهـم  » فانظر كيف وصفه ابن كثير بأنه . الخونة
ـ    البدايـة  )« ن المنـافقين على أموال المسلمين قبحه اهلل وقتلوا جماعـة مثلـه م

 (.13/221والنهاية
أن ابن حجر كان يسوق في كتابه الصواعق المحرقة مـا  : ابن حجر الهيتمي

. من أن الحسن العسكري ُسم ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجـة : يقال
ولو كانت الجملة اإلسمية . التي هي مضاف إليه( ولده)متعلقة بـ ( أبي)الحظ أن 

 …(أبو القاسم)حق أن تبدأ بالرفع هكذا مبتدأ ل
غير أن ابن حجر الهيتمي عقب على ذل  قائال بأنه قد استوفى الكالم علـى  

فارجع اليه فإنه : قائال. هذا المهدي في السابق وأحال لمن يريد التفصيل العودة اليه
 .مهم
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اما وقد عدت اليه فوجدته يطعن في الشيعة العتقادهم بأنه مولود وأنه كان إم
وينقل عن السبكي القول بأن جمهـور الرافضـة   . عندما كان عمره خمس سنوات

وأن الرافضة تنازعوا في . ولم يثبت له ولد. على أن الحسن العسكري ال عقب له
 .هذا المهدي المزعوم على عشرين فرقة

ثم المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير ال تصح واليته فكيف سـا   : قال
وأوضح أنهم صاروا بذل  . ى أن يزعموا إمامة من عمره خمس سنينلهؤالء الحمق

 :ولقد أحسن القائل. ضحكة ألولي األلباب 
 ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا     

 فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيالنا                        
وا هـذا القـول   كذبوأن آخرين منهم  ثم أوضح أنهم زعموا وجوده واختفاءه

 .وقالوا بأنه ال وجود له أصال
منسوب إلى الرفض كما بـين صـاحب   : علي بن محمد بن الصبا  المالكي

 .بسبب كتابته كتاب الفصول المهمة في معرفة األئمة 2/1721كشف الظنون
وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد األئمـة  » قال :  ابن خلكان

إلثني عشر على مذهب اإلمامية، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب ا
 (.7/272الكامل في التاريخ)« سامرا

أحد األئمة االثني عشـر  .. وفيها الحسن بن علي الجواد: شمس الدين الذهبي
« الذين تعتقد الرافضة فيهم العصمة، وهو والد المنتظر محمد صـاحب السـرداب  

 (.1/373من غبرالعبر في خبر )
: أبو القاسم الذي تلقبـه الرافضـة  .. وفيها محمد بن الحسن العسكري» وقال 

الخلف الحجة وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمة االثنـي  
عشر، وضالل الرافضة ما عليه مزيد، فإنهم يزعمون أنه دخل السـرداب الـذي   
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ـ  « ره لمـا عـدم تسـع سـنين أو دونهـا     بسامرا فاختفى، وإلى اآلن، وكان عم
  (.1/311العبر)

 (:13/111)وقال في سير أعالم النبالء 
المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن » 

محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
يد بن االمام علي بن أبي طالب العلـوي  بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشه

الحسيني خاتمة االثني عشر سيدا الذين تدعي االمامية عصـمتهم وال عصـمة اال   
لنبي ومحمد هذا هو الذي يزعمون انه الخلف الحجة وانه صاحب الزمـان وانـه   
صاحب السرداب بسامراء وانه حي ال يموت حتى يخـرج فـيمأل األرض عـدال    

وجورا فوددنا ذل  واهلل وهم في انتظاره مـن أربـع مئـة     وقسطا كما ملئت ظلما
وسبعين سنة، ومن أحال  على غائب لم ينصف  فكيف بمن أحال علـى مسـتحيل   

 . « واإلنصاف عزيز، فنعوذ باهلل من الجهل والهوى
قلت ويزعمون ان محمدا دخل سردابا في بيت أبيه وأمه تنظر إليه فلم يخرج 

قال ابن خلكان وقيل بل دخل . سع سنين وقيل دون ذل إلى الساعه منه وكان ابن ت
وله سبع عشره سنه في سنه خمس وسبعين ومئتين وقيل بل في سنه خمس وستين 

 .وأنه حي
وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب محمد بن جرير الطبري ويحيى بـن  

 .صاعد وناهي  بهما معرفة وثقة
» مه عن الحسن العسكري في معرض كال( 5/112)وقال في تاريخ االسالم 

وأما ابنه محمد بـن  ... وهو والد منتظر الرافضة توفي إلى رضوان اهلل بسامراء
الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة فولد سنة ثمان وخمسـين، وقيـل   

. وأمه أم ولد. عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم ولم يعلم كيف مات. سنة ست وخمسين
. وأنه صاحب الزمـان . السرداب من أربعمائة وخمسين سنة وهم يدعون بقاءه في
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فنسأل اهلل أن . وأنه حي يعلم علم األولين واآلخرين، ويعترفون أن أحدا لم يره أبدا
 .انتهى« يثبت علينا عقولنا وإيماننا

فزعم الكوراني أن هذا النص من الذهبي يدل على إيمانه بوالدة المهدي ألنه 
ب تاريخ االسالم متأخر عما سبقه من الكتب التي نفى فيهـا  وكتا ..(.ولد سنة)قال 

 .الذهبي والدة المهدي
فإننا ال نحتاج أن نبحـث عـن المتقـدم أو    . كذبوهذا خلط وتلبيس و: قلت
 . ألن النص ال يصرح أبدا اعتقاد الذهبي بوالدة المهدي. المتأخر

فنسأل اهلل أن يثبت )ثم نحن ال نزال نرى من الذهبي التهكم بهذه العقيدة كقوله 
فكيـف  (. أحدا لم يره أبدا)وقد حكى اعتراف الرافضة بأن (. علينا عقولنا وإيماننا

 يكون الذهبي معترفا بوالدته 
وهذا (. ولد على زعم الرافضة)جل ما عند المبطل المدلس أن الذهبي لم يقل 

 .إن دل على شيء فإنه يدل على العجز واالفتقار إلى أدنى قشة
لكـن الـذهبي   . أنه صرح بأنه يعتقد بوالدته لحق له أن يستكشل علينانعم لو 

ممـا يـدل   . نسأل اهلل أن يثبت علينا عقولنا وإيماننا: كلما ذكر مهدي الرافضة قال
 .على أن االعتقاد بمثل هذا المهدي ليس من إيمان الذهبي من شيء

وإنما . تهوالذهبي لم يفرد لمحمد بن الحسن العسكري ترجمة تبتدئ من والد
 .تكلم عن المهدي أثناء ترجمته للحسن العسكري

 أن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها
في سنن أبي داود ف. انعدام األمانة عند القومتبين لنا يالرواية كاملة مجرد نقل 

صلى اهلل -كنت أصلِّي الظهر مع رسول اهلل » : وغيره عن جابر بن عبد اهلل، قال
فآخذ قبضًة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليهـا   -عليه وسلم
وعند البيهقي عن أنس في شّدة الحّر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فـإذا  . لشدة الحر

 . برد وضعه وسجد عليه
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فصـحابة  ، فهذه األحاديث واضحة بفضل اهلل وال تحتاج إلى شـرح طويـل   
إنما فعلوا ذل  ألجل ، كما يفعل الرافضة المبطلةالكرام لم يفعلوا ذل  تقربًا إلى اهلل 

 «.حاجة والتي هي ّشدة الّحر 

 الصحابة يبايعون عليا على الخالفة في غدير خمأن 
حجـة   حجوا مع رسول اهلل الصحابة أن ( 111ثم اهتديت )التيجاني ادعى 

ا بايعـه  الوداع وبايعوا اإلمام عليًا في غدير خم بعدما نصبه رسول اهلل للخالفة كم
 .»وهذا النص مجمع عليه من السنة والشيعة. وهنأه أبو بكر
 .فإنه ال يوجد بسند صحيح مثل هذا الكالم. كذبوهذا : قلت
علي بن زيد بن جدعان وقد تفرد في هذه الزيـادة دون  الرواية د نفي سإنما و

 والحديث أخرجه أحمـد فـي مسـنده   . غيره من الرواة الذين رووا حديث الغدير
(2/112.) 

. كان يقلـب األسـانيد  : قال حماد بن زيد. وهذه أقوال العلماء في ابن جدعان
: قال ابن معـين . ضعيف: قال ابن عيينة. ال أحتج به لسوء حفظه: قال ابن خزيمة

 .ضعيف: قال أحمد بن حنبل. يتقى حديثه: قال يحيى القطان. ليس بشيء
زلت على رسول اهلل ناآلية  أنمفادها عن أبي سعيد الخدري رواية أخرى 

ثم ( من كنت مواله فعلي مواله)صلى اهلل عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي 
رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه 

« في المدينةبل الصواب أنها أنزلت . وهذا ال يصـح. السالم من حجة الوداع
 (.2/15تفسير ابن كثير)
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 لقومهما بيوتا أن يتبوآ  هروناهلل أمر موسى و إن
 هـرون وأمرهما أن ال يبيت في مسجدهما جنب وال يقربوا فيه النساء إال » 

وذريته وال يحل ألحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا وال يبيت فيه جنب إال علي 
 . «وذريته
لكوفة؛ محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع وهو ضعيف جدا وهو من شيعة ا: فيه
سلسـلة األحاديـث   . )هو من شيعة الكوفة أصحاب اآلثـار المكذوبـة  ، فهو آفته
 (.2112ح رقم 10/217الضعيفة

 إن اهلل أمرني أن أزوج فاطمة من علي
كما « كذابوفيه عبدالنور بن عبداهلل المسمعي وهو » قال الهيثمي . عموضو
قـال  و(. 1/202ئـد مجمـع الزوا )والهيثمي ( 2/222ميزان االعتدال)قال الذهبي 

 (.2/77زانـلسان المي)« أخرجه العقيلي وقال موضوع» الحافظ 

 إن اهلل أمرني أن اليؤدي عني إال أنا وعلي
 .»في إسناده ضعف« 5/32والبداية والنهاية  2/333قال ابن كثير 

وقد ورد من طريق سما  بن حرب وقد وثقه قوم كابن معين وأبـي حـاتم   
وقـال  . وكان سفيان الثوري يضعفه قلـيال . روايتهجوز العجلي . وضعفه آخرون
وقال النسائي ( 2/631المعرفة) »حديث سما  بن حرب مضطرب«أحمد بن حنبل 

وقـال  . »سيء الحفظ«وقال الدارقطني في العلل ( 1/311المجتبى) »ليس بالقوي«
 .»روايته عن عكرمة مضطربة وعن غيره صالح وليس بالمتين «الفسوي 

بسـند  ( 1/151)وفـي المسـند   ( 2/175)ضائل الصحابة ورواه أحمد في ف
 .ألجل محمد بن جابر بن سيار السحيمي: ضعيف

كان بل . سبب هذا ليس كما يذهب إليه الرافضة من تمييز علي فوق أبي بكر
من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن ال يؤدي 
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قال البغـوي   ،ابته القريبة وال يقبلون ممن سواهمذل  السيد أو من يليه من ذوي قر
إن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود  »في بيان السبب ( 3/21)في تفسيره 

ونقضها أن ال يتولى ذل  إال سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعـا للعلـة   
 .«هذا خالف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد: ولئال يقولوا

ي صلى اهلل عليه وسلم أردف بعلي ليؤذن ببراءة فقد جعله تابعـًا  ومع أن النب
مأمورًا تحت أبي بكر، ألن أبا بكر كان أميرًا على الحج في ذل  الوقـت فلـيس   
إرداف علّي مأمورًا من قبل أبي بكر دليل على أحقيته للخالفة بل علـى العكـس،   

 .فاألحق هو أبو بكر ألنه كان األمير على الحج

 لم يزين العباد بزينة مثلها  بزينة زينكبارك وتعالى إن اهلل ت
حدثنا أحمد قال نا عثمان بن هشام بن الفضل بن دلهم البصري قال نا محمـد  

عن عمار بن ياسر » بن كثير الكوفي قال نا علي بن الحزور عن أصبغ بن نباتة 
م يزين لزين  بزينة إن اهلل تبار  وتعالى » يقول لعلي  قال سمعت رسول اهلل 

العباد بزينة مثلها إن اهلل تعالى حبب إلي  المساكين والدنو منهم وجعل  لهم إمامـا  
ترضى بهم وجعلهم ل  أتباعا يرضون ب  فطوبى لمن أحب  وصدق علي  وويـل  

 .«علي  كذبلمن أبغض  و
عمرو بن فيه » والهيثمي وقال ( 2/337)رواه الطبراني في المعجم األوسط 

 1/121مجمع الزوائـد ) أيضا «علي بن الحزور وهو مترو جميع وهو مترو  و
1/132.) 
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 إن اهلل جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي
إن اهلل عز وجل جعل ذريـة  »  عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل 

كل نبي في صلبه وإن اهلل تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب رضي 
  .«اهلل عنه

مجمـع  )« رواه الطبراني وفيه يحيى بن العالء وهو متـرو  »قال الهيثمي 
 (.1/172الزوائد

 أن اهلل خلق آدم على صورته
 : فإن قلتم ليس كل ما في الكافي صحيح(. 1/133الكافي)رواها الكليني 

قد أطلق عبد الحسين الموسوي المعروف القول بصحة روايات الكتـب  : قلنا
   (.325المراجعات ص)رح بتواترها في كتابه بل ص.. األربعة الكافي

هذه نغمة جديدة أطلقتها فرقة األصوليين من الشيعة مؤخرا وخالفتها الفرقـة  
ويلـزم  . وهم  الذين ال يرون تتبع األسانيد وفرز الصحيح عن الضعيف. اإلخبارية

 أن الشيعة قد وقعوا في الضالل طيلة قرون 
. اهلل له أحدية جمـع الكثـرة  » ى زعم أن وعند تعليق الخميني على قوله تعال

شرح فصوص الحكم )« فهو تعالى شأنه على صورته وصورة اإلنسان مثاله تعالى
 (.151ص

ولما صحح المجلسي الرواية التي تتهم هشام بن الحكم بالجسم والصورة ذكر 
مرآة ) «لعله يقصد جسما ال كاألجسام وصورة ال كالصور »دفاع الشيعة عنه بأنه 

 (.2/1قولالع
وكون اإلنسان مخلوقا على صـورته تعـالى   » وكذل  شرح قول ابن عربي 

الهيبة ظهـور الجـالل   » فقال الخميني « ألن الهيبة قد يكون من الصفات الفعلية
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« واألنس ظهور الجمال اإللهي في النشأة اإلنسانية.. اإللهي في الحضرة اإلنسانية
 (.17تعليقات على فصوص الحكم ص)

لم تكن الزهـراء امـرأة   » فقال . لخميني أن اهلل على صورة امرأةبل زعم ا
عاديَّة، بل كانت امرأة روحانيَّة، امرأة ملكوتيَّة ، إنسانًا بكلِّ ما لإلنسان من معنى، 
إنَّها موجود ملكوتي ظهر في عالمنا على صورة إنسان، بل موجود إلهي جبروتي 

 :شيعي على االنترنتوهذا موجود في الرابط ال« ظهر بصورة امرأة
http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm 

 (زبـدة األربعـين حـديثاً   )لقد أثبت صحة هذا الحديث الخميني فـي كتابـه   
 «أن اهلل خلـق آدم علـى صـورته    »الحديث الثامن والثالثون بعنوان ( 262ص)

 .والذي أورد من طريق أهل البيت حجج اهلل على خلقه حسب اعتقادهم
 :نص الحديث موإليك

عما يروون أن اهلل عزوجل خلق ( ع)سألت أبا جعفر: فعن محمد بن مسلم قال
هي صورة محدثة مخلوقة ، اصطفاها اهلل واختارها علـى  : آدم على صورته فقال

ختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلـى  سائر الصور الم
، ثـم قـال   ونفخت فيه مـن روحـي    وقال وطهر بيتي : نفسه فقال تعالى

وهذا الحديث من األحاديث المشهورة بين السنة والشيعة، ويستشهد به  »: الخميني
 .«منه صدروه وتوّلى بيان المقصود( ع)دائمًا، وقد أّيد اإلمام الباقر

تأويـل  )تحـت عنـوان    (كنز الفوائد)وقد علق شيخهم محمد الكراجكي في 
ما معنى الخبر المروي عن النبي صلى اهلل : إن سأل سائل فقال »: ما نصه (الخبر

أوليس ظـاهر هـذا     إن اهلل تعالى خلق آدم على صورته: عليه وآله وسلم أنه قال
: الجواب م يكن على ظاهره فما تأويله الخبر يقتضي التشبيه له تعالى بخلقه، فإن ل

أحد األجوبة عن هذا أن تكون الهاء عائدة إلى اهلل تعالى، والمعنى أنه خلـق  : قلنا
ومنها أن تكون الهـاء  . على الصورة التي أختارها، وقد يضاف الشيئ إلى مختاره

ا، لم عائدة إلى آدم، ويكون المراد أن اهلل تعالى خلقه على صورته التي شوهد عليه

http://www.nasrallah.net/arabic/khomeini/books/book022.htm
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ويخلق  ينتقل إليها عن غيرها كتنقل أوالده الذي يكون أحدهم نطفة ثم علقة مضغة،
خلقا من بعد خلق ، ويولد طفال صغيرا ثم يصير غالما ثم شابا كهال ، ولم يكـن  

 .كذل  ، بل خلق على صورته التي مات عليها ( ع)آدم 

ألنصار وهـو  و منها ما رواه الزهري عن الحسن قال مّر النبي برجل من ا
قبح اهلل وجه  ووجه من تشبهه ، فقال لـه النبـي   : يضرب وجه الغالم له ويقول 
بئسما قلت ، إن اهلل خلق آدم على صـورته ، يعنـي   : صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 ( .وهذه أجوبة صحيحة والحمد هلل. صورة المضروب 

أم يريـد أن   !أم من الشيخ الكراجكي ! أعلم من الخميني  (عبد الحسين)فهل 
 .«!!يعلم الخميني و الشيخ الكراجكي وأمثاله علم الحديث 

وقال شيخهم المحقق السيد هاشم الحسيني معلق كتاب التوحيد عند شرحه لهذا 
فان الضمير إما يرجع إلى اهلل تعالى : هذا الكالم وجوه محتملة»  الحديث ما نصه

ضافة تشريفية كما في نظائرهـا  هنا على أن يكون اال( ع)فالمعنى ما ذكره اإلمام 
أو المعنى أنه تعالى خلق آدم على صفته في مرتبة االمكان وجملة قـابال للتخلـق   

فالمعنى أنه تعالى خلق ( ع)باخالقه ومكرما بالخالفة االليهة ، وإما يرجع إلى آدم 
جوهر ذات آدم على صورته من دون دخل المل  المصور لألجنة في األرحام كما 

غيره في تجهيز ذاته و ذات غيره أو المعنى أنه تعـالى خلـق آدم علـى    ال دخل ل
صورته هذه من ابتداء أمره ولم يكن لجوهر جسمه انتقال من صورة إلى صـورة  
كالصورة المنوية إلى العلقة إلى غيرهما ، أو المعنى أنه تعـالى خلـق آدم علـى    

آخر عمره ، وإما صورته التي قبض عليها ولم يتغير وجهه وجسمه من بدئه إلى 
يرجع إلى رجل يسبه رجل آخر كما فسر به في الحديث العاشر والحادي عشر من 

 .( الباب الثاني عشر فراجع 
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سـمع  : قال( ع)و أخرج الصدوق بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن علي 
قبح اهلل وجهـ  ووجـه مـن    : النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم رجال يقول لرجل 

 .مه، ال تقل هذا، فإن اهلل خلق آدم على صورته: يشبه ، فقال

تركت المشبهة من هـذا الحـديث   : ) قال الصدوق في شرح الحديث ما نصه
 ( .إن اهلل خلق آدم على صورته ، فضلوا في معناه وأضلوا : أّوله و قالوا

! والدجل فال يفلـح أبـداً   كذبكم مرة يستعمل التقية وال( عبد الحسين) مسكين
أبا هريرة إنما أخذه عن اليهود بواسطة صديقه كعب األحبـار أو  » أن  يقول تقية

غيره، فإن مضمون هذا الحديث إنما هو عين الفقـرة السـابعة والعشـرين مـن     
 .«االصحاح األول من اصحاحات التكوين من كتاب اليهود

فهل الخميني واألئمة من أهل البيت أخـذوا عـن اليهـود بواسـطة كعـب      
 .نعوذ باهلل من هذا االثم والبهتان ! ره  أو غي!! األحبار 

إال أن يتحامل على أبـي   «البشرعبد  »أربعة فطاحل يروون الحديث ويأبى 
 !هريرة رضي اهلل عنه دحضًا للحق ونصرة للباطل

على أن أبـا  » بالطبع ال، فيقول دجال ! والدجل  كذبولكن هل يستحي آية ال
دته فتارة رواه كما سمعت، وتارة رواه هريرة قد تطور في هذا الحديث كما هي عا

ومـرة   إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن اهلل خلق آدم على صـورته، : بلفظ
قبح اهلل وجه  ووجـه مـن   : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه وال يقل: رواه بلفظ

 .«أشبه وجه  فإن اهلل خلق آدم على صورته

ق بإسناده عن الحسين بن خالـد،  فاستمع إلى هذه الرواية الذي أخرج الصدو
إن اهلل : يا ابن رسول اهلل إن الناس يروون أن رسول اهلل قال(: ع)قلت للرضا: قال

قاتلهم اهلل ، لقد حذفوا أول الحديث ، إن رسـول اهلل  : خلق آدم على صورته ، فقال
مّر برجلين يتسابان ، فسمع أحدهما يقول لصاحبه ، قبح اهلل وجهه  ووجـه مـن   
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يا عبداهلل ال تقل هذا ألخي  ، فإن اهلل عزوجـل خلـق آدم علـى    :   ، فقاليشبه
 .«صورته

إذا كان طول آدم ستين ذراعًا يجـب مـع   » : صاحب المراجعات وأما قول
تناسب أعضائه أن يكون عرضه سبعة عشر ذراعًا وسـبع الـذراع، وإذا كـان    

ـ  ف الـذراع  عرضه سبعة أذرع يجب أن يكون طوله أربعة وعشرين ذراعًا ونص
ألن عرض االنسان مع استواء خلقه بقدر سبعي طوله فما بال أبي هريـرة يقـول   
طوله ستون ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا  فهل كان آدم غير متناسب في خلقتـه  

َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَسـَن  } بل قال اهلل تعالى وهو أصدق القائلين  !مشوهًا في تركيبه  كال
 .«فِى َأْحَسِن َتْقِويم

إن هذا الحديث قد رواه ثقت  الكليني في كافيه الذي تقول أنـه أفضـل   : قلت
وأتقن الكتب األربعة عن أئمت  الذي تعتقد فيهم العصـمة وبـأنهم أفضـل مـن     

بإسناده عن علي بن ابـراهيم ،  ( 301ح  115ص )ففي روضة الكافي !!األنبياء
( ع)ل سألت أبا عبداهلل عن أبيه، عن الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان قا

كم كان طول آدم عليه السالم حين هبط به إلى األرض وكم كان طول حواء   قال 
إن اهلل عزوجل لما أهبط آدم وزجته حواء ( ع)وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب 

عليها السالم إلى األرض كانت رجاله بثنية الصفا ورأسه دون أفق وإنه شكا إلـى  
حر الشمس فأوحى اهلل عزوجل إلى جبريل عليه السـالم إن آدم  اهلل ما يصيبه من 

قد شكا ما يصيبه من حر الشمس فأغمزه وصير طوله سـبعين ذراعـًا بذراعـه    
 .وأغمز حواء غمزة فيصير طولها خمسة وثالثين ذراعًا بذراعها 

إن رجلي آدم كانت بثنية الصـفا ورأسـه دون   » فهذا إمام  المعصوم يقول 
فأغمزه وصير طوله .. إنه شكا إلى اهلل ما يصيبه من حر الشمس: لبل يقو! األفق

 ، فهل كان آدم غير متناسب في خلقته مشوهًا في تركيبه  ! سبعين ذراعًا
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قال نعمة اهلل الجزائري !! ن علماء  عّدوا هذا الحديث من مشكالت األخبارأ
ن مـن  أقول هذا الحديث عده المتـأخرو »  ما نصه( 35ص)في قصص األنبياء 

 .«....مشكالت األخبار من وجهين 

كما أن عبداهلل شبر قد شرح هذا  .ثم بين الجزائري هذين الوجهين، فراجعهما
من عشرة وجوه،  »في حل مشكالت األخبار( 1/205مصابيح األنوار)ي فالحديث 

شـرح هـذا   (  177 -26/171)كما أن المجلسي في مرآتـه   .فراجعها إن شئت
إعلم إن هذا الخبر من المعضالت التـي حيـرت    » :قال الحديث من عدة وجوه،

 .«أفهام الناظرين والعويصات التي رجعت عنها بالخيبة أحالم الكاملين والقاصرين
 .انتهى من كتاب البرهان

 أربعين ليلةخمر طينة آدم إن اهلل عز وجل 
ـ »  ان حميد بن مسعدة قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا سليمان التيمي عن أبي عثم

خمر عن سلمان أو عن بن مسعود وأكبر ظني أنه عن سلمان قال إن اهلل عز وجل 
أربعين ليلة أو قال أربعين يوما ثم قال بيده فيه فخرج كل طيب في يمينه طينة آدم 

 .«وخرج كل خبيث في يده األخرى
وحكم عليه الحافظ العراقي فـي تخريجـه   (. 3/225)أخرجه الطبري في تفسيره 

المغنـي عـن حمـل    )حياء بأنه حديث باطل وأن إسناده ضعيف جدا ألحاديث اإل
 (.1/251الفوائد المجموعة)كما ضعفه الشوكاني ( 2/1121األسفار

. للقاضي أبـي يعلـى  ( 1/171إبطال التأويالت)كذل  صحح إسناده محقق كتاب 
ول المتحبشون الذين يبلعون الجمل ويغصون فـي  اوهذا ال تشنيع عليه فيه كما ح

 .لىأعما هو يستشنعون االدنى ويطنشون ع. ةالبيض
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واعتراض ابن الجوزي على الحديث طريقة أشعرية محضة غير معهودة أبدا فـي  
كتبه األخرى، األمر الذي يزيد من الش  في كتاب دفع شبه التشبيه، فإنـه احـتج   

 (.1/200)بالحديث في كتابه المنتظم 
  

وسئل عـن  » لحديث أو رفعه فقال وقد أورد الدارقطني الخالف حول وقف هذا ا
حديث أبي عثمان النهدي عن بن مسعود قال إن اهلل تعالى خمر طينـة آدم فقـال   
يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو بـن مسـعود موقوفـا وهـو     

 (. 5/331العلل للدارقطني)« الصحيح ومن رفعه فقد وهم
 (.3/125)هو الموقوف  وقال في أطراف الغرائب واالفراد بأن المحفوظ

 
أما الصوفية فإنهم ال يطلب منهم إثبات السند ألنهم يروون بالكشف والوحي كمـا  

كما أخبر عن ذل  (( ذوقي)) وألن تصحيحهم (. حدثني قلبي عن ربي)قال قائلهم 
 (. 6/22فيض القدير)المناوي في 

 :مفاجأة لألحباش
مـدعي التنزيـه مـع    وقد صحح إسناد هذه الرواية صـاحبكم حسـن السـقاف    

أنظـر  . )صححه بالرغم من قول ابن الجوزي بأن الحديث مرسـل . اللفظ استنكار
 (.162حاشية دفع شبه التشبيه ص

 فماذا تقولون في السقاف االن   
وقد روى هذه الرواية عديدون من أهل العلم والمحدثين كالطبري والسيوطي وابن 

 .المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي
 . حكم بضعفها كالحافظ العراقي والشوكانيفمنهم من 

 . ومنهم من رواها وسكت عنها
 .ومنهم من صحح أنها موقوفة ال مرفوعة الى النبي صلى اهلل عليه وسلم
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 الخ..فليست القضية قضية وهابية وإنما مناوية سقافية دارقطنية طبرية
 

تر إلى الحق سبحانه  أال» بهذه الرواية قائال ( العارفين)ونقل المناوي احتجاج أحد 
ثم نقل عن شرح األحكام لعبد الحـق  ( 2/233فيض القدير.. )كيف خمر طينة آدم

الـذي  ((( الـذوق ))) بأن هذا الحديث وإن لم يكن صحيح اإلسناد فقـد صـححه   
 (. 6/22فيض القدير)« خصص به أهل العطاء واإلمداد

ف والوحي الصوفي وهذا يعني أن تصحيح إسناد الحديث عند الصوفية يكون بالكش
 !!!ال بطريق القواعد العلمية التي جرى عليها البخاري ومسلم وأهل الحديث

  

ولو بلغت هذه الرواية في الشناعة ربع ما بلغت حكاية وصف الـدقاق والقشـيري   
 .رب العالمين بكناسة المزابل لحذروا منها

  
. ها الكتب والمطويـات ولو وردت في كالم ابن تيمية لمألتم بها المنتديات وكتبتم في

ولكن ال بأس لألشعري أن يطعن في اهلل وال يجوز نقد األشعري بحال من األحوال 
 .حتى وإن وصف اهلل بصفات الكفر وجعله زباال

  «من وصف اهلل بمعنى من المعاني فقد كفر» أين قولكم أيها األحباش 
 هلل بالزبال أليس هذا من الكفر  وما سبب امتناعكم عن الحكم على من وصف ا

  .أنتم تبلعون الجمل وتغصون في البيضة: أيها األحباش
تدافعون عن رواية كناسة اهلل للزبالة مع أنها بال إسناد وتزعمون أنها محمولة على 

 .المجاز
متعارضة مع تنزيه اهلل فما لكم تسكتون عن منكر ( طينة آدم)إن كانت هذه الرواية 

 بالزبال  القشيري والدقاق في وصفهما اهلل
 :أي األمرين أعظم وأشد نكارة وقبحا
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 رواية أن اهلل خمر طينة آدم أم رواية أن اهلل يكنس المزابل   

 إن اهلل لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على األخرى
عن عبيد بن حنين قال بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال انطلـق  

يد فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجـدناه  بنا يا ابن جبير إلى أبي سع
مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا فرفع قتادة بن النعمان يـده  
إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان اهلل يا ابن أم لقـد  

قضى خلقه اسـتلقى   قال إن اهلل لما له ذل  أردت إن رسول اهلل  أوجعتني فقال
فوضع رجله على األخرى وقال ال ينبغي ألحد من خلفي أن يفعل هذا فقـال أبـو   
سعيد واهلل ال أفعله أبدا رواه الطبراني عن مشايخ ثالثة جعفر بن سليمان النـوفلي  
وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي فأحمد بـن رشـدين ضـعيف    

 .«رجال الصحيح واالثنان لم أعرفهما وبقية رجاله
 (. 1/100مجمع الزوائد وضعفه)رواه الهيثمي في 

حـديث   2/177سلسـلة األحاديـث الضـعيفة   )« ر جداـمنك»قال األلباني 
 (.755رقم

وقد احتج الرافضي حسين األسدي بهذه الرواية في مداخلته في قناة المسـتقلة  
 .اهلل بما يستحقا عامله كذبتدليسا و. في تضعيفهالكنه لم يذكر موقف أهل السنة 

 أن اهلل واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي
حدثني أبي نا رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مال  في قوله عزوجـل  
وسع كرسيه السموات واآلرض قال أن الصخرة التـي تحـت األرض السـابعة    

 ربعة وجوه وجـه أومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من المالئكة لكل مال  منهم 
سد ووجه نسر ووجه ثور فهم قيـام عليهـا قـد أحـاطوا وضـوء      أنسان ووجه إ
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والسموات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي تحت العرش قـال وهـو  واضـع    
 «رجليه تبار  وتعالى على الكرسي في إسناده مجهول
من هذا الرجـل   ( حدثنا رجل)ال يحتاج الحديث إلى أكثر من التأمل في أوله 

 (.1/303السنة)« في إسناده مجهول» : اإلمام أحمد يجيب عبد اهلل بن

 إن اهلل يحمل الخالئق على إصبع
ولكـن  . زعم الكوراني أن هذا الحديث عند البخاري يحدد هلل خمسة أصـابع 

 .اإلمام أحمد حددها بستة أصابع
فإن رواية البخاري تذكر أن اهلل يحمل السـموات علـى   . وهذا محض افتراء
 . كذابوتحديد عدد األصابع من كيس ال. وهكذا... صبعإصبع واألرضين على إ

 .وهو مضطر الدعاء التحديد حتى يتحقق له التشنيع
أخبر النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أن هلل تسعا وتسعين : خذ على ذل  مثال

. فهل أسماء اهلل محدودة بهذا العدد فقط  بـالطبع ال . إسما من أحصاها دخل الجنة
أو استأثرت به في علـم  )بأن من أسماء اهلل ما استأثر اهلل بعلمه  ي فقد أفادنا النب
 (.الغيب عند 
 :منها عدة رواياتالحديث وفي 
حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن  3510

جاء رجل إلى النبي  صلى اهلل عليه وسلم من أهل الكتاب : علقمة عن عبد اهلل قال
يا أبا القاسم أبلغ  ان اهلل عز وجل يحمل الخالئق على إصبع والسموات على فقال 

إصبع واألرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصـبع  فضـح    
النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل اهلل عز وجل وما قدروا اهلل حق 

 (.1/371مسند أحمد)« قدره اآلية
حدثني أبي ثنا يحيى بن سـعيد عـن سـفيان حـدثني      حدثنا عبد اهلل 2017

منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهلل أن يهوديا أتى النبي  صـلى  
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اهلل عليه وسلم  فقال يا محمد ان اهلل يمس  السماوات على إصبع واألرضين علـى  
إصبع والجبال على إصبع والخالئق على إصبع والشجر على إصبع ثم يقول أنـا  

لمل  فضح  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  حتى بدت نواجذه وقال وما قـدروا  ا
مسـند  )اهلل حق قدره قال يحيى وقال فضيل يعني بن عياض تعجبا وتصديقا لـه  

 (.1/221أحمد
حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا يونس ثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم  2361

جاء حبر إلى رسول اهلل  صـلى  : د قالعن عبيدة السلماني عن عبد اهلل بن مسعو
اهلل عليه وسلم  فقال يا محمد أو يا رسول اهلل ان اهلل عز وجل يوم القيامة يحمـل  
السماوات على إصبع  واألرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر علـى  
إصبع ظاهرا والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع  يهزهن فيقول أنا المل  

رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر قال فضح  
 ثم قرأ وما قدروا اهلل حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر اآلية 

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثناه أسود ثنا إسرائيل عن منصـور ثـم    2361
عليه وسـلم  حتـى بـدا     فذكره بإسناده ومعناه وقال فضح  رسول اهلل  صلى اهلل

 (.1/257مسند أحمد)ناجذه تصديقا لقوله 
ويبقى الخـالف حـول ورود الروايـة فـي     . هذه األحاديث صحيحة السندف

الروايات ال تفيد حصر عدد األصابع كما يدعي الرافضة بخمـس  وهذه  .البخاري
فـإن  هل وصف اهلل نفسه بما هو عندكم عضو مما ال يليق به  : ثم نسأل. أو ست

واليد عندكم عضو وال يليق نسبتها إلى اهلل مـع   وصف نفسه بأن له يداناهلل تعالى 
التشنيع بالجسمية يستدعي منكم استشناع ما فـي  ف .أنها منصوص عليها في القرآن

 .فابحثوا عن غير دين اإلسالم. القرآن
 باعترافكم  نذهب إلى التأويل وهو محتملتطلبون أن هل و
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قد مرضت قلوبكم بسبب علم الكـالم فصـار   و. التشبيهنثبت بدون توهم إننا 
التشبيه فتمتنعون عن إثبات وصف اهلل بما وصف وهم إلى أذهانكم يسبق الشيطان 
 .استجابة منكم لوسوسة الشيطان به نفسه

( ليس كمثله شيء وهـو السـميع البصـير   )عملنا بالقاعدة القرآنية قد ونحن 
أما أنتم فقد . فربحنا التنزيه والتصديق .به نفسهفقدمنا التنزيه ثم أثبتنا له ما وصف 

 .أوقعتم الشيطان بفخ التنزيه في حفرة التعطيل
 إن اهلل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك

 «سـناده صـحيح  إ»  -عفا اهلل عنـه   - وقال كعادته( 3/152)رواه الحاكم 
 .«منكر الحديث ال يحل االحتجاج به( األشقر)بل حسين » : وتعقبه الذهبي قائال

 إن اهلل ُيمهل حتى يمضي شطر الليل األول
أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حـدثنا  

ش حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو مسلم األغر سمعت أبا هريـرة وأبـا سـعيد    األعم
ثم  شطر الليل األوليمهل حتى يمضي أن اهلل عز وجل  يقوالن قال رسول اهلل 

يا ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل مـن  يأمر مناد
ثـم   ذكر االختالف على سعيد المقبري في هذا الحديث »قال النسائي . سائل يعطى

عمـل اليـوم    6/122سنن النسـائي )« يأمر مناديًا يقول هل من داع فُيستجاب له
 (.1/320والليلة

وهي ( 212رقم)اليوم والليلة  هذه رواية منكرة وردت عند النسائي في عمل
فحتى لو صحت . مخالفة للرواية التي في صحيح مسلم وفيها أن اهلل هو الذي ينزل

غير أن في الرواية حفص بن غياث،  .لكان الحكم بشذوذها لمخالفتها ما هو أصح
وأورد له الحافظ في التهذيب أخطاء منها ما . خرة كما في التقريبآتغير حفظه ب
وخالفه غير واحد من الثقات مثل شعبة بن الحجاج  .ته عن األعمشكان من رواي
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إن »ومنصور بن المعتمر وفضيل بن غزوان الكوفى ومعمر بن راشد فرووه بلفظ 
 «..اهلل عز وجل ُيمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل األول نزل إلى السماء الدنيا

جيد وأورد وقد تناول الشيخ شعيب األرناؤوط سند الحديث بتفصيل . الحديث
إرواء  205أقاويل الثقات للمقدسى)األلباني ست روايات مخالفة لهذا اللفظ 

 (.3117)السلسلة الضعيفة  111: 2الغليل

 وله في كل سماء كرسيإن اهلل ينزل إلى سماء الدنيا 
أخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباس بمكة ثنا محمد بن الحسن الخرقي 

ة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن البغدادي ثنا محفوظ عن أبي توب
قال إن اهلل جل وعز ينزل إلى سماء الدنيا  المسيب عن أبي هريرة عن النبي 

فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه وله في كل سماء كرسي 
فيقول من ذا الذي يقرض غير عادم وال ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من 

 .«ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه
فيه محفوظ بن : وسنده ضعيف(. 1/22الرد على الجهمية)رواه ابن منده في 

 .وله أصل عند سعيد بن السيب مرسل: قال ابن منده. أبي توبة، وقد ضعفه أحمد

 راكبا على حمارينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد أن اهلل 
أنه اجتاز عليه في بعـض  » كر ابن تيمية أن هذا من كالم شيوخ الحشوية ذو

ذي علم أنه ليس من العلماء المعروفين األيام نفاط ومعه أمرد حسن الصورة قطط 
ومما يبين بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان الذي ال ينطلي على صبي من الصبيان 

ه أحـد ال بإسـناد صـحيح وال    ذل  عليهم أن هذا الحديث الذي ذكره لم يرو كذب
ضغيف وال روى أحد من أهل الحديث أن اهلل تعالى ينزل ليلة الجمعـة وال أنـه   

أمرد بل ال يوجد في اآلثـار  ينزل ليلة الجمعة إلى األرض وال أنه ينزل في شكل 
 (.633-2/631منهاج السنة)« شيء من هذا الهذيان
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الرحمن األعلى بقلبي في  لما أسرى بي إلى السماء فرأيت» وقال عن رواية 
فـإذا هـو كأنـه     ،فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته.. آلنور يتأل، خلق شاب أمرد

 :ثم قال« ..مستويا على عرشه، حجلته عروس حين كشفت عن
هذه األلفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ رسول اهلل صلى » 

 (.3/221نقض التأسيس)عليه وسلم  اهلل

 ت ليسمع قرع نعال مشيعيهإن المي
 (.رواه البخاري ومسلم)هذا الحديث صحيح 

إذا كان أي ميت يسمع قرع يفهم منه أن كل ميت يسمع وهو حجة عليكم فإنه 
وقد نقـل إلينـا   . نعال مشيعيه بطل تخصيص السماع من القبر باألنبياء واألولياء

 .مالسلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنت
هل هذا السماع لكل ميت أم سماع خاص كرامـة لألنبيـاء   : ولذا فإننا نسألكم

 واألولياء أو األئمة على زعمكم 
 هل يسمع كل ميت بعدما يصير ترابا 

فإنه إذا كان . والحديث ليس فيه تخصيص بنبي أو ولي بل هو عام لكل ميت
ألنبيـاء  أي ميت يسمع قرع نعال مشيعه بطل تخصيص السـماع مـن القبـر با   

 !فأي عقل يبقى لهؤالء إذا كان الميت يبقى يسمع وقد استحال ترابا. واألولياء
 .وقد نقل إلينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم

يكون في أول الوضـع  . ثم إن النص خصص سماع الميت قرع نعال مشيعيه
ـ . ولم يعمم السماع لمن يأتيه. في القبر فقط و قـول العالمـة الشـيخ أحمـد     وه

بـاب  « شرح نور اإليضاح»الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفالح للشرنباللي 
 (.326صفحة )وأكثر مشايخنا على أن الميت ال يسمع عندهم »: أحكام الجنائز قال
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  أن النبي أتي ببرد قطري فوضعه على يده
فضـاًل عـن أن    والمراسيل ال تقوم بهـا حجـة  . رواه أبو داود في مراسيله

إنـي ال  )يعارض بها ما هو أصح وأصرح منها كحديث عـائشة عند البخـاري  
 ( .أصافح الناس

أن النبي حزن على فتور الوحي حتى كاد يترردى مرن شرواهق    
 الجبال

كـان   يحتج الرافضة وسلفهم النصارى على أن هذا دليال على أن النبـي  
 .يريد االنتحار

باب أول ما بدئ به رسول اهلل : كتاب التعبير. )أما الحديث فقد رواه البخاري
 (.6112ح رقم. من الوحي الرؤيا الصالحة

وهذا القول من بالغات (. فيما بلغنا)وقد تضمن خبر االنتحار المزعوم عبارة 
 . الزهري

. ال عالقة له بصحة الحديث الذي عنـد البخـاري  ( فيما بلغنا)وقول الزهري 
إن القائـل  »ولهذا قال الحافظ أحمد ابن حجر . خبر وهذا البال  مما وصل إليه من

هو الزهرى وعنه حكى البخارى هذا الـبال ، ولـيس هـذا الـبال      ( فيما بلغنا)
 (.12/351فتح الباري)« وهذا هو الظاهر» وقال الكرمانى ،موصواًل برسول اهلل

هذا هو الصواب وحاشى أن يقدم رسول اهلل وهو إمام المؤمنين على االنتحار 
شاذ مرسـل معضـل مـن قـول     »وقال األلباني  .و حتى على مجرد التفكير فيهأ

 (.20دفاع عن الحديث ص)« الزهري
ولم يصرح به بالتلقي عن عـروة  . فهذا البال  ورد مطلقا غير موصول

 .عن صحابي كما في أول سند هذا الحديث
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ـ   ة ومعلوم أن التابعي إذا لم يصرح باسم الصحابي في الرواية تكـون الرواي
 منقطعة فكيف إذا وردت هكذا مطلقة من دون أي تصريح بأي راو 

 أن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
 فقسـم  شعير، وسق وعشرون تمر وسق ثمانون وسق، مائة أزواجه يعطي فكان

 لهـن،  أويمضي واألرض، الماء من لهن يقطع أن  النبي أزواج فخير خيبر، عمر

. األرض اختـارت  عائشـة  وكانت الوسق، اختار من ومنهن األرض اراخت من فمنهن
 (.2321رواه البخاري ح رقم)

 قد ورثن من رسول اهلل  يحتج الرافضة بهذا الحديث بأن أزواج النبي 
وإنما أجرى النبي هذا نفقة ألزواجـه  . وليس هذا ما يستفاد من الحديث. بعد موته
 . قبل موته

ما تركت : قال أنما كان عمر يعطيهن ذل  ألنه و» قال الحافظ ابن حجر 
واحتج الحافظ أيضا بالحديث على ( 5/13فتح الباري)« بعد نفقة نسائي فهو صدقة

بل إن بيوتهن لو كانت لهـن  . لم يرثوا بيوت األزواج من بعده أن ورثة نسائه 
 لورثهن ذووهن وإنما زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعمـوم نفعـه  

 (.6/211فتح الباري)« للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات
وال ش  أن نفقة الرجل على أهله واجبة بخالف ابنته التي تزوجت فإن نفقتها 

بعـد   وهل ننتظر أن تقطع نفقة أزواج النبي . واجبة على زوجها ال على أبيها
 موته 

 كان يباشر عائشة وهي حائض أن النبي 
كـان يأمرهـا فتتـزر     أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبي  يتجاهل

وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما اسـتدل بـه   . فيباشرها وهي حائض
على حل ما فـوق اإلزار  ( 2/362وانظر 1/112منتهى الطلب)شيخهم الحلي في 
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كـان   أن رسـول اهلل  »واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند . ال تحته
أحاديث أم المـؤمنين  )« يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج

 .فعل المرتضى ذل  ليزيل اإلشكال حول المباشرة(. 2/62عائشة
وال يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله »قال الطوسي  

 (.للطوسي 26النهاية ص)« مجامعتها فيما دون الفرج
شايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود مـن اعتـزال   وقد أكد م

إفعلـوا كـل شـيء إال    »بمخالفتهم وقال  النساء في زمن الحيض فأمر النبي 
بن اويؤيد ذل  من طريق األصحاب ما رواه عبد المل  »رواه الحلي وقال « النكاح

كـل شـيء   : فقال سألت أبا عبد اهلل عما لصاحب المرأة الحائض منها: عمرو قال
 (.1/222منتهى الطلب)« عدا القبل بعينه

كان يجـامع عائشـة وهـي     والشيعة يوهمون الناس بتشنيعهم أن النبي 
فاعتزلوا النساء فـي  ) عن قوله تعالى وقد سئل النبي . وإف  كذبوهو . حائض

رواه مسلم )« إفعلوا كل شيء إال النكاح: فقال( المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن
وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابـه  (. أبو داودو
 (.2/61أحاديث أم المؤمنين عائشة)

 أن النبي كان يبول واقفا
هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختالط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم 

 إتيانها من الدبر 
 .التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز

« ال بـأس بـه  : ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائمـا  هذا
 1/23كشف اللثام للفاضل الهنـدي  2/77و 1/352وسائل الشيعة  6/500الكافي )
 (.لمحمد سعيد الحكيم 2/151مصباح المنهاج 221و
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 1/353تهذيب األحكـام )« أيبول الرجل وهو قائم قال نعم»سئل أبو عبد اهلل 
 (.1/352وسائل الشيعة

وإن كان سبب االستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فـإليكم  
 .فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس

إن قلنسوتي وقعت فـي بـول   : عبد اهلل عليه السالم يبأل قلت» قال زرارة 
وأعتبر الخوئي الروايـة  « ال بأس: فقال: فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت

نقلهـا عـن    3/112و 2/261كتاب الطهارة للخوئي)في موثقة وصحيحة زرارة 
 (.صحيحة زرارة

والنبي لم يبل قائمًا قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيـه عائشـة   
أمـا  . وإنما بال قائمًا في المواضع التي ال يمكن أن يطمئن فيهـا ، رضي اهلل عنها

الموضع الذي رأى فيه رسول اهلل صلى وكذل  . في األرض وطين أو قذر( الندى)
وحكـم  ، فلم يمكنه العقود فيه، فقد كان مزبلة لقوم، اهلل عليه وسلم حذيفة يبول قائمًا
 (.12أنظر تأويل مختلف الحديث ص)الضرورة خالف حكم االختيار 

هل التقبيح بالعقل أم بالشرع  ما أجازه الشرع كـان حـالال وإن   : ونسأل
وما حرمه اهلل كان حراما وإن كان محبوبـا  . ق والجهادكرهته النفوس كالطال
 .كالزنا وأخته المتعة

كوِتَب َعَلْيكوُم اْلِقَتاُل َوُهَو كوْرٌه لَّكوْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر قال تعالى 
 .َأْنتوْم اَل َتْعَلُموَنلَّكوْم َوَعَسى َأن توِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَّكوْم َواهلُل َيْعَلُم َو

هل االستنكار الحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول  فإن الشـيعة  
فقد رووا عن هشام بـن الحكـم   . قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر

عن أبي عبد اهلل عليه السالم في ميزابين سـاال، أحـدهما بـول    ( أمير المجسمين)
المعتبـر للمحقـق   )« فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذل واالخر ماء المطر، 

 (. 1/23الحلي



 

 
011 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

. فهي روت ما رأت وهي صـادقة . عائشة قالت لم أره يبول عندي إال قاعدا
فكـل روى مـا رأى   . عندما أتى سباطة قوم فبال قائما وحذيفة كان مع النبي 

 .ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق. وكل منهما صادق
وإذا كان بول وغائط األئمة عندكم ال نتن وال نجس فيه وفساؤهم وضراطهم 

. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فعليكم أن تستشنعوا فعله. كريح المس 
ليس في » أال يكون بوله طاهرا من باب أولى  أولم يقل علماؤكم : فإنه أبو األئمة

قذارة بل هما كالمس  األذفر، بل مـن   بول األئمة وغائطهم استخباث وال نتن وال
أنـوار  ( )شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم اهلل عليه النار واستوجب دخول الجنة

 (.220ص  –هـ 1201الوالية آلية اهلل اآلخوند مال زين العابدين الكلبايكاني 

 أن النبي كان يصلي على الخمرة
 .«سجادة صغيرة من سعف النخل» قال المناوي 
أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصالة والسالم كان  وقد روى

يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة، وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه 
الصالة والسالم كان يصلي على بساط، وفيه رد على الرافضة حيث ال يجـوزون  

 .اتفاقًاالصالة والسجدة إال على األرض، وجنسها وإن كان هو األفضل 
والحديث يدل على أنه ال بـأس بالصـالة علـى    » وقال الشوكاني في النيل 

السجادة سواء كان من الخرق و الخوص أو غير ذل ، سواء كانـت صـغيرة أو   
كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صالته صلى اهلل عليـه وسـلم علـى    

 . الحصير والبساط والفروة
حديث أم سلمة أن النبي صلى اهلل عليه وسـلم  وقد أخرج أحمد في مسنده من 

والجواب عنه أنه لـم  : قال العراقي. يا أفلح ترب وجه  أي في سجوده: قال ألفلح
يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة مـن األرض وكأنـه رآه   
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يصلي وال يمكن جبهته من األرض فأمره بذل  ال أنه رآه يصلي على شيء يستره 
 (.2/130نيل األوطار)« ن األرض فأمره بنزعهم

 .أما من حمله على الكراهة فيحمل على كراهة التنزيه كما قال الحافظ
 ( هذا دليل على جواز الصالة على التربـة : قالوا)وجعلت لي األرض مسجدًا 

أراد بالطيبة الطاهرة وبالطهور المطهر لغيره فلو كان معنى طهورًا : قال العراقي
لزم تحصيل الحاصل وفيه أن األصل في األشياء الطهارة وإن غلب ظـن  طاهرًا 

النجاسة وأن الصالة بالمسجد ال تجب وإن أمكن بسهولة وكان جارًا بالمسجد وخبر 
ال صالة لجار المسجد إال في المسجد لم يثبت وبفرضه المراد ال صالة كاملة وهذا 

تيمم بسائر ما على وجه األرض الخبر وما بعده قد احتجت به الحنفية على جواز ال
ولو غير تراب وأخذ منه بعض المجتهدين أنه يصح التيمم بنية الطهارة المجـردة  
ألنه لو لم يكن طهارة لم تجز الصالة به وخالف الشافعي وردَّ ذلـ  بأنـه مجـاز    
لتبادر غيره واألحكام تناط باسم الحقيقة دون المجاز وبأنه ال يلزم من نفي الطهارة 

وقد يتعلق الرافضة بنصوص يستنبطون منها معان خاصة  .نفي المجازية قيةالحقي
وننقل . كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليهاأن الصحابة كاحتجاجهم بحديث . بهم

جاء في . الرواية كاملة حتى يتعرف القارئ على مدى إخالل الرافضة بأمانة النقل
كنت أصلِّي الظهر مع رسول اهلل : سنن أبي داود وغيره عن جابر بن عبد اهلل، قال

فآخذ قبضًة من الحصى لتبرد في كفي، أضـعها لجبهتـي    -صلى اهلل عليه وسلم-
 )!(. أسجد عليها لشدة الحر 

وعند البيهقي عن أنس في شّدة الحّر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فـإذا بـرد   
 .)!(وضعه وسجد عليه 

فالصحابة إنما ، لى شرح طويلفهذه األحاديث واضحة بفضل اهلل وال تحتاج إ
 .والرافضة يفعلون ذل  ألجل شدة الشر  .فعلوا ذل  ألجل حاجة ّشدة الّحر
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 أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد
ويستنكر الشيعة ذل  ويشنعون بأن هـذا شـبق وخرافـات    . الحديث صحيح
الرجل ويصوره بذا   فيه تشويه لشخص رسول اهلل . جنسية ال تليق بالنبي 

وأجازوا للرجل أن . والشبق ظاهر فيهم حتى أجازوا إتيان الدبر إجماعا .الشهواني
وجهلوا أن هذا ما روتـه  . يكون البنته اثني عشر صهرا في كل اثني عشر شهرا

صدقتم أيهـا الشـيعة فـي    : ولهذا يسلم النصارى على الشيعة ويقولون لهم. كتبهم
إفتح هذه الصفحة وتعـرف علـى مـا    . نحناتهامكم رسول اهلل بمثل ما نتهمه به 

 .توافقون به النصارى في الهجوم على االسالم
http://stmarychurch.org/temp/nesa2.htm 

هذه الرواية لالحتجاج على جواز الطواف أورد لقد جهل القوم أن الطوسي قد 
طاف على نسائه فاغتسل غسال واحدا  وقد روي أن النبي »: فقال. بغسل واحد
وفـي   1/113ورواه المحقق الحلي في المعتبـر  (. 2/223المبسوط)« وكن تسعا

 1/25للحلي أيضـا وتـذكرة الفقهـاء    257و 2/232و 13و 1/11منتهى الطلب 
يجوز أن يطوف علـى نسـائه وإمائـه    »بل قد قال الحلي . للحلي أيضا 2/575و

وال بأس بتكرار الجمـاع مـن   »وقال (. 2/577تذكرة الفقهاء)« مطلقابغسل واحد 
تـذكرة  )« غير غسل يتخللها ألنه عليه السالم كان يطوف على نسائه بغسل واحد

 12/22للحلي جامع المقاصد للكركي 1/102وانظر نهاية األحكام 1/223الفقهاء 
عيد الحكيم وذكر أنهم وقد حكاه السيد محمد س(. للشهيد الثاني 7/35مسال  األفهام 

مصـباح  )على حد قولـه  « من أصحابنا»العلماء كالحلي وغيره احتجوا له بأقوال 
 (.3/211المنهاج
وال يكره تكرار الجماع من غير اغتسال ويدل عليه ما روي عن » قال و
منتهى  1/113المعتبر)« أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد النبي 
جامع  1/102نهاية األحكام 2/575الفقهاء تذكرة 2/232و13و 1/11الطلب
 (.للشهيد الثاني 1/326و 7/35مسال  األفهام 12/22المقاصد

http://stmarychurch.org/temp/nesa2.htm
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 أن النبي كلم حمارا فقال له قد سميتك يعفورا
وقد أنكره غير واحد مـن  » ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال 

 .«الحفاظ الكبار
فـتح  )«  أصل له وليس سنده بشيءقال ابن حبان ال» قال الحافظ ابن حجر 

 (.2/301)وقال مثله في المجروحين ( 6/51الباري
قال الذهبي بأن صاحب هذا الخبر الباطل هو أبو جعفر محمـد بـن مزيـد    

وأقره على ذل  الحافظ ابن حجـر فـي لسـان الميـزان     ( 6/330ميزان الذهبي)
سندا وال متنـا   ونقل الحافظ عن أبي موسى أن هذا الحديث ال أصل له( 5/376)
 (.7/311اإلصابة)

ميـزان  )« هالعن اهلل واضع» وقد غضب ابن الجوزي من هذه الرواية فقال 
 (.لسان الميزان 6/330االعتدال

 أن النبي يتسلم مفاتيح الجنة والنار فيسلمهما لعلي

وأنه يرقى معه على منبر يوم القيامة وهو المقام  فيدخل شيعته الجنة وأعداءه النار
لسـان  )« واآلفة مـن علـي بـن هـالل    .. ركي  األلفاظ» قال الحافظ  .مودالمح

 (.2/266الميزان

 أن أم حرام كان يدخل عليها رسول اهلل فتطعمه وكانت تفلي رأسه
أو  ن أم حرام أرضعت رسـول اهلل  أقال ابن عبد البر أظن » قال الحافظ 

لذل  كان ينام عندها أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة ف
وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ثم ساق بسنده الـى يحيـى بـن    

أن تفلي أم حـرام رأسـه ألنهـا     نما استجاز رسول اهلل إإبراهيم بن مزين قال 
ألن أم عبد المطلب جده كانـت مـن بنـي     ؛كانت منه ذات محرم من قبل خاالته
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ألعلى قال قال لنا بن وهـب أم حـرام إحـدى    النجار ومن طريق يونس بن عبد ا
من الرضاعة فلذل  كان يقيل عندها وينام فـي حجرهـا وتفلـي     خاالت النبي 

ه وجزم أبو القاسم بن الجـوهري  ـل رأسه قال بن عبد البر وأيهما كان فهي محرم
نمـا  إوالداودي والمهلب فيما حكاه بن بطال عنه بما قال بن وهب قال وقال غيره 

الة ألبيه أو جده عبد المطلب وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت خ
من الرضاعة وحكـى ابـن    كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول اهلل 

ربـه  إمعصوما يمل   العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي 
كل فعـل قبـيح   عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرء عن 

وقول رفث فيكون ذل  من خصائصه ثم قال ويحتمل أن يكون ذل  قبل الحجـاب  
ورد بأن ذل  كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في أول الكالم على شرحه أن ذل  
كان بعد حجة الوداع ورد عياض األول بأن الخصائص ال تثبت باالحتمال وثبوت 

واز االقتداء به في أفعاله حتى يقوم العصمة مسلم لكن األصل عدم الخصوصية وج
 (.71-11/77فتح الباري)« على الخصوصية دليل

 فاسترقها علي واستولدها أن أم محمد بن الحنفية كانت مرتدة
وذكر الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد أنه قسم سـهم بنـي   

ه على أبـي  حنيفة خمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة وعزل الخمس حتى قدم ب
بكر ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذل  السبي قلت وروينا في جـزء  

رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير له وأنـه   بن علم أن النبي 
 (.2/50التلخيص الحبير) »يولد له منها ولد اسمه محمد
  .شار  في حروب الردةرضي اهلل عنه قد وهذا يؤكد أن عليا 

 . إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش
  (.1137ضعيف الجامع)« ضعيف» قال األلباني 
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 (قاله النبي لعلي)إن أول أربعة يدخلون الجنة 
حدثنا أحمد بن محمد المري القنطري ثنا حرب بـن الحسـن   » تمام الحديث 

 الطحان ثنا يحيى بن يعلى عن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع عن أبيه عن جـده 
أنا وأنـت  أول أربعة يدخلون الجنة قال لعلي رضي اهلل عنه إن  أن رسول اهلل 

والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرارينا وشـيعتنا عـن   
 .«أيماننا وعن شمائلنا

وشرهم محمد بن عبيد اهلل، وفيه يحيى بن يعلـى  ... موضوع مسلسل بالشيعة
 (.2131سلسلة األحاديث الضعيفة)شيخنا األلباني قاله « األسلمي الشيعي الضعيف

 (.2/212الكافي الشافي)« إسناده واه»ابن حجر قال الحافظ و
 

 ار يوم بعاثصأن جاريتين كانتا تغنيان بما تقاولت به األن

عن عائشة قالت ثم دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان مـن جـواري األنصـار    
ث قالت   وليستا بمغنيتين  فقال أبـو بكـر   تغنيان بما تقاولت به األنصار يوم بعا

أبمزمور الشيطان في بيت رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  وذل  في يـوم عيـد   
 .فقال رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
متفـق  . )قوله أن حديث الجاريتان ينتقص من النبي صلى اهلل عليـه وسـلم   

 (.عليه
ليس في هذا الحديث ما يقدح ألبتة فإن فالجاريتين هما فتاتان لم تبلغا الحلم، و

وكانتا تغّنيان في يوم عيد وبالطبع ليس كالغناء المعروف الـذي يحـّر  السـاكن    
وليسـتا  )ويبعث الكامن ويثير الغريزة من الغناء المحّرم، وهذا ظاهر بقول عائشة 

ا وإضافة الضرب بالـدف لمزمـار الشـيطان    وأما انتهار أبي بكر لهم(. بمغّنيتين
: فألنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر، ولكن نبينا صلى اهلل عليه وسـلم قـال لـه   
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والحديث اآلخر فيـه أن  ( إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا ) دعهما وعلل ذل  بقوله 
جارية سوداء قالت للرسول صلى اهلل عليه وسلم أنها نذرت إن رجـع سـالمًا أن   

فأباح لها النبي صلى ( إن كنت نذرت فاضربي، وإال فال ) ب بالدف فقال لها تضر
ثم بعد ذل  دخل أبو بكر ثم علّي ، اهلل عليه وسلم أن تضرب اليفاء النذر وإال فال 

ثم عثمان وعندما دخل عمر ألقت الجارية بالدف ثم قعدت عليه فقال الرسول صلى 
فهل بعد هذا المدح مـن النبـي   (   ياعمر إن الشيطان ليخاف من) اهلل عليه وسلم 

 . صلى اهلل عليه وسلم لعمر من مديح

 ومن هو خير من جبريل؟( يعني يا علي)إن جبريل يحبك 
 (.2/201اإلصابة)« إسناده ضعيف»قال الحافظ في اإلصابة 

 أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة صبرًا ونزا على زوجته 
يا عـدّو اهلل قتلـت امـرءًا    : ان عمر يقول لخالدوك. فدخل بها في نفس الليلة

مسلمًا ثم نزوت على امرأته، واهلل ألرجمّن  باألحجار، ولكن أبا بكر دافـع عنـه   
 .«وقال هبه يا عمر، تأّول فأخطأ فارفع لسان  عن خالد

أن خالدًا استدعى مال  بن نويرة فأّنبه على ما صدر منـه  » يتجاهل الشيعة 
: ألم تعلم أنها قرينة الصالة  فقال مال : لى منعه الزكاة وقالمن متابعة سجاح، وع

أهو صاحبنا وليس بصاحب   يا ضـرار اضـرب   : إن صاحبكم يزعم ذل ، فقال
البدايـة   2/217تاريخ ابـن األثيـر   2/273تاريخ الطبري)« عنقه، فضربت عنقه

 (.6/326والنهاية
لدًا غدر بمالـ   وقد حّدث المؤرخون أن خا »قوله ومن مضحكات التيجاني 

في « روى المؤرخون »فليسأل أصحابه األصولية من الشيعة ما قيمة . «وأصحابه
 فن الجرح والتعديل 
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ولئن كان الجرح يثبت بالتاريخ ويجب أن نقبل به لزم إثبات تأسيس المـذهب  
ألن . واضطررنا أن نجرح أصل مذهب الشيعة بالتـاريخ . الرافضي بأيدي يهودية

 .يهودي عبد اهلل بن سبأ كمؤسس وأصل لمذهب التشيعالتاريخ أثبت ال
 

ن الرواية التي اعتمدها التيجاني والتي تّدعي أن خالدًا أراد قتل مال  بـن  ثم إ
نويرة بسبب زوجته ال قيمة لها لنكارتها وشذوذها، وقد عزاها التيجاني بالهـامش  

وتـاريخ اليعقـوبي    تاريخ أبي الفداء يعني البداية والنهايـة )على المراجع التالية 
مراجعة بعض هذه المراجع يتضح لكل باحث عن الحـق وعند . (ووفيات األعيان

البن خلكان في ( وفيات األعيان)الل هـذا التيجاني في النقل، فلو راجعنا كتاب خإ
خبر مقتل مال  لوجدناه يورد القصة بخالف ما أوردها التيجاني فإبن خلكان أورد 

ولما خرج خالد بن الوليد رضي اهلل عنه لقتـالهم فـي   »ي القصة على النحو التال
خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه نزل على مال  وهو مقدم قومه بني يربوع 

إنـي آتـي   : وقد أخذ زكاتهم وتصّرف فيها، فكلمه خالد في معناها، فقـال مالـ   
ال تقبـل   علمت أن الصالة والزكـاة معـاً   أما: بالصالة دون الزكاة، فقال له خالد

وما تراه لـ   : قد كان صاحب  يقول ذل ، قال خالد: واحدة دون أخرى، فقال مال 
لـه   صاحبًا  واهلل لقد هممت أن أضرب عنق ، ثم تجاوال في الكالم طوياًل فقـال 

 .وهذه بعد تل   واهلل ألقتلن : إني قاتل ، قال، أو بذل  أمر  صاحب   قال: خالد
 عنهما وأبو قتادة األنصاري رضي اهلل عنه وكان عبد اهلل بن عمر رضي اهلل

يا خالد، ابعثنا إلى أبـي  : حاضرين فكلما خالدًا في أمره، فكره كالمهما، فقال مال 
بكر فيكون هو الذي يحكم فينا، فقد بعثت إليه غيرنا ممن ُجْرمه أكبر من جرمنـا،  

األسـدي بضـرب    ال أقالني اهلل إن أقلت ، وتقّدم إلى ضرار بن األزور: فقال خالد
هذه التي قتلتني، وكانـت فـي   : عنقه، فالتفت مال  إلى زوجته أم متمم وقال لخالد
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بل اهلل قتل  برجوع  عن اإلسالم، فقال مال  أنا علـى  : له خالد غاية الجمال فقال
 .«يا ضرار اضرب عنقه، فضرب عنقه: اإلسالم، فقال خالد

وجته ودخل بها في تل  الليلة ويدعي التيجاني أن خالدا قبض على ليلى زهذا 
وقـبض   »ويعزوها لكتاب وفيات األعيان، ولكن عندما نرجع للكتاب نجده يقـول  

خالد امرأته، فقيل إنه اشتراها من الفيئ وتزوج بها، وقيل إنهـا اعتـدت بـثالث    
 (. 6/12وفيات األعيان البن خلكان )« حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته

ال يـؤمن  ألنـه  قتل مال  بن نويرة معتقدًا أنه مرتٌد و ومن هنا نعلم أن خالدًا
 .بوجوب الزكاة كما في الرواية التي ذكرتها كتب التاريخ

يا عدوَّ اهلل قتلت امرءًا مسلمًا ثم نزوت على  »أما ادعاؤه أن عمر قال لخالد 
ويعزوها إلى تـاريخ الطبـري وابـن كثيـر     . «امرأته، واهلل ألرجمنَّ  باألحجار

بي واإلصابة، فبمجرد مراجعة تاريخ اليعقوبي واإلصابة فـال تجـد لهـذه    واليعقو
 ! الجملة أثرا

وأما تاريخ الطبري فقد أوردها ضمن رواية ضعيفة ال يحتج بها مدارها على 
تهذيب الكمـال  )ابن حميد ومحمد بن اسحاق، فمحمد بن اسحاق مختلف في صحته 

 (.1571رقم  والضعفاء للعقيلي ترجمة 5057للمزي ترجمة رقم
وابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي ضعيف، قال عنـه يعقـوب   

لـيس  : حديثه فيه نظـر، وقال النسائـي: كثير المناكير، وقال البخاري: السدوسي
رقـم   25/102تهذيب التهـذيب )رديء المذهب غير ثقة : بثقة، وقال الجوزجاني

 (.5152) رقم 2/61)وضّعفه ابن حجر في التقريب (. 5167)

 (يا محمد)أن خبيب بن عدي صاح عندما صلبوه قائال 
وإتحـاف السـادة    666و 1/622وصفوة الصفوة  1/226)الحلية ألبي نعيم 

 .(المتقين
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 الضعفاء والمتروكـون ) »مترو  الحديث«قال النسائي : فيه الهيثم بن عدي
 (.1537الثقات ) »وقد رأيته كذاب «وقال العجلي  (.637ترجمة  1/102

: قـال عن يحيـى  «( 7/102الكامل في ضعفاء الرجال )وقال ابن عدي في 
  .»كذبالهيثم ليس ثقة كان ي

 .وكل الطرق األخرى الصحيحة لقصة الخبيب لم تتضمن هذه الزيادة

 أن رجال أصاب امرأة في دبرها زمن رسول اهلل 
بـن   حدثنا محمد بن علي الصائغ نا يعقوب بن حميد ثنا أبو صفوان عبد اهلل

رجال أصاب امرأة عن نافع عن بن عمر أن سعيد بن عبد المل  عن بن أبي ذئب 
 (. نساؤكم حرث لكم ) فأنكر ذل  الناس فأنزل اهلل   في زمن النبيفي دبرها 

رواه الطبراني في األوسط عن ابن عمر وفيه يعقوب بن حميد بـن كاسـب   
 (.6/311مع الزوائدمج)وثقه ابن حبان وضعفه األكثرون وبقيه رجاله ثقات 

 أودع أباه ثمانين ديناراأن رجال من أهل اليمن 
أخبرنا أبو محمد هبة اهلل بن أحمد بن طاووس أنا طراد بن محمد أنـا أبـو   
الحسين بن بشران أنا أبو علي بن صفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمـد  

  بن الحسين حدثني أبو المصعب مطرف حدثني المنكدر بن محمد

يريد الجهاد وقال لـه  وخرج أودع أباه ثمانين دينارا أن رجال من أهل اليمن 
إن احتجت إليها فأنفقها إلى أن آتي إن شاء اهلل قال وخرج الرجل وأصـاب أهـل   

وجهد قال فأخرجها أبي فنفقها قال فلم يلبث الرجل أن قدم وطلب ماله المدينة سنة، 
مـرة   لمسجد متلوذا بقبـر رسـول اهلل   فقال له أبي عد إلي غدا قال وبات في ا

وبمنبره مرة حتى كاد يصيح فإذا شخص في السواد يقول له دونكها يا محمد قـال  
 .«فمد يده فإذا صرة فيها ثمانون دينارا قال وغدا عليه الرجل فدفعها إليه
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وسـنده ضـعيف فيـه    (. 56/60)رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
 .منكدرالمنكدر بن محمد بن ال

وقد جاءت الرواية من طريق آخر أصح منه وهي تخالفه تماما حيـث جـاء   
بخالف الرواية التي قبلهـا  « فجعل محمد يذكرها ويدعو ويتضرع إلى اهلل» فيها 
كتـاب المسـتغيثين بـاهلل    ) «بقبـر رسـول اهلل  وبات في المسجد متلوذا » وفيها 
 .(101ص

إال سمعت أذانا في  أن سعيد بن المسيب قال وما يأتي وقت صالة
 القبر

اقتضـاء  )واحتج بها أهل البدع من كـالم ابـن تيميـة     . يعني قبر النبي 
وال حجة بنقله إباها حيث إن المطلوب تتبـع الروايـة   (. 2/252الصراط المستقيم

 .بالمنهج الحديثي العلمي المعروف عند أهل الحديث
 !!القبرثم أين هذا مما يريدون تقريره من االستغاثة بصاحب 

عن الوليد بن عطـاء عـن عبـد     5/132رواه ابن سعد في الطبقات واألثر 
قال عنه يحيى بن معـين  وقد . وهذا األخير هو آفة هذه الرواية. الحميد بن سليمان

 . «ليس بشيء »
واحتج الذهبي بقول أبـي داود  (. 3762)« ضعيف»قال الحافظ في التقريب 

عقيـب الـذهبي علـى الحـاكم فـي      ت)« غيـر ثقـة  »عن عبد الحميد أنه كـان 
 (.165-2/162المستدر 

أنظر معجم أسـامي  )« لم يوثقه أحد بل هو متفق على ضعفه »وقال األلباني 
 (.2/237الرواة لأللباني
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امرأة تحمرل كرل منهرا     ألطوفن الليلة على مئة: أن سليمان قال
 فارسا

. أنبيـاء اهلل  وفيه قـوة . وفيه حب سليمان للجهاد في سبيل اهلل. رواه البخاري
 . وليس من األدب االعتراض على ما ثبت إسناد القول فيه إلى نبينا 

الحديث علماء ومفسرو الشيعة واحتجوا به كما فعـل الفـيض   قد روى هذا و
 (.2/211)الكاشاني في تفسير الصافي 

في الوقت الذي نجـد فيـه هـذه    هذا الحديث مما يستشنعه الشيعة بعقولهم و
 .مثل اعتقادهم أن عليا كان يخلق فيال ثم يطير عليهرافات كثيرة تعلق بخالعقول ت

 (حديث األعمى)إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة 
بن االحديث صحيح دون القصة الملصقة به والمتعلقة بحاجة رجل عند عثمان 

 . ألنها من طريق ابن وهب وهو ضعيف. عفان
وهب وليس فيها حكاية صاحب ليست من طريق ابن ( 2/131)رواية أحمد و

 .الحاجة مع عثمان بن عفان
وبالرغم من صحة الحديث فإن مشكلة الشيعة وغيرهم هـو فـي فهـم هـذ     

 .الحديث
اللهم إني أسأل  وأتوجه إليـ   » فقال  قد توسل األعمى بالنبي : فقد قالوا
ل لو كان التوسـل بالـدعاء لمـا قـا    : ثم نشأت الشبهة عندهم فقالوا «بنبي  محمد
فلماذا تضيفون ما لم  (أسأل  اللهم بدعاء نبي )ولقال  «أسأل  اللهم بنبي » األعمى 

 ترد إضافته 

حين كان حيًا وتـوقفهم   أنه إذا كان الثابت توسلهم بدعاء النبي : والجواب
فال يعود ثم حاجـة إلـى تقـدير    : عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده
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االستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هـو التوسـل   مضاف ألن معنى التوسل و
 .بالدعاء ال بالذات والجاه، ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأت به

إنما ينصر اهلل هذه » هو الذي تعلمنا منه هذه اإلضافة حين قال  أن النبي 
والزيادة ( 2116)رواه البخاري ) «بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم: األمة بضعيفها
 (.6/21عند النسائي 
فقال . «إن شئت دعوتو ل » له  حين قالمناط التوسل أن الدعاء بذل  عّلمنا 

بالذوات ال يتعلمون إنما يكون التوسل أن ولكن المصرين على  (بل أدعه) الرجل 
 .وإنما يتجاهلون 

والبـد  . هو أمٌر مشروع لتوافر األدلة عليـه  وتوسل األعمى بدعاء النبي 
 :في قصة األعمى على فوائد مهمة من الوقوف 

ليطلب منه الدعاء ولو كان التوسـل بالـذات    أن األعمى ذهب إلى النبي 
مشروعًا لم يكن ثمة حاجة للذهاب إليه إذ كان يكفيه أن يتوسل به مـن غيـر أن   

 .لكنه ذهب وطلب منه أن يدعو له (اللهم أسأل  بنبي )فيقول . يذهب إليه

فألّح عليه األعمى  «إن شئَت دعوتو ل » ء له فقال وعده بالدعا أن النبي 
بالدعاء لألعمى، عّلقه على  وهذا وعد من الرسول . «بل أدُعه» بالدعاء قائاًل 
وهو خير من  ،له ويقتضي أنه دعا ( بل أدعه)اءه األعمى بقوله شمشيئته، وقد 

أن  رسـول  وّفى بما وعد، يؤكد ذل  أيضًا قول األعمى في دعائه الذي علمه ال
 . أي اقبل دعاءه فّي «شفعه ِفّيفاللهم » يدعو به 

الشـفاعة كـالم الشـفيع    » والشفاعة معناها الدعاء كما قال في لسان العرب 
الطالب لغيره، يتشفع به إلـى المطلـوب،   : للمل  في حاجة يسألها لغيره، والشافع

أو  على دعائـه  وبهذا يثبت أن األمر كان يدور . تشفعتو بفالن إلى فالن: يقال
 .جاهه
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أمره أن يتقرب إلى اهلل بعدة وسائل منها التوسل إليـه بالعمـل    أن النبي 
وإتيان ركعتين يدعو اهلل عقبهما أن يستجيب دعـاءه   الصالح وهو إحسان الوضوء

أي أدعو  أن « وشفعني فيه» وهذا هو معنى قوله . له في أن يقبل دعاء النبي 
 . لي تتقبل دعاء النبي 

ألنها تنسف بنيانهم  ،وهذه العبارة ال يفقهها هؤالء، بل ال يريدون أن يفقهوها
وبالعمل الصالح ال بذات  كان بدعاء النبي إنما من القواعد وتكشف أن التوسل 

لألعمى مفهومة عندهم ولكن مـا معنـى شـفاعة     فإن شفاعة النبي . النبي 
   «وشفعني فيه» كما قال  األعمى للنبي 

إن معناها اللهم اقبل دعـائي فـي   . الدعاء: ا بأن معنى الشفاعة في اللغةعلم
أن يقول اللهم اقبل   وال يمكن ألحد بعد موت النبي. لي استجابة دعاء نبي  

حصل له وهو فـي   فهذا مذهب باطل ال يزعم أحد أن دعاء النبي  .شفاعته في
 .قبره

فعل في أناس تجنـوا علـى   ولكن ماذا ن. فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذل 
 اللغة والشرع 

ما من ميـت  » قال  فعن أنس وعائشة عن النبي : ولنتأمل هذين الحديثين
وفـي   .«له إال شوّفعوا فيه كلهم يشفعون ةمائيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 

ما من مسلم يموت فيقوم علـى جنازتـه أربعـون رجـاًل ال     »  رواية ابن عباس
. لـه  فمعنى شفعهم اهلل فيه أي قبل دعـاءهم ( يئًا إال شفعهم اهلل فيهيشركون باهلل ش
 .أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه ( شفعني فيه)فيصير معنى 

وهو  أن علماء الحديث كالبيهقي ذكروا هذه الحادثة ضمن معجزات النبي 
 مثلها بين الصـحابة وال  السر في حصول هذه المعجزة التي لم نسمع بعد موته 

 . السر هو دعاءه . بعدهم إلى يومنا هذا
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كابن عباس وابـن عمـر،    أن من الصحابة من أصيبوا بالعمى بعد مماته 
بعد موتـه وتوسـلوا    ولم ُيعهد أنهم استعملوا هذا الدعاء، بل تركوا التوسل به 

وإال فجاهه  وليس ثمة تفسير لذل  إال افتقاد شرط دعائه . بدعاء العباس وغيره
 .هلل عظيم حيا وميتاعند ا

تركوا التوسل به إجماعا كما في قصة عمر يـوم  : هكذا فهم الصحابة التوسل
فالثابت المروي عن جمـاعتهم فـي تـر     . أجدبوا وسألوا اهلل بدعاء عمه العباس

بعد موته أصح سندا مما نقل عن فعل أحد أفرادهم ممـا يعـارض    التوسل به 
 .ذل 

 الة على وجود شفاعته بذل ، وهو دعـاؤه  وكل هذه المعاني التي ذكرت د
له أن يكشف عاهته، وليس ذل  بمحظور، غاية األمر أنه توسل من غير دعاء بل 
هو نداء، والدعاء أخص من النداء، إذ هو نداء عبادة شاملة للسؤال بمـا ال يقـدر   
ـ  م عليه إال اهلل تعالى، وإنما المحظور السؤال بالذوات ال مطلقا بل على معنى أنه

وسائل هلل سبحانه بذواتهم، وأما كونهم وسائل بدعائهم فغير محظور، وإذا اعتقـد  
أنهم وسائل هلل عز وجل بذواتهم فسأل منهم الشفاعة للتقريب إليهم، فذل  عين مـا  

 .(255جالء العينين )كان عليه المشركون األولون 

وعدتني  أي أتوجه بدعائ  الذي( يا محمد إني توجهت ب  إلى ربي)أن قوله 
 وهذا ما فعله الرجل فإنه توجه إلـى النبـي   . به حين قلت إن شئت دعوت ل 

 .وطلب منه أن يدعو له

له وكأنه يقدم هـذه   ليسأل اهللوذهب إليه  فهو ُيشِهد اهلل أنه توجه إلى نبيه 
َمنَّا َربََّنا ِإنََّنا آ الشهادَة بين يدي سؤاله ربه ومثل هذا كثير في الدعاء كقوله تعالى 

 .وتقديم أصحاب الغار عملهم الصالح بين يدي دعائهم هلل َفاْغِفْر َلَنا
فطلب  وهذا التوجه هو حكاية حال، يحكي فيه أنه توجه وذهب إلى النبي 

 .ولم يسأله في غيابه كما يفعل أهل البدع. منه أن يدعو ربه
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ذهب إلى وكأن معناه عندهم، ا «ئت الميضأةإ»  وهؤالء يفهمون من قوله 
كما يفهم من سياق الرواية، وليس هنا   ولم ال تكون الميضأة قريبة منه . بيت 

 !دليل على أن األعمى ذهب إلى مكان آخر وصلى ثم دعا بهذا الدعاء  

فيكون التوجه خطابًا لحاضر في قلبه وليس . وبتقدير أن يكون كالمه من بعيد
وكما يقول أحـدنا اليـوم   ( أيها النبيالسالم علي  )استغاثة كما نقول في صلواتنا 

أجـاب  : واأبتاه )ات ـين مـوكما قالت فاطمة ح(. بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل)
 .أي اقبل دعاءه في( اللهم فشّفعه ِفّي)ودليل ذل  قوله في نهاية الدعاء . (ربًا دعاه

بدليل أن األعمـى  . ليس دعاء وإنما هو تكلم مع حي حاضر: وقوله يا محمد
وبدليل أن الصحابة لم يفعلوا لم يكونوا يخاطبون النبـي  . يستغث بالنبي من بعدلم 

 .بل الثابت عدول عمر عن قبر النبي وتوسله بابن عباس(. يا محمد)بقولهم 
إلى جهة قبره بعـد   فأما التوجه الذي يفهمه األحباش أي التوجه إلى النبي 

من أصابته ضراء فليتوجـه   موته كما علمهم محمد بن حسن الصيادي الرفاعي أن
 232ر ـالدة الجواهـق)ه ـنحو قبر الرفاعي ويخطو ثالث خطوات ويسأله حاجت

 .فهذا من سنن النصارى(. 231و

يستقبل القبلة في دعائه ويسأل اهلل وحـده، وكـان    أما سنة نبينا فقد كان 
وجهت وجهـي للـذي فطـر السـموات      »يقول في دعاء االستفتاح في الصالة 

ونسكي ومحياي ( والدعاء صالة)ض حنيفا وما أنا من المشركين إن صالتي واألر
فالتوجه إلى اهلل بالدعاء هو الملة الحنيفيـة، ودعـوتكم   . «ومماتي هلل رب العالمين

 .الناس إلى التوجه إلى مقابر األنبياء واألولياء هو ملة الشر 
 ليـدعو  النبي وهذا ما حدث حقًا فقد توجه إلى  فإنه توجه بدعاء النبي 

أي اللهم اقبل دعاءه  «اللهم فشفعه في» ولذل  قال في آخر دعائه . له فوعده بذل 
 .ِفّي
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والرجل يحكي ما فعله وليس في صيغة كالمه ما يستدل به على جواز قـول  
   : وقول المالكي( شيء هلل يا رسول اهلل)المشركين 
  تنزلرتبة عنها العــالـذي خص  بين الـورى       بـفبال

 ألـكي       فإن توقفت فمن ذا أسـاب الذي أشتـعجل بإذه

:   هل قـال (يا محمد)ماذا قال األعمى بعد قوله : والدليل على ذل  أن ننظر
 أغثني أعد إلي بصري 

أغثنـا  : تقولون( يا محمد)لكنه لم يسأله، وأنتم إذا قلتم ( يا محمد)لقد قال ، نعم
  …علينا بنظرة أمدنا بإمداد ، تعطف تكرم تحنن 

فقد قامت حجتكم، وإن كان لم يسـأله فقـد   ( يا محمد)فإن كان سأله بعد قوله 
 .فالحديث حجة عليكم ال لكم. قامت الحجة عليكم

وليس كل خطاب لغير الحاضر استغاثة به، وإال فقد خاطب عمر بن الخطاب 
ولوال أني رأيت  واهلل إني ألعلم أن  حجٌر ال تضر وال تنفع،» الحجر األسود قائاًل 

 (.1270)ومسلم  1517رواه البخاري  «يقبل  ما قبلت  رسول اهلل 

 أن عائشة أرت موالها سالم كيف كان رسول اهلل يتوضأ
 :الحديث يفيد عدم حجاب عائشة نفسها وهو بكامله هكذا

وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتسـتأجره  »عن أبي عبد اهلل سالم سبالن قال 
يتوضأ فتمضمضت واسـتنثرت ثالثـا وغسـلت     ن رسول اهلل فأرتنى كيف كا
ثم يدها اليمنى ثالثا واليسرى ثالثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثـم  وجهها ثالثا 

ثـم مـرت علـى     مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها
معـى  الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفى منى فتجلس بين يدى وتتحـدث  

حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا أم المؤمنين قالـت ومـا ذا  قلـت    
« أعتقني اهلل قالت بار  اهلل ل  وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعـد ذلـ  اليـوم   

 (.رواه النسائي في سننه)



 

 
009 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

هل يجوز للمملو  أن يرى شـعر   »روى الرافضة عن أبي عبد اهلل أنه سئل 
 . « بأسموالته وساقها  قال ال

سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عـن  » وفي الموثق والصحيح بأبان بن عثمان 
 .«المملو  يرى شعر موالته  قال ال بأس

 23/61أنظر الحدائق الناضـرة . )والرافضة أجازوا ذل  في كتبهم ومروياتهم
للحر  20/223وسائل الشيعة 5/531والكافي للكليني 16/53مستند الشيعة للنراقي 

 (.لمحسن الحكيم 12/23عاملي، مستمس  العروة الوثقىال
فليقرأ الرافضة قول علمائهم بأن المرأة ال يجب أن تحجب من العبـد إال أن  

 .يؤدي ما يعتقه
إذا » : له بما رواه عن أم سلمة أن رسـول اهلل   وهو قول الطوسي واحتج

وسـي فـي   ورواه الط «كان إلحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنـه 
ورواه ابـن أبـي    16/26)والطبرسي في مستدر  الوسـائل  ( 6/72)المبسوط 

 (.3/235عوالي اآللي)جمهور االحسائي 
وهو واضح في جواز عدم االحتجاب منه قبل أن يصير عنـده مـا يـؤدي    

 .مكاتبته عندكم

 أن عبد اهلل بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف
حمد بن الحسين بن أشكاب ثنا محمد بن أبي حدثنا عبد اهلل حدثني م 21226

عبيدة بن معن ثنا أبي عن األعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
 .«نهما ليستا من كتاب اهللإكان عبد اهلل  يح  المعوذتين من مصاحفه ويقول 

من طريق  1/232والطبراني في المعجم الكبير 5/121رواه أحمد في المسند
لسبيعي واألعمش وهو سليمان بن مهران وكالهما ثقة مـدلس مـن   أبي إسحاق ا

فإذا أتيا بالروايـة معنعنـة تصـير    . رجال الصحيحين وقد اختلط السبيعي بأخرة
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وحكي عن كليهما الميل . وهذه الرواية معلولة بالعنعنة(. العلل للدارقطني)معلولة 
 .إلى التشيع

. يء عن ابن مسعود في ذلـ  وقد أنكر ابن حزم والنووي والباقالني ثبوت ش
وذهب ابن حزم إلى ضعف الرواية بأنه قد صحت قراءة عاصم عن زر بن حبيش 

 (.1/13المحلى)عن عبد اهلل بن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان 
أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسـائر السـور   » وقال النووي 

وما نقل عن ابن مسعود . ئا منه كفروأن من جحد شي. المكتوبة في المصحف قرآن
 (.3/316المجموع شرح المهذب)« في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه

وهذا وعلى افتراض صحة الرواية عن ابن مسعود فإنها أقل من حيث درجة 
فقد تواترت عن ابن مسعود قراءتـه بطريـق   . الصحة من قراءة عاصم المتواترة

. وتلقاها عاصم عن زر بن حبيش عنه رِضـى اهلل عنـه  أصحابه من أهل الكوفة، 
وتواترها البالغ ممـا ال يتنـاطح   ، وِهى الِتى يرويها أبو بكر بن عياش عن عاصم

أنظر كتاب األصول المقارنة لقراءات أبي عمرو البصـري وابـن عـامر    ) ،فيه
وجاء فـي  (. الشامي وعاصم بن أبي النجود للدكتور غسان بن عبد السالم حمدون

حدثنا علي بن عبد اهلل حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن  2613» لبخاري ا
زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن 

: قيل لـي : فقال لي أخا  ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول اهلل 
 .«هلل قال فنحن نقول كما قال رسول ا. فقلت.. قل

 . وهذا كالم مجمل أعني قوله كذا وكذا
 موقف للحافظ ابن حجر
وقد تأول القاضي أبو بكر الباقالني في كتاب االنتصار »قال الحافظ في الفتح 

وتبعه عياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من 
أن ال يكتب في المصـحف  ثباتهما في المصحف فإنه كان يرى إالقرآن وإنما أنكر 
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أذن في كتابه فيه وكأنه لم يبلغه اإلذن في ذل  قال فهـذا   ال إن كان النبي إشيئا 
تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا وهو تأويل حسن إال أن الروايـة الصـحيحة   
الصريحة التي ذكرتها تدفع ذل  حيث جاء فيها ويقول أنهما ليستا من كتاب اهلل نعم 

فـتح  )« لفظ كتاب اهلل على المصـحف فيتمشـى التأويـل المـذكور    يمكن حمل 
 (.1/272الباري

قد سبق أن الرواية من طريق أبي إسحاق السبيعي واألعمش وكالهمـا  : قلت
عنعنة المدلس و. ، ولوال مجيئهما معنعنة لقبلتمدلسان وقد جاءت روايتهما معنعنة

عن أن تغلب القـراءة   علة في الحديث يصعب المسارعة إلى تصحيح سندها فضال
 .المتواترة عن عبد اهلل بن مسعود والمتضمنة للمعوذتين

على افتراض ثبوت السند إلى عبد اهلل بن مسعود في إنكاره للمعوذتين فـإن  و
 :لذل  توجيهات مهمة

أن هذا الصحيح المفترض ال يبلغ في درجة صحته قراءة عاصم عـن ابـن   
 .ين والفاتحةمسعود المتواترة والتي تضمنت المعوذت

ومن المعلوم أن القراءات الثالث ترجع إلى عدد من الصحابة، فقـراءة أبـي   
ترجع بالسند إلى الصحابي الجليل أبـي بـن كعـب،     – اهلل تعالى رحمه –عمرو 

وترجع قراءة عاصم بالسند إلى الصحابيين الجليلين علي رضي اهلل عنـه وابـن   
ر الشامي بالسند إلـى الصـحابيين   مسعود رضي اهلل عنه، وترجع قراءة ابن عام

 .الجليلين عثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي اهلل عنهما
إلى أن تـم جمـع    أن هذا كان منه في فترة وجيزة بين موت رسول اهلل 

فأما بعد هذا فلم يح  عنه شيء من اإلصرار على . الصحابة على القرآن باإلجماع
إلـى   طيلة حياته بعد رسول اهلل  وكان يدرس القرآن ويفسره على الناس. ذل 

ولو أنه بقي علـى  . ولم يح  عنه بعد الجمع أي إصرار أو استنكار. أن توفاه اهلل
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موقفه لبلغنا ذل  كما بلغنا إصرار بعض الصحابة كابن عباس الـذي بقـي حتـى    
 .خالفة عمر وهو يظن أنه لم يرد من النبي كالم حول تحريم متعة النساء

فأما لو ثبت عـن  . صدر منه ولم يكن اإلجماع قد استقر بعدأن هذا القول قد 
ولهذا حكمنا بالكفر في . أحد المنازعة فيه بعد إجماع الصحابة عليه فهو منهم كفر

حق كل من شك  في القرآن من الرافضة بعد استقرار اإلجماع علىهـذا القـرآن   
 .الذي بين أيدينا

ي والعاملي والمفيد من أن القرآن أن عبد اهلل بن مسعود لم يقل ما قاله المجلس
 .قد وقع فيه التحريف مادة وكالما وإعرابا

أن هذا يؤكد ما نذهب إليه دائما من أن الصحابة ليسوا غير معصومين فـي  
 .وهم لن يجمعوا على ضاللة. آحادهم، وإنما هم معصومون بإجماعهم

بقي سـتة   أين هذا من طعن الشيعة بعلي حيث وصفوه بباب مدينة العلم وأنه
أشهر يجمع القرآن ثم زعموا أنه غضب من الصحابة فأقسم أن ال يروا هذا القرآن 

 .وبقي القرآن إلى يومنا هذا غائبا مع اإلمام الغائب. الذي جمعه هو
أين هذا من ادعاء الشيعة بعد انقراض جيل الصحابة على أن هـذا القـرآن   

 .سم علي وأسماء أهل البيتالذي بأيدينا اليوم وقع فيه التحريف وحذف منه ا
أن من استنكر من ابن مسعود هذا الموقف من سورتين صـغيرتين فيكـون   
عليه من باب أولى أن يستنكر ما هو أعظم منه وهو قول الرافضة بأن الظاهر من 

مقدمة تفسـير  )اهلل ثقة اإلسالم الكليني أنه كان يعتقد بالتحريف والنقصان في كتاب 
 (! ـه1311سنة طبع  27و 12الصافي ص 

وأنما كانتا . أن عبد اهلل بن مسعود كان يرى المعوذتين أنهما ليستا من القرآن
 .رقية كان النبي يرقي بهما الحسن والحسن

أجمع علماؤنا وأكثر العامة علـى أن المعـوذتين مـن    » قال علي بن بابويه 
لتعويذ الحسـن   وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن وإنما نزلتا.. القرآن العزيز
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الذكرى )« والحسين قد انقرض واستقر اإلجماع اآلن من الخاصة والعامة على ذل 
ــهيد األول ص ــوار 116للش ــار األن ــه الرضــا ص 12/22بح ــامع  36فق ج

 (.1/231للكركي الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 2/263المقاصد
وإنما كان ال  بل اعترف الرافضة بأن ابن مسعود لم ينكر لكونهما من القرآن

 يسمح لنفسه بإثبات شيء من مصحفه الخاص به إال أن يـأذن لـه رسـول اهلل    
الحـدائق  )« فهذا تأويل حسن» قال المحقق البحراني . وكأنه لم يبلغه اإلذن. بذل 

 (.1/231الناضرة

 أن عليا التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع
وب ثنا جعفر بن محمد بن شـاكر ثنـا   حدثنا أبو العباس محمد بن يعق 2257

عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري 
قام خطباء األنصار فجعل الرجـل   رضي اهلل عنه قال ثم لما توفي رسول اهلل 

كان إذا استعمل رجال منكم قرن  منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول اهلل 
منا فنرى أن يلي هذا األمر رجالن أحدهما مـنكم واآلخـر منـا قـال      معه رجال

كـان   فتتابعت خطباء األنصار على ذل  فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول اهلل 
من المهاجرين وإن اإلمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كمـا كنـا أنصـار    

ا يا معشر األنصار فقام أبو بكر رضي اهلل عنه فقال جزاكم اهلل خير رسول اهلل 
وثبت قائلكم ثم قال أما لو ذل  لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال 
هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القـوم  
فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من األنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسـول  

تنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال ال تثريب يا خليفـة رسـول اهلل   وخ اهلل 
  فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول
وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله ال تثريب يا خليفـة   اهلل 

 . «الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط : قال. فبايعاه رسول اهلل 
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وهو كما قـال  (. 3/77المستدر )الحديث صحيح اإلسناد كما قال الحاكم في 
 :فإن رواته ثقات

 (.6/16تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر)ثقة : عبد األعلى بن عبد األعلى
   ثقة متقن: داود بن أبي هند

  تابعي ثقة: أبو نضرة وهو المنذر بن مال 
فإن البيهقي وابن عساكر قد رويا . عند المحدثين جوهرةوهذا الحديث يساوي 

 :هذا الحديث ورووا بعده عن ابن خزيمة ما يلي
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ اإلسفرائيني ثنا أبو علـي   »

الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبـي  
بن بشار ثنا أبو هشام المخزومي ثنا وهيب ثم فـذكره بنحـوه   طالب قاال ثنا بندار 

قال أبو علي الحافظ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسـلم بـن   
له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حـديث   الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته

 تـاريخ  1/123سـنن البيهقـي  )« يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هو يسوي بدرة
 (.30/271دمشق

والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقال هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد مـن  
 (.لسان العرب)منحة كيس فيه عشرة آلف 

ورواه ( 1212ح رقم 2/552)ورواه عبد اهلل بن اإلمام أحمد في كتاب السنة 
مبايعـة  وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي » الحافظ ابن كثير وقال 

وهذا حق فـإن  . إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة: علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من األوقات، ولم ينقطع في صـالة  

تـاريخ  )ورواه ابـن عسـاكر    (.5/221)البداية والنهايـة  « من الصلوات خلفه
 (. 30/271دمشق
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 فتتحها أن عليا حمل باب خيبر يوم ا
 .وأنهم خربوه بعد ذل  فلم يحمله إال أربعون رجال

 (.5/131ميزان االعتدال)« هذا منكر رواه جماعة عن إسماعيل»قال الذهبي 
غير أن الحافظ ابن حجر تعقبه بأن له شاهدا من حديث أبي رافع عند أحمـد  

 (.2/116لسان الميزان)« في مسنده، لكن لم يقل أربعون رجال

 (الشورى السداسية)تة على الشورى أن عمر أمر س
 .«فإن خالف واحد فتضرب عنقه» وجاء في الرواية 

 .رحماء بينهم قلت كيف يتفق هذا ووصف اهلل ألصحاب نبيه بأنهم 
وهـو  يحيـى  عن لوط بن مخنف أبي ( 2/227)رواها الطبري في تاريخه 

 .كذابشيعي جلد رافضي 
هم على رجل فهي أيضا من مرويـات  وأما أمره بقتل الستة إذا اتفق أربعة من

له من األخبار مـا ال أسـتحب   : شيعي محترق» : قال فيه ابن عدي .أبي مخنف
وقال أبو حاتم الرازي في « ال يوثق به . إخبارٌي تاِلف» : وقال ابن حجر« ذكره 

 6/13انظر الكامل في الضـعفاء  ]« ليس بثقة مترو  الحديث » : الجرح والتعديل
سـير   7/112الجـرح والتعـديل    2/512لسان الميزان  3/211ل ميزان االعتدا
 [.302-7/301أعالم النبالء 

فقد رواها سـما   . أما الرواية األخرى عند ابن سعد في طبقاته فإنها منقطعة
تقريب التهـذيب ت  )بن حرب الذهلي البكري صدوق تغير بأخرة فكان ربما تلقن ا

 (.175طبريوانظر مرويات أبي مخنف في تاريخ ال 2622
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 أن عمر انهزم في احدى الغزوات وكان يجبنهم ويجبنونه
نعيم بن حكيم » قال ابن الجوزي . فيه نعيم بن حكيم وثقه ابن حبان وفيه لين
 .(3/162الضعفاء والمتروكون)يروي عن أبي مريم قال األزدي أحاديثه مناكير 

 أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف
كانت له فدُ ، فكان ينفق منها، ويعود منهـا علـى    رسول اهلل إن : فقال

أن يجعلهـا لهـا   أبا بكر  صغير بني هاشم، ويزوج منها أيِّمهم، وإن فاطمة سألت
حتى مضى لسبيله، فلما ُوّلَي أبو بكـر؛   فأبى، فكانت كذل  في حياة رسول اهلل 

فلما ولي عمر بن  في حياته حتى مضى لسبيله، عمل فيها بما عمل رسول اهلل 
الخطاب؛ عمل فيها بمثل ما عمال حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعهـا مـروان، ثـم    

فاطمة لـيس لـي     صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرًا منعه رسول اهلل
 على عهـد رسـول اهلل   : بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت؛ يعني

 .وأبي بكر وعمر
ن عبد العزيز كما صرح شيخنا األلباني بـذل   الحديث صحيح إلى عمر ب -

ه الرافضة بل إنه يفيـد أن  بولكن ليس فيه ما يحتج (. 3113مشكاة المصابيح رقم)
الـذي منـع فـد      أبا بكر وعمر عمال في أرض فد  بما عمل به رسول اهلل 

وكان ينفقان منها على صغار بنـي  . وكذل  فعل أبو بكر وعمر. فاطمة في حياته
تى جاء مروان فاقتطعها بغير فأخذها عمر بن عبد العزيز وأعادها ليعمل ح. هاشم

 .فيها على ما عمل فيها رسول اهلل وأبو بكر وعمر

 أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسن 
فيه ابن أبي دارم ذكر الذهبي أنه كانت في أواخر أيامه كانـت تقـرأ عليـه    

ميـزان   15/577لنـبالء سـير أعـالم ا  )وتدل عليه نصوص أخرى في . المثالب
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. والمقصود بالمثالب أي مساوئ الصحابة(. 1/261لسان الميزان 1/131االعتدال
كما في نصوص أخرى عن الذهبي أنه كان موصوفا بالحفظ والمعرفـة إال أنـه   

. على بعض الصحابة وهو مع ذل  ليس بثقة في النقـل  طقد ألف في الح. يترفض
 . انتهى

ومما يثير الضـح    .الباطلة من أكاذيبه وبالياه ثم نقل الذهبي رواية الرفس
وأنه  ما كان وما يكونب هعلممع ين أن عليا يسمي جنينه بمحسن كذابعلى تناقض ال

هل كان يعلم ما في األرحام وهـو   كيف يسميه قبل أن يولد لن يدر  األحسان  و
ـ   أن هذا الجنين سوف يكون ذكرا وليس بأنثى  ذه وكيف سماه قبل والدته  هـل ه

 سنة يعلمها الناس أن يحكموا على جنس المولود قبل والدته 
أليست سنة أهل البيت أن يسميه قبل ذبح العقيقة أنه إذا أراد ذبح العقيقة يدعو 

 ألـيس هـذا تناقضـا     (101/121أنظر بحار األنوار)ثم يسمي مولوده ثم يذبح  
اهلل عنده علم الساعة وينزل إن )أليس هذا تعديا على اهلل المنفرد بعلم الغيب والقائل 

فكيف علم علي بأنه  (.الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
 سوف يكسب ذكرا ال أنثى  أهذا هو علم أهل البيت الذي تأمروننا بالتمس  به 

 (فاسعوا)بدل ( فامضوا إلى ذكر اهلل)أن عمر قرأ 
حرفة وقد قرأها عمر أمام النـاس  م( فامضوا)يعتبر الرافضة أن هذه القراءة 

فثبـت أن عمـر يحـرف    : قالوا. على المنبر في صالة الجمعة كما في البخاري
 .القرآن

 :فقالوا. وقد جهلوا أن هذا ما اعتمدته كتبهم
كنت ذات ليلة عند أبي جعفر عليـه  » عن جابر الجعفي قال » قال الرافضة 

ا إذا نودي للصلوة من يـوم الجمعـة   يا أيها الذين آمنو السالم فقرأت هذه اآلية 
يـا أيهـا   : )مه يا جابر كيف قرأت  قلت: فقال عليه السالم فاسعوا إلى ذكر اهلل

هـذا  : فقـال ( الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكـر اهلل 
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 يا أيها الذين آمنـوا إذا : )فكيف أقرأ جعلني اهلل فدا   فقال: تحريف يا جابر، قلت
« هكـذا نزلـت يـا جـابر    ( نودي للصلوة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكـر اهلل 

 (.16/277و 22/200بحار األنوار 121االختصاص للمفيد ص)
 (.16/126بحار األنوار. وأثبت المجلسي أنها قراءة علي بن أبي طالب

 دخل يده في دبرة البعير يأن عمر كان 
 (.3/216بن سعد في طبقاتهرواه ا)إني لخائف أن أسأل عما ب  : ويقول

يخدع الشيعة عامة الناس ويوهمونهم أن عمر كان يضع يده على دبر الدابـة  
وقد اعتـرف  . والصحيح أن الدبرة هي جرح الدابة وليس مؤخرتها. أي مؤخرتها

 .بذل  الشيعة في كتبهم
.rafed.net/books/aqaed/asrar/fa28.htmlhttp://www 

 .وكان عمر من تقواه يخشى أن يسأله اهلل حتى عن الجرح الذي أصاب الدابة

 أن عمر كان يشرب النبيذ والمسكر حتى عند وفاته
وهذا خداع آخر من الرافضة حيث يوهمون النـاس أن عمـر كـان يشـر     

فكيف يليق أن يزوج علـي   .المسكر، وقد فاتهم أن هذا يطعن فيمن يزعمون حبه
 .ابنته لمن يشرب المسكر

وكانوا ينبـذون وال يبـالون   . النبيذ كلمة مشتركة وأصلها ما ينبذ في الماءو
 أتحول التمر أو العسل المنبوذ مع الماء إلى مسكر أم ال 

المـدمن  ( الراوي عن الصـادق )بل قد دافع الطوسي عن أبي حمزة الثمالي 
اختيـار معرفـة   )ان يشـرب مـا ينتبـذ ولـيس النبيـذ      على النبيذ بأنه ربما ك

 (. 2/255الرجال
 .فتأمل كيف يبررون للرواة الخمارين عن الصادق

http://www.rafed.net/books/aqaed/asrar/fa28.html
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وال بأس بشرب النبيذ غيـر  » إلى أقوال علمائكم في النبيذ كالطوسي  أنظرو
النهايـة  )« المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير

 (.512ص
مثل ما يسمى اليـوم بشـراب   . بيذ هو تمر يخلط بالماء فيصير طعمه عذباالن

 .الجالب وهو تمر منبوذ في الماء
وقد نهى النبي عن النبيذ أول األمر ثم أجازه بعدما نهى عن نبذ المـاء فـي   
الدباء والمزفت والحنتم والنقير ألنها أوان يسرع فيها تحول التمر المنبوذ مع الماء 

 . الى مسكر
 .كلهـا  األسقية في فاشربوا سقاء، في إال النبيذ عن ونهيتكم »في صحيح مسلم ف

 .(176)« مسكرا وال تشربوا
 إنمـا  .قربـة  في إال أي .سقاء في إال .الظروف ماء في ونحوه التمر إلقاء يعني

 .الظروف في ما اشتداد فيه يقع ما يشتد فال الماء، يبرد السقاء ألن استثناها
 .فيشربه نبذ التمر في الماء للنبي وكانت الجارية ت
 يصـر  ولم يشتد لم الذي النبيذ إباحة :باب): في صحيحه ما يليوقد بوب مسلم 

 .أبـي  حـدثنا  .العنبري معاذ بن عبيداهلل حدثنا( 2002: )وفيه عدة أحاديث( مسكرا
 كان: يقول عباس ابن سمعت :قال البهراني، عمر أبي عبيد، بن يحيى عن شعبة حدثنا

تجـيء   التـي  والليلة ذل  يومه أصبح إذا فيشربه الليل أول في له ينتبذ ول اهلل رس
 .فصب به أمر أو الخادم سقاه شيء بقي فإن .العصر إلى والغد األخرى والليلة والغد

 :قال .البهراني يحيى عن شعبة حدثنا .جعفر بن محمد حدثنا .بشار بن محمد حدثنا
 من :شعبة قال .سقاء في له ينتبذ  اهلل رسول كان» فقال عباس ابن عند النبيذ ذكروا

 الخادم سقاه شيء، منه فضل فإن .العصر إلى والثالثاء آالثنين يوم فيشربه االثنين، ليلة

 .صبه أو
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 ألبـي  واللفظ ـ  إبراهيم بن وإسحاق كريب وأبو شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا

 عـن  معاويـة  أبو) حدثنا :اآلخران وقال .أخبرنا :إسحاق قالـ   كريب وأبي بكر

 .الزبيـب  له ينقع  اهلل رسول كان :قال .عباس ابن عن عمر، أبي عن األعمش،
 .أويهراق فيسقى به يأمر ثم .الثالثة مساء إلى الغد وبعد والغد اليوم فيشربه

 عمر، أبي بن يحيى عن األعمش، عن جرير أخبرنا .إبراهيم بن إسحاق وحدثنا

 والغد يومه فيشربه .السقاء في الزبيب له ينبذ  اهلل سولر كان: عباس قال ابن عن

 .أهراقه شيء فضل فإن .وسقاه شربه الثالثة مساء كان فإذا .الغد وبعد
. اللهم العن من زوج ابنته شـارب المسـكر  : أنا أدعو ويا أيها الشيعة أمنوا

 ولكن انتبهوا أن يكون دعاؤكم على علي الذي زوج ابنتـه أم كلثـوم لمـن كـان    
 .بزعمكم يشرب الخمر

هل يمكن لمن يعـاني سـكرات المـوت أن يشـرب     : هل سألتم أنفسكم    
 .المسكر  مما يدل على أنكم محرومون من اإلنصاف

 أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم
جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسـر وأن  

 .عمار سأل على إثرها النبي 
د اهلل أن عليا عليه السالم كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسـول اهلل  عن أبي عب

 تهـذيب  )« ليس بشيء: لمكان فاطمة عليها السالم فأمر المقداد أن يسأله، فقال
تذكرة الفقهـاء   77/225بحار األنوار 271أو  1/116وسائل الشيعة 1/17األحكام

ي الحـدائق  للمحقـق الخونسـار   1/51مشـارق الشـموس   1/105للعالمة الحلي
 .للمحقق البحراني 2/101الناضرة

 ( 205كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص 5/37وصرح بصحة سنده في 
 (.1/237مستدر  الوسائل  1/11تهذيب األحكام)« فيه الوضوء»وتناقضها 
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فعمر يعلم هذه اآلية ولم يجهلها ويعلم كيفّية التيمم، ولكن المشكلة عنده هـي  
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء } ال  فاهلل سبحانه يقول  هل تشمل الجنب أم

وعمـر  { أحٌد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماًء فتيمموا صعيدًا طيبًا 
لم ير الجنب داخاًل في هذه اآلية، والمالمسة التي في اآلية فّسرها بمالمسة اليد ال 

 .س المرأةبالجماع لذل  كان يرى وجوب الوضوء لمن لم

 أن عمرو بن الحمق طعن عثمان بن عفان بست طعنات
منه ما كان مسندا ومنه مـا لـيس   . هذا الخبر قد اشتهر وتناقلته كتب التاريخ

أما ما كان منه مسندا فقد جاء من طريق لوط بـن مخنـف أبـي يحيـى     . بمسند
أستحب له من األخبار ما ال : شيعي محترق» : الكوفي قال فيه ابن عديضي الراف
وقال أبو حاتم الرازي في « ال يوثق به . إخبارٌي تاِلف» : وقال ابن حجر« ذكره 

 6/13انظر الكامل في الضـعفاء  ]« ليس بثقة مترو  الحديث » : الجرح والتعديل
سـير   7/112الجـرح والتعـديل    2/512لسان الميزان  3/211ميزان االعتدال 
 [.302-7/301أعالم النبالء 

 .في رواية الواقدي وهو مردود الرواية باالتفاقورأيته مسندا 
ونحن ال نتر  ثناء القرآن على الصحابة إكراما لعيون كتب التاريخ ال سـيما  

 . من كان من الرواة الروافض
ألزمنـاكم حينئـذ   . فإن أبتيم إال إرغامنا على األخذ بالروايـات التاريخيـة  

التاريخ أنـه هـو مؤسـس     بشخصية عبد اهلل بن سبأ اليهودي الذي ورد في كتب
 .فالتعلق بكتب التاريخ ليس في صالحكم لو كنتم تعلمون. التشيع وساقي بذرته
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إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وضرسره  
 مثل أحد هذا 

حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبـأ محمـد بـن    »سند الحديث قال الحاكم 
 بن موسى أنبأ شيبان عن األعمش عن أبي صـالح  سليمان بن الحارث ثنا عبيد اهلل

حديث صـحيح علـى شـرط    »قال  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي 
 (. 2/637المستدر )« الشيخين ولم يخرجاه
قال الشيخ أبو بكر رضي اهلل عنه معنى »ولكن قال الحاكم . والحديث صحيح

كان في القرون األولى ممن  قوله بذراع الجبار أي جبار من جبابرة اآلدميين ممن
 .«كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من الناس
أبى هريرة عـن  هريرة أبي عن وتأكد ذل  في رواية عند صحيح ابن حبان 

وضرسه مثـل أحـد   بذراع الجبار قال غلظ الكافر اثنان وأربعون ذراعا  النبي 
 (.16/153رواه ابن حبان)« الجبار مل  باليمن يقال له الجبار

 أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اهلل
مما أفاء اهلل عليه بالمدينة وفد  وما بقي من خمس خيبر فقال أبـو بكـر إن   

في هذا المال  قال ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد  رسول اهلل 
كانت عليها فـي  عن حالها التي  وإني واهلل ال أغير شيئا من صدقة رسول اهلل 

فأبى أبو بكر أن يدفع  وألعملن فيها بما عمل به رسول اهلل  عهد رسول اهلل 
إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذل  فهجرته فلم تكلمه حتى 

ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي لـيال ولـم    توفيت وعاشت بعد النبي 
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيـت  يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها 

استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبـايع تلـ    
األشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا وال يأتنا أحد مع  كراهية لمحضر عمر فقال 
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بـي واهلل  عمر ال واهلل ال تدخل عليهم وحد  فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا 
آلتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضل  وما أعطـا  اهلل  
ولم ننفس علي  خيرا ساقه اهلل إلي  ولكن  استبددت علينا باألمر وكنا نرى لقرابتنا 

نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والـذي   من رسول اهلل 
أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الـذي شـجر    اهلل نفسي بيده لقرابة رسول 

بيني وبينكم من هذه األموال فلم آل فيها عن الخير ولم أتر  أمرا رأيت رسول اهلل 
   يصنعه فيها إال صنعته فقال علي ألبي بكر موعد  العشية للبيعة فلما صـلى

ة وعـذره  أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيع
بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لـم يحملـه   
على الذي صنع نفاسة على أبي بكر وال إنكارا للذي فضله اهلل به ولكنا نرى لنـا  
في هذا األمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذل  المسـلمون وقـالوا   

رواه )« يبا حـين راجـع األمـر المعـروف    أصبت وكان المسلمون إلى علي قر
 (.البخاري

 :في هذا الحديث مسائل ال تخلو من إشكاالت
هل يجوز لفاطمة أن تهجر أبا بكر على قطعة أرض تسببت فـي هجـر    -1

المسلمين بعضهم لبعض طوال قرون  ألم يرو الشيعة أن النبي نهى عن أن يهجر 
وإن )اعة  أبو بكر الذي منعه حـديث  المسلم أخاه فوق ثالثة أيام  فمن كان أكثر ط

أم فاطمة  أم أن األمر متعلق بامتناع فاطمـة  ( األنبياء لم يورثوا درهما وال دينارا
 عن تكليم عمر في شأن أرض فد  

.. فهجرته فاطمة » لفظ الحديث الذي رواه معمر عن الزهري الذي فيه فإن 
فلم تكلمه فـي ذلـ    » : فوقع عند عمر بن شبه من وجه آخر عن معمر ونصه 

 .ليس فيه لفظ هجران وال غضب وال غيره «المال
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: وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة ألبي بكر وعمر
 (.6/202)ذكر ذل  كله ابن حجر في الفتح . أي في هذا الميراث  «ال أكلمكما» 

أن  (6/300)بينت روايات خارج البخاري مثل السنن الكبرى للبيهقـي   -2
أنـه   »إلخ الكالم الطويـل .. فغضبت فاطمة وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت» لفظ 

وقـد نـص البيهقـي علـى أن     . مدرج من كالم الزهري وليس من نص الحديث
  الزهري أدرج في هذا الحديث

لمـا مرضـت   : وذكر أن البيهقي روى من طريق الشعبي بسنده أنه قال -3
يا فاطمة هذا أبو بكـر  : أذن عليها، فقال عليفاطمة أتاها أبو بكر الصديق ، فاست

نعم، فأذنت له فدخل عليهـا  : أتحب أن آذن له  قال: الصديق يستأذن علي   فقالت
واهلل ما تركت الدار والمال، واألهل والعشيرة، إال ابتغاء مرضاة : يترضاها، فقال

ـ . )اهلل، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت نن في س
 (.6/301الكبرى للبيهقي 

وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشـعبي  »  :قال ابن كثير رحمه اهلل 
 .)5/253البداية والنهاية ) «سمعه من علي أو ممن سمعه من علي

سناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول االشكال فـي  إ» : ابن حجرالحافظ قال 
 .(.6/202ح الباريفت)« جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر

 اتفق المحدثون على أن مراسيل الزهري واهية شبه الـريح : فائدة حديثية  *
، وباتفاقهم أن مراسيل الشعبي أقوى من ذل ، فمـن أراد  ( 1/205تدريب الرواي)

أن يحتج بمرسل الزهري لزمه االحتجاج بمرسل الشعبي من باب األولى، مـع أن  
 .مرسل الزهري لم يثبت أصاًل

ث عائشة في البخاري أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه ال ينافي هـذا  وحدي
الحديث فإن عائشة رضي اهلل عنها حدثت بما علمت وبحسب علمها ومعرفتها وفي 

  رواية الشعبي زيادة علم وثبوت زيارة ابي بكر لها وكالمها له ورضاها عنه
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  وهنا قاعدة مهمة عن اهل األصول

ي اثبت والقول المثبت مقدم على القـول المنفـي   وهي أن عائشة نفت والشعب
وكذل  كيف يغيب عن فاطمة قول النبي  ألن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي

ولـذل  قـال    .صلى اهلل عليه وآله وسلم ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثـالث 
ـ :القرطبي  لى ثم إنها أي فاطمة لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول اهلل ص

المفهم على . )اهلل عليه وآله وسلم ولمالزمتها بيتها فعبر الراوي عن ذل  بالهجران
 .)12/73مسلم 
وهو أّن أبا بكر رضي اهلل عنه كان فـي   -يفضل تذكره –هنا  أمر مهم  و

بـأبي شـبيه   : خالفته يحمل على كتفه الحسن رضي اهلل عنه، وهو يضح  ويقول
 .علي يراهما ويضح  سرورًابعلّي، وكان  االنبّي وليس شبيه

وال يعقل أن يستطيب عليٌُ هذا من أبي بكر وفاطمة بنت الرسول صـلى اهلل  
 .عليه وآله وسلم غاضبة من أبي بكر وساخطة عليه

 :فوائد الحديث
فإن فاطمة . ثبات أبي بكر طاعة رسول اهلل وقد كان ذل  من أثقل الفتن عليه

 . يها أولىولكن طاعة أب. كانت أحب إليه من ولده
نعم إن قبر فاطمة غير معروف وليس في النص عالقة بموقـف أبـي بكـر    

ولعلها حكمة من اهلل حتى ال يعبد قبرها من وصفوها بأنها إله ظهر بصورة . منها
 (.قاله الخميني في كتابه منزلة المرأة في االسالم) .امرأة

ال )بحـديث  إذا قلتم إن فاطمة كانت تعلم باحتجاج أبي بكـر عليهـا   **** 
فقد طعنتم فيها بأنها جاءت تطلب ما كانت تعلم أنـه  ( نورث، ما تركناه فهو صدقة

فقد أبطلتم عقيدة العصمة ألنه يشـترط فـي   . وإن قلتم أنها ال تعلم. ال حق لها فيه
ولكن كان علي يعلـم بهـذا   . المعصوم أن يعلم كل شيء وأن ال يخفى عليه شيء
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 فقـال )صحيح مسلم أن عمر قال لعلي والعبـاس  ففي . الحديث الذي أبو بكر به

 رسول اهلل  أن أتعلمون !واألرض السماء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكم .اتئدا :عمر
 أنشدكما :فقال وعلي العباس على أقبل ثم .نعم :قالوا) صدقة تركنا ما .نورث ال (قال

 مـا  .نورث ال قال  اهلل رسول أن أتعلمان !واألرض السماء تقوم بإذنه الذي باهلل

 .انتهى( نعم :قاال) صدقة تركناه
فقد . وقد نصت كتب الشيعة على أن ميراث علي من النبي هو الكتاب والسنة

بين أصحابه وتـر    آخى رسول اهلل »أسند الصدوق إلى عبد اهلل بن أوفى قوله 
تـ  إال  والذي نفسي بيده ما أبقي: آخيَت بين أصحاب  وتركتني  فقال: عليا فقال له

مـا  : وما أرث من  يا رسول اهلل  قـال : قال. لنفسي، أنت أخي ووصيي ووارثي
تفسـير   326األمـالي للصـدوق  )« كتاب ربهم وسنة نبـيهم : أورث النبيون قبلي

 (.236للطباطبائي كتاب األربعين للماحوزي ص 1/117الميزان

 أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا في جوف الكعبة
بل الثابت أن حكيم بـن حـزام هـو    . شيئا من ذل  لم أجد في كتب الحديث

 .المولود في جوف الكعبة
من عجائب الحاكم أنه روى في مناقب حكيم بن حزام أنه ولـد فـي جـوف    

« تواترت األخبار بأن فاطمة ولدت عليا في جـوف الكعبـة  »الكعبة تعقبه بأنه قد 
 .اترةوكان الالئق به أن يأتي بتل  الرواية المتو( 3/212المستدر )

ن عليا هو الذي ولد فـي جـوف الكعبـة    أوقد ضعف السيوطي سند رواية 
وتعقب بذل  خطأ الحاكم صاحب المستدر  وأكد أن حكيم بن حزام هو الذي ولـد  

 (.2/351تدريب الراوي)في جوف الكعبة 
وضعف صاحب تهذيب األسماء ما يروى أن عليا هو الذي ولد فـي جـوف   

 .(1/161تهذيب األسماء)الكعبة 
وأعجب من الحاكم المشهور بالتساهل وبالتشيع كيف يحكي هذا التواتر وقـد  
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حكى الثقات وإمامهم مسلم بأن حكيم بن حزام هو الذي ولد فـي جـوف الكعبـة    
 . واحتج( 1532تحت حديث رقم 3/162)

ورواه الذهبي عن ابن منده وأتى برواية الزبير عن مصعب بـن عثمـان أن   
فـيض  )والمنـاوي فـي    3/26سير أعـالم النـبالء  )حكيم ولد في جوف الكعبة 

ريـح   1/12وانظر مشاهير علماء األمصـار  1/67الوفيات للقسطني 2/37القدير
 (.1/10الوقوف على الموقوف 1/21النسرين فيمن عاش من الصحابة

 (.1/353)بل هذا ما ما رواه في جمهرة نسب قريش 
بل الفيل بثالث عشرة وكان مولده ق.. حكيم بن حزام»وجاء في كتاب الثقات 

« سنة دخلت أمه الكعبة فمخضت فيه فولدت حكيم بن حزام  فـي جـوف الكعبـة   
 (.3/71كتاب الثقات)

 (.2/2)واحتج الزيلعي في نصب الراية بما قاله مسلم 
تهذيب التهـذيب  )وحكاه الحافظ ابن حجر رواية عن الزبير بن بكار وهو ثقة 

 (.2/112اإلصابة في معرفة الصحابة 2/312
تهـذيب  )وحكاه الحافظ المزي رواية عـن العبـاس رضـي اهلل عنـه     

 (.21/63الكمال
 (.1/122االستيعاب)وحكاه الحافظ ابن عبد البر في 

 (.2/351وحكاه السيوطي في تدريب الراوي
 (.236و 3/226)« أول من ولد في الكعبة»وفي أخبار مكة 

 :وهذه روايات الحاكم
يعقوب يقول سمعت أبا أحمد محمد بـن  سمعت أبا الفضل الحسن بن  6021

عبد الوهاب يقول سمعت علي بن غنام العامري يقول ولد حكيم بـن حـزام فـي    
 .«جوف الكعبة دخلت أمه الكعبة فمخضت فيها فولدت في البيت

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إبـراهيم بـن إسـحاق     6022
ب حكيم بن حزام وزاد فيه وأمه فاختة الحربي ثنا مصعب بن عبد اهلل فذكر ثم نس
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بنت زهير بن أسد بن عبد العزى وكانت ولدت حكيما في الكعبـة وهـي حامـل    
 (.550-3/521)« فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة

 أن فاطمة توفيت ودفنت في الليل سرا بوصية منها
 3/31عزاه إلى البخاري(. 131ثم اهتديت)حتى ال يحضر جنازتها أحد منهم 

 . وليس في البخاري
 فأين الوصية المزعومة في النص 

 ولم .ليال طالب أبي بن علي زوجها دفنها توفيت فلما» وإنما ورد النص هكذا 

 فأين ذكر الوصية المزعومة  « بكر أبا بها يؤذن
بي بكـر  أومما يؤكد أن فاطمة لم تكن على عداء مع أبي بكر أن أسماء بنت 

سيدة فاطمة ووصية فاطمة لها بغسلها وتشييع جنازتها كانت تقوم على تمريضها ال
كشـف   237و 222و 235ون صـجالء العي 1/107االمالي للطوسي)كما يلي 

 (.255و 353كتاب سليم بن قيس ص 1/502الغمة

 أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة فتصلي وتبكي عنده
الـذهبي  وتعقبـه  . رجاله ثقات عن آخـرهم : رواه الحاكم وقال. ضعيف جدا

(. 3/21و 1/377المستدر . )بن داود المدني منكر جدا وفيه سليمان: مرتين فقال
وقد أعل البيهقي الرواية باإلنقطاع بين علي بـن الحسـين   . بن داودايعني سليمان 

سـبل   2/71السـنن الكبـرى  )وأكد ذل  الصنعاني . وبين فاطمة رضي اهلل عنهم
 (.2/115السالم

 :ينكذابلعن اهلل ال
جعفر السبحاني الرافضي جهرة فزعم أن الذهبي أقر الحاكم علـى   كذبوقد 
مع أن الذهبي تعقب الحاكم مـرتين  (. 15بحوث في التوحيد والشر  ص)الحديث 

 .في شأن سليمان بن داود المدني



 

 
039 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

 أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر
كـر  أرسلت إلى أبـي ب  عن عائشة ثم أن فاطمة عليها السالم بنت النبي 

مما أفاء اهلل عليه بالمدينة وفد  ومـا بقـي مـن     تسأله ميراثها من رسول اهلل 
قال ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل  خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول اهلل 

عـن   في هذا المال وإني واهلل ال أغير شيئا من صدقة رسول اهلل  آل محمد 
وألعملن فيها بما عمل به رسـول    حالها التي كانت عليها في عهد رسول اهلل

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكـر   اهلل 
سـتة أشـهر فلمـا     في ذل  فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي 

 (.رواه البخاري)« توفيت دفنها زوجها علي ليال ولم يؤذن بها أبا بكر
كان على حد علم عائشة فإنها قد خفي عليها مبايعة علي هذا ما إن : قد يقالو

فقد صـح  . وكذل  خفي عليها استرضاء أبيها لفاطمة. وقد أثبته أبو سعيد الخدري
 :سندا أنه استرضاها فرضيت عنه في مرض موتها

عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء أبو بكر إلى فاطمـة حـين   »
سـير أعـالم   )« ر إليها وكلمها فرضـيت عنـه  مرضت فاستأذن فأذنت له فاعتذ

 (. 2/121النبالء
 :وفي لفظ آخر

لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكـر   »
يستأذن علي  فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضـاها  

 ابتغاء مرضاة اهلل ورسـوله  وقال واهلل ما تركت الدار والمال واألهل والعشيرة إال
رواه البيهقـي فـي   )« ومرضاتكم أهل البيت قال ثـم ترضـاها حتـى رضـيت    

 (.وقال مرسل بإسناد صحيح 6/301سننه
وهو وإن كان مرسال فإسناده إلى الشعبي صـحيح  » ورواه الحافظ ابن حجر 

وبه يزول االشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السالم على هجر أبي بكر وقـد  
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قال بعض األئمة إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه واالجتماع به وليس ذل  من 
الهجران المحرم ألن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا وكأن فاطمة عليها السالم 
لما خرجت غضبى من أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب 

فالعتقادها تأويـل الحـديث علـى    غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور 
خالف ما تمس  به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قولـه ال نـورث   
ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار ال يمتنع أن تورث عنه وتمس  أبو بكر 
بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذل  انقطعت عن االجتماع 

يث الشعبي أزال االشكال وأخلق باألمر أن يكون كـذل  لمـا   به لذل  فإن ثبت حد
 (.6/202فتح الباري)« علم من وفور عقلها ودينها عليها السالم

مرسل الشعبي صحيح ال يرسـل إال  » وقول الحافظ صحيح فقد قال العجلي 
 3/60للعجلي وعون المعبـود  226و 2/12أنظر معرفة الثقات)« صحيحا صحيحا
 (.1/71وتذكرة الحفاظ

 :وفي لفظ آخر
أخبرنا عبد اهلل بن نمير حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاء أبو بكـر إلـى   »

فاطمة حين مرضت فاستأذن فقال علي هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني 
له قالت وذل  أحب إلي  قال نعم فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها  فرضيت عنـه  

 (.1/27الطبقات الكبرى)
أخرجه ابن سـعد  » خ عبد القادر أرناؤوط محقق سير أعالم النبالء قال الشي
وإسناده صحيح، لكنه مرسل، وذكـره الحـافظ فـي الفـتح     ( 1/27)في الطبقات 

(6/131.) 
 عن األوزاعي قال بلغني أن فاطمة بنت رسول اهلل » قال المحب الطبري 

ار ثـم قـال ال   غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم ح
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فدخل عليها علي فأقسم عليهـا   أبرح مكاني حتى ترضى عني بنت رسول اهلل 
 (.2/17الرياض النضرة)« لترضى فرضيت خرجه ابن السمان في الموافقة
ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمـْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعـوا    طاعة اهلل ورسوله مقدمة على غيرهما 

َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد وقال  ْحكوَم َبْيَنُهْم َأن َيقوولووا َسِمْعَنا َوَأَطْعَناِإَلى اهلِل َوَرُسوِلِه ِلَي
 . َأَطاَع اهلَل
واهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطـع محمـد   « قال رسول اهلل     

نزلت في   َوَسُيَجنَُّبَها األْتَقىذكر الطبرسي في مجمع البيان أن اآلية و .»يدها
 .بكرأبي 

 هل يفتي الشيعة أبا بكر أن يتوقف عن طاعة اهلل ورسوله 
أن فاطمة غضبت على علي عندما خطب ابنة أبي جهـل  صدوق الروى وقد 

  .وقد وثق الخوئي جميع(. 116-115علل الشرائع)
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أتى منزل فاطمة » وذكر المجلسي أن        

يا أبـا الحسـن إيـا     : م هزها إليه هزًا خفيفًا ثم قالوجاء علي فأخذ بيده ث
بحـار  ) «وغضب فاطمة فإّن المالئكة تغضب لغضبها وترضى لرضـاها 

 (.23/22األنوار 

 أن قردة زنت فرجموها
هذه الرواية من طريق عمرو بن ميمـون وهـو لـيس بصـحابي إذ أدر       

ت جاهليته فإنـه ال  وهو قد أخبر عما رأى في وق الجاهلية ولكنه لم يلق النبي 
حرج من القول بأن هذا ما ظنه ال سيما أنه في روايـة رآى قـردا وقـردة مـع     
. بعضهما فجاء قرد آخر وأخذها منه فاجتمع عليها القردة اآلخـرون ورجموهمـا  

ولو .  وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي. فهذه صورة الحكاية ظنها رجما للزنى
 .فإننا صدقناه فيما هو أعظم من ذل . ه قبلناهوصح السند عن أخبر بها النبي 



 

 
041 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

إن صحت هذه الحادثة فتبين أن القردة أطهر من الرافضة القـائلين بإعـارة    
 . مذهب الخنازيروهذا . وإتيان المرالأة من الدبرالفروج 

بي جعفر قال قلت الرجل يحل الخيه فـرج  أفقد روى الطوسي عن محمدعن 
وذكر الطوسـي   (.3/136كتاب اإلستبصار)ه منها ه ما أحل للس به أقال نعم الب

ن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد اهلل عن عاريـة  ع» 3/121في االستبصار 
 .«الفرج فقال ال بأس به
واهلل لقـد نبئـت أن بعـض    (: عليه السالم)قال أبو عبد اهلل  »قال الجزائري 

أخـرج  : ها وعلم أنها أختهالبهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كوشف له عن
قصـص األنبيـاء   )« ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتـا ( ذكره)غرموله 

 (.دار البالغة: للجزائري ط 71ص
روايتنا فـي رجـم   : وإن كان المعترض نصرانيا فنسأل أي الروايتين أشرف

ط بابنتيـه  القردة للزاني أم روايتهم في وقوع أنبياء اهلل في زنا المحارم كما فعل لو
 وما فعل يهودا في كنته ثامار 

 إن كرسيه وسع السموات واألرض وإنه ليقعد عليه 
له أطيطا  ثم قال بأصابعه فجمعها وإن. فما يفضل منه مقدار أربع أصابع
 .كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله

 .منكر
الوهابيـة  )يدعي الكوراني أن أهل السنة صححوا حـديث أطـيط العـرش    

 (.63حيد صوالتو
إن كرسيه وسع السماوات واألرض، و إنه يقعد عليـه، مـا   » والحديث هو 

له أطيطا كأطيط  و إن –قال بأصابعه فجمعها  ثم – يفضل منه مقدار أربع أصابع
 (.10/151مجمع الزوائد)« الرحل الجديد إذا ركب من ثقله
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الهمـذاني   رجاله رجال الصحيح غير عبد اهلل بن خليفة»ثم ذكر قول الهيثمي 
ولكن في كالم الهيثمي إشارة إلى أن عبد اهلل بن خليفة ليس من رجـال  . «وهو ثقة
وقد صرح أهل العلم أن عبد اهلل بن خليفة ليس ثقة إال عند ابـن حبـان   . الصحيح

أنظـر سلسـلة الضـعيفة    )وابن حبان متساهل في التوثيق باالتفـاق  . دون غيره
 ح الذي يدعيه الكوراني أم التضعيف فهل هذا هو التصحي (.2/257لأللباني

 (.2/11ميزان االعتدال)« ال يكاد يعرف»بل قد قال الذهبي عن ابن خليفة 
 166ح رقم 2/256سلسلة الضعيفة)وقد حكم األلباني على الحديث بأنه منكر 

 (.572وتخريجه للسنة ألبي عاصم ح رقم 2171وكذل  ح رقم
-16/232مجموع الفتاوى. )متنهوأعله شيخ االسالم باالضطراب في سنده و

وذكره كمثال على األحاديث الضعيفة التي يرويها بعـض المـؤلفين فـي    (. 236
 .الصفات

 (.1/311)وقد حكم بضعفه جمع من أهل السنة كابن كثير في تفسيره 
 أن يدعي تصحيح أهل السنة له  كذابفمن أين لهذا الكوراني ال

فهي ال تعني عنـد أهـل الفـن    ( رجاله رجال الصحيح)وأما عبارة الهيثمي 
ألن كون الرواة من رجال الصحيح ال يلزم منـه صـحة   . بالرواية تصحيح السند

إذ قد تكون هنا  علـل أخـرى مـن    ( 3/11الرواية كما بينه الحافظ في التلخيص
 ..االختالط والتدليس إلخ

رواه أبو العالء الحسن بـن أحمـد   »أضاف. والحديث منكر كما قال األلباني
ورواه الضياء المقدسي في . مداني في فتيا له حول الصفات من طريق الطبرانياله

. من طريق الطبراني به، ومن طرق أخرى عن أبي بكيـر بـه  ( 1/51)المختارة 
مـن طريـق   ( 135-132)وكذل  رواه أبو محمد الدشتي في كتاب إثبات الحـد  

واته على شرط هذا حديث صحيح ر»الطبراني وغيره عن أبي بكير به ولكنه قال 
 .«البخاري ومسلم
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فليس الحـديث بصـحيح، وال   . وهو خطأ بين مزدوج. كذا قال»قال األلباني 
رواته على شرطهما، فإن عبد اهلل بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبـان، وتوثيقـه ال   

فأنى للحديث الصـحة   « ال يكاد يعرف»: يعتد به ولذل  قال الذهبي في ابن خليفة
 .عندي بل هو حديث منكر

إن عرشـه لعلـى   »ومثله حديث ابن اسحاق في المسند وغيره، وفي آخـره  
وأبـو  . «سماواته وأرضه هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحـل بالراكـب  

سحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق عنه، ولذل  قال الـذهبي  إ
ة في المغازي إذا هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حج»( 23ص)في العلو 

وأما اهلل عز وجـل  . هذا أم ال أسند، وله مناكير وعجائب، فاهلل أعلم أقال النبي 
األطيط الواقـع بـذات   . فليس كمثله شيء جل جالله وتقدست أسماؤه وال إله غيره

ومعـاذ  . العرش من جنس األطيط الحاصل في الرحل، فذا  صفة للرحل وللعرش
 .«ثم لفظ األطيط لم يأت به نص ثابت. جلاهلل أن نعده صفة هلل عز و
ه أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب مـن  ـل وإن» ورواه السيوطي وزاد 

فماذا سوف تقولون فـي  (. 1/321الدر المنثور)« ثقله، ما يفضل منه أربع أصابع
 السيوطي هل تكفرونه 

 إن هلل جنودا من عسل
إن هلل جنودا مـن  )لهم ثم يقول زعموا أن معاوية كان يدس السم لمخالفيه فيقت

 (.عسل
للبخـاري   7/211والتاريخ الكبيـر   5/262مصنف عبد الرزاق )ورد في 

أن عمرو بن العاص قالها لما بلغهمـا مقتـل   ( 27/121وتهذيب الكمال البن عدي
األشتر مسموما من غير أن يرد في هذين المصدرين أن معاوية هو الذي دس لـه  

  .السم كما يدعي التيجاني
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أن عمروا لما سمع بموت األشتر سر لـذل   ( 2/35)وفي سير أعالم النبالء 
 .«إن هلل جنودا من عسل»وقال 

 .أن الذي دس له السم هو عبد لعثمان( 27/121)وفي تهذيب الكمال 
أن المسلمين عامة هم الذين قالوا أن هلل جنودا ( 2/521)وفي تاريخ الطبري 

 .لم يعين من الذي قال ذل من عسل لما علموا بموت األشتر و

 إن هلل مالئكة في األرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر
يا عبـاد اهلل   بفالة من األرض فليناِد ًةفإذا أصابت أحدكم عرج « تتمة الحديث

 .»أعينوا
 :وهذا الحديث ضعيف ال يحتج به لما يلي
 ليهم من رجـال الغيـب  إوهو أحب  أن الصحابة تركوا التوسل بالرسول 

 فكيف يتركون التوسل به ثم يتعلقون برجال في الهواء 

، وقد وجه بعض أهل العلم هذه الرواية بمناداة حاضر قادر وهـم المالئكـة  
 .فليس في األثر دعاء لغائب 

زعمـوا  ( نحن شيعة أو أشاعرة)أن ناكثي العهد ومخلفي الوعد ممن يقولون 
وها هم هنا يحتجون باآلحاد . متواترال بالإالعقائد  أنه ال يجوز االستدالل في مسائل
 . الضعيف السند في مسألة عقدية

 «صدوق يهـم »( 317)أن فيه أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في التقريب 
فقـال   «أراه حسن الحديث» : وقال عبد اهلل ألبيه أحمد، «ءليس بشي»: وقال أحمد

كتـب  ُي» : و حـاتم وقال أب. «ديثه فسوف تعرف فيه النكرةحإن تدبرت » : مدحأ
وتركه ابن القطان ويحي بن سعيد ، ليس بالقوي: وقال النسائي، حتج بهحديثه وال ُي

وقد وثقه آخرون (. 1/201تهذيب التهذيب ) «أنى قد تركت حديثه اشهدوا» وقال 
 . «يخطئ» ابن شاهين وزاد ابن حبان  ووثقهكالدارمي وابن عدي 
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غيـر أن  . َلِبفإن توبع قو، به حقه الرد ومن تدبر هذه األقوال علم أن ما تفرد
 .الرواية التي رواها هنا مما تفرد به فحقها الرد ههذ

عـون فـي   ن جود من هذا عند البيهقي عن جعفر بأبإسناد  وقد روي موقوفًا
 .بالوقف لوهو مع ذل  معلو، (111: 2سلسلة األحاديث الضعيفة )شعب اإليمان 

إذا لم تؤيده أصـول   عد منكرًاالحفظ ُي فرد ضعيفتو، أن أسامة تفرد به(  1
فمعلـوم  ( هذا حديث حسن اإلسناد غريب جدًا)وأما قول الحافظ . صريحة صحيحة

 .ائمًادأن حسن إسناده ال يدل على حسن الحديث 
« حيح الكتاب صدوق يهمص» الراوي عن أسامة  إسماعيلوفيه حاتم بن (  2

قـال  » بخط الذهبي فـي الميـزان   وقرأت )وقال ( 112قريب تقاله الحافظ في ال)
 (.2/121التهذيب ) «ليس بالقوي: النسائي
وفي رواية أخرى من طريق أحمد بن يحي الصوفي ثنا عبد الرحمن بـن   *

 عيسى عن زيد عن عتبة بن غزوان عن النبـي   نشري  حدثني عن عبد اهلل ب
نيس فليقل يـا  وهو بأرض ليس بها أ أو أراد عونًا إذا أضل أحدكم شيئًا» أنه قال 

 . «عباد اهلل أعينوني
رجاله ثقات على ضـعف فـي   » ( 10/132لزوائد امجمع )قال الهيثمي في 

 .وقد تقدم تخريجه «بعضهم

 ربه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ أن محمدا رأى 
عن ابن عباس أن محمدًا رأى ربه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ 

 .(513ص  1ميزان ااِلعتدال ج ). ة قدميه أو رجليه في خضر
فهذا من أنكر ما أتى به   » هكذا أورده المدلس وسكت عن قول الذهبي : قلت

 (1/395)« حماد بن سلمة وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت
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 إن محمدًا رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده
ره ومرة إن محمدًا رأى ربه مرتين مرة ببص: وعن ابن عباس أنه كان يقول 

 . 71ص  1مجمع الزوائد ج . بفؤاده 
رجاله رجال الصحيح اال جهور بن منصور : سكت المدلس عن قول الهيثمي

 .وهذا تضعيف سكت عنه المدلس. الكوفي

 أن معاوية أمر بسب علي
 .رواه ابن ماجة في سننه

 .فإن عبد الرحمن بن سابط كثير اإلرسال. هذه الرواية ضعيفة: الرد
» : قال فيه ابن عدي. هل العلم في رواية أبي معاوية عن األعمشوقد تكلم أ
إخبـارٌي  » : وقال ابن حجر« له من األخبار ما ال أستحب ذكره : شيعي محترق

لـيس بثقـة   » : وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعـديل « ال يوثق به . تاِلف
لسان  3/211ل ميزان االعتدا 6/13انظر الكامل في الضعفاء ]« مترو  الحديث 

 [.302-7/301سير أعالم النبالء  7/112الجرح والتعديل  2/512الميزان 

 أن معاوية أمر بقتل حجر بن عدي
لم تثبت لحجر صحبة وهو قول البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وخليفـة  

لم يقتل معاوية حجرًا ألنه امتنع عن سب علّي، والذي ذكره المؤرخون . بن خياط
أن زياد أمير الكوفة من قبل معاوية قد خطب » ل حجر بن عدي هو في سبب مقت

خطبة أطال فيها فنادى حجر بن عدي الصالة فمضى زياد في الخطبة فما كان من 
حجر إال أن حصبه هو وأصحابه فكتب زياد إلى معاوية ما كان من حجـر وعـّد   

الكوفة قبـل  ذل  من الفساد في األرض وقد كان حجر يفعل مثل ذل  مع من توّلى 
زياد، فأمر أن يسرح إليه فلما جيء به إليه أمر بقتله، وسبب تشدد معاوية في قتل 



 

 
048 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

حجر هو محاولة حجر البغي على الجماعة وشق عصا المسلمين واعتبـره مـن   
السعي بالفساد في األرض، وخصوصًا في الكوفة التي خـرج منهـا جـزء مـن     

شيء من التسامح في مثل هـذا  أصحاب الفتنة على عثمان فإن كان عثمان سمح ب
القبيل الذي انتهى بمقتله، وجّر على األمة عظائم الفتن حتى كّلفها ذل  من الـدماء  

 ، «أنهارًا، فإن معاوية أراد قطع دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر
 .ثم أن مدار الرواية على لوط بن مخنف أبي يحيى

 د النمورأن معاوية كان يلبس الحرير ويفترش في بيته جلو
 .«قد علمتو أني لن أنجو من  » : وأن المقدام وبخه على ذل  فقال له معاوية

: بقية، وهو مدّلس جاءت روايته بصيغة العنعنة ولقد قيلفيها . الرواية ضعيفة
 .«أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية » 

عنـد أبـي داود   هـذه الروايـة   و .وبقية هذا ُيقَبل حديثه إذا ُأِمن شرُّ تدليسه
ضعيفة فبطل االحتجاج بها، على أن بقية قد صرح بالتحديث كمـا عنـد   ( 2131)

 .وليس فيها هذه القصة المكذوبة على معاوية( 2/132)أحمد 

 إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله
( 1/25اإلصـابة )« فيه نظـر »قال الحافظ ابن حجر العسقالني . ضعيف جدا

 :هفي
وروى . متهم بوضع الحديث كما قـال الـدارقطني  : الكديمي محمد بن يونس

، »كـذاب إنه «: عن أحمد بن حنبل أنه كان ينهى عن الذهاب إلى الكوَديمي ويقول
أي  –أنا أجاثيه  «كما روى الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن الواثق الهاشمي قوله 

علـى رسـول     كذبإن هذا كان ي: لالكديمي بين يدي اهلل تعالى يوم القيامة وأقو
 (.202و72سؤاالت الدارقطني)وعلى العلماء 
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ووصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهـو  ( 3/122)ورواه الحاكم 
 :فإن في السند. من أوهامهما

وقال أبـو داود  ( 102الثقات) »كان يتشيع«قال العجلي : عبيد اهلل بن موسى
سـؤاالته  )تأتي عن عبيد اهلل بـن موسـى   كل بلية «سمعت أحمد بن حنبل يقول 

بل ثبت أنه صاحب تخليط وراوي أحاديث سوء كما قاله يعقـوب بـن   (. 3/152
شيعي، وإن قال قائل إنه رافضي لم أنكـر عليـه وهـو منكـر      «أضاف . سفيان

 (.2/210كتاب المعرفة والتاريخ)الحديث 
من عصمة علي والحديث ليس فيه ما يؤيد مذهب الروافض فيما يذهبون إليه 

 .ووجوب إمامته قبل أبي بكر وعمر
 هرونيطهر مسجده بإن موسى سأل ربه أن 

حدثنا حاتم بن الليث حدثنا عبيد اهلل بن موسى حدثنا أبو ميمونة عن عيسى 
المالئي عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال أخذ رسول اهلل 

وإني سألت ربي أن يطهر  هرونه بيطهر مسجدبيدي فقال إن موسى سأل ربه أن 
مسجدي ب  وبذريت  ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد باب  فاسترجع ثم قال سمعا 

وطاعة فسد بابه ثم أرسل إلى عمر ثم أرسل إلى العباس بمثل ذل  ثم قال رسول 
 اهلل ال أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي ولكن اهلل فتح باب علي وسد أبوابكم

بزار وأردجه السيوطي في جملـة األحاديـث الموضـوعة    رواه ال: موضوع
 (.1/321الآللئ المصنوعة)

. ورواه الهيثمي من طريق آخر عن ابن عباس وقال فيه جماعة اختلف فـيهم 
رجالـه  » وأما رواية البزار فقال عنهـا  . ولعله يشير إلى الرافضي حسين األشقر

أبـو  » د قـال البـزار   فق. قلت وهذا من أوهامه(. 1/115مجمع الزوائد)« ثقات
ــذا   ــه روى إال ه ــي ال نعلم ــى المالئ ــول وعيس ــة مجه ــئ ) «ميمون الآلل

 (.1/321المصنوعة
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: قال أبو الفتح األزدي» قال الحافظان الذهبي وابن حجر . عيسى المالئي
الضعفاء  2/210لسان الميزان 5/316ميزان االعتدال)« تركوه

 (.2/502المغني في الضعفاء 2/237والمتروكين

 هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا إن
 :هذا الحديث باطل متنًا وسندًا

 (.2132سلسلة األحاديث الضعيفة)« موضوع» قال األلباني 
فمدار رواياته على ثالثة، محمد بن اسحاق وعبد الغفـار  : أما من ناحية السند

 .بن القاسم وعبد اهلل بن عبد القدوس
 .راوي الحديث فهو مختلف في صحته :أما محمد بن اسحاق

أبو مريم األنصاري رافضي، » قال عنه الذهبي : وأما عبد الغفار بن القاسم 
كـان مـن رؤوس   : كان يضع الحديث، ويقـال : ليس بثقة، قال علي بن المديني
ليس بالقوي عنـدهم،  : ليس بشيء، وقال البخاري: الشيعة، وروى عباس بن يحيى

: ان أبو عبيدة إذا حّدثنا عن أبي مريم يضج الناس يقولـون ك: وقال أحمد بن حنبل
ميـزان االعتـدال   )كان أبو مريم يحّدث بباليا في عثمـان  : ال نريده، وقال أحمد

2/620.) 
كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان وشـرب  » وقال عنه ابن حّبان 

تركه أحمد بـن   الخمر حتى يسكر ومع ذل  يقّلب األخبار وال يجوز االحتجاج به،
 (.123كتاب المجروحين البن حبان ص)« حنبل ويحيى بن معين
الضـعفاء والمتـروكين للنسـائي    )« مترو  الحــديث » وقـال النسـائي 

 (.210ص
شيعي اتهمه علي بن المـديني وغيـره    كذابمترو  » وقال عنه ابن كثير 

 .(3/362تفسير ابن كثير)« بوضع الحديث وضّعفه األئمة رحمهم اهلل
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كوفي رافضي نزل الـري،  » قال عنه الذهبي : وأما عبد اهلل بن عبد القدوس
عامة ما يرويه في فضائل أهل البيـت،  : روى عن األعمش وغيره، قال بن عدي

لـيس بثقـة، وقـال    : ليس بشيء رافضي خبيث، وقال النسائي وغيره: قال يحيى
ـ   : ضعيـف، وقـال أبومعمر: الدارقطني دوس وكـان  عبد اللـه بـن عبـد القـ
 (.2/257ميزان االعتدال)« خشبيـًا

 وفاروق هذه األمةالصديق األكبر إن هذا أول من آمن بي وهذا 
الصـديق  إن هذا أول من آمن بي وهو أول من يصافحني يوم القيامة وهـذا  

وهذا فاروق هذه األمة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسـوب المـؤمنين   األكبر 
 .موالمال يعسوب الظال

مجمـع  )« وفيه عمرو بن سعيد المصـري وهـو ضـعيف   » الهيثمي  قال
 (.1/102الزوائد

 إن وصيي وموضع سري هو علي بن أبي طالب
 وخير من أتر  من بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب

فيـه   «وعزاه إلى الطبراني وقـال   1/112رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 
 .»ناصح بن عبد اهلل وهو مترو 

لمـا   «قـال   وأنذر عشيرت  األقربين  وورد بلفظ آخر كسبب لنزول آية
مـن يضـمن عنـي دينـي     : رجاال من أهل بيته فقـال  نزلت دعا رسول اهلل 

فقـال  . أنـا : ويكون خليفتي في أهلي  فقال علي ومواعيدي ويكون معي في الجنة
فيـه  : وإسناده ضـعيف  »علي يقضي عني ديني وينجز مواعيدي « رسول اهلل 

هـذا الحـديث   : قال البزار»قال الحافظ . يحيى الحماني وعباد بن عبد اهلل وشري 
مختصـر زوائـد   )« وأبو نعيم ضرار بـن صـرد ضـعيف جـدا    : قلت. منكر
 (.2/301البزار
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وإنما معنـاه أنـت   ليس بنص على اإلمامة بعده  «خليفتي في أهلي» وقوله 
 . هل له أي على فاطمة وولديها وهم أخليفتي على أهلي 

 أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر
فيصير وضع عبد اهلل بن . إذا كان شرب الخمر يثبت بمجرد حكايات التاريخ

 .سبأ اليهودي لمذهب الرافضة ثابتا أيضا
 «أول جيش يغزو القسطسنطينية مغفـور لـه  » ثبت في الصحيح قول النبي 

 (.صحيح)

 أن يهوديا من بني زريق سحر رسول اهلل

رجل من بني زريق يقـال   اهلل  سحر رسوَل» عائشة رضي اهلل عنها قالت  عن
له لبيد بن األعصم، حتى كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يخيل إليه أنه كـان  
يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ، لكنه دعـا  

فيما استفتيته فيه، أتاني رجالن فقعد  يا عائشة أشعرت أن اهلل أفتاني: ودعا، ثم قال
ما وجـع الرجـل    : أحدهما عند رأسي واآلخر عند رجليَّ، فقال أحدهما لصاحبه

فـي  : في أي شيء  قال: لبيد بن األعصم، قال: من طبه  قال: مطبوب، قال: فقال
في بئر ذروان، فأتاهـا  : وأين هو  قال: مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر، قال

يا عائشـة كـأن   : صلى اهلل عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال رسول اهلل
يا رسـول اهلل،  : ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت

قد عافاني اهلل، فكرهت أن أثوِّر على الناس فيه شرًا، فـأمر  : أفال استخرجته  فقال
 (.رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري) «بها فدفنت
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 -صلى اهلل عليـه وسـلم    -كان رسول اهلل  »: وفي رواية للبخاري عن عائشة 
سفيان وهذا أشـد مـا   : قال  -ُسِحر ، حتى كان ُيرى أنه يأتي النساء وال يأتيهن 

صلى اهلل عليه  -مكث النبي : ، وفي رواية قالت  -يكون من السحر إذا كان كذا 
 .«....ه وال يأتي كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهل -وسلم 

أن تأثر محمد بالسحر لم يؤثر على الوحي وإنما كان له تأثير علـى  : الجواب
َفـِإَذا ِحَبـالوُهْم    الجانب البشري كما حدث لموسى عليه السالم كما قـال تعـالى   

 (.66طه) َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى
وسى بالسحر، ولو كان في هذا مساسا بجناب النبـوة أو  فالقرآن أثبت تأثر م

فمن اسـتنكر روايـة سـحر    . تأثيرا على وحي اهلل لما أذن له بهذا التأثر أن يقع
ومـن  . اليهودي للنبي محمد في السنة فلينكر سحر السحرة لموسى فـي القـرآن  

ذهبه استنكر ما في القرآن فليذهب وليبحث عن كتاب آخر غير القرآن يتوافق مع م
 .وأهوائه
ما تعرض له النبي صلى اهلل عليه وسلم مـن سـحر، هـو مـرض مـن      ف

األمراض، وهذه تجوز على األنبياء كغيرهم من البشر ، وهي ممـا ال ُينكـر وال   
النبوة، وال ُيِخلُّ بالرسالة أو الوحي ، واهلل سبحانه إنما عصم نبيه صـلى   َيقدُح في

لرسالة وتبليغها ، وعصمه مـن القتـل ، دون   عليه وسلم مما يحول بينه وبين ا اهلل
  .التي تعرض للبدن العوارض

فيقصدون بـه أن الشـياطين   ( إن تتبعون إال رجال مسحورا)وأما قوله تعالى 
ِليَن اْكَتَتَبَها َفِهـَي توْمَلـى   َوَوَقالووا َأَساِطيُر األ تملي عليه وتكتب له كما قال تعالى 

 (.5الفرقان) َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيال
بأن أصل ومصـدر دعـوتهم ومـا    . فهو حكاية عن وصف الكفار ألنبيائهم

من ُسحر حتى ُجنَّ أو أن المراد به . يتلقونه من وحي إنما هو من اكتتاب الجن لهم
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كالمجنون الذي زال عقله؛ إذ المسحور الذي ال ُيتبع هو مـن فسـد عقلـه     وصار
 .يقول فهو كالمجنون بحيث ال يدري ما

 أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله أنا
غير مشهور في الصحابة ةفـي  : فيه األخضر بن أبي األخضر. ضعيف جدا

سلسـلة األحاديـث   )« وجابر الجعفـي رافضـي  .. إسناده نظر وهو مترو  متهم
وقد أحسن البعض الظن به في أول األمر فلما زعـم أن عنـده    (. 2111الضعيفة

« كذابأما إنه اآلن فهو » : العلم ما حدثت به أحدا قال أيوبخمسين ألف باب من 
 (.1/201المجروحين 2/113الكامل في الضعفاء)

 [.بعدي]أنا المنذر وعلي الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون 
قـال  . فيه الحسن بن الحسين (.2111سلسلة الضعيفة)قال األلباني موضوع 

ال يشـبه  » ساء الشيعة وقال ابن عدي أبو حاتم لم يكن بصدوق عندهم كان من رؤ
« حديثه حديث الثقات وقال ابن حبان يأتي عن األثبات بالملزقات ويروي المقلوبات

 .ه هذا الحديثمن مناكيرذكر و(. 2/231ميزان االعتدال)
وردت في ذل  سبعة أحاديـث  » ( 55المراجعات ص)وقال عبد الحسين في 

يذكر إال حـديثا واحـدا زعـم أن إبـراهيم      ثم لم» قال األلباني « عند أهل السنة
إبـراهيم  )فمن هو إبراهيم هذا  فيحتمل أن يكون .. الحموي أسنده إلى أبي هريرة

غير أنه لـم يـذكر   ( 732توفي)بن سليمان الحموي من علماء الحنفية المتأخرين 
كذب مكشوف إذ كيف يسند ( أسنده)وقوله .. أيضا في أي كتاب ذكر هذا الحديث 

: ولو فرضنا أنـه أسـنده  . في القرن الثامن وبينه وبين أبي هريرة مفاوز  من كان
. فما قيمة مثل هذا اإلسناد النازل الكثير الرواة  فإن مثله قل ما يسـلم مـن علـة   

سلسـلة األحاديـث   )« وهؤالء الشيعة كالغرقى يتعلقـون ولـو بخيـوط القمـر    
 (.10/2/531الضعيفة



 

 
055 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

 أنا دار الحكمة وعلي بابها
.. هذا حديث غريب منكـر : ترمذي وأبو نعيم سكت عن قول الترمذيرواه ال

(. 3723حـديث رقـم   ( )وال نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شري 
وسكت عن سند الرواية عند ابي نعيم حيث أسنده عن األصبغ بـن نباتـة وهـو    

ل قـا . )أورده الذهبي في الضـعفاء . مترو  الحديث كما قال أهل الجرح والتعديل
. هذا حديث غريب ال يعرف عن أحد من الثقات غيـر شـري   : الحافظ ابن حجر
مشـكاة المصـابيح   ) »هذا حديث موضوع: وقال ابن الجوزي. وإسناده مضطرب

والسـيوطي  ( 1/321الموضوعات )وحكم ابن الجوزي بأنه مكذوب (. 3/1777
 (.333-1/321الآللئ المصنوعة )

 أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب
وفي إسناده عمر بن الحسـن   «صححه مع أنه قال و( 3/122)اه الحاكم رو

وضعه الحسين بن علوان وعمـر بـن   : وتعقبه الذهبي فقال »..وأرجو أنه صدوق
 .موسى الوجيهي

مختصـر اسـتدرا    ( )2/210لسان الميزان)« وهو موضوع» قال الحافظ 
 (.1357الحاكم للحميد

وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي  داود ضعفه أبو: وفيه خاقان» وقال الهيثمي 
 (.1/131و 1/116مجمع الزوائد)« وهو مترو 

األسرار المرفوعة فـي األخبـار   )« موضوع» وقال الشيخ مال علي قاري 
 (.1/220الموضوعة

 (.1/216العلل المتناهية في األحاديث الواهية)كذل  قال ابن الجوزي في 
المقاصـد  )عليـه بالوضـع    كذل  ضعفه السخاوي بل واحتج بحكم الـذهبي 

 (.1/312الحسنة
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كشـف  )وكذل  صرح العجلوني بأن كـل طـرق هـذا الحـديث ضـعيفة      
 (.1/561الخفاء

 أنا شجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها
يعنـي   (.2/77لسان الميـزان )« لعله وضعه ميناء» قال الحافظ . موضوع

الآللـئ  . )يوطي وابن الجوزي بالوضـع كذل  حكم عليه الس. ميناء بن أبي ميناء
 (.البن الجوزي 1/321الموضوعات 1/370المصنوعة

 أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني
في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مإل ذكرته في مإل هم خير مـنهم  

 وإن وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا
 .«هرولة أتاني يمشي أتيته

وال يجوز تخصيص معنـى  . التقرب يكون على أنواع وليس على نوع واحد
 .من المعاني المتعددة دون المعنى اآلخر إال بحسب السياق

 في هذا الحديث  كيف كان نوع مشي العبد إلى اهلل
 بالعمل كان باألرجل أم كان هل 

 جاز  إذن لماذا تعتبرون المشي هنا على الم
حيث ( وهو معكم أينما كنتم)أليس ما تفعلونه هنا هو عين ما فعلتموه في آية 

وجعلتموه هو األصل ومـا عـداه مـن    . تحكمتم في معنى دون المعاني األخرى
 .المعاني مجازية

وما كان قليل االستعمال . وقد صار ما كان شائع االستعمال عندهم هو األصل
 .هو المجاز فتأمل

 .المجاز هو عندنا حقيقي في سياقهوما يسمونه ب
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أن المشي على أنواع وأن نوع المشي هنا ال عالقـة لـه   القوم  اعترفوقد 
 .بمشي األرجل

وهذا النوع من التقـرب إلـى اهلل لـيس    . والمشي والهرولة مقترنان بالتقرب
فكـذل   . بالمشي إليه وإنما يتقرب إلى اهلل بالعمل الصالح وليس بمشـي األرجـل  

 .هي مشي سريع ال باألرجل وإنما بالعمل الصالحالهرولة 
فما استقاموا لكـم  )كقوله تعالى . أن هذا مما يسمى في اللغة بالمشاكلة اللفظية

 (.فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم( )وجزاء سيئة سيئة مثلها(. )فاستقيموا لهم

 أنا فاعل
أن يشـفع لـي يـوم     خرجه الترمذي بسند جيد عن أن قال: سألت النبي 

اطلبني أّول ما تطلبني : أنا فاعل، قلت يا رسول الّله فأين أطلب  فقال: القيامة، فقال
 .على الصراط

 . وهذا الحديث ال عالقة له بطلب الشفاعة من الميت

 (بن أبي طالب يعني علي)أنا قسيم النار 
أورده الرافضة ليجعلوا علي بن أبي طالب شريكا مع اهلل في اتخـاذ قـرار   

وهذا يكشف دينهم المبني على تأليه علي عـن طريـق   . دخول البشر الجنة والنار
 .إعطائه صالحيات إالهية

. موضـوع أورده العقيلي في الضعفاء وهو  »الذهبي وابن حجر قال الحافظ 
« وفيه عباية بن ربعي وموسى بن طريف ذكر الحافظ أن كليهما من غالة الشـيعة 

 .(2/125العلل المتناهية البن الجوزي 3/227لسان الميزان 2/55ميزان االعتدال)
والسؤال هل اهلل هو الذي أذن له أن يكون قسيما وشريكا معه فيها  أم علـى  

 اهلل تفترون 
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 مة أقول خذي ذا وذري ذايوم القيا أنا قسيم النار
أنا قسيم : عن موسى بن طريف عن عباية عن علي بن أبي طالب أنه قال» 

 .«خذي ذا، وذري ذا: النار يوم القيامة، أقول
قال عنه الجوزجاني . آفته موسى بن طريف« موضوع» قال الشيخ األلباني 

 .وكذبه أبو عياش. «زائغ» 
التي افتراهـا موسـى بـن طريـف     وقد ثبت استنكار األعمش لهذه الرواية 

أال تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عبايـة عـن   » والمدعو عباية فقال 
 (.2122أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة)  «علي أنا قسيم النار

 ببغضهم علي إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار 
بـي سـعيد   عـن أ العبدي  هرونحدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي 

بـن أبـي   ببغضهم علي الخدري قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار 
 .«طالب

وقد تكلـم   هرونهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي » الترمذي قال 
 .«هرونشعبة في أبي 

 إنا لم نرد هذا إنا لم نرد هذا
هلل اقصـد  إلى أبي بكر فقالت يا رسول ا عن عائشة أنها خاصمت النبي » 

اقصد وجعل الدم يسيل من أنفهـا   خدها وقال تقولين لرسول اهلل  فلطم أبو بكر
يغسل الدم من ثيابها بيده ويقول إنا لم نرد هذا إنـا لـم    على ثيابها ورسول اهلل 

 .«نرد هذا
 (.2/20تخريج اإلحياء)صرح الحافظ العراقي بضعفه . ضعيف
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والمبار  بن فضالة وإن كـان  . والنإسماعيل بن إبراهيم المنقري وأبوه مجه
سلسـلة األحاديـث   )صدوقا فإنه مدلس تدليس التسوية وهو شر أنـواع التـدليس   

 (.2166الضعيفة
أخبرنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر عن بن أبـي  » وروى ابن سعد طرفا منه 

عون قال قالت عائشة كنت أستب أنا وصفية فسببت أباها فسـبت أبـي وسـمعه    
فقال يا صفية تسبين أبا بكر يا صفية تسبين أبا بكر أخبرنا محمد بن  رسول اهلل 

 ن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول اهلل عمر أخبرنا محمد بن عبد اهلل ع
فضرب صـدرها  ألبي بكر يا أبا بكر أال تعذرني من عائشة قال فرفع أبو بكر يده 

 .«بكر ما أردت هذا قول غفر اهلل ل  يا أباضربة شديدة فجعل رسول اهلل ي
 .مشهور كذابوالواقدي . فيه محمد بن عمر وهو الواقدي

« رموه بالوضع» قال الحافظ . وفيه محمد بن عبد اهلل بن محمد بن أبي سبرة
كان ممن يروي الموضوعات عن األثبـات ال يحـل   » (. 1/623تقريب التهذيب)

« بــهكتابــة حديثــه وال االحتجــاج بــه بحــال كــان أحمــد بــن حنبــل يكذ
 (.3/127المجروحين)

 وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. .أنا محمد
 .1320ضعيف جدا كما قال الشيخ األلباني في ضعيف الجامع رقم 

الطبرانـي   «قال ولدت من نكاح ال من سفاح قوله روي أنه » قال الحافظ 
والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن بن عباس وسنده ضعيف ورواه الحارث بن 

ي أسامة ومحمد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي ورواه عبد الرزاق عن أب
بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسال بلفظ إني خرجت مـن نكـاح ولـم    

ووصله بن عدي والطبراني في األوسط من حديث علي بن أبـي  أخرج من سفاح 
التلخيص )« طالب وفي إسناده نظر ورواه البيهقي من حديث أنس وإسناده ضعيف

  (.3/176الحبير
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فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحـاكم فـي   » قال الهيثمي 
 قال رسول اهلل  :وعن ابن عباس قال. المستدر  وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات

ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولـدني إال نكـاح كنكـاح اإلسـالم رواه     
ي الحويرث ولم أعرف المديني وال شيخه وبقية رجاله الطبراني عن المديني عن أب

  (.1/212مجمع الزوائد)« وثقوا
 أنا مدينة الحكمة وعلي بابها

هذا الحديث معضل عـن  » ( 5/177)قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
( 2/122وانظر لسان الميـزان )« وقد سرقه أبو الصلت من أبي معاوية.. األعمش

تهـذيب  )« كم من خلق افتضحوا بهذا الحديث »هم أبو زرعة منوقد قال أهل العلم 
 (.1/511سؤاالت البرذعي 21/277تهذيب الكمال 7/372التهذيب

 أنا مدينة العلم وعلي بابها
 موقف العلماء من الحديث

لسـان  )« الحـديث منكـر  » ثـم قـال   . ذكره الحافظ عن جـابر مرفوعـا  
 (.1/117الميزان

ح  6/511سلسـلة األحاديـث الضـعيفة   )« موضوع» وقال الشيخ األلباني 
 (.2155رقم

ولعله . »النبي مدينة العلم والصحابة أبوابها: هذا حديث باطل «قال القرطبي 
م ) »بي بكر بن العربي وعلى كل حال فهو ينقله مستحسنا إياهأمن كالم منقول من 

 (.220ص  1ج  5
 .»وفيه عبد السالم بن صالح وهو ضعيف «( 1/112)وقال الهيثمي 

سـير  )بي الصلت من الذم وذكر عنه هـذا الحـديث   أوذكر الذهبي ما يليق ب
ميـزان االعتـدال   )ونقل عن مطين أن هذا الحديث موضوع (. 11/227عالم اإل
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 أبي الصلت عن أبـي معاويـة،   كذبمن الميزان ذكر ( 5/220)وفي (. 2/125
خبـر بأنـه   من الميزان يصف الذهبي ال( 7/165)وفي . سرقه منه أحمد بن سلمة

 .باطل
سماعيل إفيه عمر بن ( 2/205الضعفاء والمتروكون )وقال ابن الجوزي في 

 .مترو  ليس بثقة: بن مجالد
هـذا حـديث منكـر    «( 1/112الكامل فـي الضـعفاء   )وقال ابن عدي في 

 .»موضوع
 .ولم يح  فيه شيئا( 2/321و 2/377تاريخ بغداد )وذكره في 

لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية مـن  قال أبو جعفر  «قال ( 7/172)وفي 
فمن أين يصحح الخطيـب البغـدادي هـذا    . »وهكذبالثقات أحد رواه أبو الصلت ف

 الحديث 
روى أحاديـث   «نقل عن اسحاق بن ابراهيم أن أبا الصـلت  ( 11/21)وفي 

وعلي بابهـا قـال مـا     مدينة العلم مناكير قيل له روى حديث مجاهد عن علي أنا
 .»ل له هذا الذي تنكر عليه هذا أما هذا فما سمعنا بهسمعنا بهذا قي

بل إن الخطيب ذكر عدم معرفة يحيى بن معين بحال أبي الصلت هذا فقـال  
. بمعنى أنه ليس بباطل: فتعقب الخطيب قوله. ثم تبين له حاله. عن الحديث صحيح

 .اذ قد رواه عدد عن أبي معاوية غيره
د ضعف جماعة من األئمة أبا الصـلت  وق: غير أن الخطيب انتهى إلى القول

ثم ذكر أقواال كثيرة فيه تـدل علـى أنـه    ( 11/50)وتكلموا فيه بغير هذا الحديث 
ولذل  نقل عن يحيى بن معين هذه الرواية وطعن فيها قـائال  . وضال وزائغ كذاب
 فأنى للخطيب التصيح لهذه الرواية (. 11/51) »ليس له أصل كذببأنها 

قال يحيى عن رواية ابـن عمـر بـن     «( 3/1)الرجال وفي العلل ومعرفة 
 .»رجل سوء كاذبهذا : سماعيل بن مجالدإ
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 .عن رواياته كلها بأنها واهية( 1/236)وفي كشف الخفاء للعجلوني 
وثقه الحـاكم وتعقبـه   . ضعيف جدا(: عبد السالم بن صالح)فيه أبو الصلت 

وروي مـن ثـالث   (. 3/126المستدر  . )الذهبي مبينا بأنه ليس بثقة وال مأمون
يضع  كذابطرق عن االعمش وكلها موضوعة فيها عثمان األموي وهو متهم بأنه 

وهنا  طريق أخرى عن األعمش ضعيفة جدا لشدة ضعف شـيخ  . الحديث ويسرقه
وهنا  حوالي أحدى عشر طريقا . ابن عدي أحمد بن حفص وجهالة سعيد بن عقبة

حكم ابن الجوزي بوضعه . ين موضوععن أبي معاوية كلها بين شديد الضعف وب
 (.1/351الموضوعات )

 موقف الحافظ ابن حجر في اللسان
 (:6/301)وقال في لسان الميزان 

والخبر الباطل عند الحـافظ   »أتى بخبر باطل «يحيى بن بشار الكندي  122 
وفي ترجمة سعيد بن عقبـة قـال   . ابن حجر هو رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها

 (.21-3/27لسان . )»لعله اختلقه »أنا مدينة العلم «عن روايته الحافظ 
الذي رواه وحكم عليه بالوضع ( مطين)جعفر بن محمد الفقيه أنكر على  513

ه طرق كثيرة في مستدر  الحاكم أقل أحوالها أن يكـون  ـل وهذا الحديث «قائال 
 .(2/155) »للحديث أصل فال ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع

والموضـوع  . فالضعيف له أصل. ذا كان للحديث أصل فال يكون صحيحاوإ
 .مختلق مكذوب
 «قال ابن حبـان  . الجبريني الفلسطيني هرونسماعيل بن محمد أبي إ 1322

أبو بكر وزير  وخليفت  مـن   «وقد أورد حديثا مكذوبا وفيه  »كان يسرق الحديث
فتأمل إنصاف أهل . »طاهر عن ابن كذابإنما نقل قوله  «قال ابن الجوزي  »بعد 
 (.1/212)لو كانوا ال يبالون بصحة السند ومتحيزين لصححوا هذا السند . السنة

 (.1/271) كذابوهو الموصوف بأنه ال. سماعيل بن علي المثنىإ 1316
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الوضـاع   كـذاب حمد بن عبد اهلل بن يزيد الهيثمـي الموصـوف بال  أ 513
(1/211.) 

ان عن أبي معاوية الضرير قال بـن  أحمد بن سلمة كوفي حدث بجرج 572
 (.1/110. )حبان كان يسرق الحديث

 موقف الحافظ منه في تهذيب التهذيب
نقل عن المـروزي  . يوبأترجمة عبد السالم بن صالح بن ( 6/311تهذيب )

 »هـهذا الذي ينكر علي«قال الحافظ . أن له أحاديث مناكير وذكر منها هذا الحديث
(6/320.) 

بي طالب روى الحافظ الحـديث بصـيغة   أترجمة علي بن ( 7/337تهذيب )
 (.روي)التمريض قائال 

قال أبو زرعـة   «قال . سماعيل بن مجالدإترجمة عمر بن ( 7/227تهذيب )
وعلـي   مدينة العلـم  حديث أبي معاوية عن األعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنا

  »بابها كم من خلق قد افتضحوا فيه
« كم من خلق افتضحوا بهـذا الحـديث   »بو زرعة منهم أوقد قال أهل العلم 

سـؤاالت   11/203تاريخ بغـداد  21/277تهذيب الكمال 7/372تهذيب التهذيب)
 (.1/511البرذعي

 األنبياء أحياء في قبورهم يصلون
 (.621انظر الصحيحة لأللباني ): الحديث حسن بشواهده

ول الرملي احتجاجًا بق" يصلون ويحجون"إلى الحديث لفظ  بعضوقد أضاف ال
وعلـى  ( 116شفاء السقام )يحج ويلبي  والسبكي الذي لم يستبعد أن يكون النبي 

 (![.حجة الوداع)هذا فال يصح تسمية حجته الذي حجها مع أصحابه 
عن ماذا   هل في القبـر أكـل   . وكذب الرافضة حيث زعموا أنهم يصومون

 وشرب  وأين مصدر هذا الزعم  أمن كتاب أم سنة 
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 ي الدنيا واآلخرةأنت أخي ف
 (.1325ضعيف الجامع)ضعيف كما صرح به األلباني 

المغني عن حمل ) «كل ما ورد في أخوة علي فضعيف» قال الحافظ العراقي 
 (.2/110االحياء 1/213األسفار وهو تخريج االحياء

 أنت أخي ووزيري 
 . أنت أخي ووزيري تقضي ديني  وتنجز موعدي وتبرىء  ذمتي

 (.1/121مجمع الزوائد)« فيه من ال أعرفه» ال الهيثمي ق. رواته مجاهيل

 (قول عائشة للنبي)أنت الذي تزعم أنك نبي 
فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد » قال الحافظ الهيثمي . الحديث ضعيف

وهو عين ما قاله الحافظ العراقي فـي تخـريج   (. 2/322مجمع الزوائد)« عنعنه
والمدلس تقبـل روايتـه إذا   . معلول بالعنعنة فالحديث(. 2/23)إحياء علوم الدين 

 (.عن عن)وال تقبل إذا قال ( حدثني)كانت بلفظ 
وإيراد الغزالي لها من جملة ما حشا به كتابه اإلحياء مـن آالف األحاديـث   

وهذه الرواية بذاتها كانت سببا في توجيه نقد أهـل العلـم   . الضعيفة والموضوعة
لى الغزالي إليراده مثل هـذا الحـديث خاصـة    وقد وجه ابن الجوزي نقده إ. إليه

أنظـر صـيد   . )وحشو كتابه اإلحياء بآالف األحاديث الضعيفة والموضوعة عامة
 (.120الخاطر ص 

 أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي
رواه ابـن  »وقـال الـذهبي   . وهو حديث ضعيف( 7/322)أخرجه الطبري 

 (.1/212ميزان االعتدال)« فلعل اآلفة منهجرير عن معاذ بن مسلم ومعاذ نكرة 
 (.2/525تفسير ابن كثير)« وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقال ابن كثير 
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الهادي رجل من بني هاشم قال ابن الجنيد هو » وهنا  رواية أخرى هي 
وهنا  رواية أخرى . وهذه الرواية آفتها المطلب بن زياد. «علي بن أبي طالب

قال األلباني . «[بعدي]وعلي الهادي ب  يا علي يهتدي المهتدون  أنا المنذر» وهي 
 (.2111سلسلة الضعيفة)موضوع 

 أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة 
وأنت صديقي األكبر وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل وأنت يعسـوب  

 .المؤمنين
وابن الجوزي في  (1012الفوائد المجموعة)حكم بوضعه الشوكاني : موضوع
 (.1/217الآللئ المصنوعة)والسيوطي  (.1/322)الموضوعات 

هذا اإلسناد واهي، ومحمد متهم، وعباد من كبار الروافض وإن » قال الحافظ 
 (.2/301مختصر زوائد البزار)« كان صدوقا في الحديث

أيضًا الفضيل بن مرزوق كان شديد التشيع ضعفه النسائي وابـن  وفيه : قلت
وّثقه . [1/211تهذيب التهذيب ]وكان يروي الموضوعات عن عطية العوفي حبان 

بعضهم وضّعفه آخرون وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثهم في الصحيح كما 
وكـان شـديد   « يروي عن عطية الموضـوعات  » : قال الحاكم  وقال ابن حبان

تهى الحافظ وان( 302-2/301تهذيب التهذيب )التشيع كما قال ابن معين والعجلي 
 .«صدوق َيِهم، وُرِمي بالّتشيع » : إلى قوله( 5237)في التقريب 

 (.1/102)« وفيه عمرو بن سعيد المصري وهو ضعيف» قال الهيثمي 

 أنت بمنزلة الكعبة تؤتى وال تأتي
للكنـاني  تنزيه الشريعة المرفوعة عـن األحاديـث الموضـوعة    : موضوع

ـ )وانظر  (.1/311) حـديث   11/370عيفة والموضـوعة موسوعة األحاديث الض
 (.62حيث أحال الى ذيل الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة( 21217رقم



 

 
066 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

وزعم الشيعة أنه مشهور بل متواتر كمـا نـص عليـه أحمـد المحمـودي      
 (. قاله المحمودي في هامش الكتاب 312المسترشد ص)

م منـه أن  وهذا يلـز . وهذا تناقض منهم فإن كربالء عندهم أفضل من الكعبة
 .تصير كربالء أفضل من علي

عبد اهلل بن أحمد بن عبد القاهر انبأنا أبـو  » وورد في أسد الغابة بهذا السند 
غالب محمد بن الحسن الباقالني اجازة انبأنا أبو علي بن شاذان انبأنا عبد البـاقي  
ة بن قانع حدثنا محمد بن زكريا العالئي حدثنا العباس بن بكار عن شري  عن سلم

عن الصنايجى عن علي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنت بمنزلة الكعبة 
تؤتى وال تأتى فان أتا  هؤالء القوم فسلموها الي  يعنى الخالفة فاقبل منهم وان لم 

  (.2/31أسد الغابة)« يأتو  فال تأتهم حتى يأتو 
 (.1727تقريب التهذيب)وفيه شري  وهو ضعيف كما أفاده الحافظ في 

 أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيه بعدي
حدثنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق من أصل كتابه ثنا إبراهيم بن الحسين 
بن ديزيل ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر 

قـال  صلى اهلل عليه وسـلم   عن الحسن عن أنس بن مال  رضي اهلل عنه أن النبي
 .«أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيه من بعدي »: لعلي

ستدر  الم) «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال الحاكم
اتهمه الذهبي في تعقبه علـى  : وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان .(3/122)

ونقـل عـن   ( 1/131الكشف الحثيث)ه بأنه من وضع ضرار ـل تصحيح الحاكم
 .كذابرارا بن معين أن ضيحيى 

، وقال أبو حاتم صدوق ال يحتج به، قال النسائي ليس بثقة» وقال في الميزان 
 .ثم أورد هذه الرواية كنموذج من أكاذيبه (.3/221)« وقال الدارقطني ضعيف
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فرحم اهلل الحاكم وعفا عنه ما أسرعه في الحكم على الحديث بأنه على شرط 
 !.عالبخاري ومسلم بينما هو بين منكر وموضو

 من موسى إال أنه ال نبي بعدي هرونأنت مني بمنزلة 
أنت مني بمنزلـة  » لو صرت شيعيا لطالبت بتعديل هذا الحديث ليصير هكذا 

. مات قبل موسـى  هرونالتفاق السنة والشيعة على أن « يوشع بن نون من موسى
 .هرونوأن الذي خلف موسى يوشع بن نون وليس 

وإنمـا   وال علي كان إماما بعد محمد . كان إماما بعد موسى  هرونفال 
 .بعد عثمان

أنـت منـي    «ولكن هل كان يمكن أن يقع االختالف بيننا لو أن النبي قـال  
  «بمنزلة يوشع بن نون

بالطبع سوف يرتفع الخالف والجدل وسوف تكون حجة تخضـع لهـا كـل    
 . األعناق

يريدون منـا أن   تناقضا ووعدا لم يتحقق، ثم ولكن القوم ينسبون إلى النبي 
 .نوافقهم عليه

 ولكن منزلة أبي بكر أعظم
ولكن منزلة أبي بكر في صحبة رسول اهلل في هجرته وغزواته حتـى كـان   

هي أعظم منزلة من تخليـف النبـي عليـا علـى     : كالقرين له بل صار كأنه ظله
 »وفي رواية . «أبو بكر مني بمنزلة الدين من الجسد» فقد قال رسول اهلل . المدينة

 .«أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر
 هـرون أبو بكر وعمر مني منزلة » هذا بالرغم من ورود حديث باطل وهو 

ميـزان   1/111العلـل المتناهيـة  )طعـن فيـه ابـن الجـوزي     « من موسـى 
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ولو كنا نتعصب للشيخين لحاولنـا تصـحيح   . والحافظ ابن حجر( 5/273االعتدال
 .الرواية
 . «يا أبا بكر أبى اهلل أن يختلف علي  »ابتداًء  ألبي بكر  قال النبيبل 

ورد على سبب فوجب أن يكون أبو فقد خبر علي أما . وهذا الخبر ورد أبتداء
 .بكر أولى منه باإلمامة
أنت )ويأبى اهلل والمؤمنون إال أبا بكر أصرح من حديث  بل إن قول النبي 

فإنه إن لم تكـن المنزلـة    .الدال على منزلة األخوة( من موسى هرونمني بمنزلة 
وهي منزلة كانت في حياته أو منزلة تخليفه على المدينة . نبوة بقيت منزلة األخوة

 .لعبد اهلل بن أم مكتوم وغيره ال لعلي فقط
 ال يخلف اهلل وال رسوله الميعاد

فإن كان هو إخبارا عن المستقبل فهـذا الخبـر لـم    . وكالم النبي ال يتناقض
 .وإما أن يكون التناقض في الفهم. فة عثمانيتحقق إال بعد خال

أن ينالها لو  هرونوكيف يعد النبي عليا أن يكون بالمنزلة التي كان يفترض ب
 أنه بقي حيا 

ولـيس بـالتي كـان     هرونبل إنه يشبه منزلته منه بالمنزلة التي تحققت في 
 !!!يفترض به أن يحققها لكنه لم يتمكن منها بسبب موته

 أبي بكر من النبي علي يثبت منزلة
إن مبايعة علي تبطل كل حجة يأتي بها الشيعة سواء كانت حديثية أم لغوية أو 

فإن كل ذل  ال ينفع وال يقف في وجه مبايعة علي التي يبرر لها الشـيعة  . أصولية
بالبيعة اإلجبارية تحت طائلة التهديد من غير أن يسندوا هـذا التهديـد المزعـوم    

فإن اعترفتم بالبيعة وعجزتم عن إثبات التهديد فقد انهـدم  . برواية واحدة صحيحة
 .دينكم



 

 
069 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

. وإذا قلتم إن عليا إنما بايع وسكت عن حقه حرصا على بيضـة المسـلمين  
فاسكتوا أنتم أيضا واقتدوا به في سكوته واقبلوا البيعة كما قبلها هو تكونـوا  : فنقول

عن الحـق، فقـد قاتـل    ولكن لم يعهد في علي أن يسكت . حينئذ متمسكين بالعترة
 .معاوية يوم أن له حق عليه

 هل كرر النبي هذا القول لعلي 
وهو . هذا وقد زعم الرافضة أن النبي كان يكرر هذا القول لعلي مرات عديدة

قال  أن رسول اهلل » رواية زيد بن أرقم فإن الطرق األخرى ضعيفة مثل  كذب
فه إال ما خّل :فه فقال ناسفخّل .و تقيمأقيم ألعلي حين أراد أن يغزو إنه ال بد من أن 

يا علـي   :فتضاح  ثم قال ،فأخبره فبلغ ذل  عليا فأتى رسول اهلل  .شيء كرهه
 . «من موسى هرونأما ترضى أن تكون مني بمنزلة 

رواه ميمون أبو عبد اهلل البصري وثقه ابـن حبـان وضـعفه    » قال الهيثمي 
 (.1/111مجمع الزوائد)« آخرون

ألم سلمة هذا علي بن أبـي   قال رسول اهلل » ابن عباس قال  كذل  رواية
من موسى إال أنـه ال نبـي    هرونطالب لحمه لحمي ودمه دمي فهو مني بمنزلة 

رواه الطبراني وفيه الحسن بـن الحسـين العرنـي وهـو      »قال الهيثمي . بعدي
 (.1/111مجمع الزوائد)« ضعيف

رسـول  أن حكيم بن جبير ولغنوي عبد اهلل بن بكير ارواية أخرى آفتها كذل  
المدينة ال فإن » وفي آخرها « ..أما ترضى.. ما يبكي  يا علي» قال لعلي  اهلل 

  .«إال بي أو ب تصلح 
 .(2/367المسـتدر  ) «هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه »قال الحاكم 

هلل بـن  له الصحة والوضع الئح عليه، وفي إسناده عبد ا ىأن» وتعقبه الذهبي فقال 
  .«عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفضبكير الغنوي منكر الحديث 
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ثم يأتي األميني بال أمانة فيكتم تعقيب الذهبي ويكتفي بقول الحاكم بأن الحديث 
 (.2/71حديث المنزلة. )صحيح

أنت » ثم قال  «ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي من بعدي» كذل  حديث 
 .«من موسى هرونمني بمنزلة 

 (.2/565رواه ابن أبي عاصم في السنة
آفتهـا  « وأما أنت يا علي فأنت مني بمنزلة هرون من موسى» كذل  رواية 

» قال البخـاري وأحمـد   . عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن مليكة التيمي المدني
 (.2132سلسلة األحاديث الضعيفة)« مترو  الحديث»وقال النسائي « منكر الحديث

 . «ا الحديث قطعا صحيحوهذ» قال األميني 
« فيه نظر» قال البخاري وابن عدي : فإن فيه أبو بلج. كذبوهذا قطعا : قلت

« ربما أخطأ» وفي التقريب (. 7/221الكامل في الضعفاء 2/212الكاشف للذهبي)
لم يفحش خطؤه حتى كان ممن يخطئ » وقال أبو حاتم (. 1/625تقريب التهذيب)

 (.3/113جروحينكتاب الم)« استحق التر 
 :رواية أخرى

حدثنا محمود بن محمد المروزي نا حامد بن آدم نا جرير عـن ليـث عـن    
بين أصحابه وبين المهاجرين واألنصار  مجاهد عن بن عباس قال لما آخا النبي 

فلم يؤاخ بين علي بن أبي طالب وبين أحد منهم خرج علي مغضبا حتى أتى جدوال 
حتى وجـده فـوكزه    فطلبه النبي  ،عليه الريح ىمن األرض فتوسد ذراعه فتسف

أغضبت علي حين آخيـت  تكون إال أبا تراب برجله فقال له قم فما صلحت إال أن 
ما ترضى أن تكون مني أ  بين المهاجرين واألنصار ولم أؤاخ بين  وبين أحد منهم

أال مـن أحبـ  حـف بـاألمن     موسى إال أنه ليس بعدي نبي  بمنزلة هارون من 
 .«ان ومن أبغض  أماته اهلل ميتة جاهلية وحوسب بعمله في اإلسالمواإليم
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مجمـع  )« كـذاب وفيـه حامـد بـن آدم المـروزي وهـو      » قال الهيثمي 
قـال  . وروي من طريق آخر آفته حفص بن جميع وهو ضعيف (.1/111الزوائد
تقريـب  )« يحدث عـن سـما  بأحاديـث منـاكير، وفيـه ضـعف      » الساجي 
 (. 1/256المجروحين 1/172التهذيب

 :رواية أخرى
عبدالمؤمن بن عباد قال انا يزيد بن معن عن عبداهلل بن شرحبيل عن زيـد بـن   » 

والذي بعثني بالحق ما أخرت  إال لنفسي وانت مني بمنزلة هارون ... » أبي اوفى
موسى غير انه ال نبي بعدي وانت اخي ووارثي قال وما ارث من  يا نبي اهلل من 

اء قبلي قال ما هو قال كتاب ربهم وسنة نبيهم وانت معي فـي  قال ما اورثت األنبي
  .«قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي

قال ابو حـاتم الـرازي    هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل » ابن الجوزي قال 
ووصـف الـذهبي هـذا الحـديث      (.1/211العلل المتناهية)« عبدالمؤمن ضعيف

 (. 1/122سير أعالم النبالء)بالموضوع 
وهو تل   فخا ضد مذهبهفاحتج به وغفل عن أنه يتضمن د اغتر به عبد الحسين وق

قال وما ارث من  يا نبي اهلل قال ما اورثت األنبياء قبلي قال ما هو قال » العبارة 
موقف أبي بكر من أرض فد  حيث احتج على وهذا يؤيد  «كتاب ربهم وسنة نبيهم
 .فاطمة بمثل هذا الحديث
 ا مدلسا كذابوهل كان عبد الحسين صادقا أم  أمينا فهل كان األميني 

 إعتراض علي ينسف التأكيد االلهي على اإلمامة المزعومة
 ألم يكن علي يعلم أن هذا االستخالف سوف يكون دليال على إمامته : ونسأل

 ألم يكن يعلم علي عظمة هذه المنزلة حتى احتقرها واعترض على النبي 
ه المنافقون استخلفه ألنه كره صـحبته، فيصـير   أم أنه اعترض بسبب ما قال

 .ردا على المنافقين وإثباتا لألخوة والمحبة جواب النبي 
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ألنـه قـد   . فال يعود جواب النبي متعلقا بموضوع االستخالف وال اإلمامـة 
 .وإنما جاء لتأكيد منزلة األخوة التي طعن فيها المنافقون. استخلفه أصال

 في كل شيء  هل يقتضي التشبيه المساواة
يكـون  تشبيه المنزلة بالمنزلة ال يلزم منها مساوتها بها في كل شيء، وإنما و

 . بحسب ما دل عليه السياق وال تقتضي المساواة في كل شيء
 . «من موسى هرونبمنزلة »  النبي  قول

 . إما أن يكون المقصود منه االستخالف في حياة النبي فقط
 . وإما األخوة

 . عد موت النبي صلى اهلل عليه وسلموإما اإلمامة ب
 .فإن كان المقصود هو االستخالف في حال الحياة فقط فهذا صحيح ومقبول

لكن هذا لم يكن خاصا بعلي، فقد استخلف النبي عددا من الصحابة غير علي 
استخلف في غـزوة  فقد . عندما كان يخرج غازيًا أو حاجًا أو معتمراعلى المدينة 

أبا ذر : أم مكتوم، واستعمل على المدينة في غزوة بني المصطلق عبد اهلل ابن: بدر
نوَمْيَلَة بن عبد اهلل الليثي كما استعمله أيضًا في غزوة : الغفاري وفي غزوة الحديبية

: عويف بن األضبط الديلي، وفـي فـتح مكـة   : خيبر، وفي عمرة القضاء استعمل
السـيرة  )با دجانة الساعدي أ: كلثوم بن حصين بن عتبة الغفاري، وفي حجة الوداع

، 1113،1133،1152،1117 /3، 2/650،102،106في سيرتهبن هشام النبوية ال
2/1221،1257.)  

لم يجز اسـتخالف أحـد   فلو كان هذا االستخالف يدل على خصوصية في علي 
  .يفهم الناس أن عليا هو اإلمام دون غيره وجوبا، وذل  من أجل أن غيره

من موسى، وسـبب   هرونمن استخلفه أنه منه بمنزلة لم يقل ألحد مغير أنه 
ذل  أن كل من استخلفه لم يظن أن في استخالفه نوع نقص، فلم يحتج أن يقول له 

 .هذه الجملة
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فكمـا أن موسـى   . من موسى هرونأنت مني بمنزلة : فيكون معنى الحديث
 . في حياته، فكذل  أنا أستخلف  في حياتي هروناستخلف 

 من ذل  اإلمامة بعد النبي فقد نسبتم الجهل إلى النبـي   وإن كان المقصود
مات قبل موسى وأن الخليفة بعد موسى هو يوشـع بـن    هرونبأنه خفى عليه أن 

 .نون
أنت منـي  )لعلي لقال من بعده اإلمامة النبي من ذل  هو  لو كان مرادوأيضا 

 . (من موسى هرونبمنزلة أنت مني )له ولم يقل ( يوشع من موسىبمنزلة 
منزلة األخوة بين موسـى  المقصودة في الحديث هي  مما يدل على أن المنزلة

 هـرون من بعـده إذ أن   وليس اإلمامة. أو منزلة االستخالف أثناء الحياة. هرونو
 .مات قبل موسى وكان الخليفة بعد موسى يوشع بن نون

  هرونالخليفة بعد موسى وليس هو أن يوشع كان  على النبي  يخففهل 
 ف يخفى عليه هذا األمر الذي لم يخف على الشيعة واعترفوا به وكي

مـات قبـل أم    هـرون : أيهما مات »: فقد رووا عن جعفر الصادق أنه سئل
 (.12/11بحار األنوار) «مات قبل موسى هرون: موسى صلوات اهلل عليهما  قال

لنبي أما إذا كان الحديث داال على منزلة األخوة فال يكون أن يكون علي أخا ل
 . وحده من دون باقي إخوانه الصحابة اآلخرين

  (إثبات الشيء ال ينفي ما عداه)ألستم تحتجون بهذه القاعدة 
إثبات أخوة علي للنبي ال تنفي أخوة الصـحابة  : وبناء على هذه القاعدة نقول

 .اآلخرين للنبي
فهـذا يعنـي أن   : بعد النبي مباشـرة  كان هذا النص صريحا في اإلمارةوإذا 

لنبي يتنبأ بما هو على خالف الحق، وهو طعن في نبوته ألن عليا لم يكـن هـو   ا
 .الخليفة من بعد النبي 
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بل ويلزم من جعل المنزلة منزلة اإلمامة بعد النبي مباشرة أن يكون علي بن 
 . أبي طالب رضي اهلل عنه هو المتسبب في قلب الحديث رأسا على عقب

من موسى بمجرد بايع أبا  هروني بمنزلة فإنه جعل أبا بكر الصديق من النب
فتصير منزلة أبي بكـر مـن النبـي    . وبايع عمر وعثمان بكر بعد موت النبي 

 .من موسى هرونبمنزلة : ببركة بيعة علي
إذ كيف . يبطله مبايعة علي ألبي بكر وعمر وعثمان هرونقياس علي على ف

يبايع أبا بكر بل وعمر بل يخبره النبي أنه سوف يكون الخليفة من بعده ثم يذهب و
 .وعثمان

 …دعـوني والتمسـوا غيـري    »: عرضوا عليه الخالفةعندما علي ألم يقل 
ألن أكون لكم وزيرًا خيرًا مـن أن  ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، و

 (.112-111نهج البالغة ) « أكون عليكم أميرأ
إنمـا الشـورى   »قال ألم يجعل بيعة أبي بكر شرعية ومرضية من اهلل حين 

، كان ذل  هلل رضـاً ( إمامًا)فإذا اجتمعوا على رجٍل وسّموه . للمهاجرين واألنصار
فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه 

أي أن  (7:3نهج البالغـة  ) « أتباعه غير سبيل المؤمنين وواله اهلل ما تولىعلى 
 .المهاجرون واألنصار اهلل يرضى ما رضيه

 وعمر وعثمان علـى مـا  بكر أبا بايعوا بايعني القوم الذين » معاويًة وقال ل
، فإن خرج عن أمرهم فلم يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد. بايعوهم عليه

خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعـه غيـر   
 .(7:3لبالغة نهج ا) « سبيل المؤمنين

فإننا ال نعلـم مغلوبـا   ( عذر أقبح من ذنب)فإذا قلتم كان علي مكرها قلنا لكم 
على أمره يزوج أعداءه ابنته ويسمي أوالده بأسمائهم إال غبي أحمق بلـغ الـذروة   

 .وحاشا لعلي أن يكون كذل . جبنا وحماقة
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 هل وعد اهلل األئمة بنصرهم ثم خذلهم 
وهو أن المسيح أخبر اليهـود أن اهلل  . ند النصارىهذا التناقض يذكرني بما ع

لكنهم بعـد ذلـ    . سوف ينصره عليهم وسوف يأتي وقت يريدون قتله فلن يتمكنوا
إلهـي  : الذي معناه. إيلي إيلي لم شبقتني» تمكنوا منه وصلبوه ثم أخذ يصرخ قائال 

 .«إلهي لماذا تركتني
أن اهلل وعـد األئمـة    فزعمـوا . وقد شابه الرافضة النصارى بهذه التناقض

بالنصر لكنه خذلهم وتركهم يبايعون اآلخرين ويستعملون التقية في كل شؤونهم ثم 
 . يقرر آخرهم تعليق منصب اإلمامة إلى إشعار آخر

    أهل البيت باالستخالفألم تزعموا معشر الرافضة أن اهلل وعد 
آَمنوـوا ِمـْنكوْم َوَعِملوـوا    َوَعـَد اهلُل الَّـِذيَن    عن أبي عبد اهلل في قوله تعالى ف

ــي اأَلْرِض ــَتْخِلَفنَُّهْم ِف ــاِلَحاِت َلَيْس ــور) الصَّ ــال (.55:الن ــة: ق ــم األئم  «ه
 (.1/150الكافي)

أنـت  ) وعد عليا باالستخالف كما في هذا الحديث الرسول ألم تزعموا أن 
لحديث فيلزم الطعن في كالم اهلل ورسوله ألن كال من اآلية وا :(هرونمني بمنزلة 

  !!!ف اهلل وعده ورسولهلوأخ .لم يتحققا
 مناسبة الحديث

قد مله وكـره صـحبته    له مناسبة حين زعم المنافقون أن النبي والحديث 
. مبطل لما زعمـوه  فكان هذا القول من النبي فاستخلفه على النساء والصبيان 

حد في التخلف عليًا في غزوة تبو ، وهي الغزوة التي لم يأذن ألالنبي استخلف فقد 
 (.5/7، والبداية والنهاية البن كثير 102-3/103تاريخ الطبري )عنها 

فقال المنافقون إنما استخلفه ألنه يبغضه كما جاء في خصائص أمير المؤمنين 
 .إسناده صحيح: وقال المحقق( 23)للنسائي برقم 
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 فقـال   «خّلفتني على النساء والصبيان» وقال  ولهذا خرج علّي إلى النبي 
وأبان له أن االستخالف ال يوجب نقصًا لـه،   هأراد أن يطيب قلب، وذل  له النبي 

على قومه فكيف يعّد ذل  نقصًا، فرضي علـي بـذل     هرونألن موسى استخلف 
فـتح  )كما جاء في روايـة ابـن المسـيب عنـد أحمـد      ( رضيت رضيت: فقال)

 .(7/12الباري
خاصة بعلي ومـن األدلـة علـى    المن باب الفضائل االستخالف لو كان هذا 
 :وقـال امتعاضا مـن هـذا االسـتخالف    لما وجد علي في نفسه منصب اإلمامة 

 . «مع النساء واألطفال والضعفة أتجعلني»
بل يفترض أن ال يعترض سيدنا علي بن أبي طالب على استخالف النبي لـه  

حسب مـا  في المدينة ألنه يبعث على الش  في مدى فهمه لمنصب اإلمامة اإللهي ب
 .زعم الشيعة، أو يبعث على تكذيب الشيعي تنزيها لعلي عن الجهل

وحتى ال . بل كان يفترض بعلي أن يسارع إليه ليكون دليال له ولعقيدة اإلمامة
 .يقال بأن عليا لم يكن على معرفة بشيء عن هذا المنصب اإللهي المزعوم

 !ه المنزلةولكن ال يبدو حتى عند علي رضي اهلل عنه علم بشيء عن هذ
بخالف شيعته فإنهم يحملون هذا الحديث ويدورون به، ويزعمون منزلة لـم  

 !!!يكن علي على علم بها
 فهمهم للمنزلة طعن بمنزلة األنبياء

بما يجعله فوق منزلة يفهم الرافضة من الحديث أن عليا بمنزلة الرسول كذل  
ا جعلوا هذا الحديث مـن  ومن هن. هو أفضل أنبياء اهلل األنبياء ألن النبي محمد 

علي خير البشر » أهم األدلة على تفضيله على جميع األنبياء بعد الحديث المكذوب 
 .والذي صححه الشيعة« ومن أبى فقد كفر

بل تعدوا بوقاحة كل حد فنسبوا إليه النبوة كما زعم الرافضـي ابـن شـهر    
في الخصـائص  عن النطنزي ثم روى . «علي كسائر األنبياء» آشوب أن اهلل قال 



 

 
077 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

أخبرني أبو علي الحداد قال حدثني أبو نعيم األصفهاني بإسناده عن األشـج  » قال 
إن اسـم  فـي   : يقول سمعت رسول اهلل : قال سمعت علي بن أبي طالب يقول

 بحـار  3/57مناقـب آل أبـي طالـب   )« ديوان األنبياء الذين لـم يـوح إلـيهم   
 (.31/11األنوار

م والنبي فلم يعودوا يجدون بينهما، حتى عقـد  ولهذا اضطربوا في منزلة اإلما
وال يصـل  » :قـال فيـه  ( باب أن األئمة أعلم من األنبياء ) المجلسي بابا بعنوان 

: 21وانظر الكافي أيضًا  12:26بحار األنوار ) «مامة عقولنا فرٌق بين النبوة واإل
260). 

ِزيًرا مِّْن َأْهِلي َواْجَعل لِّي َو  من موسى في القرآن هرونمنزلة ولننظر إلى 
أي إجمع بينـي  . 32َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري  31اْشُدْد ِبِه َأْزِري  30َأِخي  هرون 21

وقال مثله الطبري فـي   7/11مجمع البيان)وبينه في أمر النبوة كما قاله الطبرسي 
  (.16/200تفسيره

 . ألخوةفإذا كان عليا ال يشر  النبي محمدا في أمر النبوة فلم يبق إال ا
وهذا الوعد لم يتحقق ويكون علي نفسه  فإما أن يكون هذا وعدا من النبي 

وإمـا أن  . عمليا بمبايعته أبا بكر وعمر وعثمان قد أسهم في إبطال قول النبي 
 هـي   أن المشكاةمثل زعمهم  المعاني الباطلةللنصوص يكون من تحميالت الشيعة 

هـم  سين والشجرة الملعونة في القرآن الحسن والزجاجة الحهو فاطمة والمصباح 
 .وأن عليا هو القمر إذا تالها وأن البحرين هما علي وفاطمة بنو أمية

 هل شد النبي أزره بعلي 
وقد نسب الشيعة إلى علي رضي اهلل عنه صمته عن سكوته عن جملـة مـن   

( محسـن )كضرب زوجته فاطمة بنت رسول اهلل، وقتل ابنهـا  ( زعموا)اإلهانات 
وغصب منصب . حفيدة رسول اهلل( أم كلثوم)سول اهلل، وغصب فرج ابنتها حفيد ر
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، فلم ينتقم لعرض رسول اهلل، بل كافأ المعتدين الغاصـبين  (زعموا)اإلمامة اإللهي 
 .بأن بايعهم وصار وزيرا لهم وسمى أبناءه الثالثة بأسمائهم( زعموا)

أشـدد بـه    ية في هذه اآل هرونوبناء على ذل  فال يكون علي متوافقا مع 
 .إذ ال يكون علي صالحا ألن يشد النبي أزره به أزري

أن عليا لم يستعمل شيئا من هذه النصوص المزعومة كدليل علـى وجـوب   
وإن كان يقدر ولم يفعل فهو . فإن كان لعجز فيكون ال يستحق اإلمارة. خالفته هو

ال يعلم مـا كـان   وإن كان لم يعلم بالنص فهو . خائن والخائن معزول عن اإلمارة
 .وحاشاه مما ينسبه الشيعة إليه من التناقضات. وما يكون كما يدعي الشيعة

 أنت وارثي
الآللـئ  )هو من اخـتالق األبـزاري كمـا صـرح بـه السـيوطي فـي        

كان : قال ابن أبي حاتم عن األبزاري» : وابن الجوزي وقال(. 1/217المصنوعة
 (.1/251الموضوعات البن الجوزي)« كذبي

 ولي كل مؤمن بعديأنت 
ولم يقل أنت ولي أمر كـل  ( 3/132المستدر )صححه الحاكم وأقره الذهبي 

 .والوالية هي المحبة والنصرة ومن هذا الباب علي ولي كل مؤمن. مؤمن بعدي

 أنت وليي في الدنيا واآلخرة
حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب أنبأ شيبان بن فروخ ثنا طلحة بن 

عن عطاء الكيخاراني عن جابر بن عبـد اهلل رضـي اهلل   بيد بن حسان عزيد عن 
عنهما بينما نحن في بيت بن حشفة في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكـر وعمـر   
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بـن أبـي وقـاص    
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نبـي  لينهض كل رجل منكم إلى كفؤه فنهض ال رضي اهلل عنهم فقال رسول اهلل 
 إلى عثمان فاعتنقه وقال أنت وليي في الدنيا واآلخرة.  

وتعقبه الـذهبي  « هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه» رواه الحاكم وقال 
بل ضعيف، فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيد بن حسان وهـو شـويخ   » فقال 
 .«مقل

وذهل  رواه الحاكم في المستدر  وصححه» قال الحافظ ابن حجر العسقالني 
 . (16/31المطالب العالية)« عن ضعف طلحة بن زيد فإنه مترو 

منكر الحديث جدا يروي عن الثقـات  » عن طلحة بن زيد وقال ابن أبي حاتم 
 (.1/313المجروحين)« بات ال يحل االحتجاج بخبرهالمقلو

ولكن هل يسو  أن (. اإلمام)يعني ( ولي)ألنهم يصرون على أن لفظ . الشيعة
 .«أنت إمامي في الدنيا واآلخرة» ول لعلي أنت وليي ويكون معناه يقول الرس

والشوكاني . (1/221الموضوعات. )لقد وجدت ابن الجوزي قد حكم بوضعه
والسيوطي في الآللـئ  (. 1/321)في الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة 

 (.1/211)المصنوعة في األحاديث الموضوعة 
 . ة بمناقب عثمان وال عالقة لها بعليوبالمناسبة فالرواية متعلق

هو حجة على الشيعة فإنه يعني تمام المحبة ال اإلمامة إذ ال يمكن كما قلت فو
 .أن يعني أنت إمامي في الدنيا واآلخرة

 أنت وشيعتك في الجنة
أخبرنا الساجي ثنا موسى بن إسحاق الكناني قال ثنا عبد الحميد الحماني عـن  

أنت وشيعت  فـي   ن عن عمه عن علي قال قال النبي أبى جناب عن أبى سليما
 .ونوان قوما يقال لهم الرافضة فان لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركالجنة 

ذكـره ابـن   » قال الـذهبي   (.1/371الآللئ المصنوعة للسيوطي)موضوع 
 (.2/153ميزان االعتدال)« الجوزي في الموضوعات
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ال أسـتحل أن  » يحيى القطان  قال: آفته يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي
 (. 7/170ميزان االعتدال) «أروي عنه
الهمـداني  سوار بن مصـعب  » : بخاريقال ال. فيه سوار بن مصعبو: قلت

التـاريخ  )« سمع كليب بن وائل وعطيـة يعـد فـي الكـوفيين منكـر الحـديث      
سوار بن مصـعب  سئل يحيى بن معين عن » وقال ابن أبي حاتم  (.2/161الكبير
و سوار األعمى المؤذن كوفى ضعيف ليس بشيء حدثنا عبد الرحمن قـال  فقال ه

الجـرح  ) «سألت أبى عنه فقال مترو  الحديث ال يكتب حديثـه ذاهـب الحـديث   
  .(2/271والتعديل

 (أولئك هم خير البرية)أنت يا علي وشيعتك 
 (.12/657تفسير الطبري)

ـ  : زياد بن المنذر الكوفي: فيه أبو الجارود  «افظ ابـن حجـر   قال عنـه الح
 كـذاب » ووصفه بأنـه  ( 1/221تقريب التهذيب) »ه يحيى بن معينكذبرافضي 
 (.3/252الجرح والتعديل)« وليس بثقة

ين والمتروكين مثـل جـابر   كذابوفيه عيسى بن فرقد وهو الذي يروي عن ال
الرافضي الذي كان يؤمن أن عليـا هـو   ( 1/122جامع الجرح والتعديل )الجعفي 

 .أنه لم يمت وإنما هو في السحاب وسوف يرجعدابة األرض و
بي حاتم أكما حكاه عنه ابن (. 1/110جمع الجرح والتعديل)وحكيم بن جبير 

 (.6/212الجرح والتعديل )في 
. يـا خيـر البريـة    » وهو مناقض لحديث أنس أن رجال قال لرسول اهلل 

 (.رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح)ذل  إبراهيم : فقال
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 ظار الفرج عبادةانت
لسـان الميـزان   )فيه عمرو بن حميد، قال الحافظ ابن حجر فـي  . موضوع

ذكره السليماني في عـداد مـن   » ( 6356ميزان االعتدال )والذهبي في ( 1117
انتظـار الفـرج   )وذكر أنموذجًا لموضوعاته وهو نفس الحـديث  « يضع الحديث

 (.عبادة

 إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك
الحسين بن علي قال أتيت عمر وهو يخطب على المنبر فصـعدت إليـه    عن

فقال عمر لم يكـن ألبـي منبـر     منبر أبي  فقلت انزل عن منبر أبي واذهب إلى
وأخذني فأجلسني معه أقلب حصى بيدي فلما نزل انطلق بي إلى منزله فقال لي من 

أتيته يوما وهو خال علم  قلت واهلل ما علمني أحد قال بأبي لو جعلت تغشانا قال ف
بن عمر فرجعت معه فلقيني بعد قلت فقال لي لم ابمعاوية وابن عمر بالباب فرجع 

 أر  قلت يا أمير المؤمنين
 (.3/215سير أعالم النبيالء)ذكره الذهبي وقال إسناده صحيح 

 ابن سبع سـنوات في الطعن بعمر وكان آنذا  بقول الحسين الشيعة  تجحي
الحسـين  إن ثم  .لعمررضي اهلل عنه جون ببيعة أبيه علي وال يحت .لقلة عقولهم

الذي كان له أخ نفسه سبع سنوات هو وهو صغير ال يتجازو الالذي قال ذل  لعمر 
 .فتأمل. بن الحسين عمرسمى ولده هو الحسين نفسه الذي اسمه عمر و

 أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف
بعة أحـرف بدعـة عمريـة    اعتبر الكوراني الجاني أن نزول القرآن على س

فإن األحرف السبعة لم تعد متوافرة . اخترعها عمر ليتمكن من السطلة، وهذا لجهله
 .اليوم بعد أن جمع عثمان الناس على حرف واحد هو حرف قريش
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فتارة يروون عن أبـي عبـد اهلل أن   . وقد اعترف الرافضة بتناقضهم في ذل 
لى سبعة أحرف ألن القرآن نـزل علـى   وا لقولهم بأن القرآن نزل عكذبأعداء اهلل 
وسـائل  )وتارة يروون عنه أن القرآن نزل علـى سـبعة أحـرف    . حرف واحد

واعترف الطباطبائي بورود هذه الروايـات  (. 1/12تفسير العياشي 6/162الشيعة
 (.3/72تفسير الميزان)حول وجود هذه الروايات عند الفريقين السنة والشبعة 

رواية سئل فيها الصادق عن سـبب  ( 351خصالال)ولهذا أورد الصدوق في 
إن » االختالف والتناقض المروي عن أهل البيت في هذا األمر فقال له الصـادق  

 (.10/17بحار األنوار)بل يروونه عن علي . «القرآن نزل على سبعة أحرف
نزل على سبع لغات من لغـات العـرب   المراد أنه » ولهذا قال المازندراني 

 (.5/317شرح أصول الكافي)« ريش ولغة هوازن ولغة اليمنكلغة قريش ولغة ق
 فهل تسرب النفوذ العمري إلى كتب الروافض 

 (قول عمران بن حصين)أنزلت آية المتعة في كتاب اهلل 
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن 

اب اهلل ففعلناها مع رسول حصين رضي اهلل عنهما قال ثم أنزلت آية المتعة في كت
قال رجل : اهلل  صلى اهلل عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات

 .برأيه  ما شاء
والحديث أخرجه البخاري في . تعة الحجالرواية متعلقة بموهذا ظاهر في أن 

وأورده . فمن تمتع بالعمرة إلـى الحـج  : باب (تفسير سورة البقرة)كتاب التفسير 
وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسـقالني والعينـي    .سلم أيضًا في كتاب الحجم

بمتعـة  )والقسطالني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري على تفسير المتعة 
 .كذبوإنما يفترون على اهلل ال. وال توجد آية تحل أو تحرم متعة النساء (.الحج
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 أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد
سلسـلة  )متـرو  كـان يضـع الحـديث     . زياد بن المنـذر  فيه: موضوع

تقريـب  )« رافضـي كذبـه يحيـى بـن معـين     » قال الحافظ  (.2115الضعيفة
 (.3/252الجرح والتعديل)« وليس بثقة كذاب» ووصفه بأنه ( 1/221التهذيب
 

 (قل هو اهلل أحد)أنسب لنا ربك فنزلت 
زي وأبـو سـعد   إسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفـر الـرا  » قال األلباني 

الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير واحد ولكنه قـد  
 30وابن جرير  2/2201والترمذي  5/133والحديث أخرجه أحمد. توبع كما يأتي

من طرق أخرى عن أبي سعد به لكن ليس ثم األولين قوله قـال فالصـمد    221/
وقـال   2/520بتمامه أخرجه الحاكم وتابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي 

على أن . وقد عرفت أنه ليس كذل  لضعف الرازي. صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي
الترمذي قد أعله بعلة أخرى وهي االرسال فإنه رواه من طريق عبيداهلل بن موسى 

قلـت  . عن أبي جعفر الرازي فذكره دون قوله عن أبي بن كعب يعني أنه أرسـله 
 (. 2/210)في التاريخ الصغير إلى إرساله وأشار البخاري 

 .وهذا أصح من حديث أبي سعد: وقال الترمدي
ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا محمد بن حمزة بن يوسـف   662

بن عبداهلل بن سالم عن أبيه أن عبداهلل بن سالم قال ألحبار اليهود إنـي أريـد أن   ا
قـال   هدا قال فلما نظر اليه رسول اهلل براهيم وإسماعيل عإأحدث بمسجد أبينا 

أنت عبداهلل بن سالم قال قلت نعم قال قلت فانعت لنا رب  قال قل هو اهلل أحـد اهلل  
إسـناده   ه كفوا أحد وقرأه علينـا رسـول اهلل   ل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
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نـه  ضعيف ورجاله موثقون إال أن حمزة بن يوسف بن عبداهلل بن سالم لم يرو اب
 . «ابن حبان ثم إنه لم يلق جده عبداهلل بن سالم يرو محمد ولم

 شدكم اهلل هل فيكم أحد آخرى رسول اهلل بينه وبينه نأ

عن زياد بن المنذر عن سعيد بن محمد األزدى عن أبى الطفيل قال لمـا احتضـر   
عمر جعلها شورى بين على وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بـن عـوف   

بينه وبينه إذ آخى  اهلل هل فيكم أحد آخى رسول هم على أنشدكم اهلل وسعد فقال ل
 .«بين المسلمين غيرى قالوا اللهم ال

قـال  . وفيه زياد بن المنـذر  3/1011أخرجه الحافظ ابن عبد البر في االستيعاب
» ووصفه بأنـه  ( 1/221تقريب التهذيب)« رافضي كذبه يحيى بن معين» الحافظ 
 (.3/252لجرح والتعديلا)« وليس بثقة كذاب

 أنظروا قبر النبي فاجعلوا له كوا الى السماء
انظروا قبر النبي : أن أهل المدينة قحطوا قحطًا شديدًا فشكوا إلى عائشة فقالت

    ،فاجعلوا منه كوًا إلى السماء حتى ال يكون بينه وبين السماء سـقف، ففعلـوا
قت من الشحم فسمي عـام  فمطروا مطرًا حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تفت

 .«الفتق
بل لو كان . في طريقة االستسقاء هذا الحديث مخالف لما ثبت في الصحيحين

 هذا حقا موقف عائشة فلماذا لم تنكر على عمر عدم توسله بالقبر النبوي  
هذا الحديث أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كـوة، بـل    كذبومما يبين 

، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانـت  هد النبي كان باقيًا كما كان على ع
كـان يصـلي    الشمس تنزل فيه، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي 

 العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء بعد،
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 :هذه الرواية منكرة، فيها
انظر عن اختالطه في الكواكب النيـرات  )أبو النعمان محمد بن الفضل (  ا 

وهذا األثر ال يدرى هل سمعه الـدارمي منـه قبـل    . اختلط( 52رقم  312ص)
 .االختالط أو بعده، فهو إذن غير مقبول، فال يحتج به

حدث عنه عمرو بـن مالـ    » عمرو بن مال  النكري قال فيه ابن عدي ( 2
/ 1الكامـل  )والنكري ضعيف عند البخـاري   «قدر عشرة أحاديث غير محفوظة

المطبوع تصحيف والتصويب مـن التهـذيب   وفي الكامل  312/ 1التهذيب  202
 (. وهذا األثر من روايته فيكون غير محفوظ

التاريخ )« في إسناده نظر »قال البخاري ( أبو الجوزاء)أوس بن عبد اهلل ( 3
 (.1/312التهذيب 1/202الكامل 1/172الكبير 
ضـعفه الـدارقطني وأبوحـاتم والنسـائي      سعيد بن زيد، فيه ضـعف، ( 2

كان صدوقًا حافظـًا   »: لبزار وقال أحمد ال بأس به وقال ابن حبانوالجوزجاني وا
ميـزان   2/33تهذيب التهذيب) «يخطئ في اإلخبار ويهم حتى ال يحتج به إذا انفرد

فإنها معارضة للروايات األصـح منهـا   تها وعلى فرض صح (.131/ 2االعتدال 
إلى الصـحراء  والتي أفادت تر  الصحابة التوسل بالنبي بعد موته وخروج عمر 

 .وتوسله بدعاء العباس

 (فارفق بها.. )أنظري يا حميراء أن ال تكوني أنت
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل الحفيد ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم  2610

الفضل بن دكين ثنا عبد الجبار بن الورد عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد 
م ذكر النبي  صلى اهلل عليه وسـلم  خـروج   عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت ث

بعض العالمين المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء أن ال تكوني أنت 
 .ثم التفت إلى علي فقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها
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وتعقبه الـذهبي  (. 3/111المستدر )قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
 .«لم يخرجا له( ابن الورد يعني)عبد الجبار : قلت» قائال 

فقد وثقـه قـوم   . على أن ابن الورد ليس بشديد الضعف وإنما في حفظه لين
قـال  . وذكر البعض اآلخر علة له وهي كونه يأتي بالمخالفات في بعض رواياتـه 

 .فيبقى مما اختلف في صحة رواته. «يخالف في بعض حديثه» البخاري 
ـ   للشـيخ سـعد    3/1325)تدر  الحديث ضعيف كما أشار إليه محقـق المس

 فكيف يكون صحيحا على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم (. الحميد

 إنك إلى خير إنك إلى خير
 .ألست أنا من أهل بيت   فأجابها بذل  وذل  حينما قالت أم سلمة للرسول 

وقد . إسناده ضعيف بسبب إبهام الراوي عن عطاء بن أبي رباح إلى أم سلمة
صدوق  «قال فيه الحافظ بن حجر . صول وفيه شهر بن حوشبجاء بسند آخر مو

 (.2/361تهذيب التهذيب 2/212ميزان االعتدال) »كثير اإلرسال واألوهام
يا رسـول  : قلت «عن أم سلمة : على أن الذي صح هو مخالف لهذا الحديث
فدخلت في الكساء بعـدما  : قالت. اهلل ألست من أهل   قال بلى فادخلي في الكساء

وبداية الحديث قول أم سلمة لما بلغها  »دعاءه البن عمه وابنيه وابنتيه فاطمةقضى 
قتلوه قتلهم اهلل غـروه وذلـوه   . لعنت أهل العراق «مقتل الحسين رضي اهلل عنه 

والطبرانـي فـي الكبيـر    ( 6/211)أخرجه أحمد في المسند . الحديث »لعنهم اهلل
 .وإسناده صحيح( 3/112)

 راب عن رأسه يوم القيامةإنك ألول من ينفض الت
« فيه عباد وهو من غالة الرافضة، وعلي بن هاشم وهو شـيعي »قال الحافظ 

وهذا الحديث الباطل يفهم منه تفضيل على النبي محمد صـلى   (.2/121اإلصابة)
 .فإن نبينا هو أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة. اهلل عليه وسلم
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 يمانا وأعلمهم بأيام اهللإنك مخاصم تخاصم أنت أول المؤمنين إ
أنا أسلم بن الفضل بن سهل ثنا الحسين بن عبيد اهلل األبزاري البغـدادي ثنـا   
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثني أمير المؤمنين المأمون حدثني الرشـيد حـدثني   
المهدي حدثني المنصور حدثني أبي حدثني عبد اهلل بن عباس قال سمعت عمر بن 

فيـه   بن أبي طالب فقد رأيت من رسول اهلل ذكر علي  كفوا عنالخطاب يقول 
خصاال ألن تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحب إلي ممـا طلعـت عليـه    

فانتهيـت   الشمس كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول اهلل 
كم فقال يخرج إلي إلى باب أم سلمة وعلي قائم على الباب فقلنا أردنا رسول اهلل 

فسرنا إليه فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم ضرب بيده منكبه  فخرج رسول اهلل 
ثم قال إن  مخاصم تخاصم أنت أول المؤمنين إيمانا وأعلمهم بأيـام اهلل وأوفـاهم   
بعهده وأقسمهم بالسوية وأرأفهم بالرعية وأعظمهم رزية وأنت عاضدي وغاسـلي  

ن ترجع بعدي كافرا وأنت تتقدمني بلواء ودافني والمتقدم إلى كل شديدة وكريهة ول
الحمد وتذود عن حوضي ثم قال ابن عباس من نفسه ولقد فاز علي بصهر رسول 

وبسطة في العشيرة وبذال للماعون وعلما بالتنزيل وفقهـا للتأويـل ونـيال     اهلل 
  .«لألقران

 قال ابن أبي حاتم عن» : هذه الرواية من أكاذيب األبزاري قال ابن الجوزي
 (. 1/251الموضوعات البن الجوزي)« كذبكان ي: األبزاري

 (.2/250ميزان االعتدال) «قليل الحياء كذاباألبزاري » وقال الذهبي 

 ..نكم سوف ترون ربكم عياناإ
وجـوه يومئـذ    ينكر الرافضة رؤية اهلل بالرغم من وضوحها في القـرآن  

 .ناضرة إلى ربها ناظرة
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َتَتَجـاَفى   وقولـه  : 161ص  2م القمي ج براهيإعلي بن  -تفسير القمي 
فانه  ُجنووُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفقووَن

بي عبد اهلل أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عن عبد الرحمان بن أحدثني 
عبد إال وله ثواب في القرآن إال صـالة  ما من عمل حسن يعمله ال: عليه السالم قال

َتَتَجـاَفى ُجنوـوُبُهْم َعـِن    الليل فإن اهلل لم يبين ثوابها لعظم خطرها عنده فقـال  
 -إلـى قولـه    –اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفقووَن 

 .  يعملون
جتمعوا تجلى لهم الرب تبار  وتعالى فـإذا  فإذا ا» روى القمي هذه الرواية 

 .«خروا سجدا - أي إلى رحمته –نظروا إليه 
، من محقق الكتاب وليست عن المعصوم عنـدهم  -إلى رحمته  –هذه الزيادة 

والدليل على هذا أن الرواية وضعها المجلسي في كتابه بحار األنـوار نقـآل عـن    
  !!!!!تفسير القمي بدون هذه الزيادة والتحريف 

معجم رجال )وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره 
 (. 1/21الحديث

 عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اهلل عليه السـالم قـال  
فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبار  و تعـالى، فـإذا نظـروا إليـه خـروا      . .»

 .«...سجدا
 ثقة في الحديث ثبـت » قال النجاشي : قميعلي بن إبراهيم ال :رجال اإلسناد

 .(12/212معجم رجال الحديث) «معتمد صحيح المذهب
يقول الشهيد األول في كتابه شرح الدروس الشـرعية فـي   : إبراهيم بن هاشم

إّن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمـد   »: في مسألة مس المصحف –فقه اإلمامية 
وثيقه لكن الظـاهر أنـه مـن أجـالء     عليه كثيرا، وان لم ينص األصحاب على ت
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االصحاب وعظمائهم، المشار الى عظم منزلتهم ورفع قدرهم في قـول الصـادق   
 .«إعرفوامنازل الرجال بقدر روايتهم عنا» : عليه السالم

عد الحديث من جهـة   األشهر الذي عليه االكثر(: الرواشح)وقال الداماد في 
يق حسنا، ولكن في أعلـى درجـات   سحاق القمي في الطرإبي أبراهيم بن هاشم إ

والصـحيح الصـريح   . الحسن، التالية لدرجة الصحة لعدم التنصيص عليه بالتوثيق
جل وحاله أعظم من أن يعدل بمعـدل  أأن الطريق من جهته صحيح، فأمره : عندي

 .«أو يوثق بموثق
إني ألستحي » وعن شيخنا البهائي عن أبيه إنه كان يقول» وقال بحر العلوم 

 (.1/221الفوائد الرجالية) «أعد حديثه صحيحا أن ال
له  ثقة ثقة معتمدآ على ما يرويه» قال النجاشي : عبد الرحمن بن أبي نجران

 .(10/321معجم رجال الحديث)« كتب كثيرة
معجـم رجـال   )« صـدوق ، عـين  ،ثقـة » قال النجاشي : عاصم بن حميد

 (.10/117الحديث
معجم رجال )خ القمي في تفسيره وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشاي

 .وبالتالي يلزم الشيعة بصحة هذه الرواية المثبتة لرؤية اهلل(. 1/21الحديث

 إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اهلل المسلمين شرها
أي فجأة دون استعداد لها ومن دون أن يتهيئوا لهــا  ( فلته)معنى قول عمر 

وليس فيكم مـن توقطـُع   » بقوله مباشرة  فوقى اهلل شـرها، أي فتنتها، وعلل لذل 
أي ليس فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكـر وفضـله،    «األعناق إليه مثل أبي بكر

 .فاألدلة عليه واضحة، واجتماع الناس إليه ال يحوزها أحد
يريد أن السابق منكم الذي ال يلحق في الفضل ال يصل إلـى  » يقول الخطابي 

أن يقع له مثل ما وقع ألبي بكر من المبايعة له أواًل منزلة أبي بكر، فال يطمع أحد 
في المأل اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختالفهم عليـه لمـا تحققـوا مـن     
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استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر وال إلى مشاورة أخرى، وليس غيره فـي  
  .«ذل  مثله

( عمر لبايعت فالنًالو مات )وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أّن أحدهم قال 
 .أي يريد أن يفعل كما حدث ألبي بكر

يستحيل أن يجتمع الناس على رجل كاجتماعهم علـى أبـي   وبل  ،يتعّذروهذا 
ال سيما وأن جميع الصحابة عرفوا منزلة أبي بكر من النبي وأن خالفة أبـي  . بكر

 :بكر إرادة نبوية
 .عرفت من خالل أمره ألبي بكر أن يصلي بالناس

لما »  :قالت وهي الصديقة بنت الصديقعائشة من خالل ما روته   وعرفت
لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكته    قال رسول اهلل  ثقل رسول اهلل 

أو لوح حتى اكتب ألبي بكر كتابا ال يختل  علي  فلما ذهب عبهد الهرحمن   
مد فـي  رواه اح)« يا أبا بكرختل  عليك ُيأبي اهلل والمؤمنون ان   ليقوم قال

 (.المسند وصححه األلباني
الذين اطلعـوا علـى هـذه    فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون مأل من المسلمين 

أي ( تغرًة أن يقتال)فسيعّرض نفسه للقتل، وهذا هو معنى قول عمر القرائن النبوية 
وليس : قول عمر: السبب. من فعل ذل  فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعّرضهما للقتل

 .ُع األعناق إليه مثل أبي بكرفيكم من توقط

 اللهم أهلي أحق... إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا » تمام الحديث 

أبو عمرو قال ثني شداد أبو عمار قال سمعت واثلة بن األسقع يحدث قال سـألت  
نزله فقالت فاطمة قد ذهب يأتي برسول اهلل إذ جـاء  عن علي بن أبي طالب في م

فدخل رسول اهلل ودخلت فجلس رسول اهلل على الفراش وأجلس فاطمة عن يمينـه  
وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه فلفع عليهم بثوبه وقـال إنمـا يريـد اهلل    
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لـي  أهي اللهـم  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم هؤالء أهل
قال واثلة فقلت من ناحية البيت وأنا يا رسول اهلل من أهل  قال وأنـت مـن   . أحق

 .«أهلي قال واثلة إنها لمن أرجى ما أرتجي
 21/115)يتمس  الرافضة بهذه الروايـة وهـي صـحيحة رواهـا أحمـد      

إذ كيف يدخل واثلة بن األسـقع فـي   . فيها إشكال كبير ضدهم: ولكن(. 16111ح
يمت إلى النبي بقرابة، بينما ال تدخل خديجـة زوج النبـي وأم    أهل البيت وهو ال

 .فاطمة  فاألولى بهم أن يضربوا بهذا الحديث عرض الحائط
بن جرير حدثنا بن وكيع حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي إسـحاق  عن ا» 

أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة سبعة أشـهر علـى عهـد    
إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمـة   قال رأيت رسول اهلل  رسول اهلل 

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الصالة الصالة إنما يريد اهلل رضي اهلل عنهما فقال 
  «ويطهركم تطهيرا

 .«كذابأبو داود األعمى هو نفيع بن الحارث » قال ابن كثير 
نبـي المعصـومين   إذ كيـف يـذكر ال  . وهذه الرواية أيضا فيها إشكال كبير

فإنه . بالصالة  هل كان يخاف أن تفوتهم الصالة  إذ أن هذا الخوف ينفي عصمتهم
 .يفترض بالمعصوم أن ال ينسى شأن الصالة والنهوض لها بدون تذكير

رواه أحمـد والترمـذي   )« الصالة يا أهل البيـت » وجاء في رواية أخرى 
هو علي بن زيد بن جدعان وهـو  وآفة هذه الرواية (. والطبراني في المعجم الكبير

ال أحتج به » : قال ابن خزيمة. «كان يقلب األسانيد» : قال حماد بن زيد. ضعيف
قال يحيى . ليس بشيء» : قال ابن معين. «ضعيف»: قال ابن عيينة. «لسوء حفظه

 .«ضعيف: قال أحمد بن حنبل. يتقى حديثه: القطان
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 إني أجد منك ريح مغافير
كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشـرب عنـدها     عن عائشة أن النبي

فلتقل إنـي أجـد     عسال قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي
له فقال بل شـربت   فدخل على إحداهما فقالت ذل  من  ريح مغافير اختلفا مغافير

إلـى   ﴾لم تحرم ما أحل اهلل لـ  ﴿ له فنزل  عسال ثم زينب بنت جحش ولن أعود
 ﴾وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجـه حـديثا  ﴿ لعائشة وحفصة  ﴾إن تتوبا﴿  قوله

 (.1100: ص 2: صحيح مسلم ج)« لقوله بل شربت عسال
 ت عائشة على النبي فكيف تأخذون روايات دينكم عنها كذب: يقول الرافضة

ولو » قال الحافظ  .(رواه مسلم)« لنحتالن عليه» : أن عائشة قالت: والجواب
وهو من باب المعـاريض  (. 12/322فتح الباري)« حضا لم يسم حيلةا مكذبكان 

 .اكذبوالتورية وليس 
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الـزوج  )ولذل  بوب البخاري بابا بعنوان 

 (.فقولي له ما هذه الريح)وورد فيه على هيئة السؤال (. والضرائر

لى به من من كنت أو.. فال تقدموهما.. إني أوشك أن أدعى فأجيب
 نفسي فعلي وليه
حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي ثنا جعفر بـن حميـد ح   » تماما الحديث 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا النضر بن سعيد أبو صهيب قاال ثنا عبد 
 اهلل بن بكير عن حكيم بن جبير عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال نزل النبي 

على الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال إني ال أجـد لنبـي إال   يوم الجحفة ثم أقبل 
نصف عمر الذي قبله وإني أوش  أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون قالوا نصـحت  
قال أليس تشهدون أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار 

وضعهما على صدره ثم حق وأن البعث بعد الموت حق قالوا نشهد قال فرفع يديه ف
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قال وأنا أشهد معكم ثم قال أال تسمعون قالوا نعم قال فإني فرطكم على الحـوض  
وأنتم واردون علي الحوض وإن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى فيه أقـداح  
عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقالن يـا  

وطرف بأيديكم فاستمسكوا بـه ال  طرف بيد اهلل عز وجل رسول اهلل قال كتاب اهلل 
تضلوا واآلخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يـردا علـي   
الحوض وسألت ذل  لهما ربي فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكـوا  

كنت أولى به وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم ثم أخذ بيد علي رضي اهلل عنه فقال من 
 .«من نفسي فعلي وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 (.162-1/163قال الهيثمي في مجمع الزوائد. فيه حكيم بن جبير: ضعيف
لسـان  )« كان من عتق الشيعة» قال أبو حاتم . وفيه عبد اهلل بن بكير الغنوي

 ( 3/262الميزان
فإن هذه الرواية تجعـل  . وا بهوفي الحديث ما لو تنبه إليه الرافضة لما احتج

فإن أبا بكر صار عدوا هلل لمجرد أخذ . من علي عدوا هلل لو كان الروافض يعلمون
. وقد اعترف القوم راغمين بأن عليا بايع أبـا بكـر  . الخالفة من علي بزعم القوم

فكيف يوالي علي من عادى اهلل  أليس يصير علي بمواالة . وهذا تول له عند القوم
 عدوا هلل  أبي بكر

 إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعلي بن أبي طالب
. ويروونه بال إسناد مع نسبته إلـى جـابر  . له من أكاذيب الرافضة ال أصل

 (.161أنظر كتاب مئة منقبة لمحمد بن أحمد القمي ص)
فقد . ومرويات جابر عند الشيعة تشبه مروياتهم المكذوبة على جعفر الصادق

كثير من أكاذيبهم ليحتجوا بها على السنة ويقولون لهم هذا جـابر   نسبوا إلى جابر
 .من أصحاب نبيكم روى ذل 
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 إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي
: قـال الشـيعة  « حسبنا كتاب اهلل»إذا قال عمر ف. لقد أوقعنا الشيعة في حيرة

: قـالوا  «كتاب اهلل وسنتي» اهلل وأين سنة رسول اهلل  وإذا قلنا لهم قال رسول 
 .كال بل وعترتي وليس وسنتي

ماذا تعنون بالعترة وليس السنة  أليس المقصود من التمس  بالعترة : ونسألهم
التمس  بما تلقوه من سنة رسول اهلل  أم أن المطلوب التمس  بذوات العتـرة دون  

 السنة التي تلقوها عن رسول اهلل 
عترة فقولوا سنة العترة وال تقولوا العتـرة مـن دون   إذا كان المقصود سنة ال

 .السنة
وإذا كنتم تريدون سنتهم فال خالف حينئذ في كون سنة النبي مقدمة على سنة 

 . العترة باالتفاق
 فعلى ماذا تشغبون إذن، وتصرفون الناس عن سنة النبي إلى ذوات العترة   

 وهل حقا تتمسكون بالعترة 
بايع أبا بكر وعمر وعثمان فهل  بن أبي طالب الذي هو عليالعترة فإن أول 

 تقبلوا بذل  فتتمسكوا بهم وتقتدوا بهم 
 قد بايعا معاوية فهل تتمسكون بما فعال  –الحسن والحسين  –وأبناء العترة 

 وقد سموا أبناءهم بأسماء الخلفاء الثالثة فهل ترتضون ذل  
ذهبا يروي عـن العتـرة أن   لو تركنا السنة إكراما للعترة فكيف نقبل مونحن 

  في الكافي وصححه المجلسيكما القرآن الذي نزل به جبريل سبعة عشر ألف آية 
نكم تضربون بهذه الرواية عرض الحائط إذا خالفـت  إوهل سوف تقولون لنا 
هل ألن السند لم يصح أم ألن العترة وقعوا في خطـأ  : القرآن  ولماذا تفعلون ذل 

ذا الخطأ الفاحش  فيلزم بهذا التصحيح الجـزم بـأنهم   وأنتم صححتم سند ه فاحش 
 .وهذا عين الطعن بأهل البيت. نطقوا بكلمة الكفر
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ين بهم، ولم نجد من بين كذابثم كيف نتمس  بالعترة وقد رويتم عنهم إحاطة ال
     رواياتهم رواية واحدة صحيحة مرفوعة إلى النبي 

راة واالنجيل أن ال نأخـذ بهمـا   كما أنه ليس طعنا بالتو. فهذا ليس طعنا بهم
 .بهما كذبفي كثير منها والتباس الحق بالباطل والصدق وال كذباليوم لدخول ال

إني تـار  فـيكم    «وفي رواية (. 752رقم )ابن أبي عاصم في السنة  ىرو
أو ما بـين السـماء إلـى    ]كتاب اهلل حبل ممدود ما بين السماء واألرض : خليفتين
رواه أحمد ) »تي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوضوعترتي أهل بي[ األرض

 (. 2/726في فضائل الصحابة
 .وفيه شري  وهو سيء الحفظ ولكن له شواهد

 .بنوه كما قرره القرآن والسنةو والعترة عندنا أزواج النبي 
والقرآن ال . وليس المراد بالخليفة هو الوصي بعد النبي بدليل أنه ذكر القرآن

فإن القرآن كان إماما للناس حتى في حيـاة  . ون خليفة على هذا النحويمكن أن يك
 .الرسول الكريم 

أن تكون فاطمـة  فإذا كان علي قد خلف النبي فمن خلف القرآن  وهل يمكن 
 .خليفة

يحذر من عدم اتقـاء   ومعنى الخليفة هما األمران اللذان يبقيان بعد النبي 
 وقال تعـالى  . ِإْذ َجَعَلكوْم خوَلَفاَء ِمن َبْعِد َقْوِم نووٍح َواْذكوُرواقال تعالى . اهلل فيهما

ثوـمَّ   وقـال تعـالى    َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتََّبُعوا الشَّـَهَوات 
آليتين ال والكالم في ا َجَعْلَناكوْم َخاَلِئَف ِفي اأَلْرِض ِمن َبْعِدِهم ِلَننظوَر َكْيَف َتْعَملووَن

 .عالقة له باإلمامة
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إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبردا كتراب اهلل   
 وعترتي

بذل  فتتمسكوا بهم وتقتـدوا   نالعترة بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فهل تقبلو
  في بيعتهم بهم

لو تركنا السنة إكراما للعترة فكيف نقبل مذهبا يروي عن العترة أن القـرآن  
 اصـححه التي في الكافي والرواية  نزل به جبريل سبعة عشر ألف آية حسبالذي 

وهل سوف تقولون لنا أنكم تضربون بهذه الرواية عـرض الحـائط إذا   . المجلسي
جعفـر  )إلـى قائلـه   هل ألن السند لم يصـح  : خالفت القرآن  ولماذا تفعلون ذل 

 أم ألن العترة وقعوا في خطأ فاحش ( الصادق
 عزاه الشيعة إلى صحيح مسـلم   »بهما لن تضلوا بعدي أبدًا ما إن تمسكتم

اسـتبدل اللفـظ   (. 63الشيعة هم أهل السـنة ص )وال يعرف عند مسلم بهذا اللفظ 
ليقرر للنـاس أن النبـي   ( وعترتي.. تمسكتم بهما)بلفظ ( أذكركم اهلل في أهل بيتي)
 أوصى بالتمس  بالكتاب والعترة ألنهما مصدر عقيدة المسلم. 

 تضـلوا  لن ما فيكم تركت « :لحديث في مسلم ليس هكذا وإنما هذا هو نصهفا

 أن  نشهد :قالوا »   قائلون أنتم فما .عني تسألون وأنتم .اهلل كتاب .به اعتصمتم إن بعده

 النـاس  إلى وينكتها السماء إلى يرفعها السبابة، بإصبعه فقال .ونصحت وأديت بلغت قد
  :موجود بهذا اللفظ عند الترمذي من روايتين والحديث .«اهلل اشهد !اللهم »

 أهل وعترتي اهلل كتاب تضلوا لن به أخذتم إن من فيكم تركت نيإ الناس أيها يا »

 (. 3172)الوجه  هذا من حسن غريب حديث هذا »بيتي
 أعظـم  أحدهما بعدي؛ تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تار  اني» واآلخر بلفظ 

وكالهمـا   »بيتي أهل وعترتي األرض الى السماء من ممدود بلح اهلل كتاب اآلخر؛ من
فقـد  . بل هذه الرواية مختلف في تصحيحها وتضعيفها. وصفهما الترمذي بالغريب
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في إسـناده رجـال   » وقال الهيثمي في العلل المتناهية  احكم ابن الجوزي بضعفه
 (.1/163مجمع الزوائد)« مختلف فيهم

 . ه بالغريبـل ي  عن وصف الترمذيفكيف يكون الحديث متواترا ناه
 .الحديث بمجموع طرقهحكم بتحسين على أن األلباني 

تركـت  )بل قد نقل البخاري عن أحمد قوله عن رواية عطية عن أبي سـعيد  
 (.1/212التاريخ األوسط)« أحاديث الكوفيين هذه مناكير» قال ( فيكم الثقلين

ون بالكتاب والسنة من أهـل  أن المقصود بهم هم أهل العلم والصالح المتمسك
 !وإال لدخل أبو لهب في أهل البيت أيضًا ،البيت
 .أواًل( أهل البيت)من هم جدير بنا أن نعلم و

 :أهـل األمــر  » : يقول الفيروز آبادي في تعرف معنى أهل بيت الرجـل  
زوجـته كـأهَلِته وللنبي : من يدين به، وللـرجل: سكانه وللمذهب: وللبيت ،والته

(  …أزواجـه وبـناته وصـهُره علي رضـي اهلل عنـه   :  عليه وسلم صلى اهلل
 (. 1225)القاموس المحيط ص 

أخص الناس بـه،  : سكانه، وأهل الرجل: أهل البيت …» ويقول ابن منظور 
أزواجه وبناته وصهره، أعني عليـًا عليـه   : وأهل بيت النبي صلى اهلل عليه وسلم
 (. 210)لسان العرب ص « …ليه وسلم السالم، وقيل نساء النبي صلى اهلل ع

تبين أن المقصود بهـا  ( األهل ) كما أن االستعمال اللفظي في القرآن لكلمة 
إذ قال موسى ألهله إني آنست نارًا سآتيكم منهـا  الزوجات كما في قوله تعالى 

 .( 7النمـل ) { بخبر 
ا جزاء قالت م ومعلوم أن زوجـته هي التي كانت معـه، وقـوله تعـالى 

قائل هـذه الجملـة هـي    و. (25يوسف )  ...من أراد بأهل  سوءًا إال أن يسجن 
)  فأنجيناه وأهله إال امرأتـه  زليخا زوجة العزيز باتفاق المفسرين وقوله تعالى 

 .والخيانة سبب االستثناء في اآلية ال لكونها زوجة. (57النمل 
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 »س رضي اللـه عنـه  أخـرج البخاري في جزء من الحديث الذي يرويه أن
 » فخرج النبـي صلى اهلل عليه وسلم فانطلـق إلى حجـرة عـائشة فقــال ... 

فتَقـرَّى  . وعلي  السالم ورحمة اهلل: فقالت. السالم عليكم أهـل البيت ورحمة اهلل
 (.2515البخاري) «حجـر نسائه كلِّهنَّ، يقول لهن كما يقول لعائشة

 (حي أول مرةلما أتاه الو)إني خشيت على نفسي 
: ولكن أليسوا يقولـون . هل يجوز أن يكون النبي شاكا في ربه: قال الرافضة
 : فليقرأوا هذه اآلية: كل ما خالف القرآن

 ووجد  ضاال فهدى. ألم يجد  يتيما فآوى . 
 اإِليَمـاُن   َوَكَذِلَ  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَ  ُروًحا مِّْن َأْمِرَنا َما كونَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل

  َوَلِكن َجَعْلَناُه نووًرا نَّْهِدي ِبِه َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّ  َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم
  ِصَراِط اهلِل الَِّذي َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َأاَل ِإَلى اهلِل َتِصيُر اأُلُمـورُ 

 (35، 52آية : الشورى)
وكذل  أوحينا إلي   : أما سمعت قول اهلل عزوجل» جاء في كتب الرافضة و

أي شـئ يقـول   : ثم قـال  روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال االيمان
 أصحابكم في هذه اآلية، أيقرون أنه كان في حال ال يدري ما الكتاب وال االيمان 

بلى قد كان في حـال  [ لي] ما يقولون فقال - جعلت فدا  - ال أدري: فقلت 
 (.11/266للكليني بحار األنوار( 1/272الكافي)« ال يدري ما الكتاب وال االيمان

ألن عليـا أتـى   . وهكذا صار علي أفضل من نبينا صلوات اهلل وسالمه عليه
بينما الرسول لم يكن يدري قبل النبـوة مـا    .بالشهادتين عند خروجه من بطن أمه

 .الكتاب وال االيمان
ففي « وإني ألخشى أن أكون كاهنا» 1/115أما ما جاء في طبقات ابن سعدو

حديثه الذي حدث به بلده مضطرب ألنه كان »قال الحافظ . الرواية معمر بن راشد
من حفظه بأشـياء وهـم    يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث
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بـن  اوأبي حاتم ويعقوب فيها اتفق على ذل  أهل العلم به كابن المديني والبخاري 
« لـه أوهـام معروفـة   »وقال الذهبي (. 3/161التلخيص الحبير)« شيبة وغيرهم

 (.6/210ميزان االعتدال)

 دل في طينتهنإني عبد اهلل لخاتم النبيين وإن آدم عليه السالم لمج
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بـن عفـان العمـري    

ي دارم الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهلل العبسي قاال ثنا عبيد اهلل وحدثنا أبو بكر بن أب
بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهلل 

وأنـا الصـديق   إني عبد اهلل وأخو رسوله » األسدي عن علي رضي اهلل عنه قال 
سنين قبل أن يعبده أحد من صليت قبل الناس بسبع  كاذبال يقولها بعدي إال األكبر 

دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي ورؤيا أمـي  : بأول ذل  وسأنبئكم، هذه األمة
 .«التي رأت وكذل  أمهات النبيين َيَرْيَن

 .رواه عبد اهلل بن اإلمام أحمد في السنة وضعفه

 وأنا الصديق األكبرإني عبد اهلل وأخو رسوله 
ثنا الحسن بن علي بـن عفـان العمـري     حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب

وحدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد اهلل العبسي قاال ثنا عبيد اهلل 
بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهلل 

األكبر وأنا الصديق األسدي عن علي رضي اهلل عنه قال إني عبد اهلل وأخو رسوله 
صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هـذه   كاذبال يقولها بعدي إال 

 .«األمة
من الواضح أن هذا الرواية موضوعة بعناية وخبث إلبطال مقـام الصـديقية   

 . كذاباألكبر ألبي بكر الذي ال يطاوله فيها صحابي آخر، ووصفه بال
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عّباد » قال ابن المديني . طلال هو بصحيح بل حديث با» علق عليه الذهبي 
قـال  . وقد بين الذهبي أنه عّباد بن عبد اهلل األسدي(. 3/112المستدر )« ضعيف

وحكم السيوطي وابن الجوزي عليه (. 2/31ميزان االعتدال)« فيه نظر»البخاري 
 (.1/255الموضوعات 1/215الآللئ المصنوعة)بالوضع 

الثقلين واحد : بعدي أني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا
 منهما أكبر من اآلخر

العترة بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فهل تقبلوا بذل  فتتمسكوا بهـم وتقتـدوا   
 بهم 

كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، أال وإنهما 
 .»لن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض

 .فيه عطية العوفي. ضعيف
 »أحاديث الكوفيين هـذه منـاكير   «بعد ذكر هذا الحديث  قال أحمد بن حنبل

التــاريخ )وصــرح البخــاري بأنــه مــتكلم فيــه ( 1/267التــاريخ الصــغير)
 «والـدارقطني  ( 505الضـعفاء والمتروكـون  )وقال النسائي (. 1/267الصغير
له إسمه أبو سعيد يـروي   كان يروي عن صاحب: قلت(. 2/31السنن) »ضعيف

 .اياته إلى أبي سعيد الخدريعنه فنسبت كثير من رو

 (منسوب للشافعي)إني ألتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره 
إني ألتبر  بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره » قول منسوب إلى الشافعي أنه قال 

عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره  فإذا -ًارئيعني زا - في كل يوم
 (.1/123تاريخ بغداد) «عني حتى تقضى فما تبعد، لى الحاجة عندهاوسألت اهلل تع
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قـال  . هذه الرواية سندها إلى الشافعي مجاهيل كما حكى العالمـة المعلمـي  
 .«هذه رواية ضعيفة بل باطلة» ( 1/31سلسلة الضعيفة)الشيخ األلباني في 

غير معروف وليس له ذكر في شيء من كتب  إبراهيمإن عمر بن إسحاق بن 
بن حميد بن السـكن   إبراهيمبن  إسحاقبن ( عمرو) ويحتمل أن يكون هو، الرجال

وذكر أنه بخاري قدم حاجا ( 226/  12)وقد ترجمه الخطيب . أبو محمد التونسي
ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال فهو مجهول الحال، ويبعد أن يكون هو ( 321)سنة 
فاتهما فبين و، على أكثر األقوال( 227)إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة ، هذا

 . «نحو مائة سنة، فيبعد أن يكون قد أدركه
ال فأنتم محجوجون بقول إو. أنتم مطالبون بتبيين صحة سند هذه الرواية: أقول
سناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب إمثل الذي يطلب الحديث بال  »الشافعي 

ا فأنتم ُحطاب ليل إن لـم تـأتو  (. 1/233فيض القدير ) «وفيه أفعى وهو ال يدري
 .هذا من مذهب الشافعي. بالسند صحيحا

فهل هـذه  . وهؤالء يشترطون في العقاند تواتر السند وال يكفيهم مجرد صحته
 الرواية متواترة  

وأكره أن يعَظـم   »فقد قال ، أما نحن فنأتيكم بسند قوي عن الشافعي من كتبه
 «لنـاس مخلوق حتى ُيجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعـده مـن ا  

 652/  1روضـة الطـالبين    120 - 131/  1المهـذب   271/  1أنظر األم )
وهذا تناقض بين القـول والفعـل ينـزه عنـه     ( 257/  1و  266/  5المجموع 
له الناس كيف تخشى على الناس فتنـة   ولو كان هذا التبر  صحيحا لقال. الشافعي

 !ال تخشاها على نفس 
قبور لما نهى عن البنـاء عليهـا وأنـتم ال    ولو كان الشافعي محبذا للتبر  بال

توافقون على ذل  وتعتبرون ما فعله أهل اليمن من هدم للبناء على القبـور هـدمًا   
 :للقبر نفسه فاسمعوا فتوى الشافعي الموافقة لما فعله أهل اليمن
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ففي عصر الشافعي لم يكن ببغداد قبر ألبي حنيفة ينتاب الناس للدعاء عنـده  
معروف عند أهل العلم هدم ما يبنى على القبـور وذلـ  بـاعتراف    وكان ال. ألبته

رأيت من الـوالة   »فقد روى عنه النووي قوله فيما يبنى على القبر . الشافعي نفسه
شـرح   211/ 5المجموع ) «من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذل 

واهلل لـو  (. 65/ 3ل وانظر مواهب الجلي(. 32)الجنائز باب  22/ 7مسلم للنووي 
 .صابت  عدوى الوهابية أفعي لرفضتموه ولقلتم له اجاءكم الش

وصرح البيضاوي بأن اليهود والنصارى كانوا يتوجهون إلى قبور صلحائهم 
مجمع األنهر في شـرح  )وجاء في ( 22/ 2حاشية سنن النسائي )بالصالة والدعاء 
وانظر حاشية ابن عابـدين  )ر النهي عن الدعاء عند القبو( 313/ 1ملتقى األبحر 

روح المعاني لآللوسي الحنفـي   211/ 2البحر الرائق  231/ 2على رد المحتار 
فالشافعي ال يمكن أن يشابه ( 313/ 1مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر  313/ 17

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن علي بـن  . اليهود والنصارى
فيدخل فيها  أى رجال يأتي فرجة كانت عند قبر النبي الحسين رضي اهلل عنه ر

يعني علي بـن   -أال أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي  »: فيدعو، فنهاه وقال
ال تتخذوا قبري عيدًا وال تجعلوا : قال أبي طالب رضي اهلل عنه عن رسول اهلل 

وهـو   » السـخاوي  قال «بيوتكم قبورًا وسلموا على فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم
: ط 221قاله في القول البديع في الصالة على الحبيب الشـفيع ص ) «حديث حسن
وانظر مصنف عبـد   211-2/3وذكره البخاري في التاريخ الكبير . مكتبة المؤيد

 (.375/  2ومصنف ابن أبي شيبة ( 6612)الرازق 
 (311) ولقد كان أبرز من تمس  بهذه الرواية الواهية الكوثري في مقاالتـه 

حـذر فيـه مـن     «التأنيب في رد أكاذيب الخطيـب  »الذي كتب كتابًا اسمه  ووه
وقد . الروايات المختلقة على أبي حنيفة الطاعنة فيه والتي حواها الخطيب في كتابه

كأبي مقاتل السـمرقندي وأبـي    كذبتلقف الرواية عنه رجال متهمون بالوضع وال
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ن روايات أبي مطيع عن أبي حنيفـة قـد   إال أ)محمد الحارثي وأبي مطيع البلخي 
ولم يكن من أبي مطيع بعدهم إال تجميعها كما حكاه المرتضى  ثقاترواها آخرون 

فتنبه من تلبيس القوم، فإنهم تـارة  . جمعها فقط 12/  2الزبيدي في إتحاف السادة 
وتارة يردونها اذا كان فيها ما يخـالف  ( 71و 56الدليل القويم )يحتجون برواياته 

عقيدتهم كما فعلوا في الرسلة التي تثبت تكفير أبي حنيفـة لمنكـر علـو اهلل فـي     
لكنه ال يعتبر هذه الروايـة  . وأبي المنذر البجلي وإبان بن جعفر النجيرمي( السماء

 .ها ترفع من شأن مذهبه ولو على حساب الشافعي نمن األكاذيب أل
تم مصرين علـى األخـذ   كن فإذا. وكم في تاريخ الخطيب من األسانيد الواهية

بهذه الرواية من غير تحقق من سندها فخذوا بما ذكره الخطيـب مـن الروايـات    
 :وسكت عليه

الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل، وما يفضل منـه   »وخذوا برواية 
قـال  » : قال الخطيب .«ن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديدإو، قدر أربع أصابع إال

 - أبو علي الحسين بن شبيب قال لي أبو بكر بن العابـد  أبو بكر المروذي قال لي
فكتبه أبو بكر بن ، أخرج ذل  الحديث الذي كتبناه عن أبي حمزة -حين قدمنا بغداد

إن الموضع الذي يفضل لمحمد  »سلم بخطه وسمعناه جميعًا، وقال أبو بكر بن سلم 
 د الطعن على أبـي  من رد هذا فإنما أرا: قال أبو بكر الصيدالني، ليجلسه عليه

ونحن ال نقول (. 1/52تاريخ بغداد ) «بكر المروذي وعلى أبي بكر بن سلم العابد
 .بهذا وال نصححه ولكن ذكرناه للحجة

والتـي  ( 251/ 1)وأما رواية ابن عباس التي أوردها الخطيب في تاريخـه  
قال  ِت َواأَلْرَضَوِسَع كوْرِسيُُّه السََّماَوالى اتقشعر منها أبدانكم حيث فسر قوله تع

 .فهي رواية صحيحة يثبتها الخطيب وتستنكرها قلوبكم. «كرسيه موضع قدميه» 
 (.11/212تاريخ بغداد)« رأيت ربي في صورة شاب أمرد» وخذوا برواية 
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لـه أطـيط كـأطيط     إن اهلل استوى على العرش حتى ُيسمع» وخذوا بحديث 
 (.1/215تاريخ بغداد)« الرحل الجديد

 (.2/377تاريخ بغداد)« أنا مدينة العلم وعلي بابها» يث وخذوا بحد
تـاريخ  ) «علـيٌّ خيـر النـاس فقـد كفـر     : من لم يقـل » وخذوا بحديث 

 (.3/112بغداد
وقليل منهم من يمحص ما ، فكتب التاريخ ال تلتزم صحة ما تنقله من األخبار

ل  فقد قال ومع ذ، مثال ذل  تاريخ الطبري الذي هو أفضل كتاب في التاريخ. ينقله
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرنـاه عـن بعـض     »( 1/1)في مقدمة تاريخه 

من أجل أنه لم يعرف له وجهـًا  ، أو يستشنعه سامعه قارئهالماضين مما يستنكره 
وإنما أتي من قبل بعـض ناقليـه   ، فليعلم أنه لم يؤت في ذل  من قبلنا: في الصحة

 .انتهى كالم الطبري« إلينا َيدِّو ما ُأينا ذل  على نحوأنا إنما أّدإلينا، 
بل في كتب الحديث، وهو في كتب : وهذا الشأن ليس في كتب التاريخ فحسب

 .الفقه أكثر
عادة المتورعين » مام المازري قال اإل. فال حجة تقوم لكم قبل تصحيح السند

 221/  6طبقـات السـبكي   ) «قال مال  قال الشافعي فيما لم يثبـت : أن ال يقولوا
 (.محققة

 كـذب نمـا  إفقـط و  على الرسول  كذبُيوال يخفا  أيها المنصف أنه لم 
اتخذوا مذهب الشـافعي  . كثيرون على األئمة لترويج ضالالتهم باسم أئمة المذاهب

 .ويا ليتهم كانوا على مذهب الشافعي ونهجه السني. ُجنًة فصدوا عن سبيل اهلل
ويتسـاهلون فـي   . الحديث فقط وقد جرى كثير من الفقهاء على العناية بسند

الرواية عن أئمة المذاهب من غير توثيق، فإن النهي عن االستدالل بالضعيف ليس 
 !مقصورًا على الحديث النبوي دون غيره 
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ألعلهم يظنون أن كل ما ورد عن الشافعي أو أحمد يجب أن يكـون صـحيحًا   
بن إسحاق عن أحمـد   تقوم به الحجة  إذا كان األمر كذل  فليأخذوا بما رواه حنبل

وإذا رأيت رجاًل يذكر أحدًا من الصحابة بسـوء فاتهمـه علـى     »أنه كان يقول 
، المسائل والرسائل المرويـة عـن   122/  1البداية والنهاية البن كثير ) «اإلسالم
وهم يطعنون صباح مساء ( ط دارطيبة 363/  2أحمد في العقيدة لألحمدي  اإلمام

  .وجملة من الصحابة رضي اهلل عنهم في معاوية وعمرو بن العاص
وقد كـان فـي أول   ( كل يوم)ثم أين كان يعيش الشافعي ليأتي قبر أبي حنيفة 

 .أمره بالحجاز ثم انتقل إلى مصر
وقد كان الشافعي بالحجاز بمكة والمدينة وفيها قبر من هو خيـر مـن أبـي    

كان يأتيه ليدعو وقبور أصحابه، فلم يعرف عنه أنه  وهو قبر رسول اهلل : حنيفة
 ! فما له يفضل قبر أبي حنيفة على قبر سيد ولد آدم وصحابته. . عنده ويتبر  به

األمة على النهي عن  إجماعأأنتم أعلم بمذهب الشافعي أم النووي الذي حكى 
ونقل مثله عن الحليمي والزعفراني وأبـي  ، االقتراب من القبر ولمسه باليد وتقبيله

 !لمخالف إلجماع األمة فمن ا  موسى األصبهاني
وال يمكن أن يكون ذل  خافيًا  -حنيفة عن التوسل إلى اهلل بأنبيائه  أبوقد نهى 
فهل يرضى أبو حنيفة أن يتخذ أحد قبره للصالة والعبـادة  نعـم    -على الشافعي 
يِهْم ِبَهـا  خوْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة توَطهُِّرُهْم َوتوـَزكِّ لى ااها الدعاء قال تعنالصالة مع
فمن اتخذ قبـرًا   «الدعاء هو العبادة»  والدعاء هو كما قال النبي  َوَصلِّ َعَلْيِهْم

فأبو حنيفة والشافعي يكرهان مـا يكرهـه   . للدعاء عنده فقد اتخذه للصالة والعبادة
 .اهلل

ولم يكن أحد من أصحاب أبي حنيفة وطبقته كمحمد وأبي يوسـف يتحـرون   
وال يزالون ينكرون على من يمس القبر ويقولون كمـا  . موته الدعاء عند قبره بعد
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في الفتاوى البزازية والتتارخانية ورد المحتار أن مس الرجل القبر للتبـر  مـن   
 .عادة النصارى

والحمد هلل الذي عصمنا من التقليد األعمى، فلقد علمنا الشافعي أن ندور مـع  
 يتم قولي يعارض قول الرسول ذا رأإ »الكتاب والسنة مهما عظم الرجال قائال 

ما من أحد إال ويؤخذ من قوله  »وقال ابن عباس . «فاضربوا بقولي عرض الحائط
وبناء على تعاليم الشافعي نضرب بفعله المزعـوم   .«ويتر  إال صاحب هذا القبر

أال ال تتخذوا قبـور أنبيـائكم    » عرض الحائط ونتمس  بقول النبي ( إن صح)
 .«ني أنهاكم عن هذاوصلحائكم مساجد فإ

 . وهذا أصل يعلم اهلل كم خالفتم فيه الشافعي وسائر األئمة األفاضل
ا مـن  ـفإن افترقا فالحق أحب إلى قلوبن: فالحق والشافعي حبيبان إلى قلوبنا

 .الشافعي
فالرواية تفيـد  ، ال تزالون مخالفين للشافعي فإنكموعلى افتراض صحة سندها 

عند القبر وأما أنتم فتدعون القبر نفسه فتقولون المدد يا  بأن الشافعي كان يدعو اهلل
رفاعي مدد يا أولياء وتمسحون وجوهكم وأيديكم بالقبر، وتتوجهـون إلـى قبـر    

يفعـل   أنالرفاعي من أي مكان في العالم وتخطون نحوه ثالث خطوات وهيهات 
 .الشافعي ذل 

 اعةإني ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الس
مقاما   اهلل رسول فينا قام» قال  حذيفة وفي رواية عن. رواه البخاري وغيره

 ونسيه حفظه من حفظه .به حدث إال الساعة، قيام إلى ذل  مقامه في يكون شيئا ما تر 

 .«الساعة تقوم أن إلى كائن هو بما  اهلل رسول أخبرني» وفي رواية « نسيه من
 حضرت حتى فخطبنا المنبر الفجر وصعد  اهلل رسول صلى بنا»وفي رواية 

 فصلى ثـم  نزل العصر ثم حضرت حتى المنبر فخطبنا صعد فصلى ثم الظهر فنزل
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كـائن فأعلمنـا    هـو  وبما الشمس فأخبرنا بما كان غربت حتى المنبر فخطبنا صعد
 .«أحفظنا

 .يلزم الرافضة به أهل السنة على أن الصحابة يعلمون الغيب
احدا من العلم وهو الفتن وأن منهم من حفظ ما قالـه  والحديث يحكي نوعا و

وليس فيه أنهم يعلمون كل ما في السماوات وما فـي األرض  . ومنهم من نسي منه
 .وما في ضمائر الناس وأنه ال يخفى عليهم الشيء كما يدعي الرافضة

 (أبو أيوب األنصاري)إني لم آت الحجر وإنما أتيت قبر رسول اهلل 
 222/  5المسـند  ) وقال الحاكم صحيح ووافقه الـذهبي  رواه أحمد :ضعيف
فإن فيه داود بن أبي صالح وقد قال عنه  وهو من أوهامهما( 515/  2والمستدر  

ميزان )ووافقه الحافظ في التهذيب  «حجازي ال يعرف »الذهبي نفسه في الميزان 
ـ  ـل فأنى( 111/  3تهذيب التهذيب ( 2617)االعتدال    ه الصحة  زد علـى ذل

وضـعفه   «يخطئصدوق »االختالف حول كثير بن زيد نفسه فقد قال الحافظ فيه 
وأوقف السبكي ( 212/  1تهذيب التهذيب ) «ليس بذا  »النسائي وقال ابن معين 

. على صحة هـذا الحـديث   جواز مس قبر النبي ( 152شفاء السقام ص )في 
فـال نتـر     ًاحديث ضـعيف واذا كان ال. وهذا دليل على أنه ليس متيقنًا من المسألة

 .إجماعًا حكاه عامة أهل العلم أبرزهم النووي على المنع من مس القبر
كيف يجعل أبو : والحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل االستدالل به وهو
إذ لو فعل ذلـ   : أيوب رأسه على القبر وقد كان القبر مسوى باألرض غير مرتفع

ل يقول عاقل أن الصحابة كانوا يسـجدون  ه. الضطر أن يصير على هيئة الساجد
 .ن قبره لم يكن بارزًاإ  فلقبر النبي 

 أوتيت مفاتيح كل شيء إال الخمس
 .«ثم تال هذه اآلية.. أتي نبيكم مفاتيح الغيب إال الخمس»وفي رواية 
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 فإن الروايات األصح منها لم يرد فيها استثناء النبـي  . الرواية أولها شاذ
 .«ال أعلم الغيب»بل القرآن أمره أن يقول . سنفسه من دون النا

سلسـلة  )وقد حكم الشيخ األلباني على هذه الرواية بالشذوذ بعد طول تفصيل 
 (.3335حديث رقم 7/321األحاديث الضعيفة

المقراالت  )أوحى اهلل إلى عيسى آمن بمحمد فلواله ما خلقت آدم 
 (601السنية 

وفيه عمرو  «أظنه موضوعًا » وتعقبه الذهبي فقال( 2/612)صححه الحاكم 
ُيجهل حاله وأتـى بخبـر    »( 6330بن أوس األنصاري قال الذهبي في الميزان ا

 2/201اللسـان )وأقر الحافظ الذهبي على ذل  فـي  . ثم ساق هذا الحديث «منكر
 ( .6221ترجمة رقم 

إنه سيد المؤمنين وإمرام المتقرين   : أوحى اهلل إلي في علي ثالثا
 لينوقائد الغر المحج

وقائـد  ، وامام المتقين، أنه سيد المسلمين: أوحي  الي في علي ثالث» حديث 
بـل  : قلت. قال الحاكم في المناقب صحيح اإلسناد» قال الحافظ   «الغر المحجلين

وقـد رد الـذهبي هـذا    (. 1/322إتحاف المهرة)« هو ضعيف جدا ومنقطع أيضا
قـائال بـأن عمـرو بـن     ( 3/131المستدر )الحديث كما في تعليقه على الحديث 

بل صرح بأن الحديث . الحصين العقيلي وشيخه يحيى بن العالء الرازي متروكان
 .موضوع

وورد بلفظ آخر وهو يا أنس أول من يدخل علي  مـن هـذا البـاب أميـر     
قـال األلبـاني   « المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخـاتم الوصـيين  

 (.2111و 2116و 353لأللباني رقمأنظر سلسلة الضعيفة )« موضوع»
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ُأوِصي َمْن آَمَن بي وَصدََّقني ِبَوالَيِة َعِليَّ َفَمْن َتَوالُه َتَوالِني ومرن  
 َتَوالِني َفَقْد َتولَّى اهلل 

تــاريخ )أخرجــه ابــن عســاكر فــي . ضــعيف جــدا» قــال األلبــاني 
ا أحمد ن: نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: من طريق الطبراني( 12/120/1دمشق

نا عمرو بن ثابت عن محمد بن أبي ُعَبْيدَة بن محمد بن عمار : بن طارق الواِبِشي
 . بن ياسر عن أبيه أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه مرفوعا

نا ابن َعيَّـاش عـن   : ثم روى من طريق آخر عن عبد الوهاب بن الضحا 
 . همحمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع عن أبي عبيدة ب

 . حدثني محمد بن عبيد اهلل به: ومن طريق ابن لهعية
 .ولفظ الترجمة لهذه الطرق. ثم أخرجه من طريقين آخرين عن أبي رافع به

ومن آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالـب  »: وأما لفظ الطبراني فهو
 . «فإن واليته واليتي، وواليتي والية اهلل

ر بن ياسر وهو مجهول أورده ابن أبـي  ومدار اإلسنادين على محمد بن عما
 .من رواية ابنه أبي عبيدة عنه ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال( 2/1/23)حاتم 

ولـذل   . على قاعدته في توثيق المجهولين( الثقات)وأما ابن حبان؛ فذكره في 
عنـد المتابعـة وإال فلـين    : أي (مقبـول )لم يعتد بتوثيقه الحافظ فقال في التقريب 

 . كما نص عليه في المقدمة الحديث

 . وحفيده محمد بن أبي عبيدة لم أجد له ترجمة
 . ومحمد بن أبي شيبة؛ فيه ضعف

 . فهذا اإلسناد ضعيف جدا
ومدار اإلسناد اآلخر على محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع وهو ضعيف جـدا  

« …إذا طنت أذن أحـدكم  »وهو من شيعة الكوفة؛ فهو آفته، وهو صاحب حديث 
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لموضوع الذي حسنه تلميذ الكوثري لجهله بهذا العلم وتراجم الرجال كمـا تقـدم   ا
 (. 2631)بيانه برقم 

لكن لم يتفرد به؛ كما يتبين « كذاب»وعبد الوهاب بن الضحا ؛ قال أبو حاتم 
من التخريج السابق فآفة اإلسنادين عمرو بن ثابت وابن أبي رافـع ألن مـدارهما   

 . شيعهماعليهما مع شدة ضعفهما وت
ابـن مـذهبهما الشـيخ عبـد الحسـين      : ومع ذل  استروح إلى حديثهما هذا

فساقه في مسـاق  ( 27المراجعات ص)المتعصب جدا لتشيعه في كتابه الدال عليه 
بما يوهم أنه ال يورد فيه إال ما صح فقـال  ( 5ص )المسلَّمات بل نص في المقدمة 

 !! «وُعِنيتو بالسنن الصحيحة» 

نـا  : اكر من طريق أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمنثم روى ابن عس
نا مختار التَّمَّار عن : نا أحمد بن حماد الَهْمَداني: يعقوب بن يوسف بن زياد الضَّبِّي

من تولى عليا فقد )أبي َحيَّان التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعا بلفظ 
وهذا إسناد ضعيف جدا مسلسـل   :قلت( توالني ومن توالني فقد تولى اهلل عز وجل

قـال البخـاري   . بالعلل، وشرُّها المختار هذا وهو ابن نافع التيمي التمار الكـوفي 
كـان يـأتي   » وقال ابـن حبـان   . وكذا قال النسائي وأبو حاتم. «منكر الحديث»

 . «بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذل 

. «ال أعـرف ذا . ضعفه الدارقطني» ال الذهبي ق. وأحمد بن حماد الهمداني
 . وكذا قال في اللسان

انتهـى  « الظاهر أنه ضعفه الدارقطني انظره في اللسان: ويعقوب بن يوسف
 . قول األلباني رحمه اهلل

 (.2112أنظر سلسلة الضعيفة لأللباني رقم)
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 أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر
أشار إلى ذل  شـيخنا  . على ألسنة الناسهذا حديث باطل بالرغم من اشتهاره 

وقد نبه عليه العجلوني فـي كشـف   (. 251سلسلة الصحيحة حديث رقم)األلباني 
 .في جملة األحاديث المشتهرة والتي ال أصل لها( 127رقم)الخفاء 

خلقت المالئكة من نور، وخلق » وهذا الحديث مخالف للحديث الذي في مسلم 
بل مخـالف لقولـه   . آدم عليه السالم مما وصف لكمإبليس من نار السموم، وخلق 

قوْل ِإنََّمـا َأَنـا     وقال تعالى عن نبيه  َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَقكوم مِّن توَراٍب تعالى 
 (.20الروم) َبَشٌر مِّْثلوكوْم

إرشاد العاثر لوضـع حـديث   )وحتى السقاف المبتدع فقد كتب رسالة بعنوان 
 .يثبت فيه أنه حديث موضوع( نبي  يا جابرأول ما خلق اهلل نور 

 أول من حرم المتعة عمر
. وهو من زالته وأخطائه العجيبة(. 136تاريخ الخلفاء ص)قاله السيوطي في 

فالبخاري ومسلم وكل كتب السنن لم تغفل الروايات المتواترة عن النبي صـلى اهلل  
 فكيف أغفله السيوطي  .عليه وسلم في تحريم المتعة

كـابن عبـاس وجـابر    الصحابة المخالفين بعض ذا كنا أعرضنا عن ونحن إ
 .لسيوطي في ذل  من باب أولىمخالفتنا للجهلهم بتحريم الرسول للمتعة، ف

 أول من يدخل الجنة من النبيين والصديقين علي بن أبي طالب
فقد رواه محمد بـن جريـر   . ال أصل له وهو مما يتداوله الرافضة في كتبهم

ومناقب آل أبي طالب البن شـهر   326المسترشد ص)بال إسناد ( يالشيع)الطبري 
 (.31/215بحار األنوار 3/21آشوب
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بل وفيه تفضيل لعلي بن أبي طالب على سيد ولد آدم محمد بن عبد اهلل صلى 
 .اهلل عليه وسلم الذي ثبت عندنا أنه أول من يدخل الجنة

 وخاتم الوصيين.. أمير المؤمنين.. أول من يدخل عليك
لسـان  )« هو من أجالد الشيعة»قال الذهبي . فيه إبراهيم بن محمد بن ميمون

 (.1/107الميزان للحافظ العسقالني

على الحوض أولكم إسالما علري برن أبري    ( ورودا)أولكم واردا 
 طالب

إتحاف )« مترو ( يعني بن محمد)وسيف . لم يتكلم عليه الحاكم»قال الحافظ 
 (.بن الجوزيال 1/326الموضوعات 11/331المهرة

عن الفـرات  ( 2/363موضح جمع األوهام والتفريق)ويعارضه ما حكاه في 
بن السائب قال سألت ميمون بن مهران فقلت أكان علي أول الناس إسالما أو أبـو  ا

زمن بحيرا الراهب واختلف فيمـا بينـه    بكر فقال واهلل لقد آمن أبو بكر بالنبي 
 .«قبل أن يولد علي وبين خديجة حتى أنكحها إياه وذل  كل

 فدعا بنار فأحرقها.. أي بنية هلمي األحاديث التي عندك
الحديث رواه الحاكم فقال حدثني بكر بن محمد الصيرفي بمرو أنا محمد بـن  
موسى البربري أنا المفضل بن غسان أنا علي بن صالح أنا موسى بن عبد اهلل بن 

مي حدثني القاسم بـن محمـد   حسن بن حسن عن إبراهيم بن عمر بن عبيد اهلل التي
وكانت خمسمائة حـديث فبـات     قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول اهلل

 ليلته يتقلب كثيرا قالت أعدلوا فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغ  فلما أصبح قـال 
األحاديث التي عند  فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت لم أحرقتهـا   أي بنية هلمي
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وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقـت  قال خشيب أن أموت 
 . «ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذا 

وقـال  . هذا األثر لم أجده في شيء من كتـب الحـديث  : الحكم على الحديث
 (.1/5تذكرة الحفاظ)« فهذا ال يصح واهلل أعلم» الذهبي 

فيـه  » البخاري قال . ورأيت في السند موسى بن عبد اهلل بن حسن بن حسن
وأورده العقيلـي فـي   (. 6/123لسان الميزان 2/612المغني في الضعفاء)« نظر

 (.2/151)الضعفاء 

 أيتكن تنبح عليها كالب الحوأب
سمعت نباح الكالب  عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما نزلت على الحوأب

كـالب   أيتكن ينبح عليها»يقول  فقالت ما أظنني إال راجعة سمعت رسول اهلل 
الحوأب  فقال لها الزبير ترجعين عسى اهلل أن يصلح ب  بين النـاس رواه أحمـد   

وعن ابن عباس قال قال رسـول  . وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
لنسائه ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل األدبب تخـرج فينبحهـا كـالب     اهلل 

تنجو بعد ما كادت رواه البزار  الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم
  (.7/232مجمع الزوائد )« ورجاله ثقات

فشهد طلحة والزبيـر  »الحديث صحيح كما بين األلباني ولكنه نبه على رواية 
سلسـلة  )« فكانـت أول شـهادة زور فـي اإلسـالم    .. أنه ليس هذا ماء الحوأب

 (.275عند حديث رقم 1/227الصحيحة
اضي ابن العربي نكارته للحديث غير أنه وافقـه  وقد عاتب الشيخ األلباني الق

 .شهادة الزور المزعومة كذبفي 
فإن الحديث . وأوضح خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث

يشير إلى أنها سوف تكون في مكان تقع فيه فتن ويموت فيه كثير من الناس فلمـا  
ق الصلح الذي كـان يطمـع   قفلت عائدة ذكرها طلحة والزبير بأهمية موقفها لتحقي
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وهي مع ذلـ  مخطئـة رضـي اهلل    . الناس في حصوله ببركتها وتقدير الناس لها
وإذا كنا نرى مواقف عاتب اهلل عليها أنبياءه فتوقع الخطأ ممـن هـو دون   . عنها

. وذا النون ذهب مغاضبا. النبي أولى، فموسى قتل نفسا ونسي ما عاهد به الخضر
فضائلها بل هو في ذاته فتنة للمحرومين من االنصـاف  ثم هذا ال ينقص شيئا من 

واهلل إني ألعلم أنها نبية زوجكـم فـي   »ولذل  قال عمار بن ياسر . والعقل والدين
 (.رواه البخاري)« الدنيا واآلخرة ولكن اهلل ابتالكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي

ها وهـو محـرم   ثم روى األلباني روايات تؤكد أن عبد اهلل بن الزبير كان مع
روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العالء المازني عن ابن أبي عتيـق  . لها
فلما مر بها قيل لها هذا ابـن عمـر   . إذا مر ابن عمر فأرونيه: قالت عائشة: قال

قال رأيت رجـال قـد    يا أبا عبد الرحمن ما منع  أن تنهاني عن مسيري : فقالت
نصـب الرايـة    3/211و 2/13ر أعالم النبالءسي)« غلب علي  يعني ابن الزبير

 (.2/61للزيلعي

أو ( فقال عمر بزعمهم إنه يهجرر )إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم 
 (رزية الخميس)

 :هذه الرواية قد أبهمت نوع الوصية وقد أحكمتها رواية أخرى هذا نصها
حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن أبي بكهر  

قال رسول  قرشي عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول اهلل ال
لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكت  أو لوح حتى اكتب ألبي بكهر   اهلل 

كتابا ال يختل  علي  فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبي اهلل والمؤمنون ان 
 (.بانيرواه احمد في المسند وصححه األل)« يا أبا بكريختل  عليك 

إن زعم الرافضة أن عمر منع رسول اهلل من كتابة الوصية مهدومة بقوله ثم 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي  من رب  وإن لم تفعل فما بلغـت رسـالته   )تعالى 

. هذه اآلية أمر من اهلل لنبيه بتبليغ جميع ما أنزل اهلل إليـه ( واهلل يعصم  من الناس
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هذه اآلية ترد على من زعموا . هلل عاصمه من أذاهموأن ال يخاف أذى قومه ألن ا
إن رسول اهلل قد غلبه الوجع »من كتابة الوصية ألنه قال  أن عمر منع الرسول 

ن يمنع رسـول اهلل مـن   أواآلية نص على أنه ال أحد يستطيع . «حسبنا كتاب اهلل
 .تبليغ ما يريد

 
إعراض النبي عـن   وجاء. هذه المقولة من عمر تدل على أنه ملهم ومحدََث

وقد أعجز اهلل أبا جهل وأبا لهب عن أن يمنعوا النبي من . كتابة الوصية لتؤكد ذل 
شيء من التبليغ فكيف ينجح عمر في منع النبي من الوصـية ومنـع علـي مـن     

 الخالفة  ما هذا المخلوق الذي أعجز اهلل ونبيه ووصيه بزعمكم 
فإنه لو كـان  . و قول غير سديده( إن الرزية كل الرزية الخ)قول ابن عباس 

وإن كانت الوصية واجبة فال يجوز لرسول اهلل أن يتر  . خيرا لما تركه رسول اهلل
قـد  : فإن زعموا أن عمر تمكن من منع رسول اهلل من تبليغ الوحي فأقول. واجبا

كما فعلتم من قبـل عليـا جبانـا    . جعلتم عمر قاهرا لما يريد اهلل مانعا رسول اهلل
 .ضرب عمر زوجته على مرأى منه ويسقط جنينها فال يحر  علي ساكناضعيفا ي

الشيعة يحاولون الظهور بمظهر المتأدب مع رسول اهلل مع زعمهم أنه فشـل  
 .في تربية أصحابه

األئمـة هـم أسـماء اهلل    )وزعموا أن ( بدا هلل)الشيعة لم يتأدبوا مع اهلل فقالوا 
فليس لهم أن يظهروا بمظهر المتـأدب  ( االحسنى التي أمر اهلل عباده أن يدعوه به

 .وقد سبوا اهلل بهذا الوصف
. ا هو الـذي يهجـر  كذبالرجل يروي عنه . أن عمر لم يقل إن الرجل ليهجر

 إن رسـول اهلل  : وإنما قالها جماعة ذل ، أما الرواية التي تليها وهي قول عمر
 .غلبه الوجع فإنها مفسرة للفظ الهجر



 

 
106 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

على القرآن  إن الصحابة الذين أثنى اهلل علـيهم فـي   كيف يقدم الشيعي رأيه 
 .القرآن يجب تحسين الظن بهم، أما إساءة الظن بهم فإنه مخالفة أخرى للقرآن

َلَقـد َتـاَب اهلُل َعَلـى النَِّبـيِّ      إن عمر من المهاجرين الذين قال اهلل فـيهم  
 كم تقدمونها عليه فإذا تعارض القرآن مع آرائ.  َواْلُمَهاِجِريَن َواأَلْنَصاِر

الهجر عند الموت معناه معاناة سكرات الموت بخالف نسـبة الهـذيان إلـى    
 .الصحيح غير المعاني من المرض أو الموت

عند موته لم يكونوا يستهزئون به ولم يكن المقام مقام  الواقفون أمام النبي 
أنفسـهم فـي    استهزاء، إذ لم يعهد مثل هذا عنهم وهم الذين بكوا عليه حتى أنكروا

ذا  اليوم، إن هذا ال يفعله الكفار عند موت قريب لهم فكيف بالصحابة الذين أثنـى  
بل كانوا يالحظون عليه ما يالحظ على من يعاني من سكرات الموت .. اهلل عليهم

 هل يحصل له ذل   : فكانوا يتساءلون
ـ : أين هذه الكلمة من كلمة الخميني حابه  إن رسول اهلل قد فشل في تربية أص

 (.1200شعبان 15خطاب ألقاه في إذاعة طهران بمناسبة مولد الرضا )
أراد أن يكتب شيئا يخص بـه عليـا    هل عند الشيعة دليل في أن الرسول 

 أراد أن يفعل : باإلمامة أم أنهم يكتفون بالقول
فإنهم كثيرا ما يعارضون بتحليالتهم . ال يحق للشيعة تفسير وتحليل النصوص

فالنص صريح في القرآن أن األزواج هن أهل البيت وال يزال الشـيعة   .كتاب اهلل
 .يتمسكون بقول زيد بن أرقم ويعرضون عما قال خالقه

وهم كلما ذكروا حديث التمس  بالثقلين في صحيح مسلم فإنهم يحذفون منـه  
فاستمسكوا بكتاب اهلل وخذوا به فرغب في كتـاب اهلل وحـث   » الجزء المهم وهو 

ومـن  : فقيل لزيد. وأهل بيتي أذكركم اهلل في أهل بيتي ثالث مرات: الثم ق، عليه
[ إن نساءه من أهل بيته : فقال زيد: وحذف ] أهل بيته  أليس نساؤه من أهل بيته  

هم آل العباس وآل علي : ومن هم  قال: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قيل
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فانظروا بـاهلل  (( نعم : قة  قالأكل هؤالء يحرم الصد: وآل جعفر وآل عقيل، قيل
نساءه مـن  )) ألن هذا الجزء !! عليكم هذا التدليس وفي القرن الحادي والعشرين 

 !!سوف يهدم كل التورهات التي بناها هذا الرافضي من قعرها (( أهل بيته 
إن كانت الوصية لعلي رضي اهلل عنه واجبة وتركها النبي فقد زعمـتم أنـه   

ت مستحبة فهي ليست الوصية باإلمامة ألنها أهم أركان الدين خان الرسالة وإن كان
 .عندكم

من  ال فائدة من منعه . قصة غدير خم تناقض استدالل الشيعة بهذه الرواية
فما الفائدة من الحؤول . إنفاذ وصيته وقد شهدها تسعون ألفا بزعمكم يوم غدير خم

 بة دون الوصية باإلمامة التي شهدها هذا العدد من الصحا

 أيكم رأى الليل رؤيا؟ 
أيكـم رأى الليـل   : فصلى ذات يوم الصبح ثم أقبل على أصحابه فقـال : قال

أنا يا رسول اهلل رأيت كأن ميزانا أدلي من السماء فوضعت في : رؤيا  فقال رجل
وتـر   . رفعـت فخرى فرجحت بأبي بكـر  أكفة الميزان ووضع أبوبكر في كفة 

خرى فوزن بأبي بكر فرجح أبو بكر بعمر، ألابوبكر فجئ بعمر فوضع في الكفة أ
ع في الكفة االخرى فرجح عمر ضورفع أبو بكر وتر  عمر مكانه فجئ بعثمان فو

بعثمان، ورفع عمر وتر  عثمان مكانه فجئ بعلي فوضع في الكفة االخرى فرجح 
خالفة نبوة ثالثـين  : ثم قال ر وجه رسول اهلل فتغّي. عثمان بعلي ورفع الميزان

 .ثم تكون ملكا عاما
 الحكم على الحديث

روى أحاديث منكرة وهو صالح البأس : رزق اهلل البصري قال االندلسي: فيه
 ( 3/273تهذيب التهذيب)به 

صدوق شديد فـي السـنة كثيـر    »قال أبوحاتم : وفيه مؤمل العدوي البصري
 .كثيـر الخطـأ  : وقال ابن سعد والدارقطني. منكر الحديث: وقال البخاري. الخطأ
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إذاانفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، النه كان سيئ الحفظ : وقال المروزي
وفيـه سـعيد بـن    ( 10/311تهذيب التهذيب 2/221ميزان االعتدال. )كثير الغلط

ال يتـابع  : وقال الساجي. يكتب حديثه وال يحتج به: قال أبوحاتم. جمهان البصري
 (.2/12ذيبتهذيب الته 1/377ميزان االعتدال. )على حديثه

 أيكم يعينني على هذا األمر فيكون أخي ووصيي وخليفتي
ووزيـري مـن    أيكم يعينني على هذا األمر فيكون أخي ووصيي وخليفتـي  

فلم يجبه إال علي عليه السالم، وكررها ثانيًة وثالثًة، وفي كل مـرة يجيـب   . بعدي
ووصـيي مـن   أنت أخي وخليفتي  »اإلمام علي عليه السالم فقال الرسول الكريم 

: فخرج القوم مستهزئين ساخرين، يقولون ألبي طالب. بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا
 .(6/115االنتصار)« قد أّمر ابن  علي  

 .وهل هم شيعة الكوفة حتى يخرجوا مستهزئين ساخرين : قلت

 أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي
ورهطـ  المخلصـين    {َعِشيَرَتَ  اْلَأْقَرِبيَن  َوَأنِذْر} لما نزلت : عن علي قال 

دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بني عبد المطلب وهـم إذ ذا  أربعـون   
أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ) : رجاًل  يزيدون رجاًل أو ينقصون رجاًل فقال 

 فعرض عليهم ذل  رجاًل رجاًل  كلهم يـأبى ذلـ    (ووزيري وخليفتي فيكم بعدي 
يا بني عبد المطلـب  هـذا أخـي    ) : حتى أتى عليّّّ فقلت أنا يا رسول اهلل فقال 

قال فقام القوم يضح  بعضـهم  ( ووارثي ووصيي  ووزيري وخليفتي فيكم بعدي 
 .قد أمر  وتطيع لهذا الغالم: إلى بعض ويقولون ألبي طالب 
عـات  عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراج» قال عبد الحسين الموسوي 

تجده يخرج الحديث  111ص  1ودون  ما أخرجه أحمد في مسنده ج : حيث قال 
عن أسود بن عامر عن شري  عن األعمش عن المنهال عن عبـاد بـن عبـد اهلل    
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وكل واحد من سلسلة هذا السند حجـة عنـد   ، ثم قال ، األسدي عن علي مرفوعًا 
ن عبـد اهلل األسـدي   عباد ب» ثم قال  «الخصم وكلهم من رجال الصحاح بال كالم

هو عباد بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام القرشي األسدي إحتج به البخـاري  : قال
 . «ومسلم

عبـاد بـن عبـد اهلل    لهذا الموسوي فإن عدم وجود األمانة العلمية هذا يؤكد 
هذا شـخص وذا  شـخص   ، األسدي يختلف تمامًا عن عباد بن عبد اهلل بن الزبير

هلل األسدي هو الذي يروي عنه المنهال وهو الذي يروي عـن  عباد بن عبد ا. آخر
علي رضي اهلل عنه بينما عباد بن عبداهلل بن الزبير بن العـوام اليـر وي عنـه    

ولذل  عباد بن عبد اهلل األسـدي   ،المنهال وال يروي هو عن علي رضي اهلل عنه
لـه فـي    يترجم له صاحب التهذيب وهو الحافظ بن حجر رحمه اهلل تعالى يترجم

عباد بن عبـد اهلل  » الصفحة ذاتها التي يترجم لعبد اهلل بن عبد اهلل بن الزبير  فقال
 . «ضعيف.. األسدي روى عنه المنهال وروى عن  علي 

 أيها الناس إن اهلل موالي وأنا مولى المؤمنين
وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهـم  إن اهلل موالي أيها الناس » تمام الحديث 

مواله فهذا مواله يعني عليا اللهم وال من وااله وعـاد مـن   سهم فمن كنت من أنف
عاداه ثم قال يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض 
ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضة وإني سائلكم حين تردون 

بر كتاب اهلل عز وجل سبب علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل األك
طرفة بيد اهلل وطرفة بأيديكم فاستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا وعترتي أهل بيتي 

 .«فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض
زيـد بـن   وفيـه  » وقال الهيثمي ( 3/110المعجم الكبير)رواه الطبراني في 

 .(1/162الجرح والتعديل)« منكر: قال أبو حاتم. الحسن األنماطي
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هذا الحـديث  » فزعم أن ( عبد البشر والمخلوقات)عبد الحسين  كذابوجاء ال
ثم تالعب في إسناد الحديث فجعله من رواية زيـد بـن    «مجمع على صحة إسناده

وانظـر سلسـلة    117المراجعـات ص )األرقم بينما هو من رواية حذيفة بن أسيد 
 (.2161األحاديث الضعيفة

قول المهدي تقردم فصرل فيقرول    .. أيها الناس إنها لم تكن فتنة
 عيسى إنما أقيمت الصالة لك

ح )رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضـعيف كمـا حققـه شـيخنا األلبـاني      
ولكن صححه من طريق آخـر  ( 6312ضعيف الجامع ح رقم )وفي ( 2077رقم

وال يتعـارض   وهذا ليس بمشكل(. 7175صحيح الجامع الصغير ح رقم)كما في 
(. بعضكم أمراء بعض تكرمة اهلل هذه األمة)مع قول المسيح في الروايات األخرى 

. فإن النصوص الصحيحة يكمل كل منها معنى لم يكن فـي اآلخـر وال يناقضـه   
وفضل أفضلها في ذلـ  الوقـت وهـو    . والمسيح أراد بيان فضل هذه األمة أوال

 .لهافأمة محمد خير األمم والمهدي أفض. المهدي
فهي بيـان  (. تكرمة اهلل هذه األمة)وتبقى الرواية األصح سندا كما في مسلم 

 .أفضلية ولكن على الوجه الذي أراده المسيح

 بئس أخو العشيرة
 فلما رآه قـال   عن عائشة ثم أن رجال استأذن على النبي» نص الحديث 
ه وانبسـط  في وجه  وبئس بن العشيرة فلما جلس تطلق النبي بئس أخو العشيرة

إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول اهلل حين رأيت الرجل قلت له كـذا  
يا عائشة متى عهدتني   وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول اهلل

 .«فحاشا إن شر الناس ثم اهلل منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره
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مـع أن الحـديث   . ليل على جواز التقيـة زعم الرافضة أن في هذا الحديث د
مناقض لعقيدتهم حيث إنهم يبررون للتقية بأنهم يستعملونها مع الكفار فقط، وأنهـا  

 .والحديث ليس فيه شيء من ذل . في حال اإلكراه
وجل ما في الحديث هو عدم مقابلتهم بالسوء الذي يقابلون به الناس دفعا 

 .للشر

 ومولى كل مؤمن ومؤمنةبخ بخ لك يا علي أصبحت موالنا 
« واهي الحديث ضـعيف » قال عنه الجوزجاني . فيه علي بن زيد بن جدعان

 (.2732)الحافظ في التقريب  هوقال( 112الشجرة في أحوال الرجال ص)
هـذا   «( 1/226)قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في األحاديث الواهيـة  

 :وفيه. »هريرة ضعفاء حديث ال يجوز االحتجاج به، ومن فوقه إلى أبي
الضـعفاء  ) »لـيس بـالقوي   «قـال النسـائي   . متكلم فيه: شهر بن حوشب

كشـف  ) »تكلم فيه جماعـة مـن أهـل العلـم     «وقال البزار ( 212والمتروكون
 (.1/103سنن الدارقطني) »ليس بالقوي «وقال الدارقطني ( 210األستار

 (.2116هذيب تقريب الت)صدوق يهم قليال : ضمرة بن ربيعة الفلسطيني
مشكاة )« وقد قال األلباني بضعف هذه الرواية والمرفوع من الحديث صحيح

 (.6021المصابيح

 براءة من النار حّب علي
 (.6/15تاريخ بغداد)و ( 2/221المستدر )زعم الرافضة أنه في في 
 .ولم أجده في واحد منهما
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 بنو أمية هم الشجرة الملعونة
هـي  » أن الشجرة الملعونـة  ن ابن عباس عوغيره البخاري ثبت فيما رواه 

وأنها رؤيا عين أريها النبي صلى اهلل عليه  (.3675رواه البخاري)« شجرة الزقوم
 .لتل  الشجرة في النار

 (.1/311فتح الباري)« هذا هو الصحيح» قال الحافظ ابن حجر 
 (.5/302سنن الترمذي)« هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي 

ذكر الحافظ من . أمية فمن أكاذيب ووضع أحمد ابن الطيب أما تفسيرها ببني
 . مجازفاته ادعاؤه أنه ال اختالف بين أحد من المسلمين في أن هذا هو معنى اآلية

فقد اتفق المفسرون على أنها رؤيا عين أريهـا النبـي    كذابيا ل  من : قلت
 .صلى اهلل عليه وسلم وهي شجرة الزقوم

تفسير ابـن  )« غريب وضعيف» لتفسير المضح  فقد قال ابن كثير عن هذا ا
واستبعد القرطبي هذا التفسير الباطني، ونقل عـن الترمـذي صـحة    (. 5/60كثير

 (.10/212)إسناد ابن عباس أنها شجرة الزقوم 
 (.15/115)وصرح الطبري بأن هذا هو القول الصحيح بأنها شجرة الزقوم 

ية على المنـابر وزعـم أن   وأحمد هذا كان قد أشار على المعتضد بلعن معاو
في أسفل التابوت در  ينادي يا حنان يا  إن معاوية في تابوت من نار» النبي قال 

» ثم عقب الحافظ قائال  .«منان فيقال له آآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
وهذا باطل موضوع ظاهر الوضع، إن لم يكن أحمد بن الطيب وضعه وإال فغيـره  

 (.1/202الميزان لسان)« من الروافض
وكان قد حكى الحافظ عن أحمد هذا أنه كان يرى رأي الفالسفة وأنـه قتـل   

 (.ترجمة أحمد بن الطيب 1/202اسان الميزان)سكرانا 
 .سكير كذابرافضي  كذبفالمروج لمثل هذا ال
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من طريق محمد بن زكريـا  ( 3/323تاريخه)وقد أورد الخطيب البغدادي في 
اهلل عليه وسلم نظر الى قوم من بنى فالن يتبخترون في  ان النبي  صلى» الغالبي 

مشيتهم فعرف الغضب في وجهه ثم قرا والشجرة الملعونة في القران فقيل لـه اى  
الشجرة هى يا رسول اهلل حتى نجتثها فقال   ليست بشجرة نبات  إنما هم بنو فالن 

 .«إذا ملكوا جاروا
 (.212ء والمتروكونالضعفا)« كان وضاعابصري و» قال الدارقطني 

 كذبوهكذا في الوقت الذي نجح فيه بولس في خلط تعاليم المسيح بالفلسفة وال
 .وفشل أخوه ابن سبأ في دين االسالم حيث وعد اهلل بحفظ وحيه

 م هبينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفت
واهلل  إلـى النـار  : إلى أين  قال: هلم فقلت: خرج رجل من بيني وبينهم فقال

على أدبارهم القهقـرى ثـم إذا زمـرة    ( بعد )إنهم ارتدوا : ما شأنهم  فقال: فقلت
إلى أين  : هلم قلت: أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم

على أدبـارهم، فـال أراه   ( بعد )إنهم ارتدوا : ما شأنهم  قال: النار واهلل قلت: قال
 .عميخلص منهم إال مثل همل الن

وهـي  (. 2107ضعيف الترغيـب رقـم  )هذا الحديث منكر كما بينه األلباني 
 :مخالفة للرواية الصحيحة

: بينما أنا نائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال» 
إنهم ارتدوا بعد  علـى  : ما شأنهم  قال: إلى النار واهلل، قلت: أين  قال: هلم، قلت

: ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال أدبارهم القهقرى،
إنهم ارتـدوا بعـد  علـى    : ما شأنهم  قال: إلى النار، قلت: أين  قال: هلم، قلت

صـحيح  )« أدبارهم القهقرى، فـال أراه يخلـص مـنهم إال مثـل همـل الـنعم      
 (.2167الجامع
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 ِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب َبْيَنَما َأيُّوُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َخرَّ َعَلْي
َفَجَعَل َيْحِثي ِفي َثْوِبِه َفَناَداُه َربُُّه َأَلْم َأكوْن َأْغَنْيتوَ  َعمَّا َتَرى  َقاَل َبَلـى َيـا َربِّ   

 .َوَلِكْن ال ِغَنى ِلي َعْن َبَرَكِتَ 
 . هذا الحديث( صاحب المراجعات)إستنكر عبد الحسين 

وحكاه الطوسي في التبيـان  (. 12/361ربحار األنوا)وقد رواه المجلسي في 
(1/561.) 

» بل قد روى المجلسي أن مما يفعله المهدي عند ظهوره وعودته إلى الكوفة 
أن اهلل ينزل عليه من السماء جرادا من ذهب كما أمطره اهلل في بني إسرائيل على 

 (.3/262مستدر  سفينة البحار للنمازي 53/32بحار األنوار. )«نبيه أيوب

 فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل وسنتي تركت
هذا حديث مرسل رواه مالـ   : قامت قيامة الرافضة على هذا الحديث وقالوا

تمسـ   (. 3الموطأ رقـم )في الموطأ ويعبر عنه بالمعضل ألنه من بالغات مال  
 (.كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي)بعلته الرافضة وضربوه بحديث 
وأتبع به حديث ابن عباس الـذي  ( 1/12)اح الجنة صححه السيوطي في مفت

 .هو شاهد لتحسينه
الى تخريج أحاديث المصـابيح   هداية الرواة)حسن األلباني الحديث بالشواهد 

 (.1/120والمشكاة
كذل  حسنه الشيخ األرناؤوط محقق جامع األصول البن األثير بالشواهد وهو 

 رواية ابن عباس 
فهنال  أحاديث كثيرة لم تـرو فـي   ، ضعيف ليس كل ما لم يرو في الصحاح

أخرجه الحـاكم  ، وحديث كتاب اهلل وسنتي صحيح وثابت، الصحاح وهي صحيحة
(  3232)وصحح إسناده األلباني في صحيح الجـامع بـرقم    1/13في المستدر 
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( 6/110األحكــام )عن أبي هريرة وصححه ابـن حـزم فـي    ( 2137)وكذل  
 ( . 3132 )وصححه السيوطي في الجامع برقم 

 وسنتي عند الرافضة
فقد رووا عن أبي جعفـر  . لقد جهلوا ما تضمنته كتبهم من الحث على السنة

فإذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب اهلل وسنتي، » عن رسول اهلل أنه قال 
« فما وافق كتاب اهلل وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب اهلل وسنتي فال تأخذوا بـه 

ــاج) ــوار  2/622االحتج ــار األن ــي بح ــتقيم  2/225للطبرس ــراط المس الص
 (. 3/156للبياضي

إني مسئول عن تبليغ هذه الرسـالة  » قال  وجاء في الكافي أن رسول اهلل 
التفسـير   2/606الكـافي )« وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتـاب اهلل وسـنتي  

 (.3/223و 1/17الصافي
 :بن عباس وهوورواه الحاكم بسندين أحدهما بسند حسن عن ا

حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبـأ العبـاس بـن الفضـل      [ 311] 
األسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخبرني إسماعيل بن محمـد بـن الفضـل    
الشعراني ثنا جدي ثنا بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بـن زيـد الـديلي عـن     

جة الوداع فقال قد يئس خطب الناس في ح عكرمة عن بن عباس أن رسول اهلل 
الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذل  مما تحاقرون من 
أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضـلوا  

 .أبدا كتاب اهلل وسنة نبيه 
إال ما  والمسلمون إخوة ال يحل المرىء من مال أخيه. إن كل مسلم أخ المسلم

أعطاه عن طيب نفس وال تظلموا وال ترجعوا من بعدي كفارا يضـرب بعضـكم   
 .«رقاب بعض
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وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسـائر رواتـه   
متفق على إخراجه في الصحيح يا أيهـا   متفق عليهم وهذا الحديث لخطبة النبي 

ه إن اعتصـمتم بـه كتـاب اهلل وأنـتم     الناس إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد
 مسؤولون عني فما أنتم قائلون  

وذكر االعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها، وقد وجدت لـه  
أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد  أخبرنا[  311: ] هريرةشاهدا من حديث أبي 

الح بـن موسـى   بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا صا
الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى اهلل تعـالى  

إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتـاب اهلل   عنه قال قال رسول اهلل 
 (.المستدر )« وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

أبي هريرة مع  ثم إن الحاكم قد ظن ضعف رواية ابن عباس وأتى لها برواية
وقبـل ذلـ  صـرح    . أن رواية أبي هريرة ضعيفة فيها صالح بن موسى الطلحي

مما يدل علـى  . بتواتر رواية أن عليا ولد داخل الكعبة مع أنها ال وجود لها أصال
 .ضعفه في فن الرواية

 تسألني عن رجل ما اعلم رجال كان أحب الى رسول اهلل منه
يه الشاشي ثنا أبو طالب أحمـد بـن نصـر    حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفق

الحافظ ثنا علي بن سعيد بن بشير عن عباد بن يعقوب ثنا محمد بن إسماعيل بـن  
رجاء الزبيدي عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير قال دخلت مـع أمـي   

تسـألني عـن   على عائشة فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي فقالت 
رواه الحاكم فـي  )« من علي م رجال كان أحب إلى رسول اهلل واهلل ما أعلرجل 

 .«وعائشة لم تقل ذل  أصال. جميع متهم» قال الذهبي ( 3/152المستدر 
قال بن نمير كـان  . عفاق التيمي أبو األسود الكوفيجميع بن عمير بن : قلت

بـن  الناس كان يقول أن الكراكي تفرخ في السماء وال يقع فراخها رواه  كذبمن أ
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حبان في كتاب الضعفاء بإسناده وقال كان رافضيا يضع الحديث وقال الساجي لـه  
أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق وقال العجلي تابعي ثقة وقال أبـو العـرب   

ميزان  177تهذيب التهذيب ترجمة رقم )« الصقلي ليس يتابع أبو الحسن على هذا
 (.2/152االعتدال

 عتهن لترتجىتلك الغرانيق العال وإن شفا
: وذكر فيهمـا آفتـين  ( 7/70و 6/32)روى الهيثمي هذه الرواية في مجمعه 

وهو ثقة لكنه اختلط بأخرة واحترقت مكتبته فصار يروي من . اإلرسال وابن لهيعة
 .حفظه بالرغم من اختالطه

وزعم الشيعة أن قصة الغرانيق رواها البخاري ومسلم وأن الرازي دافع عن 
منـاظرة حـول   : 2االنتصار)في أن يكون روى قصة الغرانيق البخاري محاوال ن
 .ون مفترونكذابوهم ( 121عصمة األنبياء

أنه وجد ثالث روايات لكنهـا مراسـيل وإن   ( 1/231)ذكر الحافظ في الفتح 
كان منها على شرط الصحيح ولكنه أراد الرد على مـن حكـم علـى الروايـات     

فـإن  . لعبارة ال تفيد تصـحيحه للسـند  وهذه ا« بالوضع، أقل ما يقال إن لها أصال
وهي اصطالح يستعمله الحافظ . مراتب الصحيح معروفة ليس منها مرتبة له أصل

ولم أعهد . للرد على من غال في الحكم على الرواية إلى درجة اعتبارها موضوعة
وال توجد مرتبة تسمى عنـد أهـل الحـديث    . الحافظ يصحح رواية بهذه المرتبة

 .له أصل: بمرتبة
والمراسيل مما قد استقر قول المحدثين على عدم االحتجاج بها، وقد اعتبـر  

 .الحافظ أنه يأخذ بصحتها من يرى صحة سند المرسل
بل وجدت مؤخرا األلباني قد نقل عن الحافظ ما يفيد تصحيحه للرواية وقـد  

أنظر نصب المجانيق لنسف قصة )ناقشه في تصحيحه وصرح بأن هذا من أوهامه 
 (.37ق صالغراني
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 تمتعنا على عهد رسول اهلل فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
الحديث رواه البخاري عن مطرف بن عمران وهي متعلقة بمتعة الحج وليس 

بدليل أن البخاري أخرجه في كتاب الحج ال فـي كتـاب النكـاح    . في متعة النساء
شراح صـحيح  والعيني و القسطالني و وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقالني

 .«بمتعة الحج»وغيرهم على تفسير المتعة هنا  مسلم كالنووي والمازري
هل أحكام اهلل نزلت ليعمل بها الخلـق أم ال   : السؤال الذي يفتقر إلى الجواب

ال : يتمتع ومن أكثر حرصا على العمل بها  أليس األنبياء  فلماذا ال نرى النبي 
 هو وال أهل بيته 

 تب السنةتحريم المتعة من ك
 فسأله .منزله في فجئناه .معتمرا عبد اهلل بن جابر قدم: عن عطاء قال( 1205)

 وأبي   .اهلل رسول عهد على استمتعنا .نعم :فقال .المتعة ذكروا ثم .أشياء عن القوم

 .وعمر بكر
 نعد فلم .عمر عنهما نهانا ثم  .اهلل رسول مع فعلناهما :جابر فقال»وفي رواية 

 .«لهما
 حـدثنا  .محمـد  بـن  يـونس  حدثنا .شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا11 -( 0512)

 رسول رخص :قال أبيه، عن سلمة، بن إياس عن عميس أبو حدثنا .زياد بن عبدالواحد

 .عنها نهى ثم .ثالثا المتعة في أوطاس، عام  اهلل
 أبيه عن الجهني، سبرة بن الربيع عن ليث حدثنا .سعيد بن قتيبة وحدثنا( 1206)

 بنـي  مـن  امرأة إلى ورجل أنا فانطلقت .بالمتعة  اهلل رسول لنا أذن :قال أنه سبرة؛

 وقال .ردائي :ماتعطي  فقلت : فقالت .أنفسنا عليها فعرضنا .عيطاء بكرة كأنها .عامر

 نظـرت  فإذا .منه أشب وكنت .ردائي من أجود صاحبي رداء وكان .ردائي :صاحبي

 إن ثـم  .ثالثـا  معها فمكثت .يكفيني ورداؤ  أنت :قالت ثم .أعجبها صاحبي رداء إلى

 .«سبيلها فليخل يتمتع، التي النساء هذه من شيء عنده كان من» : قال  اهلل رسول
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 بـن  عبدالعزيز حدثنا أبي حدثنا نمير بن عبداهلل بن محمد حدثنا21 -( 1206)

 يا» :فقال  اهلل رسول مع كان أنه حدثه؛ أباه أن الجهني؛ سبرة بن الربيع حدثني عمر

 يوم إلى ذل  حرم قد اهلل وإن .النساء من االستمتاع في لكم أذنت كنت قد إني  !الناس أيها

 .«شيئا آتيتموهن مما تأخذوا وال .سبيله فليخل شيء منهن عنده كان فمن .القيامة
 بـن  إبراهيم حدثنا .آدم بن يحيى أخبرنا .إبراهيم بن إسحاق حدثنا22 -( 1206)

 اهلل رسول أمرنا :قال جده عن أبيه، عن الجهني، سبرة بن الربيع بن دالمل عب عن سعد

 ،عنها نهانا حتى منها نخرج لم ثم .مكة دخلنا حين الفتح، عام بالمتعة. 

 عـن  عيينة بن سفيان حدثنا :القا .نمير وابن الناقد عمرو حدثنا22 -( 1206)

 .المتعة نكاح عن نهى  النبي أن أبيه؛ عن سبرة، بن الربيع عن الزهري،

 عـن  معمـر،  عن علية ابن حدثنا .شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا25 -( 1206)

 متعـة  عن الفتح، يوم نهى،  اهلل رسول أن أبيه؛ عن سبرة، بن الربيع عن الزهري،

 .النساء
 قال يونس أخبرني .وهب ابن أخبرنا .يحيى بن حرملة وحدثني 27 –( 1206)

 ناسـا،  إن :فقـال  بمكة قام الزبير بن عبداهلل أن الزبير؛ بن عروة أخبرني :شهاب ابن

 إنـ   :فقال فناداه برجل يعرض .بالمتعة يفتون أبصارهم، أعمى كما قلوبهم، اهلل أعمى

  (اهلل رسول يريد) المتقين إمام عهد على تفعل المتعة كانت لقد !فلعمري جاف لجلف
 .بأحجار  ألرجمن  فعلتها لئن !فواهلل بنفس  فجرب :الزبير ابن له فقال

 عند جالس هو بينا أنه ؛ اهلل سيف بن المهاجر بن خالد فأخبرني :شهاب ابن قال

 مهال :األنصاري عمرة أبي ابن له فقال بها فأمره المتعة في فاستفتاه رجل جاءه رجل

 كانـت  إنها :عمرة أبي ابن قال المتقين إمام عهد في فعلت لقد ! هي  واهلل ما :قال! 

 اهلل أحكـم  ثم الخنزير ولحم والدم كالميتة إليها اضطر لمن اإلسالم أول في صةرخ

 .عنها ونهى الدين
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 في استمتعت كنت قد :قال أباه أن الجهني؛ سبرة بن ربيع وأخبرني :شهاب ابن قال

 عـن   اهلل رسول نهانا ثم أحمرين ببردين عامر، بني من امرأة  اهلل رسول عهد

 .المتعة
 وأنـا  عبدالعزيز، بن عمر ذل  يحدث سبرة بن ربيع وسمعت :بشها ابن قال

 .جالس
 عن معقل حدثنا .أعين بن الحسن حدثنا .شبيب بن سلمة وحدثني21 -( 1206)

 أن أبيه؛ عن الجهني سبرة بن الربيع حدثنا :قال .عبدالعزيز بن عمر عن عبلة، أبي ابن

 ومن .القيامة يوم إلى هذا يومكم من حرام إنها أال :وقال .المتعة عن نهى  اهلل رسول

 .«يأخذه فال شيئا أعطى كان
 عن شهاب، ابن عن مال  على قرأت :قال .يحيى بن يحيى حدثنا21 -( 1207)

 اهلل رسـول  أن طالب أبي بن علي عن أبيهما عن علي، بن محمد ابني والحسن عبداهلل

 اإلنسية الحمر لحوم أكل خيبر وعن النساء يوم متعة عن نهى. 

 بهذا مال ، عن جويرية حدثنا .الضبعي سماءأ بن محمد بن عبداهلل حدثنا( 1207)

   اهلل رسول نهانا .تائه رجل إن  :لفالن يقول طالب أبي بن علي سمع :وقال .اإلسناد
 .مال  عن يحيى بن يحيى حديث بمثل
 جميعـا  حرب بن وزهير نمير وابن شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا 30 –( 1207)

 ابني وعبداهلل الحسن عن الزهري، عن عيينة بن سفيان حدثنا :زهير قال عيينة ابن عن

 .خيبـر  يوم المتعة، نكاح عن نهى،  النبي أن علي؛ عن أبيهما، عن علي، بن محمد
 .األهلية الحمر لحوم وعن
 عن عبيداهلل حدثنا أبي حدثنا نمير بن عبداهلل بن محمد وحدثنا 31 –( 1207)

 سمع أنه علي؛ عن أبيهما، عن علي، بن محمد ابني وعبداهلل الحسن عن شهاب، ابن

 .النساء متعة في يّلين عباس ابن
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 لحـوم  وعن خيبر، يوم عنها نهى  اهلل رسول فإن ! عباس ابن يا .مهال :فقال

 .اإلنسية الحمر
 .وهـب  ابن أخبرنا :قاال يحيى بن وحرملة الطاهر أبو وحدثني32 -( 1207)
 طالـب،  أبي بن علي بن محمد ابني وعبداهلل الحسن عن شهاب، ابن نع يونس أخبرني

 عـن  ،  اهلل رسول نهى :عباس البن يقول طالب أبي بن علي سمع أنه أبيهما؛ عن

 .اإلنسية الحمر لحوم أكل وعن .خيبر يوم النساء، متعة
 .وهذه األحاديث كلها في صحيح مسلم

 تحريم المتعة من كتب الشيعة
حمد بن عيسى في نوادره و ابن إدريس في سرائره عن ابن روى أحمد بن م

ما يفعله عنـدنا إال  : أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اهلل في المتعة قال
، وبحـار  12/256والوسـائل  213ابـن ادريـس فـي سـرائره ص    ) الفـواجر 
 (100/311األنوار

 66و أحمد بن محمد في نـوادره ص  66ابن إدريس في سرائره ص وروى
«  .سألت أبا عبد اهلل عن المتعة فقال ال تدنس بها نفس : بإسناده عن ابن سنان قال

 .(12/250الوسائل )
يقول فـي المتعـة   ( ع)سمعت أبا عبد اهلل : وروى الكليني عن المفضل قال

دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذل  علـى صـالحي   :
العـاملي فـي    ،311/ 103، 100البحـار   ،325/ 5الكافي )« إخوانه وأصحابه

 (.255/ 12، النوري في المستدر  12/250وسائله 
 سألت أبا الحسن عن المتعـة : المفيد والكليني عن علي بن يقطين قال وروى

 57للمفيد ص خالصة اإليجاز في المتعة)« ما أنت وذا  قد أغنا  اهلل عنها: فقال
 .(111ح17، ونوادر أحمد ص12/221 الوسائل



 

 
131 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

: لي و لسليمان بن خالـد ( ع)قال أبو عبد اهلل : وروى الكليني عن عمار قال
 .قد حرمت عليكما المتعة

إلى بعـض  ( ع)كتب أبو الحسن : المفيد والكليني عن ابن شمون قال وروى
مواليه ال تلحوا عّلي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فال تشتغلوا بهـا عـن فرشـكم    

 !!ين ويدعين على اآلمر بذل  ويلعنونا وحرائركم فيكفرن ويتبر
فإن أرادوا اإلفالت عن هذه األحاديث وأن اإلمام قالها تقية كما زعم بعضهم، 

 !فالجواب أن ال تقية في متعة النساء
ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصـادق  »قال كاشف الغطاء في أصل الشيعة 

لحج ومتعة النساء والمسح على متعة ا: ثالث ال أتقي فيهن أحدا: أنه كان يقول( ع)
 (.100أصل الشيعة وأصولها ص)« .الخفين

فزواج المتعة كان مباحًا في أول اإلسالم ثم ُحرِّم ثم أبيح ثم ُحرم إلـى يـوم   
القيامة، والذي حرمه النبي صلى اهلل عليه وسلم ولم يحرمه عمر وال علي رضـي  

غه التحريم والذي روى حـديث  اهلل عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبل
 .التحريم المؤبد هو علي رضي اهلل عنه

أن عليا رضي اهلل عنه قال البـن  : وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن المتعـة وعـن   » عباس رضي اهلل عنهما 

عن متعة » وفي رواية ( 6/121صحيح البخاري)« لحوم الحمر األهلية زمن خيبر
وال يصح زواج المتعة حضرا وال سـفرا فإنهـا   (  230ص )« النساء زمن خيبر

إنما أحلت لنـا  » كما أخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال . حرام إلى يوم القيامة
أصحاب محمد متعة النساء ثالثة أيام ثم نهى عنها رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه    

إنهـا حـرام إلـى يـوم     »  عليه وسلم وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى اهلل. «وسلم
( 3/122الستبصـار )ومـن كتـب الرافضـة    (. 7/203السنن الكبرى)« القيامة

 (.21/12وسائل الشيعة(. 7/251)والتهذيب
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وأن الذي استمتع في عهد أبـي بكـر   ، فظهر أن عمر إنما شدد في تحريمها
وليس في ، هوشطرًا من خالفة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي اهلل عنه نفس

الحديث داللة على أن أبا بكر رضي اهلل عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطـالع  
وأنه ال يلزم من كون البعض فعلها أو مارسـها  ، أبي بكر على فاعلها والرضى به

ولعل السبب في عدم اطـالع الصـديق   ، في عهد أبي بكر أن يكون مطلعًا عليها
رط فيها اإلشهاد، ولما كانـت خاليـة عـن    حيث لم يشت «نكاح سر»عليها لكونها 

اإلعالن حق لها أن تخفي على القريب فضال عن المضطلع بأعباء الخالفة وأمـر  
 .المسلمين كافة كأبي بكر

 توسلوا بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم
وهو معارض لما رواه (. 22حديث رقم  1/30سلسلة الضعيفة . )له ال أصل

 .واتفاقهم على تر  التوسل به بعد موته البخاري من اجتماع الصحابة 

 توضع يوم القيامة منابر حول العرش
توضع يوم القيامة منابر حول العرش لشيعتي وشيعة أهل بيتي المخلصين » 

هلّمو يا عبادي ألنثر عليكم كرامتي فقد أوذيـتم فـي   : في واليتنا ويقول اهلل تعالى
 .«الدنيا

اختلقه رافضي مندس فـي  . الحديث خبر باطل ال أصل له في شيء من كتب
 .أو ينابيع الرفض( 1/56ينابيع المودة. )المذهب الحنفي يدعى القندوزي

فليس عند األحناف . وأيا كان األمر. أو حنفي مترفض. فهو رافضي متحنف
 .رافضي حنفي ألن الرافضة عند األحناف كفارا
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 وإنه لمستند إلى صدر علي توفي 
ني سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبـي  أخبرنا محمد بن عمر حدث

توفي ورأسه في حجر أحد قـال   غطفان قال سألت بن عباس أرأيت رسول اهلل 
قلت فإن عروة حدثني عن عائشة أنهـا قالـت   إلى صدر علي توفي وهو لمستند 
بين سحري ونحري فقال بن عباس أتعقل واهلل لتوفي رسـول   توفي رسول اهلل 

وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس وأبـى  إلى صدر علي لمستند وإنه  اهلل 
 .«كان يأمرنا أن نستتر فكان عند الستر ن يحضر وقال إن رسول اهلل أبي أ

 .كـذاب : محمد بن عمر وهو الواقـدي هو آفتها و. وهذه الرواية موضوعة
فـتح  )وشيخه سليمان بن داود الحصين ال يعـرف حالـه كمـا أفـاده الحـافظ      

 (.1/107يالبار
توفي وهو مستند إلى صـدر عائشـة    وهو مخالف لما ثبت سنده أن النبي 

 .رضي اهلل عنها
. سائر الصفات وفضائل الصحابة إلى علي -أو قل يسرقون  –هكذا يجعلون 

واآلن توفي رسـول اهلل  .. فقد زعموا أن عليا هو الصديق األكبر والفاروق األكبر
روايات الصحيحة أنه توفي بين سـحر عائشـة   وهو مستند إلى صدر علي بينما ال

 .ونحرها
 :ومما يؤكد كذب الواقدي ووضع رواياته هذه الرواية األخرى التي افتراها

أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمـان  
عن أبي حازم عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أن كعب األحبار قام زمـن عمـر   

 ن جلوس عند عمر أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به رسـول اهلل  فقال ونح
فقال عمر سل علياقال أين هو قال هو هنا فسأله فقال علي أسندته إلـى صـدري   

عهد األنبيـاء   فوضع رأسه على منكبي فقال الصالة الصالة فقال كعب كذل  آخر
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ال سل عليا قال فسـأله  وبه أمروا وعليه يبعثون قال فمن غسله يا أمير المؤمنين ق
 .«يختلفان إلي بالماءوكان أسامة وشقران فقال كنت أغسله وكان العباس جالسا 

وشيخ شيخه حرام بـن  . كذاب. آفته محمد بن عمر، وهو الواقدي: موضوع
وقـال   «الرواية عن حرام حـرام » قال الشافعي . متروكانان كذابعثمان كالهما 

 3/210المعرفة والتاريخ1/271تاريخ بغداد) «الرواية عن حرام حرام» الشافعي 
 (.2/201ميزان االعتدال 1/127مسند ابن أبي شيبة 2/112لسان الميزان

 (قول الزبير)ثم أدخلني في اللحاف مع بعض نسائه فصرنا ثالثة 
ولعل الذهبي (. 362أو 3/210المستدر ) »هذا صحيح اإلسناد «قال الحاكم 

بأن ( 6/110ميزان االعتدال)يح فإنه صرح في وهم في مماشاة الحاكم في التصح
 وأما الدارقطني فماشاه  كذبأبا داود وابن خراش اتهموه بال

كما قال ابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل    كذابوهو : فيه محمد بن سنان
 كـذب ورماه أبو داود وعبد الرحمن بـن خـراش بال  (. 7/271الجرح والتعديل)
 (.عدي البن 2/511المغني في الضعفاء)

: تركه ابن المـديني وقـال النسـائي   : فيه إسحاق بن إدريس هو األسواري
. يضع الحديث كذاب: وقال ابن معين. تركه الناس: وقال اإلمام البخاري. مترو 

 .كان يسرق الحديث: وقال ابن حبان. واهي الحديث: وقال أبو زرعة
رقـم   سلسلة األحاديـث الضـعيفة والموضـوعة   ) »موضوع«قال األلباني 

 (.2662الحديث

 جاءت امرأة من األنصار إلى النبي فخال بها
قال جاءت امرأة من األنصار إلى النبـي   أنس بن مال  رضي اهلل عنهعن » 

 (.متفق عليه) «ألحب الناس إلي صلى اهلل عليه وسلم فخال بها فقال واهلل إنكم
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لبخـاري  هذا الحديث من الشبهات التي يحتج بها الرافضة في الطعن علـى ا 
 (.واهلل إنكم ألحب الناس إلي)و ( فخال بها)ومسلم حيث جاء فيه 

 :وقبل أن أبين فقه الحديث أذكر الرافضة بهذه الرواية الرافضية
أئـت  » : وقد روى الرافضة عن علي بن أبي طالب أنه لقي سلمان فقال لـه 
اتحفت بها  منزل فاطمة بنت رسول اهلل فإنها إلي  مشتاقة تريد أن تتحف  بتحفة قد

بشـئ مـن   ( عليها السالم)، قد اتحفت فاطمة ( عليه السالم)من الجنة، قلت لعلي 
قـال سـلمان   . نعم باالمس:   قال(صلى اهلل عليه وآله)الجنة بعد وفاة رسول اهلل 

صـلى اهلل عليـه   )بنت محمد ( عليها السالم)فهرولت إلى منزل فاطمة : الفارسي
قطعة عباء إذا خمرت رأسها انجلـى سـاقها وإذا   ، فإذا هي جالسة وعليها ( وآله

يا سلمان جفـوتني  : غطت ساقها انكشف رأسها، فلما نظرت إلي اعتجرت ثم قالت
فمه اجلس واعقل : حبيبتي أأجفاكم  قالت: قلت( صلى اهلل عليه وآله)بعد وفاة أبي 
 .(32/66حار األنوارب) «ما أقول ل 

باب ما يجـوز أن يخلـو    )يث تحت وقد أدرج المصنف هذا الحد: فقه الحديث
أي ال يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عـنهم بـل     ( (الناس الرجل بالمرأة عند
كالمهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة مـن   بحيث ال يسمعون
  . ذكره بين الناس

من قوله في بعـض طـرق   « عند الناس » وأخذ المصنف قوله في الترجمة 
وهـي الطـرق     «بعـض السـك     فخال بها في بعض الطرق أو في  »   ثالحدي

  . المسلوكة التي ال تنف  عن مرور الناس غالبا

زاد فـي   «عليه وسـلم  جاءت امرأة من األنصار إلى النبي صلى اهلل  » قوله
   .  « لها فكلمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم  ومعها صبي  » رواية بهز بن أسد

قـال   أي في بعـض الطـرق،  ( ال بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفخ » قوله
لم يرد أنس أنه خال بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خـال    : المهلب
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بحيث ال يسمع من حضر شكواها وال ما دار بينهما من الكالم، ولهـذا سـمع    بها
ـ فنقله ولـم ينقـل مـا دار بينهمـا ألنـه لـم يسـم        أنس آخر الكالم    . عه ا هـ

 

أن امرأة كان فـي    » حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس  ووقع عند مسلم من طريق
يا أم فـالن انظـري أي     : إن لي إلي  حاجة، فقال يا رسول اهلل  : عقلها شيء قالت

وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق   «السك  شئت حتى أقضي ل  حاجت 
  . شيء ان في عقلهاحميد عن أنس لكن ليس فيه أنه ك

  «مـرتين » زاد فـي روايـة بهـز      « فقال واهلل إنكم ألحب الناس إلي »  قوله 
 ثـالث   » وأخرجه في األيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ 

وفي الحديث منقبة لألنصار، وقد تقدم في فضائل األنصار توجيـه قولـه     «مرات
قد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثـل  و  .  « أحب الناس إلي أنتم » 

اللفظ أيضا في حديث آخر، وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى اهلل عليـه وسـلم    هذا
حوائج الصغير والكبير، وفيه أن مفاوضة المرأة األجنبية سرا  وصبره على قضاء

يمل  أربـه   وأيكم  » أمن الفتنة، ولكن األمر كما قالت عائشة  ال يقدح في الدين عند
  .  « وسلم يمل  أربه كما كان صلى اهلل عليه

 فلم ير منه شيئا جعل علي يغسل النبي 
 . »بأبي أنت وأمي ما أطيب  حيا وميتا: مما يرى من الميت وهو يقول

: ضعيف بسبب الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس بن عبـد المطلـب  
: 2: 1التاريخ الكبير. )كان يتهم بالزندقة: وقال البخاري. قال أحمد له أشياء منكرة

 (.2/321تهذيب التهذيب( )57: 2: 1الجرح والتعديل( )311
أراد الرافضي أن ينسبها إلـى   ثم إن هذه عبارة أبي بكر عندما مات النبي 

 .علي رضي اهلل عنه
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 حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي
براهيم الكـردي  إن من طريق عمر ب( 5/253)أخرجه الخطيب في تاريخه 

الحـديث  »وقال الـذهبي   .خبيث كذاب: قال عنه الدارقطني .تفرد به عمر: وقال
 (.2/221ميزان االعتدال)« منكر جدا

 الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
حندثنا د دند بن  د بن  بن   ح   : حدثنا علي بن  ححدند بن  د دند  حدنا    نا 

حدثنا د دد ب  حديد  ا  حدثنا ي ين  : لليث  ا  حلد اق  ا  حدثنا حل س  ب  ححدد ب  ح

 . ذكر حل ديث... حدثنا أب  حلعال حلخفاف، ع  حب  بعيد عقيص: ب  حب  بكير  ا 

ـ هذه الرواية يتداولها الرافضة بكثرة وال أصل لها عندنا وال  فـي   اوجود له
 :شيء من كتب الحديث
 (.5/811تقريب حلتهذيب)دست   د  حلعاشرة : ي ي  ب  حب  بكير

وهو خالد بن أبي خالد وهـو أبـو    :الكوفي خالد بن طهمان أبو العال الخفاف
تقريـب  )العالء الخفاف مشهور بكنيتـه صـدوق رمـي بالتشـيع ثـم اخـتلط       

 (.1/111التهذيب
متـرو   »وقال الـدارقطني   «ليس بالقوي» قال النسائي : أبو سعيد عقيص

» وقال بن عدي  «يتكلمون فيه» وقال البخاري «غير ثقة»وقال السعدي  «الحديث
وهو كوفي مـن   «ليس له رواية يعتمد عليها عن الصحابة وانما له قصص يحكيها

ــيعتهم ــة ش ــين  «جمل ــن مع ــى ب ــال يحي ــيس بشــيء» وق حلكادننف  نني ) «ل

 .(2/333لسان حلديزحن3/801حلضعفاء

 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إال ابن الخالة
وتعقبه الذهبي . وصححه وعجب ممن لم يصححه رواه الحاكم في المستدر 

وقال فـي  (. 3/167المستدر . )بأن فيه الحاكم بن عبد الرحمن وهو لين الحديث
 .«ضعفه ابن معين» ( 2/322ميزان االعتدال)
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الجـرح  )« الحكـم بـن عبـد الـرحمن ضـعيف     » قال يحيى بن معـين  
 (.البن الجوزي 1/226والضعفاء والمتروكون 3/123والتعديل

 لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهماا
قال ابن « قال الذهبي عنه مترو  الحديث» معلى بن عبد الرحمن الواسطي 

ه، وقـال  ـل ضعيف الحديث كان حديثه ال أصل: سألت أبي عنه فقال» أبي حاتم 
« ضـعيف » وقال الـدارقطني  ( 1/332الجرح والتعديل)« مترو  الحديث: مرة
ووصفه ابن المـديني بأنـه كـان يضـع الحـديث      ( 2/670ي في الضعفاءالمغن)
 (.7/312لسان الميزان 3/131الضعفاء والمتروكون)

الكامـل  )بل صرح ابن عدي بأن هذا الحديث موضوع على الزبير بن عدي 
 (.2/213في الضعفاء
رواه الحاكم من طريق المعلـى بـن عبـد    » ( 1/20مصباح الزجاجة)وفي 

المعلى بن عبد الرحمن اعترف بوضع سبعين حديثا . سناد ضعيفالرحمن، وهذا إ
 .«في فضل علي بن أبي طالب، وأصل الحديث في الترمذي والنسائي

فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه » ورواه الهيثمي من طريق آخر وقال 
وكذل  طريق آخـر  (. 1/113مجمع الزوائد)« خالف وبقية رجاله رجال الصحيح

مجمـع  )« عمران بن أبان ومال  بـن الحسـن  »بأن فيه ضعيفان هما صرح فيه 
 (.1/113الزوائد

وال (. 501الضعفاء والمتروكـون )« ضعيف» قال النسائي : عمران بن أبان
المغنـي فـي   )تؤخذ رواية مال  بن الحسن عنه كما أشار إلـى ذلـ  صـاحب    

 (.3/537الضعفاء
لى بن عبد الـرحمن  ولهذا فالعجب ممن صححه مع ما عرفت من حال المع

 . وأنه وضاع مترو 
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وهذا من أوهام الذهبي فإنه صححه في تعليقه على المستدر ، مع أنه طعـن  
ثم ذكر الذهبي هـذا  . في معلى وأنه اعترف بوضع سبعين حديثا في فضائل علي

 (.6/272ميزان االعتدال)الحديث من جملة أكاذيبه 
فأقول نعم ولكـن  . الصحيحة وقد يقال إنه صححه لما فيه من الطرق األخرى

هي من هذا الطريق وكذل  من طريق ضـعفاء  ( وأبوهما خير منهما)هذه الزيادة 
فـاهلل  . آخرين كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وعمران بن أبان ومال  بن الحسـن 

 .أعلم

 حسين مني وأنا منه
 ولكن للرافضة فيه فهم خاص مما أوحـاه . هذا الحديث حسن إسناده أهل العلم

إليهم شيطان الجهل كعادتهم في تحميل األلفاظ ما ال تحتمل من معـانيهم الباطلـة   
 …كآية الكساء وآية التطهير وآية إمامة إبراهيم

 .وهم يحتجون بالحديث على تفضيل أئمتهم على أنبياء اهلل تعالى
« تعـالى  اهلل طاعة في واتفاقهما طريقتهما اتحاد في المبالغة معناه»قال النووي 

 (.16/26رح مسلم للنوويش)
« هم مني وأنا منهم»ولقد قال الرسول عن األشعريين لمعاونة بعضهم بعضا 

 (.2/150مستدر  الحاكم 2123بخاري رقم)
« هذا مني وأنا منـه » وقد قال رسول اهلل في جليبيب الذي قتل تسعة ثم قتلوه 

 (.2272رواه مسلم )

 (جرابين)حفظت من رسول اهلل وعاءين 
 .هما فبثثته وأما اآلخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعومفأما أحد

 أخفى عنهم إمارة الصبيان ورأس الستين وهو زمن خالفة يزيد فاستجاب اهلل
وأراد أبو هريرة اجتناب قطع أهل الجور رأسه إذا . له ومات قبل خالفة يزيد بسنة
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حاديث التي تبين فالوعاء الذي لم يبثه هي األ. سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم
وكـان يمشـي فـي    (. 1/216فتح الباري )أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم 

فـتح  . )اللهـم ال تـدركني سـنة سـتين وال إمـارة الصـبيان      : السوق ويقـول 
 (.13/10الباري

حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على األحاديث التي فيها تبيـين  »قال الحافظ 
لهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عـن بعضـه وال   أسامي أمراء السوء وأحوا

يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعوذ باهلل من رأس الستين يشير إلى خالفة 
يزيد بن معاوية ألنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب اهلل دعاء أبي هريـرة  

لـى تصـحيح   جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إ: قال ابن المنير. فمات قبلها بسنة
باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذل  الباطن إنما حاصله االنحالل 

أي قطع أهل الجـور رأسـه إذا   ( قطع)من الدين قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله 
سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذل  أن األحاديث المكتوبة لو كانت من 

كتمانها لما ذكره في الحديث األول من اآلية الدالة على األحكام الشرعية ما وسعه 
ذم من كتم العلم وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور مـا يتعلـق   
بأشراط الساعة وتغير األحوال والمالحم في آخر الزمان فينِكر ذل  من لـم يالفـه   

 (.1/216فتح الباري)« ويعترض عليه من ال شعور له ال به
هذا دال على جواز كتمان بعض األحاديث التي تحر  فتنة في »لذهبي وقال ا

األصول أو الفروع أو المدح والذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فال يحل كتمانـه  
وفي صحيح البخاري قول اإلمام علي رضـي اهلل  « بوجه فإنه من البينات والهدى

اهلل ورسـوله   كـذب ن يعنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أ
وكذا لو بث أبو هريرة ذل  الوعاء ألوذي بالقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده إلى 
« أن ينشر الحديث الفالني إحياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط في اجتهـاده 

 (.2/516سير أعالم النبالء)
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ـ . علي أخفى عن الصحابة القرآن د يـومهم  وأقسم أنهم لن يروا كتاب اهلل بع
 إخفاء تفاصيل أمراء السوء أم إخفاء القرآن : فأي إخفاء أعظم. هذا

 الحق بعدي مع عمر حيث دار
عن القاسم بن يزيد بـن عبـد اهلل   ( 363)موضوع رواه العقيلي في الضعفاء 

ه وأقره الحـافظ  كذبصرح الذهبي ب. بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباسا
 (.3522قمسلسلة الضعيفة ر)في اللسان 

 الحق مع علي
» فقد قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث وغيـره  ، هذا الحديث باطل 

ويقول الحافظ الهيثمي فـي مجمـع   ( 7/311البداية والنهاية)« وفي كل منهما نظر
وقـد حـاول    .«رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه» ( 7/236)الزوائد 
دير أن يوهم القارئ بأن سعد بن شعيب صدوق وثقـة  في كتابه الغ كذاباألميني ال

فلم تأت ترجمة  ،وكل هذا من األكاذيب!! وأنه جاءت ترجمته في تهذيب التهذيب 
 .وهكذا يتنزه األميني عن األمانة .له في أي من كتب أهل السنة

يزعم الرافضة أن عمر قصرد برذلك إتيران    )حولت رحلي الليلة 
 (الدبر

تفسـير ابـن   )على تحريم إتيان المـرأة مـن الـدبر     أجمع أهل السنة: أوال
 .بينما حكى النراقي إجماع الشيعة على جواز ذل (. 2/232كثير

حدثنا عبد اهلل حدثني أبى ثنا حسن حدثنا يعقوب يعنى القمي عن جعفر عـن  
فقال يا   سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول اهلل

حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليـه   وما الذي أهلك  قال رسول اهلل هلكت قال
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ِنَساُؤكوْم َحْرٌث َلكوْم َفْأتووا َحْرَثكوْم َأنَّى  شيئا قال فأوحي اهلل إلى رسوله هذه اآلية 
 .«أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة  ِشْئتوْم

رواه أحمد في المسند بإسناد حسن وقال الترمـذي حـديث حسـن غريـب     
 (.1102ح)

بل كالمه معـروف  . ليس في الرواية ما ينص على أنه أتى امرأته في دبرها
كنـى برحلـه عـن    » قال ابن األثير . عند العرب على مجامعة المرأة من الخلف

زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهـا ألن المجـامع يعلـو المـرأة     
 (.2/201النهاية)« نى عنهويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها ك

ومناسبة اآلية متعلقة بمخالفة اليهود في ظنهم تحريم مجامعة المرأة من خلفها 
وأن المهاجرين قد قلدوهم في ذل  مما يؤكد أن عمر كان واحدا ممـن  . في دبرها

 . قلدهم في ذل 
كانت اليهـود تقـول إذا أتـى    » فقد روى البخاري ومسلم عن جابر أنه قال 

رأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فـأتوا  الرجل ام
 (.1235ومسلم 2252البخاري رقم)« أنى شئتم حرثكم

كان هذا الحي من األنصار وهم أهـل  » وروى أبو داود عن ابن عباس قال 
وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضال عليهم في العلم 

تدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال على فكانوا يق
حرف وذل  أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من األنصار قد أخذوا بذل  مـن  
فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلـذذون مـنهن   

ينة تزوج رجل منهم امـرأة  مقبالت ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المد
من األنصار فذهب يصنع بها ذل  فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حـرف  

فـأنزل اهلل    فاصنع ذل  وإال فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذل  رسول اهلل
عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبالت ومدبرات ومستلقيات 
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بـي داود  أوعند األلباني صـحيح   2162سنن أبي داود)« يعني بذل  موضع الولد
 (.1116رقم

وما روي عن ابن عمر فإنه لم يصح بل وحتى لو صح فإن الروايـات فيـه   
 . محتملة مبهمة وأصح منه جاء نصا صريحا عنه بتحريم ذل 

ومن هذه الروايات الضعيفة عن النضر بن عبيد اهلل أبو غالب األزدي حـدثنا  
أنى شئتم قال إن شـاء   ن ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكممال  عن نافع ع

هذا شيخ ليس بعمدة تفرد عنه عـامر  » قال الذهبي . في قبلها وإن شاء في دبرها
 (.7/32ميزان االعتدال)« بن إبراهيم األصبهاني وهو النضر بن عبد اهلل

اهلل بـن   تؤكد أن هذا ما أسيء فهمه عن ابن عمر كما بينه ابنه سالم بن عبد
فعن سعيد بن . بل الروايات الصحيحة دالة عنه تؤكد خالف ما زعموه عنه. عمر

قلت البن عمر ما تقول في الجواري حين أحمـض لهـن   » يسار أبي الحباب قال 
رواه )« قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذل  أحـد مـن المسـلمين   

ابن وهب وقتيبة عن الليـث بـه    رواه» قال ابن كثير (. 1/277الدارمي في سننه
وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذل  فكل ما ورد عنه ممـا يحتمـل   

 (.1/773تفسير ابن كثير)« ويحتمل، فهو مردود إلى هذا المحكم
فقد قـال الشـافعي   . وأما عن نسبة إباحة إتيان المرأة في دبرها إلى الشافعي

نساؤكم حـرث لكـم فـأتوا    )اهلل عز وجل قال » ( باب إتيان النساء في أدبارهن)
وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن اهلل تعالى أباح اإلتيان فيـه إال  ( حرثكم

وإباحة اإلتيـان فـي   : قال الشافعي. من أين شئتم( أنى شئتم)في وقت المحيض و 
موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فاإلتيان في الدبر حتى يبلـغ  

كتـاب األم  )« لغ اإلتيان في القبـل محـرم بداللـة الكتـاب ثـم السـنة      منه مب
وأما ما ورد من مناظرة الشافعي فليس في المنـاظرة مـا هـو    (. 5/12للشافعي
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أما ما . صريح في إباحته ذل  وإنما كان على طريقته المعهودة في منازلة الخصم
 .اورد في كتابه هذا فهو صريح في تحريمه إتيان المرأة في دبره

قـال  . وا عليه هذا القول وانتشر ودخل في بطون الكتبكذبوأما مال  فكذل  
ووهم من نقل عن مال  جوازه، ومال  إنما جوز الوطء »المناوي في فيض القدير 

أكثـر  »وقد أكد الحافظ ابن كثير أن (. 6/331فيض القدير)« من الدبر ال في الدبر
(. 1/766تفسير ابن كثيـر )« ه اهللالناس ينكر أن يصح ذل  عن اإلمام مال  رحم

وعن إسرائيل بن روح سألت مال  بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبـارهن  
قال ما أنتم إال قوم عرب هل يكون الحرث إال موضع الزرع ال تعدوا الفرج قلـت  

قال ابن « ون عليكذبون علي، يكذبي: يا أبا عبد اهلل إنهم يقولون إن  تقول ذل  قال
فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشـافعي وأحمـد بـن حنبـل     »  كثير

وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء 
وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السـلف  

و مذهب جمهور أنهم أنكروا ذل  أشد االنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وه
العلماء وقد حكى في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن اإلمام مال  
وفي صحته نظر قال الطحاوي روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسـم  
قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديني يش  أنه حالل يعني وطء المرأة في دبرهـا  

ي شيء أبين من هذا هذه حكاية الطحاوي وقـد  ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فأ
روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن اإلمام مال  من طرق ما يقتضي 

سانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد اهلل ألإباحة ذل  ولكن في ا
الذهبي في جزء جمعه في ذل  واهلل أعلم وقال الطحاوي حكى لنا محمد بن عبـد  

فـي تحليلـه وال    هلل بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي ا
تحريمه شيء والقياس أنه حالل وقد روى ذل  أبو بكر الخطيب عن أبـي سـعيد   
الصيرفي عن أبي العباس األصم سمعت محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم سـمعت  
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ف باهلل الذي ال إلـه إال  الشافعي يقول فذكره قال أبو نصر الصبا  كان الربيع يحل
يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذل  ألن الشافعي نـص علـى    كذبهو لقد 

وانظر أحكـام   1/775تفسير ابن كثير)« تحريمه في ستة كتب من كتبه واهلل أعلم
 (.1/231القرآن البن العربي

ية ولكن حكا. الحافظ ابن حجر ابن عبد الحكم ألنه موثق كذبوقد استبعد أن ي
ما يخالف ما كتبه الشافعي يرجح خطأ ابن عبد الحكم في الرواية عن الشافعي وإن 

لكن رواية ابن عبد الحكم هي روايته تل  المناظرة وليس فيهـا كالمـا   . كان ثقة
 .صريحا حول جواز إتيان المرأة في دبرها
 :إتيان المرأة من دبرها عند الشيعة

 7/215تهـذيب األحكـام  )نـدهم  وناكح المرأة في دبرها ال شيء عليـه ع 
 (. 3/223االستبصار

 (.2/356الفقيه)دخل الجنة يناكح المرأة في دبرها ال 
ونسبوا إلـى اإلمـام   . أيضًا بأن تؤتى من مؤخرتهاالمرأة يجيزون اللواطة بو

أحلتهـا آيـة مـن    » :الرضا أنه لما سئل عن إتيان المرأة في دبرها من خلفها قال
وقد علم لـوط أنهـم ال     َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر  لقومهكتاب اهلل يوم قال لوط 
وسـائل   512:7تهـذيب األحكـام    223:3اإلستبصار ) «يريدون فروج النساء 

الحـدائق   10/327للحر العاملي تفسـير الميـزان للطباطبـائي    20/126الشيعة 
 2/105كشـف الرمـوز   2/261مسند الرضـا  23/11الناضرة للمحقق البحراني

 .(فاضل اآلبيلل
المشهور األقوى جواز وطء الزوجة دبـرًا علـى كراهيـة    »يقول الخميني 

 (.11مسألة رقم  221تحرير الوسيلة ص)« شديدة
يجوز الوطء في دبر الزوجة واألمة على األظهر األشـهر  » ويقول النراقي 

بل اإلجماع كما في الخالف والتذكرة وعـن االنتصـار   : بين من تقدم ومن تأخر
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والمستفيضـة  ( 612الجوامـع الفقهيـة   )والغنيـة  ( 2/606)والسرائر ( 2/363)
له أو بأنه ال بأس به كما في األخرى أو بأنه أحلتها آية مـن   والمصرحة بأن ذل 
ثم رجح هـذه  . «أو بأنه ال بأس به إذا رضيت( هؤالء بناتي)كتاب اهلل، قول لوط 

 َْأتووا َحْرَثكوْم َأنَّى ِشـْئتوم لى الروايات على الروايات األخرى التي تفسر قوله تعا
مستند الشيعة للمحقق )والتي وصفها بأنها مرجوحة . بأن الفرج هو موضع الحرث

 (.73-16/72النراقي
والقول بالجواز » وأما هاشم البحراني والملقب بالمحقق فقد انتهى إلى القول 
ضة مع اقتـداء  أشهر وأظهر من أن ينكر، وما عارضه ال دليل له ينهض بالمعار

 (.23/16الحدائق الناضرة)« القاعدة الشرعية حمله على التقية
أي أن ما تجدونه من أقوال بعض أئمة الشيعة المخالفة لفتوانا فإنمـا مبناهـا   

 .على التقية
ورجح الجوهري بعد مناقشة األدلة جواز الوطء من الـدبر وأن األذى فـي   

قوْل ُهَو َأذًى َفاْعَتِزلووا النَِّساَء ِفي اْلَمِحـيِض  َوَيْسَألوَنَ  َعِن اْلَمِحيِض  ه ـقول
بأنه ال يعني بالضرورة نجاسة الدم بل ربما يكون   َوال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرن

على التقية مـن  ( إنا ال نفعله)وحمل المروي عن الصادق . فيه فساد بالنسبة للولد
 (.21/710جواهر الكالم)العامة يعني أهل السنة 

 حياتي خير لكم تحدثون وُيحَدث لكم
ومماتي خير لكم توعَرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمـدت اهلل ومـا   

 .«رأيت من شر استغفرت اهلل لكم
بسبب هذا  لو كان هذا المخترع لهذا الحديث من بني إسرائيل لكان من كهانهم

 .السجع في هذه الجملة
إن هلل مالئكـة  » لصحيح فـي مسـلم   هذه الجملة جاءت زيادة على الحديث ا

وهذا الحديث آخـره ال نعلمـه    »ولهذا قال البزار . وهي غير صحيحة. «سياحين
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واحـتج   5/301مسند البـزار )« يروى عن عبد اهلل إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد
 (.5/275بكالمه هذا الحافظ بن كثير في البداية والنهاية

 1/266الصارم المنكـي )مناوي باإلرسال وأعلها الحافظ ابن عبد الهادي وال
 (.1/502التيسير بشرح الجامع الصغير

الحديث ضعفه في الجامع وشارحه وضـعفه   »ولذل  قال الشقيري رحمه اهلل 
السـنن  )« العراقي في تخريج اإلحياء وهو مرسل عند جماعة فـال حجـة فيـه   

 (.1/265والمبتدعات

 :ولنا من هذه الرواية مواقف
هذه الزيادة التي تفرد بها الراوي وهو عبد المجيد بـن عبـد   الطعن في (  ا
فقـد نقـل   . «إن هلل مالئكة سـياحين » بن أبي َروَّاد المرجئي على حديث االعزيز 

ضعيف ألن فيه عبد المجيد بـن  » الزبيدي حكم الحافظ العراقي على الحديث بأنه 
. فقد ضعفه كثيرون له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي عبد العزيز، فهو وإن أخرج

«  رث ابن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضـعيف االحرواه و
 . (على هامش اإلحياء 2/1051المغني عن حمل األسفار)

منكر الحديث جـدًا يقلـب   » ( 205/ 2) وقال فيه ابن حبان في المجروحين
الحـافظ فـي   وقـال  . «فاستحق التـر  : األخبار، ويروي المناكير عن المشاهير

 (. 2160) «صدوق يخطئ وكان مرجئًا »التقريب  
وذكر الزبيدي طريقا أخرى عند ابن سعد في الطبقات عن بكر بن عبـد اهلل  

 (. 121/ 2وانظر اإلحياء  177 – 176/ 1إتحاف السادة المتقين )المزني مرساًل 
ـ   » ولما قاله الحافظ البزار  ذا لم نعرف آخره يروى عن عبـد اهلل إال مـن ه

 . من دون هذه الزيادة( 1212رقم )وإنما رواه النسائي  «الوجه
رواه البـزار  » وقـال  ( 22/ 1مجمع الزوائـد  )والحديث ذكره الهيثمي في 

 .«ورجاله رجال الصحيح
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وهذه العبارة ال تفيد صحة اإلسناد أو الحديث كما هو معـروف عنـد أهـل    
تمويه وتلبيس على العامـة،  فهذه  «صححه الهيثمي» الحديث، فال يجوز أن يقال 

فان صحة اإلسناد ليست الزمة لصحة الحديث، ال يلزم منه صحة الرواية كما بينه 
بل بينهما مراتب، فكم من سند صحيح رواتـه ثقـات   ( 3/11الحافظ في التلخيص

 .وهو شاذ أو معلل، وشرط الحديث الصحيح أن يبرأ من الشذوذ والعلة
بـل  . لمطالبون باشتراط المتواتر فـي العقائـد  الرواية غير متواترة أيها ا( 2

بعد موته،  ضعيفة ال آحادًا فقط، فانظر كيف تجاهلوا تر  عمر للتوسل بالنبي 
 .وآثروا الضعيف على المتواتر

أنها تحث على اإلرجاء وراويها عبد المجيد بن عبد العزيز مبتدع مـتهم  ( 3
وى الرواية الموضوعة عن ابن وهو الذي ر. بالدعاية لإلرجاء حتى أدخل أباه فيه

وانظـر العلـل    2/621ميزان االعتدال) «وما نعلم الحق إال في المرجئة » عباس
الضـعفاء الصـغير    6/311تهذيب التهذيب 6/26الجرح والتعديل  2/113ألحمد 

 (. 231للبخاري 
كان فيه غلو في » قال . وقد شهد عليه أحمد والبخاري بأنه من غالة المرجئة

 (. 6/311تهذيب التهذيب ) «كان داعية في اإلرجاء» : وقال أبو داود .«اإلرجاء
ومن المقرر عند العديد من علماء الحديث أن المبتدع إذا تفرد بروايـة تؤيـد   

 . وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق. بدعته فإن روايته مردودة
النبي  فإنه ما دام العمل معروضا على. وهذا الحديث يؤيد مذهبه في اإلرجاء

  فيستغفر فال تضر المعاصي حينئذ كبيرة كانت أو صغيرة إذ جاء االستغفار في
 .الحديث مطلقا من سائر األعمال السيئة

 اآلثار السلوكية واألخالقية لهذه الرواية
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ال ]أنقذي نفس  من النار ال أغنى عن  » البنته فاطمة  وكيف يقول النبي 
الزناة ومرتكبي الكبائر من أمته ويعـدهم بأنـه    ثم يطمئن «من اهلل شيئا[ أمل  ل 

 سيستغفر لهم 
فهذا الحديث خطير من الناحية السلوكية على المسـلمين إذ يثـبط المحسـن    
ويشجع المسيء وينتهي الفريقان إلى نهاية واحدة وهي تطمين الفريقين بـالمغفرة  

عملـون شـبيه   واستوائهما من حيث النتيجة، أليس هذا التطمين بالمغفرة على ما ي
 !بالمسيح  بتطمين النصارى بالمغفرة على خطاياهم لمجرد إيمانهم

ولماذا كان يأمر بإقامة الحد على المذنبين من أمته في حياتـه ولـم يكتـف    
 باالستغفار لهم وهم جزء من أمته  

 وإذا كان يستغفر ألمته فلماذا يدخل أفواج من أمته النار 
لنا فال يفيد جواز سؤاله لعـدم   فار النبي أن الحديث إذا كان يفيد استغ( 2

فعل الصحابة ذل  وألن القران أثبت لنا أن المالئكة حملة العرش دائمة االسـتغفار  
ولم يقل أحد  َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَ  َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم  للمؤمنين

ولـو  . وسؤال األنبياء بعد موتهم غير جائزمات  والنبي . بجواز سؤالهم مع اهلل
جاز، سؤال النبي بعد موته الشتهر سؤال الصحابة لألنبياء السابقين، مما يؤكد أنه 

 .وكفى بالشر  مانعًا من الشفاعة . شر 
فتصـير  . أن هذه الرواية تثبت آخر مع اهلل في عرض األعمـال عليـه  ( 5 

وهذا شر  يعتقده الروافض، فقـد  . ال على اهلل وحده (عليهما)األعمال معروضة 
 َوقوِل اْعَملووا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلكوْم َوَرُسولوُه َواْلُمْؤِمنوـونَ ه تعالى ـأن قولبقالوا 
 (.250، 227، 222بصائر الدرجات 1/171الكافي) «أنهم األئمة»

» ون من هذه األمة األحاديث المكذوبة في ذل  مثل حـديث  كذابوقد وضع ال
حسين بن علي العدوي، اتهمـه ابـن   : أولهم. «علي أعمالكم يوم الخميس تعرض

ــان بال ــن حب ــدارقطني واب ــدي وال ــذبع ــدي) ك ــن ع ــل الب  3/125الكام
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أبو سلمة : والثاني( 211ص 212سؤاالت السهمي رقم 211و 1/221المجروحين
محمد بن عبد المل  األنصاري وهو منكر الحديث جدا ال يجوز االحتجاج بحديثـه  

/ 3ميـزان االعتـدال    266/ 2المجـروحين   2/16الضعفاء )قال ابن حبان  كما
511 .) 

تعـرض   » قال . في حين ثبت في الصحيح أن األعمال تعرض على اهلل
األعمال في كل خميس واثنين فيغفر اهلل عز وجل في ذل  اليوم لكـل امـرئ ال   

( 2565)ه مسـلم  روا) «يشر  باهلل شيئا إال امرءا كانت بينه وبين أخيه شـحناء 
 بينما يكون استغفار النبـي  ( يغفر اهلل إال)فكيف (. 261/ 2وأحمد في المسند 

 مطلقا 
بما يحدث ألمتـه   أنها تعارض أحاديث أصح منها تنفي معرفة النبي ( 6
ليردّن علّي ناس من أصـحابي الحـوض حتـى إذا رأيـتهم      » قال . من بعده

إنـ  ال  : أصيحابي أصيحابى، فيقـال لـي  وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول يا رب 
َوكوْنتو َعَلْيِهْم َشـِهيدًا َمـا    كما يقول العبد الصالح  فأقول. تدرى ما أحدثوا بعد 

 .« ُدْمتو ِفيِهْم َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني كوْنَت َأْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم
ـ   وحين كان  ة حيا لم يكن يعلم بأحوال من غاب من أمته، من ذلـ  قص

ضياع عقد عائشة في الصحراء، وقول أصحاب بئر معونة لما وقعوا فـي الغـدر   
 .ولم يعتقدوا أنه يسمع كل واحد من أمته قريبًا كان أو بعيدًا «اللهم بلغ نبينا» قالوا 

 خدرت رجل ابن عمر فقيل له اذكر أحب الناس إليك قال يا محمد
عمـل اليـوم    »سـني  وقد حكم األحباش على طرق هذه الرواية عند ابن ال

ضعفه األلبـاني فـي   : ضعيف »فقالوا  كذببالضعف بل وبالوضع أي ال «والليلة
عمـل اليـوم   ) «أبو إسحاق يدلس وقد عنعنه وقد اخـتلط  »ثم قالوا مرتين  «الكلم

 .(مؤسسة الكتب الثقافية: تحقيق سالم بن أحمد السلفي ط 62والليلة ص 
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ومن جملة  »ثم يأتينا منهم من يقول  فهاهم يحتجون بتضعيف األلباني للرواية
 (.26/22مجلة منار الهدى ) «تذبذبكم أن ضعفتم رواية ابن عمر في خدر الرجل

وباختالط السبيعي وتدليسه وأنه عـنعن  . فشهدوا على أنفسهم بضعف الرواية
لكن هذه الرواية الواهية توافق هواهم فـي دعـوة النـاس إلـى     . في هذه الرواية
اهلل، وهم ال يستطيعون مخالفة الهوى ألن أهل البدع أهل أهواء كما  االستغاثة بغير

وألن اتباع الهوى من األسباب الرئيسـية لمعارضـة أدلـة    . وصفهم السلف بذل 
 .الكتاب والسنة، ولهذا اشتق لهم اسم مما غلب عليهم وهو الهوى

ـ : ولنستعرض لكم اآلن سند هذه الرواية عن ابن عمر ن أما الروايات عند اب
فيهـا محمـد بـن مصـعب     ( 170)الرواية رقـم  . السني فضعيفة باالتفاق معهم

ليس بشيء لم يكن من أصـحاب  : قال عنه يحي بن معين. «ضعيف »القرقسائي 
ال يجـوز االحتجـاج   : ضعيف، وقال بن حبان: الحديث وكان مغفاًل وقال النسائي

( 161)ايـة رقـم   وأما الرو( 1/251وتهذيب التهذيب  1/271العبر للذهبي ) «به
 2/210لسـان الميـزان  ) «كان يضع الحديث » «كذاب »ففيها غياث بن ابراهيم 

يـب فـي   طوالهيثم بن حنش مجهول العين، قـال الخ ( 6/2036الكامل البن عدي
المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يشتهر بطلـب العلـم   » ( 11الكفاية ص)

 .يثم بن حنشوذكر منهم اله «في نفسه، وال عرفه العلماء به
( 162)وبقي االختالف حول الرواية التي عند البخاري فـي األدب المفـرد   

خدرت رجل ابن عمر : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال
 . محمد: فقال. أذكر أحب الناس إلي : فقال له رجل

 : وهذه الرواية أصح سندًا من روايات ابن السني وغيره، وأفادت فوائد
ومنها  أن سفيان من الحفـاظ  . محمد، بدون حرف النداء: منها قول ابن عمر

األثبات، فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ وأما الروايات 
 .األخرى فمردودة 
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 وفي الرواية أبو اسحاق السبيعي
ظ ابن وهو ثقة ولكنه مدلس، وقد عنعنه عن هذا المجهول، ذكره الحاف: تدليسه

تعريـف أهـل التقـديس بمراتـب     )حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
دار الكتب العلميـة وانظـر   : ط( 11)ترجمة رقم  101الموصوفين بالتدليس ص

كتاب التبيين ألسماء المدلسـين لبرهـان الـدين الحلبـي سـبط ابـن العجمـي        
تهـذيب  )بـري  وابن حبان والكرابيسى وأبو جعفر الط( 51)ترجمة رقم 160ص

سـير  ) «لم يسمع من حارث األعور إال أربعة أحاديث »قال شعبة ( 1/66التهذيب
ولم يسـمع   »قال . كان يدلس يعني أنه( 1/65تهذيب التهذيب 5/311أعالم النبالء

والباقي إنما هـو   »قال العجلي ( 1/66تهذيب التهذيب) «من أبي وائل إال حديثين
 366تاريخ الثقات ص)عنهم ولم يأخذ منهم  وعّد جماعة ممن روى .«كتاب أخذه

فـي  ( 353ص)وذكره ابن الصـالح فـي مقدمتـه    ( تحقيق عبد المعطي قلعجي
( 5/177)وابن حبان في الثقـات  ( 225ص)المدلسين والحافظ العراقي في التقييد 

( 1/360ميـزان االعتـدال  )والنسـائي  ( 105)الحاكم في معرفة علوم الحديث و
 (.101ص)تحصيل والعالئي في جامع ال

ناهي  عن أنه قد اختلط، ومما يدل على تخليطه في هذا الحديث أنه : اختالطه
وهـذا  . وتارة عن عبد الرحمن بن سـعد ( أو أبي سعيد)رواه تارة عن أبى شعبة 
بل رماه الجوزجاني بالتشيع من رؤوس محدثي الكوفة، . اضطراب يرد به الحديث

ة األعمش وأبو إسـحاق يعنـي للتـدليس،    أفسد حديث أهل الكوف »وعن معن قال 
فـإذا روى تلـ    . وروى عن أناس لم يعرفوا عند أهل العلم إال ما حكى هو عنهم

 (.66/ 1تهذيب التهذيب ) «األشياء عنهم كان التوقف أولى
 نفي اختالط السبيعي مردود

( 26/22مجلة منـار الهـدى  )أما نفي األحباش اختالط أبي اسحاق السبيعى 
 : بنفي الذهبي عنه االختالطواحتجاجهم 



 

 
154 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

 اختالط أبى إسحاق السبيعي كما فـي التقريـب  فقد أثبت الحافظ ابن حجر ( ا
تقريـب  )وبرهان الدين الحلبي في رسالته االغتباط بمعرفة من رمي بـاالختالط  

ترجمة رقـم   17واالغتباط ص 231وانظر مقدمة فتح الباري ص( 631)التهذيب 
 .دار الكتاب العربي: ط( 15)

الكواكب النيرات فـي   »وأثبت ابن الكيال اختالطه في كتابه الذي أسماه ( 2
وقد حققه كمال الحوت ولم يعلق على إدراجـه   «معرفة من اختلط من الرواة الثقاة

 (. دار الكتب العلمية: ط 12الكواكب النيرات ص )في جملة المختلطين 
 . الكيالوأثبت اختالطه الحافظ ابن الصالح، حكاه عنه ابن ( 3
أحـوال  )وحكى الجوزجاني أنه واحد ممن ال يحمـد النـاس مـذاهبهم    ( 2
 (. 102) 71الرجال
أن الرواية التي جاءت من غير يا النداء أصح من هذه التي ورد فيها عدة ( 5

علل أهمها الجهاله واالضطراب، وفيها من اختلف في توثيقه كالسبيعي، فإننا لـو  
 .تصحيح سند تضمن الجهالة واالضطراب سلمنا في توثيقه فلن نسلم في

 تناقضهم في االعتماد على الذهبي 
، ثم تعجب من الحافظ ابن أونسي األحباش قول شيخهم في الذهبي أنه خبيث 

حجر كيف سّلم له حكمه على الرجال بجرح أو تعديل  فكيف سّلمتم للـذهبي فـي   
 ط هذا الموضع وأعرضتم عن الحافظ ابن حجر الذي أثبت االختال

أونسوا أن شيخهم انتقد الذهبي واتهمه بالتساهل في رواية الحديث وأنه يأتي  
بأحاديث غير ثابتة وآثار من كالم التابعين من غير تبيين من حيث اإلسناد والمتن 

فكيف طرأ هذا التبديل في موقفهم حتـى صـار قـول    ( 17إظهار العقيدة السنية )
 ر الذهبي مقدمًا على قول الحافظ ابن حج

قـال  )وقد نهى شيخكم عن األخذ بتصحيحات الحاكم إال أن يوافقـه الـذهبي   
بأن الحاكم متسـاهل   573الشيخ محمد بن درويش الحوت في أسنى المطالب ص 
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غيـر  ( في التصحيح ونقل عن المناوي تعقب الذهبي لكثير من تصحيحات الحاكم
على الذهبي كما فعل في  أنه عند الحاجة إلى حشو األدلة إلثبات بدعته يقدم الحاكم

 «..لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسأل  بحق محمد إال ما غفرت لي »حديث 
! «بل موضوع »وتجاهل تعقيب الذهبي عليه  «صحيح »حيث تمس  بقول الحاكم 

 !أليس هذا كياًل بمكيالين وتذبذبا في المنهج 
 :وإذا كانت شهادة الذهبي في السبيعي حجة عندكم

قد كثـر الزغـل فـي طائفـة     » بشهادته في الرفاعية حيث شهد بأنه  فخذوا
وتجددت لهم أحوال شيطانية من دخول النيران وركوب السباع واللعـب  ، الرفاعية
 (.3/75العبر في خبر من غبر) «بالحيات

ومن األفعال التي تولَعـن  » وخذوا بشهادته في لعن من تخرج متطيبة إذ قال 
الكبيـرة   102الكبائر ص) «وتطيبها بالمس  والعنبر. .. ينةعليها المرأة إظهار الز

 (.الثامنة والعشرون
قـد بطلـت    إن نبوة محمد » وخذوا بشهادته في ابن فور  أنه كان يقول 

ألن الصـفة  ( 17/216و 6/13سير أعالم النبالء) «بعد موته وليس هو رسول اهلل
مجلـة  )ي ابن فـور   مع أنكم رفضتم شهادته ف. عرض والعرض ال يبقى زمانين

 (.22/53منار الهدى
وتعالى علـى    إذا جلس تبار »فخذوا بروايته  ذا كان السبيعي عندكم عداًلإو

حديث  1/301رواه أحمد في السنة) «له أطيط كأطيط الرحل الجديد الكرسي سمع
 .أما نحن فنضعف كال الروايتين. فأثبتوا أن اهلل يجلس على العرش (515)رقم 

لما وقع  »له سوء الحفظ فقال  ذهبي االختالط عن السبيعي أثبتوحين نفى ال
شـاخ   »خـر  آوفي لفظ  «في هرم الشيخوخة نقص حفظه وساء ذهنه وما اختلط

مام الفسوي أن بعض أهل العلـم  ثم نقل عن اإل «وقد تغير قلياًل: ونسي ولم يختلط
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ن االعتدال ترجمة ميزا)وإنما تركوه مع ابن عيينة الختالطه ، كان قد اختلط: قالوا
 .( 6313و  5335)رقم 

مه المثبـت لسـوء   وص بتروا نص الذهبي ولم يكملوا كالصلكن لصوص الن
وهذا ، ليها أهواؤهمإكل ذل  من أجل تعديل رواية تميل ، وتغيره إسحاقحفظ أبي 

 .ليس من األمانة العلمية
ـ ، فشيخكم ال يرى االحتجاج بحكم الذهبي( 2 يء لكنكم مضطرون لفعل أي ش

يرجح صحة رواية ابن عمر فاحتججتم بالذهبي وتخليتم عن الحـافظ ابـن حجـر    
 ..سحاق كـابن حبـان والجوزجـاني   إوعما نقله عن نقاد آخرين تكلموا في أبي 

فيه بجرح وتعديل قدم الجرح علـى التعـديل بشـرط تبيـين      ّملكوتوومعلوم أنه من 
 .الجرح

ـ  خالف من هذه ال فهل لكم في روايات أصح سندًا ول قطعيـة أسـانيدها   ح
والتوسل بعمه العبـاس لحسـم    كرواية عمر في العدول عن التوسل بالرسول 

ونسبة ياء النـداء ليسـت قطعيـة    . إذ الرواية عن ابن عمر لم تصح  النزاع بيننا
بل تتمس  بكل متشابه  هل هـذا   القطعيدة التي ال تستند على يفما هذه العق، السند

ظر كيف يشتغل هؤالء بالضعيف والمكـذوب مـن الحـديث    أن  غينئق الزالوال خوإ
ويكفرون مخالفهم لهذا المنهج المهترئ الذي يجتنـب الصـحيح   ، لمحض التشويش

 .اياتالصريح ويتعلق بالموضوع والواهي والضعيف من الرو
 الشيخان رويا للسبيعي

 ألست تقر بأن السبيعي من رجال الشيخين  فكيف تضعفه هنا : قد يقول قائل
أن السبيعي ثقة روى لـه البخاري ومسلم ولكنهما رويا لمن هـو  : الجواب 

على فـرض إفادتهـا جـواز     –أوثق منه ما يخالف روايته، فتكون روايته شاذة 
لمعارضتها الرواية األصح سندًا والمتفـق علـى    –بعد موته  االستغاثة بالنبي 

عد موته، وقد اجتمعت ب صحتها والتي أفادت تر  الصحابة التوسل بدعاء النبي 
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في رواية السبيعي عدة علل منها االضطراب والتدليس واالختالط، فلـم ال يحكـم   
 :عليها بعد ذل  بالشذوذ  السيما وأن الرواية المخالفة لها خالية من هذه العلل

فليس من التجرد للحديث الميل إلى الروايـة األضـعف لمجـرد موافقتهـا     
 .المذهب

مدلس ومختلط، وإذا ثبت عنعنته وتدليسـه أو تخليطـه   فالسبيعي ثقة ولكنه  
.. أثناء روايته حكم بضعفها وقبل من رواياته ما تجرد عن االخـتالط والتـدليس   

ومن كان ثقة ولكن بقيود فليس من اإلنصاف أن يطلب منا توثيقه بـإطالق، فـإن   
بخاري بخالف ما فعله ال «في صحيحيهما بإطالق» البخاري ومسلمًا لم يرويا عنه 

 .في األدب المفرد حيث لم يشترط فيه االقتصار على الصحيح من الروايات

يكيلون  –مع توثيقنا لـه  –أن الذين يعترضون على كالمنا في أبي إسحاق  
بمكيالين فإن شيخهم الكوثري قد طعن في سعيد بن أبي هالل وهـو مـن رجـال    

 .البخاري وطعنوا في عبد اهلل بن نافع 

حباش في العديد من الروايات هي رد الصحيح إذا جاء مخالفـًا  أن طريقة األ 
فقد رد شيخهم حديث الصوت وهو عند البخاري في صحيحه ولم يقبـل  : لمذهبهم

سعيد بن أبي هالل في حديث الرجل وهو في صحيح البخاري، ولم يقبلوا حـديث  
وا الجارية وطعنوا فيه وزعموا أنه مضطرب اإلسناد وهو في صحيح مسـلم، وردّ 

المتفق على صحته بروايـة ضـعيفة عنـد     «الراحمون يرحمهم الرحمن »حديث 
 .«إرحموا أهل األرض »النسائي 

وردوا حديث ابن عباس عند مسلم في طالق الثالث وحكم شيخهم علـى  
 .الرواية بالشذوذ، واقفًا منها موقف السبكي من رواية ابن عمر في حكم الشطرنج

ن الذي يتناقض  إنهم األشاعرة المتفاخرون بعلـم  فلماذا الكيل بمكيالين  وم 
للحافظ ( 13/350)الكالم الذي يودي إلى الش  والريبة والتردد كما جاء في الفتح 
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، «وقد أفضى الكالم بكثير من أهله إلى الش ، وببعضهم إلى اإللحـاد » ابن حجر 
 .«رتيابوصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكالم وعّدوه ذريعة للش  واال »قال 

تجربته الفاشلة مع علم الكالم ( 12ص)وحكى الغزالي في المنقذ من الضالل 
ولم .. لم يكن الكالم في حقي كافيًا وال لمرضي الذي كنت أشكو منه شافيًا » فقال 

 .«يكن من كالم المتكلمين إال كلمات ظاهرة التناقض والفساد

 خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية
حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا أحمد بن علـي األبـار ثنـا     »م الرواية تما

الحسن بن حماد سجادة حدثني يحيى بن سعيد األموي ثنا أبو معـاذ سـليمان بـن    
األرقم األنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت أهديت 

قعة فاستمرت حامال ومعها بن عم لها قالت فوقع عليها و مارية إلى رسول اهلل 
قالت فعزلها عند بن عمها قالت فقال أهل اإلف  والزور من حاجته إلى الولد أدعى 

فكان يغذى بلبنها فحسـن  ضائنة لبون غيره وكانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ولد 
ذات يوم فقال كيف  لحمه قالت عائشة رضي اهلل عنها فدخل به على النبي عليه 

بلحم الضأن يحسن لحمه قال وال الشبه قالت فحملني ما يحمل  ترين فقلت من غذي
ما يقـول النـاس    النساء من الغيرة أن قلت ما أرى شبها قالت وبلغ رسول اهلل 

فقال لعلي خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق بن عم مارية حيث وجدتـه قالـت   
لـي ومعـه   فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبا قال فلما نظر إلى ع

السيف استقبلته رعدة قال فسقطت الخرقة فإذا هو لم يخلق اهلل عز وجل لـه مـا   
 .«للرجال شيء ممسوح

وفيه سـليمان  . وسكت عليه هو والذهبي( 2/31)رواه الحاكم في المستدر  
« تركوه» قال البخاري . بل مترو (. 6/12االصابة)متفق على ضعفه : بن األرقم

سـنن   1/151تفسـير ابـن كثيـر   )« ضـعيف » هقـي  وقال بن كثير عنه والبي
 (.7/355البيهقي
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حدثني زهير بن حرب حدثنا  »أما الرواية الصحيحة في ذل  فهي عند مسلم 
 رسولرجال كان يتهم بأم ولد ثابت عن أنس أن عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا 

ركـي   لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في فقال رسول اهلل  اهلل 
يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس لـه ذكـر   

 .«فقال يا رسول اهلل إنه لمجبوب ماله ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي 
 .رواه مسلم والحاكم وأحمد وهي الصحيحة المغنية عن تل  المكذوبة

ا بالكفر متهما في عائشة ووسمه( المراجعات)الرافضي في  كذابوقد طعن ال
ورد اهلل كفروا بغيظهم لم ينـالوا  » فقال . إياها بأنها كانت وراء اتهام ماريا باإلف 

-10/2/700أنظر سلسلة األحاديث الضـعيفة . )وهو اتهام لعائشة بالكفر. خيرا
703.) 

خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسرن  
 بن علي فأدخله

معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال  ثم جاء الحسين فدخل
 (.رواه مسلم)« إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
وهو خطـأ إن  . اآلية يوهم الشيعة الناس بأن هذا الحديث هو سبب نزول هذه

. في اآليـة فإن النبي ذكر هذه اآلية لبيان أن هؤالء األربعة داخلون . كذبلم نقل 
وكيف يكون األبناء سبب اآلية وإنما سياقها يبين سببها وأنها خطـاب اهلل ألزواج  

  النبي 
فقـد  . أو بما يشعر االقتصار عليهم فقط( هؤالء أهل بيتي)والحديث ليس فيه 
اللهـم صـل   » وعلمنا أن نقول « السالم عليكم أهل البيت)قالها رسول اهلل لعائشة 
« اللهم صـل علـى محمـد وآلـه وذريتـه     » وفي لفظ « على محمد وآل محمد

 (.البخاري)
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. يعني آيـة التطهيـر  ( فيهم نزلت)وأما ما حكاه الحافظ ابن كثير عن جابر 
 .ونسبها إلى الحاكم بهذا اللفظ فلم أجده هكذا

 شئ يشبه الدمل فأعيته مداواتهالحافظ المقدسي  خرج في عضد
قـال  ) .نتهـى ملخصـاً  ا. د إليه ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل فبرئ ولم يع

رأيت بخـط  » ( :  115) في حاشية السيف الصقيل  :العالمة الكوثري رحمه اهلل 
المحفوظ تحـت   -الحكايات المنثورة  -الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه 

من المجاميع بظاهرية دمشق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي  11رقم 
  .«ذل يقول 

فهل يقبل مثل هذا الخبر ونقفز . وهذا كما ترى لم يورد فيه ما يجعل له أصال
 .به عن شرط الرواية وراويها

 فكشف ساقها وقبلها.. خطب عمر إلى علي ابنته أم كلثوم
براهيم بن مهران بن رسـتم لـم   إعن ( 6/112)رواها البغدادي في تاريخه  

منكر الحـديث عـن   »بن عدي قائال بل قد طعن فيه ا. يذكر فيه جرحا وال تعديال
عبد اهلل بن إسـحاق بـن   : وفي السند مجاهيل(. 6/2الكامل في الضعفاء)« الثقات

 .إبراهيم البغوي وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي
من غير ذكر كشف الساق والتقبيـل  ( 3/122)ورواه الحاكم في المستدر   

ه السـند علـى عادتـه فـي     ومع ذل  تعقب الذهبي الحديث على الحاكم لتصحيح
 .يعني بين علي بن الحسين وعمر. «بل منقطع» التساهل فقال الذهبي 

يستعملها بعض نقاد الحديث لتذمرهم من كثرة تكرار « على عادته» وعبارة 
 .لألحاديث الموضوعة« هذا حديث صحيح اإلسناد»الحاكم عبارة 

حسـن بـن سـهل    وفيه ال( 1/122/1)رواه الطبراني في الكبير الحديث و 
وله من . ذكره السمعاني ولم يح  فيه جرحا وال تعديال فبقي على الجهالة: الحناط
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طريق آخر عن يونس بن أبي يعفور وهو صدوق يخطئ كثيرا كما قرره الحـافظ  
وقد توبعت الرواية بمن ال يفرح به وهو سيف بن محمد قـال  ( 7120التقريب)في 

 .كذابرواية موضوعة بسبب أن سيفا هذا فهذه ال( 2726التقريب)وه كذبالحافظ 
وقد اعترف الشيخ األلباني بالوقوع في خطأ تصحيح رواية كشف الساق بناء  

ثـم تراجـع عـن    ( 2036سلسلة الصـحيحة )على خطأ قلد فيه الحافظ ابن حجر 
 (.1273التصحيح في سلسلة الضعيفة

ن الخطاب عن ثعلبة بن أبي مال  إن عمر ب: زواج أم كلثوم من كتب السنة 
رضي اهلل عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مـرط جيـد   

 عند التي   ه بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول اهللـل فقال
بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء األنصار  يريدون أم كلثوم

رواه )« ها كانت تزفر لنا القرب يـوم أحـد  قال عمر فإن  ممن بايع رسول اهلل
 (.البخاري باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو

 زواج أم كلثوم من كتب السنة* 
حدثنا عبدان أخبرنا عبد اهلل أخبرنا يونس عن بن شهاب  2725من البخاري 

قال ثعلبة بن أبي مال  ثم إن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قسم مروطـا بـين   
ء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أميـر المـؤمنين   نسا

بنت علي فقال عمـر أم   كلثوم التي عند  يريدون أم  أعط هذا ابنة رسول اهلل
قال عمـر فإنهـا     سليط أحق وأم سليط من نساء األنصار ممن بايع رسول اهلل

ـ « كانت تزفر يوم أحد قال أبو عبد اهلل تزفر تخـيط  ي مرويـة أيضـا بـرقم    وه
(3123.) 

كتاب الكنى وكتاب )وأثبت هذا الحدث عدة حفاظ منهم ابن حجر في اإلصابة 
وبن الجـوزي فـي   (. 2/525)والذهبي في سير أعالم النبالء (. 276النساء ص
 (2/131)المنتظم 
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 : زواج أم كلثوم من كتب الرافضة* 
/ 5كتاب النكـاح   كافيرواه الكليني في ال: زواج أم كلثوم من كتب الرافضة

وصحح المجلسـي  . 116و 6/115م كثوم، والفروع من الكافيأباب تزويج  326
 (. 21/117مرآة العقول)الروايتين اللتين في الكافي 

 1/262و 1/161وفي تهذيب األحكام  3/352ورواه الطوسي في االستبصار
في الشـافي  ورواه السيد المرتضى علم الهدى  31/11والمجلسي في بحار األنوار

ص  3ومناقب آل ابـي طالـب ج    121وفي كتابه تنزيه األنبياء ص  116ص 
وشـرح   10البن شهر آشوب وكشف الغمة في معرفة األئمة لآلربلـي ص   162

 277ص  مقدس األردبيلي في حديقة الشـيعة 3/122نهج البالغة البن أبي الحديد 
ب النواصـب ص  ومصائ. للقاضي نوراهلل الشوشتري 15ومجالس المؤمنين ص 

ص  1ومنتهـى اآلمـال ج  . واألنوار النعمانية لنعمة اهلل الجزائري. له أيضا 170
 (.150و  121ص  2وتاريخ اليعقوبي ج. للقمي 116

 المفيد والمسائل السروية 
 .ال يتقيد الرافضة بمنهجية واضحة بل هم شر من تناقض من أهل الملل

لرواية تزويج عمر أم كلثـوم مـا   فإن  إذا احتججت عليهم بتصحيح علمائهم 
وقـد  . بأن المفيد قد شك  في صحة الحديث في المسائل السـروية : هربوا وقالوا

وصـحح  )تعقب المجلسي المفيد وأثبت صحة سند الروايتين اللتـين فـي الكـافي    
كذل  فعـل محقـق   (. 21/117مرآة العقول)المجلسي الروايتين اللتين في الكافي 

حيث أثبت أن كال الروايتين حسنة اإلسـناد  ( ب عبد الحميدصائ)المسائل السروية 
 (.17المسائل السروية ص)

واحتج الطوسي والعالمة الشيعي الحلي في كيفية الصالة على الجنازة التـي  
يجتمع فيها رجل وامرأة بصالة الجنازة على أم كلثوم وابنها زيد بـن عمـر بـن    

قال الحلي في منتهى الطلب  بل(. 2/301مختلف الشيعة 1/722الخالف)الخطاب 
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شهدت جنـازة  : ما رواه الجمهور عن عمار بن أبي عمار قال –أي دليلنا  –لنا » 
 3/121وسائل الشيعة للحر العـاملي )« ..أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب

للحلي بحار  2/65للحلي، نهاية األحكام 2/66، تذكرة الفقهاء1/257منتهى الطلب
 .(71/312األنوار

إيضـاح  )واحتج ابن العالمة بأن عمر قدم مهر أم كلثوم أربعين ألف درهـم  
 (.21/263وسائل الشيعة 3/112الفوائد

كــذل  احــتج الطوســي فــي مســائل المهــر بنكــاح عمــر أم كلثــوم 
 (.2/272المبسوط)

واحتج ابن الشهيد في مسألة اإلرث بموت أم كلثوم وابنها زيد بن عمـر بـن   
ساعة واحدة كما جاء في الروايات فلم يدروا أيهمـا مـات    الخطاب إذ قد ماتا في

للشـهيد الثـاني جـواهر     13/270مسـال  األفهـام  )أوال زيد أم أمه أم كلثـوم  
 (. للجواهري 31/301الكالم

واحتج الخونساري ومحمد في أحكام العدة برواية الكافي التي وصفها كالهما 
ما مات عمر لتعتد في في بيت أبيها بأنها صحيحة وفيها أن عليا أخذ بيد أم كلثوم ل

 (.لمحمد صادق الروحاني 23/62فقه الصادق 2/561جامع المدار )
أن محمد بن جعفر قتل في تستر فإن هذا ما يدعيه القـوم ليتحقـق لهـم    أما 

قتل في تستر وتسـتر  ( عون بن جعفر)مرادهم من نفي زواج عمر منها فيقولون 
ف، ولكن المجمع عليه عند العلماء أنه قتل كانت في عهد عمر بن الخطاب بال خال
 .يوم الحرة في المدينة وليس في تستر

وأما قولهم بأن ابن حجر نص على أن محمد بن جعفر استشهد بتستر فهو من 
ألن ابن حجر نقل قول الواقـدي  . على ابن حجر أو على األقل تدليس منهم كذبال

ية أخرى تناقض مقتله بتستر وأنه في أنه استشهد بتستر ثم رجح على قوله هذا روا
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قتل في فلسطين ووصف الحافظ ابن حجر بأنها رواية محققة وبأنهـا تـرد قـول    
 (. 6/1اإلصابة في معرفة الصحابة )الواقدي بأنه استشهد بتستر 

أما عن أخيه عون بن جعفر بن أبي طالب فإنه حكى عن أبي عمر بن عبـد  
 (.2/722)البر أن عونا استشهد في تستر 

 فلماذا التدليس    
 رواية ذل  فرج غصبناه 

( ذل  فرج غصـبناه )وأما تل  الرواية التي يتمس  بها الرافضة وهي رواية 
وهي ال تزيد مذهبهم إال قبحا وال تزيد أمير المؤمنين إال قبحا وتشنيعا فإنهـا مـن   

. له طول وعـرض وعمـق   طريق هشام بن سالم المجسم الذي زعم أن اهلل جسم
إن اهلل نكس قلب .. طريق زرارة الذي قال عنه جعفر الصادق لعن اهلل زرارة ومن

 (. 20/22زرارة ومع ذل  فقد صحح المجلسي إسناده في مرآة العقول
ون والتي تحكي أن كذابإن هذا الزواج يبطل الروايات المختلفة التي وضعها ال
اًل ضـرب  هب أن رج. عمر بن الخطاب ضرب فاطمة برجله حتى أسقط جنينها

هل تعطيه ابنت  وترضـى أن يكـون صـهر      : زوجت  وتسبب في قتل ولد 
وتسمي ولد  اآلخر باسمه  ثم إن هذه الرواية المكذوبة تنص على أن الذي فعـل  

بحار ) !!أم لعلهم ينبزون عمرا بهذه التسمية وليس عمرًا« قنفذ » ذل  رجل اسمه 
 (. 200-23/117األنوار 

. جلسي للروايات التي في الكافي والمثبتة لهذا الزواجوبالرغم من تصحيح الم
ا أن علي بن أبي طالب استعان بجنية من يهـود نجـران إسـمها    كاذبإال أنه زعم 

واستخف قومه بقوله أن هذه الرواية من الروايـات المخفيـة   . سحيقة بنت جريرية
تي وال تنقبوا كذب إقبلوا: وكأنه يقول لقومه. ولهذا ال سند لها. التي ال يعرفها الناس

 !!!ه عليكمكذبلها عن إسناد فيكفيكم ما ن
 :وفي هذه األكذوبة مفاسد عديدة
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أن عليا كان يستعين باليهود ضد المسلمين، حيث استعان بسحيقة بنت جريرة 
له بانتزاع السقاية وماء  لمجرد تهديد عمر( لهاشم البحراني 3/203مدينة المعاجز)

 .نته حتى يحافظ على السقاية وماء زمزمفضحى بشرفه وباب. زمزم منه
أن حكم نكاح اإلنسي من الجنية ال يصح كما حكاه المليباري الهنـدي عـن   

 (.3/322فتح المعين)األكثر من أهل العلم كما في 
 هل كان هنا  من شهود لهذا الزواج وولي لهذه الجنية عند عقد الزواج 

 .ات متبادلةأن عليا كانت تربطه باليهود عالقة تعاون وخدم
أن عليا كان يستعين باليهود لقضاء حوائجه وكشف ما نزل بـه مـن ضـر    

ومن كان اضطره عجزه أن يستعين باليهود كيف تطلبون . وتهديد ووعيد من عمر
منه أن يكشف ضركم ويقضي حوائجكم  والرافضة يحرمون االسـتعانة بأمريكـا   

فما بال القـوم يجيـزون   . ويستنكرون على الحكومات العربية أن تستعين بأمريكا
 لعلي أن يستعين بجنية يهودية وال يجيزون ذل  لغيرهم 

وهـو مـرتبط   . ومن المعلوم أن ألم كلثوم ولدا اسمه زيد باعتراف الرافضة
فهل ترضون أن يقال عنه هـو ابـن الجنيـة أم    : بقرابة ألهل البيت من جهة أمه

 كلثوم 
لتعتد في بيته بعد وفاة عمـر بـن    وقد أورد الكافي أن عليا أخذ بيد أم كلثوم

فهل كان آخذا بيد جنية يهودية لتعتد عنده  فهـل كانـت   . الخطاب رضي اهلل عنه
 .الجنية تعتد في بيت علي أم أم كلثوم الحقيقية

أن الزواج تتوقف عليه أحكام من طالق وتوارث وعدة وإيالء ومالعنة ونفقة 
 .وكسوة

ة وجود أم كلثوم الجنية مع عمـر بـن   أين كانت أم كلثوم األصلية طيلة فتر
 الخطاب  هل كانت في السرداب طيلة الوقت أم كانت مختبئة في المنزل 
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إن كان عمر كشف عن ساقها وقبلها كما ترجون فالطعن في علي كيف يقبل 
البنته من ال يراعي حرمتها ويزني بها  واهلل إنكم تطعنون في مذهبكم من حيـث  

 .تريدون الطعن في عمر
ن كان هدده بالسرقة إن لم يزوجه ابنته فالطعن في علي كيف يقبل تـزويج  وإ

اْلَخِبيَثـاتو ِلْلَخِبيِثـيَن     أين فقه علي للقرآن واهلل تعـالى يقـول   كذابابنته من 
وأين شجاعة علي أينام فـي فـراش رسـول اهلل ويقبـل     . َواْلَخِبيثووَن ِلْلَخِبيَثات

 .من حيث تريدون الطعن بعمرباستباحة عرضه  لقد طعنتم في علي 
له من مراو  جبان ال سـيف لـه إال مـن     وإن كان زوجه جنية يهودية فيا

فـي الحـج للبـراءة مـن      هرونفلماذا تتظـا . يلجأ إلى اليهود لينقذ نفسه. خشب
المشركين وقد رضيتم لعلي وهو الرجل أن يستعين بأنثى أوال ثم يهودية لكي تنقذه 

 .قلبه وهو عمر مما أخافه وأدخل الرعب في
ة سمجة فما هذا النوع من الزواج كذبوإن كان زوجه إياها ظاهرا فيا لها من 

 الظاهر دون الباطن 
وإن كان أمر غصبه إياه عمر فنسأل ألم يجد أئمتكم تعبيرا أكثر أدبا وحشـمة  

أفال سمى ابنة أمير المؤمنين باسمها بدل ( ذل  فرج غصبناه)من هذا التعبير فيقول 
كلم عن فرجها بهذه الطريقة التي تطعن في أهل البيت أو فـي مـذهبكم وال   أن يت

 !!!تطعن في عمر 

 خالفة النبوة ثالثون عاًما ثم يؤتي اهلل الملك من يشاء
، سند ضعيف من أجل علي بن زيد فإنه ضعيف «فقال معاوية رضينا بالمل  

ئي وقـال عنـه   وضّعفه النسا(. 201)كما صرح به الحافظ ابن حجر في التقريب 
غيـر أن حـديث   [. 5/115الكامل في الضـعفاء  ]« ليس بشيء » : اإلمام أحمد

مروي من طرق أخرى صحيحة بدون هذه الزيـادة المتعلقـة   ( …خالفة النبوة )
 .بمعاوية
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 خلفتك ان تكون خليفتي في اهلي قال اتخلف بعدك
اني قـال  حدثنا العباس بن محمد المجاشعي قال نا محمد بن ابي يعقوب الكرم

نا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسـيب عـن   
يا نبي  خلفت  ان تكون خليفتي في اهلي قال اتخلف بعد  »: قال علي ان النبي 

 .«موسى من هروناهلل قال اال ترضى ان تكون مني بمنزلة 
 .وال لمحمد بن أبي يعقوب. لم أجد للعباس المجاشعي أي ترجمة

قوله خليفتي على أهلي أي على فإن والجواب أن هذا ليس بنص على اإلمامة 
 .فاطمة وولديها وهم أهل له 

 طوله ستون ذراعاخلق اهلل آدم على صورته 
فلما خلقه قال اذهب فسلم على طوله ستون ذراعا خلق اهلل آدم على صورته 

  وتحية ذريت  فقال أولئ  نفر من المالئكة جلوس فاستمع ما يحيون  فإنها تحيت
السالم عليكم فقالوا السالم علي  ورحمة اهلل فزادوه ورحمة اهلل فكل من يدخل 

 (.رواه البخاري. )الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى اآلن
 

 خلق اهلل عليا في صورة عشرة أنبياء
جعـل رأسـه كـرأس آدم،    . خلق اهلل عليا في صورة عشرة أنبياء» حديث 

ووجهه كوجه نوح، وفمه كفم شيث، وأنفه كأنف شعيب، وبطنه كـبطن موسـى،   
ويده كيد عيسى، ورجله كرجل إسحاق، وساعده كساعد سليمان، ووجـه كوجـه   

 .«يوسف ، وعينه كعيني
 .ال أصل له وليس في شيء من كتب الحديث
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 بأبي أنت جئتك مثقال بالذنوب: دخل أعرابي المسجد فقال
وإسناده ظلمـات  . إن هذا خبر منكر موضوع» : الهادي قال الحافظ ابن عبد

 :فيه. بعضها فوق بعض
 «كـذاب »قال ابو داود  «كذبليس بثقة كان ي» قال البخاري : الهيثم بن عدي
هو أوثق من الواقـدي  »قال ابن المديني  .«مترو  الحديث»وقال النسائي وغيره 

ميــزان  7177ترجمــة  6/251لســان الميــزان) .«وال أرضــاه فــي شــيء
 (.1311ترجمة  2/322االعتدال

ال وجود له من بين المترجم لهم مـن   :أحمد بن بن محمد بن الهيثم عن أبيه
 .الرواة المعروفين
فمنهم من ضبط اسمه بأسلم أو مسلم بن . وهو غير متحقق االسم: أبو صادق

يعني لـم  . وحديثه عن علي مرسل. ومنهم من ضبطه باسم عبد اهلل بن ناجذ. يزيد
 (.1167التقريب رقم )يتحقق من روايته عن علي 

 دخل علي رسول اهلل وعندي مخنث
عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي اهلل عنها دخل علي النبـي  

    وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد اهلل بن أمية يا عبد اهلل أرأيـت إن فـتح اهلل
وتدبر بثمان وقـال النبـي    أربعتقبل بعليكم الطائف غدا فعلي  بابنة غيالن فإنها 

    ال يدخلن هؤالء عليكن قال بن عيينة وقال بن جريج المخنث هيـت حـدثنا
 محمود حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ

 .والشبهة في الحديث وجود مخنث في بيت رسول اهلل. الحديث رواه البخاري
في عداد أولي اإلربة لما عرفوا عنه من والجواب أن هذا المخنث كان داخال 

أو التابعين غير أولي اإلربة مـن  )بدليل اآلية . عدم رغبته في النساء لعدم قابليته
 .فلما سمع النبي منه ما يفيد رغبته في النساء أمر بطرده فورا(. الرجال
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 3/513وتفسير نور الثقلين 5/523وهذا الحديث رواه الشيعة كما في الكافي
إال أنه أقر الحكم فـي المسـألة   . المجلسي اعتبر الحديث فيه مجهول ومع أن

فلما ظهر خالفه أمر . عدونهما من غير أولي اإلربةألن أهل المدينة كانوا ي» قائال 
مرآة )« بإخراجهما قلعا لمادة الفساد ودفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال

 (.20/352العقول

 (زعموا أن معاوية يشرب الخمر)دخلت أنا وأبي على معاوية 
حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثنا عبد اهلل بـن بريـدة قـال    
دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثـم أتينـا   

ما شربته منذ حرمه رسول اهلل صلى : بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال
كنت أجمل سباب قريش وأجوده ثغرا ومـا شـيء   : ثم قال معاوية. ماهلل عليه وسل

كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللـبن أو إنسـان حسـن الحـديث     
 .يحدثني

تـاريخ  )ومـن طريقـه ابـن عسـاكر     ( 5/327المسـند )رواه أحمد فـي  
 (.27/127دمشق

وقال عبد اهلل » وهي رواية منكرة متنا كما حكم عليها بذل  اإلمام أحمد نفسه 
بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال وكيع يقولون سليمان أصحهما حديثا قال عبـد اهلل  
قال أبي عبد اهلل بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها وأبو المنيـب  

 (. 12/331تهذيب الكمال)« أيضا يقول   كأنها من قبل هؤالء
دها في مسند أحمـد ال نجـدها فـي    وهذه الزيادة المشكلة في المتن والتي نج

 .مصنف ابن أبي شيبة وهي مروية عنده بنفس الطريق
 (.5/22مجمع الزوائد )ولهذا نجد الهيثمي استغرابه من هذه النكارة في المتن 

وأما من حيث إسنادها فإنه بالرغم من تحسين البعض لهـا كالشـيخ مقبـل    
 (.115الصحيح المسند ص)الوادعي 
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 .د المتن خطأولكن في كال السن
لم يوثقه . ضعيف» فإن في السند زيد بن الحباب وهو كما قال الشيخ األلباني 

 (.77نقال عن ضعيف األدب المفرد 2/75معجم أسامي الرواة)« غير ابن حبان
الحديث يرويه الحسين بن واقد ورواه عنه اثنان ابنه علي وزيد بن الحبـاب   

 27/127ومن طريقه ابن عسـاكر   2/776فرواه ابو زرعة الدمشقي في تاريخه 
دخلت مع أبـي  : من طريق علي بن الحسين عن أبيه حدثني عبد اهلل بن بريدة قال

 .انتهى.. على معاوية
الحديث فيه خطأ ظاهر ويمكن عزو الخطأ فيه إلى زيد بـن الحبـاب فإنـه    

 .صدوق كثير الخطأ
السياق معلول بل  أما من حيث السند فسند رجاله ثقات في الظاهر إال أنه بهذا

هو منكر إذ ليس باإلمكان أن يتفرد راو بحديث مرفوع من طبقة زيد بن الحبـاب  
وال سيما أن ابن الحسين بن واقـد لـم   . ولو كان أوثق الناس فضال عمن بعد ذل 

يرو الحديث المرفوع وال رواه عن زيد بن أبي شيبة وأغلب الظن أن زيدا قد وهم 
 . كذل  شيخهوقد ذكرت له أوهام و. فيه

وال يقبل تفرده عن معاويـة ألنـه   . وزيد بن الحباب من طبقة تابي التابعين
ومن يقبل تفرده يشترط أن يكون تابعي التابعي من كبار الحفاظ إذا تفردوا . مرفوع

 . مثل مال  وشعبة الثوري من واسعي الرواية وجبال الحفاظ
 . ث مرفوعأما بعد هذه الطبقة فال يقبل تفرده أبدا بأي حدي

 : وقد اختل في زيد شرطان
 .هو من الطبقة التي تلي تابعي التابعين: األول
. أنه ليس من جبال الحفاظ فضال عن أنه من طبقة  بعد أتباع التابعين: الثاني

 .ناهي  عن أنه ثبت أنه مع ثقته كثير األخطاء
 .وهو محذوف اهلل أعلم به. ومن الواضح أن سياق القصة هكذا ناقص
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 .ا الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف فال إشكال وال خطأ فيهاأم
حدثنا عبد اهلل بن بريدة قال : حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد قال» 

دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلس أبي على السرير وأتى بالطعام فأطعمنا وأتـى  
فآخذه اللـبن إال اللـبن   بشراب فشرب فقال معاوية ما شيء كنت استلذه وأنا شاب 

 (.1-11/12)« فإني آخذه كما كنت آخذه قبل اليوم والحديث الحسن
 :دراية األثر

هذا من كالم معاوية وليس من كالم عبد اهلل بن بريدة ..( ما شربته منذ)قوله 
وهكذا جعله جميع الحفاظ في مسند معاوية مثل ابن كثير في جامع المسانيد واإلمام 

 .في مسند معاوية أحمد في المسند
وهذا استطراد من معاوية ال عالقة له : قلت. يعني المسكر( ما شربته)وقوله 

 .مما يدل على سقوط كالم متعلق بالشراب المحرم. بما قبله وما بعده
ويستفاد من الخبر بيان إكرام معاوية إلخوانه الصحابة ووفادتهم عليه رضي 

الذي قد يثيره بعض أهل الهـوى ممـن    اهلل عنهم أجمعين كما قصدت دفع اإليهام
تنقلب الفضائل في مخيلتهم إلى مثالب وأطلت قليال في هذا ألني وجـدت بعـض   
محدثي الرافضة النوكى يحرف معنى الخبر ويحمله ما ال يحتمل مما هو ومشايخه 

 .أولى به
ولعله قال ذل  لمـا رأى  » ( طبعة الرسالة 31/26)قال المعلق على المسند 

 .واهلل أعلم. لظنه أنه شراب محرم. هة واإلنكار في وجه بريدةمن الكرا
هذا تجويز من قائله ولم يرد في شيء من مصادر الخبر نقل كراهيـة  : قلت

ولو كان بريدة رضـي  . بريدة أو إنكاره فضال عن رده وامتناعه عما ناوله معاوية
وقـد  . أقل تقديراهلل عنه يظن ذل  لما جلس هذا المجلس ولنقل ابنه استفهامه على 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يجلس على مائدة يـدار  »  قال رسول اهلل 
 .«عليها الخمر
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ثم إن مما يتبادر للذهن أن الشراب هو اللبن بدليل أن معاوية في سنه هذه ال 
 واهلل أعلم. يفضل عليه غيره كما في آخر الخبر

بريدة أو إنكاره ذل  لو خمرا كما  وال يعقل أن ال تتضمن الرواية عدم كرهية
كيف وهو ينص . وإن آخر ما يمكن أن يفهم هو أن معاوية شرب الخمر. يزعمون

في الخبر ذاته على أنه لم يشربها قط منذ أن حرمها رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   
 . وسلم

 . ومعاوية هو راو حديث جلد الشارب ثالثا ثم قتله في الرابعة
المسكر أنه أمر بقتل السكران إذا قتل مع أن بعضهم ال ومن شدته في مسألة 

 .يوقعه
ما شربته منذ حرمـه  : واإلشكال هو أن معاوية لما ناول بريدة الشراب، قال

 .النبي
فظن بعضهم أن الضمير هنا يعود على الشراب الذي ناوله لبريدة وهذا غلط 

ر في مكان شيء شديد جدا ألن الضمير هنا ال يعود على ذل  الشراب بل هو ضمي
أضمر في مقام اإلظهار أي أنه جاء بالضمير عـوض  : ظاهر يقول فيه النحويون

أن يأتي باالسم الظاهر، والعرب تستعمل هذا كثيرا، إذا أرادت أن تتكلم عن شيء 
تستشنعه وتستقذره وتستحيي من التلفظ به، تأتي بالضمير وال تأتي بالظاهر وهـذا  

 . من جمال لغة العرب
ما شربته، أي الخمر منذ حرمـه  : الشراب في يد بريدة ثم قالاوية معوضع 

ما شربت الخمر منذ حرمه النبي ولكنه جاء بالضـمير  : النبي وكان حقه أن يقول
 .عوض الظاهر استشناعا للنطق باسم الخمر

وهذا دليل على فضله ومبالغته في التحرز من الخمر فالذي يستشـنع مجـرد   
 يشربه النطق باسم الخمر، كيف 
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يرجـع إلـى   ( ما شربته)وقد ابلغ في الغلط من تصور أن الضمير في قوله 
 .الشراب الذي بين أيديهم

 كيف ذكر الخمر  وما وجه الحديث عنه   : ويقال هنا
 أن هذا من باب االستطراد وهذا جار على عادة العرب  : فالجواب

 .ذل  هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة داعية إلى: فاالستطراد
أن النبي سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب عن ذل ، واستطرد لـذكر  : مثاله 

: ولـذل  يقولـون  . وهذا من االستطراد المحمـود . حكم الميتة التي لم يسأل عنها
 .الشيء بالشيء يذكر

فمعاوية لما رأى شرابا على مائدته، ذكره ذل  بالشراب الذي كانوا عليه فـي  
هم أال وهو الخمر وكيف أنهم استبدلوه بـاللبن فالمناسـبة   الجاهلية ال يفارق موائد

 قوية للغاية    
 (:6/111مصنف ابن أبي شيبة)وهذا هو الدليل من 

حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قال حدثنا عبد اهلل بن بريـدة   30560
قال قال دخلت أنا وأبي   على معاوية  فأجلس أبي على السرير وأتـى بالطعـام   

عمنا وأتى بشراب فشرب فقال معاوية ما شيء وأنا شاب فآخذه اليوم إال اللـبن  فأط
 فأني آخذه كما كنت آخذه قبل اليوم والحديث الحسن  

فإن معاوية يقول إنه ال يشرب في يومـه  . هذه الرواية ال تتر  شكا ألحد
تبـين لـه    فلو نظر الناظر في الروايتين،. فالشراب كان لبنا ال غير. ذا  إال اللبن
 .صدق ما قلت

 دعا رسول اهلل فاطمة فأعطاها فدك
وفيـه عطيـة   » وقال الهيثمي « هو خبر باطل»قال الذهبي  .حديث ضعيف

 (.7/21مجمع الزوائد 5/126ميزان االعتدال) «العوفي وهو ضعيف مترو 
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ضعيف، وقال سالم المرادي كان : قال أحمد والنسائي وجماعة»: قال الذهبي
 .[222: 7تهذيب التهذيب  71: 3ميزان االعتدال ]«  عطية يتشيَّع

مـن  ( باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 51األذكار ص)وذكره النووي في 
( متفق علـى ضـعفه  )قال النووي : روايتين في سند األولى وازع بن نافع العقيلي

 .«وعطية ضعيف » : قال النووي( عطية العوفي)وفي سند الثانية 
ق بالعوفي وهو مدلس ال يؤمن تدليسه، وإن حّسن له الترمـذي  نعم هذا ما يلي

بعض أحاديثه فالترمذي كما هو معروف متساهل فـي التحسـين والتصـحيح وال    
 .ونبه عليه المنذري في الترغيب. يعتمد على تصحيحه كما صرح به الذهبي

وفيه أيضًا الفضيل بن مرزوق كان شديد التشيع ضعفه النسائي وابن حبـان  
وّثقـه  . [1/211تهـذيب التهـذيب   ]يروي الموضوعات عن عطية العوفي  وكان

بعضهم وضّعفه آخرون وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثهم في الصحيح كما 
وكـان شـديد   « يروي عن عطية الموضـوعات  » : قال الحاكم  وقال ابن حبان

الحافظ وانتهى ( 302-2/301تهذيب التهذيب )التشيع كما قال ابن معين والعجلي 
 .«صدوق َيِهم، وُرِمي بالّتشيع » : إلى قوله( 5237)في التقريب 

 على محمد وأهل بيته  ىالدعاء محجوب حتى يصل
 .قال الحافظ بن حجر: حديث منكر

ومن مناكيره ما أخرجه أبـو القاسـم   » قال الحافظ . فيه عبد الكريم الخزاز
زاز عن أبي إسـحاق عـن   البغوي في نسخة عبيد اهلل الخشني من رواية هذا الخ

الحارث عن علي الدعاء محجوب  عن السماء حتى يتبع بالصـالة علـى محمـد    
 (.2/53لسان الميزان)« وآله
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 الدعاء مخ العبادة
ضعيف فيه عبد اهلل بن لهيعة وله شاهد ( 3371)رواه الترمذي في الدعوات 

حتجاج بـه  وهو على كل ال يناسب أهل البدع في اال. من حديث النعمان بن بشير
فإنه يبين أن منزلة الدعاء في العبادة بمنزلة الرأس مـن الجسـد فـال ننصـحهم     

 .باالحتجاج به إذ أنه حجة عليهم

 الدعاء موقوف بين السماء واألرض  
الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال يصعد منه شيء حتى » عن عمر قال 
ـ « تصلي على نبي  . دي وهـو ضـعيف  أخرجه الترمذي من طريق أبي قرة األس

ما من دعوة ال يصلى على النبي قبلها إال كانت معلقـة  » وورد من طريق أخرى 
ضعفه البخـاري وفـي   : وفيها عمرو بن مسافر أو مساور« بين السماء واألرض
 .الرواية مجهول لم يسم
قال المؤلف هذا حديث ال يصح قال ابن حبـان ابـراهيم   »  قال ابن الجوزي

ال يتابع عليه وعن غيره من الثقات ال يجوز االحتجاج به الواسطي يروي عن ثور 
« بحال وانما هذا معروف من كالم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ذكره الترمذي

 (.2/122العلل المتناهية)
 .تقدم فيما سبق الكالم على رواية عمر وأنها ضعيفة: قلت

 مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي عليا  إن  عليا  دعوا  
  قـاال ثنـا      عبد الـرزاق     المعنى وهذا حديث    وعفان    عبد الرزاق    حدثنا    

  عـن     مطرف بـن عبـد اهلل      عن    يزيد الرش     قال حدثني    جعفر بن سليمان  
علي بـن أبـي      سرية وأمر عليهم        بعث رسول اهلل    قال   عمران بن حصين  

  فتعاقـد     عفان    قال    فأحدث شيئا في سفره فتعاهد    عنه  رضي اهلل تعالى   طالب 
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  عمـران     قال        أن يذكروا أمره لرسول اهلل        أصحاب محمد    أربعة من  
فسلمنا عليه قال فدخلوا عليـه فقـام          وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول اهلل  

فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثـاني     عليا    رجل منهم فقال يا رسول اهلل إن 
فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثالـث فقـال يـا       عليا    فقال يا رسول اهلل إن 

فعل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال يا رسـول اهلل     عليا    رسول اهلل إن 
على الرابع وقد تغيـر وجهـه          فعل كذا وكذا قال فأقبل رسول اهلل    عليا    إن 
 .«مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي   عليا  إن  عليا  دعوا  عليا  دعوا  فقال 

له بموضوع اإلمامة وإنمـا هـو متعلـق     كما ترى أخي أن السياق ال عالقة
السلطان » وهو من المواالة كما في قول النبي . بموضوع بغض علي وعداوته

 .«ولي من ال ولي له
والوالية هـي المحبـة   . علي ولي أمر كل مؤمن بعدي: لم يقل لرسول وا

ناهي  عن عجز الرافضة أن يجدوا . والنصرة ومن هذا الباب علي ولي كل مؤمن
هو الخليفـة علـى   )أو ( علي هو األمير على الناس من بعدي)لفظا صريحا مثل 
والنهـي عـن   ولهذا يأتون بنصوص تتكلم عن المحبة والوالء (. الناس من بعدي

 .البغض والمعاداة ويحملونها على معنى اإلمامة
وإال . وال يمكن لعلي أن يكون وحده ولي كل مؤمن علـى معنـى اإلمامـة   

 .الضطر الرافضة إلى إلغاء األئمة اإلحدى عند الشيعة
فهو عين ما قاله في صحابة ( علي مني هو وأنا من علي) وأما قول النبي 

 .بآخرين كاألشعريين وجليبي

 (مروي عن جابر)ذاك خير البشر 
وهذا من رواية عطية العوفي وهو مدلس رافضي وذكرت مرارا من تدليسه 
أنه كان يروي عن أبي سعيد الكلبي القصاص ويوهم الناس أن روايته عـن أبـي   

لكان محموال على أنـه خيـر   » وصرح الذهبي بأن ذل  لو صح . سعيد الخدري
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سـير أعـالم   )« طالق فهـذا ال يقولـه مسـلم   البشر في زمانه، وأما هكـذا بـإ  
 (.1/205النبالء
فضـائل  )وأحمد فـي  ( 6/372مصنف ابن أبي شيبة )قول جابر عند ورد و
ومع ضعف الرواية فإن « ذا  من خير البشر» عن عطية بلفظ ( 2/616الصحابة

أمـا أن يكـون خيـرهم    . عليا من خير البشر مما ال ش  فيه وال يأباه إال منـافق 
 .فإن أدنى نبي من األنبياء هو خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فال بإطالق

 رأى محمد ربه كأن قدميه على خضرة
عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه   قال نعم رآه كأن قدميه علـى  
! خضرة دونه ستر من لؤلؤ ، فقلت يا أبا عباس أليس يقول اهلل ال تدركه األبصار 

. انتهـى  ! ره الذي هو نوره ، إذا تجلى بنوره ال يدركه شيء قال ال أم ل  ذا  نو
 .(6/122الدر المنثور)

المدلس أن السيوطي أشار هذا كتم هكذا اكتفى الرافضي إلى المصدر و: قلت
كتم المدلس تعقـب  و  2/316وأشار إلى مستدر  الحاكم .إلى تضعيف البيهقي له

 . الذهبي على الحاكم قائال فيه ابراهيم مترو 

 راى محمد ربه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب
عن عبد اهلل ابن أبي سلمة أن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد اهلل 
بن العباس يسأله هل رأى محمد ربه   فأرسل إليه عبد اهلل بن العبـاس أن نعـم ،   

ضـة  فرد عليه عبد اهلل بن عمر رسوله أن كيف رآه   قال فأرسل أنه رآه في رو
خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة مـن المالئكـة،   
مل  في صورة رجل ، ومل  في صورة ثور ، ومل  في صورة نسر ، ومل  في 

  111التوحيد البن خزيمة ص . صورة أسد 
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لم يح  فيه ابن خزيمة تصحيحا وإنما سكت عليه والسـكوت  » قال الدمشقية 
 . سكت المدلس عن تضعيف أئمتنا لهولكن . حاليس بحجة وال يكون تصحي

 (.7/621الدر المنثور)« ضعفه البيهقي» قال السيوطي 
  كذبه حديث ال يصح تفرد ب  محمد بن اسحق وقهد  هذا وقال ابن الجوزي 

 (.1/37العلل المتناهية) مالك وهشام بن عروة باب في النزول
 (.1/176(. )ضعيفاسناده )وفي كتاب السنة لعبد اهلل بن االمام احمد 

 .روايات ساقطة ليحتجوا بها عليناعن فهؤالء ينقبون في زبالتنا 

 رأيت ربي بعرفات على جمل أحمر عليه إزار
قال الحافظ بأن صاحب هذه الرواية وهو أبو علي األهوازي قد جمـع فـي   

وأورد الحافظان الذهبي والعسقالني هـذه  . كتابه كثيرا من الموضوعات والفضائح
ص  2لسان الميـزان ج  . )ة كشاهد ونموذج من هذه الفضائح والموضوعاتالرواي
 (.1/512وميزان االعتدال 231

 رأيت ربي بمنى على جمل أورق عليه جبة
 .يشنع الرافضة يهذه الرواية ويقولون رواها الذهبي وابن عساكر

 (.1/136المصنوع)جعله المال علي قاري من الروايات المكذوبة 
 .ون تضعيف الذهبي وابن عساكر لهاوالرافضة يتجاهل

: قال لنا أبو بكر الخطيب. المتهم به األهوازي: قال ابن عساكر» قال الذهبي 
الكشـف   2/231لسـان الميـزان   2/262ميزان االعتدال)« كذابعلي األهوازي 

 (.1/12الحثيث
 .الرافضة بعد ذل  كذبفانظر إلى 
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 رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء
عن قول  ونافعالرافضة يدو. ر  ال يحرص على التنزيهالمش: أوال 

  ينمنزه ونكونيفكيف : ي الهوت األبدلوع. الخميني فاطمة اله

ويمكن . من صحح الرواية ليس وهابيا وهو يصححها على أنها منام: ثانيا 
للنبي أن يرى شيئا على خالف حقيقته كما رأى إبراهيم أنه يـذبح ولـده   

 .اسماعيل ولم يفعل
الحديث تسرب من رواة الشيعة باعترافهم المحيطين بجعفـر الصـادق    هذاو

قلت ألبي عبد : عن يعقوب السراج» ففي كتاب التوحيد . وبالتحديد هشام بن الحكم
. اهلل عليه السالم إن بعض أصحابنا يروون أن اهلل صورة مثل صـورة اإلنسـان  

ساجدا ثم رفع رأسـه  فخر أبو عبد اهلل  «إنه في صورة أمرد جعد قطط: وقال آخر
بحـار   103التوحيـد للصـدوق ص  )« سبحان الذي لـيس كمثلـه شـيء   : فقال

وقد صحح المجلسي رواية الكافي التي تتهم هشـام بـن الحكـم     (.3/305األنوار
 (.2/1مرآة العقول)الرافضي كان يروي عن الصادق القول بأن اهلل جسم أجوف 

لباطلة وردت مـن قبـل   فهذه الرواية تدل بوضوح على أن هذه الرواية ا
 (.من أصحابنا)بدليل قول القائل . المحيطين بجعفر الصادق

 

مثل هذا الحديث ال يوجد في كتب الحديث وإنما في كتب نقد الرواة كميزان  
وفي هذا الكتاب ينقد الذهبي الكثير مـن الـرواة الوضـاعين    (. 2/513)االعتدال 

 !!!ومسلم فتأمل ين فهو ليس كتابا في الحديث كالبخاريكذابوال
وهذه الرواية مروية من طريق حماد بن سلمة وهو ثقة ولكن قال ابن الثلجي  
سمعت عباد بن صهيب يقول إن حمادا كان ال يحفـظ وكـانوا يقولـون إنهـا     » 
بن اوقد قيل إن . قد دست في كتبه( الروايات العجيبة حول بعض الصفات االلهية)

 (.1/512ميزان االعتدال)« كتبه أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في



 

 
181 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

وآفة الرواية ليس حمادا وإنما إبراهيم بن أبي سويد قال الحافظ ابـن حجـر    
 (.1/127تهذيب التهذيب)« هو إبراهيم بن الفضل الذراع» العسقالني 

مترو  »وقال النسائي ( 1/111التاريخ الكبير)منكر الحديث »قال البخاري  
الضـعفاء  )وقاله الدارقطني في العلل وفـي  ( 2صالضعفاء والمتروكون )الحديث 

 (.1والمتروكون ص

 رأيت ربي في أحسن صورة 
صلى اهلل عليه  -عن النبي  -رضي اهلل عنه  -روى عبد الرحمن بن عائش 

فيم يختصم المال االعلى : رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي »أنه قال  -وسلم 
بين كتفي، حتى وجدت بردهـا بـين   أنت أعلم يا رب، فوضع كفه : يا محمد قلت

 .ثدي، فعلمت ما في السموات واالرض
ويمكن للنبي أن . من صحح الرواية ليس وهابيا وهو يصححها على أنها منام

 .يرى شيئا على خالف حقيقته كما رأى إبراهيم أنه يذبح ولده اسماعيل ولم يفعل
أخـرى،   وحسنه مرة وصححه(  361/  5والحديث رواه الترمذي في سننه 

وابن الجـوزي فـي الموضـوعات    (  152/  1) والخطيب البغدادي في تاريخه 
الآللـي  )وأورده السيوطي فـي كتابـه   ( 1/317)والطبراني في الكبير ( 1/125)

سـير اعـالم   )وذكره الـذهبي فـي   . (1/31المصنوعة في االحاديث الموضوعة
وهو خبـر منكـر   وهو بتمامه في تأليف البيهقي  »وقال ( 112-10/113النبالء

 . اه «...نسأل اهلل السالمة في الدين
وقال عقبـه  ( بتحقيق الكوثري 300ص االسماء والصفات)ورواه البيهقي في 

 .«وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف» 
المطبـوع بهـامش   ( 2/312النكت الظراف)وقال عنه الحافظ ابن حجر في  

كتاب تعظيم قدر الصالة  قال محمد بن نصر المروزي في: قلت» تحفة االشراف 
 . اه« هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة
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 .«هذا ليس بشئ »( 6/115)وقال االمام أحمد عنه كما في تهذيب التهذيب 
كل أسـانيده  » البن الجوزي ( 1/32العلل المتناهية)وقال الدارقطني كما في 
 .اه «مضطربة ليس فيها صحيح

أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة يرويه معـاذ  : د رضي اهلل عنهوقال أحم
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكل أسانيده مضطربة لـيس فيهـا صـحيح،    
ورواه قتادة عن أنس واختلف على قتادة فرواه يوسف بن عطية عن قتادة ووهـم  

ـ   اس فيه، ورواه هشام عن قتادة عن أبي قالبة عن خالد بن اللجالج عن ابـن عب
ووهم في قوله عن ابن عباس وإنما رواه خالد عن عبد الرحمن بن عائش وعبـد  
الرحمن لم يسمعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإنما رواه عن مالـ  بـن   

فقد روي من أوجه كلها ضعيفة وأحسـن  : وقال أبو بكر البيهقي. يخامر عن معاذ
 .طرقه تدل على أن ذل  كان في النوم

قال رسول اهلل صلى : قال» حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه وقد روي من 
فيم يختصـم المـال االعلـى     : فقال. أتاني آت في أحسن صورة» اهلل عليه وسلم 

ال أدري، فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثدي ، فعرفت كل شـئ  : فقلت
عليـه   خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل: وروي من حديث ثوبان قال. «يسألني عنه

يـا  : إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة فقال لـي : وسلم بعد صالة الصبح فقال
ال أدري يا رب، فوضع كفه بـين كتفـي،   : فيم يختصم المال االعلى  قلت: محمد

وروي  .«حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي ما بين السـماء واالرض 
لما كنت ليلـة   » ه وسلم أنه قالعن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى اهلل علي

 .«أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة
وذلـ    .وفي بعضـها أتـاني آت   ،وهذه أحاديت مختلفة، وليس فيها ما يثبت

 .يرفع االشكال، وأحسن طرقها يدل على أن ذل  كان في النوم
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روت أم طفيل امرأه أبي بن كعب أنها سمعت رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   و
رأى ربه عزوجل في المنام في أحسن صـورة، شـابا مـوفرا،    »  نهوسلم يذكر أ

 .«رجاله في خضرة، عليه نعالن من ذهب، على وجهه فراش من ذهب
والحافظ البيهقي في االسماء والصفات ( 25/123)رواه الطبراني في الكبير 

 . وغيرهم( 1/125الموضوعات)وابن الجوزي في ( 226-227)
( 6/500)ة هذا الشأن كالبخاري فـي تاريخـه   وقد طعن في هذا الحديث أئم

وابن حبان فـي  ( 3/311دادغتاريخ ب)حمد بن حنبل ويحيى بن معين، والنسائي أو
» حيث قـال  ( 10/15)تهذيب التهذيب في وابن حجر العسقالني ( 5/225)الثقات 

 .(7/2212الكامل في ضعفاء الرجال)وابن عدي  «وهو متن منكر
 

كـان  : بن حماد بن معاوية المروزي، قال ابن عدي وهذا الحديث يرويه نعيم
وفـي إسـناده   . ليس نعيم بشئ في الحـديث : وقال يحيى بن معين. يضع الحديث

ومن مروان : مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر، قال أبو عبد الرحمن النسائي
حتى يصدق على اهلل عزوجل  وقال مهنى بن يحيى، سألت أحمد عن هذا الحديث 

هذا حديث منكر مجهول يعني مروان بن عثمان قـال وال  : بوجهه وقالفأعرض 
 .يعرف أيضا عمارة

( 271رقـم  السنة البـن أبـي عاصـم   )وقد صححه األلباني في تعليقه على 
بالشواهد ولم يتنبه إلى متن الحديث المنكر الذي طواه ابن أبي عاصم ولم يـذكره  

 !«عيف مظلمحديث صحيح بما قبله واسناده ض: هنا  فقال هنا 
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رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر في خضر عليه نعالن 
 من ذهب

قال ابن حبان أنه حديث منكر ألن عمارة بن عامر بن حـزم   «قال الهيثمي 
مجمـع  ) »األنصاري لم يسمع من أم الطفيل ذكره في ترجمة عمارة فـي الثقـات  

 (.7/171الزوائد
ميـزان  )طعن أهـل العلـم بـه    وفيه مروان بن عثمان حكى الذهبي : قلت
 (. 7/22االعتدال

 (.13/311تاريخ بغداد)كذل  فعل الخطيب البغدادي في مروان بن عثمان 
 (.1/21العلل المتناهية في األحاديث الواهية)كذل  فعل ابن الجوزي في 

 (.1/225تنزيه الشريعة )كذل  فعل مال علي قاري في 
رأيت ربـي  » لحديث بهذا النص أن األلباني صحح ا كذابوزعم الكوراني ال

علـى وجهـه   . في المنام في صورة شاب موفر في خضر عليه نعالن من ذهـب 
 (.172الوهابية والتوحيد ص)« فراش من ذهب

رأيت ربي )فإن الشيخ األلباني صحح القسم األول منه والذي هو  كذابوهو 
الروايـة   هكذا. «وذكر كالما» قال ابن أبي عاصم (. في المنام في أحسن صورة

الكـوراني الـذي أورد    كذابعليه نعالن من ذهب كما فعل ال)فقط من غير زيادة 
ثم افترى علـى شـيخنا   ( الخ..عليه نعالن من ذهب)النص كامال في كتابه بما فيه 

 .بأنه صححه بهذا النص
إن ربـي  )والحديث الذي قبله هو هكذا « حديث صحيح بما قبله»قال األلباني 
السـنة  )« وإسناده ضعيف مظلـم »ثم قال األلباني (. أحسن صورةأتاني الليلة في 

 (.271ألبي عاصم ح رقم 



 

 
184 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

 رأيت ربي في حظيرة من الفردوس
في صورة شاب عليـه  ة من الفردوس رأيت ربي في حظير »الحديث بتمامه 

 .«تاج يلتمع البصر
 .ال أصل له في شيء من كتب الحديث

 لؤلؤرأيت ربي في صورة شاب أمرد دونه ستر من 
ال في كتب ( 1/512ميزان االعتدال)هذا الحديث موجود في كتب نقد الرواة 

 .الحديث كالبخاري ومسلم
. كان يفتعل الحديث ولم يكن بصـدوق : فيه النضر بن سلمة شاذان المروزي

وكان إسماعيل بن أبى أويس يذكره بذكر سـوء وقـال عبـد العزيـز األويسـي      
ذ كتبنا فنسخها ولم يعارض بها ولم يسمع منا وإسماعيل بن أبى أويس إن شاذان أخ

 (.1/210الجرح والتعديل)« وذكراه بالسوء
رأيت ربي : عن عمارة بن عامر ، عن أم الطفيل ـ أنها سمعت النبي يقول  

ميـزان  . في أحسن صورة شابًا موقرًا رجاله في خصر عليه نعالن مـن ذهـب   
 . 261ص  2ج   ااِلعتدال للذهبي

قال أبو عبد الرحمان النسائي ومن مروان  س عن قول الذهبيسكت المدل »قلت 

 .«حتى يصدق على اهلل تعالى

رأيت على باب الجنة مكتوبا ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل علري  
 أخو رسول اهلل

 : فيه. موضوع
ميـزان  ) »لـيس بشـي   «قال الدارقطني . أبو يعلى حمزة بن داود المؤدب

  (.1/607االعتدال
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ميزان )تركه الدارقطني والذهبي . مترو : ن الربيع النهدي الكوفيوسليمان ب
  (.2/207االعتدال

 كـذب لـة ال آنسبه الحاكم وابـن عـدي   . وكادح بن رحمة الزاهد أبو رحمة
 .وعامة ما يرويه غير محفوظ وال يتابع عليه في أسانيده .والوضع

الـراوي  ضعفه الدارقطني وهو غير يحيى بن سـالم  . ويحيى بن سالم كوفي
 (.2101أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة رقم)عن ابن عمر 

 رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها
حيث إن الصحابي أخبر عما رأى في وقت جاهليته فإن ال حرج من القـول   

بأن هذا ما ظنه ال سيما أنه في رواية رآى قردا وقردة مع بعضهما فجاء قرد آخر 
فهذه صورة الحكاية ظنهـا  . القردة اآلخرون ورجموهماوأخذها منه فاجتمع عليها 

وصح  ولو أخبر بها النبي .  وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي. رجما للزنى
 .فإننا صدقناه فيما هو أعظم من ذل . السند عنه قبلناه

وإن عنـد  . إن صحت هذه الحادثة فتبين أن القردة أطهـر مـن الخنـازير    
فقد روى الطوسي . الفروج ما يقترب من مذهب الخنازير الرافضة القائلين بإعارة

 له مـا  س بهأقال نعم الب خيه فرجألبي جعفر قال قلت الرجل يحل أعن محمدعن 
 3/121ذكر والطوسي في االستبصـار   (.3/136كتاب الستبصار)ه منها ـحل لأ
 .«هعن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد اهلل عن عارية الفرج فقال ال بأس ب»

 أيدته بعلي ونصرته.. رأيت في ساق العرش مكتوبا
 :فإن فيه. وهذا موضوع مسلسل بالرافضة

متفق على ضـعفه بـل   . أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية الكوفي
 .وعده السليماني من الرافضة. «مترو »قال الدارقطني 
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س بثقة وال لي» بل قال . «ليس بشي»قال ابن معين : عمرو بن ثابت الكوفي
أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة . )«يروي الموضوعات»وقال ابن حبان . «مأمون

 (.2102ح رقم 10/522والموضوعة 

إذا خال لهم المسجد قراموا إلرى    رأيت نفرًا من أصحاب النبي 
 رمانة المنبر القرعا فمسحوها

ل فيه عن زيد بن الحباب عن أبي مودودة عن يزيد بن عبد المل  بن قسيط قا
تهـذيب   2/100ميـزان االعتـدال  )صـدوق كثيـر الخطـأ    : زيد بن الحبـاب 

واالضطراب من جهـة  . لكنه مقبول في غير الرواية عن الثوري( 3/202التهذيب
وربما هو يزيـد بـن   . يزيد بن عبد المل  ابن قسيط حيث ال يوجد راٍو بهذا االسم

عبـد  )فإن يكن هـو فهـو   . وفيه أبو مودودة ولعله أبو مودود. عبد اهلل بن قسيط
والمقبول عنده يكون ( 2011التقريب)قال ابن حجر مقبول ( العزيز بن أبي سليمان

 . ولم يتابعه أحد في هذه الرواية. إذا لم ُيتابعه أحد ًالّين
والرواية التي جاءت بعدها عند مصنف ابن أبي شـيبة أوثـق منهـا وهـي     

دكين عن سفيان عن عبـد اهلل بـن   حدثنا أبو بكر قال نا الفضيل بن : مناقضة لها
صـحيحة  : يزيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده علـى المنبـر  

 .وعليها عمل السلف
 .فرواة السند مجهولون بسبب اللغط في ضبط أسمائهم

والرواية تتعارض مع ما ثبت عن عمر رضي اهلل عنه شدة التحذير من تتبع 
 :آثار األنبياء

ما هذا  قالوا مكاٌن صلى فيه : ون فيه فقالليص ًايتناوبون مكان ًارأى عمر قوم
إنما هل  من كان قـبلكم  ، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد: رسول اهلل قال

أخرجه ابن وضاح القرطبـي  ) «من أدركته فيه الصالة فليصلّّ وإال فليمض. بهذا
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 2/376بة في المصـنف  واللفظ له وابن أبي شي 21في كتاب البدع والنهي عنها 
رواه سعيد بن منصور في سننه وابن وضاح بإسناد صحيح علـى  » وقال األلباني 
 21انظر تخريج أحاديث فضائل الشـام ودمشـق للربعـي ص    )« شرط الشيخين

 (.2/1212ووفاء الوفا للسمهودي 
« فأمر بها فقوطَعْت  يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي ًاوبلغه أن أناس» 

 .«إسناده صحيح» ( 7/221)الفتح )ل الحافظ في قا
 .حيث حافظ عليه نص ونفخذوه أيها المقلد

رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة » وعن ابن عمر قال 
وقد بحث عنها ( 2151رواه البخاري رقم) «كانت رحمة من اهلل، التي بايعنا تحتها

حدثني أبي أنه  »اء ذهابهم للحج فقال لهم سعيد أناس في زمن سعيد بن المسيب أثن
فلما خرجنا مـن العـام المقبـل    : قال. تحت الشجرة كان فيمن بايع رسول اهلل 

ثم أنسيتها بعد » وفي رواية  «فعميت علينا» وفي رواية  .«نسيناها فلم نقدر عليها
يعلموها  لم إن أصحاب محمد  »: قال سعيد للحجيج الباحثين عنها. «فلم أعرفها

 (.2162و 2163و 2162رواه البخاري) «وعلمتموها أنتم 
ال يجوز ترجيحها وتقـديمها  رواياتكم المعلولة المضطربة المنقطعة الضعيفة ف

بعد موته والتوسل  على رواية عمر عند البخاري في تر  التوسل بدعاء النبي 
ربون به من روايـة  بدعاء عمه العباس، فكيف وأن القوم يقدمون حديثًا ضعيفًا ويه

بعد موته، وهـذا لـيس    عمر القطعية السند، الدالة على تر  السلف التوسل به 
والمتجرد لعلم الكالم ال يمكن أن يتجرد لعلـم  . سبيل الصادقين المتجردين للحديث

 .كيف ال وكثير من الحديث يتعارض وأصول علم الكالم. الحديث
ة لكنه لم يرو في مس القبر فأمـا  روي عن أحمد في مس المنبر والرمان. نعم

الرمانة والمنبر فقد احترقا وأما القبر فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يمسه 
 .بل الثابت عنهم النهي عن مسه كما ثبت عن ابن عمر 
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وكـان  » ( 23البدع والنهي عنهـا ص  )قال ابن وضاح محدث األندلس في 
وتل  اآلثـار  ، رهون إتيان تل  المساجدمال  بن أنس وغيره من علماء المدينة يك

 .«ما عدا قباًء وأحدا للنبي 

 رحم اهلل عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار
 (.3/125المستدر  ) »صحيح على شرط الشيخين «رواه الحاكم وقال 

 .المختار ساقط: فيه المختار بن نافع التميمي قال الذهبي تعقيبا على الحاكم
 (.6522التقريب ) »ر ضعيفالمختا «قال الحافظ 

 الذي ينبت في األرض
 (.3162أنظر ضعيف الجامع رقم)ضعفه األلباني كما تقدم 

 الركاز الذهب والفضة الذي خلقه اهلل في األرض يوم خلقت
« تفرد به عبد اهلل بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدا» قال البيهقي . ضعيف

وصرح الزيلعـي فـي   ( 2/51يرفيض القد)والمناوي في (. 2/252السنن الكبرى)
 (.في الركاز العشور)أن هذه الرواية مخالفة للحديث النبوي ( 2/310نصب الراية)

 3163رقم)وقد ضعفه األلباني هو والرواية التي بعده كما في ضعيف الجامع 
 (.3162و

 زينوا مجالسكم بذكر علي
 : يدعي الرافضة أن الحاكم رواه في المستدر  كما في هذا الرابط

shia.com/html/ara/books/fadael/fadael.html-http://www.al 
 .ولم أجده في المستدر  مطلقا

http://www.al-shia.com/html/ara/books/fadael/fadael.html
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 وفي الركاز الخمس.. السائمة جبار.. السائبة
رواه . ألزديهو ابن حبيب ا: فيه مجالد وهو ابن سعيد عباد بن عباد. ضعيف
 (.3/335المسند)أحمد في 

حتـى  . يحتج الشيعة بهذا الحديث على أن الركاز مطلق المدفون في األرض
فإن الركاز دفـن  . كذبوهو . يسلم لهم مذهبهم في أخذ الخمس من عامة المسلمين

 .والشيعة يأخذونه من أهل اإلسالم. الكفار وأهل الجاهلية

 اهلل يتبرك بمسه وتقبيله سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول
ويتبر  بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثـل   النبي يمس منبر سألته عن الرجل 

العلـل  )« ذل  أو نحو هذا يريد بذل  التقرب إلى اهلل جل وعز فقال ال بأس بـذل  
 (.2/212ومعرفة الرجال

الفقيـه  » األثرم وهو ثقة أخذ عن أحمـد مباشـرة   هذا يتعارض مع ما رواه 
تقريـب  ) «ثقـة حـافظ   »(. 1/276تهذيب الكمال)فظ صاحب أحمد بن حنبل الحا

 (. 1/12التهذيب
 رأيت أهل العلم من أهل المدينة ال يمسون قبر النبي » : قال ابن األثرم

وفاء الوفا  2/573الفروع  3/551المغني )« يقومون من ناحية فيسّلمون 
 .ن عن أحمدفتعارضت الروايتا: قال ابن حجر الهيتمي .(2/1203

ثم إن الحافظ ابن حجر العسقالني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قد اسـتبعدوا  
 [.2/1202وفاء الوفا .  3/275فتح الباري ]ذل  

وشك  ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضًا، وذكـر أن بعـض   
وقرينة ذل  ما رواه عنه األثرم من أنه سـئل عـن   . أصحاب أحمد استبعدوا ذل 

حاشية لهيتمـي علـى   ]ما أعرف هذا : والتمسح به فقال لمس قبر النبي  جواز
 [.252شرح اإليضاح في المناس  
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من أنه ال يستحب التمسح بحائط » : ويؤيد ذل  ما جاء في مغني الحنابلة: قال
 .«القبر وال تقبيله

ألن فيه إفراطًا في تعظيم القبـور أشـبه   » وجاء سبب هذا النهي في المغني 
م األصنام وألن الصالة عند القبور أشبه بتعظيم األصنام بالسجود وألن ابتداء بتعظي

« عبادة األصنام كان في تعظيم األموات باتخاذ صورهم ومسحها والصالة عنـدها  
وكالم صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز ال مجرد . نفس المصدر والصفحة]

قال ابن حجر  [.1111ض الحديثة مكتبة الريا: ط 501-2/507المغني )الكراهة 
  .فتعارضت الروايتان عن أحمد: الهيتمي

 فهذه الرواية عن أحمد متعارضة مع ما ثبت عن أحمد من عدم جواز ذل 
 .«أهل العلم كانوا ال يمسونه »  قال أحمد
 «وال يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب» : قال المرداويولهذا 

 .(2/53اإلنصاف)
ارض أيضا مع مواقف السلف ممن لم يثبت عنهم التبـر  بـالقبر ال   ويتع
 .ة الناس كانت وال تزال في القبرسيما وأن فتن

إن أصولنا مـن  : ولو فرضنا صحة نسبة هذا إلى أحمد رحمه اهلل فإننا نقول
كتاب وسنة ومن فعل السلف وأقوال األئمة المعتمدين وسائر أصـحاب المـذاهب   

. فنحن مع تعظيمنا ألحمـد متمسـكون بأصـولنا   . قوله هذااإلسالمية على خالف 
ولسنا نحن المخالفين له وإنما المخالفون له علماء أجالء جهابذ من مثل اإلمام أحمد 

فإن مكانته العلمية محفوظـة  . وأما الحكم عليه بالبدعة فنقول كال. رحمه اهلل تعالى
د خالف ابن عبـاس فـي   فق. وليس كل من وقع في بدعة اعتبر مبتدعا. في قلوبنا

حكم المتعة وفعلها جمع من الصحابة ولم يكونوا يعلمون بنسخها إلى التحريم فلـم  
 .يلزمهم أحد بالزنا مع انه في دين اهلل كذل 

 كذب الرافضة أن الوهابية أو المانعين
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ومنع الوهابيـة تعظـيم القبـور    » : وقال محسن األمين العاملي الشيعي
ن لمس وتقبيل لها وألعتاب مشاهدها وتمسح بها وطواف وأصحابها والتبر  بها م

 (.221كشف االرتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب)« حولها 
 من السلف
ما هذا  قالوا : فقال» رأى عمر قومًا يتناوبون مكانًا يصّلون فيه  -

أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم : مكاٌن صلى فيه رسول اهلل قال
من أدركته فيه الصالة فليصلّّ . كان قبلكم بهذامساجد، إنما هل  من 

أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي )« وإال فليمض 
وقال  2/376واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف  21عنها 

رواه سعيد بن منصور في سننه وابن وضاح بإسناد صحيح "األلباني 
لشام ودمشق على شرط الشيخين، انظر تخريج أحاديث فضائل ا

  [2/1212ووفاء الوفا للسمهودي  21للربعي ص
فأمر بها  وبلغه أن أناسًا يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي »  -

 (. إسناده صحيح( 7/221)قال الحافظ في الفتح ]« فقوِطَعْت 

حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن : قال يحيى بن معين -
رواه أبو الحسن علي بن عمر .  ر النبي عمر أنه كان يكره مس قب

القزويني في أماليه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان يكره مس قبر 
سير أعالم " )رجاله ثقات"قال الشيخ شعيب األرناؤوط ] النبي 
  .([12/373النبالء 

ولوال أني رأيت رسول اهلل يقبل  ما » عمر للحجر األسود قول و -
 .(1/212ن والوجهين الروايتيكتاب )« قبلت  

 :األحناف
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وكره أبو حنيفة البناء على » (: 1/320)قال الكاساني في بدائع الصنائع 
وقد صرح بالتحريم ابن المل  من . القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم

 .«األحناف 
 :الشافعية

بعده أبا بكر وعمر وهما خير هذه األمة  وقد تر  » الشافعي قال الشاطبي
ر ممن يوصف الناس بعدهم باألولياء ولم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح وخي

أن متبركًا تبر  به على النحو الذي يفعله العامة في المشايخ من لمس الجسد 
 .(2/1االعتصام) «والثياب، فهو إجماع منهم على تر  تل  األشياء 

الفقهاء  وكان من –وقال اإلمام محمد بن مرزوق الزعفراني » النووي قال 
وعلى هذا : قال. وال يستلم القبر بيده وال يقبله(: في الجنائز)في كتابه  –المحققين 

واستالم القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام اآلن من : قال أبو الحسن. مضت السنة
 .«المبتدعات المنكرة شرعًا ينبغي تجنب فعله وُينهى فاعله 

وقال الفقهاء [: اب الزيارةآد]وقال أبو موسى األصفهاني في كتاب 
المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة » : المتبحرون الخراسانيون

مستقباًل وجه الميت يسلم وال يمسح القبر وال يقبله وال يمسه فإن ذل  من عادة 
وما ذكروه صحيح ألنه قد صح النهي عن تعظيم القبور وألنه إذا : قال. النصارى

م الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب لم يستحب استال
المجموع ]« فألْن ال يستحب مس القبور أولى واهلل أعلم : استالم الركنين اآلخرين

 [.5/311شرح المهذب ص 
« وال يمس قبرًا وال حجرًا فإن ذل  من عادة النصارى » : الغزاليوقال 
إحياء )« مشاهد من عادة اليهود والنصارى فإن المس والتقبيل لل» : وقال أيضًا
 (.2/211و 1/251علوم الدين
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كما إلى تحريم شد الرحال إلى القبر األشاعرة م من إلى تحريالجويني وذهب 
 1/106النووي على مسلم ]حكاه عنه النووي وابن حجر العسقالني والزبيدي 

لسبكي أن وذكر ا. [2/216إتحاف السادة المتقين  3/65فتح الباري  161و
الجويني كان ينقل عن شيخه الفتوى بمنع شد الرحال إلى غير المساجد الثالثة وأنه 

شفاء ]حرام، وهو الذي أشار إليه القاضي حسين والقاضي عياض في اختياره 
ونقل السبكي قول القاضي بأن وفاء النذر يلزم لمن نذر شد  .[122-121السقام 

غيرها مما ال يلزم، وال يلزم شد الرحال  بخالف» الرحال إلى المساجد الثالث 
« إليها ال لناذر وال لمتطوع بهذا النهي إال ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء

 .[122شفاء السقام ]
 المالكية

ال أرى أن يقف عند قبر » : وفي الشفاء للقاضي عياض عن مال  قال
ويدنو ويسلم وال »  :وروى ابن وهب عنه أنه قال« ولكن يسلم ويمضي  النبي 

ألن ذل  من عادة » : قال الشيخ مال علي القاري الحنفي معلقًا« يمس القبر 
 [.2/152شرح الشفا ]« النصارى 

قال مال  في رواية ابن » : وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل
دار : ط 1/261المدخل ]ال يمس القبر بيده ...  إذا سلم على النبي : وهب
ووصف من يطوفون بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله . [الفكر

ألن التبر  إنما » : بالجهال الذين ال علم عندهم وصرح بأن ذل  كله من البدع
 [.257 – 256/ 1المدخل ]«  يكون باالتباع له 

 .(3/311الذخيرة) القرافي أن التقبيل واالستالم خاصان بالكعبةذكر و
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ال خالف فيها واألدلة فيها ثابتة، والمنبر داخل  ر  بآثار النبي ومسألة التب
ولكن التبر  بالقبر شيء آخر . فيها إن شاء اهلل، مع ما قدره اهلل من إحراق المنبر

 .  لم يفعله الصحابة، وقد عرفت أنه كان أول أسباب الشر  عند قوم نوح
وح لهذه األصنام، ثـم  وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم ن» قال الحافظ 

وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره مـن  . «تبعهم من بعدهم على ذل  
 [.661 – 661: 1فتح الباري ]مسحون بصورته الصالحين ويت
وال  وال يستحب التمسح بحائط قبـر النبـي   » : قدامة في المغني قال ابن

يت أهل العلم من أهل المدينة ال رأ: قال ابن األثرم. ما أعرف هذا: قال أحمد تقبيله
الفـروع   3/551المغنـي  ]« يقومون من ناحيـة فيسـّلمون    يمسون قبر النبي 

 [.2/1203وفاء الوفا  2/573
رأيت األئمة يأمرون بهـدم  » : وكان أحمد ينهى عن البناء على القبور ويقول

ـ   [. 2/131ف القناع اكش]ما ُيبنى  اجد وكان أحمد يرى بطالن الصـالة فـي المس
 .المبنية على القبور

كره رفع قبـر فـوق شـبر    » وفي غاية المنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي 
ونقـل عـن ابـن    . وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر... وتجصيصه وتقبيله

: قـال .. يجب هدم القباب التي على القبور ألنها ُأسَِّست على معصية الرسول: القيم
 «واف بها وجعل مسجد عليها وبينها وتتعين إزالتـه  وحرم إسراج القبور وكذا الط

 .[الرياض –المؤسسة السعيدية : ط 270 – 261]
ُيَمّس  قبر النبي » : وروى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له

: وقيل لـه  .نعم قد جاء فيه: فالمنبر  قال: قيل له .ما أعرف هذا: وُيَتمّسح به  قال
نعـم،  : قال .أهل المدينة ال يمسون ويقومون ناحية فيسلمون إن من أهل العلم من

 .«وهكذا كان ابن عمر يفعل 
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وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد علـى  » : عّلق القاضي قائاًل
وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى اهلل تقف على التوقيف، واحتج بقول . «القبر 

كتـاب  )« يت رسول اهلل يقبلـ  مـا قبلتـ     ولوال أني رأ» عمر للحجر األسود 
 .(1/212الروايتين والوجهين 

 سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول اهلل يتبرك بمسه وتقبيله
ويتبر  بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل  النبي يمس منبر سألته عن الرجل 

علل ال)« يريد بذل  التقرب إلى اهلل جل وعز فقال ال بأس بذل ذل  أو نحو هذا 
 (.2/212ومعرفة الرجال

الفقيـه  » هذا يتعارض مع ما رواه األثرم وهو ثقة أخذ عن أحمـد مباشـرة   
تقريـب  ) «ثقـة حـافظ   »(. 1/276تهذيب الكمال)الحافظ صاحب أحمد بن حنبل 

 (. 1/12التهذيب
 رأيت أهل العلم من أهل المدينة ال يمسون قبر النبي » : قال ابن األثرم
وفاء الوفا  2/573الفروع  3/551المغني )« يسّلمون يقومون من ناحية ف

 .فتعارضت الروايتان عن أحمد: قال ابن حجر الهيتمي .(2/1203
ثم إن الحافظ ابن حجر العسقالني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قد اسـتبعدوا  

 [.2/1202وفاء الوفا .  3/275فتح الباري ]ذل  
د أيضًا، وذكـر أن بعـض   وشك  ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحم

وقرينة ذل  ما رواه عنه األثرم من أنه سـئل عـن   . أصحاب أحمد استبعدوا ذل 
حاشية لهيتمـي علـى   ]ما أعرف هذا : والتمسح به فقال جواز لمس قبر النبي 

 [.252شرح اإليضاح في المناس  
ط من أنه ال يستحب التمسح بحائ» : ويؤيد ذل  ما جاء في مغني الحنابلة: قال

 .«القبر وال تقبيله
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ألن فيه إفراطًا في تعظيم القبـور أشـبه   » وجاء سبب هذا النهي في المغني 
بتعظيم األصنام وألن الصالة عند القبور أشبه بتعظيم األصنام بالسجود وألن ابتداء 
« عبادة األصنام كان في تعظيم األموات باتخاذ صورهم ومسحها والصالة عنـدها  

وكالم صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز ال مجرد . ةنفس المصدر والصفح]
قال ابن حجر  [.1111مكتبة الرياض الحديثة : ط 501-2/507المغني )الكراهة 
  .فتعارضت الروايتان عن أحمد: الهيتمي

 فهذه الرواية عن أحمد متعارضة مع ما ثبت عن أحمد من عدم جواز ذل 
 .«ونه أهل العلم كانوا ال يمس»  قال أحمد
 «وال يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب» : قال المرداويولهذا 

 .(2/53اإلنصاف)
ويتعارض أيضا مع مواقف السلف ممن لم يثبت عنهم التبـر  بـالقبر ال   

 .سيما وأن فتنة الناس كانت وال تزال في القبر
 كذب الرافضة أن الوهابية أو المانعين

ومنع الوهابيـة تعظـيم القبـور    » : الشيعي وقال محسن األمين العاملي
وأصحابها والتبر  بها من لمس وتقبيل لها وألعتاب مشاهدها وتمسح بها وطواف 

 (.221كشف االرتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب)« حولها 
 من السلف
ما هذا  قالوا : فقال» رأى عمر قومًا يتناوبون مكانًا يصّلون فيه  -

أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم : هلل قالمكاٌن صلى فيه رسول ا
من أدركته فيه الصالة فليصلّّ . مساجد، إنما هل  من كان قبلكم بهذا

أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي )« وإال فليمض 
وقال  2/376واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف  21عنها 

وضاح بإسناد صحيح  رواه سعيد بن منصور في سننه وابن"األلباني 
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على شرط الشيخين، انظر تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
  [2/1212ووفاء الوفا للسمهودي  21للربعي ص

فأمر بها  وبلغه أن أناسًا يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي »  -
 (. إسناده صحيح( 7/221)قال الحافظ في الفتح ]« فقوِطَعْت 

أبو أسامة عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن حدثنا : قال يحيى بن معين -
رواه أبو الحسن علي بن عمر .  عمر أنه كان يكره مس قبر النبي 

القزويني في أماليه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان يكره مس قبر 
سير أعالم " )رجاله ثقات"قال الشيخ شعيب األرناؤوط ] النبي 
  .([12/373النبالء 

ولوال أني رأيت رسول اهلل يقبل  ما » د عمر للحجر األسوقول و -
 .(1/212الروايتين والوجهين كتاب )« قبلت  

 :األحناف
وكره أبو حنيفة البناء على » (: 1/320)قال الكاساني في بدائع الصنائع 

وقد صرح بالتحريم ابن المل  من . القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم
 .«األحناف 
 :الشافعية

بعده أبا بكر وعمر وهما خير هذه األمة  وقد تر  » الشافعي قال الشاطبي
وخير ممن يوصف الناس بعدهم باألولياء ولم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 

أن متبركًا تبر  به على النحو الذي يفعله العامة في المشايخ من لمس الجسد 
 .(2/1االعتصام) «والثياب، فهو إجماع منهم على تر  تل  األشياء 

وكان من الفقهاء  –وقال اإلمام محمد بن مرزوق الزعفراني » النووي قال 
وعلى هذا : قال. وال يستلم القبر بيده وال يقبله(: في الجنائز)في كتابه  –المحققين 
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واستالم القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام اآلن من : قال أبو الحسن. مضت السنة
 .«جنب فعله وُينهى فاعله المبتدعات المنكرة شرعًا ينبغي ت

وقال الفقهاء [: آداب الزيارة]وقال أبو موسى األصفهاني في كتاب 
المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة » : المتبحرون الخراسانيون

مستقباًل وجه الميت يسلم وال يمسح القبر وال يقبله وال يمسه فإن ذل  من عادة 
يح ألنه قد صح النهي عن تعظيم القبور وألنه إذا وما ذكروه صح: قال. النصارى

لم يستحب استالم الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب 
المجموع ]« فألْن ال يستحب مس القبور أولى واهلل أعلم : استالم الركنين اآلخرين

 [.5/311شرح المهذب ص 
« فإن ذل  من عادة النصارى وال يمس قبرًا وال حجرًا » : الغزاليوقال 
إحياء )« فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى » : وقال أيضًا
 (.2/211و 1/251علوم الدين
كما إلى تحريم شد الرحال إلى القبر األشاعرة م من إلى تحريالجويني وذهب 

 1/106النووي على مسلم ]حكاه عنه النووي وابن حجر العسقالني والزبيدي 
وذكر السبكي أن . [2/216إتحاف السادة المتقين  3/65فتح الباري  161و

الجويني كان ينقل عن شيخه الفتوى بمنع شد الرحال إلى غير المساجد الثالثة وأنه 
شفاء ]حرام، وهو الذي أشار إليه القاضي حسين والقاضي عياض في اختياره 

وفاء النذر يلزم لمن نذر شد ونقل السبكي قول القاضي بأن  .[122-121السقام 
بخالف غيرها مما ال يلزم، وال يلزم شد الرحال » الرحال إلى المساجد الثالث 

« إليها ال لناذر وال لمتطوع بهذا النهي إال ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء
 .[122شفاء السقام ]

 المالكية
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عند قبر  ال أرى أن يقف» : وفي الشفاء للقاضي عياض عن مال  قال
ويدنو ويسلم وال » : وروى ابن وهب عنه أنه قال« ولكن يسلم ويمضي  النبي 

ألن ذل  من عادة » : قال الشيخ مال علي القاري الحنفي معلقًا« يمس القبر 
 [.2/152شرح الشفا ]« النصارى 

قال مال  في رواية ابن » : وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل
دار : ط 1/261المدخل ]ال يمس القبر بيده ...  لى النبي إذا سلم ع: وهب
ووصف من يطوفون بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله [. الفكر

ألن التبر  إنما » : بالجهال الذين ال علم عندهم وصرح بأن ذل  كله من البدع
 [.257 – 256/ 1المدخل ]«  يكون باالتباع له 

 (.3/311الذخيرة) التقبيل واالستالم خاصان بالكعبة القرافي أنذكر و
ال خالف فيها واألدلة فيها ثابتة، والمنبر داخل  ومسألة التبر  بآثار النبي 

ولكن التبر  بالقبر شيء آخر . فيها إن شاء اهلل، مع ما قدره اهلل من إحراق المنبر
 .  قوم نوحلم يفعله الصحابة، وقد عرفت أنه كان أول أسباب الشر  عند 

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه األصنام، ثـم  » قال الحافظ 
وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره مـن  . «تبعهم من بعدهم على ذل  

 [.661 – 661: 1فتح الباري ]مسحون بصورته الصالحين ويت
وال  النبـي  وال يستحب التمسح بحائط قبـر  » : قدامة في المغني قال ابن

رأيت أهل العلم من أهل المدينة ال : قال ابن األثرم. ما أعرف هذا: قال أحمد تقبيله
الفـروع   3/551المغنـي  ]« يقومون من ناحيـة فيسـّلمون    يمسون قبر النبي 

 [.2/1203وفاء الوفا  2/573



 

 
311 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

رأيت األئمة يأمرون بهـدم  » : وكان أحمد ينهى عن البناء على القبور ويقول
وكان أحمد يرى بطالن الصـالة فـي المسـاجد    [. 2/131ف القناع اكش]بنى ما ُي

 .المبنية على القبور
كره رفع قبـر فـوق شـبر    » وفي غاية المنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي 

ونقـل عـن ابـن    . وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر... وتجصيصه وتقبيله
: قـال .. ُأسَِّست على معصية الرسول يجب هدم القباب التي على القبور ألنها: القيم

 «وحرم إسراج القبور وكذا الطواف بها وجعل مسجد عليها وبينها وتتعين إزالتـه  
 [.الرياض –المؤسسة السعيدية : ط 270 – 261]

ُيَمّس  قبر النبي » : وروى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له
: وقيل لـه  .نعم قد جاء فيه: فالمنبر  قال: هقيل ل .ما أعرف هذا: وُيَتمّسح به  قال

نعـم،  : قال .إن من أهل العلم من أهل المدينة ال يمسون ويقومون ناحية فيسلمون
  .«وهكذا كان ابن عمر يفعل 
وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد علـى  » : عّلق القاضي قائاًل

 تقف على التوقيف، واحتج بقول وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى اهلل. «القبر 
كتـاب  )« ولوال أني رأيت رسول اهلل يقبلـ  مـا قبلتـ     » عمر للحجر األسود 
 .(1/212الروايتين والوجهين 

 سألت اهلل فيك خمسا فأعداني أربعا ومنعني واحدة
حدثنا احمد بن غالب بن األجلح بن عبد السالم أبـو العبـاس   » تمام الحديث 

بن الضريس حدثنا عيسى بن عبد اهلل بن عمر بن على بـن   حدثنا محمد بن يحيى
أبى طالب حدثني أبى عبد اهلل بن عمر عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالـب  

فأعطاني أربعا ومنعنى واحدة سـألته  سألت اهلل في  خمسا  قال قال رسول اهلل 
ـ   واء فأعطاني في  ان  أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة وأنت معي معـ  ل

 .«الحمد وأنت تحمله واعطانى ان  ولى المؤمنين من بعدي
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هذا حـديث ال  » قال ابن الجوزي . بد اهلل بن عمرفيه عيسى بن ع: موضوع
وقد ذكرنا آنفا عن ابن حبان الحافظ انه قال عيسى يروي  يصح عن رسول اهلل 

عـن   هذا حديث ال يصح» وقال ابن الجوزي . ائه اشياء موضوعةعن ابيه عن آب
وقد ذكرنا آنفا عن ابن حبان الحافظ انه قال عيسى يروي عن ابيـه   رسول اهلل 

 .(1/226العلل المتناهية)« عن آبائه اشياء موضوعة

 سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول اهلل دونكم
رواه الحــاكم فــي . إنــه أولنــا بــه لحوقــا وأشــدنا بــه لزوقــا: فقــال

 (.3/125المستدر )
هـذا  : قلـت . رواه الحاكم في المناقب وقال صـحيح اإلسـناد   »قال الحافظ 

 (.12/701إتحاف المهرة)« الحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختالفا كثيرا
أن الحاكم أضعف مـن   «والحاكم متساهل في التصحيح حتى قال ابن تيمية 

 .»يصحح األحاديث
ـ  دلس وفيـه  الرواية من طريق أبي اسحاق السبيعي وهو قد اختلط كما أنه م

 .تشيع
وفي السند شري  بن عبداهلل القاضي وهو مدلس وضعيف وما انفرد به منكر 

 .كما قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل

 أن ال يكفر أمتي فأعطانيها( أي اهلل)سألته 
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقـري  

ي عن إسماعيل السدي عن أبي المنهال عن أبـي  قال حدثنا أسباط بن نصر الهمدان
هريرة عن النبي قال سألت ربي عز وجل ألمتي أربعة خـالل فأعطـاني ثالثـا    

صعقة واحدة فأعطانيها وسألته أن ال يسـلط  يكفر أمتي ي واحدة سألته ان ال ومنعن
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عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن ال يعذبهم بما عذب به األمـم قـبلهم   
 .«عطانيها وسألته أن ال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهافأ

« لم يرو هذا الحديث عن السدي إال أسباط تفرد به العنقـري  »قال الطبراني 
رواه أبو هريرة مرفوعا وهو مرسل كما أفاده الحافظ و (.2/221المعجم األوسط)

 (.1/213)ابن حجر في الفتح 

 سباق األمم ثالثة السايق ثالثة
 .«علي بن أبي طالب عيسى صاحب يس، وإلى محمد  فالسابق إلى
ورواه . أخرجه الثعلبي وفيه عمرو بن جمـع وهـو متـرو    » قال الحافظ 

لسـان   2/10الكـافي الشـافي  )« العقيلي والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس
 (.2/212التهذيب 2/2/256الميزان

 (زينب تستحم لما رأى ) سبحان اهلل مقلب القلوب
ثنا الساجي ثنا الحسن بن علي الواسطي قال ثنا علي بن نوح » رواية تمام ال

رأى زينب  عن الشعبي أن رسول اهلل ثنا محمد بن كثير ثنا سليم مولى الشعبي 
فقال زيد بن حارثة أال أطلقها يا رسـول  سبحان اهلل مقلب القلوب بنت جحش فقال 

قول للـذي أنعـم اهلل عليـه    وجل وإذ ت اهلل فقال أمس  علي  زوج  فأنزل اهلل عز
 . «..وأنعمت عليه أمس  علي  زوج  اآلية

( 1/21الضعفاء للنسـائي )« ليس بثقة» قال النسائي : فيه سليم مولى الشعبي
الكامـل فـي    2/162الضـغفاء الكبيـر  )« ضـعيف » وقال يحيى بـن معـين   

 (.3/316الضعفاء
» ه البخـاري  قال عن. وهو أحد ضعفاء الحديث. الكوفيمحمد بن كثير وفيه 

وعامة أهل العلـم قـالوا   ( 613ترجمة رقم 1/217التاريخ الكبير)« منكر الحديث
 .عنه ذل  وخالف ابن معين الكل في ذل  فحسنه
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ن من أهل العلم هذه الرواية المنكـرة وقـال الحـافظ فـي     والمحققوقد رد 
 .«ال ينبغي التشاغل بهذه الروايات» بأنه ( 1/523الفتح)

كد أن الصحيح من أقـوال  أعرض عنها وأه الروايات ثم القرطبي هذروى و
المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العالء القشيري والقاضي 

إنمـا هـو    وتخشى الناس  أبي بكر بن العربي وغيرهم أن المراد بقوله تعالى
ثـم قـال   . إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء األبناء وتزوج بزوجة ابنه

هوي زينب امرأة زيد فهذا إنما يصـدر عـن جاهـل     فأما ماروي أن النبي »
 . «أو مستخف بحرمته بعصمة النبي 

أمس  علي  زوج  وقد أخبره  هـل فإن قيل ألي معنى قال»  قال ابن العربي
أراد أن يختبر منه مالم يعلمه اهلل من رغبته فيها أو رغبته عنها  اهلل أنها زوجه قلنا

 .«بدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها مالم يكن علمه منه في أمرهافأ

 ستكون فتنة فمن أدركها فعليه بخصلتين بكتاب اهلل وعلي
داهر بن داهر رافضي بغيض ال يتابع علـى باليـاه   » قال الحافظ . مكذوب

يـا  »أنه قال  ذكره العقيلي من حديث عبد اهلل بن داهر عن أبيه داهر عن النبي 
أنظـر  )واتهمه ابن عدي بالوضع لهذا الحـديث  « ..أم سلمة علي لحمه من لحمي

الكامـل فـي    2/27الضـعفاء للعقيلـي   3/2ميزان االعتدال 2/213لسان الميزان
 (.2/221الضعفاء

 سدوا األبواب كلها إال باب علي
أما بعـد فـإني   » وفي رواية . «أمرني ربي بسد األبواب كلها»وفي رواية 

 .«...هذه األبوابأمرت بسد 
والسـيوطي فـي الآللـئ    ( 367و1/365الموضوعات )رمزه ابن الجوزي 

 .«تفرد به أبو عبد اهلل العلوي الحسني» 7/202وقال الخطيب البغدادي  1/326
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وصححه ولكن تعقبـه الـذهبي بقولـه     3/125ورواه الحاكم في المستدر  
ه ميمون أبو عبـد اهلل  هكذا قال والصواب أن« رواه عوف عن ميمون بن عبداهلل»

كان يحيى ال يحـدث عنـه   : قال إسحاق عن علي: قال البخاري. البصري الكندي
« مـتكلم فيـه  »وقال أبو داود لآلجري ( 1/306والصغير 7/1251التاريخ الكبير)
وثقه ابـن  »عن ميمون هذا  1/112وقال الهيثمي في الزوائد (. سؤاالت اآلجري)

ق ابن حبان ليس حسـما فـي المسـألة فإنـه     وتوثي: قلت. «حبان وضعفه جماعة
 .متساهل عند أهل المعرفة بفن الرواية

زعم األحباش أن من بغض ابن تيمية لعلي رضي اهلل عنه قـال إن الحـديث   
بمجموع طرقه مـع  ( 6-5القول المسدد ص)والحديث حسنه الحافظ في . موضوع

 .بأنه حديث منكر( 2/162لسان الميزان)أنه ذكر في 

 علي بن أبي طالب فهو أعلم منيسل عنها 
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد الجنزرودي أنا السيد أبو الحسن 
محمد بن علي بن الحسين نا حمزة بن محمد الدهقان نا محمد بن يونس نا وهـب  
بن عثمان البصري نا إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سأل رجل 

فقال سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم مني قال قولـ  يـا    معاوية عن مسألة
أمير المؤمنين أحب إلي من وقول علي قال بئس ما قلت ولؤم ما جئـت بـه لقـد    

يغره بالعلم غرا  ولقد قال له ( صلى اهلل عليه وسلم ) كرهت رجال كان رسول اهلل 
 .«من موسى هرون أنت مني بمنزلة

تركوه ألنـه كـان مخـال    : اسم زاهر بن طاهرمن آفات هذه الرواية أبو الق
 (.2/270لسان الميزان 3/15ميزان االعتدال)بالصالة 

 سلمان منا أهل البيت
 (.3702سلسلة الضعيفة)« ضعيف جدا» قال شيخنا األلباني 
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 :وقد ورد من عدة طرق
. متـرو  . فيها كثير بن عبد اهلل المزني. من حديث عمرو بن عوف: األولى
 (.1/520سير أعالم النبالء)« كذاب: ، وقال أبو داودواه »قال الذهبي 
قـال  . وفيه سعد بن طريف المعروف بسعد االسكاف. من حديث أنس: الثانية
 (.تقريب التهذيب)« ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيا مترو » الحافظ 

 .وهو مترو . من طريق الحسين بن علي، وفيها النضر بن حميد: الثالثة
فيرويه محمد بـن  » . ورواته مجاهيل. من حديث زيد بن أبي أوفى: الرابعة

وهـذا إسـناد   .. حدثني سعد بن شرحبيل: إسماعيل بن مرداتي عن أبيه إسماعيل
نعم قد صح الحديث موقوفا على علي رضي اهلل .. مظلم لم أعرف أحدا من رجاله

 (.3702سلسلة الضعيفة) «عنه من طرق عنه

 وإن أهل الجنة ليسمعون أطيط العرش.. وسسلوا اهلل الفرد
مجمـع  )« رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو متـرو   »قال الهيثمي 

 (.1/226المعجم الكبير(. )10/311الزوائد

 (أبو الغادية)سمعت عمارا يشتم عثمان 
سمعت عمـارا  قال روى حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن أبي غادية » 

طعنتـه فقتلتـه   ته بالقتل فرأيته يوم صفين يحمل على النـاس ف فتوعديشتم عثمان 
قاتل عمار وسالبه في  :يقول وأخبر عمرو بن العاص فقال سمعت رسول اهلل 

  .«النار
وقـال مثلـه    (.2/522سير أعالم النبالء)« إسناده فيه انقطاع» قال الذهبي 
 .في رواية أخرى مثلها( 7/311االصابة)الحافظ ابن حجر 
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وضعفه الذهبي عنـد النظـر   . كر ذل  مسلم وابن معين ولكن بغير سندوقد ذ
 .الى السند

فقد ضـعف  . هذه القصة حكاها قوم وأنكرها آخرون عند النظر إلى إسنادها
الكامل فـي  )« وهذا ال يعرف إال بالحسن بن دينار » ابن عدي هذه الرواية وقال 

يقال بأنه )بصيغة التمريض وأورد ابن ماكوال هذا الخبر (. 2/300ضعفاء الرجال
واكتفى في كتاب الثقات بـالقول بـأن لـه    (. 7/330و 6/15اإلكمال( )قتل عمارا

 .ولم يذكر عن قتله عمارا شيئا مثل البخاري. صحبة
 –واسمه سعود اليامي  –وقد قام أحد اإلخوة األفاضل الغيورين على دين اهلل 

 :الغادية وورد فيه ما يليبكتابة بحثت أحببت أن يتشرف كتابي به حول أبي 
أبو الغادية الجهني قاتل عمار : قال ابن معين .هو يسار بن سبعأبو الغادية » 

سمع من النبي : أي أبو الغادية الجهني له صحبة وزاد -له صحبة، وقال البخاري 
 .وتبعه أبو حاتم 

من وجوه العرب وفرسان أهل الشام يقال شهد الحديبيـة ولـه   » قال الذهبي 
 (.2/522سير أعالم النبالء)« اديث مسندةأح

حدثنا أبو عبد اهلل محمـد بـن يعقـوب     2/111أخرج الحاكم في المستدر 
الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن المبـار ، حـدثنا   

أن رجلين أتيـا   :المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد اهلل بن عمرو
خليا عنـه،   :فقال عمرو .ص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبهو بن العاعمر

اللهم أولعت قريش بعمـار، إن قاتـل عمـار    : يقول  فإني سمعت رسول اهلل 
 .«وسالبه، في النار
وتفرد به عبد الرحمن بن المبار ، وهو ثقـة مـأمون، عـن    » قال الحاكم 

شيخين، ولم  يخرجاه معتمر، عن أبيه فإن كان محفوظا، فإنه صحيح على شرط ال
 .«وإنما رواه الناس، عن معتمر، عن ليث، عن مجاهد
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 .إسناده صحيح  :قلت 

  2/714)الكامـل (وابن عدي فـي    (2/421 )ورواه ابن أبي حاتم في العلل 
قال أنا القاسم بن الليث الرسعني وعبد الرحمن بن عبد اهلل الدمشقي قال ثنا هشـام  

نا الحسن بن دينار عن كلثوم بن جبر المرادي عن بن عمار ثنا سعيد بن يحيى حدث
قاتل عمار في النار وهو الذي قتـل  : يقول سمعت رسول اهلل : لغادية قالأبي ا
وهذا الحديث ال يعرف إال بالحسن بن دينـار مـن هـذا    » قال ابن عدي . عمار

 .«الطريق  أبو الغادية اسمه يسار بن سبع

تركه وكيع وابن المبار ، فأما أحمد »  قال ابن حبان. الحسن بن دينار :قلت
أجمع أهـل العلـم   » وقال الفالس ( 2/256)لسان الميزان )« انهكذبويحيى فكانا ي

وقال أبو حاتم ( 2/256لسان الميزان)« بالحديث أنه ال يروى عن الحسن بن دينار
وقد أجمع من تكلم في الرجـال علـى   » وقال ابن عدي « كذابمترو  الحديث » 

» وقال النسائي « ليس بشيء» وقال أبو داود « كذاب» وقال أبو خيثمة  «تضعيفه
 (.(2/257لسان الميزان )« ليس بثقة وال يكتب حديثه

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي حدثنا عفان قـال  ( 2/111المسند)ورواه أحمد في 
 :حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبـي غاديـة قـال   

عمار بن ياسر فأخبر عمرو بن العاص قال سمعت رسـول اهلل صـلى اهلل    قتل» 
إن قاتله وسالبه في النار فقيل لعمرو فإن  هو ذا تقاتله إنما قاتل  » عليه وسلم يقول

 .«قاتله وسالبه
إسناده صحيح، وتابع ابن سعد اإلمام أحمد متابعة تامة في إسناده ولكنه  :قلت

حدثنا »  الق 2/198فقد رواه  ابن سعد في الطبقات. نخالفه مخالفة منكرة في المت
عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي غادية 

فتوعدتـه بالقتـل   : سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة قال» قال
حمـل علـى   ن يوم صفين جعل عمار يافلما ك.. لئن أمكنني اهلل من  ألفعلن: قلت
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الناس فقيل هذا عمار فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين، قال فحملـتو عليـه   
يقـول إن قاتلـه   : صلى اهلل عليه وسلم- فطعنته في ركبته قال سمعت رسول اهلل 

إنمـا قـال قاتلـه    : وسالبه في النار فقيل لعمرو بن العاص هو ذا أنت تقاتله فقال
 .«وسالبه

 

منكرة وال تصح، وخالف  -وهي قتل أبي الغادية لعمار -وهذه الزيادة : قلت
فيها ابن سعد اإلمام أحمد، فقد أعرض اإلمام أحمد عن هـذه الزيـادة المنكـرة،    

وابن « أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة» واإلمام أحمد قال عنه الحافظ في التقريب 
 .«لصدوق فاض» ه الحافظ في التقريب سعد قال عن

 .«إسناده فيه انقطاع »: لوقا (2/544)الذهبي في السير وقد ضعفها اإلمام 
 رضي اهلل عنه يشـتم عثمـان   كما أن متنه ال يخلو من نكارة فعمار بن ياسر

ما » : وفي المدينة، وهو الذي قال عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم  رضي اهلل عنه
ـ   (3799رواه الترمـذي ( «خوير عمار بين أمرين إال اختار أرشدهما ن ماجـة  واب

 .وهو صحيح  (6/113 )وأحمد   (146)

 

قال حدثني أبو موسى العنزي محمد  2/76زوائد المسند) وروى عبد اهلل في 
»  بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قـال 

نا بواسط القصب عند عبد األعلى بن عبد اهلل بن عامر قال فإذا عنده رجل يقـال  ك
و الغادية استسقى ماء فأتى بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر النبي صـلى  له أب

فذكر هذا الحديث ال ترجعوا بعدي كفارا أو ضالال شـ  ابـن   . «..اهلل عليه وسلم
أبي عدي يضرب بعضكم رقاب بعض فإذا رجل سب فالنا فقلت واهلل لئن أمكننـي  

ه درع قال ففطنت إلى الفرجة اهلل من  في كتيبة فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعلي
في جربان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عمار بن ياسر قال قلت وأي يد كفتاه يكره 

  «أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر
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حدثنا عبد اهلل حدثنا محمـد حـدثنا   ( 1/310) وفي التاريخ األوسط للبخاري
كنت بواسط القصـب  »  بن جبر قال قتيبة ثنا مرثد بن عامر العنائي حدثني كلثوم

في منزل عنبسة بن سعد القرشي وفينا عبد األعلى بن عبد األعلى بن عبد اهلل بـن  
 .«عامر القرشي فدخل أبو غادية قاتل عمار بصفين

حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو  (912 ) 22/363وأخرج الطبراني في الكبير 
ربيعة بن كلثوم ثنا أبي قال كنت بواسـط   مسلم الكشي قاال ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا

اآلذان هذا أبو غادية الجهني » : القصب عند عبد األعلى بن عبد اهلل بن عامر فقال
فقال عبد األعلى أدخلوه فدخل وعليه مقطعات له رجل طول ضرب من الرجـال  

صلى اهلل عليـه وسـلم    كأنه ليس من هذه األمة فلما أن قعد قال بايعت رسول اهلل
يأيها الناس أال إن دماءكم وأمـوالكم  »  لت يمين  قال نعم خطبنا يوم العقبة فقالفق

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال هل بلغت  قـالوا  
رقاب بعـض  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم » قال . اللهم اشهد: نعم قال

يمشـي أول  فلما كان يوم صفين أقبل  كنا نعد عمار بن ياسر من خيارنا قالو: قال
الكتيبة راجال حتى إذا كان من الصفين طعن رجال في ركبته بالرمح فعثر فانكفـأ  
المغفر عنه فضربه فإذا هو رأس عمار قال يقول مولى لنا أي كفتاه قـال فلـم أر   

ما سمع ثم قتـل   صلى اهلل عليه وسلم رجال أبين ضاللة عندي منه إنه سمع النبي
 .«عمارًا

قال ثنا أحمد بن داود المكي ثنا يحيى بن  (913 ) 22/364وأخرجه الطبراني 
عمر الليثي ثنا عبد اهلل بن كلثوم بن جبر قال سمعت أبي قال كنا عند عنبسة بـن  

وشـهدت   سعيد فركبت يوما إلى الحجاج فأتاه رجل يقال له أبو غادية الجهني يقول
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم  ن دماءكم وأموالكمإ» خطبته يوم العقبة 

هذا في بلدكم هذا أال ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض حتى إذا 
أال ال تقتل هذا فنظرت إليه فـإذا  » كان يوم أحيط بعثمان سمعت رجال وهو يقول 
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للهم إن تشـاء  ا: هو عمار فلوال من كان من خلفه من أصحابه لوطنت بطنه فقلت
قينيه فلما كان يوم صفين إذا أنا برجل شر يقود كتيبة راجـال فنظـرت إلـى    أن يل

 .«الدرع فانكسف عن ركبته فأطعنه فإذا هو عمار

 

ال تصح في سندها عبد األعلى بن عبد اهلل بن عامر مجهول فقد ذكـره  : قلت
ال تعديال، وأورده وولم يذكر فيه جرحا . 6/276ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل

يذكر فيه جرحا وال تعـديال،  ولم  (1722ترجمة 6/71التاريخ الكبير) خاري فيالب
 .«مقبول »(التقريب)وقال عنه ابن حجر في 

ال ش  أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم عنه وإتيان هذا الراوي بحديث فيه 
وتعديل النبي صلى اهلل عليه . نكارة ال يقبل ألنه يعارض تعديل اهلل ألصحاب النبي

م وال يجوز دفع هذه النقول المتواترة في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقل وأثر وسل
 .فيه نكارة و راويه مجهول الحال ال نعلم عدالته

فال يقدح  فنحن عندنا اليقين وهو عدالة أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم -
 !.بهذا األصل أثر مشكو  في صحته بل فكيف إذا كان هذا األثر ضعيفا منكرا

ال ترجعوا بعدي كفـارا يضـرب   »  ثم كيف يروي هذا الصحابي حديث -
  ثم هو يقتل عمارا« بعضكم رقاب بعض

فلم أر رجال أبين »  لذل  قال عبد األعلى رواي الحديث بعد أن ساق الرواية 
 .ما سمع ثم قتل عمارًا صلى اهلل عليه وسلم ضاللة عندي منه إنه سمع النبي
  ما نقل عن الصحابة وهم سادة المؤمنين قال تعـالى يجب التثبت والتحقق في

لة فتصبحوا علـى  يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجها
 .نما فعلتم نادمي

فال يجوز أن نتأول ونبحث عن المخارج لهذا الخبر المنكر بل نقـول أثبـت   
 .العرش ثم انقش
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ورة إلى ذكر معايب بعـض أصـحاب   من عقيدتنا إذا دعت الضرإن ثم   -
فال بد أن يقترن بذل  منزلة الصحابي مـن توبتـه أو   . صلى اهلل عليه وسلم النبي

دون  رضي اهلل عنه فمن الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة  جهاده وسابقته،
 .ذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبلها

 :مالحظة 

  «اإلصـابة  »  ي ترجمة أبي الغادية فيال يلتفت إلى ما قاله ابن حجر ف -

 .وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار

 لم نجد رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح إلثبات قتل أبي الغادية لعمار -
أواًل فلو أراد  اإلسناد ال بد من ذكر»: وهو ما أكده شيخ اإلسالم ابن تيمية -

فكيف يحتج بـه   يقبل منه، لمجزرة بقل إنسان أن يحتج بنقل ال يعرف إسناده في 
 (.1/110ةيومنهاج السنة النب)« في مسائل األصول

اإلسناد من الدين ولـوال  » واإلسناد من الدين كما قال عبد اهلل بن المبار  -
إلسناد ا» وقال سفيان الثوري (.مقدمة صحيح مسلم)« اإلسناد لقال من شاء ما شاء

(. 1/27مقدمة المجروحين)« يقاتلسالح المؤمن إذا لم يكن معه سالح فبأي شيء 
 .في هذا الشأن جدا ةمهم( 260-7/251اإلصابة)هنا  أحاديث في و

سيخرج في ثاني عشر قرنا في وادي بني حنيفرة رجرل كهيئرة    
 الثور

أحمد بن زيني دحالن  كذابال أصل له بل وال وجود له وإنما هو من وضع ال
ي يزعم أنه شـافعي المـذهب،   الذ (.55الدرر السنية في الرد على الوهابية ص)

مثل الذي يطلب الحديث بال إسناد كمثل حاطب » فيسرني أن أنقل له قول الشافعي 
رواه البيهقي في المدخل إلـى  )« ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو ال يدري 

  .(3/2وفتح المغيث 1/233فيض القديروانظر  1/211السنن الكبرى
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ين كـذاب قط مصداقيته ويجعله في مصـاف ال وإيراد الدحالن لهذه الرواية يس
ال سيما وأننا ال نتوقع أن يكون رواه وهو ال يدري فإنه نصب . على رسول اهلل 

 . نفسه مفتيا لمكة بينما هو يكذب على رسول اهلل 

 فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب. سيكون من بعدي فتنة
قيامة وهو الصـديق األكبـر   فإنه أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم ال

 .والمال يعسوب المنافقين. وهو فاروق هذه األمة وهو يعسوب المؤمنين
 (.2/171اإلصابة)« فيه إسحاق بن بشر األسدي أحد المتروكين»قال الحافظ 

قال مطـين مـا   » : إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفيفيه 
إال إسحاق بن بشر الكاهلي وكـذا كذبـه   سمعت أبا بكر بن أبي شييبة كذب أحدا 

قال الدارقطني هو في ، وقال الفالس وغيره مترو ، موسى بن هارون وأبو زرعة
 .(1/331ميزان االعتدال)« عداد من يضع الحديث

 شارب الخمر كعابد وثن
ضعفه جماعة من أهل العلم وصححه األلباني كما . مختلف فيه صحة وضعفا

 .في صحيح ابن ماجة
حمد بن سليمان ضعفه النسائي وابن عدي وقواه ابن حبان وهو متساهل فيه م
ميـزان  )وطعن الـذهبي فـي أسـانيده    ( 5/70أنظر مجمع الزوائد. )في التوثيق
 (.2/31مصباح الزجاجة 1/201االعتدال

الكامـل  )مضطرب الحديث : محمد بن سليمان بن األصبهاني: وقال ابن عدي
 (.6/221في الضعفاء

 (.2/672العلل المتناهية)ن الجوزي بالضعف بل رمز له اب
 .ومثل هذا الحديث يتمس  به الخوارج إلثبات كفر مرتكب الكبيرة

 :وهو مروي من طرق عديدة آفاتها
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رجل سوء فيـه شـيعية   » ذكره الدارقطني في العلل وقال : يونس بن خباب
معـين  كذا قال يحي بن « شتام ألصحاب رسول اهلل » وقال أبو داود . «مفرطة

 (.1/231الجرح والتعديل)
 فطر بن خليفة متكلم فيه

سألت أبي عنـه  : حدثنا عبد الرحمن قال: قال ابن أبي حاتم: جنادة بن مروان
 (.2/516الجرح والتعديل)ا كذابليس بقوي أخشى أن يكون : فقال

 الصديقون ثالثة مؤمن آل ياسين ومؤمن فرعون وأفضلهم علي
سلسـلة األحاديـث الضـعيفة والموضـوعة     أنظر )» قال الحاكم : موضوع

 (.355رقم

 الصالة الصالة إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
بن جرير حدثنا بن وكيع حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن عن ا» تمام الرواية 

أبي إسحاق أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة سبعة أشهر على 
إذا طلع الفجر جاء إلى بـاب علـي    قال رأيت رسول اهلل  عهد رسول اهلل 

ليذهب عنكم الـرجس  الصالة الصالة إنما يريد اهلل وفاطمة رضي اهلل عنهما فقال 
 .«أهل البيت ويطهركم تطهيرا

تفسـير إبـن   ) «كذابأبو داود األعمى هو نفيع بن الحارث » قال ابن كثير 
تقريـب  )« كذبه يحيـى بـن معـين    ،مترو » وقال الحافظ في التقريب  .(كثير

 (.1/565التهذيب
إذ كيـف يـذكر النبـي المعصـومين     . وهذه الرواية أيضا فيها إشكال كبير

فإنه . بالصالة  هل كان يخاف أن تفوتهم الصالة  إذ أن هذا الخوف ينفي عصمتهم
 .يفترض بالمعصوم أن ال ينسى شأن الصالة والنهوض لها بدون تذكير
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 ومالصالة خير من الن
عن مال  أنه بلغه ثم أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطـاب يؤذنـه لصـالة    

فأمره عمر أن يجعلهـا فـي نـداء     الصالة خير من النوم الصبح فوجده نائما فقال
 .الصبح

فإن . والبالغات حالها كحال المرسل والمنقطع. هذه الرواية من بالغات مال 
 .و النبيفيها جهالة الرواة بين مال  وبين الصحابي أ

 .ولكن ليس في الرواية ما يعيب عمر كما أوهم الرافضي
فإن عمر أمره أن يجعلها لعلمه بأن الرسول علمها للمـؤذنين وفيهـا لفـظ    

 :كما تجده في هذا الرابط(. الصالة خير من النوم)
ni.asphttp://www.dorar.net/htmls/malba 

 صلوا في نعالكم
يستنكر الرافضة ذل  وهو موجود في كتبهم كما صرح به الخوئي أن أميـر  

وقـال  ( 2/263كتاب الطهارة)المؤمنين عليه السالم رخص في الصالة في النعال 
فقـه  )« جـواز الصـالة فـي النعـال    .. ويسـتفاد  » محمد صادق الروحـاني  

 .10/272( ب الصالة في النعالبا)وبوب له المجلسي بعنوان ( 3/253الصادق

 صليت مع النبي قبل أن يصلي عليه أحد
 . بن أبي طالب رضي اهلل عنه قول منسوب إلى علي

ولم أجـده فـي   . بن وكيعافيه جابر بن يزيد الجعفي وسفيان : إسناده ضعيف
 .شيء من كتب الحديث

http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp


 

 
305 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

 ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين
مع ادعاء الجزائـري أنـه   . في شيء من كتب السنةولم أجده . هـل ال أصل

ومن جرأة الشيعة وتهورهم وصـف الروايـات   (. 1/52األنوار النعمانية)متواتر 
 .كذبالمؤيدة لمذهبهم بأنها متواترة وهو 

ليس جميع الشريعة متواتر بها، بل التواتر موجود في مسائل » قال الطوسي 
اهلل تصريح جمهور علماء األصـول   ونقل نور(. 117االقتصاد ص)« قليلة نزرة

 (. 277الصوارم المهرقة ص)بأن المتواتر قليل جدا 
وأعجب أين هذه الضربة لسيف اهلل الغالب كما يقول الشيعة وهو الذي بـايع  
الخلفاء تقية وسمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثالثة تقية وزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن 

 .الخطاب تقية
بزعم القوم عن الدفاع فاطمة لما كسروا ضلعها وأحرقـوا  وإذا كان قد سكت 

 .بيتها وأسقطوا جنينها فإنه قد ارتكب ذنبا هو أسوأ من ذنوب الثقلين

 طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر
حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحا  قال رأى أبو بكر الصديق طيـرا  

لوددت أني كنت مثل  تقع على الشجرة وتأكل يا طير واهلل طوبى ل   »فقال  واقعا
من الثمر ثم تطير وليس علي  حساب وال عذاب واهلل لوددت أني كنت شجرة إلى 
جانب الطريق مر علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فالكني ثم ازدردني ثم أخرجنـي  

  «بعرا ولم أكن بشرا
وجدتـه  . مقول منسوب ألبي بكر يزعمون أنه يثبت ندم الصحابة على ذنوبه

ليت أمي لم تلدني، ليتنـي  » : وقال مرة أخرى (.7/11)في مصنف بن أبي شيبة 
 . «كنت تبنة في لبنة

 .، وال مطعن عليهم فيههذا الكالم يذكره الصالحون عند اشتداد األمر عليهمو



 

 
306 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

يا ليتني لم تلدني أمـي،  » فقد روى الشيعة ما يشابهه عن علي أنه كان يقول 
قم وضع يـده علـى رأسـه    . قت لحمي، ولم أسمع بذكر النارويا ليت السباع مز

البـن   276الـدروع الواقيـة ص   23/11و 1/203بحار األنوار)« وجعل يبكي
فإن ي  في هذا طعن في أبي بكر وعمر فليزم أن يكون طعنـا  (. طاووس الحسني

 .في علي رضي اهلل عنه أيضا

 (زعموا أنه قاتل عثمان) البلوي عبد الرحمن بن عديس
ما كون عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايعوا تحت الشجرة فهـذه مـن   أ

اإلفراط في التشيع وقد تكلم فيـه األئمـة   رواية ابن لهيعة وقد اختلط بل هو شديد 
الكامـل فـي    2/23تهذيب التهيب 2/103ميزان االعتدال)« ونسبوه إلى الضعف

 (.1/160الكشف الحثيث 2/250ضعفاء الرجال
  

كان االمير على الجيش الذي قدم من مصـر  أن البلوي  تيعاباالسوذكر في 
وانظـر االسـتيعاب   )ولم يقل أحد أنه كان هو قاتل عثمان . الذين حاصروه وقتلوه

تبصـير   3:316االعـالم   3/311تاريخ االسالم 5/221والجرح والتعديل 1225
 (.3/351المعرفة والتاريخ 116بقي بن مخلد 3/10021المنتبه

 يقعده معه على العرش: ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك
 (.2501رواه الترمذي وصححه األلباني)« هي الشفاعة» قال رسول اهلل 

اهلل  -أي محمـدا   –فإذا كان يـوم القيامـة أقعـده    » روى الشيعة عن علي 
 1/327االحتجـاج )« عطـي سـليمان  أعزوجل على العرش فهذا أفضـل ممـا   

 71/211 1/221م البحراني، بحار األنـوار هاش 1/225للطبرسي، حلية األبرار
 3/207تفسـير نـور الثقلـين    177ص  كلمات اإلمام الحسين للشـيخ الشـريفي  

 (.2/251للحويزي
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 علماء أمتي أفضل من أنبياء بني اسرائيل
 »علماء أمتي كأنبياء بني إسـرائيل «وإنما بلفظ « أفضل»لم يرد الحديث بلفظ 

 (.266سلسلة الضعيفة)وهو موضوع 
ال أصل له كما قال الدميري والزركشي » العالمة مال علي قاري الحنفي  قال

 (.1/123المصنوع في معرفة الحديث الموضوع)« والعسقالني
الفوائـد المجموعـة فـي األحاديـث     )لـه   وصرح الشوكاني بأنه ال أصل

 (.15ح رقم)كذا قال الفتني في تذكرة الموضوعات ( 11الموضوعة ح رقم
ونقـل عـن   (. 167ص )« لـه أصـال   ال أعلم» لتذكرة قال الزركشي في ا

ح  251المقاصد الحسنة ص )وأقرهم السخاوي في . الدميري وابن حجر مثل ذل 
والشيخ مـال علـي قـاري فـي     ( 213)والسيوطي في الدرر المنتثرة ( 702رقم
والعجلـوني  ( 162الغماز على اللماز )والسمهودي في ( 612األسرار المرفوعة)

 .«وال يعرف في كتاب معتبر: وزاد بعضهم»وقال ( 1722ء رقم في كشف الخفا
والصـحيح مـن    »الحديث متكلم فيه «( 16فيض القدير ص)قال المناوي في 

 .»العلماء أمناء الرسل « قول النبي 
كمـا قالـه   . موضوع ال أصل له «قال الشيخ عبد الرحمن الحوت البيروتي 
 »ماء في كتبهم غفلة عن قول الحفـاظ غير واحد من الحفاظ ويذكره كثير من العل

 (.271أسنى المطالب )

 ألف باب يفتح كل باب ألف باب علمني 
وهذا هو حديث منكر ولعل البالء فيه مـن  » قال بن عدي . منكرهذا حديث 

« بن لهيعة فإنه شديد اإلفراط في التشيع وقد تكلم فيه األئمة ونسبوه إلى الضـعف 
 2/250الكامل في ضـعفاء الرجـال   2/23التهيبتهذيب  2/103ميزان االعتدال)

 (.1/160الكشف الحثيث
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ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثيـر بـن   » قال الحافظ ابن حجر العسقالني 
يحيى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن األجلح عن زيد بن علي بن الحسين قال 

ـ   لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول اهلل  دخل علـي  فذكر قصة طويلة فيهـا ف
فقامت عائشة فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة يفتح كل باب 

وهذا مرسل أو معضل وله طريق أخرى موصولة عند بن عدي في ألف باب منها 
 (.5/363فتح الباري)« كتاب الضعفاء من حديث عبد اهلل بن عمر بسند واه

ا تزعمـون وأن الحسـين يـتكلم    إذا كانت ماليين أبواب العلم تفتح لعلي كمو
 سبعين مليون لغة فلماذا يستنكرون على أبي هريرة حفظ بضعة آالف حديث 

 علي أخي في الدنيا واآلخرة
كل ما » قال الحافظ العراقي  (3101أنظر ضعيف الجامع لأللباني. )ضعيف

المغني عن حمل األسفار وهـو  ( )شيءال يصح منه  ورد في أخوة علي فضعيف
 (2/355فيض القدير)وانظر  2/110االحياء 1/213حياءتخريج اال

قال بـن  . عفاق التيمي أبو األسود الكوفيجميع بن عمير بن في  الحديث و
الناس كان يقول أن الكراكي تفرخ فـي السـماء وال يقـع     كذبكان من أ» نمير 
كـان رافضـيا يضـع    » رواه بن حبان في كتاب الضعفاء بإسناده وقال  «فراخها
وقال العجلي  «له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق» وقال الساجي  «الحديث

تهـذيب  )« تابعي ثقة وقال أبو العرب الصقلي ليس يتابع أبو الحسـن علـى هـذا   
واستقر حكم الحافظ فيه علـى   (.2/152ميزان االعتدال 177التهذيب ترجمة رقم 

 (.1/122تقريب التهذيب) «صدوق يخطئ ويتشيع» أنه 
. تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي» قال الدارقطني . م بن حبيروكذل  حكي

 (.1/222العلل المتناهية)« كذابوقال السعدي « حكيم ضعيف»قال أحمد بن حنبل 
التـاريخ  ) «كان شعبة يتكلم فيه» قال البخاري  «ضعيف منكر الحديث» قال أحمد 
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ـ ال وق (2211ميزان االعتدال 2/11والصغير 3/65الكبير ي فـي مجمـع   الهيثم
 .حكيم بن جبير ضعيف( 1/162و 5/115الزوائد

قيل عنه هو مذموم » : وقال …كان مغال في التشيع»وقال يعقوب بن سفيان 
 (.3/11المعرفة)« ورافضي من الغالية في الرفض

 علي أصلي وجعفر فرعي 
 :فيه مجاهيل. ضعيف

كـان  » م قال فيه ابـن حـز  . مجهول الحال في الرواية. عبد اهلل بن معاوية
 .«رديء الدين معطال يصحب الدهرية

 .مجهول لم يترجموه: صالح بن معاوية
 .مجهول. محمد بن إسماعيل بن جعفر

 .«فيه من لم أعرفهم» ( 1/273)ولذل  قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 علي أقضى أمتي بكتاب اهلل فمن أحبني فليحبه
ن الحسين وأبـو عبـد اهلل   أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر وأبوبكر محمد ب

البارع وأبو غالب عبد اهلل بن أحمد بن بركة ومحمد بن أحمد بن الحسن بن قريس 
قالوا أنا أبو الغنائم بن المأمون أنا أبو الحسن الحربي ناالعباس يعني ابن علي بـن  
العباس أنا الفضل المعروف بالنسائي نا محمد بن علي بن خلـف العطـار نـاأبو    

 الرحمن بن قبيصة عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسـول اهلل   حذيفة عن عبد
فمن أحبني فليحبه فإن العبد ال ينال واليتي إال بحـب  بكتاب اهلل علي أقضى أمتي 
  .«علي عليه السالم
فهذا إسناد مظلم لم أعرف منه غيـر أبـي   .. تماممنكر بهذا ال» قال األلباني 

« صدوق سـيء الحفـظ  » قال الحافظ  –واسمه موسى بن مسعود النهدي  -حذيفة
سلسـلة  )« ومحمد بن علي العطار جرحه الحافظ في اللسان واعتبره منكر الحديث
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ثم بين األلباني رحمه اهلل أن الطرف  (.2113األحاديث الضعيفة والموضوعة رقم
 .له شواهد تقويه( علي أقضى أمتي بكتاب اهلل)األول من الحديث وهو 

 والباطلعلي الفاروق بين الحق 
فـإذا كـان ذلـ     . سيكون من بعدي فتنة» تقدم بيانه عند الكالم على حديث 

 .(307ص) «فالزموا علي بن أبي طالب

 منصور من نصره علي إمام البررة وقاتل الفجرة
حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه اإلمام الشاشي ببخارى ثنا النعمـان بـن   

اهلل بن يزيد الحراني ثنا عبد الرزاق ثنـا  البلدي ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد  هرون
سفيان الثوري عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمـان قـال   

وهـو آخـذ    سمعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما يقول سمعت رسول اهلل 
قاتل الفجـرة   البررةبضبع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وهو يقول هذا أمير 

وتعقبـه  « هذا حديث صحيح اإلسـناد » وقال ( 3/120المستدر )في كم الحارواه 
سلسـلة  ) «كـذاب . فيه أحمد بـن عبـد اهلل  . ال بل واهلل موضوع» : الذهبي قائال
 (.3711و 357الضعيفة رقم 

 ومن دخله كان آمنا باب حطةعلي 
التـاريخ  )فيـه نظـر   »قـال البخـاري   . فيـه حسـين األشـقر   : موضوع

قال أبـو زرعـة   ( 2/311التاريخ الصغير)« عنده مناكير»وقال ( 2/2162الكبير
(. 1/531ميزان االعتدال)« غال شتام للخيرة» وقال الجوزجاني « منكر الحديث»

كذل  قالها الـدارقطني  ( 126الضعفاء والمتروكون)« ليس بالقوي»وقال النسائي 
وضـعيف   3113وانظر سلسة الضعيفة لأللبـاني  ( )115الضعفاء والمتروكون)
 (.3100لجامع الصغير رقما
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 رسلت بهأعلي باب علمي ومبين ألمتي ما 
 .بدون إسناد 3/65وإنما أورده الديلمي في فردوس األخبار. ال أصل له

 بمنزلة الكعبة علي
 . «يا علي إنما أنت بمنزلة الكعبة» وفي رواية 
بغير إسناد ولم أجده في غيـره  ( 5/315الفردوس بمأثور الخطاب)رواه في 

تنزيه الشريعة المرفوعة كما نبه عليه في كتاب  موضوعهو و .لكتب الحديثيةمن ا
 (.1/311)عن األحاديث الموضوعة 

أنت بمنزلة الكعبة تؤتى وال » وقد تناقض الرافضة فإنهم يروون هذا الحديث 
المسترشد )ويزعمون أنه مشهور بل متواتر كما نص عليه أحمد المحمودي . «تأتي
يقعون فـي التنـاقض ألن كـربالء    (. دي في هامش الكتابقاله المحمو 312ص

محمد الحسين كاشـف الغطـاء   ودليل ذل  تمس  شيخهم . عندهم أفضل من الكعبة
 1202ط  26األرض والتربة الحسـينية ص  )في كتابه بهذا البيت من الشعر كما 

 :حيث يقول( مؤسسة أهل البيت
 لو الرتبةلكربال بان ع.. …………ومن حديث كربال والكعبة.………

ألن عليا والكعبـة بمنزلـة   . ويلزم من ذل  أن تصير كربالء أفضل من علي
فإذا كانت كربالء أفضـل مـن مكـة    . لكن كربالء أعلى مرتبة من الكعبة. واحدة

 .صارت أفضل من علي بن أبي طالب

 علي بن أبي طالب أول من أسلم
ـ » قال الحافظ  « ال يعـرف ن ـرواه ابن شاهين في الصحابة وفي إسناده م

(2/357.) 
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عـن  ( 2/363موضح جمع األوهام والتفريـق )ويعارضه ما حكاه في : قلت
الفرات بن السائب قال سألت ميمون بن مهران فقلت أكان علي أول الناس إسـالما  

زمن بحيرا الراهب واختلف فيما  أو أبو بكر فقال واهلل لقد آمن أبو بكر بالنبي 
 .«ه وذل  كل قبل أن يولد عليبينه وبين خديجة حتى أنكحها إيا

 علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككواكب الصبح
فيـه يحيـى بـن    ( 3115سلسلة الضـعيفة )إسناده واه جدا كما قال األلباني 

الفاطمي وإبراهيم بن أبي يحيى وكالهما متروكان كما صرح ابن الجـوزي فـي   
فـيض  )المنـاوي فـي   ونقله عنه ( 1/251)العلل المتناهية في األحاديث الواهية 

 (.2/351القدير

 علي حّبه حسنة ال تضر معها سيئة
، وبغضه علي حسنة ال تضر معها سيئة بحإن » صحح الشيعة هذه الرواية 

» حتـى قـال المـاحوزي    (. 31/221بحار األنوار)«  سيئة ال تنفع معها حسنة
ن هذه بل قال النمازي بأ(. 105كتاب األربعين للماحوزي ص)« الرواية مستفيضة
يلزم منه عقيدة اإلرجاء إلى وهذا (. 2/157مستدر  سفينة البحار)الرواية متواترة 

جانب ما جمع الرافضة من رفض ونصب وقدر ونفاق في حق الصحابة ومشابهة 
ألنهـم  . يجعل نقطة ركيزة دينهم هو علي ولـيس اهلل و. لشر  المشركين األوائل

. ومجرد بغضه تحبط كل الحسـنات  يجعلون مجرد حبه حسنة وإن فعل كل الكبائر
 فلماذا ال يوفرون علينا الجهد ويقولوا بأن حب علي أول أركان اإلسالم 
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 علي خير البرية
صرح بذل  الحافظ الذهبي وأن المروي الصحيح في ذل  عن جابر . مكذوب

(. 1/236ميـزان االعتـدال  )« قال الذهبي وهذا حـق . كنا نعد عليا من خيارنا» 
 (. 1/175لسان الميزان)ابن حجر على ذل  وأقره الحافظ 

انظر المغني فـي الضـعفاء   )وله عجائب (. أبو سمرة)وآفته أحمد بن سالم 
 (.1/161والكامل في الضعفاء 1/21

 علي خير البشر فمن أبى فقد كفر
أخرجـه ابـن   »وآفة الحديث محمد بن كثير قال الحافظ ابن حجر : موضوع

 (.3/11القوستسديد )« عدي من طرق كلها ضعيفة
هذا »قال الذهبي . فيه الحسن بن محمد أبي طاهر النسابة عن إسحاق الَدَبري 

ميـزان  )« باطـل جلـي  »ووصف الذهبي هـذا الحـديث بأنـه    . «حديث منكر
وقال الخطيب البغـدادي  ( 2/252وانظر لسان الميزان 1123ت 1/521االعتدال

الآللئ المصنوعة )ه وحكم السيوطي بوضع 7/221هذا حديث منكر وليس بثابت »
 (.1/321وابن الجوزي في الموضوعات  1/321

روى عن الحر بن سعيد النخعي عـن  ( 1362ت)وفي المغني في الضعفاء  
وفيه (. 1/155المغني في الضعفاء)« كذبوهذا الحديث »قال في المغني .. شري 

 .أيضا حسين األشقر وهو شيعي مخضرم
وهو من أوهامـه فإنـه   ( 2/122 علل الدارقطني)وقد وجدت تصحيحه في  

منكـر  » فقد قال عنه البخـاري  . احتج برواية محمد بن كثير له مع أنه متكلم فيه
وعامة أهل العلم قالوا عنه ذل  ( 613ترجمة رقم 1/217التاريخ الكبير)« الحديث

 . وخالف ابن معين الكل في ذل  فحسنه
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مـد بـن طـاهر    صحح الرافضة الحديث وزعموا أنه متواتر كما قالـه مح 
ومحمد بن جرير بن ( 256األربعين في إمامة األئمة الطاهرين ص)الشيرازي في 

 (. 211رستم الطبري الرافضي في المسترشد ص
نوادر األثر في علـي  )أفردوا ألجله كتابا بعنوان هم الحديث عندهذا ألهمية و

 .هـ  1361طبع في طهران سنة( خير البشر
هامش مـن ال  )رووه من سبع طرق ( ي السنةيعن)وزعم الغفاري أن العامة 

للطبري  273وزعم أحمد المحمودي محقق المسترشد ص(. 3/213يحضره الفقيه
 .«الحديث متواتر جدا» الشيعي أن 

تهـذيب  )رواه الحـافظ ابـن حجـر فـي     : ومن تدليسهم وإفالسهم قـولهم  
 2/212ميزان االعتـدال )والذهبي في ( 2/252لسان الميزان)و(. 1/211التهذيب

يتجاهلون أن هذه الكتب فإنهم منهم،  كذبوهو تدليس و(. 2/77و 3/372و 273و
تجعل من ذكر بعض مروياتهم نموذجا ين وكذابهي كتب مؤلفة في نقد الضعفاء وال

أثناء ترجمته لمحمد بـن كثيـر    فقد ساقه الحافظ في التهذيب. همكذبعلى بالياهم و
وأما فـي  . «قال أبو حاتم ضعيف الحديثو» أحد آفات هذه الرواية ثم عقبه قوله 

اللسان والميزان فإن ابن حجر والذهبي وصفوا الحديث بأنه باطـل كالشـمس أي   
وأن هذه الروايـة دليـل علـى    « قلة حياء » واضح البطالن وأن راويه رواه بـ 

وصرح الذهبي بأن شريكا ما كان ليعتقد بـأن عليـا خيـر    . هكذبرفض الراوي و
لكان محموال على أنه خير البشـر فـي   » ق وأن ذل  لو صح البشر على االطال

 (. 1/205سير أعالم النبالء)« وأما هكذا بإطالق فهذا ال يقوله مسلم زمانه،
 :ومن سلسلة أكاذيبهم 

الصراط المستقيم إلى )« رواه أحمد في المسند» ل علي بن يونس العاملي وق  
هذا من أكاذيبه فإني لم أجـده  ولعل . لم أجده فيه: قلت(. 2/61مستحقي التقديم
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وهو كتاب منتخـب كنـز    5/35ولكنه موجود على هامش المسند. في المسند
 .العمال وال عالقة له بمسند أحمد

البن رستم الطبـري  ( 273ص )قال أحمد المحمودي محقق كتاب المسترشد   
 :الحديث متواتر جدا كما قال ذل » الرافضي 

 .225ب صالكنجي الشافعي في كفاية الطال  
 .2/222وابن عساكر في تاريخ دمشق   
 .226والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص   
 .11/625والمتقي الهندي في كنز العمال   
 .2/152والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  

هـذا  » القوم فلقد أوردت قول الخطيب عند إيراده لهذا الحـديث   كذبفعجبا ل
ون عليه أنـه حكـم عليـه بأنـه     كذابم هؤالء الثم يزع« حديث منكر وليس بثابت

 .ينكاذبأال لعنة اهلل على ال. متواتر

 علّي كفه وكفي في العدل سواء 
 . «في العدل سواءكفتي وكف علي » وفي لفظ 
 . والحمل فيه على أحمد التمار( 5/37تاريخ بغداد)أخرجه الخطيب : موضوع

كان يضـع الحـديث،   : الملطيوللحديث طريق أخر ال يساوي فلسا تفرد به قاسم 
ميـزان  )« لـيس بثقـة وال مـأمون   » قـال الـذهبي   : وشيخه أبو أمية المختط

 (.2117سلسلة الضعيفة لأللبانيوانظر  1/216لسان الميزان 1/210االعتدال

 علّي من فارقه فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق اهلل
فقـد  !   يـا علـي  ومن فارق. من فارقني فقد فارق اهلل! يا علي»وفي رواية 

 (.2113سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني رقم)الحديث منكر السند  .«فارقني
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الكامل في  3/30ميزان االعتدال. )شيعي: فيه داود بن أبي عوف أو الجحاف
 (.3/12ضعفاء الرجال

 ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض علي مع الحق والحق مع علي
لـم  . فيه سعد بن شـبيب  «وقال ( 7/235)رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 

وفيه يوسف بن محمد بـن علـي   ( 12/320)وأورده الخطيب في تاريخه  »أعرفه
 .هذا أحدهما. روى عنه أبو القاسم الثالج خبرين منكرين .المؤدب

علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حترى يرردا علري    
 الحوض

فيه صالح بن أبي األسود وهو : وقال( 1/132مجمع الزوائد )رواه الهيثمي   
وضـعفه  ( 3771ميزان االعتدال رقـم )كذل  صرح الذهبي بضعفه . ضعيف
 (.3106ضعيف الجامع رقم )األلباني 

 .وصححه ووافقه الذهبي( 3/122)وقد ورد من طريق آخر في المستدر    
 :نسألو 
 هل كان القرآن مع علي عندما تولى الخلفاء الثالثة وبايعهم   
القرآن مع علي وكان وزيرا لهم وزوج ابنته من عمر وسمى أبناءه هل كان   

 أبي بكر وعمر وعثمان : بأسماء الخلفاء الثالثة
 :الذي أثنى على األزواج والصحابة قائال الشيعة ليسوا مع القرآن  
النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنفوِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاتوُهْم (6:زاباألح.) 
  َوالسَّاِبقووَن اأَلوَّلووَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأَلْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي

اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َذِلـَ   
 (.100:التوبة) ِظيُماْلَفْوُز اْلَع
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وال تكون إمامتـه  . االمام هو الذي تقيم دولته الحدود وتنفذ االحكام الشرعية
كانـت   إمامة محمـد  و .ال يعرف العالم كله إماما غائبا ال وجود له .في المنفى

  .ومعاوية من قريش وقد سلمها الحسن له. إمامة علم وحكم

 علي مني بمنزلة رأسي من بدني
بحـار  )هل السنة أوردوا هذا الحديث في صحاحهم أأن  كذابسي الزعم المجل

 (.35/261األنوار
 (.7/12تاريخ بغداد)« لم أكتبه إال من هذا الوجه» رواه الخطيب وقال 

فـإن َمـن دون   ( 3113سلسلة الضعيفة )وسنده مظلم كما قال الشيخ األلباني 
لل المتناهية في األحاديث إسرائيل كلهم مجاهيل كما أشار إليه ابن الجوزي في الع

(. 1/212)الواهية وذكر أن أبو بكر بن مردويه قد رواه من طريق حسين األشقر 
التـاريخ  )« عنده منـاكير »وقال ( 2/2162التاريخ الكبير)فيه نظر »قال البخاري 

غـال شـتام   » وقال الجوزجاني « منكر الحديث»قال أبو زرعة ( 2/311الصغير
الضـعفاء  )« لـيس بـالقوي  »وقال النسـائي  (. 1/531لميزان االعتدا)« للخيرة

وانظـر  ( )115الضعفاء والمتروكـون )كذل  قالها الدارقطني ( 126والمتروكون
 (.3113سلسة الضعيفة لأللباني 

« كان وكيع يضـعفه » قال البخاري . وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف أيضا
ال أكتـب حديثـه وال   قيس بن الربيـع  »بل قال البخاري ( 7/702التاريخ الكبير)

سمعت يحيى بـن معـين   »وقال أبو داود (. 2/172التاريخ الصغير)« أروي عنه
 (.3/117سؤاالت أبي داود)« ليس بشيء :يقول
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علي مني وأنا منه وال يقضي عني ديني إال أنا وعلي وال يرؤدي  
 عني إال علي

 . بإسناد ضعيف 5/25والنسائي في الكبرىرواه أحمد في المسند 
وهو لم يسمع من أبي إسـحاق إال بعـد   . رائيل حفيد أبي إسحاق عنهفيه إس

 .اختالطه وظاهر أنه أخذه عنه بعد اختالطه لكونه حفيده
 وفيه جعفر بن سليمان 

« إسـناده فيـه نظـر   » قـال البخـاري   . وفيه حبشي بن جنـادة السـلولي  
  (.2/222الكامل في الضعفاء 3/127التاريخ)

 .وفيه شري  صدوق سيء الحفظ

وهرو يعسروب   .. علي هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني
 المؤمنين

فيه »وقال ابن الجوزي (. 2/27)أورد العقيلي هذا الحديث في كتابه الضعفاء 
نقل عن ابن حبان أنه كان ينقل عن آبائه الروايات المنكـرات  « عيسى بن عبد اهلل

 (.1/220العلل المتناهية)ويخطئ ويهم فبطل االحتجاج به 
فيه إسحاق بـن بشـر   » ( 2/1722االستيعاب)قال الحافظ ابن عبد البر في و

 .«وهو ممن ال يحتج به إذا انفرد لضعفه ونكارة حديثه
 (.2/213و 3/212لسان الميزان)« هذا باطل» قال الحافظ ابن حجر 

 علي وفاطمة وابناهما 
َأْسَألوكوْم َعَلْيِه قوْل ال  عندما سئل من هؤالء الذين أمر  اهلل بمودتهم في اآلية 

  َأْجرًا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلقوْرَبى
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(. 1/562فتح الباري )وهذا الحديث ساقط االسناد كما قال الحافط ابن حجر  
هذا إسناد ضعيف فيه متهم ال يعرف عن شيعي محتـرق وهـو    «وقال ابن كثير 
 . »حسين األشقر

 .وقبول اإلمامة من المضح  أن الرافضة فسروا المودة بالطاعة
هل المستثنى متصل بالمستثنى منه أم منفصـل عنـه  إن اتصـل    : والسؤال

 .فمعناه أن الرسول كان يطلب منهم أجرا لقرابته على دعوته لهم
ال يقبل قول الرافضة في تفسير اآليات لتفسيرهم البعوضة والبحـر والقمـر   

 .بعلي والزجاجة بالحسين والمصباح بالحسن
 . مكية ولم يكن على بعد قد تزوج بفاطمـة وال ولـد لـه أوالد    أن هذه اآلية 

 المعنى الصحيح لآلية
فقـال  : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه سئل عن هذه اآلية

لم يكن بطن  إن النبي . عجلت: فقال ابن عباس. قربى آل محمد: سعيد بن جبير
 »تصلوا ما بيني وبينكم من القرابـة إال أن : من قريش إال كان له فيهم قرابة فقال

وهذا إسناد صحيح ال يجوز معارضة الروايات الضـعيفة  (. 2111البخاري رقم )
 .به

وحكى ابن الجوزي أقواال عديدة في تفسير هذه اآليـة ورجـح هـذا القـول     
 (.7/215زاد المسير)الصحيح المروي عن ابن عباس عند البخاري 

ية بما فسرها به اإلمام حبـر هـذه األمـة    والحق تفسير اآل» وقال ابن كثير 
 .«وترجمان القرآن عبد اهلل بن عباس كما رواه عنه البخاري

« إال مودتي في قرابتي منكم» وأكد الطبري أن سبب ترجيح تفسير اآلية بـ 
لكانـت اآليـة   ( تودوا قرابة الرسول)وأنه لو كان المعنى . «في اآلية( في)لدخول 
 (.11/125تفسير الطبري) (إال مودة القربى)هكذا 
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من هؤالء الذين أمر  اهلل بمودتهم   «سئل عن اآلية  وقد زعموا أن النبي 
وهذا الحديث ساقط االسناد كما قال الحافط ابن حجر  »علي وفاطمة وابناهما: فقال
هذا إسناد ضعيف فيه متهم ال يعرف عن  «وقال ابن كثير (. 1/562فتح الباري )

 .  »ين األشقرشيعي محترق وهو حس
أال ( إال المودة فـي القربـى  )وإنما قال ( إال المودة لذوي القربى)واهلل لم يقل 

واعلموا أنما غنمتم من شـيء فـإن هلل خمسـة    )ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال 
وال يقال المودة في ذوي القربى، وإنما يقال المودة لـذوي  ( وللرسول ولذي القربى
ويبين ذلـ   ( قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى)القربى فكيف وقد قال 

أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يسأل أجرا أصال إنما أجره علـى اهلل وعلـى   
المسلمين مواالة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه اآلية وليست مواالتنا ألهـل  

 .البيت من أجر النبي صلى اهلل عليه وسلم في شيء
 مكية أم مدنيةهل اآلية 

 (.1/562فتح الباري)أكد الحافظ ابن حجر أن الخطاب كان لقريش خاصة 
قل ال أسـألكم عليـه   » وصحح الطبري من بين األقوال الكثيرة قول من قال 

أجرا يا معشر قريش إال أن تودوني في قرابتي منكم، وتصلوا الرحم التـي بينـي   
 (.11/125تفسير الطبري)« وبينكم

ونص الحافظ ابـن  ( 2/111تفسير البغوي . )ية مكية باالتفاقومعلوم أن اآل
حجر على أن اآلية مكية  وأن ما روي عن ابن عباس من أن سبب نزولها كـان  

وهو مخالف للحديث الصحيح المروي عن ابـن  . في المدينة إنما هو ضعيف السند
 (.1/565فتح الباري)عباس 

ت بالمدينة مؤكـدا أنهـا مكيـة    واستبعد ابن كثير أن تكون هذه اآلية قد نزل
وعزا ابن الجوزي مكيتها إلى جمهور المفسـرين  (. 7/267تفسير القرآن العظيم)

هكذا بصيغة التمريض المشعرة بالضعف عن ابن عبـاس أنهـا   ( ويحكى)ثم قال 
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( قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى)مكية إال أربع آيات منها هذه اآلية 
 (.7/270زاد المسير)

الذي يؤكد ويرجح كون نزولها في مكة هو السياق وكذل  ما رواه البخـاري  
 .عن ابن عباس في تفسير هذه اآلية

 . وولد الحسن في الثانية من الهجرة. وعلي تزوج فاطمة بعد غزوة بدر
فكيف تنزل اآلية بمودة من لم يخلق بعد  أهكذا خاطب اهلل قريشا أن تود من 

 لم يكن قد خلق بعد 
 إذا لم تكن تعني اإلمامة لدخول فاطمة في النص فماذا تعني  

إن كان المقصود بالوصاية بهم واتقاء اهلل بهم وتقديرهم فهل نختلـف علـى   
 شيء متفقون عليه 

أفال تكلم . ينزه الرسول أن يخاطب األمة بألغاز تؤدي إلى ضاللها واختالفها
 بلفظ صريح ينفي اإلبهام ويقيم الحجة 

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلكوم مِّْن َأنفوِسـكوْم   لفظ المودة يقصد به الطاعة   منذ كان
فهل تعني اآلية الطاعة واإلمامة   َأْزَواًجا لَِّتْسكونووا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنكوم مََّودًَّة َوَرْحَمًة

َعُدوَّكوْم َأْوِلَياء توْلقووَن ِإَلْيِهم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا َلا َتتَِّخذووا َعُدوِّي َو وقال 
توِسرُّوَن ِإَلْيِهم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَلُم ِبَما َأْخَفْيتوْم َوَما  وقال  َكَفُروا ِبَما َجاءكوم مَِّن اْلَحقِّ 

و كانـت المـودة   هل تعني اآلية اتخاذهم عدو اهلل أئمة ويطيعونهم سرا  ل َأْعَلنتوْم 
هي الطاعة واإلمامة لما بقي لهم وصف المؤمنين مما يدل على أن المودة درجـة  

َعَسى اللَُّه َأن َيْجَعَل َبْيَنكوْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيتوم  وقال تعالى . أقل من الطاعة والبيعة
م المسلمون أئمـة  فهل هذا وعد من اهلل بأنه سوف يجعل الذين عاداه مِّْنُهم مََّودًَّة 

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمنووْا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَركووْا  يطاعون  وقال تعالى 
يِسـيَن  َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمنووْا الَِّذيَن َقالوَوْا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَ  ِبَأنَّ ِمـْنُهْم ِقسِّ 
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هل أقربهم مودة يعني أقربهم طاعـة وواليـة     12َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن 
 وإمامة   
 

هل يقول الرسول للكفار ما أريد منكم من أجر إال أجـرا واحـدا وهـو أن    
تطيعوا أقربائي عليا وفاطمة والحسن والحسين وتتخذوهم أئمة من بعدي  لمـاذا ال  

 ن يطيعوه هو يطلب منهم أ
ولم يقل . ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى: إنه قال «قال ابن تيمية 

: إال المودة للقربى وال المودة لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربـى لقـال  
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هلل خمسه  كما قال تعالى ( المودة لذوي القربى)

  ربىوللرسول ولذي الق

وذوي قـرب   جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبـي  
فلما ذكر هنا المصدر دون . االنسان إنما قيل فيها ذوي القربى، ولم يقل في القربى

 (.2/21منهاج السنة) »اإلسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى
ة بـأن تكـون   واذا كانت هذه اآلية نصا على اإلمامة فلماذا لم يطالب الشـيع 

علي وفاطمة والسبطان أئمة في : فاطمة إمامة  ولماذا لم يطالبوا بأن يكون األربعة
  عهد النبي

الصحيح أنها تعني أن يصلوا قرابته وتعاليم اإلسالم تقضي بعدم قطع الـرحم  
 .للقرابة وإن كان كافرا

عبـد   ومعنى اآلية عند الرافضة ما رواه الكليني في الكافي عن إسماعيل ابن
يقول البي جعفر االحـول وأنـا   ( عليه السالم ) سمعت أبا عبد اهلل : الخالق قال 

كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا االمر و : نعم، قال: أتيت البصرة  فقال: أسمع 
عليـ   : واهلل إنهم لقليل ولقد فعلوا وإن ذل  لقليـل ، فقـال   : دخولهم فيه   قال 

: ما يقول أهل البصرة في هذه اآلية : ير ، ثم قال باالحداث فإنهم أسرع إلى كل خ
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 قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى جعلت فدا  إنهم يقولـون : قلت :
وا إنما نزلت فينا خاصة في أهل البيت في علي كذب: إنها القارب رسول اهلل، فقال

ــاء     ــحاب الكس ــين أص ــن والحس ــة والحس ــالم )وفاطم ــيهم الس  «عل
 (.1/213الكافي)« هم األئمة» وفي رواية أيضا (. 1/13و1/213الكافي)

 علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين
ـ » قال ابـن الجـوزي   . الحديث ضعيف العلـل  )« ذا الحـديث ال يصـح  ه

فـي ضـعيف الجـامع    وحكم شيخنا األلباني رحمه اهلل بضعفه (. 1/220التناهية
  3105رقم

 (ارجمن رؤوس الخو) عمران بن حطان
 .يحتج الشيعة بأنه من رؤوس الخوارج ومع ذل  فقد روى له البخاري

حدث عن عائشة وأبي . أعيان العلماء لكنه من رؤوس الخوارج«قال الذهبي 
. موسى األشعري وابن عباس روى عنه ابن سيرين وقتاده ويحيى بن أبـي كثيـر  

بـن  اعمـران   كرقال أبو داود ليس في أهل األهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذ
 (.2/212سير أعالم النبالء) »حطان

 .»روى عنه محمد بن سيرين « 1/526قال في العلل ومعرفة الرجال

 عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة
ضـعيف الجـامع   )« موضـوع » قال الشيخ األلباني عـن هـذا الحـديث    

عمـر  فيه عبد اهلل بن إبراهيم بن أبـي  : قال الهيثمي» : قال المناوي (.3106رقم
بل هو مترو  ومنسوب إلـى  : قلت. (2/360فيض القدير) «الغفاري وهو ضعيف

 (.1/215أنظر تقريب التهذيب. الوضع
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 عنوان صحيفة المؤمن حب علي
أنظـر سلسـلة   )هذا الحديث باطل السند كما أوضحه األلبـاني رحمـه اهلل   

 (.711األحاديث الضعيفة رقم
مد بـن جـوري العكبـري قـال     وفيه أبو الفرج أحمد بن مح» قال المناوي 

 قال الذهبي قلت له حديث موضوع انتهى . مخرجه الخطيب في حديثه مناكير
  (.2/365فيض القدير)« وقال ابن الجوزي حديث ال أصل له

 غنيمة مجالس الذكر الجنة
وحكم عليه . 10/71والهيثمي في مجمع الزوائد 2/177رواه أحمد في المسند
 . الحسنالهيثمي والحافظ المنذري ب

األلبـاني  وحكـم عليـه شـيخنا    . وفيه عبد اهلل بن لهيعة. والحديث ضعيف
 (.3123ضعيف الجامع)بالضعف 

، وذلـ   ويحتج به الشيعة على أن لفظ الغنيمة يطلق على غير غنائم الحرب
 .حتى يدخلوا األخماس التي يأكلونها بالباطل في مسمى الغنيمة

 يفاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبن
أن ( 3523)وقد جـاء بعـده رقـم    ( 3510)هذا الحديث رواه البخاري رقم 

إن الناس يزعمون أنـ  ال   «: لما خطب علي ابنة أبي جهل فاطمة قالت للنبي 
ومن نفى ذل  عنهـا فقـد   . وفاطمة بشر تخطىء وتصيب .»تغضب لغضب ابنت 

وأنها كائن . اهلل والرافضة قد نفوا بشريتها حين زعموا أنها نور من. نفى بشريتها
قاله الخميني في كتابـه منزلـة   . )إلهي جبروتي ظهر على األرض بصورة امرأة

 (.المرأة في اإلسالم
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ولنن يغضب اهلل على أبي بكر لمنعه إعطاء فد  لفاطمة، وهو الذي شرع أن 
 .ال يرث النبي أحد من أبنائه

 (قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة) فاطمة وعلي وابناها
قوْل ال َأْسَألوكوْم َعَلْيِه َأْجـرًا ِإال اْلَمـَودََّة ِفـي    سئل عن اآلية  أن النبي 

وهذا  »علي وفاطمة وابناهما: من هؤالء الذين أمر  اهلل بمودتهم  فقال« اْلقوْرَبى
وقال ابـن  (. 1/562فتح الباري )الحديث ساقط االسناد كما قال الحافط ابن حجر 

فيه متهم ال يعرف عن شـيعي محتـرق وهـو حسـين      هذا إسناد ضعيف«كثير 
 (.23الشورى) »األشقر

 .فيه حسين األشقر وقيس بن الربيع وكالهما ضعيف
 .سنده ضعيف: وقال( 6/7)وذكره السيوطي في الدر المنثور 
وعلي تزوج فاطمة (. 2/111تفسير البغوي . )ومعلوم أن اآلية مكية باالتفاق

فكيف تنزل اآلية بمودة من لم . الثانية من الهجرةوولد الحسن في . بعد غزوة بدر
 يخلق بعد  أهكذا خاطب اهلل قريشا أن تود من لم يكن قد خلق بعد 

واذا كانت هذه اآلية نصا على اإلمامة فلماذا لم يطالب الشـيعة بـأن تكـون    
علي وفاطمة والسبطان أئمة في : فاطمة إمامة  ولماذا لم يطالبوا بأن يكون األربعة

 . إذ ال يمكن أن يتعلق بحق اإلمامة وهو يتضمن امرأة  النبي  عهد
فقـال  : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه سئل عن هذه اآلية

لـم يكـن    إن النبي . عجلت: فقال ابن عباس. قربى آل محمد: سعيد بن جبير
يـنكم مـن   إال أن تصلوا ما بينـي وب : له فيهم قرابة فقال بطن من قريش إال كان

 (.2111البخاري رقم ) »القرابة
ولم يقـل  . ال أسألكم عليه أجرا إال المودة في القربى: إنه قال «قال ابن تيمية 

: إال المودة للقربى وال المودة لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربـى لقـال  
َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه خوُمَسُه  َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمتوْم ِمْن  :كما قال( المودة لذوي القربى)
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فجميع ما فـي القـرآن مـن    . وهكذا في غير موضع  َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلقوْرَبى
وذوي قرب االنسان إنمـا قيـل فيهـا ذوي     التوصية بحقوق ذوي قربى النبي 

فلما ذكر هنا المصدر دون اإلسم دل على أنه لم يـرد  . القربى، ولم يقل في القربى
 (.2/21منهاج السنة) »قربىذوي ال

 كما قر عينا باالياب المسافر النوى بها فألقت عصاها واستقرت
زعموا أن عائشة أظهرت الشماتة بعلي لما مات حتى قالت هذا البيت شـماتة  

وروي أن عائشة تمثلت بهذا البيت حين  »واحتجوا بقول الحافظ ابن عبد البر . به
 (.11/162بن عبد البرالتمهيد ال) «اجتمع األمر لمعاوية

مـع  . والرافضة ال يتركون مجاال لسوء الظن والطعن في عائشة إال اقتحموه
أن هذا البيت من الشعر ال مطعن فيه وال يعتبر طعنا في علي كما زعموا لو أنـه  

تأمل أوال كيف رواه الحافظ بصيغة التمـريض ممـا يشـعر    ول  أن ت. ثبت سندا
 .بضعف الرواية

قديم يتمثل به العرب عند استقرار األمر على رجـل بعـد    ثم إن هذا الشعر
وليس كما زعموا في أنه يعتبر نوعا من إظهار الشماتة بموت . النزاع أو نحو ذل 
 .علي رضي اهلل عنه

فـإذا   هوالعرب أيضا تسمي قرار الظاعن عصا وقرار األمر استواء عصـا 
 اعر استغنى المسافر عن الظعن قالوا قد ألقى عصاه وقال الش

 كما قر عينا باالياب المسافر  النوى بها فألقت عصاها واستقرت
فإذا اجتمع الناس بعد فرقة وهدأت األمور بعد فتنة كني عن ذلـ  باسـتقرار   

 . العصا
يقال لإلنسان إذا اطمـأن   » (20/313تاريخ دمشق)وقال الحافظ ابن عساكر 

قى أرواقه وألقى عصاه قـال  لبالمكان واجتمع له أمره قد ألقى بوانيه وكذل  يقال أ
 . النوى بها فألقت عصاها واستقرت: الشاعر
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فهذا البيت صار من جملة األمثال التي تضرب ويقصد به استقرار األمر بعد 
وليس فيـه  . والمقصود اجتماع الناس على رجل بعد نزاع بينهم حول ذل . تنازع

ا يحكى ويروى بصيغة شماتة بعلي رضي اهلل عنه بل هو لم يثبت سندا أصال وإنم
 . التمريض كما فعل الحافظ بن عبد البر في التمهيد

 فضائل مكذوبة ألبي بكر
. فيه جبرون بن واقد: موضوع: أبو بكر وعمر خير أهل السماوات واألرض

منكر حكم الذهبي على حديثه بالوضع في الميزان وأقره الحافظ ابن حجـر فـي   
ديلمي في مسنده من طريـق يحيـى بـن    وله طريق آخر عند ال. اللسان على ذل 

 (.1722رقم 2/221سلسلة الضعيفة. )السري وأبوه مجهول أما ابنه فثقة
العلل المتناهية البن الجوزي باب فضائل أبـي  )تسبيح الحصى في يد أبي بكر

 (.1/201بكر
قال ابن « هؤالء أولياء الخالفة بعدي»قول النبي عن أبي بكر وعمر وعثمان 

. كـذاب فيه محمد بن الفضل ليس بشيء قالوا عنـه  . ث ال يصحالجوزي هذا حدي
 (.1/205العلل المتناهية)

الفوائد المجموعة فـي  )حب اليهودي أبي بكر ألن أبا بكر مذكور في التوراة 
 (.331األحاديث الموضوعة

الفوائـد المجموعـة   )إن اهلل يتجلى في اآلخرة للناس عامة وألبي بكر خاصة 
 (.1/216كر الاللئ المصنوعةباب فضائل أبي ب 330

إنه وزير  في حيات  وخليفتـ  بعـد   » عن أبي بكر  قول جبريل للنبي 
 (.332الفوائد المجموعة)« موت 

أن السماء ارتجت لما تمنى النبي أن يكون عليا خليفته وسمع قائال يقول لـه  
 (.335الفوائد المجموعة)قل قد شاء اهلل أن يكون الخليفة أبو بكر من بعد  
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ــار   ــة والن ــاخر الجن ــر »تف ــر وعم ــأبي بك ــة ب ــن الجن « أن اهلل زي
قال ابن الجوزي موضوع وفيه )باب فضائل أبي بكر وعمر  1/323الموضوعات)

 (.أبان وهو مترو  قال شعبة ألن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه
قال أبو بكر الخطيـب هـذا   )أن مبغض أبي بكر وعمر هم يهود هذه األمة 

 (.1/322ع الموضوعاتموضو كذبالحديث 
موضـوع  إن في السماء ثمانين ألف مل  يستغفرون لمن أحب أبا بكر وعمر 

عن القاسـم بـن   ( 363)رواه العقيلي في الضعفاء  (.1/327الموضوعاتأنظر )
ه كذبصرح الذهبي ب. بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباسايزيد بن عبد اهلل 

 (.3522فة رقمسلسلة الضعي)وأقره الحافظ في اللسان 

 فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا 
 5/115رواه الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد     وال تعلموهما فإنهم أعلم منكم

فيه حكيم بـن جبيـر األسـدي     .وقال فيه حكيم بن جبير وهو ضعيف( 1/162و
( 2/11والصغير 3/65التاريخ الكبير)« كان شعبة يتكلم فيه»قال البخاري : الكوفي

قيـل عنـه هـو مـذموم     : وقال …كان مغال في التشيع»وقال يعقوب بن سفيان 
  (.3/11المعرفة)« ورافضي من الغالية في الرفض

 فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة وال أحد من بني هاشم
عن الزهري من غير إسناد وقـال  ( 6/300السنن الكبرى)رواه البيهقي في 

لم يسند هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح وهذا معناه أن الزهري « منقطع»
ورجح عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبـا  (. 7/215)

 .بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة األولى إلزالة ما كان وقع بسبب الميراث
سمعت محمد بن إسحاق بـن خزيمـة    »قال البيهقي بعد رواية هذا الحديث 

مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقـرأت   يقول جاءني
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فـانظر  . «عليه فقال هذا حديث يسوي بدنة فقلت يسوي بدنة بل هو يسوي بـدرة 
 .كيف أثنى مسلم صاحب الصحيح على الرواية

فلم يبايعه علي حتـى  » هذه الرواية مبطلة للرواية األخرى الضعيفة وفيها و
 .«من بني هاشمماتت فاطمة وال أحد 

وقول الزهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر رضي اهلل عنه » قال البيهقي 
حتى توفيت فاطمة رضي اهلل عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري رضـي اهلل  
عنه في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح ولعـل الزهـري أراد   

 )(.« ها ثانيا وقيامه بواجباتها واهلل أعلمقعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه إلي

 
 5/272ومصنف عبد الـرزاق ( 2/251ووجدت الرواية عند مسند أبي عوانة

يهم في » قال البخاري : عبد الرزاق بن همام :من طريق 2/236وتاريخ الطبري
وحكى العجلي أنـه  (. 37ترتيب علل الترمذي المبير ورقة )« بعض ما يحدث به

 (.127الثقات )شيع ثقة لكنه كان يت
ن طريق الدبري عن عبد الرزاق وهـو إسـحاق بـن    مالرواية قد جاءت و

بل وصـفه  « روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة» قال الذهبي  .إبراهيم الدبري
 (.2/273ميزان االعتدال)بالرفض وقلة الحياء 

وقد استنكر ابن الصالح أحاديث رواها الدبري عن عبد الرزاق بـن همـام   
ميزان )ل سبب نكارتها إلى الدبري لوجود التردد في سماعه من عبد الرزاق وأحا

 (.2/325االعتدال
هذه الرواية مردودة بما رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح جدا عن أبـي  و

 .سعيد الخدري
 :جاء عند الحاكم في المستدر  
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نـا  حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شـاكر ث  2257
عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري 

قام خطباء األنصار فجعل الرجـل    رضي اهلل عنه قال ثم لما توفي رسول اهلل
كان إذا استعمل رجال منكم قرن   منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول اهلل
الن أحدهما مـنكم واآلخـر منـا قـال     معه رجال منا فنرى أن يلي هذا األمر رج

كـان    فتتابعت خطباء األنصار على ذل  فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول اهلل
من المهاجرين وإن اإلمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كمـا كنـا أنصـار    

فقام أبو بكر رضي اهلل عنه فقال جزاكم اهلل خيرا يا معشر األنصار   رسول اهلل
ثم قال أما لو ذل  لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال  وثبت قائلكم

هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القـوم  
ابن عم رسول : فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من األنصار فأتوا به فقال أبو بكر

 ن فقال ال تثريب يا خليفـة رسـول اهلل  المسلمي تشق عصا وختنه أردت أن  اهلل
  ابـن عمـة   : فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقـال

المسلمين فقال مثل قوله ال تثريب يا  وحواريه أردت أن تشق عصا  رسول اهلل
« فبايعاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه   خليفة رسول اهلل

 (.3:76مستدر  الحاكم 1/123يسنن البيهق)
سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن 
هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسـوي بدنـة فقلـت    

 (.30/271تاريخ دمشق 1/123سنن البيهقي)« يسوي بدنة بل هو يسوي بدرة
ل هي التامة كالبدر، ويقال ما كان يعد مـن  والبدرة هي التي تبدر بالنظر ويقا

 (.لسان العرب)منحة كيس فيه عشرة آلف 
ورواه ( 1212ح رقم 2/552)ورواه عبد اهلل بن اإلمام أحمد في كتاب السنة 

وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعـة  » الحافظ ابن كثير وقال 
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وهذا حق فـإن  . ليوم الثاني من الوفاةإما في أول يوم أو في ا: علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من األوقات، ولم ينقطع في صـالة  

 (.5/221)البداية والنهاية « من الصلوات خلفه
 (. 30/271تاريخ دمشق)ورواه ابن عساكر 

وقد يسأل سائل ماذا عن قول عائشة فيما رواه البخاري أن عليا لم : مالحظة
 .بايع من قبل يكن

 .أن عائشة رضي اهلل عنها روت ما انتهى إليه علمها: فالجواب
والقاعدة العلمية تنص على أن المثبت الصدوق مقدم على النـافي الصـدوق   

 .وكالهما صادق
فلم يبايعه علي حتى ماتـت فاطمـة وال   )والحافظ ابن حجر علق على رواية 

 ( أحد من بني هاشم
» عن الزهري من غير إسناد وقال ( 6/300الكبرىالسنن )رواه البيهقي في 

وهذا معناه أن الزهري لم يسند هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح « منقطع
ورجح عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبـا  (. 7/215)

 .بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة األولى إلزالة ما كان وقع بسبب الميراث
عائشة تنفي وهي الصـديقة أم   اذا نفعل في هاتين الروايتين المتعارضتين فم

وقد صـحت الروايـة   . كذبوأبو سعيد صحابي عدل ال ي .المؤمنين بنت الصديق
ألن  .فالتوفيق ما قدمنا وهو أن المثبت الصدوق مقدم على النـافي الصـدوق   .إليه

إذن فروايـة  . اهى إليه علمهوغاية ما عند النافي هو ما تن .المثبت معه زيادة علم
 .أبي سعيد تثبت علما لم يتناه إلى عائشة رضي اهلل عنها

 فإنها نفت أن يكـون الرسـول   . وقد وقع مثل هذا لعائشة رضي اهلل عنها
مع أن . كذبمن حدث  أن رسول اهلل بال قائما فاتهمه على ال: حتى قالت. بال قائما

 . فرآه يبول قائما سول مسلما قد روى عن حذيفة أنه كان مع الر
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إن اشتغال علي بفاطمة وانقطاعه عن الناس هو الذي جعل كثيرين يظنون أنه 
لم يبايع أصال ولهذا قرر أن يبايع بيعة أخرى مؤكدة للبيعة األولـى كمـا صـرح    
الحافظ وأسند لذل  رواية موصولة عن الزهري قدمها على تل  الرواية منقطعـة  

 .ليا لم يبايع أبا بكر حتى ماتت فاطمةاالسناد التي تقول بأن ع

 أخرج طرف خنصرههكذا يعني : فلما تجلى ربه للجبل قال
ثابت عن أنس عن ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن معاذ ثنا حماد بن سلمة عن 

أخرج طرف خنصره فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا قال يعني أنه قال  النبي 
هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة  قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى

 شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يخبر به أنس بن مال  عن النبي 
 .«وتقول ما تريد إلى هذا 

 :الجواب
وصرح السيوطي بعدم صحته بأن فيه  (.5/265سننه)صححه الترمذي في 

(. 1/21مصنوعةالآللئ ال)« ال يثبت» أيوب بن خوط وقال عن الطريق اآلخر 
 (.1/77الموضوعات)« وهذا ليس بصحيح» وقال ابن الجوزي مثله 

 فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته
فيأتيهم الجبار  »وورد فيها سعيد الخدري هذا الحديث رواه البخاري عن أبي 

أنا ربكم، فيقولـون أنـت    في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول
السـاق،  : فيقولون  رفونهة تعهل بينكم وبينه آي: إاّل ااَلنبياء، فيقول ربنا، فال يكلمه

  .(1/151البخاري)« فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن
وأنت ستدافع عن قول الخميني فاطمة . المشر  ال يحرص على التنزيه 
 فكيف تكون منزها . اله
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بهـا  وهذا الحديث الصحيح نص صريح في إثبات الصفات هلل التي وصـف  
ولهذا حمل بعض أهل العلم الصورة هنا على الصـفة  . نفسه وأوحى بها إلى رسله

ألن الصفة من معاني الصورة كما هو ثابت في التعريف اللغوي . كالبيهقي وغيره
 .للفظ الصورة

وهذا الحديث نص على ذل  . وإن من جملة ما وصف اهلل به نفسه هو الساق
وال . ون أن هذه العبارة باطلة ال تليق بـاهلل حيث إن المعطلة ير. فيكشف عن ساقه

يزالون يستنكفون عن إثبات صفة الساق هلل تعالى، وسـوف يرسـبون فـي هـذا     
 .االختبار يوم القيامة

 .والمخطئ في اإلثبات خير من المخطئ في التعطيل
 .وهو أقل وقوعا في الخطأ من المعطل

ولـم  .  به حتى الصـورة ألن المثبت بنى دينه على التسليم لكل ما أوحى اهلل
فإن أعظم التنزيه تنزيه اهلل عن أن يصف نفسه بصفة ال تليـق بـه،   . يغفل التنزيه

 فهل عند المعطل مثل هذا 
أما المعطل فقد بنى تعطيله على عدم التسليم هلل وال الثقة بما يوجي به، جـل  

 .وهي عذر التعطيل( ليس كمثله شيء)ما عنده التمس  بقوله تعالى 
هو نفسه الذي وصف نفسه بأن ( ليس كمثله شيء)لذي وصف نفسه بأنه فإن ا

 .له عينين ويدا وساقا وأنه يجيء وينزل

 إثنا عشر منافقا( أمتي)في أصحابي 
رواه مسـلم  . فيهم ثمانية ال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سـم الخيـاط  

(2771.) 
َلكوْم ِمـَن اْلـَأْعَراِب   َوِممَّـْن َحـوْ    قال تعالى كما أي مندسون بين الصحابة

ْيِن ُمَناِفقووَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق ال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنوَعذُِّبُهْم َمرََّت
 (.101:التوبة) ثومَّ ُيَردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم
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فـي  » وفي روايـة   «في أصحابي الذين ينسبون إلى صحبتي» قال المناوي 
هم الذين جـاؤوا متلثمـين وقـد     .اثنا عشر منافقا :وهو أوضح في المراد «أمتي

طريق الثنيـة   قصدوا قوله ليلة العقبة مرجعه من تبو  حتى أخذ مع عمار وحذيفة
 (.2/252فيض القدير) « «والقوم ببطن الوادي فحماه اهلل منهم وأعلمه بأسمائهم

وترجم الطبراني فـي مسـند   . يفة على أسمائهمحذ وقد أطلع الرسول اهلل 
تسمية أصحاب العقبة ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير  33017حذيفة 

 :بن بكار أنه قال هم 
معتب بن قشير ووديعة بن ثابت وجد بن عبد اهلل بن نبتل بن الحارث من بني 

ـ  ن سـويد  عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيظي والحارث ب
وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلي وقيس بن عمـرو  

 بن سهل وزيد بن اللصيت وساللة بن الحمام وهما من بني قينقاع

فكـذل  ال  . كما أنه ال يمكن الطعن في أمته لوجود اثني عشر منافقـا فـيهم  
 . يطعن هذا في أصحابه

عثمان الذين بايعهم علي وسمى ابناءه وبالطبع ال يدخل أبو بكر وال عمر وال 
باسمائهم وال يدخل عمر الذي زوجه علي ابنته في هؤالء المنافقين وإن كان يدخل 

 . عند من يزعمون أنهم يتبعون مذهب العترة
كما كان المنافقين االثنـي عشـر فـي     في هذه األمة ونفأن الرافضة مندس

 .الصحابة من قبل

 في الجنة درجة تدعى الوسيلة
 . «قالوا من يسكن مع  فيها قال علي وفاطمة والحسن والحسين

ولم أجده في أي مصدر مـن  ( 2/52تفسير القرآن العظيم)ذكره ابن كثير في 
 .مصادر السنة المعتمدة
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هذا ما . وال يحتج به إذا انفرد. فيه شري  وهو صدوق سيء الحفظ قد اختلط
 .عليه عامة أهل الجرح والتعديل

فـإن  . وزعم الحاكم أن مسلما احتج بشري  وإن وافقه الذهبي »قال األلباني 
له في المتابعات كما صرح بـه غيـر واحـد مـن      مسلما لم يحتج به وإنما روى

بل ومنهم الذهبي نفسه في الميزان، وكثيرا ما يقع الحاكم والذهبي فـي  . المحققين
معجـم أسـامي   )« مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث شري  على شـرط مسـلم  

 (.2/210الرواة
وفيه أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة مدلس فإذا عنعن لم تقبل روايته وقد عنعن 

 .في هذه الرواية

 في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدى
عن عبداهلل بن الحسين ابن أحمد بن جعفر قال أنبأنا أبو القاسم نصر بن على 

قال حدثنا محمد بن الحسـين المعـروف   الفقيه قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
بابن الحجحبا قال حدثنا محمد بن جعفر بن على التميمي قال حـدثنا أبـو محمـد    
عبداهلل بن منير الدامغاني قال حدثنا المسيب بن واضح عن محمد بن مروان عـن  

لما عرج بالنبي صلى اهلل عليه وسلم » : الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال 
ء السابعة وأراه اهلل من العجائب في كل سماء، فلما أصبح جعل يحـدث  إلى السما

ه وصدقه من صدقه، فعند ذلـ   كذبه من أهل مكة من كذبالناس من عجائب ربه ف
في دار من وقع هذا النجم : فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم. انقض نجم من السماء
ي دار على بن أبى طالـب  قال فطلبوا ذل  النجم فوجدوه ف. فهو خليفتي من بعدى 

ضل محمد وغوى، وهوى إلى أهل بيته، ومال إلى : رضى اهلل عنه، فقال أهل مكة
والنجم  ابن عمه على ابن أبى طالب رضى اهلل عنه، فعند ذل  نزلت هذه السورة 

 إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
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 هذا حديث موضوع ال ش  فيه، وما أبرد الـذى وضـعه  » قال ابن الجوزي 
، وكـذل   كـذاب وما أبعد ما ذكر، وفى إسناده ظلمات منها أبو صالح باذام وهو 

كـان  : قال أبو حاتم ابن حبان. ، والمتهم به الكلبىيالكلبى ومحمد ابن مروان السد
 إن عليا لم يمت وإنه يرجع إلى الدنيا، وإن رأوا سـحابة : الكلبى من الذين يقولون

 . االحتجاج به أمير المؤمنين فيها، ال يحل: قالوا
ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس وكان العباس زمـن  » وقال 

بـن  الالموضـوعات  )« المعراج ابن سنتين فكيف يشهد تلـ  الحالـة ويرويهـا   
 (.1/372الجوزي

الذهب والفضة الذي خلقره اهلل فري األرض   .. في الركاز الخمس
 يوم خلقت

وهو . كان مدفونا منذ خلق اهلل األرضيحتج به الشيعة على أن الركاز هو ما 
 .مخالف للصحيح وما أجمعت عليه األمة أن الركاز هو دفن الجاهلية كذب

عن أبي يوسف عن عبد اهلل بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن : تمام الرواية
في الركاز الخمس قيل وما الركـاز  »   جده عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل

 «الذهب والفضة الذي خلقه اهلل في األرض يوم خلقتيا رسول اهلل قال 
تفرد به عبد اهلل بن سعيد المقبري وهو ضعيف جـدا  » قال البيهقي . ضعيف

السـنن  )« جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعـة مـن أئمـة الحـديث    
 (.2/112كذل  قال الحافظ في التلخيص الحبير 2/152الكبرى

 في السيوب الخمس
وهي عروق من الذهب والفضـة  . بهذا الحديث على أن السيوبيحتج الشيعة 

يريدون طمس الفـرق بـين   . وهذا باطل. تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر
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ليسلم لهم مـذهبهم فـي   . الركاز الذي خمسه النبي وبين المعدن الذي ال خمس فيه
 .أخذ الخمس من المسلمين وقد شرعه اهلل للمسلمين وليس منهم

كـان لـه   . رواه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية. عيفضوالحديث 
. والمدلس ال يقبل منه مـا عـنعن  . أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه

 (.1/301أنظر معجم أسامي الرواة لأللباني)والرواية معنعنة 

 قاتل عمار وسالبه في النار
يه ضعيف كمـا قـال   واالسناد ف. فيه ليث وهو ابن أبي سليم وكان قد اختلط

ولكن للحديث متابعات منها ما أخرجه الحـاكم  (. 5/11سلسلة الصحيحة)األلباني 
حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمـد  ( 3/317المستدر )
بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن المبار  بن سليمان عن أبيه عن مجاهد عن عبد اهلل ا
تيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بـن ياسـر   بن عمرو ثم أن رجلين أا

يقول اللهم أولعت قـريش    وسلبه فقال عمرو خليا عنه فإني سمعت رسول اهلل
وتفرد به عبد الرحمن بن المبار  وهو ثقة . في النار بعمار إن قاتل عمار وسالبه

 عن أبيه فإن كان محفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخين ولـم معتمر مأمون عن 
 « يخرجاه وإنما رواه الناس عن الفاء عن ليث عن مجاهد

 .وأورد األلباني له طريقا آخر عند أحمد وابن سعد في الطبقات
  (.1/271مجمع الزوائد)« فيه مسلم المالئي وهو ضعيف» قال الهيثمي 
 (.2/522سير أعالم النبالء)« إسناده فيه انقطاع» وقال الذهبي 
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فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنرال   قدم معاوية في بعض حاجاته
 منه فغضب سعد

حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية ثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهـو  
عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حاجاته فدخل عليه 

 فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسـول اهلل  فنال منه سعد فذكروا عليا
 مـن   هـرون ن كنت مواله فعلي مواله وسمعته يقول أنت مني بمنزلة يقول م

موسى إال أنه ال نبي بعدي وسمعته يقول ألعطين الراية اليـوم رجـال يحـب اهلل    
مصنف ابـن أبـي    2/610السنة البن أبي عاصم 1/25سنن ابن ماجه)« ورسوله
 (.15/252صحيح ابن حبان 6/366شيبة

يها عبد الرحمن بن سابط وهو ثقة لكنه كثير فإن ف. والرواية معلولة باإلرسال
تهـذيب  )كما في وأشار الحافظ المزي إلى ذل  . اإلرسال عن جماعة من الصحابة

أن ابن سابط لم يسمع من سعد بـن أبـي   بوجزم يحيى بن معين ( 17/122الكمال
 (.1/222أنظر جامع التحصيل)وقاص 

عبد الرحمن من سـعد  سمع : قيل ليحيى بن معين» قال الحافظ في التهذيب 
ال؛ : من جـابر  قـال  : قيل. ال: من أبي أمامة  قال: قيل. ال: بن أبي وقاص  قال

 (.361ترجمة رقم 6/110تهذيب التهذيب)« هو مرسل
تقريـب التهـذيب ترجمـة    )« ثقة كثير اإلرسـال » وقال عنه في التقريب 

 (. 5/221اإلصابة 320ص 3167رقم
 (.5/221اإلصابة)« ماع من صحابيال يصح له س» بل حكى الحافظ أنه 

 :إن لذل  احتماالن: فالجواب. فإن قيل إن األلباني قد صححه
. والشيخ بشـر . أن يكون الشيخ قد غفل عن علة اإلرسال في الرواية: األول

 .وال يعرف لمحدث عدم وقوع الغفلة والزلة والخطأ منه
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ث التي ورد فـي  أن يكون الشيخ كان يعني في التصحيح تل  األحادي: الثاني
من كنت مواله فهذا علي هو )الرواية احتجاج سعد بن أبي وقاص بها ومنها حديث 

فإنه لما صحح الرواية أحال على صـحيحته  . وهذا هو الراجح واهلل أعلم(. مواله
وفي هذه الصفحة من صحيحته كان يبحث صحة إسناد هـذا الحـديث   ( 2/335)

 .ع معاويةفلعله كان يصحح الحديث دون قصة سعد م
وعلى افتراض صحة الرواية فإنها ليست صريحة في السب وإنما مجرد النيل 

ويمكن أن يكون النيل من الشخص بغير حق مما يراه الرائـي أنـه   . من الشخص
والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة . فهو ليس صريحا في السب. حق

جازوا اإلكثار من السب لمن كـان  وقد أ. فتأمل. ويقولون نحن ال نسب وإنما نلعن
إذا رأيـتم  » : وروت الشيعة عن النبي صلى اهلل عليه وآله أنه قال. مخالفا لمذهبهم

أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فـيهم  
« والوقيعة وباهتوهم كي ال يطعموا في الفساد فـي اإلسـالم ويحـذرهم النـاس    

منهـاج   13/163مجمـع الفائـدة   2/232المهمة في أصـول األئمـة  الفصول )
 (.1/371الفقاهة

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بمـا  » وذكرت كتب الرافضة أن هذا 
ويحتمل إبقاؤه على ظـاهره  .. لعله زان أو سارق: يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال

منهـاج   2/111اريكتاب المكاسب لألنص)« عليهم ألجل المصلحة كذببتجويز ال
إن : وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال ألبي جعفـر عليـه السـالم   (. 2/221الفقاهة

علـق  « الكـف عـنهم أجمـل   : بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال
داللة على جواز االفتراء وهو القـذف علـى   »  األنصاري على الرواية بأن فيها

 (.2/111كتاب المكاسب لألنصاري)« كراهة
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 .فرمى نفسه فوق قبر النبي.. قدم علينا أعرابي
يا رسول اهلل قلت فسمعنا قول  ووعيـت   »وحثا على رأسه من ترابه وقال 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِلُيَطاَع  من اهلل ما وعينا عن  وكان فيما أنزل اهلل علي  
َسُهْم َجاُءوَ  َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهـُم الرَُّسـوُل   ِبِإْذِن اللَِّه َوَلْو َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنفو

فنودي من القبـر  . وقد ظلمت نفسي وجئت  لتستغفر لي َلَوَجُدوا اللََّه َتوَّابًا َرِحيمًا
 .«أنه غوِفر له

تاريخ بغداد )قال الخطيب في  .وفي رواية أن العتبي كان جالسًا فرأى أعرابيًا
 .هـ 221مات العتبي سنة  »(  523/  1وفيات األعيان ) بن خلكان وا( 2/326

   فكم كان عمره لما دخل األعرابي قبر النبي 
على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسـن الزعفرانـي عـن    

فكيف يمكن لكليهمـا أن  ( 221)وهذا الزعفراني مات سنة ( أي العتبي)األعرابي 
رضى اهلل عنها  فسند الرواية منقطع ضعيف وإن حكـاه  يكونا معاصرين لعائشة 

 (. 12شفاء السقام )مصنفو كتب المناس  كما عول عليه السبكي في 
لمجرد فعل أعرابي لها وال يشـتهر  ( المفترضة)ثم كيف تشتهر هذه الحادثة 
وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبـر  . شيء مثلها عن أحد من الصحابة

وإنما يسارع إلى تكليم األعرابي  وكيف يفهم أعرابـي هـذه   . ليمه لهاوال يثبت تك
 الصحابة ولم يطبقوه مثله  اآلية ويطبقها على وجه لم يفهم

 وهل اشتهار الرواية دليل على صحتها  
 مشهورًا وهو مع ذل  ال أصـل  «اطلبوا العلم ولو في الصين »أليس حديث 

 وهو ضعيف بالرغم من شهرته  «قأبغض الحالل إلى اهلل الطال »وحديث   له
فالعبرة في صحة سند الرواية ال مجرد اشتهارها على ألسنة الناس وبطـون  
كتب الفقه التي تفتقر افتقارًا شديدًا إلى مراجعة أسانيد مروياتها وهذا أمـر يعرفـه   

 .من يطالع كتب الفقه
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 .القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف
(. 202البيـان )تهما أهل السنة بالطعن في القـرآن  أورده الخوئي في البيان م

وسلسلة  2137ضعيف الجامع )ولكن هذه رواية مكذوبة على عمر رضي اهلل عنه 
 (.2073الضعيفة رقم

تفرد بـه حفـص بـن    » وقال ( 6/361)معجم األوسط الرواه الطبراني في 
أبي إياس وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عبيد بن آدم بن  .ميسرة

وأقـره الحـافظ بـن    . ثم ساق هذا( 6/251)« تفرد بخبر باطل» العسقالني فقال 
 (.5/276لسان الميزان)حجر على ذل  في 

غيـر أن  . وأن السيوطي قد رواه 1/13ويحتج الرافضة دائما بكتاب اإلتقان 
السيوطي أشار إلى علة في الرواية وهو محمد بن عبيد بن آدم شـيخ الطبرانـي   

 .وهذا من تدليس الرافضة فإنهم يكتمون كالمه هذا. كلم فيه الحافظ الذهبيالذي ت

 القرآن له ظاهر وباطن
 .بل هو من كالم الزنادقة. له ال يوجد في شيء من كتب الحديث هذا ال أصل

 .هذا حرام ظاهرا لكنه حالل باطنا: رب قائل أن يقول عن شيء حرمه اهلل
ب الزنادقة الباطنية من شيعة وصـوفية  هذا من أقوى األدلة على بطالن مذه

 .وعلى وجوب األخذ بظواهر القرآن
وإن أحد من المشركين استجار   : هلل جعل قرآنه حجة على خلقه فقالفإن 

 .فأجره حتى يسمع كالم اهلل ثم أبلغه مأمنه

 قرصت نملة نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت
م لم يستنكروا قتل مليوني مسـلم علـى يـد    قتل النمل ولكنهاستنكر الرافضة 

 .هوالكو الذي حرضه صاحبهم نصير الدين الطوسي على قتلهم
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مرويا في كتبهم على وجـه  ا الحديث يكلفوا أنفسهم عناء البحث ليجدو وهم لم
. االستحسان حتى إن المجلسي ليروي الحديث ثم يبين أن قتل النمل كان فيمن قبلنا

 .(61/223بحار األنوار)

 قسمت الحكمة فجعل في علي تسعة أجزاء وفي الناس جزء واحد
. والظاهر من كالم الذهبي أنه اتهمـه . فيه أحمد بن عمران بن سلمه مجهول

 وقال ابن الجوزي(. 3/227ميزان االعتدال) كذببأنه هذا الخبر ووصف الذهبي 
 (.1/221العلل المتناهية)« هذا حديث ال يصح وفيه مجاهيل »

 (.1/252لسان الميزان)« تفرد به العتبي.. كذبهذا »  قال الحافظ

 قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد
فتلقى آدم من ربه كلمات فتـاب    عن قول اهلل عن علي قال سألت النبي 

فقال إن اهلل أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصـبهان   عليه 
عير ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتى وكان للحية قوائم كقوائم الب

بعث اهلل إليه جبريل وقال يا آدم ألم أخلق  بيدي ألم أنفخ في  من روحي ألم أسـجد  
ل  مالئكتي ألم أزوج  حواء أمتي قال بلى قال فما هذا البكاء قال وما يمنعني من 

مـات فـإن اهلل قابـل    البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن قال فعلي  بهؤالء الكل
محمد وآل محمد سـبحان  ال إلـه إال   اللهم إني أسأل  بحق توبت  وغافر ذنب  قل 

اللهم إني أسأل  أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إن  أنت الغفور الرحيم 
محمد وآل محمد سبحان  ال إله إال أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي بحق 

 .«الء الكلمات التي تلقى آدمإن  أنت التواب الرحيم فهؤ
وهكذا حكم عليه السيوطي كمـا   .الديلمي في مسند الفردوس بسند واه هأخرج

  (.1/127)في الدر المنثور 
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 سيدنا اهلل عز وجل قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر
فيـه  . الحديث طويل وليس كله صحيحا بل بعضه صحيح دون البعض اآلخر

عمرو بن علقمة لم يرو (. 6/136مجمع الزوائد)ثمي في قال الهي. عمرو بن علقمة
ولكن له شواهد تحسنه . ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول. عنه غير ابنه محمد

 .وسيأتي بيانه(. كانت عينه ال تدمع على أحد)من دون عبارة 
 :وقد استنكروا منه فقرتين

 .لى رسول اهللفهو يستدر  ع: قالوا( سيدنا اهلل عزوجل)األولى قول عمر 
فقد قيل للنبـي  . بل يتذكر ما علمه إياه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قلت

رواه البخاري فـي   .«السيد اهلل عزوجل: فقال. ناأنت سيد» صلى اهلل عليه وسلم 
 .وهو صحيح على شرط مسلم( 2106)وأبو داود ( 211)األدب المفرد 

بل : ولده باسمه أحسن الظن وقالفمن تذكر أن عليا بايعه زوجه ابنته وسمى 
ومن . فرددها أمام الناس( السيد اهلل)تذكر عمر هنا قول النبي صلى اهلل عليه وسلم 

هذا اسـتدرا  منـه علـى    : أساء الظن به كالرافضة فإنهم يسيئون الظن ويقولون
وبعدما ثبت أن هذا من تعليم النبي لعمر فليس في قول عمر أي وجه للطعن . النبي
 . به

قال الرافضة فهـذا  . «كانت عينه ال تدمع على أحد» : قول أم علقمة: الثانية
 .حكم على النبي بقسوة القلب

فقـد صـح عنـد    . وهذا القول فيه نكارة ومحكوم عليه بالشذوذ من أم علقمة
البخاري أن النبي صلى اهلل عليه وسلم بكى على عثمان بن مظعون وبكـى علـى   

لعين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا علـى فراقـ  يـا    إن ا» ولده إبراهيم ثم قال 
يا : وأنت يا رسول اهلل  فقال» فقال له عبد الرحمن بن عوف « إبراهيم لمحزونون

 .ابن عوف إنها رحمة
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 كان أحب الناس إلى رسول اهلل فاطمة ومن الرجال علي
سلسـلة األحاديـث الضـعيفة    )« اطـل ب»قال الشيخ األلباني عن الحـديث  

 (.1122ح رقم 1/252ةوالموضوع
 . وهو من أخطاء الذهبي. قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي

لـيس  » قال النسـائي  : فيه عبد اهلل بن عطاء قال الذهبي نفسه في الضعفاء
تقريـب  )« صـدوق يخطـئ ويـدلس   »وقال الحـافظ فـي التقريـب    « بالقوي
 (.3271التهذيب

ثقة ينفـرد  » ي الضعفاء قال الذهبي نفسه عنه ف. وفيه جعفر بن زياد األحمر
 .«في القلب منه: قال ابن حبان

ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أن جعفر كان يكثر الرواية عـن الضـعفاء   
 (.1/171الضعفاء والمتروكون)

 (.120تقريب التهذيب)« صدوق يتشيع» قال الحافظ 
أي الناس كان أحب » : وروي الحديث عن عائشة رضي اهلل عنها أنها سئلت

 .«زوجها: من الرجال  قالت: فاطمة، فقيل لها: رسول اهلل  قالتإلى 
من طريق جميع بـن عميـر   ( 3/152)والحاكم ( 2/320)أخرجه الترمذي 

جميع متهم ولم تقـل عائشـة هـذا    »وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال . التيمي
 .«أصال

صـحة   وهذه األحاديث الضعيفة مخالفة لما قالته عائشة مما ال ش  في: قلت
أي الناس كان أحب » فقد روى اإلمام أحمد عن عبد اهلل بن شقيق أنه قال . إسناده

وهذا »قال األلباني « أبوها: فمن الرجال  قالت: قال. عائشة: إلى رسول اهلل  قالت
سلسـلة األحاديـث الضـعيفة    )« إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصـحيح 

 (.3/252والموضوعة
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أتيـت رسـول اهلل   » لم عن عمرو بن العاص أنه قال بل روى البخاري ومس
 ثـم  . أبوهـا : من الرجال  قال: قلت. عائشة: أي الناس أحب إلي   قال: فقلت

 (.متفق عليه)« فعد رجاال. عمر: من  قال
: وهو الموافق لما صحت روايته عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه عليا فقال

 وخشيت عمر، ثم :قال من  ثم :قلت بكر، أبو :لقا    اهلل رسول بعد خير الناس أي

 (.2/222)« المسلمين من رجل إال أنا ما: قال أنت  ثم :قلت عثمان، يقول أن

 كان اهلل وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان
كان ]وقع في بعض الكتب في هذا الحديث » ( : تنبيه): قال الحافظ ابن حجر

وهي زيادة ليست في شيء من كتـب  [ عليه كانوهو اآلن على ما [ ]اهلل وال مكان
[ وهو اآلن]الحديث، نبَّه على ذل  العالمة تقي الدين ابن تيمية، وهو مسلٌَّم في قوله 

فقد أّيد ابن تيمية في أن الجزء الثاني من الرواية  (6/211فتح الباري ) «إلى آخره
 .موضوع

َأَأِمْنتوْم َمْن ِفـي    لىاآيات القرآن حيث قال تعوهذه الرواية أجلُّ عندهم من 
إذ هذه اآليات عندهم موهمة للتشبيه والتجسيم  ثومَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش  السََّماِء

فهي صريحة التي ال توجد إال في كتب الرافضة والكفر، أما هذه الرواية المكذوبة 
 .في التنزيه

ما يحتج به المعتزلة، ألم يعلم هؤالء أن هذه الرواية المكذوبة كانت من أعظم 
مقاالت اإلسـالميين  )وذكر األشعري احتجاج العتزلة بها وأنها من جملة مقاالتهم 

من أمور يظنونها راية أهل السنة معتزلة عن الهؤالء القوم فانظر كم ورث ( 157
 .والجماعة
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 كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر َبْعُضُهْم ِإَلى سوأة َبْعٍض
َواللَِّه َما َيْمَنُع ُموَسى َأْن َيْغَتِسَل : َيْغَتِسُل َوْحَدُه، َفَقالوواعليه السالم  َوَكاَن ُموَسى
َفَذَهَب َمرًَّة َيْغَتِسُل َفَوَضَع َثْوَبُه َعَلى َحَجٍر َفَفـرَّ  : قال( أي ذو فتق)َمَعَنا ِإال َأنَُّه آَدُر
َحتَّى َنَظَر َبنوو !َثْوِبي َحَجُر! َثْوِبي َحَجُر:ُ َفَجمَع ُموَسى ِفي ِإْثِرِه َيقوول! اْلَحَجُر ِبَثْوِبِه

 َواللَِّه َما ِبُموَسى ِمْن َبْأٍس فقام الحجر بعـد حتـى  : ِإْسَراِئيَل ِإَلى سوأة ُموَسى َفَقالووا
ََِنـَدبًا ِسـتٌَّة َأْو    ِضربًا  فواهلل ِإنَّ ِباْلَحَجر إليه فأخذ ُموَسى فطفق َثْوَبُه ِباْلَحَجر نظر
 .ٌةَسْبَع

إدعى عبد الحسين شرف الدين أن هذا الحديث لم ينقـل إال عـن أبـي    : قلت
هريرة رضي اهلل عنه مع أنه قد رواه إمامه ووصيه السـادس وأخـرج مفسـرو    

 .الشيعة ذل  في تفاسيرهم

وقد حكم الخوئي بصـحة   (.2/117)رواه القمي في تفسيره عن أبي بصير 
 (.1/21عجم رجال الحديثم)جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره 

 (.2/205)والكاشاني في تفسير الصافي 
 (.2/301)تفسير نور الثقلين 

 (.16/353)تفسير الميزان للطباطبائي 
قال جماعـة مـن أهـل    »( 250ص )وقال نعمة اهلل الجزائري في قصصه

ه على ذل  الوضع لـ الحديث ال استبعاد فيه بعد ورود الخبر الصحيح وإن رؤيتهم
ده موسى عليه السالم ولم يعلم إن أحد ينظر إليه أم ال وأن مشـيه عريانـًا   لم يتعم

 .«لتحصيل ثيابه مضافًا إلى تبعيده عما نسبوه إليه، ليس من المنفرات 

 .يستفتح بصعاليك المهاجرين كان رسول اهلل 
كان يطلب من اهلل تعالى أن  يرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي 

، ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من (أي الضعفاء)ه أو بحق الصعاليق بجا ينصره
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والجـواب مـن   . هو التوسل المختلف فيه نفسـه  –بزعمهم  –المهاجرين، وهذا 
 :وجهين

(: 1/11/2المعجم الكبيـر )ضعف الحديث، فقد أخرجه الطبراني في : األول
ونس حـدثني أبـي   حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا عيسى بن ي

 .عن أبيه عن أمية به
وحدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي بـن عبيـد اهلل بـن عمـر     
. القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد بـه 

ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن 
 .«يستفتح ويستنصر بصعالي  المسلمين …»: ًا بلفظأمية بن خالد مرفوع

مداره على أمية هذا، ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل ضعيف، وقال : قلت
. «ال تصح عندي صحبته، والحديث مرسـل » ( 1/31االستيعاب)ابن عبد البر في 
 .«ليست له صحبة وال رواية» : (1/133اإلصابة)وقال الحافظ في 

وهي اختالط أبي إسحاق وعنعنته، فإنه كان مدلسـًا،   وفيه علة أخرى،: قلت
 .إال أن سفيان سمع منه قبل االختالط، فبقيت العلة األخرى وهي العنعنة

 .وهذا هو الجواب األول. فثبت بذل  ضعف الحديث وأنه ال تقوم به حجة
أن الحديث لو صح فال يدل إال على مثل ما دل عليه حـديث عمـر،   : الثاني

 . من التوسل بدعاء الصالحين وحديث األعمى
ِإْن َتْسَتْفِتُحوا : أي يفتتح القتال، من قوله تعالى :كان يستفتح»  :قال المناوي
بصـعالي   )أي يطلب النصرة ( ويستنصر. )ذكره الزمخشري  َفَقْد َجاَءكوُم اْلَفْتح

 .(5/211فيض القدير)« أي بدعاء فقرائهم الذين ال مال لهم( المسلمين
إنما »بلفظ ( 2/15)، أخرجه النسائي د جاء هذا التفسير من حديثه وق: قلت

وسـنده صـحيح،   . «ينصر اهلل هذه األمة بضعيفها، بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم
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، فقد بين الحديث أن االستنصار إنمـا يكـون   (6/67)وأصله في صحيح البخاري 
 .بدعاء الصالحين، ال بذواتهم وجاههم

» : ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفـظ  ومما يؤكد ذل  أن الحديث
فقد علمنا بهذا أن االستنصار بالصالحين يكون بـدعائهم   «..كان يستفتح ويستنصر

 –إن صـح   –وصالتهم وإخالصهم، وهكذا االستفتاح، وبهذا يكون هذا الحـديث  
 .دلياًل على التوسل المشروع، وحجة على التوسل المبتدع، والحمد هلل

 وسهمان ألقاربه.. ل اهلل يقسم الخمس على ستةكان رسو
يسـابوري  نوقد عزاه الشيعة إلى تفسير ال. لم أجده في شيء من كتب الحديث

 (.10/2)المطبوع بهامش الطبري 
فإنهم عجزوا أن يحتجوا علينا بأسانيدنا على شرطنا وهـو  . وهذا منهم إفالس
 أن نكون قد صححناه 

 ا أبا الحسنكان عمر يتعوذ من معضلة ليس له
قـال  : فيه مؤمل بن إسماعيل، أبي عبد الرحمن العدوي البصـري . ضعيف

(. 5727ترجمـة  2/301الكاشف) «صدوق شديد في السنة كثير الخطأ »أبوحاتم 
وقـال  . كثيـر الخطـأ  : وقال ابن سعد والدارقطني. منكر الحديث: وقال البخاري

نه كان سيئ الحفظ كثير أل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه: المروزي
منكـر   «وقال البخاري (.10/311تهذيب التهذيب 2/221ميزان االعتدال)« الغلط

 (.327ترجمة 1/113من تكلم فيه) »الحديث
 (.7021ترجمة) »صدوق سيء الحفظ «قال الحافظ في التقريب 
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 كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء
أين كـان  : يا رسول اهلل: قلت» : لعن وكيع بن حدس عن رزين العقيلي قا

 .«ما فوقه هواء وما تحته هواء ،كان في عماء: ربنا  قال
يهقـي والـذهبي   بحدس مجهول كما أفاده ال نوهذا إسناد ضعيف ألن وكيع ب

 .فه جمع من العلماءّعقد ضو. [335يزان االعتدال م 271والصفات  األسماء]
ـ ( 5/211)الترمذي و( 12، 2/11)الحديث أخرجه أحمد في مسنده   يوالبيهق

 (. 271)اء والصفات مفي األس

كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فتقول اللهم إنا نسألك بحق محمرد  
 النبي األمي

/ 2)رواه الحاكم في المسـتدر   . كذاب: بن عنترة هرونفيه عبد المل  بن 
ال ضرورة فـي ذلـ    » قال الذهبي  «أدت الضرورة إلى إخراجه» وقال ( 263
 . «د المل  مترو  هال فعب

روى عن أبيه » فقال ( 1/170)مع أن الحاكم قد جرح عبد المل  في المدخل 
: وروي هذا الخبر من طرق أخرى ال تزيده إال ضعفًا وآفتها. «أحاديث موضوعة

 73الضعفاء الصـغير للبخـاري   )الضحا  بن مزاحم والكلبي وعطاء الخراساني 
ميزان االعتـدال   5/372الجرح والتعديل  2/315العلل لمعرفة الرجال  211رقم 
2/666 .) 

هذا الخبر معارض لما هو أصح منه وهو ما رواه محمد بن إسحاق صاحب 
لم يكـن  : حدثني أشياخ منا قالوا: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: السيرة قال

كان معنا يهود، وكانوا مـن أهـل   » منا  أحد من العرب أعلم بشأن رسول اهلل 
إن نبيًا مبعوثًا اآلن : تاب، وكنا أصحاب وثن، فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالواك

قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث اهلل رسوله اتبعناه وكفروا 
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َوَكانووا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلـى الَّـِذيَن    به، ففينا واهلل وفيهم أنزل اهلل عز وجل
أي ( يستفتحون علـى محمـد  )قال قتادة .  َفُروا َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفووا َكَفُروا ِبِهَك

 (. 17/ 1الدر المنثور 75/ 2دالئل النبوة  1/325تفسير الطبري )إنه يخرج : يقولون
 .وهذه الرواية مؤيدة بثالث روايات أخرى بمراسيل عن التابعين 

 نقد متن الرواية
 فهموا ما فهمه هؤالء وإال لسارعوا إلى التوسـل بـالنبي   أن الصحابة لم ي

وهم فـي الحـروب،    أثناء حروبهم، غير أنهم لم يكونوا يسألون اهلل بحق نبيهم 
فسـحقا  ! فهل اليهود أحرص على الحق وأشد تمسكا به من الصحابة الذين تركوه
ون بفعـل  للمتعصبين المنحرفين الذين يتجاهلون سنة الخلفاء الراشـدين ويتمسـك  

 .اليهود
ِإْن   نة اهلل وهـي أن النصـر مشـروط بالطاعـة    سأن هذا الخبر يخالف 
واليهود منذ كتب اهلل عليهم الذلة لم ينتصروا إال مؤخرًا  َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْركوْم 

 .بحبل من الناس
أن هذا الخبر يحكي لنا أن اآلية كأنها نزلت في يهود خيبر، وهذا يخالف مـا  

عليه أهل التفسير والِسَير أن اآلية نزلت في يهود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو  اتفق
النضير، وهم الذين كانوا يخبرون األوس والخزرج بقرب بعثة نبي جديد، وهـذه  

جاهل لم يحسن تركيب  كذبهذه الرواية وهي من  كذبالمخالفة دليل صريح على 
 .ةكذبهذه ال

 قدم كتابه وأبو بصير يموتكتب رسول اهلل إلى أبي بصير ف
فمات وكتاب رسول اهلل في يده، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره 

 .مسجدًا
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يلزم منـه أن   ال (عند): ، وقوله(على قبره مسجدًا): هكذا روي األثر، ال كما قالوا
، بل قد يكون القبر في ناحية والمسجد في الناحية األخـرى وبينهمـا    يكون عليه

أو طريق واسع ويقال هذا عند هذا، وال يلزم منه أن يكون في حريم  جدار وحاجز
عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة : القبر وفنائه، وقد جاء في البخاري

إن » : رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى اهلل عليه وسلم فقـال 
وصوروا فيه تلـ    لى قبره مسجدًاأولئِ  إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا ع
 (.متفق عليه)« الصور، فأولئِ  شرار الخلق عنداهلل يوم القيامة

فتل  الكنيسة كانت على القبر تحيط به من كل ناحية كاألضـرحة الموجـودة   
 .اآلن، فالبناء على القبور محرم

وأما كون المسجد عندها، بمعنى قربها لكن بفاصل من طريق ونحوه، ال بكونه 
  .يظهر فيه بأس ضمن سورها أو ناحية قبلتها فذل  ال

ثم إن األثر مرسل أرسله الزهري، والمرسل من أنواع الضعيف فال يحتج به، 
وأبو جندل استشهد في خالفة عمر رضي اهلل عنه، وعلى ذل  فليس فـي األثـر   

 أن الصحابي فعل ذل  فال يقـر عليـه،   جواز البناء على القبور، ولو فرضنا جداًل
وليس في األثر أن النبي أقره كما زعموا، كما أن النبي لم يقر حديثي العهد بكفـر  

خرجنا مـع رسـول اهلل   » : على اتخاذ ذات أنواط، جاء في حديث أبي واقد الليثي
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بهـا  

اجعل لنا ذات أنواط كمـا لهـم   ! رسول اهلليا : ذات أنواط، فقلنا: أسلحتهم يقال لها
اهلل أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالـت  : ذات أنواط، فقال رسول اهلل

، لتركبن سنن من (إنكم قوم تجهلون: قال جعل لنا إلها كما لهم آلهةإ): بنوا إسرائيل
 .«كان قبلكم

لتبر  كاتخاذ إله آخـر،  فانظر كيف جعل عليه الصالة والسالم اتخاذ الشجرة ل
 . وهو مثل ما يقوله هؤالء عن القبور وتعظيم الموتى يتبين ل  خطر هذه الدعوة
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فكل حديث فيه تعظيم شأن القبر بالبناء عليه وتزيينه والتعبد عنده فهو حـديث  
فهـذا  . «إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصـحاب القبـور   »: ضعيف أو موضوع مثل
. من أهل العلم، واليوجد في شئ من الكتـب المعتمـدة   حديث مفترى لم يروه أحد

 .واهلل أعلم

 كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر
فأمره أن ال يسمي أحدا وتر  اسم الرجل فأغمي على أبي بكر إغماءة فأخـذ  

فأفاق أبو بكر فقال أرنا العهد، فإذا فيه اسم : عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر، قال
رحم  اهلل وجزا ، لـو كتبـت   : أنا فقال: من كتب هذا  فقال عثمان: فقالعمر، 

 1322ص7ج/2رواه الاللكائي في شرح أصـول السـنة  )« نفس  لكنت لذل  أهال
من طريقين األول فيه زيد بن أسلم وهذا سند منقطع ألن زيد بن أسلم ( 2521رقم

كـذل   ( 1721تقريب التهـذيب رقـم  )كان يرسل كما صرح به الحافظ ابن حجر 
معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم )وانظر كتاب  (37إزالة الدهش)الشيخ األلباني 

 (.2/73األلباني

 الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل
مـروي  . )ه أطيطا كأطيط الرحل الجديدـل ما يفضل منه إال قدر أصابع وإن

 (.عن النبي 
بي حمـزة األسـلمي   الحسين بن شبيب أبو علي اآلجري حدث عن أ 2112

روى عنه أبو بكر المروذي صاحب أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن عمر بن بكير 
المقرىء أخبرنا إسماعيل بن علي بن محمد بن عبد اهلل الفحام حدثنا أبو بكر أحمد 
بن محمد الصيدالني حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكـر المـروذي حـدثنا    

هذا من النسا  المذكورين أخبرنـا أبـو حمـزة     الحسين بن شبيب اآلجري وكان
األسلمي بطرسوس حدثنا وكيع حدثنا أبو إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد اهلل بن 



 

 
363 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل وما يفضل   خليفة قال قال رسول اهلل
 طيط الرحل الجديد قال أبو بكر المروذيأوإن له أطيطا ك أربع أصابع منه إال قدر

قال لي أبو علي الحسين بن شبيب قال لي أبو بكر بن سلم العابد حين قـدمنا الـى   
خرج ذل  الحديث الذي كتبناه عن أبي حمزة فكتبه أبو بكر بن سلم بخطـه  أبغداد 

ليجلسـه    وسمعناه جميعا وقال أبو بكر بن سلم إن الموضع الذي يفضل لمحمد
ا أراد الطعن على أبي بكر المـروذي  عليه قال أبو بكر الصيدالني من رد هذا فانم

العظمـة   3/10وتفسير الطبري 1/52تاريخ بغداد)« وعلى أبي بكر بن سلم العابد
 (.1/311بن كثيراوتفسير  2/650ألبي الشيخ

 .وفيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه

 الكرسي موضع القدمين وإن له أطيطا كأطيط الرحل
 3/1تفسير الطبري 3/277تفسير القرطبي)مروي عن أبي موسى األشعري 

والهيثمي في  1/262ورواه الضياء في المختارة 572والسنة البن أبي عاصم رقم
وقال رجاله رجال عبد اهلل بن خليفة الهمذاني وهو ثقة ورواه الحافظ ابن  10/251

 (.7/121عبد البر في التمهيد

 بن أبي طالب كفوا عن ذكر علي 
سلم بن الفضل بن سهل ثنا الحسين بن عبيد اهلل األبزاري أنا أ» تمام الرواية 

البغدادي ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثني أمير المـؤمنين المـأمون حـدثني    
الرشيد حدثني المهدي حدثني المنصور حدثني أبي حدثني عبد اهلل بن عباس قـال  

مـن  بن أبي طالب فقد رأيـت  كفوا عن ذكر علي سمعت عمر بن الخطاب يقول 
فيه خصاال ألن تكون لي واحدة منهن في آل الخطاب أحب إلي مما  رسول اهلل 

 .«طلعت عليه الشمس
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« كذبكان ي »قال ابن أبي حاتم » : األبزاري قال ابن الجوزيفيه . موضوع
 «قليل الحياء كذاباألبزاري »وقال الذهبي (. 1/251الموضوعات البن الجوزي)
 (.2/250ميزان االعتدال)

 كف علي في العدل سواءكفي و
ميـزان  )أحمد بن محمد بـن صـالح التمـار    : موضوع، آفته »قال الذهبي 

 (.1/213العلل المتناهية)وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع (. 1/210االعتدال

 كل الناس أفقه منك يا عمر/ كل أحد أفقه من عمر
البيهقـي  قـال  . «أال تغالوا في مهور النساء» في سننه وأصله رواه البيهقي 

فيه ابن سخبرة وهو  »وقال الحافظ زين الدين العراقي ( 7/233)« إسناده منقطع»
 (.2/6للمناوي فيض القدير)« عيسى بن ميمون وهو مترو 

ومع تعدد طرق هذه الرواية التي فيها أن امرأة ردت على عمر فإنها مروية 
رأة تيسـير  من يمن المن إ»  من طرق ضعيفة ومعلولة وتتعارض وقول النبي 

 . وسنده حسن. «خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها

كل بني أم ينتمون إلى عصبة إال ولد فاطمة فأنرا ولريهم وأنرا    
 عصبتهم

« فيه شيبة بن نعامة وهو ضعيف وال يجـوز االحتجـاج بـه   »قال الهيثمي 
وفيه حسين األشقر رافضـي مخضـرم   : قلت (.1/173و 2/222مجمع الزوائد)

 .كذبفي العريق ومكثر 
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 كن مع علي فو اهلل ما ضل
وهو ضعيف لجهالة حال جري بن كليب ولضـعف  . هو قول ميمونة لُجَرّى

 (.3/1502مختصر استدرا  الذهبي)الحارث بن منصور من قبل حفظه 
أهل السنة كانوا وال يزالون مع علي وال هذا وبالرغم من ضعف الحديث فإن 
وهذا القول منهم متفـق عليـه   . له لمعاويةيزالون يعتقدون أنه كان مصيبا في قتا

 .ه ضد معاوية سنة ولم يكونوا شيعةا معالذين قاتلووكذل  . وليس هذا منهم بتشيع
. «قاتل عمار وسالبه فـي النـار  » عند شرح حديث ر ماذا قال المناوي وانظ

وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن » : قال
 (.2/267فيض القدير)« في حروبهمصيبا 

 ال نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان كنا في زمن النبي 
أخرجـه البخـاري وأبـو داود    )ال نفاضل بينهم  ثم نتر  أصحاب النبي 

أبـا بكـر وعمـر     كنا نفضل على عهد رسـول اهلل  ( وفي رواية( )والترمذي
ح رقم 1112ي عاصم في السنة رواه ابن أب. )وعثمان ثم ال نفضل أحدا على أحد

 (.2/561وسنده صحيح كما قال األلباني
حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسـكت   وابن عمر قال كنا نعد ورسول اهلل 

إسناده صحيح علـى شـرط   »وقال األلباني  1115رواه ابن أبي عاصم في السنة)
كنـا  من طريق سهيل به بلفظ  2/12وفي رواية عند أحمد (. 2/561السنة)« مسلم

ذلـ  فـال    نقول إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيسمع النبـي  
 .ينكره

لكن عليا هو الذي قال نفـس  . أراد الرافضة أن بهذا السكوت طعن في علي
حدثنا عبد اهلل حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة عن . هذه العبارة 

إن ي اهلل عنه لما فر  من أهل البصرة خالد بن علقمة عن عبد خير قال علي رض
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أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصـنع اهلل   خير هذه األمة بعد نبيها 
حديث صحيح خالد وهو ابن عبد اهلل الواسطي سناعه من عطاء بعد )« فيها ما شاء

 أنظر تخريج المحقق -االختالط، لكن تابع عطاًء حصيُن بُن عبد الرحمن وهو ثقة
 133وانظـر أيضـا    126و 122حديث رقم 227و2/225للرواية في مسند أحمد

 (.137إلى
كنا نتحدث على عهد رسـول اهلل  » وفي رواية  7/12ذكره الحافظ في الفتح

   إن خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان فيبلغ ذل  النبـي   فـال
 « ينكره علينا

اود عن هشام بن سعد عن عمـر ابـن   حدثنا نضر بن علي ثنا عبد اهلل بن د
النبي وأبو بكر وعمـر   أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول اهلل 

ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال ألن يكون لي إحداهن أحب إلي مـن  
ه وغلق االبواب والثالثة يوم ـل أن يكون لي الدنيا وما فيها تزويجه فاطمة وولدت

قال الحافظ فـي تقريـب   . بن سعد ت رجال البخاري غير هشامرجاله ثقا« خيبر
المدني أبو عباد أو أبو سعيد صدوق له أوهـام ورمـي   هشام بن سعد » التهذيب 
 (.1/572تقريب التهذيب)« بالتشيع 

 (قول علي)كنت إذا سألت رسول اهلل أعطاني وإذا سكّت ابتدأني 
وايـة عبـد اهلل بـن    ألنه من ر ،النقطاعبسبب علة اوسنده ضعيف . ضعيف

. عمرو بن هند الجملي، ولم يسمع من علي كما قال أحمد والحافظ ابن عبـد البـر  
فلعـل هـذا   ( سمعت عليا)وقد أكد األلباني بأن تصريح السماع كما في المستدر  

 (.6021ح 5/226هداية الرواة)التصريح خطأ من بعض الرواة 

 كيف أنتم لو ضرب بعضكم بعضا بالسيف
 .أنظر الفرقة التي فيها علي بن أبي طالب فالزمها: نصنع  قال فما: فقلنا



 

 
367 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

لسـان  )« في سنده عبـد اهلل بـن عبـد الملـ  فيـه نظـر      » قال الحافظ 
وهو من ذرية عبد اهلل مسعود رضي اهلل  عنه كمـا أفـاد   : قلت. (3/312الميزان
 .وسبحان من يخرج الميت من الحي. الحافظ

قال بينا نحن حول حذيفة إذ قال كيـف  عن زيد بن وهب » وأورده الهيثمي 
فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف فقلنا  أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم 

يا ابا عبداهلل وإن ذل  لكائن فقال بعض أصحابه يا أبا عبـداهلل فكيـف نصـنع إن    
أدركنا ذل  الزمان قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على 

 (.7/235مجمع الزوائد)« رواه البزار ورجاله ثقات» قال الهيثمي  «دىاله

 ال أشبع اهلل بطنه
فتواريت خلف  عن بن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول اهلل 

باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية قال فجئت فقلـت هـو   
ال أشـبع  فجئت فقلت هو يأكل فقال قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية قال يأكل 
 .(2603رواه مسلم)« طنهباهلل 

أو سـّبه أو دعـا    من لعنه النبي )هذا الحديث مدرج عند مسلم تحت باب 
 (.عليه وليس هو أهاًل لذل  كان له زكاة وأجًرا ورحمة

اللهم إنما أنـا بشـر، فـأي    » :  ولذل  صّدر مسلم هذا الباب بقول النبي 
إنما محمد بشـر،  » : وفي رواية« ه أو سببتوُه فاجعله له زكاة وأجًرا المسلمين َلعنتو

يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذتو عند  عهًدا لن تخلفنيه، فأيمـا مـؤمن   
واالطالع على األبواب التـي  . «آذيتوه أو سببتوُه أو جَلدتوه فاجعلها له كفارة وقربة 

 .الحديثفي فقه مهم اندرجت تحتها األحاديث 
وأما دعاؤه على معاوية أن ال ُيشبع بطنه حين تـأخر  » : قال النوويل  ولذ

أن المراء ليس بأهل لذل  عند اهلل تعالى وفي باطن األمـر،  : أحدهما :ففيه جوابان
استحقاقه لذل  بأمارة شرعية ويكون  ولكنه في الظاهر مستوجٌب له، فيظهر له 
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موٌر بـالحكم بالظـاهر، واهلل يتـوّلى    مأ وهو . في باطن األمر ليس أهاًل لذل 
أن هذا ليس بمقصود وإنما هو مما جرت به عادة العـرب فـي   : الثاني .السرائر

ال » : وفي حديث معاوية[ ثكلت  أم ]وصل كالمها بال نّية، كقوله َتِرَبْت يمين  و 
أن  ونحو ذل  ال يقصدون بشيء من ذل  حقيقة الدعاء، فخاف « أشبع اهلل بطنه 

دف شيء من ذل  إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعـل  يصا
ذل  رحمة وكفارة وقربة وطهوًرا وأجًرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ 

فاحًشا وال متفحًشا وال لّعاًنا وال منتقًما لنفسه، وقد قـالوا   من األزمان، ولم يكن 
اللهم اغفر لقومي فـإنهم ال  » : وقال« اهد دوًسا اللهم » : ادُع على َدوس فقال: له

   ه. أ[ 310-1/317شرح النووي على مسلم ]« يعلمون 
وقال . بما ذّب عن أعراضهم وحشره مع أصحاب رسوله النووي رحم اهلل 

 (.37تطهير الجنان ص)بمثل ذل  ابن حجر الهيتمي في كتابه 
فمـا بالـ  بموقفـه مـن     : من قبيلة دوس وهم كفار وإذا كان هذا موقفه 

 !المسلمين
وناهيـ  بهـذه    وكان معاوية يكتب الوحي للنبي » : قال ابن حجر المكي

 [. 12تطهير الجنان ]« المرتبة الرفيعة 
وهؤالء إذا ذوِكَرت أمامهم فضائل معاوية وأنه كان كاتب الوحي قالوا قد كان 

َبـْل   ضربوه إال جداًل ما . الربيع بن العاص من كتبة الوحي ثم ارتد على أعقابه
 .فإن معاوية لم يرتد[ من سورة الّزخرف 51اآلية ]  ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن

بقي طيلة عهد الخلفاء األربعة والًيا على الشام واّله خير البشـر بعـد    بل قد
ومجرد ذمه . وكان خليقا بالوالية جديرا بهااألنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، 

قـال   .إلى الخلفاء الذين كانوا يرون فيه األمانة والكفاية للواليـة  اا موجهُيعَتَبُر ذمًّ
فيقوم بمهمتـه  ( وهو ثغر)حْسُب  بمن يؤمِّره عمُر ثم عثماُن على إقليم » : الذهبي

 [.3/132سير أعالم النبالء ]« أتمَّ قيام وُيرضي الناس بسخائه وحلمه 
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لسعد بن أبي وقاص األفضل وإذا تأملت عزل عمر » : قال ابن حجر الهيتمي
علمَت بـذل  أن  : من معاوية بمراتب، وإبقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له

 [.21تطهير الجنان ]« هذه تنبئ عن رفعة كبيرة لمعاوية 
هذا الموقف من النووي وابن حجر واضح في أن التعرض لما جـرى بـين   

هل السنة، ولـو كـان   الصحابة وشجر بينهم والطعن في بعضهم ليس من منهج أ
مـا رأيـا ضـرورة    أعداء معاويـة  النووي وابن حجر يريان في معاوية ما يراه 

ويكفينا أن نعلم أن االنحراف بدأ عند الشيعة بسبِّهم الصـحابة  . توضيح هذه اآلثار
وآل بعد ذل  إلى كمٍّ من االنحرافات كالقول بالمتعة والتقية واعتقاد التحريف فـي  

لحديث كالبخاري ومسلم، فلنعتبر من ذل  االنحراف لنحـذر  القرآن ورفض كتب ا
من ازدياد االنحراف عند األحباش فتنقسم بهم األمة انقساًما جديًدا ويحـدث شـرخ   

 .جديد بين المسلمين
أنه فتح الشام كلها، ومنهـا لبنـان   ومن فضائل معاوية التي ال يجوز نسيانها 

مـع أن عبـد اهلل    وًدا وإما نصارى،ولوال ذل  لكان شاتموه اليوم إما يه. وقبرص
شر مـن اليهـود   : المبار  اعتبرهما خيًرا من منكري علو اهلل، وقال عن الجهمية

وأشار البخاري إلى هذا في خلق أفعال العباد، فكيف إذا أضيف إلـى  . والنصارى
ذل  سب الصحابة واالعتكاف عند األضرحة والحيل على اهلل وفتاوى السوء التـي  

 !.ها العوام نحو الرذيلة والفاحشةيستدرجون ب
إنما أنا بشر » : يقول وإذا كان الرسول ، الصحابة بشر وليسوا معصومين

مما يعتري النفس البشرية من ثورة وغضب مع أنه نبـي،   «...فأيما امرئ ساببته
فحصوله من غير األنبياء من باب أولى، وقد وقع بين الصحابة شجار وسـباب ال  

الصائدون في الماء العكر ويجيرونه لتأييد عقائدهم الخبيثة، بـل  يجوز أن يستغله 
نسكت عما شجر بينهم، فإن ستر عورات الصحابة أولى من ستر عورات عامـة  
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السباب من باب ما يقع لألقران مما يجب اإلعراض عنه مثلما يحـدث  و .المسلمين
 .ال وقد تقاتلواليس شيًئا أمام القتوهو . بعضهم البعضبين بين العلماء األقران 

 ال إيمان لمن ال تقية له
حدثنا وكيع عن إسرائيل عـن   «( 7/623)رواه ابن أبي شيبة في المصنف 

 .«عبد األعلى عن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب
 :وهوالسند في أحد رجال  ا  ضعفاهذه الرواية ال تصح ألن هن
سـألت  : يحيى بن سـعيد قال  «قال البخاري  :عبد األعلى بن عامر الثعلبي

 (.6/71التاريخ الكبير) »الثوري عن أحاديث عبد األعلى عن ابن الحنفية فضعفها
وقد كان (. 6/25الجرح والتعديل) »عبد األعلى ضعيف«وقال أحمد بن حنبل 

يقرأ من كتاب منسوب لمحمد بن الحنفية ولم يسمع منه كما استفيد من كالم أحمـد  
 .مهديبن ابن حنبل وعبد الر حمن 

 ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ثنـا  
أبو عامر عبد المل  بن عمر العقدي ثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قـال  
أقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال أتدري ما 

نع قال نعم فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب األنصاري رضي اهلل عنه فقال جئـت  تص
إذا ال تبكوا على الـدين  يقول  ولم آت الحجر سمعت رسول اهلل  رسول اهلل 

 .«وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله
ووافقـه الـذهبي    «هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم يخرجـاه  » قال الحاكم 

فإن فيه داود بن أبي صالح وقد قال عنـه  ، وهو من أوهامهما، (2/515المستدر )
ميزان )ووافقه الحافظ في التهذيب  «حجازي ال يعرف »الذهبي نفسه في الميزان 

 فأنى له الصحة  ( 3/111وتهذيب التهذيب  2617االعتدال 
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صـدوق  »زد على ذل  االختالف حول كثير بن زيد نفسه فقد قال الحافظ فيه 
 1/212تهـذيب التهـذيب  ) «ليس بذا  »وضعفه النسائي وقال ابن معين  «يخطئ

قال الطبراني في المعجم األوسـط  . وفيه حاتم بن اسماعيل(. 5/225مجمع الزوائد
 .«تفرد به حاتم»( 1/12)

على  جواز مس قبر النبي ( 152شفاء السقام ص )وقد أوقف السبكي في 
واذا كان الحـديث  . س متيقنًا من المسألةوهذا دليل على أنه لي. صحة هذا الحديث

فال نتر  إجماعًا حكاه عامة أهل العلم أبرزهم النووي على المنع من مـس   ًاضعيف
 .القبر

الحديث »: قائاًل( 211ص  اإليضاححاشية )ولقد تعقبه الهيتمي ورد عليه في 
ع أي حكايته اإلجمـا  -فما قاله النووي. ضعيف (يعني حديث أبي أيوب)المذكور 

 .«صحيح ال مطعن فيه -على النهي عن مس القبر
كيف يجعل أبـو  : والحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل االستدالل به إذ

( 1310)أيوب رأسه على القبر وقد كان القبر مسنمًا كما عنـد البخـاري معلقـا    
علـى هيئـة    إذ لو فعل أبو أيوب الضطر أن يصير: مسوى باألرض غير مرتفع

  وكيف يتوقـع   النبييقول عاقل أن الصحابة كانوا يسجدون لقبر  وهل. الساجد
قبـرًا   أن ال يدع عليًا وقد نهى أن يبنى على القبر وبعث   النبي ارتفاع قبر

أبـو  (  1021) لترمذي 1( 161)مسلم )إال سواه باألرض كما عند مسلم  مرتفعًا
 .(.11/ 2لنسائى 1( 32 11) داود 

 يصلح دلياًل -على افتراض صحته -على القبر وليس وضع رأس أبي أيوب
فالمسح والتقبيل لم يكن من عادة أحد من الصحابة ومن . على التمسح بالقبر وتقبيله

 .أن يأتي في ذل  بسند صحيح : ادعى العكس فعليه الدليل ولكن بشرط
كيف يجعل أبو : والحديث مع ضعفه فيه إشكال كبير يبطل االستدالل به وهو

إذ لو فعل ذلـ   : على القبر وقد كان القبر مسوى باألرض غير مرتفع أيوب رأسه
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هل يقول عاقل أن الصحابة كانوا يسـجدون  . الضطر أن يصير على هيئة الساجد
 .ن قبره لم يكن بارزًاإ  فلقبر النبي 

لعن اهلل اليهود  «مرض موته فيقال  أن النبي » يؤكد ذل  حديث عائشة 
ولوال ذل  ألبرزوا قبره غيـر أنـه   : قالت. نبيائهم مسجدًاقبور أ اتخذواوالنصارى 

 (.1330رواه البخاري) «خشي أن يتخذ مسجدًا
 .الرواية الضعيفة عن أبي أيوب بطل هذهي «ا قبرهوألبرز »فقولها 

م يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة نال تزال جه
 فيها قدمه فتقول قط قط

صف اهلل بكل ما وصفه اهلل به نفسه ووصفه بـه  ونحن ن. هذا الحديث صحيح
 .رسوله 

بعد أن أورد حديث أنس الذي ( 11/362)قال الطباطبائي في تفسيره الميزان 
ال تزال جنهم يلقى » : قال رسول اهلل: أخرجه السيوطي في الدرر عن أنس قال

عض فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى ب
وتقول قط قط وكرم  وال يزال في الجنة حتى ينشئ اهلل لها خلقًا آخر فيسكنهم في 

 :ثم قال. قصور الجنة 
قط قط مروي في روايات كثيرة من : وضع القدم على النار وقولها : أقول» 

 .«طرق أهل السنة
محمد بـن   «بصدر المتألهين»  كما احتج بهذا الحديث فيلسوف الشيعة الملقب

فقـال مـا   ( 156و 1/51القرآن الكريم)م صدر الدين الشيرازي في تفسيره ابراهي
أال ترى صدق ما قلناه النار ال تزال متأّلمة لما فيها من النقيص وعـدم  » : نصه 

اإلمتالء حتى يضع الجّبار قدمه فيها كما ورد في الحديث وهي إحدى تين  القدمين 
 . «المذكورتين في الكرسي
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كما احتج بهذا الحديث السيد محمدي الـري شـهري    »قال صاحب البرهان 
هل مـن  » في باب ( 171-2/171ميزان الحكمة)عته الكبيرة وفي موس( الشيعي)

، إمرار هـذه   وهذا هو الميزان حقًا  الذي يوزن به أحاديث رسول اهلل . مزيد
 البرهان في تبرئـة )« األحاديث من دون التعرض لها واسناد علمها إلى اهلل تعالى

غير أني وجدت في النص اختالفـا فـي نسـخة     161أبي هريرة من البهتان ص
 (.الريشهري كما في المعجم الفقهي

 ال تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات اهلل تعالى
حـدثنا  ( 1/61الحليـة )رواه أبو نعيم فـي  . ضعيف جدا»قال الشيخ األلباني 

ن بشر الكوفي ثنا عبـد  ثنا هرون بن سليمان المصري ثنا سعد ب: سليمان بن أحمد
الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيـه  

 . مرفوعا
 : وهذا سند واه جدا، مسلسل بعلل عدة :قلت

كمـا قـال ابـن القطـان      «مجهول الحال» إسحاق بن كعب فإنه :  األولى
 .والحافظ

 .«مترو » : فظيزيد بن أبي زياد وهو الدمشقي، قال الحا: الثانية
سعد بن بشر الكوفي لم أعرفه، وأخشى أن يكون وقـع فـي اسـمه    : الثالثة

رواه : وقـال ( 1/130)« مجمع الزوائـد  »تحريف، فقد أورد الحديث الهيثمي في 
الطبراني في الكبير واألوسط وفيه سفيان بن بشر أو بشير متأخر، ليس هو الـذي  

ه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضـهم  روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، ولم أعرف
 . «ضعف

 .هرون بن سليمان المصري لم أجد من ذكره: الرابعة
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ومما سبق تعلم تقصير الهيثمي في الكالم عليه، واإلفصاح عن عللـه التـي   
تقضي على الحديث بالضعف الشديد، إن سلم من الوضع الذي يشهد بـه القلـب،   

 .واهلل أعلم

 تخيروا بين األنبياء ال( وفي روايات)ال تفضلوا 
التفضيل بمجـرد  » أو كما قال ابن كثير . وهو التفضيل المبني على التعصب

وذهـب  (. 1/305تفسير ابن كثير)« اآلراء والعصبية وأن مقام التفضيل ليس إليكم
ال نوَفرِّقو َبْيَن َأَحٍد ِمْن  الحافظ إلى أن التفضيل في حق النبوة نفسها كقوله تعالى 

ِتْلَ  الرُُّسُل َفضَّـْلَنا  ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله  ُرُسِله
أو أن يكون التفضيل بجميع أنواع الفضـائل أو أن يكـون   . َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض
 (.6/226فتح الباري)« مبنيا على التفريق

فإنه إرشاد لمن غضب من قول اليهودي . وفي نص الحديث ما يفيد ذل : قلت
والذي اصطفى محمدا علـى  )فرد عليه قائال ( ي اصطفى موسى على البشروالذ)

وإن كان التفاضل بعلم مـن  . فإن كان التفضيل بهذا النحو فهو منهي عنه (.البشر
 .عند اهلل فليس منهيا عنه

وورد النص صريحا في عدم التفضيل على موسى واقترن باللفظ مـا جعـل   
هل كان موسى مما  ش  النبي  يفضل موسى عليه بشيء خاص وهو النبي 

وإذا . استثناهم اهلل من الصعق  وكأنه يقول إذا ثبت ذل  فهو أفضل مني في هـذه 
 .كان كذل  فال يجوز فهم تفضيل موسى عليه بإطالق

 :وخالصة األقوال في ذل 
 .أن يكون النبي قاله قبل أن يعلمه اهلل بأنه سيد ولد آدم فلما علم به أخبر به

 .ما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضولأن النهي إن
أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كمـا فـي قصـة    

 .اليهودي
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أن النهي إنما هو عن تفضـيل فـي ذات النبـوة، وإنمـا يكـون التفاضـل       
 .(15/36شرح صحيح مسلم)بالخصائص التي بينها اهلل بين األنبياء 

 ال تفضلوني على يونس بن متى
شـرح الطحاويـة   )« ال أعرف له أصال بهـذا اللفـظ   »قال الشيخ األلباني 

فـتح  )« قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع قيل إنه قال »قال الحافظ ( 172ص
 (. 1/221وتحفة األحوذي شرح الترمذي 6/213الباري

« ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بـن متـى  »والصحيح هو رواية 
 (.2376رواه مسلم)« كذبن قال إني خير من يونس بن متى فقط م »وفي رواية 

 . أي انا محمد( أنا)فحمل الرافضة 
هواجس  وال ننسى أن يونس عند الرافضة معاقب عند اهلل ألنه بزعم أصحاب

حبسه اهلل في بطن الحوت إلنكاره والية علـي بـن أبـي    وكوابيس عقيدة اإلمامة 
بصـائر   26/333بحار األنـوار  13ر فراتتفسي) »طالب ولم يخرجه حتى قبلها 

 (.22الدرجات ص

 ال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس
رد الحافظ بن حجر هذه الرواية وقال بأنها لم تثبت ألنها من رواية خلف 

ومن المحال » قال ابن حبان . الجزار عن يحيى البكاء ويحيى هذا مترو  الحديث
إن ثبت » شك  الطبري في هذه الرواية فقال و« أن يجرح العدل بكالم المجروح

 (.227مقدمة الفتح )« هذا عن عمر

 ألم أنهكم أن تلدوني.. ال تلدوني
لددناه في مرضه فجعل يشير الينـا أن ال  » قالت البخاري عن عائشة روى 

: قلنـا  ألم انهكم أن تلـدوني  : فلما أفاق قال. تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء
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، وأنا أنظر إال العباس، ال يبقى في البيت أحد إال لّد: فقال. ريض للدواءكراهية الم
 !فإنه لم يشهدكم

ال إوالذي نفسي بيده ال يبقى في البيت أحد إال لـد  » وفي رواية عند الحاكم 
ومن في البيت يومئذ فيذكر : قالت عائشة .قال فرأيتهم يلدونهم رجاًل رجاًل .عمي 

هذا  !!...ون، وبلغ اللدود أزواج النبي فلددن امرأة امرأة الرجال أجمع فضلهم، فلّد
 .«حديث صحيح االسناد ، ولم يخرجاه

ويعمد الروافض إلى اتهام عائشة وحفصة وأبويهما بأنهم أرغموا النبي علـى  
حسـب الخيـاالت    –وفجأة وبعد إعطائه السـم  . احتساء السم لقتله والتخلص منه

فال يتأخرون عن تنفيذ . باحتساء الجميع لهذا السمأمرا  يصدر النبي  –الكورانية 
 .أمره لحظة واحدة حتى ميمونة الصائمة أخذته

فإن الرسول أرغمهم على شرب الدواء كمـا  . ولكن لو كان سما لمات الجميع
حتى إن ميمونة شربت منه وكانت صائمة آنذا  استجابة ألمر النبي . أفاده الحديث

 .صلى اهلل عليه وسلم
 :ا نسألوبعد هذ

أين دور علي في ظل هذا كله  يبدو أن عليا كان غائبا فما بال علـي كـان   
ويوم إعطاء النبي الدواء الـذي اعتبرتمـوه   ( حسبنا كتاب اهلل)غائبا يوم قال عمر 

 سما 
نـاد عليـا مظهـر    : ألم يستغث النبي بعلي كما فعل بزعمكم في أحد وقـال 

 العجائب تجده عونا ل  في النوائب 
بقى علي غائبا طيلة هذه اللحظات الحرجة لحظات موتـه صـلى اهلل   وكيف ي
 هل كان علي مشغوال بالسقيفة . عليه وسلم

 فال نرى منه موقف اعتراض عند قول عمر وال عند إعطاء الدواء للنبي 
 !!أكان ساكتا خائفا  إن كان كذل  فاسكتوا أنتم مثله فإنه يسعكم ما وسعه
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 !إال المبايعة والتزويج والتسميةبل إننا لم نر منه في حقهم 
 .ليجعل هذه الشوكات الثالثة قاطعة الطريق على الخياالت واالفتراءات

 ال سيف إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل علي
 (.3/376سننه )والبيهقي في ( 2/315المستدر  )رواه الحاكم في 

ه وأورد ل« كذابرافضي » قال عنه الذهبي . فيه عيسى بن مهران: موضوع
وهو عين مـا قالـه   (. 5/310أنظر ميزان االعتدال)هذا الحديث من جملة أكاذيبه 

الكامـل فـي   )ابن عدي في تكذيبه وإيراد هـذا الحـديث مـن جملـة أكاذيبـه      
(. 1/205الكشف الحثيث)وكذل  أبو الوفا الطرابلسي في كتابه (. 5/260الضعفاء

ببطالنه العجلوني في  وصرح(. 2/206لسان الميزان)كذل  فعل الحافظ ابن حجر 
 (.2/211كشف الخفاء)

 ال مهدي إال عيسى بن مريم
واألحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصـح  »قال البيهقي . ال يصح
 (.1/126نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب)« ألبتة إسنادا

قال البيهقي في كتاب البعث والنشور ألن راويه  .غير صحيح» قال القرطبي 
ن خالد الجندي وهو مجهول يروى عن أبان بن أبي عياش وهـو متـرو    محمد ب

وهو منقطع واألحاديث التي قبله فـي التنصـيص علـى     عن الحسن عن النبي 
« أصـح إسـنادا   خروج المهدي وفيها بيان كون المهدي من عترة رسـول اهلل  

 (.1/122تفسير القرطبي)
ميزان )أفاد الحافظ الذهبي بل محمد بن خالد الجندي منكر الحديث كما : قلت
ميــزان )ووصــف الــذهبي الروايــة بأنهــا منكــرة جــدا (. 6/132االعتــدال
 (.7/317االعتدال
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 ال وأيم اهلل إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها
عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيـرا لقـد   » تمام الرواية 

يت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيـان غيـر   وصل صاحبت رسول اهلل 
أنه قال أال وإني تار  فيكم ثقلين أحدهما كتاب اهلل عز وجل هو حبل اهلل من اتبعه 
كان على الهدى ومن تركه كان على ضاللة وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قـال ال  

جع إلى أبيهـا  وأيم اهلل إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فتر
 (.2201رواه مسلم)« بعدهالذين حرموا الصدقة بيته أصله وعصبته وقومها أهل 
ت علـى  فإن لم يطلقها فإنها تبقى من أهله ما دام. هذا في حال طلقها: أقول

 .عهدته
 :مع قوله التاليالتعارض قول زيد بن أرقم السابق أوهم وقد 
نساؤه من أهـل  قال من أهل بيته نساؤه ومن أهل بيته يا زيد أليس » : قيل له

ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل بيته 
 (.صحيح مسلم)« اس قال كل هؤالء حرم الصدقة قال نعموآل جعفر وآل عب

وتبقى الحجة في هذه . فال تقوم الحجة بقول غير المعصوم مما يظهر تناقضه
 :األقوال النبوية الواضحة
من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل » في حادثة اإلف   قال رسول اهلل 

 (.2212رواه البخاري رقم)« بيتي فواهلل ما أعلم عن أهل بيتي إال خيرا
ــت)يقــول لعائشــة  وكــان رســول اهلل  ــيكم أهــل البي « الســالم عل

 (. 7/1575البخاري)
يسلم على كل واحدة جعل يمر على نسائه ف وفي رواية أنس أن رسول اهلل 

« سالم عليكم كيف أنتم يا أهل البيت  فيقولون بخير يا رسـول اهلل » منهن ويقول 
 (.1221صحيح مسلم رقم)
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حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ثم قلت لألسود هل  5273
سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عـم  

ى النبي  صلى اهلل عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نهانا في ذل  أهل البيت أن ننتبذ نه
 (. 1115ومسلم رقم 5273صحيح البخاري رقم)« في الدباء والمزفت
حسـن الحـافظ فـي    ) «إنا آل محمد ال تحل لنـا الصـدقة  » : قالت عائشة

 . إسناده( 3/10مجمع الزوائد)والهيثمي  3/356الفتح
 قـول زيـد  يرد وهذا (  1061مسلم)ل من قبل للحسن بن علي وقالها الرسو

 (.على افتراض تناقض قوله)
» وفـي لفـظ   « اللهم صل على محمد وآل محمد» أن نقول أيضا  وعلمنا 

 (.البخاري)« وأزواجه وذريتهاللهم صل على محمد 

 ال يبغضنا وال يحسدنا أحد إال ذيد عن الحوض يوم القيامة
وهو . وفيه عبد اهلل بن عمرو الواقعي. ني في الكبيرأخرجه الطبرا. موضوع

 (.2111سلسلة األحاديث الضعيفة رقم)كان يضع الحديث  كذاب

 ال يجوز أحد الصراط إال من كتب له علي بن أبي طالب الجواز
عن قيس بن أبي حازم قال التقـى أبـو بكـر    : ويروى هكذا. هـل ال أصل

ر في وجه علي فقال له علـي مـا لـ     الصديق وعلي بن أبي طالب فتبسم أبو بك
لـه   من كتـب  الصراط إال يقول ال يجوز أحد  تبسمت فقال سمعت رسول اهلل

علي بن أبي طالب الجواز فضح  علي رضي اهلل عنه وقال أال أبشر  يا أبا بكر 
ال يكتب الجواز إال لمن أحب أبا بكر خرجه ابن  :يقول  قال سمعت رسول اهلل

 السمان
. وفيه ما يصفع المحتج به في وجهـه ( 2/155الرياض النضرة)ووجدته في 

 .«ال يكتب الجواز إال لمن أحب أبا بكر» فإن فيه 
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احد اال من كانت معه براءة  لم يجز الصراط» ووجدته بلفظ آخر وهو 
بن ابراهيم إصرح الذهبي والحافظ ابن حجر بتفرد « بوالية علي بن أبي طالب

ميزان . )نون المصري وبأنه خبر باطلعن ذي البه حميد الدينوري 
 (.1/51لسان الميزان 1/127االعتدال

 ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق
. هذا الحديث ال يعني أن اهلل يحب صحابيا واحدا هو ابن عم رسـول اهلل  

آية اإليمان حب األنصار وآيـة  » بل إن الحديث الذي سبق هذا الحديث في مسلم 
 .«صارالكفر بغض األن

قـال    وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي» قال الحافظ في الفتح 
بـاطراد فـي أعيـان     وهذا جـارٍ . ال يحب  إال مؤمن وال يبغض  إال منافق: له

قال صـاحب  . الصحابة لتحقق مشتر  االكرام، لما لهم من حسن الغناء في الدين
فذا  من غير هـذه   ضهم بغٌضوأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بع: المفهم

لم يحكم بعضهم على بعـض   ولذل  الجهة بل لألمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة
للمصـيب أجـران    بالنفاق وإنما كان حالهم في ذا  حال المجتهدين في األحكـام، 

 (.1/63فتح الباري)« وللمخطيء أجر واحد واهلل أعلم
فاق لكونه بـزعمهم يـبغض   ولكن الشيعة يتهمون معاوية رضي اهلل عنه بالن

فإن لم يثبت بغـض معاويـة   . وهذا كله كذب. عليا وكان يأمر بسبه على المنابر
ولو ثبت لكان بسبب ما أثارت الحرب التي وقعت بينهم، ولم يثبـت أمـره   . لعلي
ودليله مبايعة سيدي شباب أهل . بل الدليل على أنه لم يعد هنا  شيء بينهما. بسبه

 .الحسن والحسين رضي اهلل عنهما الجنة لمعاوية وهما
فلو كان هنا  شيء من السباب المزعوم بما يلزم منه نفاق معاوية فكيف 

 يخفي ذل  على الحسن والحسين حتى إنهما ليبايعانه ويسلمانه الخالفة 
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 كلهم من قريش( ثنا عشر إمامااما وليه )ال يزال هذا الدين قائما 
ني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اث

فيهم واليلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم 
الخلفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم ومنهم عمر بن عبد 
العزيز بال ش  عند األئمة وبعض بني العباس والتقوم الساعة حتى تكون واليـتهم  
المحالة والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في األحاديث الواردة بذكره فذكر أنـه  

وإسم أبيه إسم أبيه فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت  يواطئ إسمه إسم النبي 
جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثـم ظهـوره مـن    

د بالكلية بل هو من هوس العقـول  سرداب سامرا فإن ذل  ليس له حقيقة وال وجو
السخيفة وتوهم الخياالت الضعيفة وليس المراد بهؤالء الخلفاء اإلثني عشر األئمـة  

 االثني عشر الذين يعتقد فيهم اإلثنا عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم

 من هو إمام زمان   :يسأل الرافضة دائما هذا السؤالو
لعرفناه ولو أنكرناه آنذا  لحق لميتتنا أن  لو خرج علينا وعرفنا بنفسه: فأقول

أما أن يختبئ علينا ويجبرنا على التعرف على المجهـوا فهـذا   . تكون ميتة جاهلية
 .تكليف بما ال يطاق

الروايات المتواترة الواصلة إلينا مـن  » قال الخوئي : ترى ماذا قال علماؤهم
ني عشر من ناحية العـدد  طريق العامة والخاصة قد حددت األئمة عليهم السالم بإث

للخـوئي   2/253صراط النجاة)ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السالم واحدا بعد واحد 
وهذا نص على أن األئمة مجهولون فكيف تطالبوننا بإعطائكم (. وتعليقات التبريزي

 أسماءهم 
إني واثني عشر من ولدي وأنـت   ». أنتم عندكم ثالثة عشر وليس اثني عشر

بنا أوتد اهلل األرض أن تسيخ بأهلهـا،   –رض يعني أوتادها وجبالها يا علي زر األ
 (.1/221الكافي)« فإذا ذهب اإلثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها
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هذا مجرد من أدنى . ال يكون إماما وال يستحق اإلمامة من اختبأ في السرداب
إلمامـا فـي    وكما أننا ال نشتري سمكا في البحر كذل  ال نبايع .مقومات اإلمامة

 .سرداب
فلـم يتـول   . أوصاف الحديث كلها ال تنطبق على من يدعي الرافضة إمامتهم

أحد من األئمة اإلمامة إال علي وشطر من إمامة الحسن ثم ما لبث أن تنازل عنهـا  
له الحسن هذه الهدية  وكيف بايع علي الخلفاء  فكيف قدم. وقدمها هدية إلى معاوية

 .إنا منتظرون: حاولون حل هذه المعضلةدعوا الرافضة ي: الثالثة
 .فالذين تولوا اثنان وبقي على الشيعة أن يعلموا أن عشرة لم يتولوا شيئا

لو أخذنا بنظرية الشيعة األفطحية الذين ف. أن اإلمامية مختلفون في عدد األئمة
 .يشترطون الوراثة العمودية في اإلمامة

بعد اإلقرار بإمامة عبد  ثني عشرألصبح اإلمام الحسن العسكري هو اإلمام اإل
اهلل بن األفطح بن جعفر الصادق أو اإلعتراف بإمامة زيد بن علي الذي اعتـرف  

 .بإمامته قسم من الشيعة اإلمامية األولى
استدالل الشيعة اإلثناعشرية بروايات كهذه ال تنطبق بحال من األحوال … إذًا 

ل علمي علـى والدة محمـد بـن    على األئمة اإلثني عشر لديهم ، ودون وجود دلي
هو نوع من االفتـراض والظـن   ( اإلمام اإلثني عشر الغائب ) الحسن العسكري 

 .وليس استدالالو علميًا قاطعًا… والتخمين 
فلمـاذا  . والمسلمون يعانون المهانة والذلـة ( قائما –عزيزا )أن الحديث يقول 

جنوبا  وهذا الثاني عشر يعاني المسلمون الذل وتسلط العدو شرقا وغربا وشماال و
الذي نحن اآلن في ظل دولته يعيش في السـرداب يشـار  عـالم الصراصـير     
والعقارب والثعابين ويعتزل العالم االسالمي  إن كان فـي السـرداب فالسـرداب    

هل هو مشرد أم منفي  : وإن كان خارج السرداب فهذه مصيبة. حاكمه كالمسجون
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إما أن يكون الحديث متناقضا وإما أن تكـون   ما الذي أشغله عن أحوال المسلمين 
 .أفهامكم باطلة

له مثيل حتى  كان عهد الخلفاء الراشدين عهد فتوحات ومد إسالمي لم يعهد
 .وصل زحف المسلمين في عهد عثمان إلى الصين

 ال يعرفك يا علي إال اهلل وأنا
 .ال يعرف في شيء من كتب الحديث. كذب

 غرمه ال يغلق الرهن له غنمه وعليه
 .يحتج الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ الغنيمة تطلق على غير غنائم الحرب

الحديث مروي من طرق عديدة كلها معلولة وقد أعله الشيخ األلباني على أن 
وجملة القول أنه ليس في هذه الطرق ما يسلم »باإلرسال وأطال في متابعاته ثم قال 

  (.1206ح رقم 5/231إرواء الغليل) من علة

قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله قد ذهرب  : ال يقولن أحدكم
 منه قرآن كثير
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمـر  : قال أبو عبيد

 .قد أخذت منه ما ظهر: ولكن ليقل: قال
يا ايها الناس ال تجزعن من آية الرجم فانهـا آيـة   » وقريب منه هذه الرواية 

ذهب مع محمد وآية ذل  قرآن كثير ي كتاب اهلل وقرأناها ولكنها ذهبت في نزلت ف
مت بعدها وابنه سيجيء قـوم مـن   قد رجم وان أبا بكر قد رجم ورج ان النبي 
 .غير أنني لم أجد له سندا« ون بالرجمكذبهذه االمة ي

ضمن باب ما نسخ تالوتـه  (. الدر المنثور 2/33اإلتقان)ذكره السيوطي في 
 .حكمهوبقي 
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 .نسخالوالحديث على فرض صحته ال إشكال فيه فإن قوله هذا محمول على 
ولكن هل النقصان المزعوم عندكم . واآليات المنسوخة كثير من الناحية النسبية

وسيعلم ( )للكافرين بوالية علي ليس له دافع( )بلغ ما أنزل إلي  في علي)مثل قوله 
 منسوخة أم محذوفة عمدا ( لبونالذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينق

 ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي من بعدي
حـديث  )« الحـديث صـحيح قطعـا   » : كـذاب قـال األمينـي ال  . ضعيف

 .ينكذابقطع اهلل ألسنة ال: قلت(. 2/71المنزلة
الكاشـف  )« فيه نظر» قال البخاري وابن عدي : أنى له الصحة وفيه أبو بلج

تقريـب  )« ربما أخطأ» وفي التقريب (. 7/221لضعفاءالكامل في ا 2/212للذهبي
لم يفحش خطؤه حتى اسـتحق  كان ممن يخطئ » وقال أبو حاتم (. 1/625التهذيب
 (.3/113كتاب المجروحين)« التر 

 .هال أمانة لاألميني ولكن 

 ال ينبغي للمطي أن ُتعَمل
خالف ( 2130)فيه شهر بن حوشب صدوق كثير األوهام كما في التقريب 

وهذا اللفظ ( ال تشد الرحال إال إلى ثالث)ها الروايات األخرى الصحيحة ونصها ب
بل إن لفظ ال ينبغي يستعمل في أشد األمور نهيا كما في . يفيد النهي ال الكراهية

 . َوَما َيْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلدًا قوله تعالى

 لعن اهلل القائد والراكب والسائق
من غير إسناد أن رسول اهلل صـلى اهلل  ( 5/622)بري في تاريخه رواه الط

عليه وسلم رآى أبا سفيان مقبال على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق بـه  
 .والحديث ال أصل له .الحديث:.. فقال
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 :وقد وجدته من طرق أخرى ليس فيها ذكر لمعاوية
سماعيل ح وحدثنا عبـد  حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا موسى بن إ» 

الرحمن بن الحسين العابوري التستري ثنا عقبة بن سنان الدارع قاال ثنا غسان بن 
مضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال دخلت 
مسجد المدينة فإذا الناس يقولون نعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله قال قلت 

يخطب على منبره فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجـه   اهلل  ماذا قالوا كان رسول
والمقود ويل لهذه يوما لهذه األمة من لعن اهلل القائد  من المسجد فقال رسول اهلل 

كان جالسا فمر رجل علـى   سفينة أن النبي » وعند البزار  .«االستاه فالن ذي
 .«السائق والراكبولعن اهلل القائد بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال 

عقبـة بـن   : وفي السند مجاهيل( 17/176المعجم الكبير)رواه الطبراني في 
« رجالـه ثقـات  » الهيثمـي  هذا بالرغم من قول ... سنان الدارع وسعيد بن يزيد

ال يكفي للحكم عليـه بصـحة   ( رجاله ثقات)ومجرد قوله  .(5/222مجمع الزوائد)
 .اإلسناد

كان جالسا فمر بين يديـه   سفينة أن النبي ومن طريق آخر عند البزار عن 
رواه البـزار   »قال الهيثمي  «...رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال

 (.1/113مجمع الزوائد)« ورجاله ثقات
 .وكل هذه الطرق ال تتناول معاوية وال ابنه يزيدا من قريب وال من بعيد

 لعن اهلل من تخلف عن جيش أسامة
لعن اهلل من تخلف عـن  : نقول بناء على هذا الحديث المكذوبهل يجوز أن 

فإذا كان من تخلف عن جيش أسامة ملعونا أفـال  . إمامة المسلمين ألف ومئتي سنة
 يستحق اللعن من تخلف عن إمامة المسلمين 

ال ننسى أن الرافضة اعترفوا أن عليا تخلف عن الجيش بإذن مـن رسـول   و
 . على ذل ولكنهم ال يأتوا بدليل . اهلل
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للجـوهري الرافضـي    أخرجه الجوهري في كتاب السـقيفة : الحديث منكر
مع أن روايته تضـمنت   .واعترف بذل  عبد الحسين الموسوي صاحب المراجعات

أن جيش أسامة كان فيه جلة المهاجرين واألنصار منهم أبو بكر وعمـر وأبـو   »
 (.116المسترشد ص 372المراجعات ص) «عبيدة بن الجراح

فـإن الصـحابة   . فرض أن أحدا تخلف عنها فلمهمة أخرى وال شـ   وعلى
 . سباقون إلى الجهاد وال ش 

وهـذا دال علـى   . وزعم عبد الحسين الموسوي أن الشهرستاني رواه مرسال
 عجزه عن أن يجده في شيء من كتبه

واآليـات  . لعن حتى المنافقين المتخلفين عن الغـزوات  لم يعهد عن النبي 
 .كان يستغفر لهمواضحة في أنه 
اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمـرًَّة َفَلـْن    قال تعالى 
وكان يقبل أعذارهم حين يأتون يعتذرون إليه ويستغفر لهم ويوكل . َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم

 .سرائرهم إلى اهلل
ة ما ترويه صحاح السنة مـن أن الرسـول   يستنكر الرافض: تناقض الرافضة

كيـف  : فيقولون. هـل فمن العنته أو سابتته فاجعلها رحمة. اللهم إنما أنا بشر: قال
 يليق أن ترووا عن النبي أنه كان يلعن 

لكنهم اآلن شديدو الحاجة الى رواية تثبت لعن الرسول ألصحابه حتى يقرروا 
 .علقوا بهذا الحديث ولكنهم تناقضوافت. مذهبهم المبني على شتم أصحاب الرسول

. وهم ما احتجوا بهذا الحديث إال ليجعلوا من أبي بكر وعمر أول الملعـونين 
 . وقد تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة: فقد قالوا

أسامة بن زيد بن حارثة الى الشام، وهو لـم يتجـاوز    وبعث رسول اهلل 
م البلقـاء والـداروم مـن أرض    العشرين من عمره، وأمره أن يوطىء الخيل تخو

فلسطين، فتجهز الناس وخرج مع أسامة المهاجرون األولون، وكان ذل  في مرض 
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األخير، فاستبطأ الرسول الكريم الناس في بعث أسامة وقد سـمع مـا    الرسول 
فحمداهلل وقال 00قال الناس في إمرة غالم حدث على جلة من المهاجرين واألنصار

نفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلـتم فـي   أيها الناس أ)الرسول 
 (.إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق باإلمارة وإن كان أبوه لخليقا لها

فأسرع الناس في جهازهم، وخرج أسامة والجيش، وانتقل الرسول الى الرفيق 
أحل  ما كان لي أن: األعلى، وتولى أبو بكر الخالفة وأمر بانفاذ جيش أسامة وقال

يـا  ) :لواء عقده رسول اهلل، وخرج ماشيا ليودع الجيش بينما أسامة راكبا فقال له
واهلل ال تنزل وواهلل ال أركب، ) :فرد أبوبكر...(خليفة رسول اهلل لتركبن أو ألنزلن

ثم استأذنه في أن يبقى الى جانبـه  ...(وما علي أن أغبر قدمي في سبيل اهلل ساعة
ففعـل وسـار   ...  (إن رأيت أن تعينني بعمر فافعـل ) :له عمر بن الخطاب قائال

الجيش وحارب الروم وقضى على خطرهم ،وعاد الجيش بـال ضـحايا، وقـال    
وهذا ليس بعجيـب مـن   ... (ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة) :المسلمون عنه

 مذهب القوم المبني على سب أصحاب رسول اهلل الذين نصـروا رسـول اهلل   
 .الم كله وأخضعوه إلمارة اإلسالموفتحوا بعده الع

ولتمرير عقيدة الطعن في الصحابة التي سن سنتها وغرس جذورها عبـد اهلل  
ولوال ذل  لم يقبل النـاس عقيـدة سـب    . إدعوا ظلم الصحابة ألهل البيت: بن سبأ
 .الصحابة

كان قد أمر على النـاس أبـا بكـر     وهذا أيضا من أكاذيبهم فإن الرسول 
ولما مات استأذن أبو بكر أسامة في أن يبقي عنـده عمـر   . بة عنهللصالة بهم نيا

 .لمشاورته ومؤازرته فأذن له أسامة
يعقـل أن يلعـن    وهما أعظم المهاجرين  كيـف  وهل يلعنهما رسول اهلل 

بل . رسول اهلل خواص أصحابه أبا بكر وعمر اللذين هما أبرز وأعظم المهاجرين
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صار الذين أثنى اهلل عليهم في القرآن  اهلل يثني كيف يلعن أحدا من المهاجرين واألن
 عليهم والرسول يلعنهم 

ومن تلبيسات عبد الحسين الموسوي أنه يصف الحديث غيـر المسـند بأنـه    
ومتـى  . مع أن الشهرستاني قد ذكر الرواية بغير سـند ( إرسال المسلمات)مرسل 

لكثرة لزومـه   عرف عن الشهرستاني المعرفة بالحديث وهو الذي اعترف بالحيرة
بهـذين  ( 3ص)علم الجدل والفلسفة حتى استشهد في كتابه المسمى بنهاية اإلقـدام  

 :البيتين
 يرت طرفي بين تل  المعالم ـوس لقد طفت في تل  المعاهد كلها 

 ن أو قارعا سن نادمـعلى ذق ر ـفلم أر إال واضعا كف حائ
ال . مضـحكات فاالستشهاد برجل كالشهرستاني عند أهل الحديث هو مـن ال 

 كـذب وهذا من أعظم مكر و. يدعي أنه أرسله إرسال المسلمات كذابسيما وأن ال
 .هذا العابد للحسين الملقب بالموسوي

فإن الجمهور على أن هذه المراسيل ال تقوم بها حجة وال يجـوز معارضـة   
ونسبه ألكثر األئمة من حفاظ . وهو مذهب النووي في التقريب]الثابت القطعي بها 

ومـنهم مـن قبلـه    . 1/30ديث ونوّقاد اآلثار، وهو قول مسلم كما في صحيحه الح
: إذا قال التـابعي : بشروط كالشافعي، وقال الحافظ في النكت نقاًل عن االسفراييني

النَكـت  )فال ُيَعّد شيًئا وال يقع به ترجيح فضاًل عن االحتجاج به « قال رسول اهلل »
 .فة القرآن بهاال سيما إذا أراد مبطل مخال([ 2/525

فهو يستعمل هـذه  . وتدليس عبد الحسين وليس عبد اهلل كذبوهذا من أعظم 
 .العبارة في كتابه المراجعات ليجعل من مراسيلنا أسانيد صحيحة

ولم يجد الرافضة الحديث مسندا إال من طريق منبوذ مجهول لدى الرافضـة  
 . والسنة



 

 
389 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

ث في مصدر مـن مصـادر   وهو دليل على عجزه وإفالسه فإنه لم يجد الحدي
فقد اضطر أن يقول أخرجه عبد العزيز الجوهري فـي  . كتب أهل الحديث والسنة

وأبناء . وهو مؤلف رافضي مثله مجهول الحال عند أصحاب مذهبه. كتاب السقيفة
 . وهذا األخير قد اختلق سندا كله مجاهيل. جلدته ليسوا حجة علينا

كتـبهم ومصـادرهم كقـولهم     ولهذا يضطر بنو رفض إلى عزو الحديث إلى
وصول األخيار إلى أصول األخبـار  )رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة )

أو الشهرستاني الذي لـم  (. 30/232بحار األنوار)فقط كما فعل المجلسي ( 61ص
يذق طعم علم الحديث وإنما قضى حياته في علم المنطق والفلسفة حتى اشتكى من 

 . امرض الحيرة والش  بسببه
 ترجمة أحمد بن عبد العزيز الجوهري 

فقد ذكر شارح نهـج البالغـة أنـه التـزم     : وهنا فضيحة عظيمة للرافضة
ثم زعم أن أحمد بن عبد العزيـز الجـوهري   . االحتجاج على أهل السنة من كتبهم

 . هو عالم كبير ثقة من أهل الحديث وأنه هو صاحب كتاب السقيفة
صريح كالم ابن أبـي الحديـد أن   »الخوئي قائال  فقد تعقبه: وإليكم الفضحية
كاشف عن كونه شـيعيا،  : ولكن ِذكر الشيخ له في الفهرست. الرجل من أهل السنة

معجم )« وعلى كل حال فالرجل لم تثبت وثاقته، إذ ال اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد
 (. 2/122رجال الحديث

اجه بالطوسي صـاحب  والذي قاله الخوئي يدل على جهالة الجوهري واحتج
ولم يزد على ذلـ   « له كتاب السقيفة» الفهرست يؤكد ذل  حيث إن الطوسي قال 

 .فدل على أنه غير معروف لدى الشيعة
وهنا نذكر بأن كثيرا من السيناريوهات واألكاذيب الملفقة والحوارات الطويلة 

ذيـب  والمناظرات بين فاطمة وأبي بكر حول ميراث أرض فد  هي من سلسلة أكا
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فالحمد هلل الذي وفر علينا الجهـد  . هذا الجوهري، اختلقها ودونها في كتابه السقيفة
 .فجعل الحكم بجهالته وعدم وثاقته من جهة الشيعة أنفسهم
فإذا ذكرت كل » ( 2ص)والذي يؤكد ذل  قول الطوسي في مقدمة الفهرست 

يه من التعـديل  واحد من المصنفين وأصحاب األصول فال بد أن أشير إلى ما قيل ف
 « والجرح وهل يعول على روايته أم ال  

والحمد هلل فقد ثبت جهالة هذا الجوهري عندنا وعند الرافضـة بخـالف مـا    
حاول هذا العابد للحسين في كتابه المراجعات من إيهام القراء بأن الجوهري مـن  

 (.11)كما تجده في كتابه المراجعة رقم . علماء أهل السنة
 : وهري فهو ضعيف أيضا وفيه مجاهيلأما إسناد الج
حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح عن أحمد بن سيار عن سعيد : قال الجوهري

 . بن كثير األنصاري عن رجاله عن عبد اهلل بن عبد الرحمن
 .«لم أجده» قال األلباني : أحمد بن إسحاق بن صالح

 بأمن هم هؤالء الرجال  ال تدري لعل منهم عبد اهلل بن س: رجال
يغلب على الظن أنه عبد الرحمن بن أبـي عمـرة   : عبد اهلل بن عبد الرحمن

الجـرح  )األنصاري وهو مجهول الحـال كمـا أفـاده ابـن أبـي حـاتم فـي        
 (.2/112والتعديل

أما أن ترد هذه الرواية في كتب بني رفض فهذه من أكاذيبهم وال عبـرة وال  
حتى زعموا أن اهلل ينـزل  . نهافقد افتروا ما هو أعظم م. حجة عندنا في أكاذيبهم

 .فال قيمة عندنا لما في كتبهم. وأن اإلله هو اإلمام. إلى األرض ليزور قبر الحسين
 (.2172أنظر تفصيل الرد من سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني ح رقم)

 لقد أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال
ائيني ثنا أبو الحسن أخبرني الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفر» تمام الرواية 

محمد بن أحمد بن البراء ثنا علي بن عبد اهلل بن جعفر المديني ثنا أبـي أخبرنـي   
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سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب رضي اهلل 
عنه لقد أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال ألن تكون لي خصلة منها أحـب  

وما هن يا أمير المؤمنين قال تزوجه فاطمة بنت  إلي من أن أعطي حمر النعم قيل
يحل له فيه ما يحل له والراية يوم  وسكناه المسجد مع رسول اهلل  رسول اهلل 

 خيبر 
 .«هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجـاه » رواه الحاكم وقال . ضعيف جدا

» ميزان بل قال في ال« بل المديني عبد اهلل بن جعفر ضعيف» وتعقبه الذهبي فقال 
 (.1/121مجمع الزوائد)« مترو » ووصفه الهيثمي بأنه « متفق على ضعفه

حدثنا نضر بن علي ثنا عبد اهلل بن داود عن هشام بن سعد عن عمـر ابـن   
النبي وأبو بكر وعمـر   أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول اهلل 

اهن أحب إلي مـن  ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال ألن يكون لي إحد
ه وغلق االبواب والثالثة يوم ـل أن يكون لي الدنيا وما فيها تزويجه فاطمة وولدت

 .«خيبر
قال الحـافظ فـي تقريـب    . بن سعد رجاله ثقات رجال البخاري غير هشام

المدني أبو عباد أو أبو سعيد صدوق له أوهـام ورمـي   هشام بن سعد » التهذيب 
 (.1/257تقريب التهذيب)« بالتشيع 

 .لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي مرتين أو ثالثا
قال فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فالنة ال أسمع  تـرفعين  

 .قلت رواه أبو ذكر محبة علي رضي اهلل عنه صوت  على رسول اهلل 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبرانـي بإسـناد   » قال الهيثمي 

 (.1/127مجمع الزوائد)« ضعيف
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وفيه يونس بن أبـي إسـحاق   (. 211ضعيف أبي داود ص)وضعفه األلباني 
أن ( 2/173المعرفة والتاريخ)وفي . وهو ثقة ولكن أبا داود صرح بأنه كان يرسل

 .أحمد بن حنبل كان يفضل الرواية من أخيه إسرائيل عليه

 لكل نبي وصي ووارث وإن عليا وصيي
هـذا  »وقال الـذهبي  ( 1/351الآللئ المصنوعة )« عموضو»قال السيوطي 

 (.1/273ميزان االعتدال)« كذب
 (.2162أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة رقم)

 اتكذبإبراهيم إال ثالث  كذبلم ي
وقد . شأنا ويسمى بالمعاريض كذبهو من أقل أنواع ال كذبوهذا النوع من ال

رواه البيهقـي موقوفـا   )« كذبة عن الإن في المعاريض لمندوح» جاء في األثر 
كمـا أشـار إليـه العالمـة      على عمر بسند جيد وهو سنده مرفوعا إلى النبي 

 (.1012األلباني في سلسته الضعيفة ح رقم 
أنه يتذكر هذه المعـاريض يـوم    ومع هذا فقد بلغ من تقوى نبينا إبراهيم 

 .الموقف وهذا هو الشأن في تعظيم العمل مهما كان صغيرا
ال يعد شيئا وليس حراما ال سيما إذا قارناه بمفسدة تعرض زوج  كذبوهذا ال

 .إبراهيم للزنى بها من قبل النمرود
 أو كان ينبغي على إبراهيم عند الرافضة التسليم للنمرود أن يزني بزوجته  

أوليس دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناها مقرر عند العقالء بل في دين اهلل  
م يمكن دفعه من الفساد األعظم إال بفساد أقل منه جاز دفعه بما هو أقـل  وأن ما ل
 منه فسادا 

أو كان ينبغي على إبراهيم أن يشار  قومه في عبادة األوثان صيانة لنفسـه  
  كذبمن ال
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أو كان ينبغي على إبراهيم أن ال يظهر عجز األصنام وال يقيم الحجة علـى  
 معاريض الذي هو من ال كذبقومه صيانة من ال

 وهذه كلها مذكورة في القرآن فلماذا ال تعترضون على القرآن 
  كذبأليس هذا من ال  َأيَّتوَها اْلِعيُر ِإنَّكوْم َلَساِرقووَن ومثلها قول يوسف 

وليس هـذا التبريـر   . اكذبجل ما عندكم من مخالفة ذل  هو منعكم تسميتها 
أيتها العير )في شأن يوسف وقد قال  هـل فماذا تقولون. كافيا في إقناع غير المسلم

وهم لم يكونوا قد سرقوا  هل عندكم إال تبريرات ال قيمة لها  ولهذا ( إنكم لسارقون
فقد وصـف الخـوئي   . للمصلحة كذبلم يجد الخوئي بدا من التصريح بنوع من ال

بأنه من األكاذيب ( أيتها العير إنكم لسارقون)وقول يوسف ( إني سقيم)قول إبراهيم 
فلماذ التهويل والتشنيع على ما أجـازه شـيخكم    (.1/201مصباح الفقاهة)الجائزة 

 .األعظم الخوئي
وأنـتم  . تخلصا من الشر  حين دعاه قومـه إليـه  ( إني سقيم)وإبراهيم قال 

وهو الذي قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون مـن دون  . تخالفون إبراهيم في توحيده
مع ربكم مخلوقين سويتموهم بالخالق وسـلبتم   فتخالفونه وتدعون. اهلل وأدعو ربي

بينما تتسـاهلون   كذبفكيف تستعظمون ال. أسماءه الحسنى منه وأهديتموها ألئمتكم
 في الشر  

الذي وقـع لسـبب    كذبوال يليق بمن جعل التقية أصال في دينه أن يستنكر ال
تعملة فإن التقية في القرآن رخصة عند االضطرار، بينما هي عندكم مس. وضرورة

في الكافي أن رجاًل رأى رؤيا، فدخل على جعفـر  فقد جاء . في السراء والضراء
فلمـا  . حنيفة، فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرها لـه  الصادق يخبره بها وكان عنده أبو

فلما خرج أبـو حنيفـة قـال    « أصبت واهلل يا أبا حنيفة»فعل، قال جعفر الصادق 
ليس التفسـير  » قال جعفر ! هذا الناصبلقد كرهت تفسير : الرجل لجعفر الصادق
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وتحلف على ذل  وهو مخطـئ   « أصبت»:لكن  تقول له: قال له الرجل. كما فسر
 (.212:1الكافي الروضة )« نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ: قال جعفر

وليست التقية من فضائل األعمال فحسب، بل من أركان اإلسالم، وتركها من 
 .ن منكرها عندكم يصير منكرا لدين اإلسالمبل إ. كبائر الذنوب عندكم
[ اإلمام الغائب]والتقية واجبة ال يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم »قال القوّمي 

دين اإلمامية، وخالف اهلل من خرج من دين اهلل تعالى وفمن تركها قبل خروجه فقد 
قـال  ورووا عن جعفر الصادق أنه  .(115 – 112االعتقادات ) «ورسوله واألئمة

 .(2/172 الكافي) «تسعة أعشار الدين في التقية، وال دين لمن ال تقية له»
التقية ديني ودين آبائي  «( 211و 2/217باب التقية )في األصول من الكافي 

 . »وال ايمان لمن ال تقية له
 لتاج الدين محمد بن حمد الشعيري عن النبي ( 15ص)وفي جامع األخبار 

 .«صالةتار  التقية كتار  ال»
التقية الخوفيـة والتقيـة اإلكراهيـة    : ولقد قسم الشيعة التقية إلى أربعة أقسام

ضـمن  )رسالة في التقية /محمد صادق روحاني)والتقية الكتمانية والتقية المداراتية 
 (.(.121ص كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ء والضّراء مـع  الشيعة يجيزون استخدام التقية في السّراوهذا واضح في أن 
المؤمن والكافر سواًء حتى جعلوها من أركـان مـذهبهم، وعزيمـًة ال رخصـًة     
يستخدمونها في حاالت اإلضطرار وغير االضطرار، ال خوفًا على أنفسـهم مـن   

 .(61الحكومة اإلسالمية ) الهال  وإنما حفاظًا على المذهب من اإلندراس
على التقية مخرجها ى متناقضة فتاويروون عن أئمتهم فالذين يجيزون التقية و

ال نقبل منه هـذا  : أركان اإلسالم ومن ال تقية له ال دين لهها ركنا من يجعلونالتي 
قال شـيخ  . ركن الدين أن ينكر ذل  كذبوإنما يحق لغيره ممن ال يجعل ال. اإلنكار

[ ائب اإلمام الغ] والتقية واجبة ال يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم » الشيعة القوّمي 
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دين اإلمامية، وخالف اهلل  نخرج من دين اهلل تعالى ومفمن تركها قبل خروجه فقد 
 .(112االعتقادات ) «ورسوله واألئمة

 لما أسرى بي فرأيت الرحمن األعلى بقلبي في خلق شاب أمرد
فإذا هو كأنـه عـروس حـين     ،فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته.. آلنور يتأل
  .«..لى عرشهمستويا ع، حجلته كشفت عن

 .لم أجد لهذه األكذوبة أصال في شيء من كتب الحديث
هذه األلفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من » في نقض التأسيسقال 

 (.3/221نقض التأسيس)  « ألفاظ رسول اهلل

 لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد
ل حدثنا أبو الحسن محمد بن حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العد

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الحارث عبد اهلل بن مسـلم الفهـري حـدثنا    
إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمـر  

الخطيئة قال يـا  لما اقترف آدم  ب رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل بن الخطا
ولـم   د لما غفرت لي فقال اهلل يا آدم وكيف عرفـت محمـدا    بحق محمرب أسأل

أخلقه  قال ألن  يا رب لما خلقتني بيد  ونفخت في من روحـ  رفعـت رأسـي    
فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل فعلمـت أنـ  لـم    

خلـق  صدقت يا آدم إنه ألحـب ال : قال اهلل. تضف إلى اسم  إال أحب الخلق إلي 
  .«إلي، أدعني بحقه فقد غفرت ل  ولوال محمد ما خلقت 

بـل   »قـال الـذهبي   ( 2/615المسـتدر  ) «صـحيح » رواه الحاكم وقال 
 .بقي هذا التصحيح من الحاكم أهم عالمة على تساهله: قلت .«موضوع
له تغير وغفلـة   حكى الحافظ ابن حجر أن بعضهم ذكر أن الحاكم حصلفقد 

لى ذل  أنه ذكر جماعة من الضعفاء وقطع بتر  الروايـة  في آخر عمره، ويدل ع
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عنهم ومنع االحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها، مـن  
ذل  أنه أخرج حديثًا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال 

لسـان  . )«انه روى عن أبيه أحاديث موضـوعة ال تخفـى علـى مـن تأملهـا     
  (.1511ترجمة رقم  5/263زانالمي

كما في اللسان  «خبر باطل »بل قد وصف الحافظ ابن حجر هذا الحديث بأنه 
وصرح ( 5/211)وضّعفه البيهقي في دالئل النبوة ( 2115)ترجمة رقم ( 3/222)

( 311 ح 12ص)في مناهل الصفا في تخريج أحاديـث الشـفا    هالسيوطي بضعف
( 2/323البدايـة والنهايـة  )وابن كثير في ( 1/76)والزرقاني في شرح المواهب 

والشهاب الخفاجي في شـرح الشـفا   ( 1/215)ومال علي القاري في شرح الشفا 
وذكر الحافظ عن الحاكم وأبى نعيم أن عبد الرحمن بن زيد هـذا كـان   ( 2/222)

 «أجمعوا على ضـعفه » وقال ابن الجوزي . يروي األحاديث الموضوعة عن أبيه
تهـذيب  ) «ضـعيف جـدا  »وقال ابن سـعد  ( كان يقلب األخبار)وقال ابن حبان 

 (.6/171التهذيب
وأخرجـه الطبرانـي فـي    . وقال السبكي إن هذا ال ينزل عن درجة الحسن

 (.253:1المجمع )األوسط عزاه له الهيثمي في 
 : ولنا على ذل  مآخذ منها

قـال  . أن هذا الحديث الموضوع المكـذوب يضـاهيء اعتقـاد النصـارى    
والمسيح هو االبن الوحيد وهو الذي به غفرت  » انى عن عقائد النصارىالشهرست

 (.2/61الملل والنحل للشهرستاني) «زلة آدم عليه السالم
وأهـل   .«صـحيح اإلسـناد   »غلط، فإن الحاكم كتـب   «وصححه»أن قوله 

 . الحديث يفّرقون بين صحة اإلسناد وصحة الحديث
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السبكي قد اعترف بأنه قلد الحـاكم  أن هنا  من يحتج بكالم السبكي، غير أن 
شـفاء السـقام فـي    ) «وقد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم »في التصحيح فقال 
 فكيف يستدل مقلد بمقلد . مما يبين درجته في هذا الفن(. 163زيارة خير األنام 

 ولماذا احتاج إلى التقليد هنا  أهو من باب التعلق بقشة ليقينه بضعف الرواية 
تواتر عند أهل الحديث تساهل الحاكم في التصحيح وهذا مما يتجاهله ه قد فإن

 . هؤالء تارة ويقرون به تارة أخرى حسب الحاجة
بأن الحاكم ( 573ص)قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في أسنى المطالب 

متساهل في التصحيح ونقل عن المناوي تعقب الـذهبي لكثيـر مـن تصـحيحات     
 .الحاكم

 ف عرضت  على عثمان فوجد فيه حروفًا من اللحنلما كتبت المصاح
ال تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها لو أن الكاتب : فقال 

 من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف
 . وال توجد شيء من كتب الحديث المعتمدةالرواية ضعيفة 

رب منقطع، رواه قتادة ال تصح عن عثمان، فإن إسنادها ضعيف مضطهي و
ورواه بن موسـى،   هرونوكذل  حجاج مدلس وقد عنعنه عن عن عثمان مرساًل، 

ِمما يـدل  . لنصر بن عاصم عنه مسنًدا، ولكن فيه عبد اهلل بن فطيمة، وهو مجهو
على ضعف هذه اآلثار أن وقوع اللحن في القرآن وسكوت الصـحابة عنـه ِممـا    

ُيَظنُّ بالصحابة أنَّهم يلحنون في الكـالم،  وال  :وهيستحيل عقاًل وشرًعا وعادًة، لوج
نه ال ُيَظنُّ ِبهم اللحـن فـي   ثم إ .فضاًل عن القرآن، فقد كانوا أهل الفصاحة والبيان

افتـراض  و .كما أنزل، وحفظوه وضبطوه وأتقنـوه   القرآن الذي تلقوه من النَِّبّي
بته، وهذا مما ال ُيَظـنُّ  صحة هذا النقل يعني أن الصحابة اجتمعوا على الخطأ وكتا

   .بهم
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 وأنذر عشيرتك األقربين لما نزلت 
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه نا عبد اهلل بن أحمد نا » تمام الرواية 

أبو الحسن على بن موسى بن السمسار أنا محمد بن يوسف أنا أحمد بـن الفضـل   
ن يحيى الجلودي البصري نـا  الطبري نا أحمد بن حسين نا عبد العزيز بن أحمد ب

محمد بن زكريا الغالبي نا محمد بن عباد بن أدم نا نصر بن سليمان نا محمد بـن  
إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد اهلل بن الحـارث  

لما نزلت هـذه  بن عبد المطلب عن عبد اهلل بن عباس عن علي بن أبي طالب قال 
فضقت بذل  ذرعا وعرفت أني متى أناديهم بهذا  ت  األقربينوأنذر عشير األية

االمر أرى منهم ما أكره فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إن  إن لم 
تفعل ما تؤمر به سيعذب  رب  فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شـاة  

لهم الطعـام   وأمل لنا عسا من لبن واجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم فصنع
فقال يـابني عبـد    وحضروا فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام قال ثم تكلم رسول اهلل 

المطلب أي واهلل ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قـد  
جئتكم بخير الدنيا واالخرة وإن ربي أمرني أن أدعوكم فأيكم يوءازرني على هـذا  

تي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا وأنـي  األمر على أن يكون أخي ووصي
ألحدثهم سنا فقلت أنا يا نبي اهلل أكون وزير  عليه فأخذ برقبتي ثم قال هذا أخـي  

( يضـحكون ويقولـون   ) فقام القوم . ووصيتي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا
 «ألبي طالب قد أمر  أن تسمع لعلي وتطيع

الضـعفاء  )« كان وضاعابصري و» رقطني قال الدا. فيه الغالبي. موضوع
 (.212والمتروكون

في بعـض طرقهـا   . ولم يثبت شيء منها. وله عدة طرق كلها باطلة ومنكرة
شيعي اتهمه علـي بـن المـديني     كذابعبد الغفار بن قاسم أو مريم وهو مترو  

قـال  . وتابعه على بعض القصة على اهلل بن عبد القـدوس . وغيره بوضع الحديث
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ليس : وقال النسائي. ليس بشيء رافضي خبيث: قال يحيى. كوفي رافضي :الذهبي
 .«بثقة

فـي  ( هذا وصيي وخليفتـي )أن هذا الحديث ( عبد البشر)وزعم عبد الحسين 
فإن هذا . ، وقد قلده الخميني على كذبهكذابوهو في ذل  . صحاح السنن المأثورة

زعم أنه في مسـند  بل . الحديث ليس في شيء من كتب السنن فضال عن الصحيح
ثم أوهـم  . ثم ذكر في الحاشية أن مسلما رواه في صحيحهأحمد ومستدر  الحاكم 

وقد صححه غير واحد من » : ثم قال. القارئ أن البخاري رواه أيضا في صحيحه
وزعم أن مسلما احتج بشري  وهو كذب فإن مسـلما روى لـه   .. أعالم المحققين

 (.2132يفةسلسلة األحاديث الضع) انتهى« متابعة

 رزة علي لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتيلمبا
حدثنا لؤلؤ بن عبد اهلل المقتدري في قصر الخليفة ببغداد ثنـا  » وتمام الرواية 

أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب المصري بدمشق ثنا أحمد بن عيسـى  
ري عن بهز بن حكـيم عـن   الخشاب بتنيس ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا سفيان الثو

لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود  :أبيه عن جده قال قال رسول اهلل 
 .«إلى يوم القيامةأفضل من أعمال أمتي يوم الخندق 

« قـبح اهلل رافضـيا افتـراه   » رواه الحاكم وتعقب الذهبي هذه الرواية قائال 
 (.13/331إتحاف المهرة)« هذا خبر موضوع» قال الحافظ و(. 3/32المستدر )

 ولقنها حجتها اغفر ألمي فاطمة بنت أسد.. اهلل الذي يحيي ويميت
تفـرد   «( 1/261)قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في األحاديث الواهية 
 .»به روح بن صالح وهو في عدد المجهولين وقد ضعفه ابن عدي

في الكبير واألوسط رواه الطبراني  « 1/257قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
وفيه روح بن صالح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجالـه رجـال   
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وإسناده  (3/121حلية األولياء)ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في . »الصحيح
عندهما ضعيف، ألن روح بن صالح الذي في إسناده قد تفرد به، كما قال أبو نعيم 

رويـت عنـه منـاكير، وقـال     : وقال ابن يونسنفسه، وروح ضعفه ابن عدي، 
وقال ابن عـدي   «ضعفوه» : وقال ابن ما كوال «ضعيف في الحديث» الدارقطني 

فقد اتفقـوا علـى    «له أحاديث كثيرة، في بعضها نكرة» : بعد أن أخرج له حديثين
وكل من روى هذا الحديث صـرح بتفـرد    .تضعيفه فكان حديثه منكرًا لتفرده به

 1/61أنظر المعجم األوسط للطبرانـي . )إشارة منهم إلى هذه العلة وهي. روح به
 (.البن الجوزي 1/270العلل المتناهية

تراه فأما من » : فقد قال في مقدمة صحيحه. وهذا التفرد يعد عند مسلم منكرا
في جاللته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره يعمد لمثل الزهري 

عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشتر  قد نقل أصحابهما ثل هشام بن أو لم
عنهما حديثهما على االتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من 
الحديث مما ال يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح ممـا  

 (1/7مسلم مقدمة صحيح)« عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس
وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حبان والحاكم لروح هذا، 
ولكن ذل  ال ينفعهم، لما عرفا به من التساهل في التوثيق، فقولهما عند التعـارض  

الحاكم أشد تسـاهال  » وقد نقل السيوطي عن الحافظ العراقي قوله  .ال يقام له وزن
 .أي من ابن حبان(. 1/31قييد واإليضاحالت 1/101تدريب الراوي)« منه

 اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير فجاء علي
 .بسند موضوع تعقبه الذهبي وحكم عليه بالوضع 3/130رواه الحاكم  
كنا فـي   «قال أبو عبد الرحمن الشاذياخي . وتناقض الحاكم في الحكم عليه 

ال يصح، : لحاكم عن حديث الطير فقالمجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد اهلل ا
قـال  . بعـد النبـي   -رضي اهلل عنـه  –ولو صح لما كان أحد أفضل من علي 
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تـذكرة  ) »ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حـديث الطيـر فـي مسـتدركه    : الذهبي
 (.2/1022الحفاظ
 (.1/602) »هو خبر منكر «وقال الذهبي  
ضـعيف   6015ح رقـم  مشكاة المصابيح)« ضعيف» وقال الشيخ األلباني  

 (.3117ح رقم 500الترمذي ص
 .أي ضعيف. وقال حديث غريب( 3721)ورواه الترمذي  
وفي أجوبتـه  ( 2/352لسان الميزان) »هو خبر منكر«قال الحافظ ابن حجر  

غيـر أن  : عن األحاديث الموضوعة في مشكاة المصابيح ذكر للحـديث شـواهد  
 .اللسانالمعول عليه هو المتأخر من قوليه كما في 

كم من حديث تعددت طرقه وكثرت رواياتـه  «قال الزيلعي في نصب الراية  
ــر  ــديث الطي ــو ضــعيف كح ــة) »وه ــة  1/361نصــب الراي ــر تحف وانظ

 (.10/222األحوذي
إن كل من أخرجـوه بضـعة   «( 7/351)وقال ابن كثير في البداية والنهاية  

في رده وتضـعيفه  ووقفت على مجلد كبير .. وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة
 (.3/1226مختصر مستدر  الحاكم للحميد) »سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقالني

ذكره ابن مردويه من نحـو   « 1/225وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
 .»عشرين طريقا كلها مظلم

 :فيه. إسناده ضعيف 
 : مترو  الحديث كما قاله ابن أبي حاتم: مطير بن أبي خالد 
 .مجهول: مد بن عياضأح 
 .ضعيف: براهيم القصارإ 
 .وهو من غالة الشيعة. رموه بالتشيع: سماعيل بن عبد الرحمن السديإ 
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 اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة
له في شيء من كتب السنة المعتمدة وقد رواه أبو نعـيم فـي حليـة     ال أصل

متكلم فيه من جهة القدر كمـا  من طريق عطاء بن أبي ميمونة وهو  1/33األولياء
 .ووثقه آخرون( 6/3012التاريخ الكبير)أوضح البخاري 

واآلفة فيه من جهة محمد بن العباس بن أيوب قـال الحـافظ بأنـه يـروي     
 (.5/215لسان الميزان)الطامات وليس بثقة 

ولكن الحق أحق أن . ولو كنا متعصبين منحازين بباطل لتحرينا القول بصحته
 .م ثبتنا على قول الحق في الغضب والرضافالله. يتبع

 اللهم اجعلها مغنما وال تجعلها مغرما
حـدثنا  »(. 152ح رقـم  3/323إرواء الغليل)موضوع كما قال األلباني في 

سويد بن سعيد ثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريـرة  
ا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلهـا  إذا أعطيتم الزكاة فال تنسو» قال قال رسول اهلل 

 . «مغنما وال تجعلها مغرما
 (.1717ح رقم 1/573)رواه ابن ماجة في سننه 

يحتج الشيعة بهذا الحديث على أن لفظ الغنائم ال يستعمل فقط فيما يغـنم مـن   
واعلموا أنما غنمتم من  وهذا لتبرير الخمس الذي يستدلون عليه من اآلية . الكفار
 .يةاآل ..شيء

 . والحديث ضعيف

 اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما الى النار
 (.7/133)رواه الطبراني في المعجم األوسط 

 (.1/331الموضوعات)« حديث ال يصحهذا » قال ابن الجوزي 
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 «ضـعيف وكـان شـيعيا   » قال الحافظ في التقريب  .بي زيادأفيه يزيد بن 
( 11/31المعجم الكبير)ورواه في  (.7/212ميزان االعتدال 7717تقريب التهذيب)

 (.1/121مجمع الزوائد)« كذاب» قال الهيثمي . وفيه عيسى بن سوادة النخعي

 اللهم أسألك بحق السائلين عليك
 22حديث رقم  1/32انظر سلسلة الضعيفة 

ضعيف فيه عطية العوفي في روايته وَهن وقد ضّعفوه وهو مشهور بضـعفه  
(. 2616)انظر تقريب التهذيب للحافظ ترجمة رقم )ثين وتشيعه وتدليسه عند المحد

 (. 1/50طبقات المدلسين)وقد وصفه الحافظ بأنه مشهور بالتدليس القبيح 
ألنه كان يروي عن أبي سعيد الخدري فلما مات صار يروي عن أبي سـعيد  

فيظن الناس أنه يروي عن أبي سـعيد  ( حدثني أبو سعيد)الكلبي ويقتصر على قول 
غير أنـه  . فكيف يؤمن تدليس عطية إن كان من هذا النوع من التدليس  .الخدري

كما نقله عنه إبـن  )فأمن بذل  تدليسه: حدثني أبو سعيد: إنه قال: وهم أو نسي فقال
. أن التصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع اآلخر: والحواب(. عالن

ألنه في هذه الروايـة قـال   . يفيد ذل  وأما تدليس عطية فإنه من النوع القبيح فال
 هل هو الخدري أم الكلبي : حدثني أبو سعيد ولم يفصح لنا من هو أبو سعيد هذا

 .وهكذا فتدليس عطية من النوع الذي ال ينفع معه التصريح بالتحديث
إتحاف السادة ) «إنما ضعفوه من ِقَبل التشيع ومن قبل التدليس» قال الزبيدي 

ضعيف، وقال سـالم  : قال أحمد والنسائي وجماعة» قال الذهبي (. 5/11المتقين 
(. 222: 7تهذيب التهـذيب   71: 3ميزان االعتدال ) «المرادي كان عطية يتشيَّع

مـن  ( باب ما يقول إذا توجـه إلـى المسـجد    51األذكار ص)وذكره النووي في 
( ضـعفه متفق علـى  )قال النووي : روايتين في سند األولى وازع بن نافع العقيلي

وكـذل  صـرح   . «وعطية ضعيف» قال النووي ( عطية العوفي)وفي سند الثانية 
 (.3/251)جمع من الحفاظ بضعفها كالحافظ المنذري في الترغيب 
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نتـائج  )وقد حاول الحافظ ابن حجر دفع الضعف عـن عطيـة كمـا فـي     
ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع ومن قبل التـدليس  » : فقال( 1/271األفكار

هو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في األدب المفرد وأخرج له أيو داود و
 .«أحاديث ساكتا عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث بعضها في أفراده

فإن الحافظ نفسه بقلة الضبط فقـال فـي   . وهذا الكالم من الحافظ غير سديد
فيه أن « طئ كثيرايخ»وقوله « وكان شيعيا مدلسا صدوق يخطئ كثيرا» التقريب 

والخطأ الكثير ال عالقة له بالتشيع والتدليس بل هو . حديث عطية يالزمه الضعف
 .متعلق بالضبط

عطية وأبو هـرون العبـدي   » زد على ذل  أن البخاري نقل عن علي قوله 
 1/267التـاريخ األوسـط  ) «وكان هشيم يتكلم فيـه . وبشر بن حرب عندي سواء

وهذا فيـه تسـوية   . يعني عطية( 20/127ب الكمالتهذي 5/101وميزان االعتدال
 .لعطية بالمتروكين

 (.2120تقريب التهذيب ترجمة) هرون العبدي مترو فأبو 
التـاريخ  )ضعفه ابن المديني وكان يحيى ال يحـدث عنـه   : وبشر بن حرب

 (.2/71الكبير
 فكيف يستهان بمن اجتمع فيه التشيع والتدليس وكثرة الخطأ 

البخاري عنه رواية واحدة في األدب المفـرد فإنـه لـم    وال حجة في رواية 
 .يقتصر فيه على الصحيح كما هو الحال في صحيحه

 (.7/201تهذيب التهذيب)« ليس بالذي يعتمد عليه» ثم إن أبا داود قال 
 .«عطية واه» وقال الذهبي عنه 
» عن عبد الحق في أحكامـه قولـه   ( 2/51نصب الراية)ونقل الزيلعي في 

 .«عوفي ال يحتج بهوعطية ال
 (.1/117األجوبة المرضسة)« وعطية ضعيف »وقال السخاوي 
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وقد أكد . وأما تحسين الترمذي له فليس بحجة، قد يحسن لجماعة من الضعفاء
إذا وصف حديثا بالحسن فال يلزم عنده أن يحتج له، ودليـل  » الحافظ أن الترمذي 

ن عن عمران بن الحصين ل  أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحس
( 2/121سـنن الترمـذي  )« هذا حديث حسن وليس إسـناده بـذا   » ثم قال بعده 

 (.1/171توضيح األفكار 1/202وانظر النكت على ابن الصالح)
وأنه سئل عن عطية وأبـي نضـرة   « صالح» وأما قول يحيى بن معين بأنه 

 (.2/207)كما في سؤاالت الدوري « أبو نضرة أحب إلي» فقال 
قال ابن أبي حـاتم  . فهذا ال يعد توثيقا وإنما المقصود ُيعمل النظر في رواياته

 .«إذا قيل رجل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه لالعتبار» 
وعلى افتراض كونه توثيقا فال بد من التوفيق بين الجرح والتعديل وذلـ  ال  

ع وكثرة خطـأ  يكون إال بتقديم الجرح ألن الحارح معه زيادة علم من تدليس وتشي
ومثا هذا يقال فيما زعم أحدهم أن ابن شـاهين قـد   . لو اطلع عليه المعدل لجرحه

 .وثق عطية، أضف إلى أن ابن شاهين ليس من أهل الشأن في الجرح والتعديل
فـإن  . «وكان ثقة إن شـاء اهلل » وأما قول ابن سعد في طبقاته عن العوفي 

وماذا عند ابن سعد من علـم إال  . علم الجارح مقدم على المعدل إن كان عنده زياة
أن يكون قد أخذه من شيخه الواقدي الواقدي وهو متهم وال يعول عليه وال يمكـن  
أن نقدم قوله على شهادة البخاري وغيره مـن الموثـوقين المعـروفين بـالجرح     

 .والتعديل

أما تحسين العراقي له فإن الجرح مقدم على التعديل اذا كان الجـارح مبينـا   
وهذا دليل على أن القاعـدة  . وقد بين النووي أسباب ضعف الحديث. اب جرحهأسب
فهذا الحافظ العراقي يحسـنة  . ال تخلو من اعتراض( وخذه حيث حافظ عليه نص)

 .بينما الحافظ النووي يحكي االتفاق على ضعفه
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وهذا تعصب وعمى، ناهي  عن أنه يمنح الحافظ رتبة األئمـة المعصـومين   
كل منا يؤخذ منه ويرّد عليه إال  »ع عليه جمهور األمة وعلماؤها ومخالف لما أجم
فكم من حافظ أخطأ في تحسين حديث وتضعيفه حسب ما أدى . «صاحب هذا القبر

فهذا الحافظ الدارقطني يتعقب الحافظ البخاري في العديد من أحاديث . إليه اجتهاده
وهذا ابـن حجـر   . صحيحه كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة صحيح البخاري
 .وهو حافظ يتعقب البيهقي فيصحح حديث الصوت الذي ضعفه

وليس ذل  بقادح فيهم، وإنما يقدح في أهل الكالم والجدل الذين ينهـون عـن   
 .التقليد، وهم أول المقلدين كما قاله الحافظ ابن حجر

فهذه القاعدة منقوضة بما هو معلوم باالستقراء من حصول الخطأ واالختالف 
وإذا ! الحفاظ في تحسين األحاديث الضعيفة أو تضعيف الصحيحة خطأ وسهوًا بين

وجدتم قولنـا يخـالف الحـديث     إذا »كنا نعتقد أن األئمة يخطئون وكانوا يقولون 
فكيف نعتقد احتمال الخطأ عند الشـافعي   .«الصحيح فاضربوا بقولنا عرض الحائط

 !وأحمد وال نعتقده في الحافظ 
 عف حافظ حديثًا صححه حافظ آخر فماذا نفعل إذا ض

وهو اآلن علـى مـا   )وابن حجر العسقالني حافظ وقد نص على أن رواية  
( 6/211فتح البـاري )مكذوبة ال وجود لها في شيء من كتب الحديث ( عليه كان

 ها كذبفلماذا ال تزالون متمسكيًن بها وقد نص حافظ على وضعها و
باألحاديث الموضوعه ( شفاء السقام)حافظ وقد حشا كتابه  (عندكم)والسبكي  

فلو أننا أخذناها على عماها كمـا تريـدون   : التي صرح جمع من الحفاظ بوضعها
وقد حكـى  )ووقع المسلمون في فساد عظيم  على رسول اهلل  كذبلوقعنا في ال
عـن تحامـل    ينبئتحامل السبكي المقيت والذي ( سير أعالم النبالء)محقق كتاب 

إلنصاف وجهل أو تجاهل بمعرفة القول الفصـل فـي مـواطن    وحقد وُبعٍد عن ا
 (.11/271سير أعالم النبالء)الخالف 
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بل أنتم ال تأخذونه حتى ولو نص حافظ عليه فقد نص الحافظ الذهبي علـى   
كذل  الحافظ ابن حجـر فـي   ( 16ص )تواتر حديث الجارية كما في كتاب العلو 

فهل تأخذونـه حيـث   . «مسلمهو حديث صحيح أخرجه » قال ( 13/351)الفتح 
 حفاظ عليه نصوا 

باستحقاق ابـن  . وإذا كانت شهادة الحافظ ابن حجر عندكم معتبرة فقد صرح 
له السـيوطي   وكذل  شهد( 101/  3التلخيص الحبير)كما في ( حافظ)تيمية رتبة 

طبقات الحفاظ ترجمة رقـم   1صون المنطق ( )حافظ، مجتهد، شيخ اإلسالم)برتبة 
نقل فيها ثنـاء ابـن الزملكـاني علـى شـيخ       3/613شباه والنظائرواأل( 1122)

فهل تأخذون بنص شهادة الحافظ في ابن تيمية إن كنتم صادقين  أم أنكم (. اإلسالم
 تأخذون من قول الحافظ ما يناسب أهواءكم 

 أحدا بعدهاللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله وال تعطها 
حدثنا صدقة بن موسى حدثنا سـلمة بـن   »  :الدارع قالأحمد بن نصر عن 

شيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عـن ابـن   
عباس قال قتل علي بن أبي طالب عمرو بن ود ودخل على النبي فلمـا رآه كبـر   

لم تعطها أحدا قبله وال تعطها أحد بعده اللهم أعط عليا فضيلة وكبر المسلمون فقال 
ريل ومعه أترجة من الجنة فقال إن اهلل يقول حي بهذه علي بن أبي طالب فهبط جب

فدفعها إليه فانفلقت في يده فلقتين فإذا حريرة بيضاء مكتوب فيها سطرين تحية من 
 الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب هذا من وضع الدارع 

الفوائـد  )فيه الدارع وهو واضـعه كمـا أفـاده الشـوكاني فـي      : موضوع
 (.1/331الآللئ المصنوعة)والسيوطي في ( 1/367مجموعةال
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 اللهم أقول كما قال أخي موسى
.. اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي علي أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

 .(اللهم اشدد أزري علي أخي)وفي رواية 
ضعفه ابـن   «قال البخاري : ألجل علي بن عابس األزرق األسدي: ضعيف

(. 2/262التـاريخ الصـغير  ) »ليس بشيء«وقال ( 6/2232لكبيرالتاريخ ا)معين 
سـؤاالت  ) »منكر الحديث يحدث بمناكير كثيرة عن قوم ثقـات  «وقال أبو زرعة 
 (.252الضعفاء والمتروكون  »ضعيف «وقال النسائي ( 221البرذعي ص

 اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي 
: لي ال أسمع النـاس يلبـون  فقلـت    يا سعيد ما: كان ابن عباس بعرفة فقال

لبي  اللهم لبي ، وإن رغـم  : فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال! يخافون معاوية
السـنن الكبـرى   ) «أنف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغـض علـي  

 (.5/211للبيهقي
وهو مـتهم مـتكلم فيـه إلدمانـه     : في الرواية عبد اهلل بن محمد بن الشرقي

 (.3/321لسان الميزان)المسكر

 بُتُه فاجعله زكاة سببشر فأي المسلمين َلعنُته اللهم إنما أنا 
إنما محمد بشر، يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخـذتو  » : وفي رواية

عند  عهًدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيتوه أو سببتوُه أو جَلدتوه فاجعلهـا لـه كفـارة    
 .وقربة

ولم يثبت عن النبي أنه أجاز اللعن والسـب  . ذل وقد أشترط النبي على ربه 
أو عرف منه ذل  وإنما كان ذل  على هيئة اإلفتراض فيما لو حدث بمـا يحـدث   

وهو أيضا محمول على من ظهر للنبي منه كان يجعله يظـن  . للنفس البشرية عادة
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 يا أم سليم أما تعلمين أن شرطى»  استحقاقه له وفي الحقيقة ليس كذل  كما قال 
على ربي أنى اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضـى البشـر   

ليس لها بأهـل  وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة 
 (.رواه مسلم)« أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة

بمقـام النبـوة، ألن   هذا ال يليـق  : وقد شنع الرافضة على هذا الحديث وقالوا
ولكـن حـواس   . واللعن ليس مـن شـميته  . الرسول ال يلعن من ال يستحق اللعن

 . الرافضة وعقولهم تتعطل متى استحكم بهم الهوى
فإنهم أدخلوا اللعن في خطبة الحاجة، كلما حمدوا اهلل وصلوا على نبيه لعنـوا  

للعن أسـموه بـدعاء   بل وسنوا دعاء . وجعلوا لعن الشيخين شعارا لدينهم. أعدائهم
اللهـم العـن   » وجعلوا في الصالة على جنازة السني هذه العبارة . صنمي قريش

فالنا عبد  ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبد  فـي عبـاد  وبـالد     
 .«وأصله حر نار  وأذقه أشد عذاب 

لعن اهلل مـن تخلـف عـن جـيش     » أليسوا يكررون االحتجاج بهذا الحديث 
 وهو ال أصل له في شيء من كتب الحديث « أسامة

وقد رووا عن أئمتهم جواز اإلفتراء على الخصوم وسبهم واتهـامهم بالزنـا   
 .والسرقة ولو كان ذل  غير صحيح

فزعموا أنه أجاز الخديعـة واالتهـام   النبي صلى اهلل عليه وآله وا على كذبو
مـن بعـدي فـأظهروا    إذا رأيتم أهل البدع والريب  »بالزنا والسرقة زورا قائال 

البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي ال يطعموا فـي  
 2/232الفصول المهمة في أصـول األئمـة  )« الفساد في اإلسالم ويحذرهم الناس

وذكر النراقي أن هذه الرواية وردت  (.1/371منهاج الفقاهة 13/163مجمع الفائدة
أخرج هذه الرواية شيخهم و (.12/162مستند الشيعة)في صحيحة داود بن سرحان 

فـي تنبيـه الخـواطر     ـه605أبو الحسين ورام بن أبي فراس األشري المتوفي 
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ــة ورام   ــروف بمجموع ــة المع ــائل  2/162ونزه ــي وس ــة األعلم مؤسس
وذكر هذه الرواية شيخهم الصادق الموسوي عن اإلمام السـجاد   (.11/501الشيعة

إن اإلمـام  » بقولـه  ( 152هـامش ص  )وعلق عليها  (نهج االنتصار)في كتابه 
السجاد يجيز كل تصرف بحق أهل البدع من الظالمين ومستغلي األمة اإلسـالمية  
من قبيل البراءة منهم وسبهم وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهتة كل 
 ذل  حتى ال يطعموا في الفساد في اإلسالم وفي بالد المسـلمين وحتـى يحـذرهم   
الناس لكثرة ما يرون وما يسمعون من كالم سوء عنهم هكذا يتصرف أئمة اإلسالم 
إلزالة أهل الكفر والظلم والبدع فليتعلم المسلمون مـن قـادتهم وليسـيروا علـى     

 .انتهى كالمه. «نهجهم
باهتوهم كيال يطمعـوا   »وعلق األنصاري والروحاني على قول أبي عبد اهلل 

محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بمـا يحـرم   » ا بأن هذ قائال« في إضاللكم
ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز .. لعله زان أو سارق: اتهام المؤمن به بأن يقال

منهـاج   2/111كتـاب المكاسـب لألنصـاري   )« عليهم ألجل المصـلحة  كذبال
 (.2/221الفقاهة

ـ  : عن أبي حمزة الثمالي أنه قال ألبي جعفر عليه السالم حابنا إن بعـض أص
يعني االفتـراء وقـذف    .«الكف عنهم أجمل: يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال 
 !!!المخالف جميل، ولكن تر  ذل  أجمل

داللة على جـواز االفتـراء وهـو    » علق األنصاري على الرواية بأن فيها  
 (.2/111كتاب المكاسب لألنصاري)« القذف على كراهة

 اللهم إني أتقرب إليك بوالية علي
الحسن بن علي بن زكريـا  : والوضع كذبفيه متروكان متهمان بال. وضوعم

بن صالح أبو سعيد العدوي والحكم بن ظهير الفزاري أبو محمد بن ليلى الكـوفي  ا
 (.2/221تهذيب التهذيب 111: 2: 1الجرح والتعديل)
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 إال فرجت غمي.. اللهم إني أسألك بحق موسى وبحق عيسى 
سلطان فحبسني فلما كان فـي الليـل أتـاني آت    جار علي ال» وتمام الحديث 

: فقـل . إذا أصـبحت : قال. نعم: أال أعلم  دعاء يذهب اهلل عن  الغم  قلت: فقال
اللهم إني أسأل  بحق موسى وبحق عيسى وبحق االسم الذي حملت به مريم بشـرا  

 . «سويا إال فرجت همي
يه مجاهيـل  وف. وهذا األثر ال أصل له وال يعرف في شيء من كتب الحديث

 .عبد اهلل بن يحيى الهاشمي والفضل بن إسماعيل: منهم
 . واألدعية ال تثبت بالمنام

 اللهم ثبت لسانه واهد قلبه
حدثني علي بن حمشاد ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا 

األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي أبو بكر بن عياش عن 
إلى اليمن قال فقلت يا رسول اهلل أني رجـل    عنه بعثني رسول اهلل رضي اهلل

شاب وأنه يرد علي من القضاء ما ال علم لي به قال فوضع يده على صدري وقال 
لبه فما شككت في القضاء أو في قضاء بعـد هـذا حـديث    واهد قاللهم ثبت لسانه 

 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أبا البختـري عـن علـي إسـناد     » الحافظ بأن عقبه تولكن . كمصححه الحا

 (.11/202إتحاف االمهرة)« منقطع

 (146: 5الترمذي)اللهم ال تمتني حتى تريني عليا 
حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم عن أبي الجراح حدثني جـابر بـن   

صـلى اهلل  صبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية قالت بعث النبـي  
هو رافع يديه يه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم وعل
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حتى تريني عليا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنمـا  اللهم ال تمتني يقول 
  .«نعرفه من هذا الوجه

سـنده  »أبو الجراح المهري وأم شراحيل مجهوالن قال األلباني : فيه. ضعيف
 6025وانظر ضـعيف مشـكاة المصـابيح رقـم     5/231هداية الرواة)« ضعيف

 (.711وضعيف الترمذي

 اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
قبل كل شيء ال تنس أمرا مهما يسقط االستدالل الرافضـي وهـو إخـراج    

فعدم دخولهما فـي الكسـاء أحـدث    . الرافضة زينب وأم كلثوم من حديث الكساء
. ة ال يخرجون منها إال بالطعن بنسب هاتين الطـاهرتين مشكلة كبيرة عند الرافض

 .وإنكار أن تكونا من بنات النبي صلى اهلل عليه وسلم
 .والزوجة هي األهل حتى في مذهب الشيعة وإن أنكروه مكابرة وتعصبا

 :وتأملوا هذه األدلة
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن : األول

عليه السالم  جعلت فدا  إني لما قضيت نسـكي للعمـرة   )ت البي عبد اهلل قل: قال
إني لما أردت ذل  منها ولم تكن : قلت: علي  بدنة، قال: ولم اقصر قالأتيت أهلي 

رحمها اهلل كانت : قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال
 (.11/13وصحح المجلسي  2/122الكافي) «أفقه من  علي  بدنة وليس عليها شئ

إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اهلل، : الصادق عليه السالم » قال الخميني : الثاني
هدايـة   2/231تحرير الوسـيلة )« كان شر  شيطان« فان لم يفعل وكان منه ولد

بحـار   2/111وسائل الشيعة 3/202من اليحضره الفقيهللكلبايكاني  2/303العباد
فان من لم يذكر اهلل عند الجماع فكان منه ولد كـان  » ظ وفي لف(. 6/201األنوار

 (.6/201بحار األنوار)« شر  شيطان
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ن رجال من األنصار أتى النبي صـلى اهلل  ما رواه الشيعة وصححوه أ: الثالث
أتيت أهلـي  : وما أهلك   قال: يا رسول اهلل هلكت وأهلكت، فقال: عليه وآله فقال

مـن  )« ه النبي صلى اهلل عليه وآله أعتق رقبةفي شهر رمضان وأنا صائم، فقال ل
وقـد  (. 3/222مختلف الشيعة الحلي 7/30وسائل الشيعة 2/115ال يحضره الفقيه

 عن أبي عبد اهلل عليه السالم وفيـه ( أكد الشهيد الثاني صحة الرواية عند الصدوق
مسـال  األفهـام   )« تصدق واستغفر رب : قال. امرأتيوقعت على » قول الرجل 

( أهلـي )والروايات األخـرى  ( امرأتي)ففي هذه الرواية لفظ (. 1/15يد الثانيلشهل
 .فقامت الحجة على القوم من كتبهم

فبويع الحسن  «( 1/26) ةـأعيان الشيعكتابه يقول محسن األمين في : الرابع
ابنه فعوهد ثم غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبـه  

 .«دع معاوية وحقن دمه ودم أهل بيتهوانتهب عسكره فوا
ألستم تالحظون أنه أتى بلفظ يوجب أن يكون حقن الدم ألزواجـه وأوالده أم  

 كان يريد حقن دم أبنائه فقط دون أزواجه 
وهـو ضـعيف   : فيه محمد بن مصعب «أما بالنسبة للحديث فقد قال الهيثمي 

 (.1/167مجمع الزوائد) »الحديث سيء الحفظ
يا رسول اهلل ألسـت مـن   : قلت «أخرى زاد فيها عن أم سلمة وهنا  رواية 

فدخلت في الكساء بعدما قضـى دعـاءه   : قالت. أهل   قال بلى فادخلي في الكساء
وبداية الحديث قول أم سلمة لما بلغها مقتل الحسين  »البن عمه وابنيه وابنته فاطمة

 »أخرجـه  . الحديث »هللقتلوه قتلهم اهلل غروه وذلوه لعنهم ا. لعنت أهل العراق
 .لغيره وإسناده صحيح( 3/112)والطبراني في الكبير ( 6/211)أحمد في المسند 

وقد تتبعها محققو المسند وقـالوا  . قد ورد من عدة طريق يقوي بعضها بعضا
وحدثني داود بن أبي عوف أبو الجحاف عـن  : قال عبد المل  » عن السند التالي 
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وأمـا   22/111 26501سند أحمد محقق رقمم)« ..شهر بن حوشب عن أم سلمة
 (.26512الترقيم بحسب مكتبة التراث الحاسوبية فهو 

أخبرنا أبو عبد اهلل مرة وأبو عبد الرحمن محمد بـن الحسـين   : رواية أخرى
السلمي من أصله وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن 

ن بن عمر ثنا عبد الرحمن بن عبـد اهلل بـن   يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثما
دينار عن شري  بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت ثم فـي بيتـي   
أنزلت إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فأرسل 
رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال هـؤالء  

بيتي وفي حديث القاضي والسمي هؤالء أهلي قالت فقلت يا رسول اهلل أما أنا  أهل
 .«من أهل البيت قال بلى إن شاء اهلل تعالى

قال أبو عبد اهلل هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته قال الشيخ وقد روي في 
حاديث ال يثبت مثلها في كتاب اهلل البيان لما قصدناه في شواهده ثم في معارضته أ

إطالق النبي  صلى اهلل عليه وسلم  اآلل ومراده من ذل  أزواجه  أو هن داخالت 
والحـافظ بـان عسـاكر فـي تـاريخ       2/150رواه البيهقـي فـي سـننه   )« فيه

 (.12/131دمشق
 .ديث أم سلمة يؤكد دخولها في الكساءوح

حدثني أبي ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا عبد الحميـد  : حدثنا عبداهلل قال
اللهـم   « قال رسول اهلل : .. سمعت أم سلمة «حدثني شهر قال : بن بهرام قالا

يا رسول اهلل ألست من أهلـ    : أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قلت
فدخلت في الكساء بعدما قضى دعـاءه البـن   : قالت. بلى فادخلي في الكساء: قال

ل الصـحابة بإسـناد حسـن    رواه أحمد في فضائ) »عمه علي وابنيه وابنته فاطمة
 (.1170ترجمة رقم  2/152)

 .لقد كان دعاء الرسول بعد نزول اآلية
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وليس هنـا   . هذا النص يضم إلى نصوص أخرى تثبت أن غيرهم أهل بيته
 .تناقض

ولو ورد في االـنص التحديـد   . فليس في النص ما يفيد إلى أنهم هم أهله فقط
ولـم نكمـل     َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَننا على كما لو اقتصر. أو لوقع التناقض. لقلنا به

 .قراءتها ألدت إلى فهم باطل وإشكاالت عديدة
وإذا كان أبناء النبي هم المعنيون المخاطبون باآلية فلمـاذا يجمعهـم النبـي    

 (.فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)ويدعو اهلل قائال 
 .أزواجهوإنما أراد النبي أن يتحقق ألبنائه ما خاطب اهلل به 

 اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي
حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عـن  

جلل على الحسـن والحسـين وعلـي     شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي 
عنهم الرجس وطهرهم  أذهببيتي وخاصتي هؤالء أهل وفاطمة كساء ثم قال اللهم 
سـنن  ) «أنا معهم يا رسـول اهلل قـال إنـ  إلـى خيـر     تطهيرا فقالت أم سلمة و

 .«هذا حديث حسنالترمذي قال (. 5/611الترمذي
رواه أحمد في المسند وفيه انقطاع بين أم سملة وعطاء بن أبي ربـاح حيـث   

وفيه شهر بن حوشب (. 26501مسند أحمد رقم)« حدثني من سمع أم سلمة» قال 
 .أيضا وهو ضعيف

بن سليمان األصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي  حدثنا قتيبة حدثنا محمد
إنما ) قال لما نزلت هذه اآلية على النبي  رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي 

في بيت أم سلمة فدعا فاطمة  (يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بكساء ثم قال اللهم هـؤالء أهـل   وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجللهم 

بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي اهلل قال أنـت  
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وأنت على خير قال هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بـن أبـي    مكان على 
 (5/351سنن الترمذي)« سلمة

بيد عن عطاء بن أبي حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن سليمان األصبهاني عن يحيى بن ع
إنمـا   ( قال نزلت هذه اآلية على النبـي   رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي 

في بيت أم سلمة فدعا النبي  )يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
     فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثـم قـال اللهـم

بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي اهلل  هؤالء أهل
وأنت إلى خير قال وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبـي   مكان قال أنت على 

 (5/663سنن الترمذي)« الحمراء وأنس قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه
ندا من هاتين الروايتين اللتين أشار والرواية التي فيها دخول أم سلمة الكساء أصح س

 .الترمذي إلى ضعفهما

وليس فـي هـذا   . نعم أبناؤه هم من جملة خاصته ألن نساءه وأبناءه خاصته
 .اللفظ ما يمكن أن يخص فاطمة دون أخواتها زينب وأم كلثوم

 اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ضعيف فـي   »التقريب  قال فيه الحافظ في. فيه ميمون أبو عبد اهلل البصري

 . «الرابعة
 : طرق رواية الشيعة

: وسليمان بن قـرم (. 6/2222الكامل في الضعفاء البن عدي : حبة العرني
الكامل في الضـعفاء  )وسلمة بن كهيل ( 3/1106الكامل في الضعفاء البن عدي )

 : علي بن زيد بن جدعان( 6/2222البن عدي 
 : فطر بن خليفة: يزيد بن أبي زياد

 : فر بن سليمان الضبعيجع
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ثم قـال  . ولذل  ذكرها الهيثمي وضعفها قائال بأن فيها إبن جبير وهو ضعيف
مجمـع  ( )من كنت مواله معلـي مـواله  )في الصحيح طرف منه وفي الترمذي  «

 (.1/162الزوائد
فقد جاء في رواية أخرى عند أحمد فـي  . هذه لعلها زيادة ليست من النبي 

وهذه الزيـادة مـن   . ح بأن بعض الناس زادوا هذا القولفضائل الصحابة التصري
 (.1206ترجمة  2/177)وحكى محقق الكتاب صحة سنده . رأِي نعيم بن حكيم

فإن أبا بكـر  . وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا هلل لو كان الروافض يعلمون
 وقد اعترف القوم راغمين. صار عدوا هلل لمجرد أخذ الخالفة من علي بزعم القوم

فكيف يوالي علي مـن عـادى اهلل    . وهذا تول له عند القوم. بأن عليا بايع أبا بكر
 أليس يصير علي بمواالة أبي بكر عدوا هلل  

 لو أن رجال عبد هذا البغل تقربا بذلك إلى اهلل لم أر بذلك بأسا
أخبرنا الثقفي قال حدثنا أحمد بن الوليد الكرخي قـال حـدثنا   » : تمام الرواية

بن الصباح قال حدثنا محفوظ بن أبي ثوبة قال حدثني بن أبي مسهر قـال  الحسن 
بن حمزة وسعيد بن عبد العزيز قاال سمعنا أبا حنيفـة يقـول لـو أن    احدثنا يحيى 

قـال سـعيد   « رجال عبد هذا البغل تقربا بذل  إلى اهلل جل وعال لم أر بذل  بأسـا 
وضـبطت   (.3/73وحينالمجـر كتاب )« هذا الكفر صراحا» : الراوي عن حنيفة

 .«عبد هذا النعل» أيضا بلفظ 
 لقد سبق أهل السنة غيرهم إلى نقد من زل وأخطأ ولـم يتركـوهم للشـيعة   

عرض من  ونبخالف من ال يزال يصون. مما يؤكد أننا ال نتعصب ألحدلينتقدوهم 
 .صرحوا باعتقاد وقوع التحريف في القرآن

 حيا لزارني( الخضر)لو كان 
 (.2/331مجموع الفتاوى)« الحديث ال أصل له» مية قال عنه ابن تي
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مـن أن الخضـر   ( 2/331)وقد احتج الرافضة بما ورد في مجموع الفتاوى 
وقد رأينا حسم . حي والظاهر أن ابن تيمية كان يورد قول الفريقين المختلفين حوله

القول الفصل في الخضر عليه السـالم والصـواب   » ابن تيمية للمسألة حيث قال 
ي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدر  اإلسالم ولو كان موجودا فـي زمـن   الذ

النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجـب  
اهلل ذل  عليه وعلى غيره ولكان يكون في مكة والمدينة ولكان يكون حضوره مـع  

من حضوره عند قـوم كفـار   الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به 
ليرقع لهم سفينتهم ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كـان بـين   
المشركين ولم يحتجب عنهم ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة ال في دينهم وال في 

زيـارة  )« دنياهم فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي األمي صلى اهلل عليـه وآلـه  
 (.1/70القبور

 وقوله  آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا ضر نبي وليس بولّي بدليل قوله تعالىالخ
َوَما َفَعْلتوُه َعْن َأْمِري . اْبِن ُعمـَر عـن النبـي    والدليل من السنة ما رواه 
لى َظْهـِر اأَلْرِض  َأَرَأْيَتكوْم َلْيَلَتكوْم َهِذِه  َفِإنَّ على َرْأِس ِمَئِة َسَنٍة ال َيْبَقى ِممَّْن ُهَو َع»

 . متفٌق عليه« الَيْوَم َأحٌد 

البدايـة  )وقد ذهب إلـى نبـوة الخضـر عامـة المفسـرين كـابن كثيـر        
هـو  »: والنسفي والبغوي وابن الجوزي وابن حجر وقال القرطبي( 1/321والنهاية

ألن النبي ال يتعلم ممن دونـه، وألن الحكـم   . نبي عند الجمهور واآلية تشهد بذل 
: وقال الشوكاني( 1/222و 6/232فتح الباري) «ال يطلع عليه إال األنبياء بالباطن

وقد خالف فـي ذلـ  النـووي    ( 3/302فتح القدير ) «ذهب الجمهور إلى نبوته» 
 . والقشيري واليافعي وعامة الصوفية

لكنه تناقض حين فسر . قد رد الرازي في تفسيره على القائلين بنبوة الخضرو
يعني ما فعلت ما رأيت مـن هـذه   : بقوله َفَعْلتوُه َعْن َأْمِري َوَما: قوله تعالى



 

 
409 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

وإنما فعلته بأمر اهلل ووحيه ألن اإلقدام على . األحوال عن أمري واجتهادي ورأيي
التفسـير الكبيـر   )تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم ال يجوز إال بالوحي القاطع 

 .السالموكليمه موسى، على نبينا وعليه ([ 21/162للرازي 

 لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب
صحيح الجامع الصغير )رواه الترمذي وإسناده حسن . صححه الشيخ األلباني

 (.5212ح رقم
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت  فقد قال النبي . وليس فيه إشكال

ء وكثيرا ما يشكل مثل هذا الحديث عنـد جهـال النسـا   . المرأة أن تسجد لزوجها
( لـو )مـع غفلـتهن عـن    . ويظهرن التساؤل كيف يأمر النبي المرأة أن تسـجد 

فيه إثبات فضيلة عمر ال نبوته ولكـن الرافضـة مـا    . كذل  الحديث. االفتراضية
 .ضربوه ل  إال جدال بل هم قوم خصمون

 لو لم أبعث فيكم لبعث عمر
 (1/321الموضوعات)ذكره ابن الجوزي في األحاديث الموضوعة . موضوع

وفي الرواية راو مـبهم  (. 2/221)وآفته أبو قتادة الحراني كما في ميزان االعتدل 
 .عن عقبة

 لوال أن اهلل خلق عليا لم يكن لفاطمة كفو
ـ من جملة عجائب وهو . له ال أصل مناقـب آل أبـي   . )الرافضـة  اتمروي

 (.107/ 23بحار األنوار 2/21طالب

 لوال أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة
 .استدل الرافضة بهذا الحديث على جواز ومشروعية التقية



 

 
411 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

منذ أن بعثه اهلل لم يزل يعيـب   فإن النبي . وهذا الحديث ال عالقة له بالتقية
 .أصنام قريش وآلهتهم ويحذرهم من الشر 

ال تكون إال في حـال الضـعف   هي و ،عند الضرورة التقيةالقرآن وقد أحل 
يقول معـاذ بـن   . من والعزة والقوة فال تقية حينئذوخوف العدو الكافر، أما مع األ

كانت التقية في جدة اإلسـالم قبـل قـوة    » : جبل ومجاهد رضي اهلل عن الجميع 
انظـر تفسـير   ) «المسلمين، أما اليوم فقد أعز اهلل المسلمين أن يتقوا مـنهم تقـاة  

 .(1/331فتح القدير 2/57القرطبي
فالتقيـة  ، بين التقية في دين الرافضةوهنا  فرق كبير بين تقية في دين اهلل و

وهي في اإلسالم رخصـة  ، عند الرافضة تسع أعشار الدين وال دين لمن ال تقية له
: ومن قارن هذه بتل  كمن قـال ، وهي كأكل لحم الخنزير بل أشد، عند الضرورة

 !وال دين لمن لم يأكل لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير تسع أعشار الدين
 :ليست عزيمة، ويجوز األخذ بها بشرطين أساسيينفالتقية رخصة و

 .أن تستخدم في حالة الضراء ال في حالة السراء
 .أن تستخدم ضد الكفار ال المؤمنين من إخوانهم

لكن هذه الرخصة ليست الحال األفضل بالنسبة للمؤمن وإنمـا األفضـل أن   
 .ى قتلهيمتنع عن الجهر بالكفر، ويصّر على إظهار إيمانه ولو أدى ذل  إل

 عند الشيعةوأقسامها مفهوم التقية 
أما الشيعة فإنهم يجيزون استخدام التقية في السّراء والضّراء معًا ومع المؤمن 
والكافر سواًء بسواٍء حتى جعلوها ركنًا من أركان مذهبهم، وعزيمـًة ال رخصـًة   

 . يستخدمونها في حاالت اإلضطرار وحاالت الاّل إضطرار
 . اضطراريستخدمون التقية إال في حالة الأن يكونوا  ونوينف

ويتعارض مع هذا النهي ما ورد في الكافي أن رجاًل رأى رؤيا، فدخل علـى  
. جعفر الصادق يخبره بها وكان عنده أبوحنيفة، فأومأ إلى أبي حنيفة ليعبرهـا لـه  
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فلما خرج أبو حنيفة قال « أصبت واهلل يا أبا حنيفة » فلما فعل، قال جعفر الصادق 
ليس التفسير » قال جعفر  !لقد كرهت تفسير هذا الناصب: الرجل لجعفر الصادق 

وتحلـف علـى ذلـ  وهـو     « أصبت » :لكن  تقول له: قال له الرجل. كما فسر
 (.212:1الكافي الروضة )«نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ : مخطئ  قال جعفر

يث ال شيء يضـطر  إنا نرى هنا أن التقية هنا قد استعملت في حالة السراء ح
ولم يرغم أحدًا على قبـول  . جعفر إلى استخدامها، إذ لم يكن أبو حنيفة شاهرًا سيفه

 .تفسيره
 :ويقسم المرجع الشيعي األعلى عند القوم التقية إلى أربعة أنواع

التقيـة   – 2 التقيـة الكتمانيـة   – 3 التقية اإلكراهية - 2 التقية الخوفية - 1
  المداراتية

http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a4

36f3d5a4657cd532d3a&threadid=1936 

حفاًظ على المذهب يضيف الخميني إلى ذل  قسما آخر وهو التقية من أجل الو
 .(61الحكومة اإلسالمية ) ندراسمن اإل

 .ومن ينكر التّقية من شيعتهم يكون في نظرهم منكرًا لمذهبهم ودينهم كله
مايلي  –المسمى دين اإلمامية  –قال شيخ الشيعة القوّمي في كتاب االعتقادات 

فمن تركهـا  [ اإلمام الغائب ] والتقية واجبة ال يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم » 
خرج من دين اهلل تعالى وعم دين اإلمامية، وخالف اهلل ورسـوله  فقد  قبل خروجه

 .(115 – 112االعتقادات ) «واألئمة 
تسعة أعشار الدين في التقية، وال ديـن  » ورووا عن جعفر الصادق أنه قال 

 2/217باب التقيـة  )في األصول من الكافي  .(2/172 الكافي) «لمن ال تقية له 
بـل رووا عـن   . »دين آبائي وال ايمان لمن ال تقيـة لـه  التقية ديني و «( 211و

بحـار  )« لو قلت إن تار  التقية كتار  الصالة لكنت صـادقا » الصادق أنه قال 
 2/10فقيه مـن ال يحضـره الفقيـه    12/252مستدر  الوسائل 75/221األنوار

http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a436f3d5a4657cd532d3a&threadid=1936
http://207.44.194.151/vb/showthread.php?s=b8866bf76b2a436f3d5a4657cd532d3a&threadid=1936
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لألردبيلـي   5/127مجمـع الفائـدة   16/211وسائل الشيعة 3/512السرائر للحلي
 (.للخوئي 2/255كتاب الطهارة 2/122لمحرمةالمكاسب ا

كتـاب  )واعتبر الخوئي هذه الرواية والتي قبلها مـن الروايـات المتـواترة    
 (.5/153الحج

ط  15ص)وفي جامع األخبار لشيخهم تاج الدين محمد بن حمـد الشـعيري   
 .تار  التقية كتار  الصالة: عن النبي ( المطبعة الحيدرية ومطبعتها في النجف

فقه الرضا البن بابويه القمـي  )« تار  التقية كافر» وا عن أئمتهم أن بل رو
 (.331ص

فرووا عن علي بن الحسين . بل جعلوا تر  التقية كالشر  الذي ال يغفره اهلل
: يغفر اهلل للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا واآلخرة، ما خال ذنبين»  أنه قال 

وسـائل   321سير الحسن العسـكري ص تف)« تر  التقية، وتضييع حقوق اإلخوان
 (.2/110ميزان الحكمة محمد الريشهري 72/215بحار األنوار 11/272الشيعة 

 الحلف كذبا من التقية
وكـذل  أبـو القاسـم    ( 73ص) وروى مرتضى األنصاري في رسالة التقية 

وصـححها عـن جعفـر    ( 307_2/271التنقيح شرح العروة الوثقى )الخوئي في 
ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منـه   «: الصادق أنه قال

 .»في سعة
سئل أبو الحسن في الرجل يسـتكره علـى    «قال الشيخ حسين آل عصفور 

للجـواهري   21/13جواهر الكـالم ) »أيلزمه ذل   قال ال: اليمين فيحلف بالطالق
صـول  للصدوق، شرح أ 1/132عيون أخبار الرضا 15/50وانظر وسائل الشيعة

مسـند   226و 72/315و 362و 10/355للمازندراني بحار األنوار 1/20الكافي
 (.البن شعبة الحراني 220تحف العقول ص 2/500الرضا

 (.2/1عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
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للوحيـد   731حاشية مجمع الفائدة والبرهـان ص )ويجوز شرب الخمر تقية 
 (.البهباني

عن اإلمام المعصـوم  ( 72ص ) ري في رسالة التقية وروى مرتضى األنصا
 .»وليس شيء من التقية إال وصاحبها مأجور عليها إن شاء اهلل: أنه قال

هـذه اآليـة   : ولكـن  إال أن تتقوا منهم تقاهفالشيعة يستدلون بقوله تعالى 
ماذا لـو  : ولكن. مثل من يضطر إلى أكل لحم الخنزير. رخصة للمكره والمضطر

 .ال دين لهفل الخنزير ديني ودين آبائي، ومن ال يأكل الخنزير أك: قائل
أن السنة والشيعة متفقون على رفض مثل هذا الكالم ألنهم متفقون : والجواب

ولكن علي  أن . على أن أكل الخنزير رخصة عند الضرورة وليس أصال في الدين
عشاره وانتفى تسأل الشيعة لماذا صارت التقية من أصول الدين حتى بلغت تسعة أ

 !عمن ال تقية له إلى الكفر
كان منها ما يفتون به خالف : وحتى الفتاوى الفقهية التي كان يفتي بها األئمة

فقد روى النوبختي في كتابه فرق الشيعة عن عمر بـن  . الحق، وذل  عماًل  بالتقية
 رباح أنه سأل أبا جعفر عليه السالم عن مسألة فأجابه فيها بجواب متنـاقض مـع  

إن جوابنا األول خـرج علـى   » إجابته األولى فسأله عن سبب ذل  التناقض فقال 
 1.«التقية 

فقد صارت التقية عند الشيعة ركنًا وعبادة يتقربون بها إلى اهلل وهذا مـا  : إذن
 –ال يقره دين من األديان على اختالف أجناسها وأنواعها، فإنـه مـا مـن ديـٍن     

 والكذب قبيٌح عنده، يذمه وينهـي عنـه ويـأمر    نصرانٍي أو مجوسٍي أو وثنٍي، إال
 .بالصدق والفضيلة

                                              
ونظر فتوى أخرى أليب جعفرر ىل  رااا   . 25سن بن موسى النوخبيت ص كتاب فرق الشيعة للشيخ ايب حممد احل  1

( وكان جعفر يقول حبرمة الباري والصقر ويقول بأن أباه كان يقول بإباحتها تقية يف رمن بين أميرة   1256الكايف ) على التقية 
(. 5:751الكايف )   
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إن اإلسالم قد أمر بالصدق والرجولة والشجاعة، ونهى عن صـفات الجـبن   
منهـا  . والخسة والخذالن، وإن للتقية آثارًا سلبية تحدث في النفس خصااًل ذميمـة 

وكـل  . اطناإلزدواج في الشخصية، واإلضطراب بين القول والفعل والظاهر والب
ذل  يتنافى مع شخصية المسلم التي تتصف بالصدق والّرجولة وشـجاعة الكلمـة   

 .والمواقف، والتي ال تخادع وال تداهن وال تعمل إال الحق
إن استعراض حالة أئمة أهل البيت الذين تعّرضوا للتعذيب والقهر في سـبيل  

ـ  فقـد  . ة والمخادعـة كلمة الحق ووقفة الحق لتؤكد أنهم كانوا أبعد الناس عن التقي
واجه الحسين وأهل بيته الكرام عليهم السالم الموت في سبيل كلمة الحق، وقد قيل 
إن اإلمام موسى بن جعفر لم يكن على وفاق مع الخليفة الرشيد، فتعرض للسـجن  

 .مراٍت عديدة في سبيل كلمة الحق

 أقسام التقية عندهم
شيعة لم يعودوا يسـتخدمون  وقد وقف أحد مشايخ الشيعة يقسم األيمان بأن ال

 ! .وما يدرينا لعل يمين  هي األخرى تقّية : فقيل له. التقية
قد يكون صادقًا فيما قال، لكن هذه التقية قد أدخلت الريبة في قلوب الناس من 

فال لوم على الناس في ذل ، وإنمـا اللـوم   . كل ما يقوله الشيعة وبددت الثقة فيهم
أال فليتخلوا عن التقية إن هـم  . هم الذيم أفقدوا الثقة بهم .على من جعلوا التقية دينًا
 .أرادوا كسب ثقة اآلخرين

ومن التقية العلمية التي يفعلها كثيرون من الشيعة أنهم يحملون معهم التربـة  
الحسينية التي يسجدون عليها في مساجدهم، لكنهم ُيخفونها عنـدما يـدخلون إلـى    

وإذا عادوا إلى بيـوتهم أعـادوا   . لمسجد السّنيفيقتدون بإمام ا. مساجد أهل السنة
الشيخ موسى الموسوي الرجل الذي حاز على درجة الفتيا واإلجتهـاد  قاله ) الصالة

 ..(من الحوزة العلمية بالنجف األشرف من ِقَبِل الشيخ آل كاشف الغطاء
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 فضائل كتمان الدين عندهم
 مان بن خالد قالعن سلي( 2/115)والرسائل للخميني ( 2/222)وفي الكافي 

يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه اهلل ومـن  : قال أبو عبد اهلل عليه السالم » 
 .«أذاعه أذله اهلل

دخلنا عليه جماعة، فقلنا يا ابن رسـول اهلل إنـا نريـد    »: عن أبي جعفر قال
 «ال تبثوا سـرنا وال تـذيعوا أمرنـا   : العراق فأوصنا، فقال أبو جعفر عليه السالم

 (.باب الكتمان  كتاب اإليمان والكفر 2/176لكافيا)
كتاب  2/177الكافي ) «أحب أصحابي إلي أكتمهم لحديثنا »: يقول أبي جعفر

 (.اإليمان والكفر باب الكتمان
 2/275الكـافي ) «من أذاع علينا حديثنا سلبه اهلل اإليمان»  اهلل قال أبو عبد -

 (.كتاب اإليمان والكفر باب اإلذاعة
 «ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمـد » بي عبداهلل عن أ -

 (.كتاب اإليمان والكفر باب اإلذاعة 2/275الكافي)
يا معلى اكتم أمرنا وال تذعه، فإنه من كتم أمرنـا ولـم    »: قال أبو عبداهلل -

ر من بين يذعه أعزه اهلل، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله اهلل به في الدنيا ونزع النو
عينيه في اآلخرة وجعل ظلمة تقوده إلى النار، إن التقية من ديني ودين آبـائي وال  

كتاب اإليمان  2/177الكافي )  «دين لمن ال تقية له، إن المذيع ألمرنا كالجاحد له
 (.والكفر باب الكتمان

والية اهلل أسرها إلى جبرئيـل عليـه السـالم وأسـرها      »: قال أبو جعفر -
حمد صلى اهلل عليه وسلم وأسرها محمد إلـى علـي عليـه السـالم     ملى جبرئيل إ

كتـاب   2/171الكـافي  )  «وأسرها علي إلى من شاء اهلل، ثم أنتم تذيعون ذلـ  
 (.اإليمان والكفر باب الكتمان 
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 الرد على ذل 
. فهل في كتمان الدين فضائل وقد اتخذ القوم من آية التبليغ قاعـدة لمـذهبهم  

يعني عليـا  بـالتبليغ   )فضلنى اهلل بالرسالة وفضله » قال   وزعموا أن الرسول
ــم  ــازن العل ــه خ ــاب و جعل ــه الب ــم و جعل ــة العل ــى مدين ــى، وجعلن « عن

 (.31/112بحاراالنوار)

 لوال علي لهلك عمر
 .(3/1103)فيه مؤمل بن إسماعيل كما رواه في االستيعاب : ضعيف

ء أن تلد مثل معـاذ  عجزت النسا» ويروى بال إسناد في حق غير علي هكذا 
مـن هـم هـؤالء    « عن أشـياخ »وفيه مجاهيل في السند . «لوال معاذ لهل  عمر

سـنن  )« وهـذا إن ثبـت  » األشياخ  ولهذا شـك  البيهقـي فـي السـند قـائال      
ومع ذل  حرفه الشيعة فحذفوا إسم معاذ ووضعوا مكانه اسم علي  (.7/223البيهقي

 (.335مسند زيد بن علي ص)رضي اهلل عنهما 
آخر وهو محمد هادي األميني فيقول في معرض تحقيقه لكتاب  كذابويأتي  

هذا الحديث من القضايا التي أجمعـت عليهـا العامـة    » خصائص األمة ما يلي )
على صحته وجاء في كتب الفريقين ممـا  ( يعني الرافضة)والخاصة ( يعني السنة)

دنا أمير المـؤمنين  يثبت جهل عمر وقصوره في العلم إلى جانب اعترافه بفضل سي
 (.15خصائص األئمة ص)« عليه السالم

أين قال أهل السنة بصحة هـذا  . الرافضة الرخيص كذبقلت هذا يدل على  
 الحديث 
محققو كتاب دالئل اإلمامة لمحمد بن جرير الطبـري الرافضـي    كذبوقد  

صابة رواه ابن حجر في اإل» فقالوا ( لوال علي لهل  عمر)الذي ذكر الرواية هكذا 
لـوال  )ون أفاكون فإن الرواية في اإلصابة هكـذا  كذابوهم ( 22دالئل اإلمامة ص)

 (.معاذ لهل  عمر
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( 3/15آخر وهو محمد الباقر البهبودي محقق كتاب الصراط المستقيم كذاب 
فالمؤلف خلط بين قصة رجم المجنونة وألصق به القـول  « رواه البخاري» يقول 

ويجاريـه علـى هـذه     كذابثم يأتي البهبودي ال( لوال علي لهل  عمر)المزعوم 
هـو   كذابوهذا البهبودي ال. ويسرد مصادر أخرى. األكذوبة ويقول رواه البخاري

زعم لهم أنه سوف يسـتخرج   كذابمحقق كتاب الكافي فكيف وثق الشيعة بتحقيق 
  كذابالصحيح من كتاب الكافي وهو 

وار ـفي تحقيقه لبحار األنآخر وهو عبد الزهراء العلوي فيقول  كذابويأتي  
« قولة عمر لوال علي لهل  عمر جاءت بألفاظ متعددة وموارد كثيرة» ( 30/671)

مع أنه في سنن البيهقي بلفظ . وذكر من هذه المصادر سنن أبي داود وسنن البيهقي
 أشر كصاحبه البهبودي كذابوهو في ذل  (. لوال معاذ لهل  عمر)

 .همكذبفانظر إلى الرافضة و 

 وال ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إال شقيل
لوال ما سبق من : أن عليا قال بالكوفةأخبرني من أصدق : عن ابن جريج قال
مصنف )« من رأي ابن الخطاب ما زنا إال شقي: أو قال –رأي عمر بن الخطاب 

 (.7/211عبد الرزاق
  (أخبرني من أصدق)والجهالة واضحة في قول ابن جريج 

سـير  )« إذا حدث  ابن جريج عن فالن وأخِبرتو جاء  بالمناكير» قال أحمد 
 (.6/321أعالم النبالء

فقد حكم المجلسي على . قد حكموا على الرواية بالجهالةإنهم وحتى الرافضة ف
وفـي مـرآة    (5ح12/21)في كتابـه مـالذ األخيـار    الحديث بأنه مجهول وذل 

 (.2ح20/227العقول
المفضل بن عمر وهـو ضـعيف عنـد     وقد جاءت الرواية أيضا من طريق

المفضل بن عمر أبو عبد اهلل وقيـل أبـو محمـد الجعفـي     : قال النجاشي. الجميع
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أنه كان خطابيـا و قـد   : مضطرب الرواية ال يعبأ به وقيل! الكوفي، فاسد المذهب
رجـال  . )ذكرت له مصنفات ال يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه لـه  

وقال ابن الغضائري كما نقل عنـه صـاحب مجمـع    (. 036– 2/351النجاشي 
وأبو داود الحلي في رجالـه   251والحلي في رجاله ص 6/131الرجال للقهبائي 

المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد اهلل ضعيف متهافت مرتفـع القـول   »  210ص
خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغالة في حديثه حمال عظيما وال يجوز أن 

وأبـو   251والحلي في رجالـه ص  6/131مجمع الرجال للقهبائي. )يثه يكتب حد
وروى روايـات غيـر نقيـة    : وقال األردبيلـي (. 210داود الحلي في رجاله ص

الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكـن طرقهـا   
فاألولى غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة 

 (.251 – 2/251جامع الرواة . عدم االعتماد واهلل أعلم 

فيقال هل فيكم أحرد صرحب محمردا    .. ليأتين على الناس زمان
 فتستنصرون به

حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا سليمان األعمش عن أبي سفيان عن جـابر أن  
هـل  من جيوشهم فيقـال  ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش قال  رسول اهلل 

فيكم أحد صحب محمدا فتستنصرون به فتنصروا ثم يقال هل فـيكم مـن صـحب    
محمدا فيقال ال فمن صحب أصحابه فيقال ال فيقال من رأى من صحب أصـحابه  

 .فلو سمعوا به من وراء البحر ألتوه
وهو مـتكلم فـي   . صدوق فيه ضعف. فيه يونس بن بكير. هذا إسناد ضعيف

 (.فيفتح لهم به)آخر يشبهه وفيه  وقد ورد في الصحيحين لفظ. حفظه
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والنصر والفتح يكون بدعائهم وإخالصهم وليس بـذواتهم كمـا قـال النبـي     
إنمـا  » وقال « هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم» صلوات اهلل وسالمه عليه 

 . «صر اهلل هذه األمة بضعيفها بدعوتهم وصالتهم وإخالصهمين
ل شجاعته، فإن الضعيف يتـرجح  فإن كان القوي يترجح بفض» قال الحافظ 

 (.6/11فتح الباري)« بفضل دعائه وإخالصه

 لينتهين بني وليعة أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي
بي أيقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم وهو هذا ثم ضرب بيده على كتف علي بن 

 «طالب
: رواه الطبراني في األوسط وفيـه » ( 7/110مجمع الزوائد)قال الهيثمي في 

ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقيـة رجالـه   :  بن عبد القدوس التميميعبد اهلل
 .«ثقات

الضـعفاء  )« لـيس بثقـة  » قـال النسـائي   : عبد اهلل بـن عبـد القـدوس   
وقال يحيى (. 320الضعفاء والمتروكون)وذكره الدارقطني في ( 337والمتروكون
ـ )« ليس بشيء يشبه المجنـون يصـيح الصـبيان فـي أثـره     »بن معين  رح الج
الضعفاء  2/117الكامل في الضعفاء)« رافضي خبيث»بل قال (. 5/102والتعديل

ميزان )« رافضي خبيث»وقال الحافظ الذهبي (. البن الجوزي 2/130والمتروكون
« ضـعفوه » وقال صاحب المغنـي فـي الضـعفاء    (. 1/136و 2/121االعتدال

يثيع عـن أبـي   عن زيد بن ( 5/127السنن الكبرى)ورواه البيهقي في (. 1/326)
ولذل  قال محقق كتاب فضـائل الصـحابة   . وزيد ثقة ولكن في السند إرسال. ذر

 .«مرسل ورجاله ثقات» ( 166ح رقم 2/706)لإلمام أحمد 
« أيها الناس إني لكـم فـرط  » وأوله ( 2/120)ورواه الحاكم في المستدر  

 .يعني طلحة بن جبر. «طلحة ليس بمعتمد»وصححه وتعقبه الذهبي قائال 
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مجمـع  )« فيـه طلحـة وهـو ضـعيف    » وقال الهيثمي في تعقيبه للحديث 
 (.1/163الزوائد

وفيه عبد اهلل بن شداد تابعي كبير ( 6/361)ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
 (.2/612معجم أسامي الرواة)أخرج له مسلم وحديثه مرسل كما قال األلباني 

 ليهبطن عيسى بن مريم حكمًا
/  2)عنـد الحـاكم   ( وليأتيّن قبري)الجزء األخير منه وهو عند مسلم، ولكن 

 :وفيها ثالث علل . صححها ووافقه الذهبي(  515
 ( .ال ُيعَرف تفّرد عنه المقبري)جهالة عطاء قال عنه الذهبي : األولى
أما محاولـة األحبـاش   . بي إسحاق، فإنه مدلس مشهور بذل أعنعنة : الثانية
إذا جلس اهلل تبار  وتعالى على الكرسـي  )ديث قد روى السبيعي ح: توثيقه فنقول

 1/301مام أحمـد فـي السـنة   إلرواه ابن ا)ه أطيط كأطيط الرحل الجديد ـل سمع
فإذا كنتم توثقون أبا إسحاق من أجل تصحيح رواية خدر رجـل  ( 515حديث رقم 

ابن عمر في قصة خدر الرجل فأثبتوا هذه الرواية فـي جلـوس الـرحمن علـى     
 .فكال الروايتين عندنا معلولة أما نحن. العرش

( 213/ 2)االختالف عليه في إسناده كما بين ابن أبي حاتم في العلل : الثالثة
حين سأل أبا زرعة عن سند الحديث فأشار عليه بالرواية الصحيحة التي ليس فيها 

وقـد   627/  3السلسلة الضـعيفة  راجع (. وليأتيّن قبري)الزيادة التي عند الحاكم 
 .تيمية حين ضّعف رواية الحاكم  صدق ابن

 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
وهو . هذا الحديث متعلق بسماع طواغيت قريش خطاب النبي لهم بعد موتهم

صريح في سماع الموتى لكنه صريح أيضا بأنه حالة استثنائية أراد بها اهلل القائـل  
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 إن اهلل ُيسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور طواغيت قـريش  ع إسما
 . كلمة النبي التي وجهها لهم بعد موتهم السبعة أصحاب قليب بدر

الصالحين تدلوا بسماع الموتى أن تستدللتم بدليل على وكان يفترض بكم إذا اس
ألن السماع الذي تريـدون  . دلوا بما حصل ألبي جهل والوليد بن المغيرةال أن تست

 . ه وخزيهإثباته متعلق بكرامة المستمع ال بعقوبت
يا فالن ويا فالن إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل »قائال  وقد خاطبهم النبي 

 وجدتم ما وعد ربكم حقا  
ما أنتم بأسمع » :  فقال « كيف تكّلم أجسادًا ال أرواح فيها » : سأله عمرف

 .«لما أقول منهم 
األولياء أولـى  أنه إذا كان أبو جهل يسمع في قبره فاألنبياء ووقد زعم القوم 

  .بالسماع منه
كما قال قتادة الذي أورده البخـاري   أحياهم ليسمعهم قول النبي : أقول نعم

« توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندامة أحياهم اهلل حتى أسمعهم قوله »ومسلم 
 .[10/310وانظر إتحاف السادة ( 2175)مسلم ( 3176)البخاري ]

أي أنهم اآلن يعلمون حين تبوؤا »( اآلن)ة على أن هنا  رواية تضمنت زياد
 [. 3171البخاري ]« مقاعدهم

إّن المّيـت  »وفيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتجون به 
وهو حجة عليهم فإنه إذا كان أي ميت يسمع قرع نعال « ليسمع قرع نعال مشّيعيه

وقد نقل إلينا السلف هذا . ياءمشيعه بطل تخصيص السماع من القبر باألنبياء واألول
 .الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم

: وقد صدر مثل هذا التوبيخ من األنبياء السابقين منهم صالح عليـه السـالم  
 ِبُّـوَن  َفَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغتوكوْم ِرَساَلَة َربِّي َوَنَصْحتو َلكوْم َوَلِكـْن ال توح

 [.71األعراف ] يَنالنَّاِصح
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فهذا نوع من عقوبة اهلل المعجلة لهم في عالم البرزخ تكون مقدمـة لعـذاب   
النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها غوـُدوًّا َوَعِشـيًّا    اآلخرة كما قال اهلل عن فرعون وقومه 

 ( 26غافر) َعَذاِبَوَيْوَم َتقووُم السَّاَعةو َأْدِخلووا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْل

 ما أنزل اهلل يا أيها الذين آمنوا إال وعلي أميرها وشريفها
وراويه رأس في التشيع وهـو  . فيه طعن في الصحابة واستثناء لعلي من ذل 
ضـعفاء  )نـه صـالح الحـديث    أعلي بن بذيمة الجزري كما قاله العقيلـي مـع   

جرح والتعديل يقبلون وأهل ال(. 2/217وانظر المغني في الضعفاء 3/227العقيلي
 .مثل هذا ما لم يرو ما يؤيد بدعته

 »متـرو  الحـديث ضـعيف   «قال النسـائي  : وفيه زكريا بن يحيى الكسائي
 (.220الضعفاء والمتروكون)كذا قاله الدارقطني ( 211الضعفاء)

وفيه عيسى بن راشد مجهـول وخبـره    11/226ورواه الطبراني في الكبير 
بره منكر ونقله عنه الـذهبي فـي ميـزان االعتـدال     منكر كما قاله البخاري وخ

 (.1202)ولسان الميزان ترجمة رقم ( 6566-6262)
شيعي مفرط غال في التشيع : وروي من طريق موسى بن عثمان الحضرمي

الجـرح  )« متـرو  الحـديث  » قـال أبـو حـاتم    (. 3/212سير أعالم النبالء)
 (.1/152والتعديل

 :اتويقال لهم هل علي أمير هذه اآلي
يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهلل  -يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون 

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قـوم مـن    -والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
 .قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
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 ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا
، ومثـل   ، فراويه تابعي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم مرفوعًاهذا األثر ليس 

، وإذا  ، بل البد فيه من دليل صحيح من الكتاب والسـنة  هذا الخبر اليقال بالرأي
 ، وهذا لـيس قـوالً   ، فال يحتج إال بما ثبت عن رسول اهلل كان كذل  فال يحتج به

وديننا النأخذه إال مما ثبـت   لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بل هو قول تابعي ،
 . عنه عليه الصالة والسالم

حـدثنا  :  حدثني مهدي بن أبي المهـدي قـال  :  وروى األزرقي كذل  قال -
عبدالرحمن بن عبداهلل مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السـائب  

يـاء  كان النبي من األنب: )  عن محمد بن سابط عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
، فمات بهـا   إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد بها النبي ومن معه حتى يموت فيها

 ( . ، وقبورهم بين زمزم والحجر نوح وهود وصالح وشعيب
، فمحمد بن  هذا األثر ال يصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألنه مرسل

ه ذكره ، ثـم  ، وقد نظرت في اإلصابة البن حجر فلم أجد سابط ليس من الصحابة
،  فهو صـحيح  من سمع منه قديمًا: ، قال أحمد  إن عطاء بن السائب اختلط بآخره

اليحتج به ، قـال ابـن   : ومن سمع منه حديثا لم يكن بشئ ، وقال يحي بن معين 
وأما قبره عليه السالم فروى ابن جرير واألزرقي عن عبدالرحمن بن سابط : كثير

 .قبر نوح عليه السالم بالمسجد الحرام أن  أو غيره من التابعين مرساًل
 ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، مرساًل:  الشاهد من كالمه أنه قال

 ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة
 .حق عائشة في بيتها وحق دفن من شاءت فيه: هذا الحديث فيه مسألتان
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داخال في ولو كان . الحديث حجة بأن نفقة النساء خارجة عن موضوع اإلرث
موضوع اإلرث لدخل فيما تنوزع عليه في شأن الصدقة مع فد  مما طالبـت بـه   

 .فاطمة رضي اهلل عنها وأرضاها
وقد كان بيت عائشة من نفقة النبي صلى اهلل عليه وسـلم ألن السـكنى مـن    

والسكنى نفقة باقية ألن على المتزوج كفالة نسائه في حياتهن وبعـد موتـه   . النفقة
 قول إن على نسائه تر  بيوتهن بعد موته والبحث عن مكان آخر وهل ن. عنهن

لقد طالبت فاطمة بأرض فد ، ولو كانت تعلم أن لها نصيبا وإرثا من بيـوت  
فإذا . كما أن عليا وباقي أهل البيت لم يطالبوا. نساء أبيها لطالبت به مع أرض فد 

 .سكت أهل البيت فاسكتوا فإنه يسعكم ما وسعهم
كنا نرى أن » أذن لها بأن تدفن فهو علي رضي اهلل عنه إذ قال  أما من الذي

صـلى   وكيف ال أقول هذا ورأيت النبي -أي أبي بكر –السكينة تنطق على لسانه 
وهكذا وهكذا نموت هكذا نحيا بين أبي بكر وعمر رحمهما اهلل فقال اهلل عليه وسلم 

 (.31/111ريخ دمشقرواه الحافظ ابن عساكر في تا)« نبعث وهكذا ندخل الجنة
بين أبي بكر وبين عمر أبو  أبي الدرداء قال رئي رسول اهلل وكذل  عن 

ثم هكذا نبعـث  هكذا نموت هكذا نكون ثم » : كر عن يمينه وعمر عن يساره فقالب
  (.22/111و 22/205تاريخ دمشق)« م هكذا ندخل الجنةث

أن تدخل مع النبي  ولذل  صار هذا أمر إلهيا موحى به، ولم يعد متعلقا بحقها
وقد دفن عمر بجوار النبي صلى اهلل عليـه وسـلم   . من شاءت، مع ان البيت حقها

 .ولو كان يعلم عمر أنه ال حق لها لما استأذنها. بعد أن استأذنها بذل 
هذا بالرغم من علم الصحابة كلهم بمرافقة أبي بكر وعمر الـدائمتين للنبـي   

أراد لهما أن يكونا بجواره بعد مماته، وأهمهم صلى اهلل عليه وسلم في حياته وأنه 
فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال . في ذل  علي بن أبي طالب

عن بن عباس رضي اهلل عنهما قال إني لواقف في قوم فـدعوا اهلل لعمـر بـن    » 
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الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه علـى منكبـي   
ألني كثيرا مما كنـت  مع صاحبي  هلل إن كنت ألرجو أن يجعل  اهلل يقول رحم  ا

يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقـت   أسمع رسول اهلل 
وأبو بكر وعمر فإن كنت ألرجو أن يجعل  اهلل معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي 

 (.3272)« بطال
 :.وكما رواه الحافظ ابن عساكر

كما أن عليا لـم ينكـر   . ام جمع من المسلمين وأقروه على ذل وكان ذل  أم
. على عائشة دفن أبا بكر وعمر في بيتها بجوار النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم    

ولو كنت أعلم  واهلل تعالى أمره أن يقول . والرافضة يعتقدون أن النبي يعلم الغيب
لو كـان دفنهمـا   ف[. 111األعراف] الغيب الستكثرت من الخير وما مسني السوء

 . بجواره من السوء لما أذن النبي لهذا السوء أن يمسه

 ما تريدون من علي
حدثنا عفان قال ثنا جعفر بن سليمان قال حدثني يزيد الرش  عن مطـرف  »

سرية واستعمل عليهم عليا فصـنع   عن عمران بن حصين قال بعث رسول اهلل 
أن يعلمـوه وكـانوا إذا    هلل علي شيئا أنكروه فتعاقد أربعة من أصحاب رسول ا

فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصـرفون إلـى    قدموا من سفر بدأوا برسول اهلل 
فقام أحد األربعة فقال يـا   رحالهم قال فلما قدمت السرية سلموا على رسول اهلل 

رسول اهلل ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا فأقبل إليه رسول اهلل يعرف الغضب فـي  
 .«من علي علي مني وأنا ما تريدون من علي ما تريدون من عليوجهه فقال 

ويصفه الرافضـي بأنـه   (. 5272صحيح الجامع لأللباني )الحديث صحيح  
 .حديث الشكوى

والحث على حبه وبيان منزلته وقربـه  . مناسبة الحديث النهي عن بغض علي
 .وال عالقة له بموضوع اإلمامة ال من قريب وال من بعيد. من النبي
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وليس لموضوع اإلمامة بهذا الحـديث مـن   (. واهلل ولي المؤمنين)قال تعالى 
 .قريب أو بعيد

قرول منسروب   )ما رأيك برجل عبد هذه النعل فقال ال بأس بذلك 
 (ألبي حنيفة

رواه الخطيب في تاريخ بغداد وابن حبان في المجروحين والمعرفة والتاريخ 
وفيهـا  ( 3/73)ي المجروحين وابن حبان ف( 377-3/375)والخطيب ( 3/712)

 (.هذا الكفُر ُصراحًا: )وهى قول سعيد بن عبد العزي في آخر الرواية
وهذا على األقل يبين أهمية الدين عند علمائنا الذين يـردون علـى الباطـل    

وليس كالرافضة الذين يصونون عن أعـراض القـائلين بتحريـف    . صيانة للدين
 .القرآن

 صببته في صدر علي الإما صب اهلل في صدري شيئا 
 1/131الموضوعات. )وهو موضوع مع ذل ( في صدر أبي بكر)الحديث 

 (. 1262أسنى المطالب  1056الفوائد المجموعة  22التنكيت واالفادة 

 ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر
و ( 1357سلسلة الضعيفة والموضـوعة ح رقـم  )موضوع كما بينه األلباني 

مشـكاة  )و وصفه فـي  ( 5017وضعيف الجامع رقم  3612سنن الترمذي رقم )
 .بأنه خبر باطل( 6037المصابيح

ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير 
 من أبي بكر

 : فيه( 135رقم 1/117)رواه أحمد في فضائل الصحابة . إسناده ضعيف
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فاء للعقيلـي  الضـع )« ال يتابع على حديثه» قال العقيلي : عبد اهلل بن سفيان
 (.2/230وميزان االعتدال

وذكره ابن : وابن جريج وهو عبد المل  بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس
 .حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين

 .وهو مدلس أيضا: بقية الواسطي
وليـت  » وقد ناقض الرافضة هذا الحديث بقول أبي بكر يوم توليه الخالفـة  

 أبو بكر قول الرسول عنه   كذبكيف ي: اوقالو« عليكم ولست بخيركم
على أن قول أبي بكر قد رواه البزار في مسنده من طريق بهلول بـن عبيـد   

بهلول ليس بالقوي، ولهذا لم ندخله في مسند أبي بكر لهذه  »الكندي الكوفي ثم قال 
« اضـرب علـى حديثـه   » قال أبو زرعة الرازي ( 1/110مسند البزار)« العلة
 (.2210علل الحديث )« ضعيف الحديث» أبو حاتم الرازي وقال ( 2/617)

عن عبيد اهلل بن موسى وهـو كـوفي   ( 3/113)ورواه ابن سعد في طبقاته 
« كـل بليـة تـأتي عـن عبيـد اهلل بـن موسـى       » قال أحمد بن حنبل . متشيع

 (.3/150سؤاالته)
قال : ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل

التـاريخ  )وقـال فـي   ( 1/2111التاريخ الكبيـر )« في حديثه مناكير» خاري الب
« كـان يغلـو فـي التشـيع    » وقال العجلي . «منكر الحديث» ( 1/311الصغير

( 662الضـعفاء والمتروكـون  )« مترو  الحديث»وقال النسائي (. 1517الثقات)
 (.572الضعفاء والمتروكون)كذل  الدارقطني 

 ال بتكذيبهم اهلل ورسوله والبغض لعليما كنا نعرف المنافقين إ
حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان ثنا الحسن بن علي الفسوي ثنـا  
إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا شري  عن قيس بن مسلم عن أبي عبد اهلل الجدلي عـن  
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إال بتكـذيبهم اهلل ورسـوله   ما كنا نعـرف المنـافقين   أبي ذر رضي اهلل عنه قال 
 .«عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنهوالتخلف 

بل فيه إسحاق بـن  : قلت(. 3/121المستدر ) «قال الحاكم على شرط مسلم
« كان في عداد من يضع األحاديث» قال الدارقطني . كذببشر الكاهلي معروف بال

 (. 1/335الكامل)
 .لموا فيهالعبدي تك هرونفيه أبو « إن كنا لنعرف المنافقين» وفي لفظ 

 أصابتني دعوة العبد الصالح.. ما لك ال تقوم مع أصحاب
ما ل  ال تقوم مـع  » زعم الرافضي عبد الحسين أن عليا قال ألنس بن مال  

يا أمير المؤمنين كبرت سني :   فقالفتشهد بما سمعته يومئذ أصحاب رسول اهلل 
فما قام . يها العمامةإن كنت كاذبا فضرب  اهلل ببيضاء ال توار: فقال علي. ونسيت

 .«أصابتني دعوة العبد الصالح: فكان بعد ذل  يقول. حتى ابيض وجهه برصا
ولـم أجـده فـي    . عن شيخه إبليس( 115المراجعات ص)في  كذابرواه ال

ونقبت عنه في المعجم الفقهي الشـيعي  . مصدر من مصادر السنة وال حتى الشيعة
هذه الرواية إال فـي كتابـه   فلم أجد  االلكتروني المتضمن آلالف الكتب الرافضية

 (.المراجعات)بدل ( المفتريات)الذي أحرى أن يسمى 
ما أخرجه اإلمام أحمد في  –هذه الرواية أي  –ويشهد لها » قال عبد الحسين 

فأصـابتهم  فـدعا علـيهم   فقاموا إال ثالثة لم يقوموا » حيث قال ( 1/111)مسنده 
 .دعوته

» قـال الحـافظ   . ليد بن عقبة بن نزار العنسـي وهذه الرواية آفتها الو: قلت
 (.7/226لسان الميزان 1/513تقريب التهذيب)« مجهول
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 ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر
وهو موضوع وآفته سمعان بـن مهـدي    37أورده السبكي في شفاء السقام 

بـة  وهو غير معروف، ألصـقت بـه نسـخة مكذو   ( 2/366أنظر كشف الخفاء )
 (.3551ميزان االعتدال 2653المغني في الضعفاء رقم)

 ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه اال رد اهلل روحه 
مترو  اتهمـه  «قال الحافظ : فيه عبد اهلل بن أبي زياد بن سليمان بن سمعان

 .(3326التهذيبتقريب . )»كذبأبو داود بال
 . »فيه لين«( 6232التقريب )قال الحافظ في : وفيه محمد بن قدامة الجوهري

 ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا 
 .«فسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم

والذهبي في سير ( 6/137)رواه الخطيب البغدادي في تاريخه . ضعيف جدا
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن ( 12/510)أعالم النبالء 

 :فإن فيه. يرةيسار عن أبي هر
التـاريخ  )« ال يصـح حديثـه  » قال البخاري . مترو : عبد الرحمن بن زيد

التـاريخ  )« ضـعفه علـي جـدا   » وقال البخاري أيضا ( 5/263و 1/611الكبير
ال » وفي ترتيب علـل الترمـذي   ( 2/221وانظر التاريخ الصغير 5/122الكبير

عة الرازي في أسامي وذكره أبو زر(. 17ترتيب علل الترمذي ورقة)« أروي عنه
أسـامة وأخـوه عبـد    » وسئل أحمد بن حنبل عن أسامة بن زيد . 112الضعفاء 

وقال (. 1/230المعرفة والتاريخ)« الرحمن متقاربان ضعيفان وأخوهما عبد اهلل ثقة
ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهمـا  » الترمذي 

وكذل  ضعفه (. 632جامع الترمذي حديث رقم)« من أهل الحديث وهو كثير الغلط
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أجمع أهل العلم على تضعيف »وقال البزار (. 337الضعفاء والمتروكون)النسائي 
 (.112كشف األستار)أخباره 

وقد توبع عليه ولكن في الطريق من ال يحتج به فرواه ابن أبـي الـدنيا فـي    
سى القـزاز أخبرنـا   حدثنا محمد بن قدامة الجوهري ثنا معن بن عي: كتاب القبور
 ..ثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة: هشام بن سعد

ال نعرف لزيد »قال الترمذي . وهذا إسناد منقطع فإن زيدا لم يدر  أبا هريرة
 (.3126جامع الترمذي رقم)« بن أسلم سماعا من أبي هريرة

لـيس  »وأما سبب الضعف فهو من محمد بن قدامة الجوهري قال أبـو داود  
وقد وهم الخطيب وغيره فـي خلـط   » ده الذهبي في الضعفاء وقال وأور« بشيء

ترجمته بترجمة محمد بن قدامة بن أعين المصيصي الثقة وأكد ذل  الحـافظ فـي   
 (.6232التقريب رقم)

وللحديث شاهد أسنده الحافظ ابن عبد البر في شرحه على الموطأ عن عبيـد  
أخبرنا الربيع بـن سـليمان    :اهلل بن محمد عن فاطمة بن الريان المخزومي قالت

أخبرنا بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء عن عبيـد  : المؤذن صاحب الشافعي
 .وذكر الحديث« .. قال رسول اهلل : بن عمير عن ابن عباس قالا

الربيع بن سليمان فما فوقه ثقات معروفون . وهذا إسناد غريب» قال األلباني 
: ال شيخ ابن عبد البر وال المملية. أعرفهما من رجال التهذيب وأما من دونهما فلم

وظني أنها تفردت بل شذت بروايتها الحديث عن الربيع بن . فاطمة بنت الريان
فإن المحفوظ عنه إنما هو باإلسناد . سليمان بهذا اإلسناد الصحيح له عن ابن عباس

( 10/1)ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق اإلشبيلي في أحكامه  …األول
( 2/211)غير صحيح وإن تبعه العراقي في تخريج اإلحياء « إسناده صحيح» 

 (.1/273أنظر سلسلة الضعيفة لأللباني. )وأقره المناوي
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 ما من نبي إال ولد األنبياء غيري وإن ابنيك سيدا شباب أهل الحنة
 .«إال ابني الخالة يحيى وعيسى

 (.1/112)« عضهم ضعفرواه الطبراني ورجاله ثقات وفي ب»قال الهيثمي 

 ما منعك أن تسب أبا التراب
النووي قد نص على أن قول معاوية ليس فيه تصريح بأنه أمر سعًدا بسبه، 

هل امتنعت تورًعا أو خوًفا : وإنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول
فإن كان ذل  تورًعا وإجالاًل له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كان غير ذل  
فله جواب آخر، ولعل سعًدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن 

أو  176-15/175شرح مسلم للنووي ]« اإلنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال 
 [.115-15/112طبعة الميس 

 ما هذه الجفوة يا بالل
أمـا  الجفوة يا بالل ما هذه ) وهو يقول له  ن بالال رأى في منامه النبي أ
ل  أن تزورني يا بالل فانتبه حزينا وجال خائفا فركب راحلته وقصد المدينـة   ان

فجعل يبكي عنده ويمر  وجهه عليه وأقبل الحسـن والحسـين    فأتى قبر النبي 
فجعل يضمهما ويقبلهما فقاال له يا بالل نشتهي نسمع اذان  الـذي كنـت تؤذنـه    

موقفه الذي كان يقـف   في السحر ففعل فعال سطح المسجد فوقف  لرسول اهلل
أشهد أن ال إله إال ) اهلل أكبر اهلل أكبر ارتجت المدينة فلما أن قال ) فيه فلما أن قال 

خرج العواتق مـن  ( أشهد أن محمدا رسول اهلل ) زاد تعاجيجها فلما أن قال ( اهلل 
فما رئي يوم أكثر باكيا وال باكية بعد رسول  خدورهن فقالوا أبعث رسول اهلل 

  .«من ذل  اليوم  اهلل
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»  عن هذه القصـة ( 1/107 321لسان الميزان ترجمة رقم )قال الحافظ في 
أسـنى  )« ال أصـل لـه  » قال الشيخ محمد بن درويـش الحـوت   . «بينة الوضع
والعالمة مـال  ( 20الفوائد المجموعة) «ال أصل له»وقال الشوكاني ( 513المطالب

سناده إ» وقال الذهبي . الموضوع علي قاري في المصنوع في معرفة الحديث من
 (.1/351سير اعالم النبالء) «لين وهو منكر

 المدينة ال تصلح إال بي أو بك.. ما يبكيك يا علي
حدثني الحسن بن محمد بن إسحاق األسفرايني ثنا عمير بن مـرداس حـدثنا   
عبد اهلل بن بكير الغنوي حدثنا حكيم بن جبير عن الحسن بن سعد مولى علي عـن  

أراد أن يغزو غزاة له قـال فـدعا جعفـرا     رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  علي
فأمره أن يتخلف على المدينة فقال ال أتخلف بعد  يا رسول اهلل أبدا قال فـدعاني  

ما  فعزم علي لما تخلفت قبل أن أتكلم قال فبكيت فقال رسول اهلل  رسول اهلل 
غير واحدة تقول قريش غـدا مـا   يبكي  يا علي قلت يا رسول اهلل يبكيني خصال 

أسرع ما تخلف عن بن عمه وخذله ويبكيني خصلة أخرى كنت أريد أن أتعـرض  
للجهاد في سبيل اهلل ألن اهلل يقول وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينـالون مـن   

أمـا   عدو نيال إلى آخر اآلية فكنت أريد أن أتعرض لفضل اهلل فقال رسول اهلل 
ما أسرع ما تخلف عن بن عمه وخذله فإن ل  بي أسوة قد قالوا قول  تقول قريش 
من موسى إال أنه ال  هرونأما ترضى أن تكون مني بمنزلة  كذابساحر وكاهن و

يمن فبعـه  نبي بعدي وأما قول  أتعرض لفضل اهلل فهذه أبهار من فلفل جاءنا من ال
إال بـي أو  ال تصلح  المدينةواستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم اهلل من فضله فإن 

 .«ب 
 «هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد ولـم يخرجـاه       »قال الحاكم على عادته 

  .(2/367المستدر )
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له الصحة والوضع الئح عليه، وفي إسناده عبد اهلل  ىأن» وتعقبه الذهبي فقال 
 .«عن حكيم بن جبير وهو ضعيف يترفضبن بكير الغنوي منكر الحديث 
يكتم تعقيب الذهبي ويكتفي بقول الحاكم بأن الحـديث  ويأتي األميني بال أمانة ف

 (.2/71حديث المنزلة. )صحيح

 ماذا على من شم تربة أحمد أال يشم مدى الزمان غواليا
من الرافضة وغيرهم ممن يقفون من التراب وندماؤها يحتج بها عشاق التربة 

ما أشرب وممن أشربوا في قلوبهم التربة ك موقف النصارى من المعادن والصلبان
 .بنو إسرائيل العجل بكفرهم

« هذا مما ينسب إلى فاطمة وال يصـح عنهـا  » وقد ذكر الحافظ الذهبي أن 
 (.2/132سير أعالم النبالء)

 والشهداء يغبطهم النبيون منابر من نور على جاللي في المتحابون
ال يغبطونهم على منـابر النـور   »قال أهل العلم في شرح هذا الحديث بأنهم 

حة بل على المحبة فإن المحبة في اهلل محبة هلل وهو مقام يتنافس به فالغبطـة  والرا
 (.2/215فيض القدير للمناوي)« على محبة اهلل ال على مواهبه

 متعتان كانتا على عهد رسول اهلل وأنا أحرمهما
وإنما كان يرى متعة الحـج  . العلماء أن عمر لم يحرم متعة الحج ذهب عامة

وكان يريد من الناس إتمام . رة وحجة في زيارة واحدة للبيترخصة تؤدى فيها عم
وكذل  تكثير زيارة البيت حتى ال  َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّه العمرة لقوله تعالى

ثم هو صرح بأنه لم ينه عنها نهي تحريم بـل  . يزار البيت فقط في األشهر الحرم
 . يرى تمتع الحج مهتديا بسنة النبي 
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إني أحرمت بالحج والعمـرة  : فقد ثبت عن الُصَبّي بن معبد أنه لما قال لعمر
رواه أحمد في المسند بإسناد صـحيح  )« هديت لسنة نبي  : له عمر قال. جميعا

ــم  1/226أو  1/12 ( 371)و( 256)و( 252)و( 227)و( 161)و( 13)ح رقـ
فـي صـحيح   وصححه األلبـاني   5/113ورواه النسائي. وصححه محققو المسند

 (.2550ح رقم 2/575النسائي
سمعت عمر يقول واهلل إني ال أنهاكم عن المتعة، وإنها »وعن ابن عباس قال 

سنن النسـائي رقـم   )« لفي كتاب اهلل، وقد فعلها رسول اهلل يعني العمرة في الحج
 (.2563ح رقم 2/571وصححها األلباني في صحيح النسائي 2711

أن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب  (5/21)وروى البيهقي في سننه 
فقال علي رضي اهلل . ال ولكني أردت كثرة زيارة البيت: أنهيت عن المتعة  قال» 
 .من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب اهلل وسنة نبيه : عنه

وإنما أراد عمر أن ال يخلو بيت اهلل الحرام من المعتمرين باقي أيـام الّسـنة،   
لتمّتع كان من السهولة بحيث تور  االعتمار في غير أشهر الحج فنهاهم عن وألن ا
 .التمتع

إن : إن  تخالف أبا  قـال » وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له 
إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة ال تتم فـي   أبي لم يقل الذي تقولون

بيت في غير شهور الحج فجعلتموهـا أنـتم   شهور الحج إال بهدي وأراد أن يزار ال
قال فإذا أكثروا   حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها اهلل عز وجل لرسول اهلل

 5/21سـنن البيهقـي  )« عليه قال أفكتاب اهلل عز وجل أحق أن يتبـع أم عمـر   
رجالـه  »البن عبد البـر وقـال مؤلـف كتـاب حجـة الـوداع        1/210التمهيد
 (.1/311«ثقات

ِلَم نهى عمر » : عقيل عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد اهلل بن عمروعن 
فقـال  . وفعلها الناس معـه   رضي اهلل عنه عن المتعة وقد فعل ذل  رسول اهلل
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إّن أتـم  » أخبرني عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن عمر رضي اهلل عنه قال 
فأخلصوا فـيهن الحـج   العمرة أن تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات 

 (.5/21رواه البيهقي في سننه)« واعتمروا فيما سواهن من الشهور
فأراد عمر رضي اهلل عنه بذل  تمام » قال الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

العمرة لقول اهلل عز وجل وأتموا الحج والعمرة هلل وذل  أن العمرة التي يتمتع فيها 
احبها هديا أو يصوم إن لـم يجـد هـديا وإن    المرء بالحج ال تتم إال بأن يهدي ص

العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى وال صيام فأراد عمر رضـي اهلل عنـه   
بالذي أمر به من ذل  أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتـع النـاس   
بالعمرة الى الحج فيلزم الناس ذل  فال يأتون البيت إال مرة واحدة في السنة فأخبر 

بن عمر رضي اهلل عنهما عن عمر رضي اهلل عنه في هذا الحديث أنه إنما أمـر  ا
بإفراد العمرة من الحج لئال يلزم الناس ذل  فال يأتون البيت إال مرة واحـدة فـي   

وإنما كان يريد إرشاد الناس إلى مـا  . السنة ال لكراهته التمتع ألنه ليس من السنة
 .انتهى« هو أفضل منها

الفاضل، بالشيء نهي عن ضده فكان نهيه عن  تار لرعيته األمرواإلمام إذا اخ
وأنا أحرمهمـا كمـا   : المتعة على وجه االختيار ال على وجه التحريم، وهو لم يقل

(. إبحث عن دين  حتى يقال عن  مجنون)التيجاني، صاحب أكذوبة  كذابال كذبي
االختيـار   أنهى عنهما ثم كان نهيه عن متعة الحج علـى وجـه  : وإنما قال عمر

 .لألفضل ال على وجه التحريم
وجدنا في قول عمـر  » وهذا ما صرح به أهل العلم ومنهم البيهقي الذي قال 

رضي اهلل عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهمـا  
الحج على التنزيه وعلى اختيار األفراد على غيره ال علـى   فحملنا نهيه عن متعة

 (. 7/206سنن البيهقي)« وباهلل التوفيقالتحريم 
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إنه نهى عن الفسخ، والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو مـن  : وقد قيل
مسائل االجتهاد، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة، ومال ، والشافعي، لكن أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث وغيرهم ال يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضـهم، وال  

علي، وعمران بن حصـين، وابـن   : بقول عمر في هذه المسألة بل بقوليأخذون 
 .عباس، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة

ذر كما في صـحيح مسـلم   أما التحريم المطلق لمتعة الحج فقد ذهب إليه أبو 
كانت المتعة في » عـن إبراهيم التيِّمي عن أبيه عن أبي ذر رضي اللـه عنه قال 

وأبـو ذر مـن الصـحابة    ( 1222مسـلم رقـم   )« الحج ألصحاب محمد خاصة
المرضيين عند الرافضة فإذا كان الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطعن فينبغي أن 

 !يشمل أبو ذر أيضًا اللهم إذا كانت القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط
أما متعة النساء فإن عمر لم يحرمها من تلقاء نفسه بل ألن النبي حرَّمها فقـد  

صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه، أنه كـان مـع    مسلم فيأخرج 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنتو لكم في االستمتاع من النساء، وإن اهلل » رسول اهلل 

قد حرَّم ذل  إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله وال تأخـذوا  
 (.0612مسلم رقم)« مما آتيتموهن شيئًا

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بـن محمـد   
إن : بن علي، وأخوه عبد اهلل عن أبيهما أن عليًا رضي اهلل عنه قال البن عبـاس ا

رواه البخـاري  )« نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر النبي 
 (.2125رقم

ألـم  . إن  لرجل تائه»تعة النساء وقد قال علي بن أبي طالب لمن كان يجيز م
 (.رواه مسلم)« حرم عنها يوم خيبر  تعلم أن النبي 
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 متى أوصي إلى علي فقد كنت مسندته إلى صدري
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن بن عـون عـن   » تمام الرواية 

إبراهيم عن األسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي اهلل عنهما كـان وصـيا   
إلى صـدري أو قالـت حجـري فـدعا      مسندته الت متى أوصى إليه وقد كنتفق

رواه )« بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليـه 
 (.2510البخاري رقم

يحتجون على الصديقة بنت الصديق ويقدمون قوال قاله أناس ال يعرف مـن  
أليست شهادة اهلل لها تبعـث  . ينالحديث من هم على من وصفها اهلل بأنها أم المؤمن

قبل  على تقديم شهادتها على غيرها وهي التي شهدت آخر ما كان يقوله النبي 
 موته  

 مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ربيعة الكالبي أبو مليل الكوفي » تمام الرواية 

عن أبي سـلمة الصـائغ عـن     حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ
عطية عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسـلم يقـول   

 .«في بني إسرائيل من دخله غفر لهمثل باب حطة وإنما مثل أهل بيتي فيكم 
لم يروه عن أبي سلمة إال بن أبي » رواه الطبراني في المعجم الصغير وقال 

 (.6/15واألوسط 2/12المعجم الصغير)« حمدحماد تفرد به عبد العزيز بن م

 مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
قودها فإن المفترض أن يقودها قابع في سرداب منذ يهذه السفينة ليس لها قائد 

 .فهي سفينة محكوم عليها بالغرق ألن قائدها قد تخلى عنها. ألف وثالثمئة سنة
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 خبر أنه ينجي من يخلصونألن اهلل أ. سفينة غارقة مخالفة لإلخالص هللهي 
 . له في الدعاء إذا كانوا في الفل  لينجيهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

واالعتقاد بالطواف حـول  . االستغاثة باألموات من دون الحي الذي ال يموت
القبور وأكل الطين وعمل أقراص منه للساجدين واعتقاد أن التراب شفاء من كـل  

داء وعسل النحل والقفز في عاشوراء مع ضـرب الـرؤوس   داء يفوق الحبة السو
بالفؤوس واألطفال بالموسى بما يسمونه لطما ولست أدري أين يسوقهم الشـيطان  

 .لعل اللطم يعقبه الركل
يقـوم  القائم على الملة الحنيفية الدين ، ألن هذا سفينة القراصنة ال سفينة نوح

لـم يصـح ألن فيـه    لهذه السفينة المروجين  القرآن عندثم . باالخالص والتوحيد
مجمع عليه بين علماء الشيعة كمـا  مزعوم اقترفه الصحابة  بزعمكم وهذا تحريف 

 فكيف تسير السفينة . وكتبكم ليس في صحاح. قرر نعمة اهلل الجزائري
قبل كل شيء أود التذكير بتضعيف محدث العصر الشـيخ األلبـاني لهـذا    و

حديث  5/131وضعيف الجامع الصغير 153الروض النضير ص)الحديث كما في 
فإنه مـن العلمـاء األجـالء    ( 2503وسلسلة األحاديث الضعيفة ح رقم 5251رقم

المتأخرين الذين اطلعوا بتوسع على أقوال العلماء المتقدمين في الجرح والتعـديل  
 .والحكم على األحاديث

ال يـتكلم   »وأنه ( وليس عبد اهلل)بد الحسين اوقد نبه األلباني على مراوغة ع
على أسانيد التي تدعم مذهبه بل يسوقها كلها مساق المسلمات المصـححات مـن   

( صـحيحة المسـتدر   )األحاديث إن لم يشعر القارئ بصحتها كما فعل هنا بقوله 
فضال عن أنه ال يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن ومتونهـا مـن   

 .«نكارة
عبد الحسين في االفتراء فزعم فـي   ثم رأيت الخميني قد زاد على» أضاف 

ويعنـي  . أن الحديث من األحاديث المسلمة المتـواترة ( 171كشف األسرار ص)
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وقـد ورد  : مرة أخرى كعادته فقـال  كذبثم . عند أهل السنة: أي( المسّلمة)بقوله 
سلسلة األحاديث الضعيفة المجلـد  )« ذل  في أحد عشر حديثا من طرق أهل السنة

 (.2503حديث رقم  11-5ول ص العاشر القسم األ
وأوضح أن في اسـناده  ( 161/ 1مجمع الزوائد)والحديث أورده الهيثمي في 

 .بي جعفر وهما متروكانأعبد اهلل بن داهر والحسن بن 
 :بي ذرأوهو مروي من ثالث طرق عن . وقاله الهيثمي
قـال الـذهبي   . فيه المفضل بن صالح األسدي أبـو جميلـة  : الطريق االول

وقال البخاري وابن أبـي حـاتم   ( 3/170والكاشف 2/323المستدر )« هضعفو»
 . «ضعيف»( 6155التقريب رقم)قال ابن حجر في « منكر الحديث»

قـال الـذهبي وابـن    . عند الطبراني وفيه عبد اهلل بن داهر: الطريق الثاني
الضـعفاء   1/337المغني فـي الضـعفاء   )« رافضي ضعفوه»الجوزي وغيرهما 
ــن الجــوزيوالمتروكــون ال ــدال 1/337ب ــزان االعت الكامــل فــي  2/12مي

 (. 2/221الضعفاء
قـال  . بـي جعفرالجفـري  أعند الطبراني وفيه الحسن بـن  : الطريق الثالث

 (.2500ترجمة رقم 2/211)« منكر الحديث»البخاري 
الجفري ( أبي جعفر)أن فيه الحسن بن علي ( 1/323)ذكر البزار في مسنده 

 .وأنه لم يتابع
في تهذيب الكمال أن أنكر ما روى المفضل بن صالح عن الحسن بن واعتبر 

 (.21/211)علي هذا الحديث 
هذا الحديث وحكم عليه بالغرابة والغرابـة  ( 2/306الحلية)وذكر أبو نعيم في 

 .تطلق على الضعيف
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هذا الحـديث فـي سـياق    ( 2/306الكامل في الضعفاء)وذكر ابن عدي في 
له بطعن أهل العلم فيه وتضعيفهم لـه ممـا يؤكـد     ترجمة الحسن هذا بعد أن قدم

 .ضعف هذه الرواية عنه
 (. 1/161مجمع الزوائد)« متروكان»قال الهيثمي عنهما 

ولكـن تعقبـه   « حديث صـحيح »والحديث رواه الحاكم في المستدر  وقال 
فـيض  )وقد ذكـر المنـاوي فـي    « فيه المفضل بن صالح ضعفوه»الذهبي قائال 

الذهبي على الحاكم وسكت عليه مما يشعر موافقته للذهبي في  تعقب( 5/517القدير
 .الحكم

والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابـه لكثـرة مـا    
وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين . عرف عنه من التساهل
 .بل موضوع: فيتعقبه أهل العلم قائلين

 :نبه على تساهله على سبيل اإلجمال ونذكر من أهل العلم ممن
الحافظ ابن الصالح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح 

 (.11علوم الحديث ص)« متساهل في القضاء به
المجموع شرح )« الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا »قال النووي الشافعي 

 (.7/62المهذب 
جماعة في كتاب الضعفاء له وقطـع  ذكر » قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم 

بتر  الرواية عنهم ومنع من االحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه 
وذكر مثاال لذل  في نكته على ابن الصـالح  (. 5/233لسان الميزان)« وصححها

صـحيح  »وهي أنه أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنـه  
عبد الرحمن بن زيد بن » : في كتابه الذي جمعه في الضعفاء مع أنه قال« اإلسناد

 .«فهؤالء ظهر عندي جرحهم.. أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة
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ميـزان  )« يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذل  »قال الذهبي 
  (.3/601االعتدال

ـ »قال الزيلعي الحنفي  ل الحاكم عرف تساهله وتصحيحه لألحاديث الضعيفة ب
 (.1/360نصب الراية)« الموضوعة

وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه »قال اللكنوي الحنفي الهندي 
فال يعتمد على المستدر  للحاكم ما لم يطـالع  : الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا

 (.161األجوبة الفاضلة ص)« معه مختصره للذهبي
 تخريج الشيخ األلباني لحديث مثل أهل بيتي

َمَثُل أهل بيتي؛ َمَثُل سفينِة نووٍح؛ من ركبها نجا، ومن َتخّلـف عنهـا    5032
 .َغِرق

روي من حديث عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن الزبير، وأبـي ذر،   .ضعيف
 .وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مال 

فيرويه الحسن بن أبي جعفر عن أبـي الصَّـهباء   : أما حديث ابن عباس - 1
والطبرانـي فـي   )كشف األستار ( 2615)أخرجه البزار . ر عنهعن سعيد بن جبي
 :وقال( 306/2الحلية) ، وأبو نعيم في(1/160/3)المعجم الكبير

ال  »  وقـال البـزار  . «غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إال من هذا الوجه »
: المجمع) وقال الهيثمي في. «نعلم رواه إال الحسن، وليس بالقوي، وكان من الُعبَّاد

 .«رواه البزار، والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو مترو  »  (161/1)

 .«منكر الحديث »  وهو ممن قال البخاري فيه :قلت
 .وساق له من مناكيره هذا الحديث لميزاناذكره في 

 .يوثقه غير ابن حبان لم  – وهو الكوفي -وشيخه أبو الصهباء 
لهيعة عن أبي األسود عن عـامر بـن   فيرويه ابن  :أما حديث ابن الزبير -2

 (.2612.)أخرجه البزار. عبد اهلل بن الزبير عن أبيه
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 .وعبد اهلل بن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه
 :فله عنه طريقان :وأما حديث أبي ذر -3

عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بـن المسـيب   : األولى
 .عنه

المعجـم  (والطبرانـي فـي    ،(531/1معرفة التـاريخ )أخرجه الفسوي في 
تفرد به ابـن أبـي    »  وقال (2622/222/3)، وكذا البزار(2636/32/3رـيالكب

 .وهو مترو ؛ كما تقدم :قلت. «جعفر
 .ضعيف :ابن ُجدعان وعلي بن زيد وهو

ثنا عبد اهلل بن عبد القدوس عـن   :عن عبد اهلل بن داهر الرازي» : واألخرى
 .«ن المعتمر أنه سمع أبا ذر الغفاري بهاألعمش عن أبي إسحاق عن َحَنِش ب

لم يروه عن األعمش »  :وقال( 71ص المعجم الصغير)أخرجه الطبراني في 
 .«إلى عبد اهلل بن عبد القدوس

قـال  » ( الميـزان ) الجمهور؛ قال الذهبي في ضعفه -رفضه  مع –هو  :قلت
، رافضي ليس بشيء: قال يحيى. عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت: ابن عدي
 .«ضعيف :وقال الدارقطني .ليس بثقة :وقال النسائي وغيره .خبيث

عامة »  شرٌّ منه؛ قال ابن عدي عبد اهلل بن داهر الرازي  والراوي عنه  :قلت
 .«ما يرويه في فضائل علي، وهو متهم في ذل 

قد أغنى اهلل عليًّا عن أن تقرر مناقبـه باألكاذيـب    :قلت »  :قال الذهبي عقبه
 .«باطيلواأل

 :والحديث؛ قال الهيثمي
الحسن بـن أبـي   : ، وفي إسناد البزار(الثالثة)رواه البزار والطبراني في » 

 !«عبد اهلل بن داهر، وهما متروكان :جعفر الُجفِري، وفي إسناد الطبراني
 .لكنهما قد توبعا؛ فقد رواه الُمَفضَّل بن صالح عن أبي إسحاق به :قلت
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. «صحيح على شـرط مسـلم   » وقال( 150/3)و( 323/2)أخرجه الحاكم 
 .«مفضل خّرج له الترمذي فقط، ضعفوه :قلت»  :ورّده الذهبي بقوله

 .«مفضل واه»  وقال في الموضع اآلخر
وقال ابـن   .«منكر الحديث»  ضعيف جدًّا؛ فقد قال فيه البخاري :يعني :قلت

 .«حديث الحسن بن علي :أنكر ما رأيت له»  عدي
( 1/316) ولفظه في منتخب كامل ابن عـدي . (الميزان) نسقط نصه م :قلت

اكشـف  : أتاني جابر بن عبد اهلل وأنا في الكوّتاب، فقال: عن الحسن بن علي قال» 
أمرني رسـول  : له عن بطني، فألصق بطنه ببطني، ثم قال لي عن بطن ، فكشفت

 .«أن ُأقرئ  منه السالم اهلل 
إنه أنكـر   :و الذي قال ابن عديوهذا عندي موضوع ظاهر الوضع، وه :قلت
 !«وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر»  فتعقبه الذهبي بقوله .ما رأى له
 .فمتابعته مما ال يستشهد بها :قلت

 .وهو مدلس مختلط على أن فوقه أبا إسحاق وهو السبيعي
ال يشـبه حديثـه   »  :وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعف، بل قال فيه ابن حبـان 

 .«حديث الثقات
 .الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه حنش به ورواه

: يرويه عبد الكريم بـن هـالل القوَرشـي قـال    : ثم رأيت للحديث طريًقا ثالًثا
 :ثنا أبو الطفيل :أخبرني أسلم المكي

أال من عرفني فقد عرفنـي،   :أنه رأى أبا ذر قائًما على هذا الباب وهو ينادي
 .فذكره ... يقول أال وأنا أبو ذر، سمعت رسول اهلل  ومن لم يعرفني فأنا جندب،

فيرويه عبد العزيز بن محمد بن ربيعـة  : وأما حديث أبي سعيد الخدري -2
ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ عن أبي سلمة الصائغ عن عطيـة  : الِكالبي
 .عنه
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لم يروه عن أبـي  » : وقال( 170ص الصغيرالمعجم )أخرجه الطبراني في 
 .«مة إال ابن أبي حماد، تفرد به عبد العزيز بن محمد بن ربيعةسل

  -وهـو العـوفي    -وعطيـة   .وكذا اللذان فوقه .ولم أجد من ترجمه :قلت
ألوسط، وفيه جماعـة لـم   وا الصغير رواه الطبراني في»  :وقال الهيثمي .ضعيف
 .«أعرفهم
 طيـب أخرجـه الخ  .فيرويه أبان بن أبي عياش عنـه  :وأما حديث أنس -5

 .كذبوأبان هذا مترو  متهم بال :قلت (.12/11)
وبهذا التخريج والتحقيق؛ يتبيَُّن للناقد البصير أن أكثر طرق الحـديث شـديدة   

 .الضعف، ال يتقوى الحديث بمجموعها
ويبدو أن الشيخ صالح المقبلي لم يكن تفر  لتتبعها وإمعان النظر فيهـا؛ وإال  

عن أبـي   أخرجه الحاكم في المستدر »  (250ص العلم الشامخ)لم َيقول في كتابه 
وكذل  الخطيب وابن جرير والطبراني عن ابن عباس وأبي ذر أيًضا، والبزار . ذر

ير مقبول؛ ألن هذا المحمـل  غ« منكر»  وحكم الذهبي بأنه. من حديث ابن الزبير
 !.من مدار  األهواء

طرقـه؛ ألن  وللتعليل نفسه؛ ال يمكن القول بصـحته لمجمـوع   ! نعم: فأقول
الشرط في ذل  أن ال يكون الضعف شديًدا، كما هو مقرر في علم الحديث، ولـيس  

لو تتبع الطـرق كمـا    -اهلل  رحمه –وظني أن الشيخ . األمر كذل  كما سبق بيانه
 .واهلل أعلم .فعلنا لم يخالف الذهبيَّ في إنكاره للحديث

أن هـذا الحـديث    «ءالمحمَل من مدار  األهوا أن » ومما يؤيد قول المقبلي
طبع دار ( 23ص المراجعات)عزاه الشيخ عبد الحسين الموسوي الشيعي في كتابه 

 :، موهًما القراء أنه صحيح بقوله(3)للحاكم من حديث أبي ذر المتقدم )  الصادق
مـن الجـزء الثالـث مـن     ( 151)ص أخرجه الحاكم باإلسناد إلى أبي ذر 

 !المستدر )!( صحيحة 
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ال يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبـه، بـل إنـه     – كعادته –وهو 
يسوقها كلها مساق المسّلمات المصّححات من األحاديث؛ إن لـم يشـعر القـارئ    

فضاًل عن أنه ال يحكي عـن  ! ((صحيحة المستدر )) :بصحتها كما فعل هنا بقوله
 .أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن، ومتونها من نكارة

بال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها في كتـاب؛  وقد خطر في ال
نصًحا للمسلمين، وتحذيًرا لهم من عمل المدلِّسين الُمغِرضين، وعسى أن يكون ذل  

 ( 171)ص  ثم رأيت الخوَمينيَّ قد زاد على عبد الحسين في االفتراء؛ فـزعم . قريًبا
 !! مسلَّمة المتواترةن الحديث من األحاديث الأ( كشف األسرار) من كتابه

مرة أخرى كعادته،  كذبثم ! عند أهل السنة :أي (المسلَّمة)  ويعني بقوله
ثم لم يسق إال . «!وقد ورد في ذل  أحد عشر حديًثا عن طريق أهل السنة» : فقال

 !حديث ابن عباس الذي فيه المترو ؛ كما تقدم

 محبك محبي ومحبي محب هلل 
 .ومبغض  مبغضي ومبغضي مبغض هلل

 (.2/101لسان الميزان)« رواه ابن عدي وهو باطل»قال الحافظ 
مجمع )« فيه عبد المل  الطويل، وثقه ابن حبان وضعفه األزدي»قال الهيثمي 

 (.1/132الزوائد
الكامل في )« هذا الحديث بهذا اإلسناد باطل»قال ابن عدي 

 (.5/126الضعفاء

 مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين
 .فهو سيد المسلمين وإمام المتقين يا من تزعمون حبه حمد ذا  م: قلت
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وهـو   –رواه أبو نعيم في الحلية وفيه الحسن بن الحسين : الحديث موضوع
سلسلة األحاديـث الضـعيفة لأللبـاني    . )متهم. العرني الكوفي من رؤساء الشيعة

 (.2115رقم

 مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب األحمر وهو قائم يصلي
كان يلقـى   فإنه . مخاطبتكم لموسى بناء على مخاطبة نبينا له قياس باطل

ويخاطبه فلماذا ال تتسلقون مقام مخاطبة جبريل قياسا على مخاطبة النبـي  جبريل 
بجبريل أم أنهم كانوا يستغيثون ربهم فاسـتجاب  يستغيثون هل كان الصحابة له  و
يثبت عنهم ولـو مـرة واحـدة أن    لماذا لم  ِئَكِةَأنِّي ُمِمدُّكوْم ِبَأْلٍف ِمَن اْلَماللهم 

 يستغيثوا بالمالئكة مباشرة 
أن حياة األنبياء في قبورهم ال ينكرها أحد ولكن هل مجرد كون موسى حيـًا  
في قبره دليل على جواز سؤاله  فإن كالم نبينا لموسى حالة خاصـة فـي وقـت    

 .وم المعراج فقطفإنه لم يكن يكلم موسى في أي وقت وإنما كلمة ي. خاص

لقد بنيتم على حديث المعراج هذا جواز سؤال األنبياء وغيرهم في قبـورهم،  
أن  النبـي   عرض علىهو الذي   أن موسىبينما حديث المعراج صريح في 

 .«رب  واسألهرجع إلى إ» : فقال. ألمته يسأل اهلل التخفيف

 .ي هذا الحديثواختالفنا معكم حول طلب الحي من الميت وهو ال وجود له ف
ولكن في الحديث فوائد أخرى تجاهلتموها ومنها أنـه أفـاد علـو اهلل فـوق     

ولما رجع النبي إلى السماء . ففي السماء السابعة فرضت الصالة خمسين. سماواته
 حتى قال النبـي  . الخامسة لقي موسى فأمره أن يرجع إلى اهلل فيسأله التخفيف

فليس من اإلنصاف أن تحتجوا ببعض . «...فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى »
 .الحديث وتعرضوا عن البعض اآلخر

أننا ال نعلق حكم سؤال المقبور على حياته أو موته ولكن مدار الحكـم علـى   
 .المشروع الوارد، فال يوجد في دين اإلسالم الحث على محادثة أو مطالبة مدفون
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ـ . فالحديث حجة عليكم دد علـى النحـو الـذي    فلم يقل أغثنا يا موسى أو الم
وكقول علي بـن  . تفعلونه حين تقولون لغير األنبياء مدد يا رفاعي مدد يا جيالني

لـه حاجـة    يا سادة، من كان منكم» ( خليفة الشيخ أحمد الرفاعي)عثمان الرفاعي 
فليلزمني بها، ومن شكا إلي سلطانه أو شيطانه أو زوجته أو دابتـه أو أرضـه إن   

فليلزمني بهـا فـإني   : كانت ال تثمر، أو دابة ال تحمل ه إنكانت ال تنبت، أو نخل
 (.1/162جامع الكرامات 12روضة الناظرين 323قالدة الجواهر) «مجيب له

جامع ) «إذا وقعتم في شدة فنادوا باسمي» وقول الشيخ جاكير الكردي للناس 
 .(2/66و 1/371كرامات األولياء

والصحابة لم يفهمـوا  : هم الصحابةفإننا نرجع إلى ف: وإذا اختلفنا في فهم نص
: الحديث على النحو الذي تفهمونه من جواز سؤال األنبياء مع اهلل أو التوسل بهـم 
. إيتونا برواية صحيحة السند إلى صحابي سأل نبيًا من األنبياء السابقين بعد موتـه 

فان لم تجدوا فأنتم المخالفون للسلف، فخبر موسى لم يخف علـيهم وقـد تركـوا    
 .بعد موته سل بنبيهم التو

رأى موسى وغيره من األنبياء في السماوات على قدر منـازلهم،   أن النبي 
لكـن أهـل الزيـغ    . ولم يكن عاكفا عند قبر موسى والفرق كبير جدًا بين األمرين

األنبياء دائمـا مـن غيـر     ولو لم يكن فرق لكلم الرسول . يتجاهلون هذا الفرق
 . معراج

فـأرواح  : لشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنةوإذا كانت أرواح ا
 .ولم يعرف عن السلف مخاطبة شهداء وال أنبياء. األنبياء في أعلى عليين

 معاذ بن جبل أعلم األولين واآلخرين بعد النبيين والمرسلين
 (.10/11الغدير لألميني)أن أهل السنة قد صححوا الحديث  كذابزعم هذا ال
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لكنه سكت عنه ولـم  ( 3/271)ا الحديث في مستدركه نعم قد روى الحاكم هذ
غير أن الذهبي اعتبر الحديث موضوعا وفيه مجهول اسمه أبو . يح  فيه تصحيحا

 .عبيدة

 معرفة آل محمد براءة من النار
 .لم أجده في شيء من كتب الحديث. موضوع

. كذبه الفالس وغيره. مترو : فيه محمد بن الفضل وهو ابن عطية المروزي
 (.2116سلسلةاألحاديث الضعيفة)« ث أهل الكذبحديثه حدي» ال أحمد وق

  باب الجنةمكتوب على 
 علي أخو  رسول اهلل، ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل: باب الجنةمكتوب على 

رواه الطبراني في األوسط وفيه أشعث ابن عم الحسن بـن صـالح   » قال الهيثمي 
 (.1/111مجمع الزوائد)« وهو ضعيف ولم أعرفه

قال عنـد  . شيعي جلد: وذكر الحافظ أن آفته األشعث بن عم الحسن بن صالح
 (.  2/213لسان الميزان 1/233ميزان االعتدال)« مترو » الدارقطني 

 أن يحيا حياتي ويموت موتتي( َسّرُه)من أحب 
ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانها بيديـه فليتـول   

 .»علي بن أبي طالب
 (. 112و 113و 112أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة رقم)

وتعقبه الذهبي فيه القاسم مترو  وشـيخه  ( 3/121)صححه الحاكم : الحديث
 :وهو. ضعيف



 

 
459 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

. شـيعي ضـعيف  ( 7677)قال الحافظ في التقريب : يحي بن يعلى األسلمي
حسـين فـي   لكنه أخطأ في ذكر اسم األسلمي فسماه المحاربي واسـتغل عبـد ال  

 .المراجعات ذل  أبشع استغالل
رواه أبـو  . وعـموض»هذا الحديث  حول –اهلل  رحمه –قال الشيخ األلباني 

ثنا بشر بـن  : من طريق محمد بن زكريا الغالبي( 2/172و 1/16الحلية)في نعيم 
تفـرد  : وقال. ثنا شري  عن األعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة موقوفا: مهران

 .به بشر عن شري 

 . هو ابن عبد اهلل القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه: قلت
قد روى »قال الذهبي . «تر  أبي حديثه»وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم 

 . «عنه محمد بن زكريا الغالبي، لكن الغالبي متهم

فهو . «يضع الحديث»والغالبي قال فيه الدارقطني . ثم ساق هذا الحديث: قلت
 .آفته

من طـرق أخـرى،   ( 1/317الموضوعات)الجوزي في والحديث أورده ابن 
وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما هذا أحدهما ( 1/361الآللي)وأقره السيوطي في 

 :وقد روي بلفظ أتم منه وهو. «الغالبي متهم»وقال 

 . من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهلل
  .ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهلل

 «صحيح على شرط الشـيخين » وقال ( 3/130)في المستدر  الحاكم رواه 
لم ( سعيد بن أوس)زيد  وأب: فإن راوي الحديث. ووافقه الذهبي وهو من أوهامهما

(. 2272)يخرج له الشيخان شيئا، وفيه ضعف كما قرره الحـافظ فـي التقريـب    
 (.1211وانظر سلسلة الصحيحة)

ال يحب  إال » مسلم وغيره قول النبي لعلي  ويغني عن هذا الضعيف ما رواه
 .«مؤمن وال يبغض  إال منافق
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 من أحب هذين وأباهما كان معي في درجتي في الجنة
 (.5322حديث رقم)كما حققه شيخنا األلباني في ضعيف الجامع : ضعيف

لم يروه عن موسى بن جعفـر   »( 2/163المعجم الصغير)قال الطبراني في 
 .«فر، تفرد به نصر بن عليإال أخوه علي بن جع

سـير أعـالم   )« إسـناده ضـعيف والمـتن منكـر    »وقال الحافظ الـذهبي  
وسبب نكارة المتن واهلل أعلم كونه يصير بمحبتهما بـنفس درجـة    (.3/252النبال

  .النبي في الجنة
حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث جعفـر بـن   »ورواه الترمذي وقال 

 .محمد إال من هذا الوجه
( غريـب )ولـم ينقلـوا قولـه    ( حديث حسن)الرافضة بقول الترمذي  وتعلق

غريب ال نعرفه من حديث جعفر بن )وكتموا قوله ( حسن)واقتصروا منه على لفظ 
وهو واضح بأن هنا  طرق أخرى تتعلق بمحبة الحسن (. محمد إال من هذا الوجه

 .والحسين هي حسنة السند لكن هذه الرواية غريبة
إذا وصف حديثا بالحسن فال يلـزم عنـده أن   » ن الترمذي وقد أكد الحافظ أ

يحتج له، ودليل ذل  أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عـن  
سـنن  )« هذا حديث حسن وليس إسناده بـذا  » عمران بن الحصين ثم قال بعده 

 (.1/171توضيح األفكار 1/202وانظر النكت على ابن الصالح()2/121الترمذي
متساهل وهو . لبعض المعروفين بضعفهم مثل عطية العوفيحّسن ذي يوالترم

ونبه عليه . في التحسين والتصحيح وال يعتمد على تصحيحه كما صرح به الذهبي
 .المنذري في الترغيب
معناه اختالف طرق الرواية بأن جـاء  ( حديث حسن غريب)وقول الترمذي 

سناد الخـاص  إلمن هذا ايعني غريب . في بعض الطرق غريبا وفي بعضها حسنا
 !!!فتأمل تدليس الرافضة. وحسن من وجه آخر
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لـيس فـي طبعـات    في هذا الحـديث  ( حسن)وقد نبه أهل العلم إلى أن لفظ 
مسند أحمـد  )الترمذي القديمة التي اعتمدها الحافظ المزي في كتابه تحفة األشراف 

وقوع التحريـف  مما يحتاج إلى تثبت من ( النسخة المحققة بمؤسسة الرسالة 2/11
 .ال سيما وأن الرافضة مهيمنون على دور الطباعة والنشر في لبنان
ما هو من شرط » ولذل  ضعف الذهبي هذه الرواية وقال عن علي بن جعفر 

ولو كان الذهبي قد اطلع علـى  (. 3/117ميزان االعتدال)« الترمذي وال من حسنه
 .يقوي قرينة التحريففي نسخة الترمذي لما قال ذل  وهذا مما ( حسن)لفظ 

 ( الحسن والحسين)من أحبني وأحب هذين 
 .وأباهما وأمهما كان معي يوم القيامة

وفي إسناده علي بن جعفر بـن محمـد   ( 1115ح )رواه أحمد في الفضائل 
 .الصادق لم يذكر بجرح وال تعديل

هذا حديث منكر جدا وقد ضرب على روايته » 12/135قال الذهبي في السير
 10/312تهذيب التهذيب)ووافق الحافظ ابن حجر الذهبي على ذل  . لينصر بن ع
 (.13/217تاريخ بغداد

والغرابة عند الترمـذي  (. غريب)وأما الترمذي فقد رمز إلى ضعفه حين قال 
وقد أكد الحافظ بـأن  . وقوله حسن يفهم منه أنه حسن عند قوم. إشارة إلى الضعف

لزم عنده أن يحتج له، ودليل ذلـ  أنـه   إذا وصف حديثا بالحسن فال ي» الترمذي 
أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين ثم قال 

 1/202النكت علـى ابـن الصـالح   )« هذا حديث حسن وليس إسناده بذا » بعده 
 (.1/171توضيح األفكار

غير أن الشيعة يسكتون عن قول الترمذي غريب ويكتفون بقول الترمذي 
 .دليسا وتمويها على عامة المسلمينت. حسن
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 فلينظر إلى علي.. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه
ح  10/525سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة)« موضوع» قال األلباني 

 (.2103رقم
الحديث باطل كما قال الحافظ الذهبي وأقره الحافظ بن حجر، فإن فيه مسـعر  

وهذا هـو الخبـر   « مجهول وأتى بخبر باطل»بن يحيى النهدي قال عنه الذهبي ا
» وقال الحافظ ابن عسـاكر   (.6/22لسان الميزان 2/11ميزان االعتدال. )الباطل

 7/112تـاريخ مدينـة دمشـق   )« فيه أكثر مـن مجهـول  [ منكر]هذا حديث شاذ 
والشوكاني في الفوائـد   1/325ورمز السيوطي في الآللئ المصنوعة(. 22/211و

 .وضعهإلى ( 1/367الصمنوعة
بأن البيهقي رواه في  كذابال( 171ص)ادعى صاحب المراجعات وقد 
وإنما عنده السنن الكبرى ومعرفة . وليس للبيهقي كتاب اسمه الصحيح. صحيحه

وزعم أن الحديث . وإنما يسميه صحيحا ليوهم الناس صحة الحديث. السنن واآلثار
ورده الحافظ الهيثمي في فلو كان كذل  فلماذا لم ي. أشر كذابفي مسند أحمد وهو 

 .مجمع الزوائد والسيوطي في جامعه

 من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني
أخبرنا أبو أحمد محمد الشيباني من أصل كتابه ثنا علـي بـن   » تمام الحديث 

سعيد بن بشير الرازي بمصر ثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا يحيى بن يعلى ثنا 
ن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عـن أبـي ذر   بسام الصيرفي ع

من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقـد   رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل 
  «أطاعني ومن عصى عليا فقد عصانيأطاع عليا فقد عصى اهلل ومن 
 ووافقـه الـذهبي  « هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم يخرجـاه  » قال الحاكم 

 .(3/211المستدر )
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 –األسـلمي  وهـو   –أنى له الصحى ويحيى بن يعلى » قال الشيخ األلباني 
 .ضعيف  كما جزم به الذهبي نفسه

تقريـب  )« يحي بن يعلـى األسـلمي شـيعي ضـعيف    » قال الحافظ  :قلت
 (.7677التهذيب

 من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب
أبي رافع وهـو مـن    مدار الرواية على محمد بن عبيد اهلل بن. ضعيف جدا

ح  10/217سلسـلة األحاديـث الضـعيفة   . )شيعة الكوفة أصحاب اآلثار المكذوبة
 (.2112رقم

 من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم
وقال ابن ( 2/317المستدر ) »أحسبه موضوعا «قال الذهبي عن هذا الخبر 

 . د ذكرهاالجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي في الآللئ بأن له شواه
ه شعبة وغيره والثاني عـن  كذب: األولى من طريق إبان وهو ابن أبي عياش

 .عبد اهلل بن سلمة وهو ضعيف ضعفه الدارقطني وقال أبو نعيم مترو 
وهنا  شواهد أخرى رواها الطبراني من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي وهو 

ميان وكالهمـا  سحاق بن بشر ومقاتل بن سلإمن طريق  2/320والحاكم . مترو 
 .ليس بثقة
 (.323-1/320سلسلة الضعيفة )

 وال تكنوامن تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 

 .الحديث صحيح رواه النسائي وابن حبان وأحمد بسند صحيح
وكل ما خرج عن دعوة اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مـذهب  

ا اختصم رجالن من المهاجرين واألنصار أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لم
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أبدعوى »  فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال األنصاري يا لألنصار قال النبي 
 (.2/22دقائق التفسير)الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذل  غضبا شديدا 

وفيه من الفقه تخصيص أهل هذا الحلـف  » ( 1/227الروض األنف)قال في 
عصب إذا خافوا ضيما وإن كان اإلسالم قد رفع ما كـان فـي   بالدعوة وإظهار الت

الجاهلية من قولهم يا لفالن عند التحزب والتعصب وقد سمع اهلل يـوم المريسـيع   
 (.دعوها فإنها منتنة) رجال يقول يا للمهاجرين وقال آخر يا لألنصار فقال رسول 

 .وهذا الحديث رواه الشيعة وشرحوه ولم يستنكروه
  :23/11األنوار في بحارقال المجلسي 

مـن تعـزى   » [ وفيه : ] وقال ابن االثير في النهاية . الذكر: أقول االير » 
أبي  وال  عضض بأيرأ: أي فقولوا له« الجاهلية فأعضوه بهن أبيه وال تكنوا بعزاء

ي حـديث علـي   ف أير أيضا قال في مادة]و .تكنوا باالير عن الهن تنكيرا له وتأديبا
هذا مثل ضـربه أي مـن كثـرت     «به من يطل أير أبيه ينتطق »:  (عليه السالم)

أخذه بسنة أبيـه الكـافر ولزومـه     ولعل المعنى هنا. إخوته اشتد ظهره بهم انتهى
   .بجهله وعصبيته ومعائبه أو قلة أعوانه وأنصاره ودنائته

مـن  ( عليه السـالم )وبعث علي »  وروى أبو مخنف قال»  وقال المجلسي
ومحمد بن أبي بكر إلى أبـي   ول المحل بن خليفة عبد اهلل بن عباسالربذة بعد وص

اهلل بن قيس أما بعد  من عبد اهلل علي أمير المؤمنين إلى عبد: موسى وكتب معهما
 (.32/17بحار األنوار):  «يا ابن الحائ  يا عاض أير أبيه 

عن علـيِّ  أبو عبداهلل محّمد بن أحمَد بن يعقوَب بن إسحاَق بن عّمار ،  حدَّثني
: قال »عليِّ بن َفّضال ، عن محّمد بن الوليد ، عن يونَس بن يعقوَب  بن الحسن بن
يا يونُس ليلة النًّصف من شعبان يغفر اهلل لكـلِّ َمـن   : عليه السالم  قال أبو عبداهلل
: وما تأّخر ، وقيل لهـم   عليه السالم ِمن المؤمنين ما تقدَّم ِمن ذنوبهم زاَر الحسين

قلت هذا كّله ِلَمن زاَر الحسين عليه السالم في الّنصف مـن  : الَعَمل ، قال  استقبلوا
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يا يونُس لو أخبرت الّناس بما فيها لمن زاَر الحسين عليـه السـالم   : فقال  شعبان 
 (. 12/270وسائل الشيعة) »ذكور الرِّجال على الخشب َلقاَمْت

أبو  1/31زرارة تاريخ آل)وهذه الرواية من بركات زرارة ابن النصراني 
 (.1/326غالب الزراري اختيار معرفة الرجال للطوسي

 من تولى عليا فقد توالني ومن توالني فقد تولى اهلل عز وجل

فيه المختار وهو ابن نافع . قال األلباني هذا إسناد ضعيف جدا مسلسل بالعلل
. أبو حاتموكذا قال النسائي و. «منكر الحديث»قال البخاري . التيمي التمار الكوفي

كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد »وقال ابن حبان 
 .«لذل 

. «ال أعـرف ذا . ضعفه الدارقطني» قال الذهبي . وأحمد بن حماد الهمداني
 .وكذا قال في اللسان

 .الظاهر أنه ضعفه الدارقطني انظره في اللسان: ويعقوب بن يوسف

  يعمله حاجة إال زيارتي من جاءني زائرًا ال
 له شفيعا كان حقًا على اهلل أن أكون

وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص  16صأورده السبكي في شفاء السقام 
2/267. 

 من حج البيت ولم يُزرني فقد جفاني
ذكره ابن الجوزي » قال الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء  31شفاء السقام 
قال الشيخ محمد بن درويـش الحـوت فـي    . (1/251اإلحياء) «في الموضوعات

 .«ال يصح» ( 267أسنى المطالب ص)
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» : هذا وهو الذي صح عنه أنه قال وتعجب كيف يمكن أن يقول الرسول 
وكيف يسـأل  . «ال تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم 

ل يوبخ مـن ال يفعـل ذلـ     ربه أن ال يجعل قبره وثنًا ثم يأمر بشد الرحال إليه ب
 !ويصفه بالمجافاة 

 من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي
ومشـكاة   27وسلسلة الضعيفة  1121ضعيف انظر اإلرواء  20شفاء السقام 

أسـنى المطالـب   )قال الشيخ محمد بن درويش الحـوت فـي   . 2756المصابيح 
 .«كذبرواه البيهقي وفيه حفص القارئ رمي بال»( 221ص

 من حج ولم يزرني فقد جفاني
: قال الـذهبي . مع أنه موضوع( 122المقاالت السنية)بهذا الحديث  يحتجون
وذكره ابن الجـوزي فـي الموضـوعات    ( 1015ميزان االعتدال رقم)موضوع 

التلخـيص  )« ضعيف جدا»قال الحافظ . والحديث فيه النعمان بن شبل(. 2/217)
2/267.) 

 ورة يسمن دخل المقابر فقرأ س
 :فيه. هذا إسناد مظلم هال  مسلسل بالعلل

وأيـوب بـن مـدر     . أبو عبيدة وأحمد بن يزيد الرياحي كالهما مجهوالن
الضـعفاء  )والدارقطني ( 27الضعفاء والمتروكون)قال النسائي . كذابضعيف بل 
 .«مترو  الحديث»( 110والمتروكون
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 من زار قبر والديه أو أحدهما
وشهد السيوطي بأنـه  (. 2/362الفتح ) »سناد باطلإلا هو بهذا «قال الحافظ 
فيه عمرو بـن زيـاد وهـو مـتهم     ( 2/220الآللئ المصنوعة)من الموضوعات 

 (.5/316ميزان االعتدال)بالوضع 

 من زار قبري حلت له شفاعتي
فيه عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري وعبد الرحمن بن زيـد بـن أسـلم كالهمـا     

بعد وفاته ترتقي بمجموعها إلى  يارة قبر النبي فأحاديث الحث على ز. ضعيف
وال يجوز العمل بهـا وتـر  الحـديث    . عليه إذ لم يصح منها شيء كذبدرجة ال
 (.ال تشد الرحال إال إلى ثالث)الصحيح 

هذا الحديث مروي من طريق موسى بن هالل العبدي عن عبيد اهلل بن عمـر  
ل عديدة منها جهالة موسى بن وهو ضعيف وتجتمع فيه عل. عن نافع عن ابن عمر

 . هالل هذا
 (.2/121)أورده السيوطي في الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة 

المجمـوع  ) «رواه الدارقطني والبيهقـي باسـنادين ضـعيفين   » قال النووي 
وقـال  « ال ُيَتابع على حديثـه  »وقال العقيلي  «مجهول» : قال أبو حاتم. (1/272
هو صويلح الحديث، وأنكر مـا  » : قال الذهبي. « بأس بهأرجو أنه ال «بن عدي»

مـن  : عنده حديثه عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول اهلل 
ميـزان   6/151لسـان الميـزان   )كذا قاله الحافظ  «زار قبري وجبت له شفاعتي

ية وأشارا كالهما وابن خزيمة وغيرهم إلى االضطراب في الروا( 2/225االعتدال
أن الثقـة   »ونقل عنه الحافظ قوله . عن عبد اهلل بن عمر أو عن عبيد اهلل بن عمر

. «ونقل عن العقيلي أنه لم يصح في هذا الباب شـيء . «ال يروي هذا الخبر المنكر
ثم أكد الحافظ بنفسه أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وأن أصح شيء فـي هـذا   
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ال رد اهلل روحـي حتـى أرد عليـه    ما من أحد يسـلم علـّي إ  »  الباب هو حديث
وقد ضعف الشيخ محمد درويـش الحـوت   (. 2/267التلخيص الحبير) «السـالم

 (.232ص)البيروتي هذا الحديث في أسنى المطالب 
ومع ذل  يأبى األحباش إال تصحيح الحديث ولم يأخذوا بكالم الحـافظ ابـن   

على مرتبتـه  ( ء السقامشفا)حجر بل قدموا عليه هذه المرة السبكي الذي يدل كتابه 
 (.33/  30مجلتهم منار الهدى)في الحديث 

ومجرد تصحيح هذه األحاديث الضعيفة إنما هو طعن في أئمة هـذه األمـة   
 -رحمـه اهلل   -أما مال  فقد كان  »ومنهم اإلمام مال ، فقد قال الحافظ في الفتح 

الـذخيرة   ونص عليه القرافي فـي . « زرت قبر النبي : يكره أن يقول الرجل
اللهم ال تجعل قبري وثنًا ُيعبد  » والزبيدي في شرح اإلحياء أن دليل مال  قوله 

إتحـاف   3/66فتح الباري) «اشتد غضب اهلل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
 (.233بغية الطالب  2/712السادة المتقين للزبيدي

على زيارة قبـر   وهذا أعظم دليل على أن مالكًا لم تصح عنده أحاديث الحث
 .«أكره أن يقال زرت قبر النبي »إذ لو صحت لما تجرأ أن يقول   النبي

 من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا وشهيدًا 
 2/267ضعفه الحـافظ فـي التلخـيص    ( 36شفاء السقام )ذكره السبكي في 
 .(1/53وانظر ميزان االعتدال

 من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي
قال الشـيخ محمـد بـن    . 2/130السيوطي في األحاديث الموضوعة  ذكره

رواه الـدارقطني وفـي سـنده    » ( 235أسنى المطالب ص )درويش الحوت في 
 .فهذا اعتراف من واحد من المشايخ المعتبرين عند األحباش. «مجهول
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. «إن الثقة ال يروي هذا الخبـر المنكـر  » ونقل الحافظ عن ابن خزيمة قوله 
ثم أكد الحافظ بنفسه أن طرق  .«لعقيلي أنه لم يصح في هذا الباب شيءونقل عن ا

ما مـن أحـد   » هذا الحديث كلها ضعيفة وأن أصح شيء في هذا الباب هو حديث 
 (. 2/267التلخيص الحبير )« يسلم علّي إال رد اهلل روحي حتى أرد عليه السـالم

 ضمنت له الجنة.. من زارني وزار أبي إبراهيم
وال يعرف في كتاب  هذا حديث باطل ليس مرويا عن النبي » ي قال النوو

وقـال بـدر الـدين     .(1/261المجمـوع ) «صحيح وال ضعيف بل وضعه الفجرة
 (.2/772التذكرة)« هو موضوع: قال بعض الحفاظ» الزركشي 

 من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب اهلل
سبني فهو في حـل  من » يحتج به الرافضة وهو يناقض ما رووه عن علي 

وكذل  يناقض القول المتناقض المنسوب إليـه   (.32/11بحار األنوار)« من سبي
أما السب ! أال وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني. اقتلوه ولن تقتلوه» حول معاوية  

 (.106نهج البالغة ص)« ، فإنه لي زكاة ولكم نجاةفسبوني 
 سبه يؤدي إلى سب اهلل فكيف يأمر علي الناس أن يسبوه وهو يعلم أن 

وإذا كان عليا يعلم أن سب معاوية يجعله سابا هلل فكيف يجعل إيمانه مسـاويا  
قينا والقوم من أهل الشـام، والظـاهر أن   وكان بدء أمرنا أّنا تال» إليمانه كما قال 

، ودعوتنا في اإلسالم واحدة، وال نستزيدهم في اإليمان باهلل ننا واحدديربنا واحد و
نهـج  ) «يق برسوله وال يستزيدوننا شيئًا إال ما اختلفنا فيه من دم عثمـان  والتصد
وبناء على هذا النص ال يظهر أي اختالف في العقيدة وااليمـان   .(3/112البالغة

المنصب اإللهي الـى  ذات الحسن بتسليم الخالفة وكيف يرضى . بين علي ومعاوية
 من سب اهلل 
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سحاق إوالحاكم وصححه ولكن فيه  6/323رواه أحمد . منكرفهو حديث أما ال
والراجح الثـاني بـأن   . السبيعي كان اختلط، وال يدري أحدث قبل االختالط أم ال

 .إنما سمع منه متأخرا –حفيد السبيعي  –سحاق أبي أإسرائيل وهو ابن يونس بن 
 .وأبو اسحاق مدلس وحديثه مقبول ما دام لم يعنعن فاذا عنعن لم تقبل روايته

ضعفه الخطيب والذهبي وقال الـدار قطنـي ال   : د بن سعد العوفيمحموفيه 
ثقة إال أنه شيعي جلد وهذا الحديث فـي نصـرة   : أبو عبداهلل الجدليوفيه  .بأس به
 .بدعته

من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبنـي  : والرواية األصح من هذا الحديث هي
الحـاكم  . )أبغض اهللومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد . فقد أحب اهلل

فإن . وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو من أوهامهما( 3/130
لم يخرج له الشيخان شيئا، وفيـه ضـعف   ( سعيد بن أوس)أبا زيد : راوي الحديث

 (.1211وانظر سلسلة الصحيحة(. )2272)كما قرره الحافظ في التقريب 
هير دالة هي األخرى على كما أن آية التط» ( 122ص )قال التيجاني 

ثم عزا التيجاني . عصمتها وقد نزلت فيها وفي بعلها وابنيها بشهادة عائشة نفسها
 .«إلى صحيح مسلم

 فليتول.. من سره أن يجوز على الصراط كالريح
 انتهى. علي.. وليي ووصيي

واألمالي  31/17أنظر بحار األنوار)له وهو من اختالقات الروافض  ال أصل
 (.633للمفيد ص
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 من سره أن يحيا حياتي و يموت مماتي 
ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعدي و ليـوال وليـه وليقتـد    

ين كذبباألئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما، وويل للم
 . «بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، ال أنالهم اهلل شفاعتي

من طريق محمد بن جعفـر بـن عبـد    ( 1/16)نعيم  أخرجه أبو. موضوع
ثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبـي  : ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم: الرحيم
ثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن أبي رواد عن : -أخو محمد بن عمران  –ليلى 

 . «وهو غريب» وقال . إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا

إسناد مظلم، كل من دون ابن أبي رواد مجهولون، لم أجـد مـن    وهذا: قلت
ذكرهم، غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هـو ابـن   
مسلم األنصاري األطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر، قال ابـن أبـي خـاتم    

بـن  مدينة دمشـق ال وله ترجمة في تاريخ . «كتبنا عنه وهو صدوق» ( 1/1/73)
 (.112-113ق /2عساكر

وأما سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطالن 
والتركيب، وفضل علي رضي اهلل عنه أشهر من أن يسـتدل عليـه بمثـل هـذه     
الموضوعات التي يتشبث الشيعة بها، ويسودون كتبهم بالعشـرات مـن أمثالهـا،    

ق اليوم أحد يجحدها، وهي فضيلة علي رضـي  مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يب
 .اهلل عنه

. للرافعي أيضا عن ابن عباس( 2/253/1الجامع الكبير)ثم الحديث عزاه في 
من طريق أبي نعيم ثم ( 12/120/2تاريخ دمشق)ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في 

 .«هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين» قال عقبه 

( ال أنـالهم اهلل شـفاعتي  ! )منكرا وفيه مثل ذا  الدعاءوكيف ال يكون : قلت
. ورأفته ورحمته بأمتـه  ، وال يناسب مع خلقه الذي ال يعهد مثله عن النبي 
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عبـد الحسـين   ( المراجعـات )وهذا الحديث من األحاديث التي أوردها صـاحب  
موهما أنه في مسند اإلمام ( 211-217و  6/155)الموسوي نقال عن كنز العمال 

 !أحمد معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي

من أحاديث موضوعات، يحاول الشيعي أن  (المراجعات)وكم في هذا الكتاب 
يوهم القراء صحتها وهو في ذل  ال يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي 

في فضل علي رضـي   إذ ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه ! على مذهبهم
وعلي رضي اهلل عنه كغيـره مـن الخلفـاء    ! هلل عنه، بل حشر كل ما روي فيها

الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسـول  
 . اهلل 

 (مصطلح الحـديث )ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع القواعد في 
وايات ثم اعتمدوا جميعا على مـا  يكون التحاكم إليها عند االختالف في مفردات الر

لو أنهم فعلوا ذل  لكان هنا  أمل في التقارب والتفـاهم فـي أمهـات    : صح منها
أما والخالف ال يزال قائما في القواعد واألصول على . المسائل المختلف فيها بينهم

أشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم، بل كل محاولة في سبيل ذل  
 .واهلل المستعان. فاشلة

 من صلى صالة لم يصل فيها علي وال على أهل بيتي لم تقبل منه

ويروى تارة موقوفا علـى ابـن   . كذابفيه جابر الجعفي وهو . حديث باطل
 .مسعود وتارة يروى بالرفع

 من صلى علي عند قبري سمعته
 (.6/211فتح الباري) »سنده جيد «قال الحافظ 

 . بهذا الخطأ يخالف حفاظا آخرينوهو . وهذا من أخطائه: قلت
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ال أصل له من حديث األعمش وليس » فقد ذكر ابن عدي هذا الحديث ثم قال 
وعد الذهبي هـذا  (. 2/136ضعفاء العقيلي) «بمحفوظ وال يتابعه إال من هو دونه

وذكـره  (. 6/321ميـزان االعتـدال  )الحديث من منكرات محمد بن مروان هذا 
الآللـئ  )وكاني في جملـة األحاديـث الموضـوعة    السيوطي وابن الجوزي والش

 (.1/325الفوائد المجموعة 1/222الموضوعات 1/251المصنوعة
 .بل ويخالف ما قرره هو من حال محمد بن مروان السدي هذا 
قـال   «: فقـال  قد حكى في التهذيب قول أهل العلم في محمد بـن مـروان  ف

يعقوب بن سفيان ضـعيف   وقال. وقال ابن نمير ليس بشيء. البخاري سكتوا عنه
بـو حـاتم ذاهـب    أوقال . وقال صالح بن محمد كان ضعيفا وكان يضع. غير ثقة

وقال أحمد أدركته وقد كبر فتركتـه،  . الحديث مترو  الحديث ال يكتب حديثه ألبتة
وقال . طلب الحالل جهاد: ومن مناكيره عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا

ال يحـل كتـب حديثـه اال    : وقال ابن حبان. بّين الضعف على رواياته: ابن عدي
وقال عبد اهلل . ال يحتج بحديثه: وقال أبو جعفر الطبري. اعتبارا وال يحتج به بحال

ال يكتب : وقال الساجي. ذكره ابن شاهين في الضعفاء: اكذابكان السدي : بن نمير
 (. 237-1/236) »حديثه

 .»أصل له من حديث األعمشال  « وقال( 311)رواه العقيلي في الضعفاء 
وقال عبد اهلل ابن قتيبة سألت ابن نمير عـن   «روى الخطيب الرواية ثم قال 

 «وقال يعقوب بن سـفيان  . محمد بن مروان ليس بشيء. دع ذا: هذا الحديث فقال
 »محمد بن مروان الكوفي ال يكتب حديثه البتة : وقال البخاري. »ضعيف غير ثقة

يروي عـن   «وقال النسائي (. 320ظر الضعفاء الصغير وان 3/212تاريخ بغداد)
 (.565الضعفاء والمتروكون) »الكلبي، مترو  الحديث

ــوزي   ــن الج ــال اب ــروان   «وق ــن م ــد ب ــح محم ــذابال يص  »ك
 (.1/303الموضوعات)
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الآللــئ . )ولكنــه لــم يــأت بشــواهد »لــه شــواهد«وقــال الســيوطي 
ق شعب االيمان للبيهقـي  وإنما أتى بأحاديث صحيحة من طري(. 1/213المصنوعة

 .تدل على بلو  سالم أمته عليه ال سماعها
 .وإحدى الروايات تدل على السماع لكنها من طريق األعرج وهو مجهول
القـول  )احتج الحافظ السخاوي بقول ابن القيم بـأن هـذا الحـديث غريـب     

 (.116البديع
 كذبم بالمحمد بن مروان مترو  الحديث مته «وقال الحافظ ابن عبد الهادي 

 (.110الصارم المنكي) »
أنظر تفصـيل األلبـاني فـي السلسـة الضـعيفة      )فأنى لهذا السند الصحة  

1/231.) 

 فاذا أحببته كنت سمعه الرذي يسرمع بره   .. من عادى لي وليا 
 وبصره الذي يبصر به

من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب وما تقرب إلي عبدي »الحديث بطوله 
ما افترضت عليه وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتـى   بشيء أفضل من أداء

وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش  أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
بها ورجله التي يمشي بها ولئن دعاني ألعطينه ولئن دعاني ألجيبنه ولئن اسـتعاذ  

بـدي المـؤمن   بي ألعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس ع
 (.رواه البخاري)« يكره الموت وأكره مساءته وال بد له منه

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي » هذا الحديث مفسر بالحديث اآلخر  
 .وفي حديث أنس ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. «يمشي
فـال  فمعنى الحديث إذن أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلهـا هلل   

له وال يبطش وال يمشـي إال فـي    يسمع إال هلل وال يبصر إال هلل أي ما شرعه اهلل
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ولهذا جاء في بعض رواية الحديث الصـحيح  . طاعة اهلل مستعينا باهلل في ذل  كله
تفسـير ابـن   )« فبـي يسـمع وبـي يبصـر    » : بعد قوله ورجله التي يمشي بها

 (.2/510كثير
بين الداعي والمجيب وبين المستعين وبـين   ثم إن اهلل تعالى فرق في الحديث 

 .المستعان به
 :وأورد الحافظ للحديث عدة معاني

والمعنى كنت سمعه وبصـره فـي   . أن الحديث ورد على سبيل التمثيل: منها
 .ايثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح

ال إلى ما يرضـيني  كليته مشغولة بي فال يصغي بسمعه إ: أن المعنى: ومنها
 .وال يرى ببصره إال ما أمرته به

والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فـال  . أنه على حذف مضاف: ومنها
 .يسمع اال ما يحل استماعه وحافظ بصره كذل  الخ

ونقل عن الخطابي أن المعنى توفيق اهلل لعبده في األعمال التي يباشرها بهذه 
يها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة مـا  األعضاء وتيسير المحبة له ف

يكره اهلل من االصغاء الى اللهو بسمعه ومن النظر الى ما نهى اهلل عنـه ببصـره   
 .ومن البطش فيما ال يحل له بيده ومن السعي الى الباطل برجله

ونقل عن آخرين أن اهلل يحفظه فال يتصرف اال في ما يحب اهلل ألنه إذا أحبه 
له جارحة اال فـي اهلل وهلل فهـي    فال يتحر . يتصرف فيما يكرهه منه له أن كره

 (.11/322فتح الباري)« كلها تعمل بالحق للحق
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 قاتل فليجتنب الوجه من 
ثنا عمر بن الخطاب ثنا ابن أبي مريم ثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 

فإن صورة  قاتل فليجتنب الوجهمن  جبير عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل 
 .وجه اإلنسان على صورة وجه الرحمن

وحكم األلباني بضعفه وأن رجاله ( 1/230السنة)أخرجه ابن أبي عاصم في 
. «على صورته» وإنما يصح الحديث بلفظ . ثقات غير أن ابن لهيعة سيء الحفظ
 (.5/113فتح الباري( )على صورة الرحمن)مع أن الحافظ وثق رجال رواية 

 كذباهلل خير من يونس بن متى فقط  من قال إن رسول
.. من قال أنا خير من يونس)لم يثبت الحديث هكذا وإنما اللفظ هكذا  كذبهذا 
ثم جعلوا ذل  من أكاذيب  فجعل الرافضة الضمير عائدا على الرسول ( الحديث

وضوء النبـي   170للسيد شرف الدين ص –أبو هريرة  –أنظر كتاب )أبي هريرة 
 (.ستانيعلي الشهر 1/220

ال ينبغـي  )والضمير عائد على أي عبد كما في الروايات الصحيحة األخرى 
 (.لعبد أن يقول أنا خير من يونس

ال »وفي رواية « ال يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى» وفي البخاري 
باب ذكـر   7101رواه البخاري)« ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس بن متى

 (.ربه النبي وروايته عن
وال ننسى أن يونس عند الرافضة معاقب عنـد اهلل ألنـه بـزعم أصـحاب     
الخياالت الناتجة عن مرض الماليخوليا حبسه اهلل في بطن الحوت إلنكاره واليـة  

بحـار األنـوار    13تفسير فـرات  ) »علي بن أبي طالب ولم يخرجه حتى قبلها 
 (.22بصائر الدرجات ص 26/333
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 لدت مختونامن كرامتي على ربي أني و
العلل المتناهية )اختلف في تصحيحه وتضعيفه حتى قال ابن الجوزي بضعفه 

 . »ادعى بعضهم صحته«وقال ابن كثير في البداية ( 1/166

 من كنت مواله فهذا علي هو مواله
إذا كان ذل  يعني اإلمامة فليقل الرافضة أن عليا لم يعد موالنا ومـولى كـل   

 .ل ما زال علي موالنا أم لم يعدفه .مؤمن ألنه انتهت إمامته
ال . بل يذكرهم بمنزلة النبـوة . الرسول ال يذكر الناس بمنزلة إمامة مزعومة

 .يعقل أن يذكر النبي الناس بمنزلة اإلمامة
في الصحيح طرف منه  «هذا الطرف حكم الهيثمي بصحته قبل األلباني فقال 

دون الزيادات (. 1/162ائدمجمع الزو( )من كنت مواله معلي مواله)وفي الترمذي 
 .»اللهم وال من وااله وعاد من عاداه «التي في الروايات األخرى مثل 

مناسبة ورود النص مهمة في فهمه، بل هي أقوى القرائن على تقييد األلفاظ  
قـال لبريـدة    فقد جاء في صدر هذه الرواية أن النبي . ذات المعاني المشتركة

وفـي  « من كنت مواله فعلي مواله: فقال النبي . أتبغض عليا  فقال بريدة نعم»
فالكالم متعلق بالمحبـة والمـودة ال   « اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» رواية 
 .اإلمامة

فإن أبا بكـر  . وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا هلل لو كان الروافض يعلمون
رف القوم راغمين وقد اعت. صار عدوا هلل لمجرد أخذ الخالفة من علي بزعم القوم

فكيف يوالي علي مـن عـادى اهلل    . وهذا تول له عند القوم. بأن عليا بايع أبا بكر
 أليس يصير علي بمواالة أبي بكر عدوا هلل 

ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة مـن  : ول  أن تتأمل السياق في بداية الحديث 
 :نفسه  مثال ذل 
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 عالىـه تـمعناها في قولف. ان مشتركة تعرف بحسب السياقـذات مع( مع) 
 َيْسَتْخفووَن ِمَن النَّاِس َوال َيْسَتْخفووَن ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم ِإْذ ُيَبيِّتووَن َما ال َيْرَضى ِمَن

وأما في . فهي تعني هنا العلم (.101:النساء) اْلَقْوِل َوَكاَن اللَُّه ِبَما َيْعَملووَن ُمِحيطًا
 .تعني النصر ال العلم( لمؤمنينواهلل مع ا)قوله تعالى 

وبهذا المعنى ال شـ  وجـوب   . فالسياق متعلق بالمحبة والقرب ال باإلمامة 
 .مواالة علي وكل مؤمن

التنصيص على خالفة علـي   فمناسبة الحديث تأبى أن يكون مراد النبي  
إذ لو أراد النبي اإلمامة لصرح بها من دون اسـتعمال ألفـاظ مشـتركة    . وإمامته

 .رق إليها االحتمال مما يشعل فتيل الفتنة بين أمته من بعدهيتط
ولتأكيد مقصد النبي صلى اهلل عليه وسلم بمواالة علـّي علـى أنهـا الحـب     

بعثنا رسول » والنصرة هو ما رواه احمد في الفضائل عن ابن بريدة عن أبيه قال 
كيف رأيتم صحبة : ااهلل صلى اهلل عليه وسلم واستعمل علينا عليًا، فلما رجعنا سَألن

صاحبكم  فإما شكوته أنا إما شكاه غيري فرفعت رأسي وكنت رجاًل من مكة، وإذا 
. «من كنت وليه فعلـّي وليـه  : وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد احمّر فقال

وقـال  ( 127)وأحمد فـي الفضـائل بـرقم    ( 77)خصائص أمير المؤمنين برقم 
 .ن الموالة المقصودة هي الحب والنصرةومن هنا نعلم أ. صحيح: المحققان
  َوَأْمُرُهْم شوـوَرى َبْيـَنُهمْ  أن هذا الفهم الشيعي الخاطئ يرده قوله تعالى  

إنمـا الشـورى    « أن عليـا قـال  ( 3/7نهج البالغـة  )ويرده ما عند الشيعة في 
 .» فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذل  هلل رضا. للمهاجرين واألنصار

كان اهلل وعد باإلمامة ألهل البيت ولم يحقق لهم وعده فهـذا طعـن بـه     إذا
 كيف غلبت إرادة أبي بكر وعمر إرادة اهلل : فنسأل. سبحانه
 المولى هو المحب والنصير 
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وإنما بالمواالة التي هي ضـد المعـاداة    .له بمسألة اإلمامة الحديث ال عالقة
بل هي . ة على علي رضي اهلل عنهوهذه المواالة ليست مقصور. وهي غير الوالية

 .لكل مسلم
. الَوالَيةو بالَفْتح في النََّسـب والنُّْصـرة والُمْعِتـق   » قال ابن األثير في النهاية 
 .والَوالُء، الُمْعَتق والُمَواالةو ِمن َواَلى الَقْوَم. والِواَلية بالكْسر، في اإلَمارة

أي من أحّبنـي  : قال أبو العباس «الهَمن كوْنتو َمْواله َفَعليٌّ َمْو»ومنه الحديث 
على أْكثـر األْسـَماء   « التابع الُمِحّب: الَوِلّي: وقال ابن األعرابي. وتوالني َفلَيَتولَّْه

 َيْعني بَذِل  َوالء اإلْسالم، كقولـه تعـالى  : قال الشَّافعي رضي اللَّه عنه. المْذكورة
 َوَأنَّ اْلَكاِفِريَن ال َمْوَلى َلُهْم َذِلَ  ِبَأنَّ اللََّه َمْوَلى الَِّذيَن آَمنووا (11:محمد). 

َسبب : أي وِليَّ كولِّ ُمؤمن وقيل« أْصَبْحَت َمْوَلى كولِّ ُمؤِمن» وقول عمر لَعلّي 
َمـن  » فقال  َلْسَت َمْوالَي، إنَّما َمْوالي رسوُل اللَّه : ذل  أنَّ ُأسامَة قال ِلَعِلّي
 (.110النهاية)« هكوْنتو َمْوالُه َفعليٌّ َمْوال

ولم يرد في القرآن ال على أن اإلمامة بالنص وال استعمل لفظ المـولى فـي   
 .موضوع اإلمامة والخالفة

أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش واألنصـار مـوالي دون   «وفي الحديث 
 2/12والحـاكم   5/217رواه أحمـد  ) »الناس، ليس لهم مولى دون اهلل ورسـوله 

 (.3313رقم )وعند مسلم بلفظ مختلف (. وصححه ووافقه الذهبي
 .وهذا في النصرة ال في اإلمامة(. يوم ال يغني مولى عن مولى شيئا) 
 .ذل  بأن اهلل مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال مولى لهم 
 .بل اهلل موالكم وهو خير الناصرين 
 .فإن اهلل هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين 

ولكن كشف سوء فهمكـم للغـة العربيـة بعـدم      األلباني صحح حديث الولي
 .تفريقكم بين الوالية بكسر الميم والتي تعني المحبة والنصرة وبين الوالية بفتحها



 

 
481 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

فالمواالة ضد المعاداة وهو حكم ثابت لكـل  »قال األلباني ناقال عن ابن تيمية 
رج ففيه رد على الخـوا . مؤمن وعلي رضي اهلل عنه من كبارهم يتوالهم ويتولونه

 والنواصب، لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه، وقد قال النبي 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش واألنصار موالي دون النـاس، لـيس لهـم    » 

فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا رضي اهلل عنـه  « مولى دون اهلل ورسوله
شيعة ألن المواالة غير الواليـة التـي   هو األحق بالخالفة من الشيخين كما تزعم ال

( 2/102نقال عن منهـاج السـنة  ( )5/262سلسلة الصحيحة)« هي بمعنى اإلمارة
كيف يدعوننا النبي الى التمس  بما عليه األئمة وغالب ما عند الشيعة من الروايـة  

 .عنهم لم يتم تصحيحه
الء والقهرب  الو)وبمعنى ( أولى)يأتي بمعنى ( مولى)إذا كان لفظ : فيقال لهم

 (:والمحبة
هو الذي يحدد أي هذه المعاني المتعهددة  . فالفرقان والحاكم هو السياق: أوال

بأهميـة   بغض عليتذكير من أظهروا شيئا من مناسبة الحديث و. أولى بهذا اللفظ
 .وال عالقة له بموضوع اإلمامة ال من قريب وال من بعيد. محبته

 .عرض ومفهوم الرافضةأن منطوق األحاديث األخرى يت: ثانيا
 فإن األحاديث األخرى جاءت 

رواه احمـد  )« يها أبها بكهر   ُيختل  عليك أبي اهلل والمؤمنون ان »  قال 
  .«ويأبى اهلل والمؤمنون إال أبا بكر» : وبلفظ آخر (.وصححه األلباني

إن لم تجديني فأت أبـا   »: وقال للمرأة التي جاءت تسأله قبل يومين من موته
 .«بكر

وقد أورد الحسـكاني الرافضـي هـذه    .«مروا أبا بكر فليصل بالناس» ل وقا
عبد اهلل الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائـي  أخبرنا أبو : الرواية المكذوبة فقال

حدثني محمد بن سهل حدثنا زيد بن إسماعيل مـولى  : حدثنا أبو أحمد البصري قال
عيينة عـن جعفـر بـن     االنصاري حدثنا محمد بن أيوب الواسطي عن سفيان بن

لما نصب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم عليـا  : محمد عن أبيه عن علي قال
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طار ذل  في الـبالد فقـدم علـى     من كنت مواله فعلي مواله: يوم غدير خم فقال
أمرتنا عن اهلل أن نشهد أن ال إلـه إال  : رسول اهلل النعمان بن الحرث الفهري فقال

وأمرتنا بالجهاد والحج والصلوة والزكاة والصـوم فقبلناهـا    اهلل وأن  رسول اهلل،
فهـذا  . من كنت مواله فهذا مواله: من ، ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغالم فقلت

اهلل الذي ال إله إال هـو  : قال. أمر من عند اهلل: شئ من  أو أمر من عند اهلل  قال
فـولى النعمـان   : قال. من اهللاهلل الذي ال إله إال هو إن هذا : إن هذا من اهلل  قال

اللهم إن كان هذا هو الحق من عند  فأمطر علينا حجارة من السـماء   :وهو يقول
سـأل   فرماه اهلل بحجر على رأسه فقتله فـانزل اهلل تعـالى   . أو ائتنا بعذاب أليم

 (. 2/311شواهد التنزيل للحسكاني)انتهى  .سائل
فار قـريش نسـبها الرافضـي إلـى     ين فإن هذه كلمة ككذابقاتل اهلل ال: قلت

 .الصحابي الجليل زيد بن أرقم
 (.10/2/611سلسلة الضعيفة)وقد كذب شيخنا األلباني هذه الرواية 

والرواية ذكرها رافضي إسمه الحسكاني الحنفـي زورا الرافضـي حقيقـة،    
ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين فقد . والرافضة عند األحناف كفار

فتاوى السبكي . )شافعي والظاهر من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكرعند ال
. «وذكر في كتاب الفتاوى أن سب الشيخين كفر وكذا إنكـار إمامتهمـا   (.2/510

ال أصلي خلف جهمي وال رافضـي   »: وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول
 (.2/733شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي. )«وال قدري
وهو مـتهم بادعـاء   . ول الرواة أبو بكر محمد بن أحمد المفيد الجرجرائيوأ

 «وهـو مـتهم  » ولذل  قال الحافظان الذهبي وابن حجر العسقالني . أسانيد مختلقة
 (.6/25لسان الميزان 1/216الكشف الحثيث)

 كذب عبد الحسين
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عبد الحسين أن أهل السنة أخرجوا سـتة أحاديـث بأسـانيدهم     كذابوزعم ال
 (.122المراجعات)« مرفوعة إلى رسول اهلل ال

 . فلم أجد من ذل  شيئا
أن الحاكم قد رواها في مستدركه، وقلده الخمينـي علـى   : كذابكذل  زعم ال

 (.156كشف األسرارص)طريقة الرافضة في سرقة الالحق من السابق 
. فإن الرواية ال وجود لها في المستدر . ان شريكان في الكذبكذابوكالهما 

 .إنما تضمن النص الكالم على النضر بن الحارث بن كلدة أنه هو الذي قال ذل و
وكيف تكون اآلية متعلقة بإمامة علي ورفض الصحابة لها واآلية مكية كمـا  

  (6/263)في الدر 
 شبهة حول أن مولى تأتي بمعنى أولى

 :وقد أجاب الباقالني عن هذه الشبهة فقال رحمه اهلل
 يل قولـه تعـالى   بـدل  (أولى)تأتي في اللغة بمعنى لى مووأما قولهم بأن » 

إيما امـرأة  »  قول النبي يل وبدل .لى بكميعني هي األو مأوكم النار هي مولكم

 .«بغير إذن وليها فنكاحها باطل يريد بغير إذن موالها المال  ألمرهانكحت 
ن قوله يقال لهم ليس فيما ذكرتموه ما يدل على أن معنى مولى معنى أولى ألف

 .هي مولكم المراد به مكانهم وقرارهم وكذل  فسره الناس
فليس وليها من موالها في شيء ألن أبـا المـرأة   ( بغير إذن وليها)وأما قوله 

وإن كان ولي األمة مولى لهـا  . لها ىوأخوتها وبني عمها أولياؤها وليسوا مول

 .وليس بمولىألنه لم يكن مولى لها من حيث كان وليها ألن ما ذكرناه ولي 
 :وأما احتجاجهم بقول األخطل

   وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا   فأصبحت موالها من الناس كلهم    
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فأصبحت موالها إنما اراد ناصرها والحامي عنها ألن المولى يكون بمعنـى  
الناصر وكان عبد المل  بن مروان إذ ذا  أقدر على نصرها وأشدها تمكنـا مـن   

قريش أن تهاب وتحمدا أي إن  أقدرها على إعزاز ونصرة ذل  فلهذا قال وأحرى 
 .وإجالل وإهابة وإذا كان ذل  كذل  بطل ما قلتم

أثبت له الوالية عليهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعته واالنقياد فلو كان إنما 
ألوامره لوجب أن يكون قد أثبته إماما وأوجب الطاعة له آمرا وناهيا فـيهم مـع   

فلما أجمعت األمة على فساد ذل  وإخراج قائله مـن الـدين     وجوده سائر مدته
ثبت أنه لم يرد به فمن كنت مواله من كنت أولى به ولم يرد بقوله فعلي مواله أنه 

مـوالي  به ويدل على ذل  أيضا ويؤكده ما يروونه من قول عمر أصـبحت   أولى
تمهيـد  )« نكرفأخبر أنه قد ثبت كونه مولى له ولكم مؤمن فلم يومولى كل مؤمن 

 (.1/253ل وتلخيص الدالئلاألوائ
الهوالء والقهرب   )وبمعنهى  ( أولهى )يأتي بمعنى ( مولى)إذا كان لفظ : قلت
 (:والمحبة

هو الذي يحدد أي هذه المعاني المتعهددة  . فالفرقان والحاكم هو السياق: أوال

ـ  بغض عليتذكير من أظهروا شيئا من مناسبة الحديث و. أولى بهذا اللفظ ة بأهمي
 .وال عالقة له بموضوع اإلمامة ال من قريب وال من بعيد. محبته

 .أن منطوق األحاديث األخرى يتعرض ومفهوم الرافضة: ثانيا
 فإن األحاديث األخرى جاءت 

رواه احمـد  )« يها أبها بكهر   ُيختل  عليك أبي اهلل والمؤمنون ان »  قال 
وقال للمرأة  .«إال أبا بكر ويأبى اهلل والمؤمنون» : وبلفظ آخر(. وصححه األلباني

وقـال   .«إن لم تجديني فأت أبـا بكـر   »: التي جاءت تسأله قبل يومين من موته
 .«مروا أبا بكر فليصل بالناس»

 من لم يزر قبري فقد جفاني
 .2/217ذكره ابن الجوزي في الموضوعات  31شفاء السقام 
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 من لم يقل علي خير الناس فقد كفر
قال الحـافظ  . وهو أحد ضعفاء الحديث. الكوفير آفة الحديث محمد بن كثي 

 (.3/11تسديد القوس)« أخرجه ابن عدي من طرق كلها ضعيفة»ابن حجر 
المغنـي فـي   )« متهم» قال عنه ابن عدي : وكذل  عبد اهلل بن جعفر الثعلبي

 (.2/77وميزان االعتدال 3/261وانظر لسان الميزان 1/332الصعفاء
أنظـر الآللـئ   )ي وابن الجـوزي بالوضـع   وحكم عليه السيوطي والشوكان

 1/260الموضوعات 1/327الفوائد المجموعة 1/300المصنوعة

 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية
فمـا  . ولكن من اختبأ عنه إمامه وبقي في سرداب كان اختباؤه اختباء جاهلية
ليفـا  ذنب المسكين إن لم يعرف إمامه حينئذ الختبائه عنه في سرداب  أليس هذا تك

 بما ال يطاق  
 .«إسناده ضعيف» 5/211الهيثمي في مجمع الزوائد أما الحديث فقد قال عنه 

 وأما الحديث المعروف فهو المروي عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النبي
  له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة  من نزع يدا من طاعة فال حجة »قال

 .«فقد مات ميتة جاهلية
من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد تكون األمة فـي وقـت مـن    وفرق بين 

له إمام بايعه المسـلمون فخـرج عـن     بخالف من يكون. األوقات خالية عن إمام
 .طاعته

 مات شهيدامات على حب آل محمد من 
مات علـى  مات شهيدا أال ومن مات على حب آل محمد من » تمام الحديث 
مات تائبا أال ومن ت على حب آل محمد مامات مغفورا له أال ومن حب آل محمد 
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مات على حـب آل  مات مؤمنا مستكمل اإليمان أال ومن مات على حب آل محمد 
مات على حب آل محمـد  بشره مل  الموت بالجنة ثم منكر ونكير أال ومن محمد 

مات علـى حـب آل   يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها أال ومن 
جعـل  مات على حب آل محمد ره بابين إلى الجنة أال ومن فتح اهلل له في قبمحمد 

مات على السـنة  مات على حب آل محمد اهلل قبره مزار مالئكة الرحمة أال ومن 
والجماعة أال ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بـين عينيـه   
 آيس من رحمة اهلل أال ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا أال ومن مـات 

 .«على بغض محمد لم يشم رائحة الجنة
ومن مخادعة عبد الحسين واستعمال ألفاظ التدليس التي ال قيمة لها . موضوع

المراجعـات  )« أرسلها الزمخشري إرسال المسلمات» عند أهل العلم بالرواية قوله 
 «لعن اهلل من تخلف عن جيش أسامة)وقد لعب هذه الحيلة كما في رواية (. 30ص

 .لشهرستاني أرسلها إرسال المسلماتوزعم أن ا
 –وهذه طريقته المعهودة وهي أنه إذا لم يجد للرواية سندا عند أحد المـؤلفين  

فإنه يستعمل هذه العبارة المطاطة ليوهم الناس أنه ال يحتاج إلى  –ال أقول المحثين 
واألصل في المرسل أنه ال قيمة له إال ما اسـتثني ممـن يـؤمن إرسـالهم     . سند
وليس الشهرستاني وال الزمخشري من المعروفين بالحديث حتـى  . عبي وغيرهكالش

 .يقال بأنهما أرسال الرواية

 من مات وفي قلبه بغض لعلي فليمت إن شاء اهلل يهوديا
: وهو آفـة هـذه الروايـة   . كان يضع الحديث كان ببغداد: فيه علي بن قرين

ال لي يحيى بن معـين ال  حدثني أحمد بن محمود قال حدثنا عثمان بن سعيد قال ق
خبيث ومن حديثه ما حدثناه عبـد   كذابتكتب عن على بن قرين شيخ ببغداد فإنه 

الشعبي قال حدثنا علي بن قرين قال حدثنا الجارود بن يزيد عن بهز  هروناهلل بن 
مات وفي قلبه بغض لعلـي  من  بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل 
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يا ليس بمحفوظ من حديث بهز وال من حديث جارود وعلى فليمت يهوديا أو نصران
بن قرين وضع هذا الحديث وال يعرف من حديث جارود إال عن علي بـن قـرين   

 وجارود مترو  الحديث وعلي وضعه على جارود
 (.2/252و 2/211لسان الميزان)« رواه العقيلي وهو موضوع»قال الحافظ 

 من مات ولم يعرف إمام زمانه
وقد نص أئمة الشيعة على عدم وجود النص علـى  . ث بهذا اللفظال يوجد حدي

وهو الالئق أن يقولوه وإال صار زرارة ضاال ألنه مات ولم يعـرف  . ء أئمتهمأسما
 .وإليكم فتوى الخوئي حول ذل . إمام زمانه وغيره كثير

الحديث المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي يروي به :  1222سؤال 
على بعض أصحابه ، بل وعموم الشيعة بعد وفاة االمام الصـادق  ما جرى عليه و

عليه السالم وكيف انه كان مع ثلة من أصحاب الصادق ثم كـانوا يبحثـون عـن    
الخلف من بعده عليه السالم فدخلوا على عبد اهلل بن جعفر وقد اجتمع عليه النـاس  

ن مـن االمـام   ثم انكشف لهم بطالن دعوى امامته ، فخرجوا منه ضالال ال يعرفو
كيف نجمع بين هذه الرواية التي تدل علـى جهـل كبـار    . . . إلى آخر الرواية 

: االصحاب باالمام بعد الصادق عليه السالم وبين الروايات التي تحدد أسماء االئمة
جميعا منذ زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  وهل يمكن اجماع االصحاب على 

 ا بمعرفة االمام بعد االمام   جهل هذه الروايات حتى يتحيرو
الروايات المتواترة الواصلة الينا من طريق العامة والخاصة » : الخوئيأجاب 

قد حددت االئمة عليهم السالم بإثني عشر من ناحية العدد ولم تحـددهم بأسـمائهم   
عليهم السالم واحدا بعد واحد حتى ال يمكن فرض الش  في االمام الالحـق بعـد   

ه والتستر عليـه  اءالسابق بل قد تقتضي المصلحة في ذل  الزمان اختفرحلة االمام 
لدى الناس بل لدى أصحابهم عليهم السالم اال أصحاب السر لهم، وقد اتفقت هـذه  

 (.2/253صراط النجاة) انتهى« غير هذا المورد، واهلل العالمالقضية في 
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هل نلوم من وإال ف .جاهليةإمامة  تهمن لم يمت وبقي مختبئا فإمام: وبعده نقول
  مات ولم يعرف مختبئا  هو يختبئ علينا وعلينا أن نعرفه 

 كيف نعرفه وقد لعنت كتب الشيعة من يجترئ على معرفة اسمه  
وكذل  ملعون ملعون من سماني في محفـل  . وال يحل لكم تسميته» قالوا فقد 
  .من الناس

 .محمد بن الحسنبن عبد اهلل أم اكيف نعرفه وهو المفترض أن يكون محمد 
 .كيف نعرفه ولم تصح فيه األسانيد

وقد افترق الشيعة فيه الى عشرات الفرق الختالفهم على كـل جزئيـة مـن    
أم مليكـة أم  . وهل هو ابن سوسن أم نرجس أم صقيل أم ريحانة .جزئيات المهدي

 خمط أم مريم بنت زيد العلوية 
 هل ماتت فاطمة وهي تعرف إمام زمانها 

المهدي وكيف نستطيع أن نصدقهم فيما عنـدهم مـن تواقيـع     من هم سفراء
 يزعمون أنها توقيع المهدي 

 من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 .إسناده ضعيف 5/211قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 وأما الحديث المعروف فهو المروي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي
  له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة  ة فال حجةمن نزع يدا من طاع »قال
 .«مات ميتة جاهلية فقد

وفرق بين من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد تكون األمة فـي وقـت مـن    
له إمام بايعه المسـلمون فخـرج عـن     بخالف من يكون. األوقات خالية عن إمام

 .طاعته



 

 
488 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

 نادى المنادي يوم القيامة يا محمد نعم األب أبوك 
 .ألخ عليابراهيم ونعم وإ

 (.3301سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة رقم)موضوع 

 وأهل بيتي أمان ألمتيالنجوم أمان ألهل السماء 
المطالـب  )« قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية  هذا إسـناد ضـعيف  

 .(11/316العالية
ـ  القاضي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو حدثنا »وفي رواية   مـن  دانبهم

 اهلل عبـد  ثنا العرني الحكم بن القاسم ثنا اليشكري المغيرة بن محمد ثنا كتابه أصل
 النبي عن أبيه عن المنكدر بن محمد عن سوقة بن محمد حدثني مرة بن عمرو بن

 مـا  السماء أتى النجوم طمست فإن السماء ألهل أمان النجوم وسلم عليه اهلل صلى
 أمان بيتي وأهل يوعدون ما أصحابي أتى قبضت افإذ ألصحابي أمان وأنا يوعدون
 (.5/316المستدر )« يوعدون ما أمتي أتى بيتي أهل ذهب فإذا ألمتي

« فيـه نظـر  » نقل الحافظ قول السليماني : وفسه محمد بن المغيرة اليشكري
 .فالحديث بذل  ضعيف جدا(. 5/316لسان الميزان)

 علي فيمن أنكر والية (سأل سائل بعذاب واقع)نزلت 
وقد ، هذه رواية مكذوبة ذكرها الثعلبي في تفسيره ومنها نقلها بقية المفسرين

أجمع الناس كلهم علي أن ما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه 
والنبي صلى اهلل عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذل  بل رجع من ، من حجه

ث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم و حجة الوداع إلى المدينة وفي هذا الحدي
شاع في البالد جاءه الحارث وهو باألبطح واألبطح بمكة فهذا لم يعلم متى كانت 

وأيضا فان هذه )!!( كما أن هذا الرجل ال ُيعرف في الصحابة  )!!(قصة غدير خم 
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السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم قبل بعشر سنين أو 
   !!أكثر من ذل  فكيف تكون نزلت بعده

 نزلت عبس وتولى في عثمان بن عفان
 أين أسانيد هذه الرواية التي تحكي نزول هذه اآليات في عثمان 

كان رسول اهلل صـلى اهلل عليـه   » : الصادق أنه قالبل قد رووا عن جعفر 
يعاتبني اهلل في   ال واهلل، ال! مرحبا مرحبا: وآله إذا رأى عبد اهلل بن أم مكتوم قال

وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم " أبدا
نـور الثقلـين    17/77بحـار األنـوار   10/266البيـان  مجمـع )« مما يفعل به
مجمع  3/161تفسير البرهان 20/202تفسير الميزان للطباطبائي 5/501للحويزي

 (.3/112البحرين للطريحي
فما موقف الرافضة من آيات أخر  تتنافي وأخالق النبي ( سعب)فإن كانت 
وتخفي في نفس  ما اهلل مبديه وتخشـى النـاس واهلل أحـق أن     مثل قوله تعالى 

  تخشاه
ِإذًا لََّأَذْقَناَ   72َوَلْواَل َأن َثبَّْتَناَ  َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِلياًل  وقوله 
  75اِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثومَّ اَل َتِجُد َلَ  َعَلْيَنا َنِصيًرا ِضْعَف اْلَحَي

َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس  ن الرسل وهو من أولي العزم م –وقوله لنبي اهلل نوح 
 .َلَ  ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعظوَ  َأن َتكووَن ِمَن اْلَجاِهِليَن

 نزلت في علي ثالث مئة آية
وآفته . وهو إسناد واه جدا. عن الضحا  عن ابن عباسجويبر . ضعيف جدا
والضحا  وهو ابن مزاحم الهاللي لم يلق ابن .. شعيف جدا» جويبر قال الحافظ 

 (.2121سلسلة األحاديث الضعيفة)« عباس
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 في علي إنما وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا  نزلت هذه اآلية 
 : تمام الرواية

بجلي حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الصفار لنضر بن إسماعيل العن ا» 
قال ثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد بن سالم الرازي بأصبهان قال ثنا يحيـى  
بن الضريس قال ثنا عيسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عمر بن علي بن أبي طالب 

إنما  اهلل قال ثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي قال نزلت هذه اآلية على رسول 
وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكوة وهم راكعون 

ا ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم فصـلى فـإذ   فخرج رسول اهلل 
 «أعطاني خاتماسائل قال يا سائل أعطا  أحد شيئا فقال ال إال هذا الراكع لعلي 

 .(2121سلسلة الضعيفة)الشيخ األلباني رحمه اهلل هذه الرواية منكرة كما بينه 
نفرد به .. أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: منكر» قال الشيخ األلباني 

قـال  » وهو متهم، قال في الميزان : قلت. ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي
.. سرؤي عن آبائه أشياء موضـوعة : مترو  الحديث، وقال ابن حبان: الدارقطني

 :أضاف« وبهذا اإلسناد تسعة أحاديث مناكير وعامة ما يرويه ال يتابع عليه
مما ال « لإسناده متص» ومما سبق تعلم أن قول األلوسي في روح المعاني » 

الـدر  )في  واعلم أنه ال يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي.. طائل تحته
. عاضيل ال يحـتج بهـا  لشدة ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل وم( 2/213المنثور
 :منها

من طريق محمد بن مروان ( 121أسباب النزول ص)ما أخرجه الواحدي في 
وفيه قصة لعبد اهلل بـن  ... عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به

ومثله محمـد  . محمد بن مروان هو السدي األصغر وهو متهم بالكذب: قلت. سالم
ومثله حديث عمار بن ياسر، أورده الهيثمي . و وهو متر.. بن السائب وهو الكلبي

 .«رواه الطبراني في األوسط وفيه من لم أعرفهم» وقال (. 7/17المجمع)في 
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وليس يصح شـيء  » وأشار الحافظ ابن كثير إلى ذل  فقال بعد حديث الكلبي 
 .(2/72تفسير ابن كثير) «منها لضعف أسانيدها وجهالة رجالها

آلية نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من يهـود  ثبت أن ا» قال األلباني 
 .بإسنادين عنه أحدهما حسن( 6/116)أخرجه ابن جرير . بني قينقاع وحلفهم

عن  (3/115حلية األولياء)ما أخرجه ابن جرير أيضا، وأبو نعيم في : الثاني
سألت أبا جعفر بن محمد بن علي عن قولـه عـز   : عبد المل  بن أبي سليمان قال

ولفـظ أبـي   ) الذين آمنوا من الذين آمنوا  قال : قلنا ..إنما وليكم اهلل وجل 
: غنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب  قـال بل: قلنا( أصحاب محمد : قال: نعيم

  .«علي من الذين آمنوا
 :ثم نقل قول ابن كثير .«وإسناده صحيح» قال األلباني 

د توهم بعـض النـاس أن   وق. أي خاضعون وهم راكعون ومعنى قوله  »
! في حال ركـوعهم : أي ويؤتون الزكاة في موضع الحال من قوله هذه الجملة 

ولو كان هذا كذل  لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، ألنه ممدوح 
« وليس األمر كذل  عند احـد مـن العلمـاء ممـن نعلمـه مـن أهـل الفتـوى        

(10/2/513.) 
 :بد الحسين منهاثم نقل بعضا من أكاذيب ع

 –اعترف به القوشجي، وهو من أئمـة األشـاعرة   كما  –أجمع المفسرون » 
، وأخـرج  على أن هذه اآلية إنما نزلت في علي حين تصدق راكعا فـي الصـالة  

 .«..النسائي في صحيحه نزولها في علي
مـن أعظـم الـدعاوى    ( قد أجمعوا أنها نزلت في علي)وقوله »  :قال شيخنا
ولو كان المـراد باآليـة أن   .. سير الثعلبي فيه طائفة من الموضوعاتالكاذبة، وتف

يؤتي الزكاة في حال الركوع لوجب أن يكون ذل  شرطا في المواالة وأن ال يتولى 
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صيغة ( يقيمون الصالة)وقوله . المسلم إال عليا فقط، فال يتولى الحسن وال الحسين
 .جمع فال تصدق على فرد واحد

ين للشيخ األلباني أنه فلكي رياضي كانـت وفاتـه سـنة    أما القوشجي فقد تب
فهل : فإن كان كذل  فهو ماتريدي وليس بأشعري. وكان من فقهاء الحنفية( 171)

 لغاية في نفس يعقوب ( من أئمة األشاعرة)كان قوله 
لها قرون، فقال بين يدي حديث أبي  وزاد الخميني كذبة أخرى» : قال شيخنا

بـأن   -أحاديث أهل السنةمن  –في أربعة وعشرين حديثا وقد جاء » : ذر الباطل
هذه اآلية في علي بن أبي طالب، وننقل هنا واحدة من تل  األحاديث التي ذكرهـا  

ثم نقل حديث أبي ذر وقد علمت أنه من الذهبي وابن تيمية أنـه مـن   « أهل السنة
 .« الكذب الموضوع
كـذب فإنـه لـم    ( سائيوأخرج الن) -يعني عبد الحسين– قوله» : قال شيخنا

زد على ذل  أن الحافظ المزي لم يـورد  .. يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه
الحديث مطلقا في مسند عبد اهلل بن سالم من أطرافه وهو يعتمد فيه علـى السـنن   

 .الكبرى للنسائي
فمن أكاذيبه المكشوفة ( أخرجه النسائي في صحيحه( )عبد الحسين)وأما قوله 

 . ين في هذا العلم يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بالصحيحفإن المبتدئ
» في ترجمة نفيع بن الحـارث  ( 111عبد الحسين في المراكعات ص)ويقول 

يضعف » : فهذا كذب عليه كيف وهو القائل فيه. «واحتج به الترمذي في صحيحه
 511لـى إ 10/2/510سلسلة الضعيفة)انتهى كالم شيخنا رحمه اهلل . «في الحديث

 (.2121ح رقم
األعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد مـن   نفيع »: الئتكلم فيه الترمذي قا: قلت
 .(باب ما جاء في كتمان العلم 5/21سنن الترمذي) «أهل العلم

 :قال شيخنا
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هـذه  » : عقب اآلية (3/512تفسير البحر المحيط)قال العالمة أبو حيان في 
ص من المنافق، ألن المنافق ال يـداوم علـى   بها المؤمن الخال( اهلل)أوصاف ميز 

وقـال   وإذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى الصالة وال على الزكاة، قال تعالى 
 .أشحة على الخير تعالى 
  يعنين إمامكم ( وليكم)وهل معنى  كم ولي في هذه اآلية : سألاآلن أو

فهـل  .. إمامكم اهلل اإنم: إن كان معنى الولي هو اإلمام صار معنى اآلية هكذا
   الذي يصير اهلل فيه إماما هذا التفسيرشيعي يرتضي ال

فبيعة علي للخلفاء وتزويج أحـدهم  ( األولى بالتصرف)وإن كان معنى الولي 
فـاذا  . انما الشورى للمهـاجرين واالنصـار   «ابنته وتسمية أبنائه بأسمائهم وقوله 

فكيف يشهد علي برضـا اهلل  . »اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذل  هلل رضا
 عمن يبايعه المهاجرون واألنصار ثم هو ال يرضى بما رضي به اهلل 

لزم أيضا من هذا الفهـم  : وإن كان المفهوم من إيتاء الزكاة أثناء حال الركوع
ويلزم من ذل  أن . إقام الصالة أثناء لكونها معطوفة على إيتاء الزكاة أثناء الركوع

بمعنى االتيان بتكبيرة اإلحـرام فـي حـال    .  عند حال الركوعال تقام الصالة إال
 .الركوع وليس عند القيام

.. في خمسة( إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس)نزلت هذه اآلية 
 علي وفاطمة

 »رواه البزار وفيه بكير بن يحيى بن زبـان وهـو ضـعيف    «قال الهيثمي 
 (.1/167مجمع الزوائد)

 :رضي اهلل عنهويعارضه ما ثبت عن عكرمة 
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 في نساء النبي خاصة( ..إنما يريد اهلل ليذهب)هذه اآلية نزلت 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمـة  » 

عن ابن عباس رضي اهلل عنها في قوله إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الـرجس أهـل   
إسناده حسن كمـا  )« خاصة البيت قال نزلت في نساء النبي  صلى اهلل عليه وسلم

إن كان المراد أنهن سـبب  » قال ابن كثير (. 2/201قاله محقق سير أعالم النبالء
النزول دون غيرهن فصحيح، وإن كان المراد أنهن المراد دون غيرهن ففي هـذا  

وال يمكن تقديم الضـعيف  . فهذا يؤكد نزول اآلية خاصة في نساء النبي  (.نظر
 .على الصحيح

ه الرواية شن الرافضة على عكرمة هجوما عنيفا لتصريحه بعبارة وبسبب هذ
 .تهدم مذهبهم من القواعد

 وثناء الناس عليه ةركرمرة عرترجم
ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر » قال الحافظ في التقريب 

 (.2673تقريب التهذيب)« وال تثبت عنه بدعة
التـاريخ  )« إال احـتج بعكرمـة  نا ليس أحـد مـن أصـحاب   » قال البخاري 

 (.221ونقله الحافظ في مقدمته ص 7/21الكبير
كنت جالسا مع أبي أمامـة بـن   » قال محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم 

سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكر  اهلل هل سمعت بن عبـاس  
 .بو أمامة نعميقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي فقال أ

 .«وهذا إسناد صحيح »قال الحافظ في الفتح 
 .«قال لي بن عباس انطلق فافت الناس» وقال يزيد النحوي عن عكرمة 

أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها » وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال 
مسائل عن عكرمة فجعلت كأني أتباطأ فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة مـولى  

 .«اس هذا أعلم الناسبن عب



 

 
495 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

 .«ما بقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة» وقال الشعبي 
وقال حبيب بن أبي ثابت مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبير قال فحدثهم فلما 

 .«تنكران مما حدث شيئا قاال ال» قام قلت لهما 
حدثني فالن قال كنت جالسا إلى عكرمة وسـعيد بـن جبيـر    » وقال أيوب 
قال وعطاء في نفر فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ وكأن على  وطاوس وأظنه

: رؤوسهم الطير فما خالفه أحد منهم أال أن سعيدا خالفه في مسألة واحدة قال أيوب
 .«أرى بن عباس كان يقول القولين جميعا

كان عكرمة من جلة العلماء وال يقدح فيه كالم » وقال أبو عمر بن عبد البر 
 (.230-225مقدمة الفتح ) «ال حجة مع أحد تكلم فيهمن تكلم فيه ألنه 

 كتب التفسير عالة على عكرمة
بل قد أخرج عنه . وكتب التفسير مملوءة بالرواية عن عكرمة عن ابن عباس

وإنما روى له مسلم حديثا واحدا ولم يروي عنـه  . البخاري ومسلم في الصحيحين
 . لما بلغه من موقف مال  منه

 وفضله م عكرمةدفاع العلماء عن عل
كان الحسن من أعلم الناس بالحالل والحرام وكان عطاء من » قال قتادة عن 

 .(2/30التمهيد) «أعلم الناس بالمناس  وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير
 .قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا اعلم من  قال نعم عكرمة

 .تب عنهوعن أيوب وسئل عن عكرمة فقال لو لم يكن عندي ثقة لم أك
وقال جعفر الطيالسي عن بن معين إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمـة فاتهمـه   
على اإلسالم وقال عثمان الدارمي قلت البن معين أيما أحب إلي  عكرمة عن بـن  
عباس أو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عنه قال كالهما ولم يختر فقلت فعكرمة أو 

وقال النسائي في التمييز وغيره ثقة وتقـدم   سعيد بن جبير قال ثقة وثقة ولم يختر
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توثيق أبي حاتم والعجلي وقال المروزي قلت ألحمد بن حنبل يحتج بحديثـه قـال   
 .نعم

وقال العباس بن مصعب المروزي كان عكرمة أعلم موالي بن عباس وأتباعه 
 بالتفسير وقال أبو بكر بن أبي خيثمة كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي

منده أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيـادة   قال بن
على سبعين رجال من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة ال تكاد توجد منهم لكبير 
أحد من التابعين على أن من جرحه من األئمة لم يمس  عن الروايـة عنـه ولـم    

قرن إلى زمن األئمة الـذين   يستغن عن حديثه وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد
أخرجوا الصحيح على أن مسلما كان أسوأهم رأيا فيه وقد أخرج له مع ذل  مقرونا 
وقال أبو عمر بن عبد البر كان عكرمة من جلة العلماء وال يقدح فيه كالم من تكلم 
فيه ألنه ال حجة مع أحد تكلم فيه وكالم بن سيرين فيه ال خالف بين أهل العلم أنه 

أعلم بكتاب اهلل من بن سيرين وقد يظن اإلنسان ظنا يغضب له وال يمل  نفسه كان 
قال وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة من الموطأ وال أدري ما صحته ألنه قـد  
ذكره في الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن بن عباس وتر  عطاء في تل  

 .المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناس 
 لماذا ينقم الرافضة على عكرمة

وال تعجب من نقمة الرافضة عليه فإنهم ما نقموا منه إال لتل  الرواية الثابتـة  
وهي تهدم عقيدة الرفض المبنية . عنه أن آية التطهير نزلت في نساء النبي خاصة

فإنه إذا صح قول عكرمة . على ادعاء آية التطهير في علي فاطمة وحسن وحسين
 .لرفضبطل مذهب ا

 دفع الشبهات عن عكرمة
 : التالية موراألوذكر الحافظ ابن حجر أن مدار اتهام عكرمة على 

 . أنه رمي بالكذب -1
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 . أنه كان يرى رأي الخوارج -2
 .أنه كان يقبل الهدايا من األمراء -3
 .أنه ربما رجع عن قول ابن عباس إلى قول ابن مسعود -2

  .رمي بالكذبعكرمة أن 
ال تكذب عني كما كان يكذب عكرمة على » :  بن عمر كان يقولوأن عبد اهلل

فقد رد الحافظ بن حجر هذه الرواية وقال بأنها لم تثبت ألنها من رواية  .ابن عباس
ومـن  » قال ابن حبان . خلف الجزار عن يحيى البكاء ويحيى هذا مترو  الحديث

» ه الرواية فقـال  وشك  الطبري في هذ« المحال أن يجرح العدل بكالم المجروح
وقد اتهم عكرمة بسبب قوله بأن النبي  (.227مقدمة الفتح )« إن ثبت هذا عن عمر

وقد ظلم عكرمة في ذل  فقد روي قول ابن عباس مـن  . تزوج ميمونة وهو محرم
 . ولعله من هذا الباب. والحجازيون يطلقون الكذب على الخطأ. طرق عديدة

ر فهو محتمل ألوجه كثيرة ال يتعـين  وقال بن جرير أن ثبت هذا عن بن عم
منه القدح في جميع روايته فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبـه  
فيها قلت وهو احتمال صحيح ألنه روى عن بن عمر أنه أنكر عليه الرواية عـن  
بن عباس في الصرف ثم استدل بن جرير على أن ذل  ال يوجب قدحا فيـه بمـا   

سالم بن عبد اهلل بن عمر أنه قال إذ قيل له إن نافعا مـولى بـن    رواه الثقات عن
عمر حدث عن بن عمر في مسألة اإلتيان في المحل المكروه كذب العبد على أبي 
قال بن جرير ولم يروا ذل  من قول سالم في نافع جرحا فينبغي أن ال يروا ذلـ   

كـذب فـي    من بن عمر في عكرمة جرحا وقال بن حبان أهل الحجاز يطلقـون 
موضع أخطأ ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات ويؤيد ذل  إطالق عبادة بن 

 الصامت
وأما تكذيب ابن عباس لعكرمة فهي من طريق يزيد بن أبي زياد وهو غيـر  

 .«وهو كما قال» قال الحافظ . كما صرخ ابن حبان. وال يحتج بنقلهثقة 
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  هل كان عكرمة يكذب؟
ن محمد بن عمر بن البراز أنا أبو الخطاب نصر بـن  أنبأ أبو منصور سعيد ب

أحمد بن البطر أنا محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوية أنا أحمد بن كامل القاضي 
نا محمد بن فضـيل عـن    حدثني سهل بن علي الدروي نا عبداهلل بن عمر القرشي

 عثمان بن حكيم كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقـال 
يا أبا أمامة أذكر  اهلل هل سمعت بن عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه 

 « فإنه لم يكذب علي فقال أبو أمامة نعم
وانظـر   221مقدمة فـتح  البـاري ص  )« وهذا إسناد صحيح» قال الحافظ 
 (.5/16سير أعالم النبالء 21/13تاريخ دمشق 20/271تهذيب الكمال

 من الخوارجكان عكرمة أن 
فأما البدعة فإن تثبت عليه فال تضر حديثه ألنه لم يكن داعيـة  » الحافظ  قال

أكان عكرمة إباضـيا  : قلت ألحمد بن حنبل» وقال الجوزجاني . «مع أنها لم تثبت
 .هكذا بصيغة التمريض: قلت. «فقال يقال إنه كان صفريا

ارج وأما ذم مال  فقد بين سببه وأنه ألجل ما رمي به من القول ببدعة الخـو 
وقد جزم بذل  أبو حاتم قال بن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة فقـال ثقـة قلـت    

 .يحتج بحديثه قال نعم إذا روى عنه الثقات
 موقف مالك من عكرمة

وانظر . على أن هذا الموقف ليس هو المشهور المعتمد ممن عرف عنه بدعة
لنـا صـدقه   شيعي جلد لكنه صـدوق ف » ما قال الذهبي في أبان بن تغلب الكوفي 

 .(1/111ميزان االعتدال)« وعليه بدعته
والذي أنكر عليه مال  إنما هو بسبب رأيه على أنه لم يثبت عنه مـن وجـه   
قاطع أنه كان يرى ذل  وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم وقد بـرأه  
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عكرمة مولى بن عباس رضـي  : أحمد والعجلي من ذل  فقال في كتاب الثقات له
 .عنهما مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية اهلل

 ا أم يصير غاليا في تحريم الكذب كذابوحتى لو ثبت ذل  عنه فهل يصير 
التناقض بمكان أن يجتمع في عكرمـة الكـذب واعتقـاد طريقـة     أليس من 

قد جهل من كذبه أن الكذب عند الخوارج قرين الشر  في التخليد فـي    لالخوارج
عكرمة من الخوارج فإننا نروي عنه وهو ثقة عنـد أكثـر أهـل    فإن كان  .نارال

 .والخوارج خير من الروافض في التنزيه عن الكذب. الحديث
فما بال  بمـن يعتقـد    .ان معروفا بصدقهونحن نروي لمن عرف تشيعه وك

وشتان في الحرص على الصدق بـين الخـوراج وبـين    في النار   كذاببخلود ال
وقد روى أهل . في النارفي الخلود الشر  ككبيرة  كذبلخوارج يرون الوا. الشيعة
ظهر في الشيعة ولم يكـن يعـرف عنـد     كذببالتشيع مع أن العرفوا من عالسنة 

قال بن جرير لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المـذاهب الرديئـة    .الخوارج
  أكثر محدثي ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذل  للزم تر

 .األمصار ألنه ما منهم إال وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه
 . أنه كان يقبل جوائز األمراء

وأما قبوله لجوائز األمراء فليس ذل  بمانع من قبـول روايتـه   » قال الحافظ 
وهذا الزهري قد كان في ذل  أشهر من عكرمة ومع ذل  فلم يتر  أحـد الروايـة   

 .عنه بسبب ذل 
 إلى بن مسعود ترك قول ابن عباسربما كرمة أن ع

في تفسير البطشـة الكبـرى   وأما طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله 
ا أخبره به عن بن مسعود فالظاهر أن هذا يوجب الثناء على عكرمة ال القدح إلى م

 .إذ كان يظن شيئا فبلغه عمن هو أولى منه خالفه فتر  قوله ألجل قوله
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 في علي والذي جاء بالصدق وصدق به ة نزلت هذه اآلي
وتابعه ليث عـن  . وهو ضعيف جدا. فيه ابن مجاهد وهو عبد الوهاب. منكر

وقـد  . وهو ابن أبي سليم، وكان اخـتلط . ابن مجاهد ولكن ليثا نفسه ضعيف أيضا
الـذين   والذي جاء بالصدق وصـدق بـه   : عن مجاهد: خالفهما منصور فقال
أخرجـه  . هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيـه : قيامة فيقولونيجيئون بالقرآن يوم ال

 (.2121أنظر سلسلة األحاديث الضعيفة. )ابن جرير الطبري بإسناد صحيح

 في علي (ومن عنده علم الكتاب)نزلت هذه اآلية 
فإن في السـند عطيـة   . ورد من طرق ضعيفة أن عليا هو المعني بهذه اآلية

فإن عطيـة قـد   . وهذا سند ضعيف جدا بل منكر. العوفي عن أبي سعيد الخدري
ومن تدليسه أنه كان يقول حدثني أبو سعيد موهما بأنه . اجتمع فيه التشيع والتدليس

أخذ الرواية عن أبي سعيد الخدري بينما لم يدر  أبا سعيد الخدري وإنما هو أبـو  
 .سعيد الكلبي

بن سـالم حـديث    وورد في سنن الترمذي ما يفيد أن اآلية نزلت في عبد اهلل
( 3216حسب طبعات أخرى أو بحسـب تـرقيم األلبـاني     3301أو 3256رقم)

مناقـب   511تفسير األحقاف وص 212ص)ضعفها األلباني في ضعيف الترمذي 
 (.عبد اهلل بن سالم

ويشهد لهذا الضعف أن اآلية مكية وعبد اهلل بن سالم أسلم في المدينـة كمـا   
 .الى وروى استنكار ذل  عن مجاهدأشار إليه ابن كثير رحمه اهلل تع
عن الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ( 1/125)وروى أيو نعيم في الدالئل 

ضعيف أن عبد اهلل بن سالم كان قد انطلق إلى مكة ليعلن إسالمه إلى رسـول اهلل  
 وهي رواية منكرة أشار الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى نكارتهـا  . قبل هجرته

 2/512)ة تفسير سورة الرعد ي نهايكما ف
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عطف على لفظ الجاللة وأن المراد به أهل العلم بالتوراة واإلنجيل ويدل لـه  
َفِإن كونـَت   (وقوله  )َشِهَد اللَُّه َأنَُّه اَل ِإَلاَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَلاِئَكةو َوُأْولووْا اْلِعْلِم  (قوله تعالى 

َفاْسـَألووْا   (وقولـه   )اْسَأِل الَِّذيَن َيْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلَ  ِفي َش ٍّ مِّمَّآ َأنَزْلَنآ ِإَلْيَ  َف
 َأْهَل الذِّْكِر ِإن كوْنتوم اَل َتْعَلُموَن 

إسم جنس يفيد كل من كان عنده علم الكتـاب ممـن   ( من عنده علم الكتاب)
لـه  ونعته في كتبهم المتقدمة وليس واحدا فقط كما يدندن حو يجدون صفة محمد 

وكمـا  (. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل)كما قال تعالى  .الرافضة
الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فـي التـوراة   )قال 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفـون أبنـاءهم وإن   )وقوله تعالى (. واإلنجيل
ـ وما كنت تتلو من قب)وقوله تعالى (. لمونفريقا منهم ليكتون الحق وهم يع ه مـن  ل

َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن . كتاب وال تخطه بيمين  إذن الرتاب المبطلون
 (.21:العنكبوت( )ُأوتووا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد ِبآياِتَنا ِإلَّا الظَّاِلُموَن

الذي كانوا يرجعون إلى أهل قال القرطبي وهذا إحجاج على مشركي العرب 
 .وذكر النجاشي واحدا منهم. في التفاسير –من آمن منهم  –ب الكتا

 في علي ومن الناس من يشري نفسه نزلت هذه اآلية 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا عاصم بن الحسن أنا أبـو  » : تمام الرواية

عبـد الـرحمن بـن محمـد     عمر بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة نا الحسين بن 
األزدي نا أبي نا عبد النور بن عبد اهلل عن محمد بن المغيرة القرشي عن إبـراهيم  

إلـى   اهلل بات علي ليلة خرج رسـول  : بن عبد اهلل بن معبد عن ابن عباس قال
ومن الناس مـن    المشركين على فراشه ليعمي على قريش وفيه نزلت هذه االية

 .اهلل يشري نفسه ابتغاء مرضات
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وقـد  . فإن أبا يزيد لم يدر  أسـماء . الرواية ضعيفة ومعلولة بعلة االنقطاع
سلسـلة  )« فهذا صورته صـورة اإلرسـال  » قال شيخنا ... روى عنها أنها قالت
 (.2120األحاديث الضعيفة

ألن أسماء ليلة زفاف فاطمة » علة أخرى وهي قول الذهبي بأن الحديث غلط 
 .(3/151المستدر ) كانت بالحبشة

ثـم قـال كـذبا    ( عبد الحسـين )أورد الشيعي » مالحظة قال شيخنا األلباني 
ولكن تقـدم   (.127ص مراجعاتال)« وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلما بصحته»

 .إذا لم تستح فافعل ما شئت: وقد قيل. تغليط الذهبي للحديث

 يوم غدير خم( يا أيها النبي بلغ)نزلت هذه اآلية 
وابن عساكر من طريـق علـي بـن    ( 150ص)واحدي أخرجه ال. موضوع

ال كما يزعموا )عابس عن األعمش وأبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الكلبي 
 .فيه عطية العوفي وعلي بن عابس وكالهما ضعيف. وهذا إسناد واه(. أنه الخدري

كمـا أكـده    –والثابت الصحيح أن اآلية نزلت على النبي وهو في المدينـة  
 :وفيه حديث صحيح وهو –األلباني 
حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن يوسف األصبهاني رحمه اهلل قال أخبرنـا أبـو   » 

بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال حدثنا علي بن الحسن الهاللـي قـال   
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا سعيد الجريري عـن  

واهلل ) حتى نزلت هـذه اآليـة   كان النبي يحرس قالت  عبداهلل بن شقيق عن عائشة
فأخرج رأسه من القبة فقال لهم أيها النـاس انصـرفوا فقـد    ( يعصم  من الناس 
 .«عصمني اهلل تعالى

عـن أبـي   : والحديث صحيح مرسال، وله شاهد من حديث أبي هريرة قـال 
ا فجعلوهـا  أعظم شجرة يرونهنزل منزال نظروا إذا  هريرة قال كان رسول اهلل 

فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذل  في ظل الشجر فبينما هو نازل تحت  للنبي 
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شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا مـن  
اهلل  وهو نائم فأيقظه فقال يا محمد من يمنع  مني الليلة فقـال النبـي    النبي 

لغ ما أنزل إلي  من رب  وإن لم تفعـل فمـا بلغـت    يا أيها الرسول ب (فأنزل اهلل 
 .«رسالته واهلل يعصم  من الناس

(. 1/230أنظر موارد الظمـآن )أخرجه ابن حبان في صحيحه » قال األلباني 
حـدثنا  : من طريقين عن حماد بن سلمة( 6/111)وابن مردويه كما في ابن كثير 

 «قلت وهذا إسناد حسن: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه
أن اآليـة   –خالفا لألحاديث المتقدمة  -واعلم أن الشيعة يزعمون » أضاف 

المذكورة نزلت يوم غدير خم في علي رضي اهلل عنه، ويذكرون في ذل  روايات 
عديدة مراسيل ومعاضيل أكثرها،ومنها عن أبي سعيد الخدري وال يصـح عنـه،   

ـ  ( 31ص)ي مراجعاتـه  والروايات األخرى التي أشار إليها عبد الحسين الشيعي ف
بل هو يدلس إن .. دون أي تحقيق في أسانيدها كما هي عادته في كل أحاديث كتابه

» : فإنه قال عند تخريج هذه الحديث المنكر عن أبي سعيد الخـدري . كذبلم أقل ي
ه أن المبتـدئين فـي   كذبووجه . «أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالواحدي

من أصحاب السنن األربعة، وإنما هو مفسر يـروي   العلم يعلمون أن الواحدي ليس
بأسانيده ما صح وما لم يصح، وحديث أبي سعيد هذا مما لم يصح، فقد أخرجه من 

 (.2211السلسلة الصحيحة رقم) «.. طريق فيه مترو  شديد الضعف
والسيوطي مع كونه أجمع المفسرين لآلثار الواردة في التفسـير  » قال أيضا 
من ضعيفها لم يذ  تحت هذه اآلية غير حديث أبـي سـعيد    حيحهادون تمييز ص

الخدري هذا وقد عرفت وهاءه، وحديث آخر نحوه من رواية ابن مردويهعن ابـن  
مسعود، سكت عنه السيوطي كعادته، وواضح أنه من وضع الشـيعة، ثـم ذكـر    
السيوطي أحاديث كثيرة موصولة ومرسلة يدل مجموعها على بطالن ذكـر علـي   
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ي نزول اآلية، وأنها عامة ليس لها عالقة بعلي من قريـب وال مـن   وغدير خم ف
 .بعيد

إنما يعني المشركين الذين حـاولوا   واهلل يعصم  من الناس وقوله تعالى 
يعصـم  مـن قـتلهم أن    » منعه من الدعوة وقتله بشتى الطرق كما قال الشافعي 

 (.2/115ئلروه البيهقي عنه في الدال)« يقتلو  حتى تبلغ ما أنزل إلي 
فهؤالء لم يكن لهم وجود يوم غدير خم ألنه كان بعد حجة الوداع في طريقـه  

وهو فـي المدينـة ال يـزال يجاهـد      إلى المدينة، وإنما نزلت اآلية قبل حجته 
عندهم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وكبـار      ( الناس)والمقصود من .. المشركين
 (.2122سلسلة الضعيفة رقم)« الصحابة

 جه علي عبادةالنظر إلى و
من طريقين وصححهما وتعقبه الذهبي بأن كال  121و3/120صححه الحاكم 
 (.3/1505مختصر استدرا  الذهبي) .الروايتين موضوعة

الـآللء  )وحكم عليه السيوطي ومال علي قاري وابـن الجـوزي بالوضـع    
 (.1/261الموضوعات 1/371األسرار المرفوعة 1/312المصنوعة

 :ء والوضاعين المروجين لهذه الرواية الباطلةوهذه مجموعة من الضعفا
وذكـر  « أتى بخبر باطل» قال الذهبي .. محمد بن إسماعيل الرازي .1

 (.6/73ميزان االعتدال)الحديث 
منكر » قال البخاري وأبو حاتم والنسائي .. مطر بن مطر بن ميمون .2

 (.6/225ميزان االعتدال)« الحديث
ـ  .. بن حاتم الكوفي هرون .3 أسـأل اهلل  » اتم فقـال  سئل عنه أبـو ح

 (.7/60ميزان االعتدال)« السالمة
ميـزان  )« ال تكتب حديثـه » يحيى بن عيسى الرملي قال ابن معين  .2

 .وذكر الحديث( 7/211االعتدال
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 .«حارثة ضعيف»( 2/202اإلصابة)وقال الحافظ في . حارثة .5
 .1/361حكم ابن الجوزي عليه بالوضع قد و

فيه عمران بن خالد الخزاعي وهو »  1/111يثمي في مجمع الزوائدهوقال ال
 .«ضعيف

« وهــو حــديث باطــل» وقــال ( 2/202اإلصــابة)قــال الحــافظ فــي 
 .«منكر»وهو ( 3/237لسان الميزان)وقال في ( 2/357اإلصابة)

 (قول عمر واتهامه بأنه ابتدع التراويح)نعمت البدعة هذه 
: جماعة بدعـة  يحوهل صار الرافضة يستنكرون البدع  إذا كانت صالة الترا

فلماذا صار من السنة عندهم وجود صلوات بأسماء أئمتهم  أليس عنـدهم صـالة   
علي وصالة فاطمة وصالة الحسن وصالة الكاظم وصـالة العسـكري وصـالة    
المهدي  هل هذه صلوات شرعها اهلل أم هي ابتداع بل وشر  حيث أشركوا أئمتهم 

 في أسماء اهلل بل وفي إنشاء صلوات بأسمائهم 
وقد حكم علمـاؤهم  ( أشهد أن عليا ولي اهلل)أليسوا قد أجازوا إضافة صيغة  

فقد اعترف شيخهم ابن بابويه القمي بأن هذه الصيغة الزائـدة  . بأنها بدعة في الدين
 73البيان للشـهيد األول ص )على حد قوله « لعنهم اهلل» هي من وضع المفوضة 

لجعفـر كاشـف    1/227الغطاءللشهيد الثاني وكشف  1/573وانظر شرح اللمعة
النهاية )وقد صرح الطوسي أيضا بأن هذا من شواذ األخبار وال يعمل به (. الغطاء
وذكر أن المفوضة هم الذين وضعوا ذل  ولعـنهم علـى هـذا    (. للطوسي 61ص
وصرح الصدوق بأنه ليس له أصل في األذان وأنـه مـن   (. 2/222غنائم األيام)

بحـار   5/222وسـائل الشـيعة   1/210يـه من ال يحضـره الفق )وضع المفوضة 
واعتـرف  (. 1/51شرائع االسالم)مع أن المحقق الحلي استحبه (. 11/111األنوار

صـراط  )جـزءا مـن األذان   ( أشهد أن عليا ولي اهلل)الخوئي بأن الشيعة ال تعد 
 (.112س رقم 3/311النجاة
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ه هذه اض أنها بدعة ويؤيد( نعمت البدعة هذه)لو سلمان جدال أن قول عمر  
 :الرواية
أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم  هرونحدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا يزيد بن  

بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلى قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقـا  ا
في رمضان في المسجد إلى هاهنا وهاهنا فكان الناس يميلون على أحسنهم صـوتا  

لقرآن أغاني أما واهلل لئن استطعت ألغيرن هذا قال فقال عمر أال أراهم قد اتخذوا ا
فلم يلبث إال ثالث ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم ثـم قـام فـي مـؤخر     

 .«الصفوف فقال إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة هذه
 (. 1/121كتاب الصيام)« إسناد رجاله ثقات» قال القرطبي في كتاب الصيام  
جـامع العلـوم   )إسـناد رجالـه موثقـون     وقال الحافظ ابن رجب كـذل   
 (.1/266والحكم

 رجال السند
تقريـب التهـذيب ترجمـة    )« ثقة ضـابط » تميم بن المنتصر قال الحافظ  
 (.105رقم

تقريـب التهـذيب ترجمـة    )« ثقة متقن عابد» قال الحافظ  هرونيزيد بن  
 (.7711رقم

« فقيه فاضـل  ثقة» محمد عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب قال الحافظ  
 (.6012تقريب التهذيب ترجمة رقم)

 (.6620تقريب التهذيب)« ثقة فصيح قارئ» مسلم بن جندب قال الحافظ 
 (.7212تقريب التهذيب)« مقبول» نوفل بن إياس قال الحافظ 

وهذه الرواية تفيد أنهم كانوا يصلونها جماعات صغيرة فجمعهم على جماعـة  
ة شكلية ال حقيقة للبدعة فيهـا ألنهـا جماعـة    واحدة، وربما قيل هذه بدعة صوري

 .واحدة بدل جماعات
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إن اهلل فرض »  إذن فصالة التراويح سنة نبوية لم يبتدعها عمر لقول النبي 
وصحح  2/155والنسائي  1/111رواه أحمد )« صيام رمضان، وسننتو لكم قيامه
 . (3/127أحمد شاكر إسناده في تحقيقه للسند 

فـإن البدعـة   . لبدعة الشرعية وإنما البدعة من حيث اللغةوأن عمر ما أراد ا
بخالف البدعة في دين اهلل . تطلق في اللغة ويراد بها ما هو محمود وما هو مذموم

 .فإنها ال تحتمل إال وجها واحدا وهو المذموم
أّن رسـول    أخبرته    رضي اهلل عنها    عائشة    أن    عروة  روى البخاري عن 

خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصـلى رجـال بصـالته           اهلل 
فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحـدثوا  

فصلى فصـلوا بصـالته        فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اهلل 
ة الصـبح فلمـا   فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصـال 

أما بعد فإنه لم يخـف علـي مكـانكم       قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال 
واألمر على      ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول اهلل 

 (.كتاب التراويح 2012البخاري رقم)« ذل 
 .ليس في الحديث أن هذا كان في صالة التراويح: قال الرافضة

جاءت روايات أخرى صحيحة صريحة في كونه فـي رمضـان   : ابوالجو
 .ولصالة التراويح

سمعت النعمـان  : روى الحاكم بإسناده عن أبي طلحة بن زياد األنصاري قال
في شهر رمضان ليلـة   قمنا مع رسول اهلل » بن بشير على منبر حمص يقول 

نصف الليل ثـم   ثالث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى
« قمنا معه ليلة سبع وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلـة سـبع وعشـرين   

 (.1/220رواه الحاكم وصححه وحسنه الذهبي)
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هذا حديث صحيح على شرط البخـاري  » ولقد عّلق الحاكم على الحديث قائاًل
 ولم يخرجاه وفيه الدليل الواضح أّن صالة التراويح في مسـاجد المسـلمين سـنة   

 (.1/220المستدر  للحاكم)« مسنونة
 (.7/366تحفة األحوذي )واحتج االمباركفوري بهذه الرواية في 

 (. 2/173عون المعبود)واحتج بها العظيم أبادي في  
ما هي الصالة التي خشي النبي أن تفرض عليه من بعده  هل كان : والسؤال

 من أن النافلة تصير فرضا 
 .التراويح لم يعد يبقى إال القول بأنها
 :عدنا بهم إلى كتبهم التي. فإن رفض الرافضة ذل 

 .فيكونون كالذي يحمل أسفارا. إما أن يكونون جاهلين بما فيها
وإما أن يكونوا متجاهلين لها فيكون حالهم كمن حكى اهلل عنهم أنهم يكتمـون  

 .الحق وهم يعلمون
لعباس وعبيـد  وفي صحيحة ابي ا» قال آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه 

: بن زرارة أن أبا عبد اهلل ُسئل هل ُيزاد في شهر رمضان في صالة النوافل  فقالا
نعم، قد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يصلي بعد العتمة فـي مصـاله   
فُيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصّلوا بصالته، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخـل  

عاد إلى مصاله فصلى كما كان ُيصّلي، فإذا كثـر النـاس    منزله، فإذا تفرق الناس
وغنـائم   2/520مصباح الفقيه)« خلفه تركهم ودخل منزله، وكان يفعل ذل  مرارًا

 (. 3/101األيام للميرزا القمي
يزيد فـي صـالته    كان رسول اهلل : وعن أبي عبد اهلل عليه السالم قال »

يقوم الناس خلفه فيدخل ويـدعهم   فيي شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها،
وقال ال تصـل  : ثم يخرج أيضًا فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارًا، قال
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للطوسـي وسـائل    3/60تهـذيب األحكـام  )« بعد العتمة في غير شهر رمضان
 (.5/172الشيعة

ويأتي بعد هذا بعض الرافضة فيحكون اتفاق األمة على عدم صـالة النبـي   
 (.111الخالف والوفاق ص جامع)التراويح 

 ولكن ال أدري ما تحدثون بعدي.. هؤالء أشهد عليهم
كمـا أفـاده   « هذا الحديث مرسل وإسناده منقطـع »قال الحافظ ابن عبد البر 

ومع ذل  فالحديث عام ال سبيل إلـى  (. 21/221التمهيد)الحافظ ابن عبد البر في 
من الحديث تعيينه فـي أبـي    التعيين فيه بأحد كما هو حال الرافضة الذين يريدون

 .بكر خاصة وخواص الصحابة عامة
ولكنه ال . وهؤالء شهد الرسول عليهم لعلمه بحالهم وما انتهوا إليه عند الموت

 .يدري ما تكون نهاية الناس من بعده
لكـن  . وليس في الحديث إال نفي الرسول العلم بما سيكون من شـأنهم بعـده  

أنا أعلم أنكم سوف تفعلـون بعـدي   : ة هكذاسرعان ما صار الحديث عند الرافض
 .شرا

وفي الحديث ما يناقض عقيدة الروافض أن النبي يعلم الغيب وأنـه ال يخفـى   
 .عليه شيء في األرض وال في السماء

أن ينفـي   وهذه مخالفة صريحة للقرآن الذي نص على أن اهلل أمر رسوله 
عليه، فما بال  بمن سواه   عن نفسه العلم بما سوف يكون من شأنه هو صلوات اهلل

قوْل َما كوْنتو ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبكوْم ِإْن َأتَِّبُع ِإال  قال تعالى
يشبهه قول الرسول ألم العالء (. 1:االحقاف) َما ُيوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإال َنِذيٌر ُمِبيٌن

شهادتي علي  أبا السائب أن » د وفاة عثمان بن مظعون األنصارية عندما قالت عن
وما أدرا  أن اهلل سيكرمه  وهلل إني لرسـول   » قال رسول اهلل : اهلل سيكرم 
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رواه )« واهلل ال أزكي بعد أحدا أبـدا : فقالت. اهلل ولست أدري ما يفعل بي وال بكم
 (.البخاري

 هذا أول من آمن بي

هـذا أول  بيد علي فقال إن  ن قاال أخذ النبي عن أبي ذر وسلما» تمام الحديث 
وهذا أول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق األكبر وهذا فاروق من آمن بي 

هذه األمة يفرق بين الحق والباطل وهـذا يعسـوب المـؤمنين والمـال يعسـوب      
  .«الظالمين
أنـت أول مـن آمـن    » واه الطبراني والبزار عن أبي ذر وحده وقال فيه ر

 (.1/325)موضوع كما بينه ابن الجوزي في كتابـه الموضـوعات   وهو . «..يب
فيه عمرو بن سعيد المصـري وهـو   » ( 1/102مجمع الزوائد)وقال الهيثمي في 

 .«ضعيف
وواضح أن المراد من هذه الرواية المختلقة سرقة فضائل أبي بكـر وعمـر   

 .وجعلها خاصة بعلي

 وات واألرضهذا خير األولين واآلخرين من أهل السما
لم أجده في شيء من كتب السنة وال من كتب الشيعة إال في كتـاب ألحمـد   

وكأني بالمحقق قد احتـار فـي    (.306اإلمام علي ص)الرحماني الهمداني بعنوان 
 .ولم يشر إلى أي مصدر( المصدر)إيجاد المصدر فاكتفى بكتابة كلمة 

 ذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دميه
ألم سلمة هذا علي بن أبي طالب لحمه  س قال قال رسول اهلل عن ابن عبا

 .من موسى إال أنه ال نبي بعدي هرونلحمي ودمه دمي فهو مني بمنزلة 
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« رواه الطبراني وفيه الحسن بن الحسين العرني وهو ضعيف »قال الهيثمي 
 (.1/111مجمع الزوائد)

 َهذا عليٌّ َقْد َأْقبَل في السَّحاِب
عـن  ( 122أخالق النبي ص)أخرجه أبو الشيخ في . موضوع» قال األلباني 

 : َمسعَدَة ابن الَيَسِع عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال

عليا ِعمامًة يقال لها السََّحاب فأقبل علي رضي اهلل عنـه   كسا رسول اهلل 
 ! فحرَّقها هؤالء فقالوا عليٌّ في السحاب. فذكره...  وهي عليه فقال 

: قـال أحمـد  » ( 2/2/26التاريخ )ه مسعدة هذا؛ قال البخاري في وآفت: قلت
 . «ه أبو داودكذب. هال » وقال الذهبي . «ليس بشيء تركنا حديثه منذ دهر

 

 (قاله أبو هريرة)هذا من كيس أبي هريرة 
أفضل الصدقة ما تر  غنى واليد العليـا  »  عن أبي هريرة قال قال النبي 

بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقنـي  خير من اليد السفلى وابدأ 
ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول االبن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبـا  

رواه )« كـيس أبـي هريـرة    قال ال هذا من  هريرة سمعت هذا من رسول اهلل
 (.البخاري
أن تطعمنـي   تقول المرأة إمـا )إن ما كان من كيس أبي هريرة قوله : تعليق 

فأفهم الناس أن هذا من تعليقه واستنبطاته لما رواه من الحديث ( …وإما أن تطلقني
 .وليس يعني أنه روى عن النبي ثم أثبت أنه من كالمه ال من كالم النبي

كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد » بلفظ على أن هنا  قول آخر ألبي هريرة 
ال يصح ذل  عن أبي هريـرة  » حافظ قال ال« كيس أبي هريرةأفطر وأن ذل  من 

 .(2/126فتح الباري) «ألنه من رواية عمر بن قيس وهو مترو 
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 هذا وصيي وموضع سري
ونبه على  (.1/375)كما أشار إليه ابن الجوزي في الموضوعات : موضوع

وفي إسناده ناصح بن عبد اهلل وهـو  » قال الهيثمي (. 6/221ذل  الحافظ في الفتح
ميـزان  )« منكـر الحـديث  » وقال البخـاري  (. 1/113زوائدمجمع ال) «مترو 
الموضوعات البن  1/327الآللئ المصنوعة 1/361الفوائد المجموعة 7/5االعتدال
 (.1/211الجوزي

 (حديث األوعال)هل تدرون بعد ما بين السماء واألرض؟ 
عن أبي داود ثنا محمد بن الصباح ثنا الوليد بن أبي ثور عن » وتمام الحديث 

  عن عبد اهلل بن عميرة عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال سما
فمرت بهم سحابة فنظر اليها فقال  كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول اهلل 

سمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنـان  ما ت
لوا ال ندري قال إن بعد ما بينهما إما ما بين السماء واألرض قاهل تدرون بعد قال 
دة وإما اثنتان وإما ثالثة وسبعون سنة ثم السماء فوق ذل  حتـى عـد سـبع    واح

سموات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعاله مثل ما بين سماء الى وسماء 
ثم فوق ذل  ثمانية أوعال بين أظالفهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على 

، ثم اهلل تبار  وتعـالى  ظهورهم العرش أسفله وأعاله مثل ما بين سماء إلى سماء
 .«فو ق ذل 

ضعيف سنن أبـي داود   1227سلسلة األحاديث الضعيفة رقم)ضعفه األلباني 
شرح الطحاويـة   652ضعيف سنن الترمذي ح 32ضعيف ابن ماجة ح 1012رقم
 :حديث وهذا الرابط الذي يحتوي على كل طرق هذا ال(. 212ص

http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp 
وال يعرف له سماع مـن األحنـف كمـا أفـاد     . وعبد اهلل بن عميرة مجهول

 (.5/151ميزان االعتدال)البخاري عن أبي نعيم 

http://www.dorar.net/htmls/malbani.asp
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 هنا الفتنة ثالثا من حيث يطلع قرن الشيطان
بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهلل رضي اهلل عنه  حدثنا موسى
فقال هنا الفتنة ثالثا من حيـث  نحو مسكن عائشة خطيبا فأشار  قال قام النبي 

 .«يطلع قرن الشيطان
( 55)مسرلم رقرم   ]« رأس الكفـر ِقَبـل المشـرق    » :  قال رسول اهلل 

 .([6606)والبخاري 
: يشير بيده نحو المشرق ويقـول  اهلل  سمعت رسول» قال : وقال ابن عمر
 .[2105مسلم]« ها إن الفتنة هاهنا 

يا أهل العراق ما أسألكم عـن الصـغيرة   » : وقال سالم بن عبد اهلل بن عمر
إن الفتنـة تجـيء   : يقول سمعت رسول اهلل : وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول

 (.2105مسلم)« يطان من ههنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الش
ولقد حارب الصحابة مسيلمة وكانوا يسمون تل  الحرب بحرب اليمامة ولـم  

على حربهم مع مسيلمة وإنما كانوا يوقعونها « نجد قرن الشيطان » يوقعوا حديث 
 .على العراق كما تقدم من الروايات الثابتة عنهم

 هنيئا لك يا علي أصبحت وأمسيت موالي ومولى كل مؤمن
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو الحسن علـي بـن   » الرواية  تمام

إبراهيم بن عيسى المقرىء الباقالني قراءة عليه وأنا حاضر نا أبو بكر بن مالـ   
إمالء نا بن صالح الهاشمي نا هدبة بن خالد حدثني حماد بن سلمة عن علـي بـن   

ن البراء بن عازب قـال  العبدي ع هرونزيد بن جدعان عن عدي بن ثابت وأبي 
تحت شجرتين ونودي  في حجة الوداع فكسح لرسول اهلل  كنا مع رسول اهلل 

في الناس إن الصالة جامعة فدعا عليا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى وفي 
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س أزواجي أمهاتكم قالوا بلى قال هذا ولي وأنا مواله اللهم وال من أحد الحديثين ألي
موالي ومـولى كـل   فقال له عمر هنيئا ل  يا علي أصبحت وااله وعاد من عاداه 

 .«مؤمن
( 7/21السـنن )ضـعفه النسـائي   . ضعيف ألجل علي بن زيد بن جـدعان 

المحـب  فإن المولى هنـا هـو   . ولو صح لما كان فيه حجة (.1/77)والدارقطني 
 .ذل  بأن اهلل مولى الذين آمنوا قال تعالى . والنصير

فإن أبا بكـر  . وهذه الرواية تجعل من عليا عدوا هلل لو كان الروافض يعلمون
وقد اعترف القوم راغمين . صار عدوا هلل لمجرد أخذ الخالفة من علي بزعم القوم

لي علي مـن عـادى اهلل    فكيف يوا. وهذا تول له عند القوم. بأن عليا بايع أبا بكر
 أليس يصير علي بمواالة أبي بكر عدوا هلل 

 هي المانعة هي المنجية
 كـذب أي سورة تبار  فيه يحيى بن عمرو النكري رماه حماد بـن زيـد بال  

وذكر الذهبي ( 7612رقم ) «ضعيف »وضّعفه أبو داود وقال الحافظ في التقريب 
 .( 1515الميزان رقم )من مناكيره هذا الحديث 

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
. وكان شائعا فتذكره أحد الصـحابة . هذا بيت من الشعر كان يقوله شاعر ما
وعمل الصحابة على خالف ما تـذكره  . وهذا مجرد تذكر ال يجوز أن يتخذ شرعا

وقول الشاعر ليس مقدما على سبيل المـؤمنين الـذين   . الصحابي من قول الشاعر
 .حياإذ ذا  وتوسلوا بعم العباس وكان د موته بع بالنبي تركوا التوسل 

ولهذا يسلم عليكم أبـو طالـب    وقد قيل إنها من قول أبي طالب عم النبي 
 .خذوا عني عقيدتكم: ويقول
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أم أنه ذل  قول ألبي طالـب تـذكره   .. وهل كان الصحابة يستسقون بوجهه 
 نبي بـل تركـوا التوسـل بـال    . صحابي ولم يثبت عن أحد عن الصحابة فعله

 وتوسلوا بالعباس بعد موته  لماذا ال تقولون الصحابة وهابيون 

 َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم
كما يدعو أحدنا ربه بصدقته . هذا سؤال بسبب صلته للرحم وهو عمل صالح

له للصدقة، فهذا ليس توساًل إلى اهلل بالصدقة وإنما بفع. وبره أن يبار  له في عمره
والصدقة عمل صالح، ويجوز التوسل إلى اهلل بالعمل الصالح، فكذل  صلة الـرحم  

 . عمل صالح
اتقوا اهلل واتقوا األرحـام أن   »وقد عرض ابن جرير األقوال ثم رجح ما يلي 

 (.152/  2تفسير بن جرير المجلد الثالث ) «تقطعوها أو اتقوا اهلل في األرحام

 أخرتك اال لنفسي والذي بعثني بالحق ما
لقـد ذهبـت   »  بن طالب رضي اهلل عنه قال للنبي علي تمام الرواية أن 

روحي وانقطع ظهري حين رأيت  فعلت بأصحاب  ما فعلت غيري فإن كان هـذا  
والذي بعثني بـالحق مـا    من سخط علي فل  العتبي والكرامة فقال رسول اهلل 

وسى غير أنه ال نبي بعدي فأنـت  من م هرونأخرت  اال لنفسي وأنت مني بمنزلة 
أخي ووارثي قال وما أرث من  يا نبي اهلل قال ما ورثه األنبياء قبلي قال وما هـو  

وأنت قال كتاب ربهم وسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي 
رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وهو حديث باطل تكلـم   .«أخي ورفيقي
 (.5/326و 3/207أنظر الكامل في الضعفاء البن عدي)فيه ابن عدي 

التـاريخ  )« يهال يتابع عل» قال البخاري . وفي الحديث عبد المؤمن بن عباد
لسـان  )« ال يتـابع علـى حـديث   » وقال الحـافظ بـن حجـر    (. 6/111الكبير
 (.2/76الميزان
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وادعى السيوطي وجود الحديث بهذا اللفظ عند الطبرانـي والبغـوي وابـن    
وقد سارع األميني الرافضي إلى نقـل ذلـ  عـن    . كر، غير أني لم أجد ذل عسا

. السيوطي ولم يحل إلى المصادر األصلية ربما ألنه لم يجد ما ادعـاه السـيوطي  
ومع أنه انتقد ابن تيمية حين ادعى وجود حديث (. 2/67أنظر كتابه حديث المنزلة)

ل خطأ السيوطي فسارع إليه بغيـة  إال أنه لم يمانع استغال. تشبيه أبي بكر بإبراهيم
 .كذبحشد األدلة لصالح مذهبه ولو بال

بل إن هذا الحديث يؤكد أن ما يرثه علي كتاب اهلل وسـنته ولـيس عترتـه    
 .إمامته

ثم لرئن قرام علرى    .. والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى
 قبري فقال يا محمد ألجبته

بن مريم إماما مقسـطا، و حكمـا   و الذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى 
عدال، فليكسرن الصليب، و ليقتلن الخنزير، و ليصـلحن ذات البـين، و ليـذهبن    

يا محمـد،  : الشحناء، و ليعرضن عليه المال فال يقبله، ثم لئن قام على قبري فقال
التصـريح  (. )ألجيبنـه )ونبه الشيخ أبو غدة إلى أن هنا  خطأ والصواب « ألجبته
وحسـنها  (. وليأتين قبري فليسلمن علـي وألردن عليـه  )آخر  وفي لفظ( 225ص

 . األلباني بالشواهد
أخرجه أبـو يعلـى   ( 2733أنظر سلسلة الصحيحة رقم )الحديث إسناده جيد  

ابن وهب عن أبـي صـخر أن سـعيد    : حدثنا أحمد بن عيسى 1552/في مسنده
 .«..سمعت رسول اهلل: المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول

ولـو شـاء   . لحديث فيه رد على من جعلوا سماع النبي وإجابته لكل البشرا 
بل إن النبي لم يقل هذا في المهدي الذي يكـون  . لقال ذل  ولكن لم يثبت عنه شيء
 .فتأمل. مرافقا لعيسى عليه السالم إذ ذا 
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 والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة
ًا معي، وأوفاكم بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل، وأعـدلكم  إنه أولكم إيمان: ثم قال

ِإنَّ الَّـِذيَن  }: ونزلـت : قال. في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند اهلل مزية
إذا  فكان أصحاب محمـد  : قال. {آَمنووا َوَعِملووا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَ  ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة

 ير البريةقد جاء خ: أقبل علي قالوا
موضوع بينه األلباني رحمه اهلل، وفيه أبو الزبير وهو مـدلس وقـد عنعنـه    

 (.2125السلسلة الضعيفة )

 على ملء بطني وإني كنت امرءًا مسكينًا ألزم رسول اهلل
 :يبين أسباب كثرة حديثه فيقول كان أبو هريرة 

ـ  إنكم لتقولون أكثر أبوهريرة عن النبي»  مـا  : ون، واهلل الموعـد، ويقول
وإن أصـحابي مـن     هـذه األحاديـث    للمهاجرين ال يحدثون عن رسول اهلل

المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، وإني كنت امرءًا مسـكينًا ألـزم   
وكنت أكثر مجالسة رسول اهلل، أحضـر إذا غـابوا،   . رسول اهلل على ملء بطني
من يبسط ثوبه حتى أفر  فيه مـن  : حدثنا يومًا فقال وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي

أو قـال   -فبسـطت ثـوبي   . حديثي، ثم يقبضه إليه فال ينسى شيئًا سمعه مني أبدًا
 .«فحدثني ثم قبضته إلّى ، فواهلل ما كنت نسيت شيئًا سمعته منه -نمرتي 

 لوال آية في كتاب اهلل ما حدثتكم بشيء أبدًا، ثم يتلـوا .. وأيم اهلل: وكان يقول
ِذيَن َيْكتوُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّنــِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّــنَُّه ِللنَّاِس فـِى   نَّ الَِّإ

وكان يدعو الناس إلـى نشـر    .اْلِكَتـِب ُأْولِئــَ  َيْلَعنوُهُم اهلُل َوَيْلَعنوُهُم اللَّــِعنووَن
مـن  : أنه قال  النبي من ذل  ما يرويه عن ،العلم، وعدم الكذب على رسول اهلل

ومن كذب علـّى  : وعنه أيضًا .سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة
 .(متفق عليه) «متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار



 

 
508 

 أحاديث حيجت  هاا لشيعة 

أي بسبب شبعي أي ان السـبب األصـلي   » ( 13/323الفتح)قال الحافظ في 
د ما يأكله ألنه لـم  مالزمته له ليج الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول اهلل 

يكن له شيء يتجر فيه وال أرض يزرعها وال يعمل فيها فكان ال ينقطع عنه خشية 
ان يفوته القوت فيحصل في هذه المالزمة من سماع األقوال ورواية األفعال ما ال 
يحصل لغيره ممن لم يالزمه مالزمته واعانه على استمرار حفظه لذل  ما أشـار  

 .«ة له بذل  قوله وكان المهاجرون يشغلهم الصفق باألسواقإليه من الدعوة النبوي
أي االزمه وأقنع بقوتي وال أجمع ماال لذخيرة وال غيرها وال » ي والنووقال 

أزيد على قوتي والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة وليس هو مـن  
 (.16/53شرح صحيح مسلم)« الخدمة باألجرة

من الرواية مذمة له بل فيه مدح له فإن حفظ أبي هذا وليس إكثار أبي هريرة 
 .له وهذه فضيلة ألبي هريرة هريرة للحديث كان ببركة دعاء النبي 

أليس من العجيب أن الرافضة الذين يستنكرون حفظ أبي هريـرة عـدة آالف   
وصـحح المجلسـي   . بينما يحكون أن الحسن كان يتكلم سبعين مليون لغة. حديث

ألف باب من العلم مع  وأن عليا أخذ عن النبي  (.1/226الكافي ) إسناد هذه الرواية 
وأنه وأبناءه يعلمون ما في السموات وما في األرض وال . ألف بابمعه كل باب يفتح له 

 بل أعلم ممن يجوز عليه البداء ال عليهم  يخفى عليهم شيء، وأنهم أعلم من األنبياء
كر عليه من ملئوا بطونهم من سحت الخمس وأما مالزمته للنبي لملء بطنه فلماذا ين

ها أكلالمساكين يالذي حرفوا القرآن ألجله فحولوا غنائم الحرب ضد الكفار ليصير غنائم 
 .سحتاأصحاب العمائم من عوام شيعتهم 

 يدخل بيتك البر والفاجر.. وافقت ربي في ثالث
تنزل من أعظم مناقب عمر أن يقول وافقت ربي في ثالث حين كان القرآن ي

 فكيف أقره اهلل عليه بل يبشره النبي  كذبفإذا سكت النبي عن ال على النبي 
ويمكنه اهلل من خالفة المسلمين ويبايعه علي وأهل البيت وهـو   كذاببالجنة وهو 
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تـزوج   تحت الشجرة ورسـول اهلل   من المهاجرين الذين بايعوا رسول اهلل 
. حتى ال يجتمع رسول اهلل وعدو اهللابنته وهو الذي رفض أن يتزوج علي فاطمة 

 .بطلت تأويالت فرقة السبئية
 .والنبي ال يقر باطال. النبي لم يستنكر منه ذل  والقرآن وافقه ولم يقره فقط
 .فإذا تحقق األمران فالتحليالت الرافضية مرفوضة

 .وهو راض عن عمر توفي رسول اهلل 
علم الغيب فمع علمه بقـول  وعلي عندكم ي. تزوج عمر من أم كلثوم ابنة علي

عمر لم ينكر عليه بل زوجه ابنته وبايعه على السمع والطاعة وسمى ابنه باسـمه  
 .مما يؤكد أن أكاذيب الرافضة مرفوضة. كذا فعل الحسن والحسين

 واهلل ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل 
لحة القنـاد  حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن نصر ثنا عمرو بن ط

ثنا أسباط بن نصر عن سما  بن حرب عن عكرمة عن بـن عبـاس رضـي اهلل    
أفإن مـات أو قتـل    (عنهما قال كان علي يقول في حياة رسول اهلل إن اهلل يقول 

واهلل ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل واهلل لئن مـات أو   )انقلبتم على أعقابكم 
ووارث حتى أموت واهلل أني ألخوه ووليه وبن عمه  قتل ألقاتلن على ما قاتل عليه

 .علمه
وكل » قال الحافظ العراقي . وسكت عنه( 3/126المستدر )رواه الحاكم في 

 (.هامش اإلحياء 1/213المغني عن حمل األسفار)« في أخّوته فال يصحما ورد 

 واهلل ألحرقن عليك أو لتخرجن إلى البيعة
أتى عمر : عن مغيرة عن زياد بن كليب قالحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير 

بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال مـن المهـاجرين فقـال واهلل    
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حرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط أل
 . «السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

ما صـرح بـه أبـو داود    فيها جرير بن حازم وهو صدوق يهم وقد اختلط ك
ثقـة إال  . المغيرة وهو ابن المقسموفيها  (.2/2232)والبخاري في التاريخ الكبير 

ذكره الحـافظ ابـن حجـر فـي     .  أنه كان يرسل في أحاديثه ال سيما عن إبراهيم
المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي ال يقبل فيها حـديث الـراوي إال إذا   

 .صرح بالسماع

  لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومنيواهلل
 . قول عائشة للنبي 

ح رقـم   211ضـعيف أبـي داود ص  )ضعيف كما قرره الشيخ األلباني في 
 وقولها هذا مخالف لقول النبي  (.حسب ترقيم المختصر 1063أو رقم  2111

 .بأن عائشة أحب الناس إليه من النساء وأن أباها أحب الناس إليه من الرجال

 وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك
هذه الزيادة لم ترد في رواية من رووا عن حماد فقد رواه النسائي في عمـل  

ن كانـت  إو» ولـيس فيهـا   ( 2/131المسند )وأحمد في ( 651رقم )اليوم والليلة 
 .«حاجة

ـ ـأن رواية األعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن هالل من غي ذه ـر ه
نها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقـة إال أنـه   القول بأوعلى  .الزيادة

 .خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة
ـ   »( 1211التقريب )قال الحافظ عن حماد في   خرآثقة عابد تغير حفظـه ب

ـ  » ( 2/12السنن الكبرى )وقال البيهقي في  .«حياته ن حماد بن سلمة وإن كـان م
فالحفاظ ال يحتجون بمـا يخـالف فيـه    : الثقات إال أنه ساء حفظه في آخر عمره
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فاالحتيـاط أن ال  » قـال   «ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله
 (.1/216الخالفيات ونقله الزيلعي في نصب الراية ) «يحتج بما يخالف فيه الثقات

 ،ريدون بها تجويز سؤال غيـر اهلل أهم أصول العقيدة فإن القوم يمن والمسألة 
لكنهم هنا يخالفون أصولهم في االقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتـواتر،  

 !فال يريدون التحقق من هذه الرواية ألنها تؤيد المذهب 
فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري . فالرواية إما مكذوبة أو منكرة

د موته وتحولوا إلـى التوسـل بـدعاء عمـه     بع الصحابة التوسل به في تر  
 .العباس

وقد قيل إن الحمل في هذا الحديث ليس على حماد بن سلمة وإنما على مـن  
رواه عنه وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو وإن كان من الثقات إال أنـه قـد   

فـرواه  / خالفه من هو أوثق منه في الضبط وهو حبان بن هالل الباهلي البصـري 
 (.663النسائي في اليوم والليلة: ) د بن سلمة بسنده ومتنه دوه هذه الزيادةعن حما

إليـه  » وحبان بن هالل وثقه ابن معين والترمذي والنسائي، وقـال أحمـد   
 . «ثقة مأمون على ما يحدث به» وقال البزار « المنتهى في التثبت بالبصرة

وهنا  متابعـة  . يادةويؤيد هذه الرواية رواية شعبة لهذا الحديث دون هذه الز
من رواية شـهاب بـن    2/3/201لحبان بن هالل عند البخاري في التاريخ الكبير

كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث ). عباد العبدي عن حماد به دون هذه الزيادة
فإن فعل الصـحابي الواحـد إذا كـان    ، على فرض صحة القصةو (.122الزيارة

وقد جاء توسل عمر بدعاء العبـاس  . يكون حجة مخالفًا لما أجمع عليه الصحابة ال
أمام جمع من الصحابة مخالفًا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفـان علـى   

 .افتراض ثبوت سندها

 وجعلت لي األرض مسجدًا 
 . على جواز الصالة على التربة دليالاعتبر الروافض هذا المصدر 
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ومسجدا في أي مكـان  . جعلت له ولكل مسلم حيث لم يكن هنا  تربة حسينية
. وقد جعلت األرض للحسين مسجدا وطهـورا . منها بخالف ما كان قبل هذه األمة

 . والشيعة يعتبرون تربته هي المسجد والطهور الستحكام العجمة والجهـل مـنهم  
 

 (قول أبي بكر.. )وددت أني لم أحرق بيت فاطمة
ـ   2/211لسان الميـزان  )فيه علوان بن داود البجلي   – 1357م ترجمـة رق

قال البخاري وأبـو سـعيد بـن    (. 5763ترجمة 3/101وميزان االعتدال  5701
الضـعفاء  )وقـال العقيلـي   . »منكـر الحـديث  «يونس وابن حجـر والـذهبي   

 (. 3/220للعقيلي
على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نا عبيد 

م أنه حين بويع ألبي بكر بعد رسـول  اهلل بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسل
فيشـاورونها    كان علي والزبير يدخالن على فاطمة بنت رسـول اهلل   اهلل

ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذل  عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمـة  
واهلل ما من أحد أحب إلينا من أبي  وما من أحد أحـب    فقال يا بنت رسول اهلل

ن اجتمع هؤالء النفر عند  إن أمرتهم إبمانعي  ن  وأيم اهلل ما ذا إلينا بعد أبي  م
أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمـون أن عمـر قـد    

وأيم اهلل ليمضين لمـا حلـف    ليحرقن عليكم البيت جاءني وقد حلف باهلل لئن عدتم
وا عنها فلم يرجعـوا  عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم وال ترجعوا إلي فانصرف

 (. 37025ترجمة 7/232المصنف )« إليها حتى بايعوا ألبي بكر
وهذه رواية منقطعة ألن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عـن عمـر   : قلت

كذل  الشـيخ  ( 2117تقريب التهذيب رقم)منقطعة كما صرح به الحافظ ابن حجر 
اة الـذين تـرجم لهـم    وانظر كتاب معجم أسامي الـرو  37إزالة الدهش)األلباني 
 (.2/73األلباني
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إن احتججتم بهذه الرواية أبطلتم اعتقادكم بحصول التحريق إلـى  : قلت أيضا
فلـم  : وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع ألن هذه الرواية تقـول . التهديد بالتحريق

 .يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر
حـدثنا  » ق بيت علي ونصـها  وأما ما ورد عند الطبري في تهديد عمر بحر

أتـى عمـر بـن    : ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قـال 
حـرقن  ألالخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال واهلل 

عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف 
ففيها جرير بن حازم وهو صدوق يهم وقـد اخـتلط   . «وهمن يده فوثبوا عليه فأخذ

المغيرة  وفيهـا   (.2/2232)كما صرح به أبو داود والبخاري في التاريخ الكبيـر  

ذيررة  .  ث ررإ  أ ه ررن يررلم ية ررد ثررال هيلايثررن أ  رريمل  ررم   ررةاهي . وهررو ا ررم الم  رر 
 ي  ررد ثي ررل اليررلثا ا ررم ييررة ثررال المةل ررإ الثللثررإ مررم المال رريم وهررال المةل ررإ اللررال أ

 .يايث الةاوي  أ  ذا صةح  لل ملع

 روايات أخرى
ة عن زياد بن كليب قال أتـى  حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغير « -
علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقـال واهلل   ألحـرقن     يتعمر ب

سقط السـيف  عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر ف
 (.2/233تاريخ الطبري) »من يده فوثبوا عليه فأخذوه

 

 :في الرواية آفات وعلل منها
جرير بن حازم وهو صدوق يهم وقد اختلط كما صرح به أبو داود والبخاري 

 (.2/2232)في التاريخ الكبير 
ثقة إال أنه كان يرسل في أحاديثـه ال سـيما عـن    . المغيرة وهو ابن المقسم

ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي المرتبة التي .  إبراهيم
 .ال يقبل فيها حديث الراوي إال إذا صرح بالسماع
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أحمد بن يحيى البغدادي ، المعروف بالبالذري ، وهو من كبار محـدثيكم   ـ 
، عـن سـليمان    1/516، روى في كتابه أنساب األشراف  271، المتوفي سنة 

أن أبا بكر أرسل إلى علي عليه السالم ، يريد البيعـة ،  : وعن ابن عون التيمي ، 
فجاء عمر ومعه فتيلة ـ أي شعلة نار ـ فتلقته فاطمة على الباب فقالت    .فلم يبايع 
، وذل  أقوى فيما جاء به نعم:قال أترا  محرقا علي بابي ! يا بن الخطاب : فاطمة
 !أبو 

فـإن سـلميانا التيمـي    . ن طرفه اآلخرهذا إسناد منقطع من طرفه األول وم
تابعي والبالذري متأخر عنه فكيف يروي عنه مباشرة بدون راو وسيط  وأما ابن 

 . عون فهو تابعي متأخر وبينه وبين أبي بكر انقطاع
  :فيه علتان

الجـرح  )ذكـره ابـن ابـي حـاتم فـي       .جهالة مسلمة بن محـارب  :أوال
  .ولم أجد من وثقه أو ذمه تعديال ولم يذكر فيه جرحا وال( 1/266والتعديل
 152تـوفي سـنة    بن عون وهو عبد اهلل بن عون من االنقطاع الكبير: ثانيا

مع التذكير بأن الحادثة   والصديق من باب اولى  ولم يسمع حتى من أنس.  هجرية
 .ةفي السنة الحادية عشر من الهجرالحادثة وقعت 

 . هجرية 123 ي سنةتوف  لم يدر  الصديق وكذل  سليمان التيمي
كنت من » : عن زيد بن أسلم قال  «ررالغ »في كتابه جيرانه روى ابن   ـ

حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي واصحابه من البيعة، فقـال  
 .«اخرجي كل من في البيت أو ألحرقنه ومن فيه: عمر لفاطمة
اعة من أصـحاب  وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجم: قال 

 ( .ص)النبي 
 !!أفتحرق علي ولدي : فقالت فاطمة 
 !!إي واهلل ، أو ليخرجّن وليبايعّن : فقال عمر 
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لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنـه وال ضـبط اسـم    
 .كتابه

 (ابـن خنزابـة  )فهذا المؤلف مختلف في ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسم 
( ابن خيرانة)ومنهم ( ابن جيرانه)ومنهم ( خرداذبة)ومنهم  (خذابةابن )منهم باسم و

 (. خنزابة)ورجح محقق البحار أنه ابن 
ابن حنزابـة جعفـر بـن    )باسم ( 2/126األعالم)ولكن ضبطه الزركلي في 

وكان وزيرا في . هـ 311توفي ( الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الفرات
( 2/136)محسن الحكيم في أعيـان الشـيعة    ترجم له. الدولة العبيدية االسماعيلية

 (.271-1/270الكنى واأللقاب)وكذل  ترجم له عباس القمي في 
كما نص على ذل  ابن شـهر  . أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر
ومنهم من ضبطه باسم (. 21/331)آشوب ونقله عنه محسن الحكيم ومحقق البحار

 (.العذر)
ما يدل على أن الدليل عند الرافضة يقـوم بوجـود   وهذا إن دل على شيء فإن

 .ذكر للرواية في أي كتاب كان ولو أن يكون هذا الكتاب مثال كتاب ألف باء الطبخ
ط المطبعـة األزهريـة ، سـنة     205/ 2ابن عبد ربه في العقد الفريـد    ـ
الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر ، علي ، والعباس ، والزبير، : هجرية ، قال 1321

 . وسعد بن عبادة 
فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكـر ،  

 !إن أبوا فقاتلهم : عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة ، وقال له 
يا بن : فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار ، فلقيته فاطمة ، فقال 

 !أجئت لتحرق دارنا : الخطاب 
 !!نعم ، أو تدخلوا في ما دخلت فيه األمة  :قال 
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الطرائف البن طاووس . )ابن عبد ربه عند الرافضة من أعيان المعتزلة: أوال
 .وبهم ضل الرافضة. والرافضة من أضل هذه األمة (.231الحسني ص
فإنه كان يعتقد أن الخلفاء أربعة آخرهم . أنه كان مشهورا بالنصب أيضا: ثانيا
( 1/207األعالم للزركلي)ج علي بن أبي طالب من جملة الخلفاء ولم يدر. معاوية

 .ومثل هذا نصب عند أهل السنة
 .كتابه كتاب في األدب يا من عجزتم عن أن تجدوا شيئا من كتب السنة: ثالثا
الرافضة أن يجدوا رواية في كتب السنن والحديث ولو وجدوا لمـا  قد عجز ل

وعلى كل حال فقد حـدث انـدماج بـين    . اضطروا إلى االحتجاج علينا بالمعتزلة
 .شركة الرفض وشركة االعتزال واندمجوا في شركة واحدة: الشركتين
دعا عمر : وما بعدها ، قال  3/203محمد بن جرير الطبري في تاريخه   ـ

: فقالوا لـه   .لتخرجن إلى البيعة أو ألحرقنها على من فيها: بالحطب والنار وقال 
 !!نوإ: قال !إن فيها فاطمة

فإن هذه الرواية ال وجـود  . مسكين هذا الناقل ذو الجهل المركب حاطب الليل
 . لها في تاريخ الطبري بهذا اللفظ

وهـذا  . وإنما هو في كتاب اإلمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة
 . الكتاب لم يثبت له ألسباب منها

ف كتابًا ُيدعى اإلمامـة  الذين ترجموا البن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه أّلأن 
 .والسياسة

عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي يروي مؤلف الكتاب أن 
ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة تـوفى سـنة   

أي بعد وفاة ابن أبـي ليلـى    213، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إال سنة 121
 عامًا بخمسة وستين
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الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخـرج  أن 
 .من بغداد إال إلى دينور

روى عن أبي بكر الجـوهري ،   2/56ابن الحديد في شرح نهج البالغة   ـ
وقد روي في رواية أخرى أن سعد بن أبي وقاص كان معهم : قال أبو بكر : فقال 

م ، والمقداد بن األسود أيضا ، وأنهم اجتمعوا علـى أن  في بيت فاطمة عليها السال
يبايعوا عليا عليه السالم ، فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت ، وخرجت فاطمة تبكي 

 .إلى آخره .. وتصيح 
وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الشـعبي ،  : قال أبو بكر :  57وفي صفحة 

 .ند علي وقد تقلد سيفه فقيل ع! أين الزبير  : سأل أبو بكر فقال : قال 
 .انطلقا حتى تأتياني بهما ! قم يا خالد بن الوليد ! قم يا عمر : فقال 

فانطلقا ، فدخل عمر ، وقام خالد على باب البيت من خـارج ، فقـال عمـر    
فاخترطه عمر فضـرب بـه حجـرا     .نبايع عليا : فقال  ما هذا السيف : للزبير 

دونكه فأمسكه ثم قـال  ! يا خالد : ثم دفعه وقال فكسره ، ثم أخذ بيد الزبير فأقامه 
فأبى أن يقوم ، فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه ،  !قم فبايع ألبي بكر: لعلي 

يا أبا بكر ما أسرع : ورأت فاطمة ما صنع بهما ، فقامت على باب الحجرة وقالت 
 .إلى آخره!......ما أغرتم على أهل بيت رسول اهلل 

فأما امتناع علي عليـه السـالم مـن    :  60و 51يد في صفحة وقال ابن الحد
فقد ذكره المحدثون ورواه أهـل  . البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه 

السير ، وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب ، وهو من رجال الحديث ومـن  
 .الثقات المأمونين ، وقد ذكر غيره من هذا النحو ما ال يحصى كثرة 

 :الجواب
» قال الخونسـاري  . إبن أبي الحديد رافضي حجة على رافضي مثله ال علينا

هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد المدائني صاحب شرح نهج 
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هو من أكابر الفضالء المتتبعين، وأعاظم النبالء المتبحـرين  » البالغة، المشهور 
وحسب الداللة على علو منزلته فـي الـدين    ..مواليًا ألهل بيت العصمة والطهارة

، شرحه الشريف الجامع لكـل نفيسـة   وغلوه في والية أمير المؤمنين عليه السالم
، 516كان مولده في غرة ذي الحجـة  .. وغريب، والحاوي لكل نافحة ذات طيب

عشرين مجلدًا، صنفه لخزانة كتـب الـوزير    «شرح نهج البالغة» فمن تصانيفه 
ولما فر  من تصنيف أنفذه على يد أخيه موفق الدين  مد بن العلقمي،مؤيد الدين مح

روضـات  )« أبي المعالي، فبعث له مائة ألف دينـار، وخلعـة سـنية، وفرسـاً    
آغـا بـزر     -الذريعـة  1/115وانظر الكنى واأللقاب للقمي 21-5/20الجنات

 (.21/151الطهراني
هجرية ، وهو مـن   627مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي ، المتوفى سنة   ـ

يروي في أولـه قضـية    (اإلمامة والسياسة)كبار علمائكم له كتب قيمة منها كتاب 
إن أبا بكر تفقد قوما تخلفـوا عـن   : قال  13السقيفة بالتفصيل ، ذكر في صفحة 

بيعته عند علي كرم اهلل وجهه فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار علي ، 
والذي نفـس عمـر بيـده لتخـرجن أو     : ا بالحطب وقال فأبوا أن يخرجوا ، فدع
 .ألحرقنها على من فيها 

 .إلى آخره ! .... وإن : فقال ! إن فيها فاطمة ! يا أبا حفص : فقيل له 
وهذا الكتاب . تقدم أن كتاب اإلمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبة

 .لم يثبت له ألسباب منها
لم يذكر واحد منهم أنه أّلف كتابًا ُيدعى اإلمامـة   الذين ترجموا البن قتيبةأن 
 .والسياسة

عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي يروي مؤلف الكتاب أن 
ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة تـوفى سـنة   
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ابن أبـي ليلـى    أي بعد وفاة 213، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إال سنة 121
 بخمسة وستين عامًا

الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخـرج  أن 
 .من بغداد إال إلى دينور

هجرية، وهـو   115أبو الوليد محب الدين بن شحنة الحنفي، المتوفي سنة  ـ
وائل روضة المناظر في أخبار األ تاريخ)، له من كبار علمائكم، وكان قاضي حلب

جاء عمر إلى بيت علي بـن أبـي   » : ذكر فيه موضوع السقيفة، فقال (واألواخر
 «أدخلوا في ما دخلت األمـة : فلقيته فاطمة، فقال عمر .طالب ليحرقه على من فيه

 .هإلى آخر... 
بعض شعرائهم المعاصرين قصيدة يمدح فيها عمر بن الخطاب، وهو ذكر  -

 :ر النيل، قال في قصيدته العمرية حافظ إبراهيم المصري المعروف بشاع
 ي قالها عــمـرلعلـ هوقـول

 أكرم بـسامعها أعظم بملـقيها 
 حرقت دار  ال أبقي علي  بهــا  

 إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها
 ما كان غير أبي حفص يفوه بها    
 أمام فـارس عـدنان وحاميها      
 

القرآن وينكر أن يحلى  كذبيوهكذا يحتج الرافضة بحافظ إبراهيم وهو ملحد 
 .فيه أهل الجنة بأساور من ذهب

ما قاله هذا الشاعر أو غيره فهو نـاجم عـن انتشـار الروايـات الضـعيفة      
والمكذوبة التي يتصفحها ويمحصها أهل الخبرة بعلم الرواية والحديث الـذين هـم   
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تر أنهم فـي   والشعراء يتبعهم الغاوون ألم: )الحجة ال الشعراء الذين قال اهلل عنهم
 (.كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون

منـ  إال   لو قلت لنا قال الترمذي قال أبو داود قال أحمد في المسند لما قبلنـا 
 أيها المفلس . أفتحتج علينا بما قاله حافظ ابراهيم. بعد تمحيص السند

 :املكذوبة سقط اجلننيفاجعة 
 .ء ما هب ودب صيانة للمذهبوارتضا كذبالفاجعة الحقيقية فاجعة الو
( هـ 326)المتوفي سنة  (مروج الذهب)ـ ذكر المسعودي صاحب تاريخ 1

( إثبات الوصية)وهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل مؤرخ جاء بعده ، قال في كتابه 
وأحرقوا [ علي عليه السالم ] فهجموا عليه » : عند شرحه قضايا السقيفة والخالفة 

 !! «ضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنابابه، واستخرجوه كرها و
وال تقوم حجة عندنا برافضي . نعم المسعودي مؤرخ مشهور، ولكنه رافضي

 .وما يرويه بمنزلة ما يرويه الخميني عندنا. وإن كان مشهورا
وقـال  :  1/57ـ ونقل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملـل والنحـل    2
وكان . طمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاإن عمر ضرب بطن فا: النّظام
وما كان في الـدار غيـر علـي وفاطمـة     ، احرقوا دارها بمن فيها[ عمر]يصيح 

 .انتهى كالم الشهرستاني .والحسن والحسين
في حرف األلـف، عنـد    (6/76الوافي بالوفيات)ـ قال الصفدي في كتاب 3

إن عمـر  : كلماته وعقائده، يقـول  ذكر إبراهيم بن سيار، المعروف بالنّظام، ونقل
 !ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها

مخـازي وضـالالت النظـام    هنـا  فإن الشهرستاني يعدد : يا ل  من مفلس
قـال  . المعتزلي وذكر من بالياه أنه زعم أن عمر ضرب فاطمة حتى ألقت جنينها
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أقـول فيهمـا   : وقال ن مسعودلى خزيه بأن عاب عليا وابثم زاد ع» الشهرستاني 
 .أرأيتم معشر المسلمين منهج الرافضة في النقل .«برأيي

 .كذل  فعل الصفدي في تعداد مخازي عقائد المعتزلة باعتراف 
مـن العقـل ومـن النقـل     نجوا لرافضة بأنهم من وصف اصدق . اهلل أكبر

ـ وخاضوا . فكانوا بهذه النجاة سالمين. بأعجوبة ـ   كـذب اق البس ه أول فكـانوا في
 .الفائزين

 وسع كرسيه السموات واألرض وإنه ليقعد عليه عز وجل
لي عباس بن عبد العظيم العنبري نا أبـو أحمـد الزبيـري ثنـا     إكتب  513

فقالت  إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبداهلل بن خليفة قال جاءت إمرأة إلى النبي 
رسـيه السـموات   ادع اهلل أن يدخلني الجنة قال فعظم الرب عزوجل وقال وسع ك

وإن له أطيطا  أربع أصابع واألرض إنه ليقعد عليه جل وعز فما يفضل منه إال قيد
 .«كأطيط الرحل إذا ركب

وحكم عليـه الشـيخ األلبـاني     …إسناده ضعيف وفي متنه نكارة»قال محققه 
وقد قال ابن كثير في سماع ابن خليفـة مـن   . بالضعف لضعف عبد اهلل بن خليفة

( 1/305وانظر السنة لعبد اهلل بن احمد( )1/311تفسير ابن كثير)« فيه نظر»عمر 
 (.166سلسلة الضعيفة)

 وصيك سيد األوصياء علي بن أبي طالب
جالس ذات يوم إذ هبط جبرائيل الروح   عن ابن عمر قال بينما رسول اهلل

ن األمين فقال يا محمد إن رب العزة يقرئ  السالم ويقول لما أخذ اهلل ميثاق النبيـي 
األوصياء علـي   وجعل وصي  سيد أخذ ميثاق  في صلب آدم فجعل  سيد األنبياء

 «بن أبي طالب
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قال الدارقطني هذا حديث موضوع ومن بين مال  وبين أبـي  » قال الحافظ  
 (.1/61ميزان االعتدال 1/210لسان الميزان)« طالب ضعفاء

 وصيي علي بن أبي طالب
 (.5/6لسام الميزان)« كذبث فيه قيس بن ميناء والحدي»قال الحافظ 

 لنا فأبى علينا قومناوكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو 
رواه . )هذا جزء من رواية طويلة وهي كتاب ابن عباس إلى نجدة الحروري

 (. 1112مسلم رقم
وسياق الروايـة  . ويحتج الشيعة بالرواية على جواز أخذهم الخمس من الناس

ودليله قوله فـي بدايـة الروايـة    . تعلق بالخمس من مغانم الحربيأبى ذل  فإنه م
يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيـداوين    كتبت تسألني هل كان رسول اهلل»

 .ثم كان السؤال التالي عن الخمس« الجرحى ويحذين من الغنيمة
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا )قوله » قال النووي 

معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله اهلل لذوي القربى وقـد  ( ى علينا قومنا ذا فأب
اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمـس مـن   
الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي واألكثرين ينو هاشـم وبنـو   

 . المطلب
أنه ال يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه  أي رأوا( أبي علينا قومنا ذا )وقوله 

في المصالح وأراد بقومه والة األمر من بني أمية وقد صرح في سنن أبي داود 
وفي رواية له بأن سؤال نجدة البن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن 

وقد قال . الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة
يجوز أن ابن عباس اراد بقوله أبي ذل  علينا قومنا من  - هللرحمه ا -الشافعي 

 (. 113-12/111شرح مسم للنووي)« بن معاوية واهلل أعلمابعد الصحابة وهم يزيد 
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 وكفى اهلل المؤمنين القتال بعلي
. «ال أعرفـه » فيه الفضل بن القاسم قال الحافظ الذهبي في ميزان االعتدال 

 (.2/25ميزان االعتدال)وق وفيه عباد بن يعقوب شيعي صد

 وال تصلوا علّي الصالة البتراء
يكثر الرافضة من ذكر هذا الحديث واالحتجاج به وال وجود له فـي الكتـب   

وقد ذكره ابن حجر الهيتمي بصـيغة التمـريض فقـال     .الصحيحة المعتمدة عندنا
 (.  2/230الصواعق المحرقة( )ويُروى)

مصادر كتب الشيعة وأطلـت التنقيـب   ولكن المفاجاة أنني عدت إلى أمهات 
 . عنها بالسند فوجدت أنهم يحكونها حكاية من دون سند

أليس من أعجب العجيب أن تمثل هذه الرواية رأسمال مذهبهم وينتقدون السنة 
 من خاللها دائما ويلزمونهم بها بينما ال يوجد لها إسناد في كتب القوم 

حين يخرجون أزواج النبـي مـن   والرافضة هم الذين يجعلون صالتهم بتراء 
 . مع أن القرآن خاطب أزواج األنبياء ووصفهن بأهل البيت( أهل البيت)

( اهلل وبركاته عليكم أهـل البيـت   قالوا أتعجبين من أمر اهلل رحمة) : األولى
 .قالوها المرأة إبراهيم

 .وعنى بذل  أم موسى( هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم: )الثانية
وسياق الخطاب في ( إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) :الثانية
وحين يخرجون زينب ورقية وأم كلثوم من النسب النبوي ويزعمون  .أبناء النبي

 .أنهن كن ربائب له من زوج آخر لخديجة
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 ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم
د الرازي وهو ضعيف كثير وإسناد هذه الرواية مظلم، فإن فيه محمد بن حمي

في حديثه نظر وقال الجوزجاني هو غير ثقة وقال النسائي : المناكير، قال البخاري
 «ما رأيت أحدا أجرأ على اهلل منه وأحذق بالـذنب منـه  » ليس بثقة وقال األسدي 

 251/ 2تاريخ بغداد  131 – 127/ 1تهذيب التهذيب . 503/ 11سير األعالم )
 312أحوال الرجـال رقـم    2/303المجروحين  3/530ال ميزان االعتد 262 –

وتناقض الكوثري فاتهم الحافظ بن عبد الهادي بإغفال من أثنى ( 2277/ 6)الكامل 
غير أنه صرح في نفس الكتاب أن الرازي مختلـف  ( 312مقاالت )على الرازي 

و  256مقـاالت  )ه كثيرون أشنع تكذيب وال يحتج به عنـد كثيـرين   كذبفيه وأنه 
15.) 

أن السند في هذه الرواية منقطع، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدر  مالكـًا  
واعتماد هؤالء فـي العقائـد   . 171هـ، بينما توفي مال  سنة  221إذ توفي سنة 

على مثل هذه الرواية طعن في كونه من علماء الحديث ونكوص وارتـداد عمـا   
يث الضعيف، وطعٌن في مـدى  اشترطه من قبل وهو أن ال يستدل في العقائد بالحد

له، فإن خادم الحديث ال يصـحح الضـعيف مـن     نزاهته وتجرده للحديث وخدمته
 . الروايات لمجرد موافقتها مذهبه

أضف إلى ذل  مخالفة الرواية لما هو معروف في مذهب مال  من كراهيـة  
لـة عنـد   يستقبل القب وإنما. استقبال القبر عند الدعاء ولكن يستقبله عند السالم فقط

 . الدعاء
 أنستقبل السماء عند الدعاء أم القبلة أم القبر : لقد حّيرونا: وعجبًا ألهل البدع

وبين موته فيما يتعلـق بتـوقيره    ولم يكن مال  يرى فرقًا بين حياة النبي 
 ولكنه كان مع ذل  يفرق بين حياته . وحرمة رفع الصوت في مسجده حيا وميتا
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وأكـره  »ومسألة زيارة قبره حتى قال  سألة التوسل به وبين موته فيما يتعلق بم
 .«أن يقال زرت قبر النبي 

 (قول أبي بكر)وليت عليكم ولست بخيركم 
أبو بكر قول الرسول عنـه  علـى أن    كذبكيف ي: يحتج به الشيعة ويقولون

قول أبي بكر قد رواه البزار في مسنده من طريق بهلول بن عبيد الكندي الكـوفي  
مسـند  )« بهلول ليس بالقوي، ولهذا لم ندخله في مسند أبي بكر لهذه العلة»ثم قال 
وقال أبـو  ( 2/617)« اضرب على حديثه»قال أبو زرعة الرازي ( 1/110البزار

 (.2210علل الحديث )« ضعيف الحديث» حاتم الرازي 
عن عبيد اهلل بن موسى وهـو كـوفي   ( 3/113)ورواه ابن سعد في طبقاته 

« كـل بليـة تـأتي عـن عبيـد اهلل بـن موسـى       » مد بن حنبل قال أح. متشيع
 (.3/150سؤاالته)

قال : ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل
التـاريخ  )وقـال فـي   ( 1/2111التاريخ الكبيـر )« في حديثه مناكير» البخاري 
« كـان يغلـو فـي التشـيع    »وقال العجلـي  . «منكر الحديث»( 1/311الصغير

( 662الضـعفاء والمتروكـون  )« مترو  الحديث»وقال النسائي (. 1517الثقات)
 (.572الضعفاء والمتروكون)كذل  الدارقطني 

ما طلعت الشـمس وال غربـت   »وقد عارضه الرافضة بحديث ضعيف وهو 
رواه أحمـد فـي فضـائل    . «على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكـر 

ال يتابع علـى  »قال العقيلي : عبد اهلل بن سفيان :فيه( 135رقم 1/117)الصحابة 
وابن جريج وهو عبد الملـ   (. 2/230الضعفاء للعقيلي وميزان االعتدال)« حديثه

وذكره ابن حجر في المرتبـة الثالثـة مـن    : بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس
 .المدلسين

 .وهو مدلس أيضا: بقية الواسطي
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 الوليد بن عقبة
 (.رضي اهلل عنه) الصحابي الوليد بن عقبة تفنيد الشبهات حول

يا أيهـا   بالتثبت والتبين كان صريحا في قوله تعالى أمر اهلل أن بالرغم من 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مـا  

مـر  فقد ورد في تفسير هذه اآلية ما يخالف هـذا األ  .(6الحجرات) فعلتم نادمين
 .والتبينالتثبت منهج اإللهي فيها من 
أحـد  ( الوليد بـن عقبـة  )قد انتشرت في كتب التفسير روايات تصف إال أنه 

والذي ثبت أنه كان مجاهدا صلبا عنيدا فتح به به كثيرا من  أصحاب رسول اهلل 
 .زعموا أنه هو الذي نزلت في هذه اآلية وأنه فاسق بالنص من القرآن. بالد فارس
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه ااَلية نزلت في » ابن كثير حمه اهلل  يقول

، حين بعثه رسول اهلل على صدقات بني المصـطلق ، الوليد بن عقبة بن أبي معيط
وقد روي ذل  من طرق ومن أحسنها ما رواه اإلمام أحمد في مسنده مـن روايـة   

ـ    ،مل  بني المصطلق ت الحـارث أم  وهو الحارث بن ضرار والـد جويريـة بن
حدثنا عيسى بن ، حدثنا محمد بن سابق: قال اإلمام أحمد. المؤمنين رضي اهلل عنها

..  عنـه حدثني أبي أنه سمع الحارث بـن ضـرار الخزاعـي رضـي اهلل     ،دينار
وهذا السند الذي قال عنه ابن كثير بأنه من أحسنها هو سـند ضـعيف    (.الحديث)

 .لجهالة عيسى بن دينار
 .ضعفه ابن معين ووثقه العجلـي . عف هو محمد بن سابققيل إن سبب الض
 .«صدوق »قال الحافظ . «ثقة ال يوصف بالضبط »وقال يعقوب بن شيبة 

والصحيح أن محمد بن سابق من رجال الشيخين ولم يسبق أحد ابن معين في 
 .تضعيفه لمحمد بن سابق
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عيسى ذكره  ودينار وهو والد. وأما العلة في الرواية فهي في عيسى بن دينار
فالروايـة إذن ضـعيفة   . ابن حبان في الثقات مع أن ابنه عيسى هو من المجاهيل

 .بالرغم من أنها أحسن الموجود
عن المنذر بن شـاذان  ( 11/313)ورواه ابن أبي حاتم والطبري في تاريخه 

وفيه موسى بن عبيدة الربذي وجهالة ثابت مولى أم . التمار عن محمد بن سابق به
 . يعرف ألم سلمة مولى إسمه ثابتوال. سلمة

وبهذا تعجب من قول الهيثمي بأن رجال الرواية ثقات مع جهالة عيسى هـذا  
 .وجهالة ثابت المولى المزعوم ألم سلمة

من طريق العوفي عن ( 1/52)ورواه الطبري أيضا وكذل  البيهقي في سننه 
 .هو معلوم كما ضعفاءالعوفيون وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين و. ابن عباس

وكلهـا روايـات   . كذل  أورد ابن كثير أقواال لمجاهد وقتادة وابن أبي ليلـى 
مرسلة وهذه المرسالت ال تصلح إلثبات تهمة الفسق على صحابي فإننا ال نقبلهـا  

 ر هذه األمة افكيف نقبلها في جرح خي. في أحكام الطهارة وال الصالة
متابعة وجهد ليتبين بعـدها أن  إلى عناية وفي حاجة كانت هذه الروايات قد و

الروايات كلها كانت منقطعة األسانيد وأن ما صح منها كما في صـحيح مسـلم ال   
ثبت شهادة الفسق عليه زورا كما سوف يتبين ل  من هذا البحـث القـيم   يعدو أن ُي

الذي قام به األستاذ محب الدين الخطيب رحمه اهلل رحمة واسعة ووجب على كـل  
 .أن يدعو له بالرحمةبحث هذا القارئ ل

 شهادة األستاذ محب الدين الخطيب في الوليد بن عقبة
كنت في ما مضى أعجب كيف  »قال األستاذ محب الدين الخطيب رحمه اهلل 

تكون هذه اآلية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه اهلل فاسقًا، ثم تبقى له فـي نفـس   
إن هذا التناقض .. ا له التاريخخليفتي رسول اهلل أبي بكر وعمر المكانة التي سجله
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ـ بين ثقة أبي بكر و عمر بالوليد بن عقبة وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن 
 .. اسقًا ـ حملني على الش  في أن تكون اآلية نزلت فيهفاهلل سماه 

وبعد أن ساورني هذا الش  أعدت النظر في األخبار التي وردت عن سـبب  
فلما عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على  سق بنبأإن جاءكم فا نزول اآلية 

مجاهد، أو قتادة أو ابن أبي ليلى، أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منهما أسـماء  
رواة هذه األخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث، وهذه 

 .المائة من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة
لهم هوى في تشويه سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقامـًا مـن    وإن الذين

 .الوليد قد مألوا الدنيا أخبارًا مريبة لها قيمة علمية
وما دام رواة تل  األخبار في سبب نزول اآلية مجهولين من علماء الجـرح  
والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه األخبار عليهم وعلمـاء الجـرح والتعـديل ال    

، فمن غير الجائز شرعًا وتاريخًا الحكم [شيئًا]أمرهم حتى وال أسمائهم  يعرفون من
 .بصحة هذه األخبار المنقطعة التي ال نسب لها وترتيب األحكام عليها

وهنال  خبران موصوالن أحدهما عن أم سلمة زعم موسى بن عبيـدة أنـه   
يني وابن سمعه من ثابت مولى أم سلمة وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المد

 .عدي وجماعة
وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليـه مـن   
كتب العلم ن فلم يذكر في تهذيب التهذيب وال في تقريب التهذيب وال في خالصـة  

 .(لسان الميزان ) و( ميزان االعتدال )في   تذهيب الكمال، بل لم أجده
ي مسند اإلمام أحمد فقرأتهـا واحـدًا   وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة ف

واحدًا فلم أجد فيها هذا الخير بل لم أجد ألم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لهـا  
يدعى ثابت ، زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر ـ إن صح عنهـا   
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ـ وال سبيل إلى أن يصح عنها ـ إن اآلية نزلت في الوليد بل قالـت ـ أي قيـل     
 . في صدقات بين المصطلق( رجال ) سانها ـ بعث رسول اهلل على ل

والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن 
 .عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس

والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه ألن ابن سعد لما توفي بغـداد سـنة   
ة من عمره ولم يخرج إلى ذل  الحـين  كان الطبري طفال في نحو السادس هـ 23

  .من بلده آمل في طبرستان ال إلى بغداد وال لغيرها
ى عنه الطبري هو محمد بن سعد العوفي ن وتبين لي أن ابن سعد الذي رثم 

( سند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة ) وقد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده بأنه 
 .(263: 1انظر تفسير الطبري طبعة دار المعارف 

فكل هذه األخبار من أولها إلى آخرها ال يجوز أن يؤاخذ بها مجاهـد كـان   
موقع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات لإلسالم يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء 
اهلل أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدث فيه لبني المصـطلق الحادثـة   

 .لسن كما سيأتي في الفقرة التالية التي نزلت فيها اآلية كان الوليد صغير ا
الوليد بن عقبة يوم فتح مكـة  حول عمر (  32:  2) في مسنده وروى أحمد 

عن شيخ له هو فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان الرقي عن ثابـت بـن   
( عبد اهلل بن مال  بن الحـارث  ) الحجاج الكالبي الرقي عن عبد اهلل الهمداني هو 

بة، والظاهر أن الوليد بن عقبة تحدث بهذا الحديث عندما اعتـزل  عن الوليد بن عق
الناس في السنين األخيرة من حياته واختار اإلقامة في قرية له من أعمال الرقـة ،  

وأخذه اإلمام أحمد عن شيخ لـه مـنهم    ،فتسلسلت رواية الخبر في الرواة الرقيين
لرواية بهمداني آخر يكنى أبا وعبد اهلل الهمداني ثقة لكن التبس اسمه في غر هذه ا

وهـو  ( أي على اسم والد عبـد اهلل الهمـداني   ) موسى واسمه مال  بن الحارث 
 .مجهول عند أهل الجرح والتعديل
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أما عبد اهلل الهمداني الذي ينتهي إليه الخبر في رواية اإلمام أحمد فمعـروف  
الحكم على سـن  وموثوق به وعلى روايته وأمثالها اعتمد القاضي ابن العربي في 

إن جـاءكم   الوليد بن عقبة بأنه كان صبيًا عند فتح مكة وأن الذي نزلت فيه آية 
 .هو شخص آخر فاسق بنبأ 

ومن عجيب أمر الذين كان لهم هوى في تشويه سمعة هذا الصحابي الشـاب  
المجاهد الطيب النفس الحسن السيرة في الناس أنهم حاولوا إدحاض حجـة صـغر   

ر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة إلى المدينـة فـي   بوقت بخسنه في ذل  ال
 .السنة السابعة للهجرة ليطلبا من النبي رد أختهما أم كلثوم إلى مكة

وأصل هذا الخبر ـ إن صح ـ مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليـد وهـذا     
مما يستأنس به في أن عمارة هو األصل في هذه الرحلة وأن الوليـد جـاء فـي    

صبيًا بصحبة أخيه الكبير كما يقع مثل ذل  في  وأي مانع يمنع قدوم الوليد. صحبته
 كل زمان ومكان  

فقول الوليد إنه كان في سنة الفتح صبيًا ليس في خبر قدومه مع أخيه الكبيـر  
 .إلى المدينة في السنة السابعة ما يمنعه أو يناقضه

د بن عقبـة فـي سـبب    فإذا تقرر عند  أن جميع األخبار الواردة بشأن الولي
ال يجوز علميًا أن يبنى عليها حكـم شـرعي أو    إن جاءكم فاسق بنبأنزول آية 

تاريخي، وإذا أضفت إلى ذل  حديث مسند اإلمام أحمد عن سن الوليد فـي سـنة   
الفتح يتبين ل  بعد ذل  حكمة استعمال أبـي بكـر وعمـر للوليـد وثقتهمـا بـه       

 .ل في صدر شبابهواعتمادهما عليه مع أنه كان ال يزا
الذي كان منه ألمته كل ما ) أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم 

استطاع من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفـذ  
فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عـن صـخب    ،باطلهم فيهم
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اًل عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كـان  المجتمع، وهي تبعد خمسة عشر مي
 .(يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى اإلسالم في خالفة عمر

ين أن ينكشف عوارها وال يضير هذا الرجل أن يتـأخر  كذابفقد آن لدسائس ال
 .هبانكشاف الحق فيه ثالثة عشر قرنًا فإن الحق قديم وال يؤثر في قدمه احتجا

نذ ولي الكوفة ألمير المؤمنين عثمـان ـ أن يكـون    أراد الوليد بن عقبة ـ م 
الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس كما كان المحارب المثالي 
في جهاده وقيامة لإلسالم بما يليق بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته الناشـرين  

ـ  إلى اليـوم الـذي    لرسالته وقد لبث في إمارته على الكوفة خمس سنوات وداره 
زايل فيه الكوفة ـ ليس لها باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أوال يعـرف،   
فكان يغشاها كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار ولم يكن بالوليـد حاجـة ألن   

 .يستتر عن الناس
 فالستر دون الفاحشات وال           يلقا  دون الخير من ستر 

كلهم محبين ألميرهم الطيب ألنه أقام لغربـائهم  وكان ينبغي أن يكون الناس 
دور الضيافة وأدخل على الناس خيرًا حتى جعل يقسم المال للوالئد والعبيد ، ورد 
على كل مملو  من فضول األموال في كل شهر ما يتسعون به من غير ان ينقص 

ثالي مواليهم من أرزاقهم وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا األمير الم
 .طول مدة حكمه

يهم سوط الشـريعة بالعقـاب   نإال أن فريقًا من األشرار وأهل الفساد أصاب ب
 .قفوا حياتهم على ترصد األذى لهوعلى يد الوليد ف

ومن هؤالء رجال يسمى أحدهم أبا زينب بن عوف األزدي وآخر يسمى أبـا  
ليلة نقبـوا  بضت السلطات على أبنائهم في ق. و زهيربمورع وثالث اسمه جندب أ

فيها على ابن الحيسمان داره وقتلوه وكان نازاًل بجواره رجل من أصحاب رسـول  
وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسـول اهلل  في االسالم اهلل ومن أهل السابقة 
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فجاء هو وابنه من المدينة ليسيرا مع أحد جيوش . مكة على جيش خزاعة يوم فتح
توجيهها نحو المشـرق للفتـوح ونشـر دعـوة     الوليد بن عقبة التي كان يواصل 

اإلسالم، فشهد هذا الصحابي وابنه في تل  الليلة سطو هؤالء األشرار على منـزل  
فأنفذ الوليد فيهم  .ابن الحيسمان، وأدى شهادته هو وابنه على هؤالء القتلة السفاحين

حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة، فكتب آبـاؤهم العهـد علـى أنفسـهم     
لشيطان بأن يكيدوا لهذا األمير الطيب الرحيم وبثوا عليـه العيـون والجواسـيس    ل

 .ليترقبوا حركاته
وكان بيته مفتوحًا دائمًا وبينما كان عنده ذات يوم ضيف لـه مـن شـعراء    
الشمال كان نصرانيًا في أخواله من بني تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على يد الوليد 

الشاعر الذي كان نصرانيًا ال بد أن يكون يشرب فظن جواسيس الموتورين أن هذا 
فنادوا أبا زينب وأبا المـورع وأصـحابهما،    .ولعل الوليد أن يكرمه بذل . الخمر

فلما فـوجئ بهـم    .فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد ولم يكن لداره باب
حب نحى شيئًا أدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بال إذن مـن صـا  

الدار، فلما أخرج ذل  الشئ من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب فأقبل 
بعضهم على بعض يتالومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فـأقبلوا يسـبونهم   

وقد ستر الوليد عليهم ذل  وطواه عن عثمان وسكت عن ذل  وصـبر،  . ويلعنونهم
وكانوا يغتنمـون كـل حـادث    ثم تكررت مكايد جندب وأبي زينب وأبي المورع 

وذهب بعض الذين كانوا عمـاال فـي الحكومـة     كذبفيسيئون تأويله ويفترون ال
ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشـكون الوليـد   
ألمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة وفيما كان هؤالء في المدينة 

لمورع دار اإلمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار النـاس  دخل أبو زينب وأبو ا
وبقيا فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح فخرج بقية القوم ، وثبت أبو زينـب وأبـو   

 .المورع إلى أن تكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا
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فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه فسأل عنه زوجتيه ـ وكانتا في مخدع تريان  
زوار الوليد من وراء ستر ـ فقالتا إن آخر من بقي في الدار رجالن، وذكرنا   منه

تهما للوليد، فعرف أنهما أبو زينب وأبو المورع، وأدر  أنهمـا لـم   يصفتيهما وحل
يسرقا الخاتم إال لمكيدة بيتاها فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في الكوفة، وكـان قـد   

 .سافرا توًا إلى المدينة
واكبر ظني أنهما استلهما شهادتهما )ن على الوليد بشرب الخمر وتقدما شاهدي

المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة بن مضعون في خالفة عمر 
فقال كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقئ الخمر فقال عثمان ما يقـئ الخمـر إال   )

نقـيم  » فقال عثمان لعثمان وأخبره خبرهم،  فشاربها فجئ بالوليد من الكوفة فحل
 .«دود ويبوء شاهد الزور بالنارالح

هـ من تاريخ الطبري  30هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 
وليس فيها ـ على تعدد مصادرها ـ شئ غير ذل  وعناصر الخبر عند الطبـري    

يرد  أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعادت شواهد غلهم عليه، ولم
في الشهادة ذكر الصالة من أصلها فضال عن أن تكون اثنتين أو أربعـًا، وزيـادة   

 .ذكر الصالة هي األخرى أمرها عجيب
أنه كان مع علـي  ( أحد أتباع علي ) فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر  

عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل الناس عنه هذا الخبر فسجله مسـلم  
شهدت عثمان ابن عفان وأتـي بالوليـد قـد     »بلفظ ( كتاب الحدود ) صحيحه في 

أزيدكم  فشهد عليه رجالن بأنـه تقيـًا أحـدهما    : ثم قال( ركعتين ) صلى الصبح 
 .«حمران أنه شرب الخمر وشهد اخر أنه أنه راه يتقيأ

فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال أزيدكم بـل شـهد   
 . ا بأنه شرب الخمر وشهد اآلخر بأنه تقيأأحدهم
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أما صالة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كالم حضـين، ولـم يكـن    
حضين من الشهود، وال كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم، ثم إنه لم يسـند  

 .هذا العنصر من عناصر االتهام إلى  إنسان معروف
مسلم وارد في ثالثـة مواضـع   ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح 

من مسند أحمد مرويًا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هـو  
 .الذي سمعه منه في مسند احمد بمواضعه الثالثة

ليس فيهما ذكر الصالة عن (  120و 12ص 1ج) فالموضعان األول والثاني 
كـالم عـن   لسان حضين فضاًل عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعـده أدر  أن ال 

 .الصالة ليس من كالم الشهود فاقتصر على ذكر الحد
فقد جاء على لسان (  122ص 1ج) وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد 

حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعًا، وهو يعارض ما جـاء علـى لسـان    
 .اهلل أعلم بسببه[ و ] حضين نفسه في صحيح مسلم ، ففي إحدى الروايتين تحريف 

وفي الحالتين ال يخرج ذكر الصالة عنه أنه كالم حضـين وحضـين لـيس    
 .بشاهد، ولم يرو عن شاهد ، فال عبرة بهذا الجزء من كالمه

وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه، أزيد  علمـًا  
ن قد عصـى اهلل  اوهو عبد من عبيد عثمان ك[ المذكور في الرواية ] بأمر حمران 

قبل شهادته على الوليد فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي فـي  
عدتها من زوجها األول، فغضب عليه عثمان لهذا وألمور أخرى قبله فطرده مـن  
رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعيث فيها فسادًا، ودخـل علـى العبـد    

د رجال الدولة وكـان سـبب   عن كذبالصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه ال
 .تسييره إلى الشام

وأنا أتر  أمر هذا الشاهد والشاهدين اآلخرين قبله إلى ضمير القارئ يحكـم  
عليهم بما يشاء ، وفي اجتهادي أن مثل هؤالء الشهود ال يقام بهم حـد اهلل علـى   



 

 
545 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

ظنين من السوقة والرعاع، فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر 
يادة جيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة  في النـاس وصـدق الرعايـة    وق

ألمانات اهلل وكان موضع الثقة عند ثالثة من اكمل خلفاء اإلسالم ابي بكر وعمـر  
 .وعثمان

ة أنها سبب المحاباة منه لهم إنمـا  كذبوإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم ال
تسلون بأعراض الناس يتفكهون بأبيات كانت سبب التسامح من عثمان في عزلهم ي

من ديوانـه وال تحملهـم    15ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس وردت في ص
سليقة النقد على الشعور بما في هذه األبيات من التضارب والتعارض فأين مدحـه  

 :فيها للوليد بقوله 
 ورأوا شمائل ماجد أنف     بعطي على الميسور والعسر             

 فنزعت مكذوبًا علي  ولم   تردد  إلى  عوز وال فقر             
 :من بقية األبيات التي فيها 

 نادى وقد تمت صالتهم      أأزيدكم  ثمال   وما   يدري  
فالذي يقول البيت األخير ال يعقل أن يقول معه البيتين األولين فيكون مادحـًا  

) وقد كانت لي مقالة مطولة عـن   :وذامًا في قطعة واحدة ال تزيد على ستة أبيات 
ضربت فيها األمثلة على دس األبيات غريبة في قصائد مـن  ( التخليط في الشعر 

 .وزنها ورويها لغير ناظمها 
وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يّدعوا حكاية الصالة 

 .مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف اهلل واليوم االخر
وجه اهلل صريحة ومدوية إن الوليد لو كان من رجال التـاريخ  واآلن أقولها ل

األوربي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعـدوه قديسـًا   
ألن لويس التاسع لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته ولم يفـتح  

 .للنصرانية كفتح الوليد لإلسالم
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الها وتشوه جمال تاريخها وتهدم أمجادها كما يفعل والعجب ألمة تسئ إلى أبط
 هـ.ا«األشرار منا، ثم ينتشر كيد هؤالء األشرار حتى يظن األخيار أنه هو الحق

 (.تحتقيق محب الدين الخطيب 11-10العواصم من القواصم ص)
رحم اهلل األستاذ محب الدين الخطيب على ما ذب بـه   :نقولبعد هذا البحث 
لجليل الوليد بن عقبة المتهم ظلمـا وزورا بشـرب الخمـر    عن عرض الصحابي ا

البشـرية  وا ألسانيد القرآن دبخبره فرحا ليكيأعداء اإلسالم من الداخل  والذي طار
وليبرروا قولهم بتحريف القرآن وليوجدوا . حسدا من عند أنفسهم( أعني الصحابة)

الء أنهم يدافعون وظن هؤ .ألنفسهم ولو أنموذجا واحدا يكسرون به عدالة الصحابة
وما دروا أنهم إنما يطعنون بذل  في القرآن بمحـاولتهم كسـر   . بذل  عن االسالم

الصـحابة  ف .التي غدت قاعدة أهل السنة ومنهجهم( عدالة الصحابي)وقاعدة حصن 
وكم سوف يفرح أعداء المسلمين  .والطعن بهم طعن في سند القرآن. أسانيد القرآن

اخل اإلسالم من يكسر هذا السند ليعينهم على الطعـن  حين يجدون من يعينهم من د
قد صرحت هي األخرى بتواتر األسانيد هؤالء  فكيف وأن كتب. في القرآن الكريم

والروايات عن امتداد أيدي الصحابة إلى القرآن بالتحريف والحذف وتغيرر اآليات 
 .لهثا وراء المكاسب واإلمارة الدنيوية: عن موضعها

ونحذف إكرامـا  . يؤثرون على أنفسهم ن وصفهم اهلل بأنهم أو يعقل هذا فيم
ويؤثرون )فتصير اآلية من اآلية (. على)نحذف حرف الجر هؤالء المنافقين لعيون 
ليحلو لهم اعتقادهم أن الصحابة كانوا أنانيين وكانوا أحرص الناس علـى   (أنفسهم

والتي تصفهم بأنهم ( ويؤثرون على أنفسهم)حياة وعلى عرض الدنيا القليل بدال من 
 .يقدمون اآلخرين إطعاما وكفالة على أنفسهم

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل اهلل والـذين آووا     . كال واهلل
ونصروا وبلوا كل ما عندهم رخيصا في سبيل أقامة دين اهلل ال يمكن أن نعتقد فيهم 

 (...ثرون أنفسهميؤ)وليس ( ويؤثرون على أنفسهم)إال ما قاله اهلل تعالى 
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. قد عدتم بعد هذا خائبين لم تنالوا بجهدكم هذا خيـرا : بعد هذا نقول للرافضة
. بل أرغم اهلل أنوفكم ولم تستطيعوا أن تكسروا قاعدتنا في عدالـة صـحابة نبينـا   

 .عدولوهكذا بقيت لنا قاعدتنا العظيمة أن صحابة رسول اهلل 

 ضاسى الروما حلت بي شدة بطوس فزرت قبر على بن مو
وما حلت بي شدة في وقت مقامى بطوس فزرت قبر علـى  » قول ابن حبان 

بن موسى الرضا صلوات اهلل على جده وعليـه ودعـوت اهلل إزالتهـا عنـى إال     
أستجيب لي وزالت عنى تل  الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذل  أماتنـا  

« لـيهم أجمعـين  عليـه وع صـلوات اهلل  اهلل على محبة المصطفى وأهـل بيتـه   
 (.1/257الثقات)

وال أن . ليس في كالم ابن حبان االستغاثة وإنما دعاء اهلل عند القبور: التعليق
 .وهذا ليس بشر . وإنما يصلي عندها. يتوسل بأصحابها إلى اهلل

 :جاء من طريق أهل البيت بسند صحيح خالف هذا الذي ذكره ابن حبان
يبة أن علي بن الحسين رضـي اهلل  روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي ش
: فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال عنه رأى رجاًل يأتي فرجة كانت عند قبر النبي 

يعني علي بن أبي طالب رضي اهلل  –أال أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي » 
ال تتخذوا قبري عيدًا وال تجعلـوا بيـوتكم قبـورًا    » : قال ن رسول اهلل عنه ع
 .«علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم وسلموا 

القول البديع في الصالة على الحبيـب  ) «وهو حديث حسن» : قال السخاوي
 (.2/211التاريخ الكبير )وذكره البخاري في  221الشفيع ص 

النهي عن الـدعاء  ( 1/313مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر )وجاء في 
روح  2/211البحـر الرائـق    2/231لمحتار اشية ابن عابدين على رد اح)عند القبور 

 (.1/313ع األنهر شرح ملتقى األبحر مجم 17/313المعاني لآللوسي الحنفي 
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واهلل يقضي » : ثم قال« وفي دعاء األحياء منفعة لألموات » الطحاوي قال 
 .قول الطحاوي هذاوال يجوز أن يقلب ابن حبان  .«الحاجات ويستجيب الدعوات 

سبة هذا إلى ابن حبان رحمه اهلل فإن أصولنا مـن كتـاب   ولو فرضنا صحة ن
وسنة وفعل سلف وأقوال أئمة معتمدين وسائر أصحاب المذاهب اإلسـالمية علـى   

ولسنا نحن المخالفين له وإنما . فنحن تقديرنا له متمسكون بأصولنا. خالف قوله هذا
فإن مكانتـه  . كال وأما الحكم عليه بالبدعة فنقول. المخالفون له علماء أجالء جهابذ

فقد خـالف  . وليس كل من وقع في بدعة اعتبر مبتدعا. العلمية محفوظة في قلوبنا
ابن عباس في حكم المتعة وفعلها جمع من الصحابة ولم يكونوا يعلمون بنسخها إلى 

 .التحريم فلم يلزمهم أحد بالزنا مع انه في دين اهلل كذل 

 ى الجنة ويدعونه إلى النارويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إل
فـإن  » : يدعونه إلى النار قائاًل وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن قول النبي 

وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية وكان معه  (صفين)كان قتل عمار في : قيل
 «جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار 

م كـانوا يـدعون إلـى الجنـة، وهـم      فالجواب أنهم كانوا ظانين أنه» : قال
دعـاء إلـى   : فالمراد بالدعاء إلى الجنة. مجتهدون ال لوم عليهم في اتباع ظنونهم

وكذل  كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهـو اإلمـام   . سببها وهو طاعة اإلمام
الواجب الطاعة إذ ذا ، وكانوا هم يدعون إلى خالف ذل  لكنهم معذورون للتأويل 

وحمله ابن حجر الهيتمي على  1/522فتح الباري ]انتهى كالمه . «م الذي ظهر له
 ([.65تطهير الجنان )بعض أتباع معاوية الغير مجتهدين 

وهكذا نرى الحافظ في تبيين ما أشكل فهمه في الحـديث مثـال األدب مـع    
 .فلم يحكم عليهم بالنار أصحاب رسول اهلل 
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 ليئط به أطيط الرحل بالراكبوإنه .. ويحك إنه ال يستشفع باهلل على أحد
قال بن بشار في حديثه إن اهلل فـوق عرشـه   » وقال  2/232رواه أبو داود 

وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وقال عبد األعلى وابن المثنى وابن بشار عن 
يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده والحديث بإسناد أحمـد  

ه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بـن المـديني   بن سعيد هو الصحيح وافق
ورواه جماعة عن بن إسحاق كما قال أحمد أيضا وكان سماع عبد األعلـى وابـن   

ورواه  (.2/232سـنن أبـي داود  )« المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني
 (.2/121الكبيرالمعجم )الطبراني في 

 وإن اهلل أعطاك ثواب.. يا أبا بكر إن اهلل أعطاني ثواب من آمن
من طريق أحمد بن محمد بن عبيد ( 5/53)أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 

وهـو  »  .كان غير ثقة روى أحاديث باطلـة : اهلل أبي الحسن التمار المقرئ فقال
 . «ضعيف وفي أحاديثه مناكير

 عليا حقا على اهلل جهادهم سيكون بعدي قوم يقاتلون يا أبا رافع 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن الحسن بـن  » ث تمام الحدي

فرات ثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع ثنا عون بن عبـد اهلل  
وهو نائم  بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع قال دخلت على رسول اهلل 

قظه فاضطجعت بينـه  أو يوحى إليه وإذا حية في جانب البيت فكرهت ان أقتلها فأو
إنما ولـيكم   (ان شيء كان بي دونه فاستيقظ وهو يتلو هذه اآلية وبين الحية فإن ك

اآلية قال الحمد هلل فرآني إلى جانبه فقال ما أضـجع    )اهلل ورسوله والذين آمنوا 
ها هنا قلت لمكان هذه الحية قال قم إليها فاقتلها فقتلتها فحمد اهلل ثم أخذ بيدي فقال 
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هم فمن لـم يسـتطع   عليا حقا على اهلل جهادسيكون بعدي قوم يقاتلون با رافع يا أ
 .«جهادهم بيده فبلسانه فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذل  شيء

ويقال له عـون  . وهو شيعي. آفته محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع: موضوع
جمـع  م 2110سلسـلة األحاديـث الضـعيفة   . )بن عبيـد اهلل بـن أبـي رافـع    

 (.1/132الزوائد

 يا أم سلمة علي لحمه من لحمي
داهر بن داهر رافضي بغيض ال يتابع علـى باليـاه   » قال الحافظ . مكذوب

واتهمه ابـن   ذكره العقيلي من حديث عبد اهلل بن داهر عن أبيه داهر عن النبي 
 3/2ميـزان االعتـدال   2/213أنظر لسان الميـزان )عدي بالوضع لهذا الحديث 

 (.2/221الكامل في الضعفاء 2/27للعقيلي الضعفاء

 يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين 
 .وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين

 2116و 353أنظر سلسلة الضعيفة لأللباني رقـم )« موضوع» قال األلباني 
وابن الجوزي ( 1/132الآللئ المصنوعة)وسبقه إلى ذل  السيوطي في  (.2111و

 (.1/357ومال علي قاري في تنزيه الشريعة( 1/212الموضوعات)في 

 يا أيها الناس إن النبي كان يرى للعباس ما يراه الوالد لولده
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا الحسن بن علي بن نصـر ثنـا   

عطاء المدني عـن  الزبير بن بكار حدثني ساعدة بن عبيد اهلل المزني عن داود بن 
زيد بن أسلم عن بن عمر أنه قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعبـاس  
بن عبد المطلب فقال اللهم هذا عم نبي  العباس نتوجه إلي  به فاسقنا فمـا برحـوا   

ـ  حتى سقاهم اهلل قال فخطب عمر الناس فقال أيها الناس إن رسـول اهلل   ان ك
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ـ ما يرى الولد لويرى للعباس  ا النـاس  الده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه فاقتدوا أيه
 .»في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى اهلل عز وجل فيما نزل بكم برسول اهلل 

ـ  ـضعيف كما ف. فيه داود بن عطاء المدني ر ـي التقريب للحافظ بـن حج
 .داوود بن عطاء مترو  «وتعقبه الذهبي قائال ( 3/332)ورواه الحاكم (. 1101)

( 2/577)أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية ثانية وعزاها إلى الـبالذري  وقد 
ثـم  . «إبن عمر» من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه بدال عن عن 

 .«فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان» قال الحافظ 
فإنه ما دام أن السند وقف عند داود بن عطاء فال يسلم . وهذا االحتمال مردود

وأما هشام بن سعد فضـعيف  . قد رواه أصال( زيد بن أسلم)ن الراوي بعد أن يكو
 . فال يتوهمن أحد أن رواية داود تنفع للمتابعة. «ليس بشيء» قال عنه ابن معين 
كان ُيجلّّ العباس إجالل الوالد والده، خاصًة خص اهلل العبـاس  » وفي رواية 
 .«بها من بين الناس

ثنا بـن  . عبد اهلل بن عمرو بن أبي أميةعن  3/322أخرجه الحاكم : ضعيف
صححه الحاكم . )أبي الزناد عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعا

 (.ووافقه الذهبي
قال ابن أبـي حـاتم   . وهو وهم من الذهبي فإن ابن أبي أمية ال يعرف حاله

نا هذا شيخ أدركته بالبصرة خرج إلى الكوفة في بدو قـدوم : سألت أبي عنه فقال»
 (.552ترجمة 5/120الجرح والتعديل)« البصرة فلم نكتب عنه وال أخبر أمره

 (أبو بكر)يا أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غيري 
ما أطيقها إن كان لمعصـوما   ولئن أخذتموني بسنة نبيكم »وتتمة الحديث 

 .«من الشيطان وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء
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وفيه عيسى بن المسيب البجلـي   1/13في المسند رواه أحمد. إسناده ضعيف
 .5/112كما بينه الهيثمي
 (225الضعفاء والمتروكون )« ضعيف» قال النسائي 

 (.6/211الجرح والتعديل)« ضعيف ليس بشيء» وقال عنه ابن أبي حاتم 
وقال  (.217الضعفاء والمتروكون)وتناقض قول الدارقطني فيه فقد ذكره في 

 (.1/63السنن)« ح الحديثصال»عنه في السنن 

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
وهذه الرواية معروفة برواية العتبي وهي مشتهرة في بطون الكتب بال سـند  

 .صحيح
وهي مخالفة لما أجمع عليه الصحابة حين تعرضوا للقحط ولم يلجـأوا إلـى   

يـه  ونحن ال نتر  ما أجمـع عل . القبر وإنما أعرضوا عنه وتوسلوا بعمه العباس
 .الصحابة ثم نأخذ ديننا عن األعرابي
يرويها بعضـهم بـال   . إسناد هذه الحكاية مظلم» قال الحافظ ابن عبد الهادي 

وبعضهم يرويها عن محمـد  . وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهاللي. إسناد
وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب اإليمـان  . بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني

وقد .. حدثني أبو حرب الهاللي: ن محمد بن روح بن يزيد البصريبإسناد مظلم ع
الصارم المنكي في الـرد  ) «ين إسناد إلى علي بن أبي طالبكذابوضع لها بعض ال
وصدق رحمه اهلل فقد جاءت روايته مـن طريـق   (. 253-252على السبكي ص

كنـز  )كمـا حكـاه فـي    « متـرو  » قال في المغنـي  . الهيثم بن عدي الطائي
( 1/2775)التـاريخ الكبيـر   )« سـكتوا عنـه  » وقال البخاري (. 2/251الالعم

قـال فـي   ( 7/111ميزان االعتدال)وأنه ليس بثقة ( 310ص)والضعفاء الصغير 
كان »وقال يحيى . «كذاب: وقال أبو داود« تركوه»( 2/717المغني في الضعفاء)



 

 
553 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

فاء الضـع )« متـرو  الحـديث  »وقال النسـاء  (. 6/201لسان الميزان)« كذبي
 (.637والمتروكون

وحتى المخالفون فإنهم يروون الرواية بصيغة التمريض كما فعـل محمـود   
 .55سعيد ممدوح في رفع المنارة ص

اطلبوا العلم ولو فـي  » وهل اشتهار الرواية دليل على صحتها  أليس حديث 
أبغض الحـالل إلـى اهلل   » وحديث . هـل مشهورًا وهو مع ذل  ال أصل« الصين 
وهو ضعيف بالرغم من شهرته  فالعبرة في صحة سند الرواية ال مجرد « الطالق 

اشتهارها على ألسنة الناس وبطون كتب الفقه التي تفتقر افتقارًا شديدًا إلى مراجعة 
مثـل ورودهـا فـي    . أسانيد مروياتها، وهذا أمر يعرفه من يطالع كتـب الفقـه  

ونقلهـا عنـه   ( روي)المغني مع أنه ذكرها بصيغة التمـريض  ( 3/211المغني)
من غير إسناد ( 1/272المجموع)وذكره النووي  3/511البهوتي في كشاف القناع

( 1/512مغنـي المحتـاج  )ومن هذا القبيل تجده مذكورا في كتب الفقه ككتاب . له
 .ومجرد ورود الحديث في كتاب من الكتب ليس دليال على الصحة. للشربيني

 يا رسول اهلل الجوع
عن أبي بكر بن أبي علـي،   يورو: رجمة في ابن المقريذكر الذهبي في ت

كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ بالمدينة فضـاق بنـا   : كان ابن المقرئ يقول: قال
يا رسـول  : فواصلنا ذل  اليوم فلما كان وقت العشاء حضرت القبر، وقلت الوقت،

فقمـت أنـا   جلس فإما أن يكون الرزق أو الموت، أ: اهلل الجوع، فقال لي الطبراني
وأبو الشيخ فحضر الباب علوي ففتحنا له، فإذا معه غالمان بقفتين فيهما شئ كثير، 

شكوتموني إلى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم، رأيته في النـوم فـأمرني   : وقال
 .(3/172تذكرة الحفاظ)« بحمل شئ إليكم

كـان   : ظقال أبو الربيع بن سالم الحاف:  وذكر أيضًا في ترجمة ابن عبيداهلل
، فلما وضع على شفير القبر توسـلوا   وقت وفاة أبي محمد بن عبيداهلل قحط مضر
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، وما اختلف النـاس إلـى    واباًل به إلى اهلل في إغاثتهم فسقوا في تل  الليلة مطرًا
 ظهرت لـه كرامـات  :  قال ابن فرتون.  قبره مدة األسبوع إال في الوحل والطين

(2/1371) 
بضم ( روي)األولى فقد ذكرها الذهبي بصيغة التمريض  أما الرواية: التعليق

. وال أعتقد أن يخفى هذا على الشيعة المتمسكين بها كالكوراني. الراء وكسر الواو
فإن بين الذهبي وبين أبي بكر بن أبي علي مـا يقـارب   . ثم هي غير مسندة أيضا

 الخمسة قرون فمن الرواة بينهما 
فـإن البخـاري   . بالشذوذ ومخالفة السلفولو صح سندها لكان الحكم عليها 

وهو إعالن عمر أمـام  . تضمنت رواياته األصح منها ما خالفها بإجماع الصحابة
جموع الصحابة وفي أشد حاالت الحاجة لنزول المطر تر  التوسل بـالنبي بعـد   

 .وما كان مجمعا عليه من الصحابة فال قيمة لما خالفه حتى لو صح سنده. موته
فإن حاكيها هو أبو الربيع سليمان بن . فهي من غير سند: الثانية وأما الرواية

أما الذهبي فقد توفي سنة ثمـان وأربعـين   . سالم مات سنة إحدى وثمانين ومئتين
 فأين الرواة بينهما . وبينهما سبع وستون وأربعمئة سنة. وسبعمئة

 ا ولكن أين الرواة بينهم. نعم الذهبي ثقة حافظ وأبو الربيع ثقة حافظ
وهل مثل هذا يكون فيصال للنزاع ويستحق منا أن نرمي صـحيح البخـاري   

 وإجماع الصحابة من أجله 

 يا رسول اهلل أنا ضيفك الليلة
ـ . أبو الخير األقطع كان يأنس إليه السباع والهـوام  دخلـت مدينـة    »:  قال

ى القبر وسـلمت  وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقا فقدمت إل الرسول 
يـا  أنا ضيف  الليلة وعلى أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما وقلت  لى النبي ع

وأبو بكر عـن   رسول اهلل وتنحيت ونمت خلف المنبر فرأيت في المنام النبي 
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يمينه وعمر عن يساره وعلي بن أبي طالب بين يديه فحركني علي وقال لي قم قد 
فع إلي رغيفا فأكلت نصفه قال فقمت إليه وقبلت بين عينيه فد جاء رسول اهلل 

  (.66/161تاريخ دمشق) «فانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف
ال تأوي الحشرات من بق وقمل وسيبان إلى رجـل إال كـان مبتلـى     :تعليق
 .بالجرب

وقد حكوا عن أبي الخرافة هذا أنه كان يعلم ما في قلوب البشر وما يكنونـه  
 (.25/211تاريخ االسالم)في ضمائرهم 
يعطي الرسول خبزا لهذا الجائع وال يتصل بأصحابه فيحكم بينهم فيمـا  ولماذا 

 اختلفوا فيه ليوفر عليهم القتل وإهراق الدماء 
 ولماذا لم يفعل السلف ما فعله أبو الخرافة هذا 

 يا سارية الجبل
كل طرق هذه الرواية ضعيفة السند إال من طريق ابن عجالن فإنها صـحيحة  

أنظر سلسـلة  . )للجيش وسماع الجيش له وانتصاره بسببهوليس فيها سوى مناداته 
 (.3/101الصحيحة لأللباني

 :إذا ثبتت الرواية
أي . فأوال ال تكون حجة وهذا ليس بعجيب ممن وصفه رسول اهلل بأنه محدث

وكرامة لمن هم في سـاحة  . وهي كرامة لعمر وال ش . أن اهلل خصه بكونه ملهما
صوفية من مقاتلة الكفار وهم يرقصون ويغنون فـي  وأين ال. الحرب يقاتلون الكفار

الزوايا ويبتدعون في دين اهلل ما ال يحصى ويقعون في الشر   فهؤالء ال كرامـة  
 .فإن أولياء اهلل يعظمون سنة نبيهم وال يكرم اهلل مبتدعا مشركا. لهم
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 يا سلمان من كان وصي موسى؟ 
ي وينجز موعـودي  فإن وصيي ووارثي يقضي دين: قال. قال يوشع بن نون

 .علي بن أبي طالب
. 1/372وزيـن الجـواب 1/351وهكذا قاله السيوطي في الآللىء. موضوع

 :فيه
له رواية عند أهـل الجـرح    مجهول ال تعرف: محمد بن أبي عمر الدوري

 .والتعديل
 : جعفر بن أبي زياد

قال البخـاري منكـر   . مترو . مطر بن ميمون اإلسكاف أبو خالد المحاربي
وذكره الدارقطني فـي الضـعفاء والمتـروكين    ( 7/1751التاريخ الكبير)ديث الح
(530.) 

 يا عائشة دعي أخي فإنه أول الناس إسالما 
 .وآخر الناس بي عهدا عند الموت وأولى الناس بي يوم القيامة

هذا الحديث فيه طعن في عائشة حيث يذكر أن عليا جعل بين عائشـة وبـين   
 أما وجدت ل  مكانا أوسع ل  من هذا : ةرسول اهلل فقالت له عائش

« إسناده مظلم وفيه عبد السالم بن صالح أبو الصلت وهو متهم» قال الذهبي 
سـير  )بي الصـلت مـن الـذم    أوذكر الذهبي ما يليق ب(. 6/556ميزان االعتدال)
وفيه عبد السالم بن صـالح وهـو    «( 1/112)وقال الهيثمي (. 11/227ألعالم ا

وأخرج لـه هـذا   ( 2/166)أخرجه العقيلي في الضعفاء » فظ قال الحا. »ضعيف
 (.6/127لسان الميزان)« الحديث
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 (قول عمر ألبي هريرة)؟ عدو كتابه سرقت مال اهلليا عدو اهلل و
 :وفيها. وهذه الرواية متعلقة باستعمال عمر ألبي هريرة واليا على البحرين

عادا  وما سرقت مال اهلل ما انا عدو اهلل وعدو كتابه ولكني عدو من : فقلت 
وعطايـا  . خيـل تناتجـت   : فمن أين اجتمعت ل  عشرة آالف   قال فقلت: ، قال

فقبضها مني فلما صليت الصبح اسـتغفرت ألميـر   : تالحقت ، وسهام تتابعت قال 
إني استعملت  على البحرين وأنت بال نعلين ثم بلغني إنـ   ( وفي رواية. )المؤمنين

نار وستماية دينار قال كانت لنا أفـراس تناتجـت وعطايـا    ابتعت أفراسًا بألف دي
ليس ل  ذل  قال : حسبت ل  رزق  ومؤنت  وهذا فضل فأده قال : تالحقت ، قال 

ائت بهـا  : بلى واهلل وأوجع ظهر  ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال : 
طائعا ، أجئت مـن  ذل  لو أخذتها من حالل وأديتها : احتسبها عند اهلل، قال : قال 

ب  أميمة إال  أقصى حجر البحرين يجبي الناس ل  ال هلل وال للمسلمين   ما رجعت
 .لرعية الحمر

. وما ال سند له ال قيمـة لـه  . أما رواية الضرب بالدرة فهي مروية بال سند
 .والرافضة أدرجوها في كتبهم لموافقتها مذهبهم في الطعن بأبي هريرة

خيل نتجت، وغلة رقيق ل ، وأعطية تتابعـت  : قلتفمن أين هي ل    : قال
 علّي، فنظروا ، فوجدوه كما قال

بل إن عمر بعد ذل  شاطره ماله، وهو ما يدل على أمانـة  . ليس هذا فحسب
 .أبي هريرة

وهنا  ما يدل على عدم اتهام عمر ألبي هريرة ، ويدل على استقامته وأمانته 
وطلب أن يستعمله ثانية على البحرين  رة،وهو أن أمير المؤمنين عاد إلى أبي هري

تبطل احتجاج الرافضة بها ولهذا حذفها عبد الحسين من كتابه فأبى، وهذه الرواية 
أال تعمـل    : فقال لي بعد ذل   »كي ال يظهر بطالن ما يدعيه، وفيها المراجعات 
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يوسـف  : قلـت . قد عمل من هو خير من  يوسف صلوات اهلل عليه: قال. ال: قلت
 .«وأنا ابن أميمة أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي نبي

 يا علي أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في الجنة
أخرجه الخطيب في تاريخه . موضوع والمتهم به السوار بن مصعب الهمداني

ورواه أبو نعيم فـي الحليـة   (. 1/317الموضوعات)وابن الجوزي في ( 12/211
وقـال  . الناس كذبجميع من أ: قال ابن نمير. يمن طريق جميع بن عمير البصر

 .«موضوع» ( 1/371الآللئ المصنوعة)السيوطي في 

 يا علي أدن مني ضع خمسك في خمسي يا علي
والحسن والحسين أغصانها، من  خلقت أنا من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها

 .«تملق بغصن منها أدخله اهلل الجنة
لسان الميزان )« اديث موضوعةأوردها ابن عدي وهي أح»قال الحافظ 

2/122.) 

 يا علي الناس من شجر شتى
وقال صحيح االسناد فتعقبه الذهبي وقـال ال واهلل فيـه    2/221رواه الحاكم 

الضـعفاء والمتروكـون   ) »ليس بشـيء «قال النسائي . هرون بن حاتم وهو هال 
623.) 

 يا علي إن اهلل أمرني أن أنذر
ة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الغفـار  حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلم

بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بـن  
عبد المطلب عن عبد اهلل بن عباس عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه اآلية 
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على رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم    وأنذر عشيرت  األقربين  دعاني رسـول  
اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  فقال لي يا علي إن اهلل أمرني أن أنذر عشيرتي األقربين 
فضقت بذل  ذرعا وعرفت أني متى بهذا األمر أرى منهم ما أكره فصمت عليـه  
حتى جاءني جبرئيل فقال يا محمد إن  إال تفعل ما تؤمر به يعذب  رب  فاصنع لنا 

 لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد صاعا من طعام واجعل عليه رحل شاة وامأل
المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهـم  
يومئذ أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالـب وحمـزة   
والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما 

ه الراوي رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم وضعت
ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال خذوا بسم اهلل فأكل القو م حتى مـا لهـم بشـيء    
حاجة وما أرى إال موضع أيديهم وايم اهلل الذي نفس علي بيده وإن كـان الرجـل   

سق القوم فجئتهم بذل  العس فشـربوا  الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم ثم قال ا
منه حتى رووا منه جميعا وايم اهلل إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلـه فلمـا   
أراد رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكالم فقال لهد 

فقال ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  
الغد يا علي إن هذا الرجل إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهـم  
فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي     قال ففعلت ثم جمعـتهم ثـم   
دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل باألمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة ثم 

شربوا حتى رووا منه جميعا ثم تكلـم رسـول اهلل    قال اسقهم فجئتهم بذل  العس ف
صلى اهلل عليه وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني واهلل ما أعلم شابا فـي العـرب   
جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا واالخرة وقد أمرنـي  

خي ووصـيي  اهلل تعالى أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا األمر على أن يكون أ
قال فأحجم القوم عنها جميعا رجاء وإني ألحدثهم سنا وأرمصهم عينـا وأعظمهـم   
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بطنا وأحمشهم ساقا أنا يا نبي اهلل أكون وزير  عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هـذا  
أخي ووصي فاسمعو له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون ألبي طالب قد 

 التابعين أن تسمع البن  وتطيع
وفيها عبد الغفار ( 1/522)رواها الطبري في تاريخه . الرواية موضوعة* 

» وقال ابن المـديني وأبـو داود   « مترو » قال عنه الدارقطني . بن قاسم الكوفي
 (. 2/525أنظر معجم أسامي الرواة )« كان يضع الحديث
كـذل  قـال   (. 2/620ميزان االعتـدال )« رافضي ليس بثقة» وقال الذهبي 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن قاسم وهو متـرو   » ن كثير في تفسيره الحافظ اب
تفسير )« شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، وضعفه األئمة كذاب

 (.6/231القرآن العظيم

 زوجك فاطمة يا علي أن اهلل 
 وجعل صداقها األرض فمن مشى عليها مبغضا ل  يمشي حراما هو موضوع 

 « اهلل أمرني أن أزوج فاطمة من عليإن » وفي رواية 
رواه الخطيب عن أنس مطوال مرفوعا وهو موضوع وضعه » قال الشوكاني 

 1/362الآللـئ المصـنوعة   1/310الفوائد المجموعـة ) «بن دينار العوفي محمد
 (.1/312الموضوعات

 يا علي إن اهلل قد غفر لك ولذريتك ولولدك وألهلك ولشيعتك
ولمحبـي   قد غفر ل  ولذريت  ولولد  وألهلـ  ولشـيعت   يا علي إن اهلل » 

 .« شيعت  فأبشر فإن  األنزع البطين
حكم عليه الشيخ مال علي قـاري  . حديث باطل وال أصل له في كتب الحديث

 (.1/202تنزيه الشريعة المرفوعة. )بأنه موضوع
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 يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا
للهم إال في تاريخ مدينة دمشـق  ليس في شيء من كتب الحديث ا. ال أصل له

يرويه بسلسلة أمراء الدولة العباسية التي يبغضها (. 22/167)للحافظ ابن عساكر 
حدثني المأمون عن الرشيد عن أبيه : هكذا. من المأمون مرورا بالرشيد. الرافضة
لسان )أحاديثه مقلوبة، تكلموا فيه : عبد بن محمد بن محارب: وفي السند. عن جده
وفي السند مجاهيل أمثال أبي غالب البنا وعبـد اهلل بـن أذران   (. 3/351نالميزا
 . الخياط

 حبيبك حبيبي وعدوك عدوي.. يا علي أنت سيد في الدنيا
له  وصححه وتعقبه الذهبي ورمز( 3/127)رواه الحاكم في المستدر  

 .بالوضع

 علي أنت وشيعتك تردون علّى الحوض يا
، يعت  تردون علّى الحـوض رواء مـرويين  ياعلي أنت وش» الحديث بتمامه 

 .« وان أعدائ  يردون على الحوض ضماء مقمحين، مبيضة وجوههم
رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيـى  » قال الهيثمي 

 (.1/131مجمع الزوائد)« بن يعلى وكالهما ضعيف

 يا علي إنك ستقدم على اهلل وشيعتك راضين مرضيين
مجمـع  )« فيه جابر الحعفي وهو ضـعيف . ضعيف» لهيثمي قال ا. ضعيف

 (. 1/131الزوائد
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 يا علي ستقاتل الفئة الباغية وأنت على الحق
نا أبو يحيى : أخرجه ابن عساكر من طريق أبي أحمد محمد بن أحمد العسال

نا ابـن  : الرازي وهو عبد الرحمن بن محمد بن سالم نا عبد اهلل بن جعفر المقدسي
يا علي ستقاتل » : لهيعة عن أبي عشانة عن عمار بن ياسر مرفوعاوهب عن أبي 

 .«الفئة الباغية وأنت على الحق، فمن لم ينصر  يومئذ فليس مني
، ومثله أبو يحيى وهذا إسناد مظلم؛ عبد اهلل بن جعفر لم أعرفه» قال األلباني 

 .(2101سلسلة األحاديث الضعيفة رقم)« الرازي

 يرا عرلي صليت العصر ؟
نه كان في طاعت  وطاعة رسول  فـرد عليـه   أن  تعلم إاللهم : ال قال: قال
 .»فردها عليه فصلى وغابت الشمس[ قال]الشمس 

سلسـلة األحاديـث الضـعيفة    )« لـه  موضوع ال أصل كذب» قال األلباني 
 (.171ح رقم 2/315والموضوعة

أنه  عن الشيخ مال علي قاري الحنفي( 2/563كشف الخفاء)نقل العجلوني في 
 .«قال أهل العلم إنه موضوع» قال 

وقد يدلس الرافضة على الناس باعتراض الحافظ ابن حجر على قـول ابـن   
وهو ليس بتصحيح من الحافظ وإنما إخراج له عـن كونـه   (. موضوع)الجوزي 
 .فهو ال ينفي ضعفه. موضوعا
والطحـاوي لـم   . هم وتدليسهم زعمهم أن الطحاوي صحح الحـديث كذبومن 
محمد بن موسى المدني الفطـري بأنـه   )حديث وإنما قال عن أحد الرواة يصحح ال

ولـم يكـن   » قال ابـن تيميـة   ( 1/22شرح معاني اآلثار)« محمود في روايته»
للطحاوي معرفة باإلسناد كما هو حال نقاد الحديث علماء الحديث المحققـين فـي   

 .شأن األحاديث وإن كان فقيها عالما كما أفاد ابن تيمية
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فهو مجهول سكت عليه ابن . الطحاوي سكت عن عون بن محمد وأمه ثم إن
 ( الجرح والتعديل)أبي حبان 

وقد رده علماء الشيعة المعتمدون في الحديث أمثـال هاشـم بـن معـروف     
وهي إما من األخبار . هذه الروايات من موضوعات الغالة»الحسيني والذي اعتبر 

أصحاب الباقر أو مما دسه أصحاب التي دسها أصحاب المغيرة بن سعيد في كتب 
« أبي الخطاب في كتب الصادق وجعلـوا لهـا أسـانيد مـن أصـحاب األئمـة      

 (.260الموضوعات في اآلثار واألخبار ص)
أصحاب قال عـن طريقـي هـذا    »زعم األميني في الغدير أن الطحاوي قال 

ل مـن  ولم أجد هذا القو( 3/137)« هذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات»الحديث 
تفسـير  )الطحاوي مع أننـي وجـدت القرطبـي قـد نقلـه عنـه بهـذا اللفـظ         

 (.15/117القرطبي

 فيك كذبيا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك و
قـال  : آفته علي بن الحروز الكوفي وهو الملقب بعلي بن أبي فاطمـة . باطل
ـ  «وقال ( 6/2220التاريخ الكبير) »فيه نظر«البخاري  التـاريخ  ) »بعنـده عجائ
( 3/62المعرفة والتاريخ) »ال ُيكتب حديثه«وقال يعقوب بن سفيان ( 2/132الصغير

وقـال  ( 1053علـل الحـديث  ) »من عتق الشيعة، منكر الحديث«وقال أبو حاتم 
وذكـره الـدارقطني فـي    ( 252الضعفاء والمتروكون) »مترو  الحديث«النسائي 

 (.201الضعفاء والمتروكين

 ال يحاجك فيهن أحد يوم القيامة ال لك سبع خصيا علي 

حدثنا محمد بن المظفر ثنا عبداهلل بن اسحاق ثنا ابراهيم األنمـاطي  » تمام الحديث 
ثنا القاسم بن معاوية األنصاري حدثني عصمة بن محمد عن يحيـى بـن سـعيد    
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 األنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قـال رسـول اهلل   
ال يحاج  فيهن أحد يـوم القيامـة   ل  سبع خصال كتفيه يا علي لعلي وضرب بين 
باهلل إيمانا وأوفاهم بعهد اهلل وأقومهم بأمر اهلل وأرأفهم بالرعيـة  أنت أول المؤمنين 

 .«وأقسمهم بالسوية وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة

صمة بن وفيه ع( 1/216الآللئ المصنوعة)حكم عليه السيوطي بالوضع : موضوع
قال أبو حاتم ليس بقـوي وقـال   . محمد وثقه ابن حبان على التساهل المعروف به

يضع الحديث وقال العقيلي حدث بالبواطيل عن الثقات وقال الدارقطني  كذابيحيى 
 (.5/16ميزان االعتدال)« وغيره مترو 

 .(7/20الجرح والتعديل)« سألت أبي عنه فقال ليس بالقوي» قال ابن أبي حاتم » 

 يا علي لو أن أمتي أبغضوك ألكبهم اهلل على مناخرهم في النار
ذكر الذهبي أنه كان يروي . فيه عثمان بن عبد اهلل األموي الشامي: موضوع
ولهذا حكم عليه السيوطي والشوكاني وغيرهمـا بأنـه موضـوع    . الموضوعات

وعة الآللئ المصن 171-5/177وانظر الكامل في الضعفاء 5/52ميزان االعتدال)
الفوائد المجموعة فـي األحاديـث الموضـوعة     1/371في األحاديث الموضوعة

 (.1/315للشوكاني

 يا علي من فارقني فقد فارق اهلل ومن فارقك يا علي فقد فارقني
كذل  قاله في . بل منكر: وصححه فتعقبه الذهبي قائال( 3/122)رواه الحاكم 
وقال الشيخ األلبـاني الحـديث   . بعد ذكره عن ابن نمير( 2/11)ميزان االعتدال 

 (.2113سلسلة األحاديث الضعيفة» منكر 
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 فاسلك  مع  علي .. عمار اذا  رأيت  عليا  قد سلك  واديا يا
ياعمار اذا  رأيت  عليا  قد سل   واديا وسل  النـاس واديـا   » تمام الحديث 

 غيره  فاسل   مع  علي ودع  الناس  فانه لن يدل  على ردى ولن يخرجـ  مـن  
 .«هدى

من ( 22/272تاريخ دمشق)رواه الحافظ بن عساكر في . موضوعهذا إسناد 
اعتـرف  وقـد  . متهم بالوضع كذابوهو رافضي  .المعلى بن عبد الرحمنطريق 

بوضع سبعين حديثا في فضل علي بن أبي طالب، وأصل الحديث فـي الترمـذي   
 .والنسائي

« لم يشهد صفين مترو  يضع وأبو أيوبموضوع والمعلى » قال السيوطي 
 .(10/212وانظر تهذيب التهذيب 1/372الآللئ المصنوعة)

 ن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرةإيا عمر 
حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن ثابت كان يسكن بنى سليم قـال ثنـا   
إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل ثم عليـه فقـال   

قـال فقـرأ     فلم يغير علي قال فاجتمعنا عند النبـي   ى رسول اهللقرأت عل
 ه قد أحسنت قال فكان عمر وجد من ذل  فقال النبيـل فقال  الرجل على النبي

 رواه « يا عمر ثم القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا
 (.7/150رجاله ثقات)وقال الهيثمي ( 2/30)أحمد في المسند 

فانظر إلى اجتهادهم في . وقد اعتبر الرافضة ذل  دليال على تحريف القرآن 
التدقيق والتحقيق وهذا االجتهاد وهذا التدقيق يتعطل عندما نسألهم عن صريح قول 

 . «هذا القرآن قد وقع فيه التحريف» علمائهم 
 .أي رد عليه عمر في القراءة( فغير عليه)قوله : فقه الحديث 
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أن الـذين كفـروا أولئـ     )بأن يقرأ مثال ( م ُيجعل عذاٌب مغفرًةما ل)قوله  
والمعنى أن القراءة الغير مغيرة ألصل المعنى علـى  . أو بالعكس(. أصحاب الجنة

وانظـر لزامـا   . الوجوه السبعة المنزلة جائزة، وخفي ذل  على عمر ثم ظهر لـه 
إنما » قال  فقد. حول موضوع القراءة بالمعنى( 132-1/101شرح مشكل اآلثار)

كان ذل  في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذل ، ثم ارتفعـت تلـ  الضـرورة    
نقلته من )فارتفع حكم هذه السبعة أحرف، وعاد ما ُيقرأ به القرآن إلى حرف واحد 

 (.217-26/215تحقيق األرناؤوط لمسند أحمد

 الجنة تأكل الطعام وتشرب الشراب ( آية)يا عمرو هل أريك دابة 
أري  دابة الجنة تأكل الطعام وتشرب الشـراب وتمشـي فـي     يا عمرو هل

األسواق قال قلت بلى بأبي أنت قال هذا دابة الجنة وأشار إلى علي بن أبي طالـب  
وفي (. 1/111مجمع الزوائد) «ءرواه الطبراني وفيه جماعة ضعفا» قال الهيثمي 

 .بلفظ آية الجنة( 1/205)
 واآلخر زوجك.. رجليناختار ... يا فاطمة أما ترضين أن اهلل

حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد » تمام الحديث 
بن سفيان الترمذي ثنا سريج بن يونس ثنا أبو حفص األبار ثنا األعمش عن أبـي  
صالح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قالت فاطمة رضي اهلل عنها يا رسـول  

أما ترضين طالب وهو فقير ال مال له فقال يا فاطمة  اهلل زوجتني من علي بن أبي
عز وجل اطلع إلى أهل األرض فاختار رجلين أحـدهما أبـو  واآلخـر    أن اهلل 
 .«بعل 

بل موضـوع  » وتعقبه الذهبي فقال ( 3/121)صححه الحاكم في المستدر  
ميـزان  )أن واضعه هو أبو بكر الترمـذي  في الميزان بجزم و. «على ابن سريج

 (.2/326دالاالعت
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والرافضة يحتجون به وال يزالون يبحثون عن مصادر من أهل السنة حتى لو 
وكذل   302أنظر المراجعات ص )... ابين مثل الكنجي والقندوزي1كانوا من الكذ

 (.لحسين الراضي 226كتاب سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص
م الطعـن فـي   ويلزمه. وهذا يدل على ارتضائهم للحديث بما فيه من الطعن

فاطمة بأنها ال ترتضي من ال يخفى عليها أن اهلل نص على إمامته وأنه معصـوم  
 ... الخ

إن فاطمـة  : عن أبي عبد اهلل قال» : وقد رووا عنها رفضها حتى للمهر فقال
زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول اهلل ما أنـا زوجتـ    : قالت لرسول اهلل

جعل مهـر  خمـس الـدنيا مادامـت السـماوات      ولكن اهلل زوج  من السماء و
 (32/122بحار األنوار 12/221وسائل الشيعة 5/371الكافي)« واالرض

ومن قبل طعنوا فيها بإنها تقاطع المسلمين من أجـل أرض فـد  وتـرفض    
 .الزواج من علي ألنه فقير ال مال له

 يا فاطمة واهلل ما رأيت أحدا أحب إلى رسول اهلل منك
أحمد القاضي ثنا أحمد بن يوس  الهمداني ثنا عبد المؤمن بن حدثنا مكرم بن 

علي الزعفراني ثنا عبد السالم بن حرب عن عبيد اهلل بن عمر عن زيد بن أسهلم  
يها  فقال  عن أبي  عن عمر رضي اهلل عن  أن  دخل على فاطمة بنت رسول اهلل 

ان أحد من الناس منك واهلل ما ك أحب إلى رسول اهلل فاطمة واهلل ما رأيت أحدا 
  .«أحب إلي منك بعد أبيك 

هذا حديث صحيح اإلسناد علهى  » وقال ( 3/155المستدر )في  رواه الحاكم
 .«غريب عجيب» قائال  وتعقب  الذهبي «شرط الشيخين ولم يخرجاه

 :واعتبر شيخنا األلباني أن العلة في الحديث تتردد بين
تقريهب  )«   منهاكير ثقهة له  » قهال الحهافظ    .عبد السالم بن حرب -1
لم أجد ل  ترجمة إال عند  :وبين عبد المؤمن بن علي الزعفراني (.1/533التهذيب

تتضمن ثناء أبي كريب عن  وأن  لواله ما أين كان يسمع أبو غسهان   ابن أبي حاتم
 (.5/632سلسلة األحاديث الضعيفة) «النهدي من عبد السالم بن حرب
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 يجلسني على العرش
ذكره الذهبي من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة « طلبا»قال األلباني 

بينما أنا عند رسـول اهلل  »األحمر عن أشعث بن طليق عن عبد اهلل بن مسعود قال 
  هذا »قال الذهبي (.. عسى أن يبعث  رب  مقاما محمودا)أقرأ عليه حتى بلغت

ـ   « عودحديث منكر ال يفرح به، وسلمة مترو  الحديث، وأشعث لم يلحق ابـن مس
وقد وجدت له طريقا موصوال عن ابن مسعود مرفوعا نحوه وال يصح أيضا : قلت

ثم ذكر الذهبي نحوه عن عبد اهلل بن سالم موقوفا (. 5160)كما سيأتي بيانه برقم 
« هذا موقوف وال يثبت إسناده، وإنما هذا شيء قاله مجاهد كما سيأتي»عليه وقال 

 .ضح أنها كلها ساقطةوأو« ثم ذكر أن لهذا القول خمسة طرق
وبين الشيخ األلباني أنها على ضعفها متعارضة مع ما ثبت في الصحاح مـن  

ومن العجائب التي يقـف العقـل   » ثم قال األلباني. أن المقام المحمود هو الشفاعة
تجاهها حائرا أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هـذا كمـا ذكـره    

لو أن حالفا : منهم، بل غال بعض المحدثين فقالعن غير واحد ( 100ص)الذهبي 
على العرش واستفتاني لقلت له صدقت  حلف بالطالق ثالثا أن اهلل يقعد محمدا 

 «…فابصر حفظ  اهلل من الهوى. وبررت
قال األلباني وإن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدشتي في إثبات 

بـن  اأنشدنا أبو طالب محمد : اهلل بن كادشالحد من طريق أبي لعز أحمد بن عبيد 
 :قال -رحمه اهلل -أنشدنا اإلمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني : علي الحربي

الــى أحمــد المصــطفى 
ــنده  مســـــــــــ

 

 حديث الشفاعة عن أحمد 
على العرش أيضـا فـال    

 ننكـــــــــــــره
 

 وجــاء حــديث بإقعــاده 
 وال تدخلوا فيه ما يفسـده  

 
 أمروا الحديث على وجهه 

 وال تنكــروا أنــه يقعــده 
 

ــائم  ــه ق ــروا أن  وال تنك
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قال األلباني فهذا إستاده ال يصح من أجل أبي العز فقد أورده ابن العماد فـي  
 .«كان مخلطا: قال عبد الوهاب األنماطي»وقال  2/71شذرات الذهب

على العرش ليس فيـه إال هـذا الحـديث     فاعلم أن إقعاده »قال األلباني 
قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح، وال تالزم بينه وبين  الباطل، وأما

 :األول: وقد وقفت فيه على حديثين. اإلستواء عليه كما ال يخفى
منكر رواه أبو العالء « إن كرسيه وسع السماوت واألرض وإنه يقعد عليه» 

 .الحسن بن أحمد الهمداني في فتيا له حول الصفات من طريق الطبراني
من طريق الطبراني به، ومـن  ( 1/51)الضياء المقدسي في المختارة  ورواه

وكذل  رواه أبو محمد الدشتي في كتاب إثبات الحد . طرق أخرى عن أبي بكير به
هذا حديث »من طريق الطبراني وغيره عن أبي بكير به ولكنه قال ( 132-135)

 .«صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم
فليس الحـديث بصـحيح، وال   . وهو خطأ بين مزدوج .كذا قال»قال األلباني 

رواته على شرطهما، فإن عبد اهلل بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبـان، وتوثيقـه ال   
فأنى للحديث الصـحة   « ال يكاد يعرف»: يعتد به ولذل  قال الذهبي في ابن خليفة

 .بل هو حديث منكر عندي
ـ إومثله حديث ابن  إن عرشـه لعلـى   »ره سحاق في المسند وغيره، وفي آخ

سحاق إوبا . «سماواته وأرضه هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب
مدلس، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق عنه، ولذل  قال الذهبي في العلو 

هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسـند،  »( 23ص)
وأما اهلل عز وجل فليس . هذا أم ال م أقال النبي ه مناكير وعجائب، فاهلل أعلـول

األطيط الواقع بذات العـرش  . كمثله شيء جل جالله وتقدست أسماؤه وال إله غيره
ومعـاذ اهلل أن  . من جنس األطيط الحاصل في الرحل، فذا  صفة للرحل وللعرش

 .«ثم لفظ األطيط لم يأت به نص ثابت. نعده صفة هلل عز وجل
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 :أما الحديث الثاني فهو»قال األلباني 
« …يقول اهلل عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عبـاده »

موضوع بهذا التمام، رواه الطبراني في المعجم »قال األلباني : موضوع بهذا التمام
 (.1311ح 2/12أنظر)« ..الكبير

قـال  . موهذا سند موضوع فإن مداره على العالء بن مسلمة أبي سال»أضاف 
وقال ابـن  . ال تحل الرواية عنه، كان ال يبالي ما روى: قال األزدي»في الميزان 

. كان يروي الموضوعات عن الثقـات : وقال ابن حبان. كان يضع الحديث: طاهر
ورمـاه  « مترو »ولذل  قال الحافظ في التقريب. فلم يوثقه أحد. وكذا في التهذيب
 .ابن حبان بالوضع

د هذا الحديث فقد تتابع كثير من العلماء على توثيـق  ومع ظهور سقوط إسنا
 . رجاله وهو مما يتعجب منه العاقل البصير في دينه

 .«رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»فالمنذري يقول في الترغيب 
 .«رجاله موثقون»والهيثمي يقول في المجمع 
 .«إسناده جيد»وابن كثير يقول في تفسيره 

: مالحظة دمشقية السـيوطي قـال  ]« إسناده جيد»في الآللئ والسيوطي يقول 
 [.رواه الطبراني بإسناد ال بأس به

والحديث موضوع بهذا السياق وفيه لفظة منكرة جدا وهي قعـود اهلل تبـار    
وقـد روي  .. وتعالى على الكرسي، وال أعرف هذه اللفظة فـي حـديث صـحيح   

ة، وبعضها أشد ضـعفا مـن   الحديث بدون هذه اللفظة من طرق أخرى كلها ضعيف
. بعضها يقـوي بعـض  : فال بد من ذكرها لئال يغتر بها أحد لكثرتها فيقول. بعض

كما وقع لي ذل  قديما في تخريج أحاديث الترغيب حيث أشرت للحديث بالحسـن  
سلسـلة  )« تقليدا مني البن كثير ومن ذكرنا معه، واآلن قد رجعـت عـن ذلـ    

 (.167ح 251-2/257الضعيفة
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 يضع كنفه عليه دكم من ربه حتى يدنو أح
نعم  فيقول عملت كذا وكذا فيقول يضع كنفه عليهيدنو أحدكم من ربه حتى » 

ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت علي  في الدنيا فأنـا  
 (.5722رواه البخاري ) «أغفرها ل  اليوم

 (560إظهار العقيدة السنية)يس قلب القرآن 
وهذا إسناد ظاهر الضعف وفـي  ( 5/26المسند )« البقرة سنام القرآن»طرفه 

فمن هو هذا الرجل ومن هو أبوه  لعلـه  !! «عن رجل عن أبيه» : اإلسناد ما يلي
 «أبو عثمان غير النهدي وأبوه كما في الحديث السالف وكالهما مجهـول الحـال  

 (.2/550أنظر ميزان االعتدال)

 هما اآلخريضحك اهلل إلى رجلين يقتل أحد
لـيس كمثلـه   : هذه الصفة نثبتها كما أثبتها اهلل لنفسه مقرونة بالقاعدة القرآنية

 .شيء
إن أراد ( الضح  خفة الروح ) إن قول القائل : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

به وصفا مذموما فهذا يكون لما ال ينبغي أن يضح  منه وإال فالضح  في موضعه 
وإذا قدر حيان أحدهما يضح  ممـا يضـح  منـه     المناسب له صفة مدح وكمال

ينظـر إلـيكم   » واآلخر ال يضح  قط كان األول أكمل من الثاني ولهذا قال النبي 
يـا رسـول اهلل   » : فقيل لـه . «الرب قنطين فيظل يضح  يعلم أن فرجكم قريب

فجعـل  . « قال لن نعدم مـن رب يضـح  خيـرا    «نعم» : أَويضح  الرب  قال
بصحة فطرته ضحكه دليال على إحسانه وإنعامه فدل على أن هذا األعرابي العاقل 

الوصف مقرون باإلحسان المحمود وانه من صفات الكمال والشخص العبوس الذي 
يوما عبوسـا   ال يضح  قط هو مذموم بذل  وقد قيل في اليوم الشديد العذاب انه 
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فكما إن النطق  وما يميز اإلنسان عن البهيمة صفة كمال[ 10/اإلنسان] قمطريرا 
صفة كمال فكذل  الضح  صفة كمال فمن يتكلم اكمل ممن ال يتكلم ومن يضـح   
أكمل ممن ال يضح  وإذا كان الضح  فينا مستلزما لشيء من النقص فاهلل منـزه  
عن ذل  وذل  األكثر مختص ال عام فليس حقيقة الضح  مطلقا مقرونة بـالنقص  

بالنقص وال يلزم أن يكون الـرب موجـدا   كما إن ذواتنا وصفاتنا ووجودنا مقرون 
 .وان ال تكون له ذات 

. وال يليق بمن أثبتوا هلل البداء وهو الجهل وقسموا أسماءه وصفاته بين األئمة
 .أن يحدثونا عن التنزيه( االستيالء)وأثبتوا له غلبة بعد منازعة بما يسمونه 

 عباده يقول اهلل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء
« ..موضوع بهذا التمام، رواه الطبراني فـي المعجـم الكبيـر   »قال األلباني 

 (.1311ح 2/12أنظر)
قـال  . وهذا سند موضوع فإن مداره على العالء بن مسلمة أبي سالم»أضاف 
وقال ابـن  . ال تحل الرواية عنه، كان ال يبالي ما روى: قال األزدي»في الميزان 

. كان يروي الموضوعات عن الثقـات : ل ابن حبانوقا. كان يضع الحديث: طاهر
ورمـاه  « مترو »ولذل  قال الحافظ في التقريب. فلم يوثقه أحد. وكذا في التهذيب
 .ابن حبان بالوضع

ومع ظهور سقوط إسناد هذا الحديث فقد تتابع كثير من العلماء على توثيـق  
 . رجاله وهو مما يتعجب منه العاقل البصير في دينه

 .«رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»يقول في الترغيب فالمنذري 
 .«رجاله موثقون»والهيثمي يقول في المجمع 
 .«إسناده جيد»وابن كثير يقول في تفسيره 
: مالحظة دمشقية السـيوطي قـال  ]« إسناده جيد»والسيوطي يقول في الآللئ 
 [.رواه الطبراني بإسناد ال بأس به
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ياق وفيه لفظة منكرة جدا وهي قعـود اهلل تبـار    والحديث موضوع بهذا الس
وقـد روي  .. وتعالى على الكرسي، وال أعرف هذه اللفظة فـي حـديث صـحيح   

الحديث بدون هذه اللفظة من طرق أخرى كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضـعفا مـن   
. بعضها يقـوي بعـض  : فال بد من ذكرها لئال يغتر بها أحد لكثرتها فيقول. بعض

قديما في تخريج أحاديث الترغيب حيث أشرت للحديث بالحسـن   كما وقع لي ذل 
سلسـلة  )« تقليدا مني البن كثير ومن ذكرنا معه، واآلن قد رجعـت عـن ذلـ    

 (.167ح 251-2/257الضعيفة

 ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا
ثم ينزل اهلل في ظلـل مـن الغمـام    »روى المجلسي فيها رواية طويلة وفيها 

 (.7/117بحار األنوار)« والمالئكة
أنظروا : وروى أن اهلل ينزل عشية عرفة في مالئكة إلى سماء الدنيا ثم يقول

 (.16/252بحار األنوار)« إلى عبادي أتوني شعثا غبرا
إن اهلل ال ينزل وال يحتاج »ويتناقضون فيروون عن أبي إبراهيم عليه السالم 

 (.2/67شرح الكافي للمازندراني)« أن ينزل
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 رافضة رجال  تراجم

 يدعي الرافضة أنهم من أهل السنة

 أبان بن تغلب
وهو »قال . قال الذهبي مبينا أنه لم يكن من كبار الرافضة كما يدعي الرافضة

صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة ال يتعرض للكبار وحديثه يكـون نحـو   
أعـالم   سـير )« المئة لم يخرج له البخاري توفي في سنة إحدى وأربعين ومئـة 

 (.6/301النبالء

 إبراهيم بن محمد بن المؤيد أبي بكر بن حمويه الجويني
عرفه ابن حجر بالشافعي الصوفي وجعله محسن األمين العاملي من أعيـان  

له فرائد السمطين في فضائل : وقال. الشيعة، ولقبه بالحموئي نسبة إلى جده حمويه
 .المرتضى والبتول والسبطين في طهران

شيخ خراسان وكان حاطب ليل يعني في رواية الحديث من »بي وقال الذه
 (.1/63األعالم)« األباطيل المكذوبة

 ابن أبي الحديد
هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد » قال الخونساري 

المدائني صاحب شرح نهج البالغة، المشهور هو من أكابر الفضالء المتتبعين، 
وحسب الداللة .. تبحرين مواليًا ألهل بيت العصمة والطهارةوأعاظم النبالء الم

على علو منزلته في الدين وغلوه في والية أمير المؤمنين عليه السالم، شرحه 
كان مولده .. الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب، والحاوي لكل نافحة ذات طيب
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ًا، صنفه عشرين مجلد (شرح نهج البالغة)، فمن تصانيفه 516في غرة ذي الحجة 
لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي، ولما فر  من تصنيف أنفذه على 

ه مائة ألف دينار، وخلعة سنية، وفرسًا ـل يد أخيه موفق الدين أبي المعالي، فبعث
آغا  -الذريعة 1/115وانظر الكنى واأللقاب للقمي 21-5/20روضات الجنات)

 (.21/151بزر  الطهراني

 زلي الشافعي المزعوم صاحب المناقبابن المغا
حققه محمد باقر البهبـودي  . ذكر الرافضة له كتاب مناقب علي بن أبي طالب

 .هـ 1203دار األضواء  –
ووجدت الرافضة يروون من كتابه أن عليا كان نـورا قبـل أن يخلـق اهلل    

كشـف  .. )الـخ . السموات واألرض ثم قسم اهلل هذا النور بينه وبـين محمـد   
 (.1/10اءالغط

ويأتي بنفس تفسيرات الرافضة الباطنية مثل تفسير المشكاة بفاطمة والمصباح 
الحسن والزجاجة الحسين، والكوكب الدري فاطمة ونور على نور أي إمام منها 

وأنه روى أنه ال يمر (. 317مسائل علي بن جعفر ص)بعد إمام ( أي من فاطمة)
شرح أصول )علي بجواز ذل  أحد على الصراط إال من كتاب معه كتاب من 

أي   نََّ  َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمِإوقول اهلل ( 115و 5/111الكافي للمازندراني
شرح أصول )وإنه أي علي لذكر ل  ولقوم  . على صراط علي بن أبي طالب

 (.7/10الكافي للمازندراني

 الحاكم النيسابوري متساهل
لو أننا نقبل مـنهم أي حـديث    يكثر الرافضة من االحتجاج بالحاكم ويتمنون

يرويه ولو فعلنا فماذا يقولون في رواية الحاكم أن علي بن أبي طالب كان يشـرب  
 .الخمر حتى نزلت آية التحريم



 

 
577 

 جت  هاا لشيعة أحاديث حي

حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسن ثنـا   7220» 
لعنبري ثنا أبو عبـد  عبد اهلل بن الوليد ثنا سفيان وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد ا

اهلل البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
دعانا رجل من األنصار قبل أن : عبد الرحمن السلمي عن علي رضي اهلل عنه قال

قوْل َيـا َأيَُّهـا   تحرم الخمر فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب فقرا 
هـذا  ا ال َتْقَرُبوا الصَّالَة َوَأْنتوْم ُسـَكاَرى  التبس عليه فيها فنزلت ف اْلَكاِفُروَن

حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ثالثة 
 .«أوجه هذا أولها وأصحها والوجه الثاني

 حدثناه أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد اهلل البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل حـدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن بن عبد الرحمن عـن  
علي رضي اهلل عنه ثم أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخـر يشـربون الخمـر    
فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيهـا فنزلـت ال   

 :تقربوا الصالة وأنتم سكارى والوجه الثالث
أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد اهلل البوشنجي ثنـا مسـدد بـن     حدثناه 7222

مسرهد أنبأ خالد بن عبد اهلل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ثم أن عبد 
فيهم علي بن أبي طالب   الرحمن صنع طعاما قال فدعا ناسا من أصحاب النبي

ونحن عابدون ما  َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن اَل  قوْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن رضي اهلل عنه فقرأ 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنتوْم ُسَكاَرى َحتَّى عبدتم فأنزل اهلل عز وجل 

هذه األسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإنـه   َتْعَلُموا َما َتقوولووَن
فها هو (. 123-2/122المستدر )« عطاء بن السائبأحفظ من كل من رواه عن 

 . يصحح هذه الروايات ويوافقه الذهبي عليها
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غير أن الحاكم رواه في مستدركه ونبه على أن الخوارج زعموا أن الذي قرأ 
فإنـه رواي  ( أي من هـذه الفريـة  )وصلى هو علي دون غيره وقد برأه اهلل منها 

 (.2/307المستدر )« الحديث
حدثنا سويد أخبرنا بن المبار  عن سفيان عن  3026 »رمذي بلفظ ورواه الت

بـن  ااألعمش نحو حديث معاوية بن هشام حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن 
سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الـرحمن السـلمي   

نا وسقانا عن علي بن أبي طالب قال ثم صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا
من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصالة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا  ال أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل اهلل تعالى 
ال أبو عيسى هذا حديث ق  اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنتوْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتقوولووَن

مسند عبـد   2/211والبزار في مسنده 5/231سنن الترمذي)« حسن صحيح غريب
 (.1/56بن حميد
ن رجال من األنصـار  أعن عطاء بن السايب عن أبي عبد الرحمن السلمي » 

 صنع طعاما فدعا عليا وعبد الرحمن بن عوف وناسا مـن أصـحاب النبـي    
دموا عليا فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فسقاهم الخمر فلما حضرت المغرب ق

تفسـير  )  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنتوْم ُسـَكاَرى فأنزل اهلل تعالى 
 (.16الثوري ص

 (. 1/53نيل األوطار)رواه الترمذي وصححه »وهذا ما فهمه الشوكاني قائال 
تفسير )زي وابن كثير والسيوطي في تفاسيرهم واحتج به القرطبي وابن الجو

والسيوطي (. 2/165 1/511تفسير ابن كثير 2/121زاد المسير 5/200القرطبي 
وفـي لبـاب    2/165الدر المنثور)له ولم يعترض عليهم  صرح بتصحيح العلماء

 (.للشوكاني 1/272فتح القدير 57النقول له أيضا ص
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سدد ثنا يحيى عن سفيان ثنا عطـاء  حدثنا م 3671»ورواه أبو داود في سننه 
بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه السالم ثم أن ا

قبـل أن تحـرم الخمـر     فسقاهما رجال من األنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف
اَل َتْقَرُبـوا   فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلـت  

 3671ح رقم 3/202سنن أبي داود) َة َوَأْنتوْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتقوولووَنالصَّاَل
 (.1/311ورواه البيهقي في سنن

ثنا أسباط، عن السـدي،  : ثنا عمرو بن حماد، قال: موسى بن هرون، قال» 
يسألون  عن الخمر والميسـر اآليـة، فلـم يزالـوا بـذل       : نزلت هذه اآلية: قال

، حتى صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعا ناسا من أصحاب النبـي  يشربونها
قل يا أيها الكافرون ولم يفهمها، فأنزل اهلل : فيهم علي بن أبي طالب، فقرأ( ص ) 

َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنتوْم ُسَكاَرى َحتَّى  : عز وجل يشدد في الخمر
 (. 213/تفسير إبن جرير الطبري ج)  َتقوولووَنَتْعَلُموا َما 

وقد ذكر الحافظ في اإلصابة أن هذه القصة معروفة لعبد الرحمن بن عـوف  
(6/250.) 

 (.2/315)وذكرها المتقي الهندي في كنر العمال 
 (.2/172)واحتج بها البكري الدمياطي في إعانة الطالبين 
 وقد أنزل اهلل في علي »وله وفي هذا رد على من طعن بابن تيمية لمجرد ق

منهاج )« لما صلى فقرأ واختلط  َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا اَل َتْقَرُبوا الصَّاَلَة َوَأْنتوْم ُسَكاَرى
 (.7/237السنة

والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابـه لكثـرة مـا    
عم أنه على شرط الشيخين وكم من مرة يصحح حديثا ويز. عرف عنه من التساهل
 .بل موضوع: فيتعقبه أهل العلم قائلين

 :ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل اإلجمال
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الحافظ إبن الصالح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح 
 (.11علوم الحديث ص)« متساهل في القضاء به

المجموع شرح )« سبق بيانه مرارا الحاكم متساهل كما»قال النووي الشافعي 
 (.7/62المهذب 

ذكر جماعة في كتاب الضعفاء لـه وقطـع   »قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم 
بتر  الرواية عنهم ومنع من االحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه 

وذكر مثاال لذل  في نكته على ابن الصـالح  (. 5/233لسان الميزان)« وصححها
صـحيح  »أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنـه  وهي أنه 

عبد الرحمن بن زيد بـن  »: مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء« ادناإلس
 .«فهؤالء ظهر عندي جرحهم.. أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة

ميـزان  )« يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلـ  »قال الذهبي 
 (.3/601تدالاالع

 6/216ميزان االعتدال)بل قال بأنه شيعي مشهور من غير الطعن بالشيخين 
وأقره الحافظ ابن حجر العسقالني على تشيعه وبرأه من الرفض كما فـي لسـان   

 (.5/232الميزان
الحاكم عرف تساهله وتصحيحه لألحاديث الضعيفة بـل  »قال الزيلعي الحنفي 

 (.1/360نصب الراية)« الموضوعة
وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه »قال اللكنوي الحنفي الهندي 
فال يعتمد على المستدر  للحاكم ما لم يطالع : الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا

 (.161األجوبة الفاضلة ص)« معه مختصره للذهبي

 حمزة سيد الشهداء قد شربها وهو سيد الشهداء
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون مـن  جاء في صحيح مسلم كتاب األشربة 

  :عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر الحديث التالي
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حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حجاج بن محمد عن بن جريج  1171
حدثني بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن 

في مغنم يوم بدر وأعطاني   فا مع رسول اهللأبي طالب قال ثم أصبت شار
شارفا أخرى فأنختهما يوما ثم باب رجل من األنصار وأنا أريد أن   رسول اهلل

 وليمة أحمل عليهما إذخرا ألبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على
أال يا  فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذل  البيت معه قينة تغنيه فقالت

فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم  حمز للشرف النواء
أخذ من أكبادهما قلت البن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال 

وعنده زيد بن   بن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي اهللا
عه فدخل على حمزة فتغيظ عليه حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت م

يقهقر حتى   فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إال عبيد آلبائي فرجع رسول اهلل
 .خرج عنهم

 الخوارزمي الحنفي
سحاق بـن المؤيـد المكـي الحنفـي     إواسمه الموفق بن أحمد بن أبي سعيد 

 .وهو معتزلي تتلمذ على يد الزمخشري .المعروف بأخطب خوارزم
ين أمثـال ابـن شـاذان    كـذاب تقى أكاذيب كثيرة من دجالين وهو رافضي يس

 . الرافضي ومحمد بن عبد اهلل البلوي، نبه على ذل  الحافظان الذهبي وابن حجر
وقـد حشـا تأليفـه    »  1/277في المنتقى من منهاج االعتـدال الذهبي قال 
 .«تبالموضوعا

ن ولقد ساق أخطب خوارزم من طريق هذا الـدجال ابـن شـاذا   » حيث قال 
في مناقب السيد علي رضي اهلل عنه من ذلـ    أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة

بإسناد مظلم عن مال  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من أحب عليا أعطاه اهلل بكل 
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كشـف   5/62لسان الميزان 6/55ميزان االعتدال)« عرق في بدنه مدينة في الجنة
 (.ألبي الوفا الحلبي 1/211الحثيث

يا علي لو أن عبدا عبد اهلل ألف عام وكان لـه  » الباطلة حديث  ومن مروياته
مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل اهلل وحج ألف سنة على قدميه ثم قتـل بـين الصـفا    

رواه أخطـب   والمروة مظلوما ثم لم يوال  لم يرح رائحـة الجنـة ولـم يـدخلها    
 (.1/235الكشف الحثيث 6/206ميزان االعتدال)« خوارزم

وواهلل هذا هو . أن من تولى أبا بكر وعمر وعثمان من أهل النار وهذا يلزم
 .الرفض بعينه

 . عبيد اهلل الحسكاني صاحب كتاب شواهد التنزيل
يكثر الرافضة من االحتجاج به وقد كان من علماء األحناف ثم نكس اهلل قلبه 

 .ومال الى التشيع
لي بن أبـي  أنه صحح حديث رد الشمس لع( 1/222طبقات الحفاظ)ورد في 

فإن مـن  . ولعل في الكالم تحريفا. «وتشيعه طالب مما يدل على معرفته بالحديث
 .صحح حديث رد الشمس لعلي ال يكون عارفا بالحديث

تـذكرة  )ولذل  اعتبر الذهبي تصحيحه لهذا الحـديث دلـيال علـى تشـيعه     
 (.3/1200الحفاظ

عنـد األحنـاف    وال يستقيم أن يكون الحسكاني حنفيا ورافضيا فإن الرافضة
ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظـاهر  فقد . كفار

 (.2/510فتاوى السبكي . )من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر
وكان . «وقد ذكر في كتاب الفتاوى أن سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما

ف جهمـي وال رافضـي وال   ال أصلي خل »: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول
 (.2/733شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاللكائي) «قدري
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ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد أنه ال تجوز  » قال السبكي
 (.322وانظر أصول الدين  576/ 2فتاوى السبكي ) «الصالة خلف الرافضة

 (6056-6005=هر 6520-6550)القندوزي الحنفي 
ه إبراهيم قبالن الحسيني الحنفي النقشـبندي القنـدوزي   هو سليمان بن خوج

(Brocklman. SII( )للزركلي 3/125وانظر األعالم.) 
بل كان من غالة المتصـوفة  . والتصوف فرع التشيع. وهو نقشبندي صوفي

وفالسفتهم على مذهب ابن عربي الذي أجمع خمسمئة عـالم مـن كبـار علمـاء     
 .المسلمين على كفر

ذكر السبكي أن مذهب أبـي  فقد . فضة عند األحناف كفاروهو رافضي والرا
حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظاهر من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي 

 (.2/510فتاوى السبكي . )بكر
وال يستقيم أن يكون القندوزي حنفيا ورافضيا فإن الرافضة عنـد األحنـاف   

د الوجهين عند الشافعي والظـاهر  ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحفقد . كفار
 (.2/510فتاوى السبكي . )من الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر

وكان . «سب الشيخين كفر وكذا إنكار إمامتهما» وذكر في كتاب الفتاوى أن 
ال أصلي خلف جهمـي وال رافضـي وال    »: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول

 (.2/733اللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة لل) «قدري
ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد أنه ال تجـوز   «قال السبكي و

 (.322وانظر أصول الدين  576/ 2فتاوى السبكي ) »الصالة خلف الرافضة
 القندوزي مولع بابن عربي اإلتحادي

اتهم السخاوي ابن عربي بأنه يقول بوحدة الوجود وأنه من القـائلين بوحـدة   
 (.221 – 1/220و 6/116الضوء الالمع )اهلل وخلقه  الوجود بين
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تفسـير  )بو حيان النحوي ابن عربي بأنه ملحد والقول بوحدة الوجود أوصف 
 (.3/221البحر المحيط 

وكان مولعا بمحيي الدين ابن عربي وكتابه فصوص الحكم والفتوحات المكية 
  .وهما أكفر كتابين عرفهما الوجود

 (.1/36ينابيع المودة)كبر ويصفه دائما بالشيخ األ
. وال أثر لكتابه هذا سوى أن الرافضة طبعوه وليس مطبوعا في أوساط السنة

 .وحقق كتابه سيد على أشرف جال الحسيني وطبع في دار األسوة في إيران
له بين أهل العلم اضطر محقق كتابـه الرافضـي إلـى     ولكونه نكرة ال قيمة
حمد مهدي الخراساني الذي اعترف بأنه كـان  له كتبها م االكتفاء بترجمة رافضية

من معظمي محي الدين ابن عربي وكان ينسخ كتابيه الفصوص والفتوحات بخـط  
 (.1/11مقدمة الينابيع)يده 

أن القندوزي زعـم أنـه مـن السـاللة      -الرافضي  -وصرح محقق كتابه 
 (.1/21ينابيع المودة)الحسينية ولم يثبت دعواه هذه 
فقد زعم أن اهلل خلـق  . تاب القندوزي وجدته ينطق كفرومن أول فقرة من ك

ينـابيع  )وأنه مبدأ العوالم فـي إيجـاد المخلوقـات    . من نور ذاته نبيه محمدا 
 (.1/23المودة

ومن جهله بأهل السنة ما ادعاه أن كتب الحديث المعتمدة هي الصحاح الستة، 
رافضي ال يعرف أنـه  وهذا ما يؤكد أنه . وهذه أغلوطة نجدها عند الرافضة دائما

 (.1/26أنظر ينابيع المودة)من أهل السنة سوى أنه حنفي 
وزعم أن أحمد بن حنبل وأبا نعيم األصبهاني لهما كتاب في مناقب أهل البيت 

 .وهذا ال أعرفه(. 1/27ينابيع المودة)
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ومما يؤكد رفضه وجهله بالسنة احتجاجه بالروايات المكذوبة أن النبـي لمـا   
نادى فاطمة فأعطاها   ال َأْسَألوكوْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلقوْرَبىقوْل  نزلت 

 (.1/131ينابيع المودة)فد  هدية لها استجابة منه ألمر اهلل له بذل  
ورأيت في المحيط من كتب الحنفية عن محمد أنه ال تجوز  «قال السبكي 

 (.322وانظر أصول الدين  576/ 2فتاوى السبكي ) »الصالة خلف الرافضة

 الكنجي الشافعي صاحب كفاية الطالب
ذكر الرافضة أنه محمد بن يوسف أبو عبد اهلل الكنجي الشافعي المتوفى سـنة  

651 . 
بدليل اعتراف الرافضي محمد بـن أحمـد   . ويظهر أنه رافضي أو مترفض

منقبة مـن   مئة)القمي بأنه وجد مقتوال مبقورا بطنه بسبب ميله إلى مذهب التشيع 
 (.1مناقب أمير المؤمنين ص

فقد حكى أهل العلم عنه أنـه  . بل ألنه أخذ خصلة الخيانة من الرافضة: قلت
 .كان عميال للتتار مقتديا في ذل  بسلفه نصير الدين الطوسي
وقتلـت العامـة وسـط    » قال ابن كثير من جملة قصص الحروب مع التتار 

على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن  الجامع شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار
يوسف بن محمد الكنجي كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهم على أموال المسلمين 

 .انتهى( 13/221البداية والنهاية)« قبحه اهلل وقتلوا جماعة مثله من المنافقين
. ما يؤكد ترفضه وأكاذيبه( 115ص)ثم وجدت في كتاب اليقين البن طاووس 

( كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب)قل لنا بعضا من تبويبات كتابه حيث ن
مثل أن النبي سماه سيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين وأن جبريل سـماه  

ونقل ابن طاووس عنه أنه كان يعتقد بـأن محمـد بـن الحسـن     . أمير المؤمنين
 (.2/211ن طاووسالصراط المستقيم الب)العسكري هو اإلمام المهدي المنتظر 
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( البيان في أخبار صاحب الزمـان )وجدت الشيعة يعترفون بأن له كتابا اسمه 
 (.10أنظر كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني ص)يعني بذل  المهدي 

. فال نعرف شافعيا يؤمن بصـاحب السـرداب  . مما يدل على تشيعه وترفضه
 .اعا ألبناء السنةتلبيسا وخد( الشافعي)لكن الرافضة يستغلون لفظ 

 .والشافعية يتبرأون من الرافضة
وأوجب أصحاب الشافعي ومال  وداود وأحمـد   »وقال أبو منصور البغدادي 

بن حنبل وإسحاق بن راهويه إعادة صالة من صلى خلـف القـدري والخـوارج    
 (.322أصول الدين ) «والرافضي وكل مبتدع وكل مبتدع تنافي بدعته التوحيد

السنن الكبرى ) «لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة «قال الشافعي و
أصلي خلف  » وسئل الشافعي (. 10/11سير أعالم النبالء 10/201للبيهقي

 (.31/ 10سير أعالم النبالء )« ال تصل خلف الرافضي: الرافضي  قال

 كنز العمال للمتقي الهندي
وهذا من . العمال من المصادر التي يكثر الرافضة في اإلحالة إليها كتاب كنز

فإن كنز العمال عبارة عن فهـارس لألحاديـث   . جهلهم أو قل تجاهلهم بمصادرنا
فإنه يأتي بالحديث ويضع في خاتمته حروفـا تـدل   . الموجودة في السنن والمسانيد
. يعني تجـده عنـد الطبرانـي   ( طب)فتجد مثال لفظ . على وجوده في كتب السنن

 ..وهكذا. من الكتب التسعةفيظن هؤالء المساكين أنه  .وهكذا
 الرواية من ميزان االعتدال

وهم . وقد يأتون بحديث ضعيف ويقولون أنظر كتاب ميزان االعتدال للذهبي
ه من كذبثم يأتي بنموذج على  كذابيجهلون أن الذهبي يترجم لراو رافضي أو 
يسا فيرويها الرافضة تدليسا وتلب. هكذبرواية رواها فيذكرها الذهبي كشاهد على 
 .على عوام السنة الذين يجهلون حقيقة اللعبة
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 (زعموا) محمد بن طلحة الشافعي

.. وسمع بنيسابور من المؤيد الطوسي »قال الشيخ شمس الدين في ترجمته 
ودخل في شيء من الهذيان والضالل وعمل دايرة للحروف وادعى أنه استخرج 

وست ماية وقد جاوز ي بحلب سنة اثنتين وخمسين علم الغيب وعلم الساعة توف
 (.3/126الوافي بالوفيات)« السبعين

 المعظم السر األعظم الدر المنظم في : من تآليفه كتاب
سالم محمد بن طلحة العدوي الجفار الشافعي المتوفى  للشيخ كمال الدين أبي

اثنتين وخمسين وستمائة مختصر الوه الحمد هلل الذي اطلع من اجتباه  155سنة 
ار على خبايا االسرار الخ ذكر فيه ان له أخا صالحا كشف له في من عباده األبر

خلوته عن لوح شاهده فاخذه فوجده فوده دائرة وحروفا وهو ال يعرف معناها 
فلما أصبح نام فرأى علي بن أبي طالب رضي اهلل تعالى عنه وهو يعظم هذا 

فحضر ذلك  اللوح ثم قال له أشياء لم يفهمها وأشار الى كمال الدين انه يشرحه
الرجل عنده وعرف الواقعة وصورة الدائرة فعلق هذه الرسسالة عليها فاشتهر 

بجفر بن طلحة وقال البوني في شمس المعارف الكبرى ان هذا الرجل الصالح قد 
اعتكف ببيت الخطابة بجامع حلب وكان أكثر تضرعه الى مواله أين يريه االسم 

لوح من نوره فيه الشكال مصورة فاقبل األعظم فبينما هو كذلك ذات ليلة وإذا ب
على اللوح يتأمله وإذا هو أربعة اسطر وفي الوسط دائرة وفي الداخل دائرة 

أخرى وذكر البسطامي ان ذلك الرجل الشيخ أبو عبد اهلل محمد بن الحسن 
االخميمي وان تلميذه بن طلحة استنبط من اشارات رموزها على انقراض العالم 

ز وقد كشف استار معانيه الشيخ أبو العباس احمد بن عبد لكن على سبيل الرم
اثنتين وستين وستمائة وذكر فيه  115الكريم بن سالم بن الخالل الحمصي سنة 

ان المفهوم من صريح خطابه بالصناعة الحرفية التي عليها مدار هذه الدائرة ان 
قول وقد مضى العدد إذا بلغ الى تسعمائة وتسعين يكون آخر أيام العالم انتهى أ
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ذلك الزمان ولم يكن آخر األيام وهلل الحمد وبمثل هذه األقوال قوي سوء الظن في 
 .(1/732كشف الظنون)« أمثاله اال ان يقال مراده غير هذا

 المسعودي صاحب مروج الذهب 
كوتُبه طافحـة بأنـه كـان    » : قال الحافظ[ 13صريح البيان ]وهو شيعي َجلد 

سـير أعـالم   ( 5717)ترجمة رقـم   251-2/256لميزان لسان ا]شيعًيا معتزلًيا 
وقـد   21/111وانظر أعيـان الشـيعة    3/256طبقات السبكي  15/561النبالء 

 .وذكر طعنه وأكاذيبه على الصحابة[ ترجموا له ألنه من شيعتهم

 نور الدين على بن محمد بن الصباغ المالكي
للشيخ  دهم ونسلهمالفصول المهمة في معرفة األئمة وفضلهم ومعرفة أوال» 

الذين  خمس وخمسين وثمانمائة وأراد األئمة االثنى عشر 155المكى المتوفى سنة 
ولهم على بن أبى طالب رضى اهلل تعالى عنه وآخرهم االمام المهدى المنتظر أ

وعقد لكل منهم فصال وفي األئمة الثالثة األول فصول أيضا وقد نسب بعضهم 
ذكره في خطبته أوله الحمد هلل الذي جعل من  المصنف في ذل  الى الترفض كما

 (.2/1271كشف الظنون)« مام العادل الخإلصالح هذه األمة نصب ا

 يوسف بن قزغلي أبو المظفر سبط ابن الجوزي
روى عن جده و طائفة و ألف كتاب مرآة الزمان فتراه يـأتي  » قال الذهبي 

جنف و يجازف ثم إنه تـرفض  فيه بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة فيما ينقله بل ي
مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق قال . وله مؤلف في ذل  نسأل اهلل العافية

الشيخ محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال ال رحمـه اهلل  
ميـزان  )« كان رافضيا قلـت كـان بارعـا فـي الـوعظ و مدرسـا للحنفيـة       
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ه منه أنه رافضـي  ـتبين ل هـطلع على كتاب لغير أن الذهبي ا( 7/302االعتدال
 (.23/217سير أعالم النبالء. )وليس سنيا
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 9   األئمة من بعدي إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل

 9     إبحث عن دينك حتى يقال مجنون

 01       إبني هذا إمام
 10    ات واألرضأبو بكر وعمر خير أهل السماو

 00    أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة

 01    أبو بكر وعمر مني بمنزلة هرون من موسى
 01   يحل لك في المسجد ما يحل لي.. أترقدون في المسجد

 01    (زعموا)أحاديث أطيط العرش من ثقل اهلل 

 01   شيطانك يا عائشة؟( وفي رواية ألبسك)أخذك 

 01  ستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمهأدخلتني دارك وأجل
 18   من؟ قال علي سيد العرب: أدعو لي سيد العرب قلت

 09  َفْخَذْيكاْكِشِفي َوإْن َحاِئض فقاَلإّنيأدني مني إكشفي فخذيك َفُقْلُت

 01  إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس 

 02    : ةإذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فال

 02    فآذني..( حافظوا على الصلوات)إذا بلغت 
 26    إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه

 01   إذا قرأتم الحمد هلل فاقرأوا بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 09  عليه رداء إذا كان يوم الجمعة ينزل اهلل بين األذان واإلقامة
 11   إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب

 11   إذا مات أحدكم فال تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره

 11  أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرفق أمتي ألمتي عمر وأصدق أمتي

 11     أرسل ملك الموت إلى موسى

 12      أرضعيه تحرمي عليه

 13    سميته محسنا.. أروني ابني ما سميتموه

 21     فإنهم هلكوا  إستسق ألمتك 
 42  (أن المستسقي هو بالل بن الحارث) متك فإنهم هلكواإستسق أل

 21    وعمربكروأبياهلل رسول عهدعلىاستمتعنا 
 22    أسكت ال أم لك، إنما ذلك إذا تجلى بنوره

 44  .إسمي في القرآن والشمس وضحاها واسم علي والقمر إذا تالها

 22 ا زالوا مرتدينم ..أصحابي أصحابي فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

 21    أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

 23    فهو غنم للمؤمن.. أظلكم شهر رمضان

 48 أعطيت في علي خمس خصال لم يعطها نبي يقضي ديني ويواري عورتي
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 29      أعلم أمتي بعدي علي

 49    إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة

 20  (منسوب لعائشة يطعن بعثمانقول )أقتلوا نعثال فانه كفر 

 20      إقرأوا يس على موتاكم

 20   إقض بيني وبين هذا الكاذب اآلثم الغادر الخائن

 22    أقيلوني بيعتي فقال علي واهلل ال نقيلك 
 22  (خطبة منسوبة ألبي بكر)أقيلوني فإن لي شيطانا يعتريني 

 22     أكلت داجن ورقة من مصحف

 21   إذا جمع اهلل الناس في صعيد واحد أال ترضى يا علي

 21      إلزموا مودتنا أهل البيت

 21   غلبتنا هذه اليهودية... ألست تزعم أنك رسول اهلل
 21  ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول اهلل قال من كنت مواله

 23   أليس اهلل قد نهاك اهلل عن الصالة على المنافقين

 11 أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسين: ع أربعةأما ترضى أن تكون راب

 10 فاختار منهم أباك أن اهلل اطلع إلى أهل األرض( يعني فاطمة)أما علمت 
 10     فيها يا ابن الخطاب أمتهوكون

 10   أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار

 11   أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب

 12    أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين
 12 وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم.. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع

 12    أمرني ربي بسد األبواب كلها إال باب علي

 11    أن أبا بكر أراد خطبة فاطمة من النبي
 11    أن أبا موسى األشعري كان يفتي بالمتعة

 11  عمر كان يتحرى األماكن التي كان يصلي فيها النبي أن ابن

 19 إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا
 11    أن أحمد صحح حديث علي قسيم النار

 10  مثقال بالذنوب يا رسول اهلل جئتك: أن أعرابيا دخل المسجد فقال

 11     إن أعمالكم تعرض على أقاربكم

 12      أن األمة ستغدر بي

 11   هل لك ولد؟ قل نعمأن الحسن العسكري سئل 
 30   أن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويصلون عليها 

 30   الصحابة يبايعون عليا على الخالفة في غدير خمأن 
 31   اإن اهلل أمر موسى وهرون أن يتبوآ لقومهما بيوت

 31    علي إن اهلل أمرني أن أزوج فاطمة من

 31    إن اهلل أمرني أن اليؤدي عني إال أنا وعلي

 32  لم يزين العباد بزينة مثلها زينك بزينةإن اهلل تبارك وتعالى 
 32   علي إن اهلل جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب

 32     أن اهلل خلق آدم على صورته
 91    أربعين ليلةخمر طينة آدم إن اهلل عز وجل 
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 90  األخرى إن اهلل لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على

 92   أن اهلل واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي

 92     إن اهلل يحمل الخالئق على إصبع

 92    .إن اهلل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك
 91  إن اهلل ُيمهل حتى يمضي شطر الليل األول ثم يأمر مناديًا 

 91   وله في كل سماء كرسيل إلى سماء الدنيا إن اهلل ينز
 91   أن اهلل ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على حمار

 91     إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه
 93    أن النبي أتي ببرد قطري فوضعه على يده

 93 أن النبي حزن على فتور الوحي حتى كاد يتردى من شواهق الجبال
 99  يبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعأن النبي عامل خ

 011    أن النبي كان يباشر عائشة وهي حائض

 011      أن النبي كان يبول واقفا

 010     أن النبي كان يصلي على الخمرة 
 012    أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد

 012   كلم حمارا فقال له قد سميتك يعفوراأن النبي 

 011   تسلم مفاتيح الجنة والنار فيسلمهما لعليأن النبي ي

 011 أن أم حرام كان يدخل عليها رسول اهلل فتطعمه وكانت تفلي رأسه

 011    أن أم محمد بن الحنفية كانت مرتدة

 011    . إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش

 011   (قاله النبي لعلي)إن أول أربعة يدخلون الجنة 

 013  تغنيان بما تقاولت به األنثار يوم بعاث أن جاريتين كانتا

 013  ومن هو خير من جبريل؟( يعني يا علي)إن جبريل يحبك 

 019  أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة صبرًا ونزا على زوجته 

 000   (يا محمد)أن خبيب بن عدي صاح عندما صلبوه قائال 

 000   أن رجال أصاب امرأة في دبرها زمن رسول اهلل

 000   أودع أباه ثمانين ديناراأن رجال من أهل اليمن 
 000 رأن سعيد بن المسيب قال وما يأتي وقت صالة إال سمعت أذانا في القب

 001    ألطوفن الليلة على مئة: أن سليمان قال

 113 (حديث األعمى الضرير)إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة 

 003  كيف كان رسول اهلل يتوضأ أن عائشة أرت موالها سالم

 001  أن عبد اهلل بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف

 001    أن عليا التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته

 002  إال أربعون رجال أن عليا حمل باب خيبر يوم افتتحها فلم يحمله
 125   (الشورى السداسية)أن عمر أمر ستة على الشورى 

 001  في احدى الغزوات وكان يجبنهم ويجبنونهأن عمر انهزم 
 001   أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف

 001    أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسن 

 001   (فاسعوا)بدل ( فامضوا إلى ذكر اهلل)أن عمر قرأ 
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 003    أن عمر كان بدخل يده في دبرة البعير 

 128   سكر حتى عند وفاتهأن عمر كان يشرب النبيذ والم

 011     أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم

 010  أن عمرو بن الحمق طعن عثمان بن عفان بست طعنات
 010   إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار 

 010  أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اهلل

 011   في جوف الكعبةأن فاطمة بنت أسد ولدت عليا 

 013   أن فاطمة توفيت ودفنت في الليل سرا بوصية منها
 013  أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة فتصلي وتبكي عنده

 019    أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر

 020      أن قردة زنت فرجموها

 020 إن كرسيه وسع السموات واألرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه 
 022      إن هلل جنودا من عسل

 022  إن هلل مالئكة في األرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر

 021  أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ
 021   إن محمدًا رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده

 021     أن معاوية أمر بسب علي
 147     أن معاوية أمر بقتل حجر بن عدي

 023   أن معاوية كان يلبس الحرير ويفترش في بيته جلود النمور
 023  إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله

 029    يطهر مسجده بهرونإن موسى سأل ربه أن 
 021  إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

 020  وفاروق هذه األمةلصديق األكبر اإن هذا أول من آمن بي وهذا 
 020   إن وصيي وموضع سري هو علي بن أبي طالب

 020    أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر
 020    أن يهوديا من بني زريق سحر رسول اهلل

 022   أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله
 022  [.بعدي]لمهتدون أنا المنذر وعلي الهادي بك يا علي يهتدي ا

 022     أنا دار الحكمة وعلي بابها
 022     أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب

 021  أنا شجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها

 021   أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني

 021       أنا فاعل

 021    (بي طالببن أ يعني علي)أنا قسيم النار 
 023   يوم القيامة أقول خذي ذا وذري ذا أنا قسيم النار

 023  ببغضهم عليإنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار 
 023     إنا لم نرد هذا إنا لم نرد هذا

 029   وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. .أنا محمد
 011     أنا مدينة الحكمة وعلي بابها
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 011     ة العلم وعلي بابهاأنا مدين

 012    األنبياء أحياء في قبورهم يصلون
 011     أنت أخي في الدنيا واآلخرة

 011      أنت أخي ووزيري 
 012    (قول عائشة للنبي)أنت الذي تزعم أنك نبي 

 012   أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي
 012   وم القيامة أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني ي

 012     أنت بمنزلة الكعبة تؤتى وال تأتي
 011    أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيه بعدي

 011   أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي

 013       أنت وارثي
 013     أنت ولي كل مؤمن بعدي

 013     أنت وليي في الدنيا واآلخرة

 019      نةأنت وشيعتك في الج

 031    (أولئك هم خير البرية)أنت يا علي وشيعتك 

 031      انتظار الفرج عبادة
 030    إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك

 030     أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف
 030  (قول عمران بن حصين)أنزلت آية المتعة في كتاب اهلل 

 030    لجسدأنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من ا
 031    (قل هو اهلل أحد)أنسب لنا ربك فنزلت 

 031   أنشدكم اهلل هل فيكم أحد آخرى رسول اهلل بينه وبينه 
 032    أنظروا قبر النبي فاجعلوا له كوا الى السماء

 032   (فارفق بها.. )أنظري يا حميراء أن ال تكوني أنت

 031     إنك إلى خير إنك إلى خير
 031   ن ينفض التراب عن رأسه يوم القيامةإنك ألول م

 031  إنك مخاصم تخاصم أنت أول المؤمنين إيمانا وأعلمهم بأيام اهلل
 031     ..نكم سوف ترون ربكم عياناإ

 039   إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اهلل المسلمين شرها
 091  اللهم أهلي أحق... إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

 090     إني أجد منك ريح مغافير
 090 من كنت أولى به فعلي وليه.. فال تقدموهما.. إني أوشك أن أدعى فأجيب

 091   إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعلي بن أبي طالب
 091  إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي

 092 تضلوا بعدي أبدا كتاب اهلل وعترتيإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 

 091   (لما أتاه الوحي أول مرة)إني خشيت على نفسي 

 093  إني عبد اهلل لخاتم النبيين وإن آدم عليه السالم لمنجدل في طينته
 099   وأنا الصديق األكبرإني عبد اهلل وأخو رسوله 

 099   الثقلين أني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي
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 011  (منسوب للشافعي)إني ألتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره 
 011  إني ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة

 011 (أبو أيوب األنصاري)إني لم آت الحجر وإنما أتيت قبر رسول اهلل 

 011     أوتيت مفاتيح كل شيء إال الخمس
 011   د فلواله ما خلقت آدم أوحى اهلل إلى عيسى آمن بمحم

 013  إنه سيد المؤمنين وإمام المتقين : أوحى اهلل إلي في علي ثالثا

  013  ُأوِصي َمْن آَمَن بي وَصدََّقني ِبَوالَيِة َعِليَّ َفَمْن َتَوالُه َتَوالِني
 001     أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر

 000     أول من حرم المتعة عمر
 000  خل الجنة من النبيين والصديقين علي بن أبي طالبأول من يد

 000   وخاتم الوصيين.. أمير المؤمنين.. أول من يدخل عليك
 000 على الحوض أولكم إسالما علي بن أبي طالب( ورودا)أولكم واردا 

 000  فدعا بنار فأحرقها.. أي بنية هلمي األحاديث التي عندك

 000     أيتكن تنبح عليها كالب الحوأب
 002  (رزية الخميس( )إنه يهجر)إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم 

 001      أيكم رأى الليل رؤيا؟ 
 001  أيكم يعينني على هذا األمر فيكون أخي ووصيي وخليفتي

 003  أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي
 009   أيها الناس إن اهلل موالي وأنا مولى المؤمنين

 009 (تقدم فصل فيقول عيسى أقيمت الصالة لك) أيها الناس إنها لم تكن فتنة
 001      بئس أخو العشيرة

 001  بخ بخ لك يا علي أصبحت موالنا ومولى كل مؤمن ومؤمنة

 000     براءة من النار حّب علي
 000     نو أمية هم الشجرة الملعونة

 000   م ها عرفتبينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذ
 001   َبْيَنَما َأيُّوُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َخرَّ َعَلْيِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب 

 002  تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل وسنتي

 001  تسألني عن رجل ما اعلم رجال كان أحب الى رسول اهلل منه
 100    تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترتجى

 001  تمتعنا على عهد رسول اهلل فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء 
 011    توسلوا بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم

 011    توضع يوم القيامة منابر حول العرش
 011   وإنه لمستند إلى صدر علي( رسول اهلل)توفي 

 120  (قول الزبير)ثم أدخلني في اللحاف مع بعض نسائه فصرنا ثالثة 

 012    جاءت امرأة من األنصار إلى النبي فخال بها 
 011    جعل علي يغسل النبي فلم ير منه شيئا

 011    حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي

 013    الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
 013   الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إال ابن الخالة
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 019  الجنة وأبوهما خير منهماالحسن والحسين سيدا شباب أهل 

 021      حسين مني وأنا منه

 021   من العلم (جرابين)حفظت من رسول اهلل وعاءين 
 020     الحق بعدي مع عمر حيث دار

 020       الحق مع علي

 020 (يزعم الرافضة أن عمر قصد بذلك إتيان الدبر)حولت رحلي الليلة 

 021    حياتي خير لكم تحدثون وُيحَدث لكم

 020  خدرت رجل ابن عمر فقيل له اذكر أحب الناس إليك قال يا محمد

 023   خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية
 029 خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود الحسن فأدخله

 011  شئ يشبه الدمل فأعيته مداواتهالحافظ المقدسي  خرج في عضد
 011  فكشف ساقها وقبلها.. نته أم كلثومخطب عمر إلى علي اب

 011   خالفة النبوة ثالثون عاًما ثم يؤتي اهلل الملك من يشاء
 011   خلفتك ان تكون خليفتي في اهلي قال اتخلف بعدك

 013   طوله ستون ذراعاخلق اهلل آدم على صورته 
 011    خلق اهلل عليا في صورة عشرة أنبياء

 011  .بأبي أنت جئتك مثقال بالذنوب: لفقا" دخل أعرابي المسجد 

 013    دخل علي رسول اهلل وعندي مخنث
 019  (زعموا أن معاوية يشرب الخمر)دخلت أنا وأبي على معاوية 

 011    دعا رسول اهلل فاطمة فأعطاها فدك
 012   على محمد وأهل بيته ىالدعاء محجوب حتى يصل

 012      الدعاء مخ العبادة

 012    ف بين السماء واألرض الدعاء موقو
 012  مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي عليا  إن  عليا  دعوا  

 011      ذاك خير البشر
 011    رأى محمد ربه كأن قدميه على خضرة

 011  راى محمد ربه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب
 013   رأيت ربي بعرفات على جمل أحمر عليه إزار

 013    ةبمنى على جمل أورق عليه جبرأيت ربي 

 013    رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء

 019     رأيت ربي في أحسن صورة
 030 نعالن من ذهب رأيت ربي في المنام صورة شاب موفر في خضر عليه

 031    رأيت ربي في حظيرة من الفردوس
 031   رأيت ربي في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ

 032  اهلل علي أخو رسول ..على باب الجنة مكتوبا ال إله إال اهلل رأيت

 032    رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها

 032   أيدته بعلي ونصرته.. رأيت في ساق العرش مكتوبا

 032 قاموا إلى رمانة المنبر  رأيت نفرًا من أصحاب النبي إذا خال لهم المسجد

 031    لحق معه حيث داررحم اهلل عليا اللهم أدر ا
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 031      الذي ينبت األرض
 033  الركاز الذهب والفضة الذي خلقه اهلل في األرض يوم خلقت

 033     زينوا مجالسكم بذكر علي

 033 وفي الركاز الخمس قال الشعبي الركاز الكنز .. السائمة جبار.. السائبة

 033  وتقبيلهسألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول اهلل يتبرك بمسه 
 099   سألت اهلل فيك خمسا فأعطاني أربعا ومنعني واحدا

 111   سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول اهلل دونكم

 111    أن ال يكفر أمتي فأعطانيها( أي اهلل)سألته 

 110     سباق األمم ثالثة السايق ثالثة

 110   (لما رأى زينب تستحم) سبحان اهلل مقلب القلوب

 110  تكون فتنة فمن أدركها فعليه بخصلتين بكتاب اهلل وعليس

 110     سدوا األبواب كلها إال باب علي
 111    سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم مني

 111      سلمان منا أهل البيت
 112  وإن أهل الجنة ليسمعون أطيط العرش.. سلوا اهلل الفردوس

 112    (ديةأبو الغا)سمعت عمارا يشتم عثمان 
 101 سيخرج في ثاني عشر قرنا في وادي بني حنيفة رجل كهيئة الثور

 100  فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب. سيكون من بعدي فتنة

 100      شارب الخمر كعابد وثن

 100  الصديقون ثالثة مؤمن آل ياسين ومؤمن فرعون وأفضلهم علي

 100  ب عنكم الرجس أهل البيتالصالة الصالة إنما يريد اهلل ليذه
 101      الصالة خير من النوم

 101      صلوا في نعالكم

 101    صليت مع النبي قبل أن يصلي عليه أحد

 102   ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين

 102   طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر
 102  (قاتل عثمانزعموا أنه ) البلوي عبد الرحمن بن عديس

 102  يقعده معه على العرش: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

 101    علماء أمتي أفضل من أنبياء بني اسرائيل

 101    علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب
 101     علي أخي في الدنيا واآلخرة

 103     علي أصلي وجعفر فرعي
 103   فليحبهعلي أقضى أمتي بكتاب اهلل فمن أحبني 

 109     علي الفاروق بين الحق والباطل

 109 منصور من نصره مخذول من خذله. علي إمام البررة وقاتل الفجرة

 109     علي باب حطة ومن دخله كان آمنا

 101    رسلت بهأعلي باب علمي ومبين ألمتي ما 

 101      علّي بمنزلة الكعبة
 110     علي بن أبي طالب أول من أسلم
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 100   علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككواكب الصبح

 100    علي حّبه حسنة ال تضر معها سيئة
 100      علي خير البرية

 100     علي خير البشر فمن أبى فقد كفر

 102     علي كفه وكفي في العدل سواء 

 102   علي من فارقه فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق اهلل

 102 ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض لحق مع عليعلي مع الحق وا
 102 علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 101     علي مني بمنزلة رأسي من بدني

 101  علي مني وأنا منه وال يقضي عني ديني وال يؤدي عني إال علي
 101 لمؤمنينوهو يعسوب ا.. علي هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني

 101      علي وفاطمة وابناهما 

 110   علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين
 110      عمران بن حطان

 332     عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة
 111     عنوان صحيفة المؤمن حب علي

 111     غنيمة مجالس الذكر الجنة

 111    فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني

 112  (قل ال أسألكم عليه أجرا إال المودة) فاطمة وعلي وابناها
 112  بها النوى كما قر عينا باالياب المسافر فألقت عصاها واستقرت
 111      فضائل مكذوبة ألبي بكر

 111    أعلم منكم فال تقدموهما فتهلكوا وال تعلموهما فإنهم

 111  بني هاشمفلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة وال أحد من 

 121  أخرج طرف خنصرههكذا يعني : فلما تجلى ربه للجبل قال
 120    فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته

 120    إثنا عشر منافقا( أمتي)في أصحابي 
 121     في الجنة درجة تدعى الوسيلة

 121   في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدى
 122 والفضة الذي خلقه اهلل في األرض يوم خلقت الذهب.. في الركاز الخمس

 122      في السيوب الخمس

 122     اتل عمار وسالبه في النارق

 123   .فرمى نفسه فوق قبر النبي.. قدم علينا أعرابي

 247   قدم معاوية فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد

 912   .القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف

 129      القرآن له ظاهر وباطن

 121   قرصت نملة نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت

 121  قسمت الحكمة فجعل في علي تسعة أجزاء وفي الناس جزء واحد

 121    قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد
 388      الحنفي القندوزي
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 389    القندوزي مولع بابن عربي اإلتحادي

 120  سيدنا اهلل عز وجل قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر
 120  كان أحب الناس إلى رسول اهلل فاطمة ومن الرجال علي

 121   كان اهلل وال مكان وهو اآلن على ما عليه كان

 122  كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر َبْعُضُهْم ِإَلى سوأة َبْعٍض

 122    .ك المهاجرينكان رسول اهلل يستفتح بصعالي

 121  وسهمان ألقاربه.. كان رسول اهلل يقسم الخمس على ستة

 121   كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبا الحسن

 121    كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء

 121 األميكانت يهود خيبر تقاتل غطفان فتقول اللهم نسألك بحق محمد النبي 
 123  أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموتكتب رسول اهلل إلى 

 111   كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر

 111    الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل

 110   الكرسي موضع القدمين وإن له أطيطا كأطيط الرحل

 110     بن أبي طالب كفوا عن ذكر علي 
 110     كفي وكف علي في العدل سواء

 110   كل الناس أفقه منك يا عمر/ أحد أفقه من عمر كل

 110 كل بني أم ينتمون إلى عصبة إال ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
 111     كن مع علي فو اهلل ما ضل

 111  كنا في زمن النبي ال نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان
 112  (قول علي)كنت إذا سألت رسول اهلل أعطاني وإذا سكّت ابتدأني 

 112    كيف أنتم لو ضرب بعضكم بعضا بالسيف

 112      ال أشبع اهلل بطنه
 113      ال إيمان لمن ال تقية له

 113     ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله

 111 م يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه نال تزال جه
 110   اهلل تعالىال تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات 

 110   ال تخيروا بين األنبياء( وفي روايات)ال تفضلوا 

 111     ال تفضلوني على يونس بن متى

 111   ال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس
 111     ألم أنهكم أن تلدوني.. ال تلدوني

 112    ال سيف إاّل ذو الفقار وال فتى إاّل علي

 112     ريمال مهدي إال عيسى بن م

 111  ال وأيم اهلل إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها
 111  ال يبغضنا وال يحسدنا أحد إال ذيد عن الحوض يوم القيامة

 111  ال يجوز أحد الصراط إال من كتب له علي بن أبي طالب الجواز
 113    ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق

 119  كلهم من قريش( ثنا عشر إمامااما وليه )لدين قائما ال يزال هذا ا
 130     ال يعرفك يا علي إال اهلل وأنا
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 130    ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه
 130 قرآن كثير قد أخذت القرآن كله، وما يدريه قد ذهب منه: ال يقولن أحدكم

 130    ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي من بعدي
 130      بغي للمطي أن ُتعَملال ين

 130     لعن اهلل القائد والراكب والسائق

 131    لعن اهلل من تخلف عن جيش أسامة
 133    لقد أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال

 139   لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي مرتين أو ثالثا
 191    لكل نبي وصي ووارث وإن عليا وصيي

 191     إال ثالث كذبات لم يكذب إبراهيم

 191  لما أسرى بي فرأيت الرحمن األعلى بقلبي في خلق شاب أمرد
 191 لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إال ما غفرت لي

 192 لما كتبت المصاحف عرضت  على عثمان فوجد فيه حروفًا من اللحن

     191وأنذر عشيرتك األقربين لما نزلت 
 191  رزة علي لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتيلمبا

 191 ولقنها حجتها اغفر ألمي فاطمة بنت أسد.. اهلل الذي يحيي ويميت
 193   اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير فجاء علي

 211    اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة
 211    رمااللهم اجعلها مغنما وال تجعلها مغ

 211   اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما الى النار
 210     اللهم أسألك بحق السائلين عليك

 212  أحدا بعدهاللهم أعط عليا فضيلة لم تعطها أحدا قبله وال تعطها 
 211     اللهم أقول كما قال أخي موسى

 211    اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي
 211 وأجًرا  نما أنا بشر فأي المسلمين َلعنُته أو سببُتُه فاجعله له زكاةاللهم إ

 213     اللهم إني أتقرب إليك بوالية علي

 219  إال فرجت غمي.. اللهم إني أسألك بحق موسى وبحق عيسى 
 219     اللهم ثبت لسانه واهد قلبه

 219     اللهم ال تمتني حتى تريني عليا 
 201  بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرااللهم هؤالء أهل 

 201     اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي
 202    اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 202  لو أن رجال عبد هذا البغل تقربا بذلك إلى اهلل لم أر بذلك بأسا
 202     حيا لزارني( الخضر)لو كان 

 012    لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب

 201     لو لم أبعث فيكم لبعث عمر

 201    لوال أن اهلل خلق عليا لم يكن لفاطمة كفو

 201   لوال أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة

 202      لوال علي لهلك عمر
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 202   لوال ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إال شقي

 201  ا فيقال هل فيكم أحد صحب محمد.. ليأتين على الناس زمان
 201   لينتهين بني وليعة أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي

 203     ليهبطن عيسى بن مريم حكمًا

 203     ما أنتم بأسمع لما أقول منهم

 211  ما أنزل اهلل يا أيها الذين آمنوا إال وعلي أميرها وشريفها
 210  ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا

 210    ت بعد نفقة نسائي فهو صدقةما ترك
 211      ما تريدون من علي

 212  ال بأس بذلك( أبو حنيفة)ما رأيك برجل عبد هذه النعل فقال 

 212   ال صببته في صدر عليإما صب اهلل في صدري شيئا 
 212    ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر

 212  بكر بير من أخيما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيين 

 212  ما كنا نعرف المنافقين إال بتكذيبهم اهلل ورسوله والبغض لعلي
 211  أصابتني دعوة العبد الصالح.. ما لك ال تقوم مع أصحاب

 211  ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر
 211  ما من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه اال رد اهلل روحه 

 211   عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا  ما من
 219 ما من نبي إال ولد األنبياء غيري وإن ابنيك سيدا شباب أهل الحنة

 219     ما منعك أن تسب أبا التراب
 219      ما هذه الجفوة يا بالل

 221   المدينة ال تصلح إال بي أو بك.. ما يبكيك يا علي
 220   يشم مدى الزمان غوالياماذا على من شم تربة أحمد أال

 220 المتحابون في جاللي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء
 220   متعتان كانتا على عهد رسول اهلل وأنا أحرمهما

 222   متى أوصي إلى علي فقد كنت مسندته إلى صدري

 222     مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة
 222     مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 

 221 محبك محبي ومحبي محب هلل ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض هلل

 221    مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين
 222 مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب األحمر وهو قائم يصلي

 222  معاذ بن جبل أعلم األولين واآلخرين بعد النبيين والمرسلين

 221     رمعرفة آل محمد براءة من النا
 221       باب الجنةمكتوب على 

 221   أن يحيا حياتي ويموت موتتي( َسّرُه)من أحب 
 221   من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهلل

 223   من أحب هذين وأباهما كان معي في درجتي في الجنة
 229 وأباهما وأمهما كان معي( الحسن والحسين)من أحبني وأحب هذين 

 211 فلينظر إلى علي.. أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ونوح في حكمتهمن 
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 211  من أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني
 210   من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب

 210   من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم
 210   تكنواوالمن تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 

 211  من تولى عليا فقد توالني ومن توالني فقد تولى اهلل عز وجل

 211 له شفيعا من جاءني زائرًا ال يعمله حاجة إال زيارتي كان حقًا أن أكون
 211    من حج البيت ولم يُزرني فقد جفاني

 212   من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي
 212     قد جفانيمن حج ولم يزرني ف

 212     من دخل المقابر فقرأ سورة يس
 212     من زار قبر والديه أو أحدهما

 212     من زار قبري حلت له شفاعتي
 211   من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا وشهيدًا 

 211    من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي
 211   لجنةضمنت له ا.. من زارني وزار أبي إبراهيم

 211   من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب اهلل
 213 علي.. فليتول وليي ووصيي.. من سره أن يجوز على الصراط كالريح

 213    من سره أن يحيا حياتي و يموت مماتي 
 211  من صلى صالة لم يصل فيها علي وال على أهل بيتي لم تقبل منه

 112     من صلى علي عند قبري سمعته

 210 فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره.. من عادى لي وليا 

 211     قاتل فليجتنب الوجهمن 
 211  من قال إن رسول اهلل خير من يونس بن متى فقط كذب

 212    من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا
 212     من كنت مواله فهذا علي هو مواله

 230     من لم يزر قبري فقد جفاني
 230    من لم يقل علي خير الناس فقد كفر
 230    من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية

 230    مات شهيدامات على حب آل محمد من 
 231  من مات وفي قلبه بغض لعلي فليمت إن شاء اهلل يهوديا

 231     من مات ولم يعرف إمام زمانه

 232   من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 232   نادى المنادي يوم القيامة يا محمد نعم األب أبوك 

 232   وأهل بيتي أمان ألمتيالنجوم أمان ألهل السماء 
 231   فيمن أنكر والية علي (سأل سائل بعذاب واقع)نزلت 

 231    نزلت عبس وتولى في عثمان بن عفان
 231     نزلت في علي ثالث مئة آية

 231 في علي وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا إنما  نزلت هذه اآلية 
 290 .. في خمسة( إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس)نزلت هذه اآلية 
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 290  في نساء النبي خاصة..( إنما يريد اهلل ليذهب)هذه اآلية نزلت 
 291  في علي والذي جاء بالصدق وصدق به نزلت هذه اآلية 
 291   في علي( الكتابومن عنده علم )نزلت هذه اآلية 
 299  في علي ومن الناس من يشري نفسه نزلت هذه اآلية 
 299   يوم غدير خم( يا أيها النبي بلغ)نزلت هذه اآلية 

 210     النظر إلى وجه علي عبادة
 210  (قول عمر واتهامه بأنه ابتدع التراويح)نعمت البدعة هذه 
 211   ثون بعديولكن ال أدري ما تحد.. هؤالء أشهد عليهم

 211      هذا أول من آمن بي
 213   هذا خير األولين واآلخرين من أهل السماوات واألرض

 213   ذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دميه
 213 هذا علي وصي رسول رب العالمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين

 213     َهذا عليٌّ َقْد َأْقبَل في السَّحاِب

 219    (قاله أبو هريرة)من كيس أبي هريرة  هذا
 219     هذا وصيي وموضع سري

 219  (حديث األوعال)هل تدرون بعد ما بين السماء واألرض؟ 
 201    هنا الفتنة ثالثا من حيث يطلع قرن الشيطان

 200  هنيئا لك يا علي أصبحت وأمسيت موالي ومولى كل مؤمن
 200      هي المانعة هي المنجية

 200     وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
 200    َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم

 201    والذي بعثني بالحق ما أخرتك اال لنفسي
 202 ألجبته ثم لئن قام على قبري.. والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى

 202  ن يوم القيامةوالذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزو
 202  وإني كنت امرءًا مسكينًا ألزم رسول اهلل على ملء بطني

 201   يدخل بيتك البر والفاجر.. وافقت ربي في ثالث
 201    واهلل ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل 

 201    واهلل ألحرقن عليك أو لتخرجن إلى البيعة
 203   من أبي ومنيواهلل لقد عرفت أن عليا أحب إليك 

 203     وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك
 209     وجعلت لي األرض مسجدًا 

 201   (قول أبي بكر.. )وددت أني لم أحرق بيت فاطمة
 209  وسع كرسيه السموات واألرض وإنه ليقعد عليه عز وجل

 209    وصيك سيد األوصياء علي بن أبي طالب
 211     وصيي علي بن أبي طالب

 211  وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى

 210     وكفى اهلل المؤمنين القتال بعلي
 210     وال تصلوا علّي الصالة البتراء

 210   ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم
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 211    (قول أبي بكر)وليت عليكم ولست بخيركم 
 212    الفاتح العادلالوليد بن عقبة المجاهد 

 222  ضاوما حلت بي شدة بطوس فزرت قبر على بن موسى الر
 221 ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

 221 وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.. ويحك إنه ال يستشفع باهلل على أحد
 221  اهلل أعطاك ثوابوإن .. يا أبا بكر إن اهلل أعطاني ثواب من آمن

 221  عليا حقا على اهلل جهادهم سيكون بعدي قوم يقاتلون يا أبا رافع 
 223     يا أم سلمة علي لحمه من لحمي

 223  يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين 
 223  يا أيها الناس إن النبي كان يرى للعباس ما يراه الوالد لولده 

 229   (أبو بكر)اس ولوددت أن هذا كفانيه غيري يا أيها الن
 221     يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

  220      يا رسول اهلل الجوع
 220     يا رسول اهلل أنا ضيفك الليلة

 221      يا سارية الجبل
 222     يا سلمان من كان وصي موسى؟ 

 222    يا عائشة دعي أخي فإنه أول الناس إسالما 
 222  (قول عمر ألبي هريرة)؟ عدو كتابه سرقت مال اهللعدو اهلل ويا 

 221   يا علي أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في الجنة
 221  يا علي أدن مني ضع خمسك في خمسي يا علي، خلقت أنا

 221     يا علي الناس من شجر شتى

 221 ن فقام القوم يضحكو.. يا علي إن اهلل أمرني أن أنذر عشيرتي األقربين
 223     زوجك فاطمة يا علي أن اهلل 

 223  يا علي إن اهلل قد غفر لك ولذريتك ولولدك وألهلك ولشيعتك
 229     يا علي أنت أول المؤمنين إيمانا

 229  حبيبك حبيبي وعدوك عدوي.. يا علي أنت سيد في الدنيا
 229    يا علي أنت وشيعتك تردون علي الحوض

 229   ى اهلل وشيعتك راضين مرضيينيا علي إنك ستقدم عل
 211   يا علي ستقاتل الفئة الباغية وأنت على الحق

 211     يا عـلي صليت العصر ؟
 210 فيك كذبيا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك و

 210  ال يحاجك فيهن أحد يوم القيامة لك سبع خصال يا علي 
 210  اهلل على مناخرهم في الناريا علي لو أن أمتي أبغضوك ألكبهم 

 210  يا علي من فارقني فقد فارق اهلل ومن فارقك يا علي فقد فارقني
 211  فاسلك  مع  علي .. عمار اذا  رأيت  عليا  قد سلك  واديا يا

 211 ن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاباإيا عمر 
 212  تأكل الطعام وتشرب الشراب  الجنة( آية)يا عمرو هل أريك دابة 

 212  واآلخر زوجك.. اختار رجلين... يا فاطمة أما ترضين أن اهلل
 212   يا فاطمة واهلل ما رأيت أحدا أحب إلى رسول اهلل منك
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 211      يجلسني على العرش

 219    يضع كنفه عليه يدنو أحدكم من ربه حتى 
 219      يس قلب القرآن
 219    رجلين يقتل أحدهما اآلخريضحك اهلل إلى 

 211 يقول اهلل عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده
 210    ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا
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 تراجم رجال ردا على تلبيس الرافضة
 211      أبان بن تغلب

 211  إبراهيم بن محمد بن المؤيد أبي بكر بن حمويه الجويني
 211      ابن أبي الحديد

 212   ابن المغازلي الشافعي المزعوم صاحب المناقب
 212     الحاكم النيسابوري متساهل

 213   حمزة سيد الشهداء قد شربها وهو سيد الشهداء
 219      الخوارزمي الحنفي

 231   . عبيد اهلل الحسكاني صاحب كتاب شواهد التنزيل
 230      القندوزي الحنفي

 231    لكنجي الشافعي صاحب كفاية الطالبا
 232     كنز العمال للمتقي الهندي
 محمد بن طلحة الشافعي

 232    المسعودي صاحب مروج الذهب 
 232   نور الدين على بن محمد بن الصباغ المالكي

 232   يوسف بن قزغلي أبو المظفر سبط ابن الجوزي
 


