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من ال ( ، )الكايف ( ، راجع  )فٌأَنَت مُْسمٌْل عِبِارَُجي التَّفِ َو(:  آخرويف لفٍظ) ١
حبار ( ، )مصباح البالغة ( ، )وسائل الشيعة ( ، )تحف العقول ( ، )حيضره الفقيه 

ج ( ،  )�موسوعة أحاديث أهل البيت( ، )جامع أحاديث الشيعة ( ، )األنوار 
البن أيب ) شرح النهج ( ، ) الفوائد q)�( ، )ية املرام غا( ، )الدر النظيم ( ، )السعادة 

  .للزرندي احلنفي، وغري ذلك ) نظم درر السمطني ( احلديد املُعتزيل، 
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تغليق ( البن حجر، )  مقدمة فتح الباري (للكحالين، )  سبل السالم  (يف جاء كما) ١
لعثمان عبد ) الح مقدمة ابن ص( للعيين، ) عمدة القاري ( ، البن حجر، )التعليق 
تأريخ دمشق ( للخطيب البغدادي، ) تأريخ بغداد ( البن عدي، ) الكامل ( الرمحن، 
تأريخ ( للذهيب، ) تذكرة احلفاظ ( للندوي، ) اإلمام البخاري ( البن عساكر، ) الكبري 

للمناوي، وكانَ البخاري حيفظ يف أيام الصبا ) فيض القدير ( للذهيب أيضاً، ) اإلسالم 
سرية ( سبعني ألف حديث كما زعم الكثري من مؤلفيهم مثل شيخهم املباركفوري يف 

فيض (  كتاب يفوغريمها، ومما جاء ) اإلمام البخاري ( والندوي يف ) اإلمام البخاري 
أنَّ أمحد بن حنبل حيفظ ألف ألف حديث، ومسنده ليس فيه إال ما يقارب ) القدير 

صاحب - وأيضاً جاء يف نفس الكتاب أن مسلم سبعة وعشرين ألف ومائة حديث،
 تتجاوز ال بيننا واملوجود! حديث ألف صنفت الصحيح من ثالمثائة:  يقول-الصحيح

 أكلها اِجلن الذين قتلوا أو! رمبا أكلها الذئب! ؟ البقية ذهبت فأين آالف، األربعة أحاديثه
أنه استخرج  بأنَّ قصد مسلم :بعضهمقالَ .. باخلجل؟ نعم هؤالء يشعر أال !عبادة بن سعد

واستخلص أحاديث الصحيح من جمموع أحاديث يبلغ عددها ثالمثائة ألف حديث، 
 أعالم ( كتابه يف  يقول-علمائهم من وهو- الزحيلي رجاء الدكتور ألنَّ األغبياء، زعم وهذا

ذف الذي تعرض إن ما قاله مسلم يشري إىل احل( :  ما نصه-بعد التحقيق-)  املُسلمني
ولسنا بصدد التحقيق يف  . ..)له كتاب الصحيح، وهذا مما يثري الدهشة واالستغراب

  .هذا امليدان، وسنأيت الحقاً لذكر بعض األمثلة على التحريف الفوضوي يف كتبهم 
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للدكتور اجلناحي، ) التحقيق اجلنائي  ( :الكتبللتفصيل حولَ هذا املوضوع راجع ) ١
 للدكتور )تأريخ اجلرمية يف العامل ( ،  للعقيد حممد البيومي)ساليب التحقيق اجلرمية وأ( 

  . وغري ذلك) حقائق ووثائق .. املُخابرات الدولية( جوزيف صموئيل، 
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 يف الصفحات اآلتية، مع مالحظة أننا خنتصر سنأيت لبيان وحشية عمر بن اخلطاب) ١

  .لبحث الدقيقالتهميش ألنَّ اال ال يسمح بالتفصيل وا
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حلامل اليت أسقطت  قضية ا، جاء الكالم حولَ)منهاج السنة ( ففي كتاب ابن تيمية ) ١

على موضوع  وإمنا علَّق تيمية القضية، ابن ومل ينِف عندما استدعاها، عمرمن  خوفاً محلها
باقي ، ِعلماً أنَّ الدكتور عبد ال-كما يزعم طبعاً- الدية وماذا يترتب على عمر شرعاً

وهذه القصة ثابتة يف حياة ( : ما نصه) تأريخ الدولة األموية ( قطب قالَ يف كتابِه 
  . )اخلليفة رضي اهللا عنه، ولكنها تشري إىل التفريط يف الغلظة والشدة مما ينايف الدين 
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) املستدرك على الصحيحني ( البن أيب احلديد، ) شرح ج البالغة ( راجع ) ١
 البن شبه) تأريخ املدينة ( البن سعد، ) الطبقات الكربى ( ري، للحاكم النيسابو

الدر ( البن عساكر، ) تأريخ دمشق الكبري ( للذهيب، ) تأريخ اإلسالم  ( ،النمريي
إذاً فقد ثبت بأنَّ له سوابق، ومل يكن . للسيوطي، وعشرات الكتب األخرى ) املنثور 

لَ أنه فعلَ ذلك يف أيام اجلاهلية ومل يسلم  شيئاً جديداً، ومن قا�ما فعله مع الزهراء
@MYüëcكفاك جهالً : نقول. بعد  aˆçM . YbîãbqZ إننا بصدد أنَّ له سوابق أم ال، لكي 

 -تزعمون كما-كانَ خليفة  بعدما أسلم بل عندما  حىتYbrÛbqZ. ذلك  وقوع منه يحتمل
 ما جاء يف -إن كنت عاقالً-فيك فإنه ما زالت سوابقه وإجنازاته الوحشية ممتدة، ويك

للمتقي )   العمالq)� (و ) سنن الدارمي ( البن عساكر و )  تأريخ دمشق الكبري( 
وغريهم ِمن أنَّ سائالً جاء إليه  ) تفسري اآللوسي ( للسيوطي و)  الدر املنثور ( و اهلندي

، مث ]بنفسهويف بعض األخبار أنه هو الذي ضربه [يسأل عن بعض اآليات فأمر بضربه 
تركه يف غرفة حىت برئ، مث دعاه وأمر بضربه، مث تركه يف غرفة حىت برئ، مث دعاه 
وأمر بضربه، وفعل ذلك ثالثاً، فقالَ السائل، إن كنت تريد يل الشفاء من الضرب فقد 

. فاقتلين قتالً مجيالً، فأمر عمر بنفيِه وتسفريِه خارج املدينة  قتلي تريد شفيت، وإن كنت
فهل يتمكن أتباع هذا اخلليفة أن يعرضوا هذه القصة على العالَم، لريى الناس كيف 

أليس هذا هو اإلرهاب ! ؟-وإن كانَ مستهزءاً-يتعامل خليفة املُسلمني مع السائل 
! أم أننا حنن اإلرهابيون املُشركون ألننا رفضنا أمثال هذه األفعال الوحشية؟! الفكري؟

تربيراً باِرداً ال يرقى إىل مستوى العقالء، ) تفسري اآللوسي ( تاب ومع األسف تقرأ يف ك
 مل يكن سليم القلب، وأنَّ سؤاله مل يكن -أي السائل-ويدل هذا أن الرجل ( : فيقول

ولو سلَّمنا أنه ! هل هذا التربير مقبول؟! )طلباً للعلم، وإال مل يصنع به عمر ما صنع 
وهل هذا التربير ! وعلى أي أساس يقام عليه احلد؟سلوب اجلواب، كذلك، فهل هذا أُ

  األخرى الشواهد أيها القارئ بعض خليفتهم؟ وإليك حياة من الوحشي التأريخ يلغي
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فلك ( البن قتيبة و ) اإلمامة والسياسة ( كتاب   جاء يف:األول الشاهدوحشيته،  على
 املُهاجرون - على أيب بكرأي-فدخلَ عليه ( : لفتح الدين احلنفي، ما نصه) النجاة 

نراك استخلفت علينا عمر، وقد : واألنصار حني بلغهم أنه استخلف عمر، فقالوا
فينا، وأنت بني بوائقه توعلم الٍق اهللا عرفته ا وأنتأظهرنا، فكيف إذا ولَّيت عن 

لفت عليهم استخ: لئن سألين اهللا ألقولن: فسائلُك، فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر
غوائله وشروره، أو ظُلمه وغشمه، :  أي)بوائقه ( ، ومعىن كلمة  )خريهم يف نفسي

النهاية يف ( للزبيدي و ) تاج العروس ( البن منظور و ) لسان العرب ( كما جاء يف 
 هلا دالئل كثرية يفهمها )يف نفسي ( البن األثري وغريهم، وكلمة ) غريب احلديث 

 q)�( للسيوطي و )  تأريخ اخللفاء ( يف  جاء:الثاني الشاهد.  للتفصيل جمال وال العاقل،
) تأريخ دمشق الكبري ( البن سعد و ) الطبقات الكُربى ( للمتقي اهلندي و ) العمال 

: للنمريي وغريهم ما نصه) تأريخ املدينة ( البن األثري و ) أُسد الغابة ( البن عساكر و 
ما أنت قائل :  بعض الصحابة، فقالَ له قائل منهم-رأي على أيب بك-دخلَ عليه ( 

 أباِهللا: لربك إذا سألك عن استخالفك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقالَ أبو بكر
فين؟ أقولختو: أهلك، اللهم إين استخلفت ي عليهم خريقلت ما أبلغ عن وراَءك نم ( ،

 أنهم يتنكَّرون ويتالعبون باأللفاظ كي ال  تشري إىل)فقالَ له قائل منهم ( إنَّ كلمة 
هل ! ، وقد صرح غريهم بامسه كما سيأيت، فلماذا يتنكَّرون له؟)طلحة ( يقولوا بأنه 
 أي أنَّ املُتكلم )دخلَ عليه بعض الصحابة ( ولكن يكفينا أنهم قالوا ! ألنه صحايب؟

 إىل أنَّ الصحابة يرونَ أنَّ  تشري )؟ما أنت قائل لربك إذا سألك( ، وكلمة !صحايب؟
أبلغ ما قلت من ( استخالف أيب بكر ِلعمر فيِه إشكال شرعي يحاسب عليه، وكلمة 

 شري إىل )وراَءكمر، وتشري إىل أنَّ طلحة مرسول من أُناٍس ال يقبلون باستخالف عت 
ه مرسولٌ أنَّ طلحة جاسوس، وتشري إىل أنَّ أبا بكر يعلم الغيب، وإال كيف عرف أن

ووراءه مجاعة ال تقبل ِبعمر، إذاً فلماذا يقولون عنا كُفار ومغالون إذا قُلنا بأنَّ أئمتنا 
   يعلمون الغيب بفضل اهللا تعاىل، ثُم أين بقية احلديث يا من تدعون األمانة�
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شرح (   جاء يف:الثالث الشاهد. اآليت  الشاهد يف احلديث بقية لذكر وسنأيت !العلمية؟

دخلَ طلحة بن عبيد اهللا على أيب بكر ( : البن أيب احلديد املُعتزيل ما نصه) ج البالغة 
يلقى  ما الناس عمر وقد رأيت على اهللا استخلفت خليفة رسول نك يابلغين أ: له فقالَ
 سألك عن رعيتك؟في ربك إذا خال م، وأنت غداً الٍق بِه فكيف معه وأنت منه الناس

إذا لقيت ريب فسألين قلت استخلفت !  ختوفينأباِهللا: جلسوين، مث قالأ: فقال أبو بكر
فاشتد ! أعمر خري الناس يا خليفة رسول اهللا؟: فقال طلحة. عليهم خري أهلك 

 لو ولَّيتك جلعلت أنفك يف  هو خريهم وأنت شرهم، أما واِهللاأي واِهللا: غضبه وقال
)  شرح ج البالغة ( يف :الرابع الشاهد .تعليق  هذه السطور إىل حتتاج وال ،..)قفاك

دخلَ ( : لإلسكايف ما نصه) املعيار واملُوازنة ( البن أيب احلديد أيضاً، وبلفٍظ آخر يف 
ما أنت قائل لربك :  قوم من الصحابة منهم طلحة، فقال له-أي على أيب بكر-عليه 

فقال أبو . القلوب فرق منه النفوس، وتنفض عنه غداً وقد ولَّيت علينا فظّاً غليظاً ت
الشاهد  .  )!.. أباِهللا ختوفين: فأسندوه فقال لطلحة-وكانَ مستلقياً-سندوين أ: بكر

الكامل ( و )  تأريخ الطربي (احلديد و  البن أيب)  البالغة ج شرح ( جاء يف :اخلامس
استخلفت على : أيب بكر فقالدخلَ طلحة على ( : البن األثري ما نصه) يف التأريخ 
وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف إذا خال م وأنت ! الناس عمر

)  تأريخ دمشق ( و شيبة أيب البن ) املُصنف (جاء يف  :السادس الشاهد.  ) !ربك؟ مالٍق
: نفي ما نصهلفتح الدين احل) فلك النجاة ( للنمريي و ) تأريخ املدينة ( البن عساكر و 

تستخلف علينا أ:  عمر ليستخلفه، فقالَ الناسملا حضرت أبا بكر الوفاة أرسلَ إىل( 
 كانَ أفظ وأغلظ، ماذا تقول لربك إذا أتيته "]انيِلو"ويف رواية [فظّاً غليظاً، فلو ملَكَنا

الشاهد .  ..)"]أبريب ختوفونين"ويف رواية [!تخوفوين بريب: وقد استخلفته علينا، فقال

 املُهاجرين أنَّ رجالً من( : البن عساكر ما نصه) تأريخ دمشق (  وجاء يف :السابع
فإنك قد استخلفت  اهللا واليوم اآلخر، يا أبا بكر أُذكِّرك :فقال، ..بكر على أيب دخلَ

   . ..)ئلكس، وال سلطانَ له وإنَّ اهللا يساعلى الناس رجالً فظّاً غليظاً أعىت النا
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فقالَ طلحة ( : للدياربكري ما نصه) تأريخ اخلميس  ( يف وجاء :الشاهد الثامن
أتولِّي علينا : ويف رواية قالَ طلحة. ما كُنت قائالً لربك إذا ولَّيته مع غلظته : والزبري

وعشرات  . ..)فين تخوأباِهللا:.. فقالَ أبو بكر! فظاً غليظاً، ما تقول لربك إذا لقيته؟
الشاهد . خرى اليت ال يسع اال لذكرها، ولكن نكتفي بآخر شاهد الشواهد األ

اهللا وما  رسول يا قيلَ.  اظُواجلنة اجلَ ال يدخل ( :اهللا رسول  قالَ:النتيجة وفيه التاسع
، وقد ورد .. تدعي اإلسالممنفَافْهم إن كُنت تفْهم يا !! ) الغليظ الفظُّ: اجلواظ؟ قال

جممع ( ، )سنن أيب داوود ( ، )مسند أيب يعلى ( ، ) مسند أمحد (هذا احلديث يف 
) املُصنف ( للعظيم آبادي، ) عون املعبود ( إسناده حسن، : البن حجر وقالَ) الزوائد 

للزخمشري، ) الفايق يف غريب احلديث ( البن حجر، ) القول السديد ( البن أيب شيبة، 
تفسري ( للمتقي اهلندي، )  العمال q)�( نصر، البن ) منتخب مسند عبد بن محيد ( 

ليس املعىن : وغريهم، ورمبا يقول قائل) تفسري ابن كثري ( ، )تفسري القرطيب ( ، )الثعليب 
البن ) لسان العرب ( ، )تفسري القرطيب ( راجع : فنقول. هو هذا ) اجلواظ ( لكلمة 
البن ) املُصنف ( ، )ن املعبود عو( ، )سنن أيب داوود ( ، )مسند أيب يعلى ( منظور، 

القول ( ، )الفايق يف غريب احلديث ( ، )منتخب مسند عبد بن محيد ( أيب شيبة، 
وغريها من املصادر، فإم ذكروا املعىن بعد ِذكر احلديث، ِعلماً أننا التزمنا ) السديد 

  .هد كثرية جداً  هذا امليدان، وإال فالشوايفاالختصار، ولسنا بصدد التفصيل والتحقيق 
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١ (درقوله إىلوقد و :  ) ف املُ(  يف )يزعمون أنه ماتصحيح ( ،  أيب شيبةبنال) صن
عمر ( البن سعد، ) الطبقات الكربى ( للمتقي اهلندي، ) ل  العماq)�( ، )ابن حبان 

بن عمر ( البن اجلوزي، ) سرية عمر بن اخلطاب ( للدكتور الصالَّيب، ) بن اخلطاب 
للشيخ كمال ) قبسات من حياة اخلليفة الثاين ( للدكتور حممد النابلسي، ) اخلطاب 

 .للدكتور الدمياطي، وغريهم ) تأريخ اخللفاء ( األسيوطي، 

 .سورة آل عمران ) ٢
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 ، وما فعله هذا الرجل من وحشية،�الزهراء اهلجوم على بيت احلديث عن سيأيت) ١
 على كتب التأريخ اطالع والذي عنده  صحيحاً،-جبهلهم-باألسلوب الذي جيدونه 

سيجد الكثري من الشواهد واحلقائق، فال ينبغي أن ننكر كل شيء حبسب مزاجنا 
، وهلذا �، بل إنَّ الِعلم والتحقيق واالطالع تكفَّلوا بإثبات مظُلومية الزهراءوأهوائنا

  .تبهمجند ِمن الغريب أن يأيت صعلوك وينفي وجود شيء امتألت به كُ
 وبقر للبطون شاهد فغانستان من قتل ووطئ وذبح وتشريدوما فعلته القاعدة يف أ) ٢

مسرية  ( بعنوان � الضخم ملؤسسة الوصير، وللمزيد راجع اإلصداذلك على حقيقي
ففيه الكثري من األرقام واحلقائق العجيبة والغريبة مع املصادر والوثائق، وكتاب ) اخللود 

للشيخ عبد الرمحن الكابلي، ففيه قصص مؤملة جداً، وأيضاً ) نستان مذكرايت يف أفغا( 
 .للدكتور سعيد البشارة ) حتت النار ( راجع كتاب 
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املستدرك على ( هل هناك عاقل يقبل هذه السخافة، وقد نقلَ هذه التخريفات ) ١

قات الطب( ، )بغية الباحث ( ، )مصنف الصنعاين ( ، )عمدة القاري ( ، )الصحيحني 
وغريهم، ِعلماً أنهم يقولون يف كُتبهم بأنَّ سعد بن عبادة ) البداية والنهاية ( ، )الكربى 

فهل هذا كالم العقالء أم ! وطؤوه يف السقيفة وأمر عمر بقتله مث يقولون قتله اجلن
بكل - يقولون هو أم عندهم الذي الكبري الفكري البالء ِمنMYüëc@aˆçM  .YbîãbqZ اانني 
 هناك روايتان فقط تقول YbrÛbqZ! . اجلن فقتله واقف وهو ِليبول ذهب سعداً  بأنَّ-وقاحة

والثانية عن " حممد بن سريين"بأنَّ سعد بن عبادة قتله اجلن تناقلتها كتبهم، األوىل عن 
وقد قال بذلك ابن حجر يف كتابه املعروف ..! وِكالهما مل يدركا سعداً أصالً" قتادة"
، فكيف جعلتم منها قضية تطنطنونَ ا بني الناس البسطاء الذين مل ) جممع الزوائد (

 ! .فال أدري ما معىن هذه الفوضى؟. يستنريوا بنور الِعلم واملعرفة 
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١ (YüëcZ هل فاطمة وعليC -إال إذا كان اللص يرى الناس ، لصوص-والعياذ باهللا 
 وهو a وتهمة لنفس الرسول� العاملنيلصوصاً، فهذه جرمية وتهمة لسيدة نساء

 aفلماذا تركه النيب أموال املُسلمني شيء من عندهم كانَ إذا YbîãbqZ . �اإلمام علي
 إن YbrÛbqZ !أم ماذا؟! ؟�هل ألنه ال يثق بأحد كما يثق بعلي! ؟�يف بيت علي

و الباب أي  البيت أسبكَ( : أليس معناها! ؟)كَبس ( كنتم عقالء فماذا تعين كلمة 
أليس معنى ! ؟)تاج العروس (  كما قال الزبيدي يف )اهلجوم على الدار واإلحاطة به 

) س(أي )  كَب اهلُجوم بقوة)  اقتحم ؟ كما قالَ الزخمشري، واالقتحام معناه ! أليس
 ألنَّ !وليس من الدين يف شيء؟ املُخابرات والتفتيش من أساليب بالبيت واإلحاطة اهلجوم

، ملاذا تتجاهلون ذلك وتضعون املُربرات ..تفتيش يعترب شك يف نزاهة صاحب البيتال
  .! ألسياد السقيفة؟ الواهية يا أتباع السقيفة

 وإذا! صاحبه  يف سبيل تربئةCوعلي فاطمة تيمية، فإنه يتهم وقاحة ابن انظروا إىل) ٢

   ه يفقولو! جوم مباشرةً ملاذا اهل! شيء فلماذا لَم يطلبه منه؟�كانَ يف بيت اإلمام
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،  ) البيت لينظر هل فيه شيء من مال اهللاسبإنه كَ :وغاية ما يقال (: ) منهاج السنة (

يريد منها التخفيف فيها محاولة للتهوين من حجم البالء، و )وغاية ما يقال ( فكلمة 
 بكثرة يف من املسألة، واعتبارها ليست ذات أمهية، وأسلوب التهوين لألمور موجود

، وأما � ألهل البيت أي أمر عادي، وهذا من بغضِه)وغاية ما يقال ( كتابه، 
عج، فهل �)� بكر أو عمر أو غريمها فتجده يثور وملواقف اليت فيها أقل موقف ضد أيبا

هل جيوز : نقول ف، ) البيت لينظر هل فيه شيءسبكَ(  :وأما قوله! هذا شأن العقالء؟
ألنَّ ! بيوت الناس بدافع الظن فقط ال اليقني؟على  أن يهجم بن تيمية وصاحبِهيف دين ا
 تشري إىل أنه غري متأكِّد، مث هل قالَ لنا ابن تيمية أم عندما )هل فيه شيء ( كلمة 

فإن ! وماذا أخرجوا معهم؟! ؟�كبسوا البيت وهجموا ماذا وجدوا يف بيت اإلمام
! لصاحبه فلماذا ال يكمل ويقول لنا ماذا وجدوا يف الدار؟كان ابن تيمية يريد التربئة 

 يشري إىل أن اهلجوم من كل جانب وليس من الباب )سوا البيت بكَ( : وقوله بأم
 أنه لو تركه -أي أبو بكر- ثُم رأى( : وبعد هذا الكالم يقول ابن تيمية ما نصه . فقط
إذاً ملاذا : MYüëcM، نقول )ال الفيء هلم جلاز، فإنه جيوز أن يعطيهم من م -أي املال-

 أنتم تقولون ال YbrÛbqZ! مل يجب على سؤالنا، هل وجدوا ماالً أم ال؟YbîãbqZ! هجموا؟
يقول  حديث غريه أو البخاري يف ، فهل�الزهراء حول مظُلومية صحيح يوجد حديث

! ؟Cلي وفاطمة أن أبا بكر ترك البيت بعد اهلجوم وقالَ جبواز إبقاء املال يف بيت ع
هل يف ذلك :  تقولون�أم أنه كالم األهواء والسياسة، وإذا قُلنا مبظلُومية الزهراء

وحىت ! كونوا عقالء!! ما هذه الفوضى؟! فأين حديث ابن تيمية فيما قاله؟! حديث؟
أين احلديث الصحيح الذي جاء فيه أن أبا بكر :  فإننا نقول لكم) البيت سبكَ (: قوله
احلديث الذي � بيت فاطمةكبس حديثاً، فأين ألنَّ هذا قول ابن تيمية وليس ،

فإذا كانَ قولُه بال ! ؟�بيت فاطمة كبسوا وهجموا على تيمية يف أم ابن اعتمد عليه
مع أنَّ فيِه - مقبولٌ أيضاً �حديث مقبوالً عندكم، فقولنا مبا جرى على الزهراء

  النقطة: نقطتني إىل تيمية فذلك يشري قاله ابن ما بصحة قلتم ، فإن-كثرية أحاديث
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التأرخيية  األحداث أنَّ :الثانية النقطة . ثابت �الزهراء بيت على اهلجوم أن :األولى
 ،)الفيء  أن يعطيهم من مال فإنه جيوز (: يقول YbÈia‰Z . لثبوا صحيحاً ال تتطلَّب حديثاً

 كُل هل!  أتباع عمر؟ياتتخبطون   ملاذا!؟�فاطمة  بيديفء) فدك ( تكن  ألَم: نقول

 فيهقالَ  وعن احلديث الذي Yb�ßb�Z !؟Cوفاطمة لعلي بغضاً أم! للمجرمني؟ حباً ذلك
 يف عنق -أي اخلالفة- هذا األمر وددت أين يوم سقيفة بين ساعدة ألقيت( : أبو بكر

 وكُنت وزيراً، ووددت  فكانَ أحدمها أمرياً-يعين عمر وأبا عبيدة-هذين الرجلني 
ذكر له  مل ي-أي احلديث-فهذا ( :  يقول ابن تيمية..)أين مل أكشف بيت فاطمة

حىت يف األحاديث  ابن تيمية جاهل إن: نقول ،) صحته -أي القائل-سنداً، ومل يبين 
 فقد! كانَ صحيحاً أم ال؟ إن وال يعرف سند هذا احلديث، فكيف ال يعرف املشهورة،

.. ، ولكن-وسنأيت لبيان ذلك-بسنٍد صحيح  كُتبهم من يف العشرات ذا احلديثورد ه
 كانَ فيه ولو  فلهذا يتجاهله،� مظلُومية فاطمةفيه ألنَّ احلديث -كما قُلنا سابقاً-

 . !تعاىل اهللا صحيحاً ومسنداً ِمن أيب بكر إىل بكر لكانَ احلديث شيء أليب
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ثل هذا جهال الكذَّابني، ويصدقه حمقى العاملني، وإمنا ينقل م( : يقول ابن تيمية) ١

: ، أقول)إنَّ الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حىت أسقطت : الذين يقولون
وسنأيت ألقوال !  كبسوا بيت فاطمة أم ال؟-كما تقول-هل هجموا أو : يا بن تيمية

على الزهراء  جرى قولون مباي دينك علماء  أن لنعرف� الزهراءعلمائكم يف مظلُومية
 أننا ِعلماً !فقط الصادقون فَهم املُخرفون وأتباعك أنت وأما كذَّابون، أيضاً هم فبالتايل �

 وليس واالستدالل، يف البحث  منهجهم األعوج�بيان مظلومية الزهراء يف سنستخدم

، وال خيفى على العاقل الدار باب الكذَّاب إىل بل حىت نصل مع مبنهجهم، منا إمياناً ذلك
يعرف أن صاحبه أراد حتطيم ) منهاج السنة ( ِمن أنَّ أي إنسان يقرأ كتابه املعروف 

 �اإلسالم من جذوره، ِلما فيه من اجلهل واألهواء، فكل شيء يف حق اإلمام علي
حديث صحيح  عليه، وعندما يأيت إىل أي ولو اتفق املسلمون  يرفضه�أو أهل البيت
    .-كما أشرنا سابقاً-اءه ومزاجه فإنه يتجاهل احلديث أو السند ال خيدم أهو
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، ) البالغة ج ( راجع لةً كاِم الشريفةلقراءة اخلطبةو !هذه الكلمات الذهبية ما أروع) ١
حبار ( ، )كتاب األربعني ( ، )عيون اِحلكم واملواِعظ ( ، )مصباح البالغة ( ، )الكايف ( 

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ، )مستدرك سفينة البحار ( ،  )املُراجعات( ، )األنوار 
سيد ( للقندوزي احلنفي، ) ينابيع املودة ( ،  )�اهلجوم على بيت فاطمة( ،  )�
 . للدكتور البابلي املالكي، وغري ذلك ) معرفة التأريخ ( للمقريزي، ) البلغاء 
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 املؤلَّفة قلوم ثابت يف التأريخ، وجرى عليه سورة التوبة، وإلغاء أيب بكر لسهم) ١

اجلوهرة النيرة على ( للدكتور الدواليِبي، ) أصول الفقه ( فقههم، ولالطالع راجع 
للدكتور البابلي املالكي وقالَ ) معرفة التأريخ ( ، )مختصر القدوري يف الفقه احلنفي 

وهذا اجتهاد مقابل النص، ( : صهبعد إثبات أن اخلليفة ألغى سهم املؤلفة قلوم ما ن
والنيب مارسه هتأريخ الدولة األموية ( ، ..)وفيه شيء من التجاوز، ألنَّ القرآن أقر (

اليت تشري  للشافعي، وعشرات املصادر األخرى)  األم كتاب (قطب،  الباقي عبد للدكتور
  .!جتهاد محترمواال.. اجتهاد: إىل ذلك، وال علينا بالذي يتجاهل ويتعصب ويقول

 .أي عمر ) ٢

 .يف سورة البقرة ) ٣
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البن حجر، ) فتح الباري ( ، )صحيح مسلم ( للشوكاين، ) نيل األوطار  ( :راجع) ١
) تأريخ الدولة األموية  ( للبيهقي،) السنن الكربى ( للشنقيطي، ) أضواء البيان ( 

للدكتور ) الناسخ واملنسوخ ( البن أيب شيبة، ) صنف املُ ( للدكتور عبد الباقي قطب،
  .للشيخ عبد اهللا املدين) صور من حياة الصحابة ( الشيخ عبد العايل الشامي، 
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 .سورة البقرة ) ١

ال بأس  :، قال مفيت اِحلجاز*^١٤٠٠ألم فعلوها، ففي عام وال غرابة يف ذلك، ) ٢
بل وجيوز له أن  ة،عن الصال واألسواق يف الشوارع بالصالة  يأمر الناسمن بأن يتأخر

ليتفرغ يف بقية اليوم لألمر باملعروف  ..!يصلي الفرائض اليومية كُلها يف وقت واحد
الفتاوى   ( كتاب راجعوغريهاولالطالع على هذه الفتوى الفارغة .  !املُنكر عن والنهي

 . للدكتور الشيخ عبد الغفار اخلليوي املدين) اإلسالمية 

" معمر القذَّايف"وقد دعا احلاكم املُجرم  تونس، حاكم "أبو رقيبة"بور املُجرم املق وهو) ٣
  .إىل دراسة رأيِه والبحث فيه ألنه رمبا يكون صاحلاً هلذا الزمان
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 فقد دعا احلجاج إىل زيارة قصر اخلليفة األموي عبد امللك وترك زيارة قرب الرسول) ١
a لدكتور عبد الباقي قطب ل) تأريخ الدولة األموية ( ، وللتفصيل راجع . 
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كانت ثابتة يف الصالة ويف القرآن وجرى  البسملة أنَّ إىل يشري عليه املُسلمني واعتراض) ١

 وما بعده، ولكن معاوية ال يعترف بالرسول وال بالصالة aالعمل ا يف زمن الرسول
) األم كتاب : ( أصالً، ولالطالع على حتريف معاوية للصالة راجع الكتب التالية

للحاكم ) املُستدرك على الصحيحني ( للشافعي أيضاً، ) كتاب املُسند ( للشافعي، 
) معرفة السنن واآلثار ( للبيهقي، ) السنن الكربى ( للنووي، ) اموع ( النيسابوري، 

البن ) االستذكار ( للصنعاين، ) املُصنف ( للعيين، ) عمدة القاري ( للبيهقي أيضاً، 
الدراية يف ختريج ( للزيعلي، ) نصب الراية ( البن عبد الرب أيضاً، ) التمهيد ( عبد الرب، 

، البن حبان، )الثقات ( للمتقي اهلندي، )  العمال q)�( البن حجر، ) أحاديث اهلداية 
تأريخ  ( لفتح الدين احلنفي،) فلك النجاة ( ، )تفسري الثعليب ( ، )سنن الدارقطين ( 

) معرفة التأريخ (  للمقريزي،)  سيد البلغاء(  قطب، عبد الباقي لدكتورل)  الدولة األموية
  . لدكتور البابلي املالكي، وعشرات الكتب األخرى نتركها مراعاةً لالختصارل
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البن أيب ) شرح ج البالغة ( ، )الغدير ( ، )حبار األنوار ( ، )ج البالغة ( راجع ) ١
للمقريزي، ) سيد البلغاء ( للدكتور عبد الباقي قطب، ) تأريخ الدولة األموية (  احلديد،

 وقد نقلَ مقطعاً مختصراً ِمن هذه اخلُطبة للدكتور البابلي املالكي،) معرفة التأريخ ( 
تاج ( ، البن منظور) لسان العرب ( البن األثري، ) النهاية يف غريب احلديث ( كتاب 
) طلحة والزبري حتت الضوء ( سي الشافعي، للنابل) أصدق املقال ( للزبيدي، ) العروس 

  . للشيخ الدكتور أمحد حممود احلليب، وغري ذلك من املصادر نتركها لالختصار
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اةً لالختصار، ، وعشرات الكُتب األخرى ال داعي لذكرها مراع)ج البالغة ( ) ١
)  النهج شرح ( ، وما قاله ابن أيب احلديد يف) الغارات ( ما نقله الثقفي يف كتاب ويكفينا

  .  )علم أنه قد تواترت األخبار بذلك وا( : �مخبصوص هذه الكلمات لإلما

للشيخ الدكتور ) طلحة والزبري حتت الضوء ( ، للثقفي) الغارات ( وأيضاً كتاب ) ٢
  .أمحد حممود احلليب، وعشرات الكتب األخرى
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ومن يتكلَّم عليه يحكم ! إن اهللا قالَ عن الوليد أنه فاسق، ويقولون رضي اهللا عنه) ١

عليه باإلعدام، وهو أخو عثمان بن عفان ألمه، ومع أنَّ اإلمجاع القاطع يف أنَّ الوليد بن 
وسنأيت لذكر أقواهلم  يعترف باهللا وال بالقرآن أصالً، ال النواصب بعض عقبة فاسق إال أنَّ

 وإليك أيها القارئ بعض بعد ذكر املصادر اليت تقول بأا نزلت يف الوليد وأنه فاسق،
أسباب ( للصنعاين، ) تفسري القرآن ( ، )تفسري الثعليب ( ، )تفسري ابن زمني : ( املصادر
�(تفسري ( للطربي، ) جامع البيان ( ، )تفسري ابن أيب حامت ( للواحدي، ) ول א

 ،)تفسري السمرقندي ( ، )تفسري البغوي ( للجصاص، ) أحكام القرآن ( ، )السمعاين 
البن العريب ) أحكام القرآن ( ، أمجعوا أا نزلت يف الوليد: وقال) تفسري النسفي ( 

من ثبت فسقه بطَلَ قوله يف األخبار إمجاعاً، ألنَّ اخلرب أمانة والفسق قرينة : وقال
  تفسري ( البن اجلوزي،)  زاد املسري ( األندلسي، عطية البن)  الوجيز احملرر  (. تبطلها
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) تنوير املقباس ( ، )تفسري البيضاوي ( ، )تفسري القرطيب ( ، )عبد السالم العز بن 

تفسري ( للزركشي، ) الربهان ( ، )مسند أمحد ( ، )تفسري ابن كثري ( للفريوز آبادي، 
للسيوطي ) لباب النقول ( للسيوطي، ) الدر املنثور ( ، )تفسري الثعاليب ( ، )اجلاللني 
أضواء ( ، )تفسري اآللوسي ( للشوكاين، ) فتح القدير ( ، )د تفسري أيب السعو( أيضاً، 
البن عساكر، ) تأريخ دمشق الكبري ( للرازي، ) اجلرح والتعديل ( للشنقيطي، ) البيان 

البن عبد الرب ) االستيعاب ( للمزي، ) ذيب الكمال ( البن األثري، ) أُسد الغابة ( 
لقرآن فيما علمته أنَّ هذه اآلية نزلت يف وال خالف بني أهل الِعلم بتأويل ا: وقال

الوايف ( البن حجر، ) ذيب التهذيب ( البن حجر، ) اإلصابة ( ، الوليد بن عقبة
) يل א:)�التسهيل لعلوم ( للمقريزي، ) إمتاع األمساع ( للصفدي، ) بالوفيات 
)  املعجم األوسط (البن عبد الرب، ) الدر ( للمعتزيل، ) شرح ج البالغة ( للغرناطي، 
البن حجر، وعشرات الكتب األخرى نتركها مراعاةً ) جممع الزوائد ( للطرباين، 

وهذا حتدي ! لالختصار، ومع ذلك فإنَّ عثمان جعلَ الوليد الفاسق والياً على الكوفة
قول النواصب، يقول  إىل فسقه نأيت على اإلمجاع وبيان املصادر هذه صريح للقرآن، وبعد

تفسري آيات من القرآن (  يف كتابِه -شيخ الوهابية- حممد بن عبد الوهاب الناصيب
 أخرب النيب عن بعض املُسلمني جٍلنزلت يف ر: -بعد أن ذَكَر اآلية-ما نصه ) الكرمي 

 مم منعوا الزكاة فَهبغزوهم، وكانَ كاذباً -أي النيب-أ -أي الرانظروا كيف . -لج 
إنه ال ميتلك ! ملاذا هذا الطغيان؟! لوهاب ملواله الفاسق الوليد بن عقبةيتنكَّر ابن عبد ا

) سري أعالم النبالء  (الذهيب يف  شيخهم وهو الثاين الناصيب ويقول! العلمية من األمانة ذرة
 شجاعاً -ساحمه اهللا-، وكانَ مع فسقه ..نزلت يف الوليد: -بعد ِذكر اآلية-ما نصه 

اهللا يقول )! ساحمه اهللا ( والذهيب يقول ) فاسق ( ن اهللا يقول عنه إ . قائماً بأمر اجلهاد
والذهيب .. يف كتابِه الكرمي على مدى األيام والدهور وحىت تقوم الساعة) فاسق ( عنه 

ألنَّ اللعنة ستشمل أناساً ) لعنه اهللا ( فقط كي ال يقول ) ساحمه اهللا ( ما زالَ يقول 
 فلماذا هذه القداسة ! هاب أليس الوليد صحابياً؟يا أتباع ابن عبد الو! . آخرين
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إنَّ فيهم الصادق وفيهم الكاذب، وفيهم املؤمن ! والعدالة والعصمة اليت جتعلوا هلم؟

يصيحون  نسمعهم وحنن أن نقول ، ولكن ماذا عسى..واملُنافق، وفيهم الطيب واخلبيث
�"� �: اآلية الكرمية قنوام الفضائية ذه ويطنطنون يف�-��O��"ْא���
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�A�'�!���Zيغضب :ويقولون ،����١٨ عنهم؟ وكيف نل كيف عن الصحابة اهللا على أُناٍس رضي
، نقول هلم بأنَّ اجلواب ..واهللا قد رضي عنهم؟ وغري ذلك من األسئلة واهليجان اجلاهلي

الوليد بن  شِهد بيعة الرضوان  إنَّ ممنµëþa@òĐÔäÛaZ: النقاط التالية الطنطنة يف على هذه
! -نكما تزعمو-واآلية اليت تقول بفسقِه نزلت بعد اآلية اليت تقول بالرضا عنه ! عقبة

أن : وقال بعض اجلهال لكي يخرج الوليد من بيعة الرضوان! . فهل الرضا يعترب أبدياً؟
لقد كفانا اإلجابة عليكم عاملكم : اجلواب . الوليد كانَ صغرياً آنذاك ومل يشهد البيعة

أن هذا الكالم كذب بل : حيث قال) تأريخ دمشق الكبري ( الكبري ابن عساكر يف 
بيعة ( عساكر يف كتابِه  وقالَ ابن . رياً وقد أرسله النيب إىل بين املصطلقكب الوليد كانَ

أنَّ ): تأريخ الدولة األموية ( والدكتور عبد الباقي قطب يف كتابه املعروف ) الرضوان 
. عج يا وهايب من هذه احلقائق V)�فال  . الوليد ممن شِهد بيعة الرضوان حتت الشجرة

òîãbrÛa@òĐÔäÛaZكُل الصحابة يف البيعة حتت  ولَم يكُن الصحابة، كُل بعدالة قولونت  أنتم
اآلية، فعدد  مل تشملهم هؤالء فقط، ألنَّ البقية سارياً يف القانون يكون هذا فعلى الشجرة،

ألف ومخسمائة  [١٥٠٠ وقيل ١٣٠٠ وقيل ١٤٠٠الصحابة الذين بايعوا حتت الشجرة 
مائة وأربعة عشر ألف  [١١٤٠٠٠تجاوز ، وأما عدد الصحابة الكُلِّي ي]صحايب
ِعلماً أنَّ عثمان بن عفان مل يشهد البيعة حتت الشجرة ! ، فما هو حكم البقية؟]صحايب

للمتقي )  العمال q)�( ألنه كانَ يف مكة واملصادر الكثرية عندكم تؤكد ذلك، راجع 
تفسري (  عطية األندلسي، البن)  احملرر الوجيز( للمعتزيل، )  شرح ج البالغة(  اهلندي،
 للطربي،  ) جامع البيان (، ) تفسري ابن أيب حامت (، ) تفسري السمرقندي (، ) النسفي
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) يل א:)�التسهيل لعلوم ( ، )تفسري البيضاوي ( ، )تفسري العز بن عبد السالم ( 

فتح ( يوطي، للس) الدر املنثور ( ، ) تفسري ابن كثري ( ،) املُحيط البحر تفسري ( للغرناطي،
للسعدي وغريها، كُل هذه ) تيسري الكرمي ( ، )تفسري اآللوسي ( للشوكاين، ) القدير 

 أال تعلم بأن يف نفس òrÛbrÛa@òĐÔäÛaZ. املصادر تنفي وجود عثمان يف بيعة الرضوان 
وهو ! السورة آية أُخرى نزلت يف بيعة الرضوان تشري إىل أنَّ هناك شرطاً لتحقق الرضا؟

��ن�� � :واآلية هي قوله تعاىل الشجرة،  حتتa بالعهد الذي عاهدوا عليه النيبالوفاء
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كانَ على عدم الِفرار من املعارك واحلروب كما جاء يف الروايات الصحيحة عندهم، 

 وهذا . ، ومل نبايعه على املوتيعناه حتت الشجرة على أن ال نفراب: فعن جابر قال
سنن ( ، )سنن الدارمي ( ، )د أمحد مسن( للنووي، ) اموع ( احلديث جاء يف 

معرفة ( ، للبيهقي، )السنن الكربى ( ، )سنن النسائي ( ، )صحيح مسلم ( ، )الترمذي 
البن حجر ) جممع الزوائد ( للنسائي، ) السنن الكربى ( للبيهقي أيضاً، ) السنن واآلثار 
للمباركفوري، ) حوذي حتفة األ( للعيين، ) عمدة القاري ( إسناده جيد، : اهليثمي وقالَ

صحيح ( ، )مسند أيب يعلى ( البن أيب سالمة، ) بغية الباحث ( ، )مسند احلميدي ( 
) التمهيد ( للطرباين أيضاً، ) املعجم الكبري ( للطرباين، ) املعجم األوسط ( ، )ابن حبان 

سري ابن تف( للطربي، ) جامع البيان ( للمتقي اهلندي، )  العمال q)�( البن عبد الرب، 
البن عطية األندلسي، ) احملرر الوجيز ( ، )تفسري البغوي ( ، )تفسري الثعليب ( ، )زمني 

الدر ( البن كثري، ) البداية والنهاية ( ، )تفسري ابن كثري ( ، )تفسري البحر املُحيط ( 
 )الطبقات الكربى ( ، )تفسري اآللوسي ( للشوكاين، )  فتح القدير (للسيوطي، )  املنثور

لسان ( البن األثري، ) أُسد الغابة ( البن عساكر، ) تأريخ دمشق الكبري ( البن سعد، 
   ) بالوفيات الوايف ( للذهيب، ) اإلسالم تأريخ ( ،) الطربي تأريخ ( البن حجر،)  امليزان
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سبل اهلدى ( البن هشام، ) السرية النبوية ( للمقريزي، ) إمتاع األمساع ( للصفدي، 
، كل هذه املصادر ورد فيها هذا احلديث، بأم بايعوا .. للصاحلي وغريهم)والرشاد 

رسول اهللا على أن ال يفروا، فالنتيجة املُستخلصة من هذا احلديث هي أن البيعة إمنا 
تكون مفخرة ِلمن وفَى ا من الصحابة، والوفاء ا هو عدم الفرار، فهل فر منهم 

كانَ .. ملا كانَ يوم حنني: مسلم يف صحيحيهما يقوالناجلواب عند البخاري و! أحد؟
 -يا وهابية-العشرة آالف  . فأدبروا عنه حىت بقي وحده.. مع النيب عشرة آالف

إننا نتعجب من ! أليست حنني بعد بيعة الرضوان حتت الشجرة؟! أليسوا صحابة؟
بغض علي .. لكنهذا ما يقوله البخاري إمامكم، وهو حجة عليكم، و! ختريفاتكم
، ومل يأِت هذا احلديث يف البخاري ومسلم فقط، بل .. هو سبب غبائكمCوفاطمة
البن كثري، ) البداية والنهاية ( ، )صحيح ابن حبان ( للعيين، ) عمدة القاري ( جاء يف 

لفتح ) فلك النجاة ( للحليب، ) السرية احللبية ( ، البن كثري أيضاً، )السرية النبوية ( 
للحاكم النيسابوري ) املستدرك على الصحيحني ( ، ويف ..ين احلنفي، وغريهمالد

حنني فولَّى عنه الناس، وما كنت مع النيب يوم ( : حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال
، )حامت  أيب ابن تفسري ( يف الصحيح هذا احلديث ورد وقد . ..)ن رجالًبقي معه إال مثانو

تأريخ دمشق ( للشوكاين، )  فتح القدير (للسيوطي،  )املنثور  درال(  ،)ابن كثري  تفسري( 
إمتاع ( للذهيب، ) تأريخ اإلسالم ( البن األثري، ) أُسد الغابة ( البن عساكر، ) الكبري 

، فهل تبقى ..للصاحلي وغريهم الكثري) سبل اهلدى والرشاد ( للمقريزي، ) األمساع 
ولَم يفروا يف ! س فيهم ممن بايع حتت الشجرة؟ألي! هلؤالء؟) رضي اهللا عنهم ( كلمة 

حنني فقط بل يف أُحد وخيرب كما هو واضح، فقد فر الشيخان يف خيرب وأُحد فراراً 
التأريخ  كتب من والعشرات ،..غداً الراية ألعطنيَّ إني: خيرب  يفaالنيب قالَ وِلذا كبرياً،

طَِّلع يفهم باإلشارة، ِعلماً أنَّ بيعة شاهدة على ذلك، وال نريد التفصيل ألنَّ اللبيب املُ
الرضوان حدثت بعد فرارهم من املشركني، فعاهدهم النيب بالبيعة ثانية حتت الشجرة 

  عديس بن الرمحن عبد"الشجرة  بايع حتت ممن  إنòÈiaŠÛa@òĐÔäÛaZَّ.  يفروا ال أن على
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 فالذي قتله -عندكم-مؤمناً وهو ممن قتلَ عثمان بن عفان، فإذا كانَ عثمان " البلوي

 فلماذا نسيتم قولَ اهللا -كما تزعمون-وإذا كانَ عثمان مؤمناً ! يكون مؤمناً أيضاً؟
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إنَّ : ورمبا يقول جاهل! وإما أنَّ عثمان ليس مؤمناً؟! فإما عبد الرمحن ملعون! وهابية؟
 أمل يقرأ يف :ثانياً! .  إننا ابتلينا باجلهال:أوَّالً: اجلواب. عبد الرمحن تاب بعد ذلك 

. كتبهم بأن عبد الرمحن بن عديس بقي يفتخر مبقتل عثمان حىت قُبض العشرات من 
ولن أُعطي هذا .  أين احلديث الصحيح يف البخاري أو غريه الذي فيه بأنه تاب؟ :ثالثاً

" أبو العادية"وممن حضر بيعة الرضوان . السؤال قيمة ألنَّ السائل ليس لدية قيمة علمية 
 قتلَ عمار بن ياسر يف معركة صفني، فهل اهللا يرضى عن وهو الذي" أبو الغادية"أو 

بل إنَّ أبا العادية يفتخر بذلك، فعندما جاء إىل معاوية وقالَ ! عمار أم عن أيب العادية؟
)  على الصحيحني املستدرك ( يف كما احلديث الصحيح ويف! عمار قاتل :أنت؟ قال من له

:  قالaأن النيب) مسند أمحد ( ويف . ت رجال أمحد ثقا: وقال) جممع الزوائد ( ويف 
اجلامع ( علمائهم مثل  هذا احلديث الكثري من وروى.  )النَّارِ في وََسالِبُهُ َعمَّارٍ َقاتِلُ(

البن ) تأريخ دمشق الكبري ( للمتقي اهلندي، )  العمال q)�( للسيوطي، ) الصغري 
ن حجر، وعشرات الكتب الب) اإلصابة ( للذهيب، ) سري أعالم النبالء ( عساكر، 

األخرى ال نريد ذكرها مراعاةً لالختصار، فهل أبو العادية من أهل الرضا أم من أهل 
فقد شِهد البيعة، وقتلَ عماراً؟ فصار باغياً ومن أهل النار بصريح األحاديث ! النار؟

صحيح ( ما يف ك . )ةَُياغِ الَبةُلُكَ الفَِئتُْق َتارُمَّا َعَي(: aوقالَ النيب. الصحيحة 
)  فضائل الصحابة (، ) سنن الترمذي (، ) مسند أمحد (، )صحيح مسلم ( ، )البخاري 
) السنن الكربى ( للحاكم النيسابوري، ) املستدرك على الصحيحني ( للنسائي، 

  بالبيعة حتت حىت تطنطنوا العادية إسالم أليب دين أو فهل بقي ،..للبيهقي وغريهم
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نتهم بيعتهم من اخلطأ أو االحنراف أو الفسق أو الكفر أو البغي أو وهل حص! الشجرة؟

! . اخللود يف النار على مر الدهور كما يدعي ذلك اجلهال من أتباع املذاهب األربعة؟
ò�ßb¨a@òĐÔäÛaZ الكثري من لقد ين البيعة حتت أصحاب تالعبوباإلسالم  الشجرة بالد

ومل نأِت !  الشيء الكثري، فهل تبقى هلم عدالة؟aد النيبوزوروا األحاديث وأحدثُوا بع
عن العالء بن املُسيب ) صحيح البخاري ( بل هذا ما جاء يف ..! ذا الكالم من البقالة

طوىب لك صحبت  :لقيت الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما، فقلت: عن أبيه أنه قال
وهذا  . ال تدري ما أحدثْنا بعدهيا ابن أخي إنك : النيب وبايعته حتت الشجرة، فقال

احلديث يشري إىل أنَّ الصحابة يؤمنون بأن اآلية يف البيعة ليست عاِصمة هلم، بل وفيها 
إىل أم أحدثُوا وتالعبوا يف سنة النيب  فيها إشارة ، وأيضاaًالنيب بعد احنرافهم إىل إشارة
aستوى العقلية النا يعرف القارئ ما أتباع املذاهب  قطعاً، فمن ه يت يتعامل

وهذا احلديث جاء يف كتام األعلى وهو البخاري، وأيضاً جاء يف الكثري من ! األربعة؟
) تأريخ دمشق الكبري ( البن عدي، ) الكامل ( للعيين، ) عمدة القاري ( كتبهم مثل 

، ..هملفتح الدين احلنفي وغري) فلك النجاة ( البن حجر، ) اإلصابة ( البن عساكر، 
ا اُثَد محوِرم اُألرش: اهللا أنه قال رسول فعن! الدين؟ يف يحِدث الذي عن النيب وماذا قالَ

كُلُّوحم ِبٍةثَد ٍةدعِبلُّكُ و دٍةعةٌلَالَ ضلُّكُ وٍةلَالَ ضم مثل  . اِر يف النالعاديةأيب"أي أ  "
، ومع ذلك أحدثُوا بعده -ثانياً-ايعوه ، وب-أوالً-aفهؤالء أصحاب النيب . يف النار
وقد ورد هذا احلديث بألفاٍظ مختلفة يف املئات . احلديث  حبسب أهل النار من وأصبحوا

للبيهقي، ) السنن الكربى ( ، )صحيح مسلم ( ، )صحيح البخاري : ( من كتبهم مثل
جممع ( ، ) ماجة سنن ابن( ، )سنن الدارمي ( ، )مسند أمحد ( للنووي، ) اموع ( 

رياض ( ، )صحيح ابن حبان ( للنسائي، ) السنن الكربى ( للهيثمي، ) الزوائد 
) الدر املنثور ( للمتقي، )  العمال q)�( للزيعلي، ) نصب الراية ( للنووي، ) الصاحلني 

أحكام ( للشوكاين، ) نيل األوطار ( البن سعد، ) الطبقات الكربى ( للسيوطي، 
   )املصنف ( ، )مسند أيب داوود ( للعيين، ) عمدة القاري ( لباين، لأل) اجلنائز 
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للطرباين، ) املعجم الكبري، واألوسط، والصغري ( البن أيب شيبة، ) املصنف ( للصنعاين، 

 رمبا تعب القارئ من كثرة -وإين آسف-وغريها، .. للسيوطي) اجلامع الصغري ( 
 اال واسعاً لكتبت مخس صفحات من ، ولو كانَ-اهللا يساعدك-املصادر، ولكن 

: مصادرهم فقط، وإليك أيها القارئ حديثاً آخر عن الرسول أنه قالَ لشهداء أُحد
هأَالِءؤ شهدم: قالَ أبو بكرفَِهم، يلَ عأسلمنا كما ! ألسنا يا رسول اهللا بإخوا

 . يِدع بونَثُِدا حتُي مدِرن ال أَِكلَو ى،لَب: فقالَ النيب! كما جاهدوا؟ وجاهدنا !أسلموا
)  املوطأ(  يف ورد احلديث وهذا! بكر أليب واِخلطاب! هل يريدون كالماً أوضح من هذا؟

هذا : البن عبد ربه، وقال) التمهيد ( و ) االستذكار ( للصنعاين، ) املصنف ( ملالك، 
وجوه احلديث مرسل هكذا منقطع مث مجيع الرواة للموطأ، ولكن معناه يستند من 

فأية بيعة هذه اليت  ،..احلنفي، وغريهم الدين لفتح)  النجاة فلك (، صحاح كثرية
وال نريد التفصيل يف هذا املوضوع ألنَّ هناك حديث ! تثرثرون ا يف القنوات الفضائية؟

احلوض وإقصاء الصحابة عنه يوم القيامة وغريه من األحاديث الصحيحة، ثُم إنكم 
ن يف بالدكم، فهل إذا كَتبنا رداً عليكم ستسمحون بطباعتِه يف تكتبونَ وتطبعو

فعندما تتكلمون تريدون من الناس أن !  السماح بدخولِه؟-على األقل-أو ! بالدكم؟
! إنكم تتعاملون مبنطق القوة! يسمعوا فقط، وإذا تكلَّمنا حكمتم علينا باإلعدام، فلماذا؟

إن كنتم على حق فلماذا ! ة للشيعة مت إغالقها؟وكم مكتب! وحنن نتعامل بقوة املنطق
�"� �:  قالَ اهللا تعاىلò�…b�Ûa@òĐÔäÛaZ! . الشيعة؟ كتب من ختافون�-���
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�، فاآلية تتكلم عن املؤمنني فقط، وال تشمل املُنافقني الذين ��

شجرة، وإين أحتدى أي صعلوك من صعاليكهم أن يجيب حضروا بيعة الرضوان حتت ال
أوس "وهل ! مؤِمن أَم ِمن ِكبار املُنافقني؟" عبد اهللا بن أُيب بن سلول"هل : على سؤايل
مؤِمن أَم ِمن ِكبار " حاطب بن أيب بلتعة"وهل ! مؤِمن أَم ِمن ِكبار املُنافقني؟" بن خوىل
، ) الصحيحني على املستدرك ( كتاب راجع . الرضوان يعةب يف كانوا كلهم وهؤالء !املُنافقني؟

  اهلدى سبل (للمقريزي،  )إمتاع األمساع ( ، ) صحيح مسلم ( ،) البخاري صحيح (
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��0!ذאً�I�s�:I�m�����א���'������b`א�<�م��l$�*0א�א
'�A1A1�ن��bא��و!¤��א)A��א)C�A�ل�א�<�م�،KK$א�W�) وا مَُلاْعَو

 نَْل، َوهَُكَري َتذِوا الَّفُرِْعى َتتَّ َحدَْشوا الرُّفُرِْع َتنْ َلمْكُنَّأَ
 نَْل، َوهَُضَقي َنذِوا الَّفُرِْعى َتتَّ َحابَِتكِ اْلاقِيَثمِوا بِذُخُأَْت

��3�(�� ، )هُذََبي َنذِوا الَّفُرِْعى َتتَّ َحهِوا بِكُسََّمَت�#���IK�؟ذ
�A�ل��W) هِلِْهأَ دِْنعِ نْمِ كَلِذَ واسُمَِتاْلَف( ،����وא@��#@`�א��

ً�/��Tل��A��WA�s�s(��o3���@�#��W��H�`@#��@�`����>�d0و<�K�
h�O����و W )لِْهَج اْلتُْوَم َومِْلعِ اْلشُْي َعمْهُنَّإَِف، 

 نْ َعمْهُتُْمَص، َومْهِمِْل عِنْ َعمْهُمُْك حُمْكُرُبِْخ يُينَذِ الَّمُهُ

ال  َوينَ الدِّونَفُالَِخم، ال يُهِنِاطِ َبنْ َعمْهُرُاهَِظ، َومْهِقِطِْنَم
��<)��fא�/`�|��q�$%>�q�Y@|�9�qم�وא/��37,�، )يهِ فِونَفُلَِتْخَي���
  )قٌاطِ َنتٌامَِص، َوقٌدِا َصدٌاهِ َشمْهَُنْي َبَوهَُف( 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ( ، )اموع ( ، )السرية احللبية ( ، )والرشاد 

. ويش، وعشرات الكتب األخرى ألمحد بن عبد الرزاق الد) واإلفتاء يف السعودية 
òÈib�Ûa@òĐÔäÛaZ" على عثمان، ممن" احلمق اخلزاعي بن عمرو وهو من أصحاب  خرج

 .     ، وهناك العشرات من النقاط ال يسع اال لذكرها !..بيعة الرضوان

)  وأسانيده مصادر ج البالغة(  كتاب اقرأ):  ج البالغة (ونقول ِلمن يشكك يف ) ١
 . املُنصف إلقناعفإنَّ فيه ما يكفي  ،احلُسييناحملقق عبد الزهراء  للسيد مجلَّدات عِةأرب من
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قسم  - املنظَّمة العاملية لإلرشاد اجلماهريي :من إضافة هو العنوان هذا حتت ما كُل) ١

 .  جلنة التحقيق، وذلك بياناً للحقيقة اليت تريد إنكارها بعض الفضائيات- املطبوعات
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عج باألخطاء  ت-وهي األكثر تداوالً بني أهل العلم-وهذه الطبعة ( 

 والتصحيف والتحريف والنقص والتشويه، يف اآليات القرآنية
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� '(F� ����א±� '����א��م١٣٦٠א �و!  ^*W� ) دعا حممد
 جاء قومه بأفضل مما ربما أعلم إنساناً يف الع: وقال هلم.. عشريته
الدنيا واآلخرة، وقد أمرين ريب أن أدعوكم  جئتكم خبري قد به، جئتكم

إليه، فأيكم يؤازرين على هذا األمر؟ فأعرضوا عنه ومهُّوا بتركه، 
أنا يا رسول اهللا : قالو احللم، صبياً دون وهو ما يزال  علياً ضلكن

م وقهقه بعضهم، من حاربت، فابتسم بنو هاش على حربأنا  عونك،
��K)وجعل نظرهم ينتقل من أيب طالب إىل ابنه، مث انصرفوا مستهزئني 

��bאF7�אق،�وV|��ع����� �)I�:
�*`�א 'I,)°א�R�����א d0*و
(�<�@�Y*`�א
B):1(��@	�א)�س<��سא

��א7<�3'�א����'؟�#���>�
'��א��א��<�؟و#

'���א
��و��<�؟و#



 ٥٤

��0��(ق��V#���I�ع�א
0א*��א�7@�'؟و! �<:��*0א�א)�م�א�>�
�C�¦��KK�$%JOo@�Y9oCVو�c:�Kא
��,>#'��A�C:��א���'�א��،�F��)*�A�'�-א)�
��Eدא��אC:��א

� '(F١٣٥٤^*� W..) كم يؤازرينوقد أمرين ريب أن أدعوكم إليه، فأي
 فأعرضوا وأن يكون أخي ووصي وخليفيت عليكم؟على هذا األمر 

صبياً دون احللم، تركه، لكن علياً ض وهو ما يزال بعنه ومهُّوا 
فابتسم بنو  حاربت، على من أنا حرب اهللا عونك، يا رسول  أنا:وقال

هاشم وقهقه بعضهم، وجعل نظرهم ينتقل من أيب طالب إىل ابنه، مث 
��K)انصرفوا مستهزئني 
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C:���)ها ابَُب�'��A��א}<q�،�F��0�ن�s<���دא�b�ًא�����Rא(FE�،
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حافظ أخباري ): تذكرة احلفاظ ( الذهيب يف  عنه  قالَ:*^٢٧٢سنة املتوىف بالذريال) ١

العالمة األديب املُصنف، وقالَ عنه ): سري أعالم النبالء ( عالّمة، وقالَ الذهيب أيضاً يف 
: كانَ أديباً ظهرت له كتب جياد، وقالَ عنه الصفدي): البداية والنهاية ( ابن كثري يف 
 فاضالً شاِعراً راوية نسابة متقناً، إذاً فالبالذري ِمن احلُفَّاظ املُتقنني وِمن األدباء كانَ عاملاً
 :*^٢٢٤ أبو احلسن املدائين املتوىف سنة -١: أما رواة هذا احلديث فهم. املُصنفني 

 وكانَ عجباً يف معرفة السير واملغازي.. العالمة احلافظ الصادق: قالَ عنه الذهيب
ثقة، ثقة، : عايل اإلسناد، وقالَ عنه ابن معني.. فيما ينقله مصدقاً وأيام العرب واألنساب

كانَ عاِلماً بالفتوح واملغازي والشعر، صدوقاً يف ذلك، : ثقة، وقالَ عنه ابن أيب أُسامة
وقالَ عنه الطربي، كانَ عاِلماً بأيام الناس صدوقاً يف ذلك، إذاً فالرجل من الثقات 

، )التأريخ الكبري (  نقلَ عنه البخاري رواية يف : مسلمة بن حمارب-٢ .املُثبتني قطعاً 
 سليمان بن طرخان -٣ .، إذاً فالرجل من الثقات )الثقات ( وذكره ابن حبان يف 

ثقة، : ثقة، وقالَ عنه ابن معني والنسائي:  قالَ عنه أمحد بن حنبل:*^١٤٣املتوىف سنة 
  وكانَ من كثري احلديث ثقة: سعد حممد بن تابعي ثقة، وقالَ عنه: يوقالَ عنه العجل
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 عبد اهللا بن عون املتوىف سنة -٤. قطعاً  املُثبتني الثقات فالرجل من العباد املُجتهدين، إذاً

اإلمام القدوة عاِلم البصرة :  من رجال الصحاح الستة، قالَ عنه الذهيب:*^١٥١
ثقة كثري : يف وقته زهداً وصالحاً، وقالَ عنه ابن سعدوكانَ عدمي النظري .. احلافظ

 هو يف كل شيء ثقة، إذاً فالرجل من الثقات املُثبتني: احلديث ورعاً، وقالَ عنه ابن معني

ِعلماً أننا لن نستطيع التفصيل مع كل كتاب وكل مؤلف .  موثَّقة وعليه فالرواية قطعاً،
  .     يسمح بذلك وكل الرواة ذا األسلوب ألن اال ال

  علي وهو الشجاع اإلمامأنق كيف نصد:  قنوام الفضائيةيفض احلُمقى يقول بع) ١
أين ِغرية ! ؟ فاطمة املرأة الضعيفة تقوم لترى من يف البابويتركجالس داخل الدار 
اجلواب على أمثال هؤالء السفهاء وأمثال هذه األسئلة غري  :نقول! اإلمام على زوجته؟

 ملاذا تتكلم عن فاطمة ألا µëþa@òĐÔäÛaZ: -باختصار شديد-العلمية يف النقاط التالية 
 تتكلم عن عائشة عندما ركبت وال �قامت لترى من الطارق، وعن ِغرية اإلمام

 أليس !؟أليست عندهم ِغرية على شرف النيب! اجلمل وخرجت للحرب مع الصحابة؟
وهي داخل -ا تتكلم عن املرأة العظيمة اليت أرادت  ملاذ!؟عند عائشة ِغرية على نفسها

 أن تعرف من الواقف عند الباب، وال تتكلم عن املرأة اليت خرجت من املدينة -الدار
إىل البصرة مع الرجال ألجل محاربة إمام زماا، وتكون سبباً يف قتل العشرات من 

 ملاذا ال تتكلم òîãbrÛa@òĐÔäÛaZ. تزعم  ما على أُجيبك ..هذا على أجبتين فإذا! الصحابة؟
سىب نساء الرسالة بعد كربالء من بلٍد إىل  بن معاوية عندما الفاجر يزيد عن ِغرية الفاسق

 ال تقرأ كتبكم لترى أن عائشة كانت تفتح -يا أمحق- ملاذا òrÛbrÛa@òĐÔäÛaZ! بلد؟
اسأله إىل هذا السؤال  òÈiaŠÛa@òĐÔäÛaZ!  البيت؟يف aالباب للطارق وهي مع النيب
  . وحنن يف هذه العجالة ننقل عنهم-كما سيأيت أيضاً-علمائكم ألم قالوا بذلك 
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 ! .ألجل عمر) ال ( والوهابية وأتباعهم يقولون  .  )نعم(  :عمر يقول) ١

 ال إميانَ له، وتشري أيضاً إىل تشري إىل أنه) أبوِك وذلك أقوى فيما جاء به ( كلمة ) ٢
 ال كيف، وإa، وتشري إىل قلة احترامه للنيب� يف ابنتهa النيبمننتقام  يريد االأنه

ذِهيذكره والذي يقرأ التأريخ يرى غلظته الشديدة حىت مع النيب الطريقة ،a.  

النجوم ( الَ عنه صاحب  ق:*^٣٤٥علي بن احلسني املسعودي املتوىف سنة ) ٣
ثقة صدوق : العدل، وقالَ عنه ابن املعايلاإلمام العالمة املؤرخ وكانَ من أهل ): الزاهرة

 .  أخذَ عن الثقات وله رئاسة يف احلديث والتأريخ 
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 .وله أشعار حسنة  فاضالً كانَ فقيهاً أديباً ): ذيل مرآة الزمان ( الدمياطي يف  قالَ عنه)١
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اإلمام العلم اتهد عاِلم العصر :  قالَ عنه الذهيب:*^٣١٠الطربي املتوىف سنة ) ١
صاحب التصانيف البديعة وكانَ من أفراد الدهر ِعلماً وذكاًء قَلَّ أن ترى العيون مثله 

لماء يحكم بقوله كانَ أحد أئمة الع: وكانَ ِمن ِكبار أئمة االجتهاد، وقالَ عنه اخلطيب
فقيهاً يف أحكام القرآن عاِلماً بالسنن وطرقها صحيحها .. ويرجع إىل رأيِه ملعرفتِه وفضله
ثقة صادق من كبار أئمة : ، وقالَ عنه احلافظ ابن حجر..وسقيمها ناسخها ومنسوخها

ماً وديناً، اإلمام اجلليل املطلق أحد أئمة الدنيا ِعل: اإلسالم املُعتمدين، وقالَ عنه السبكي
هذه الِعبارة [وإنما نِبز بالتشيع ألنه صحح حديث غدير خم، : وقالَ عنه ابن حجر

حتتاج إىل عاقل كي يفهمها، ألن املسألة كما ذكرنا سابقاً أم ال يريدون نقل أي 
لقد جمع طُرق : ، وقالَ عنه الذهيب]حديث يتقوى به الشيعة حىت لو كانَ صحيحاً

 خم يف أربعة أجزاء رأيت شطره فبهرين ِسعة روايته وجزمت بوقوع ذلك، وكانَ غدير
الطربي من رجال الكمال، وشنع عليه بالتشيع وما رأينا إال اخلري، إذاً فالطربي ثقة 

 قال :*^٢٤٨ حممد بن محيد بن حيان املتوىف سنة -١: أما رواة احلديث فهم. معتمد 
ما زال يف الري ِعلم ما : ة احلافظ الكبري، وقالَ عنه عبد اهللا بن أمحدالعالم: عنه الذهيب

 ثقة صدوق، : ثقة، وقالَ عنه الزيعلي: دام حممد بن محيد حياً، وقالَ عنه ابن معني
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 قالَ عنه :*^١٤٨ جرير بن عبد احلميد املتوىف سنة -٢. إذاً فالرجل ثقة معترب عندهم 

ثقة، وقالَ عنه أبو : ثقة، وقالَ عنه ابن أيب حامت:  عنه العجليثقة، وقالَ: النسائي
قالَ :  مغرية بن مقسم-٣ .مجمع على ثقته، إذاً فالرجل ثقة معتمد : القاسم الاللكائي

اإلمام العالمة الثقة، : ثقة، وقالَ عنه الذهيب:  ثقة فقيه، وقال عنه النسائي:عنه العجلي
ل ثقة فقيه ): فتح الباري ( قدمة وقالَ احلافظ ابن حجر يف مجفق على ثقته، إذاً فالرتم

 من رجال مسلم وأبو داوود :*^١١٩ زياد بن كُلَيب الكويف املتوىف سنة -٤. معتمد 
ثقة، وقالَ : ثقة يف احلديث، وقالَ عنه النسائي: والترمذي والنسائي، قالَ عنه العجلي

: حافظ ثقة، وقالَ عنه ابن حجر: ، وقالَ عنه الذهيبمن احلفاظ املُتقنني: عنه ابن حبان
ثقة، إذاً فالرجل يف غاية الوثاقة واالعتماد، وعليه فالرواية موثَّقة وعالية، طبعاً ما علينا 

ويثبت ما يشاء، وهذه احلقيقة  ما يشاء لينفي الرجال علماء من مبن يثرثر وينتقي ما يريد
  .   فراجع ) األنوار احملمدية ( يم حممد القوصي يف أشار إليها الدكتور إبراه

  .  يف كتاب ابن أيب شيبةرجاهلا رواية صحيحة وسنأيت لترمجة )١
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 شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الوهاب البكري النويري املتوىف سنة) ١

ب  يف وقته كَت ونادراً اإلمام الفاضل جمموع الفضائل: قالَ عنه ابن كثري:*^٧٣٣
اإلمام املؤرخ الفقيه كانَ ): النجوم الزاهرة ( البخاري مثاين مرات، وقالَ عنه صاحب 

 . وفقاهته وإحاطته خاً بارعاً، فالرجل مشهود بعلمهإماماً فقيهاً مؤر
وقالَ عنه . صدوق :  قالَ عنه أمحد بن حنبل أنه:*^٢٣٥ابن أيب شيبة املتوىف سنة ) ٢

 )ميزان االعتدال (  يف وقالَ عنه الذهيب. ثقة حافظ للحديث : ابن عبد اهللا البجلي أنه
كانَ حبراً من حبور العلم :  وقالَ عنه أيضاً.ممن قفز القنطرة وإليه املُنتهى يف الثقة : أنه

أما . كانَ متقناً حافظاً : وقالَ عنه اخلطيب البغدادي. يف قوة احلفظ  وبِه يضرب املثل
وهو أحد رجال : *^٢٠٣ املتوىف سنة  حممد بن بشر-١: مرواة هذا احلديث فه

أحفظ من كانَ بالكوفة، :  أنه ثقة، وقالَ عنه أبو داوود أنه:قالَ عنه الدارميالستة، 
ثقة، وقالَ عنه : ثقة كثري احلديث، وقالَ عنه النسائي: وقالَ عنه حممد بن سعد أنه

احلافظ اإلمام الثبت، إذاً فالرجل من : ثقة ثبت، وقالَ عنه الذهيب: عثمان بن أيب شيبة
 وهو أحد :*^١٤٧ املتوىف سنة  العدويعبد اهللا بن عمر -٢. الثقات املُثبتني قطعاً 

ثقة، : ثقة ثبت، وقالَ عنه أبو زرعة وأبو حامت: الفقهاء السبعة، قالَ عنه النسائي أنه
كان من سادات أهل : ويهثقة حافظ متفق عليه، وقالَ عنه ابن منج: وقالَ عنه ابن معني

: املدينة وأشراف قريش فضالً وِعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً، وقالَ عنه الذهيب
   زيد بن أسلم العدوي املتوىف-٣.  قطعاً املُثبتني الثقات من فالرجل إذاً اود، اإلمام
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ثقة من أهل : ه من رجال الصحاح الستة، قالَ عنه يعقوب بن أيب شيبة أن:*^١٣٦سنة 
. قطعاً  املُثبتني الثقات عندهم من إذاً فالرجل القدوة، احلُجة اإلمام :الذهيب وقالَ عنه الفقه،
 من رجال الصحاح الستة، وسمي :*^٨٠ أسلم العدوي العمري املتوىف سنة -٤

عني، مدين ثقة من كبار التاب: بالعمري لشدة والئِه لعمر بن اخلطاب، قالَ عنه العجلي
الفقيه : ثقة، وقالَ عنه الذهيب: ثقة، وقالَ عنه يعقوب بن أيب شيبة: وقالَ عنه أبو زرعة

اتفق احلُفَّاظ على توثيقه، إذاً فالرجل من الثقات املُثبتني : اإلمام، وقالَ عنه النووي
 .قطعاً، وعليه فالرواية موثَّقة 

 قالَ عنه :*^١١٧٦توىف سنة عبد الرحيم العمري الدهلوي اهلندي احلنفي امل) ١
محدث مفسر فقيه أصويل، وقالت عنه دائرة املعارف ): معجم املؤلفني ( صاحب 
  .، وهو املذكور يف الصفحة السابقةأشهر محدثي اهلند وفقهائها: اإلسالمية
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 قالَ عنه :*^٣٢٨األندلسي املتوىف سنة بن حدير أمحد بن حممد بن عبد ربه ) ١
مرآة ( ثَّقاً نبيالً بليغاً شاِعراً، وقالَ عنه اليافعي يف مو):  سري أعالم النبالء (هيب يف الذ

عنه الصفدي يف ، وقالَ ..رأس العلماء املكثرين من االطالع على أخبار الناس): اجلنان 
البداية ( كثري يف  عنه ابن وقالَ رئاسة، وباألدب جاللة بالِعلم له كانت ): بالوفيات الوايف (
) العقد ( من الفضالء املُكثرين والعلماء بأخبار األولني واملُتأخرين وكتابه ): لنهاية وا

ثقة صدوق له معرفة : يدل على فضائل مجة وعلوم كثرية مهمة، وقالَ عنه الزيعلي
 .باحلديث والتأريخ ولديه طالع على علوم مختلفة، إذاً فالرجل ثقة معتمد 
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كانَ جواداً :  قالَ عنه ابن حجر:*^٧٣٢ل بن علي املتوىف سنة أبو الفداء إمساعي) ١

): النجوم الزاهرة ( شجاعاً عاِلماً يف عدة فنون فقيهاً فاضالً كرمياً، وقالَ عنه صاحب 
   .كانَ امللك املؤيد فيِه مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكمة 
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 اموه :*^٢٧٦توىف سنة عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري امل) ١

بالتشيع لصراحتِه وأمانتِه يف نقل بعض احلقائق اليت ال يريدون هلا أن تر النور، ولذلك 
إنه : فإنه يقول) اإلمامة والسياسة ( إذا ذكرت ألحدهم ابن قتيبة وكتابه املعروف 

واسع،  العليسوا على اط اموه بذلك فإنَّ الذين ومع ذلك. رافضي وليس من السنة 
: ، ألم مل يقرؤوا أقوال علمائهم فيه�واامهم فقط تعصباً لعمر، وبغضاً لفاطمة

كانَ لُغوياً كثري التأليف عاِلماً : ثقةً ديناً فاضالً، وقالَ عنه ابن قاسم: قالَ عنه اخلطيب
لمه، وقالَ كانَ ثقة يف دينِه وِع: بالتصنيف صدوقاً من أهل السنة، وقالَ عنه ابن حزم

اإلمامة ( وقالَ بعضهم صحيح أنه من السنة ولكن كتاب . صدوق : عنه ابن حجر
! للزركلي؟) األعالم ( قاتلَ اهللا اجلهل، أمل تقرؤوا كتاب : نقول. ليس له ) والسياسة 

 ) .دائرة املعارف ( فإنه نسب الكتاب إىل ابن قتيبة، وأيضاً راجع 
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 ) االعتدال ميزان ( و ) النبالء أعالم سري ( يف عنه قيل: لكويفا محاد أمحد بن بن حممد) ١
كانَ مستقيم األمر عامة دهره إماماً حافظاً ):  الوايف بالوفيات  ( و) لسان امليزان  (و

بارعاً من أهل صنعة احلديث وحسن التصنيف، ولكن يف آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ 
، )مبحسن  أسقطت حىت فاطمة رفَس إنَّ عمر : (أ عليهورجل يقر حضرتهعليه املثالب، 

 أنهم بعد الثناء عليه اموه باالحنراف رد أنه اعتقد مبا جرى µëþaZ، وهنا مالحظات
 شأنه شأن الدكتور قطب والدكتور البابلي والعالمة الدمياطي الذين سنأيت على الزهراء

 أنه حبثَ وحقق وأدرك احلقيقة ولذلك ÛaòîãbrZ. إىل أقواهلم يف الصفحات القادمة 
 بأن  يفكِّر أن أحٍد ِمن يريدون ال األربعة املذاهب أتباع أنَّ òrÛbrÛaZ.  تعصبه عن عدلَ
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فإنهم ال يعترفونَ بِه ويتِهمونه  منه ذلك واحد يرونَ أو يحقق، وأي يبحث يفكِّر أو

إنَّ عمر رفَس : ( حضرته ورجل يقرأ عليه:  كلمة الذهيبòÈiaŠÛaZ. مبختلف التهم 
 �، تشري إىل أنه عقد مأمتاً يتذاكر فيه مصيبة الزهراء)فاطمة حىت أسقطت مبحسن 

  .�فليس هناك إشكالٌ يف إقامة املآمت والبكاء على مصيبتها
، أي أن القضية ليست جديدة وليست �وهو من أصحاب اإلمام الصادق) ١

 .كما يزعمون قة مختلَ
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 قالَ عنه ابن :*^٣٦٠أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين املتوىف سنة ) ١
النجوم (  اإلمام احلافظ الثقة الرحال اجلوال محدث اإلسالم، وقالَ عنه صاحب :قتادة

 مسع من حنو ألف شيخ أو يزيدون، : أحد احلفاظ املكثرين، قالَ عنه الذهيب:)الزاهرة 
 أما رواة الطرباين للحديث . احلافظ املشهور مسند الدنيا :)تأريخ اإلسالم ( وقالَ يف 

 قالَ عنه :*^٢٨٢ روح بن الفرج القطان أبو الزنباع املصري املتوىف سنة -١ :فهم
 من الثقات، :ليس يف مصر أوثق وال أصدق منه، وقالَ عنه املزي): مسنده (  يف :البزار

: ثقة، وقالَ عنه اخلطيب:  محدث مكِثر مقبول، وقالَ عنه الدارقطين:وقالَ عنه الذهيب
من أوثق الناس، إذاً فالرجل ثقة صادق : ثقة، وقالَ الطحاوي: ثقة، وقالَ عنه ابن حجر

 :*^٢٢٦ سعيد بن كثري بن عفري بن مسلم بن يزيد املصري املتوىف سنة -٢ .معترب 
اإلمام احلافظ العالمة األخباري الثقة أخرج له : يبروى عنه البخاري، وقالَ عنه الذه

صدوق، وقال عنه ابن : مسلم والنسائي وكانَ ثقة إماماً من حبور الِعلم، وقالَ أبو حامت
النيل واألهرام وسعيد بن عفري، إذاً فالرجل ثقة .. رأيت يف مصر ثالث عجائب: معني

  روى عنه :*^١٨٠ىف سنة  علوان بن داوود البجلي املتو-٣ .صدوق مجتهد 
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 ٧٩وقد أشرنا يف ص-ثقة، : ثقة، وقالَ عنه الزيعلي: سعيد بن عفري، قالَ عنه بن حبان

 قالَ :*^١٤٠  صاحل بن كيسان املتوىف سنة-٤ . -شديد باختصار توثيقه إىل من النص
، بخ بخ: من أئمة األثر، وسئلَ أمحد بن حنبل عن صاحل بن كيسان فقال: عنه الذهيب

ثقة : ثقة، وقالَ عنه النسائي: صاحل ثقة ثبت، وقالَ عنه ابن أيب حامت: وقالَ عنه يعقوب
 محيد بن عبد الرمحن بن عوف املتوىف سنة -٥. إذاً فالرجل يف غاية الوثاقة والصدق . 

ثقة، : ثقة، وقالَ عنه ابن خراش: ثقة، وقالَ عنه أبو زرعة:  قالَ عنه العجلي:*^١٠٥
إذاً فالرجل . فقيهاً نبيالً شريفاً : ثقة كثري احلديث، وقال عنه الذهيب: نه الواقديوقالَ ع

 .ثقة معترب، وعليه فالرواية صحيحة موثَّقة 
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اإلمام :  قالَ عنه الذهيب:*^٢٢٤  سنةعبد اهللا أبو عبيدة املتوىف بن سالم بن القاسم) ١

ه كتاب األموال يف جملد كبري، وقالَ احلافظ اتهد ذو الفنون وهو من أئمة االجتهاد ل
وكتابه األموال من أحسن ما صنف يف الفقه وأجوده، وقالَ عنه : عنه ابن درستويه

ثقة مأمون، : احلق أنه أفقه مين وأعلم مين، وقالَ عنه أبو داوود: إسحاق بن جراهويه
بل، وقالَ عنه أبو ثقة إمام ج: إنه أُستاذ، وقالَ عنه الدارقطين: وقالَ عنه أمحد بن حنبل

ومع هذا . هو إمام أهل دهره يف مجيع العلوم ثقة مأمون صاحب سنة : عمرو الداين
 . مل يقل بضعف احلديث -أي صاحب كتاب األموال-كله فإنه 

ال ( : عندما وصلَ أبو عبيدة إىل الِعبارة اخلاصة بالبيعة واهلجوم على دار فاطمة قال) ٢
هذا ضعف من املؤلف وقلة شجاعة، ألنَّ : ( ق الِكتاب، وقالَ محق)أُريد ذكرها 

  .)احلديث صحيح فلماذا يتنكَّر له 

اجلواب يف نقطتني، :  نقول. عالية  ألنَّ أخالقهمنه تواضعاً ذلك قال بكر أبا أن يقولون) ٣
µëþa@òĐÔäÛaZوملاذا يف وقت مماته قالَ ذلك؟!  إن كانَ خليفة حبق فلماذا يندم؟ . !

@ òĐÔäÛaòîãbrÛaZلو كانَ متواضعاً ! الذي تتكلمون عنه يف خليفتكم؟!  أي تواضع
قالَ  . ِمنا أمري ومنكم أمري: -كما تزعمون-فلماذا يف يوم السقيفة عندما قالَ األنصار 

! أين ذهب تواضعه؟! فلماذا مل يتواضع؟ . ِمنا األمراء ومنكم الوزراء.. كال: أبو بكر
  ِكبار علمائكم، هذه نقلها وكلمته !!سعد بن عبادة الذين قتلوا رمبا أخذه ِمنه اجلن
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للمتقي )  العمال q)�( البن األثري، ) الكامل يف التأريخ ( ، )تأريخ الطربي ( راجع 
، وإن قلتم أنَّ الذي قاهلا يوم ..للزخمشري وغريهم) الفايق يف غريب احلديث ( اهلندي، 

)! متواضع( سلَّمنا بأنَّ أبا بكر -حال جداً جداً جداًوهذا م-لو : نقول. السقيفة عمر 
 تشري إىل أنَّ لديهم العزمية على الترتيب بأن  )ِمنا األمراء (وكلمة ! فأين تواضع عمر؟

اخلالفة واإلمرة تكون حتت سيطرم، وتعيني عمر أليب بكر ومث تعيني أيب بكر لعمر من 
  .أيضاً  ذلك على آخر شاهد الصحابة إال ستة من ثمانوما تعيني ع ذلك، على بعدِه شاهد

فأين غرية .. � عندما هجموا على الزهراء�تسألوننا عن ِغرية اإلمام علي) ١
!  كلمة خطرية وكبرية)أُدِخله الرجال ( وكلمة ! ؟a النيبتخليفتكم على فاطمة بن

أي أبو - أنه:  يقول-مكمشيخ إسال-ابن تيمية . فلعنة اهللا على الظاملني أبد اآلبدين 
، فإذا كانَ ألجل  البيت لينظر هل فيه شيء من مال اهللا الذي يقسمهسبكَ -بكر

إال إذا قلتم بأنَّ بيت اإلمام !  فلماذا يدِخلُه الرجال؟-كما تزعمون- شيء من مال اهللا
فهذا !! هكبري جداً وحيتوي على مخسة طوابق وحيتاج إىل عدد كبري من الرجال ليفتشو

 هذه aقرأ رسول اهللا:  وهنا أُريد اإلشارة إىل مالحظة مهمة، وهي.هو اجلنون بعينه 
�%��3�w �: اآلية[*��8Eن��&������&�ذ�ن
�א"	������'

�و��%�!���9��8�%�
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فقام إليه أبو . ياء بيوت األنب: aأي بيوٍت هذِه يا رسول اهللا؟ فقال: رجلٌ فقال
: a؟ فقال-وأشار إىل بيت علي وفاطمة-يا رسول اهللا هذا البيت منها : بكر فقال

أي أنَّ هجومهم على الدار كانَ جرمية مع سبق اإلصرار  . نعم هو ِمن أفاضلها
للحاكم ) يل א:)�شواهد ( ، )تفسري الثعليب ( وهذا احلديث جاء يف !! والترصد

 . وغريهم ) تفسري اآللوسي ( للسيوطي، ) الدر املنثور ( احلسكاين، 
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 .البن منظور ) لسان العرب ( أي دفعه دفعاً شديداً، كما يف : زمخه، يزمخه، زمخاً) ١
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 كانَ من :*^٧٢٢إبراهيم بن حممد املؤيد اجلويين أبو اامع الشافعي املتوىف سنة ) ١

 املُحدث األوحد األكمل فخر اإلسالم صدر اإلمام: شيوخ الذهيب، وقد قالَ عنه الذهيب
كانَ شديد االعتناء بالرواية وحتصيل األجزاء حسن القراءة مليح الشكل مهيباً .. الدين

الشيخ القدوة صدر ): معجم شيوخ الذهيب ( ديناً صاحلاً، وقالَ عنه صاحب كتاب 
إماماً : لَ عنه األسنويشيخ املشايخ، وقا.. اإلمام الكبري.. كانَ صاحب حديث.. الدين

 .يف علوم احلديث والفقه كثري األسفار يف طلب العلم 
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 مل يكن له C بيت علي وفاطمةأنَّ: النواصب بعض األغبياء األشياء اليت يقوهلا من) ١
. الرد لتفاهة قائله  ال يستحق  هذا كالمYüëcZ: يلي فيما ذلك على واجلواب. باب أصالً 

YbîãbqZيل على أنه جاهل قطعاً ويقيناً  هذا الكالم دل .YbrÛbqZناك أكثر من ألفية  رواي ه
، وما  أم بيوت الصحابةCسواء بيت علي وفاطمة) باب ( يف كتبهم جاء فيها لفظ 

البيت  خري شاهد على أنَّ القائل ناصيب غيب، ِعلماً أنَّ النية كانت حرق نصوص من سبق
ا ما ورد يف األحاديث الكثرية، وإحراق الباب مل كامالً مبن فيه وليس الباب فقط، وهذ

يكن إال البداية واملُقدمة إلحراق البيت، ومن يراجع كُتب التأريخ والنصوص السابقة 
تأريخ  (الباب، وقد جاء يف كتاب  فيه وليس جيد أن كبريهم أمرهم بإحراق البيت مبن

، ويف  )..أو لتخرجن للبيعةواهللا ألحرقن عليكم، ( :  ما نصه٤٤٣ ص٢ج)  الطربي
الذين ختلَّفوا عن بيعة ( :  ما نصه١٣ ص٥البن عبد ربه األندلسي ج) العقد الفريد ( 

أيب بكر، علي، والعباس، والزبري، وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس والزبري 
  من بيتليخرجوا  اخلطاب بن عمر أبو بكر إليهم بعثَ حىت فقعدوا يف بيت فاطمة
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ا فقاتلهم، فأقبلَ بقبٍس من نار على أن يضرم عليهم الدار، إنْ أبو: فاطمة، وقالَ له

 . ) !نعم: ؟ قال تحرق دارنايا بن اخلطاب، أجئت ِل: فلَِقيته فاطمة فقالت

إذا قرأمت شعره ستعرفونَ ذلك، و! ليت ِشعري، هل يف الدنيا كثري مثل هذا األمحق؟) ١
أيضاً،  املصري الشعب وغري ،الغفلة من هذا املستوى رياملص من الشعب الكثري ومن طبيعة

خراب "، ودمر عقائدهم "عمرو بن العاص" كذلك وقد حكَم بالدهم كيف ال يكونونَ
سيدنا معاوية : ا يقولونذَ، وِل- حكَّام مصر وأمثاهلمالذي يقتدي بِه-".. الدين األيويب

ب على ِحجراً سيدنا لَقَتصيبة الزهراء عن كتابال هذا يف أتكلَّم أنين ولوال !!علي يدناس حم 
� تِم ياِسأنفَ النقَطَعن ألنَّ !..الفوضى هذه على كِحالض: ) شرِة مليضِحك البا ي ( ،
  .)حدث العاِقل ِبما الَ يِليق فَِإنْ صدق العاِقل فَال عقلَ له : ( ولكن
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