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، الورَأىَ بارأئ والرأض السماوات فاطر لله الحمد
ّبـَّه بعثه من على والسلما والصلةا ، للعالمين رأحمة رأ

َلم به فأقاما ، الميامين الغّر وأصحابه آله وعلى ، الهُدىَ َع
ّدجَإى نجوما . الهُدىَ ومصابيح ال

:  بعد أما
أورأدها ، السئلة من مجموعة الخإوةا أحد سألني فقد

ًا . عنهُا الجواب طالب
ًا المر رأأيت ولما َكرا أمر وجإّردت ، ذرأاعي شددُت ُمن

ّبي واستعنت ، َقلمي واستللُت ، ذرأاعي وقتا وأمضيت ِبر
َدْحضْ الحق تجلية وفي ، المة هذه خإيارأ عن الذب في و

. الغّمـَّة وكشف الشبهُة
ً عشرين عن عبارأةا الشبهُات وتلك ِبزِعمه وجّإهُهُا سؤال
! الوهابية إلى

! جإمعاء السلما لمة لزامة – سيأتي كما – وهي
ّدرأ وسوف ":  الرافضي قال"  بـَّ له سؤال كل أص

: السئلة أورأد الذي الفاضل الخأ قال

الفاضل شيخنا
وبركاته الله ورأحمة عليكم السلما

 
إلى تحتاج السئلة بعضْ فيه و المقال هذا ّإلي ََدرَأو

 السائل لحال معرفة و جإواب
: بعنوان المقال
 السئلة هذه على يجيب لمن للوهابية جإائزِةا

 : الجواب

1



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية

وبركاته الله ورأحمة السلما وعليكم
: الكريم أخإي فيك الله وبارأك 

ُبهُات هذه أن شك ل رأافضية ُش
ّلة وهي ّدين في فقه ِقلة على دا ُتنبئ ، ال حقد عن و
الله رأضي الصحابة على بل ، السنة أهل على دفين
. عنهُم
) كما ( الوهابية يلزِما ل أغلبه أو السئلة هذه في ما فإن
َلة أهل كل تلزِما وإنما ، زَاعم ْب ! الِق
َلة أهل فإن ْب ّلون قاطبة الِق الرافضة عدا التراويح ُيص
رأحمه القحطاني الماما قال ولذا ، فلكهُم في دارأ ومن
:  الله
ّتراوح إن ِله في رأاحة ال كسلن عويجـَّزِ كل *** ونشاط لي

ًا التراِوح جَإَعل ما والله َكر وشيعة المجوس *** إل ُمن
 الشيطان

ّله في ذلك عن الجواب وسيأتي  – الله شاء إن – مح

: الرافضي قال
عنهُا سنعلن قيمة جإائزِةا فلكم السئلة هذه عن أجإبتم إذا

 بعد فيما
من تحليليا كلما وليست صحيحة الجإابة تكون أن يجب

 جإيوبكم
السب عن والبتعاد السلمية بالخإلقا التحلي يجب

. والشتم

ّد : الـَّر
ّتهُكم أول : هذا أقول . منه والسخرية ال
دأبهُم هو الذي وإنما ، ونشتم نسّب من نحن وليس

في دعاء اخإترعوا حتى ، واللعن والشتم السب وديدنهُم
صنمي ( دعاء ُيسمونه ما في ، المة هذه خإيارأ وسب لعن

) ! قريش
ِلب من وآخإر ّلي ُيطا هم السلمية بالخإلقا بالتح

ً عنهُا الناس أبعد لنهُم ، الرافضة ً قول ! وِفعل
. واللعن والشتم السب على يقوما ِدينهُم فإن

: الرافضي قال
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 : الول السؤال
والشرائع القوانين يغير أن إنسان أي يستطيع هل

 ؟ اللهُية
به أتانا ما لتباع تدعونا ياتآ نزِلأ من هو الله ليسأ

؟ الرسول
قضى ما إذا إنسان لي خإيرةا ل نهإ قال من هو الله أليس

 !؟ أمرا ورأسوله الله

صلةا بابتداع الخطاب ابن عمر قياما تقبلون فلماذا
في الثلثا للطلقا ابتداعه تقبلون ولماذا التراويح؟

 ؟ واحد مجلس

الصلةا ؟ ذنأال على دخإلهُاأ التي بدعته تقبلون ولماذا
. النوما من خإير
النبوي النص مقابل ليجتهُد الحق أعطاه الذي من

 ؟ واللهُي

ّد  : الـَّر
! الرافضة غير الشبهُات هذه َطَرح الذي ليت 

، كثيرةا بأمورأ الرافضة على منقوض العتراض هذا لن
: أبرزاها من

ّدعون أنهُم ًا زاورأا – ي ُبهُتان ، وُمحّرف ناقص القرآن أن – و
إبراهيم بن ( علي الشهُير الرافضي المفّسر زامن منذ

ْلُقّمي النورأي زامن إلى  هـ307َّ سنة حيا كان ) الذي ا
إثبات في الخطاب " فصل كتاب صاحب الطبرسي

ألفي من أكثر َحَشد " وقد الرأباب رأب كتاب تحريف
– القرآن تحريف ُتبت الرافضة وعلماء أئمة عن رأواية

في ! ليست الولية سورأةا الرافضة ولدىَ ، – ِبزِعمه
!!! الرافضة مصاحف في ! فقط المسلمين مصاحف

: الرافضي قول وأما
به أتانا ما لتباع تدعونا ياتآ نزِلأ من هو الله ليسأ

؟ الرسول
. : بلى فالجواب

ّتباع أمرنا قد والله ، وسلم عليه الله صلى رأسوله با
ُكُم َوَما: ( فقال َتا ُه الّرسُإوُُل َآ ُذو ُكْم َوَما َفُخ َها ْنُه َن ُهوُا َع َت ْن ) ومماَفا

بالقتداء المر وسلم عليه الله صلى الله رأسول به أتانا
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الصلةا عليه فقال ، الخصوص وجإه على بالشيخين
. وعمر بكر : أبي بعدي من باللذين اقتدوا:  والسلما

. صحيح حديث وهو ، والترمذي أحمد الماما رأواه
المر وسلم عليه الله صلى الله رأسول به أتانا ومما

ّتمّسك ّنة بال : فقال ، المهُديين الراشدين الخلفاء ِبُس
، المهُديين الراشدين الخلفاء وسنة ، بسنتي فعليكم

. وغيره أحمد الماما . رأواه بالنواجإذ عليهُا عضوا

: الرافضي قال
صلةا بابتداع الخطاب ابن عمر قياما تقبلون فلماذا 

؟ التراويح

ّد : الـَّر
النبي فإن ، التراويح صلةا َيبتِدع لم عنه الله رأضي عمر

ّلى ، صلّها وسلم عليه الله صلى رأمضان في بالناس فص
ّلى ثلثة أو يومين ، أنه إل أصحابه من ُأناس بصلته وص

. أّمته على ُتفرض أن خإشية َتَركهُا والسلما الصلةا عليه
المؤمنين أما حديث من ومسلم البخارأي رأوىَ فقد

عليه الله صلى الله رأسول أن عنهُا الله رأضي عائشة
ّلى وسلم ّلى ليلة ذات المسجد في ص ، ناس بصلته فص

ُثر القابلة من صلى ثم الليلة من اجإتمعوا ثم الناس فك
الله صلى الله رأسول إليهُم يخرج فلم ، الرابعة أو الثالثة

فلم صنعتم الذي رأأيت : قد قال أصبح فلما ، وسلم عليه
ضَرُْفت أن خإشيت أني إل إليكم الخروج من يمنعني
. رأمضان في وذلك  قال. عليكم
الله صلى الله ولـَّرأس : أن ومسلم بخارأيلل رأواية وفي
دـَّالمسج في فصلى الليل وفـَّجإ من رجـَّخإ وسلم عليه

، بذلك يتحدثون الناس فأصبح ، بصلته رأجإال فصلى
عليه الله صلى الله رأسول فخرج ، منهُم أكثر فاجإتمع

الناس فأصبح ، بصلته فصلوا الثانية الليلة في وسلم
فخرج ، الثالثة الليلة من المسجد أهل فكثر ذلك يذكرون
المسجد عجزِ الرابعة الليلة كانت فلما ، بصلته فصلوا

عليه الله صلى الله رأسول إليهُم يخرج فلم أهله عن
يخرج فلم ، الصلةا يقولون منهُم رأجإال فطفق وسلم
لصلةا خإرج حتى وسلم عليه الله صلى الله رأسول إليهُم
، تشهُد ثم ، الناس على أقبل الفجر قضى فلما ، الفجر
، الليلة شأنكم علي َيخف لم : فإنه بعد : أما فقال
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فتعجزِوا ، الليل صلةا عليكم تفرض أن خإشيت ولكني

.  عنهُا

صلى فهُو ، بأمته وسلم عليه الله صلى رأحمته ِمْن وهذا
ّبه َوَصَفه كما ، رأحيم رأؤوف بالمؤمنين وسلم عليه الله رأ

. بذلك

ّلون كانوا فقد ، الناس َيتركهُا ولم والقياما التراويح ُيص
ًا ُيصلونهُا كانوا أنهُم إل ، رأمضان في . ُمتفّرقين أوزااع

: خإرجإت القارأي عبٍد بن الرحمن عبد عن البخارأي رأوىَ
إلى رأمضان في ليلة عنه الله رأضي الخطاب بن عمر مع

الرجإل يصلي ، متفرقون أوزااع الناس فإذا المسجد
عمر فقال الرهط بصلته فيصلي الرجإل ويصلي لنفسه
، أمثل لكان واحد قارأئ على هؤلء جإمعت لو أرأىَ : إني

ليلة معه خإرجإت ثم ، كعب بنا أبي على فجمعهُم عزِما ثم
: نعم عمر قال قارأئهُم بصلةا يصلون والناس أخإرىَ

التي من أفضل عنهُا ينامون والتي ، هذه البدعة
. أوله يقومون الناس وكان الليل آخإر . يريد يقومون

الله رأسول فتوفي:  التراويح في الزِهري الماما قال
المر كان ثم ، ذلك على والمر وسلم عليه الله صلى
ًا بكر أبي خإلفة في ذلك على عمر خإلفة من وصدرأ

. عنهُما الله رأضي

َنعه الذي فكل ، تفّرقا ما جَإَمع أن عنه الله رأضي عمر َص
. ابتداء ُيشّرع ولم

، الول المر أحيا أنه إل منه يكن لم عنه الله رأضي رَُمعَف
، والخإتلف الفرقة بدل واحد إماما على الناس وجَإَمع
ًا العقلء عند ُيعد الذي ُعمر ِفعل فهُل ْدح عند صارأ َم

ًا الرافضة ْدح ؟! َق

الله صلى رأضيه ما إل عمر َيُسّن : لم البر عبد ابن قال
أن خإشية إل عليه المواظبة من يمنعه ولم ، وسلم عليه

فلما ، رأحيما رأؤوفا بالمؤمنين وكان ، أمته على فرضُي
ِلَم ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول ِمْن ذلك عمر َع

ِلَم موته بعد منهُا ُينقص ول فيهُا ُيزِاد ل الفرائضْ أن وَع
َأَمَر ، وأحياها للناس أقامهُا وسلم عليه الله صلى بـَّهُا و
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ٌء وذلك ، الهُجرةا من عشرةا أرأبعة سنة وذلك ذخإره شي
. . اهـَّ به وفّضله له الله
: نعم عنه الله رأضي عمر قول - في رأجإب ابن قال

من السلف كلما في وقع ما - : وأما هذه البدعة
ل اللغوية البدع في ذلك فإنما ؛ البدع بعضْ استحسان
جإمع لمـَّا عنه الله رأضي عمر قول ذلك فمن ، الشرعية

المسجد في واحد إماما على رأمضان قياما في الناس
. هذه البدعة : نعمت فقال كذلك يصلون ورأآهم وخإرج

. اهـَّ

: الرافضي قال
 ؟ واحد مجلس في الثلثا للطلقا ابتداعه تقبلون ولماذا

ّد : الـَّر
َتِدع لم ْب رأضي عمر كان وما ، ذلك عنه الله رأضي ُعمر َي

َتِدع عنه الله ْب َي ًا الصحابة في ُيعرف ل بل ، ل . ُمبتِدع
السياسة من ُيعتبر عنه الله رأضي عمر فعله وما

. َفْرقا وبينهُما ، التشريع من ل الشرعية
؟ الشرعية السياسة وبين التشريع بين الفرقا هو ما

كأن ، السلما شريعة في يكن لم أمر سّن : هو التشريع
َيُسّن أحد يأتي ُيشّرع َف كالحج ، مكة لغير الحج للناس و
! النجف إلى أو كربلء إلى

! ذلك ونحو ، الناس أموال في خُإمس َفْرض أو
أمر في بالحزِما الناس يأخإذ : أن الشرعية والسياسة

. مشروع
. العقلء عند بل ، العلم أهل عند واسع باب وهذا

ُيلزِِمهُم ، الشرعية بالسياسة الناس يأخإذ أن فللحاكم و
، النبوية السنة في أصل ولهُذا ، فيه توّسعوا رأآهم بأمر
في الوصال عن َنهَُى وسلم عليه الله صلى النبي فإن

رأسول يا : فإنك المسلمين من رأجإال له فقال ، الصياما
: وسلم عليه الله صلى الله رأسول . فقال تواصل الله

أبوا فلما ، ويسقين رأبي يطعمني أبيت إني ؟ مثلي أيكم
ًا بهُم َلَواص الوصال عن ينتهُوا أن ، الهُلل رأأوا ثم ، يوم

. رأواه أبوا حين بهُم كالمنكل ، لزِدتكم تأخإر : لو فقال
.  ومسلم البخارأي

6



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية
إذا عقوبات من الناس على ُيفرض ما ذلك ومثل

. َسعة فيه لهُم كان أمر في تساهلوا
وهذا ، المجاعات ِسنّي في الحدود عن العفو للحاكم بل
عنه الله رأضي ُعمر تعيب والرافضة ، ُعمر به عِمل ما

! بذلك
! المجاعة عاما الحدود إقامة َتَرك بأنه ُعمر عابوا
َكاةا وتلك ! حفص أبا عارأها عنك ظاهر َش
ُتدفع ُتدرأأ الحدود فإن ُبهُات و أن ُشبهُة والمجاعة ، بالّش

. الجوع إل السرقة على َدَفعه ما الجائع
ِيه موافق وهذا ْد :  والسلما الصلةا عليه ِلهَُ
الله رأسول فعله فقد ، الشريعة في أصل له هذا أن كما

وقد عنه الله رأضي ماعزِ مع وسلم عليه الله صلى
. اقترف بما ماعزِ اعترف

قبلت : لعلك له يقول وسلم عليه الله صلى النبي فكان
. البخارأي . رأواه نظرت أو ، غمزِت أو ،

ذلك مع وهو ، ُيلقنه وسلم عليه الله صلى النبي فكأن
ّده . ُير
الحدود لّطَُعأ لن:  يقول عنه الله رأضي ُعمر وكان

 بالشبهُات قيمهُاُأ أن من إلي أحب بالشبهُات

ْنَفِرد ولم عن هذا جإاء فقد ، بهُذا عنه الله رأضي عمر َي
: قالوا أنهُم عامر بن وعقبة مسعود بن الله وعبد معاذ

. شيبة أبي ابن . رأواه فادرأأه ّالحد عليك اشتبه إذا
ادرأأوا:  عنهُا الله رأضي عائشة المؤمنين أما قالتو

وجإدتم فإذا ، استطعتم ما المسلمين عن الحدود
في اخإطأ إذا الماما فإن ، سبيله فخلوا ًجإاَرَْخم للمسلم

أبي ابن . رأواه العقوبة في يخطئ أن من خإير العفو
. شيبة

الثلثا بالطلقا الناس إلزِاما الشرعية السياسة باب ومن
. بإيقاعهُا أي ،

ًا أن لو التشريع فإن ، تشريعا ليس وهذا ُيزِاد قال أحد  :
. التشريع هو هذا فإن – مثل – رأابعة طلقة

باب من ليس فهُذا مشروع بأمر الناس إلزِاما أما
والناس ، الشرعية السياسة باب من هو وإنما ، التشريع

ّيق أنه رأأوا إذا كان َسعة فيه لهُم كان أمر في عليهُم ُض
. للزِّجإر أدعى
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. عنه الله رأضي عمر إليه َذَهب الذي وهذا
صلى الله رأسول عهُد على الطلقا  كان: عباس بنا قال
طلقا عمر خإلفة من وسنتين بكر وأبي وسلم عليه الله

قد الناس  إن: الخطاب بن عمر فقال ، واحدةا الثلثا
أمضيناه فلو ، أناةا فيه لهُم كانت قد أمر في استعجلوا

. مسلم . رأواه عليهُم فأمضاه ، عليهُم
. ُمتوافرون وهم الصحابة عليه وافقه قد وهذا
بالثلثا العمل نسخ يزِعم لم عنه الله رأضي عمر أن كما
. بذلك أخإذ وإنما ، واحدةا تكون أن

َيصرف أو ، اليمين كفارأةا من واحد بأمر يأخإذ كالذي وهذا
. الثمانية الصناف من واحد لصنف الزِكاةا
َبر ل هذا ويلتزِما ، بالطعاما يمينه عن ُيكّفر فالذي ُيعت

ًا فيه ما لبعضْ وتركه ، ُشِرع ما ببعضْ أخإذ وإنما ، ُمشّرع
. اخإتيارأ
الصناف من واحد لصنف الزِكاةا يصرف الذي وكذلك

ً ُيعتبر ] ل الزِكاةا [ أهل الثمانية ّطل ، الله شرعه لما ُمع
. خإيارأ فيه له ما ببعضْ أخإذ وإنما

ُعمر اخإتارأه وما ، الثلثا للطلقا بالنسبة القول وكذلك
. فيهُا عنه الله رأضي

، العبادةا أماكن إلى الخروج إسرائيل بني لنساء أِذن وقد
ِنعن ثم ّطيب الزِينة في توّسعن لما ُم . وال

صلى الله رأسول أن : لو عنهُا الله رأضي عائشة قالت
المسجد لمنعهُن النساء أحدثا ما رأأىَ وسلم عليه الله
: سعيد بن يحيى . قال إسرائيل بني نساء منعت كما

؟ المسجد منعهُن إسرائيل بني : أنساء لعمرةا فقلت
. ومسلم البخارأي . رأواه : نعم قالت
أحدثن لما المساجإد من إسرائيل بني نساء ُمنعت وإنما

. الثياب وحسن والطيب الزِينة من المر في وتوسعن
. مسلم شرح في النووي ذكره

 –نهُيهُن : وفائدةا مشابه آخإر موضوع في حجر ابن قال
فيه نِْلْسرَْتسَي أن خإشية المباح المر عن – النساء أي

ُيفضي ، صبرهن لضعف مّاالمحر المر إلى بهُن ف
إفضائه خإشية عند المباح عن النهُي جإوازا منه فيستفاد

.   . اهـَّ يحرما ما إلى
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تلعب عندما وسلم عليه الله صلى النبي غضب وقد
عليه الله صلى الله رأسول خإبرُأ فقد ، بالطلقا الناس
، جإميعا تطليقات ثلثا امرأته طلق رأجإل عن وسلم
بين وأنا الله بكتاب أيلعب:  قال ثم ، غضبانا فقاما

أقتله أل الله رأسول يا: وقال رأجإل قاما حتى ؟ أظهُركم
. النسائي رأواه ؟

ففي ، السنة في أصل له واحدةا الثلثا اعتبارأ إن ثم
يأمره أن قبل ثلثا طلقهُا الرجإل أن الملعنة قصة

: شهُاب بنا قال.  وسلم عليه الله صلى الله رأسول
. البخارأي . رأواه المتلعنين سنة تلك فكانت

 
: الرافضي قال

الصلةا ؟ ذنأال على دخإلهُاأ التي بدعته تقبلون ولماذا
. النوما من خإير
النبوي النص مقابل ليجتهُد الحق أعطاه الذي من

؟ واللهُي
ّد : الـَّر
! الرافضي جإهُل على يدل هذا
َترعات من " ليست النوما من خإير " الصلةا قول فإن ُمخ
الله رأسول عن الثابتة السنة من هي ! بل زَاَعم كما ُعمر

. وسلم عليه الله صلى
يا:  قلت:  قال عنه الله رأضي محذورأةا أبي حديث ففي

مقدما فمسح:  قال.  الذان سنة علمني الله رأسول
: تقول:  وقال ، رأأسي

- صوتك بهُا ترفع-  أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
:  تقول ثم

أن أشهُد.  الله إل إله ل أن أشهُد الله إل إله ل أن أشهُد
تخفضْ-  الله رأسول محمدا أن أشهُد الله رأسول محمدا

إل إله ل أن أشهُد:  بالشهُادةا صوتك ترفع ثم-  صوتك بهُا
الله رأسول محمدا أن أشهُد.  الله إل إله ل أن أشهُد الله

على حي الصلةا على حي.  الله رأسول محمدا أن أشهُد
كان فإن ، الفلح على حي الفلح على حي.  الصلةا

من خإير الصلةا النوما من خإير  الصلةا: َقلت الصبح صلةا
الماما . رأواه الله إل إله ل.  أكبر الله أكبر  الله. النوما
 والنسائي داود وأبو أحمد
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الله صلى للنبي أؤذن  كنت: عنه الله رأضي محذورأةا قال
حي:  الول الفجر أذان في أقول فكنت وسلم عليه
النوما من خإير الصلةا الفلح على حي الصلةا على

.  الله إل إله ل أكبر الله أكبر الله النوما من خإير الصلةا
الصلةا"  الفجر لصلةا المؤذن قول أن على يدل فهُذا
– عنه الله رأضي عمر ابتدعه مما " ليس النوما من خإير
. – الرافضي زَاَعم كما

! الرافضة غير من المعترض وليت
" الَعَمل خإير على " حي الذان في زاادوا الرافضة لن

َلة أهل عليه عما ثالثة شهُادةا وزاادوا ْب قولهُم وهي ، الِق
ًا أن : اشهُد الذان في " . الله ولّي علي

ًا أن يشهُدون السنة وأهل خإيرةا من هو بل ، الله ولّي علي
في ُتجَعل أن وبين بهُذا نشهُد أن بين وفرقا ، الله أولياء
! الذان
وهي ، القبلة أهل سائر عن الرافضة بهُا ينفرد وهذه

. العبادةا في واخإترعوه زاادوه مما
!!؟ النص مقابل واليجتهُد الحق أعطاههُم الذي من[  فـَّ
 [

؟ الخمس لهُم ُيشّرعوا أن الرافضة أئمة أعطى الذي من
ُيشّرعوا الحق أعطاهم الذي من على ( حي الذان في ل
) ؟ العمل خإير
( ثالثة شهُادةا الذان في ليزِيدوا الحق أعطاهم الذي من

ًا أن اشهُد ) ؟ الله ولي علي
ُيشّرعوا الحق أعطاهم الذي من ًا ل معينة طقوس

؟ عاشورأاء ليوما مخصوصة
والعتبات كربلء إلى ليحّجوا الحق أعطاهم الذي من

ّدسة ؟ ) بزِعمهُم ( الشرف النجف في المق
؟!!! ُقـَّم في كعبة لهُم ليبنوا الحق أعطاهم الذي ومن

... ؟؟ ومن
... ؟؟ ومن

! العمى التعّصب سوىَ شيء ل

ُأِضيف : هنا و
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بمثل ُعمر على ُيشير ممن كان طالب أبي بن علي أن
. ذلك
َرأَاوَش الخطاب بن عمر أن عكرمة عن الرزااقا عبد رأوىَ

شربوها قد الناس إن:  وقال ، الخمر جإلد في الناس
سكر إذا السكران إن:  ّعلي له فقال.  عليهُا واجإترؤوا

عمر فجعله.  الفرية ّدَـَّح فاجإعله افترىَ هذىَ وإذا ، هذىَ
. ثمانين الفرية حد

بن خإالد أرأسلني:  قال الكلبي وبرةا عن الحاكم ورأوىَ
المسجد في وهو فأتيته ، عنه الله رأضي عمر إلى الوليد

عوف بن الرحمن وعبد ّوعلي عفان بن عثمان معه
، المسجد في معه متكئ عنهُم الله رأضي والزِبير وطلحة
عليك يقرأ وهو إليك أرأسلني الوليد بن خإالد إن:  فقلت

الخمر في انهُمكوا قد الناس  إن: ويقول ، السلما
ُمهَُْلسَف عندك هؤلء  هم: عمر فقال.  العقوبة وتحاقروا

وإذا ، هذىَ سكر إذا نراه:  عنه الله رأضي ّعلي فقال. 
 أبلغ: عمر فقال.  ثمانون المفتري ىََلوع ، افترىَ هذىَ

. ثمانين مرُع ََدَلوجإ ، ثمانين خإالد ََدَلَجف.  قال ما صاحبك
أخإذ التي مشورأته وهذه ، طالب أبي بن علي رأأي فهُذا

إلى الَعَمل وعليهُا ، بعِده من الخلفاء بهُا وأخإذ ُعمر بهُا
. هذا يومنا

بن علي كان بل فحسب المشورأةا على المر يقتصر ولم
باب لن ، نكير غير من ذلك مثل َيفعل طالب أبي

ِبدع باب من هو وليس ، واسع الشرعية السياسة . ال
النخعي سعيد بن عمير طريق من ومسلم البخارأي رأوىَ
ما:  قال عنه الله رأضي طالب أبي بن علي سمعت:  قال
إل نفسي في ِدفأجإ فيموت أحد على ًاّدَـَّح لقيم كنت

الله رأسول أن وذلك ، هـَُّيتََدو مات لو فإنه ، الخمر صاحب
. هّـَّنُـَّسَي لم وسلم عليه الله صلى
ّد يعني . الخمر حـَّ
َلم ًا إن الرافضة ول نحن َنُقل َف ! الله دون من ُيشّرع علي
ّتَسع فيهُا التي الشرعية السياسة باب من هذا نرىَ بل ُم

. للمة
أنه ، َسعة فيه لهُم كان أمر في توّسعوا إذا الناس وأن

ّيق الناس وأخإذ ، الشرعية السياسة باب من عليهُم ُيض
ْلَحزِما . با
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: الرافضي قال
:  الثاني السؤال

صحيحي في المذكورأين عشر الثنا الخلفاء هم من
!؟ عزِيزِا الدين يكون بهُم والذين ، ومسلم البخارأي

عشر؟ الثنا هؤلء يعرف أن المفروض من ليسأ
ولم مات من أن خإصوصا , زامانهُم أئمة أنهُم وخإصوصا

؟ جإاهلية ميتة مات زامانه إماما يعرف
مات من نأ رأوىَ من هو نفسه عمر ابن نأو خإصوصا

 ؟ جإاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس
عدما خإلل من القرون مدىَ على السنة أهل مصير هو ما

  ؟ عشر الثنا الخلفاء لهُؤلء معروفة بيعات وجإود

ّد : الـَّر
 

سمرةا بن جإابر حديث من مسلم رأواه : الحديث أول
عليه الله صلى الله رأسول سمعت:  قال عنه الله رأضي
عشر ياثن إلى عزِيزِا السلما يزِال ل:  يقول وسلم
. قريش من كلهُم ، خإليفة
يمضي حتى ينقضي ل المر هذا إن:  لمسلم رأواية وفي
. خإليفة عشر اثنا فيهُم

أن وهو ، الولى الرواية ُتفّسرها الثانية والرواية
ًا سيظّل السلما خإليفة عشر اثني عهُد انقضاء إلى عزِيزِ

.

ًا ميتة مات زامانه إماما يعرف ولم مات  من" : حديث ثاني
عند أصل له ! وليس الرافضة أحاديث من " هذا جإاهلية

. اللفظ بهُذا السنة أهل
بيعة عنقه في وليس مات من: "  حديث وبين بينه وفرقا

إماما لمعرفة تكليف الول فإن " ، جإاهلية ميتة مات
ّدعيه كما – الزِمان . البيعة مسألة في والخإر – الرافضة ت
. آخإر شيء زامانه إماما ومعرفة ، شيء فالبيعة

الرافضة على رأد ابلغ فيه لكان صّح لو الحديث هذا إن ثم
.

؟ كيف
ًا عشر اثنا بإمامة تعتقد الرافضة البيت آل أئمة من إمام

! الفقيه ولية جإاءت أن إلى المامة وانتهُت ،
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ّلون هم فلذلك مع ، إماما يجمعهُم ل ، ُمتفّرقين ُيص

. إماما من الزِمان خإلو اعتقادهم
ًا لكان ثبت لو الحديث فهُذا ! عليهُم رأد

ًا عليه قوله وهو ، المعترض ذكره الذي الحديث : هذا ثالث
عشر ياثن إلى عزِيزِا السلما يزِال ل: "  والسلما الصلةا
ُيلزِِما قريش من كلهُم ، خإليفة ، به الخإذ الرافضة " 
َيلزَِما بكر كأبي ، إمامتهُم رأفضوا من إمامة قبول منه و
. عنهُم الله رأضي ومعاوية وعثمان وعمر

. قريش من وهم ، الخلفاء من الئمة من هؤلء فإن
وعرفوا ، الئمة هؤلء َعَرفوا – الله بحمد – السنة فأهل

ّظا الناس أكثر وهم ، حّقهُم لهُم بهُذا الخإذ في ح
َكره الذي الحديث َتِرض َذ . المع

وعثمان وعمر بكر أبي  إمامة يعتقدون السنة أهل فإن
الئمة من ستة فهُؤلء ، ومعاوية علي بن والحسن وعلّي
. قريش من وكلهُم ، عشر الثنا

خإلفاء وستكون:  قال وسلم عليه الله صلى النبي إن ثم
الول ببيعة واُف:  قال ؟ تأمرنا فما:  قالوا.  فتكثر

عما سائلهُم الله فإن ، حقهُم وأعطوهم ، فالول
. ومسلم البخارأي . رأواه استرعاهم

بكر لبي كانت الولى والبيعة ، الحديث بهُذا أخإذنا فنحن
. بهُا الوفاء فيجب ، عنه الله رأضي

بن الحسن بخلفة ول بإمامة تعترف ل الرافضة أن كما
لقوله ، الخلفة ِعقد أتم والذي ، عنهُما الله رأضي علي
ثم سنة ثلثون أمتي في الخلفة:  وسلم عليه الله صلى
. والترمذي داود وأبو أحمد الماما . رأواه ذلك بعد ملك
ثم ، سنة ثلثون النبوةا خإلفة:  داود لبي رأواية وفي
. يشاء من-  ملكه أو-  الملك الله يؤتي

بخلفته أتم عنهُما الله رأضي علي بن الحسن والماما
عليه الله صلى النبي ذكرها التي سنة الثلثين هذه

. وسلم
:  الله رأحمه كثير ابن قال

نهإف ، يعل بن الحسن بخلفة الثلثون كملت وإنما
إحدىَ سنة من الول رأبيع يف لمعاوية الخلفة عن لَزَِن

الله رأسول موت من سنة ثلثين كمال وذلك ، وأرأبعين
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سنة الول رأبيع يف توفى نهإف ، وسلم عليه الله صلى
صلوات النبوةا دلئل من وهذا ، الهُجرةا من عشرةا إحدىَ

الله رأسول هََحَدم وقد ، تسليما وسلم عليه وسلمه الله
الدنيا تركه وهو ، هذا صنيعه على وسلم عليه الله صلى

هذه دماء وحقنه ، الباقية الخإرةا يف ورأغبته الفانية
حتى معاوية ِيدِب الملك َلََعوجإ الخلفة عن لزَََِنف ، المة

.   . اهـَّ واحد أمير على الكلمة تجتمع

نبوةا حقق عنهُما الله رأضي علّي بن الحسن أن كما
ّده الصلةا عليه قال حينما ، وسلم عليه الله صلى جإ

بين به يصلح أن الله ولعل سيد هذا ابني إن:  والسلما
البخارأي . رأواه المسلمين من عظيمتين فئتين

رأضي علي بن الحسن إمامة رَأَفُضوا فإنه الرافضة أما 
حينما وذلك ) ، المؤمنين (خإاذل وسّموه بل ، عنهُما الله

وتنازال ، المسلمين دماء َحَقن وحينما ، النبّوةا هذه حقق
. عنه الله رأضي لمعاوية الخلفة عن
: يا عنهُما الله رأضي علي بن للحسن قالوا الرافضة فإن

! المؤمنين خإاذل
! المؤمنين وجإوه : ُمسّود له وقالوا

ّكد عنهُما الله رأضي علي بن الحسن وصنيع أمر على يؤ
ِبل عنهُما الله رأضي علي بن الحسن أن وهو ، آخإر َق

الله رأضي الحسن كان فلو ، عنه الله رأضي معاوية إمامة
– حّقهُم محمد آل َغَصب أنه يرىَ أو بيعة له َيرىَ ل عنه
؟ حّقـَّه عن يتنازال أكان – الرافضة تزِعم كما

قال أنه عنه الله رأضي الحسن عن الرافضة مصادرأ وفي
 :

ًا معاوية والله أرأىَ لي أنـَّهُم يزِعمون ؛ هؤلء من لي خإير
من خإذآ لن والله ، مالي وأخإذوا قتلي ابتغوا ، شيعة

من خإير أهلي في به منآو دمي من به أحقن ما معاوية
معاوية قاتلت لو والله ، بيتي أهل فيضيع يقتلوني أن

ًا إليه بي يدفعوا حتى بعنقي لخإذوا لن ووالله ، سلم
. ( أسير وأنا يقتلني أن من خإير عزِيزِ وأنا أسالمه

) . للطبرسي الحتجاج

بن الحسن المؤمنين أمير حياةا حول الستزِادةا أرأاد ومن
ُيراجِإع عنهُما الله رأضي علي :  كتاب ف
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رأضي طالب أبي بن علي بن الحسن المؤمنين أمير حياةا
محمد بن علي للدكتورأ ، وعصره : شخصيته عنه الله

. الصلبي

: بهُم ويعني ، عشر الثنا الئمة معرفة يقصد والرافضي
طالب أبي بن علي

علي بن والحسن
علي بن والحسين

الحسين بن علي العابدين وزاين
والباقر

والصادقا
والكاظم

الرضا موسى بن وعلي
الرضا موسى بن علي بن محمد

والهُادي
 والعسكري

غاب أنه الرافضة تزِعم [ الذي الحسن بن : محمد وابنه
]   هـ329َّ سنة سامرا سرداب في
) . ( القائم ) و ( المهُدي الرافضة ُتسمه الذي وهو

السلما عليهُم – الئمة هؤلء بالحديث المقصود كان فلو
الخإبارأ في ذلك قال كما ، بيتي أهل من : كلهُم َلَقال –

! السرداب مهُدي ل ، المنتظر المهُدي عن
. ِعترتي : من لقال أو

َيِرد ِلفة الرافضة ِفرقا أن هذا على و َت في ُمتباينة ُمخ
. عشر الثنا الئمة تحديد

الرافضة افترقت:  الِفرقا بين الفرقا في البغدادي قال
 زايدية: أصناف أرأبعة عنه الله رأضي علي زامان بعد

، فرقا الزِيدية وافترقت ، لةاُوغ وكيسانية وإمامية
.   . اهـَّ رقاِف والمامية

) أن ) ( المامية عشرية)  ( الجعفرية ( الثنا عند إن ثم
ّدما الذين هم الئمة . ِذكرهم تق

الله رأحمه الصادقا جإعفر إلى السماعيلية مع واتفقوا
َترقوا ثم ، عنه الله ورأضي إسماعيل مع السماعيلية ، اف

. جإعفر بن موسى مع والرافضة ، جإعفر بن
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ِفرقا بين الخإتلفات من ِذكره يطول مما ذلك غير إلى
. غيرهم عن فضل أنفسهُم الرافضة

الله رأضي علي بن الحسين بن علي العابدين زاين إن ثم
الرافضة َحَصرْت فماذا ، الباقر محمد غير أولد عنهُم

؟ الباقر في المامة
: العابدين زاين أولد من فإن

الوسط ومحمد وعلي وعمر وزايد الله وعبد الباقر محمد
والقاسم ، الصغير وحسين الرحمن وعبد ، عقبُي ولم
. يعقب ولم

َتلفت عشر الثاني الماما إن ثم : فيه الرافضة أقوال اخْإ
َلد لم : إنه لهُم قول ففي غير أثبته ما وهذا ، أصل ُيو
كتابه في كالطوسي ، الرافضة علماء من واحد

في والطبرسي (الرأشاد) ، كتابه في والمفيد (الَغيبة) ،
الورأىَ) . (أعلما كتاب
ِلد : أنه ثاني قول وفي ميراثا وُقِسم ، صغيرا ومات ُو
] . العسكري علي بن [ الحسن الب وفاةا بعد أبيه

؟!! السرداب في ُوجإوده مع أبيه ميراثا ُيقسم فكيف
به قالوا وهذا ، السرداب في َدخَإل : أنه ثالث وقول
والخمس الماما باسم أموالهُم وأكل ، العامة لخداع

إنسان يعيش أن ُيعقل كيف !! وإل والسرداب والمرقد
؟! عاما ألف من أكثر سرداب في

ّلص يخرج سوف ومتى ُيخ ؟! الرافضة و
غصبوا الذين ُيخرج أنه القائم إنجازاات من أن ويزِعمون

من ُيخرجإهُم ] وسوف يزِعمون [ كما حقهُم محمد آل
ُيقيم قبورأهم ّد عليهُم و !!! الحـَّ
نّصوا كما ، والنبوي : الحراما المسجدين يهُدما وسوف

! عليه
ّدثا ُيقال وكان ّدقا فإن ، ُيعقل ل بما العاقل : ح فل ص
! له َعْقل

من ِدين في ول ، الملل من ِملة في أعلم ل الله فو
في ول بل ، المعقولت من معقول في ول بل ، الديان

قبورأهم من ُيخرجإون الموتى !! أن المجانين كلما
ُيقتّص ُتقاما ، منهُم ل ! الحدود عليهُم و

! الرافضة ِدين في إل هذا أعلم ل
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ِبع أو نعرف أن ُتريدون أئمة فأي ّت ؟ ن
؟ الزِيدية بهُم يؤمن الذين الئمة

؟ عشرية الثنا الرافضة بهُم يؤمن الذين أو
؟ السماعيلية بهُم يؤمن الذين أو

ّطرد أن أرأاد من أما ، الحديث بهُذا ويأخإذ ، نفسه مع ي
عليه الله صلى وفاته بعد من الئمة يعرف أن عليه فإن

السلما يزِال ل:  والسلما الصلةا عليه قوله فإن ، وسلم
" يعني قريش من كلهُم ، خإليفة عشر ياثن إلى عزِيزِا

ِبع هذا أن عليهُا كان التي السلما ِعزِّةا مع ُمتواِصل ُمتتا
ل: "  قال فإنه ، وسلم عليه الله صلى النبي زامن في

ّد ، وزامانه وسلم عليه الله صلى وقته من " أي يزِال ويمت
. خإليفة عشر اثني إلى الِعزِّةا وتلك الِعزِ هذا
ًا الدين يكون سوف والسلما الصلةا عليه يُقل ولم عزِيزِ
َكم إذا أو ، خإليفة عشر اثنا مّر إذا ، خإليفة عشر اثنا َح

. ذلك ونحو
ًا الدين هذا سيكون يُقل ولم ّتبعتم إذا عزِيزِ عشر اثنا ا

. خإليفة
ًا يستمر سوف الدين هذا أن أخإبر وإنما انقضاء إلى عزِيزِ
. خإليفة عشر اثني

ًا قائما كان الدين أن يشهُد والتارأيخ ظل في عزِيزِ
ِتحت زامانهُم ففي ، الرأبعة الخلفاء وُمّصرت ، الفتوح ُف
ّلت ، المصارأ ُكفر أمم وذ ُأطِفئت ، ال ! مما المجوس نارأ و

ُأطِفئت ، بلده ُفتحت الذي المجوسي بالغلما حدا نارأ و
أمير وهو ، ذلك فعل من ويقتل يطعن أن آلهُته

َتله فقد ، عنه الله رأضي الخطاب بن عمر المؤمنين َق
ُأقيم والذي ، المجوسي لؤلؤةا : أبو الملعون المجوسي

ًا له ُتسّميه إيران في ضريح مؤخّإر [ بابا الرافضة ! و
] ! الدين شجاع

َتل مجوسي على يترّضون ممن عجبا فيا ِلما َق بل ، ُمس
َتل ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول خإليفة خإليفة َق

!! المة هذه خإيارأ ويلعنون

: الرافضي قال
بالشجاعة معروفين كانوا الصحابة إنالثالث:  السؤال
عمر قتل كافرا كم:  فنسال ... والعلم والعبادةا والكرما

؟ وحنين خإيبر الخندقا احد بدرأ معارأك في الخطاب ابن
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ّد : الـَّر
ذلك معرفة أرأدنا لو لننا ، العداد معرفة إلى بحاجإة لسنا

ّكن فلن الصحابة ِلكبارأ بالنسبة ِبِدّقـَّة ذلك معرفة من نتم
ولد سيد حق في بل ، الصحابة كبارأ حق في ذلك ليس ،

َلم ل ، والسلما الصلةا عليه آدما َتل كم ُيع الله رأسول َق
. والدّقـَّة التحديد وجإه على بيده وسلم عليه الله صلى
: منهُا ، أمورأ إلى رأاجإع وذلك
ّدثا من تمنع الخإلص دواعي : أن أولً . هذا بمثل التح
ًا ، أبيه عن البن يذهل حتى رأحاها تدورأ الحروب : أن ثاني

ّد أن عن فضل ، ابنه عن والب َتل كم يع . َق
ًا َتل من كثرةا أي ، به ُيتفاخَإر مما ليس هذا : أن ثالث ، َق
. دأبهُم من ول القوما شأن من هذا يكن ولم

ّدّقـَّة التحديد وجإه على الرافضة سألنا لو فإننا : كم وال
َتل ؟ عنه الله رأضي طالب أبي بن علي َق

. ِبِدّقـَّة الجإابة استطاعوا ما

، الوليد بن كخالد ، منهُم آحاٍد حق في ذلك ُيعرف وقد
التقريب على يكون وإنما ، الدّقـَّة وجإه على ليس وذلك

. والظّن

الله رأضي ُعمر خإصصت : لماذا الرافضي لهُذا ُيقال ثم
والسلما الجاهلية في بالشجاعة له المشهُود وهو ، عنه

؟
ّدما كما عنه الله رأضي عمر : أن فالجواب أطفأ من هو تق

! المجوس أجإدادك نيران
، عنه الله رأضي عمر على الرافضة تحقد هذا اجإل من

ّده وتحيك ُتلّفق الساطير ض وتختلق ، الكاذيب و
وسلم عليه الله صلى النبي أحبه رأجإل حق في القصص
عمر بنت حفصة وهي ، ابنته وتزِّوج ، بالجنة وبّشره
لم ومن ، المؤمنين أما وهي ، وارأضاها عنهُا الله رأضي
ًا بهُا َيرض رأسول عرض في طعن فقد ، للمؤمنين ُأّمـَّ
ّذب ، وسلم عليه الله صلى الله ؟ القرآن وك

؟ كيف
ِبّي: (  وجإل عزِ الله قال ّن َلىَ ال ْو ِنيَن َأ ْؤِم ْلُم ِهْم ِمْن ِبا ُفِس ْن َأ

َواُجُه َأْز ُهْم َو ُت َها ) . ُأّم
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وسلم عليه الله صلى النبي زاوجإات أن يعتقد لم فمن
. الية ِبنّص المؤمنين من هو فليس للمؤمنين أمهُات

صلى نبينا زاوجإات من عنهُن الله رأضي وعائشة وحفصة
في وهو والسلما الصلةا عليه ومات ، وسلم عليه الله
. عنهُا الله رأضي عائشة حجر

ُيعقل رأاض وهو وسلم عليه الله صلى النبي يموت أن أ
ّدعي ، عنهُا نرضى ل ثم عنهُا ّتباع ون الله صلى النبي ا
؟ ومحبته وسلم عليه

عن وسلم عليه الله صلى الله رأسول يرضى أن ُأيعقل
من الوحي يأتيه ول ، رأاٍض عنهُن وهو ويموت ، زاوجإاته
؟ بخبرهن ُيخبره السماء

القرآن جإاء وقد ، لوط ومن نوح من أفضل نبينا إن
الله فقال ، لوط وامرأةا نوح امرأةا فعلته عما بالخإبارأ

ّلُه َضَرَب: (  تعالى َثل ال ِذيَِن َم ّل َفُروا ِل َة َك َأ َة ُنوٍُح ِاْمَر َأ ُلوٍُط َواْمَر
َتا َن ْيِِن َتْحَت َكا َد ْب َنا ِمْن َع ِد َبا ْيِن ِع ِلَح ُهَما َصا َتا َن َلْم َفَخا َيا َف ِن ْغ ُهَما ُيِ ْن ِمَن َع
ِه ّل ئئا ال ْي ِقيَل َش ْدُخل َو ّناَر ا َع ال ِليَن َم ّداِخ ) . ال
الله صلى الله رأسول على وتنـَّزِّل القرآن جإاء لقد بل

الصلةا عليه إخإبارأه وفي ، عديدةا قضايا في وسلم عليه
. قول من قيل بما والسلما

عائشة خإاصة – المؤمنين أمهُات أن تزِعم والرافضة
فأين ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول خإانتا – وحفصة

؟ بهُذا أخإبرهم الذي الوحي هو
مع يعيش وسلم عليه الله صلى رأسوله الله َتَرك وهل
؟ مماته وبعد حياته في النبوةا مقاما ُيناِسبن ل من

. عظيم بهُتان هذا سبحانك

التي كتلك ، وخإيالت أساطير نسج إلى بحاجإة ولسنا
ّدثا أنه ن ، عنه الله رأضي علّي حق في الرافضة بهُا ُيح
ّده خإيبر في اليهُودي َمرحب َضَرب زاال فما ، نصفين فق
َيقطع الرأضين في يفري الفقارأ ذو سيفه َبَعث حتى و

ُيمسك جإبريل الله الرأض يقطع أن قبل علّي بسيف ل
! ثم السابعة الرأض قبل إل جإبريل أمسكه ! فما نصفين

! لوط قوما قرىَ من علّي أثقل : إنه قال
! الرافضة تروي هكذا

َبل أن َعجب ول ( وهو كتاب أصح في كان إذا هذا ُيق
ّده عن أبيه عن حمارأ ) حديث للكليني الكافي ! بل جإ
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أبي فداك وسلم عليه الله صلى للنبي قال أنه وفيه
!  وأمي
َد َما َباُب 237 ص الول ( المجلد الكافي ففي ْن ِئّمِة ِع َل ا

ّلِه رَأُسوِل ِسلِح ِمْن َتاِعِه ) َو وآله عليه الله ( صلى ال ) : َم

ّدَواّب ِمَن ٍءَشْي َأّوَل َأّن ْيٌر ُتُوّفَي ال ِبضَْ َساَعَة ُعَف رَأُسوُل ُق
ّلِه َطَع وآله عليه الله ( صلى ال َطاَمُه ) َق ُكضُْ َمّر ُثّم خِإ َيْر

ّتى َتى َح ْئَر َأ ِني ِب ْطَمَة َب َبا خَإ َنْفِسِه َفَرَمى ِبُق َنْت ِفيهَُا ِب َكا َف
ُه ْبَر ِنيَن َأِميَر َأّن َورُأِوَي َق ْلُمْؤِم ِإّن ) َقاَل السلما ( عليه ا
ِلَك ْلِحَمارَأ َذ ّلَم ا ّلِه رَأُسوَل َك ) وآله عليه الله ( صلى ال

ِبي:  َفَقاَل أ
َ ْنَت ِب ُأّمي َأ ِبي ِإّن َو أ

ِني َ َث ّد ِبيِه َعْن َح أ
ّدِه َعْن َ جَإ

ِبيِه َعْن أ
ّنُه َ َنِة ِفي ُنوٍح َمَع َكاَن َأ ْيِه َفَقامَا الّسِفي َل ُنوٌح ِإ

َلى َفَمَسَح ِلِه َع ْلِب ِمْن َيْخُرُج َقاَل ُثّم َكَف َذا ُص ْلِحَمارِأ َه ا
ُبُه ِحَمارٌأ َك ُد َيْر ّي ّييَن َس ِب ّن َتُمهُُْم َو ال ُد خَإا ْلَحْم ّلِه َفا ّلِذي ِل ا

ِني َل ِلَك جَإَع ْلِحَمارَأ َذ . ا
عليه الله صلى للنبي قال أنه حمارأ عن عاقل يقول فهُل

ِبي( وسلم أ
َ ْنَت ِب ُأّمي َأ ) ؟َو

ّبال هذا ِقيل لو والله ّيد فكيف ، رأضيه ما لزِ آدما ولد بس
؟ والسلما الصلةا عليه
جإزِء هذا يكون أن السلما إلى ينتسب من يرضى كيف
؟ ِدينه من

الله رأسول فكان وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب أما
ّدوا أن من أعينهُم في أجإّل وسلم عليه الله صلى إليه ُيِح
ّنظر . ال
بن عروةا فقال ، الصديق قبل العدو بذلك شهُِد وقد

قريش إلى عاد وقد – ُمشركا وكان – الثقفي مسعود
ّدثهُم على وفدت لقد والله قوما أي:  قال ، رأأىَ بما ُيح
والله ، والنجاشي وكسرىَ قيصر على ووفدت الملوك

محمد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملكا رأأيت إن
إل نخامة تنخم إن والله ، محمدا وسلم عليه الله صلى

وإذا ، وجإلده وجإهُه بهُا َكَلََدف منهُم رأجإل كف في وقعت
على يقتتلون كادوا توضأ وإذا ، أمره ابتدرأوا أمرهم

ونِّدُحي وما ، عنده أصواتهُم خإفضوا ّمكلَت وإذا ، ضوئهَو
. البخارأي . رأواه له تعظيما النظر إليه

ورأضي وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب حال هذا 
. عنهُم الله

20



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية

الله صلى النبي محبة تزِعم التي الرافضة حال وذاك
. عنهُم الله رأضي بيته وآل وسلم عليه

: الرافضي قال
:  الرابع السؤال

، للكفر موجإب ومودتهُا عائشة محبة بعدما قولنا كان إذا
قتلهُا؟ وأرأاد حارأبهُا من في قولكم هو فما

ّد : الـَّر
أمير إلى ُيسيء هذا بقوله أنه الرافضي يعلم أل

؟ عنه الله رأضي طالب أبي بن علي المؤمنين
ْتل ُيِرد لم عنه الله رأضي علّي . عنهُا الله رأضي عائشة َق

. أّمـَّه يا لهُا قال بل
ْلَجَمل وقعة نهُاية كان لما أنه التارأيخ ففي لُِموح ، ا
منادىَ ونادىَ ، السهُاما من لكالقنفذ وأنه ، عائشة هودج
، جإريح على فّفَُذي ول دبرُم يتبع ل نه: إ الناس في ّعلي

من الهُودج يحملوا أن ًنفرا ّيعل َرَوأم ، ورأّالد لواُدخإَي ول
يضربا أن ًوعمارأا بكر أبي بن محمد وأمر ، القتلى بين

وصل هل:  فسألهُا محمد أخإوها إليهُا وجإاء ، قبة عليهُا
ابن يا ذاك أنت وما ، ل:  فقالت ؟ الجراج من شيء إليك

؟ أما يا أنت كيف:  فقال ، عمارأ عليهُا ّموسل ؟ الخثعمية
 وجإاء! ِكرهت وإن بلى:  قال ؟ بأما لك تلس:  فقالت

: فقال ، ًماَّلسُم المؤمنين أمير طالب أبي بن علي إليهُا
. لك الله يغفر:  فقال ،  بخير: قالت ؟ هّـَّأم يا أنت كيف
أما على ونُّمَلسُي والعيان المراء من الناس وجإوه وجإاء

.  عنهُا الله رأضي المؤمنين
ْتل ُيريد عنه الله رأضي علّي كان فهُل الله رأضي عائشة َق
؟ عنهُا

يأمر بل ، ُيحَمل أن بالهُودج أمر لما ذلك ُيريد كان لو أما
. ذلك وحاشاه ، عليهُا ُيجهُزِ أن

ُتب وفي أما فيهُا التي الدارأ إلى ّعلي جإاء ثم:  التارأيخ ُك
َْتّبَحرأَو عليهُا ّمَلسَف ودخإل فاستأذن ، عائشة المؤمنين

. به
ْلِد عنه الله رأضي علّي أَمَر بل المؤمنين أما من نال من ِبَج

ًا أن التارأيخ ُكتب ففي ، عنهُا الله رأضي عائشة رأضي علي
ّلم لما عنه الله من خَإَرج ثم ، به ورأّحبت عائشة على س

الباب على إن المؤمنين أمير يا:  رأجإل له فقال ، الدارأ
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عمرو بن القعقاع ّعلي َرَفأم!  عائشة من ينالن رأجإلين

ثيابهُما من خرجإهُماُي وأن ، مائة منهُما واحد كل يجلد أن
.

أرأادت لما عائشة المؤمنين أما : أن التارأيخ دواوين وفي
ما بكل عنه الله رأضي ّعلي إليهُا ََثَعب البصرةا من الخروج
نجا لمن وأذن ، ذلك وغير ومتاع وزااد مركب من ينبغي
، المقاما يحب أن إل رجإعَي أن معهُا الجيش في جإاء ممن

البصرةا أهل نساء من مرأها أرأبعين لهُا واخإتارأ
فلما ، بكر أبي بن محمد أخإاها معهُا رَّيوس ، المعروفات

الباب على فوقف ّعلي جإاء فيه ارأتحلت الذي اليوما كان
الهُودج في الدارأ من َْتجإَرَوخإ ، معه الناس وحضر

يعتب ل ّيَِنب يا:  وقالت ، لهُم َْتَعَدو ، الناس َِتّعَدَوف
في ّعلي وبين بيني كان ما والله إنه ، بعضْ على بعضنا

على وإنه ، وأحمائهُا المرأةا بين يكون ما إل مَاِدالق
كان ما والله ، ِْتقََد ص: ّعلي فقال.  الخإيارأ لمن عتبتيَم

عليه الله صلى نبيكم لزِوجإة وإنهُا ، ذاك إل وبينهُا بيني
عاَّدوُم معهُا علي وسارأ.  والخإرةا الدنيا في وسلم

. اليوما ذلك بقية معهُا ِيهَِنب َحّرَوس ، أميال ًعاّشيُوم
ًا أن على يدل وهذا ُتل أن ُيِرد لم عنه الله رأضي علي أما َيق

معهُا سارأ وأنهُا ، عنهُا الله رأضي عائشة المؤمنين
ّدعهُا ّطعن في واحدةا كلمة عنه ُينقل ولم ، وو في ال
. عنهُا الله رأضي عائشة

فيهُم ِمسَْقي أن ًعليا ّيعل أصحاب بعضْ سأل لما ولذلك
فيه فطعن ، عليه ىَبَفأ ، والزِبير طلحة أصحاب أموال

لنا تحل ول دماؤهم لنا يحل كيف:  وقالوا!  السبئية
أما تصير أن يحب  أيكم:فقال ، ًعليا ذلك فبلغ ؟ أموالهُم

. القوما فسكت ؟ سهُمه في المؤمنين

أما عائشة بأن عنه الله رأضي علّي من إقرارأ وهذا
ولكن – سيأتي كما – أيضا عّمارأ إقرارأ وهو ، المؤمنين
بما ول عنه الله رأضي علّي رأضيه بما ترضى ل الرافضة

. عنهُم الله رأضي أصحابه رأضيه

عمارأ قاما فقد ، عنهُم الله رأضي أصحابه فهُمه ما وهذا
ذكر ، عائشة فذكر الكوفة منبر على عنه الله رأضي
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وسلم عليه الله صلى نبيكم زاوجإة إنهُا:  وقال ، مسيرها
. البخارأي . رأواه ابتليتم مما ولكنهُا ، والخإرةا الدنيا في

قال السدي زاياد بن الله عبد طريق من البخارأي ورأوىَ
ّعلي بعث البصرةا إلى وعائشة والزِبير طلحة سارأ لما: 

الكوفة علينا ماِفقد ّعلي بن وحسن ياسر بن عمارأ
في المنبر فوقا ّعلي بن الحسن فكان ، المنبر فصعدا

إليه فاجإتمعنا ، الحسن من أسفل عمارأ وقاما أعله
البصرةا إلى سارأت قد عائشة إن:  يقول عمارأا فسمعت

الدنيا في وسلم عليه الله صلى نبيكم لزِوجإة إنهُا ووالله
إياه ليعلم ابتلكم وتعالى تبارأك الله ولكن ، والخإرةا
؟ هي أما تطيعون

عريب طريق من الصحابة فضائل في أحمد الماما ورأوىَ
ما:  فقال ، جإماعة الجمل يوما عمارأ رأأىَ:  قال حميد بن
: قال.  فيهُا ويقع ، عائشة يسب رأجإل:  فقالوا ؟ هذا

 اتقع! منبوحا مقبوحا  اسكت: فقال عمارأ إليه فمشى
. الجنة في لزِوجإته إنهُا ؟ الله رأسول حبيبة في

َكَر َذ فقال ، عائشة يسب رأجإل سمع ًاعمارأ أن كثير ابن و
الله رأسول لزِوجإة إنهُا والله!  منبوحا مقبوحا  اسكت:

الله ولكن ، والخإرةا الدنيا في وسلم عليه الله صلى
. إياها أو أتطيعوه ليعلم بهُا ابتلكم

. اتَزَِكَل ََهزَِكَل بعدما له قال أنه رأواية وفي
عنه الله رأضي علّي إلى المقّربين أحد قول هذا كان فإذا

، عنهُا الله رأضي عائشة سّب عن ينهُى كان أنه وهو ،
ّدد ُيش َقتلهُا ُيريدون كانوا أنهُم ُيظّن فهُل ، النهُي في و
؟ عنهُا الله رأضي
الله رأضي ياسر بن عمارأ رأضيه ما لنفسنا نرضى ونحن

. عنه
. أسيافنا منهُا الله طهُّر فتنة عن ألسنتنا ونحفظ

َيعرف ول ، لهله الفضل معرفة في الخإيارأ شأن هو هذا
. الفضل أهل إل الفضل

الجمل وقعة في أحداثا من جإرىَ ما كثير ابن َنَقل ولما
: قال
عن الله رأحمه جإرير بن جإعفر أبو ذكره ما ملخص هذا

من الهواء أهل ذكره فيما وليس ، الشأن هذا أئمة
الصحابة على المختلفة الحاديث من وغيرهم الشيعة
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دعوا وإذا ، فيهُا بما ينقلونهُا التي الموضوعة والخإبارأ
ولكم أخإبارأنا لنا:  وقالوا ، عنه عرضواأ الواضح الحق إلى

ُكْم  سَإلٌم: ( لهُم نقول حينئذ فنحن!  أخإبارأكم ْي َل ِغي ل َع َت ْب َن
ِليَن ِه ْلَجا ). ا

: الرافضي قال
:  الخامس السؤال 
عثمان خإلفة وخإلل حياتهُا خإلل النبي زاوج عائشة نأ

على التحريضْ لدرأجإة الخليفة ضد حاد موقف لهُا كان
. نعثل باليهُودي وتشبيهُه قتله
يستوجإب الذي زامانهُا إماما على خإروجإهُا سبب هو فما

عصا وشق السلما دين غير على الموت عليه الخروج
؟ المسلمين

بلسانهُا المقتول ةالخليف لعثمان ومودتهُا حبهُا هو هل
طالب أبي بن لعلي عداوتهُا أما الصحابة وسيوف
 ؟ الصحابة قبل من المختارأ الشرعي الخليفة

ّد : الـَّر
رأضي عثمان ضد الناس عنهُا الله رأضي عائشة ُتحّرض لم

. عنه الله
. عليه ُيعتَمد َنْقل ذلك في يصّح ولم
ُبوا والذين ، عنهُا الله رأضي عائشة على ُكذب وقد َذ ك

اليهُودي رأئاسة تحت الفتنة أوقدوا الذين هم عليهُا
! سبأ ) ابن ( المترّفضْ

عند المؤمنين أما بقدرأ معرفتهُم عليهُا كذبهُم وسبب
، وسلم عليه الله صلى الله رأسول زاوجإة هي إذ ، الناس

ِلموا ، إليه زاوجإاته أحب هي بل إل َيروج ل الباطل أن وع
. عنهُا الله رأضي عائشة المؤمنين بأما ُيلَصق بأن

ما أنهُا أقَسْم بل ، ذلك َنَفْت عنهُا الله رأضي وعائشة
:  عنهُا الله رأضي فقالت ، شيئا ذلك في كتبت

َكَفر ، المؤمنون به آمن والذي َتبُت ما الكافرون به و َك
ًا .  بياض في سواد

ّيع وفيه الحديث رأواةا من وهو – العمش قال - :  تش
ِتب أنه َيرون فكانوا . لسانهُا على ُك

ِلم كما ُبوا عنه الله رأضي علّي مكانة الفتنة أهل ع َت َك َف
ًا لسانهُم على ُتب عثمان على بالخروج فيهُا َيدعون ُك

. عنه الله رأضي
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علّي على ُكِذب كما عليهُا ُكِذب عائشة أن نعتقد فنحن
. عنه الله رأضي
عثمان على وثورأتهُا عائشة مكاتبات الرافضة أثبت فإن

ِبتوا ُيث . عنه الله رأضي علي عن ذلك فل
الله رأضي عائشة وحاشا عنه الله رأضي علّي وحاشا

. الفتنة ُدعاةا من يكونوا أن عنهُا

قتله على التحريضْ لدرأجإة: ( الرافضي قول إن ثم
) نعثل باليهُودي وتشبيهُه

الله رأضي عائشة عن صّح لو وهذا ، صريح كذب هذا أقول
َطق لما عنهُا : لمورأ ، الرافضة به َن

ّدةا الول فكيف ، عنهُا الله رأضي لعائشة عداوتهُم : ش
؟ بقولهُا يأخإذوا

الله رأضي عثمان ُتسمي اليوما إلى تزِال ل والرافضة
) . ( نعثل عنه

أن عنهُا الله رأضي لعائشة الرافضة حب بلغ فهُل
ّبهُوا !!! اللفظ في حتى بهُا يتش

ّينون الرافضة : أن الثاني ( أهل العامة بمخالفة يتد
َلف فيما خإير : كل ذلك في ) ويقولون السنة . العامة خإا
َيروون1/68 ( الكافي ففي ُسئل وقد الله عبد أبي عن ) 

 :
ْلُت ِإْن:  ُق َبَراِن َكاَن َف ْلَخ ُكَما ا ْن ْيِن َع ْد َمْشهُُورَأ رَأَواُهَما َق

ّثَقاُت ُكْم ال ْن َظُر:  َقاَل ؟ َع ْن ْكُمُه َواَفَق َفَما ُي ْكَم ُح َتاِب ُح ِك ْل ا
ّنِة َلَف َوالّس ْلَعاّمَة َوخَإا ُذ!  ا ُيْؤخَإ ْتَرُك ِبِه َف ُي َلَف َما َو ْكُمُه خَإا ُح

ْكَم َتاِب ُح ِك ْل ّنِة ا ْلَعاّمَة َوَواَفَق َوالّس ْلُت.  ا ْلُت:  ُق َداَك جُإِع ِف
ْيَت َأ ْلَفِقيهَُاِن َكاَن ِإْن َأرَأ ْكَمُه َعَرَفا ا َتاِب ِمَن ُح ِك ْل ّنِة ا ، َوالّس

َنا ْد َد َوَوجَإ ْيِن َأَح َبَر ْلَخ ًا ا ْلَعاّمِة ُمَواِفق ًا َوالخَإَر ِل ِلف . َلهُُْم ُمَخا
َأّي ْيِن ِب َبَر ْلَخ ُذ ا َلَف َما:  َقاَل ؟ ُيْؤخَإ ْلَعاّمَة خَإا ُد َفِفيِه ا الّرَشا

.

َطقْت عائشة كانت فلو ! الروافضْ به تلّفظ لما بذلك َن

الشيعة بأن بأنفسهُم يعترفون الرافضة أئمة : أن الثالث
َتلة هم . عنه الله رأضي عثمان َق

. بذلك ويتبّجحون
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ُيصّرح َلة هم الشيعة بان المعاصر الصّفارأ و َت عثمان َق

ّتهُم ، عنه الله رأضي ّطط هو بأنه ياسر بن عمارأ وي المخ
. لذلك
:  هنا بصوته وهو

http://www.albrhan.com/arabic/video/index.html

ّذب َك ! الّصفارأ و
الله رأضي عثمان عن ُيداِفعان كانا والحسين الحسن فإن
. عنه
:  كثير ابن قال
يوما إلى القعدةا ذي أواخإر من مستمرا الحصارأ كان

ذلك قبل كان فلما ، الحجة ذي من عشر الثامن الجمعة
المهُاجإرين من الدارأ في عنده للذين عثمان قال بيوما

بن الله عبد فيهُم ، سبعمائة من قريبا وكانوا-  والنصارأ
ومروان والحسين والحسن الزِبير بن الله وعبد عمر
فقال-  وهَُعَنَمل تركهُم ولو ، مواليه من وخإلق هريرةا وأبو
وأن ، يده يكف أن حق عليه لي من على ِمسْقُأ:  لهُم

وأبنائهُم الصحابة أعيان من وعنده.  لهزَِِْنم إلى ينطلق
. ّحر فهُو سيفه أغمد من:  لرقيقه وقال ، غفير ّجإم

، المر واشتد ، خإارأج من ِيَموح داخإل من القتال َدَرََبف
على ّتدل رأؤيا المناما في رأأىَ عثمان أن ذلك سبب وكان

ًوشوقا ، موعوده رأجإاء الله لمر فاستسلم ، أجإله اقتراب
بنيا خإير وليكون ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى
َله  حيث آدما ْت ّني: ( قال حين أرأاد أخإوه َق ُد ِإ ِريِ َء َأْن ُأ ُبوُ َت

ْثِمي ِإ ْثِمَك ِب ِإ ُكوَُن َو َت ِر َأْصَحاِب ِمْن َف ّنا ِلَك ال َذ ُء َو ِلِميَن َجَزا ّظا  )ال
ورُأوي أن آخإر من خَإَرَج من عند عثمان من الدارأ بعد أن

.َعزَِمَا عليهُم في الخروج الحسن بن علّي ، وقد جُإِرح 
 اهـ . 

والحسين الحسن أن من التارأيخ ُكتب في الثابت فهُذا
عن الدفاع أرأاد ممن وكانا ، الدارأ في عثمان مع كانا

. معه والقتال بل عثمان
على خَإَرجإوا الذين هم البيت آل : إن ذلك بعد ُيقال فهُل

؟ عثمان
َبة َمنقَصة هذه إن َل َدح مما وليست ، ومث . البيت آل به ُيم
َيم من ليس الغدرأ إن . الّرجإال ِش
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.  الوفاء عنهُم والمعروف بل البيت بآل المظنون وإنما
وقرابته وسلم عليه الله صلى النبي نسل وهم ؟ ل كيف

.
: الرافضي قول وأما

يستوجإب الذي زامانهُا إماما على خإروجإهُا سبب هو فما ( 
عصا وشق السلما دين غير على الموت عليه الخروج

) ؟ المسلمين
الله ُيصلح أن رأجإاء خَإَرجإْت بل ، عليه َتخَرج لم : هي أقول

. فئتين بين بهُا
جإاءت إنما أنهُا مهِْلُعت ّعلي إلى عائشة أرأسلت فقد

. التوارأيخ ُكتب في . كما للصلح
ّدما وقد َنْت أنهُا تق َث وأثنى ، عنه الله رأضي علّي على أ

. عليهُا
لم أنهُا مع ، فيه كان لما ذلك خإروجإهُا في نِدمت أنهُا كما

. للصلح إل أصل تخرج
مسيري عن تنهُاني أن منعك ما:  عمر لبن عائشة قالت

أنك وظننت ، أمرك على استولى قد رأجإل رأأيت:  قال ؟
نهُيتني لو أنك أما:  قالت الزِبير ابن يعني.  تخالفيه لن
. ُخإرجإت ما

والذين ودعاتهُا الفتنة أهل هم الحرب أنشب الذي إن ثم
ّتروا . عنه الله رأضي علّي بحّب تس

ِلفون كانوا الذين وهم ًا ُيخا ، يأتمروا لم أمرهم إن ، علي
. ينتهُوا لم نهُاهم وإن

. ومكان زامان كل في المحبة أدعياء شأن هو وهذا
رأضي ياسر بن عمارأ أن دعوىَ من الصّفارأ قاله ما وهل
عنه الله رأضي عثمان ضد الثورأةا قاد الذي هو عنه الله

؟ عنهُا الله رأضي عائشة حق في هنا قولك عليه ينطبق
. ذلك من وعائشة ياسر بن عمارأ ُنبرئ أننا مع

؟ ُتثبتونه وأنتم
: قولك من قررأته ما ضوء في أثبتموه عما فأجإيبوا

دين غير على الموت عليه الخروج يستوجإب الذي(
) .؟ المسلمين عصا وشق السلما

: الرافضي قال
:  السادس السؤال
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كنت :"من نصه ما علي حق (ص) في الله رأسول قال
.موله"  فعلي موله
.بعدي"  مؤمن كل ولي وهو ، منه وأنا مني "علي

."  وأطيعوا له فاسمعوا فيكم خإليفتي هذا إن"
."  علي مع والحق الحق مع "علي
أطاع فقد أطاعني ومن أطاعني فقد عليا أطاع "من

.الله" 
علي خإلفة على تدل ل الحاديث هذه كل كانت فإذا

تطلبونهُا التي العبارأات هي فما ، بالخلفة وأحقيته
؟ النبي بعد الخليفة على للدللة

دليل موله فعلي موله كنت من النبي قول كان وإذا
بكر أبا يحب كان زاعمكم حسب فالنبي ، فقط محبة
استخدما النبي أن تفيد أحاديث عندكم فهُل.  وعمر
؟ معهُما اللفاظ نفس
؟ بعدي مؤمن كل وليا وعمر بكر أبا ن: إ لهُما قال وهل

 ؟ فقط محبة دليل القول هذا أن طالما

ّد : الـَّر
 

أحمد الماما " رأواه موله فعلي موله كنت من: "  حديث
. صحيح حديث وهو ، وغيره

" بعدي مؤمن كل ولي وهو منه وأنا مني عليا: "  وحديث
. صحيح وهو ، والترمذي أحمد الماما رأواه
قال وسلم عليه الله صلى النبي أن السنة أهل عند وصّح

من هارأون بمنزِلة مني تكون أن ترضى أما:  ّعليِل
. ومسلم البخارأي . رأواه موسى
ّينه هذا ويوّضح ُيب ما وهو ، الرواية هذه سبب في جإاء ما و

أبيه عن سعد بن مصعب طريق من ومسلم البخارأي رأواه
تبوك إلى خإرج وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن

؟ والنساء الصبيان في أتخلفني:  فقال ، ًعليا واستخلف
موسى من هارأون بمنزِلة يِّنم تكون أن ترضى أل:  قال

. بعدي نبي ليس أنه إل ؟
َلفه قد والسلما الصلةا عليه وموسى عليه هارأون خَإ

ّبـَّه لميقات موسى ذهب عندما والسلما الصلةا . رأ
. قبله مات لنه ، النبوةا في َيخلفه ولم
:  القرطبي الماما قال
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بمنزِلة ِدرُي لم وسلم عليه الله صلى النبي أن خإلف ل
هارأون أن خإلف ول ، بعده الخلفة موسى من هارأون

، بعده خإليفة كان وما ، السلما عليهُما موسى قبل مات
: " بقوله أرأاد فلو ، نون بن يوشع الخليفة كان وإنما
: لقال ، الخلفة"  موسى من هارأون بمنزِلة مني أنت
دل هذا لَُقي لم فلما ، موسى من يوشع بمنزِلة مني أنت
على استخلفتك يأن أرأاد وإنما ، هذا ِدرُي لم أنه على

هارأون كان كما أهلي عن وغيبوبتي حياتي في أهلي
. . اهـَّ رأبه مناجإاةا إلى خإرج لما قومه على موسى خإليفة

:  عنه الله رأضي علّي قول السنة أهل عند وصح
المي النبي لعهُد إنه ةََمسّالن رأَوب الحبة فلق والذي 

ول ، مؤمن إل نيّحبُي ل أن ّإلي وسلم عليه الله صلى
. مسلم . رأواه منافق إل يبغضني

وأطيعوا له فاسمعوا فيكم خإليفتي هذا إن: "  حديث أما
الله رأسول عن يصح ل مكذوب موضوع حديث " فهُو
. وسلم عليه الله صلى

ِلفه أن لحد كان ما صح ولو رأضي لعلّي كان وما ، ُيخا
الله صلى الله رأسول وصية ُينّفذ ول ، يسكت أن عنه الله

. وسلم عليه
الله صلى الله رأسول أن ُيزِعم أن ِلعلّي منقصة وحسبك

. ُينّفذه ولم بأمر أمره وسلم عليه
َد قيس بن حفص سأل رأضي علي بن الحسن بن الله عب
فقد ، : امَسح . فقال الخّفين على المسح عن عنهُم الله

: : فقلت . قال عنه الله رأضي الخطاب بن ُعمر َمَسح
؟ تمسح أنت أسألك إنما
ِبرك لك أعجزِ : ذاك قال ُأخإ رأأيي عن وتسألني ُعمر عن ! 

ًا كان . َفُعَمر ّني خإير أبا : يا . فقلت الرأض ملء ومن ِم
ًا فإن ، محمد ّية منكم هذا أن َيزِعمون ناس ! تق
إن : اللهُم – والمنبر الَقبر بين ونحن – لي : فقال قال
َلّي تسمعّن فل ، والعلنية السر في قولي هذا قول َع
رأضي عليا أن َيزِعم الذي هذا : من قال . ثم بعدي أحد
ًا كان عنه الله عليه الله صلى الله رأسول وإن ، مقهُورأ

علّي على بإزارأاء وكفى ؟ ُينفذه ولم بأمر أَمَره وسلم
وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن ُيزِعم أن وَمنَقَصة

. ُينِفذه ولم بأمٍر أَمره
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."  علي مع والحق الحق مع "علي: "  حديث وكذلك
فقد أطاعني ومن أطاعني فقد عليا أطاع "من:  وحديث

" الله أطاع
في صّح وفيما ، العلم أهل عند تصح ول تثبت ل هذه

. وكفاية ُغنية الحسن أبي فضائل
الله رأضي الحسن أبي سيرةا في التفصيل لي وسبق

: هنا والتفصيل ، وأرأضاه عنه
http://saaid.net/Doat/assuhaim/  146  .htm

: الرافضي وقول
علي خإلفة على تدل ل الحاديث هذه كل كانت فإذا

تطلبونهُا التي العبارأات هي فما ، بالخلفة وأحقيته
؟ النبي بعد الخليفة على للدللة

ّد : الـَّر
على تدّل – منهُا صّح ما – الحاديث هذه كانت لو أقول
الحسن لبي يجوزا أكان بالخلفة وأحّقيته علّي خإلفة
ّدين في وإمامته شجاعته مع وأرأضاه عنه الله رأضي – ال
؟ السكوت له يجوزا أكان
عليه الله صلى النبي وصية تنفيذ ترك له يجوزا أكان

؟ وسلم
تطعنون الثلثة الخلفاء خإلفة في تطعنون حينما إنكم
 تشعرون ل حيث من عنه الله رأضي علّي في

؟ ذلك كيف
تنفيذ في قّصر أنه عنه الله رأضي علّي في تطعنون

ووالد عّمه وابن وسلم عليه الله صلى الله رأسول وصية
ّد زاوجإته ! أولده وجإ

ّكد ومما وصية ُيوِص لم والسلما الصلةا عليه أنه يؤ
عبد طريق من البخارأي رأواه ما بيته آل من لحد صريحة

خإرج عنه الله رأضي طالب أبي بن علي أن عباس بن الله
الذي وجإعه في وسلم عليه الله صلى الله رأسول عند من

أصبح كيف الحسن أبا يا:  الناس فقال ، فيه توفي
بحمد أصبح:  فقال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رأسول

: له فقال المطلب عبد بن عباس بيده فأخإذ.  بارأئا الله
رأسول لرأىَ والله وإني ، العصا عبد ثلثا بعد والله أنت
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، هذا وجإعه من يتوفى سوف وسلم عليه الله صلى الله
اذهب.  الموت عند المطلب عبد بني وجإوه لعرف إني
فيمن فلنسأله وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى بنا

غيرنا في كان وإن ، ذلك علمنا فينا كان إن.  المر هذا
سألناها لئن والله إنا:  ّعلي فقال.  بنا فأوصى علمناه
يعطيناها ل فمنعناها وسلم عليه الله صلى الله رأسول
الله صلى الله رأسول أسألهُا ل والله وإني ، بعده الناس

. وسلم عليه
تلك من يفهُم عنه الله رأضي طالب أبي بن علّي كان فلو

أكان وسلم عليه الله صلى النبي وصّي أنه النصوص
عليه الله صلى الله رأسول سألناها لئن والله إنا:  يقول
ل والله وإني ، بعده الناس يعطيناها ل فمنعناها وسلم
. وسلم عليه الله صلى الله رأسول أسألهُا
بن السود عن إبراهيم طريق من ومسلم البخارأي ورأوىَ

: فقالت. وصيا كان عليا أن عائشة عند واُرَكَذ:  قال يزِيد
قالت أو صدرأي إلى مسندته كنت فقد ؟ إليه ىَأوص متى

وما حجري في انخنث فلقد بالطست فدعا ، حجري: 
؟ إليه ىَأوص فمتى ، مات أنه شعرت

بالخلفة أوصى وسلم عليه الله صلى النبي كان ولو
قبل الرافضة علماء اخإتلف فلماذا عنه الله رأضي ِلعلّي

؟ الوصية في غيرهم
أوصى : هل بينهُم فيما اخإتلفوا قد الرافضة فعلماء
؟ ُيوِص لم أو ِلعلّي وسلم عليه الله صلى الله رأسول

الله رأسول يا : أخإطأت يقول وِقحا رأافضيا مّرةا وسمعت
. ُتوِص لم إذ

ّبحه ّبحه خإطيب من الله ق ّطئ مذهب من الله وق ُيخ
. وسلم عليه الله صلى الله رأسول

! بعينه التناقضْ هو وهذا
ّطئونه وفريق ِلعلّي أوصى أنه يزِعمون ففريق لم لنه ُيخ

. ُيوِص

ُبويع لمن بالوفاء وسلم عليه الله صلى النبي أوصى وقد
؟ تأمرنا فما:  قالوا.  فتكثر خإلفاء ستكون:  فقال ، أولً
فإن ، حقهُم وأعطوهم ، فالول الول ببيعة واُف:  قال
. ومسلم البخارأي . رأواه استرعاهم عما سائلهُم الله

ً له ُبويع فالذي . بكر أبو هو أول
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: الرافضي فقول
دليل موله ّفعلي موله كنت من النبي قول كان وإذا 

بكر أبا يحب كان زاعمكم حسب فالنبي ، فقط محبة
استخدما النبي أن تفيد أحاديث عندكم فهُل.  وعمر
؟ معهُما اللفاظ نفس
؟ بعدي مؤمن كل وليا وعمر بكر أبا ن: إ لهُما قال وهل

فـَّ
ّد : الـَّر

وأبو ، فظاهره بكر لبي وسلم عليه الله صلى محبته أما
ّكاه عنه الله رأضي بكر ّكاه تعالى الله زا صلى رأسوله وزا
. وسلم عليه الله

: ذلك فمن
ِنَي: (  تعالى قوله ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ِر ِفي ُهَما ِإ َغا ْل ْذ ا ُقوُُل ِإ ِه َيِ ِب ل ِلَصاِح
ّلَه ِإّن َتْحَزْن َنا ال َع ْنَزَل َم َأ ّلُه َف َتُه ال َن ِكي ِه سَإ ْي َل ُه َع َد ّيِ َأ ٍد َو ُنوُ َها َلْم ِبُج ْو َتَر

. (
أبو هو الغارأ في وسلم عليه الله صلى معه كان والذي

. عنه الله رأضي بكر
َطَر فمن ؟ الهُجرةا في بكر أبي غير وماله بنفسه خإا
وسلم عليه الله صلى الله رأسول خإرج لما:  أسماء قالت
خإمسة معه كله ماله بكر أبو احتمل معه بكر أبو وخإرج
:  قالت. معه بهُا فانطلق ، درأهم آلف ستة أو ، آلف

: فقال ، بصره ذهب وقد ، قحافة أبو جإدي علينا فدخإل
قلت:  قالت!  نفسه مع هِالَِمب فجعكم قد لرأاه إني والله

ُفأخإذت:  قالت.  كثيرا خإيرا لنا ترك قد إنه ، أبت يا كل: 
فيهُا يضع أبي كان البيت في ةّاكو في فوضعتهُا أحجارأا

ضع:  فقلت بيده أخإذت ثم ، ثوبا عليهُا وضعت ثم ، ماله
بأس ل:  فقال يده فوضع.  المال هذا على أبت يا يدك
. بلغا لكم هذا ففي ، أحسن فقد هذا لكم ترك كان إن

أسكن أن أرأدت ولكني ، شيئا لنا ترك ما والله ول:  قالت
وأورأده ، السيرةا في إسحاقا ابن . رأواه بذلك الشيخ

. صحيح : وإسناده . الصلبي د وقال ، التوارأيخ أصحاب

ِذيِ: (  تعالى وقوله ّل َء َوا ْدِق َجا َق ِبالّص ّد ِه َوَص ِئَك ِب َل ُهُم ُأو
ُقوَُن ّت ْلُم )  ا
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: بالصدقا جإاء والذي:  الية هذه تفسير في جإاء فإنه
بكر أبو:  به قّاوصد ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول
. عنه الله رأضي

عليه الله صلى محبته على تدل التي الحاديث وأما
ذلك: فمن ، الراشدين للخلفاء وتزِكيته وسلم
:  وسلم عليه الله صلى قوله

عضوا المهُديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم
كل فإن ، المحدثات والمورأ وإياكم ، بالنواجإذ عليهُا
ماجإه وابن والترمذي أحمد الماما . رأواه ضللة بدعة

. وغيرهم
اقتدوا:  الشيخين حق في وسلم عليه الله صلى وقوله

أحمد الماما . رأواه وعمر بكر : أبي بعدي من باللذين
. صحيح حديث وهو ، والترمذي

ّديق خإلفة على النّص في أصرح هو ما هناك بل الص
: ذلك فمن ، عنه الله رأضي
بن جإبير بن محمد عن طريق من ومسلم البخارأي رأوىَ

عليه الله صلى النبي امرأةا أتت:  قال أبيه عن مطعم
ولم جإئت إن أرأأيت:  قالت.  إليه ترجإع أن فأمرها وسلم
: وسلم عليه الله صلى قال-  الموت تقول كأنهُا-  أجإدك

. بكر أبا فأتي تجديني لم إن
كنت لو:  بكر أبي حق في وسلم عليه الله صلى وقال
أخإي ولكن ، بكر أبا لتخذت خإليل أمتي من متخذا

الله رأضي عباس ابن حديث من البخارأي . رأواه وصاحبي
الله رأضي مسعود ابن حديث من مسلم ورأواه ، عنهُما

. عنه
رأضي بكر لبي والّصحبة الخإّوةا إثبات في صريح فهُذا
: بكر أبي عن قال وسلم عليه الله صلى فإنه ، عنه الله
. وصاحبي أخإي
: أيضا ذلك ومن

الله رأسول خإرج:  قال عباس بنا عن البخارأي رأوه ما
عاصبا فيه مات الذي مرضه في وسلم عليه الله صلى
عليه وأثنى الله فحمد ، المنبر على فقعد ، ةَـَّقْرِِخب رأأسه

نفسه في ّعلي ّنَأم أحد الناس من ليس إنه:  قال ثم ،
من متخذا كنت ولو ، قحافة أبي بن بكر أبي من وماله
السلما خإلة ولكن خإليل بكر أبا لتخذت خإليل الناس
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خإوخإة غير المسجد هذا في خإوخإة كل عني واُّدس ، أفضل

. بكر أبي
بكر أبي خإلفة على الصريح الصحيح النص فيه ومما
رأضي عائشة حديث من مسلم رأواه ما عنه الله رأضي

عليه الله صلى الله رأسول لي قال:  قالت عنهُا الله
كتبأ حتى وأخإاك بكر أبا لي ادعي:  مرضه في وسلم
 أنا: قائل ويقول ّنََمُتم يتمنى أن أخإاف فإني ، كتابا
.  بكر أبا إل والمؤمنون الله ويأبى.  أولى

:  الحنفي العزِ أبي ابن قال
] وسلم عليه الله صلى النبي [ يعني ًعهُدا كتب ولو

يأبى:  وقال تركه ثم كتابته أرأاد قد بل ، بكر لبي هََبَتكَل
مجرد من أبلغ هذا فكان.  بكر أبا إل والمسلمون الله

المسلمين ّدل وسلم عليه الله صلى النبي فإن ، العهُد
من متعددةا بأمورأ إليه وأرأشدهم بكر أبي استخلف على

له حامد بذلك ٍرأاض إخإبارأ بخلفته وأخإبر ، وأفعاله أقواله
المسلمين أن علم ثم ًعهُدا بذلك يكتب أن على مَازَِوع ،

.   . اهـَّ بذلك اكتفاء الكتاب فترك عليه يجتمعون

الذي مرضه مرض لما وسلم عليه الله صلى أنه ذلك ومن
بكر أبا واُرُ م: فقال ، فأذن الصلةا فحضرت فيه مات

إذا أسيف رأجإل بكر أبا إن:  له فقيل ، بالناس ّفليصل
وأعاد ، بالناس صليُي أن يستطع لم مقامك في قاما

، بالناس فليصل بكر أبا واُرُ م: الثالثة فأعاد ، له فأعادوا
وسلم عليه الله صلى النبي َدجَإَوف ، فصلى بكر أبو فخرج

بكر أبو فأرأاد ، رأجإلين بين يَهُادُي فخرج ةّـَِّفخإ نفسه من
أن وسلم عليه الله صلى النبي إليه فأومأ يتأخإر أن

البخارأي . رأواه جإنبه إلى جإلس حتى به َيِتُأ ثم مكانك
. ومسلم

نبيكم إن:  عنه الله رأضي طالب أبي بن علي قال ولهُذا
ُْتَمي ولم ًقتل لَْتُقي لم الرحمة نبي وسلم عليه الله صلى
، بالصلةا فيؤذنه بلل يأتيه وأياما ليالي مرض ، فجأةا
، بالناس ّلَصُفلي بكر أبا ائت:  فيقول مكاني يرىَ وهو
في ُرتَظَن وسلم عليه الله صلى الله رأسول َضُِْبق فلما

فرضينا ، الدين وقواما السلما عظم الصلةا فإذا أمري
لديننا وسلم عليه الله صلى الله رأسول رأضيه من لدنيانا
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الكبرىَ الطبقات في سعد ابن . رأواه بكر أبا بايعنا ،
دمشق تارأيخ في عساكر وابن التمهُيد في البر عبد وابن

.
بكر أبا وسلم عليه الله صلى النبي أمر لقد:  رأواية وفي

في ول ، بغائب أنا ما لشاهد وإني بالناس يصلي أن
عليه الله صلى النبي به رأضي ما لدنيانا فرضينا ، مرض
. لديننا وسلم
أبي بن علي المؤمنين أمير به رأضي بمن نرضى فنحن
. عنه الله رأضي طالب

َيع عنه الله رأضي عليا أن - وسيأتي وفاةا بعد بكر أبا با
-  عنهُا الله رأضي فاطمة

ََثَعب وسلم عليه الله صلى النبي أن ذلك على يدّل ومما
حجة قبل التي الحجة في عنه الله رأضي الصديق بكر أبا

العاما بعد يحج ل أل:  الناس في يؤذن عليهُا رهّأمو الوداع
.  عريان بالبيت يطوف ول ، مشرك

عاما ّيحج فلم ، العاما ذلك في الناس إلى بكر أبو فنبذ
وسلم عليه الله صلى النبي فيه حج الذي الوداع حجة

.  كِشرُم
الله صلى الله رأسول أرأدف ثم:  للبخارأي رأواية وفي
.  ببراءةا يؤذن أن هَرَوأم طالب أبي بن ّيَِلِعب وسلم عليه
ًا أن على يدّل وهذا أبي إمرةا تحت كان عنه الله رأضي علي
ْبل التي الحّجة تلك في بكر . الوداع حّجة َق

بكر أبي أخإوةا إثبات في صريحة صحيحة أحاديث فهُذه
النّص وفي بل ، وسلم عليه الله صلى للنبي وصحبته

. خإلفته على

. وِفعله بقوله بكر أبي خإلفة أثبت عنه الله رأضي وعلّي
ّدما فقد قوله أما به رأضي ما لدنيانا فرضينا:  قوله تق

. لديننا وسلم عليه الله صلى النبي
: فـَّ ِفعله وأما
. الخلفة أمر في بكر أبي منازاعة َعدما

علّي كان ولو ، عنه الله رأضي بكر أبي لحكاما قبوله
يرىَ أو ، الخليفة هو ليس بكر أبا أن َيرىَ عنه الله رأضي

ُيمضِْ لم – الرافضة تقول كما – محمد آل لحق غاصب أنه
. أحكامه

، بكر أبي ِلَسبي قبوله أمضاها التي الحكاما أظهُر ومن
من جإارأية أخإذ عنه الله رأضي طالب أبي بن علي فإن
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ْبي من الحنفية بن محمد أما فإن ، حنيفة بني َسبي َس
ُيقال أّمـَّه إلى ُينسب علي بن ومحمد ، حنيفة بني : ف

. الحنفية بن محمد
ًا كان فلو أكان بكر أبي خإلفة َيرىَ ل عنه الله رأضي علي

ّية يأخإذ ّيرها َحرب سبايا من سب ّديق بهُا وأَمر س رأضي الص
؟ عنه الله
صلى النبي وفاةا بعد العاص بن سعيد بن خإالد َقِدما ولما
بن عمر فلقي ديباج جإبة وعليه بشهُر وسلم عليه الله

: يليه بمن عمر فصاح طالب أبي بن وعلي الخطاب
فقال.  جإبته قواّفمزِ ؟ الحرير لبسَأي ، جإبته عليه مزِقوا

عليهُا لبتمُأغ مناف عبد بني يا الحسن أبا يا:  ِلعلّي خإالد
الق ؟ خإلفة أما ترىَ غالبةُأم:  السلما عليه ّعلي فقال ؟
. مناف عبد بني يا منكم أولى المر هذا على غالبُي ل: 

كاذب يزِال ل والله ، فاك الله ّفضْ:  لخالد عمر وقال
َكره نفسه ّإل ّيضر ل ثم ، َقلت فيما يخوض َذ جإرير ابن . 

. وغيرهم كثير وابن عساكر وابن تارأيخه في الطبري

الله رأضي البيت آل أئمة بهُا شهُد بكر أبي وفضائل
: ذلك فمن ، عنهُم

إسحاقا أبي طريق من الفراد في الدارأقطني هأخإرجإ ما
يقول ًعليا سمعت كم أحصي ل:  قال يحيى أبي عن

لسان على بكر أبا ىَّمس وجإل عزِ الله إن:  المنبر على
في حجر ابن . ذكره ًيقاِّدص وسلم عليه الله صلى نبيه

. الصابة
محمد بن جإعفر عن جإيد بسند البغوي وأخإرج:  قال

أبو يناِلَو:  قال جإعفر بن الله عبد عن أبيه عن الصادقا
. علينا ُاهَْنحأو ، بنا أرأحم ؛ خإليفة فخير بكر

: عنه الله ورأضي الله رأحمه الصادقا جإعفر الماما لوقو
َدني َل .  مرتين بكر أبو أْو
فاطمة هي أّمه أن ، مرتين بكر أبو أولدني:  قوله وسبب

أسماء هي وجإدته ، بكر أبي بن محمد بن القاسم بنت
. ربك أبي بن الرحمن عبد بنت
ّده في يفتخر فهُو ّدعي من يأتي .. ثم جّإـَّ ّتباعه ي ويلعن ا
ّد . هـَّامـَّإم جإـَّ
عن سأله وقد حفصة أبي بن لسالم الصادقا جإعفر لووق

ّلهُُما سالم : يـَّا فقال ، وعمر بكر أبي من وابرأ ، تو
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يا : رجإعف قال ثم ، هدىَ إمامي كانا فإنهُما ، عدوهما
ّده الرجإل أيُسّب سالم نالتني ل ، جإدي بكر أبو ؟ جإـَّـَّ

لم إن القيامة يوما وسلم عليه الله صلى محمد شفاعة
. عدوهما من أَرْوأب ، أتولهما أكن

 –أبيه - عن الصادقا جإعفر وهو – محمد بن جإعفر ورأوىَ
الله رأضي – علي بن الحسين بن علي بن محمد هوو

بن علي يعني – أبي إلى رأجإل : جإاء قال ، أجإمعين عنهُم
: - فقال العابدين زِينِب والمشهُورأ المعروف ، الحسين
:قال ؟ تسأل الصديق عن:  قال ؟ بكر أبي عن أخإبرني
؟ الصديق وتسميه

؛ مني خإير هو من صديقا سماه قد ، أمك : ثكلتك قال 
والنصارأ والمهُاجإرون وسلم عليه الله صلى الله رأسوُل

ّدقا فل ، صديقا هـََّّمسُي لم فمن ، اذهب ، قوله الله ص
ففي ٍرْأمـَّ من كان فما ، هُماّلََووت وعمر بكر أبا ّفأحب
.  ُعنقي

، العابدين زاين إلى فجلسوا العراقا من قوما قدما ولما
عثمان في ابتـَّركوا ثم ، فسبوهما وعمر بكر أبا فذكروا
. فشتمهُم ، ابتـَّراكا

ًا فيه وقعوا : يعني وابتركوا ًا وقوع . شديد

الله صلى الله رأسول وزايري بمكانة لعلمهُم إل ذلك وما
جإاء لما ولذا ، الغارأ في صاحبه ِوبمكانة ، وسلم عليه
بكر أبي منزِلة كانت كيف:  العابدين زاين فسأل رأجإل

فأشارأ ؟ وسلم عليه الله صلى الله رأسول عند وعمر
.  الساعة نهِم لتهُماِزِْ: لمن قال ثم القبر إلى بيده

ّير ُيصاحب وهل ؟ الخإيارأ إل الخ
ّطّي ُينبّت وهل في إل تنبت *** وهل وشيجه إل الَخ

 الشجر منابتهُا
ٌد انتقص فإذا عنهُما الله رأضي – عمر انتقص أو بكر أبا أح

ّتخذهما لمن منتقٌص الحقيقة في فإنه–  صديقين ا
. وصاحبين
نسب ِصلة بهُما له كان ولمن تولّهما لمن وُمنتِقص

. رابةَوق
وأساء الصادقا جإعفر الماما سب فقد بكر أبا سّب فمن
. إليه
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محمد آل غصبا وُعمر عنه الله رأضي الصديق كان وإذا
ِكحونهُم أكانوا – الرافضة تزِعم كما – حّقهُم ، ُينا

َيتزِّوجإون ُيزِّوجإونهُم منهُم ف ؟ و
.  عداوةا وجإود في ُمتصّورأ غير هذا إن

زاّوج علّي الماما فإن ، الرافضة تزِعمه ما خإلف وهذا
. كلثوما أما ابنته عمر

بـَّ المعروف – علي بن الحسين بن علي بن محمدو
بكر أبي بن محمد بن القاسم بنت فاطمة ) تزِّوجالباقر(

. عنهُم الله رأضي
ّدةا بن الرحمن عبد بنت أسماء:  هي الصادقا جإعفر وجإ

. عنهُم الله رأضي ربك أبي

ّدما كما علّي بنت كلثوما أما تزِّوج عنه الله رأضي وُعمر . تق
بكارأ بن الزِبير عن دمشق تارأيخ في عساكر ابن رأوىَ
الله صلى الله رأسول بنت فاطمة ولد تسمية في قال
بن عمر خإطبهُا ّعلي بنت كلثوما وأما:  قال وسلم عليه

أبا يا زاوجإني:  وقال طالب أبي بن ّعلي إلى الخطاب
وسلم عليه الله صلى الله رأسول سمعت فإني ، الحسن

نسبي إل القيامة يوما منقطع وصهُر نسب كل:  يقول
تزِوج.  ورأقية ًزايدا لعمر فولدت ، إياها جإهّوزََِف.  وصهُري

يترك ولم ، عنده فماتت نعيم بن إبراهيم عمر بنت رأقية
آل مولى أسلم بن خإالد هََلَتق ، عمر بن زايد َلُِتوق ، ًولدا
بن لعمر َْقَبي ولم ، ًولدا يترك ولم ، خإطأ الخطاب بن عمر

.  علي بنت كلثوما أما من ولد الخطاب

، الرواية هذه ُينكرون ِلُعَمر بغضهُم نتيجة والرافضة
. صحيحة ثابتة وهي

عليه الله صلى النبي محبة إثبات في أحاديث فهُذه
. وعمر بكر لبي وسلم
النبي بعد بكر أبي خإلفة على النص في أحاديث وهذه
. وسلم عليه الله صلى
أبي إمامة إثبات في البيت آل أئمة بعضْ عن آثارأ وهذه

. وُعمر بكر
ولمن ، عقل له كان لمن والمنقولت المعقولت وهذه
. قلب له كان
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لي الحنفية بن لمحمد قلت:  الجعد أبي بن سالم قال
لنه:  قال ؟ غيره فيهُم ذكرُي ل حتى بكر أبو مّاُدق شيء
حتى كذلك لَزَِي فلم ، أسلم حين إسلما أفضلهُم كان

.  الله قبضه
طالب أبي بن علي بن محمد هو الحنفية بن ومحمد
. أبيه وعن عنه الله رأضي

: الرافضي قال
:  السابع السؤال

أن تتقاتلن فرقتان بأي فترضُي ةالعقلني لمبدأ تبعا
أن أو ، الباطل على والخإرىَ حق على حداهماإ تكون

على السؤال نفس فطبقوا الباطل؟ على الثنتين
. وصفين الجمل معارأك

ّد : الـَّر
! لغوي تصحيح إلى ) يحتاجفرقتان بأي فترضُي: ( قوله

يكون أن ُيمكن : أل العقلنية لمبدأ : تبعا ونقول
؟ حّق على الفريقان

. : بلى الجواب
ِلين اليمان َوْصف الله أثبت وقد تبارأك فقال ، للمقتت

ِإْن: (   وتعالى َتاِن َو َف ِئ ِنيَن ِمَن َطا ْؤِم ْلُم ُلوُا ا َت َت ْق ِلُحوُا ا َأْص ُهَما َف َن ْي َب
ِإْن َغْت َف ُهَما َب َدا َلىَ ِإْح ُلْخَرىَ َع ُلوُا ا ِت َقا ِتي َف ّل ِغي ا ْب ّتىَ َت َء َح َلىَ َتِفي ِإ
ِر ِه َأْم ّل ِإْن ال َءْت َف ِلُحوُا َفا َأْص ُهَما َف َن ْي ْدِل َب َع ْل ُطوُا ِبا ْقِس َأ ّلَه ِإّن َو ُيِِحّب ال

ِطيَن ْقِس ْلُم ) . ا
ّدما كما بينهُما الصلح فتّم الَجَمل أهل أما واكرما ، تق

، عنهُا الله رأضي عائشة المؤمنين أما عنه الله رأضي علّي
. ذلك غير الحسن بأبي ُيظّن ول

. التحكيم أمر على الصطلح فتم ِصّفين أهل وأما
. الخإر على بغى فريقا أن نعلم فل

ّنَما: (  وتعالى سبحانه قال وقد ُنوَُن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة ا َوُ ِلُحوُا ِإْخ َأْص َف
ْيَن ُكْم َب ْيِ َوُ ُقوُا َأَخ ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ) . ُتْرَحُموَُن َل

أنت تستطيع فهُل ، الطائفتين لكل اليمان أثبت فالله
؟ الطائفتين إحدىَ عن اليمان تنفي أن

ِلِفين أن وسلم عليه الله صلى النبي أثبت وقد َت من المخ
به يصلح أن الله ولعل سيد هذا ابني:  فقال ، المسلمين

. البخارأي . رأواه المسلمين من فئتين بين
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. المسلمين من والِفئتين الطائفتين فكل
بين وقع ما في يخوضون ل السنة أهل كان ولهُذا

عن ُنهُينا قد ولننا ، الّصدورأ ُيوِغر مما هذا لن الصحابة
ُأِمرنا ، ذلك في الخوض ِكر إذا بالسكوت و محمد أصحاب ُذ

قوله في كما ، عنهُم الله ورأضي وسلم عليه الله صلى
ُكوا أصحابي ُذكر : إذا والسلما الصلةا عليه وإذا ، فأْمِس

َدرأ ُذكر وإذا ، فأمسكوا النجوما ُذكرت . رأواه فأمسكوا الَق
. وصححه العتقاد في والللكائي الكبير في الطبراني

. اللباني
وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من أحدا نسّب ول

:  قال حينما والسلما الصلةا عليه لمره امتثالً
نفسي الذي فو ، أصحابي تسبوا . ل أصحابي تسبوا ل

ّد أدرأك ما ذهبا أحٍد مثل أنفق أحدكم أن لو بيده أحدهم ُمـَّ
. ومسلم البخارأي . رأواه نصيفـَّه ول

ياسر بن لعّمارأ والسلما الصلةا عليه قوله ُنثبت ونحن
. رأواه الباغية الفئة تقتله ارأَّمع ويح:  عنه الله رأضي

. ومسلم البخارأي
عن ئلُس حنبل بن أحمد سمعت:  شيبة بن يعقوب قال
الله صلى النبي عن صحيح حديث غير فيه:  فقال ، هذا

. هذا من بأكثر هذا في يتكلم أن ِهرَكَو ، وسلم عليه

: الرافضي قال
: الثامن السؤال

عندكم هم طالب أبي بن علي على الخارأجإين نأ
ةالجن بدخإولهُم عليه خإروجإهُم ّيضر ول مجتهُدين متأولين

 ؟
غير ضد حدأ خإرج ما إذا المعايير نفس ستطبقون فهُل
؟ الخلفاء من ّعلي

أن مع ؟ الردةا بأهل بكر أبي على خإرج من سميتم ماذال
الطبري وتارأيخ والنهُاية البداية في ةاالموجإود الروايات

. السلما أهل من هؤلء نأب تفيد

ّد : الـَّر
والخليفة الحاكم ضد َيخرج لم بكر أبي على خَإَرج َمن

.  ككّل السلما ضد هو وإنما
! والمغرب المشرقا بين كما الحالتين وبين
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ً يكون قد حاكم على يخرج فالذي يرفضْ والذي ، ُمتأّول

ً اعتبارأه ُيمكن ل شعائره بعضْ أو السلما . ُمتأّول
ّدين ُسّموا فالذين َنع َمن منهُم ، طوائف هم بالمرت أداء َم
ّد من ومنهُم ، الزِكاةا صلى النبي بموت السلما عن ارأت

. وسلم عليه الله
النبي أصحاب بل ، بذلك سّميناهم الذين نحن ولسنا
. كذلك سّموهم هم وسلم عليه الله صلى

الله رأسول توفي  لما: عنه الله رأضي مالك بن أنس قال
أبا يا:  عمر قال ، العرب تّارأتد وسلم عليه الله صلى

: عنه الله رأضي بكر أبو فقال ؟ العرب لِاتَُقت كيف بكر
أن ُتْرُِمأ:  وسلم عليه الله صلى الله رأسول قال إنما

رأسول وأني ، الله إل إله ل أن يشهُدوا حتى الناس أقاتل
منعوني لو والله.  الزِكاةا ويؤتوا ، الصلةا قيمواُوي ، الله

وسلم عليه الله صلى الله رأسول يعطون كانوا مما عناقا
رأأيت فلما:  عنه الله رأضي عمر قال.  عليه لقاتلتهُم

النسائي . رأواه الحق أنه علمت شرح قد بكر أبي رأأي
. الصحيحين في وأصله ، اللفظ بهُذا

َلم عنه الله رأضي عثمان على خَإَرجإوا الذين أما ُيسّموا ف
ّدين . عنه الله رأضي علّي على خَإَرجإوا الذين وكذلك ، مرت

. وعدل إنصاف أهل السنة أهل أن لتعلم
َتلوا عثمان على خَإَرجإوا فالذين وصهُر القرآن صاحب وَق
ُدعاةا هم ، ابنتيه وزاوج وسلم عليه الله صلى الله رأسول

ّتروا ، فتنة َتبوا ، داحضة بحجج تس َك ًا و ُتب على وزاّورأوها ُك
ّدما كما – الصحابة بعضْ ألسنة سبأ ابن يقودهم – تق

ّتر اليهُودي ! بالّرفضْ المتس
. خإوارأج ُسّموا عنه الله رأضي علّي على خَإرجإوا والذين

ًا وسلم عليه الله صلى النبي أخإبر وقد ، بهُؤلء علي
: ذلك فمن ، وبعلماتهُم

مولى  –رأافع أبي بن الله عبيد طريق من مسلم رأواه ما
الحرورأية أن – وسلم عليه الله صلى الله رأسول

رأضي طالب أبي بن علّي على َْتجَإرَخإ لما ]  الخوارأج[
أرأيد حق : كلمة علّي ! قال لله إل حكم : ل قالوا عنه الله
وصف وسلم عليه الله صلى الله رأسول ! إن باطل بهُا

الحق يقولون ، هؤلء في صفتهُم لعرف إني ناسا
- ِمْن حلقه إلى - وأشارأ منهُم هذا يجوزا ل بألسنتهُم
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ْبـَُّي يديه إحدىَ أسود منهُم ، إليه الله خإلق أبغضْ شاةا ُطـَّ

الله رأضي طالب أبي بن علي قتلهُم فلما ، ثدي حلمة أو
: فقال ، شيئا يجدوا فلم فنظروا ، : انظروا قال عنه

- ثم ثلثا أو مرتين-  كذبت ول كذبت ما الله فو ارأجإعوا
. يديه بين وضعوه حتى به فأتوا ، خإربة في وجإدوه

ْبـَُّي ُطـَّ . شاةا ) ضرع شاةا (
َبون فرقا الفريقين وبين بعضْ يرفضْ الذي أن وذلك ، و

ًا ُيسمى السلما شعائر . مرتد
ًا ُيسمى لهُوىَ أو لُشبهُة الحاكم على يخرج والذي . باغي

. القرآن في جإاء بينهُما والتفريق
: ذلك فمن
ْد َوَمْن: (  تعالى قوله ِد َت ُكْم َيِْر ْن ِه َعْن ِم ِن َيُمْت ِديِ َوُ َف ُه ِفٌر َو َكا

ِئَك َل ُأو َطْت َف ِب ُهْم َح ُل ْعَما َيا ِفي َأ ْن ّد ِة ال َْلِخَر ِئَك َوا َل ُأو ِر َأْصَحاُب َو ّنا ُهْم ال
َها ُدوَن ِفي ِل ) . َخا

َها َيِا: (  وتعالى سبحانه وقوله ّيِ أ
ِذيَِن َ ّل ُنوُا ا ّد َمْن َآَم َت ُكْم َيِْر ْن ِم

ِه َعْن ِن ْوَُف ِديِ ِتي َفَس ْأ ّلُه َيِ ٍم ال ْوُ َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِِح ّبوُ ُيِِح . ) الية َو

ُطّر َفَمِن: (  الباغي شأن في وقال ْيَر اْض ٍد َول َباٍغ َغ ِإّن َعا َف
ّبَك ُفوٌُر َر ) . َرِحيٌم َغ

ُلوُا: (  الخصمين شأن في وقال َغىَ َخْصَماِن َتَخْف ل َقا َنا َب ْعُض َب
َلىَ ْعٍض َع ُكْم َب َنا َفاْح َن ْي ّق َب ْلَح ِطْط َول ِبا َنا ُتْش ِد ْه َلىَ َوا ِء ِإ َوُا الّصَراِط سَإ
. (

ّين وهذا َوجَإب غيره على َبَغى من فإن ، التفريق أصل ُيب
ْلُحكم . بينهُما الصلح أو بينهُما ا

لقوله ، بينهُما الصلح َوجَإب ِقتال حال في كان فإن
ِإْن: ( تعالى َو َتاِن   َف ِئ ِنيَن ِمَن َطا ْؤِم ْلُم ُلوُا ا َت َت ْق ِلُحوُا ا َأْص ُهَما َف َن ْي ِإْن َب َف

َغْت ُهَما َب َدا َلىَ ِإْح ُلْخَرىَ َع ُلوُا ا ِت َقا ِتي َف ّل ِغي ا ْب ّتىَ َت َء َح َلىَ َتِفي ِر ِإ َأْم

ِه ّل ِإْن ال َءْت َف ِلُحوُا َفا َأْص ُهَما َف َن ْي ْدِل َب َع ْل ُطوُا ِبا ْقِس َأ ّلَه ِإّن َو ُيِِحّب ال
ِطيَن ْقِس ْلُم ) . ا
ِتل التي فالطائفة َبل ول الصلح بعد ُتقا ُتعتبر به َتْق

ّدةا ُتسمى ول باغية . مرت

ْلُحكَمين وبين اللفظين بين التفريق أصل فهُذا . ا
أو باغٍا حّقه في لِقيل بكر أبي على خإارأج خَإَرج فلو

فهُذا بعضه أو كله السلما عن َيخرج أن أما ، خإارأجإي
. باغٍا ل مرتد
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: الرافضي قال
:  التاسع السؤال

نآالقر .. للتشريع مصادرأ أرأبعة عندهم السنة أهل نأ
المصادرأ تلك أخإذت فهُل .. والجإتهُاد القياس ةالسن
بني سقيفة في المختلفين قبل من العتبارأ بعين

 ؟ ساعدةا

ّد : الـَّر
َلف الجإتهُاد َت ، عليهُا المتفق الدلة من وليس فيه ُمخ

: فهُي السنة أهل بين عليهُا المتفق الدلة وأما
. والقياس ، والجإماع ، والسنة ، القرآن

: الرافضي قول وأما
قبل من العتبارأ بعين المصادرأ تلك ُأخإذت فهُل

 ؟ ساعدةا بني سقيفة في المختلفين
على والدلة ، العتبارأ ِبعين ُأخِإذْت : نعم عنه فالجواب

: ذلك
ّدما كما ، عنه الله رأضي بكر أبي َمدح فيه القرآن أن ، تق

. تقديمه َفتّم
، عنه الله رأضي بكر أبي خإلفة على النّص فيهُا والسنة

َبقت . وقد تقديمه َفتّم على النص في السنة أدلة َس
وبهُذا ، غيره خإلفة على النص وعدما ، بكر أبي خإلفة

َطقْت النبي أن أعني ، السنة ُكتب قبل الرافضة ُكتب َن
، عنه الله رأضي علّي على َينّص لم وسلم عليه الله صلى
ّدمت وقد . ذلك في الدلة تق

فإنهُم ، ساعدةا بني سقيفة في به ُأخِإذ قد والجإماع
َيعوا والجإماع ، الخلف وقوع بعد بالجإماع بكر أبا با
رأضي علّي قبول ذلك في بما ، بكر أبي بيعة على ُمنعقد

ّدما كما عنه الله . وِفعله بقوله تق

علي هو الموضع هذا في قاس الذي فإن القياس وأما
: قال الذي عنه الله رأضي طالب أبي بن

عليه الله صلى الله رأسول رأضيه من لدنيانا فرضينا
. لديننا وسلم
. جَإلّي قياس فهُذا
ّدين شأن فإن ّدما وقد ، أعظم ال الله صلى الله رأسول ق
ّدين َعمود هي التي – الصلةا في بكر أبا وسلم عليه ، – ال
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ًا تأتي والدنيا ّدين تبع ّدما ، لل أمورأ في بكر أبا الصحابة فَق
. الخلفة وهي ، دنياهم

على والقياس والجإماع والسنة الكتاب أدلة فاجإتمعت
. عنه الله رأضي بكر أبي خإلفة

ّدما كما – بالنص ثابتة بكر أبي وإمامة لزِامـَّة وهي – تق
! للرافضة

؟ كيف
َلْسُت إيراني ُمعّمم جإوارأ إلى النبوي المسجد في يوما جَإ
؟ تقرأ : ماذا فسألته ، القرآن يقرأ ! وكان

؟ السؤال ُمستغِربا – المصحف إلى وأشارأ – : هذا قال
: نعم قلت
. رأبي كلما : هذا قال
؟! به تؤمن : وهل قلت
ًا قال . : طبع
؟ القرآن هذا جَإَمَع : َمن له قلت

. : الصحابة قال ثم ، فسكت
؟ َمْن : بالتحديد قلت
. بكر : أبو قال
؟ : ومن قلت
. : وعثمان قال
هذا جَإَمع من هم الثلثة الخلفاء أن يعني : هذا قلت

. القرآن
: نعم قال
: أمرين أحد َيلزِمك : إذا قلت

. القرآن هذا وقبول ، بإمامتهُم العتراف إما
ّد أو ّد إمامتهُم رأ . القرآن ورأ

ً – قال ! ِبلزِاما ليس :هذا – متمّحل
. تلزاما وبينهُما ، : بلى قلت
َبـَّلـَّه فهُل ، قرآن هذا لنا وقالوا كتابا اليهُود جَإَمع فلو نق

؟
 : ل قال
. هل الخميني من : هذا قيل كتاب جإاءك : ولو قلت

؟ تقبله
: نعم قال
. المرين أحد منه يلزِما التفريق : هذا قلت
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 رأافضي لكل لزاما وهذا
َبل أن إما . جَإَمعوه من بإمامة ويقول القرآن َيق

ّدعي أن وإما ّد ، القرآن تحريف َي . جَإَمعوه من إمامة وير

، العثمانية بالمصاحف اليوما إلى ُتعرف فالمصاحف
بن عثمان إلى نسبة ، العثماني بالرسم ُيعرف والرسم

.  عنه الله رأضي عفان

: الرافضي قال
العاشر:  السؤال

وجإود عن العزِيزِ كتابه في خإبرناأ وتعالى سبحانه الله نإ
الله نإو النفاقا على ردواَم المدينة أهل من منافقين
النبي وفاةا بعد هؤلء كان معسكر أي في. . يعلمهُم

اللي علي حزِب حزِبين إلى المسلمين انقسم (ص) يوما
؟ وأتباعهُم وعمر بكر أبي وحزِب ، وأعوانه البيعة رأفضْ
 ؟ المنافقين هؤلء بايع ومن

ّد : الـَّر
عنه الله رأضي علّي حق في أدب إساءةا السؤال هذا في

.
؟ كيف
ًا أن الرافضي هذا َيزِعم أبا ُيبايع لم عنه الله رأضي علي

. عنه الله رأضي بكر
؟ المسلمين إجإماع عن علّي خَإَرج فهُل
ِبل وهل سبايا من سبية يأخإذ أن عنه الله رأضي علّي َق
ّدما كما حنيفة بني ُيناِقضْ ، تق ؟ نفسه ل

ًا أن تزِعم فالرافضة وعلّي ، بكر أبي بيعة رَأَفضْ علي
ِبلهُا . وِفعله بقوله ق

هذا قولهُا في عنه الله رأضي علّي إلى ُتسيء والرافضة
.

؟ علّي إلى هذا ُينسب كيف
؟ الحياةا هامش على علّي يعيش أن ُيتصّورأ هل
– المتسائل هذا َيزِعم كما – أتباع ومعه ِبحّقه يأخإذ ول

) .وأعوانه البيعة رأفضْ اللي علي حزِب: ( بقوله
هذا بمثل الصنديد والشجاع الضرغاما السد أيرضى

؟ الموقف
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َبـَّه ل ممن أو ، الناس أطراف من كان لو لربما ، له ُيؤ
.  حّقـَّه في ذلك ِقيل
ْنَقَصة القول فهُذا الحسن أبي حّق في أما . حّقـَّه في َم

ْنَقَصة الزِعم هذا ومثل ْلَم رأضي ُعمر أن الرافضة زاعم وا
! عنهُا الله رأضي فاطمة أضلع َكَسر عنه الله

؟ وحّقـَّه بثأرأه ليأخإذ عنه الله رأضي الحسن أبا فأين
علّي به َيرضى فكيف بهُذا َيرضون ل الناس ضعفاء إن
 ؟ عنه الله رأضي طالب أبي بن

كلثوما أما تزِّوج الذي عنه الله رأضي عمر أن ُيتصّورأ وكيف
؟ أّمهُا أضلع يكسر ثم علّي بنت
.  الطلقا على ُمتصّورأ غير هذا

من عنه الله أخإبر ما وهي ، هذه الرافضي ُشبهُة وأما
َوِمّمْن: (  وتعالى تبارأك قوله في المنافقين شأن ُكْم   َل ْوُ َح

ْعَراِب ِمَن َل ُقوَُن ا ِف َنا ْهِل َوِمْن ُم ِة َأ َن ِديِ ْلَم ُدوا ا َلىَ َمَر َفاِق َع ّن ل ال
ُهْم َلُم ْع ُهْم َنْحُن َت َلُم ْع ) . َن

. الية نفس في فالجواب
؟ كيف
ّيـَّه تعالى الله قال لقد ل: (  وسلم عليه الله صلى ِلنب

ُهْم َلُم ْع ُهْم َنْحُن َت َلُم ْع ِلم َفَما ) ، َن عليه الله صلى الله رأسول ع
. القليل إل منهُم وسلم

رأضي الصحابة على تخفى  المنافقين أسماء كانت ولذا
ِلم وَمن ، عنهُم الله بن الله كعبد ، مات فقد ، منهُم ُع
، وسلم عليه الله صلى النبي حياةا في مات فإنه ، ُأبي

ِلمه ومن َلم فقد وسلم عليه الله صلى النبي َع به أْع
رأضي عمر كان ولذا ، عنه الله رأضي : ُحذيفة ِسّره أمين
عليه الله صلى الله رأسول سماني : هل يسأله عنه الله

ّكي ول ، : ل . فيقول منهُم وسلم . بعدك أحدا ُأزا
: منهُا ، عديدةا ِلِحكم المنافقين أسماء الله أخإفى وقد
ّنفاقا من للتوبة أدعى أنه . المنافقين بعضْ تاب وقد ، ال
. بالمنافقين المؤمنين َيبتلي الله أن
. المؤمن ُمعاملة الدنيا في ُيعاَمل المنافق أن

ِلنون كانوا ما فالمنافقون ّنفاقا يستع رأؤوس على بال
يا أبا عبد:  عنه الله رأضي حذيفة ُسئل لما ولذا ، الشهُاد

أكثر أما على عهُد رأسول الله ؟النفاقا اليوما الله 
فضرب بيده على جإبهُته وقال : أوه ! وهو اليوما
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ظاهر ! إنهُم كانوا يستخفونه على عهُد رأسول الله
صلى الله عليه وسلم .
. قال حذيفة :أهلك المنافقين ولما قال رأجإل : اللهُم 

ُكوا ما انتصفتم من عدوكم ! َل لو َه
لو:  قال ؟ نفاقا اليوما سعيد أبا يا:  للحسن قيل ولما

! فيهُا لستوحشتم البصرةا أزاقة من خإرجإوا

. المنافقين استخفاء على يدل وهذا

ّله في ليس أورأده الذي السؤال فهُذا . مح
أبي بن علي مع الدب سوء سوىَ السؤال هذا في وليس
. عنه الله رأضي طالب

)  ؟ المنافقين هؤلء بايع ومن: (  قوله وأما
ِيع فلم ٌد ُيبا ًد الناس من أح ! المنافقين من أح
َيع ومن َيقصد وهو ! المنافقون هؤلء با

: الرافضي قال
عشر:  الحادي السؤال

من نأ العزِيزِ كتابه في خإبرناأ وتعالى سبحانه الله نأ
ومع ، ملعون نهأو ، جإهُنم فنصيبه مؤمنا مسلما يقتل

معارأك في قتل  مسلم70800 أن يخبرنا فالتارأيخ لكذ
 ؟ هنا القتلة مصير هو فما ؟ وصفين الجمل

ّد : الـَّر
ًا فإن ، عنه الله رأضي علّي مع آخإر أدب سوء وهذا علي
َتل ممن عنه الله رأضي . المعارِأك تلك في قا

ّترّضي فالواجإب َشَجر فيما الخوض وعدما الصحابة عن ال
ّدما وقد ، بينهُم . فيه والتفصيل ذلك سبب تق

اليات ُيورِأد العتراضات هذه في الرافضي رأأيت وقد
ّدب خإلف وهو ، يجوزا ل وهذا ، بالمعنى . الله مع التأ

: أورأده الذي السؤال هذا على رأد وأبسط
ِتل اليمان أثبت الله أن ِإْن: (  فقال ، والمقتول للقا َو

َتاِن َف ِئ ِنيَن ِمَن َطا ْؤِم ْلُم ُلوُا ا َت َت ْق ِلُحوُا ا َأْص ُهَما َف َن ْي َبت َب اليمان ) فأث
. للطائفتين

يضحك الله:  قوله في وسلم عليه الله صلى النبي وأبته
ِتلرأجإلين يقتل إلى  َيقا أحدهما الخإر يدخإلن الجنة ، 
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ِتل ، َتل ، ثم يتوب الله على القا ُيْق هذا في سبيل الله ف
ِتل في سبيل الله عزِ وجإل ُيقا ُيسلم ف ُيستشهُد ف . ، ف

 ومسلم البخارأي رأواه

َوَمْن: ( النساء آية وأما ُتْل   ْق ئنا َيِ ْؤِم ئدا ُم َعّم َت ُه ُم ُؤ ّنُم َفَجَزا َه ئدا َج ِل َخا
َها َغِضَب ِفي ّلُه َو ِه ال ْي َل َنُه َع َع َل ّد َو َع َأ ئبا َلُه َو َذا ئما َع ِظي على ) فهُي َع

ُيريد شخص جإاءك إذا أنه ترىَ أل ، والزِّجإر التهُديد سبيل
ُتل أن ًا َيق ّدده تزِجإره أنك آخإر ُتهُ الله : إن له وتقول ، و

ِتل توّعد . واللعنة والغضب بالنارأ القا
أن الجزِاء شرط من وليس ، الجزِاء ِذكر النساء آية وفي
.  اليقاع العقوبة شرط من ول ، َيقع
قوله في كما ، الّشرك دون ما يشاء لمن يغفر الله فإن

ّلَه ِإّن: (  تعالى ِفُر ل ال ْغ ِه ُيِْشَرَك َأْن َيِ ِفُر ِب ْغ َيِ ِلَك ُدوَن َما َو ِلَمْن َذ
ُء ) . َيَِشا

وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب أن نعتقد ونحن
أصاب فمن ، المر هذا في اجإتهُدوا عنهُم الله ورأضي

َله َله أخإطأ ومن ، أجإران َف في وقع ومن ، أجإر َف
. ِوزارأ َفَعليه أعراضهُم

كما العلماء في ول الصحابة في العصمة نعتقد ل أننا كما
ّدعيه الئمة أن َيزِعمون بل ، الئمة في الرافضة ت

!  يموتون متى َيعلمون وأنهُم ، الغيب يعلمون
ِئّمَة َأّن َباُب ) 258/ 1(  الكافي ففي َل السلما ( عليهُم ا

َلُموَن َيْع َتى )  ُتوَن َم ّنهُُْم ، َيُمو َأ ُتوَن ال َو َيارٍأ ِإل َيُمو ِت ِباخْإ
ْنهُُْم ِم

ِبي َعْن بإسناده الكليني رأوىَ ثم أ
ُبو َقاَل:  َقاَل َبِصيٍر َ َأ

ْبِد ّلِه َع ٍما َأّي: )  السلما ( عليه ال َلُم ل ِإَما ُبُه َما َيْع َو ُيِصي
َلى ْيَس َيِصيُر َما ِإ َل ِلَك َف ّلِه ِبُحّجٍة َذ َلى ِل ْلِقِه َع ! خَإ
ًا الكليني عقد ثم  ) الذي260 / 1(  الكافي كتابه في باب
: فقال الرافضة كتب أصح هو

َلُموَن السلما ( عليهُم ِئّمَةأال َأّن َباُب َيْع ْلَم )  َما َو َكاَن َما ِع
ُكوُن ّنُه َو َي ْيهُُِم َيْخَفى ل َأ َل َلَواُت ُءالّشْي َع ّلِه َص ْيهُِْم ال َل ! َع

فماذا ، الرافضة اعتقاد في الئمة حق في هذا كان إذا
؟! الله ِعلم في بقي
؟ هو إل َيعلمه ل أنه الله أثبت غيب وأي

ُقْل: ( نفسه عن القائل هو الله أليس َلُم ل   ْع ِفي َمْن َيِ
َواِت َلْرِض الّسَما ْيَب َوا َغ ْل ّ ا ّلُه ِإل ُعُروَن َوَما ال ّيِاَن َيِْش ُثوَُن َأ َع ْب ) ؟ ُيِ
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ِلُم: (  القائل وهو ْيِب َعا َغ ْل ِهُر َفل ا ْظ َلىَ ُيِ ِه َع ِب ْي ئدا َغ 26ّ( َأَح ِإل  (
َتَضىَ َمِن ّنُه َرسُإوٍُل ِمْن اْر ِإ ُلُك َف ْيِن ِمْن َيِْس ِه َب ْيِ َد ِه َوِمْن َيِ ِف ْل ئدا َخ ( َرَص
َلَم27 ْع َي ِل ْد َأْن )  ُغوُا َق َل ْب ِهْم ِرسَإالِت َأ ّب َأَحاَط َر ِهْم ِبَما َو ْيِ َد َأْحَصىَ َل َو
ٍء ُكّل ئدا َشْي َد ) . َع

ِبِعلمه اخإتّص والذي الله إل يعلمه ل الذي الغيب فهُل
؟ الئمة َيعلمه الذي هو وتعالى سبحانه

ًا عليه ُيظهُر ل الذي الغيب وهل من ارأتضى من إل أحد
ّلمهُم ، الرسل عن محجوبا ليس ، الناس إليه َيحتاج ما فع
؟ الئمة

ّدعوا لم الئمة إن ّدعاه وإنما ، لنفسهُم ذلك َي من ا
. – وبهُتانا زاورأا – إليهُم انتسب

.  المستعان والله
:  الرافضي قال

:  عشر الثاني السؤال
لهُداية الله من المرسلين نبي 124000 ال بين من

هؤلء تركه ما أن يثبت دليل أي هناك هل..  البشر
 ؟ صدقة ذهب النبياء
؟ مثل كالبيت النبي بإرأثا النبي نساء بعضْ استأثر ولماذا

ةالسن يقول كما البيت أهل من النبي نساء كانت وإذا
 ! حراما عليهُم فالصدقة

ّد : الـَّر
؟! به القول صحة وما ؟ مصدرأه ما العدد : هذا أولً
ًا النبياء هؤلء َتَركه ما أن على دليل هناك : هل ثاني

ِطَي ؟ لورأثتهُم ُأع
له والسلما الصلةا عليه : سليمان المثال سبيل فعلى
َتَركه ما أن على الدليل هو .. فأين زاوجإة مائة من أكثر

ومن ورأثته على ُقِسم والسلما الصلةا عليه سليمان
؟ زاوجإاته بينهُم
ِرَث: ( تعالى الله وقول َو َو ْيَماُن   َل َد سُإ ُوو َقاَل َدا َها َيِا َو ّيِ أ

ّناُس َ ال
َنا ّلْم َق ُع ِط ْن ِر َم ْي ّط َنا ال ِتي ُأو ٍء ُكّل ِمْن َو َذا ِإّن َشْي َوُ َه ُه َفْضُل َل ْل ِبيُن ا ْلُم ا

. والنبّوةا والِحكمة الِعلم ورِأثا سليمان ) فإن
.  شيء كل : َورِأثَا قلَت فإن
؟ ذلك على الدليل : أين لك قلنا
الصلةا عليه داود ورَأثة بقية : فأين قلت كما كان إن ثم

؟ والسلما
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" المبين الكتاب تفسير في الثمين " الجوهر وفي
ّبر الله عبد للسيد داود أبناء ) أن رأافضي ( مفّسر ُش
. عشر تسعة
.  الرافضة لدىَ المعتمدةا التفاسير من التفسير وهذا
؟ داود أبناء بقية دون سليمان يِرثا أن ُيمكن فهُل
. : ل ُقلتم فإن
ّتفق وهو ، الحق هو : هذا قلنا ل النبياء أن من ، عليه ُم

ُثون . ُيورَأ
َنعم ُقلتم وإن  : .

!  باحتجاجإكم محجوجإون فأنتم
وسلم عليه الله صلى النبي زاوجإات أن تزِعمون فأنتم
! ابنته دون ورِأثنه

عليه لقوله ُيورَأثا ل النبياء تركه ما أن فنعتقد نحن أما
. رأواه صدقة فهُو اَْنكَرَت ما ثاَورأُن ل:  والسلما الصلةا

. ومسلم البخارأي

ِرَث: ( تعالى الله : قال كثير ابن قال َو َو ْيَماُن   َل َد سُإ ُوو َدا
َقاَل َها َيِا َو ّيِ أ

ّناُس َ َنا ال ّلْم َق ُع ِط ْن ِر َم ْي ّط َنا ال ِتي ُأو ٍء ُكّل ِمْن َو َذا ِإّن َشْي َه
َوُ ُه َفْضُل َل ْل ِبيُن ا ْلُم وليس ، والملك النبوةا في هَثِرأَو أي)  ا

فما ، غيره بنون له كان قد لنه ، المال في هَثِرأَو المراد
من الصحاح في ثبت قد أنهلو ، دونهُم بالمال ليخص كان
صلى الله رأسول أن الصحابة من جإماعة عن وجإه غير
. صدقة فهُو تركنا ما نورأثا ل:  قال وسلم عليه الله

الصادقا فأخإبر.  نورأثا ل النبياء معاشر  نحن: لفظ وفي
ثاَورأُي كما عنهُم أموالهُم ثاَورأُت ل النبياء أن المصدوقا

الفقراء على بعدهم من صدقة أموالهُم يكون بل غيرهم
كانت الدنيا لن أقرباؤهم بهُا ونّصَُخي ل ، والمحاويج

الذي عند هي كما ذلك من عندهم وأحقر عليهُم أهون
.   . اهـَّ وفضلهُم واصطفاهم أرأسلهُم

ًا أن ُيفيد واحد بخبر فأتوا  ُته َورِأثه النبياء من نبي كما ورأث
. الناس يتوارأثا

بإرأثا النبي نساء بعضْ استأثر ولماذا: ( الرافضي وقول
) ؟ مثل كالبيت النبي

: عنه فالجواب
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إرأثه من بشيء تستأثر لم عنهُا الله رأضي عائشة أن
. وسلم عليه الله صلى
؟ بيتهُا في عائشة بقيت : لماذا يقولون الرافضة فإن
! ورأثته أنهُا بذلك َيزِعمون فهُم
: وجإهُين من بصحيح ليس وهذا

، حجرتهُا في تتصّرف كانت ما عائشة : أن الول الوجإه
الله صلى الله رأسول فيهُا ُدِفن وقد ، ذلك لهُا كان وما

.  وسلم عليه
الله رأسول فيهُا ُدِفن ُحجرةا في تتصرّف أن ُيمكن هل

؟ وسلم عليه الله صلى
؟ الحجرةا تلك ُتوهب أن ُيمكن وهل
.  عقل بمتصّورأ ليس هذا

في عنهُا الله رأضي عائشة بقاء : أن الثاني الوجإه
ُأِقّرْت وإنما ، ورأثتهُا أنهُا ول ملكتهُا أنهُا يعني ل حجرتهُا

.  وفيهُا عليهُا
ّكد وهذا اَْنكَرَت ما:  والسلما الصلةا عليه قوله على يؤ
.  صدقة فهُو

هي بل ، ذلك في الناس كسائر عنهُا الله رأضي فعائشة
. الحجرةا تلك في ُيقّر أن الناس أولى
الله رأضي عائشة استأذن عنه الله رأضي عمر فإن ولذا
وإنما ، تملكهُا لنهُا ل ، الحجرةا تلك في ُيدَفن أن عنهُا
ّدبا . عنهُا الله رأضي المؤمنين أما مع تأ

للنبي يبق لم فيهُا نامت إذا كانت ، صغيرةا حجرةا هي ثم
ًا وسلم عليه الله صلى ّتسع . للسجود ُم

ِطيْت عنهُا الله رأضي عائشة كانت فلو من نصيبهُا ُأع
ُتعطى كانت هل وسلم عليه الله صلى النبي ميراثا
؟ وسلم عليه الله صلى النبي فيهُا ُدفن حجرةا

على ُقِسم وسلم عليه الله صلى النبي ميراثا كان لو بل
َيْت لما – الرافضي يزِعم كما – زاوجإاته الحجرةا بتلك رأض

َدك وسلم عليه الله صلى النبي َتَركه ومما ، الصغيرةا . َف
أو بكر أبا أن الرافضة عند أو السنة أهل عند صح فهُل
َدك قسما عمر ؟ وسلم عليه الله صلى زاوجإاته بين َف

: ل الجواب
عن عروةا طريق من البخارأي رأواه ما ذلك على والدليل
عليه الله صلى النبي أزاواج أن عنهُا الله رأضي عائشة
نَْدأرأ وسلم عليه الله صلى الله رأسول توفى حين وسلم

فقالت ، ميراثهُن يسألنه بكر أبي إلى عثمان يبعثن أن
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ل:  وسلم عليه الله صلى الله رأسول قال أليس:  عائشة
؟ ةـَّصدق تركنا ما نورأثا
ّبث وإنما ! بالقّشـَّة الرافضة يتش
يعني فهُذا حجرتهُا في ُأِقّرت عائشة أن زاعمهُم وهي
! ورأثتهُا أنهُا

. الحقيقة خإلف وهذا
فيهُا ُدِفن حجرةا غيرها ول عائشة ُتورّأثا أن َيجوزا ول

. وسلم عليه الله صلى النبي
صلى الله رأسول مع ُيدَفن أن عمر استئذان ُيورِأدون ثم

فيه ليس الخإر هو وهذا ، صاحبه ومع وسلم عليه الله
ّدب عنه الله رأضي عمر فإن ، ُمستمسك أّمـَّه مع تأ
. فاستأذنهُا

ل:  قال قد وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن كما
ومئونة نسائي نفقة بعد تركت ما ، دينارأا ورأثتي يقتسم
. ومسلم البخارأي . رأواه صدقة فهُو عاملي

وهو ، عامله ومئونة نسائه نفقة استثناء في صريح فهُذا
هو بل ، الميراثا سمة ُيقسم الذي الميراثا من ليس

. الصدقات من صدقة

البيت أهل من النبي نساء كانت وإذا: ( الرافضي وقول
) حراما عليهُم فالصدقة ةالسن يقول كما

: عنه فالجواب
وِمن بيته آل من وسلم عليه الله صلى النبي نساء أن

. القرآن بنّص أهله
ّتىَ: ( نوح عن قال الله فإن َذا  َح َء ِإ َنا َجا َفاَر َأْمُر ّنوُُر َو ّت َنا ال ْل ُق

َها اْحِمْل ْيِن ُكّل ِمْن ِفي ْوَج ْيِن َز َن ْث َلَك ا ْه َأ ّ َو َق َمْن ِإل َب ِه سَإ ْي َل ْوُُل َع َق ْل ) . ا
ُلوُا: (  إبراهيم زاوجإة شأن في وقال ِبيَن َقا ْعَج َت ِر ِمْن َأ ِه َأْم ّل ال
ِه َرْحَمُة ّل ُتُه ال َكا َبَر ُكْم َو ْي َل ْهَل َع ْيِت َأ َب ْل ّنُه ا ٌد ِإ ٌد َحِمي ) . َمِجي
ّنا: (  لوط عن وقال َنّجوَُك ِإ َلَك ُم ْه َأ ّ َو َتَك ِإل َأ َنْت اْمَر ِمَن َكا

ِريَِن ِب َغا ْل ) . ا

ّينا زاوجإات شأن في وقال َيِا: (  وسلم عليه الله صلى نب
َء ِبّي ِنَسا ّن ُتّن ال ٍد َلْس َأَح ِء ِمَن َك ّنَسا ُتّن ِإِن ال ْي َق ّت ْعَن َفل ا ْوُِل َتْخَض َق ْل ِبا

َع ْطَم َي ِذيِ َف ّل ِه ِفي ا ِب ْل ْلَن َمَرٌض َق ُق ْوُل َو ئفا َق ْعُرو َقْرَن32( َم َو ِفي ) 
ُكّن ِت ُيوُ َبّرْجَن َول ُب َبّرَج َت ِة َت ّي ِل ِه ْلَجا َلىَ ا ُلو ِقْمَن ا َأ َة َو ِتيَن الّصل َآ َة َو َكا الّز
ْعَن ِط َأ ّلَه َو َلُه ال ّنَما َوَرسُإوُ ُد ِإ ِريِ ّلُه ُيِ ِهَب ال ْذ ُي ُكُم ِل ْن ْهَل الّرْجَس َع َأ
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ْيِت َب ْل ُكْم ا ّهَر َط ُيِ ئرا َو ِهي ْط ُكْرَن33( َت ْذ َوا َلىَ َما )  ْت ُكّن ِفي ُيِ ِت ُيوُ َيِاِت ِمْن ُب َآ

ِه ّل ِة ال ْكَم ْلِح ّلَه ِإّن َوا ئفا َكاَن ال ِطي ئرا َل ِبي ) . َخ
الله ورأضي وسلم عليه الله صلى النبي لنساء فالِخطاب

. عنهُن
ّلي ونحن آله وعلى وسلم عليه الله صلى النبي على ُنَص
. زاوجإاته وعلى
الساعدي حميد أبي حديث من ومسلم البخارأي رأوىَ

نصلي كيف الله رأسول : يا قالوا أنهُم عنه الله رأضي
: : قولوا وسلم عليه الله صلى الله رأسول فقال ؟ عليك
على صليت كما وذرأيته وأزاواجإه محمد على صل اللهُم

بارأكت كما وذرأيته وأزاواجإه محمد على وبارأك إبراهيم آل
. مجيد حميد إنك إبراهيم آل على
ِكر فإن الله صلى زاوجإاته فيهُم َدخَإل وحدهم البيت آل ُذ
. وسلم عليه

: المشهُورأةا والصيغة
على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهُم

بارأك اللهُم مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم
إبراهيم على بارأكت كما محمد آل وعلى محمد على

ومسلم البخارأي . رأواه مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى
 .

عائشة حديث من مسلم رأواه فقد الكساء حديث وأما
وسلم عليه الله صلى النبي خإرج:  قالت عنهُا الله رأضي
الحسن فجاء ، أسود شعر من مرحل رطُم وعليه غداةا

جإاءت ثم ، معه فدخإل الحسين جإاء ثم ، فأدخإله ّعلي بن
ّنَما: (  قال ثم ، فأدخإله ّعلي جإاء ثم ، فأدخإلهُا فاطمة ِإ

ُد ِريِ ّلُه ُيِ ِهَب ال ْذ ُي ُكُم ِل ْن ْهَل الّرْجَس َع ْيِت َأ َب ْل ُكْم ا ّهَر َط ُيِ ئرا َو ِهي ْط ) . َت
فإن ، هؤلء في البيت آل حصر فيه ليس الحديث فهُذا

من وهن ، المؤمنين أمهُات وسلم عليه الله صلى أزاواجإه
. ذلك في صريحة السابقة واليات ، بيته أهل

ّدما كما ، أيضا صريحة البراهيمية والصلةا الرواية في تق
.

ّطلب وبني هاشم بني على َتحرما فإنهُا الصدقة وأما الم
. – الصحيح على – فحسب

وبني هاشم بني أعطى وسلم عليه الله صلى النبي فإن
ّطلب َنع ، الم . نوفل وبني شمس عبد بني وَم
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أنا مشيت:  قال مطعم بن جإبير طريق من البخارأي رأوىَ
وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى عفان بن وعثمان

، وتركتنا المطلب بني أعطيت الله رأسول يا:  فقلنا
صلى الله رأسول  فقال. واحدةا لةزَِِْنِمب منك وهم ونحن

شيء هاشم وبنو المطلب بنو إنما:  وسلم عليه الله
. واحد

. الصدقة عليهُم َتحرما الذين هم فهُؤلء
. مناف عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن وجإبير

عبد بن شمس عبد بن العاص أبي بن عفان بن وعثمان
. مناف
: أرأبعة قصي بن مناف عبد فأولد
. ونوفل شمس وعبد والمطلب هاشم

َتحرما ل ذلك ومع ، مناف عبد في يلتقون الرأبعة فهُؤلء
ّطلب عبد وبني هاشم بني على إل الصدقة . الم

: الله رأحمه الشنقيطي الشيخ قال
وبنو هاشم بنو الية في القربى بذي المراد أن الصحيح
. نوفل وبني شمس عبد بني دون المطلب
الهُاشميين عادوا نوفل وبني شمس عبد بني أن ووجإهُه

للعداوةا منهُم كالباعد فصارأوا قريشا عليهُم وظاهروا
.   . اهـَّ النصرةا وعدما

بيته أهل من زاوجإاته وكون ، شيء الصدقة فتحريم
. آخإر شيء

َنع وسلم عليه الله صلى النبي أن ترىَ أل عبد بني َم
كونهُم مع ؟ الُقربى ذوي سهُم من نوفل وبني شمس

. واحد رأجإل أبناء

ُيدندن التي وسلم عليه الله صلى ميراثه مسألة وأما
ّلق وما ، الرافضة حولهُا َدك بأرأض يتع عليه وقوله ، َف
. صدقة فهُو اَْنكَرَت ما ثاَورأُن ل:  والسلما الصلةا

: وجإوه من عنهُا فالجواب

ِبخلف قال وَمن ، ُيورَأثون ل النبياء : أن الول الوجإه
. دليل ول ، الدليل فعليه ذلك
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: ل حديث بصحة شهُِدوا البيت آل : أن الثاني الوجإه
. صدقة تركنا ما ، نورَأثا

. نفسه طالب أبي بن علّي به شهُد بل
السلما عليهُا فاطمة أن صحيحه في البخارأي الماما رأوىَ

الله صلى النبي من ميراثهُا تسأله بكر أبي إلى أرأسلت
عليه الله صلى رأسوله على الله أفاء مما وسلم عليه

التي وسلم عليه الله صلى النبي صدقة تطلب ، وسلم
َدك بالمدينة : بكر أبو فقال ، خإيبر خإمس من بقي وما وَف

. ما نورأثا : ل قال وسلم عليه الله صلى الله رأسول إن
- المال هذا من محمد آل يأكل . إنما صدقة فهُو تركنا
. وإني المأكل على َيزِيدوا أن لهُم - ليس الله مال يعني
عليه الله صلى النبي صدقات من شيئا أغير ل والله

عليه الله صلى النبي عهُد في عليهُا كانت التي وسلم
َلّن ،  وسلم صلى الله رأسول فيهُا َعِمل بما فيهُا ولعَم

: قال ثم  عنه الله رأضي علّي فتشهُد ، وسلم عليه الله
َكَر ، فضيلتك بكر أبا يا عرفنا قد إنا َذ من قرابتهُم و

أبو . فتكلم وحقهُم وسلم عليه الله صلى الله رأسول
صلى الله رأسول لقرابة بيده نفسي : والذي فقال بكر
. قرابتي من أِصَل أن إلي أحّب وسلم عليه الله

الله صلى الله رأسول لبنت الظلم زاعم ممن هذا فأين
؟ وسلم عليه
ّيـَّة ذلك قال عنه الله رأضي علّي أكان ؟ تق

ًا عنه الله رأضي علّي كان أو ؟ حّقـَّه يأخإذ ل ضعيف

عنه الله رأضي عمر أن صحيحه في مسلم الماما ورأوىَ
الله رأضي وعلّي عباس عليه فاستأذن مجلسه في كان

اقضْ المؤمنين أمير : يا عباس فقال لهُما فأذن  ، عنهُما
، المؤمنين أمير يا : أجإل القوما فقال ، هذا وبين بيني

. وأرِأحهُم بينهُم فاقضْ
ِئدا عمر فقال تقوما بإذنه الذي بالله . أنشدكم : ات

عليه الله صلى الله رأسول أن أتعلمون والرأض السماء
 ؟ صدقة تركنا ما نورأثا : ل قال وسلم
. : نعم قالوا

الذي بالله : أنشدكما فقال وعلّي العباس على أقبل ثم
صلى الله رأسول أن أتعلمان والرأض السماء تقوما بإذنه
 ؟ صدقة تركناه ما نورأثا : ل قال  وسلم عليه الله
. : نعم قال
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الله صلى رأسوله خإّص كان وعزِ جإل الله : إن عمر فقال
َما: (  . قال غيره أحدا بهُا يخصص لم بخاصة وسلم عليه
َء َفا ّلُه َأ َلىَ ال ِه َع ِل ْهِل ِمْن َرسُإوُ ُقَرىَ َأ ْل ِه ا ّل ِل ِللّرسُإوُِل َف ) . َو

: وعباس لعلي قال ُعمر أن للبخارأي رأواية وفي
الله ىّفََوَتف ، نعم:  قال ؟ ذلك تعلمان هل بالله أنشدكما

ّيِلَو أنا:  بكر أبو فقال ، وسلم عليه الله صلى نبيه
بما َلَِمَعف فقبضهُا وسلم عليه الله صلى الله رأسول

الله وفىَت ثم ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول به عمل
عليه الله صلى الله رأسول ّولي ولي أنا:  فقلت ، بكر أبا

الله رأسول عمل ما فيهُا أعمل سنتين فقبضتهُا وسلم
متكماِوكل جإئتماني ثم ، بكر وأبو وسلم عليه الله صلى

بنا من نصيبك تسألني جإئتني ، جإميع وأمركما واحدةا
ُفقلت.  أبيهُا من امرأته نصيب يسألني هذا وأتاني أخإيك

قضاء مني  فتلتمسان. بذلك إليكما دفعتهُا شئتما  إن:
ل والرأض السماء تقوما بإذنه الذي الله فو ؟ ذلك غير

فإن ، الساعة تقوما حتى ذلك غير قضاء فيهُا أقضي
. أكفيكماها فأنا إلّي فادفعاها عجزِتما

الله رأضي وعلّي للعباس يقول عنه الله رأضي ُعمر فهُذا
.  إليكما دفعتهُا شئتما إن:  عنهُما
صلى النبي ورأثة على َيقسمانهُا ثم ؟ َيقبضاها لم فلماذا

! الرافضة تزِعم كما وسلم عليه الله
الله رأضي عمر أن في صريحة لمسلم رأواية في جإاء بل

إلى وسلم عليه الله صلى النبي تركه ما بعضْ َدَفع عنه
. عنهُما الله رأضي والعباس علّي
بالمدينة صدقته فأما:  ومسلم البخارأي صحيح ففي

وأما ، ّعلي عليهُا فغلبه ، وعباس ّعلي إلى عمر فدفعهُا
. عمر فأمسكهُما وفدك خإيبر
عليه الله صلى النبي أن ُتثبت الصحيحة الرواية فهُذه
كانت التي وسلم عليه الله صلى النبي صدقة َدَفع وسلم

.  والعباس علّي إلى بالمدينة
ًا أن الدليل هو فأين فاطمة أعطى عنه الله رأضي علي

؟ أبيهُا ميراثا من نصيبهُا
فاطمة ميراثا بشأن وُعمر بكر أبي في َطَعن فمن

َيلزِمه ! َعِمل كما عِمل لنه علّي في َيطعن أن ف

الرافضة وإلزِاما ، المقاما هذا في ُيروىَ ما طريف ومن
: قال العرابي ابن عن ثعلب رأواه ما ، اللزِوما هذا بمثل
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، العباسية لهُا يقال قرية في السفاح خإطبهُا خإطبة أول
من رأجإل ماقا الخطبة من الشهُادةا موضع إلى صارأ فلما

الذي الله ركّ أذك: فقال مصحف عنقه في طالب أبي آل
بما وبينه بيني وحكمت ، خإصمي من أنصفتني أل هَتْرَكَذ

. المصحف هذا في
؟ كََمَلظ نَوم:  له فقال

. ًكاََدف فاطمة ََعَنم الذي بكر أبو:  قال
؟ أحد بعده كان وهل:  قال
. نعم:  قال
 ؟ ْنَم:  قال
. عمر:  قال
؟ ظلمكم على : فأقاما قال
. نعم:  قال
 ؟ أحد بعده كان وهل:  قال
. نعم:  قال
 ؟ ْنَم:  قال
. عثمان:  قال
؟ ظلمكم على وأقاما:  قال
. نعم:  قال
؟ أحد بعده كان وهل:  قال
. نعم:  قال
؟ هو : وَمْن قال
. ّعلي:  قال
؟ ظلمكم على وأقاما:  قال
. ورأائه إلى يلتفت ! وجَإَعل الرجإل  فأسكت: قال

النبي ميراثا َقَسم عنه الله رأضي عليا أن لنا فأثبتوا
في أما ، عمر زامن تولّه فيما سواء وسلم عليه الله صلى
. عنه الله رأضي هو خإلفته زامان
 ؟ ذلك إثبات وأين
َدك من حّقهُم فاطمة ورأثة أعطى فهُل النبي وسهُم َف
؟ خإيبر في وسلم عليه الله صلى

أبي ُمعاملة من أقل فل – الحق وهو – به تأتوا لم فإن
. أجإمعين عنهُم الله رأضي علّي كمعاملة وعمر بكر
فاطمة ظلما وعمر بكر أبا أن تزِعم الرافضة إن ثم

. ميراثهُا
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الله صلى الله رأسول عم عنه الله رأضي العباس هو وها
ابنته زاوج عنه الله رأضي علّي هو وها ، وسلم عليه

ّكرانه وسلم عليه الله صلى النبي بقول ُيقّران يوما ويتذ
ّكرهما الله صلى قوله وهو ، عنه الله رأضي ُعمر به ذ

:  وسلم عليه
" . صدقة تركناه ما نورأثا " ل 

كما – به بكر أبي لنفراد الخبر لهُذا تكذيبنا من فيلزِما
ّذب أن – بعضهُم َيزِعم عنهُما الله رأضي وعلّي العباس ُنك

. عمر قول ِبصّحة وشهُدا ، عليه بكر أبا وافقا لنهُما ،
رأضي عمر نشدهما أن بعد شهُادةا عليه يشهُدان وهما
السماء تقوما بإذنه الذي بالله : أنشدكما فقال عنه الله

وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن أتعلمان والرأض
 ؟ صدقة تركناه ما نورأثا : ل قال
عظيم بهُتان هذا سبحانك ؟؟ وزاورأ كذب على شهُدا فهُل

.
وعنده عمر على دخإل وعلي العباس أن داود أبي وعند

فقال يختصمان وهما وسعد الرحمن وعبد والزِبير طلحة
أن تعلموا : ألم وسعد الرحمن وعبد والزِبير لطلحة عمر

النبي مال : كل قال وسلم عليه الله صلى  الله رأسول
وكساهم أهله أطعمه ما إل صدقة وسلم عليه الله صلى

.  : بلى قالوا ؟ نورأثا ل إنا
عنه الله رأضي عمر صدقا على شهُدوا هؤلء كل يعني

الرافضة تأتي ثم عنه الله رأضي بكر أبي صدقا وعلى
ّذب ّك ّت !!! البرارأ الخإيارأ ل

عمر رأواه بل عنه الله رأضي بكر أبو به ينفرد لم والحديث
. أجإمعين عنهُم الله رأضي وعائشة

ّيه خإّص الله : أن الثالث الوجإه غيره به يخّص لم بشيء نب
. ِقتال غير من ُأخِإذت التي الغنائم وهو ، الفـَّيء وهو ،

ّطلب وبني هاشم بني وخإّص ، القربى ذوي بسهُم الم
ّدما كما – الصدقة لهُم تحّل فل . – تق

ّد : هل الرابع الوجإه الميراثا هذا عنه الله رأضي علّي رأ
ّلى حينما لورأثته ؟! الخلفة تو

. : ل الجواب
حق في ُيقال ما عنه الله رأضي علّي حق في ُيقال إذا

أبيهُا. ميراثا من حقهُا فاطمة ُيعطيا لم إذ وُعمر بكر أبي
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. آنذاك ماتت قد : فاطمة قائل يقول قد
أنه إل ، ماتت وإن عنهُا الله رأضي فاطمة : أن والجواب

بعدها من لورأثتهُا فهُو ، أبيهُا ميراثا في حق لهُا كان إذا
.

ّلى حينما عنه الله رأضي علّي َيقسمه لم فلماذا تو
؟! له المر وصارأ الخلفة

ِكل وقد َيقِسمه لم لماذا بل  ؟ إليه ُو
. هذا تقدما وقد

ّيد الله رأسول كان : إذا الخامس الوجإه وهو – بالوحي ُيؤ
َدك أرأض َيقِسم لم فلماذا – كذلك خإيبر في وسهُمه ف
؟ ورأثته على
يكون ما يعلم ل وسلم عليه الله صلى : النبي قيل فإن
. بعده

ُيقال ّيـَّه يأمر ولم ، يكون وما كان ما يعلم : فالله ف نب
لئل موته قبل ميراثه َيقسم بأن وسلم عليه الله صلى
َلم . ابنته ُتظ
ّيه أقّر الله أن ُيتصّورأ وهل ؟! ابنته ظلم على نب

الرافضة َيعتقدها ) التي ( البداء عقيدةا ظل في أما
ّدةا ْنِسب التي اليهُود عقائد من والمستم الله إلى الجهُل َت

! هذا مثل يجوزا فقد
ما َيعلم ل وسلم عليه الله صلى النبي إن قلنا إذا هذا

على أما ، والجماعة السنة أهل معتقد على بعده يكون
ّدما كما – الغيب يعلمون الئمة من الرافضة اعتقاد – تق
َيعلم وسلم عليه الله صلى النبي أن هذا على فيلزِما
ِلم يكون أن هذا من ! ويلزِما الرافضة عند الغيب ما ع

. ُينِصفهُا ولم ، ابنته شأن في بعده سيكون
أهل عقيدةا فإن وإل ، الرافضة إلزِاما باب من هذا أقول
 الله إل الغيب َيعلم ل أنه والجماعة السنة

ُيعلم أكثر وهم ، ألسنة الناس أعّف هم السنة أهل أن ول
ّدبا الناس . وسلم عليه الله صلى الله رأسول مقاما مع تأ

الظلم إلى ول ، الجهُل إلى ول ، الخطأ إلى ينسبونه فل
! وأقوالهُم وعقيدتهُم الرافضة ِدين لزاما هو كما ،

ّية ليست عنهُا الله رأضي فاطمة : أن السادس الوجإه كبق
.  النساء

؟ كيف
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أبيهُا من تِرثا بنت كل : لماذا الرافضة بعضْ مّرةا سألني

؟ فاطمة إل
! فاطمة غير نبي بنت ليست بنت كل : لن فأجإبت

، النبيين وخإاتم ، المرسلين سيد بنت هي فاطمة ولن
ّية ول ، النساء سائر مثل فليست  البنات َكبق

أبا : إن قولهُم وهي ، الرافضة بهُا يتمّسك ُشبهُة وثّمة
رأضي ِلجابر وسلم عليه الله صلى النبي وعد أنفذ بكر
. أبيهُا ميراثا من فاطمة ُيورّأثا ولم ، عنه الله

جإابر َوَعد وسلم عليه الله صلى النبي : أن عنه والجواب
مال جإاء قد لو:  فقال ، عنهُما الله رأضي الله عبد بن

مال يجئ فلم ، وهكذا وهكذا هكذا أعطيتك قد البحرين
فلما ، وسلم عليه الله صلى النبي بضُْق حتى البحرين

ًا بكر أبو أمر البحرين مال جإاء له كان من:  فنادىَ ُمنادي
. فليأتنا دين أو عدةا وسلم عليه الله صلى النبي عند
عليه الله صلى النبي إن:  فقلت فأتيته:  جإابر قال

فإذا فعددتهُا حثية لي فحثى ، وكذا كذا لي قال وسلم
البخارأي . رأواه مثليهُا ُذخإ:  قالف ، خإمسمائة هي

. ومسلم
الله صلى للنبي عنه الله رأضي بكر أبي وفاء من فهُذا 

أبي حسنات من وهذا ، الوعد ُمجّرد ُينفذ أن وسلم عليه
ّده والرافضة ، بكر ! مساوئه من تع

ّدقا : لماذا تقول والرافضة ، قال فيما جإابر بكر أبو ص
؟ عنهُا الله رأضي فاطمة ُيصدقا ولم

:  والجواب
عليه الله صلى الله رأسول أن ُيخبر الله عبد بن جإابر أن

َده وسلم لرسول عنه الله رأضي بكر أبي وفاء ومن ، َوَع
الله رأضي لجابر وعده أنفذ أن وسلم عليه الله صلى الله
. عنه
الله صلى الله رأسول وعدني تقل لم فإنهُا فاطمة وأما
حيث أبيهُا ميراثا من بحقهُا ُتطالب . بل وسلم عليه

الله رأضي فهُي ، أبيهُا ميراثا في الحق لهُا أن فهُمت
. وسلم عليه الله صلى أبي : وعدني قالت ما عنهُا
ّذب لم عنه الله رأضي بكر فأبو عنهُا الله رأضي الزِهراء ُيك

عليه الله صلى الله رأسول تركه ما أن أفهُمهُا وإنما ،
َدقـَّة وسلم ِله بنّص َص .  والسلما الصلةا عليه قو
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إلى جإاءت أنهُا فاطمة عن الترمذي رأواه ما عليه ويدل
: . قالت وولدي : أهلي قال ؟ يرثك : من فقالت بكر أبي
الله رأسول : سمعت بكر أبو فقال ؟ أبي أرأثا ل لي فما

من َأُعول . ولكني ُنورَأثا : ل يقول وسلم عليه الله صلى
وأنفق ، يعوله وسلم عليه الله صلى الله رأسول كان
ُينِفق وسلم عليه الله صلى الله رأسول كان من على
. عليه

ّبث ُشبهُة وثّمـَّة وهي ، السياقا هذا في الرافضة بهُا يتش
:

َبْضَعة مني فمنفاطمة وسلم عليه الله صلى النبي أن  
 . رأواه البخارأي .أغضبني أغضبهُا

الله رأضي فاطمة أغضب بكر أبا : إن الرافضة تقول
. الحديث هذا في داخإل فهُو ، عنهُا

عِمل عنه الله رأضي بكر أبا فإن ، زاعموا كما المر وليس
، سيأتي كما ، وسلم عليه الله صلى الله رأسول بوصية
بما عليه ووافقوه بعده من الخلفاء عليه اتفق بما وعِمل

. عنه الله رأضي طالب أبي بن علّي ذلك في
ًا : إن ُيقال فهُل ؟ بهُذا فاطمة أغضب عنه الله رأضي علي

:  ُوجإوه من ذلك عن والجواب

الله رأضي علّي خِإطبة وهو ، الحديث ُوورأد : سبب الول
. جإهُل أبي ابنة عنه

جإهُل أبي بنت خإطب طالب أبي بن علي ن أن وذلك
، وسلم عليه الله صلى الله رأسول بنت فاطمة وعنده

عليه الله صلى النبي أتت فاطمة بذلك سمعت فلما
تغضب ل إنك يتحدثون قومك إن:  له فقالت وسلم
: المسورأ قال.  جإهُل أبي ابنة ناكحا ّعلي وهذا!  لبناتك
تشهُد حين فسمعته وسلم عليه الله صلى النبي فقاما

الربيع بن العاص أبا أنكحت فإني بعد أما:  قال ثم
، مني مضغة محمد بنت فاطمة نإو  ، فصدقني ثنيّفحد

رأسول بنت تجتمع ل والله وإنهُا ، يفتنوها أن أكره وإنما
َكَرََتف:  قال.  أبدا واحد رأجإل عند الله عدو وبنت الله

. ومسلم البخارأي . رأواه الخطبة ّعلي
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، بعِده من الخلفاء به عِمل بما عِمل بكر أبا : أن الثاني
فاطمة ُيغضب الذي فالغضب ، الحق على أنه يعني وهذا

في كان ما وسلم عليه الله صلى النبي له َيغضب والذي
.  ُمحّقـَّة فيه كانت ما أي ، حّق

ّدعي ل ونحن الله صلى الله رأسول بعد لحد الِعصمة ن
.  وسلم عليه

تغضب آدما بنات من وهي ، العالمين نساء سيدةا وفاطمة
. َيغضبون كما
عن ذلك قال وسلم عليه الله صلى الله رأسول إن بل

لعنته المسلمين ّفأي ، بشر أنا إنما اللهُم:  فقال ، نفسه
. مسلم . رأواه وأجإرا زاكاةا له فاجإعله سببته أو

ًا : أن الثالث ، مّرةا فاطمة أغَضب عنه الله رأضي علي
ًا إن ُيقال أن ُيمكن فهُل أغضب عنه الله رأضي علي

أنه ، عندها من خَإَرج ثم غاضبهُا أو ، عليه فغضبت فاطمة
؟ وسلم عليه الله صلى النبي أغضب ذلك بفعله
عن سهُل بن سعد قال : جإاء ومسلم البخارأي رأوىَ

ممرأسول الله  ممم مم مم مممم م بيت فاطمة فلم يجد م
ًا في البيت ، فقال : أين ابن عمك ؟ قالت : كان علي

َيقل عندي . بيني وبينه شيء ، فغاضبني ، فخرج فلم 
 لنسان : انظرممم مممم مممم ممممفقال رأسول الله 

أين هو . فجاء فقال : يا رأسول الله هو في المسجد
وهو ممم مممم مممم ممممرأاقد . فجاء رأسول الله 

مضطجع قد سقط رأداؤه عن ِشقه وأصابه تراب ،
يمسحه عنه ممم مممم مممم ممممفجعل رأسول الله 

أبا تراب . ، َقم أبا تراب ويقول : ُقم 
فلو كان هذا الغضاب من علّي سبب في غضب النبي

ما مسح عنه التراب ، ول مازاحه بقوله هذا .

رأسول لقرابة َعَرف عنه الله رأضي بكر أبا : أن الرابع
أن يسّره كان وما ، حّقهُم وسلم عليه الله صلى الله

َلب . فقد عليه غضبى وهي فاطمة تموت قبيل رأضاها َط
. موتهُا

ّدثا فقد بكر أبو أتى فاطمة مرضت : لما قال الشعبي ح
يستأذن بكر أبو هذا فاطمة : يا ّعلي فقال ، فاستأذن

َنْت : نعم قال ؟ له آذن أن : أتحّب فقالت ، عليك له . فأِذ
الدارأ تركت ما : والله وقال ، يترّضاها عليهُا فدخإل ،

62



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية
ورأسوله الله مرضاةا ابتغاء إل والعشيرةا والهل والمال

. َْتيِضَرأ حتى ترّضاها : ثم . قال البيت أهل ومرضاتكم
. العتقاد وفي الكبرىَ في البيهُقي رأواه

الله رأضي العالمين نساء سيدةا سيرةا في الذهبي قال
:  عنهُا
تطلب وجإاءت ، بميراثه آمالهُا تعلقت أبوها توفي ولما
ّدثهُا ، الصديق بكر أبي من ذلك النبي من سمع أنه فح

َدْت ، صدقة تركنا ما نورأثا ل:  يقول ثم ، عليه َفَوجَإ
.   . اهـَّ تعللت

أن أوَصْت عنهُا الله رأضي أنهُا عنه رأضاها على يدّل ومما
عنهُا الله رأضي بكر أبي امرأةا ُعميس بنت أسماء ُتغّسلهُا

. وعنه
أسماء إلى َْتصْأو الوفاةا حضرتهُا ولما:  كثير ابن قال
هي فغسلتهُا ، تغسلهُا أن الصديق امرأةا عميس بنت

والعباس:  قيل ، رأافع أما وسلمى طالب أبي بن وعلي
وفاتهُا قبل اغتسلت أنهُا من ويُرأ وما.  المطلب عبد بن

، عليه لّعوُي ل فضعيف ذلك بعد لّسَُغت ل أن وأوصت
. أعلم والله

ّديق على نفسهُا في تِجد كانت فلو عنه الله رأضي الص
أهل عن بمنأىَ ولكانت ، امرأته ُتغّسلهُا أن أوَصْت لما

. – الرافضة تزِعم كما – حّقهُا وغصبوها أغضبوها بيت
: الرافضي قال

: عشر الثالث السؤال
لهُداية  نبي124000 أرأسل وتعالى سبحانه الله نأ

لم صحابته أن هؤلء من نبي أي عن نقل فهُل..  البشر
؟ بعده المنصب تنازاعوا نهُمأو ؟ مأتمه يحضروا

ّد : الـَّر
ًا فيه قيل ما العدد هذا في ُيقال . سابق

له ُعِمل أنه النبياء من نبي عن ُنِقل : وهل ُيقال ثم
! الرافضة ِدين هو كما ؟ مأتم
! مأتم من الشهُورأ من شهُر يخلو يكاد ل الذي
ِتم أن على يدل وهذا وإنما ، النبياء دين من ليست المآ
ّتخذوا الذين الرافضة ِدين من هي ! آلهُة الئمة ا
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. َبعده المنصب عنهُم الله رأضي الصحابة يتنازَاع ولم
، َدفنه حضر كان من هو بالمنصب بالنشغال تعنيه ومن
أين درأواَي لم  وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب فإن

بكر أبو قال حتى وسلم عليه الله صلى النبي يقبرون
عليه الله صلى الله رأسول سمعت:  عنه الله رأضي
رواّفأخإ.  يموت حيث إل نبي قبرُي لن:  يقول وسلم

. أحمد الماما . رأواه فراشه تحت له رواََفوح فراشه

ّدثا أن أرأادوا  لما: قال عنهُما الله رأضي عباس بنا وح
أبي إلى بعثوا وسلم عليه الله صلى الله لرسول حفرواَي

وبعثوا ، مكة أهل كضريح يضرح وكان الجراح بن عبيدةا
وكان المدينة لهل يحفر الذي هو وكان طلحة أبي إلى
لرسولك رِخإ اللهُم:  فقالوا رأسولين إليهُما فبعثوا ، يلحد

فلحد ، عبيدةا أبو يوجإد ولم به فجيء طلحة أبا فوجإدوا ،
فرغوا فلما:  قال.  وسلم عليه الله صلى الله لرسول

ثم ، بيته في سريره على ضعُو الثلثاء يوما جإهُازاه من
وسلم عليه الله صلى الله رأسول على الناس دخإل

حتى النساء لواَخْإَدأ فرغوا إذا حتى عليه ونّصلُي أرأسال
رأسول على الناس يؤما ولم ، الصبيان لواَخْإأد فرغوا إذا

المسلمون اخإتلف لقد.  أحد  وسلم عليه الله صلى الله
في نَدفُي:  قائلون فقال ، له رَحفُي الذي المكان في

أبو فقال ، أصحابه مع دفنُي:  قائلون وقال ، مسجده
وسلم عليه الله صلى الله رأسول سمعت إني:  بكر

فرفعوا:  قال.  قبضُْي حيث فنُد إل ّنبي ضُِْبق ما:  يقول
توفي الذي وسلم عليه الله صلى الله رأسول فراش

وسط وسلم عليه الله صلى نِفُد ثم له فحفروا عليه
أبي بن علي حفرته في ونزِل ، الرأبعاء ليلة من الليل
مولى وشقران أخإوه وقثم العباس بن والفضل طالب
. ماجإه ابن . رأواه وسلم عليه الله صلى الله رأسول

ً عليه َدخَإلوا الذين فهُل ّلون أرأسال كانوا عليه ُيص
؟! آنذاك المنصب يتنازاعون

 
ثم فليس ، النبياء تسوسهُا كانت الماضية المم إن ثم

. خإلفة منصب
تسوسهُم إسرائيل بنو كانت:  والسلما الصلةا عليه قال

. ومسلم البخارأي . رأواه نبي خإلفه نبي هلك كلما النبياء
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الله صلى النبي أصحاب حرص رأغم افترقت قد والمة
لو فكيف ، الكلمة واجإتماع الصف ِوحدةا على وسلم عليه
ّيع ؟ المنصب هذا ُض

: الرافضي قال
عشر:  الرابع السؤال

النبي طلب رأفضْ عندما صيباُم ابطالخ ابن عمر كان ذاإ
فما ... بعده حدأ به يضل لن كتابا ليكتب والقلم للدواةا

كسنة يومهُا النبي وعي ل من المستفادةا العبرةا هي
؟ سنة النبي فعل نأل لنطبقهُا

 ؟ الطريقة بهُذه للنبي يتعرض من مصير هو وما

ّد : الـَّر
وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب يسب من مصير وما

ُيسيء ، ؟! وسلم عليه الله صلى أصهُارأه مع الدب و
ِلد هو عنه الله رأضي فُعمر وهو ، المؤمنين أما حفصة وا
. علّي بنت كلثوما أما زاوج

الله صلى النبي ابنتي زاوج هو عنه الله رأضي وعثمان
. وسلم عليه
بهُما تزِّوج أي ، نبّي ابنتي جَإَمع أنه أحد عن ُيعرف ولم

ومع ، عنه الله رأضي عثمان سوىَ ، الخإرىَ بعد الواحدةا
َلم لم ذلك ّبهُم الرافضة أذىَ من َيْس ولعنهُم وشتمهُم وس

!
آذىَ فقد وسلم عليه الله صلى النبي أصهُارأ آذىَ ومن

. وسلم عليه الله صلى النبي
من الناس أيهُا يا:  وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
. آذاني فقد يَّمع آذىَ

عليه الله صلى آذاه فقد أصهُارأه آذىَ : ومن نقول ونحن
. وسلم

الله صلى النبي طلب رأفضْ عمر إن الرافضي قول وأما
الله رأضي ُعمر قال وإنما ، يصّح ل فهُذا ، وسلم عليه
ّدب باب من ذلك عنه ، وسلم عليه الله صلى النبي مع التأ

، وسلم عليه الله صلى عنده الصوت رأفع ولعدما
ّلغط ولكراهته . وسلم عليه الله صلى عنده ِل
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َيكتبه أن وسلم عليه الله صلى الله رأسول أرأاد ما إن ثم
ُنِقل قاله . إلينا و
أكتب بكتاب ائتوني:  قال لما والسلما الصلةا عليه فإنه
عند ينبغي ول-  فتنازاعوا.  أبدا بعده تضلوا لن كتابا لكم
مما خإير فيه أنا فالذي عونيَد:  قال ثم – تنازاع نبي

أخإرجإوا:  بثلثا موته عند وأوصى.  إليه تدعونني
ما بنحو الوفد يزِواِوأجإ ، العرب جإزِيرةا من المشركين

. رأواه الثالثة ونسيت:  الراوي . قال جإيزِهمُأ كنت
. ومسلم البخارأي

َبق الله رأضي لعائشة قال والسلما الصلةا عليه أنه وَس
كتبأ حتى وأخإاك بكر أبا لي ادعي:  مرضه في وهو عنهُا
 أنا: قائل ويقول ّنََمُتم يتمنى أن أخإاف فإني ، كتابا
. مسلم . رأواه بكر أبا إل والمؤمنون الله ويأبى.  أولى
يقوله أن وسلم عليه الله صلى الله رأسول أرأاد مما فهُذا

َيكتبه . و

عند الصوت رأفع عن ينهُى كان عنه الله رأضي وُعمر
في مسجده وفي وسلم عليه الله صلى الله رأسول
. موته وبعد حياته
كنت:  قال يزِيد بن السائب طريق من البخارأي رأوىَ
بن عمر فإذا فنظرت ، رأجإل فحصبني المسجد في قائما

. بهُما فجئته ، بهُذين فأتني اذهب:  فقال ، الخطاب
أهل من:  قال ؟ أنتما أين من أو ؟ أنتما من:  قال

! لوجإعتكما البلد أهل من كنتما لو:  قال.  الطائف
عليه الله صلى الله رأسول مسجد في أصواتكما ترفعان
. وسلم
صلى النبي عند الصوت رَأفع عنه الله رأضي عمر فأنكر

في الصوت رأفع وأنكر ، حياته حال في وسلم عليه الله
. مماته بعد وسلم عليه الله صلى مسجده

! ُعمر حق في َمنقصة ذلك يعتبر الرافضي وهذا

: الرافضي قال
: عشر الخامس السؤال

يجعجع كما وقتله الحسين خإذل من هم ةالشيع كان ذاإ
؟ ةالسن ينصره لم فلماذا ؟ الجهُلة بعضْ
 ؟ يومهُا كانوا موقف أي وفي
 ؟ معسكر أي في

66



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية

 ؟ يزِيد معسكر في كانوا أما فخذلوه جإانيا كانوا هل
 ؟ أصل موجإودين يكونوا لم أما
 المالديف..؟ جإزِرأ في رأحلة في كانوا أما

 
ّد : الـَّر

وإنما ، الناصعة الساطعة التارأيخ بحقائق عليك أرأد لن
أئمة أثبته بما السؤال هذا جإواب في عليك أرأد سوف

هم الحسين محبة زاعموا الذين أن من الرافضة الشيعة
َذله من ! خَإ

على دعائه في عنه الله رأضي الحسين الماما وقال
: شيعته
ًا، ففرقهُم حين إلى متعتهُم إن اللهُم واجإعلهُم فرق

ًا طرائق ًا، عنهُم الولةا ترض ول ، قدد دعونا فإنـَّهُم أبد
للمفيد  (الرأشاد. فقتلونا علينا اعدو ثم لينصرونا

241.(
:  قالف ، أخإرىَ مرةا عليهُم ودعا

وتـَّهُافتم ، باّالد كطيرةا بيعتنا إلى استسرعتم لكنكم
ًا ، نقضتموها ثم ، شاالفر كتهُافت ًا سفهُ ًا ، وبعد وسحق

ثم ، الكتاب ذةاََبون الحزِاب وبقية المة هذه لطواغيت
على الله لعنة أل ، وتقتلوننا عنا تتخاذلون هؤلء انتم

. )2/24  للطبرسي  (الحتجاج. الظالمين
: المين محسن السيد قالو
ًا عشرون العراقا أهل من الحسين َعايَب به درأواَغ ، ألف

 (أعيان. وقتلوه ، أعناقهُم في وبيعته عليه وخإرجإوا
. )34 الول الشيعة/القسم

: الكوفة لهل العابدين زاين الماما وقال
وأعطيتموه ، وخإدعتموه أبي إلى كتبتم أنكم تعلمون هل
؟ وخإذلتموه قاتلتموه ثم والميثاقا العهُد أنفسكم من
وآله عليه الله صلى الله رأسول إلى تنظرون عين بأي
، حرمتي وانتهُكتم ترتيِع  قاتلتم: لكم يقول وهو

).2/32  (الحتجاج. أمتي من فلستم
: أيضا وقال

 (الحتجاج!؟ غيرهم قتلنا فمن علينا يبكون هؤلء إن
2/29.(

: الكوفة أهل في لهُا خإطبة في الصغرىَ فاطمة وقالت
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أهل إنا ، والخيلء والمكر الغدرأ أهل يا ، الكوفة أهل يا
ًا بلءنا فجعل بنا وابتلكم ، بكم الله ابتلنا البيت . حسن

ً قتالنا ورأأيتم وكذبتمونا فكفرتمونا ًا وأموالنا حلل . نـَّهُب
دمائنا من تقطر وسيوفكم ، بالمس جإدنا قتلتم كما
ًا . البيت أهل قد فكأن والعذاب اللعنة فانتظروا!  لكم تب
ًا الظالمين على الله لعنة أل.. . بكم ّحل يأهل لكم . تب

وآله عليه الله صلى الله لرسول قرأت كم ، الكوفة
، وجإدي طالب أبي بن علي بأخإيه غدرأتم ثم ، قبلكم
. الطيبين وعترته وبنيه

ّدعون [ ممن الكوفة أهل أحد علينا َّدرَف البيت آل محبة ي
:   فقال]

ًا قتلنا نحن ِورأماح هندية بسيوف***  علي وبني علي
ِنطاح ّفأي ُونطحناهم*** ٍترك سبي نساءهم وسبينا

 .)2/28 (الحتجاج

:  الكوفة لهل المؤمنين أمير بنت زاينب وقالت
. والخذل والغدرأ الختل أهل يا ، الكوفة أهل يا بعد أما

ًا قوةا بعد من غزِلهُا نقضت التي كمثل مثلكم إنما ، أنكاث
أتبكون ؟ والكذب والشنف والعجب الصلف إل فيكم هل

ًا فابكوا والله أجإل ؟ أخإي ً واضحكوا كثير ابليتم فقد قليل
. النبوةا خإاتم سليل قتل ترخإصون نىأو . هاِعارأِب

).30-2/29 (الحتجاج

! غيرهم قبل الرافضة مصادرأ أثبتته ما هذا

ِلم وقد الذين بأن عنه الله رأضي علي بن الحسن الماما ع
ّدعون َبـَّة هم إنما الحسين محبة ي ّذ . َك

:  عنه الله رأضي الحسين لخإيه قال فقد
الله رأسول ُقبضْ لما تعالى الله رأحمه أبانا إن أخإي يا

الله فصرفه ، صاحبه يكون أن ورأجإا المر لهُذا استشرف
تشّوف الوفاةا بكر أبا حضرت فلما ، بكر أبو ووليهُا ، عنه
جإعلهُا عمر احتضر فلما ، عمر إلى عنه فُصرفت أيضا لهُا

تعدوه ل أنهُا يشك فلم ، أحدهم هو ستة بين شورأىَ
ُنوزاع ثم ويعُب عثمان هلك فلما ، عثمان إلى عنه فُصرفت

وإني ، منهُا شيء هَل اـََّفَص فما وطلبهُا السيف جإّرد حتى
النبوةا البيت أهل فينا الله يجمع أن أرأىَ ما والله
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الكوفه أهل سفهُاء كّاستخف ما أعرفن فل ، والخلفة
. فأخإرجإوك

ّنصرةا َوعدوه ول دارأه من أخإرجإوه فما السنة أهل وأما بال
.. أمره تحت كلهُا العراقا بل الكوفة أن زاعموا ول ،

! وِفتنة ثورأةا أهل السنة أهل كان ما
َيزِعمون الذين فهُم ، الرفضْ أهل في ذلك كان وإنما
! ثورأةا أهل أنهُم

ُبون َينس ياسر بن كعّمارأ ، الصحابة بعضْ إلى ذلك و
. عنهُم الله رأضي علي بن والحسين

ِلمت فهُل َتل َمن ع ثم أخإرجإه الذي ومن ؟ الحسين َق
َذله ؟ خإ
. غيرهم قبل الرافضة علماء الحقيقة بهُذه شهُِد

: الرافضي قال
عشر:  السادس السؤال 
الثلثة والخلفاء علي بين خإلف لي وجإود ل كان ذاإ

عاتقه على سيفه علي يحمل لم فلماذا ، سبقه ممن
ضد الخلفاء هؤلء خإاضهُا التي المعارأك في ويشارأك

كثير في يومهُا عيني واجإب الجهُاد نأو خإصوصا الكفارأ
في وهو ةالخلف استلم حينما نجده بينما ... المعارأك من

في حربه في عاتقه على سيفه حمل متأخإرةا سن
 ؟ والجمل صفين

ّد : الـَّر
عنه الله رأضي علّي المؤمنين أمير إلى ُتسيء أنت ها

! الخإرىَ ِتلو المّرةا
ًا علّي كان هل في ُيشارأك ول ، بيته في يقبع بحيث جإبان

؟  – بزِعمكم – المغصوب ِبحّقه يأخإذ ول ؟ الجهُاد
: أمرين أحد
ّدما ما وهذا – بكر أبي بيعة يرىَ أنه إما بقوله تقريره تق

. بكر أبي أحكاما وإقرارأه – وِفعله
َكت انزِوىَ . فلماذا يراها ل أنه وإما ّدعون كما – وَس ؟! – ت
ًا يكون أن إما ُيحّرضهُم الناس رأؤوس على يقوما ُشجاع و

حّقه أخإذ على
ْنزَِوي أن وإما ًا ويكون َي . جإبان
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ّدعي أنك طالما ؟ تختارأ فأيهُما ! خإلف ُوجإود ت

طالب أبي بن علّي أن وهو الصحيح بالقول أخإذ من أما
من شيء َيلزِمه ل فإنه ، بكر لبي البيعة صّحة يرىَ كان
! ذلك

َيع ثم المر أول في يسير خإلف هناك .. كان نعم علّي با
. الخلف وانتهُى بكر أبا

ًا عائشة عن ومسلم البخارأي رأوىَ ً حديث : – وفيه – طويل
توفيت فلما ، فاطمة حياةا هْـَّوجإ الناس من لعلي وكان

بكر أبي مصالحة فالتمس ، الناس وجإوه ّعلي استنكر
أبي إلى فأرأسل ، الشهُر تلك يبايع يكن ولم ، ومبايعته

بكر أبو عليهُم فدخإل...  معك أحد يأتنا ول ائتنا أن بكر
أعطاك وما ، فضلك عرفنا قد إنا:  فقال ّعلي فتشهُد

ولكنك ، إليك الله ساقه خإيرا عليك ننفس ولم ، الله
الله رأسول من لقرابتنا نرىَ وكنا ، بالمر علينا استبددت

، بكر أبي عينا فاضت حتى ، نصيبا وسلم عليه الله صلى
لقرابة بيده نفسي  والذي: قال بكر أبو تكلم فلما

من أصل أن ّإلي ّأحب وسلم عليه الله صلى الله رأسول
الموال هذه من وبينكم بيني َرََجش الذي وأما ، قرابتي

الله رأسول رأأيت أمرا أترك ولم ، الخير عن فيهُا آل فلم
ٌّعلي فقال.  صنعته إل فيهُا يصنعه وسلم عليه الله صلى
بكر أبو صلى فلما ، للبيعة ةّالعشي موعدك:  بكر لبي

وتخلفه ّعلي شأن وذكر فتشهُد المنبر على رأقي الظهُر
وتشهُد استغفر ثم ، إليه اعتذرأ بالذي وعذرأه البيعة عن

الذي على يحمله لم أنه ثاّوحد بكر أبي حق ّمفعظ ّعلي
، به الله لهّفض للذي إنكارأا ول بكر أبي على نفاسة صنع
فوجإدنا ، علينا فاستبد ًنصيبا المر هذا في لنا نرىَ ولكنا
. أصبت:  وقالوا المسلمون بذلك ّرُسَف ، أنفسنا في

المر رأاجإع حين قريبا ّعلي إلى المسلمون وكان
.  المعروف

بكر أبي ِبفضل شهُد قد عنه الله رأضي علّي فهُذا
. أشهُر بعد وبايعه بل ، وبإمامته

كان عليا : إن يقول أن لقائل مجال ذلك بعد يبقى فهُل
. حّقه غصبه بكر أبا أن يرىَ
َيعه َلما كذلك كان فلو . ِبفضله اعترف ولما ، با
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، يستشيرونه الخلفاء كان فقد سيفه َيحِمل لم أنه وأما
َيعرفون . المدينة في يبقى كان ولهُذا ، فضله له و

) . ( الرافضة والشيعة السنة ُكتب في ثابت وهذا
بالله : أعوذ عمر قول الرافضة ُكتب في ُيروىَ مما فإن
. لهُا حسن أبو ول معضلة من

. السنة أهل ُكتب في ُمثبت وهو
معضلة من بالله : أعوذ يقول عمر : وكان كثير ابن قال
. لهُا حسن أبو ول

َكر َذ معاوية عن جإاء القول هذا أن الظاهري حزِما ابن و
. عنه الله رأضي

َكره وكذلك . النهُاية في الثير ابن َذ

طالب أبي بن علّي يستشير عنه الله رأضي ُعمر وكان
. العباس وعّمه
: نهُاوند ِذكر في كثير ابن قال

فصعد ُعمر المنبر حتى اجإتمع الناس فقال : إن هذا
يوما له ما بعده من الياما ، ألَ وإني قد هممت بأمر

فاسمعوا وأجإيبوا وأوجإزِوا ، ول تنازاعوا فتفشلوا
وتذهب رأيحكم . إني قد رأأيت أن أسير بمن قبلي حتى

ْلِمْصَرين فأستنفر أنزِل منزِل وسطا بي هذين ا
الناس ، ثم أكون لهُم رأدءا حتى يفتح الله عليهُم ،

فقاما عثمان وعلّي وطلحة والزِبير وعبد الرحمن بن
عوف في رأجإال من أهل الرأي فتكلم كل منهُم

بانفراده فأحسن وأجإاد ، واتفق رأأيهُم على أن ل يسير
ويحضرهم برأيه ودعائهيبعث البعوثا من المدينة ولكن 

، وكان من كلما علّي رأضي الله عنه أن قال : يا أمير
المؤمنين إن هذا المر لم يكن نصره ول خإذلنه بكثرةا
ّده ول ِقلة ، هو دينه الذي أظهُر وجإنده الذي أعزِّه وأم

بالملئكة حتى بلغ ما بلغ ، فنحن على موعود من الله ،
والله منجزِ وعده وناصر جإنده ، ومكانك منهُم يا أمير

المؤمنين مكان النظاما من الخرزا يجمعه ويمسكه ،
فإذا انحّل تفّرقا ما فيه وذهب ، ثم لم يجتمع بحذافيره

ًا ، والعرب اليوما وإن كانوا قليل فهُم كثير عزِيزِ أبد
بالسلما ، فأِقم مكانك واكتب إلى أهل الكوفة فهُم

ُيقيم أعلما العرب ورأؤساؤهم فليذهب منهُم الثلثان و
ُيِمّدونهُم أيضا . وكان الثلث ، واكتب إلى أهل البصرةا 
ُيمّدهم في جإيوش من عثمان قد أشارأ في كلمه أن 
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أهل اليمن والشاما ، ووافق عمر على الذهاب إلى ما
ّد علّي على عثمان في بين البصرةا والكوفة َفَر

موافقته على الذهاب إلى مابين البصرةا والكوفة ، كما
ِبِه من استمداد أهل تقدما ، َورَأّد رأأي عثمان فيم أشارّأ 
ًا على بلدهم إذا قّل جإيوشهُا من الروما ، الشاما خإوف

ًا على بلدهم من الحبشة ، ومن أهل اليمن خإوف
فأعجب عمر قول علّي وُسّر به ، وكان عمر إذا
ْبِرما أمرا حتى يشاورأ العباس ُي .   . اهـَّ استشارأ أحدا ل 

، المقدس بيت فتح في عنه الله رأضي عمر واستشارأه
. المدائن فتح وفي
خَإرج إذا المدينة على يستخلفه عنه الله رأضي عمر وكان
. فتوحات أو عمرةا أو ِلحّج عنه الله رأضي ُعمر

. بأخإيه الخأ علقة ِبُعمر عنه الله رأضي علّي علقة وكانت
ئيُرأ:  قال السفر أبي طريق من شيبة أبي ابن أخإرج
لتكثر  إنك: له فقيل قال.  لبسه يكثر كان ردُب ّعلي على
وصفيي خإليلي كسانيه إنه:  فقال.  البرد هذا لبس

، الله فنصحه الله ناصح عمر إن.  عمر يّوخإاص وصديقي
. بكى ثم

َطع ًا عمر وأق . ينبع علي
جَإَعل ُعمر أن أبيه ) عن ( الصادقا محمد بن جإعفر ورأوىَ

 آلف خإمسة ، علّي عطاء مثل للحسين

، عنه الله رأضي عمر خإلفة شرعية على أيضا يدّل وهذا
. بعده من أولده وإقرارأ بل ، بذلك علّي وإقرارأ

ابنة علّي بن للحسين أعطى عنه الله رأضي عمر فإن
زاين له فولدْت ، الُفرس سبي من وهي ، يزِدجإرد

ّتخذهم الذين الئمة تتابع النسل هذا ومن ، العابدين ا
. عشر الثنا الئمة من أئمة الرافضة

ُعمر أعطاها وأعطية ِهبة على قائم الرافضة دين فِعماد
. عنهُما الله رأضي علي بن للحسين عنه الله رأضي

رأضي عثمان زامن في الخلفة مجلس يحضر كان كما
. يستشيره عثمان وكان ، عنه الله
إن بل عنه الله رأضي علّي على الحضورأ يقتصر ولم

 عنه الله رأضي عثمان مجلس يحضر كان الحسن
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بن ينَضُح طريق من صحيحه في مسلم الماما رأوىَ
َيِتُوأ عفان بن عثمان شهُدت:  قال ساسان أبو المنذرأ
فشهُد أزايدكم:  قال ثم ، رأكعتين الصبح صلى قد بالوليد

دهَُِوش ، الخمر شرب أنه-  حمران أحدهما-  رأجإلن عليه
حتى يتقيأ لم إنه:  عثمان فقال ، يتقيأ رأآه أنه آخإر

يا ُم ق: ّعلي فقال ، فاجإلده ُمق علي يا:  فقال ، شربهُا
تولى من حارأها ّلَو:  الحسن فقال ، فاجإلده نَسَح

بن الله عبد يا:  علّي فقال ، عليه ََدجَإو فكأنه ، هاّقارأ
، أرأبعين بلغ حتى ُّدَعي ّوعلي فجلده ، فاجإلده قم جإعفر
عليه الله صلى النبي ََدَلجإ:  قال ثم ، كِأمس:  فقال
، ثمانين وعمر ، أرأبعين بكر أبو ََدَلجَإو ، أرأبعين وسلم
. ّإلي أحب وهذا ، ةـَّّنـَُّس ّوكل

ًا وليس رأدود فيه الحديث فهُذا ّد ! الرافضة على رأ
ًا أن ففيه ّي عثمان مجلس يحضر كان عنه الله رأضي عل
ولية كانت ولو ، الحدود إقامة على عثمان ُيقّر كان وأنه

الحد ُيقيم من يأمر أو ُيقّر كان فهُل ، شرعية غير عثمان
؟ عنه الله رأضي عثمان به والِمر ،

 ،80 بـَّ الجلد تحديد في فعله على ُعمَر علّي إقرارأ وفيه
ّدما وقد . الجإابات أول في هذا تق
! الرافضة يجهُله مما ذلك غير إلى

ِتل من الخلفاء زامان في وكان َيقود ُيقا أما ، الجيوش و
َلك فقد عنه الله رأضي علّي زامان في . القادةا من كثير َه

، علّي خإلفة قبل مات الوليد بن خإالد الله فسيف
ُتشهُد ُمقّرن بن والنعمان عمر خإلفة في نهُاوند في اس

يحمل طالب أبي بن علي جَإَعل مما ، كثير وغيرهم ،
. بنفسه الجيوش ويقود سيفه

أن يرىَ كان حيث ، الخلفة أعباء من به ناء ما مع
َيت المسؤولية . عاتقه على ُألق

زامن في للقتال خإروجإه كثرةا عدما أسباب من فهُذه
 زامنه في للقتال وخإروجإه ، قبله الثلثة الخلفاء

: الرافضي قال
عشر: السابع السؤال
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الله(ص) رأسول عن بالحاديث مليئة السنة أهل كتب إن
ل بينما هريرةا وأبو عمر وابن وعائشة عمر يرويهُا والتي
يرويهُا التي الحاديث من القليل القليل إل تحوي نجدها
أحضان في تربوا الذين والحسين والحسن وفاطمة علي

؟ غيرهم هآرأ مما أكثر ورأأوه النبي
 ؟ إليهُم صحيح طريق وجإود عدما هل ... السبب ما

هل ... الصحيح الطريق هذا يوجإد لم لماذا نسال طيب
ولماذا ... الثقاةا غير من البيت أهل يصاحب من كل كان
الذين اللحقين البيت أهل أئمة عن ثقاتهُم يرو لم

رأوايات كانت هل ... القليل إل ومسلم البخارأي عاصروا
! ةالسن حفاظ تعجب ل البيت أهل

ّد : الـَّر
. البيت آل أئمة عن َيروون السنة أهل بل

: تفصيل إلى تحتاج والمسألة

:  أولً
عليه الله صلى النبي من الُقرب هو المقياس ليس 

ُبعد أو وسلم ّدما ول ، ال وإنما ، تأخّإره أو السلما تق
. َسِمع بما والتحديث ، الشأن لهُذا التفّرغا المقياس

َيكتب كان عنهُما الله رأضي العاص بن عمرو بن الله فعبد
، الصادقة بالصحيفة معروفة صحيفة وله ، الحاديث

هريرةا أبو فقال ، الحاديث بكثرةا هريرةا أبو له وشهُِد
عليه الله صلى النبي أصحاب من ما:  عنه الله رأضي
بن الله عبد من كان ما إل مني عنه ًحديثا أكثر أحد وسلم
. البخارأي . رأواه أكتب ول يكتب كان فإنه ، عمرو
لهُا وانقطع للعبادةا تفّرغا أنه عمرو بن الله عبد عن وجإاء

. التحديث ُيكثر لم ولهُذا ،
. الصحيحين في وخإبره

َتبوا ممن واحد غير عن وجإاء الّصُحف تلك أحرقوا أنهُم َك
.. ِحفظهُم على يعتِمدوا أن الناس وأَمروا ،

أقل أو أكثر الراوي تجعل التي السباب من ذلك غير إلى
. الرواية في غيره من

: المثال سبيل وعلى
لشتغاله وذلك ، قليلة عنه الله رأضي بكر أبي أحاديث
ّدةا وبحروب ، الخلفة بأعباء . الر
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ًا الحديث قليل الوليد بن وخإالد لشتغاله وذلك ، جإد

َبطة بالجهُاد . والمرا
. المكثرين من ليس أيضا وُعمر
يقولون الناس إن:  عنه الله رأضي هريرةا أبو قال ولذا
حدثت ما الله كتاب في آيتان ولول!  هريرةا أبو أكثر

ِذيَِن ِإّن: (  تلوَي ثم ، حديثا ّل ُتُموَُن ا ْك َنا َما َيِ ْل ْنَز َناِت ِمَن َأ ّي َب ْل  إلى) ا
يشغلهُم كان المهُاجإرين من إخإواننا  إن) الّرِحيُم(  قوله

يشغلهُم كان النصارأ من إخإواننا وإن ، بالسواقا الصفق
الله رأسول يلزِما كان هريرةا أبا وإن ، أموالهُم في العمل
ل ما ويحضر ، بطنه شبعِب وسلم عليه الله صلى

البخارأي . رأواه يحفظون ل ما ويحفظ ، يحضرون
.  ومسلم

ًا :  ثاني
ِلد عنه الله رأضي الحسن والحسين الثالثة السنة في ُو

هذا فعلى ، الهُجرةا من الرابعة السنة في عنه الله رأضي
الله صلى النبي موت عند العاشرةا دون أعمارأهم تكون
وهم ، سنوات وست سبع ُقرابة وتقريبا ، وسلم عليه

ّدون . الصحابة صغارأ من ُيع
ما:  يعل بن للحسن السعدي الحورأاء وأب قال لما ولذلك

أذكر:  قال ؟ وسلم عليه الله صلى الله رأسول من تذكر
، فمي في فألقيتهُا الصدقة تمر من تمرةا أخإذت أني

بلعابهُا وسلم عليه الله صلى الله رأسول فانتزِعهُا
. أحمد الماما . رأواه التمر في فألقاها

ًا رأضي طالب أبي بن علّي المؤمنين لمير : بالنسبة ثالث
أكثر السنة أهل عند مروياته أن الحقيقة فإن عنه الله
! الرافضة عند مروياته من

ّلب مثل – الصادقا جإعفر عن الرواية أن تجد مثل الكافي َق
عنه الله رأضي طالب أبي بن علّي عن الرواية من أكثر –
.

ّلب علّي بن الحسن عن رأواية تجد تكاد فل الكافي وق
ًا إل عنه الله رأضي . نادرأ
ِلعلّي فقط أحمد الماما مسند ففي السنة أهل كتب وأما

.  بالمكررأ ) حديثا819( عنه الله رأضي
)586( مخلد بن َبقّي مسند في عنه الله رأضي ولعلّي
. حديثا
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ُتب في عنه الله رأضي وله ُك ًا322( الستة ال . ) حديث
وانفرد ، ) حديثا20( على ومسلم البخارأي واتفق

. ) حديثا15( بـَّ ) ومسلم9( بـَّ البخارأي
ُيعتبر الّصلبي علي الدكتورأ يقول المؤمنين أمير : و
الله رأسول لحاديث رأواية الراشدين الخلفاء أكثر علّي
عن وفاته تأخّإر إلى رأاجإع وهذا ، وسلم عليه الله صلى
.   . اهـَّ عنه الرواةا وكثرةا ، الخلفاء بقية
الله رأضي الزِهراء فاطمة العالمين نساء سيدةا وأما
الله صلى أبيهُا وفاةا بعد توّفيت بل طويل ُتعّمر فلم عنهُا
ًا عاَشْت ، أشهُر بستة وسلم عليه ًا أو أرأبع خإمس

. سنة وعشرين
ّلْت ولذلك أهل عند مروياتهُا أن وأحسب ، مروياتهُا َق
! الرافضة عد منهُا أكثر السنة

ّيزِون ل السنة أهل أن تعرف ولكي بل ، البيت آل ضد يتح
ُيعتبر - وهو أحمد الماما مسند في أن ، تقدير محل هم
منه الول - المجلد الحديثية الموسوعات أضخم من

) وعثمان وعمر بكر ( أبي الثلثة الخلفاء لحاديث
ّلد رأضي طالب أبي بن علّي لحاديث كامل الثاني والمج

. عنه الله
حين في ، ) حديثا561( الثلثة الخلفاء أحاديث فبلغت
. ) حديثا819( طالب أبي بن علي أحاديث بلغت

ّتهُم هذا بعد فهُل آل عن َيروون ل أنهُم السنة أهل ُيـَّ
؟! البيت
من ثلثة من أكثر عنه الله رأضي لعلّي َيروون وهم

!! الخلفـَّاء

ًا وفاطمة ِبعلّي محصورأين ليسوا البيت : آل رأابع
ليست الحسين ذرأية أن كما ، والحسين والحسن
ّدما كما – الباقر في محصورأةا . – تق

المة حبر التفسير في السنة أهل ُعمدةا يكون ويكاد
ُترجإمان عليه الله صلى الله رأسول عّم ابن القرآن و

. عنهُما الله رأضي عباس ابن أعني ، وسلم
بل ، الرافضة عند التفسير في ُعمدةا ُيعتبر ل وهو

! – زاعموا – المعصومين الئمة في الُعمدةا
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ُكتب في عنهُما الله رأضي عباس ابن مرويات إلى وانظر
بل بالقليلة ليست أنهُا تجد التفسير ُكتب في أو السنة

ًا كثيرةا هي . جإد
ًا1660(  عباس ابن ومسند ( الصحيحين في وله ، ) حديث

) .9( بـَّ ) ومسلم120( بـَّ له البخارأي ) وانفرد75
)5809( الطبري جإرير ابن تفسير في عباس ولبن

. رأوايات

ًا :  خإامس
من البيت أهل يصاحب من كل كان هل: ( الرافضي قول
) ؟الثقاةا غير

ُتب في فالجواب أئمة صحب من بعضْ أن من ، الرافضة ُك
. كذلك كانوا البيت آل

: فيهُا جإاء ما بعضْ وإليك
: الجعفي يزِيد بن جإابر
بن زارأارأةا عن الرجإال أخإبارأ معرفة في الكّشي رأوىَ
أحاديث عن السلما عليه الله عبد أبا : سألت قال أعين
وما ، واحدةا مرةا إل قّط أبي عند رأأيته : ما فقال ، جإابر
. قّط علّي َدخَإل

أنه الرافضة ُكتب في ُيقال رأافضي هذا الجعفي وجإابر
! الئمة عن حديث ألف سبعين رأوىَ

: عمر بن مفّضل
عبد أبا : سمعت قال عثمان بن حماد عن الكشي رأوىَ
! يا كافر : يا عمر بن للمفضل يقول السلما عليه الله

. جإعفر بن إسماعيل يعني ؟ ولبني ! مالك مشرك
ّبـَّه وقد يكذب كان عمر بن المفضل أن على الكشي ن
. الناس يستأكل الصادقا جإعفر على

: المرادي الليث بصير أبو
السواد من : خإرجإنا قال يعفورأ أبي عن الكشي رأوىَ

بصير أبو وفينا ، جإماعة ونحن ، لنحّج درأاهم نطلب
ِلك وحّج الله اتق بصير أبا : يا له : قلت قال المرادي ، ِبما

وقعت الدنيا أن ! فلو : اسكت . فقال كثير مال ذو فإنك
َتَمل لصاحبك ! ِبكسائه عليهُا لش

تكامل ما صاحبنا : أظّن الصادقا جإعفر عن يقول وكان
! عقله
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: أعين بن زارأارأةا
حّق في قال أنه الصادقا الماما عن الكشي رأجإال في

! والنصارأىَ اليهُود من شّر : زارأارأةا زارأارأةا
: السلما عليه الله عبد أبي عن المذكورأ المصدرأ وفي
. زارأارأةا الله لعن ، زارأارأةا الله لعن ، زارأارأةا الله لعن

للمامقاني المقال وتنقيح للكشي الرجإال كتاب وفي
عن السلما عليه الله عبد أبا : سألت قال زارأارأةا عن في

له شريك ل وحده الله إل إله ل أن : أشهُد فقال التشهُد
: التحيات . قلت ورأسوله عبده محمدا أن وأشهُد

خإرجإت فلما ، والصلوات : التحيات قال ؟ والصلوات
التشهُد عن الغد من فسألته غدا لسألنه لقيته : إن قلت

: قال ؟ والصلوات : التحيات قلت ذلك كمثل فقال ،
ْطُت خإرجإت . فلما والصلوات التحيات ، لحيته في َضَر

. أبدا يفلح ل وقلت
! الرافضة ُكتب في الرواةا أكثر من هذا وزارأارأةا

ًا2490 تبلغ زارأارأةا مرويات أن الخوئي ذكر فقد ،  مورأد
. للزِرأعي الشيعة رأجإال كتاب في كما
: العجلي معاوية بن بريد
: لعن قال أنه السلما عليه الله عبد أبي عن الكشي رأوىَ
. وزارأارأةا بريدا الله

آل من الئمة بعضْ حول يلتّفون كانوا ممن نماذج فهُذه
ّلة أسباب من واضح سبب فهُذا ، البيت . عنهُم الرواية ق

َذب ممن وهؤلء ، الصادقا جإعفر على خإاصة الئمة على َك
عن حديث ألف سبعين رأوىَ الُجعفي جإابر أن ويكفي
!  الئمة

َلّي َدخَإل : ما الله عبد أبو عنه يقول ذلك ومع . قـَّّط َع

تقدير محّل الئمة هؤلء فإن السنة أهل عند وأما
هذا كلما ُيوهمه ما بخلف عنهُم رأووا وقد ، وإجإلل

! الرافضي

: الرافضي قال
: عشر الثامن السؤال
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النبي من لقربه النبي بعد الفضل هو بكر أبو كان إذا
في المسلمين بين آخإى يوما النبي يختارأه لم فلماذا
 !؟ علي مع نفسه آخإى نراه الذي الوقت

ّد : الـَّر
ّدما رأضي بكر أبي حق في والسلما الصلةا عليه قوله تق
:  عنه الله

أخإي ولكن ، بكر أبا لتخذت خإليل أمتي من متخذا كنت لو 
. وصاحبي
. الفعل من أبلغ القول أن ومعلوما

ول ، بكر أبي وفضل علّي فضل ُنثبت فإننا ذلك ومع
له وهذا فضائل له هذا يكون أن شرعا ول عقل يمتنع

. فضائل
صلى النبي زاّوجإه من أفضل : أيهُما قائل يقول قد بل

ًا وسلم عليه الله النبي زاّوجإه من أو بناته من واحدةا بنت
الولى زاّوجإه ، بناته من ابنتين وسلم عليه الله صلى
 ؟ الثانية زاّوجإه ماتت فلما

ًا زاّوجإه ممن أفضل ابنتيه زاّوجإه : من والجواب واحدةا بنت
. السنة أهل عند كذلك . وهو
وجإه على النبياء بين ول الصحابة بين ُنفّضل ل ونحن

. هذا وفضل هذا فضل نذكر وإنما ، آخإر فيه ُينتَقص
ًا نغمط ول . حّقـَّه أحـَّد

: الرافضي قال

: عشر التاسع السؤال
شهُرأ بستة النبي بعد ماتت النبي بنت فاطمة السيدةا أن

في وعمر ونصف بسنتين النبي بعد بكر أبو مات بينما ،
موت عن موتهُما تأخإر من بالرغم ولكن بعده لحق وقت

الوقت في النبي جإانب إلى دفنا نجدهما أننا إل فاطمة
غضب من غضبهُا التي النبي ابنه فاطمة تنل لم الذي
 ؟ لهُا كقبر المكان هذا النبي
؟أبيهُا عن بعيدا تدفن أن أوصت التي هي فهُل

أبيهُا بجانب دفنهُا منع من هناك فهُل ، ل الجواب كان إذا
 ؟

وعمر بكر أبو حضورأ وعدما ليل دفنهُا في السر وما
والمسلمين الخليفة ينتدب السلما أن مع .. لدفنهُا
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جإارأية كانت ولو حتى يموت شخص أي جإنازاةا لحضورأ
 ؟ مملوكة

 ؟ جإنازاتهُا حضر فمن البشر سيد ابنة ماتت لقد

ّد : الـَّر
. وباطل حق فيه القول هذا
أبيهُا بعد ماتت عنهُا الله رأضي فاطمة فإن الحق أما

. أشهُر بستة
جإوارأ إلى فاطمة دفن بمنع اليحاء فهُو الباطل وأما
. أبيهُا

جإوارأ إلى الحسن دفن منع من الرافضة ترويه ما ومثله
ّده . وسلم عليه الله صلى جإ

الله رأضي فاطمة أوصت : وهل للرافضي ُيقال وهنا
؟ الوصية هذه ورُأِفضْت أبيهُا جإوارأ إلى ُتدَفن أن عنهُا

بين – الرافضة يحملهُا كالتي – عداوةا هناك كانت وهل
؟ البيت وآل بكر أبي آل

 : ل الجواب
َيت ، حياتهُا آخإر في فاطمة استرضى بكر أبا إن ثم فرض

ّدما وقد ، عنه . هذا تق
َيْت عنهُا الله رأضي فاطمة فـَّ والرافضة بكر أبي عن رأِض

! بكر أبي عن تترّضى أن رَأَفضْت
َيْت الشأن صاحبة ! ويلعن يسّب شأن له ليس ومن ، رَأِض

! الُعجاب العجب من والله هذا

ّدما فاطمة غضب في الفصل القول بيان سبق فيما وتق
عليه الله صلى أبيهُا غضب من هو الذي ، عنهُا الله رأضي
. وسلم
غضب يستعظمون الرافضة نرىَ الذي الوقت وفي

صلى أبيهُا غضب من غضبهُا لن عنهُا الله رأضي فاطمة
الله صلى بغضبه يستهُينون نجدهم ، وسلم عليه الله

ّبون إذ ، وسلم عليه وهن ، وزاينت رأقية ابنتيه زاوج يس
ًا عنهُن الله رأضي الزِهراء فاطمة أخإوات . جإميع
هنا وسلم عليه الله صلى الرسول غضب ُيتحاشى فلماذا

؟! هناك ُيتحاشى ول
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للنبي ساّب هو عنه الله رأضي عثمان ويلعن يسب الذي
عليه الله صلى فالنبي ، له ومؤٍذ وسلم عليه الله صلى

ًا زاّوجإه وسلم . أخإرىَ بعد بنت
حال وسلم عليه الله صلى الله رأسول على يخفى أكان

 ؟ عثمان
عنه تخفى ل من على َيخفى فهُل ، عليه خَإفي أنه فهُبوا
ِلم ، وتعالى سبحانه خإافية بعد ومآله عثمان بحال العا

؟ ذلك
على غَضب الله أن مصاحفهُا في الرافضة َوجَإدْت فهُل

؟! عنه رأضي أن بعد عثمان
ابنتيه زاّوج وسلم عليه الله صلى النبي أن َوجإدوا وهل

؟ لملعون
ل من ُيصاِهر أن وسلم عليه الله صلى الله رأسول حاشا

ُلقه دينه ُيرضى ل أن عنه الله رأضي عثمان وحاشا ، وخُإ
. كذلك يكون

دفنهُا توفيت لما عنهُا الله رأضي أنهُا الصحيحين وفي
، عليهُا ىّوصل ، بكر أبا بهُا نِؤذُي ولم ، ليل ّعلي زاوجإهُا
توفيت فلما ، فاطمة حياةا وجإه الناس من لعلي وكان

بكر أبي مصالحة فالتمس الناس وجإوه علي استنكر
. ومبايعته

ًا أن على يدل فهُذا ً َدَفنهُا الذي هو عنه الله رأضي علي ليل
دفنهُا جإهُة من ل ، بشيء عنهُا الله رأضي هي توِص ولم ،

ً دفنهُا جإهُة من ول أبيهُا جإوارأ إلى . ليل

علّي فكِره الليل في أو النهُارأ آخإر في وفاتهُا تكون وقد
صلى النبي ُيؤِذنوا أن الصحابة كِره كما ، بكر أبا يؤِذن أن

. المسجد يقّم كان الذي موت في وسلم عليه الله

َتَركه ما حول خإلف من المر أول وقع لما ذلك يكون وقد
تدل الرواية هذه أن إل ، وسلم عليه الله صلى النبي
بعد بكر لبي وُمبايعته عنه الله رأضي علّي رأجإوع على
 عنهُا الله رأضي فاطمة وفاةا

ّدعي ل ونحن عليه الله صلى النبي بعد لحد العصمة ن
ُيترك قوله من يؤخإذ فكّل ، وسلم . و
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ّد ومما َبر لم فاطمة أن من الرافضي هذا على َير إلى ُتق
َلم لم بكر أبا أن ، وسلم عليه الله صلى أبيهُا جإوارأ َيع
ًا وأن ، بوفاتهُا أصلً . بليل َدَفنهُا علي
أبيهُا جإوارأ إلى َيدفنهُا أن عائشة على َعَرض كان فلو

بكر أبي على يخفى هذا كان هل وسلم عليه الله صلى
؟ عنه الله رأضي

عند تقدير محل كانت عنهُا الله رأضي فاطمة إن ثم
. عنهُا الله رأضي عائشة

رأأيت ما:  قالت عنهُا الله رأضي عائشة عن الحاكم رأوىَ
الذي يكون أن إل ، فاطمة من لهُجة أصدقا كان أحدا

. دهاَلَو
أن من فاطمة تمنع عائشة تكون أن هذا بعد ُيتصّورأ فل

َبر . وسلم عليه الله صلى النبي جإوارأ إلى ُتق

عليه الله صلى النبي جإوارأ إلى وُعمر بكر أبي َدفن أما
وهو ، البيت آل أئمة من إماما عنه أجإاب قد فهُذا وسلم

كانت كيف:  ُسئل وقد ، عنه الله رأضي نالعابدي زاين
عليه الله صلى الله رأسول عند وعمر بكر أبي منزِلة
نهِم لتهُماِزِْ: لمن قال ثم القبر إلى بيده فأشارأ ؟ وسلم

.  الساعة

ابن عنه رأواه فيما عنه الله رأضي علّي الماما إليه وأشارأ
. عنهُما الله رأضي عباس

على مرُع َعِضُو:  عنهُما الله رأضي عباس ابن قال
، رفعُي أن قبل صلونُوي دعونَي الناس فهّفتكن سريره

علي فإذا ، منكبي آخإذ رأجإل إل رعنيَي فلم ، فيهُم وأنا
ًأحدا ُْتّفَلخإ ما:  وقال مرُع على ّمَحرََتف ، طالب أبي بن

إن الله وأيم ، منك عمله بمثل الله ىألق أن ّإلي ّأحب
إني وحسبت ، صاحبيك مع الله يجعلك أن لظن كنت
: يقول وسلم عليه الله صلى النبي أسمع كثيرا كنت

، مرُوع بكر وأبو أنا ودخإلت ، وعمر بكر وأبو أنا ذهبت
. ومسلم البخارأي . رأواه وعمر بكر وأبو أنا وخإرجإت
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والمسلمين الخليفة ينتدب السلما أن مع : ( قوله أما
جإارأية كانت ولو حتى يموت شخص أي جإنازاةا لحضورأ
) . ؟ مملوكة

ل الخلفة بأعباء ينوء الذي فالخليفة ، بصحيح ليس فهُذا
ّلف . مسلم كل جإنازاةا بحضورأ ُيك

ً ُدِفنت عنهُا الله رأضي وفاطمة . ليل

الحسن أن زاعمهُم الرافضة ُكتب في ُيروىَ رأأيته ومما
ّده جإوارأ إلى ُيدَفن أن أوصى عائشة أن ويزِعمون ، جإ
. ذلك رَأَفَضْت عنهُا الله رأضي
. الدرأاية حيث من ول الرواية حيث من ل صحيح غير وهذا
رأواية الكافي في الكليني رأواها التي الرواية فهُذه

ِطعة - بإسناده كعادته – َيروي فهُو ، مجاهيل وفيهُا ُمنق
ّدةا عن . المجاهيل رأواية من ُيعتبر ) وهذا أصحابنا من ( ِع

؟ الصحاب هؤلء هم فمن
: السناد وفي
، الكليني شيخ وهو ، الُقّمي وهو ، إبراهيم بن علي

. الُقّمي توثيق في مختلفون والرافضة
. حديثه في ُيخالف الجهُم بن هارأون

عن َيروي جإعفر وأبو ، جإعفر أبي رأواية من إنه ثم
ً الحسن . الحسن َيلَق لم أي ، ُمرسل

 هـ51َّ  أو50  أو49 سنة توّفي عنه الله رأضي فالحسن
. وفاته في أقوال على
ِلد الباقر جإعفر وأبو )56( وخإمسين ست سنة ولد ُو

.  هـ114َّ سنة وتوّفي
ً الحسن َير لم الباقر يكون هذا فعلى . أصل

والباقر ،  هـ51َّ سنة توفي القوال أكثر على فالحسن
ِلد   هـ56َّ سنة ُو
سنوات خإمس الباقر ولدةا وبين الحسن وفاةا بين أن أي

.
ّدةا من تصح ل هذا على فالرواية . ُوجإوه ع

ً الكافي بقبول سلمنا لو هذا ! أصل
ّلم لم إذا أما هذه ُتناقش ل أصل فالرواية ، به ُنس

. المناَقشة
. الخصم مع التنـَّزِّل باب من التقرير هذا قّررأت وإنما
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ً الكليني عدالة إثبات إلى يحتاج فالكافي . أول
. الرافضة رأواةا عدالة ثم

ّدما الكافي في الرافضة رأواةا أشهُر على الكلما وتق
. وغيره

: الرافضي قال

: العشرين السؤال
هاشم بني طردت قريش نأب يخبرنا التارأيخ إن

شعاب إلى مكة من الدعوةا أوائل في بالنبي والمؤمنين
يعانون هناك سنين لثلثا بقوا حيث طالب أبي

إذا الفترةا تلك خإلل وعمر بكر أبو كان  أين.. الصعوبات
مخالفي يدعي كما المسلمين أوائل من أنهُم فرضنا ما

؟ البيت أهل مذهب
بكر أبا أن عرفنا إذا وخإصوصا طرد من مع يطردوا لم َِمل

وزان ل اللتان الصغيرتين وعدي تيم قبيلتي من وعمر
 ! المطرودةا هاشم بني قبيلة أماما لهُما

؟ يومهُا المساعدةا للنبي يقدما لم فلما مكة في كانوا إذا
طالب أبي شعب إلى الوصول يستطيعان ل كانا وإذا

شيئا قدما أنهُما يثبت تارأيخي دليل أي هناك فهُل
أن وخإصوصا الياما تلك في بأخإرىَ أو بطريقه للمسلمين

.  هاشم وبني النبي مع والتزِاوج التعامل منعت قريش

ّد : الـَّر
 

ً َتبرون ل السنة أهل:  أول ِلفي من ُيع بل ، البيت آل ُمخا
. موافقيهُم من هم

ّدما عنه الله رأضي علّي الماما مسند أن قليل قبل وتق
. قبله الخلفاء من ثلثة ُمسند من أكثر

ًا ِلم الثم الحصارأ هذا : كان ثاني وبني هاِشم بني ضد الظا
ّطلب . الم

الله صلى الله رأسول ِثُعب وحين:  البيهُقي الماما قال
بنو فقامت به واَّموه قومه آذاه بالرسالة وسلم عليه

أن وأبوا ، دونه وكافرهم مسلمهُم المطلب وبنو هاشم
محمد إلى سبيل ل أن قريش عرفت فلما ، موهِْلسُي

فيما يكتبوا أن على اجإتمعوا معهُم وسلم عليه الله صلى
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ول نكحوهمُي ل أن المطلب وبني هاشم بني على بينهُم

أبو وعمد ، منهُم يبتاعوا ول يبايعوهم ول ، إليهُم نكحواَي
من ناحية في طالب أبي شعب الشعب فأدخإلهُم طالب

بني في أمرهم من ذلك على قريش وأقامت ، مكة
. ثلثا أو سنتين المطلب وبني هاشم

. وانتشارأه وُفشّوه السلما قّوةا بعد كان الحصارأ وهذا
إسلما وبعد عنه الله رأضي حمزِةا إسلما بعد ذلك وكان
. عنه الله رأضي ُعمر
وقال ابن هشاما عن زاياد عن:  كثير ابن الماما قال

محمد بن اسحاقا : فلما رأأت قريش أن أصحاب رأسول
ًا ًا أصابوا منه أمن الله صلى الله عليه وسلم قد نزِلوا بلد
وقرارأا ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهُم ، وأن

ُعَمر قد أسلم فكان هو وحمزِةا مع رأسول الله
وأصحابه ، وجإعل السلما يفشو في القبائل ،

َيتعاقدون فيه َيكتبوا كتابا  فاجإتمعوا وائتمروا على أن 
على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن ل ينكحوا

َيبيعوهم شيئا  ُينكحوهم ، ول  َيبتاعواإليهُم ول  ول 
اهـَّ .  . منهُم 

ّدما على يدل وهذا . عنه الله رأضي ُعمر إسلما َتق
. المسلمين قّوةا أسباب من عنه الله رأضي ُعمر كان بل

أسلم منذ ةّازِِـَّأع زالنا ما:  عنه الله رأضي مسعود ابن قال
. البخارأي . رأواه عمر

من أول أنه ُمنِصف عاقل يشك فل بكر أبي إسلما وأما
. الّرجإال من أسلم

الله صلى النبي عن َيدَفع عنه الله رأضي بكر أبو وكان
ُيداِفع وسلم عليه . استطاع ما عنه و
سألت:  قال الزِبير بن عروةا طريق من البخارأي رأوىَ
برسول المشركون ََعَنص ما ّأشد عن عمرو بن الله عبد
أبي بن عقبة رأأيت:  قال ؟ وسلم عليه الله صلى الله

صليُي وهو وسلم عليه الله صلى النبي إلى جإاء معيط
أبو فجاء ، شديدا خإنقا به فخنقه عنقه في رأداءه فوضع

رأبي يقول أن رأجإل أتقتلون:  فقال عنه دفعه حتى بكر
؟ رأبكم من بالبينات جإاءكم وقد ، الله
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ًا َنى عنه الله رأضي بكر : أبو ثالث في غيره عانى كما عا
ّنى لعله بل ، الفترةا تلك ّد عا . ُمعاناةا أش

واشتد مكة في المسلمون ابتلي لما أنه ذلك على ويدل
ًا عنه الله رأضي بكر أبو خإرج البلء الحبشة ِقبل مهُاجإر
القارأةا سيد وهو نةِّغالد ابن لقيه الغماد َبْرك بلغ إذا حتى

: أخإرجإني بكر أبو فقال ؟ بكر أبا يا تريد : أين فقال ،
. قال رأبي فأعبد الرأض في أسيح أن أرأيد فأنا قومي

تكسب فإنك ، خرجُي ول خرجَي ل مثلك : إن الدغنة ابن
َكّل وتحمل ، الرحم وتصل ، المعدوما ، الضيف وتقري ، ال

فاعبد  فارأجإع. جإارأ لك أناف ، الحق نوائب على وتعين
، بكر أبي مع فرجإع ، الدغنة ابن فارأتحل ، ببلدك رأبك

بكر أبا : إن لهُم فقال ، قريش كفارأ أشراف في فطاف
ُتخرجإون. ُيخرج ول مثله َيخرج ل ، المعدوما يكسب رأجإل  أ

ويعين ، الضيف قريَوي ، الكل ويحمل ، الرحم ويصل
، الدغنة ابن جإوارأ قريش ؟! فأنفذت الحق  نوائب على

فليعبد بكر أبا رـَّ: ُم الدغنة لبن وقالوا ، بكر أبا وآمنوا
، بذلك يؤذينا ول ، شاء ما وليقرأ ، فليصل ، دارأه في رأبه
ِتَن أن خإشينا قد ناإف.  به يستعلن ول . ونساءنا أبناءنا َيْف

رأبه يعبد بكر أبو فطفق بكر لبي الدغنة ابن ذلك قال
، دارأه غير في القراءةا ول بالصلةا يستعلن ول دارأه في
فكان وبرزا دارأه بفناء مسجدا فابتنى بكر لبي بدا ثم

المشركين نساء عليه فيتقصف القرآن ويقرأ فيه يصلي
ً بكر أبو وكان ، إليه وينظرون ُيعجبون وأبناؤهم رأجإل

ًء ّكا أشراف ذلك فأفزِع ، القرآن يقرأ حين دمعه يملك ل ب
فقدما ، الدغنة ابن إلى فأرأسلوا ، المشركين من قريش
رأبه يعبد أن على بكر أبا أجإرنا كنا : إنا له فقالوا عليهُم

، دارأه بفناء مسجدا  فابتنى ، ذلك جإاوزا وإنه ، دارأه في
أبناءنا يفتن أن خإشينا وقد ، والقراءةا الصلةا وأعلن

ِته ونساءنا في رأبه يعبد أن على يقتصر أن أحب فإن فأ
ّ أبى وإن ، فعل دارأه ْلُه ذلك يعلن أن إل ّد أن َفَس إليك ير

ّنـَّا ذمتك بكٍر لبي مقّرين ولسنا ، نخفرك أن كرهنا فإ
بكر أبا الدغنة ابن : فأتى عائشة . قالت الستعلن

تقتصر أن فإما ، عليه لك عقدت الذي علمت : قد فقال
أن أحب ل فإني ، ذمتي إلي ترد أن وإما ، ذلك على

أبو . قال له عقدت رأجإل في رتِخإفُأ أني العرب تسمع
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. رأواه الله بجوارأ وأرأضى  جإوارأك إليك أرأد : إني بكر
. البخارأي

ّد عنه الله رأضي بكر أبو َوتعّرض حتى التعذيب أنواع لش
. الهُلك على شارَأف

ورأسول خإطيبا الناس في بكر أبو وقاما:  كثير ابن قال
رأسوله وإلى الله إلى دعا خإطيب أول فكان ، جإالس الله

المسلمين وعلى بكر أبي على المشركون وثارأ ،
بكر أبو ئِطُوو ، شديدا ضربا المسجد نواحي في بواِرُفض
رأبيعة بن عتبة الفاسق منه ودنا ، شديدا ضربا بِرُوض

، لوجإهُه ويحرفهُما مخصوفتين بنعلين يضربه فجعل
، أنفه من وجإهُه عرفُي ما حتى بكر أبي بطن على اَزَِـَّون

، بكر أبي عن المشركين َتْلجإأف يتعادون يمَت بنو وجإاء
ول لهزَِِْنم أدخإلوه حتى ثوب في بكر أبا تيم بنو وحملت

، المسجد فدخإلوا تيم بنو رأجإعت ثم ، موته في ونّكُشَي
، رأبيعة بن عتبة لنقتلن بكر أبو مات لئن والله:  وقالوا

يكلمون تيم وبنو قحافة أبو فجعل بكر أبي إلى فرجإعوا
فعل  ما: فقال ، النهُارأ آخإر فتكلم أجإاب حتى بكر أبا

، قاموا ثم ، وهُلََذوع لسنتهُمأب منه واّفمس ؟ الله رأسول
أو ، شيئا تطعميه أن نظري: ا الخير أما هـَُّّمأل وقالوا
ما:  يقول وجإعل ، عليه ّْتَحلأ به َْتَلخإ فلما.  إياه تسقيه

والله:  فقالت ؟ وسلم عليه الله صلى الله رأسول فعل
بنت جإميل أما إلى اذهبي:  فقال.  بصاحبك علم مالي

جإميل أما جإاءت حتى َْتجَإرََخف.  عنه فاسأليهُا الخطاب
. الله عبد بن محمد عن يسألك بكر أبا إن:  فقالت
وإن ، الله عبد بن محمد ول بكر أبا أعرف  ما: فقالت

. نعم:  قالت ؟ ابنك إلى معك أذهب أن ينّحبُت كنت
أما َْتنََدف ، ًاَـَِّفنَد صريعا بكر أبا وجإدت حتى معهُا فمضت
هذا نالوا قوما إن والله:  وقالت ، ياحّبالص وأعلنت جإميل

لك الله ينتقم أن لرأجإو وإني ، فرُوك ْقسِف لهل منك
أمك هذه:  قالت ؟ الله رأسول فعل فما:  قال.  منهُم
ِحالَص ِمسال:  قالت.  منهُا عليك شيء فل:   قال. تسمع

فان:  قال.  الرأقم ابن دارأ في:  قالت ؟ هو أين:  قال. 
آتي أو شرابا أشرب ول طعاما أذوقا ل أن ّليَع لله

الناس وسكن لْجّإالر هدأت إذا حتى اََتلهَُْفام.  الله رأسول
الله رأسول على أدخإلتاه حتى عليهُما يتكئ به خإرجإتا ،

الله رأسول عليه فأكب:  قال.  وسلم عليه الله صلى
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ًةّقِرأ الله رأسول له ّقَاورأ المسلمون عليه ّوأكب ، هـََّّلَبَقف
ليس الله رأسول يا وأمي بأبي:  بكر أبو فقال ، شديدةا

ةاّرَب أمي وهذه ، وجإهُي من الفاسق نال ما إل بأس بي
لهُا الله وادع ، الله إلى فادعهُا مبارأك وأنت ، بولدها
لهُا  فدعا: قال.  النارأ من بك يستنقذها أن الله عسى
مع قامواأو ، َْتَمْلسأف ، الله إلى ودعاها الله رأسول
، رأجإل وثلثون تسعة وهم ، شهُرا الدارأ في الله رأسول

، بكر أبو بِرُض يوما أسلم المطلب عبد بن حمزِةا كان وقد
بن جإهُل لبي ْأو الخطاب بن لعمر الله رأسول ودعا

ََمْلسأف الرأبعاء يوما الدعوةا وكانت ، عمر صبحأف ، هشاما
تكبيرةا البيت وأهل الله رأسول رَّبكَف ، الخميس يوما مرُع
. مكة ىبأعل َْتِعُمس

وخإصوصا طرد من مع يطردوا لم َِمل: (  الرافضي فقول
وعدي تيم قبيلتي من وعمر بكر أبا أن عرفنا إذا

هاشم بني قبيلة أماما لهُما وزان ل اللتان الصغيرتين
) ! المطرودةا

وبني هاشم لبني كانت المقاطعة أن عنه فالجواب
ّطلب ّدما كما ، الم . تق

َوَصف كما ) ليست بكر أبي ( قبيلة تيم قبيلة أن كما
ّددْت أنهُا حتى َوزان لهُا ) بل لهُا َوزان ( ل الرافضي عند َه

ْتل عنه الله رأضي بكر أبي تعذيب ومن ، رأبيعة بن ُعتبة ِبَق
؟ ُعتبة هو
عند ومكانتهُا وسطوتهُا وجإبروتهُا قريش قّوةا أن إل

ّطلب وبني هاشم ببني قرابتهُا إلى بالضافة الَعَرب الم
ّد عن ُيحِجمون الناس جَإَعلت هاشم لبني المساعدةا يد مـَّ
ّطلب عبد وبني . ُحِصروا حينما الم
ِلمَت وقد من للتعذيب تعّرض عنه الله رأضي بكر أبا أن َع
َبل هّم حتى للمضايقة وتعّرض ، قريش صناديد بعضْ ِق

ّده حتى مكة من بالخروج ّدغنة ابن رأ . ال
َناَل الله رأزاقا مهُدي الدكتورأ يقول الله رأضي بكر أبا : و

ّكر حتى ، الذىَ من نصيبه عنه الحبشة إلى الهُجرةا في ف
ًا ِنـَّه فرارأ .   . اهـَّ ِبِدي
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َطعة تلك أن كما لم إذ دقيقة تفاصيل فيهُا ليس المقا
. للحداثا والتقييد والكتابة بالتوثيق ُتعنى الَعَرب تكن

هذه ِذكر َيِرد : لم الله رأزاقا مهُدي الدكتورأ يقول
َطعة .   . اهـَّ الّصحاح في بتفصيل المقا

ّدَت السنة عن فضل الله كتاب في تأّملت لو وأنت لوجإ
. دقيقة تفاصيل لهُا َيرد ل الحداثا من كثيرا
، والسلما الصلةا عليه يوسف قصة المثال سبيل َفَعلى

ِبث وقد َيِرد لم ذلك ومع ، سنين ِبضع السجن في ل
. السنوات تلك في عِمل ماذا تفاصيل

ِبَث وقد والسلما الصلةا عليه نوح قصة في بل في ل
ًا خإمسين إل سنة ألف قومه تفاصيل ِذكر َيرد لم ، عام
الشارأةا في حاصلة والفائدةا ، السنين تلك في عِمل ماذا

ْبَرةا ، ْدرأ هذا بسياقا ُمتحّققة والِع . قّصته من الَق
َدثا لما دقيقة تفاصيل َيطلب فالذي تلك سنوات في َح

َطعة تتناول بحيث ، الدقيقة التفاصيل تلك يجد لن المقا
. فلن قال وماذا فلن عِمل ماذا

ّكر أن وبقي من بشيء المنصف الكريم القارأئ ُنذ
. عنه الله رأضي بكر أبي فضائل

ّدما فإنه ُنصرةا سبيل وفي ، الله سبيل في وماله نفسه ق
. وحمايته الله رأسول

هذا وسلم عليه الله صلى الله رأسول له حِفظ ولذا
ِنيع . الّص

خإرج:  قال عنهُما الله رأضي عباس بنا عن البخارأي رأوىَ
مات الذي مرضه في وسلم عليه الله صلى الله رأسول

الله فحمد ، المنبر على فقعد ، ةـََّقْرِِخب رأأسه عاصبا فيه
ّعلي ّنَأم أحد الناس من ليس إنه:  قال ثم ، عليه وأثنى

كنت ولو ، قحافة أبي بن بكر أبي من وماله نفسه في
خإلة ولكن ، خإليل بكر أبا لتخذت خإليل الناس من متخذا

المسجد هذا في خإوخإة كل عني واُّدس ، أفضل السلما
.  بكر أبي خإوخإة غير

إلى وسلم عليه الله صلى حياته آخإر في إشارأةا فيه وهذا
ّدما ما مع بكر أبي فضل رأضاه في العبارأةا صريح من تق
َيؤمّا أن له وأمره ، بكر أبي عن وسلم عليه الله صلى

. الناس
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إلى الهُجرةا وسلم عليه الله صلى الله رأسول أرأاد ولما
ًا عنه الله رأضي بكر أبي إلى أتى المدينة يأِت ولم ، ُظهُر

لبي وسلم عليه الله صلى الله رأسول فقال ، غيره إلى
: بكر أبو قال ؟ الخروج في لي نُِذأ قد أنه  أشعرت: بكر

عليه الله صلى الله رأسول قال.  الله رأسول يا الصحبة
ناقتين عندي إن الله رأسول يا:  قال.  الصحبة:  وسلم

أخإذتهُا قد:  قال.  إحداهما ُذَخف ، للخروج أعددتهُما
. البخارأي . رأواه بالثمن
ّدما عليه الله صلى الله رأسول مع خإرج لما بكر أبا أن وتق
خإمسة معه كله ماله بكر أبو احتمل الهُجرةا في وسلم
. معه بهُا فانطلق ، درأهم آلف ستة أو ، آلف

الصدقة على وسلم عليه الله صلى الله رأسول حّث ولما
ِله عنه الله رأضي بكر أبو جإاء ، بهُا وأمر ّله بما له فقال ، ك

؟ لهلك أبقيت ما:  وسلم عليه الله صلى الله رأسول
. والترمذي داود أبو رأواه ورأسوله الله لهُم أبقيت:  قال

زاوجإين أنفق  من:  وسلم عليه الله صلى النبي قال ولما
هذا الله عبد يا:  الجنة أبواب من وديُن الله سبيل في
، الصلةا باب من عيُد الصلةا أهل من كان فمن ، خإير

كان ومن ، الجهُاد باب من عيُد الجهُاد أهل من كان ومن
أهل من كان ومن ، الريان باب من عيُد الصياما أهل من

الله رأضي بكر أبو فقال.  الصدقة باب من عيُد الصدقة
تلك من عيُد من على ما الله رأسول يا وأمي بأبي:  عنه

البواب تلك من أحد ىَْعُدي فهُل ، ضرورأةا من البواب
البخارأي . رأواه منهُم تكون أن وأرأجإو ، نعم:  قال ؟ كلهُا

. ومسلم

من أصبح:  وسلم عليه الله صلى الله رأسول قال ولما
منكم اليوما صائما ؟ قال أبو بكر رأضي الله عنه : أنا .
قال : فمن تبع منكم اليوما جإنازاةا ؟ قال أبو بكر رأضي
الله عنه : أنا . قال : فمن أطعم منكم اليوما مسكينا .

قال أبو بكر رأضي الله عنه : أنا . قال : فمن عاد منكم
اليوما مريضا . قال أبو بكر رأضي الله عنه : أنا . فقال

ما اجإتمعن في امرئ : ممم مممم مممم ممممرأسول الله 
َدخَإل الجنة . مسلم . رأواه إلّ 

90



ّيـَّة الجإابات ِلـَّ ْلَج ُبهُات عن ا مشكاة مكتبة الرافضية الّشـَّ
السإلمية

الزِهد في داود أبو وأخإرج:  افصابة في حجر ابن قال
: قال أبي أخإبرني عروةا بن هشاما عن صحيح بسند
: عروةا قال.  درأهم ألف أرأبعون وله بكر أبو أسلم

. درأهما ول دينارأا ترك وما مات أنه عائشة وأخإبرتني
الحميدي حدثنا:  تارأيخه في سفيان بن يعقوب وقال
وله بكر أبو أسلم:  أبيه عن هشاما حدثنا سفيان حدثنا

سبعة وأعتق ، الله سبيل في فأنفقهُا ، ألفا أرأبعون
وزانيرةا فهُيرةا بن وعامر بلل أعتق ؛ الله في يعذب كلهُم

. عبيس وأما المؤمل بني وجإارأية وابنتهُا والنهُدية

: الحافظ وقال
ّ: (  تعالى الله قول مناقبه أعظم ومن ُه ِإل ْنُصُرو ْد َت َق َف
ُه ّلُه َنَصَر ْذ ال ِذيَِن َأْخَرَجُه ِإ ّل َفُروا ا ِنَي َك ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ِر ِفي ُهَما ِإ َغا ْل ْذ ا ِإ
ُقوُُل ِه َيِ ِب ّلَه ِإّن َتْحَزْن ل ِلَصاِح َنا ال َع أبو بصاحبه المراد فإن)  َم
مع كان لنه ، يتعين لم لنه يعترض ل إذ ، نزِاع بل بكر

فهُيرةا بن عامر الهُجرةا في وسلم عليه الله صلى النبي
لنا ، الدليل أرأيقط بن الله وعبد بكر أبي بن الله وعبد
الله عبد لن ، بكر أبي سوىَ الغارأ في يصحبه لم:  نقول

كان وإن ، فهُيرةا بن عامر وكذا بمكة استمر بكر أبي بن
الله لعبد استمرت الغارأ في لبثهُما مدةا إليهُما ترددهم

يقوما ما بسبب وعامر ، بعدهما عوق بما الخإبارأ أجإل من
، الغارأ من إل يصحبهُما لم والدليل ، الشياه من بغذائهُما

وقد ، الخبر نفس في كما ذلك مع قومه دين على وكان
حديث من الصحيحين في وثبت.  ذلك بعد أسلم إنه قيل
وهما بكر لبي قال وسلم عليه الله صلى النبي أن أنس
في والحاديث ؟ ثالثهُما الله باثنين ظنك ما:  الغارأ في

في يشركه ولم ، شهُيرةا كثيرةا الغارأ في معه كان كونه
.   . اهـَّ غيره المنقبة هذه

رأضي ّعلي عن  – وصححه – والحاكم أحمد الماما ورأوىَ
وسلم عليه الله صلى النبي لي قال:  قال عنه الله

ميكائيل الخإر ومع جإبريل أحدكما مع:  بكر ولبي
.  الصف في ويكون القتال يشهُد عظيم ملك وإسرافيل

الله رأضي العاص بن عمرو عن ومسلم البخارأي ورأوىَ
ذات جإيش على بعثه وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه

؟ إليك أحب الناس أي:  فقلت فأتيته:  . قال السلسل
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أبوها:  فقال ؟ الرجإال من:  فقلت:  . قال عائشة:  قال
. رأجإال َّدَعف.  الخطاب بن عمر:  قال ؟ من ثم:  قلت. 

، عنه الله رأضي الصديق بكر أبي لفضل إشارأات وهذه
فضائله ِذكر في دمشق تارأيخ في عساكر ابن أطال وقد

. عنه الله رأضي

.  أعلم تعالى والله

 كتبه
السحيم الله عبد بن الرحمن عبد

 هـ1426َّ صفر
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