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 .األئمة واملهديني وسلم تسليما   حممد وصلى اهلل على حممد وآل، احلمد هلل رب العاملني

يوجه نداءه عرب بيانات صوتية  Xسنني وقائم آل حممد املهدي األول السيد أمحد احلسن 
إلقامة احلجة عليهم بكتبهم اليت يعتقدون هبا، وأعوام خلت على  ؛مجيعا  وكتابية ألهل األرض 

 -دعوته لكبار علماء املسلمني ملناظرهتم بكتاب اهلل إن كانوا يفقهون من دين اهلل شيئا ، ولكنه 
كأنه يكلم موتى وجثثا  هامدة، هلا أفئدة ولكن ال تعقل هبا وآذان ال تسمع هبا   -روحي فداه 
 .ر هباوعيون ال تبص

وبعد إحجام اجلميع عن قبول دعوته تلك، باشر بالكتابة يف أهم ما يتصل بالعقيدة والدين 
الذي ميثل العقيدة التوحيدية احلقة إضافة إىل إجابته على مئات ( التوحيد)ليس آخرها كتابه 

ملرتبطة باإلسالم، املتشاهبات يف القرآن ودين اهلل وبيانه لسري األنبياء واملرسلني واملفاهيم اإلهلية ا
 .دين جده رسول اهلل 

ُْقلْ ﴿: كما هو املطلوب، قال تعاىل  -وبدل اإلصغاء إىل دليله الذي أتى به الناس حمتجا  
مراجع الشيعة وأشياعهم حرهبم عليه بال  بعض أعلن – ( )﴾َصاِدِقينَُْْكنُتمْ ِْإنْبُ ر َهاَنُكمْ َْهاُتواْ 

نعم، رضخوا أخريا  أمام انتشار دعوته  .صدد بياهنا اآلنهوادة ففعلوا ما فعلوا من جرائم لست ب
اإلهلية فاستخدموا مكرا  آخر إذ راحوا يرسلون مرتزقتهم من أنصاف املتعلمني للطعن والتجريح 

 .واستعمال األساليب الرخيصة يف ميدان البحث العلمي واملناظرات احملرتمة

وهابيني حتديدا ، فبعد رفض الكبار من اجلانب اآلخر، ال تكاد الصورة ختتلف من قبل ال
صارت األنصاف املستحمرة مطية االختبار والرد ولو برعونة  قبول املنازلة العلمية وجها  لوجه،

 .البشر جبنيدى هلا نيخمجلة وأساليب 

أخريا  على كتاب  -التابعني لعثمان اخلميس  -واليوم، استوقفين رد قام به أحد الوهابيني 
مع العبد )ضمن كتب الدعوة اليمانية املباركة، أعين  Xمام املهدي استصدره أنصار اإل

مع  Xاإلمام املهدي  أحد أنصار ، وكان الكتاب املبارك عبارة عن حوار أجراه(الصاحل
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وغري  يف معارف إهلية شىت ترتبط بالقرآن وروايات أهل البيت  Xأمحد احلسن  اإلمام
 .ذلك

الكثري ممن يدعي علما  ومعرفة فضال  عن أتباعهم فقد وألّن فيه من إحكام ما تشابه على 
ملن كان طرفا  يف احلوار أن يستجمعه لإلصدار ألجل تعميم الفائدة، ورأى احملاور  Xأِذن 

ضرورة التقدمي على أجوبته أو التعقيب بعدها ألجل استكمال إيضاح الفكرة حسب وجهة 
 ريصا  على فصل السؤال عن اإلجابة، وكان الرجل ح(أبو حسن)نظره، فكان الكتاب بقلم 

التصدير والتعليق الواقع قبل وبعد األجوبة، ومل يكن الفصل على مستوى وضوح العبارة  وإفراد
وما للكاتب كان  ،فكان األخضر Xحىت على مستوى لون خط أجوبة اإلمام  فقط بل

 األلوان فضال  عن حمحي  باتوا فاقدين للتمييز يف "عوران الوهابية" باللون األسود، ويبدو يل أنّ 
 .املفاهيم الدينية

 ،(ما يهزك ريح: )لكاتبه"( مع العبد الصاحل"محد احلسن اليماين لكتابه أالرد الشايف على )
للشيخ  العائد( املنهج)يف موقع  هذا هو عنوان الرد ملشرف قسم اليماين املوعود بدعة املسلمني

 :كاملوهذا رابط الرد بال .الوهايب عثمان اخلميس
 =page&914 2=t?php.showthread/vb/com.almanhaj.www://http 

وسيكون يل بإذن اهلل وقفة علمية مع فقرات الرد املزعوم، خصوصا  وهو منشور يف موقع 
 .ه ومشرف موقعه، ومضاربا  يف بضاعته الفاسدةمقتنع بفعل تلميذ عثمان الرمسي، فيبدو يل أنه

وبرغم سفاهة ما أتى به الراد وابتعاده عن املوضوعية يف الطرح، ولست جمازفا  إن قلت إن 
فيه، ولكنه يف هناية األمر باب فتحه اهلل ألنصاره  -وال هم حىت  -شيوخه ورطوه مبا ال علم له 

ن احلق وأهله الطاهرين صلوات اهلل عليهم لفضح الباطل والدفاع ع -جعلنا اهلل منهم  -
 .واحلمد هلل رب العاملني .أمجعني

 أبو حسن                                                                                                               
 3312/ ربيع الثاني/ 2

http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=20419&page=1


 (:عليه وآله صلى اهلل)وخمالفة شريعة حممد ( الرفض)عقدة . 0

كذا ) عل ما حال به الروافض إن القلب ليتقطع أسفا  ): قال صاحب الرد يف تقدميه لبحثه
 (.من التفرق والتشتيت واللعان فيما بينهم (ورد، والعبارة ال شك أهنا عوراء كصاحبها

 سبَّب هلم عقدة كبرية، مل يكن آخرها خمالفة سنة وسرية رسول اهلل( الرفض) يبدو أنّ  :أقول
يف التختم وتسطيح القبور وكيفية لبس العمة والصالة على غري  - باعرتافهم -الصحيحة  

النيب وغريها، الشاهدة على اسرتخاص االبتداع يف دين اهلل فرارا  من التشبه بالروافض املستنني 
  !!؟ بسنة النيب األكرم 

 كان يحبش ف  فيه ميينه يف فضة خامت لبس  اهلل رسول أن: )أخرج مسلم يف صحيحه
أن الكثري من  إال. وقد صح ذلك عندهم بعشرات األحاديث. ( ) (كفه يلي مما فصه جيعل

سلفهم ختتموا بالشمال كابن عمر، بل أورد بعض علمائهم أّن أول من ختتم هبا هو ابن هند 
 .(9)معاوية ابن أيب سفيان 

بروايات، لكنها يف حقيقة األمر مل وبرغم أهنم حاولوا تربير سرية سلفهم ممن ختتموا بالشمال 
تكن داعيهم لذلك، فلنعرض إذن بعض كلمات كبار علمائهم يف هذه املسألة الستجالء 

 :احلقيقة

 يف خيتتم كان  النيب أن احملفوظ)قال حممد ناصر األلباين تعقيبا  على من نقل أّن 
 يف  ختتمه احلديثف وإال. معني حديث خصوص يف قاله هذا أن أظن وأنا) :، قال(يساره
 واألفضل األمرين، جواز عندي والراجح .. يأيت كما الصحيحني يف وبعضها وأكثر، أصح ميينه
 .( ) (أعلم واهلل. باليمني التختم

وهو رغم اعرتافه بأّن التختم باليمني هو األصح واألكثر، لكن األلباين هذا كان يفتقد اجلرأة 
، يف حني أن (األفضل)هم على طريقته عن هذا لإلفصاح عن سبب عدول سلفه وأكثر من 

 .غريه أعلن عن السبب صرحيا  
                                                           

 .52 ص 2ج: صحيح مسلم - 
 .55باب : ذكر ذلك الزمخشري في ربيع األبرار -2
 .222ص  ج: إرواء الغليل - 
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 أشرف، واليمني زينة، ألن ؛أفضل اليمني يف نهأ املشهور الصحيح) :اجملموع يف النووي قال
 - إليهم نسب فرمبا الروافض، شعار صار اليمني نّ أل ؛أفضل اليسار يف: اإلبانة صاحب وقال
 .( ) (والبيان التتمة صاحبا ليهع وتابعه ، - كالمه هذا

ألنه قد ختتم به  ؛قد كان التختم يف اليمني مباحا  حسنا  .. ): وقال احلافظ ابن عبد الرب
 مجاعة من السلف يف اليمني كما ختتم منهم مجاعة يف الشمال، وقد روي عن النيب 

به غريه كرهه العلماء الوجهان مجيعا ، فلما غلبت الروافض على التختم يف اليمني ومل خيلطوا 
 .(9) (منابذة هلم وكراهية للتشبه هبم ال أنه حرام وال أنه مكروه وباهلل التوفيق

 قال) :قال ،األسدي اهلياج أيب عنوعن تسطيح القبور وتسويتها أخرج مسلم يف صحيحه 
 إال مثاال   تدعت ال أن  هللا رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال :طالب أيب بن علي يل

 :هذه سنة النيب األكرم، ولكن. ( ) (يتهسوّ  إال مشرفا   قربا   وال طمسته

 عنه عدلنا هلا، شعارا   الرافضة جعلته ملا ولكن املشروع، هو القبور تسطيح إن): قال الغزايل
 (.التسنيم إىل

(: رمحة األمة يف اختالف األئمة)وقال الشيخ حممد بن عبد الرمحن الدمشقي يف كتاب 
 وقال أبو حنيفة ومالك .القرب التسطيح، وهو أوىل على الراجح من مذهب الشافعي السنة يف)

 .(4) (للشيعة ألن التسطيح صار شعارا   ؛التسنيم أوىل: وأمحد

فهل املشروع إرخاؤه من اجلانب ) :تهاقال احلافظ العراقي يف بيان كيفي، وعن إسدال العمة
أر ما يدل على تعيني األمين إال يف حديث ضعيف مل  األمين لشرفه؟ األيسر كما هو املعتاد أو

اجلانب األيسر   يردها إىل الطرباين، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من اجلانب األمين مث عند
 .( ) (التشبه به لإلمامية فينبغي جتنبه لرتك كما يفعله بعضهم، إال أنه صار شعارا  

                                                           

 .642ص 6ج: المجموع - 
 .08ص 4ج: التمهيد -2
 . 4ص  ج: صحيح مسلم - 
 .00ص  ج: الشعراني -هامش الميزان  -6
 .  ص 5ج: الزرقاني -شرح المواهب  -5
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اختلف يف السالم على غري ): الباري قال ابن حجر يف فتحوعن السالم على غري النيب، 
، وال يفرد بل تبعا  : ، وقيليشرع مطلقا  : األنبياء بعد االتفاق على مشروعيته يف حتية احلي، فقيل

 .( ) (للرافضة لواحد لكونه صار شعارا  

هو الذي ) :القياس جواز الصالة على كل مؤمن لقوله تعاىل): وقال الزخمشري يف الكشاف
اللهم صل : وقوله  ،(وصل عليهم إن صالتك سكن هلم) :قوله تعاىلو  ،(يصلي عليكم

يف ذلك، وهو أهنا إن كانت على سبيل التبع   ولكن للعلماء تفصيال  . على آل أيب أوىف
فال كالم فيها، وأما إذا أفرد غريه من أهل البيت بالصالة  ( صلى اهلل على النيب وآله: )كقولك

، وألنه يؤدي إىل االهتام لذكر رسول اهلل  ر شعارا  كما يفرد هو فمكروه، ألن ذلك صا
 .(9) (بالرفض

قال عبد !!! تفعل ذلك  -بزعمه  -ألن الرافضة  ؛بعضهم ترك التكبري على امليت مخسا  و 
وكان : على جنازة، قال كرب مخسا    إن زيدا  )(: املعلم بفوائد مسلم)اهلل املغريب املالكي يف كتابه 

 .(على القول بالرفض ألنه صار علما   ؛هذا املذهب اآلن مرتوكو . يكربها رسول اهلل 

 !!مدعاة للتشبه بالرافضة أيضا   ألنه ؛بقي عليهم فقط التصريح باختيار غري اإلسالم دينا  

وال أعتقد إين حباجة إىل اإلكثار من النقل يف هذا املوضوع بعد تصريح ابن تيمية اآليت، إذ 
إذا  ترك بعض املستحباتذهب من ذهب من الفقهاء إىل ومن هنا ): يقوليوجز القضية ف

مشاهبة هلم فال حميز  لذلك لكن يف إظهار ذلك فإنه وإن مل يكن الرتك واجبا   ،هلم شعارا   صارت
 .( ) (السين من الرافضي

 على التشريع عند هؤالء مالكه عقدة احلنق واحلقد والنصوص األخرية واضحة يف أنّ 
وإذا كان التشريع عندهم . احلقيقية ق املستنني بسنة حممد وصف أهل احل ،(الرافضة)

خصوصا  إذا ما  -فليس غريبا  بعده  (األهواء والعقد الرخيصة)يستند إىل هكذا مالكات من 

                                                           

 .62 ص   ج: اريفتح الب - 
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غربة اإلسالم  رؤية -ضممنا له اجتهاد فقهاء من يدعي التشيع بالعقول واآلراء والتخرصات 
  .احملمدي األصيل كما أخرب رسول اهلل 

* * * 

 :ملا وجدنا فيه اختالفًا( من اهلل سبحانه)لو كان . 2

َْكِثيًرا﴿: قال تعاىل ِتالفًا ْاخ  ِْفيِه َْلَوَجُدوا ْاللَِّه َْغي ِر ِْعن ِد ِْمن  َْكاَن ، هذه حقيقة ( )﴾َوَلو 
تعكس بكل وضوح أّن كل اختالف يف دين الناس ليس من الدين اإلهلي بالضرورة، فاحلق 

 .هذه احلقيقة خفاءإلطائفة كانوا  أيمن  مهما راوغ رجال الدين واحد وال يتعدد

إّن من غري اخلفي على اجلميع ما يعاين منه املسلمون من تشرذم وحمزق وفرقة، ومن يدعي 
التشيع منهم والتسنن يف ذلك سواء، واحلال واضح للجميع؛ قريب األمة وبعيدها، صحيح 

 .كابرالعني وأعورها، وال جيادل يف ذلك إال م

ولست مبتفاجئ من هذه النتيجة املرة اليت انتهى هلا املسلمون اليوم بل منذ زمن خال، واليت 
إنْ): عن واقع حياة املسلم، كيف وهو روحي فداه القائل تعين تغريب إسالم حممد 

ْ نبيها إلسالم  فتغريب األمة. (9) (اءللغربْفطوبىْبداْكماْغريباًْْوسيعودْغريباًْْبدااإلسالم
 Xبامتالء األرض ظلما  وجورا  وفسادا  وجميء ولده املهدي  كإخباره، حماما    رب به هوأخ

 .فسدون أيا  كانت هوية انتمائهمالذي يصلح ما أفسده الظاملون اجلائرون امل

ولست اآلن بصدد استقصاء عوامل االنتهاء إىل هذه النتيجة املخزية ملن يدعي اإلسالم، 
الدور  -عند الطرفني  -السوء اليت أُريد هلا اإلمساك بزمام الدين  فبكل تأكيد كان ملرجعيات

 .االحنراف والتفرق والضياع يف األساس

هو حال امرأتني جمنونتني مت وضعهما يف حلبة للسباق ليغزال  -بنظري  -إّن حال الطرفني 
أحيانا  عند ليله ولياله، ورغم أنه يصفق حبرارة  غزال ، ومن حوهلما مجهور خمدَّر مييل حسب

                                                           

 .02: النساء - 
 .باختالف يسير 28ص  ج: ، صحيح مسلم20 ص  ج: ، مسند أحمد2 ص 0ج: بحار األنوار -2
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العميق، وعند اقرتاب انتهاء اللعبة بعد وقت طويل  ما يعود لسباته اإلفاقة إال أنه سرعان
 !! يف معرض مسرحي خمجل أنكاثا  إحدامها غزل األخرى  تنقضصارت 

 :هذا هو احلال باختصار ومل يشذ منه أحد من املقلدين لفقهاء السوء، وعليه

وهذا إن دل فإمنا  !لروافض اليوم تفرقوا إىل فرق ال حتصىإن ا) ":الوهايب"فقول صاحب الرد 
ِتالفًاْْ﴿ :يدل على أن هذا الدين ليس من عند اهلل ِْعن ِدَْغي ِرْاللَِّهَْلَوَجُدواِْفيِهْاخ  َْكاَنِْمن  َوَلو 

 (.29: سورة النساء ﴾َكِثيًرا

 :نالحظْعليه

أو شططه  حيح، رغم كذبهأمر ص( أقصد شيعة املراجع) إن ما ذكره من تفرق يف غريه - 
يف دعواه بعدم إحصاء عدد الفرق، فمن املعلوم أّن االتزان يف النقد أمر مطلوب واخلفة صفة 

أنه من عند غري اهلل صحيح  كما أّن احلد األوسط الذي أقامه دليال  على إثبات. الطائش
 -هم، فهو كما هم علي التشنيعأّن حاله ليس بأفضل ممن رام  "الوهايب"أيضا ، ولكن غفل هذا 
يف الضالل سواء، بعد ابتعادهم مجيعا  عن الصراط السوي وانتهاجهم  -أعين شيعة املراجع 

وقد جعلوهم طرائق قددا ، بل  أخذ الدين من أفواه رجال مل ينصبهم اهلل أئمة على خلقه،
 .صريوهم هنبة الطالب وطعمة الناهب

منها والعقائدية ليس خباف على أقّل متتبع إّن تعدد مذاهب أهل السنة وفرقهم الفقهية  -9
، إىل (السلفية)باحث فمن حنبلية ومالكية وشافعية وحنفية يف الفقه وأضيف هلا أخريا  الوهابية 

أما  . وغريها يف العقيدة، وهكذا( أعين سلفية وهابية)وجمسمة  أشاعرة ومعتزلة وصوفية وماتريدية
هتا يف مستويات عدة فهو ما تصرخ به املدونات يف القائمة حاليا  واختالفا كثرة مرجعياهتم

 .وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة منها واملسموعة واملكتوبة

ال تعدو أن تكون فرقة مبتدعة وطاملا  ( أعين الوهابية)بل إن من ينتسب إليهم صاحب الرد 
 :كانت عرضة للنقد الالذع، ودونك قائمة بأمساء بعض من تعرضوا هلم من السنة
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الصواعق اإلهلية "يف كتابه  حممد بن عبد الوهابحلنبلي أخو ا سليمان بن عبد الوهاب . 
 ".يف الرد على الوهابية

الدرر السنية يف الرد "و" فتنة الوهابية"يف كتبه  مكةيف  الشافعيةمفيت  أمحد زيين دحالن .9
يف ذلك رسائل حىت اعتقدوا كفر  -ابن عبد الوهاب  -وأّلف هلم : )، يقول"على الوهابية

 .( ) (أكثر أهل التوحيد

حيث يقول يف كتاب البغاة ما " رّد احملتار على الدر املختار"احلنفي يف  ابن عابدين . 
" ويكفرون أصحاب نبينا: "قوله": يف أتباع ابن عبد الوهاب اخلوارج يف زماننا"مطلب : )نّصه

ى سيدنا علي رضي عل علمت أن هذا غري شرط يف مسمى اخلوارج، بل هو بيان ملن خرجوا
اهلل تعاىل عنه، وإال فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع يف زماننا يف أتباع 
حممد بن عبد الوهاب الذين خرجوا من جند وتغّلبوا على احلرمني، وكانوا ينتحلون مذهب 

تباحوا احلنابلة، لكنهم اعتقدوا أهنم هم املسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واس
بذلك قتل أهل السّنة قتل علمائهم حىت كسر اهلل شوكتهم وخرب بالدهم وظفر هبم عساكر 

 .(9) (املسلمني عام ثالث وثالثني ومائتني وألف

: صاحب احلاشية على تفسري اجلاللني، إذ يقول( هـ  94 : ت)الصاوي املالكي  .4
ويستحلون بذلك دماء  لكتاب والسنةوقيل هذه اآلية نزلت يف اخلوارج الذين حيرفون تأويل ا)

 احلجاز يقال هلم وهم فرقة بأرض ،كما هو مشاهد اآلن يف نظائرهماملسلمني وأمواهلم  
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم  ،الكاذبون حيسبون أهنم على شيء أال إهنم هم "الوهابية"

اهلل أن يقطع نسأل  ،الشيطان هم اخلاسرون ذكر اهلل أولئك حزب الشيطان أال إن حزب
 .( ) (دابرهم

وقد قام الوهابيون حبذف ما حتته خط من طبعات الكتاب اجلديدة سعيا  منهم لطمس 
 :، وإليكم الرابط التايل لتتضح لكم حقيقة التزوير(أعين الفرقة الوهابية)حقيقة الوليد اللقيط 

                                                           

 .6ص: فتنة الوهابية - 
 .242ص 6ج -2
 .50ص 5ج: حاشية الصاوي على تفسير الجاللين - 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
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php.92  _article/01/publish/9artman/net.ansarweb.www://http 

، وغريهم الكثري من "السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي"يف كتابه  البوطيوكذا 
 .واجلوامع اإلسالمية األخرى األزهر علماء

 :يف أكابر علماء أهل السنة ممن سواهم فهذا بعضه -أي الوهابيون  -أما ما قالوه هم 

ابن حجر ): جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة اجمللد الثامن والعشرونيف  ابن بازقال  . 
والنووي ومجاعة آخرون، هلم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة 

 .( ) (فيما سلموا فيه ومل حيرفوه هم وأمثاهلم ممن غلط

من حاملي لواء بعض  -ابن حجر اهليتمي -يعد ): ايعوقال حممد بن عبد العزيز الش .9
 .(9) (البدع العملية وداعيا  إليها

عندما سئل عن عقيدة  شبكة اإلسالموقال عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي على موقع  . 
أهل السنة هؤالء ليسوا على مذهب ): بعض الشراح الذي يذكرهم ابن حجر فكان اجلواب

؛ ألهنم يؤولون الصفات يف الغالب، فمسألة العقيدة إذا تكلموا فيها أو يف الصفات واجلماعة
فال يؤخذ عنهم، لكن يستفاد من شرحهم للحديث، كذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهلل فهو 

فهؤالء العلماء مل يوفقوا ملشايخ من أهل .. طريقة األشاعرة يف الغالب  يفسر الصفات على
. السنة واجلماعة ينشئوهنم على معتقد أهل السنة واجلماعة، فاجتهدوا وظنوا أن هذا هو احلق

 .( ) (فال يؤخذ عن هؤالء الشراح العقيدة كابن حجر وابن بطال وابن التني وغريهم

وممن فسرها ): موقعه الرمسييف  العقيدة الطحاويةيف حديثه عن  سفر احلوايلوقال  .4
يف طبقات الشافعية، وهو كتاب عظيم يف الرتاجم وتاريخ العلماء  ابن السبكيتفسريا  أشعريا  

 .(4) (ومؤلفاهتم، ولكنه أشعري متعصب غفر اهلل لنا وله فهو شديد التعصب
                                                           

 mat/sa.org.binbaz.www://http/6805: تاليانظر قوله على الرابط ال - 
 .2ص: االعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف ابن حجر الهيتميآراء  -2
 :أنظره على هذا الرابط - 

 28000=audioid&FullContent=page?php.index/audio/net.islamweb.audio://http 
 :أنظره على هذا الرابط -6

5   =contentID&SubContent.home=method?cfm.index/com.awalialh://http 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=190888
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=5113
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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وفيما ): الذهيب وقال عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد يف مقدمة شرحه للموقظة يف ترمجة . 
لني يف ذلك   -أي الذهيب  -يتعلق أيضا  بالتغليظ على من وقع يف الشرك والكفر فكان عنده 

هلل وإياكم كان جيّوز التمسح بالقرب، وال شك أن هذا باطل وال جيوز بل هذا من الشرك عافانا ا
 .(من ذلك

: عن أحد كبار علماء املالكية موقع صيد الفوائدقال الوهايب أبو معاذ السلفي يف و  .0
بالنسبة حملمد بن علوي فقد كان خيفي الكثري من معتقداته الباطلة حىت اغرت به كثريا  من أهل )

 .( ) (ه اهلل واحلمد هللالعلم، حىت فضح

وإذا كان حال هذه الزمرة مع علماء أهل السنة ما مسعناه من الوصف باالبتداع واخلروج عن 
مذهب السنة والشرك وبطالن املعتقد، فما بالك مبوقفهم من بقية املسلمني من الطوائف 

 !!األخرى ؟

 :هم الكثريةلذا مل يتورع كبارهم من تكفري كل من سواهم، وهذا مثال من نصوص

ترجع عند  يويثبتون أحكامها وه ينفون الصفات مطلقا   فإهنموأما املعتزلة ): قال ابن تيمية
 أو إضافيةفعندهم أهنا صفات حادثة أو  متكلما   وأما كونه مريدا   ،أنه عليم قدير إىل أكثرهم

والفرس  عربالصابئني الفالسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من ال إىلعدمية وهم أقرب الناس 
فهؤالء   وإضافة،أو مركب من سلب  إضافةسلب أو  إىلحيث زعموا أن الصفات كلها ترجع 

وعرف  نافذا   جاءت به الرسل وبصرا   ومن رزقه اهلل معرفة ما مكذبون للرسل كلهم ضالل
ومبا  كذبوا بالرسل وبالكتاب وأهنم وآياته أمسائه أهنم يلحدون يف حقيقة مأخذ هؤالء علم قطعا  

املعتزلة  إن ويقولون إليهالبدع مشتقة من الكفر وآيلة  إنوهلذا كانوا يقولون ، رسله أرسل به
عمار يقول املعتزلة اجلهمية الذكور  وكان حيىي بن. واالشعرية خمانيث املعتزلة خمانيث الفالسفة

منهم  قالوأما من  ،ومرادهم االشعرية الذين ينفون الصفات اخلربية واالشعرية اجلهمية االناث
يعد من  آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يف يصنفه االشعر  يالذ اإلبانةبكتاب 

بكل من  بدعة ال سيما وأنه بذلك يوهم حسنا   ياالشعر  إىلأهل السنة لكن جمرد االنتساب 

                                                           

 htm. /sh/sufyah/feraq/net.saaid://http: أنظره على هذا الرابط - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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هبذا  انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكالم مع هؤالء الذين ينفون ظاهرها
 .( ) (التفسري

اليت تنتسب إىل أيب احلسن األشعري  وهذه الطائفة): قال عبد الرمحن بن حسن آل الشيخو 
فلقد أعظموا الفرية على اهلل، وخالفوا أهل احلق  وصفوا رب العاملني بصفات املعدوم واجلماد؛

وخالفوا من ينتسبون إليه، فإن أبا احلسن األشعري صرح يف   من السلف واألئمة وأتباعهم؛
كتابه اإلبانة واملقاالت بإثبات الصفات؛ فهذه الطائفة املنحرفة عن احلق قد جتردت شياطينهم 

ية، لصد وأجازوا الشرك الذي ال يغفره اهلل،  الناس عن سبيل اهلل، فجحدوا توحيد اهلل يف اإلهله
السنة  فاألئمة من أهل. دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل فجوزوا أن يعبد غريه من

كشفوا فيها كل  يف الرد على هذه الطائفة الكافرة املعاندة أتباعهم هلم املصنفات املعروفة،و 
وما عليه سلف األمة،  شبهة هلم، وبينوا فيها احلق الذي دل عليه كتاب اهلل وسنة رسوله

 .(9) (وأئمتها من كل إمام رواية ودراية

تخصصون يف دراسة احلركات اإلسالمية علماء األزهر واخلرباء امليؤكد )ولذا فليس غريبا  أن 
أن الوهابية فكرا  وحركة حمثل العدو األخطر على املسلمني والعامل، وأهنا ال تقل سوءا  عن 
الكيان الصهيوين، ملا تبثه من أفكار وسلوكيات حتض على العنف واإلرهاب والكراهية وسهولة 

 .( ) (التكفري ضد كل من خيالفهم يف الرأي

كالم هام يف هذا الصدد وبيان حقيقية نشوء احلركة ( الشيخ علي مجعة) زهربل ملفيت األ
 :الوهابية ومنهجها املعتمد، أرى من الفائدة نسخ الرابط لسهولة االستماع إليه

 =NR&spI2R_28A_M=v?watch/com.youtube.www://http 

 .هذا هو حال الوهايب يف قوله املتقدم( .. ين بدائها وانسلترمت)

                                                           

 .52 ص 4ج: مجموع الفتاوي - 
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 (:Xأمحد )أما آن األوان لتستمعوا إىل دعوة املهدي . 3

حقيقة إسالمية أصيلة ال جمال إلنكارها أبدا ، ورغم االختالف احلاصل بني ( Xاملهدي )
 -من األحوال  بأّي حال -املسلمني يف تشخي  مصداق تلك احلقيقة، إال أّن ذلك ال يعين 

 .غري اإلسالم دينا   الرفض أو التمرد عليها ما دام مل خيرت

أّن طريف النزاع كل منهم  Xواحلقيقة اليت أضحت جلية اليوم بعد جميء املهدي أمحد 
ويرتك البعض اآلخر، فما تؤمن به الشيعة هو مهدي ولد يف  يؤمن ببعض ما ورد عن النيب 

وما تؤمن به السنة هو . الرأي الرمسي السين اق، وهو ما يرفضهالعر  /يف سامراء( هـ   9)عام 
يف حني أّن كلتا الشخصيتني . مهدي يولد يف آخر الزمان وهو ما تنكره الشيعة املرجعية

  .فيهما -جدمها  -حقيقيتني وجيب اإلميان هبما وتصديق النيب 

 -أيضا   -ّن كال الطرفني وعلى الرغم من أّن لكل طرف دليله الذي بىن اعتقاده عليه، إال أ
 .غفل أو تغافل بعمد النصوص الواردة عنده واليت تثبت الشخصيتني معا  

الذائعة الصيت واالنتشار عند كل املسلمني مل ( االثين عشر خليفة من قريش)فأحاديث 
عرتة النيب وذريته الذين أذهب اهلل عنهم ( آل حممد)جيد من يدعي العلم فيهم مصداقا  إال 

 كما أّن االعرتاف بوالدة اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت  .س وطهرهم تطهريا  الرج
  :مذهب الكثري من علماء أهل السنة، وهذه بعض أمساء الذاكرين له

  .01ترمجة  2  ص   ج: سري أعالم النبالء - الذهيب - 

  .914ص: تذكرة اخلواص - لسبط إبن اجلوزيا -9

 .10 ص  ج: ودةينابيع امل - القندوزي احلنفي - 

 .إحياء امليت - الدين السيوطي احلافظ جالل -4

 .984ص: الفصول املهمة - صباغ املالكي ابن - 

 .طبعة مصر، 94 ص: الصواعق احملرقة - حجر اهليثمي ابن -0

 .901فيحوادث سنة  84 ص 8ج: الكامل يف التاريخ - األثري ابن -8

 .طبعة بوالق مبصر، 80 ص 4ج: وفيات األعيان - خلكان ابن -2
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 .22ص: مطالب السؤول - العالمة كمال الدين الشامي الشافعي -2

 .طبعة الشعبية، 02 ص: نور األبصار - العالمة الشبلنجي  -1 

 .ترمجة اإلمام املهدي، 21ص 0ج: األعالم - خري الدين الزركلي  -  

 . 4 ص 9ج: اليواقيت واجلواهر - الوهاب الشعراين عبد  -9 

ن اهلدف مناقشة من يعتقد بوالدة املهدي يف آخر وملا مل يكن الغرض حبث هذه اجلزئية وكا
 :الزمان أحنو بالكالم إذن على معتقده، ألقول

 .كافر  Xإن منكر هذا املهدي .  

لدينا رجل ينكر املسيح الدجال واملهدي ونزول  يوجد: )فعن سؤال وجه إىل ابن باز مفاده
مثل هذا ): أجاب ؟( فما حكمه ..يعتقد يف شيء منها  ويأجوج ومأجوج وال Xعيسى 

 .( ) (..الرجل يكون كافرا  والعياذ باهلل ألنه أنكر شيئا  ثابتا  عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم

ْعندْْ): قوله رسول اهلل  فقد ورد عن خليفة اهلل يف أرضه، Xواملهدي  .9 يقتتل
السودْمنْثمْتطلعْالراياتْ.ْثمْالْيصيرْإلىْواحدْمنهمْ،كلهمْابنْخليفةْْ،كنزكمْثالثة

ْالمشرق ْقتالًْْ،قبل ْقومْفيقتلونكم ْيقتله ْرأيتموهْ :فقال. ال أحفظه مث ذكر شيئا   .لم فإذا
  .(9) (فإنهْخليفةْاهللْالمهديْ،علىْالثلجْفبايعوهْولوْحبواًْ

 إذ أخرج البخاري ومسلم عن النيب  خلفه، Xوإمام بل يصلي عيسى بن مرمي  . 
 .( ) (منكموإمامكمْْفيكمْمريمْابنْنزلْإذاْأنتمْكيف): قوله

 .، وهو أمر واضح للجميع(عليها السالم)ومن ولد فاطمة  .4

                                                           

 mat/sa.org.binbaz.www://http/ 54 2: انظر الفتوى على الرابط التالي - 
 :وممن صرح بصحة هذا الحديث. 6806ح 45  ص 2ج: سنن ابن ماجة -2
 (.تفّرد به ابن ماجه، وهذا إسناد قوي صحيح: )وقال عنه:   ص  النهاية في الفتن والمالحم ج ابن كثير في* 
هذا : )وقال عنه( مصباح الزجاجة)هـ، في كتابه  068أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري المتوفي سنة * 

 (.رجاله ثقات. إسناد صحيح
 (.صحيح على شرط الشيخين: )، وقالالحاكم في المستدرك بسند آخر إلى سفيان الثوري* 
 .وقد وافق الحاكم على أن الحديث صحيح على شرط الشيخين( تلخيص المستدرك)الذهبي في * 
 (.هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: )في الزوائد* 
 .باب نزول عيسى بن مريم 26ص  ج: كتاب بدء الخلق، صحيح مسلم  6 ص 6ج: صحيح البخاري - 
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 .الشرق، ويف ذلك أحاديث كثرية Xومبدأ حركته  . 

وأنه من ولد  ،أنه خليفة يقوم يف آخر الزمان.. ): قال السيوطي يف احلاوي عن املهدي
 ،يبايع له مبكة بني الركن واملقام نهأو  ،وقد ثبت يف أحاديث أنه خيرج من قبل املشرق ،فاطمة
 .( ) (وأنه ميأل األرض عدال   ،نه يدخل بيت املقدسأو 

واملقصود أن املهدي املمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل ): قال ابن كثريو 
 .(9) (..كما دل على ذلك ن  احلديث،خروجه وظهوره ناحية املشرق ويبايع له عند البيت

 .كما ال خيفى أيضا   (يصلحْاهللْأمرهْفيْليلة)ن اهلل ومؤيدا  م .0

اليت بينت امسه، وصفته اجلسدية، وعالمات خروجه، والزمان  وعشرات الروايات األخرى. 8
 .الذي يبعث فيه، وتعداد أصحابه، وكل ما يسهم يف االهتداء إليه ونصرته

 :والسؤالْالخطير

ملهدي إذا ظهر وباشر دعوة الناس إليه هذا ا -وحتديدا  الوهابية  -كيف يعرف السنة 
 خصوصا  وأن بعضهم يرى اقرتاب أيام املهدي ؟؟

 واهلل أعلم -إن الفنت بدأت تشرئب أعناقها، وبدأت تظهر، ولعل هذا ) :يقول ابن عثيمني
توطئة خلروج املهدي فإنه خيرج إذا ملئت األرض ظلما  وجورا ، وكون الفنت تتكاثر هبذه الكثرة  -

 !؟ ( ) (ة من حروب وسخافات وغريها، لعله ينذر بذلك واهلل أعلمالعظيم

يف احلقيقة مل أعثر على من أجاب على هذا السؤال سوى األلباين، حيث ذكر بعض ما 
 :على الرابط التايل منشور( بالصوت والكتابة)يتعلق مبعرفة املهدي ضمن حبث له 

html. 442t/vb/com.alsonah-ahl://http 

 :وقد حدد مخس عالمات للتعرف على املهدي

                                                           

 html. 6 486522/ajz/ /d/com.islamport://http: ، وإليك الرابط أيضا  4ص 2ج :الحاوي للفتاوي - 
 html. 6 486525/ajz/ /d/com.islamport://http: انظر قوله على الرابط التالي -2
 html. 50450-t/php.index/archive/vb/com.ahlalhdeeth.www://http: انظر الرابط التالي - 

http://ahl-alsonah.com/vb/t1448.html


 39................................. ......................الرد على الوهابي 

  .أن يكون من أهل البيت : أوالها

: ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال): أن يكون امسه حممد بن عبد اهلل، قال: وثانيتها
يوافق امسه امسي، واسم رجال  حىت يبعث اهلل  -ال تذهب الدنيا : ويف رواية -ال تنقضي الدنيا )

، فإذا  هو حممد بن عبد اهلل( ، ميأل األرض قسطا  وعدال  كما ُمِلئت جورا  وظلما  أبيه اسم أيب
 (.من جديد وجيب أن يكون هذا امسه منذ ولد، وليس يكون خمرتعا  

وقد فتشت يف كل كتب املسلمني عن حديث األلباين هذا فلم أجد له عينا  وال أثرا ، 
لريشدنا إىل ( أقصد أبو الريح)فهال أتعب صاحب الرد الشايف نفسه  .سبنا اهلل ونعم الوكيلوح

 !؟ أنوي رمي األلباين به ماويزيح مصدر احلديث الذي أتى به إمامه األلباين 

، (2 ص 4ج)نعم، قد يكون نظر األلباين إىل حديث آخر ذكره يف سلسلته الصحيحة 
منْْمنيْأوْإالْيومْلطولْاهللْذلكْاليومْحتىْيبعثْفيهْرجالًْلوْلمْيبقْمنْالدنياْ): ولفظه

 .(يمألْاألرضْ،يواطئْاسمهْاسميْواسمْأبيهْاسمْأبيأهلْبيتيْ

من سوّغ له التالعب  - ة واملوافقةألو تنزلت جدال  معه على احتاد معىن املواط -ولكن 
قد رّتب  واأللباين ا  بعد كونه حكيما  وقاصدا  لكل ما يقول، خصوص  النيببألفاظ حديث 

 !؟ (حممد بن عبد اهلل)املهدي امسه  أنّ : نتيجة خطرية جدا  على ما نقل من حديث، مفادها

وهل األلباين مستعد للحساب أمام اهلل القهار لو كان كالمه هذا مؤديا  إىل أن يقاتل مجهور 
واسم ( محدأ)مسه من املسلمني مهدي أمة حممد احلق جملرد كون ا -ممن يستمع إليه  -عريض 

، ومل اليت أشار هلا النيب ( أي املشاهبة) ةأأبيه يشابه اسم أب النيب كما هو مقتضى املواط
  !!؟ كما هو مقتضى ما نقله األلباين( حممد بن عبد اهلل)يكن امسه 

عن عبد  (   ص 1 ج)كذلك قد يكون نظر األلباين إىل ما أورده الطرباين يف معجمه 
ال يذهب الدنيا حىت ميلك رجل من أهل بييت  :قال رسول اهلل ) :قال ،اهلل بن مسعود
 .(يوافق امسه امسي
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على أنه ال يشك أحد يف أّن . ولكن مرة أخرى ال وجود للموافقة يف اسم األب أيضا  
ِْمنْيَأ ِتيِْبَرُسولْ َْوُمَبشِّراًْ﴿: X، قال تعاىل على لسان عيسى أحد أمساء النيب " أمحد"

َمدُُْْمهُْاسْ ْبَ ع ِدي   .( )﴾َأح 

شار هلا أما : وأما ثالث الصفات اليت جعلها األلباين سبيال  للتعرف على املهدي فهي
 (.يصلحه اهلل يف ليلة)حديث 

الوجه  ؛هذا ميكن أن يفسر يف الواقع على وجه من وجهني): قال يف بيان معىن احلديث
يف دينه ويف استقامته، لكن ليس خيطر  أنه ال يكون صاحلا  لقيادة األمة، يكون منطلقا  : األول

يف بال أحد أنه يصلح أن يكون قائدا  لألمة، فيصلحه اهلل يف ليلة، يلهمه أن يقوم لقيادة 
املسلمني الذين يلتقون حوله إىل حتقيق احللم الذي ينشده املسلمون اليوم، وهو احلكم مبا أنزل 

لرجل غري صاحل يف نفسه، يعيش ما شاء اهلل يكون ا: الوجه اآلخر. اهلل، هذا هو التفسري األول
من سنني وهو مفرط على نفسه، مضيع يف شيء من دينه، فاهلل عز وجل يلهمه يف ليلة واحدة 

 .(أن يعود إىل اهلل تائبا  مهتديا  فيصلحه اهلل يف ليلة، هذه صفة ثالثة

ْإذاْأنتمْفكي): وخالفته اإلهلية، قال  Xال خيتلف اثنان يف إمامة املهدي : أقول
فإنهْْ،علىْالثلجْفإذاْرأيتموهْفبايعوهْولوْحبواًْ ).. .(منكموإمامكمْْفيكمْمريمْابنْنزل

 .(خليفةْاهللْالمهدي

ُهمْ َْوَجَعل َنا﴿ :واهلل تعاىل يقول عن أئمة اهلدى وخلفائه اإلهليني ُدونَْْأَِئمَّةًِْْمن   َْلمَّاْبَِأم رِنَاْيَ ه 
، فهل موقن بآيات اهلل أو صابر على طاعته وعن معصيته من  (9)﴾يُوِقُنونَِْْبآيَاتَِناْوََكانُواَْصبَ ُروا

وهل بني اهلل وبني أحد قرابة ليجتيب اهلل إماما  مفرطا  ! كان غري صاحل يف نفسه ومضيع لدينه ؟
 وهل بعقيدة األلباين أنّ  ليلهمه التوبة من املوبقات يف ليلة ؟؟ -وحاشاه  -يف نفسه مضيعا  هلا 

الشخ  يستحق أن خيص  له النيب مئات األحاديث اليت بلغت التواتر واليت تؤكد  مثل هذا
 !؟ أمهية القضية، وحيثنا على إتيانه ولو حبوا  على الثلج، مث يكون حاله كما يصفه

                                                           

 .4: الصف - 
 .62: السجدة -2
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 بل كيف ينتظر األلباين من شخ  نعته بكل ما تقدم أن ميأل األرض قسطا  وعدال  واحلكم
أساس مت اختياره من بني بقية البشر  أينفسه خريا  ؟؟ وعلى  مل ميألمبا أنزل اهلل واحلال أنه 

بصفات القيادة حىت فضال  عن إمامة الناس  -بنظر األلباين  -خصوصا  وهو غري متحلي 
مث مهْن من خلفاء اهلل السابقني مل يكن مبؤهل لقيادة أمته ليخطر يف بال ! وإقامة حكم اهلل ؟

 !اهلل املهدي للقيادة ؟األلباين عدم صالحية خليفة 

ن مهدي األلباين الذي حيدث املسلمني عن طريق التعرف عليه عند ظهوره ال أيف احلقيقة 
كغريه ممن فسر   -يعدو أن يكون خياال  يف ذهنه وشبحا  يف ومهه البائس ليس إال، وكالمه 

 .وخلفائه ودينه ما اهلل جازيهم بهفيه من اجلرأة على اهلل  -احلديث بتفسريه 

هو حماما  ما مر به خلفاء اهلل  الذي يتحدث عنه النيب  Xإن صالح املهدي 
السابقني الذين مل يكونوا يعلمون أهنم هلم هذه املنزلة اإلهلية الرفيعة مث أعلمهم اهلل، فموسى 

X  الذي خرج ليقتبس ألهله نارا  رجع إليهم وهو رسول نيب، فأصلح اهلل تبارك وتعاىل أمر
رغم طهارهتم  Xيف ليلة، وهكذا يكون صالح أمر املهدي  Xموسى عبده ونبيه 

ِريُْكنتََْْما﴿: وقدسهم قبل ذلك، قال تعاىل عن نبيه يَمانَُْْواَلْْال ِكَتابَُْْماَْتد  َْوَلِكنْاإل ِ
ِديْنُوراًَْْجَعل َناهُْ ِديَْوِإنَّكَِْْعَباِدنَاِْمنْ ْنََّشاءَْمنْ ِْبهِْْن َّه  َتقِِْْصَراطْ ِْإَلىْلَتَ ه   .( )﴾يمْ مُّس 

: هي خروجه من الشام، يقول -كما يقول األلباين وهي هامة جدا    -رابع الصفات  وأما
أنه خيرج يف دمشق، وهي عاصمة بالد الشام قدميا  وسوريا حديثا ، وهذا مصرح به يف احلديث )

 .(الصحيح

أو  !!من دمشق الذي هو صحيح يف نظر األلباين ؟ املهدي أين حديث خروج: أقول
، وال خيفى أن عيسى ال ينزل يف بداية أمر املهدي بدليل أنه ينزل Xد نزول عيسى يقص

فقد  للصالة خلف إمام املسلمني الذي التفَّ حوله أنصاره وفتحت له بالد الشرق إىل الشام،
بنا أّن بداية حركة أمر املهدي هو الشرق كما هو صريح كثري من روايات أهل السنة وأقوال   مرَّ 

فهل يطلب األلباين من املسلمني أن يبقوا يف بيوهتم إىل حني نزول عيسى . ئهمكبار علما
                                                           

 .52: الشورى - 
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! ؟ واجتماعه باملهدي يف الشام بعد أن يكون املهدي قد خاض املعارك وفتح الشرق إىل الشام
مة جد أومن سيقاتل معه إذن ؟؟ هل اليهود أم النصارى يا مسلمني وأنتم تدعون أنكم 

 .يانه ولو حبوا على الثلج ؟؟ سبحان اهللالذي أمركم بإت املهدي 

هذه ): ، مث قال(عليهما السالم)مث ذكر خامس الصفات وهي لقاء املهدي بعيسى 
 (.عالمات جيب أن تبقى يف أذهاننا؛ حىت ال نغرت بدعوى بعض الناس أنه املهدي

كرين خارطة طريق األلباين هذه اليت حث على إبقائها يف أذهان من يدعي التسنن تذ  إنّ 
خبارطة طريق الكوراين اليت وضعها ملن يدعي التشيع، مع فارق يف اختصار خارطة األخري 

 .بتنفيذ صاحب راية اهلدى طلبه يف حتويل حليته البيضاء إىل سوداء

الذين أقل ما يقال فيهم أهنم  -خرته بأيدي هؤالء آملن يسّلم أمر  عجيبوال ينقضي 
ليقرروا عنه مصريه األبدي، وترك سبيل االهتداء خللفاء  -ه خطاؤون وليسوا مبعصومني فيما قالو 

غاية اإليضاح، فلينظر املؤمن باهلل   اهلل الذي بينه اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي وأوضحه حبيبه 
كيف عّرف اهلل خلفاءه يف كتابه الكرمي ليتعرف على خليفته املهدي اليوم بنفس الطريق، فسنّته 

  .أو تتبدل أبدا   سبحانه واحدة ال تتغري

ممن  الن  عليه من قبله سبحانه أو الوصية بهيف كتابه بغري  أحد خلفائهوهل عّرف اهلل 
الذي وعلمهم اإلهلي تقدمه من احلجج اإلهليني الذين يؤمن هبم القوم عند احتجاجه عليهم، 

وترك حانه ورفعهم لراية البيعة هلل ودعوهتم الناس حلاكميته سبحيجون به كل من هو دوهنم، 
 .حاكمية الناس بكل صورها

َر ِضْوه ﴿: فعن الن  أو الوصية، قال تعاىل ْاأل  ِْفي َْجاِعٌل ِْإنِّي ْلِل َمالِئَكِة ْرَبَُّك ْقَاَل ِإذ 
َر ضِِْْفيَْخِليَفةًَْْجَعل َناكَِْْإنَّاَْداُوودُْْيَا﴿ .( )﴾َخِليَفةًْ ُكمْاأل   .(9)﴾بِال َحقِّْْالنَّاسِْْبَ ي نَْْفَاح 
ُمهُْْبَ ع ِديِْمنْيَأ ِتيِْبَرُسولْ َْوُمَبشِّراًْ﴿ َمدُْْاس   .( )﴾َأح 
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مًاَْوِعل مًاْوََكَذِلَكْ﴿ :عن موسى وعن العلم قال تعاىل َناُهُْحك  تَ َوىْآتَ ي   َوَلمَّاْبَ َلَغَْأُشدَُّهَْواس 
ِسِنينَْ ِزيْال ُمح   .( )﴾َنج 

ِْجئْ ﴿: وقال عن عيسى َْقد  ْقَاَل ْبِال بَ ي َِّناِت ِْعيَسى َْجاء َْلُكمَْوَلمَّا َْوأِلُبَ يَِّن َمِة ْبِال ِحك  ُتُكم
َتِلُفوَنِْفيِهْفَات َُّقواْاللََّهَْوَأِطيُعونِْ  .(9)﴾بَ ع َضْالَِّذيَْتخ 

َْويُ زَكِّيِهم ْ﴿: وقال عن حبيبه ْآيَاتِِه ُلوَْعَلي ِهم  ْيَ ت   ُهم  ُمِّيِّيَنَْرُسواًلْمِّن   ْالَِّذيْبَ َعَثِْفيْاأل  ُهَو
ْمُِّبينْ َويُ َعلُِّمُهُمْال ِكَتاَبْ َْكانُواِْمنْقَ ب ُلَْلِفيَْضاَلل  َمَةَْوِإن  .( )﴾َوال ِحك 

وأمام اجلميع كتاب اهلل  وأما الدعوة إىل اهلل وحاكميته فهو شعار كل خلفاء اهلل يف أرضه،
 .لينظروا دعوهتم وأقواهلم

اجه اليوم جيف احت Xأمحد احلسن  لتعرفوا أن 8فهل فعال  عرفتم هذا من كتاب اهلل 
 !مل تكن سوى هذه الثالث ؟ -أيها املسلمون  -كم علي

ويضاف هلا تأييد اهلل على الصدق مبئات بل آالف الرؤى الصادقة برسول اهلل وآله الطاهرين 
وقد  يف آخر الزمان، واألنبياء واملرسلني الدالة على أحقيته وأنه املهدي الذي بشر به جده 

أفال يكون ذلك كافيا  لكم لنصرته . مبحمد صح عند كل املسلمني أن الشيطان ال يتمثل 
أو ال أقل البحث اجلدي يف قضيته وأمره ورادعا  لكم عن تكذيبه بال دليل، ديدن املعرتضني 

 !على الدعوات اإلهلية كما حيدثنا القرآن الكرمي ؟

  :نصيحةْلكلْالقراء

يارات عدة شهدها ها وقد اقرتب الوعد احلق، يشاهد اجلميع فوران األرض بأهلها بعد اهن
العامل على املستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي، وكثرة الكوارث اليت تنذر بأزمة عاملية 

مؤمنا  باهلل واليوم اآلخر ال يشعر بنذر العذاب اليت بدأ  على أكثر من صعيد، وال أعتقد أنّ 
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ا تفعله العرب اليوم مبا يف ذلك م ن،و أهل األرض يتحسسوهنا كما أخرب رسول اهلل وآله الطاهر 
 .وأنظمتها السياسية اجلائرة من خلع أعنتها

ها هو مهدي آل حممد بني أظهركم كما أخربكم جده املصطفى، وقد أتاكم بكل  ،فيا قوم
الذي قاله فيه بعد شهادة اهلل له فآمنوا به واجنوا بأنفسكم من عذاب اهلل وهوانه يوم ال ينفعكم 

 .الندم

* * * 

 :من سبات عميقوهابي يفيق . 4

ال أعرف ملاذا حياول صاحب الرد أن ينأى بنفسه عن كل سوءة تلحظ يف بشرية اليوم، إذ 
 :يقول بعد تكراره لتفرق الرافضة حسب تعبريه

 (."أمحد احلسن اليماين املوعود"وآن لنا أن نفتح ملف مدعي املهدوية )

على انطالقتها إىل الناس ما اآلن فتح ملف الدعوة املباركة بعد أن مضى  لك آن طيب، إذا
تغط يف شخري  -كالكثري ممن هم على شاكلتك   -يقرب من العشر سنني رمبا كنته خالهلا 
َْخي راًِْْفيِهمْ ْالّلهَُْْعِلمََْْوَلوْ ﴿: ألمسعك قبل ذلك، قال تعاىل عميق، ولو كان اهلل يعلم فيك خريا  

َمَعُهمْ  س  َمَعُهمْ َْوَلوْ ْألَّ ، فلنرى إذن بعد مساعك ما يُفرِّقك عن بقية ( )﴾مُّع ِرُضونَْْموَّهُْْلَتَ َولَّواْ َْأس 
خملوقات اهلل األخرى اليت تسمع أيضا  ولكنها هبائم سائبة ال تعي ما تقول وما يقال هلا، تاركني 
التكهن يف حتديد الفوارق بينك وبينها إىل كيفية تفاعلك مع ما مسعت والذي تظهره كلماتك 

 .القادمة

* * * 
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 :ذبة السردابك. 5

بعد  Xأول مفردة يتفوه هبا هذا الوهايب يف فتحه مللف دعوة املهدي أمحد !! السرداب 
 :إذ يقول -من ذريته  أي -تعريفه له بأنه ابن اإلمام املهدي 

حممد بن احلسن العسكري ساكن ( األب)بن املهدي اهذا الرجل يقول بأنه  روباختصا)
 (.وليس ابنه املباشر وإمنا من ذريته -أنه يف السرداب قيل وأنكروا  (كذا) كم –السرداب 

أقصد  -ومل خيب ظين يف الوهايب هذا يف عدم الفرق بينه وبني بقية املخلوقات اليت هلا آذان 
إن مل يكن أسوأ حاال  منها بعد تنازله عما خ  اهلل به  -األرضية منها وحتديدا  السائبة 

 .أضل من احلمار سبيال  اإلنسان من عقل يتدارك به ما جيعله 

ىل إمن القائل بربك ؟؟ و  (-قيل وأنكروا أنه يف السرداب (كذا) كم –ساكن السرداب )
أساس استندت يف كالمك ؟؟ هال ذكرت يل من علمكم أسلوب النقد العلمي هذا،  أي

 !إبطال دعوة داعي اهلل وخليفته ؟أنكم تتمكنون به من  والذي ختيل لكم أنفسكم

، واآلن وجدت ( )وهو يصف الوهابيني باهللوسة ( الشيخ علي مجعة)زهر مسعت مفيت األ
 .أحدهم مثاال  ملا حكم به الشيخ السين

بعض شيوخكم كابن  ليس عندنا مهدي ساكن يف سرداب يا هذا، وهذه إحدى كذبات
  .الناعقني وراء كل ناعق من أتباعهم ل هلا املستحمرونتيمية وغريه وقد طبّ 

وولده موالنا : قال الرافضي): Xيف حديثه عن اإلمام احلسن العسكري  ابن تيمية يقول
فيقال قد ذكر حممد بن جرير الطربي وعبد الباقي بن قانع وغريمها من  .. Xاملهدي حممد 

أهل العلم باألنساب والتواريخ أن احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسل وال عقب 
د يدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهو صغري منهم من واإلمامية الذين يزعمون أنه كان له ول

 .(9) (قال عمره سنتان ومنهم من قال ثالث ومنهم من قال مخس سنني
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إلثبات وجود العقب لإلمام احلسن  ولست حباجة إىل استعراض روايات أهل البيت 
ل أهل وبيان كذب هذا الناصيب، إذ يكفي يف الرد عليه ما تقدم نقله من أقوا Xالعسكري 

 .Xالسنة ممن اعرتف بوالدة اإلمام حممد بن احلسن 

 احلسن بن حممد .م 222 - 281=   ه  98 - 0 9 :املنتظر ياملهد): قال الزركلي
 وهو. اإلمامية عند عشر االثين األئمة آخر: القاسم أبو اهلادي، علي بن( اخلال ) العسكري
 يف ولد. السرداب وصاحب واحلجة، واملنتظر، الزمان، وصاحب باملهدي، عندهم املعروف
  .(سنني مخس حنو العمر من وله أبوه ومات. سامراء

 يرى من - السنة منهاج يف كما - املؤرخني ويف): -وهو يذكر ما نقله ابن تيمية  -مث قال 
 .( ) (نسل له يكن مل العسكري علي بن احلسن أن

 أما من أين جاء ذكر السرداب ؟

ث حلكام بين العباس اجلائرين يف القضاء على اإلمام املهدي ال خيفى حجم السعي احلثي
X بعد وفاة اإلمام العسكري  وحىت قبل والدته، وازداد األمرX  مباشرة يف زمن املعتمد

 .واملعتضد العباسيني

 عليه، للقبض محالت ثالث السلطات جردت وقد)(: رمحه اهلل)د الصدر يقول السيد حمم
 قام واألخريان X العسكري اإلمام وفاة عن املتأخرة القليلة الفرتة يف املعتمد هبا قام إحداها
 .(9) (بعده احلكم توىل الذي املعتضد هبما

 Xدت رواية تتحدث عن إحدى احلمالت الغامشة على بيت اإلمام العسكري وقد ور 
 عسكرا   بعثوا مث): Xبعد فشل ما سبقها من محالت للقضاء على اإلمام حممد بن احلسن 

 حىت وحفظوه بابه على فاجتمعوا القرآن قراءة السرداب من مسعوا الدار دخلوا فلما ر،أكث
 من فخرج كلهم، العسكر يصل حىت قائم - احلملة قائد يعين - وأمريهم . خيرج وال اليصعد
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 أليس: فقال. عليه انزلوا :األمري قال غاب، فلما عليهم، ومرّ  السرداب، باب على اليت السكة
 .( ) (تراه أنك حسبنا إنا: قالوا؟  تركتموه ومل: قال. مارأيت: فقال. عليك مر هو

هذا السرداب الذي كان جزءا  من بيت آل النبوة الطاهر، شأنه شأن باقي بيوت سامراء  انّ 
 أمام X أو غريها من مناطق العراق اليت تستوجب بناء كهذا، والن  يتضمن خروج اإلمام

مث . دقة واحلكمة وهي حلظة انشغال قائد احلملة بوصول املددأعينهم يف حلظة هي غاية يف ال
اإلمام يف السرداب وغاب  إذن علم الوهابيون والنواصب بأنّ  فمن أين .اختفائه عن أنظارهم

من اخلزعبالت .. و .. وأنه نزل فيه وأمه تنظر إليه، و  فيه، وأنه ساكن فيه طيلة هذه السنني،
أّن  -كابن خلدون   -عدم حيائه وخجله، حىت زعم بعضهم اليت تدل على قلة ورع قائلها و 
 !!!السرداب يف احللة ال يف سامراء 

وإن اعرتض أحد بورود ذكر السرداب يف رواياتنا اليت تتحدث عن أعمال عبادية معينة 
تؤدى فيه، فجوابه واضح إذ شأن هذه البقعة الطيبة املباركة شأن باقي البقاع الطاهرة اليت 

د وأنفاس أولياء اهلل الطاهرين، والتربك بآثار األولياء والتقرب هبا إىل اهلل أمر ال تضمنت أجسا
 .ينكره إال من فسد قلبه وعقله كحال عوران الوهابية يف أيامنا هذه

 ،عن أبيه ،عن ابن أيب جحيفة) :البخاري يف كتاب اللباس باب القبة احلمراء من أدمأخرج 
والناس  أخذ وضوء النيب  محراء من أدم ورأيت بالال  وهو يف قبة  أتيت النيب : قال

يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا حمسح به، ومن مل يصب منه شيئا أخذ من بلل يد 
 .(9) (صاحبه

إذا  كان رسول اهلل : قال ،عن أنس بن مالك) :يف صحيح مسلم يف كتاب الفضائلو 
فما يؤتى بإناء إال غمس يده فيها فرمبا جاءه  صلى الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء

 .( ) (يف الغداة الباردة فيغمس يده فيها
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قبل بأمر ينقض التوحيد؛ اهلدف الذي بُعث  -وحاشاه  - النيب  نّ أفهل يرى الوهابيون 
 ؟؟ لنشره بني الناس

اهلم فما ب وإذا كان ذلك التربك من ضمن حقائق التوحيد اليت رسخها رسول اهلل حممد 
 ! ؟ إذن يستكثرون تربك أمته احلقيقية بآله الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا  

ويرفعوا عقيدة إبليس من صدورهم  فيتبعون أحسنهال أعرف مىت يعي املنكوسون القول 
 !! ، مىتاخلاوية من ذكر اهلل وتوحيده

* * * 

 !هل يتعرف جمسِّم على حقائق توحيدية كالرفع ؟. 6

وشاهدمت التناقض الكبري الذي جرى بني عبد العال سليمة وصفاء ) :صاحب الرد قال
ب يف األرض وقال حيث قال عبد العال أن املهدي األ "كلمة سواء" العوادي يف برنامج

 (.!!!العوادي أنه رفع إىل السماء 

عامة وبني الوهابيني بز  Xيشري بذلك إىل املناظرة اليت جرت بني أنصار اإلمام املهدي 
شيخهم عدنان العرعور، يف مسائل عقائدية متعددة، عرضت على قناة صفا الفضائية يف شهر 

وبعد أن كان حضور األنصار بطلب من القائمني على القناة (. هـ   4 )رمضان لعام 
هبم إىل السلطات  فوشواقابلوهم بالغدر  -وهي عادهتم دائما   -نفسها إال أّن الوهابيني 

فكانت ضيافة سخية  ما أنزل اهلل هبا من سلطان وأرسلوهم إىل سجون القاهرة،املصرية بتهم 
 .على الطريقة الوهابية

 -وليس غرضي استعراض ما جرى يف حلقات املناظرة واإلجحاف الذي قوبل به أنصار اهلل 
، وال ما وفق إليه اإلخوة الكرام من استعراض دين اهلل -والصورة واضحة لكل من شاهدها 

 ، ليس غرضي كل هذا بقدر ما يهمين(أس الدين وأساسه)والدفاع عن مبدأ حاكمية اهلل احلق 
استعراض مفردة أشار هلا صاحب الرد وتوهم أهنا تناقض بني ما قاله األخوان وقتذاك  مناآلن 

 .واملرتبط بقضية الرفع وبياهنا
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ى ما جاء يف كتاب الرد عل -أو قُ رِّر له  -حسب الفرض أّن صاحب الرد ملا قّرر : فأقول
!! يكون قد قرأ الكتاب، أليس كذلك، أو أنه ليس بقارئ له وتورط بالرد( مع العبد الصاحل)

فالظلمة ال يروق هلا رؤية )مل يقرأه أو قرأه حبالة تشبه حال محار يسوقه مالكه،  هيبدو يل أنّ 
 لكتاب فعال  لكان مرّ ؛ والدافع يل على هذا امليل أنه لو كان قد قرأ ا(النور املاحي لوجودها

قطعا  على موضوع الرفع الذي أخذ مساحة واسعة من صفحات الكتاب ولوجد أّن ما زعمه 
ليس كذلك، فالرفع ال هو موت تنقطع به حالة املرفوع عن هذا العامل حماما ، وال أن  ا  تناقض

 .حاله كحال باقي الناس العاديني أيضا  

ِْإنِّيِْعيَسىْيَاْالّلهُْْقَالَِْْإذْ ﴿: اىل عن عيسىسنني طويلة واملسلمون يقرؤون قوله تع
، فهل استطاع أحدهم أن يصور حال رفع عيسى اليت يعرب عنها ( )﴾ِإَليََّْْورَاِفُعكَُْْمتَ َوفِّيكَْ

َْصَلُبوهَُْْوَماْقَ تَ ُلوهَُْْوَما﴿: القرآن أهنا وفاة ولكنها يف ذات الوقت ليست موتا ، قال تعاىل
 ، فكيف يكون املرفوع متوفيا  ولكنه حي أيضا  ؟(9)﴾َلُهمْ ُْشبِّهََْْوَلِكن

ما هو الرفع ؟ كيف يتم تصويره ؟ وما فرقه عن املوت ؟ وأين يكون جسد املرفوع املادي 
أن تكون له أعمال على هذه  - Xكعيسى   - ا  عند رفعه ؟ هل ينايف كون فالن مرفوع

عن هذا العامل بعد  -مثال   - ؟ وهل انقطع عيسىذن اهلل له بذلك األرض ينجزها مىت ما أ
رفعه ؟ ماذا تقول نصوص املسلمني والنصارى يف ذلك ؟ وغريها من األسئلة اليت كان بيان 

وافيا  باإلجابة عنها، فهل يستطيع هذا الوهايب اجلاهل أن جييبين على  Xاإلمام أمحد احلسن 
ن هلوسة الوهابيني يف البحوث ملا يقول، أم أ اع  واحد منها ألعرف أنه فعال  قد قرأ الكتاب وو 

 !! تالحقنا أينما ولّينا وجوهنا -كما حدثنا عنها مفيت األزهر   -العلمية 

 :مث يقول بعد قوله السابق مباشرة

أن املهدي عندهم أداة يستغل هبا الغين الفقري فتارة يقولون هو موجود  (كذا) وحاصلة)
 (.!!ال جبسده  (كذا) بروحه وجسده وتارة يقولون هو موجود بروحة

                                                           

 .55: آل عمران - 
 .55 : النساء -2
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املرتبط بالرفع كما  -أنت وبعد زعمك بتناقض قول األخوين ! حاصل ماذا يا هذا ؟
كيفية   -يل ولكل القراء  -تريد أن ترتب عليه استغالل الناس، فهاّل أوضحت  -أوضحت 

 .أوالًْهذا هدي كرفع عيسى عليهما السالم ؟؟ ترتب فكرة االستغالل على القول برفع اإلمام امل

بروحه وجسده فواضح، ولكن ما هو غري واضح  Xأما تصور وجود املهدي : نياًْثاو
قولك بوجوده روحا  ال جسدا  ؟؟ فمن قال ذلك ؟؟ وهل ميكن أن ُيكتب لروح إنسان التواجد 
يف هذا العامل اجلسماين بنحو  تؤثر فيه وتتأثر أيضا  دون أن ترتبط جبسد ؟؟ ملاذا التفّوه بكلمات 

 أضل من األنعام سبيال  ؟؟ هلا، وكأنكم خلقتم لتكونوا اع  و أجزم أنك غري 

ن أأخريا ، وقبل االنتقال إىل مقطع آخر من كلمات صاحب الرد أود إلفات نظر اجلميع إىل 
 !من حاله اإلميان مبا سأنقله اآلن هل بوسعه التعرف على معارف إهلية رفيعة كالرفع وما شابه ؟

 :وفيه ما يلي يف كتابه التوحيد،(  )ا  برقم ملحق Xيبني اإلمام أمحد احلسن 

بعض األمثلة مما يف كتب الوهابية من كلمات كلها جتسيم وحد هلل تعاىل اهلل علوا  كبريا ، ]
البن قدامة املقدسي وتعليق ابن ( ملعة االعتقاد)أقتصر على نقل القليل من كتاب  ولالختصار

كتاب، وأيضا  بعض فتاوى ابن عثيمني يف هذا جربين وبعض فتاوى ابن جربين امللحقة هبذا ال
 :الباب

ْم وهاْلُمْؤِمُنونه ي هرهْونه رهب َُّهْم ) (:ملعة االعتقاد)قال ابن قدامة يف كتاب  فهْصٌل ُرْؤيهُة اْلُمْؤِمِننيه لِرههبِِّ
ُوُجوٌه ي هْومهِئذ  نهاِضرهٌة ِإىله رهب ِّهها ﴿: بِأهْبصهارِِهْم وهي هُزوُرونهُه، وهُيكهلُِّمُهْم، وهُيكهلُِّمونهُه، قهاله اللَُّه ت هعهاىله 

ْم ي هْومهِئذ  لهمهْحُجوبُونه ﴿: ، وهقهاله ت هعهاىله ( )﴾نهاِظرهةٌ  ، ف هلهمَّا حهجهبه أُولهِئكه يف (9)﴾كهالَّ ِإن َُّهْم عهْن رههبِِّ
ا ف هْرٌق، وهقهاله حهاِل السُّْخِط، دهلَّ عهلهى أهنَّ اْلُمْؤِمِننيه ي هرهْونهُه يف حهاِل الرِّضهى، وهإِ  ن هُهمه الَّ ملْه يهُكْن ب هي ْ

ا اْلقهمهره اله ُتضهامُّونه يف ُرْؤيهِتهِ ): (صهلَّى اللَُّه عهلهْيِه وهسهلَّمه )النَّيبُّ  ا ت هرهْونه ههذه ت هرهْونه رهبَُّكْم كهمه ، (ِإنَُّكْم سه

                                                           

 . 2 – 22: سورة الواقعة  - 
 .5 : المطفيين  -2
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ِبيهه له  ، فهِإنَّ اللَّهه ت هعهاىله اله شه ْرِئيِّ ا تهْشِبيٌه لِلرُّْؤيهِة، اله لِْلمه ُه، وهاله حهِديٌث صهِحيٌح ُمت َّفهٌق عهلهْيِه وهههذه
(نهِظريه 
( ). 

وأما الرؤية يف اآلخرة فأثبتها أهل السنة رؤية صرحية، أن : )فقال ،وعلق ابن جربين عليه
عرفنا بذلك ............ ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه " تعاىل"اهلل املؤمنني يف اجلنة يرون 

؟ ال شك أهنم يرونه من فوقهم، وأهنم  إهنم يرونه يف جهة: مذهب أهل السنة، وهل نقول
يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاءون، وأن األدلة واضحة، ومن أصحها حديث جرير 

 .(كما ترون هذا القمر): أو( كما ترون القمر ليلة البدر): لقوله

ر، وإمنا بالقم -تعاىل  -والتشبيه هنا للرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، وليس املراد تشبيه الرب 
 (.تشبيه رؤيتكم بأهنا رؤية حقيقية كرؤيتكم هلذا القمر

رهبُُّكْم اله إِلههه ِإالَّ ُهوه خهالُِق ُكلِّ شهْيء  ذهِلُكُم اللَُّه ﴿: يف تعليقه على قوله تعاىل وقال ابن جربين
: ﴾ِبريُ فهاْعُبُدوُه وهُهوه عهلهى ُكلِّ شهْيء  وهِكيٌل اله ُتْدرُِكُه اأْلهْبصهاُر وهُهوه يُْدرُِك اأْلهْبصهاره وهُهوه اللَِّطيُف اخْله 

ه إذا حصلت الرؤية يوم مىت رأته األبصار مل حتط ب: يعين -اهلل أن األبصار ال حتيط به  أثبت)
ال تدرك ماهيته، وال تدرك كنهه، وال تدرك كيفية : أي -القيامة، فإن األبصار ال حتيط به 

فصارت  ،إذن .ذاته، وذلك لعظمته اليت ال حييط علما  أحد من اخللق هبا، وال حييطون به علما  
 (.اآلية دليال  على إثبات الرؤية ال على نفيها، ولكنهم قوم جيهلون

وأنكر ابن جربين على األشاعرة الذين هم معظم السنة يف العامل اإلسالمي قوهلم بأن الرؤية 
: أما األشاعرة يتظاهرون بأهنم من أهل السنة، وبأهنم من أتباع األئمة األربعة: )فقال ،هنا قلبية

 منهم شافعية، ومنهم مالكية، ومنهم حنفية، ومنهم حنابلة كثريون، وال يقدرون على أن
يصرحوا باإلنكار، أكثرهم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه أثبت الرؤية فال يقدرون على 

؟ ليس الرؤية اليت هي رؤية األبصار، إمنا  يثبتون الرؤية ولكن ما املراد بالرؤية عندهم .اإلنكار
ها يفسروهنا بالتجليات اليت تتجلى للقلوب، ومن املكاشفات اليت تنكشف هلم، ويظهر هلم من
يقني وعلم مبا كانوا جاهلني به، حمحلوا وهذا بال شك قول باطل، وإنكار للحقائق، فتجدهم 

                                                           

 .لمعة االعتقاد البن قدامة المقدسي - 
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كالرازي، وأيب السعود، : يثبتون الرؤية ويقرروهنا يف كتب تفاسريهم حىت أكابر األشاعرة
يُرى : )، قالوا﴾ُوُجوٌه ي هْومهِئذ  نهاِضرهةٌ ﴿: ولكن عندما تكلموا عن هذه اآلية. والبيضاوي، وحنوهم

؟ الرؤية جتليات،  ما هي الرؤية بال مقابلة! كيف يرى بال جهة، يرى بال مقابلة( اجلهة نفي
 (.ن مل يثبتوا احلقيقةالرؤية مكاشفات، فأثبتوا االسم ولك

، Xإثبات صفيت النفس واجمليء هلل تعاىل، وقوله تعاىل إخبارا  عن عيسى ) :قال ابن قدامة
﴾﴿: ﴾، وقوله سبحانهْفِسي وهاله أهْعلهُم مها يف ن هْفِسكه ت هْعلهُم مها يف ن ه ﴿: قال أنه ، وهجهاءه رهبُّكه
 (.﴾ي هْنظُُرونه ِإالَّ أهْن يهْأتِي هُهُم اللَّهُ  ههلْ ﴿: وقوله

ههْل ي هْنظُُرونه ﴿: ﴾ وكذلكوهجهاءه رهبُّكه ﴿فإثبات صفة اجمليء : )وعلق عليه ابن جربين، فقال
ِئكهةُ ِإالَّ أهْن يهْأتِي هُهُم اللَُّه يف ظُلهل  ِمنه اْلغه  اِم وهاْلمهاله : يف سورة األنعام -تعاىل -﴾ ومثلها قوله مه

ُة أهْو يهْأيته ﴿ ِئكه وحنن ...... ﴾ رهبُّكه أهْو يهْأيته ب هْعُض آيهاِت رهبِّكه  ههْل ي هْنظُُرونه ِإالَّ أهْن تهْأتِي هُهُم اْلمهاله
يف آية أخرى، وإذا أثبتنا هلل  -تعاىل -ال يلزم من إتيان أمر اهلل يف آيات امتناع إتيان اهلل : نقول

 (.جييء كما يشاء: اإلتيان قلنا

 :ابوهذه بعض األسئلة وإجابة ابن جربين عليها وهي ملحقة بتعليقه على نفس الكت

يطوي اهلل ): يوجد حديث ورد فيه ما نصه ملسلم عن ابن عمر مرفوعا  : وهذا يقول /س)
أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين : السماوات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول

أنا امللك، أين اجلبارون؟ : ي األراضني السبع، مث يأخذهن بشماله، مث يقول؟ مث يطو  املتكربون
 أين املتكربون ؟

: التساؤل يف إثبات لفظ الشمال هلل كيف ميكن اجلمع بينه وبني الراوية وبني حديث /ج
: ، يعين أن يف هذا احلديث(بر من نور عن ميني الرمحن، وكلتا يديه مينياملقسطون على منا)
 .(يهن بشمالهيطو ): ويف احلديث الثاين، (كلتا يديه ميني)

املراد بالشمال ما تقابل اليمني، فإن ما يقابل اليمني امسه مشال،  يظهر يل اجلمع بينهما أنّ 
الُيمن أصله كثرة املراد أهنا ميني يف الربكة، ويف اخلري، فإن  أنّ  (وكلتا يديه ميني): ويظهر من قوله
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مباركة يف كثرة اخلري، وهلل  (كلتا يديه ميني)اخلري أصله الربكة واخلري، فعلى هذا ال خمالفة بينهما 
 (.مشال تقابل اليمني، وليس يف ذلك نق 

وأن األصابع  -تعاىل  -قال إن العينني يف الوجه هلل هل يصح أن ي: هذا السائل يقول /س)
 يف اليد، وهكذا أم هذا من التشبيه ؟

مل يرد يف ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنسبة لألصابع ورد احلديث الذي فيه أن ذلك  /ج
إنا وجدنا يف  ": اليهودي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأشار بيده، أشار بأصابعه، وقال

كتبنا أن اهلل يضع السماوات على ذه واألراضني على ذه واجلبال على ذه واملياه والبحار على 
ذه واملخلوقات على ذه وكل ذلك يشري إىل أصابعه، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ بعد 

يع ا ق هْبضهُتُه ي هْومه اْلِقيهامهةِ ﴿: ذلك اآلية ُروا اللَّهه حهقَّ قهْدرِِه وهاأْلهْرُض مجِه وضحك تصديقا   ﴾وهمها قهده
اليد، ولكن مع ذلك ال يلزم أن تكون  فإذا أقره على ذلك أفاد بأن األصابع يف ."لقول احلرب

اليد وفيه إثبات  مثل أصابع املخلوقني يف أناملها ويف طوهلا ويف كذا وكذا، بل إمنا فيه إثبات
 (.األصابع فيها

ف هثهمَّ وهْجهُ ﴿كيف نوفق بني ما نقل عن ابن تيمية يف الفتاوى يف آية البقرة : يقول /س)
وأهنا ال تدل على صفة الوجه وما ذكر هو يف بيان تلبيس اجلهمية من أهنا تدل على  ﴾اللَّهِ 

فهل " خمتصر الصواعق"صفة الوجه، وما ذكره ابن القيم كذلك من أهنا تدل على الوجه يف 
 الوجه جزء من ذات اهلل ؟إن : يصح أن يقال

قد أخذها بعض أهل  ،﴾ف هثهمَّ وهْجُه اللَّهِ ﴿: يعين املشهور أن آية البقرة: سؤاله األول /ج
ل مكان؛ ألهنم قالوا إذا توجه اإلنسان فوجه اهلل هنا، الوحدة واالحتاد دليل على أن اهلل يف ك

إن هذه اآلية ليست " اجملموع"يف مواضع من : ووجه اهلل هنا، ووجه اهلل هنا، فقال ابن تيمية
اجلهة اليت يوجه العبد إليها أو يأمل يف توجهه : من آيات الصفات، وإمنا املراد وجه اهلل يعين

تلبيس اجلهمية ما أذكر أنه قال ذلك، وإن كان قال ذلك  إليها، هكذا الذي نفهم، أما يف
إهنا دالة على إثبات صفة الوجه باللزوم، ولكن يكون معناها أهنا دالة على : فيمكن إنه قال
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صفة الوجه وعلى صفة اجلهات األخرى، والوجه ال شك انه جزء من الذات يف حق اإلنسان، 
 (.جه اهلل من ذاتهأنه من ذاته، و  -تعاىل -وكذلك يف حق اهلل 

اِلٌك ِإالَّ ﴿: ما تفسري السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم لقوله: هذا يقول /س) ُكلُّ شهْيء  هه
إن كل صفاته هالكة إال الوجه، ومن : د تقول﴾ فإن بعض الطوائف من أهل هذه البالوهْجهههُ 

 .لوقاتمث يستدلون أن صفاته خملوقة فهي تبلى كما تبلى كل املخ

صفة من صفاته وجزء من ذاته وكل  -تعاىل -ال يلزم ذلك وال جيوز، بل وجه اهلل  /ج
جهه باقيا  اهلل عن ذلك، فإذا كان و  -تعاىل -صفاته ال يأيت عليها التغري، فال يقال إهنا تفىن، 

واهلل أعلم ﴾ فكذلك بقية صفاته اليت هي من ذاته، ونقف عند هذا، وهي هب ْقهى وهْجُه رهبِّكه ﴿
 (.وصلى اهلل على حممد

 :يمني عليهاوهذه بعض األسئلة وإجابة ابن عث

بارك اهلل فيكم فضيلة الشيخ من اجلزائر أبو بسام يقول فضيلة الشيخ ما قول أهل  /السؤال
 .السنة واجلماعة يف رؤية املسلم لربه عز وجل يوم القيامة

قول أهل السنة واجلماعة يف رؤية اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة ما قاله اهلل : الشيخ /اجلواب
ُوُجوٌه ﴿: ه رسوله صلى اهلل عليه واله وسلم، فاهلل تعاىل قال يف كتابهعن نفسه وقاله عن

من : مبعىن حسنة، الثانية: نهاِضرهٌة ِإىله رهب ِّهها نهاِظرهٌة﴾ ناضرة األوىل﴿ي هْومهِئذ﴾، يعين يوم القيامة 
هذا النظر بالعني؛ ألنه أضاف النظر إىل الوجوه، فالوجوه حمل العينني اليت يكون هبما النظر و 

قلوب يومئذ ناضرة : )يدل على أن املراد نظر العني ولو كان املراد نظر القلب وقوة اليقني لقال
 .( )( وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة: )ولكنه قال( إىل رهبا ناظرة

اللهم ": أسأل عن هذا الدعاء هل هو وارد: السائل م ن، من املدينة النبوية يقول /السؤال)
 ".؟ العيون وال يصفه الواصفون يا من ال تراه

                                                           

 .262: الشريط رقم( فتاوى نور على الدرب)من كالم ابن عثيمين في  - 
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اللهم يا من ال تراه العيون : هذا غلط هذا غلط عظيم؛ ألنه إذا قال ،ال: الشيخ /اجلواب
وأطلق صار يف هذا إنكار لرؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة، وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ن الشمس صحوا  ليس دوهنا أن املؤمنون يرون رهبم يوم القيامة عيانا  بأبصارهم كما يرو 
 .( )..........( سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر 

أين اهلل ؟ فأجيب بأنه يف السماء، واستشهد اجمليب : السائل يسأل..........  /السؤال
الرَّمْحهُن عهلهى اْلعهْرِش اْست هوهى﴾، ولكن ﴿: على ذلك بآيات من القرآن الكرمي منها قوله تعاىل

ذا األخ قد استشكل هذه اإلجابة ومل تطابق مفهومه الذي كان يعتقده فأرسل يبدو أن ه
 يستفسر حول ذلك أليس توضحون له احلقيقة حول هذا املوضوع ؟

احلقيقة حول هذا املوضوع أنه جيب على املؤمن أن يعتقد أن اهلل تعاىل يف : الشيخ) /اجلواب
أمنتم من يف السماء : )ال سبحانه وتعاىلالسماء كما ذكر اهلل ذلك عن نفسه يف كتابه حيث ق

أن خيسف بكم األرض فإذا هي حمور أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا  
 .](9) .........(فستعلمون كيف نذير 

من كلمات كبارهم، وهي واضحة جدا  يف إثبات رؤية اهلل رؤية  Xانتهى ما نقله اإلمام 
وكذا . هي الفوقية، بل صريح كلماهتم انه تعاىل يف السماءحقيقية وبنحو املقابلة واجلهة و 

له وجه وهو  نّ إله يدين حقيقيتني مشال وميني بل فيهما أصابع، و  نّ إإمكان زيارته وجميئه، و 
 .جزء من ذاته

وأعتقد أّن الكلمات واضحة وليست حباجة إىل تعليق عليها، وإذا مل تكن هذه العبارات  
!! بالتجسيم والرتكيب املالزم لالحتياج، فكيف يكون إذن ؟ كاشفة عن اعتقاد الوهابية

 .سبحانه وتعاىل عما يقول هؤالء علوا  كبريا  

* * * 

 
                                                           

 . 6 : الشريط رقم( فتاوى نور على الدرب)من كالم ابن عثيمين في  - 
 (.لدربفتاوى نور على ا)من كالم ابن عثيمين في  -2
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 :فال أدٌب يفيد وال أديُب.. إذا كان الطباُع طباَع سوٍء . 7

!! من كان طبعه الكذب يستثقل كلمة صدق، فما بالكم بدائم الكذب وال يستحي منه 
 وصاحب الرد منوذج لرتبيتهم، وإال خلجل أّن هناك من سرياجع بعده هذا هو حال الوهابيني
 :واستحى من قوله

مع " واليوم بإذن اهلل تعاىل سوف نسلط الضوء على كتاب من كتب مدعي املهدوية وهو)
 (."العبد الصاحل

، إمنا هو حوار بقلم أيب Xإذ أوضحت سابقا  أّن الكتاب ليس بقلم اإلمام أمحد احلسن 
ال يعدو أن يكون مبثابة " صاحب الرد" ، وهو شاهد آخر يضاف على أنّ (أحد أنصاره)حسن 
 X، وإال مليز يف نقده بني كالم أيب حسن وبني أجوبة اإلمام (الشاهد الذي مل ير شيئا  )

الصدق واستهداف احلق ال شيء آخر   -واهلل سبحانه قبل كل شيء  -ليعلم منه القارئ 
 .اهرون من األجناس واألراذلكاحلسد الذي يبتلى به الط

القول منه إىل اإلمام أمحد احلسن  بفضيحته املخجلة، رأيته يتعلل بأنه نسبة وبعد أن أحس
X  يف حني أنه ليس له، مل يكن إال بسبب عدم ظهور ألوان اخلطوط عنده وحتديدا  اللون

 .يف الكتاب Xاألخضر الذي انفرد به جواب اإلمام 

 حول من أراد الدفاع عن كتاب مع العبد مالحظة) :رابط التايليقول يف اعتذار على ال
املوقع  أنا قمت بالرد على الكتاب من املوقع ومل أمحل الكتاب عندي بل فتحته من الصاحل

 (.واملوقع ال تظهر األلوان فيه وسبب أين مل أمحله هو أن اخلطوط ال تظهر لدي
html.8892t/vb/org.mehdyoon-al.www://http 

 إىل -وبعد االلتفات إىل فضيحته  - أخريا   وقد دعته كبوته على وجهه يف خطوته األوىل
وبإمكان اجلميع الرجوع إىل رابط رده  ،(جاء يف الكتاب)إىل ( قال اليماين)قوله يف رده  إبدال

 :أجراه البائس مرة ثانية لقراءة التصحيح الذي
 =page&914 2=t?php.showthread/vb/com.almanhaj.www://http 

http://www.al-mehdyoon.org/vb/t7728.html
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=20419&page=1
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قد تعمد الرد  أنه –إن أحسنت الظن به  -ولكنه يف احلقيقة عذر أقبح من فعله؛ ألنه يؤكد 
لينتخب ما ( بيع اجلملة يف أسواق هرج يف العراق على طريقة)بتصفح أوراق الكتاب باجلملة 
مطعنا ، أقول ذلك ألنه لو كان قرأ الكتاب بإنصاف وأمانة فعال   أو جيد فيه بنظره اخلائب مغمزا  

أبو ) صاحب القلم هو مباشرة ما يؤكد أن" اإلهداء"لوجد يف أول صفحات الكتاب وبعد 
تاب وما عرضه فيه من عمل، بل لوجد يف فاملقدمة بقلمه وقد أوضح فيها قصة الك ،(حسن

مفاده " مع العبد الصاحل"هناك تعريفا  موجزا  حتت عنوان  أنّ  صفحة الغالف ما قلته أيضا ؛ إذ
نضعها بني  Xأمحد احلسن حوار مباشر مع قائم آل حممد السيد عرب ... أجوبة نرية )أنه 

وهذا بالتأكيد ليس لونا  ال (. حسن إعداد وقلم أبو)، وحتت التعريف (اهلل إىليدي السائرين 
يظهر يف الكتاب الذي قرأه الباحث الوهايب يف موقعنا ليعتذر بالذي اعتذر به، مث يدعي أنه ال 

 .فعال  إذا مل تستح فاصنع ما شئت! إذن رددت على ماذا بربك؟! يعرف أن الكتاب حواري ؟

ملهدي املوعود املبشر به مث كيف مسحت لنفسك أن تنسب كالما  لشخ   يقول لكم إنه ا
تتأكد من أّن قائله  وحتمل عليه بسيفك اخلشيب األعوج دون أن من قبل رسول اهلل حممد 

! ، خصوصا  وأّن الكتاب حواري؟(Xعين اإلمام أ)أو اجمليب ( أبو حسن أي)هل هو احملاور 
ميع لرؤية وأدعو اجل .يكفيكم هذا األسلوب هلوسة وعارا   ،هل كل الوهابيني مثلك ؟؟ إذن

  .اعتذارك هذا وتعديلك الذي أجريته على ردك، فضال  عن ردك البائس

وال أعرف إىل مىت تبقون تكذبون، وحىت مىت تصّرون على طريقتكم اليت عهدناكم هبا يف 
 .جل حلمك يا رب العاملني!! الصدق واحلياء واألمانة ؟ احلوارات واملناظرات دائما  من انعدام

* * * 
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 :فعله عثمان بابن مسعود ما. 8

 .واهلل املوفق وقد قسمت هذا املوضوع إىل عدة حمطات) :قال

من ): قال فمما روي عن طرق السنة أّن رسول اهلل ] :يقول اليماين..  احملطة األوىل
 .(ن غضا  كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدآسرّه أن يقرأ القر 

حابة الذين حفظوا القرآن، مث إهنم يروون عن ابن وعلى هذا يكون ابن مسعود من خري الص
من استطاع منكم أن يغّل : قال ابن مسعود: أمر باملصاحف أن تغري، قال): مالك أنه قال
ابن  -مث قال : ّن من غّل شيئا  جاء به يوم القيامة، قالإفليغله ف -أي خيفيه  -مصحفه 
 .( ما أخذت من يف رسول اهلل سبعني سورة أفأترك قرأت من فم رسول اهلل  -مسعود 

القرآن الذي كتبه عثمان ناق ، أو  ومعىن احلديث واضح وهو أّن ابن مسعود يرى أنّ 
وكان ابن مسعود ملا حضر مصحف ): حدث فيه بعض التغري على األقل، قال ابن حجر

عثمان إىل الكوفة مل يوافق على الرجوع عن قراءته وال على إعدام مصحفه، فكان تأليف 
 .[(مصحفه مغايرا  لتأليف مصحف عثمان

إن ما ذكره أمحد احلسن هو مجلة من اخلبث الذي يظهره لنا  .احلمد هلل وبعد: أقول
ما تنطلي على العوام وهذا أمر البد منه فكيف له  والتدليس على العوام وتفاسريه املعوجة دائما  

م أن يقرأه على الصفة اليت قرأ هبا ولعل املقصد واهلل أعل" :يقول الشيخ عطيه !!أن يظهر دينه 
 :غاية املريد يف علم التجويد، "عبد اهلل بن مسعود من حسن الصوت وجودة الرتتيل ودقة األداء

أن القرآن الذي  " :محد احلسن وذهب به إىل طريق مسدود وقولهأوليس كما تطرق به  .0 ص
 (."كتبه عثمان ناق 

 :أقول

هو للكاتب أيب حسن وليس  -حسب تعبريه  -طة الكالم الذي نقله يف هذه احمل . 
، وبوسع اجلميع الرجوع إىل الكتاب املنشور ورؤية احلقيقة، Xلإلمام اليماين أمحد احلسن 

 !!وهذا إنصاف على طريقة النقد الوهايب، فمن املدلس واملعوج واخلبيث 
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لشك فيه، فلجأ إىل ليس بوسع هذا املعوج التعليق على سند احلديث لثبوته مبا ال يقبل ا .9
فكان )تأويل مضمونه مبا نقله عن عطية يف غاية املريد، مغمضا  عينه عما نقلته عن ابن حجر 

 .، الدال يف أقل مداليله على التغيري الذي قلته(تأليف مصحفه مغايرا  لتأليف مصحف عثمان

احلديث واضح  ومعىن: )معىن احلديث بينه وبني التغيري، إذ قلتُ  دتُ وأما النق  الذي ردّ 
وهو أّن ابن مسعود يرى أن القرآن الذي كتبه عثمان ناق ، أو حدث فيه بعض التغري على 

، فهو مقتضى احلديث الصحيح الذي نقلته، وأزعم أّن هذا أمر واضح، وأما ما زعمه (األقل
قرأت من فم ): فهو بعيد كل البعد؛ إذ أين قول ابن مسعود -ونقله هذا الوهايب  -عطية 
من تأويله حبسن الصوت وجودة الرتتيل ودقة األداء، وهل من  (سبعني سورة ول اهلل رس

بصورة أدق من غريه يقال عنده سورة ليست عند ذاك ؟؟ أوليس  -مثال   -يقرأ سورة الكهف 
 .هذا فهما  أعور

ما معناه ؟ أوليس يدل على أن مصحف  (أفأترك ما أخذت من يف رسول اهلل) :مث قوله
 ال  منها، ولذا عرب برتكها لو أخذ مبا يف مصحف إمامك ؟عثمان خ

: وإليك سبب آخر حلنق ابن مسعود على فعل عثمان يوضحه الذهيب يف الن  التايل . 
 بن لزيد كره مسعود ابن أن اهلل عبد بن اهلل عبيد أخربين: قال، الزهري عن: سعد بن إبراهيم)

 رجل ويوالها املصاحف، نسخ عن أعزل ! املسلمني معشر يا: وقال املصاحف، نسخ ثابت
 بن زيد وإن: ويف ن  آخر - ثابت، بن زيد يريد كافر، أبيه صلب لفي وإنه أسلمت لقد واهلل
 اليت املصاحف اكتموا!  الكوفة أهل يا: اهلل عبد يقول ولذاك -( ) ذؤابتان له ليهودي ثابت
 .(9) (باملصاحف اهلل فالقوا( القيامة يوم غل مبا يأت يغلل ومن: )قال اهلل فإن وغلوها، عندكم

أعتقد وصلتك اإلشارات اليت حيتويها ما نقله الذهيب لو كنت حرا ، وإال فيكفيين أن أضع يدي 
أللفت نظرك األعور إىل أّن يف فعل عثمان ( فالقوا اهلل باملصاحف)على قول ابن مسعود 

ا يعين قوله األخري لو كان يرى هنات مل يستطع ابن مسعود الصرب والسكوت عليها، وإال فماذ
 !أّن ما مجعه عثمان يف مصحفه حق ومل ينق  منه أو يغري فيه شيئا  ؟

                                                           

 . 880 ص  ج: تاريخ المدينة المنورة - 
 .605ص  ج: سير أعالم النبالء -2
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كنت قد صرحت مبعتقدي يف هذه  -" مع العبد الصاحل"ال هنا وال يف كتاب  -على أين 
، بل كل ما فعلته هو استعراض بعض ما صح عندكم أنتم (نق  القرآنمسألة أقصد )املسألة 
 أيللجميع أّن من كان بيته أوهن من بيوت العنكبوت فليحرتم نفسه قبل اإلقدام على ألثبت 
 .شيء آخر

اختصرت حديثي هناك حىت أصل إىل هذه النقطة ألن غاييت فيها هي تبيان ) :مث يقول
يف حق  يف الوقت الذي يروون فيه قول النيب ) :قال .للناس بأن أمحد احلسن مدلس
ونه، يروون أيضا  ما فعله عثمان بابن مسعود ملا قرر إحراق مصحف ابن مسعود ويصحح

املصاحف كلها عدا نسخته اليت زودته هبا حفصة كما سيتضح، وراح ابن مسعود ضحية القرار 
 9ج: قال اليعقويب يف تارخيه - ) :مث جاء يف اهلامش (.( )القى اجلائر فقتل بعد أن القى ما 

يدفع مصحفه إىل عبد اهلل بن عامر وكتب إليه  أنمتنع وكان ابن مسعود بالكوفة فا": 81 ص
مل يكن هذا الدين خباال  وهذه األمة فسادا  فدخل املسجد وعثمان  إنأشخصه  أنعثمان 

إنه قد قدمت عليكم دابة سوء فكلم ابن مسعود بكالم غليظ فأمر به : خيطب، فقال عثمان
 .انتهى قوله .("الت قوال  كثريا  عثمان فجر برجله حىت كسر له ضلعان فتكلمت عائشة وق

كان هذا كالمي تعليقا  على ما نقلته من حديث ابن مسعود عن غّل املصاحف : أقول
نفسك  قِ بالتدليس وأنت مل تن املتقدم، فانتبه يا أعور قبل أن ترمي إماما  من آل حممد 

  .أوالًْهذا . اهلل خالقك يف كبائر الذنوب قِ اخلبيثة من الكذب املقيت وتت

إين بانتظار حتقيق غايتك بإثبات وقوع التدليس مين حبق القراء، واحلقيقة أين مل أر : ثانياًْو
ملا نقلته من حقيقة على مظلومية (  )شيئا  تنقله إلثبات ذلك سوى أين وضعت هامشا  برقم 

 .الذي تعتربه أنت مصدرا  شيعيا  " تاريخ اليعقويب"ابن مسعود من كتاب 

الكتاب ! يف قبول تشيع الرجل، فما هو العيب يف ذلك يا فهيم دهرك ؟وبعد التنزل معك 
وأنصارهم ومل  الذي ترد عليه أنت ُكتب لكل من يريد االطالع على علم آل حممد 

أخصصه للعوران من أمثالك لتتهمين بالتدليس، فحىت على القول بتشيع اليعقويب جملرد أنه مل 
فال  -إلثبات تشيعه " الشايف" حماوالتك يف ردككما هو صريح إحدى   -يرتض على أئمتك 
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مل يكن خمصصا  للنواصب  -كما قلت   -يعين ذلك أين متصف مبا اهتمتين به؛ ألن الكتاب 
أو  يف بيان فضائلهم الذين يصفون كل من كان لديه شيئا  من اإلنصاف آلل حممد 

 واحلسكاين شافعي والقندوزيعدوهم بالرفض والزندقة كما فعلوا مع النسائي والكنجي ال مثالب
وغريهم مما يكثر التهريج عليهم هذه األيام يف منتديات الوهابية جملرد نقلهم لفضائل  واحلمويين
   .وبيان بعض ما يتعلق حبقهم أهل البيت 

حادثة انفرد بنقلها  إّن ما القاه عبد اهلل ابن مسعود من ظلم عثمان له ليست: ثالثاًْو
كذيب الوهايب هلا برمي ناقلها بالتشيع كعادة أسالفه ملا تعييهم احليل، اليعقويب فقط ليصح ت

 :وإمنا نقلها غريه ممن ال يرميهم أحد بذلك، وهذه بعض نقوالهتم

أمر عبد اهلل بن مسعود اهلذيل رضي اهلل : )األشراف حتت عنوان أنساب يف البالذري أخرج
 اهلل عبد أن إسنادمها يف وعوانة خمنف أيب عن، أبيه عن ،هشام بن عباس حدثين): قال ،(عنه
 وما عليه، اهلل غي َّره  غي َّره  من: قال عقبة بن الوليد إىل املال بيت مفاتيح ألقى حني مسعود بن
 يتكلم وكان. الوليد ويوىل وقاص أيب بن سعد ثلم لأيعز  وبدل، غري وقد إال صاحبكم أرى
 عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي نوأحس اهلل، كتاب القول أصدق إن: وهو يدعه ال مبكال
 .النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حُمدث وكل حمدثاهتا، األمور وشر وسلم،

 يأمره عثمان إليه فكتب عليك، ويطعن يعيبك إنه: وقال بذلك عثمان إىل الوليد فكتب
 خريا ، ُجزيت: له فقالوا القرآن، ولزوم اهلل بتقوى فأوصاهم الكوفة، أهل وشيعه بإشخاصه،
 أنت، اإلسالم أخو فنعم الدين، يف وفقهتنا القرآن، وأقرأتنا عاملنا، وثبتَّ  جاهلنا متعلّ  فلقد
 اهلل رسول منرب على خيطب وعثمان املدينة مسعود ابن وقدم وانصرفوا ودعوه مث اخلليل، ونعم
 يقيء طعامه على مشِ منت سوء   دويبة عليكم قدمت أنه أال: قال رآه فلما وسلم عليه اهلل صلى
 بيعة ويوم بدر، يوم  اهلل رسول صاحب ولكين كذلك، لست: مسعود ابن فقال ويسلح،
 به عثمان أمر مث ؟  اهلل رسول لصاحب هذا أتقول عثمان، أي عائشة، ونادت الرضوان،
 أسد بن املطلب بن األسود بن زمعة بن اهلل عبد به وضرب عنيفا ، إخراجا   املسجد من فأخرج
 على ختتلفان ورجاله عثمان غالم حيموم احتمله بل ويقال األرض، قصي بن العزى عبد بن
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 اهلل رسول بصاحب هذا أتفعل ياعثمان: علي فقال ضلعه، فدق األرض به ضرب حىت عنقه
 الصلت بن زُبيد وجهت ولكن هذا، فعلت الوليد يقول ما: فقال ؟ عقبة بن الوليد بقول 
 على زبيد من أحلت عليّ  فقال حالل، عثمان دم إن: مسعود ابن له لفقا الكوفة إىل الكندي
 .الكندي الصلت بن كثري أخو الصلت بن زُبيد: الكليب ابن وقال ثقة، غري

 يف عثمان له اليأذن باملدينة مسعود ابن فأقام منزله، به أتى حىت مسعود ابن بأمر عليّ  وقام
 إن: مروان له وقال ذلك؛ من فمنعه الغزو برىء نيح وأراد النواحي، من ناحية إىل منها اخلروج
 قبل تويف حىت املدينة يربح فلم ؟ الشام عليك يفسد أن أفرتيد العراق عليك أفسد مسعود ابن
 بن سعد على نازال   كان إنه قوم وقال سنني؛ ثالث باملدينة مقيما   وكان بسنتني، عثمان مقتل
 .وقاص أيب

: قال ؟ تشتكي ما: فقال عائدا   عثمان أتاه فيه مات الذي مرضه مسعود ابن مرض وملا
 أمرضين، الطبيب: قال ؟ طبيبا   لك أدعو أال: قال ريب، رمحة: قال ؟ تشتهي فما: قال ذنويب
: قال ؟ عنه مستغن   وأنا وتعطينيه إليه حمتاج وأنا منعتنيه: قال ؟ بعطائك لك آمر أفال: قال
 أن اهلل أسأل: قال الرمحن، عبد أبا يا يل استغفر: قال اهلل على رزقهم: قال لولدك، يكون
 فلما يعلم، ال وعثمان بالبقيع فدفن عثمان، عليه يصلي ال أن وأوصى حبقي، منك يل يأخذ
 وقال عليه؛ تصلي ال أن أوصى إنه: ياسر بن عمار له فقال به، سبقتموين: وقال غضب علم
 .(زادي زودتين ما حيايت ويف...  تنُدبين املوت بعد ألعرفنك :الزبري

 :وإليكم رابط الكتاب قبل تزوير الوهابية له وحذف املقطع املنقول من طبعاته احلديثة
9 92-Download/com.44roro.ebooks://http-األشراف-أنساب.html 

وهو يتحدث عن تقطيع الوهابية ( الشيخ علي مجعة)ر فيما سبق مفيت األزه وقد مسعتم
املخجلة أو يؤكدوا  ، ليخفوا به بعض اجلرائم( ) للنصوص وحذفها من الكتب يف طبعتها احلديثة

 .به عقيدهتم املنحرفة

                                                           

 NR&spI2R_05A_M=v?watch/com.youtube.www://http= : استمع إليه مجددا  على هذا الرابط - 
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ويف ذات الوقت الذي تفتقد الطبعات الوهابية احلديثة ما نقلته لكم من الكتاب، فات 
أن يعملوا مسحا   -بال خجل من اهلل والتاريخ  -زوير احلقائق الواضحة الوهابيون احملرتفون يف ت

لكل مصادر السنة األساسية إلخفاء وثيقة اإلدانة للخليفة وظلمه لصحايب جليل من كل متون 
 :الكتب األخرى أو هوامش التحقيق فيها، وهذا مثال منها

 اهلل رضي عثمان بعث: الق وهب بن زيد عن)يف تعليقه على ما نقل ابن شبة يف تارخيه 
 "فهيم حممد شلتوت"، عّلق حمقق الكتاب ( ) (..الكلمات هؤالء تدع أن إما: اهلل عبد إىل عنه

 أصدق إن" هي الكلمات هذه -9): السين عن معىن كلمات ابن مسعود يف اهلامش بالتايل
 وكل بدعة، حمدثة وكل حمدثاهتا، األمور وشر حممد، هدى اهلدى وأحسن اهلل، كتاب القول
 معلنا   جاهرا   بالكوفة مجعة كل عنه اهلل رضي يقوهلا وكان" النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة
وتفسريه الكلمات بذلك جعل  .(0 :   األشراف وأنساب - 49:   البالغة هنج شرح. بعثمان معرضا  

لكم مصدرها أنساب األشراف للبالذري كما نشاهد، وهي موجودة يف النسخة اليت نقلت 
، يف حني أن طبعة الوهابية احلديثة ليس فيها املقطع، (9)الن  منها سابقا  وأرفقت لكم رابطها 
 !!؟أنه صار رافضيا  بنقله احلقيقة فهل استخرجه احملقق من خياله أو

كن مالحظة بعض منتدياهتم اعرتفت بوقوع النق  يف طبعات الكتاب اجلديدة، ومي نّ أبل 
 :الرابط التايل كمثال
992102=t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http 

، فقد أخرج (هـ909: ت)وممن أشار إىل ظلم عثمان البن مسعود أيضا  ابن شبة النمريي 
 وأن مسعود، ابن على يبغضه عنه اهلل رضي عثمان إىل كتب عقبة بن الوليد أن): يف تارخيه
 .( ) (سنني ثالث عطاءه وحرمه املدينة إىل الكوفة من هسريّ  عنه اهلل رضي عثمان

                                                           

 .ـه 8 6 ، تحقيق فهيم محمد شلتوت، منشورات دار الفكر، 862 ص  ج: تاريخ المدينة المنورة - 
وهذه النسخة األصلية يعرفها المحققون من الطرفين، فمن الجانب الشيعي نرى السيد مرتضى العسكري صاحب  -2

قد ذكرا (  ص 2ج)، وكذلك العالمة االميني صاحب كتاب الغدير (5  ص  ج)كتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة 
، وهي نفس النسخة التي اعتمدها شلتوت (4 ص 5ج)ما فعله عثمان بابن مسعود نقال  عن البالذري في أنسابه 

 . محقق كتاب تاريخ ابن شبة
 .862 ص  ج: تاريخ المدينة المنورة - 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=228069
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عن عيادة عثمان له يف  -وكذا ابن كثري يف البداية والنهاية  -وروى ابن األثري يف أسد الغابة 
 فما :قال ،ذنويب :قال ،تشتكي ما :فقال عفان بن عثمان فعاده اهلل عبد مرض): مرضه، فقال

 لك آمر أال :قال ،أمرضين الطبيب :قال ،بطبيب لك آمر أال :قال ،ريب رمحة :قال ي،تشته
 حبسه قد كان ألنه بعطائك لك آمر أال عثمان له قال وإمنا..  فيه يل حاجة ال :قال ،بعطاء
 .( ) (سنتني عنه

الفائدة، وهو لصاحب  وإليكم أيضا  ن  حيتوي بعض أفعال اخلليفة، أنقله جبملته رجاء
 من وكان): ، إذ يقول( ه 144  -  28) الشافعي احلليب الدين برهان بن عليالسرية احللبية 

 مائة احلكم بن مروان عمه ابن أعطى أنه عنه تعاىل اهلل رضى عثمان على به انتقم ما مجلة
 إليه جاء أنهو  ،املدينة سوق أي السوق يف يباع ما عشر احلارث وأعطى ،أوقية ومخسني ألف
 عمارة يف املال بيت أكثر انفق وأنه ،وبناته نسائه بني فقسمها وفضة ذهب بكيلة موسى أبو

 ،وهجره مسعود بن اهلل عبد حبس وانه ،الصدقة إبل دون لنفسه محى وأنه ،ودوره ضياعه
 الشام من الصامت بن عبادة وأشخ  ،الربدة إىل ذر أبا ونفى ،كعب بن وأيب عطاء وحبس
 بعض إىل ونفاه سوطا   عشرين ضربه عبدة بن وكعب ياسر بن عمار وضرب ،معاوية شكاه ملا

 ال وأن ،املال بيت أراضي أكثر أقطع وإنه ،منافق إنك عوف بن الرمحن لعبد وقال ،اجلبال
 .(9) (جتارته يف إال البحر يف سفينة تسري ال وأن ،وكيله قبل أحد يشرتى

بعض ما فعله عثمان بابن مسعود وغريه وأدت إىل  ساخلمي تاريخ يفوذكر الديار بكري 
 ووالها البصرة من موسى أبا أصحابه من عزل ملا عثمان على نقموا ما) :النقمة عليه، إذ يقول

 قد وكان سرح أيب بن اهلل عبد وويل مصر عن عزله العاص بن عمرو: ومنهم. عامر بن اهلل عبد
 عثمان له أخذ أن إىل الفتح بعد دمه  النيب فهدر باملشركني وحلق  النيب زمن يف ارتد

 مسعود بن اهلل عبد عن حبس قالوا ما: ومنها إفريقية، ملروان وهب أنهو . . أسلم مث األمان،
 وأوصاه الزبري إىل وأوصى مات، أن إىل هبا وكان( الربذة) إىل ذر أبا وأخرج عطاءمها، ذر وأيب
. الصحابة أعالم من كثريا   نفى وقد عليه، يصلي لئال لعثمان يستأذن وال عليه يصلي أن

                                                           

 . 0 ص 5ج: ، البداية والنهاية252ص  ج: أسد الغابة - 
 . 25 – 252ص 2ج: السيرة الحلبية -2
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 رجال   مخسون منهم اجتمع  اهلل رسول أصحاب أن وذلك ياسر بن عمار ضرب أنه: ومنها
 أوصل لعمار وقالوا كتاب، يف عليه نقموا وما عثمان، أحداث فكتبوا واألنصار املهاجرين من
 يرجع مل إن فيه وخوفوه كره،نن الذي هذا عن يرجع أن فلعله ليقرأه عثمان إىل الكتاب هذا
 وأنظر بالكتاب، ترم ال عمار فقال طرحه، الكتاب عثمان قرأ فلما قالوا غريه، واستبدلوا خلعوه
 يا كذبت فقال عليك، وخائف لك ناصح واهلل وأنا ، اهلل رسول أصحاب كتاب فإنه فيه
 بطنه فوطأ بنفسه قام هأن وزعموا. عليه وأغمي جلنبه، وقع حىت فضربوه غلمانه وأمر مسية، بن

 بنو لذلك فغضب اإلفاقة بعد فقضاها صلوات أربع عليه وأغمي الفتق، أصابه حىت ومذاكريه
 مث ،(عثمان يعنون) عظيما   شيخا   أمية بين من لنقتلن هذا من عمار مات لئن واهلل وقالوا خمزوم،
  .( ) (كان ما الفتنة أمر كان أن إىل بيته ألزم عمار أن

: تاريخ اخللفاء)السيوطي يف : إىل ما جرى على ابن مسعود من قبل عثمان أيضا   وممن أشار
 .وغريهم ،(0 9ص  ج :البالغة هنج شرح)، وابن أيب احلديد املعتزيل يف (باختصار 8  ص

كان اهلل سبحانه لكسر ضلع ابن مسعود باملرصاد يف االقتصاص له من : وأخريا  أقول
 حممد قال): ، فقد أخرج الطربي يف تارخيه"بظالم للعبيد وما ربك"عثمان يف هذه الدنيا 

 فوقعت رأسه حز أرادوا عنه اهلل رضى عثمان قتل ملا قال املخزومي موسى بن اهلل عبد وحدثين
 اتركوه سعدي ابن فقال ثياهبن وخرقن الوجوه وضربن وصحن فمنعنهم البنني وأم نائلة عليه
 وأقبل االنصار فأبت اجلنائز موضع يف عليه يصلوا أن دواوأرا البقيع إىل يغسل ومل عثمان فأخرج
 .(9) (أضالعه من ضلعا فكسر عليه فنزا باب على موضوع وعثمان ضابئ بن عمري

بسبب عدم انصياعه لعثمان  -اآلن، وقد بان للجميع باختصار ما جرى البن مسعود 
لإلهانة واألذى، بل  من حرمانه وأهل بيته من العطاء وتعرضه -وتسليم مصحفه له للحرق 

، وغري ذلك مما تقدم أي يتغوط (ويسلح يقيء طعامه على منتمشِ  سوء   دويبة)وتشبيهه ب  
 اهلل أسأل)ذكره، والذي تركه حنقا  غاضبا  على عثمان حىت مات وهو يتوعده بأخذ حقه منه 

ابن "و" البالذري"بان لكم ذلك مبا نقلته من نصوص واضحة عن  ،(حبقي منك يل يأخذ أن
                                                           

 .240ص 2ج: تاريخ الخميس - 
 .668ص  ج: تاريخ الطبري -2



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ..........................................  36

 ، وغريهم مما"السيوطي"و" احلليب"و" الديار بكري"و" ابن األثري"و" ابن كثري"و" شبة النمريي
 .اؤهم عن قصدي يف البحثصخيرجين استق

وهو يعّلق على خترجيي  -بعد كل ما تقدم بيانه، هل يبقى للوهايب عذر يف قوله : أقول
تبني للقارئ املنصف أن اليماين ينقل من  ا  إذ) :التايل -عود من تاريخ اليعقويب ملظلومية ابن مس

 .(واحلمد هلل الذي أزال القناع عن هذا الدعيّ . كتب قومه وينسبها لنا وهذا من اخليانة العلمية

عند اهلل كرامة وأنت تفتضح أمام املأل  لك وهل تعتقد أن! ؟ أزال اهلل القناع عن مهنْ 
ُيرتك  أن سبحانه من ة املؤمن هلي أشد عندهّن حرمإال واهلل، ف! بكذبك وقلة ورعك وتقواك ؟

وأرجو اهلل أن يكون لك فيما أذكرك به صفعة تعيدك  !يف مثل موقفك الذي ال حتسد عليه ؟
 .إىل رشدك قبل أن ترد اهلاوية خمزيا  

، واحلال أّن Xوأنت تنسب النقل للسيد اليماين  تتحدث عن خيانتها" علمية" أيمث 
! ؟" أمانة بنكهة وهابية"احلوار، فماذا تسمي هذه إذن، هل هي صاحب التخريج تلميذه يف 

ونسبة القول  Xأمحد احلسن  أال ترى أنك أكثرت يف ردك من ذكر اإلمام -بربك  -مث 
 فبماذا تعلل ذلك برأيك ؟! إليه؟

 للرد على خلفاء اهلل يف أرضه،( لعنه اهلل) إبليس هو أنك قد امتطاك - العاملواهلل  - ما أراه
لفاك تلميذا  له طيعا ، تفعل نفس فعلته اليت فعلها يف يوم اخلليقة األول، أعين مع خليفة اهلل فأ
، وملا فعلتها فضحك اهلل وأخزاك، فصرت تكثر من ذكر خليفة اهلل املهدي أمحد Xدم آ

X  ألكون مضطرا  يف كل مرة إىل تنبيه القراء على كذبة جديدة لك، فأين هي كرامتك عند
 !نه بعد هذا لو كنت مؤمنا  ؟اهلل سبحا

إلثبات تشيع  وسعيك لست حباجة بعد ذلك إىل عرض باقي أقوالك: أقول وأخريا  
فلم يعد األمر بذي بال بعد كل الذي أوضحت، على أهنا مربرات كانت يف أغلبها  اليعقويب؛
يت أوضحتها يف ميزان النقد العلمي، وال تؤثر على احلقيقة ال اال قيمة هل وخترصات استحسانية

 .سابقا  قيد أمنلة
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من طالع كتب الصحاح واملسانيد لدى أهل السنة وجدها مشحونة بعشرات األحاديث 
آياته، بل تتحدث عن آيات ليس هلا رسم يف  اليت تتحدث عن نق  القرآن وضياع الكثري من

 :بعض ما ورد عندهماملصحف اليوم، وهذا 

اخلطاب، أنّه  آدم عن عمر بن   بن عبيد عن طريق حممد بن): أخرج الطرباين بسند موثق - 
القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا  حمتسبا  كان له بكّل : قال

  .( ) (حرف زوجة من احلور العني

ا املقدار، وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من بينما القرآن الذي بني أيدينا ال يبلغ ثلث هذ
 .ثلثيه بنظر عمر

عن عروة  ،عن أيب األسود ،عن ابن هليعة ،حدثنا ابن أيب مرمي :قال) :روى السيوطي -9
كانت سورة األحزاب تقرأ يف زمن النيب مائيت آية، فلما كتب : قالت ،عن عائشة ،بن الزبري

 .(9) (ما هو اآلنعثمان املصاحف مل يقدر منها إال على 

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان  :قال عمر: قال ،عن ابن عباس): روى البخاري - 
  .( ) (..حىت يقول قائل ال جند الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل 

لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبت آية الرجم : قال عمر ): وجاء فيه أيضا  
 .(4) (.. بيدي

أن ال ترغبوا عن "مث إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهلل ): يف صحيحه روى البخاري -4
 .( ) (أو إّن كفرا  بكم أن ترغبوا عن آبائكم" آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

                                                           

 .20 ص  ج: ، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي 4 ص 4ج: المعجم األوسط - 
 ،44ص  ج: اإلتقان في علوم القرآن -2
 .كتاب المحاربين من أهل الكفر 25ص 0ج: صحيح البخاري - 
 .كتاب األحكام    ص 0ج: صحيح البخاري -6
 .كتاب المحاربين من أهل الكفر 24ص 0ج: صحيح البخاري -5
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كان فيما أنزل اهلل يف القرآن عشر ) :عن عائشة أهنا قالتأخرج مسلم يف صحيحه  - 
وهو فيما يقرأ من  ت معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهلل رضعا
 .( ) (القرآن

كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى : عن أيب موسى األشعري) :روى البيهقي والسيوطي -0
يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا ما ال تفعلون فتكتب : "املسبحات فأنسيتها غري أين حفظت منها

 .(9) ("عناقهم فتسألون عنها يوم القيامةشهادة يف أ

جاء رجل إىل عمر رمحه اهلل يسأله فجعل عمر : قال ،عن ابن عباس) :روى اهليثمي -8
؟  كم مالك: ىل رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس، مث قال له عمرإينظر إىل رأسه مرة و 

كان البن آدم واديان من صدق اهلل ورسوله لو   :قلت: أربعون من اإلبل، قال ابن عباس: قال
ما : ذهب البتغى ثالثا  وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل على من تاب، فقال عمر

ما يقول هذا ؟ : فجاء إىل أيب فقال: فمر بنا إليه، قال: هكذا أقرأنيها أيب، قال: هذا ؟ قلت
رواه أمحد . نعم: ؟ قالأفأثبتها يف املصحف : ، قالهكذا أقرأنيها رسول اهلل : قال أيب

 .والكثري غريها، وفيما ذكرت كفاية .( ) (ورجاله رجال الصحيح

يتهمون غريهم بالقول بتحريف القرآن  -بالرغم من ورود هذا عندهم  - الوهابيونو 
 .ونقصانه، ويرتبون عليه تكفري ذلك الغري وإباحة دمه وماله وهدر كرامته

روايات الصحيحة اليت نقلت بعضها، وبالذات الواردة طيب، ما أنتم بفاعلني جتاه عشرات ال
 يف الصحاح عندكم ؟؟

اليت ال مستند هلا سوى تربير املعتقد الفاسد وحماولة التوفيق بينه ( نسخ التالوة)أجابوا ببدعة 
وبني النصوص اليت ليس باإلمكان حذفها أو تقطيعها هذه املرة كما فعلوه بنصوص نقلت 

 .بعضها فيما تقدم

                                                           

 .482ص 2ج: تحريم بخمس رضعات، الموطأباب ال 45 ص 6ج: صحيح مسلم - 
 .45ص  ج: ، اإلتقان في علوم القرآن54 ص 5ج: دالئل النبوة -2
 . 6 ص 5ج: مجمع الزوائد - 
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ل بيان مزعومة نسخ التالوة دعونا نستعرض كالم الوهايب يف رده املرتبط بعائشة يف وقب
 :روايتها آية إرضاع الكبري، إذ يقول

 (9) /احملطة األوىل)

لقد نزلت آية الرجم ": وتفاجئنا عائشة أيضا  بآية رضاع الكبري، فتقول) :يقول اليماين
شغلنا بشكاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و .. ورضاع الكبري، وكانتا يف رقعة حتت سريري 

ومن الواضح أن ال وجود آلية الرجم أو الرضاع أو ما أحتفنا به . "فدخلت داجن فأكلته
 :والرد على هذا الفهم السقيم نقول :أقول (.األشعري يف الكتاب اليوم

 وفاته صلى إن التشريع اإلسالمي يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم مر مبراحل عدة حىت *
اهلل عليه وسلم، وانتقاله إىل الرفيق األعلى، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض األحكام واآليات، 

 .رفع الشارع حكما  منه متقدما  حبكم منه متأخر: والنسخ عرفه العلماء بأنه

 :والنسخ ثالثة أقسام *

يخة إذا زنيا الشيخ والش" نسخ التالوة مع بقاء احلكم، ومثاله آية الرجم وهي: األول
 .فهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه "..فارمجومها البتة

كان فيما نزل من ": ومثاله قول عائشة رضي اهلل عنها: نسخ احلكم والتالوة معا  : الثاين
فاجلملة األوىل  "القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، مث نسخ خبمس معلومات حيرمن

لثانية فهي منسوخة يف التالوة فقط، وحكمها باق عند منسوخة يف التالوة واحلكم، أما اجلملة ا
 .(الشافعية

 :أقولويف التعليق عليه 

هل وجدت يف طبعة أمريك فهد آية : عنك فهمي السقيم اآلن، وأجبين أنت تركا :أوالًْ
 خصوصا  وأهنا تقول أن النيب . زودنا هبا إن عثرت عليها!! عائشة اليت حدثتكم عنها ؟

 .من القرآن زالت مما يُقرأمات وهي بعُد ال 
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 :يف تصدير آية عائشة ما يلي( مع العبد الصاحل)إذ كنُت قد نقلت يف هامش كتاب 

روى ": وكذا رواه الطحاوي فقال. 491ص 9ج: حماضرات األدباء للراغب األصفهاين)
كان : أهنا قالت ،عن عائشة ،عن عمرة بنت عبد الرمحن ،عن عبد اهلل بن أيب بكر ،مالك
أنزل اهلل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات، فتويف  فيما

وقد روى القاسم بن حممد وحيىي .. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن 
نزل من القرآن ال حيرم إال عشر رضعات مث نزل بعد  :قالت ،عن عائشة ،عن عمرة ،بن سعيد

عن ": ورواه البغوي يف تفسريه. 8  ص 9ج: الف العلماء للطحاوياخت "أو مخس رضعات
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس : قالت ،عائشة

 ."(معلومات فتوىف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

ن فيما أنزل اهلل يف القرآن كا): من صحيح مسلم يف قوهلا واآلن زدتك وضوحا  مبا أضفته
وهو فيما يقرأ  عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهلل 

هل وجدت ما أخربتك به عائشة من اآلية : ، فدعين أعيد طرح السؤال عليك إذن(من القرآن
 !!اليت توىف رسول اهلل وهي مما يتلى يف القرآن ؟

وىّف واآلية بعُد من القرآن وال زالت تُقرأ، فمن جترأ إذن على حموها ت إذا كان النيب  :ثانياًْ
فهاّل زودتين هذه املرة باسم اجلاين املاحي لآلية، خصوصا  وأهنا مبستوى من ! من القرآن ؟

األمهية، كيف وهي تتعرض إىل مسألة حساسة وهلا تبعات أخالقية ليس آخرها انتشار العهر 
أعين قضية إلتقام الكبري لثدي امرأة أجنبية  يب اهلل ونعم الوكيل،والدعارة باسم الدين، وحس

مستشار ويل أمر الوهابيني عبد اهلل بن عبد العزيز  -ورضاعه منها، كما أفىت بذلك العبيكان 
لألمري  ىومن قبله شيخكم ابن تيمية وربيبه ابن القيم وبعض عوران الوهابية اليوم، فمرح -

 !!م ؟وملستشاره ولشيوخ إسالمك

هناك ثالثة أقسام للنسخ، ولست مبناقش غفلته عن القسم  الوهايب يف رده زعم أنّ  إنّ  :ثالثاًْ
أّن نسخ  الثالث وذكره لقسمني فقط، ولكين أطالبه ببيان الدليل على ما زعمه من أقسام، إذ

وكذا نسخ  -وهو القسم الثالث الذي أغفله -احلكم وبقاء الن  الدال عليه قبل نسخه 
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كم والن  الدال عليه أمرمها واضح، ولكن أن ينسخ الن  الدال على احلكم مع بقاء احل
فهذا مما البد أن يقيم عليه الدليل،  -كما يريد الوهايب أن يربر به آية عائشة وغريها   -احلكم 

 أو عرتته الطاهرة  آية من كتاب اهلل أو رواية صحيحة من حممد  وأقصد بالدليل
 نه ما مل يكن مستندا  إأقبل أّي كالم آخر مهما عظم صاحبه يف نظر الوهايب فليحجين هبا، وال 

   .جناح بعوضة -كمؤمن باهلل   -فال يعدل يف نظري ( الكتاب وعدله)إىل 

 .وألّن نسخ التالوة رمبا خيفى على البعض لذا أقوم بتوضيحه خمتصرا  ألجل الفائدة

 :واإلجابةْعنهاْمزعومةْنسخْالتالوة

معاجلة ما صّح لديهم من روايات تقدم بيان اليت حاولوا من خالهلا  هبذه املعزوفةري كثالهلج 
 النيب  إهّنا كانت آيات تتلى يف عهد: بعضها، فحاولوا توجيهها بأسلوب خمتلق، قالوا

  .لكّنها رفعت فيما بعد ونسيت عن الصدور ونسخت تالوهتا وإن كان حكمها باقيا  

إّن صوم   -فيما قال علماؤنا  -التالوة مع بقاء احلكم فبيانه  وأّما نسخ): قال السرخسي
، وقد كانت "فصيام ثالثة أيّام متتابعات: "مسعود كّفارة اليمني ثالثة أيّام متتابعة بقراءة ابن 

هذه قراءة مشهورة إىل زمن أيب حنيفة، ولكن مل يوجد فيه النقل املتواتر الذي يثبت مبثله 
كان ذلك ممّا : فال وجه لذلك إال أن نقول.  يشّك يف عدالته وإتقانهمسعود ال القرآن، وابن 

  بصرف الّله مسعود، مّث انتسخت تالوته يف حياة الرسول  يتلى يف القرآن كما حفظه ابن 
مسعود ليكون احلكم باقيا  بنقله، فإّن خرب الواحد موجب  القلوب عن حفظها إاّل قلب ابن 
التالوة هبذا  دون روايته، فكان بقاء هذا احلكم بعد نسخ للعمل به، وقراءته ال تكون

 .( )(الطريق

وقد : ولكّنها نسخ لفظها وبقي حكمها، قال): حزم األندلسي عن آية الرجم  وقال ابن
توّهم قوم أّن سقوط آية الرجم إمّنا كان لغري هذا، وظّنوا أهّنا تلفت بغري نسخ ملا روي عن 

الرجم والرضاعة فكانتا يف صحيفة حتت سريري، فلّما مات لقد نزلت آية : عائشة، قالت
وهذا حديث صحيح وليس على ما ظّنوا؛ . تشاغلنا مبوته فدخل داجن فأكلها   رسول الّله

                                                           

 .08ص 2ج: األصول  - 
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، إاّل أنّه مل يكتبها نّساخ القرآن  ألّن آية الرجم إذ نزلت حفظت وعرفت وعمل هبا رسول الّله
فصّح . اخلطاب ذلك فلم جيبه آن، وقد سأله عمر بن يف املصاحف وال أثبتوا لفظها يف القر 

نسخ لفظها وبقيت الصحيفة اليت كتبت فيها كما قالت عائشة فأكلها الداجن وال حاجة 
بتبليغها لبّلغها، ولو بّلغها    فصّح أّن اآليات اليت ذهبت لو أمر رسول الّله: قال.بأحد إليها

وإن كان مل يبّلغ أو بّلغه . ّل ما بّلغ من القرآنحلفظت وما ضّرها موته، كما مل يضّر موته ك
فاُنسيه هو والناس أو مل ينسوه لكن مل يأمر أن يكتب يف القرآن، فهو منسوخ بيقني من عند 

 .( ) (تعاىل، ال حيّل أن يضاف إىل القرآن  الّله

 :أقولناقشة املويف مقام 

بداللة آية عليه، مث يرتفع حكم  إّن النسخ املتفق عليه هو نسخ احلكم، مبعىن أن يأيت حكم
اآلية بآية أخرى ثانية تنسخ حكمها مع بقاء اآلية األوىل، مثل آية عدة املتوىف عنها زوجها 

ْمََّتاعاًْ﴿: فقد كان سنة، قال تعاىل َز َواِجِهم ْألِّ َْوِصيًَّة َْأز َواجًا َْوَيَذُروَن ِْمنُكم  َن ْيُ تَ َوف َّو  َوالَِّذيَن
رَْ َْغي   ِل ْال َحو  َراجْ ِْإَلى : ، ونسختها آية أن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعاىل(9)﴾ِإخ 

راًْ﴿ َْوَعش  ُهر  َْأش  َْأر بَ َعَة َنْبِأَنُفِسِهنَّ ْيَ تَ َربَّص  َْوَيَذُروَنَْأز َواجًا َنِْمنُكم  ، ولكن ( )﴾َوالَِّذيَنْيُ تَ َوف َّو 
فكل من  ،يف زمن النيب ن يف القرآن، وواضح بعد هذا أّن النسخ يكون ااآليتني موجودت

إىل أما ما يدعونه هم من نسخ التالوة وبقاء احلكم فهذا حيتاج . الناسخ واملنسوخ يكون قرآنا  
 .دليل

ْنُنِسَها﴿: وال يصح استدالهلم بآية َْأو  ْآيَة  ِْمن  ْنَنَسخ  وأما ألن النسخ عرفناه،  ؛(4)﴾َما
اهلل أنساه اآلية فأكيد مل ترد  ا إنّ أيضا ، فلو قلن خاص برسول اهلل أنه أكيد ف نساءإلا

، ومثل هذه قراءته هلا على املسلمني، وال يوجد إذا  أحد من املسلمني يعرفها غريه هو 
ليست موضع حبثنا وال من اآليات اليت يقولون إن املسلمني قرؤوها ونقلوها ومل تنقل يف 
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وقرؤوها ومل تنقل يف يهم عل املصحف؛ ألّن موضوع البحث هو اآليات اليت قرأها هو 
 .املصحف

فاعرتاضنا حنن ليس على النسخ، ولكن على املعىن الذي يستعملونه هم، فال يوجد شيء 
على املسلمني جيب علينا أن نعتقد أهنا  امسه نسخ تالوة، فكل آية نزلت وقرأها الرسول 

، وهذا الدليل هذه ال تقرؤوها فقد نسخت تالوهتا :يقول ه حىت يأتينا دليل من من القرآن
ن الذي أنزل عليه مفهم يف كل آية يقولون نسخت حيتاجون أن يأتوا بدليل . ليس عندهم
يقول هذه اآلية نسخت فال تقرؤوها أو نسخت تالوهتا لكي ال تكتب يف القرآن، فهل لالقرآن 

  !!هذا موجود عندهم ؟

ال  استحسانيا  منه وخبصوص ما ذكره السرخسي عن ابن مسعود فهو ال يعدو أن يكون حتلي
 .مل يقدم عليه دليال ، وكذلك هو حال ابن حزم مع آية عائشة وغريها

علي حسن )بعض كّتاب العصر، وهو الشيخ ( نسخ التالوة)وقد تنّبه لضحالة هذا التربير 
وذهبت طائفة من ): مفتش الوعظ يف األزهر، ناقما  وناقدا  له نقدا  الذعا ، قال (العريض

عّز وجّل، ألنّه عيب ال يليق   إنكار هذا النوع من النسخ وعدم وقوعه يف كتاب الّلهالعلماء إىل 
بالشارع احلكيم، ألنّه من التصرّفات اليت ال تعقل هلا فائدة، وال حاجة إليها، وتنايف حكمة 

 .(احلكيم

تاب واحلّق يقال إّن هذا النوع من النسخ وإن كان جائزا عقال ، ولكّنه مل يقع يف ك) :قالو 
عّز وجّل، ألّن هذه الروايات روايات آحاد، والقرآن الكرمي ال يثبت بروايات اآلحاد مهما    الّله

وأيضا  فإّن احلكم ال يثبت إاّل من طريق النّ ، فزوال النّ  مقتض  ... كانت مكانة قائلها 
قائما  مل  لزوال احلكم، ومل يظهر لزوال النّ  وحده حكمة من عمل احلكيم ألّن احلكم ما زال

 .( ) (؟ ينسخ، فأّي فائدة يف نسخ تالوته

 :سخوإليك تصرحيات بعض علمائهم يف إنكار هذا النوع من الن
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ومن أعجب العجاب اّدعاؤهم أّن بعض اآليات قد نسخت ): األزهري اخلطيب قال ابن 
تالوهتا وبقي حكمها، وهو قول ال يقول به عاقل إطالقا ؛ وذلك ألّن نسخ أحكام بعض 
اآليات مع بقاء تالوهتا أمر معقول مقبول، حيث إّن بعض األحكام مل ينزل دفعة  واحدة ، بل 

أّما ما يّدعونه من نسخ تالوة بعض اآليات مع بقاء حكمها فأمر ال يقبله ... نزل تدرجيّيا 
وة تعاىل من نعمة العقل، إذ ما هي احلكمة يف نسخ تال  إنسان حيرتم نفسه، ويقّدر ما وهبه الّله

ما احلكمة يف صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون ! آية مع بقاء حكمها ؟
 .( ) (!؟ مع بقاء العمل بأحكامه

 :عن بعض علمائه ممن أنكر نسخ التالوة، وهم (9) وقد نقل الشيخ علي حسن العريض

املنسوخ تالوة، منع بعض العلماء وجود ): قال إذ، "التوضيح"صدر الشريعة يف كتابه  - 
 .(ألّن النسخ حكم واحلكم بالنّ ، فال انفكاك بينهما

ال جيوز : وقالت طائفة) :يف ُاصول الفقه، قال" اللمع"أبو إسحاق الشريازي يف كتاب  -9
 .(نسخ التالوة مع بقاء احلكم، ألّن احلكم تابع للتالوة، فال جيوز أن يرفع األصل ويبقى التابع

ال جيوز أن يرد النسخ : )، قال"تاريخ التشريع اإلسالمي"يف كتابه  الشيخ حممد اخلضري - 
وقد منعه بعض املعتزلة وأجازه اجلمهور حمتّجني بأخبار آحاد ال ميكن . على التالوة دون احلكم

تعاىل لتفيد حكما  مّث يرفعها مع   وأنا ال أفهم معىن آلية أنزهلا الّله. أن تقوم برهانا  على حصوله
ا؛ ألّن القرآن يقصد منه إفادة احلكم واإلعجاز بنظمه معا، فما هي املصلحة يف بقاء حكمه

إّن ذلك غري مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إىل القول . رفع آية منه مع بقاء حكمها
 .(به

منسوخ "ومن مثّ يبقى ): ، قال"النسخ يف القرآن الكرمي"الدكتور مصطفى زيد يف كتابه  -4
جمّرد فرض مل يتحّقق يف واقعة واحدة، وهلذا نرفضه ونرى أنّه غري معقول " اقي احلكمالتالوة ب
 .(وال مقبول
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والقول بأّن ما ذكر إمّنا يلزم منه نسخ التالوة، فيجوز أن ): اآللوسي يف تفسريه، قال - 
م ليس بشيء؛ ألّن بقاء احلك -كآية الشيخ والشيخة   -تكون التالوة منسوخة مع بقاء احلكم 

 .(بعد نسخ لفظه حيتاج إىل دليل، وإالّ فاألفضل أّن نسخ الداّل يرفع حكمه

إّن احلّق أّن هذا النوع من النسخ غري جائز، ألّن اآلثار ): ونقل العريض عن بعضهم -0
ال تسمحان بوجوده إالّ على ( الرجم والرضاع)اليت اعتمدوا عليها ال تنهض دليال  هلم، واآليتان 

خيالف املعقول واملنطق، وألّن مدلول النسخ وشروطه اليت اشرتطها العلماء فيه ال  تكّلف، وألنّه
تعاىل من أعداء اإلسالم اّلذين يرتّبصون به   تتوّفر، وألنّه يفتح ثغرة للطاعنني يف كتاب الّله
: والعجيب أنّه قد وردت رواية عن عمر. الدوائر وينتهزون الفرصة هلدمه وتشكيك الناس فيه

فهذا الكالم يدّل على أّن لفظها موجود مل . أن يقال زاد عمر يف املصحف لكتبتها ولوال
وهي موجودة ومسطّرة وحمفوظة على ! ينسخ، فكيف يقال إهّنا ممّا نسخ لفظه وبقي حكمه 

 (.قوهلم، ولو كانت آية من القرآن وحتّقق منها عمر ألثبتها من غري ترّدد وال وجل

وأميل إىل هذا الرأي ألّن الصواب يف ): لكلمات قال أخريا  وبعد أن نقل العريض هذه ا
 (.تعاىل، فاحلّق عدم جوازه  جانبه، فاملنسوخ تالوة الثابت حكما  غري موجود يف كتاب الّله

ألين غري مطمئن  ؛أرجو أن يكون فيما أوضحت فائدة ملن يقرأ وليس غرضي الوهايب نفسه
 .الأنه هل يفقه حرفا  مما يقال له أم  إىل

 :نعود إليه لنرى ماذا يقول بعد

أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تالوة  "......... ولقد كان": وقوهلا رضي اهلل عنها): يقول
الشاة يعلفها الناس من منازهلم، وقد يقع على غري الشاة : والداجن "يف صحيفة حتت سريري"

 .(من كل ما يألف البيوت من الطري وغريها

هذا ( أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تالوة: )ول عائشة أقصد قولكما شرحته به ق: أقول
اآلية  وأما هي فقوهلا واضح يف أنّ . فهمك أنت الذي استقيته من املعوّجني، وليتك بينت دليله
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وقد سبق مين بيانه، فمن عندكم ينزل  اليت زعمتها كانت مما يقرأ من القرآن بعد وفاة النيب 
 !!فداه ليتحقق النسخ على يديه ؟ عليه الوحي بعد النيب روحي

فإن كان العجب من الصحيفة  :وقال ابن قتيبة): وبعد نقله لكالم ابن حزم املتقدم، قال
فإن الصحف يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلى ما كتب به القرآن، ألهنم كانوا 

وضعه حتت السرير فإن وإن كان العجب من  .يكتبونه يف اجلريد واحلجارة واخلزف وأشباه هذا
 .إىل آخر قوله ...(القوم مل يكونوا ملوكا  فتكون هلم اخلزائن واألقفال والصناديق، 

وهو يعلم أّن هذا ال دخل له باملوضوع أصال ، فليس العجب يرتفع مبا نقله عن ابن قتيبة، 
وأنتم  لكن العجب من آية تتحدث عنها عائشة وأهنا من القرآن إىل ما بعد رحيل النيب 

 .ترقعون الفتوق بالضحك على الذقون وبالبدع اليت ال دليل عليها إطالقا  

تنسبها إىل  أيضا   أحاديث هلا آية عائشة إىل ُأضيف وليت الفتق وقف عند هذا، ولكن
وردت يف صحاحهم، لتكتمل البطولة يف مسلسل إرضاع الكبري املنسوب زورا   رسول اهلل 
الوقوف هذه املرة على قصة إرضاع الكبري  وأنوي .ىل عن ذلك علوا  كبريا  إىل دين اهلل تعا وهبتانا  

 .األيام بعد أن قفلت برهة من الزمن هذه جديداملبتدعة واليت رجع التطبيل هلا من 

* * * 

 :إرضاع الكبري. 01

ِمَناتَِْْوُقل﴿: قال تعاىل َفظ نَْْأَب َصارِِهنَِّْْمنْ ْيَ غ ُضض نَْْلِّل ُمؤ  ْيُ ب ِدينََْْواَلْْنَّْفُ ُروَجهَُْْوَيح 
َهاَْظَهرََْْماِْإالَّْْزِيَنتَ ُهنَّْ َْأوْ ْلِبُ ُعولَِتِهنَِّْْإالَّْْزِيَنتَ ُهنَّْْيُ ب ِدينََْْواَلُْْجُيوِبِهنََّْْعَلىِْبُخُمرِِهنََّْْول َيض رِب نَِْْمن  
َناِئِهنََّْْأوْ ْبُ ُعولَِتِهنَّْْآبَاءَْأوْ ْآبَاِئِهنَّْ َواِنِهنََّْْأوْ ْبُ ُعولَِتِهنَّْْأَب  َناءَْأوْ ْأَب   َواِنِهنَّْْبَِنيَْأوْ ِْإخ  ْبَِنيَْأوْ ِْإخ 

ِليَْغي رِْْالتَّاِبِعينََْْأوِْْأَي َمانُ ُهنََّْْمَلَكتْ َْماَْأوْ ِْنَساِئِهنََّْْأوْ َْأَخَواِتِهنَّْ ر بَةُِْْأو  َْأوِْْالرَِّجالِِْْمنَْْاإل ِ
ِفينََْْماْلِيُ ع َلمَْْبَِأر ُجِلِهنَّْْض رِب نََْيَْْواَلْْالنَِّساءَْعو رَاتَِْْعَلىَْيظ َهُرواَْلمْ ْالَِّذينَْْالطِّف لِْ ِْمنُْيخ 
ِمُنونَْْأَي َُّهاَْجِميعاًْْاللَّهِِْْإَلىَْوُتوبُواْزِيَنِتِهنَّْ ِلُحونََْْلَعلَُّكمْ ْال ُمؤ   .( )﴾تُ ف 
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يف روايات كثرية على ما يرتبط بعفة املرأة وسرتها وخدرها وعدم إبداء  وأكد رسول اهلل 
م اآلية الكرمية وبنحو  بينته شريعة اهلل اليت حدد معاملها حممد وآله الطاهرين زينتها إال ملن ذكرهت

ولكن، ما يثري االستغراب فعال  صدور فتاوى تبيح هذا  .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
 .ليكم احلكاية من البدايةاملنكر الواضح والدعارة املخجلة، وإ

عمر قاال حدثنا سفيان بن  أيبلناقد وابن حدثنا عمرو ا) :أخرج مسلم يف صحيحه، قال
عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب  أبيهالقاسم عن  عيينة عن عبد الرمحن بن

النيب  فقال( وهو حليفه)حذيفة من دخول سامل  أيبيف وجه  أرى إينفقالت يا رسول اهلل  
وقال قد علمت انه  رضعه وهو رجل كبري فتبسم رسول اهلل ارضعيه قالت وكيف أ 

عمر فضحك رسول اهلل  أيبرواية ابن  بدرا ويفرجل كبري زاد عمرو يف حديثه وكان قد شهد 
) ( ). 

أخربين عروة بن : عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبري فقال): املوطأ أخرج مالك يفو  
 - وكان قد شهد بدرا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول اهلل  الزبري أن
 فأخذت بذلك عائشة أم املؤمنني فيمن كانت حتب أن يدخل عليها من الرجال، -قال  إىل أن

أن من أحبت  فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن
بتلك الرضاعة أحد من  أن يدخل عليهن( وأىب سائر أزواج النيب  يدخل عليها من الرجال
 .(9) (الناس وقلن ال واهلل

. ( )على احلديثني كما غريمها بالصحة  -شيخ احلديث عند الوهابيني  -وحيكم األلباين 
 من حلمة ثدي األجنبية مباشرة فاحللمة وليس غريبا  منه ذلك وقد أفىت هو جبواز إرضاع الكبري

 !!!لسوداء ال تثري الشهوة بزعمه ا

 :وإليكم قوله بالصوت والصورة على الرابط التايل
1gFzpaVx   =v?watch/com.youtube.www://http 
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فنقل عنه حممد رشيد رضا  لفتوى عائشة املتقدمة،( ابن تيمية)وأطرب شيخ إسالم الوهابيني 
سهلة مبنسوخ وال خمصوص بسامل وال عام يف حق   ليس حديث): أخرجه مسلم تعليقه على ما

حاله مثل حال سامل مع أيب حذيفة وأهله يف عدم االستغناء  كل أحد وإمنا هو رخصة ملن كان
فكم من . انتفاء الريبة ومثل هذه احلاجة تعرض للناس يف كل زمان عن دخوله على أهله مع

فيحتاج إىل  له أو من خدمه قد جرب أمانته وعفته وصدقه معهبرجل من أه بيت كرمي يثق ربه
هلما يف  صلته به وهبا جبعله ولدا   إدخاله على امرأته وإىل جعله معها يف سفر، فإذا أمكن

أحكام الشرع مع عدم اإلخالل حبكمتها أال  الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر
 .( ) (كل منهما عاطفة جديدة  ليحدث يف بلى وان هذا اللنب! ؟ ىليكون أو 

ناقال  قول شيخه ابن تيمية وتلميذه  -مربرا  فتواه أخريا  جبواز إرضاع الكبري  -وقال العبيكان 
دار  -412ص :يف االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية"ابن تيمية قال ): ابن القيم
ن منه للحاجة لقصة سامل موىل ورضاع الكبري تنتشر به احلرمة حبيث ال حيتشمو »: "العاصمة

. «أيب حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر احلرمة مطلقا  
فبذلك كانت عائشة رضي اهلل عنها تأمر بنات إخوهتا وبنات أخواهتا أن »: وقال ابن القيم

ريا  مخس رضعات يرضعن من أحبت عائشة رضي اهلل عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كب
 .(9) (   ص  ج :زاد املعاد «مث يدخل عليها

وهل يشك أحد يف مدى !! يا مسلمني ؟ -وباسم الدين  - مباذا اُعّلق على هذه الدعارة
 !!؟ االحنالل والتفسخ األخالقي الذي يصيب اجملتمع لو عمل مبا أفىت به هؤالء األدعياء للعلم

يف الدين وحتليل ما حرمه اهلل أو حترمي ما  -ها كعشرات غري   -مصيبة إرضاع الكبري  إنّ 
أوصاهم به  أحله، ما كانت لتحصل لو عمل الناس مبا أراده اهلل سبحانه منهم واعتصموا مبا

  .بالثقلني واخلليفتني اللذين تركهما ألمته بالتمسك واألخذ رسوله 

 :ابيف اجلو  Xأمحد احلسن  وعلى سؤال وجهته إحدى املسلمات قال اإلمام
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حاشاه سبحانه وتعاىل من أن ُيضّيع عباده، فلماذا يضع هلم من يرجعون إليه عند تنازعهم ]
وإن قالوا نرجع إىل !! يف زمن مث يهملهم يف آخر، وهل هذا هو العدل اإلهلي يف نظرهم ؟

ة من بعده، فقد جّلوا يف العناد واملكابرة، أومل يكن قبل نزول هذه اآلي القرآن وسّنة الرسول 
، فلماذا مل يأمر سبحانه باالكتفاء هبا، بل إّن لكل حادث قرآن منزل وسّنة للرسول 

األئمة  حديثا ، ولكل مستجد حكما  من اهلل يعلمه رسول اهلل وأُولو األمر آل حممد 
  هديون الذين أمر اهلل بطاعتهم ؟وامل

، ليت عندهم وال تنازع بعده مّت الدين بالقرآن والسّنة النبوية ا وإن قالوا إّن بعد حممد 
فأنا ال أنقلهم إىل تنازعهم يف األحكام منذ مئات السنني، فهذا حيلل وذاك حيّرم نفس الشيء، 

لكن أريد طرح مصيبة اليوم اليت . بل كّفر أئمتهم بعضهم بعضا  يف مسألة خلق القرآن املعروفة
أنّه  ت عائشة على رسول اهلل هم فيها خمتلفون، وهي مصيبة حتليل إرضاع الكبري الذي افرت 

نت أيب بكر ومل زه، وحاشاه صلوات اهلل عليه وعلى آله من هذا الفساد الذي افرتته عائشة بجوّ 
 Xنوح حفصة بنت عمر، ومل يرتدعا عندما ضرب اهلل هلما مثال  امرأيت  تعمل به معها إال

ثهال  لِلَِّذينه كهفهُروا اْمرهأهته نُوح  وهاْمرهأهته ضهرهبه اللَُّه مه ﴿طغيانا   ومل يزدمها هذا املثل إال ،Xولوط 
ُهمها ِمنه اللَِّه شهْيئا   ان هتهامهُها ف هلهْم يُ ْغِنيها عهن ْ ْيِن ِمْن ِعبهاِدنها صهاحلِهنْيِ فهخه ان هتها حتهْته عهْبده وهقِيله اْدُخال ُلوط  كه

ن هذا احلديث صحيحا  ورواه البخاري والطامة الكربى أهّنم يعتربو  .( )﴾النَّاره مهعه الدَّاِخِلنيه 
 .ومسلم

وإليك ن  هذه املصيبة، فقد أفىت رئيس قسم احلديث يف جامعة األزهر جبواز إرضاع 
، أنّه ت عطية رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهرعزّ  .دحيث أفىت ) :الكبري
مة، إذا كان وجودمها يف احملرّ  للخلوة للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها يف العمل منعا  جيوز 

أن إرضاع الكبري  "نت.العربية" كد عطية ل أو ) (.أحدمها ةغرفة مغلقة ال يفتح باهبا إال بواسط
ن املرأة يف العمل ميكنها أن ختلع إم الزواج، و اخللوة وال حيرّ  يكون مخس رضعات وهو يبيح
ويكتب  ا  ثيق هذا اإلرضاع كتابة ورمسيتو  أمام من أرضعته، مطالبا   احلجاب أو تكشف شعرها

 .أرضعت فالنا   فالنة نّ أيف العقد 
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اخلطأ يف هذا  نإ: قال عضو جملس الشعب خلف اهلل "نت.العربية" ويف تصرحيات ل 
ها الختلفت املسألة، لكنّ  ه مل يتم تناوله بطريقة علمية أو أكادميية، فلو حدث ذلكاملوضوع أنّ 
الشيخ السيد  نّ أ إال .الفاحشة هناك من حيبون أن تشيع رة كأنّ بطريقة ساخ عالميا  إأثريت 

والنائب عن ، وهي أعلى هيئة فقهية باألزهر عسكر الوكيل األسبق جملمع البحوث اإلسالمية،
ه خروج على إمجاع علماء األمة وال نّ أالرأي مؤكدا   مجاعة اإلخوان املسلمني بالربملان، رفض هذا

ه يسهم يف نشر الرذيلة بني ألنّ  ؛ومطالبا  بالتصدي لذلك صة،حالة خا ىجيوز القياس عل
 .املسلمني

 احلزب احلاكم الذي يهيمن باسمالناطقة  "الوطين اليوم"ح جلريدة ت عطية صرّ عزّ  .كان دو 
 ألن محاية األعراض؛ ملشكلة اخللوة يضع حاّل  "إرضاع الكبري  نّ إأعضاؤه على جملس الشعب، 
كتابة  بتوثيق اإلرضاع مطالبا  . ويبين عليها كثري من األحكام ،يعةمن املقاصد األصيلة للشر 

. "الشاهدين ذلك وحنن من ىونشهد اهلل عل فالنة أرضعت فالنا   ، ويكتب يف العقد أنّ ا  يورمس
 .ر ذلك يف لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولةمث كرّ 

خت أ اهلل بن عمر يرضع من عبد السيدة حفصة اليت بعثت ابن أخيها سامل بنأّن وأضاف 
تدخله  ات وتعبت ومل يتم مخس رضعات فلمالسيدة عائشة حىت يدخل عليها، فرضع ثالث مرّ 

 (.ذلك ن حيدثأالسيدة عائشة وماتت قبل 

ويستطيع أي ( 9118 / )هذا بعض ما ورد يف وسائل اإلعالم حول هذه الفتوى يف شهر 
 .يف وسائل اإلعالم ويف شبكة اإلنرتنتأحد االطالع على الفتوى واجلدل حوهلا 

: )... الشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق جملمع البحوث اإلسالميةوانظري إىل ما يقول 
، وكأنّه مل يلتفت إىل أّن (ه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألنّ ؛ ومطالبا  بالتصدي لذلك

خاري ومسلم ومن افرتته على الرسول هذا الذي يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني، ورد يف الب
هي عائشة، ولكّنه هل يستطيع أن يقول إّن ما قامت به عائشة بنت أيب بكر وحفصة  

  .( ) [(يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني)بنت عمر كما هو مروي يف البخاري ومسلم 
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فتواه اليت ل -املستشار يف حكومة آل سعود  -وأما تربير الشيخ عبد احملسن العبيكان 
إىل رجل ( ما)إذا احتاج أهل بيت ) :طرحها أخريا  جبواز إرضاع الكبري، فهو ما أبرزه بقوله

أجنيب يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا  ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه 
صعوبة عليهم ويسبب هلم إحراجا  وباألخ  إذا كان يف ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن 

 .( ) (إرضاعه للزوجة حق

بعد اتفاقهما على جواز  -يبقى أن أشري إىل أّن العبيكان الوهايب خالف شيخه األلباين 
يف كيفيته، فأفىت األلباين بإمكان الرضاع من ثدي األجنبية مباشرة، وأما العبيكان  -اإلرضاع 
أنه ال يفعل  ومما يفهمه البعض خطأ أن الرضاع حيصل مباشرة من ثدي املرأة واحلقيقة) :فيقول

 .(ذلك وإمنا حتلب املرأة يف إناء مث يشربه بعد ذلك، كما ن  عليه أهل العلم

وهناك من فهم أن ): وألن املوضوع بات مسرح للسخرية للكثريين، قال العبيكان يف جواهبم
هذه الفتوى تشمل السائقني واخلدم وغريهم وهذا غري صحيح فال تشملهم أبدا  وإمنا هي يف 

درة وكما ذكرت باألمس احلالتني اللتني تعترب مثل قصة سامل موىل أيب حذيفة رضي حاالت نا
وأعظم  ..اهلل عنه وما يشبه هاتني احلالتني كما أنين أنبه إىل خطورة القدح يف السنن الصحيحة

من ذلك السخرية فإن مثل هذا يقدح يف دين من يفعل ذلك، وقد يؤثر على عقيدته فاحلذر  
 .(تعرض للعلماء وفتواهم وما جاءت به النصوص الشرعيةكل احلذر من ال

 !! السخرية من فتواه بإرضاع الكبري يؤثر على العقيدة

 :وهذه بعض التعليقات وجدهتا يف بعض املنتديات تعقيبا  على الفتوى

مجاهري من حمققي علماء الشريعة ردوا  ! ال جتعل املسألة قدحا يف السنة ،يا شيخ - 
بل أصبح اليوم شبه جممع عليه ، (فتوى خاصة)كبري وجعلوها مسألة عني مسألة إرضاع ال

يف مسألة ال حاجة هلا  شاذا   املسألة أن تنقل قوال  !!  بينهم فهل نتهمهم بالقدح يف السنة
 .حسن هاشم /د .والفقه الشريعةوخمالفة ألصول 
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فرق ؟ أحنا أحوج وقصة سامل ليه ما تشمل السواق البنقايل واخلادمة إيش ال ،يا شيخ -9
من مرأة أيب حذيفة لسامل هو يدخل عليها وهذوال يعيشون وسط البيت أنا عزمت أرضعهم 

عارفة إين أرضعهم بكاسات لكن كم  . عشان يكونون إخوان سوى وإخوان للبنات والعيال
 .نورة .كاس يكفي يكونون حمارم

عندي سائق  أنا ،خريا  جتتهد يا شيخ وتتأمل وضعي كحالة خاصة جزاك اهلل  أن أرجو - 
وطبيعة عملي تتطلب السفر  وإحضارهااملدام للمدرسة  بإيصالسنة بعمل عندي ويقوم  2 له 

وتستثنيين جعلها اهلل يف ميزان  (كذا) تدرس معانيت أن أرجو ،باستمرار ويؤنبين ضمريي دائما  
 .محد العنزيأ .حسناتك

شرب الكبري  أووش الفائدة من رضع شيخ العبيكان من هذى الفتاوى  يا مىت برتحينا -4
 اإلعالميبدل الربوز  ةميفيد األ يءبش واهتمواشيخ خاف اهلل يف أمة حممد  من حليب املرأة يا

 .تركي الشهراين .الفايده ايش اآلن إىلماين فاهم  أنا

 :انظر على سبيل املثال هذا الرابط.. وغريها الكثري 
 =CategoryID& 2  =ArticleID?aspx.Detail_News/Nation/sa.com.alwatan.www://http 

ْفيحكمْالقضيةْأحدهمْعلىْترد) :الفتيا يف العلماء اختالف ذم يف X قال اإلمام علي
ْبرأيهْفيهاْحكمْفيْاألحكامْمن ْفيهاْفيحكمْغيرهْعلىْبعينهاْيةالقضْتلكْتردْثم،

،ْجميعاًْْآراءهمْفيصوبْاستقضاهمْالذيْاإلمامْعندْبذلكْالقضاةْيجتمعْثم،ْبخالفه
ْأمْ،فأطاعوهْباالختالفْتعالىْاهللْأفأمرهم.ْواحدْوكتابهم،ْواحدْونبيهم،ْواحدْوإلههم
ْلهْشركاءْكانواْأمْ،إتمامهْعلىْبهمْفاستعانْناقصاًْْديناًْْاهللْأنزلْأمْ،فعصوهْعنهْنهاهم
ْيرضىْأنْوعليهْيقولواْأنْفلهم ْعنْْالرسولْفقصرْتاماًْْديناًْْسبحانهْاهللْأنزلْأم،
ْوذكر،ْشئْكلْتبيانْفيه"ْشئْمنْالكتابْفيْفرطناْما:ْ"يقولْسبحانهْواهللْوأدائهْتبليغه

ْعندْمنْكانْولو:ْ"سبحانهْفقال،ْفيهْاختالفْالْوأنهْبعضاًْْبعضهْيصدقْالكتابْأن
 .( ) ("كثيراًْْاختالفاًْْفيهْلوجدواْهللاْغير

                                                           

 .0 خطبة رقم : نهج البالغة - 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=3933&CategoryID=3


 61................................. ......................الرد على الوهابي 

 !!عمر يريد إضافة آية الرجم إىل القرآن لوال قول الناس . 00

.. : )ليس هذا تقّول مين على الرجل بقدر ما هو قول علمائهم؛ حيث أخرج عنه البخاري
 .( )( بيدي الرجم آية لكتبت اهلل كتاب يف عمر زاد الناس يقول أن لوال: عمر قال

، وقول عمر (زاد عمر يف كتاب اهلل)أكيد يف القرآن، وباعرتافه هو ! يد عمر كتابتها ؟أين ير 
اليت أرادوا هبا تربير بعض ما رواه الصحابة من آيات ليست  -هذا يضرب بدعة نسخ التالوة 
عرض اجلدار؛ ألن اإلضافة زندقة وكفر باعرتافهم، وهو ما ال  -مبوجودة يف املصحف اليوم 

بعدم استطاعته  -مثال   -وأما عدم إضافته هلا فيمكنهم أن يعتذروا له . خليفتهم يعتقدونه يف
لذلك خصوصا  إذا ما افرتض عدم وجود شاهد آخر معه عليها، فالبينة منهج اعتمده من مجع 

 يف إثبات اآلية أو نفيها، وقد مت إيضاح قضية مجع -يف أحسن األحوال  -القرآن عندهم 
 .اعتمده اجلامعون يف كتاب يصدر قريبا  إذا شاء اهلل القرآن واملنهج الذي

مث إين عرضت آلية الرجم وغريها ألين كنت بصدد التقدمي لبيان مسألة تتعلق بقراءة آل 
أمحد  على اإلمام -من يدعي التشيع منهم أو التسنن  -، بعد أن كثر املهرجني حممد 
الثابتة يف رواياهتم الشريفة، فأردت جملرد قراءته لكتاب اهلل بقراءة آل حممد  Xاحلسن 

 للمسلمني أّن كتبهم قد روت بالتمهيد الذي قدمته يف الكتاب يف حمطته األوىل أن أبنّي 
فال أعرف وجها  لتهريج الوهايب  .واعرتفت بأحاديث صحيحة مبا هو أعظم من القول بالقراءة
 :يقول، فXيف رده، إذ ينقل أوال  كالمي الذي ينسبه للسيد اليماين 

وهي آية عمر  .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة مبا قضيا من اللذة" :مث يقول اليماين)
لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهلل : املفضلة كما هو معروف واليت طاملا قال عنها

 ."ال تشكوا يف الرجم فإنه حق: ، وقال أيضا  ..لكتبتها يعين آية الرجم 

جية اليماين ينكر علينا بل يشنع على الفاروق رضي اهلل عنه بأن آية الرجم هكذا هي منه
 (.بأن هذا من السفه أوال   :أقول !!!مفضلة لديه 
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مث واحدة ! بربك وقد روته صحاحكم وكتبكم ؟" سفه"ملاذا يكون ما نقلته عن عمر  :أقول
 عتقد أنّ أالصحيحة، وال  نه ال يعلم ما يقول وال يزن األمور مبوازينهاأمن عالمات السفيه 

 .عاقال  خيالفين يف اتصاف الوهايب بذلك

بعض املصادر اليت نقلت آية الرجم عن عمر، فقلت يف ( مع العبد الصاحل)نقلت يف كتاب 
    و  9ص 2ج: البخاري يف صحيحه: ن روى آية عمر يف الرجم هذهممو ) :اهلامش
  9ص  ج: يف مسندهوأمحد بن حنبل . 0  ص  ج: ، ومسلم يف صحيحه9  و
 0، وج9  ص  ، وج  و 1 و 48، وص 4، وص41، وص0 ، وص92وص
، 82 ص 4ج: ، والدارقطين يف سننه  2ص 9ج: ابن ماجة يف سننه: وكذلك. 902ص

، 2ص  9ج: والعيين يف عمدة القاري. 4 4ص  ج: والكاندهلوي يف حياة الصحابة
،    ص   وج 91 ص 9 ج: والعسقالين يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 9ج: األدباءيف حماضرات  األصفهاين، والراغب 4  ص 4ج: والشوكاين يف فتح القدير
: ، والربقي يف مسند ابن عوف 91ص 9 ج: ، وابن منظور يف خمتصر تاريخ دمشق491ص
 .(82 ص 9ج: ، ومالك يف املوطأ  4ص: ، واهليثمي يف موارد الظمآن 4ص

تها آيته املفضلة بعد أقواله اليت نقلتها عن الرجم وآيته، وأغفلت غريها الكثري، لذا حسب
وبعد كل الذين رووها وأخرجوها عنه، فهل تقصد بالتشنيع الذي مارسته بنظرك إخراجي لقول 

ما ذنيب أنا والكالم لكبار علمائك وعلى رأسهم البخاري، فليكن  ،إذن! من مصادركم ؟ عمر
 لك ؟؟هم املشنعني ألين نقلته عنهم، أليس كذ

من باب الدفاع عن القرآن الكرمي وعن الرسول والصحابة رضوان اهلل عليهم :ثانيا  ) :وقال
وما حصل يف املناظرة اليت جرت يف رمضان بأن هناك حتريف يف القرآن عند السنة ونقول بأهنا 

 !! (نسخت ونعجب من الروافض وهم يكررون هذه املسألة

، فأين هي اآلية لدال عليه وبداللة النيب الناسخ واملنسوخ يعرف بالن  ا: أقول
وأين قول النيب الكرمي يف نسخها ؟؟ هال أبرزت ذلك ؟؟ أو أنك  ،وأين هو ناسخها ،املنسوخة

 -حبسب زعمك  -تقصد نسخت تالوهتا فقط ؟؟ إذن ما بال عمر يريد كتابة املنسوخ تالوته 
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مث ! ساب وخياف عذاب اهلل ؟وهل يتجرأ على ذلك مسلم يؤمن بيوم احل! يف كتاب اهلل ؟
أطالبك بدليل النسخ أيضا ، وكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما يسمع أو ما يلقن فيكون 

  .مطية غريه إىل جهنم والعياذ باهلل

هتني عمر وتشنع عليه أميا تشنيع وتتهمه مبا خيرجه من امللة، ( نسخت) بقولك اآلن أنت
 .كالمك لو كنت تعي القول  أنا بل هو الزم به وكل هذا مل أتفوه

لكن ما أردت أن أصل إليه هو أن آية الرجم ذكرت يف كتب الشيعة ويف ) :مث قال
، كآية الرجم فان وجوب الرجم على هحكمما نسخ لفظه دون ) :جاء يف التبيان ،تفاسريهم

خ والشي": احملصنة ال خالف فيه، واآلية اليت كانت متضمنة له منسوخة بال خالف وهي قوله
والشيخة إذا زنيا فارمجومها البته، فاهنما قضيا الشهوة جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز 

 (.24 ص  ج :التبيان يف تفسري القرآن( "حكيم

وهل كان الكالم يف وجودها يف املصادر أم عدمه لتجهد نفسك باستخراجها من كتب 
ك باقي اآليات األخرى اليت عرضتها، نت غاييت من نقل قول عمر وكذلفقد بيَّ !! الشيعة ؟

هتيئة قلوب املسلمني لقبول : وهي بعيدة كل البعد عما يرومه صاحب الرد، وباختصار هي
بعد أن قبلوا قراءة كل من هب ودب، فهم كلهم ينقلون يف مصادرهم ما  قراءة آل حممد 

  .هو أعظم من القراءة وكانت آية الرجم واحدة من األمثلة

اآلن تبني للمنصف أن آية الرجم موجودة يف كتب الروافض فما بال أمحد ): خريا  لذا قوله أ
 أنّ  ال معىن له أطالقا  كما هو واضح، بل يؤكد (؟احلسن يشنع على أهل السنة واجلماعة 

هذا  يضاف على أنّ  خبصوص موضوع البحث، وهو شاهد آخر ئا  صاحب الرد ال يعرف شي
 .ه ال يفهم ما يقرأ، واحلمد هلل على كل حالنأو أ ئا  الوهايب التائه مل يقرأ شي

* * * 
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 يف وصيته ؟؟ Xعلى علي ( صلى اهلل عليه وآله)هل نص النيب . 02

ْلِل َواِلَدي نِْْال َوِصيَّةَُْْخي راًْْتَ َركَِْْإنْال َمو تَُْْأَحدَُكمَُْْحَضرَِْْإَذاَْعَلي ُكمْ ُْكِتبَْ﴿: قال تعاىل
َربِينَْ  .( )﴾ال ُمتَِّقينََْْعَلىَْحّقاًْْبِال َمع ُروفَِْْواألق  

ال يشك مسلم يف أن الكتابة يف اآلية الكرمية احملكمة تدل على الوجوب، كما أن حضور 
ِْإَذاْبَ ي ِنُكمْ َْشَهاَدةُْْآَمُنواْ ْالَِّذينَْْأَي َُّهاْيِا﴿: الشاهدين حني الوصية أمر أشار له قوله تعاىل

لْ َْذَواْاث  َنانِْْيَّةِْال َوصِِْْحينَْْال َمو تَُْْأَحدَُكمَُْْحَضرَْ  .(9)﴾َغي رُِكمْ ِْمنْ ْآَخَرانَِْْأوْ ْمِّنُكمْ َْعد 

بل جعل اهلل سبحانه إحدى عالمات ميتة أهل النار عدم استطاعتهم الوصية عند املوت، 
َتِطيُعونََْْفاَلْ﴿: قال تعاىل ِصَيةًَْْيس  ِلِهمْ ِْإَلىَْواَلْْتَ و   .( )﴾يَ ر ِجُعونََْْأه 

 فيه يوصى أن يريديء ش وله ليلتني بيتي مسلم امرئ حق ما): هوأخرجوا عن ابن عمر قول
 .(4) (رأسه عند مكتوبة ووصيته إال

 على ،اآلية .."عليكم كتب": تعاىل قوله مع احلديث هبذا استدل وقد): قال الشوكاين
 فمصر  بن وطلحة جملز وأبو والزهري عطاء منهم السلف من مجاعة قال وبه الوصية، وجوب
 عوانة وأبو وداود إسحاق قال وبه القدمي، يف الشافعي عن البيهقي حكاهو  آخرين، يف

 .( ) (جرير وابن األسفراييين

 هل أوصى رسول اهلل عند وفاته ؟؟ املفروض أن ال يرتدد مؤمن باهلل باإلجابة ب : والسؤال
  .مبخالفة حمكم القرآن، وحاشاه من ذلك ؛ ذلك أن النفي يعين اهتام النيب "نعم"

 نراهم -وبرغم هذا الالزم الفاسد املوجب للقدح يف اإلسالم فضال  عن اإلميان  - نهمولك
 إبراهيم عن): على عدم الوصية حبديث عائشة، إذ أخرج البخاري فمرة يستدلونيتخبطون، 

 إليه أوصى مىت فقالت وصيا   ماكان عنه اهلل رضي عليا   أن عائشة عند ذكروا قال األسود عن
                                                           

 .08 : البقرة - 
 .84 : المائدة -2
 .58: يس - 
 . 6 ص 4ج: ، نيل االوطار للشوكاني246ص 5ج: ، فتح الباري680ص 5 ج: المجموع للنووي -6
 . 6 ص 4ج: نيل االوطار -5
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 فما حجري يف اخننث فلقد بالطست فدعا ،حجري قالت أو صدري إىل مسندته كنت وقد
 .( ) (إليه أوصى فمىت مات قد انه شعرت

، ال أهنا تنفي أصل كون النيب تتساءل عن زمن حصوهلا منه  -كما ال خيفى   -وهي 
وال يشرتط علم كل  ،أوصى، وكتاب اهلل ال يشرتط حضور أكثر من الشاهدين حني الوصية

  .فيهم عائشة لتدور الوصية ثبوتا  وعدما  على علمها أو عدمهأحد مبا 

 خمالفهم وحسب ،الطاهرة العرتة طريق من متواترة بصحاحعائشة معارض  ما زعمته على أنّ 
 أخي، يل ادعوا: "مرضه يف ، اهلل رسول قال: قال) :علي إىل باإلسناد سعد بنا أخرجه ما

 أن حىت ليكلمين وإنه إيل، مستندا يزل فلم إيل ستندفا منه، فدنوت مين، ادن: فقال فأتيته،
 .(9) (..." اهلل برسول نزل مث ليصيبين، ريقه بعض

 سلوا": غري يقول ال الشؤون هذه ببعض يتعلق يءش عن سئل إذا اخلطاب بن عمر كانبل  
 ،عمر سأل األحبار كعب أن) :األنصاري اهلل عبد بن جابر فعن هبا، القائم هو لكونه "عليا  
 فقال كعب، فسأله ،عليا   سل: عمر فقال ؟  اهلل رسول به تكلم ما آخر كان ما: فقال
 الصالة، الصالة: فقال منكيب، على رأسه فوضع صدري، إىل  اهلل رسول أسندت: علي
 أمري يا غسله فمن كعب قال يبعثون، وعليه أمروا وبه األنبياء، عهد آخر كذلك: كعب قال

 .( ) (احلديث..  أغسله أنا كنت: فقال فسأله ،عليا   سل :عمر فقال ؟ املؤمنني

: قال ؟ أحد حجر يف ورأسه تويف ، اهلل رسول أرأيت): عباس ابن سأل أبو غطفانو 
 رسول تويف قالت أهنا عائشة عن حدثين عروة فإن :قلت علي، صدر إىل ملستند وإنه تويف نعم
 ملستند وإنه  اهلل رسول لتويف واهلل ؟ أتعقل :عباس بنا فقال ،وحنري سحري بني  اهلل
  .(4) (حيضر أن أيب وأىب عباس بن الفضل وأخي غسله الذي وهو علي صدر إىل

                                                           

 .، كتاب الوصايا04 ص  ج: صحيح البخاري - 
 . 5ص 2ج: الطبقات الكبرى -2
 .84  ح 55ص 6ج: ، كنز العمال 5ص 2ج: قات الكبرىالطب- 
 .80  ح 55ص 6ج: ، كنز العمال 5ص 2ج: الطبقات الكبرى -6
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، مصرف بن طلحة)أوصى بكتاب اهلل، أخرج البخاري عن  على أنه  وأخرى يستدلون
، ال: فقال، أوصى  النيب انك هل ماعنه اهلل رضي أوىف أيب بن اهلل عبد سألت: قال
 .( )(اهلل بكتاب أوصى: قال، بالوصية أمروا أو الوصية الناس على كتب كيف: لتفق

أّن هناك  أوىف، وأكيد كال القولني البن أيب( النيب أوصى بكتاب اهلل.. النيب مل يوص )
 شنشنة دعته إىل النفي املطلق أوال  مث التدارك أخريا ، وما دعا طلحة لسؤاله عن وصية النيب 

يف الرواية السابقة، وهو ما يثري  عي ملن سألوا عائشة عن وصي رسول اهلل هو ذاته الدا
  عالمة سؤال عند الباحث املنصف عن مصدر هذه األسئلة ؟؟

َْماْلَِبِنيهِْْقَالَِْْإذْ ْال َمو تُْْيَ ع ُقوبََْْحَضرَِْْإذْ ُْشَهَداءُْكنُتمْ َْأمْ ﴿: رمبا تال املسلمون قوله تعاىل
َماِعيلَِْْإب  َراِهيمَْْآبَاِئكََْْوِإَلهَِْْإَلَهكَْْنَ ع ُبدُْْقَاُلواْ ْبَ ع ِديِْمنْتَ ع ُبُدونَْ َحاقََْْوِإس  َْواِحداًِْْإَلهاًَْْوِإس 

نُْ ِلُمونََْْلهَُْْوَنح   .(9)﴾ُمس 

عن  -وحاشاه  -إذن يوصي عند حضور الوفاة، فهل شذ حممد روحي فداه  Xيعقوب 
َْوالَِّذيْنُوحاًِْْبهَِْْوصَّىَْماْالدِّينِْْنَْمَِّْْلُكمَْشَرعَْ﴿: واهلل سبحانه يقول األنبياء، خصوصا  

َنا َناَْوَماِْإلَي كََْْأو َحي   ينََْْأِقيُمواَْأنْ َْوِعيَسىَْوُموَسىِْإب  َراِهيمَِْْبهَِْْوصَّي   َْكبُ رَِْْفيهِْْتَ تَ َفرَُّقواَْواَلْْالدِّ
رِِكينََْْعَلى ُعوُهمْ َْماْال ُمش  َتِبيْاللَّهُِْْإلَي هَِْْتد  ِديَْيَشاءَُْْمنِْإلَي هَِْْيج   .( )﴾يُِنيبَُْْمنِْإلَي هَِْْويَ ه 

 !!أال يكفي هذا ليكون داعيا  لتساؤل املسلمني عن وصية نبيهم عندما حضرته الوفاة 

ما هي هذه الثالث، فاملسلم . احلمد هلل.. أوصى عند موته بثالث  أخريا  اعرتفوا أنه 
، وهل به النيب األكرم على أشد الشوق لسماعها والتزامها، كيف وهي آخر ما تكلم 

ولكن سرعان ما يصاب املسلم بالدهشة ملا يسمع أّن واحدة من هذه ! النجاة إال باألخذ هبا ؟
 !!الثالث يدعي الراوي نسياهنا 

                                                           

 .، كتاب الوصايا04 ص  ج: صحيح البخاري - 
 .   : البقرة -2
 .  : الشورى - 
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 عباس ابن عن، جبري بن سعيد عن، األحول سليمان عن عيينة ابن حدثنا): أخرج البخاري
، احلصباء دمعه خضب حىت بكى مث، اخلميس يوم وما اخلميس يوم: قال أنه، عنهما اهلل رضي
 لن كتابا   لكم اكتب بكتاب ائتوين: فقال، اخلميس يوم وجعه  اهلل برسول اشتد: فقال
 دعوين: قال،  اهلل رسول هجر: فقالوا، تنازع نيب عند ينبغي وال فتنازعوا، أبدا   بعده تضلوا
 جزيرة من املشركني اخرجوا: بثالث هموت عند وأوصى .إليه تدعوين مما خري فيه أنا فالذي
 .( ) (الثالثة ونسيت، أجيزهم كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا، العرب

الذي يريد أن يكتب هلم كتابا  لن  ملاذا النزاع واملفروض أهنم مسلمون ومؤمنون بالنيب 
  !الضالل ؟ هل يكره مؤمن باهلل اهلداية وحيب! يضلوا بعده أبدا  ؟

 احلديث يثبت أنه  لوقوف على هذه الرزية وغرضي فقط اإلشارة إىل أنّ لست اآلن بصدد ا
أوصاهم مشافهة بأمور ثالثة بعد تنازعهم يف اإلتيان بصحيفة يكتب فيها ما أوصاهم به  

 .(..بثالث موته عند وأوصى)مشافهة 

حىت كأن النيب  - هل بوسعنا معرفة الشيء الثالث الذي زعم الراوي نسيانه: والسؤال
أن حتدث  وهل سبق للنيب  -وصاهم بأمور صعب على ذاكرة الراوي البائسة استحضارها أ

عن شيء واعترب التمسك واألخذ به من بعده عاصما  من الضالل يف مواطن تقدمت على يوم 
 الرزية ليكشف هذا املنسي ؟؟

يا أيها ): قال رسول اهلل فقد  أعتقد أّن حديث الثقلني كاف  لإلجابة على هذا السؤال،
أبو : الراوي، (وعرتيت أهل بييت كتاب اهلل،:إين تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا ،الناس

الصفحة أو  ،صحيح اجلامع: املصدر ،األلباين: احملدث ،اهلل سعيد اخلدري وجابر بن عبد
  .صحيح: خالصة الدرجة، 8288: الرقم

إين تارك فيكم ): باخلليفتني، قالعن الكتاب والعرتة يف أحاديث أخرى   النيب وعرّب 
: الراوي (أهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت يردا على احلوض اخلليفتني من بعدي كتاب اهلل وعرتيت

                                                           

 .، باب دعاء النبي إلى اإلسالم  ص 6ج: صحيح البخاري - 
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خالصة ، 4 8: الصفحة أو الرقم ،كتاب السنة: املصدر ،األلباين: احملدث ،زيد بن ثابت
  .صحيح: الدرجة

لوجدنامها يشرتكان يف عدم الضالل عند األخذ ولو قارنّا بني حديث رزية اخلميس والثقلني 
، وقد ذكر حديث الثقلني (ما أن أخذمت به لن تضلوا= كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  )باملأمور به 
، وإذا كان (حسبنا كتاب اهلل: )يف حني قال عمر يف رزية اخلميس( العرتة+ الكتاب )شيئني 

به عمر كافيا  ليس بكاف  عند اهلل بكل فما حيس العاصم من الضالل شيئني بنظر حممد 
  .تأكيد، وإال ملا قرن الرسول إليه شيئا  يف حديث الثقلني واخلليفتني

بنظرهم ورووا عن ابن أيب أوىف أن النيب أوصى بكتاب اهلل،  والكتاب قد أوصى به النيب 
 -لكتاب العاصم فماذا بقي مل يذكره رواهتم وادعى أحدهم نسيانه مما ميكن له أن يسطّر يف ا

وكان السبب لرفض من رفض اإلتيان بالصحيفة يوم اخلميس، وملا حصل ذلك أوصاهم النيب  
غري عرتته الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا  وقرهنم رسوله  -به مشافهة  

 !!الكرمي بكتاب اهلل وضمن عدم ضالل األمة فيما لو حمسكت وأخذت هبما ؟

 األمر وليتأنت  إن ي،عل يا): ، عنهXلعلي  مسنده قول النيب  وقد أورد أمحد يف
 .( ) (العرب جزيرة من جنران أهل فأخرج يبعد

حمل  - إخراج املشركني من جزيرة العرب هو نفسه األمر الثاين الذي ذكرته الرواية وواضح أنّ 
اج املشركني هو أّن املكلف بإخر  Xوادعى راويها نسيان الثالث، وبنّي اإلمام علي  -البحث 
X ( يا علي، إن أنت وليت األمر بعدي..) وإال هل يأمر النيب القوم كلهم بإخراج ،

بل حىت !! ؟ املشركني وإجازة الوفد، هكذا كلهم بال أمري هلم يطيعوه يف تنفيذ ما أمرهم به
مبا سيجري على وصيه  إشارة إىل علمه  (..يا علي إن أنت ) :الشرطية يف قوله" إن"
 .من قبل شيوخ قريش وعرباهنا -وقد حصل فعال   -اولة زحزحتها عنه وحم

                                                           

رواه أحمد وفيه قيس غير (: 05 ص 5ج: مجمع الزوائد)هيثمي في قال ال.  44ح 05ص  ج: مسند احمد - 
 .منسوب، والظاهر أنه قيس بن الربيع وهو ضعيف؛ وقد وثقه شعبة والثورى وبقية رجاله ثقات
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اليت تناساها " الثالثة"وهو حيدد  Xهذا، وقد انتفض الوهايب لسماعه املهدي أمحد 
  :الراوي، إذ يقول

أهنم خرجوا عنه وقد أوصاهم بكذا، : سيقولون لكم اآليت" :يقول اليماين..  احملطة الثانية)
شركني، فأخرجوا الن  من كتب السنة ستجدونه أيضا  وصاهم قبل خروجهم أخرجوا امل: مثل

وخالفته  Xنسيتها، وهي والية علي : بثالث، وهم يعدون اثنتني والثالثة يقول الراوي عنها
فهم ملا رفضوا كتابا  يكون فيه هداهم إىل يوم القيامة أوصاهم مشافهة مبا فيه  ،لرسول اهلل 

يقول اليماين بأن الثالثة هي الوالية أو والية علي رضي اهلل  :أقول ."هداهم من بعده مباشرة
وكيف عرفت أهنا  بصفتك من أنت حىت تستنطق النصوص مبا مل تنطق ؟ أوال   :نقول !!!عنه 

والية "والية علي رضي اهلل عنه ؟ ونطالب منك أن تثبت بن  يقول بأن الوصية الثالثة هي
 (.رضي اهلل عنه"علي

قرهنم   لطاهرين من عرتة حممدا، وهل غري علي وأبنائه Xأهنا والية علي  أكيد: أقول
رسول اهلل بكتاب اهلل وجعلهما ضمانا  ألمته من الضالل بسبب عدم افرتاق أحدمها عن اآلخر 

وقد ذكرمت أّن النيب أوصى عند وفاته بكتاب اهلل فأين العرتة يف !! حىت يردا عليه احلوض ؟
  !؟ ري الثالثة املنسية من قبل احلاسدين آل حممد وصيته عند الوفاة غ

بلى، نطقت النصوص بل العشرات واملئات يف كتبكم وكتب غريكم يف فضل آل حممد 
، ويكفيكم حديث الثقلني شاهدا  لو  ومقامهم وواليتهم يف كتاب اهلل وسنة رسوله الكرمي 

َناَْسِمع َناَْقاُلواْ ﴿كنتم مسلمني، ولكن  رِبُواْ َوأَُْْوَعَصي   لَْْقُ ُلوِبِهمُِْْفيْش  ْبِئ َسَماُْقلْ ِْبُكف رِِهمْ ْال ِعج 
ِمِنينَُْْكنُتمْ ِْإنِْإيَماُنُكمْ ِْبهِْْيَأ ُمرُُكمْ   .( )﴾مُّؤ 

 ويف أحاديث احلث على التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع): ابن حجرقال 
ألهل  أمانا   كذلك، وهلذا كانوا  متأهل منهم للتمسك به إىل يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز

                                                           

 . 2: البقرة - 
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... أهل بييت  يف كل خلف من أميت عدول من: األرض كما يأيت، ويشهد لذلك اخلرب السابق
 .( ) (إىل آخره

 - ويكون للقرآن قرينا   -فهاّل سألتم أنفسكم من املتأهل للتمسك به من أهل بيت نبيكم 
  !!؟ Xلي ويكون أمانا  لكم باعرتاف كباركم غري ع بعد النيب 

 يف وقعوا وتف أف): ، فقال ابن عباسXأخرج أمحد يف مسنده عن قوم وقعوا يف علي 
 اهلل حيب أبدا   اهلل خيزيه ال رجال   ألبعثن:  النيب له قال رجل يف وقعوا :رعش له رجل
: قال، يطحن الرحل يف هو: قالواي، عل أين: قالف، استشر  من هلا فاستشرف: قال، ورسوله
 هز مث عينيه يف فنفث: قال، يبصر يكاد ال أرمد وهو فجاء: قال، ليطحن حدكمأ كان وما
 .يحي بنت بصفية فجاء، إياه فأعطاها ثالثا   الراية

 رجل إال هبا يذهب ال: قال، منه فأخذها خلفه عليا   فبعث التوبة بسورة فالنا   بعث مث :قال
 جالس معه يوعل قال، واآلخرة نياالد يف يواليين أيكم: عمه لبين وقال :قال .منه وأنا مين
 فرتكه: قال، واآلخرة الدنيا يف وليي أنت: قال، واآلخرة الدنيا يف أواليك أنا: يعل فقال، فأبوا
 أنا: يعل فقال: قال، فأبوا، واآلخرة الدنيا يف يواليين أيكم: فقال منهم رجل على أقبل مث

 من أسلم من أول وكان :قال .واآلخرة االدني يف وليي أنت: فقال، واآلخرة الدنيا يف أواليك
 .خدجية بعد الناس

 يريد إمنا: فقال وحسني وحسن وفاطمة يعل على فوضعه ثوبه  اهلل رسول وأخذ :قال
 النيب ثوب لبس نفسه يعل وشرى قال .تطهريا   ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهلل
 قال نائم يوعل بكر أبو فجاء  هللا رسول يرمون املشركون وكان :قال .مكانه نام مث 
 قد  اهلل نيب أن: يعل له فقال: قال، اهلل نيب يا: فقال: قال اهلل نيب أنه حيسب بكر وأبو
 يرمى يعل وجعل: قال، الغار معه فدخل بكر أبو فانطلق: قال فأدركه ميمون بئر حنو انطلق
: يعل له فقال: قال، تبوك زوةغ يف بالناس وخرج :قال .. اهلل نيب يرمى كان كما باحلجارة
 مبنزلة مين تكون أن ترضى أما: له فقال يعل فبكى، ال: اهلل نيب له فقال: قال، معك أخرج
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 له وقال: قال .خليفيت وأنت إال أذهب أن ينبغي ال انه، بنيب لست أنك إال موسى من هارون
 .( ) (..ي عل باب ريغ املسجد أبواب سدوا: وقال .يبعد مؤمن كل يف وليي أنت: اهلل رسول

لكفى لطالب احلق كما يالحظ كل  Xولو كان هذا احلديث فقط يف اإلمام علي 
  .منصف مؤمن بيوم احلساب

املبشر به من  Xاملهدي أمحد ( صاحب الرد)يثري العجب حقا  أن يطالب الوهايب  ومما
واملفروض أنه ، يطالبه بتعريف نفسه لكي يستنطق النصوص الدينية، قبل جده رسول اهلل 

أن  -لو كان يعي القول  -بدعوته املباركة اليت أعلنها للناس أمجعني، وكان األوىل به  قد مسع
 ولعلم بعدها أنّ  يركز حبثه يف أدلة الدعوة املباركة ليعلم خليفة اهلل املهدي كما عرفه اهلل ورسوله،

 وليس كل من هب ودب من من لديه اإلذن باخلوض يف دين اهلل وبيان احلقائق هم خلفاء اهلل
 .العوران الضالني كالوهابيني وغريهم

 :عودْعلىْبدء

كتب اهلل سبحانه الوصية عند حضور الوفاة على اجلميع، وهي حق على املتقني، ورسول 
سيدهم، فأين هي وصيته املكتوبة يا مسلمني، واليت عرب عنها أهنا كتاب عاصم من  اهلل 

مبجرد الضجة وقلة األدب اليت  -هو الرمحة املهداة للعاملني و  -الضالل، وهل ميتنع النيب 
أصدرها البعض عند إرادة كتابتها خصوصا  إذا ما علمنا أّن هذه الواقعة حصلت يوم اخلميس 

كان لديه أربعة أيام ميكنه فيها كتابة الكتاب ؟؟ ومن يتصور   أيويوم وفاته كان االثنني، 
 .يه أن يتوب إىل اهلل من عقيدتهفعل خالف هذا يف حبيب اهلل حممد 

 أهنا كتبت ورواها لنا أبناؤه Xواحلقيقة اليت اتضحت لنا اليوم بعد جميء املهدي أمحد 
 ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممدالطاهرون صلوات اهلل عليهم أمجعني، إذ نقل الطوسي بسنده 

عن أبيه  ،سني الزكي الشهيدعن أبيه احل ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الباقر
ْكانتْفيهاْوفاتهْلعليْ): قال ،أمري املؤمنني  ياْأباْْ:Xقالْرسولْاهللْفيْالليلةْالتي

                                                           

براني في الكبير رواه أحمد والط(: 2  ص2مجمع الزوائد ج)قال الهيثمي في .    ص  ج: مسند أحمد - 
ناصر الدين األلباني قال و. واألوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبى بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين

 .إسناده حسن: 00  في ظالل الجنة بعد أن رواه مختصرا  بنفس السند في تخريج السنة رقم 
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ْودواةْ،الحسن ْصحيفة ْاهللْْ،أحضر ْرسول ْهذاْْفأمال ْإلى ْانتهى ْحتى وصيته
ْومنْبعدهمْإثناْعشرْمهدياًْإْ،ياْعلي:ْفقالْ،الموضع نهْسيكونْبعديْإثناْعشرْإمامًا

ْإمامف ْعشر ْاإلثني ْأول ْعلي ْيا ْالمرتضىْ،أنت ْعليًا ْسمائه ْفي ْتعالى ْاهلل وأميرْْ،سّماك
ْاألكبرْ،المؤمنين ْاألعظمْ،والصديق ْهذهْْ،والمهديْ،والمأمونْ،والفاروق ْتصح فال

أنتْوصييْعلىْأهلْبيتيْحّيهمْوميتهمْوعلىْنسائيْفمنْْ،ياْعليْ.األسماءْألحدْغيرك
ْومنْطلق ًً وأنتْْ،تهاْفأناْبرئْمنهاْلمْترنيْولمْأرهاْفيْعرصةْالقيامةثبتهاْلقيتنيْغدًا

ْ،خليفتيْعلىْأمتيْمنْبعديْفإذاْحضرتكْالوفاةْفسّلمهاْإلىْابنيْالحسنْالبرْالوصول
ْالمقتول ْالزكي ْالشهيد ْالحسين ْابني ْإلى ْفليسّلمها ْالوفاة ْحضرته ْحضرتهْْ،فإذا فإذا

ْإلىْابنهْسيدْالعابدينْذيْال فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسّلمهاْْ،ثفناتْعليالوفاةْفليسّلمها
فإذاْحضرتهْْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسّلمهاْإلىْابنهْجعفرْالصادقْ،إلىْابنهْمحمدْالباقر

ْالكاظم ْموسى ْابنه ْإلى ْفليسّلمها ْعليْْ،الوفاة ْابنه ْإلى ْفليسّلمها ْالوفاة ْحضرته فإذا
ْالثقةْ،الرضا ْمحمد ْابنه ْإلى ْفليسّلمها ْالوفاة ْحضرته ْالوفاةْْ،التقيْفإذا ْحضرته فإذا

ْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسّلمهاْإلىْابنهْالحسنْالفاضلْ،فليسّلمهاْإلىْابنهْعليْالناصح
عشرْْاثنافذلكْْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسّلمهاْإلىْابنهْمحمدْالمستحفظْمنْآلْمحمد

ْإثنا ْبعده ْمن ْيكون ْثم ْمهدياًْْإمامًا ْإلىْ،عشر ْفليسّلمها ْالوفاة ْحضرته أولْْابنهْفإذا
ْ ْْ،(المهديين)المقربين ْأسامي ْثالثة ْْواله ْكاسمي ْوأحمداسم ْاهلل ْعبد ْوهو ْأبي ْ،سم

 .( ) (وهوْأولْالمؤمنينْ،واالسمْالثالثْالمهدي

، وقد ن  فيها على والة األمر من بعده إىل قيام هذه هي وصية رسول اهلل حممد 
ته الطاهرة اليت طاملا قرهنا بكتاب اهلل يف الساعة وهم اثنا عشر إماما  واثنا عشر مهديا ، وهم عرت 

حديث الثقلني الذي فهم منه ابن حجر وغريه ضرورة وجود رجل من أهل البيت متأهل 
ويف أحاديث احلث على التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم ): للتمسك به كما القرآن، قال
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 لعزيز كذلك، وهلذا كانوامنهم للتمسك به إىل يوم القيامة، كما أن الكتاب ا متأهل انقطاع
 .( ) (ألهل األرض أمانا  

أهل  هذا اخلرب يفهم وجود من يكون أهال للتمسك به من: قال الشريف): وقال املناوي
التمسك هبم   البيت والعرتة الطاهرة يف كل زمن إىل قيام الساعة حىت يتوجه احلث املذكور إىل

 .(9) (أهل األرض ألرض فإذا ذهبوا ذهبألهل ا كما أن الكتاب كذلك، فلذلك كانوا أمانا  

وما يف الوصية أكيد أنه ليس بغريب على قلوب وأذهان املسلمني، فأحاديث االثين عشر 
، روى البخاري يف صحيحه يف باب االستخالف خليفة وأمري من قريش ليست خبافية عنهم
. ا عشر أمريا  يكون اثن: يقول النيب  سعمت): قال ،من كتاب األحكام عن جابر بن مسرة

واحلديث رواه مسلم والرتمذي  (.كلهم من قريش: إنه قال: فقال أيب. فقال كلمة مل أمسعها
ويف  (.إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا عشر خليفة): وأبو داود، ولفظ مسلم

 يزال ال): ويف لفظ له أيضا   (.ال يزال أمر الناس ماضيا  ما وليهم اثنا عشر رجال  ): لفظ له
 (.اإلسالم عزيزا  إىل اثين عشر خليفة

ذكرهم كعب األحبار كما أخرجه عنه ابن أيب حامت يف ( االثين عشر+ االثين عشر )بل أن 
أي علي بن احلسني الذي يف  -ذكر ): تفسريه، أي نفس مضمون وصية النيب املباركة، يقول

 عمرو، بن صفوان ثنا مسلم، بن وليدال ثنا اخلطيب، أيب بن حيىي عن–سند الرواية اليت قبلها 
 كان فإذا عشر، اثنا هم: قال األحبار، كعب عن البكايل، عمرو عن عبيد، بن شريح عن
 :فقرأ ،األمة هذه اهلل وعد وكذلك مثلهم عشر اثنا عشر اثين مكان فيجعل انقضائهم عند
 الذين استخلف كما األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات وعملوا منكم امنوا الذين اهلل وعد"
 .( ) (..إسرائيل ببين فعل وكذلك "قبلهم من

يبقى بالنسبة إىل الوصية املقدسة قد يعتذر من يريد التخّلف عن ركب خلفاء اهلل بأهنا واردة 
 :واجلواب يف أصول الشيعة وليست يف كتب السنة،

                                                           

 . 0 ص: الصواعق المحرقة - 
 .5 ص  ج: فيض القدير -2
 .2420ص 0ج: تفسير ابن أبي حاتم الرازي - 
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عنهم  ألخذ، واجلميع مطالب بامن روى الوصية هم أبناء النيب وعرتته الطاهرة : أوالًْ
 .بال فرق يف ذلك بني من يدعي التسنن ومن يدعي التشيع

 اوحاشإن الوصية عند حضور الوفاة مما كتبها اهلل على عباده يف حمكم كتابه الكرمي،  :ثانياًْ
من خمالفة حمكم الكتاب، والرواية اليتيمة اليت وردت يف مجيع كتب املسلمني اليت  نيب اهلل 

يلة وفاته هي ما نقلته أعاله، فيجب على اجلميع األخذ هبا؛ ألن تركها تبني وصيته املكتوبة ل
 .يعين اهتام رسول اهلل مبخالفته حمكم الكتاب، وحاشاه من ذلك

إّن علماء السنة قد أخذوا بروايات كثرية وقع يف أسانيدها رجال من الشيعة وقد  :ثالثاًْ
 :منهمخ ، أحصى منهم السيد شرف الدين يف كتاب املراجعات مائة ش

وأوضح أنه شيخ البخاري الذي  إمساعيل بن أبان الوراق الكويف، ذكره الذهيب يف ميزانه . 
 .قال بصدقه، وهو ممن احتج به يف صحيحه

أخرج له  إمساعيل بن زكريا، ترجم له الذهيب ون  على تشيعه وصدقه، وهو ممن .9
 .أصحاب الصحاح الستة

وغريه على تشيعه ونقل عن شعبة وسفيان ورعه  جابر بن يزيد اجلعفي، ن  الذهيب . 
 .أبو داود والنسائي، ونقل مسلم عن ابن اجلراح عنه يف صحيحه أخرج لهوصدقه، وقد 

حبيب بن أيب ثابت األسدي، عّده ابن قتيبة يف معارفه والشهرستاين يف ملله من  .4
 .صحاح الستةرجاالت الشيعة، وذكره الذهيب يف ميزانه،وهو ممن احتج به أصحاب ال

 .احلكم بن عتيبة، ن  على تشيعه ابن قتيبة يف معارفه، واحتج به البخاري ومسلم . 

خالد بن خملد شيخ البخاري، ن  على تشيعه وصدقه ابن سعد يف طبقاته والذهيب  .0
 .وغريهم، وهو ممن أخرج له البخاري ومسلم يف صحيحيهما

ن رجال الشيعة ونقل صدقه وتوثيقه الكثري زيد بن احلباب التميمي، عّده ابن قتيبة م .8
 .منهم الذهيب يف ميزان االعتدال، وهو ممن احتج حبديثه مسلم يف صحيحه
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سليمان بن صرد اخلزاعي، وتشيعه واالعرتاف بورعه وعبادته ذكرها ابن سعد يف طبقاته  .2
 .وابن حجر يف إصابته وغريهم، وهو ممن أخرج له البخاري ومسلم يف صحيحيهما

شريك بن األعور الكويف، ذكر ابن قتيبة يف املعارف أنه من رجال الشيعة، وهو ممن . 2
، وقال ابن خلكان (لكلْنبيْوصيْووارث،ْوعليْوصييْووراثي: )روى حديث النيب 

  .يف وفياته بصدقه، وهو ممن احتج حبديثه مسلم يف صحيحه وأصحاب السنن األربعة

بة والشهرستاين وغريهم من رجال الشيعة، واحتج به شعبة بن احلجاج، عده ابن قتي .1 
 .أصحاب الصحاح الستة

فهؤالء كلهم من رجاالت الشيعة ون  علماء أهل السنة كالذهيب وابن . وغريهم الكثري
سعد وابن قتيبة والشهرستاين وغريهم على صدقهم ووثاقتهم ورواية أصحاب الصحاح والسنن 

ما بني أيدي املسلمني  نّ إبل !! صية جملرد كون راويها شيعي فلماذا إذن يردوا رواية الو . عنهم
 -كما يقولون   -من مصحف يتلونه إمنا هو برواية حف  عن عاصم بن أيب النجود، وحف  

شيعي ويأخذون منه ما نقله من قراءة، يف ذات الوقت الذي يتهمونه بالكذب فيما عدا ذلك 
ساس الذي يعتمدونه يف األخذ مرة برواية فيها رجل وليتهم أبرزوا األ. من روايات الفقه وغريها
 من الشيعة والرتك أخرى ؟؟

كبار علماء اجلرح والتعديل، ولكن  ويف مقابل ذلك جند أّن بعض رواة أهل السنة وثقهم
رواياهتم عرض اجلدار جملرد أهنا  -وأشباههم من احلاسدين خرية خلق اهلل  -يقذف الوهابيون 
الذي بقي على اعتباره " سليمان األحول"م مساعه، ومل يكن حاهلم حال بينت أمرا  ال يروق هل
 :ومنهم !! يف رزية اخلميس " الثالثة"عندهم بادعائه نسيان 

لته ووقاره ونبله ، فمع اعرتاف كبارهم جباليخالد بن عبيد العتكي، أبو عاصم البصر  . 
خرج له أوتعظيمه من قبل العلماء حىت إن ابن املبارك كان يسّوي عليه ثيابه إذا ركب، وقد 

 أنس عن ىرو ): مسلم يف صحيحه وابن ماجة، ومع هذا ذكره ابن حبان يف الضعفاء وقال

http://www.rafed.net/books/aam/vasiyyaton-nabi/index.html
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هذا : لعلي رسول الّله : عن أنس عن سلمان، قال: منها..  أصول هلا ما موضوعة نسخة
 .( ) (صيي وموضع سري وخري من أترك بعديو 

باإلمام احلافظ الصدوق، ووثّقه ابن معني، : وصفه الذهيبعلي بن هاشم بن الربيد،  .9
وأخرج له . صدوق، وجعله ابن حبان يف الثقات: وقال أبو زرعة. وعلي بن املديين وطائفة

. وذكره يف تارخيه الكبريمسلم يف صحيحه واألربعة يف سننهم، والبخاري يف األدب املفرد، 
 ،ومع ذلك فقد جعله العقيلي يف الضعفاء .(9) ليس به بأس: وقال أمحد بن حنبل والنسائي
إن أفضل األنبياء نبينا وإن أفضل : روى عن سلمان): قوله إنه ونقل عن عيسى بن يونس

 .( ) (األوصياء وصينا وإن أفضل األسباط سبطانا

ونقل اخلطيب عن حمّمد بن . (حمّلة الصدق): قال ابن حجر، حمّمد بن احلسني األزدي . 
ورموه بالضعف ملا نُِقل يف . جعفر بن عالن أنه ذكره باحلفظ وحسن املعرفة باحلديث وأثىن عليه

ابن محدان، فأهدى له كتابا  يف مناقب أمري  دمي أنه قدم على سيف الدولةنتاريخ حلب البن ال
ي وص وعلي موسى وصي ويوشع.. ) :كان يقول أنه النجار ابن ونقل عن، Xاملؤمنني علّي 

 .(4) (وصيه من أفضل فوصيه موسى من أفضل وحممد حممد

وكان من العابدين، ذكره احلسن بن صاحل : قال الذهيبناصح بن عبد اهلل الكويف، . 4
وقد وصفوه بالضعف وعدم  .وأخرج حديثه الرتمذي وابن ماجة. صاحل، نعم الرجلرجل : فقال

قلت يا ): الثقة وتركوا حديثه ملا رواه عن مساك بن حرب عن أيب سعيد اخلدري عن سلمان قال
؟ فسكت عيّن، فلما كان بعُد قال يا سلمان إّن وصيي  رسول الّله لكل نيب وصّي فمن وصيك

 .( ) (ترك بعدي ينجز موعدي ويقتضي ديين علي بن أيب طالبوموضع سّري وخري من أ

                                                           

 .26 رقم   2ص  ج: ، تهذيب التهذيب 2 رقم  62ص 6ج: لسان الميزان: انظر - 
  ج: ، ضعفاء العقيلي6 4رقم 62 ص 5ج: ، تهذيب التهذيب22رقم 62 ص 0ج: سير أعالم النبالء -2
 .الهامش 255ص
 .248 رقم  255ص  ج: ضعفاء العقيلي - 
 .645رقم 68 ص 5ج: ابن حجر –لسان الميزان : انظر -6
 . 52رقم 250ص 8 ج: ، تهذيب التهذيب0200رقم 268ص 6ج: ميزان االعتدال: انظر -5
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شيخ احملدثني بوصفه علماء اجلرح والتعديل  ،(املستدرك)احلاكم النيسابوري صاحب  . 
مع ذلك فقد اهّتموه بالتشّيع و . ( ) إمام صدوق، ثقة يف احلديث وصاحب التصانيف، وأنه

ومن ): قال الذهيب. وإمامتهم تصحيحه أحاديث يف فضل أهل البيت نتيجة الرفض و 
  .(9) (إن علّيا  وصي: قوله...  شقاشقه

رغم  -وليس خبفي أن ردهم هلذه الروايات واهتام أصحاهبا بالضعف . وهناك الكثري غريهم
، Xذكرهم لسيد األوصياء اإلمام علي مل يكن لوال  -اإلذعان بصالحهم وصدقهم 

  .والقضية باتت واضحة جلية لكل منصف وطالب حق

أمر يعرفه الكثري، وقد تناقله  Xعلى علي  (الوصي)إطالق  يفعلون هذا، برغم أن
إىل الرواة الكثري من الصحابة والتابعني واللغويني وغريهم، وهذا بعض من ذكر  باإلضافة
 :ا سطرته املدوناتمم" الوصي"بصفة   Xعليا  

أخرج احلاكم يف مستدركه واملقريزي يف إمتاعه وغريهم خطبة اإلمام أبو حممد احلسن  . 
 عرفين، فقد عرفين من الناس يهاأ): ، فكان منهاXبعد شهادة أمري املؤمنني  Xالسبط 
 النذير، وأنا الوصي، ابن وأنا البشري، ابن وأنا النيب، ابن أنا علي، بن احلسن فأنا يعرفين مل ومن
 .( ) (.. املنري السراج ابن وأنا بإذنه، اهلل إىل الداعي ابن وأنا

، وصيك فمن وصيا   نيب لكل إن، اهلل رسول يا: قلت: قال، سلمان نع): أخرج اهليثمي .9
 من تعلم: قال، لبيك: قلت إليه فأسرعت، سلمان يا: فقال رآين بعد كان فلما عين فسكت
 نإف: قال، يومئذ أعلمهم كان ألنه: قلت، مل: قال، نون بن يوشع، نعم: قال، موسى يوص
 رواه. طالب أيب بن علي دييني ويقض عديت وينجز بعدي أترك من وخري يسر  وموضع وصيي
 بيته أهل من بعدي أترك من وخري وقوله، باخلالفة ال بأهله أوصاه أنه وصيي: وقال الطرباين
 .فراجع ،وقد مر احلديث عن ناصح. (4) (مرتوك وهو اهلل عبد بن ناصح إسناده ويف ،

                                                           

 .42 ص 5 ج: سير أعالم النبالء: انظر - 
 . 52رقم 250ص 8 ج: ، تهذيب التهذيب0200رقم 268ص 6ج: ميزان االعتدال -2
 .52 ص  ج: ، المستدرك52 ص   ج: ع اإلسماع للمقريزيإمتا: انظر - 
 .6  ص 2ج: مجمع الزوائد -6
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 اإلمام عن حدث إذا اجلعفي يزيد ابن جابر كان): قال الذهيب يف ترمجة جابر اجلفعي . 
 .( ) (األوصياء وصي حدثين: يقول الباقر

 معاوية قتال على الكوفة أهل حترض صفني يف البارقية احلريش بنت اخلري أم خطبت .4
 الويف، والوصي العادل، اإلمام إىل اهلل رمحكم هلموا): فيها قالت مما نفكا العصماء، خطبتها
 .(9) (.. األكرب والصديق

 به مسي عنه، تعاىل اهلل رضي علي لقب: كغين والوصي،): قال الزبيدي يف تاج العروس . 
 .( ) (ومسته وسببه  اهلل رسول بنسب ومسته ونسبه سببه التصال

 :يف الشعر Xوصفا  لإلمام علي " الوصي"هذا بعض ما جاء يف ذكر  .0

 :عبد اهلل بن عباس، قال -

 .(4) منازل من هل قيل إن وفارسه       أهله دون من اهلل رسول وصي

 :صفني قال يف ،املطلب عبد بن احلارث بن املغرية -

 .( ) انشر  قد اهلل وكتاب وصهره         قائدكم اهلل رسول وصي هذا

 :، قالاملطلب عبد بن احلرث بن يانسف أيب بن اهلل عبد -

 تائبهك سالت يوم بدر وصاحب         خيرب صاحب ذاك علي ومنا

 .(0) يقاربه ذا ومن يدانيه ذا فمن        عمه وابن املصطفى النيب وصي

 :اجلمل يوم أنشأها أبيات منقال  ،بدريا   وكان التيهان، بن اهليثم أبو -

 
                                                           

 . 0 ص  ج: ميزان االعتدال - 
 .264ص 2ج: ، جواهر المطالب البن الدمشقي0 ص: بالغات النساء البن طيفور: انظر -2
 .225ص 28ج: تاج العروس - 
 .56 ص  ج: ، الفتوح البن اعثم5 6ص: وقعة صفين البن مزاحم -6
 . 4 ص  ج: ، الفتوح البن اعثم05 ص: وقعة صفين البن مزاحم -5
 .  6 ص  ج: شرح نهج البالغة للمعتزلي -4
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 .( ) األسرار وباحت اخلفاء برح             وولينا إمامنا الوصي إن

 :أيضا   ملاجل يومقال  بدري، وهو الشهادتني، ذو ثابت بن خزمية -

 والده أنت إمنا سفيه مبايل          وعيبه علي عن خلي أعائش

 .(9) شاهده ذاك من كان ما على وأنت      أهله دون من اهلل رسول وصي

 :جرير بن عبد اهلل البجلي، قال -

 .( ) املثل يضرب به األوىل وفارسه          أهله دون من اهلل رسول وصي

عبد اهلل بن بديل : والكثري من الصحابة والتابعني ممن كانت له أشعار يف ذلك، منهم
اخلزاعي، وزياد بن لبيد األنصاري، وسعيد بن قيس اهلمداين، وعمر بن حارثة األنصاري، 

 .واألشعث بن قيس الكندي، وغريهم

وصي رسول اهلل  Xهل بقي شيء للباحث عن احلق لكي يعرف أّن عليا  : ما  أقولختا
، وهل ال زالت الثالثة املنسية بزعم سليمان األحول مل تتضح ملن خياف اهلل سبحانه، أو 

وما خصه اهلل ورسوله الكرمي به مما صح عنده ليعرف  Xأسطر له فضل علي  يريد الوهايب أن
أحد، ولوال خوف اإلطالة لذكرت  -بعد حبيب اهلل حممد روحي فداه  - مقامه الذي ال يدانيه

اء حديث الدار واملنزلة واملؤاخاة والثقلني والغدير والسفينة وعشرات بل مئات مما ورد يف للقرّ 
بن أيب أمري املؤمنني وسيد الوصيني وقائد الغر احملجلني اإلمام أيب احلسن أسد اهلل الغالب علي 

كله هلل،   بني والدته يف بيت اهلل وشهادته يف بيت اهلل وقد كان ما بني هذا وذاك طالب مما كان
 :فلله درك سيدي وهل ولدت حرة مثلك روحي فداك، ولكنها قيلت قدميا  وإىل اليوم

 متسافل الدرجات حيسد من عال...  إن حيسدوك على عالك فإمنا 
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تكتبين من شيعته وشيعة أبنائه الغر  إليك أتوسل وأمد يدا  خالية وأنت الكرمي أن ،يا رب
ويف سجل أنصارهم لعلمي بأنه وشيعته هم الفائزون كما ( صلوات ريب عليهم أمجعني)امليامني 

  .، واحلمد هلل رب العاملنيقال حبيبك وصفيك 

* * * 

 حبقه باخلالفة؟ Xهل طالب اإلمام علي . 03

 :قال الوهايب

لثالثة كانت لوالية علي رضي اهلل عنه فأين كان علي بأن الوصية ا ولو سلمنا معكم جدال  )
ملاذا مل حياججهم هبا ويقول هلم قد أوصى الرسول لكم بثالث وصايا الثالثة هي والييت  وقتها ؟
وهل كان معهم إذ  علي رضي اهلل عنه األمة بالوصية الثالثة ؟ اإلمامأين حاجج  عليكم ؟؟

لو أجاب اليماين على سؤال واحد  صايا الثالث ؟أوصاهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالو 
الوالية "بأن ما دسه اليماين بقوله أن الوصية الثالثة هي  لسقط ما يدعوا إليه ولعلمتم مجيعا  

 .(رضي اهلل عنه وأرضاه "لعلي

 X اإلمام! هل تعرف معىن الدس يا فهيم ؟! ما هو الذي دسسناه يا هذا ؟ :أقول
نسياهنا، وقد بينت لكل طالب حق حقيقتها وهي " أحولكم"ليت زعم أوضح للمسلمني الثالثة ا

 .أوالًْهذا . Xال تعدو ما كشفه املهدي أمحد احلسن 

تكررها وال تعي قولك، فهل  عدة أسئلة -بنظرك  -أراك تكثر من الكالم وتعدد  :ثانياًْو
أين كان ): ولما الفرق بني سؤالك األ: أجبين أنت ترى أن كل القراء عوران مثلك ؟؟ اآلن

ملاذا مل ): ؟؟ وما هو الفرق بني سؤالك الثاين (أوصاهم هل كان معهم إذ): والرابع (علي وقتها
؟؟  (أين حاجج اإلمام علي بالوصية الثالثة): وسؤالك الثالث بعده مباشرة (حياججهم هبا

 .احلمد هلل على نعمة العقل واهلداية واالبتعاد عن السفه واجلهل

ومناشدته من اغتصبه حقه ظلما   Xعض مواضع احتجاج أمري املؤمنني هذه ب: ثالثاًْ
 .وعدوانا ، وهي جمرد أمثلة ملن يطلب حقا  
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 بيعة وجهه اهلل كرم علي إباية"قال ابن قتيبة الدينوري يف اإلمامة والسياسة حتت عنوان  - 
 رسوله، وأخو اهلل عبد أنا: يقول وهو بكر أيب إىل به أتى وجهه اهلل كرم عليا   إن مث)": بكر أيب
 يل، بالبيعة أوىل وأنتم أبايعكم ال منكم، األمر هبذا أحق أنا: فقال بكر، أبا بايع له فقيل
 أهل منا وتأخذونه ، النيب من بالقرابة عليهم واحتججتم األنصار، من األمر هذا أخذمت
 منكم، حممد نكا ملا منهم األمر هبذا أوىل أنكم لألنصار زعمتم ألستم ؟ غصبا   البيت
 األنصار على به احتججتم ما مبثل عليكم احتج وأنا اإلمارة، إليكم وسلموا ،املقادة فأعطوكم
. تعلمون وأنتم بالظلم فبوءوا وإال تؤمنون كنتم إن فأنصفونا وميتا   حيا   اهلل برسول أوىل حنن
 له واشدد طره،ش لك حلبا   احلب: علي له فقال تبايع، حىت مرتوكا   لست إنك: عمر له فقال
 (.غدا   عليك يردده أمره اليوم

احلب حلبا  لك "على ( حمقق الكتاب واألستاذ باألزهر)يعلق الدكتور طه حممد الزيين 
 .( ) (غدا   ليبايعك اليوم تبايعه فأنت نصيب منه لك يكون فعال   أفعل يأ)": شطره

م مبا ألزموا به أنفسهم يلزم القو  -وهو احلكيم  -يف احتجاجه هذا  Xأمري املؤمنني  إنّ 
أو تريد من !! ، فهل تراهم أجابوه ؟(األنصار على به احتججتم ما مبثل عليكم احتج وأنا)

هجر، غلبه )باب مدينة علم الرسول أن حيتج عليهم بالوصية فيه وال زالت كلمات السوء 
 !!!الئلومواقف قلة األدب من رفع األصوات والتنازع مل مير عليها سوى ساعات ق( الوجع

 يا اهلل اهلل: وجهه اهلل كرم علي فقال): حبقه Xيكمل ابن قتيبة عن مطالبة اإلمام علي 
 وقعور دوركم إىل بيته، وقعر داره عن العرب يف حممد سلطان خترجوا ال املهاجرين، معشر
 اسالن أحق لنحن املهاجرين معشر يا فواهلل وحقه، الناس يف مقامه عن أهله تدفعوا وال بيوتكم،
 دين يف الفقيه اهلل، لكتاب القارئ فينا كان ما منكم األمر هبذا أحق وحنن البيت، أهل ألنا به
 بينهم القاسم السيئة، األمور عنهم املدافع الرعية، بأمر املضطلع اهلل، رسول بسنن العامل اهلل،

 فقال. بعدا احلق نم فتزدادوا اهلل سبيل عن فتضلوا اهلوى تتبعوا فال لفينا، إنه واهلل بالسوية،
 أليب بيعتها قبل علي يا منك األنصار مسعته الكالم هذا كان لو: األنصاري سعد بن بشري

                                                           

 .، تحقيق الدكتور طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع0 ص  ج: اإلمامة والسياسة - 
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 اهلل رسول بنت فاطمة حيمل وجهه اهلل كرم علي وخرج: قال .اثنان عليك اختلف ما بكر،
 بنت يا: نيقولو  فكانوا ،النصرة متسأهل األنصار جمالس يف ليال   دابة على وسلم عليه اهلل صلى
 ما بكر أيب قبل إلينا سبق عمك وابن زوجك أن ولو الرجل هلذا بيعتنا مضت قد اهلل، رسول
 أنازع وأخرج أدفنه، مل بيته يف  اهلل رسول أدع أفكنت: وجهه اهلل كرم علي فيقول به، عدلنا
 هللا ما صنعوا ولقد له، ينبغي كان ما إال احلسن أبو صنع ما: فاطمة فقالت ؟ سلطانه الناس
 .( ) (وطالبهم حسيبهم

عدة من احلفاظ بطرق شىت تنتهي إىل أيب ذر  اأخرجهوقد  ،يوم الشورى Xته مناشد -9
: كالبخاري يف التاريخ الكبريإشارة   أشار إليهمنهم من  ، إال أنّ (عامر بن واثلة) وأيب الطفيل

من طريق  8 قم بر  ، ومنهم من اقتطع منه حمل حاجته كالذهيب يف كتاب الغدير29 ص9ج
، وابن   2 رقم  122 ص  ق: وابن عبد الرب يف االستيعاب هبامش اإلصابةالطربي، 

ومنهم من رواه بطوله على اختالف يسري يف . 0  و 90 ص: حجر يف الصواعق احملرقة
 .كغريه من األحاديث  اللفظ

وله، وعنه وممن أخرجه ابن جرير الطربي، رواه عنه الذهيب، ورواه احلافظ الطرباين بط
ن رواه احلاكم يف كتابه يف حديث ممو . ، ورواه احلافظ الدارقطين4  ح: اخلوارزمي يف املناقب

 .4  : الطري، ورواه احلافظ ابن مردويه، ومن طريقه أخرجه اخلوارزمي يف املناقب

واحلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،    ح: وأخرجه بطوله ابن املغازيل يف كتاب املناقب
تنتهي إىل أيب  49  و  4  و 41  بعدة طرق باألرقام  Xرمجة أمري املؤمنني يف ت

 9ج: وأورده السيوطي بطوله عن أيب ذر يف مجع اجلوامعأيضا ، يف ترمجة عثمان و الطفيل، 
، واهلندي يف كنز  9ص: ، ويف مسند فاطمة00 ص 9ج: وعن أيب الطفيل ، 0 ص

 . 494 و  494 ح 890 -8 8ص  ج: العمال

طالب يوم الشورى  قال علي بن أيب) :ابن عساكر يف تارخيهذا بعض مناشدته مما نقله وه
مث  ،رده وال يقول خالفه واهلل ألحتجن عليهم مبا ال يستطيع قرشيهم وال عربيهم وال عجميهم

                                                           

 .2 ص: المصدر السابق - 
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وسعد وهم أصحاب الشورى  قال لعثمان بن عفان ولعبد الرمحن بن عوف والزبري ولطلحة
د اهلل ال هو أفيكم أحد وحّ إإله  أنشدكم باهلل الذي ال: كان قدم طلحةوكلهم من قريش وقد  

بني  آخىغريي إذ  أنشدكم باهلل أفيكم أحد أخو رسول اهلل  :قال.. اللهم ال :قالوا ؟ قبلي
 :قالوا؟ هارون من موسى إال أين لست نيب  بيين وبني نفسه وجعلين منه مبنزلة فآخىاملؤمنني 
وكنت معه  أبوابكم وفتح بايب  رسول اهلل أفيكم مطهر غريي إذ سد أنشدكم باهلل :قال .ال

أفيكم أحد أحب إىل اهلل وإىل  نشدتكم باهلل: قال. اللهم ال :قالوا؟ ..يف مساكنه ومسجده 
ألعطني الراية إىل من حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل  رسوله مين إذ دفع الراية إيل يوم خيرب فقال

يف   أقرب إىل رسول اهلل نشدتكم باهلل هل فيكم أحد :قال ..اللهم ال :قالوا؟ ..ورسوله 
.. اللهم ال :قالوا؟ أبناءه ونساءه نساءه غريي  نفسه وأبناه  ومن جعله رسول اهلل الرحم
اللهم  :قالوا؟ مع املالئكة غريي    حد ويل غمض رسول اهللأأفيكم  نشدتكم باهلل :قال
يقلبونه يل كيف أشاء  مع املالئكة   ويل غسل النيب م أحدنشدتكم باهلل أفيك :قال .ال

حىت   عهده برسول اهلل آخر أحد كان نشدتكم باهلل أفيكم :قال .اللهم ال :قالوا؟ غريي 
 نشدتكم باهلل أفيكم أحد قضى عن رسول اهلل :قال .اللهم ال :قالوا؟ يف حفرته غريي وضعه
فتنة  وإن أدري لعله :تعاىل وقد قال اهلل :قال .للهم الا :قالوا؟  بعده ديونه ومواعيده غريي 

 .( ) (لكم ومتاع إىل حني

 نصبه من أمنكم باهلل أنشدكم قال): عن عامر بن واثلة ما يلي (9) وفيما أخرجه ابن مردويه
 .( ) (ال اللهم: قالوا ؟ غريي للوالية خم غدير يوم  اهلل رسول

 ذكر فجرى بالرحبة، X علي مع كنا): اسعب ابن عن بسنده مردويه ابنأخرج  - 
 حمل منها حملي أنّ  ليعلم وإنه فالن، تقمصها لقد واهلل، أما: فقال فيها، عليه تقدم ومن اخلالفة

                                                           

 :وانظر هذا الرابط.   6ص 62ج: تاريخ دمشق - 
=bkid?php.results_search_book/booksww/com.islamww.www://http 288=id& 256  
الحافظ المجود : )، قال الذهبي ه 8 6حمد بن موسى ابن مردويه األصفهاني المتوفى سنة اإلمام أبو بكر أ -2

العالمة، محدث أصبهان، كان من فرسان الحديث، فهما يقظا  متقنا ، كثير الحديث جدا ، ومن نظر في تواليفه عرف 
خرج حديث األئمة، وسمع  الحافظ العالمة،: )وقال الصفدي. 80 ص 5 ج: سير أعالم النبالء( محله من الحفظ

( كان إماما  حافظا  ثقة سمع الكثير: )وقال ابن تغري بردى.  08ص 0ج: الوافي بالوفيات( الكثير بأصبهان والعراق
 .265ص 6ج: النجوم الزاهرة

 .5  ص: مناقب علي بن أبي طالب - 
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 عنها وطويت ،ثوبا   دوهنا فسدلت. الطري إيل يرقى وال السيل، عين ينحدر الرحا، من القطب
 فيها يهرم عمياء، طخية على أصرب أو جذاء، بيد أصول أن بني أرتأي وطفقت كشحا،
 هاتا على الصرب أنّ  فرأيت. ربه يلقى حىت مؤمن فيها ويكدح الصغري، فيها ويشيب الكبري،
 لسبيله األول مضى حىت هنبا، تراثي أرى شجا، احللق ويف قذى، العني ويف فصربت أحجى،
 .بعده فالن إىل هبا فأدىل

 جابر خيأ حيان ويوم         كورها على يومي ما شتان

 ضرعيها، تشطرا ما لشد وفاته، بعد عقدها آلخر إذ حياته يف يستقيلها هو بينا!  عجبا فيا
 منها، واالعتذار فيها العثار ويكثر مسها، وخيشن كلمها، يغلظ خشناء، حوزة يف فصريها
 اهلل لعمر الناس فمين. تقحم هلا أسلس وإن خرم، هلا أشنق إن الصعبة، كراكب فصاحبها
 لسبيله مضى إذا حىت احملنة، وشدة املدة، طول على فصربت. واعرتاض وتلون مشاس،و  خببط
 منهم األول مع يفّ  الريب اعرتض مىت!  وللشورى هلل فيا. أحدهم أين زعم مجاعة يف جعلها
 رجل فصغا . طاروا إذ وطرت أسفوا، إذ أسففت لكنين!  النظائر هذه إىل أقرن صرت حىت
 نثيله بني حضنيه نافجا   القوم ثالث قام أن إىل. وهن هن مع لصهره، اآلخر ومال لضغنه، منهم

 فتله، انتكث أن إىل الربيع، نبتة اإلبل خضم اهلل مال خيضمون أبيه بنو معه وقام ومعتلفه،
 .( ) (بطنته به وكبت عمله، عليه وأجهز

ن وكبار و وأبناؤه الطاهر  Xوهناك الكثري من االحتجاجات اليت أقامها أمري املؤمنني 
الصحابة والتابعني من أوليائهم يف كل فرصة ساحنة، ال يسع اجملال لذكرها وهي مذكورة يف  

  .كتب الفريقني

  :واألخرى البن عباس ألهل البيت  ولتتميم الفائدة أضيف اثنتني منها واحدة

                                                           

 .5  ص: مناقب علي بن أبي طالب - 
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: له فقال ، اهلل رسول منرب على وهو بكر أيب إىل X علي بن احلسناإلمام  جاء -4
 .( ) املنرب على وهو عمر مع ذلك حنو X سنيلإلمام احل ووقع ،(أبيْمجلسْعنْنزلا)

حماورة جرت بني عمر  -كما نقل ابن أيب احلديد عنه   -أخرج صاحب تاريخ بغداد  - 
 جعفر، بن اهلل عبد يعين فظننته: قال عمك، ابن خلفت كيف): وسؤال األول له وابن عباس،

: قلت: قال البيت، أهل عظيمكم عنيت إمنا ذلك أعن مل: قال ،أترابه مع خلفته: فقلت: قال
 بقي هل حمتنيها إنك البدن دماء عليك اهلل عبد يا: قال. القرآن يقرأ وهو الغرب ميتحب خلفته
 قال ؟ عليه ن  اهلل رسول أن أيزعم: قال. نعم: قلت: قال ؟ اخلالفة أمر منيء ش نفسه يف
: فقال - باخلالفة عليه اهلل رسول ن  من – يدعي عما أيب سألت وأزيدك: قلت: عباس ابن
 عذرا، يقطع وال حجة، يثبت ال ومنقول ذر أمره يف اهلل رسول من كان: عمر فقال، صدق
 .(9) (.. ذلك من فمنعته بامسه يصرح أن مرضه يف أراد ولقد اما وقت أمره يف يربع كان ولقد

  :هنج البالغةمما ورد يف  Xهذه بعض أقوال أمري املؤمنني  -0

 عليه نعمتهم جرت من هبم يسوى وال أحد األمة هذه من  حممد بآل يقاس ال) -
 حق خصائ  وهلم التايل يلحق وهبم، الغايل يفئ إليهم، اليقني وعماد، الدين أساس هم. أبدا  
 .9: خطبة( والوراثة الوصية وفيهم، الوالية

 أدت ما إليكم وأديت. أممهم هبا األنبياء ظوع اليت املواعظ لكم بثثت قد إين الناس يهاأ) -
: خطبة( السبيل ويرشدكم الطريق بكم يطأي غري  إماما   أتتوقعون .. بعدهم من إىل األوصياء
 2 . 

 .  : خطبة (حيزنا يف فأدخلناهم عليهم اختارنا اهلل أن إال قريش منا تنقم ما واهلل) -

كان كذلك يف مواقفه كلها رغم قساوة الذي مل يدخر شيئا  هلل،   Xإّن عليا  : أقولْمث
 .الدهر عليه وجهالة األعراب لقدره

                                                           

بن حجر كلتا القضيتين في المقصد الخامس، مما أشارت إليه آية ، إذ نقل ا48 ص: راجع الصواعق المحرقة - 
مع أبي بكر،  X، وقد أخرج الدارقطني قضية الحسن   من آيات الباب  6 المودة في القربى، وهي اآلية 

 .مع عمر Xوأخرج ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاته قضية الحسين 
 .28ص 2 ج: شرح نهج البالغة -2
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إنه ُمين : )، يقولXيوضح فيها حال اإلمام ( رمحه اهلل)وهذه كلمة للسيد شرف الدين 
 بنصوصها اخلالفة فادحان، خطبان جناحيه على مثل إذ أحد به مين مل مبا األيام تلك يف

 والفنت األكباد، يفتت وحنني الفؤاد تدمي بشكوى زهوتستف تستصرخه جانب إىل ووصاياها
 وهتدده ،اإلسالم واجتياح العرب، وانقالب اجلزيرة، شبه بانتقاض تنذره آخر جانب إىل الطاغية
 منافقون وهم األعراب، من حوهلم ومبن النفاق، على مردوا وقد املدينة، أهل من باملنافقني
 رسوله، على اهلل أنزل ما حدود يعلموا ال أن دروأج ونفاقا كفرا أشد هم بل الكتاب، بن 
 بني الشاتية، الليلة يف املطرية كالغنم بعده املسلمون وأصبح ، بفقده شوكتهم قويت وقد
 بنت وسجاح األفاك، خويلد بن وطليحة الكذاب، ومسيلمة ضارية، ووحوش عادية، ذئاب
 على - املسلمني وسحقاإلسالم  حمق يف - قائمون اهلمج، الرعاع وأصحاهبم الدجالة، احلرث
 بني علي فوقف..  باملرصاد للمسلمني كانوا وغريهم، والقياصرة واألكاسرة والرومان ساق،
 االحتفاظ أراد لكنه املسلمني، حلياة قربانا   حقه يقدم أن له الطبيعي من فكان اخلطرين، هذين
 عصا، للمسلمني هبما تشق ال وجه على هبا عنه عدل من على واالحتجاج اخلالفة، يف حبقه
 أسرع ولو قتال، بدون كرها   أخرجوه حىت بيته يف فقعد عدوهم، ينتهزها فتنة بينهم تقع وال
 الدين حفظ بني فعل فيما مجع لكنه برهان، لشيعته سطع وال حجة، له حمت ما إليهم

 .( ) (.. املسلمني خالفة من حبقه واالحتفاظ

 -له ووصاياه، إذ أخرج ابن حنبل  رسول اهلل  الذي مل يغب عنه قول Xاإلمام علي 
إنه  عليه وسلم صلى اهلل قال رسول اهلل) :قوله عنه -بإسناد صحيح كما يقول أمحد شاكر 

  .(9) (سيكون بعدي اختالف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل

 .حممد وعليكال ورب !! ؟ هل يرى حاسدوه اليوم أنه يعدو ما وّصاه به معّلمه حممد ف
: قال كموهل توفر له الناصر واملعني الذي يقوى به على تنفيذ حاكمية اهلل يف أرضه، و 

                                                           

 .، فما بعد05 ص: المراجعات - 
القاهرة، الطبعة  -محمد شاكر، مطبعة دار الحديث   ، تحقيق أحمد425حديث 642ص  ج: مسند أحمد بن حنبل -2

 .م225 هــ ، 4 6 األولى، سنة الطبع 
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ْعلىْوأغضيتْ،الموتْعنْبهمْفضننتْبيتي،ْأهلْإالْمعينْليْليسْفإذاْفنظرت)
 .( ) (العلقمْطعمْمنْأمرْوعلىْالكظم،ْأخذْعلىْوصبرتْالشجى،ْعلىْوشربتْالقذى،

 ملا األشرت مالك مع مصر أهل إىل بعثه له كتاب يف Xن حاله أختم مبا أورده يف بياو 
ْومهيمناًْْللعالمينْنذيراًْْْمحمداًْْبعثْسبحانهْاهللْفإنّْْبعد،ْأما): قال إذ ،إمارهتا واله

ْكانْماْفواهللْبعده،ْمنْاألمرْالمسلمونْتنازعْالسالمْعليهْمضىْفلماْالمرسلين،ْعلى
ْبيته،ْأهلْعنْْبعدهْمنْاألمرْهذهْتزعجْربالعْأنْبباليْيخطرْوالْروعيْفيْيلقي

ْفأمسكتْيبايعونه،ْفالنْعلىْالناسْانثيالْإالْراعنيْفماْبعده،ْمنْعنيْوهمنحّْْأنهمْوال
ْ،ْمحمدْدينْمحقْإلىْيدعوناإلسالمْْعنْرجعتْقدْالناسْراجعةْرأيتْحتىْيدي

ْْأنصرْلمْنإْفخشيت ْعليّْْبهْلمصيبةاْتكونْهدماًْْأوْثلماًْْفيهْأرىْأنْوأهلهاإلسالم
ْيزولْكماْكان،ْماْمنهاْيزولْقالئلْأيامْمتاعْهيْإنماْالتيْواليتكمْفوتْمنْأعظم

   .(9) (السحابْيتقشعْكماْأوْالسراب

 -وحاشاه  وليس عبثا   -، الذي شّبهك هارون أمة حممد .. فسالم عليك يا أبا احلسن 
، صديق األكرب والفاروق األعظم، سالم على ال(أنتْمنيْبمنزلةْهارونْمنْموسى: )به فقال

 .واحلمد هلل رب العاملني

* * * 

 

 

 

 

                                                           

 .28ص 2ج: ذكره المعتزلي في شرح النهج. 24خطبة : نهج البالغة - 
 .25ص 4ج: جوذكره المعتزلي في شرح النه. 42خطبة : نهج البالغة -2
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 :رزية اخلميس يف صحيح البخاري. 04

ْماْ: )والذي قال عنه يف اهلل سبحانه من أجل هداية خلقه، بعد أذى   ْمثل ْنبي ْأوذي ما
عاملني الذي مل يأل للإىل ربه، وألنه رمحة اهلل  ، اقرتب رحيل حبيب اهلل حممد (أوذيت

جهدا  يف النصح ألمته ورسم معامل اهلداية والنجاة هلا، أراد يف تلك الساعات الشدائد أن 
وبدل من  .يكتب للمسلمني ولألجيال القادمة منهم كتابا  عاصما  هلم مجيعا  من الضالل

استقبال احلاضرين من الصحابة ذلك األمر بالسرور وانشراح الصدور نراهم قد فعلوا العكس يف 
ويرتضيه أو يربره، وهل تربر الرزايا واملصائب، إنه  قى عارا  على من يدعي اإلسالممشهد يب
   .كما امساها ابن عباس" رزية اخلميس"حادثة 

 :أخرجها البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن عباس مخس مرات

أخربين : قال ،حدثين ابن وهب: قال ،حدثنا حيىي بن سليمان): يف باب كتابة العلم: األول
 ملا اشتد بالنيب  :قال ،ونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباسي

: ائتوين بدواة وقرطاس اكتب لكم كتابا  ال تضلوا بعده، فقال عمر: مرضه الذي مات فيه قال
قوموا عين ال : قد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهلل، وكثر اللغط، فقال النيب  إن رسول اهلل 
 .( ) (الرزية ما حال بيننا وبني كتاب رسول اهلل : قال ابن عباس. ندي التنازعينبغي ع

حدثنا ابن عيينة، : حدثنا قبيصة): (كتاب اجلهاد والسري)يف باب جوائز الوفد من : الثاني
يوم : أنه قال ،عن سليمان األحول، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

 اشتد برسول اهلل : مث بكى حىت خضب دمعه احلصباء، فقال اخلميس وما يوم اخلميس
بدا ، فتنازعوا وال ينبغي أوجعه يوم اخلميس فقال ائتوين بكتاب اكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده 

 .دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه: ، قالهجر رسول اهلل : عند نيب تنازع، فقالوا
وا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أخرج: وأوصى عند موته بثالث
 .(9) (أجيزهم، ونسيت الثالثة

                                                           

 .2 ص  ج: صحيح البخاري - 
 .  ص 6ج: صحيح البخاري -2
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 ،حدثنا حممد) (:أبواب اجلزية واملوادعة)من  يف باب إخراج اليهود من جزيرة العرب: الثالث
 ،مسع ابن عباس رضي اهلل عنهما ،مسع سعيد ابن جبري ،حدثنا ابن عيينة، عن سليمان األحول

 يوم ما عباس ابن يا: قلت احلصى دمعه بل حىت بكى مث اخلميس يوم وما اخلميس ومي :يقول
 بعده تضلوا ال كتابا   لكم اكتب بكتف ائتوين: فقال وجعه  اهلل برسول اشتد: قال اخلميس
 فيه أنا فالذي ذروين: فقال استفهموه أهجر ماله: فقالوا، تنازع نيب عند ينبغي وال فتنازعوا، أبدا  
 الوفد وأجيزوا، العرب جريرة من املشركني اخرجوا: قال، بثالث فأمرهم، إليه تدعوين مما خري
 .( ) (فنسيتها هلااق إن وإما، عنها سكت إن ماإ والثالثة، أجيزهم كنت ما بنحو

حدثنا سفيان، عن سليمان األحول، عن : حدثنا قتيبة) :يف باب مرض النيب ووفاته :الرابع
  اهلل برسول اشتد اخلميس يوم وما اخلميس ومي :قال ابن عباس: قال ،سعيد بن جبري

 تنازع نيب عند ينبغي وال فتنازعوا أبدا   بعده تضلوا لن كتابا   لكم اكتب ائتوين: فقال وجعه
 تدعوين مما خري فيه أنا فالذي دعوين: فقال عليه يردون فذهبوا استفهموه أهجر شأنه ما: وافقال
 كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا، العرب جزيرة من املشركني اخرجوا: لقا بثالث وأوصاهم، إليه

 .(9) (الثالثة عن وسكت، أجيزهم

حدثنا هشام، عن : حدثنا إبراهيم بن موسى): يف باب كتب املرضى، أنه قال :الخامس
أخربنا معمر، عن الزُهري، عن عبيد اهلل  ،حدثنا عبد الرزاق: وحدثين عبد اهلل بن حممد. معمر
، ويف البيت رجال ملا حضر رسول اهلل  :قال ،عبد اهلل، عن ابن عباس رضي اهلل عنهمابن 

إن : فقال عمر. هلم أكتب لكم كتابا  ال تضلوا بعده :فيهم عمر ابن اخلطاب قال النيب 
فاختلف أهل البيت فاختصموا، . النيب قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل

: قال رسول اهلل  ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو واالختالف عند النيب منهم من يقول 
 إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل : فكان ابن عباس يقول: قال عبيد اهلل. قوموا

 .( ) (وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم

                                                           

 .44 – 45ص 6ج: صحيح البخاري - 
 .5  ص 5ج: صحيح البخاري -2
 .2ص 5ج: صحيح البخاري - 
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اخلميس، وواضح أن الكلمات اليت هي املوارد اخلمسة اليت روى فيها البخاري رزية  ههذ
 :هي قيلت للنيب 

 .(إن رسول اهلل قد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهلل: فقال عمر): يف رواية حيىي بن سليمان -

 .(هجر رسول اهلل): يف رواية قبيصة -

 .(أهجر ماله) :يف رواية حممد -

 .(أهجر شأنه ما) :يف رواية قتيبة -

إن النيب قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب ) :يف رواية إبراهيم بن موسى -
 .(اهلل

ليعرف اجلميع احلقيقة، وتظهر حقيقة الدجل " التدليس"اآلن، لنرى ما يزعمه الوهايب من 
والنفاق اليت يتمتع هبا صاحب الرد، إذ ينقل أوال  ما أخرجته عن البخاري يف املورد الثاين، 

 :فيقول

 (9/ )احملطه الثانية)

هو ن  احلديث  (كذا) وهذ.   ص 4ج: صحيح البخاري) :يقول اليماين يف اهلامش
عن ابن عباس  ،عن سعيد بن جبري ،عن سليمان األحول ،حدثنا ابن عيينة": عند البخاري
مث بكى حىت خضب دمعه احلصباء،  ،يوم اخلميس وما يوم اخلميس: أنه قال ،رضي اهلل عنهما

ائتوين بكتاب اكتب  :اهلل عليه وسلم وجعه يوم اخلميس فقال اشتد برسول اهلل صلى: فقال
هجر رسول اهلل صلى : بدا ، فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع، فقالواألكم كتابا  لن تضلوا بعده 
: دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه، وأوصى عند موته بثالث: اهلل عليه وسلم، قال

 (.العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة أخرجوا املشركني من جزيرة

 :مث يعلق عليه قائال  
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قد أثبتنا فيما سبق كذبه وتدليسه يف شأن اليعقويب واآلن يكذب على أحد أكابر  :أقول
 .علماء أهل السنة واجلماعة وهو البخاري

 ."سلمهجر رسول اهلل صلى اهلل عليه و : فقالوا"يقول عند سرده الرواية 

 .ننظر إىل كتاب البخاري ونرى من الكاذب

ث هنها ُسْفيهاُن، عهْن  "حديث مرفوع"  1 4: رقم احلديث: )هذا ن  الرواية ث هنها قُ ت هْيبهُة، حهدَّ حهدَّ
خْلهِميِس ي هْوُم اخْلهِميِس، وهمها ي هْوُم ا: قهاله اْبُن عهبَّاس  : ُسلهْيمهانه اأْلهْحوهِل، عهْن سهِعيِد ْبِن ُجب هرْي ، قهاله 

ُعُه، ف هقهاله  ُه : "اْشتهدَّ ِبرهُسوِل اللَِّه صهلَّى اللَُّه عهلهْيِه وهسهلَّمه وهجه ائْ ُتوين أهْكُتْب لهُكْم ِكتهاب ا لهْن تهِضلُّوا ب هْعده
ا، ف هت هنهازهُعوا وهاله ي هْنبهِغي ِعْنده نهيبٍّ ت هنهازُعٌ  ْأنُُه أهههجهره : ، ف هقهاُلوا"أهبهد  ُبوا ي هُردُّونه اْست هفْ  مها شه ِهُموُه، فهذههه

، قهاله : "عهلهْيِه، ف هقهاله  ث  ي ٌْر ممَّا تهْدُعوين إِلهْيِه وهأهْوصهاُهْم بِثهاله أهْخرُِجوا : دهُعوين، فهالَِّذي أهنها ِفيِه خه
: وهسهكهته عهِن الثَّالِثهِة، أهْو قهاله اْلُمْشرِِكنيه ِمْن جهزِيرهِة اْلعهرهِب، وهأهِجيُزوا اْلوهْفده بِنهْحِو مها ُكْنُت ُأِجيزُُهْم، 

 . 1 4رقم احلديث    ص 4صحيح البخاري ج (ف هنهِسيتُ هها

لكن أىب اهلل إال . إسناده متصل، رجاله ثقات، على شرط اإلمام البخاري: احلكم املبدئي
 وحىت ترون، هبذا الرجل كيف يدلس على الناس اغرترمتمن  أن يفضحه فانظروا أخويت الكرام يا

 رسول اهلل فقالوا استفهمواوما أردت أن أوصله لكم هو أن الصحابة  قلته صحيح ما أن فعال  
ْأنُُه أهههجهر  اْست هْفِهُموهُ : ف هقهاُلوا"  (."هجر رسول اهلل"ومل يقولوا  "مها شه

 .وهنا ينقل صورة للرواية من كتاب البخاري يريد هبا إثبات زعمه

كان رواية البخاري يف موردها الثاين " مع العبد الصاحل"ما نقلته أنا يف هامش كتاب : أقول
الواردة يف باب جوائز الوفد واليت رواها البخاري عن قبيصة،  أيمن املوارد اخلمسة املتقدمة، 

والعياذ باهلل، وما عرضه الوهايب هو رواية قتيبة الواردة يف باب  (هجر رسول اهلل)وكان فيها 
فمن املدلس على الناس  ،(عليه يردون فذهبوا استفهموه أهجر نهشأ ما)مرض النيب، وكان فيها 

 !!يا أعور، ومن الذي فضحه اهلل بكذبه وضالله 
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وهل حبوثكم وردودكم على هذا !! هل تريد الدعوة إىل عقيدتكم هبذه األساليب الرخيصة ؟
ء واخلجل أعتقد جازما  أن لو كان عندك ذرة من احليا!! النحو من الدجل والنفاق والكذب ؟
ولكن ال عتب !! اآلن  األشهاد بكثري من أن تفضح أمام لكوخوف اهلل لكان املوت أهون 

 .على من اشربوا حب العجل واختذوا النصب سبيال  

أمساء الرواة الذين نقل عنهم البخاري احلديثني فاختلط عليك األمر،  هب أنك مل تره  ،مث
ي والنقاش املوضوعي، وما أراك إال متطفال  عدم أهليتك خلوض غمار البحث العلم وهو دليل
أنك تتطوع  ، ولكن أيعقل-أقصد البحث العلمي الدقيق  -هو أكرب من حجمك  ماعلى 

وإال يكفيك خاحمة احلديثني لكشف أنك !! للرد على غريك وأنت غري قارئ للحديثني أصال  
كان خاحمة احلديث  إذ ،"مع العبد الصاحل"تنقل يف ردك غري ما نقلته أنا يف هامش كتاب 

وهسهكهته عهِن ): ، يف حني أن آخر ما نقلته أنت هو(ونسيت الثالثة): الذي نقلته أنا التايل
هذه باإلضافة إىل االختالف يف ! ؟ ، أ فيعقل أنك ال حميز بني االثنني(ف هنهِسيتُ هها: الثَّالِثهِة، أهْو قهاله 

 .ألفاظ احلديثني األخرى رغم وحدة مضمون الواقعة

مل يكن البخاري لينفرد بنقله يف  يف وجه النيب  -باإلخبار  -( هجر)إطالق  على أنّ 
يوم اخلميس وما يوم : عن ابن عباس أنه قال)رزية اخلميس، بل أخرجه مسلم يف صحيحه 

: قال رسول اهلل : قال. مث جعل تسيل دموعه حىت رأيت على خديه نظام اللؤلؤ!  اخلميس
إن : اكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده أبدا ، فقالوا -أو اللوح والدواة  -واة ائتوين بالكتف والد

 .( ) (يهجر رسول اهلل 

 .(9) (رسول اهلل يهجر: فقالوا ..): عن ابن عباس أنه قالوكذا أخرجه أمحد بن حنبل 

  .( ) (إمنا يهجر رسول اهلل: فقالوا.. ): ومثله ابن سعد يف طبقاته

                                                           

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق252 حديث رقم    ج: صحيح مسلم - 
 .55 ص  ج: مسند أحمد بن حنبل -2
 .5 ص 2ج: الطبقات - 
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الرد على هتريج آخر من سفاسف الوهايب أود الوقوف على رزية اخلميس وقبل االنتقال إىل 
أصح  "، خصوصا  وأهنا وردت يف اليت يؤمل مساعها قلب كل مسلم غيور على نبيه الكرمي 

 .على حد زعم مجهور عريض من املسلمني، أعين صحيح البخاري" كتاب بعد كتاب اهلل

ور جيد يف هذه الواقعة اليت امساها ابن عباس بالرزية الغي إّن احلقيقة اليت ال أكاد أخفيها أنّ 
من التعدي على حدود اهلل الشيء الكثري، وبعد مطالعة النصوص اخلمسة اليت " كل الرزية"بل 

 :رواها البخاري يف صحيحه ميكننا أن نشري إىل

انزعاج ورفض الطرف الذي كان فيه عمر كتابة الكتاب العاصم من الضالل من قبل  . 
، واملفروض باملؤمن باهلل ونبيه أن يسّر عند مساعه ذلك، بل يكون أكثر سرورا  يب الن

 -مبحالب أمه، والسبب واضح جدا ؛ إذ من يرغب من املؤمنني  بسماعه وقراءته من الرضيع
 !!عن كتاب هداية بضمان من ال ينطق عن اهلوى  -بشرط أن يكونوا مؤمنني 

غلبه الوجع حسبنا  )ك    أهنا جريئة يف حق الين  إطالق كلمات أقل ما يقال عنها .9
 .(كتاب اهلل، هجر، أهجر

يف تلك  هل يعتقد القائل أّن النيب : أقول ،(غلبه الوجع)فبالنسبة لألوىل منها 
َْعنِْْيَنِطقَُْْوَما﴿: اللحظات مل يعد نبيا  وال جيب استماعه وقبول أقواله، واهلل سبحانه يقول

يٌِْْإالَُّْْهوَِْْإنْ ْ#ْال َهَوى فكيف استطاع ختصي  اآلية بغري حالة املرض اليت   ،( )﴾يُوَحىَْوح 
  !وهي مطلقة وواضحة غاية الوضوح ؟كان مير هبا النيب 

يف كفاية الكتاب لعدم ضالل  يف دين اهلل من نيب اهلل  فهما   كان يرى نفسه أكثر أو
ب، إذن هو يعتقد أن ما يريد النيب وإذا كان األمر كما يزعم يف كفاية الكتا األمة من عدمه ؟؟

  تعين أن ال فائدة فيما يريد حممد ( يكفينا= حسبنا )تسطريه يف الكتاب لغٌو، فإن 
 !!كتابته؟

                                                           

 .6 –  : النجم - 
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هجر ): قال الفيومي، فاهلجر هو اخللط واهلذيان، -( هجر)فضال  عن  -( أهجر)وأما 
ور اهلذيان من رسول ، فهل يرى مسلم إمكان صد( ) (خلط وهذى: املريض يف كالمه هجرا  

 !!ليستفهموا كما زعموا ؟ -وحاشاك يا حبيب اهلل  -اهلل منه 

أو  األخالق هل طلب أمرا  خمال  بالدين أو! ليقال يف وجهه ذلك ؟ مث ما الذي طلبه 
ليقابل هذا النيب الكرمي مبا قوبل به،  -وهو سيدهم  -رساالت السماء أو ولد آدم األسوياء 

من صحيفة ودواة ليكتب لكم كتابا  يضمن فيه عدم ضاللكم، فلمه كل  وهو مل يطلب أكثر
 !!هذا يف حمضره، بل بوجهه الكرمي ؟

يف القضية شيئا  آخر أراد القائل منع حصوله مبحضر من حضر،  أو ال هذا وال ذاك وأنّ 
 !!؟ ذلك القول الذي سّبب اللغط واهلرج يف حمضر رسول اهلل 

قول، نريد التعرف على القائل ؟؟ حبسب الن  األول واخلامس وبغض النظر عن مفاد ال . 
فلننظر إىل بعض  (. قالوا)القائل هو عمر، ويف باقي النصوص ورد القول بلفظ اجلمع  أنّ 

 :كلمات كبارهم يف تعريف القائل

هجر يهجر هجرا  بالفتح إذا اختلط يف كالمه وإذا هذى، ومنه حديث ): قال ابن األثري
 .(9) (والقائل كان عمر ..ما شأنه أهجر : الواق مرض النيب 

إئتوين بدواة وبياض : قال قبل وفاته بيسري وملا مات رسول اهلل ): وقال سبط ابن اجلوزي
 .( ) (دعوا الرجل فإنه ليهجر: ألكتب لكم كتابا  ال ختتلفوا فيه بعدي، فقال عمر

من شدة املرض، أو كان   وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النيب: )وقال ابن تيمية
انظر عن كالم عمر  ،ما له أهجر: "؟ واملرض جائز على األنبياء، وهلذا قال من أقواله املعروفة
، احلديث، حديث ابن عباس التايل ائتوين أكتب لكم كتابا  : وقول النيب عند وفاة النيب 
اليت ذكرهتا يف التعليق عليه،  ، وانظر مواضع احلديثاخل... إن الرزية كل الرزية : الذي قال فيه

                                                           

 .6 4ص: المصباح المنير - 
 .265ص 5ج: النهاية في غريب الحديث واألثر-2
 .45ص: تذكرة الخواص - 
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فشك يف ذلك ومل جيزم بأنه هجر، " فهي نفس املواضع اليت فيها كالم عمر رضي اهلل عنه؟
؛ فإن النيب بشبهة شكال سيما وقد  والشك جائز على عمر، فإنه ال معصوم إال النيب 

ن من كالمه ، فلم يدر أكالمه كان من وهج املرض كما يعرض للمريض، أو كاكان مريضا    
 .( )( ..املعروف الذي جيب قبوله؟ وكذلك ظن أنه مل ميت حىت تبني أنه قد مات 

فعمر كان هو القائل؛ ألنه باألساس كان أصل حدوث اللغط واخلالف ورفض الكتاب، 
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا  لن يضلوا  أن النيب : عن جابر) :أمحدأخرج 
 .(9) (ر بن اخلطاب حىت رفضهافخالف عليها عم ،بعده

وألّن األمر مبستوى من الوضوح لدى من لديه مسكة علم، صار كبارهم بصدد تربير قولته 
إنه من دالئل فقه عمر وفضائله ): اليت باتت للرزية قرينا ، قال النووي يف إحدى حماوالت التربير

حقوا العقوبة عليها؛ ألهنا أمورا  رمبا عجزوا عنها واست ودقيق نظره؛ ألنه خشي أن يكتب 
هكذا هي الفضائل إذا أُريد نسجها خبيوط العناكب، . ( ) (منصوصة ال جمال لالجتهاد فيها

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

 لو أنه إىل عمر ذهب إمنا :اخلطايب قال): فقال" فائدة"ونقل ابن حجر يف فتح الباري 
 :قال..  اجلوزي ابن وتعقبه. .. االجتهاد وعدم العلماء فضيلة لبطلت اخلالف يزيل ما نصب
 إىل سبيال   املنافقون بذلك فيجد املرض عليه غلبة حالة يكتبه ما كوني أن عمر خاف إمنا
 .(4) (الطعن

كان بني عثمان ): اخرج النمريي فقال: ومن الغريب حقا  أن نقرأ يف سرية عمر ما يلي
أيف مسجد : م وقد ذهب عثمان، فقالوطلحة تالّح يف مسجد رسول اهلل، فبلغ عمر فأتاه
إين واهلل ألنا : ؟ فجثا طلحة على ركبتيه وقال رسول اهلل، تقوالن اهلجر وما ال يصلح من القول

                                                           

 (.في أن مذهب االمامية واجب اإلتباع)، الفصل الثاني 2 ص 4ج: منهاج السنة - 
 40ص  2ج :، والحديث صححه شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد64 ص  ج: مسند أحمد بن حنبل -2

 524ص   ج: ، وحّسنه حمزة أحمد الزينفي تحقيقه لمسند أحمد...، إذ قال صحيح لغيره6524 برقم
 (.ص)إسناده حسن والحديث رواه الشيخان مطوال  في وفاة النبي : ، إذ قال 644 برقم
 .22ص   ج: شرح صحيح مسلم للنووي - 
 .04 ص  ج: فتح الباري -6
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؟ ما أنت  أيف مسجد رسول اهلل تقوالن اهلجر، وما ال يصلح من القول: فقال!  املظلوم املشتوم
اهلل، ولكن أن يقال له هجرت  ال يصلح قول اهلجر يف مسجد رسول. ( ) (..مين بناج 

مما  -وليس مسجده  -وهذيت وخلطت مع إحداث اللغط والنزاع يف حمضره هو روحي فداه 
يف الن   ولو مل يكن كل هذا وكان فقط الرد على رسول اهلل !! هو جائز يف عرف عمر 
ا ؟؟ فقد مر ما أما ملاذا كل هذ. لكفاهم خزيا  وعارا   (فذهبوا يردون عليه)الذي نقله الوهايب 

 .يرتبط به يف النقاط السابقة

فقال ) :الواردة يف الن  اخلامس إذا ما ضممنا ما قدمناه يف النقاط أعاله إىل الفقرة .4
فاختلف أهل البيت . إن النيب قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهلل: عمر

أّن  يتضح جليا   ،(لغو واالختالففاختصموا، منهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا ال
موقف عمر وقوله هو ما أحدث اخلالف واالنقسام وحصول اللغط، بل الرد على الرسول 

أدى بالنهاية إىل  الذي، (اْست هْفِهُموُه، فهذهههُبوا ي هُردُّونه عهلهْيهِ  مها شهْأنُُه أهههجهره : ف هقهاُلوا)والعياذ باهلل 
أين ؟ أكيد إىل خارج داره وجملسه، أي طردهم من جملسه؛ إذ  إىل ،(قوموا عين): قول النيب هلم

هل يطرد من حضرة الرمحة اإلهلية : ال ينبغي عند نيب تنازع كما قال ابن عباس، والسؤال
 !إحداث اللغط واالختالف والتنازع حبضرته؟ أو! ؟ وهل جيوز الرد على النيب ! مؤمن؟

ْاَلْْآَمُنواْالَِّذينَْْأَي َُّهاْيها﴿: ها، قال تعاىلإذا كان حكم رفع الصوت هو حبوط األعمال كل
َواَتُكمْ ْتَ ر فَ ُعوا َهُرواَْواَلْْالنَِّبيَِّْْصو تِْْفَ و قََْْأص  لِْْلَهَُْْتج  رِْْبِال َقو  َبطََْْأنْلِبَ ع ضْ ْبَ ع ِضُكمْ َْكَجه  َْتح 

ُعُرونَْْاَلَْْوأَنُتمْ َْأع َماُلُكمْ   .كى، فما بالكم مبا حصل، وإىل اهلل املشت(9)﴾َتش 

 .واحلمد هلل رب العاملني

* * * 
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 :صديقة شهيدة (عليها السالم)بضعة حممد . 05

، وروحه اليت بني جنبيه ومهجة قلبه ومثرة فؤاده، سيدة نساء العاملني، بضعة حممد 
 .الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء روحي فداها

 (ذاها، وينصبين ما أنصبهايؤذيين ما آ ،مين بضعة إمنا فاطمة): يف حقها قال رسول اهلل 
، 00 9 :لصفحة أو الرقمع، اصحيح اجلام: املصدر، األلباين:احملدث ،الزبري بن العوام: الراوي

 .صحيح: خالصة حكم احملدث

 فمن مين بضعة فاطمة: قال  اهلل رسول أن خمرمة بن راملسو عن ): وأخرج البخاري
 .( ) (أغضبين أغضبها

 يغضب لغضبك ويرضىإن اهلل ): Xفيها بسنده عن علي  وأخرج احلاكم قول النيب 
رواه الطرباين ): وذكره اهليثمي وقال .(9) (ومل خيرجاه اإلسنادهذا حديث صحيح  .لرضاك

 .( ) (وإسناده حسن

لها لدى املسلمني ال تكاد ختفى، ولست بصدد حبثها اآلن، ولكين أركز والروايات يف فض
 .احلديث على ما يرتبط مبا القته بعد وفاة أبيها رسول اهلل 

 .السالطني تعقد السقائف وفاطمة بعُد تنظر أباها مسجى  مل يدفن . 

 ليال   ابةد على  اهلل رسول بنت فاطمة حيمل وجهه اهلل كرم علي وخرج): قال ابن قتيبة
 هلذا بيعتنا مضت قد اهلل، رسول بنت يا: يقولون فكانوا ،النصرةم تسأهل األنصار جمالس يف

 اهلل كرم علي فيقول به، عدلنا ما بكر أيب قبل إلينا سبق عمك وابن زوجك أن ولو الرجل
 فقالت ؟ سلطانه الناس أنازع وأخرج أدفنه مل بيته يف  اهلل رسول أدع أفكنت: وجهه
 .(4) (وطالبهم حسيبهم هلل ما صنعوا ولقد له، ينبغي كان ما إال احلسن أبو صنع ما: مةفاط

                                                           

 .، باب مناقب المهاجرين وفضلهم8 2ص 6ج: صحيح البخاري - 
 .56 ص  ج: المستدرك -2
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 (.عليهما السالم)عمر ومجاعته يهدد حبرق دار فاطمة وقتل علي  .9

 اهلل كرم علي عند بيعته عن ختلفوا قوما   تفقد عنه اهلل رضي بكر أبا إنو ): قال ابن قتيبة
 باحلطب فدعا خيرجوا أن فأبوا علي، دار يف وهم اداهمفن فجاء عمر، إليهم فبعث وجهه،
 إن حف  أبا يا: له فقيل فيها، من على ألحرقنها أو لتخرجن بيده عمر نفس والذي: وقال
 وال أخرج ال أن حلفت: قال أنه زعم فإنه عليا   إال فبايعوا فخرجوا وإن،: فقال ؟ فاطمة فيها
 ال: فقالت باهبا، على عنها اهلل رضي فاطمة فتفوق القرآن، أمجع حىت عاتقي على ثويب أضع
 أمركم وقطعتم أيدينا، بني جنازة  اهلل رسول تركتم منكم، حمضر أسوأ حضروا بقوم عهديل
 املتخلف هذا تأخذ أال: له فقال بكر، أبا عمر فأتى. حقا   لنا تردوا ومل تستأمرونا، مل بينكم،
 علي إىل فذهب قال ،عليا   يل فادع اذهب: له موىل وهو لقنفد بكر أبو فقال ؟ بالبيعة عنك
 على كذبتم ما لسريع: علي فقال اهلل، رسول خليفة يدعوك: فقال ؟ حاجتك ما: له فقال
 هذا حمهل ال: الثانية عمر فقال. طويال   بكر أبو فبكى: قال الرسالة، فأبلغ فرجع. اهلل رسول
 اهلل رسول خليفة: له فقل إليه، عد: نفدلق عنه اهلل رضي بكر أبو فقال بالبيعة، عنك املتخلف
 ما ادعى قد اهلل سبحان: فقال صوته علي فرفع به، أمر ما فأدى قنفد، فجاءه لتبايع، يدعوك
 مجاعة، معه فمشى عمر، قام مث ،طويال   بكر أبو فبكى الرسالة، فأبلغ قنفد، فرجع له، سيل

 يا، أبت يا: صوهتا بأعلى نادت أصواهتم مسعت فلما الباب، فدقوا فاطمة، باب أتوا حىت
 وبكاءها، صوهتا القوم مسع فلما قحافة، أيب وابن اخلطاب ابن من بعدك لقينا ماذا اهلل، رسول
 ،عليا   فأخرجوا قوم، ومعه عمر وبقي تنفطر، وأكبادهم تنصدع، قلوهبم وكادت باكني، انصرفوا
 إله ال الذي واهلل إذا  : قالوا ؟ فمه أفعل مل أنا إن: فقال بايع،: له فقالوا بكر، أيب إىل به فمضوا
 فنعم، اهلل عبد أما: عمر قال رسوله، وأخا اهلل عبد تقتلون إذا  : فقال عنقك، نضرب هو إال
 ال: فقال ؟ بأمرك فيه تأمر أال: عمر له فقال يتكلم، ال ساكت بكر وأبو فال، رسوله أخو وأما
 ويبكي، يصيح  اهلل رسول بقرب علي فلحق جنبه، إىل فاطمة كانت مايء ش على أكرهه
 .( ) (.. يقتلونين وكادوا استضعفوين القوم إن، أم بن يا: وينادي
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لتخرجن إىل البيعة أو ألحرقنها : دعا عمر باحلطب والنار وقال): روى الطربي يف تارخيه
 .( ) (وإن :قال إن فيها فاطمة: فقالوا له على من فيها

 أتى عمر بن اخلطاب منزل علّي وفيه طلحة والزبري: قال ب،عن زياد بن كلي) :وأخرج أيضا  
فخرج عليه الزبري  البيعة إىلواهلل ألحرقّن عليكم، أو لتخرجّن  :ورجال من املهاجرين فقال

 .(9) (فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه مصلتا سيفه، فعثر

 .نينها احملسنويكسر ضلعها ويسقط ج( عليها السالم)عمر حيرق دار فاطمة  . 

عند  (إثبات الوصية)يف كتابه ( هـ 40 : ت)املسعودي " مروج الذهب"صاحب ذكر 
فهجموا عليه وأحرقوا بابه، ): Xوما جرى على علي شرحه قضايا السقيفة واخلالفة 

 .( ) (واستخرجوه كرها  وضغطوا سيدة النساء بالباب حىت أسقطت حمسنا  

: أمحد بن حممد بن السري احملدث أبو بكر الكويف، قالوقال ابن حجر العسقالين يف ترمجة 
كان مستقيم األمر عامة دهره : قال حممد بن أمحد بن محاد الكويف احلافظ بعد أن أرخ موته)

إن عمر رفس فاطمة : مث يف آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه املثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه
 .(4) (حىت أسقطت مبحسن

كان علي والزبري ): -وكذا السيوطي -يف مصنفه ( هـ   9: ت)يبة وقال ابن أيب ش
يدخلون على فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويشاوروهنا ويرجعون يف أمرهم، فلما 

واهلل ما من  ،يا بنت رسول اهلل: بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج حىت دخل على فاطمة فقال
أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأمي اهلل ما ذاك مبانعي اخللق أحد أحب إيل من أبيك وما من 

 .( ) (..إن اجتمع هؤالء النفر عندك أن أمرهتم أن حيرق عليهم الباب 

                                                           

 . 28ص  ج: تاريخ الطبري - 
 .282ص 2ج: المصدر السابق -2
 .حكاية السقيفة: ، تحت عنوان62 ص: ت الوصيةإثبا - 
 .240ص  ج: لسان الميزان -6
 .، طبعة بيروت، دار ابن حزم54ص: ، مسند فاطمة2 6ص 5ج: المصنف -5
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عن سليمان التميمي،  بإسناده (أنساب األشراف)يف ( هـ 982: ت)وأخرج البالذري 
مر ومعه فتيلة، فتلّقته فجاء ع، إىل علي يريد بيعته فلم يبايع إّن أبا بكر أرسل) :عون وعن ابن
وذلك أقوى  نعم: أتراك حمرقا  علّي بايب؟ قال يا بن اخلطاب: فقالت فاطمة ،الباب فاطمة على

 .( ) (جاء به أبوك ممّا

الذين ختلفوا عن بيعة أيب بكر علي والعباس )(: هـ 92 : ت)وقال ابن عبد ربه األندلسي 
زبري فقعدوا يف بيت فاطمة حىت بعث إليهم أبو والزبري وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس وال

فقاتلهم، فاقبل بقبس من نار  بواأن إ: بكر عمر بن اخلطاب ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له
 .(9)(نعم: أجئت لتحرق دارنا؟ قال ،يا ابن اخلطاب: على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فقالت

عند ذكر إبراهيم بن سيار  األلف يف حرف( الوايف بالوفيات)قال الصفدي يف كتاب و 
إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حىت ): املعروف بالنظام، ونقل كلماته وعقائده،يقول

 .( ) (ألقت احملسن من بطنها

إن عمر ضرب بطن : وقال النظام) (:امللل والنحل)أبو الفتح الشهرستاين يف كتابه  وقال
ها وكان يصيح أحرقوا دارها مبن فيها وما كان يف اجلنني من بطن فاطمة يوم البيعة حىت ألقت

 .(4) (علي وفاطمة واحلسن واحلسني الدار غري

مث إن أبا بكر بعث عمر بن اخلطاب إىل )(: املختصر)وقال املؤرخ إمساعيل أبو الفداء يف 
فأقبل إن أبوا عليك فاقتلهم، : علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي اهلل عنها، وقال

إىل أين يا ابن : وقالت فاطمة رضي اهلل عنها، بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيتهعمر 
 .( ) (األمة نعم، أو تدخلوا فيما دخلت به: قال ؟ أجئت لتحرق دارنا اخلطاب،

ولكن حزب علي  ) :(قراءة يف كتب العقائد)املالكي يف كتابه  فرحان بنقال الشيخ حسن و 
نظرا  لتفرقهم األّول عن علي بسبب  عند بيعة أيب بكر الصديق، كان أقل عند بيعة عمر منه

                                                           

 .، طبعة دار المعارف504ص  ج: أنساب األشراف - 
 .  ص 5ج: العقد الفريد -2
 .54ص 4ج: الوافي بالوفيات - 
 .55ص  ج: الملل والنحل -6
 .54 ص  ج: المختصر في أخبار البشر -5
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بعض الصحابة الذي كانوا مع علي على بيعة  مدامهة بيت فاطمة يف أول عهد أيب بكر وإكراه
ذكرى مؤملة ال حيّبون  بأسانيد صحيحة، وهي ثابتة أيب بكر، فكانت هلذه اخلصومة واملدامهة،

 .( ) (تكرارها

الذي أباح رسول اهلل بن األسود  هبار نقل خربفبعدما  ،(نهجالشرح ) يفابن احلديد وأما 
 وهذا :قلت): يقولجنينها،  طرحترتويعه زينب بنت رسول اهلل حىت دمه يوم فتح مكة ل 
 دم هبار أباح  اهلل رسول كان إذا :فقال اهلل، رمحه جعفر أيب النقيب على قرأته أيضا   اخلرب
 روع من دم ألباح حيا   كان لو إنه احلال فظهر بطنها، ذا فألقت زينب روع ألنه األسود بن

 .(9) (..بطنها ذا ألقت حىت فاطمة

، إذ (عليها السالم)يبقى علّي اإلشارة إىل أن أبا بكر نفسه يعرتف بكشفه دار فاطمة 
 تركتهن أين وددت فعلتهن، ثالث على إال الدنيا منيء ش على آسي ال إين أما.. ): يقول
 وإنيء ش عن فاطمة بيت أكشف مل أين فوددت: فعلتهن اليت الثالث فأما: قوله إىل .....
 .( ) (.. احلرب على أغلقوه قد كانوا

 .إرثها من أبيها( عليها السالم)منع فاطمة . 4

فاطمة وأعطاها فدك، وهذا أمر  دعا النيب  ﴾َحقَّهُْْال ُقر َبىَْذاَْوآتِْ﴿: ملا نزل قوله تعاىل
ولكن كان نصيب . القوم رووه عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري وغريهم واضح يف كتب

  .بعد وفاة أبيها هو املنع والتكذيب وحاشاها( عليها السالم)فاطمة 

: أخرج البخاري ومسلم يف صحيحهما يف أكثر من موضع، هذا أحدها واللفظ للبخاري 
 أن أخربته عنها اهلل رضي ؤمننيامل أم عائشة أن الزبري بن روةع أخربين: قال، شهاب ابن نع)

 أن  اهلل رسول وفاة بعد الصديق بكر أبا سألت  اهلل رسول ابنة السالم عليها فاطمة
  اهلل رسول إن: بكر أبو هلا فقال، عليه اهلل أفاء مما  اهلل رسول ترك ما مرياثها هلا يقسم

                                                           

 .52ص: قراءة في كتب العقائد - 
 .، دار إحياء الكتب العربية 2 ص 6 ج: شرح نهج البالغة -2
، تاريخ 542ص  ج: ، العقد الفريد6 6ص  ج: ، مروج الذهب للمسعودي2 4ص 2ج: تاريخ الطبري: انظر - 

 . ، وغيرها25 ص  ج: العمال، كنز 0 ص  ج: ، اإلمامة والسياسة00 ص  ج: الذهبي
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 تزل فلم بكر أبا هجرتف  اهلل رسول بنت فاطمة فغضبت، صدقة تركنا ما نورث ال قال
 أبا تسأل فاطمة وكانت قالت، أشهر ستة  اهلل رسول بعد وعاشت، توفيت حىت مهاجرته
، ذلك عليها بكر أبو فأىب باملدينة وصدقته دكفو  خيرب من  اهلل رسول ترك مما نصيبها بكر
 شيئا   كتتر  إن أخشى ينإف به عملت إال به يعمل  اهلل رسول كان شيئا   تاركا   لست: وقال
 .( ) (..أزيغ أن أمره من

بنت النيب  عليها السالم  فاطمة    أن ): ويف ن  آخر للبخاري ومسلم بسندمها إىل عائشة
  اهلل عليه أفاء   مما    تسأله مرياثها من رسول اهلل   أيب بكر    أرسلت إىل  صلى اهلل عليه وسلم

 ،منها شيئا   فاطمة   أن يدفع إىل   أبو بكر  ىب فأ...  خيرب وما بقي من مخس    وفدك باملدينة  
 رسول بعد وعاشت، يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حىت توفيت أيب بكر   على  فاطمة  فوجدت 
 بكر أبا هبا يؤذن ومل ليال   طالب أيب بن علي زوجها دفنها توفيت فلما، أشهر ستة  اهلل

 .(9) (..ي عل عليها وصلى

أيام واليته ألزواج " خيرب"وغريها يف ذات الوقت الذي يقسم عمر " خيرب"مينعاها حقها من 
 من هلن يقطع أن  النيب أزواج فخري خيرب عمر فقسم.. ): النيب وخيريهن، روى البخاري

 عائشة وكانت الوسق اختار من ومنهن األرض اختار من فمنهن، هلن ميضى أو واألرض املاء
 .( ) (األرض اختارت

 .حسبنا اهلل ونعم الوكيل!! فاطمة يا مسلمني  أ ألهناضعة حممد حقها، إذن، ملاذا حمنع ب

 .ووجدها على أيب بكر وعمر (عليها السالم)غضب فاطمة  . 

وذكر ابن قتيبة عن  .من راجع نصوص البخاري ومسلم وغريمها الحظ ذلك بكل وضوح
 قد فإنا فاطمة إىل بنا انطلق: عنهما اهلل رضي بكر أليب عمر فقال): سخط فاطمة عليهما

 فأدخلهما فكلماه عليا   فأتيا هلما، تأذن فلم فاطمة على فاستأذنا مجيعا   فانطلقا أغضبناها،
 السالم، عليهما ترد فلم عليها فسلما احلائط، إىل وجهها حولت عندها قعدا فلما عليها،

                                                           

 .55 ص 5ج: ، صحيح مسلم62ص 6ج: صحيح البخاري - 
 .55  – 56 ص 5ج: ، باب غزوة خيبر، صحيح مسلم02ص 5ج: صحيح البخاري -2
 .، ما جاء في الحرث والمزارعة40ص  ج: صحيح البخاري - 
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 وإنك قرابيت، من إيل أحب اهلل رسول قرابة إن واهلل، اهلل رسول حبيبة يا: فقال بكر أبو فتكلم
 أعرفك أفرتاين بعده، أبقى وال ميت أن أبوك مات يوم ولوددت ابنيت، عائشة من إيلّ  ألحب
 اهلل رسول أباك مسعت أين إال اهلل رسول من ومرياثك حقك وأمنعك وشرفك فضلك وأعرف
 اهلل رسول عن حديثا   حدثتكما إن أرأيتكما: فقالت صدقة، فهو تركنا ما نورث ال: يقول 
 رضا: يقول اهلل رسول تسمعا أمل اهلل نشدتكما: فقالت. نعم: قاال ؟ به وتفعالن تعرفانه 
 أرضى ومن أحبين فقد ابنيت فاطمة أحب فمن سخطي، من فاطمة وسخط رضاي من فاطمة
 ، اهلل رسول من مسعناه نعم :قاال ؟ أسخطين فقد فاطمة أسخط ومن أرضاين، فقد فاطمة
 النيب لقيت ولئن أرضيتماين، وما أسخطتماين أنكما ومالئكته اهلل أشهد فإين: قالت

 مث فاطمة، يا وسخطك سخطه من تعاىل باهلل عائذ أنا: بكر أبو فقال إليه، ألشكونكما
 يف عليك اهلل ألدعون واهلل: تقول وهي تزهق، أن نفسه كادت حىت يبكي بكر أبو انتحب
 .( ) ..(أصليها صالة كل

 .Xيا وتدفن ليال  ويصلي عليها علي فاطمة تودع الدن .0

أكثر من ستة أشهر وحموت غاضبة واجدة على  بنت رسول اهلل الوحيدة مل تعش بعد أبيها
 .أيب بكر وعمر، وفق ما رواه البخاري ومسلم ومل حيضرا حىت جنازهتا والصالة عليها

مما جرى عليها، ، وعّينة سريعة (عليها السالم)هذه قطرة من حبر مظلومية الصديقة فاطمة 
فيما نقله   علماؤهم واثّنيه مبا رواه أبناؤها الطاهرونولو أتعمد االستقصاء فيما أخرجه 

أصحاهبم وشيعتهم األبرار الستحق أن يكون مؤلفا  ضخما ، وفيما بينته كفاية تناسب  إلينا
  .املقام

أحد تالمذهتم الذي  لنرى قول -أعين الوهابيني  -واآلن، لننظر إىل هتريج النواصب اجلدد 
 :تكفل الرد، يقول

 ( ) /احملطة الثانية)

                                                           

 .، تحقيق الزيني28ص  ج: اإلمامة والسياسة - 
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يف مناظراهتم دائما  ركزوا على املثال يف نقض اإلشكال على الدليل : أيضا  " :يقول اليماين
عمر اقتحم بيت الزهراء عليها  تقول هلم هذا هو الدليل من كتبكم أنّ : املطروح، يعين مثال  

كيف وأين شجاعة علي بن أيب طالب، وكيف رضي : ن لكالسالم وأحرق باب دارها، يقولو 
 أنت هنا ركز، هم ماذا فعلوا ؟ أن تضرب الزهراء عليها السالم ويكسر ضلعها ؟

مل يردوا الدليل بدليل ينقضه، إذن ثبت الدليل وقد أقّروا األمر ابتداء ؛ ألهنم ذهبوا إىل : أوالًْ
كان عندهم دليل نقض لطرحوه، ومبا أهنم   اإلشكال عليه ال نقضه بدليل خمالف، يعين هم لو

مل يطرحوا دليال  للنقض فقد لزمهم الدليل وأقروا به، وهم يف مرحلة رفع الشبهات عن الدليل 
؛ ألن معىن طرحهم اإلشكال إحراجركز هنا، فأنت هبذا حترجهم أميا  .بطرح اإلشكاالت عليه

قدون لدليل النقض، ومعىن طرحهم هو إقرارهم بالدليل، ومعىن طرحهم اإلشكال هو أهنم فا
 ."(اإلشكال أهنم يف مرحلة جتلية الدليل ورفع الشبهات عنه

يف توضيح نقطة مهمة تتعلق مبنهج احلوار  Xهذا كان كالم االمام أمحد احلسن : أقول
 مع الوهابيني، وأزعم أنّ  Xواملناظرات العلمية اليت خيوض غمارها أنصار اإلمام املهدي 

واحدة منها يكفي للتعرف على املنهج الذي يعتمدونه يف النقاش وهو ال يعدو  االستماع إىل
هذا يكفي يف نقض الدليل،  أن يكون مقابلة الدليل بطرح اإلشكال عليه، وامهني أنفسهم أنّ 

 .هذا كل ما عندهم

 :يعلق الوهايب على هذا فيقول

شبهاهتم كثرية ال حصر  .هذا هو ديدن أمحد احلسن وأتباعه. دس السم يف العسل :أقول)
رضي اهلل عنه بأنه ( عمر بن اخلطاب)وحقدهم الدفني على الفاروق فاتح دولة فارس  هلا،

 .((0)اقتحم بيت فاطمة رضوان اهلل عليها وكسر ضلعها 

 :مث يعلق يف اهلامش فيقول

م عليه أن يتكل :أقول !قد يقول قائل إمنا أراد اليماين ضرب مثال ال أكثر وال أقل  -0)
 (.بعلميه وال يدس مسه يف العسل وينشر الشبهات بطريقة غري مباشرة



 311................................. ......................الرد على الوهابي 

قدمت ذكر بعض من أشار إىل اقتحام عمر وزمرته للدار الطاهرة واعتدائه على من  :أقول
أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ، ومن جعل اهلل مودهتم أجر الرسالة، فهل تراهم كلهم 

 !!قك حيملون حقدا  دفينا  على فارو 

رغم كل سعيه إلطفاء معامل أهل بيت الوحي  -ويكفيك اعرتاف شيخك ابن تيمية 
عليها )باهلجوم على دار فاطمة  –الطاهرين وطعنه فيما صح فيهم، ودفاعه وتربيره ملن آذاهم 

إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اهلل الذي يقسمه ): ، يقول يف منهاج سنته(السالم
 .( ) (لفيءا مالملستحّقه، مثّ رأى أنّه لو تركه هلم جلاز، فإنّه جيوز أن يعطيهم من يعطيه  وأن

حد أكثر من قول هذا أميكن أن يتصوره  -والعياذ باهلل  -نصبا  آلل حممد  وال أعتقد أنّ 
احلراين اخلبيث، وهل مؤمن باهلل ونبيه من يتهم آل حممد بإبقاء مال ملستحق يف دارهم والقرآن 

ْالطََّعامََْْويُط ِعُمونَْ﴿: يف املسلمني ليل هنار يف فضل من يتهمهم ابن تيمية، قال تعاىليصرخ 
ِكيناًُْْحبِّهَِْْعَلى ، ومن يبقى طاويا  ثالثة أيام ويطعم طعامه للمسكني (9)﴾َوَأِسيراًَْْويَِتيماًِْْمس 

عمر وأبو  لينظراهحق يُبقي يف داره ماال  ملست" شيخ إسالم الوهابيني"واليتيم واألسري فهل يراه 
 !!بكر هبجومهم على دار الرسالة وكشفهم هلا ؟

، وأنصارهم حممد  آلليس من شيمة وخلق  -يا هذا  -دس السم يف العسل  أنعلى 
وكذلك  ،احلسن السبط الشهيد لإلمامابن هند يف مسه  وحتديدا   األمويني أسالفكبل هو سرية 
 .ىل عليهرضوان اهلل تعا مالك االشرت Xربيب علي 

 :يكمل الوهايب فيقول

وهذا من  ،(مل يردوا الدليل بدليل ينقضه) :مث يقول يف تفنيده لطرق املناظرة يقول)
 (.القصة املفربكة هذه كذبة مفرتاه على أولئك اخللفاء رضي اهلل عنهم :أوال   !!العجب

البالذري أو  الطربي أو ابن شيبة أو ابن قتيبة أو! من فربكها تقصد ؟!! القصة مفربكة ؟
وما بال البخاري ومسلم وغريهم ينقلون يف صحاحهم ! السيوطي أو من ممن تقدم ذكرهم ؟
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بل دعاءها عليهما وعدم رد السالم عليهما، وعدم  ،وكتبهم غضب فاطمة ووجدها وسخطها
أنك تتهم  أو! هل ترى ذلك بال سبب ؟!! بصالهتم عليها وغري ذلك مما مر نقله ؟ إذهنا

مىت تفيقون ! كما اهتم إمامك أباها باهلجر واهلذيان، وحاشاه ؟  -وحاشاها  -جر فاطمة باهل
 !!مىت ؟!! وترتكون نصبكم وحقدكم على حممد وآله الطاهرين ؟

يعين املوافقة على هذه  مطلقا   وال يعين بذلك تسليما   (نسلم جدال  )حنن  :ثانيا  ): وقال
 .(أن نبني أن يف القصة كذب القصة املكذوبة وإمنا الغاية من وراء ذلك هو

حد كيفية صياغته، أما إن كنت أماذا ؟؟ بالنسبة يل مل أفهم شيئا  من كالمك فهال علمك 
! ، فما فرقه عن نقطتك األوىل إذن ؟(عليها السالم)تريد تكذيب ما جرى على سيدة النساء 

 .احلمد هلل على كل حال

أتباع اليماين بأن يأتوا هبذه القصة لكن  أحتدى أمحد احلسن وكل :ثالثا  ) :مث خيتم فيقول
رقم  اسم الكتاب، مؤلف الكتاب،" .بشروط وعند اإلخالل بأحدها يثبت يعلن إفالسه

رقم  رقم الصفحة، رجال احلديث، ختريج احلديث، الطبعة، سند احلديث، منت احلديث،
 .("رابط املصدر احلديث،

ال تكثر التهريج، أما إن أردت أن آتيك اقرأ ما ذكرته لك ورده علّي إن استطعت و : أقول
وأفتح عوار عينك وقلة فهمك وألقمك العلم كما تلقم بطنك الثريد فاذهب إىل معالف الثريان 

 .أفضل لك من خوض غمار النقاشات والردود العلمية

 :ملا منعت حقها( عليها السالم)أورد بعض ما جاء يف خطبة فاطمة : أخيراًْ

 منع على وعمر بكر أبو أمجع ملا إنه) : آبائه عن بإسناده احلسن بن اهلل عبد روى
 جبلباهبا، واشتملت رأسها، على مخارها الثت.. ذلك وبلغها فدكا   (السالم عليها) فاطمة
 من حشد يف وهو بكر أيب على دخلت حىت،  اهلل رسول مشية مشيتها خترم ما.. وأقبلت
 بالبكاء، هلا القوم أجهش ةأنّ  تأنّ  مث فجلست ةمالء دوهنا فنيطت وغريهم واألنصار املهاجرين
 ليهاع) فقالت .. فورهتم وهدأت القوم نشيج سكن إذا حىت هنيئة أمهلت مث اجمللس، فارتج
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ْأنبيائه،ْدارْلنبيهْاهللْاختارْلما "... :بعد محد اهلل والثناء عليه والصالة على رسوله( السالم
،ْالغاوينْكاظمْونطق،ْالدينْجلبابْسملْو،ْالنفاقْحسكةْفيكمْظهرْأصفيائه،ْومأوى

ْعرصاتكمْفيْفخطر،ْالمبطلينْفنيقْوهدر،ْاألقلينْخاملْونبغ ْرأسهْالشيطانْواطلع،
ْبكمْهاتفاًْْمغرزةْمن ْاستنهضكمْثمْمالحظين،ْفيهْوللعزةْمستجيبين،ْلدعوتهْفألفاكم،

ْهذاْمشربكمْغيرْووردتمْكمإبلْغيرْفوسمتمْ،غضاباًْْفألفاكمْوأحشمكمْ،خفافاًْْفوجدكم
ْزعمتمْابتداراًْْيقبر،ْلماْوالرسولْ،يندملْلماْوالجرحْرحيب،ْوالكلمْ،قريبْوالعهد

ْوكيفْ،منكمْهاتفهيْبالكافرين،ْلمحيطةْجهنمْوإنْسقطواْالفتنةْفيْأالْالفتنةْفخْو
ْ.....ْتؤفكونْىوأنْبكم،

ْإرثْوالْأباكْترثْاهللْكتابْأفيْقحافةْأبيْبنْياْ؟ْإرثيْعلىْأغلبْ،المسلمونْأيها
ْْفرياًْْشيئاًْْجئتْلقدْ؟ْأبي ْإذْ؟ْظهوركمْوراءْونبذتموهْاهللْكتابْتركتمْعمدْأفعلى!

ْفهب:ْ"قالْإذْزكرياْبنْيحيىْخبرْمنْاقتصْفيماْ:وقال،ْ"داودْسليمانْوورث:ْ"يقول
ْببعضْأولىْبعضهمْاألرحامْوأولوا:ْ"وقالْ،"يعقوبْآلْمنْويرثْيرثنيْولياًْْلدنكْمنْلي
ْإن":ْوقال،ْ"األنثيينْحظْمثلْللذكرْأوالدكمْفيْاهللْيوصيكم:ْ"وقالْ،"اهللْكتابْفي

ْحظوةْالْأنْوزعمتم،ْ"المتقينْعلىْحقاًْْبالمعروفْواألقربينْللوالدينْالوصيةْخيراًْْترك
:ْتقولونْهلْأمْ؟ْمنهاْأبيْأخرجْبآيةْاهللْأفخصكمْبيننا،ْرحمْوالْأبي،ْمنْإرثْوالْلي
ْأعلمْأنتمْأمْ؟ْواحدةْملةْأهلْمنْوأبيْأناْلستْأوْ؟ْيتوارثانْالْملتينْأهلْإن

ْيومْتلقاكْمرحولةْمخطومةْفدونكهاْ؟ْعميْوابنْأبيْمنْوعمومهْالقرآنْبخصوص
ْالمبطلون،ْيخسرْالساعةْوعندْالقيامة،ْوالموعدْمحمدْوالزعيمْاهللْالحكمْفنعمْحشرك،

ْويحلْيخزيهْعذابْيأتيهْمنْتعلمونْوسوفْمستقرْنبأْولكلْتندمون،ْإذْينفعكمْوال
ْ.مقيمْعذابْعليه

ْماْاإلسالم،ْوحضنةْالملةْوأعضادْ،النقيبةْمعشرْياْ:فقالت األنصار حنو بطرفها رمت مث
ْ"يقولْأبيْْاهللْرسولْكانْأماْ؟ْظالمتيْعنْوالسنةْحقيْفيْالغميزةْهذه ْالمرء:

ْإذاْحتىْ..ْعومسمْمنيْبمرأىْوأنتمْأبيْتراثْأأهضمْقيلةْبنيْيهاًْإْ.."ْولدهْفيْيحفظ
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ْاإلفك،ْفورةْوسكنتْالشرك،ْثغرةْتوخضعْاأليام،ْحلبْودرْاإلسالم،ْرحىْبناْدارت
،ْالبيانْبعدْحزتمْأنىفْالدينْنظامْواستوسقْالهرج،ْدعوةْوهدأتْالكفر،ْنيرانْوخمدت
ْاإلعالنْبعدْوأسررتم ْاإلقدامْبعدْونكصتم، ْاإليمانْبعدْوأشركتم، ْنكثواْالقومْبؤس،
 .( ) ..( عهدهمْدبعْمنْأيمانهم

 اليت املرضة عليها اهلل سالم فاطمة مرضت امل: وروى سويد بن غفلة خطبتها الثانية إذ يقول
 من أصبحت كيف: هلا فقلن يعدهنا، واألنصار املهاجرين نساء عليها دخلت فيها توفيت
  :قالت مث أبيها، على وصلت اهلل، فحمدت ؟ اهلل رسول يابنت علتك

ْبعدْوسئمتهمْعجمتهمْأنْبعدْلفظتهمْلرجالكن،ْقاليةْلدنياكن،ْفةعائْواهللْأصبحت)
ْوختلْالقناة،ْوصدعْالصفاتْوقرعْالجد،ْبعدْواللعبْالحد،ْلفلولْفقبحاْسبرتهمْأن

ْهمْالعذابْوفيْعليهمْاهللْسخطْأنْأنفسهمْلهمْقدمتْماْوبئسْاألهواء،ْوزللْاآلراء
ْالروحْومهبطْوالداللة،ْالنبوةْوقواعدْالرسالة،ْرواسيْعنْزعزعوهاْأنىْويحهم..ْخالدون
ْنقمواْالذيْوما.ْالمبينْالخسرانْهوْذلكْأال!ْ؟ْوالدينْالدنياْأمورْنبْوالطبيْاألمين،

ْ؟ْالسالمْعليهْالحسنْأبيْمن ْوشدةْلحتفه،ْمباالتهْوقلةْسيفه،ْنكيرْمنهْواهللْنقموا!
ْعنْوزالواْالاليحةْالمحجةْنعْمالواْلوْوتاهلل،ْاهللْذاتْفيْوتنمرهْوقعته،ْونكالْوطأته،

،ْاستندواْأسنادْأيْإلىْشعريْيتل..ْْعليهاْوحملهمْإليهاْلردهمْالواضحة،ْالحجةْقبول
ْلبئسْواحتنكواْأقدمواْذريةْأيةْوعلى!ْ؟ْتمسكواْعروةْوبأية!ْ؟ْاعتمدواْعمادْأيْوإلى

ْوالعجزْادمبالقْوْالذنابىْواهللْاستبدلواْ،بدالًْْللظالمينْوبئسْالعشير،ْولبئسْالمولى
ْصنعاْيحسنونْأنهمْيحسبونْقومْالمعاطسْفرغمْبالكاهل ْالمفسدونْهمْإنهمْأال.

ْيشعرونْالْولكن ْأنْإالْيهديْالْمنْأمْيتبعْأنْأحقْالحقْإلىْيهديْأفمنْويحهم.
ْ؟ْتحكمونْكيفْفمالكمْيهدى ْاحتلبواْثمْتنتج،ْريثماْفنظرةْلقحتْلقدْلعمريْأما!

ْماْغبْالبطالونْويعرفْالمبطلون،ْيخسرْهنالكْ،مبيداًْْاًْوزعافْعبيطاْدماْالقعبْمالء
ْصارم،ْبسيفْوأبشرواْ،جاشاًْْللفتنةْواطمأنواْ،أنفساًْْدنياكمْعنْطيبواْثم،ْاألولونْأسس

                                                           

 .فما بعد    ص  ج: االحتجاج - 



 333................................. ......................الرد على الوهابي 

ْوجمعكمْ،زهيداًْْفيئكمْيدعْالظالمينْمنْواستبدادْشامل،ْوبهرجْغاشم،ْمعتدْوسطوة
 .( )(..كارهونْلهاْوأنتمْلزمكموهاأنْعليكمْعميتْوقدْبكمْوأنىْلكمْحسرةْفياْحصيداًْ

ْالسقيفةْيومْكانْوإن): بعد ذكره حملنة كربالء Xاإلمام جعفر بن حممد  ولدها قال
ْوفضةْكلثومْوأمْوزينبْوفاطمةْوالحسينْوالحسنْالمؤمنينْأميرْبابْعلىْالنارْوإحراق

 .(9) (العذابْيومْأصلْألنهْ؛وأمرْوأدهىْأعظمْبالرفسةْمحسنْوقتل

، كما يقول ولدها اإلمام (فاطمة صديقة شهيدة)شك عند من خياف اهلل أّن فهل بقي 
 ؟؟ Xموسى بن جعفر 

سالم اهلل عليِك يا ابنة رسول اهلل وحبيبته وروحه اليت بني جنبيه وعلى أبيك املصطفى 
وبعلك املرتضى وأبنائك الطاهرين األئمة واملهديني ما بقي الليل والنهار، واهلل سبحانه أسأل 

 .ثبات على واليتكم ونصرتكم، واحلمد هلل رب العاملنيال

* * * 
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 !!يروون ما قاله النيب يف كيفية الصالة عليه وخيالفونها . 06

َْعَلي هَِْْصلُّواْآَمُنواْالَِّذينَْْأَي َُّهاْيَاْالنَِّبيَِّْْعَلىُْيَصلُّونََْْوَماَلِئَكَتهُْْاللَّهَِْْإنَّْ﴿: قال تعاىل
 هذه نزلت ملا :عجرة بن كعب عن صح): صواعقه يف حجر ابن قال. ( )﴾ِليماًَْتسْ َْوَسلُِّموا
 اللهم: قولوا: "قال ؟ عليك نصلي فكيف عليك نسلم كيف علمنا قد اهلل رسول يا: قلنا اآلية
 .(9) ("حممد آل وعلى حممد على صل

 أال قالف عجرة بن كعب لقيين: قال ليلى أيب ابن الرمحن عبد): أخرج البخاري بسنده عن
 عليك نسلم كيف علمنا قد اهلل رسول يا: فقلنا علينا خرج  النيب أن، هدية لك أهدي
 آل على صليت كما حممد آل وعلى مدحم على صلّ  فقولوا: قال؟  عليك نصلى فكيف
 إبراهيم آل على باركت كما حممد آل وعلى حممد على بارك اللهم، جميد محيد نكإ إبراهيم
 .( ) (جميد محيد نكأ

 عليك السالم هذا اهلل رسول يا قلنا: قال اخلدري سعيد أيب عن): وأخرج أيضا  بسنده
، إبراهيم على صليت كما ورسولك عبدك حممد على صلّ  اللهم قولوا: قال، نصلي فكيف
 .(4) (إبراهيم وآل إبراهيم على باركت كما حممد وآل حممد على وبارك

 عليه اهلل صلى اهلل رسول أتانا): قال ،ارياألنص مسعود أيب عن بإسناده مسلم وأخرج
 نصلي أن وجل عز اهلل أمرنا: سعد بن بشري له فقال ،عبادة بن سعد جملس يف وحنن وسلم
 مل أنه حمنينا حىت  اهلل رسول فسكت: قال ؟ عليك نصلي فكيف اهلل رسول يا عليك
 على صليت كما مدحم آل وعلى حممد على صلّ  اللهم قولوا:  اهلل رسول قال مث. يسأله
 إنك العاملني يف إبراهيم آل على باركت كما حممد آل وعلى حممد على وبارك إبراهيم، آل
 .( ) (علمتم كما والسالم جميد، محيد
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 على يصلى حىت حمجوب دعاء كل :قال طالب أيب ابن يعين علي عن): وأخرج اهليثمي
 .( ) (اتثق رجالهو  األوسط يف الطرباين رواه. حممد وآل  حممد

فإن .. ): اجلوزية قيم ابن يقول الصالة حق حملمد وآله صلوات اهلل عليهم أمجعني، مث إنّ 
حق له وآلله دون سائر األمة، وهلذا جتب عليه وعلى آله عند الشافعي  الصالة على النيب 
 .(9) (رمحه اهلل وغريه

 .اللهم صل على حممد وآل حممد وبارك على حممد وآل حممد

 الوهابيني يصل حاهلم إىل الواضحات عند املسلمني األسوياء، وما كنت أتوقع أنّ  وهذا من
واجملادلة بالباطل حىت يف الواضحات من  احلسد آلل حممد ( لعنه اهلل) أن يثري فيهم إبليس
 .حقوقهم روحي فداهم

 :يقول الوهايب يف حمطته اجلديدة

قد بنّي هلم حىت كيفية الصالة  يب األعظم ورغم أّن الن) :يقول اليماين..  احملطة الثالثة)
وما : الصالة البرتاء، فقالوا ال تصلوا عليّ ": عليه، وهناهم عن الصالة البرتاء، إذ قال 

على حممد  اللهم صلّ : على حممد وحمسكون، بل قولوا تقولون اللهم صلّ : الصالة البرتاء ؟ قال
ا هو الشائع عند أهل السنة وخصوصا  ، جندهم يتعمدون ترك ذكر اآلل كم"وعلى آل حممد

والصحابة بل حىت الصحابة أمجعني مبا فيهم شارب  األزواجالوهابية، أو إضافة من شاءوا من 
يصّروا على خمالفة أمره وبيانه  -سبحان اهلل  -وكأهنم  ،اخلمر واملنافق والزاين والقاتل واملقتول

: الصواعق احملرقة البن حجر ، 1 ص 9ج: ميينالغدير لأل) :وجاء يف اهلامش (.
 .(وعليه البينة ال وجود هلذا احلديث: أقول (40 ص

 فما نقلته موجود يف املصدر اآلخر فأهله يعرفونه، وأما "الغدير" له وجود، أما بل :أقول
الطبعة احملققة منه يف و  .الثانية اآلية   الفصل    الباب 40 ص :احملرقة الصواعقكتاب 
وهذا (. الرسالة بعةط حتقيق كامل اخلراط وعبد الرمحن الرتكي، ،1 4ص 9ج: )موجود يف

                                                           

 .48 ص 8 ج: مجمع الزوائد - 
 .54ص: جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األنام-2
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، راجعه لتعرف وجود احلديث فيما ذكرته (ملتقى أهل احلديث: )رابط ألحد منتدياتكم باسم
 :لك من طبعات
282 =t?php.readshowth/vb/com.ahlalhdeeth.www://http 

 احلاقدين أما إن كنت تقصد أنك مل جتده يف الطبعات احلديثة للكتاب، فلك أن تسأل
 .، واهلل حسيبهم وسائلهم عن قبيح صنيعهمالذين ال يروق هلم ذكر أّي فضيلة آلل حممد 

، طبعة 4 4ص 9ج": ينابيع املودة"القندوزي يف : مث إّن ما طلبت عليه البينة ذكره أيضا  
 يف املؤمنني مرآة" واللكنهوي يف. 8 9ص": جواهر العقدين"والسمهودي يف . دار األسوة
  ج: "الغمة كشف"والشيخ الشعراين يف .   ص": املرسلني سيد بيت أهل مناقب
 .وغريهم .امليمنية املطبعة ،98   مصر ط ،النيب على بالصالة األمر يف فصل ،2 9ص

ئكم للحديث واستعراض شواهده من البخاري ولست اآلن مناقشا  تضعيف بعض علما
دع عنك احلديث الذي طالبتين ببينته، وانظر ما ذكرته لك من : ومسلم وغريمها، لكين أقول
وسنته فيما عّلمنا من كيفية الصالة  أفال يكفيك لتتبع رسول اهلل  صحيح البخاري ومسلم،

: وتكف عن قولك نيب عليه، فهل أراك تنتهي بعد ذلك عن برت الصالة عند ذكر ال
 !!؟كلبا  مفرتسا  يطاردك عند ذكرها ن  أوك، (صعسلم)

إرضاع " رضاعا  ك  احلقد على آل حممد الطيبني  ال أعتقد ذلك؛ فالنواصب رضعوا
واشتد عليه عودهم العفن، وال يسرهم مساع فضيلة آلل حممد الطاهرين، وال حول وال " الكبري

  .قوة إال باهلل العلي العظيم

ْوهوْبالبيتْمتعلقاًْْرجالًْْأبيْسمع): قال Xالصادق  اهلل عبد أيباإلمام احلق  عن
:ْقل،ْحقناْتظلمناْال،ْتبترهاْالْاهللْعبدْيا:ْأبيْلهْفقالْمحمد،ْعلىْصلّْْاللهم:ْيقول
( األئمة واملهديني)اللهم صلِّ على حممد وآل حممد  .( ) (بيتهْوأهلْمحمدْعلىْصلّْْاللهم

 .احلمد هلل رب العاملنيوسلم تسليما ، و 

                                                           

 .625ص 2ج: الكافي - 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9783
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 :وهابي يستكثر دخول إمام من آل حممد اجلنة بغري حساب. 07

وعن بداية السنة عند اهلل سألت العبد الصاحل ) :يقول اليماين.. احملطة الرابعة ) :قال الوهايب
X فأجابين . هل وقت السنة عند اهلل تعاىل يبدأ من ليلة القدر: فقلتX :( نعم، السنة

بدايتها يف رمضان، القدر النافذ من العام املاضي ينتهي يف ليلة القدر، ويبدأ قدر جديد بليلة 
اخلوف يف كل ): Xأألجل هذا يكون اخلوف يف هذا الشهر الكرمي ؟ فقال : فقلت (.القدر

قبل ليلة القدر رأيت رؤيا هي . آن، فمن عرف نفسه وظلمتها وتقصريها الدائم كيف ال خياف
رأيت جمموعة من املالئكة وكنت أريد أن : حبدث وقد مضى، ولكن أق  لك الرؤيامتعلقة 

أقوم بعمل، فطلبت منهم أن جيلبوا يل بعض األشياء املتعلقة هبذا العمل، جلبوها ولكنهم 
. ر عنهاعرتضوا وقالوا ملاذا تعّرض نفسك هلذا، فأنت ال حياسبك اهلل وليس عليك وزر تكفّ 

ل وكان فيه صعوبة أو أذى حمتمل، وبعد أن انتهيت وأنا أغادر املكان أكملت العم أيناملهم 
ال خاف وال صلى ولكن : خاطبت املالئكة الذين طلبوا مين جتنب هذا العمل فقلت هلم
  (.تنجس وتوىل، هكذا يقول اهلل، فهل تريدون مين أن ال أكون خائفا  

لن أرد عليك بل كتاب اهلل يرد  .سوف أعلق على اجلزئية األخرية أو الرؤيا املزعومة :أقول
 !!!هذا إذا كان حجة عليك .. عليك 

ْ﴿ :قال تعاىل ُتم ْأَلَّن  َْأوََّلَْمرَّة َْبل ْزََعم  َناُكم  َْكَماَْخَلق  ِْجئ ُتُمونَا َوُعِرُضواَْعَلىْرَبَِّكَْصفًّاَْلَقد 
ِعًداْ َْمو  َعَلَْلُكم  رِِميْ#َنج  َلتَ َناَْوُوِضَعْال ِكَتاُبْفَ تَ َرىْال ُمج  ِفِقيَنِْممَّاِْفيِهَْويَ ُقوُلوَنْيَاَوي   َنُْمش 

َصاَهاَْوَوَجُدواَْماَْعِمُلواَْحاِضًراَْواَلْيَظ لِْ َْأح  َْكِبيَرًةِْإالَّ ُمَْماِلَْهَذاْال ِكَتاِبْاَلْيُ َغاِدُرَْصِغيَرًةَْواَل
ْبِال َحقَِّْوِجيَءْبِالنَِّبيِّيَنْوَْ﴿: وقال تعاىل .42 - 42: الكهف ﴾رَبَُّكَْأَحًدا نَ ُهم  الشَُّهَداِءَْوُقِضَيْبَ ي  

ُْيظ َلُمونَْ ْاَل ُعُهم ْ﴿ :وقال تعاىل .02: الزمر ﴾َوُهم  َْسم  َْعَلي ِهم  َْشِهَد َْجاُءوَها َْما ِْإَذا َحتَّى
َناْقَْ َْعَلي   ُتم  ِْلَمَْشِهد  َْكانُواْيَ ع َمُلوَنَْوقَاُلواِْلُجُلوِدِهم  ِْبَما َْوُجُلوُدُهم  اُلواْأَن طََقَناْاللَّهَُْوأَب َصارُُهم 

ءْ  ُْكلََّْشي    .94: الزمر ﴾الَِّذيْأَن َطَق

احلسن يف اآليات الكرمية ؟ وهناك  محدأأين استثىن اهلل اإلمام  أين االستثناء يف اآليات ؟
 (.آيات كثرية فمن أنت حىت ال حياسبك اهلل ؟
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من (  9 - 91)ني مها اآلية اآلية الثالثة هي عبارة عن آيت أنبه قبل كل شيء إىل أنّ  :أقول
  (.94: الزمر)سورة فصلت، وليس كما اشتبه الوهايب يف خترجيها 

مجيع اخللق حياسبون من  وعلى كل حال، أراد الوهايب باستعراض هذه اآليات أن يقول إنّ 
قبل رهبم سبحانه مبا فيهم األنبياء والشهداء ملا جُياء هبم، وأّن كل اخللق يشهد عليهم مسعهم 

صارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون، وأن ال استثناء فيها ليخرج أحدا  من اخللق أو نزر قليل وأب
 .أحدهم Xمنهم يكون اإلمام أمحد احلسن 

على  -ولو سريعا   -وهذا يف احلقيقة غباء صارخ وجهل فضيع ابتلى به قائله، ولو أنه مر 
ات وأقوال لكبار العلماء ملا تفوه مصنفات علمائه وما نقلوه فيها من عشرات بل مئات الرواي

ما أراد  بل هو أمر جديد مبتدع يف العقيدة والتفسري مل يطالعنا به قبل اليوم أحد، بل. مبا قال
إضافة إىل الروايات اليت يعتقد هبا،  الوهايب استفادته ختالفه اآليات اليت استشهد هبا نفسها،

أن أوضح له ما ورد يف كتبه  -ن باب النصح م -لزاما  علّي كان لذا   .قبح اهلل اجلهل واحلماقة
 :من روايات وأقوال تلزمه يف هذه املسألة، ويكون التوضيح عرب نقاط

 .كل اخللق يعرضون، وليس كل من يعرض حياسب: أوالًْ

 إال تعرفه ال شيئا   تسمع ال كانت  النيب زوج عائشة أن) :صحيحه يف البخاري روى
 يقول أوليس فقلت عائشة قالت، عذب حوسب من قال  النيب نإو  تعرفه حىت فيه راجعت
 نوقش من ولكن العرض ذلك إمنا: فقال: قالت، يسريا   حسابا   حياسب فسوف تعاىل اهلل

 .( ) (يهلك احلساب

، هلك إال القيامة يوم حياسب أحد ليس: قال  اهلل رسول أن): وأخرج عنها أيضا  
 حسابا   حياسب فسوف بيمينه كتابه أويت من فأما تعاىل اهلل قال قد أليس اهلل رسول يا: فقلت
 إال القيامة يوم احلساب يناقش أحد وليس العرض ذلك إمنا:  اهلل رسول فقال، يسريا  
  .(9) (عذب

                                                           

 .كتاب العلم 6 ص  ج: صحيح البخاري - 
 .كتاب الرقاق 20 ص 5ج: صحيح البخاري -2
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وما أخرجه البخاري واضح يف التمييز بني العرض واحلساب، وأن من حياسب هو املعذب 
 . واهلالك فقط دون غريه

 حسابه يف ناقش لو أنه يعين): يف شرحه ملا أخرجه البخاري ما يليقال ابن أيب العز احلنفي 
 .( ) (ويصفح يعفو تعاىل ولكنه هلم ظامل غري وهو لعذهبم لعبيده

 .أصناف من يدخل اجلنة بغري حساب يف رواياهتم: ثانياًْ

علماء أهل السنة قد جعلوا أبوابا  خاصة يف كتبهم ملن يدخل اجلنة بغري حساب، وذكروا  إنّ 
 :األحاديث، وهذه بعض األصناف اليت ذكرت يف مصادرهم الكثري منحتته 

 عن): أخرج أمحد يف مسنده: السبعون ألف، وقد ذكرته روايات كثرية جدا ، هذا أحدها . 
 حساب بغري اجلنة يدخلون ألفا   سبعني أعطيت:  اهلل رسول قال قال الصديق بكر أيب

 مع فزادين وجل عز ريب فاستزدت واحد رجل بقل على وقلوهبم البدر ليلة كالقمر وجوههم
 القرى أهل على آت ذلك أن فرأيت عنه اهلل رضي بكر أبو قال .ألفا   سبعني واحد لك

 .( )عن عمر حديثا  يف هذا املوضوع أيضا   وروى .(9) (البوادي حافات من ومصيب

البخاري ومسلم الذين ال يتطريون وال يكتوون وال يسرتقون وعلى رهبم يتوكلون، روى  .9
 صلى النيب علينا خرج: قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن) :-واللفظ للبخاري  -بسندمها 
 الرجالن معه والنيب الرجل معه النيب مير فجعل األمم عليّ  عرضت: فقال يوما   وآله عليه اهلل
، أميت تكون أن فرجوت األفق سد كثريا   سوادا   ورأيت، أحد معه ليس والنيب الرهط معه والنيب
 هكذا انظر يل فقيل األفق سد كثريا   سوادا   فرأيت انظر يل قيل مث، وقومه موسى هذا فقيل
 اجلنة يدخلون ألفا   سبعون هؤالء ومع أمتك هؤالء: فقيل األفق سد كثريا   سوادا   فرأيت وهكذا
 يف ولدناف حنن أما: فقالوا  النيب أصحاب فتذاكر هلم يبني ومل الناس فتفرق، حساب بغري
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 ال الذين هم: فقال  النيب فبلغ، أبناؤنا هم هؤالء ولكن، ورسوله باهلل آمنا ولكنا الشرك
  .( ) (يتوكلون رهبم وعلى يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون

  اهلل رسول مسعت): السابق باخلريات، فقد أخرج أمحد يف مسنده قول أيب الدرداء . 
 ومنهم، واحلزن اهلم فذلك ذلك مقامه يف منه يؤخذ لظاملا يعين لنفسه ظامل فمنهم يقول
 يدخلون الذين: قال، اهلل بإذن باخلريات سابق ومنهم، يسريا   حسابا   حياسب: قال، مقتصد
 .(9) (حساب بغري اجلنة

 بن سهل عن): أصالب الصحابة، أخرج اهليثمي فقال من هم يف أصالب أصالب .4
 رجال أصالب أصالب أصالب يف إن: يقول وسلم ليهع اهلل صلى النيب مسعت: قال، سعد
 هبم يلحقوا ملا منهم وآخرين"أ قر  مث ،حساب بغري اجلنة يدخلون ونساءا   رجاال   أصحايب من
 .( ) (جيد وإسناده الطرباين رواه. "احلكيم العزيز وهو

من مشى يف قضاء حاجة : أخرى، مثل ورووا أيضا  فيمن يدخل اجلنة بغري حساب أصناف
خيه املؤمن، والصابر واحملتسب ومن لديه ورع، وغريهم مما نقلوه يف روايات كثرية وردت يف أل

امليزان واحلساب جييء بعد دخول من ال حساب عليهم  مصادرهم، بل ورد يف بعضها أنّ 
 .اجلنة، وبوسع كل أحد مطالعة ذلك

  .كلمات علمائهم فيمن يدخل اجلنة بغري حساب: ثالثاًْ

 :منهامناذج وهذه 

 أنّ   أخرب وإمنا.. ): -ناقال  تعليق القاضي عياض على إحدى الروايات  -قال النووي 
 ليلة القمر إضاءة تضئ وجوههم نأوب حساب بغري اجلنة يدخلون وفضيلة مزية هلم هؤالء
 .(4) (..البدر
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 أن بعد النار من باخلروج املؤمنني بعض يف ويشفع): وقال ابن حجر عن شفاعة النيب 
 بغري اجلنة بدخول بعضهم ويف ،دخوهلا استوجبوا أن بعد دخوهلا بعدم بعضهم ويف ،دخلوها
 .( ) (بالشفاعة السعادة يف االشرتاك فظهر فيها الدرجات برفع بعضهم ويف ،حساب

 املوقف هول من اإلراحة وهي بنبينا خمتصة :أوهلا ؛أقسام مخسة الشفاعة): املباركفوريوقال 
 وقد لنبينا وردت أيضا   وهذه ،حساب بغري اجلنة قوم إدخال يف :الثانية .احلساب وتعجيل
 .(9) (مسلم ذكرها

 .بعض ما ورد يف كتبنا ممن يدخلون اجلنة بغري حساب: رابعاًْ

 قوله يف سعبا ابن عن جبري، بن سعيد عن قتادة، عن شعبة، عن تفسريه يف القطان يوسف
 اهلدى أئمة وجل عز اهلل دعا القيامة يوم كان إذا) :قال "بإمامهم أناس كل ندعو يوم": تعاىل

 أنتم الصراط جوزوا هلم يقال مث واحلسني، واحلسن املؤمنني أمري التقى وأعالم الدجى ومصابيح
 خذ له فيقال منهم يزيد اهللو  نإو  الفسق أئمة يدعوا مث حساب، بغري اجلنة وادخلوا وشيعتكم
 .( ) (حساب بغري النار إىل شيعتك بيد

:ْْاهللْرسولْقال): قال ، جده عن أبيه، عن الباقر، علي بن حممد جعفر أيب عن
ْولييْفليتولْحساب،ْبغيرْالجنةْويلجْالعاصفْكالريحْالصراطْعلىْيجوزْأنْسرهْمن

ْالنارْيلجْأنْهسْرْومنْطالب،ْأبيْبنْعليْوأمتيْأهليْعلىْوخليفتيْوصاحبيْووصيي
ْالصراطْوإنهْمنه،ْإالْيؤتىْالْالذيْاهللْلبابْإنهْوجاللهْربيْعزةْفوْواليته،ْفليترك

 .(4) (القيامةْيومْواليتهْعنْاهللْيسألْالذيْوإنهْالمستقيم،
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ْفحدثهيْأبْإلىْرجلْجاء) :قال ، أبيه عن، احلسني بن علي عن، علي بن حممد عن
ْفقال ْينساقْملكاًْْسبعينْقدامهْنبوةْتاجْعليهْمةاالقيْيومْليأتيْشيعتناْمنْجلالْرْإنّْ:
 .( ) (حسابْبغيرْالجنةْادخلْلهْفيقالْالجنةْبابْإلىْسوقاًْ

ْجمعْإذا): قال( السالم عليهما) احلسني بن علي عن محزة، أيب عن سامل، بن هشام عن
ْ؟اهللْفيْالمتحابونْأين:ْيقولفْالناسْيسمعْبصوتْينادىْمنادْقامْواآلخرينْاألولينْاهلل

 .(9) ..(حسابْبغيرْالجنةْإلىْاذهبوا:ْلهمْفيقالْالناس،ْمنْعنقْفيقوم:ْقال

ْاهللْيدخلهمْوثالثةْحساب،ْبغيرْالجنةْاهللْيدخلهمْثالثة): قال X اهلل عبد أيب عن
ْْحسابْبغيرْالجنةْاهللْيدخلهمْالذينْفأماْحساب،ْبغيرْالنار ْوتاجرْعادل،فإمام

8ْْاهللْطاعةْفيْعمرهْأفنىْشيخْوْق،صدْو ْبغيرْالنارْاهللْيدخلهمْالذينْالثالثةْوأما.
 .( ) (زانْوشيخْكذوب،ْوتاجرْجائر،فإمامْْحساب

 .(4)(صبورْرحيمْكلْنعم : قال حساب؟ بغري اجلنة يدخل رجل من هل) : وسئل

 .( )(بحساْبغيرْالجنةْويدخلْالمالئكةْلهْاستغفرتْاهللْداعيْأجابْمن):  وقال

 .وغريها الكثري

 .وقفة مع اآليات اليت استشهد هبا الوهايب: خامساًْ

 .(0)﴾َأَحداًْْرَبُّكََْْيظ ِلمَُْْواَلْ ... َصّفاًْْرَبِّكََْْعَلىَْوُعِرُضوا﴿: اآلية األوىل

إمامه ابن كثري يرى أهنا متعلقة بالكافرين،  جعل الوهايب اآلية شاملة لكل اخللق، واحلال أنّ 
: تعاىل قال كما الكافرون واملراد اجلنس على عائد "منها شك يف هم لب" :تعاىل وقوله): قال
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 لكم جنعل لن أن زعمتم بل مرة أول خلقناكم كما جئتمونا لقد صفا ربك على وعرضوا"
 .( ) (هناه قال وهكذا منكم الكافرون أي "موعدا

نَ ُهمَْوُقِضيََْْوالشَُّهَداءْبِالنَِّبيِّينََْْوِجيءَْ﴿: اآلية الثانية  .(9)﴾يُظ َلُمونَْْاَلَْْوُهمْ ْبِال َحقِّْْبَ ي  

حاول الوهايب أن جيرها حلساب األنبياء والشهداء أيضا ، ويبدو أنه غري مطلع أصال  على ما 
بعيد عن مرامه حماما ، وأن اجمليء هبم ليس  -كما سنرى   - قاله كبار مفسري السنة، وقوهلم
رهبم عما أجاهبم به أقوامهم لتكتمل احلجة عليهم وينقطع ليسأهلم  حملاسبتهم على أفعاهلم وإمنا

  .عذرهم

 عما رهبم ليسأهلم بالنبيني وجئ: يقول "والشهداء بالنبيني وجئ": وقوله): قال الطربي
 .( ) (اهلل رسالة أتتهم حني الدنيا يف عليهم وردت أممهم به أجابتهم

 وال حاسب وال كاتب إىل حيتاج ال الدنيا يف "يفعلون مبا أعلم وهو"): وقال الشوكاين
 .(4) (املعذرة وقطع احلجة لتكميل والشهداء بالنبيني وجئ الكتاب وضع وإمنا شاهد،

ُعُهمْ َْعَلي ِهمْ َْشِهدََْْجاُؤوَهاَْماِْإَذاَْحتَّى﴿: اآلية الثالثة  .( )﴾...َوُجُلوُدُهمْ َْوأَب َصارُُهمْ َْسم 

مَْ﴿: وهذه اآلية اليت قبلها َشرَُْْويَ و  ، واآليات (0)﴾يُوزَُعونَْْفَ ُهمْ ْالنَّارِِْْإَلىْاللَّهَِْْأع َداءُْيح 
املوضوع الذي  واضحة يف أهنا تتحدث عن أهل النار، فما دخلها حبساب اخلالئق أمجعني،
 !!يتكلم عنه الوهايب وجعل اآلية شاهدا  عليه يف عدم استثناء أحد من احلساب ؟

 القيامة يوم عليه تشهد الكافر أجزاء بعض أن املوضع هذا غري يف وبني): قال الشنقيطي
 كانوا مبا أرجلهم وتشهد أيديهم وتكلمنا أفواههم على خنتم اليوم": تعاىل كقوله اللسان غري
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 كانوا مبا وجلودهم وأبصارهم مسعهم عليهم شهد جاءوها ما إذا حىت": تعاىل وقوله ،"يكسبون
 .( ) ("ءيش كل أنطق يالذ اهلل أنطقنا قالوا علينا شهدمت مل جللودهم وقالوا*  يعملون

اآلن، وقد اتضح حال اآليات البعيدة عن مرام الوهايب، وبان حال الروايات اليت ذكرت 
وال  يسرتقونالكثري من أصناف الناس الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وكان منهم الذين ال 

ني سبعني ألفا ، فهم بنظر يتطريون وال يكتوون بل هم سبعون ألفا ، بل مع كل واحد من السبع
أربعة مليارات وتسعمائة مليون إنسان يدخلون اجلنة بغري  (4021101110111)أيب بكر 

حساب، فلو أردنا تصوير الرقم مبن يدعي اإلسالم اليوم بكل مللهم وطوائفهم لوجدناه يفوق 
 (091101110111 )ن عددهم حبسب التقديرات مة اإلسالم بأكثر من ثالث مرات؛ ألأ

مليار ومئتا مليون، طبعا  هذا الرقم يشمل اخلونة والفسقة والسراق واملنافقني والعوران والسائحني 
وكذلك يشمل احلكام الفجرة والقتلة  ،للمالهي واملنكرات يف جزر الفلبني والغرب طلبا  

سواد عظيم يسدون  -وفق رواية البخاري  - بل من يدخلون اجلنة بغري حساب .وحواشيهم
 .ق من كثرهتماألف

صحاحكم، فما بال الوهايب يستكثر على إمام من  كما ورد يفإذا كان األمر كذلك  : أقول
وذكره بامسه وصفته وعلمه  ، املهدي الذي بشر به جده املصطفى أهل البيت  أئمة

بأنه ميألها قسطا   ورايته ومبدأه ومسكنه ومشائله وكل ما يتعلق بأمره واالهتداء إليه، ووعد
دال  كما ملئت ظلما  وجورا ، إمام ينشر التوحيد واحلق والعدل على ربوع األرض كلها، بل وع

بإتيانه ولو حبوا  على الثلج، فهل  أويل العزم كما ورد يف صحاحكم، وأمرنا يأمت به نيب من أنبياء
!! ؟ ترى خلوه من الذنب ودخوله اجلنة بغري حساب بفضل اهلل ولطفه وكرمه كبرية بالنسبة إليه

سبحانك !! فهال عاملته معاملة من ال يتطري ويرتقى ويكتوي وغريهم مما نقلت لك مناذج منه ؟
 .يا رب، أعوذ باهلل من حسد آل حممد

أال تستحون من اهلل !! فلم كل هذا احلقد عليهم ؟! أ وليسوا هم أبناء نبيكم ؟!! ما بكم ؟
لتقابلوهم بكل هذه  -وحاشاهم  -هل فعلوا لكم شيئا  منكرا  !! ؟ ومن جدهم حممد 
 !!؟ اإلساءة وقلة األدب
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ما هو الدليل الذي احتج به أمحد احلسن يثبت أنه : يسأل أن كل طالب حقليبقى 
، وهذا ما طلبناه من اجلميع مرارا  وتكرارا  يف املهدي املوعود الذي بشر به جده املصطفى 

كما يفعل صاحب الرد  ب وسوء األدبحواراتنا، بدل اللجوء إىل التهريج والطعن والتكذي
  .الوهايب يف رده البائس هذا

فال قيمة لكل ما هو سواه مما قام به صاحب الرد هنا أو  -وهو كذلك  -وإذا ثبت صدقه 
ما فعله غريه من أدعياء التشيع والتسنن على حد سواء من محالت والتكذيب والتسقيط 

 .هم بطوهنم وشهواهتملتضليل الناس وإبقائها على عبودية رجال مه

 :مث يقول الوهايب بعد كالمه السابق

اآلن أحد أمرين إما أن الرؤيا صحيحه واملالئكة قالت للمهدي أنه ال حياسب فيكون أمحد )
وإما أن تقولون أن ، واملهديني ال حياسبون وال وزر هلم األئمةاحلسن مطالب بدليل يقول بأن 

 (.وإما أن املالئكة كذبوا وحاشاهم، ته وإمامتهاملهدي كذب يف هذه الرؤيا فتسقط عصم

نعم، الرؤيا حق وصدق، واملهدي ال وزر عليه؛ ألن الوزر والذنب رجس وقذارة، واملهدي 
أمحد من أهل بيت أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ، بل آل حممد كلهم الوارد ذكرهم 

م؛ ألهنم خلفاء اهلل يف أرضه ال وزر عليه -اليت تقدمت  -يف وصية جدهم ليلة وفاته 
وحججه على بريته، واإلمام الذي يأمر اهلل بطاعته ال يكون إال معصوما  طاهرا ، هذه هي سنة 

هذه هي عقيدتنا . دم واىل آخر خليفة من خلفائه يف أرضهآاهلل يف خلفائه وحججه منذ 
 .ناظرين فيها أو أحد شيوخك ألبني لكم احلق وفساد ما تعتقدون

كيف يأمت عيسى ابن مرمي وهو نيب معصوم   -إن بقي منه شيء  -أرشدك عقلك  مث هال
 !؟أيعقل أنكم تروون يف الصحاح روايات وال تعقلوهنا!! من أويل العزم برجل عليه أوزار وذنوب

، هو برعم يثة املساس به وذكره بلفظك السيئاملهدي أمحد، الذي سّولت لك نفسك اخلب
حة حممد الطاهرة وغصن مورق من تلك الشجرة الطيبة، وبه يطهر اهلل األرض من زاهر من دو 

إذا شاء اهلل  الكفر والنفاق والضالل والظلم واجلور والفساد كله، وسرتى ذلك بعينك قريبا  
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 اليوم نتيجة تكذيبهم األرض وبقيته حيا  ومل تذهب طعمة الفنت والعذابات اإلهلية النازلة بأهل
 .، واحلمد هلل رب العاملنيXاملهدي أمحد احلسن لداعي اهلل 

* * * 

 :واجعل لنا املتقني إمامًا. 08

 :قال الوهايب

﴿وهاْلعهاِقبهُة لِْلُمتَِّقنيه﴾، واملتقون : ويف هناية اآلية، قال تعاىل): يقول اليماين ..احملطة اخلامسة )
لقد طلبوا : ُمتَِّقنيه ِإمهاما ﴾﴿وهاْجعهْلنها لِلْ : ملن قرأ X، وقد قال الصادق هم آل حممد 
واجعل لنا املتقني إماما ، فما هي األمور اليت يعملها اإلنسان ليكون من : عظيما ، إمنا هي

 .(هؤالء ؟

 .(4   -    ص 94ج: األنوار، حبار 1 ص  ج: تفسري القمي: انظر . ) :املصدر

ا حسريت على من مل يعرفه هذا الرجل لكذاب ويعلم أنه كذاب لكن ي إنواهلل العظيم  :أقول
أيب عن جعفر بن  :فس) :األنوارلقد كذب ودلس أنظروا الن  األصلي يف كتاب حبار 

والذين يقولون ربنا " :Xاهلل  عبد أيبقرئ عند  :قال X ،عن أيب احلسن الرضا ،إبراهيم
أن   عظيما  لقد سألوا اهلل :فقال "هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما

والذين يقولون "إمنا أنزل اهلل  :قال بن رسول اهلل ؟ كيف هذا يا:جيعلهم للمتقني أئمة فقيل له
 94ج :حبار األنوار "(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعل لنا من املتقني إماما  

 .4  و   ص

الذين يقولون " :Xاهلل  عبد أيبومثله آية قرئت على ) :وكذب وافرتى على تفسري القمي
لقد  :Xفقال أبو عبد اهلل " إماما  واجعلنا للمتقني  أعنيوذرياتنا قرة  أزواجناربنا هب لنا من 
 إمنا :بن رسول اهلل كيف نزلت؟ فقال يا :فقيل له ،إماما  جيعلهم للمتقني  أن سألوا اهلل عظيما  

 ،"إماما  واجعل لنا من املتقني  أعنية وذرياتنا قر  أزواجناالذين يقولون ربنا هب لنا من "نزلت 
 .1 ص  ج :تفسري القمي "(اهلل أمرله معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من " :وقوله
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ويقول اجمللسي  (.واجعل لنا املتقني إماما  : إمنا هي): يقول اليماين، مة حممدأنظروا يا ا :أقول
إذا كان هذا الرجل يبرت من كتبه فليس  .رباهلل أك (.واجعل لنا من املتقني إماما  ): والقمي

 ! بغريب أن يبرت يف كتب املخالفني

وهذا واحلمد هلل رب العاملني اللهم أفضح هذا الدعّي واهد أتباعه فإهنم ال يعلمون وافضح  
 واحلمد هلل رب العاملني .كل من يسانده اللهم آمني

 (.مايهزك ريح /كتبه

 :ظ عليههذا كان آخر ما جاء يف رده، ويالح

 Xمحد احلسن أإن ما جاء يف اهلامش هو كالم احملاور أبو حسن، وأما كالم اإلمام : أوالًْ
 :الذي كان عبارة عن نصيحة ألنصاره، فهو التايل

ا لِلَِّذينه اله يُرِيُدونه ُعُلوًّا يف : نصيحيت لكم قوله تعاىل) :Xقال  اُر اآْلِخرهُة جنهْعهُلهه ﴿تِْلكه الدَّ
اله فهسهاد ا وهاْلعهاِقبهُة لِْلُمتَِّقنيه﴾، تدبروه وعوه وجتنبوا اتباع أهوائكم، واالنتصار ألنفسكم اأْلهْرِض وه 
إذا كنتم تريدون أن تكونوا فعال  عونا  للحق فاعملوا هبذه اآلية، وإال يستبدل اهلل  .على احلق

قد حان وقتهم، فاتقوا بكم قوما  غريكم مث ال يكونوا أمثالكم، وأنتم تعلمون فهم إىل جواركم و 
 .اهلل، واقتلوا أنفسكم وأهواءكم، وانصروا ربكم

اُر اآْلِخرهُة جنهْعهُلهها﴾ مل يقل اهلل نصيب من الدار اآلخرة، ومل يقل جنعل له نصيبا  : ﴿تِْلكه الدَّ
تلك الدار اآلخرة جنعلها، أي الدار اآلخرة مبا فيها جيعلها هلؤالء، : من  الدار اآلخرة، بل قال

وخاصة شيعتهم، فاعملوا أن تكونوا منهم،  أي إهنم ملوك اآلخرة، فهؤالء هم آل حممد 
 .أرى صوركم وأنتم تتبعون أهواءكموإال فال أريد أن 

، وقد قال ﴿وهاْلعهاِقبهُة لِْلُمتَِّقنيه﴾، واملتقون هم آل حممد : ويف هناية اآلية، قال تعاىل
واجعل لنا : لقد طلبوا عظيما ، إمنا هي: )ُمتَِّقنيه ِإمهاما ﴾﴿وهاْجعهْلنها لِلْ : ملن قرأ Xالصادق 
 ، فما هي األمور اليت يعملها اإلنسان ليكون من هؤالء ؟(املتقني إماما  
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﴿اله يُرِيُدونه ُعُلوًّا يف اأْلهْرِض وهاله فهسهاد ا﴾، أنتم ال تريدون علوا ، وال تريدون فسادا  ؟؟ هل 
 .ر خباطرك أنك خري من أحد، وال تفّضل نفسك على أحدتعرف معىن هذا ؟ أي أن ال مي

يف آيات أخرى . ال يريدون الفساد، وليس ال يعملون الفساد.. ال يريدون علوا  وال فسادا  
﴿وهاله تُ ْفِسُدوْا يف األهْرِض ب هْعده ِإْصالهِحهها﴾، أما هنا يف هذه اآلية ليس ال يفسدون، : قال تعاىل

 ؟؟ أين أنتم من هذا. ي ال مير خباطرهم الفساد، وال خيطر بباهلم الفسادبل ال يريدون الفساد أ

اتقوا اهلل، وانشغلوا بإصالح أنفسكم، كل واحد منكم يرى نفسه أنه خري اخللق، وأنه أفضل 
هذه نصيحيت لكم واعذرين على شديت !! من كل األنصار، أو أفضل من بعض األنصار ؟

 (.معكم

حىت يتهجم هذا " تفسري القمي"أو " حبار األنوار"ر لكتاب أي ذك Xفلم يرد يف كالمه 
، ويتهمه بالكذب والتدليس الناصيب اخلبيث على إمام من أئمة أهل البيت الطاهرين 

 .واالفرتاء، الدال على ما حيمل من حقد ونصب آلل حممد، والعياذ باهلل

حبار "و" فسري القميت"من  Xأنا من قام بتخريج ما ذكره اإلمام أمحد احلسن : ثانياًْ
 :، وهذا توضيح ما قمت به"األنوار

محد احلسن حجة وقوله دليل بذاته؛ واعتباري ذلك سببه ثبوت أبالنسبة يل اعترب قول اإلمام 
فة اهلل املهدي الذي ذكره جده بكل ما يتعلق بأمره، وأمرنا رسول اهلل بنصرته يصدقه يف أنه خل

أم من  هذا منك) :س من هنج املؤمنني سؤال أئمتهموطاعته، وبعد ثبوت ذلك بالدليل فلي
مبثل  ، كما فعل مثل ذلك الكثري من أسالف الوهايب ممن آملوا قلب حبيب اهلل حممد (اهلل

 .هذه األسئلة

بال فرق يف ذلك بني من كان من شيعة  -ولكن، وألين أعرف جيدا  أن هناك الكثري 
بال دليل،  وتسّول له نفسه تكذيب آل حممد ممن يتبع اهلوى  -املراجع أو سنة املشايخ 

كما كان   -ويروق هلم أخذ قراءة كتاب اهلل حىت من أهل جمالس اللهو واخلمر والولع بالغلمان 
يف ذات الوقت الذي يثقل عليهم مساع قراءة إلمام من  -( أحد القراء السبعة)شأن الكسائي 
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جملرد قراءته مبا خيالف  ن دين جده باإلفتاء بكفره وخروجه ع نآل حممد، بل ال يتورعو 
نسخة القرآن بطباعة فهد آل سعود، أتيت مبصدرين عند الشيعة فيهما روايات تذكر قراءة 

خيالف فيها ما هو موجود يف طبعة فهد، وهي قريبة مما قرأ به ولده أمحد  Xلإلمام الصادق 
ويعجل بتكذيب ( نه اهلللع)، وكان ذلك رفقا  بالقارئ عن أن يكون مطية إلبليس Xاحلسن 
  .Xاإلمام 

وألن عملي سابقا  كان يف حتقيق الكتب، فأزعم أن لدي معرفة بالنهج التحقيقي الذي 
 أن تعتمده مراكز حتقيق الكتب واملخطوطات القدمية وإظهارها حبلة جديدة، فكان من املتبع

حديث أو قول قريب مما أو ما شاهبها قبل املصدر الذي يريد ختريج ( انظر)احملقق كلمة  يضع
ينقله مؤلف الكتاب، ومن غري الصحيح أن يضع احملقق املصدر يف اهلامش بال هذه اإلشارة؛ 

ورمبا لديه مصدر اعتمده ونقل منه مل يكن احملقق قد اطلع  ،ألّن املؤلف غري مصرح بذلك
م ودراية، أال لعنة اهلل عليه، وهو ما فعلته حماما  يف املورد الذي أكثر فيه الوهايب التهريج بال عل
 .على اجلهل الذي يورد صاحبه احلضيض وهو حيسب أنه حيسن صنعا  

وهذا أمر معروف عند من لديه شيء بسيط من املعرفة مبناهج التحقيق املتبعة، وما كنت 
أتوقع أن يفاجئين الدهر بوهايب بكل هذا املستوى من اجلهل والغباء ال يفقه شيئا  من عقيدته 

واياته ومؤلفات علمائه بكل ما أتى به، ويزعم أنه صاحب رد علمي ال هتزه ريح، ومل وكتبه ور 
وتكذيبهم واهتامهم وجحود ( روحي فداهم) أجده حيسن شيئا  أبدا  سوى اجلرأة على آل حممد

 .حقهم، وهو عالمة النصب الذي يكون به صاحبه أجنس من الكلب، والعياذ باهلل

* ** *** 

املتطفلني على موائد العلم واملعرفة، املشرف يف منتدى عثمان  كان هذا آخر سفاسف
 :، وقد قام بإنزال ما يزعم من رد فيه، وهذا رابطه(املنهج)اخلميس 
 =page&914 2=t?php.showthread/vb/com.almanhaj.www://http 

باإلجابة  Xمن أنصار اإلمام املهدي ( كتاب التوحيد)نزاله قام أحد اإلخوة باسم وبعد إ
 :عليه يف احلال، فكتب رادا  عليه

http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=20419&page=1
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم)

 .واملهديني وسلم تسليما   األئمةوصلى اهلل على حممد وآل حممد ، واحلمد هلل رب العاملني

محد أ اإلمامحسن وليس كالم  أبولشيخ ا األنصاريما تنقله هو كالم .. مللم فضيحتك 
بل ال األنصار، وكالم  Xمحد احلسن أ اإلماميعين ليس فقط ال حميز بني كالم  .Xاحلسن 

املكتوب به  باألسودوالكالم  Xمحد احلسن أ اإلماماملكتوب به كالم  األخضرحميز بني اللون 
 .وافضيحتك .األنصاريكالم 

.. اهلل  أولياءهذا هناية من حيارب .. البصرية عيب وكذب وتدليس وعمي البصر قبل 
 .(باالعتذار عن التدليس فورا   أطالبك

 :فأجابه صاحب الرد بالتايل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم)

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 !أضحكتين واهلل 

من الذي كذب هل إمامكم كذب عليكم أم أن الذي أجرى احلوار كذب على  :أوال  
 أم أن الذي أجرى احلوار كذب عليكم ؟إمامكم 

 ؟؟ أأنا الذي كذبت أم إمامكم أم شيخكم تقول يل تكذب وتدلس ؟؟؟ :ثانيا  

توارى به هذا العار فلجأت بالقول بأنين أكذب  مل جتد شيئا   مل جتد جوابا   مل جتد ردا  :ثالثا  
 .عليكم هداكم اهلل

 !أنت هنا تكذب شيخك  :رابعا  

 .انتهى (الرد وأحتفظ بالباقي اكتفي هبذا :خامسا  



 329................................. ......................الرد على الوهابي 

اء من اإلخوة األنصار وغريهم من طالب احلق، راجيا  فكان الرد الذي عرضته بني يدي القرّ 
 .من ريب القبول والصفح بفضله ومّنه

خصوصا  وقد رأيت  -، فحىت أوفر عليه جهد الكتابة ق  يبقى أّن الوهايب أخربنا بأنه لديه با
أدعوه أمام اجلميع إىل  -ته وهو يستنطق احلروف اليت خيط هبا رده الركاكة يف األسلوب ومعانا

حوار علمي هادئ يضمن له كل حقوق احلوار اهلادف، وحيضره كل من يريد االستماع إىل 
أو غريه، حوار  "مع العبد الصاحل"احلقيقة يف مواضيع العقيدة مما جاء يف الكتاب الشريف أعين 

 .صار بقدر ما يكون رضا اهلل سبحانه والوصول إىل احلقليس اهلدف منه الغلبة أو االنت

 :مىت ما أحب وهذا هو عنوان غرفتنا على البالتوك وبانتظاره
paltalk>>>actions>>>join a chat room>>>middle east>>>islam>>>ansar 

al imam al mahdy 

** ** ** 

خلالئق، عريض الكربياء، قادر اللهم متعايل املكان، عظيم اجلربوت، شديد احملال، غين عن ا
على ما يشاء، قريب الرمحة، صادق الوعد، سابق النعمة، حسن البالء، قريب إذا دعيت، 
حميط مبا خلقت، قابل التوبة ملن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور 

خائفا ، وأبكي  فزع إليكأرغب إليك فقريا ، و أأدعوك حمتاجا ، و . إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت
من ظلم آل حممد إليك مكروبا ، وأستعني بك ضعيفا ، وأتوكل عليك كافيا ، احكم بيننا وبني 

، ومكن لوليك املظلوم يف أرضك، وانصره نصرا  عزيزا ، وافعل به ما أنت أهله باحلق وشيعتهم
 .بفضلك وكرمك وجودك وعطاؤك االبتداء، يا أرحم الرامحني

 .واحلمد هلل وحده .وآله الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليما  اهلل على حممد  وصلى

 أبو حسن                                                                                                                                                                                           
 ق.  هـ 3312 /ربيع الثاني /26

 م 2133 / 1 / 13: قاملواف                                                                                                                                                                                         
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