
كشف اللثام عن دعوى الرافضة اللئام حب آل البيت الكرام 
 

علً العلً الكعبً : كتبه 
 
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه ونستؽفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سٌبات أعمالنا ، من ٌهده هللا فبل مضل له ومن ٌضلل فبل هادي له 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
 

: ثم أما بعد 
 

إن من ٌستمع لمظلومٌات الرافضة وقصصهم التً هً من نسج الخٌال ٌعلم ٌقٌنا 
أنهم أهل باطل وأنهم اخترعوا هذه المظلومٌات لمقاصد دنٌوٌة ومكاسب شخصٌة 
وأهداؾ كفرٌة ترٌد الطعن فً هللا وفً مبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والقدر 
خٌره وشره ، وكما نعلم أن هذه األركان الستة هً أركان اإلٌمان التً نإمن بها 
متبعٌن ما أمرنا هللا به تعالى فً القرآن الكرٌم وما روي عن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم بؤحادٌث صحٌحة متصلة السند ال ٌشوبها شذوذ وال علة ، فالقصد أن الرافضة 
ٌرٌدون هدم الدٌن بكل وسٌلة ألن هذا الدٌن الذي ارتضاه هللا تعالى لعباده فقال هللا 

 19-آل عمران  ( إن الدٌن عند هللا اإلسبلم )تعالى 
 

فمنذ بعثة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تم نسخ األدٌان والكثٌر من شرابع األمم 
السابقة بحسب ما جاء لنا به الشرع ، ولن ٌقبل هللا تبارك وتعالى من عباده إال من 

اإلسبلم دٌنا فلن ٌقبل منه وهو فً  ومن ٌبتػ ؼٌر )ٌتبع هذا الدٌن فقال عز وجل 
،  85- آل عمران   (اآلخرة من الخاسرٌن

 
وهذا الدٌن الذي حفظه هللا تعالى وارتضاه لعباده وهو الباقً لٌوم البعث ، وألن 

أعداء هللا أهل ؼل وحقد تلقوه بالصد والرد والبؽض والطعن والهمز واللمز ، وقد 
ُهوُد َوالَ ): ذكر هللا عز وجل ذلك فً كتابه بقوله تعالى  ٌَ َولَن َتْرَضى َعنَك اْل

ِبَع ِملَّنَتُهمْ  اِس َعَداَوًة لِّلَّنِذٌَن ): ، وقال تعالى 120- البقرة ( النَّنَصاَر  َحتَّنى َتتَّن لََتِجَدنَّن أََشدَّن النَّن
ُهوَد َوالَّنِذٌَن أَْشَرُكوْا  ٌَ ُكوُنوا لَُكْم ):  وقال عز وجل  ،82 –المابدة  (آَمُنوْا اْل ٌَ ْثَقفُوُكْم  ٌَ إِن 

وا لَْو َتْكفُُرونَ  وِء َوَودُّس ُهْم َوأَْلِسَنَتُهم ِبالسُّس ٌَ ِد ٌْ ُكْم أَ ٌْ ْبُسُطوا إِلَ ٌَ    ،2 –الممتحنة  ( أَْعَداء َو
 

هللا بن سبؤ  وال ٌخفى على المسلمٌن أن دٌن الرافضة أسسه ٌهودي وهو عبد
الراسبً الهمدانً والتقى فً المجوس الحاقدٌن على المسلمٌن الذٌن فتحوا ببلدهم 

واطفإوا نٌرانهم التً ٌعبدونها من دون هللا وأزالوا ملكهم فً وقت كانت دولتهم هً 
الدولة العظمى مع الروم ،  

 



فكمن الحقد فً قلوبهم على المسلمٌن وأخص الصحابة رضوان هللا علٌهم بهذا القول 
ثم من اتبعوهم بإحسان إلى ٌومنا هذا ، فؤصبح دٌن الرافضة بادعابه لئلسبلم هو 

كحشرة العث التً تنخر فً األخشاب لتتهالك وهذا مبتؽاهم وؼاٌتهم أن ٌنخروا هذا 
الدٌن وٌسقطوه ، 

 
 وألنهم ال ٌعترفون بالقرآن وحفظ هللا له تجاهلوا اآلٌات التً تإكد وعد هللا تبارك 

ا لَُه ): وتعالى بحفظ الذكر وتمام نوره قال تبارك تعالى  ْكَر َوإِنَّن ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّن إِنَّن
ُ ُمِتمُّس ):  وقال تعالى  ،9 –الحجر  (لََحاِفُظوَن  ِ ِبؤَْفَواِهِهْم َوهللاَّن ٌُْطِفُإوا ُنوَر هللاَّن ٌُِرٌُدوَن لِ

ٌُْطِفُإوْا ُنوَر ):  وقال عز من قابل  ،8 –الصؾ   (ُنوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  ٌُِرٌُدوَن أَن 
ٌُِتمَّن ُنوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  ؤَْبى هللّاُ إاِلَّن أَن  ٌَ  ، 32 –التوبة  ( هللّاِ ِبؤَْفَواِهِهْم َو

 
فاصطنع مإسس دٌن الرافضة عقٌدتان أول األمر وهما الوصاٌة والرجعة ، ثم بعده 

 والتً ما أنزل هللا بها من سلطان بمحدثاتها إلى المصطنعةتوالت عقابد الرافضة 
. ٌومنا هذا نر  دٌنهم كل ٌوم بضبللة جدٌدة

 
 ألهل البٌت رضً هللا عنهم بإتباعهموهنا سؤبٌن دعو  الرافضة المزعومة 

ومحبتهم المزعومة لهم كما ٌدندنون فً مجالسهم وأوكارهم الخبٌثة التً ٌقٌمون بها 
طقوسهم المسماة بالحسٌنٌات ، وسردهم الرواٌات المإلفة من أهل العمابم الذٌن 

تحاٌلوا على أهل العقول الناقصة فسلبوهم دٌنهم ودنٌاهم فؤسسوا لهم عقابد وطقوس 
 المتعة باسم الخمس وأعراضهم باسموأبعدوهم عن القرآن والسنة وأخذوا أموالهم 

. وؼٌرها الكثٌر 
 

: الرافضة في ميزان الشرع 
 

َك َوَما }: قال تبارك وتعالى  ٌْ َنا إِلَ ٌْ ى ِبِه ُنوحاً َوالَّنِذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّن َن الدِّ َشَرَع لَُكم مِّ
قُوا ِفٌِه َكُبَر َعلَى  ٌَن َواَل َتَتَفرَّن َنا ِبِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ ٌْ َوصَّن

ٌُِنٌبُ  ِه َمن  ٌْ ْهِدي إِلَ ٌَ َشاُء َو ٌَ ِه َمن  ٌْ ْجَتِبً إِلَ ٌَ  ُ ِه هللاَّن ٌْ  13الشور  { اْلُمْشِرِكٌَن َما َتْدُعوُهْم إِلَ
 

ُ  أَمْ ): وقال تعالى  ؤَْذن ِبِه هللاَّن ٌَ ٌِن َما لَْم  َن الدِّ  21الشور  ( .. لَُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا لَُهم مِّ

 
 الرسول صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ، الذي بلػ إتباعمن شرع هللا تبارك وتعالى 

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ): شرع هللا وجاء برسالته فؤتمها علٌه الصبلة والسبلم ، قال تعالى  ٌَ اْل
ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإلِْسبلََم ِدٌناً  ٌْ  3المابدة ( ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ

ومحبة العباد هلل ومحبة هللا لعباده ال تكون إال باتباع الرسول صلى هللا علٌه وسلم  
ْؽِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوهللّاُ ): قال تعالى  ٌَ ٌُْحِبْبُكُم هللّاُ َو ِبُعوِنً  قُْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّسوَن هللّاَ َفاتَّن
ِحٌمٌر   31آل عمران { َؼفُورٌر رَّن

 



 دون إخبلص هلل عز وجل،ب ٌجب أن ٌكون علٌه الصبلة والسبلم الرسول إتباعو
َوَجَعْلَنا ِفً ): ابتداع وهذا شرط فً قبول العمل ، قال تبارك وتعالى عن النصار  

ِهْم إاِلَّن اْبِتَؽاء  ٌْ ًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعلَ ٌَّن َبُعوهُ َرْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَباِن قُلُوِب الَّنِذٌَن اتَّن
:   ٌقول الشٌخ عبد المالك رمضانً عن هذه اآلٌة  ،27 –الحدٌد   (ِرْضَواِن هللاَّنِ 

ِ﴾: وقوله تعالى هنا))  هو استثناء منصوب على االنقطاع، ﴿إاِلَّن اْبِتَؽاء ِرْضَواِن هللاَّن
، ثّم ﴿اْبَتَدُعوَها﴾: أي لم ٌفعلوها ولم ٌبتدعوها إالّ لطلب رضوان هللا، دّل علٌه قوله
وعزا المصدر إلى ذكر الحامل لهم على ابتداع هذه الرهبانٌة وأّنه طلب رضوان هللا 

. 2/612مدارج السالكٌن البن القٌم 

﴿َوإِن ُتِطٌُعوهُ : ولذلك ضمن هللا الهداٌة ألتباع نبٌه صلى هللا علٌه وسلَّنم، فقال
ُروهُ َوَنَصُروهُ : ، وعلّق الفبلح على ذلك، فقال 54- النور  َتْهَتُدوا﴾ ﴿َفالَّنِذٌَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَّن

َبُعوْا النُّسوَر الَّنِذَي أُنِزَل َمَعُه أُْولَـِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن﴾  ، 157 –األعراؾ  َواتَّن

ٌَُقاُل لَُه أَُبو ُبْرَدَة »: وعن البراء بن عازب رضً هللا عنه قال ى َخالٌر لًِ  َضحَّن
بلَِة، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللِا صلى هللا علٌه وسلَّنم ا َرُسوَل : ، َفَقالَ َشاُتَك َشاةُ لَْحمٍم : َقْبَل الصَّن ٌَ

ِركَ : هللِا إِنَّن ِعْنِدي َداِجًنا َجَذَعة ِمَن اْلَمِعِز  َقالَ  ٌْ َمْن َذَبَح : ، ُثمَّن َقالَ اْذَبْحَها َوالَ َتْصلُُح لَِؽ
َة اْلُمْسلِِمٌنَ  بلَِة َفَقْد َتمَّن ُنُسُكُه َوأََصاَب ُسنَّن ْذَبُح لَِنْفِسِه، َوَمْن َذَبَح َبْعَد الصَّن ٌَ بلَِة  « َقْبَل الصَّن

. متفق علٌه

ٌّة حسنة ـ لم ٌصّح إالّ إذا وقع »: قال ابن أبً جمرة وفٌه أّن العمل ـ وإن وافق ن
 [.10/17فتح الباري ]« على وفق الشرع

ما أحدث أحد فً العلم شًٌبا إالّ سبل عنه ٌوم »: وقال سهل بن عبد هللا التستري
 [.13/290الفتح ]« القٌامة، فإن وافق السنة سلم وإالّ فبل

وأخبر أّن مخالفه وكاره سنته أبتر مقطوع النسل، ال ٌولد له خٌر، وال ٌرفع له 
إّن بالمسجد قوًما ٌجلسون و »: عمل صالح فقد قٌل ألبً بكر بن عٌاش رحمه هللا

من جلس للناس جلس الناس إلٌه، ولكن أهل السنة ٌموتون : ٌجلس إلٌهم، فقال
وٌحٌى ذكرهم وأهل البدعة ٌموتون وٌموت ذكرهم؛ ألّن أهل السنة أحٌوا ما جاء به 

، ﴿َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرَك﴾: الرسول صلى هللا علٌه وسلَّنم فكان لهم نصٌب من قوله تعالى
وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به الرسول صلى هللا علٌه وسلَّنم فكان لهم نصٌب من 

، وزاد (1/528)، نقله ابن تٌمٌة كما فً مجموع فتاواه «﴿إِنَّن َشاِنَبَك ُهَو األَْبَتُر﴾: قوله
ٌّها الرجل من أن تكره شًٌبا مما جاء »: عند تفسٌره لهذه اآلٌة فقال فالحذر الحذر أ

به الرسول صلى هللا علٌه وسلَّنم، أو ترّده ألجل هواك أو انتصاًرا لمذهبك أو 
لشٌخك، أو ألجل اشتؽالك بالشهوات أو بالدنٌا، فإّن هللا لم ٌوجب على أحد طاعة 
أحد إالّ طاعة رسوله، واألخذ بما جاء به، بحٌث لو خالؾ العبد جمٌع الخلق واتبع 

الرسول ما سؤله هللا عن مخالفة أحد، فإّن من ٌطٌع أو ٌطاع إنما ٌطاع تبًعا للرسول، 
وإالّ لو أمر بخبلؾ ما أمره به الرسول ما أطٌع، فاعلم ذلك، واسمع وأطع، واتبع 



، وال اإلتباعوال تبتدع تكن أبتر مردوًدا علٌك عملك، بل ال خٌر فً عمل أبتر من 
 أهـ انتهى كبلمه حفظه هللا (.(«خٌر فً عامله، وهللا أعلم

 
قُوُل َماَذا أََجْبُتُم اْلُمْرَسلٌِنَ }: قال تبارك وتعالى  ٌَ ٌَُناِدٌِهْم َف ْوَم  ٌَ  65القصص {َو
َنُهْم }: وقال تبارك وتعالى  ٌْ ْحُكَم َب ٌَ ِ َوَرُسولِِه لِ َما َكاَن َقْوَل اْلُمْإِمِنٌَن إَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّن إِنَّن

قُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأُْولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٌَ  51النور {أَن 
ُكوَن }: وقال جل وعبل  ٌَ ُ َوَرُسولُُه أَْمراً أَن  َوَما َكاَن لُِمْإِمنٍم َواَل ُمْإِمَنةٍم إَِذا َقَضى هللاَّن

ِبٌناً  َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّن َضبَلالً مُّس ْعِص هللاَّن ٌَ َرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن  ٌَ  36األحزاب {لَُهُم اْلِخ
َنُهْم ُثمَّن الَ }: وقال تبارك وتعالى  ٌْ ُموَك ِفٌَما َشَجَر َب ٌَُحكِّ َى  ٌُْإِمُنوَن َحتَّن َفبلَ َوَربَِّك الَ 

ٌَُسلُِّموْا َتْسلٌِماً  َت َو ٌْ ا َقَض مَّن ِجُدوْا ِفً أَنفُِسِهْم َحَرجاً مِّ  65النساء {ٌَ
ٌُِحبُّس اْلَكاِفِرٌنَ ): وقال تعالى  ُسوَل فإِن َتَولَّنْوْا َفإِنَّن هللّاَ الَ  آل عمران  (قُْل أَِطٌُعوْا هللّاَ َوالرَّن

32 

 
كنا مع ):  بن هشام بن زهرة القرشً رضً هللا عنهعبد هللاورو  البخاري عن 

ٌا : النبً صلى هللا علٌه وسلم ، وهو آخذ بٌد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر 
رسول هللا ، ألنت أحب إلً من كل شًء إال من نفسً ، فقال النبً صلى هللا علٌه 

: فقال له عمر  . ( ال ، والذي نفسً بٌده ، حتى أكون أحب إلٌك من نفسك ): وسلم 
) : فإنه اآلن ، وهللا ، ألنت أحب إلً من نفسً ، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

  . رواه البخاري ( اآلن ٌا عمر
 النبً صلى هللا علٌه وسلم فما أن قال لعمر رضً هللا إتباعهذه هً المحبة وهذا هو 

. عنه حتى استجاب فورا ودون تردد 
 

وقصة أهل الرجٌع ومقتل زٌد بن الدثنة رضً هللا عنه تبٌن محبة النبً صلى هللا 
علٌه وسلم ، فقد اشتراه صفوان بن أمٌة ، فقتله بؤبٌه ٌوم بدر وهو أمٌة بن خلؾ 
فعندما أخرجوا زٌداً من الحرم إلى التنعٌم لٌقتلوه، قام رهط من قرٌش واجتمعوا 

أنشدك هللا ٌا : " علٌه وكان فٌهم أبو سفٌان ، فقال أبو سفٌان عندما أقبل على زٌد 
: زٌد ، أتحب أن محمداً عندنا اآلن فً مكانك تضرب عنقه، وأنك فً أهلك، قال
وهللا ما أحب أن محمداً اآلن فً مكانه الذي هو فٌه تصٌبه شوكة تإذٌه، وإنً 

ما رأٌت من الناس أحداً ٌحب أحداً كحب :  فقال أبو سفٌان جالس فً أهلً،
 .ثم قام مولى لصفوان بقتل زٌد رضً هللا عنه". أصحاب محمد محمداً 

جاء رجل : قالترضً هللا عنها عابشة أم المإمنٌن أخرج الطبرانً وحسنه عن و  
ٌا رسول هللا إنك ألحب إلً من نفسً، وإنك : "إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال

ألحب إلً من ولدي، وإنً ألكون فً البٌت فؤذكرك فما أصبر حتى آتً فؤنظر 
إلٌك، وإذا ذكرت موتً وموتك عرفت انك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبٌٌن، وأنً 

فلم ٌرد علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم شٌبا . إذا دخلت الجنة خشٌت أن ال أراك



ومن ٌطع هللا والرسول فؤولبك مع الذٌن أنعم هللا }حتى نزل جبرٌل بهذه اآلٌة 
 ".اآلٌة {...علٌهم

 
مر رسول هللا : قالرضً هللا عنه عن سعد بن أبً وقاص : أخرج ابن إسحاقو

صلى هللا علٌه وسلم بامرأة من بنً دٌنار وقد أصٌب زوجها، وأخوها، وأبوها مع 
ما فعل رسول هللا صلى : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤحد، فلما نعوا لها قالت

هللا علٌه وسلم    
.  خٌراً ٌا أم فبلن، هو بحمد هللا كما تحبٌن: قالوا
.  أرونٌه حتى أنظر إلٌه: قالت
 .كل مصٌبة بعدك جلل: فؤشٌر لها إلٌه، حتى إذا رأته قالت: قال
 
:  رو  البخاري َعْن أََنِس ْبِن َمالِكٍم و

ا َقاَل لَِرُسوِل هللِا  ٌَّن ِه َوَسلَّنمَ -أَنَّن أَْعَراِب ٌْ اَعُة    -: َصلَّنى هللاُ َعلَ َمَتَى السَّن
ِه َوَسلَّنمَ -َقاَل لَُه َرُسوُل هللِا  ٌْ ُحبُّس هللِا : َقالَ " َما أَْعَدْدَت لََها-: "َصلَّنى هللاُ َعلَ

قال أنس فما رأٌت المسلمٌن فرحوا بعد اإلسبلم ". أَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبتَ : "َقالَ .َوَرُسولِهِ 
 فنحن نحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال نستطٌع أن  .بشًء ما فرحوا به

  .نعمل كعمله فإذا كنا معه فحسبنا
 

وإن : قال اإلمام ربٌع بن هادي عمٌر المدخلً حفظه هللا فً محاضرة له بعنوان 
لٌس لنا أي عذر فً التخلؾ عن طاعته ، ولٌس وهللا أمامنا أي : ُتطٌعوهُ تهتدوا 

خٌار ، واختٌار ؼٌر طاعته اختٌارٌر للشقاء ، واختٌارٌر للضبلل ، واختٌارٌر للمصٌر إلى 
. النار 

 
 

قُْل إِن َكاَن آَباُإُكْم َوأَْبَنآُإُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشٌَرُتُكْم }: قال تبارك وتعالى 
َن هللّاِ  ُكم مِّ ٌْ َوأَْمَوالٌر اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرةٌر َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّن إِلَ

ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقٌَن  ٌَ ًَ هللّاُ ِبؤَْمِرِه َوهللّاُ الَ  ؤِْت ٌَ َوَرُسولِِه َوِجَهادٍم ِفً َسِبٌلِِه َفَتَربَّنُصوْا َحتَّنى 
 24التوبة{
 

فكفى بهذا حضاً وتنبٌهاً وداللة وحجة على  ): قال القاضً عٌاض فً شرح اآلٌة
صلى هللا علٌه -ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها  إلزام محبته،

، إذ قّرع هللا من كان ماله وأهله وولده أحـب إلٌه من هللا ورسـوله وتوعدهم -وسلم
، ثم فسقهم بتمام اآلٌة، وأعلمهم أنهم ((فتربصوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره)): بقوله تعالى

 (ممن ضل ولم ٌهده هللا 
 

قضى : كنا عند الشافعً رحمه هللا فؤتاه رجل، فسؤله فً مسؤلة  فقال: "قال الحمٌدي
! ما تقول أنت : فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعً



! أتر  على وسطً زنارا  ! أترانً فً بٌعة! أترانً فً كنٌسة! سبحان هللا: فقال
 !"ما تقول أنت : قضى فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنت تقول: أقول لك

 
ولٌس ألحد أن ٌنصب لؤلمة شخصاً ٌدعو إلى طرٌقته ،  ):وقال شٌخ اإلسبلم 

ب لهم كبلماً - صلى هللا علٌه وسلم-وٌوالً وٌعادي علٌها ، ؼٌر النبً  ٌَنصِّ ، وال 
بل هذا من . ٌوالً علٌه وٌعادي ، ؼٌر كبلم هللا ورسوله وما اجتمعت علٌه األمة 

فعل أهل البدع الذٌن ٌنّصبون لهم شخصاً أو كبلماً ٌفرقون به بٌن األمة ، ٌوالون به 
 164/ 20: مجموع الفتاو  البن تٌمٌة. (على ذلك الكبلم أو تلك النسبة وٌعادون 

 
أن تكون محبته أحب إلٌك من نفسك ومالك علٌه الصبلة والسبلم  محبتهومن لوازم 

ورو  البخاري عن أنس قال  ( النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم): ٌقول هللا تعالى. 
ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من نفسه وماله وولده  ال )السبلم الصبلة علٌه 

  (والناس أجمعٌن
 

 سلوك األدب معه صلى هللا عليه وسلم أما 
 
:  ٌتحقق باألمور التالٌة ؾ
إن هللا ومبلبكته ٌصلون على : الثناء علٌه والصبلة والسبلم علٌه لقوله تعالى * 

   . 56 –األحزاب  .النبً ٌا أٌها الذٌن آمنوا صلوا علٌه وسلموا تسلٌما
التؤدب عند ذكره بؤن ال ٌذكره مجرد االسم بل مقرونا بالنبوة أو الرسالة كما قال * 

قال سعٌد بن  ، 63 –النور  .ال تجعلوا دعاء الرسول بٌنكم كدعاء بعضكم بعضا: تعالى 
المعنى قولوا ٌا رسول هللا، فً رفق ولٌن، وال تقولوا ٌا محمد : جبٌر ومجاهد

.  أمرهم أن ٌشرفوه وٌفخموه: وقال قتادة. بتجهم
األدب فً مسجده وكذا عند قبره وترك اللؽط ورفع الصوت  * 
 ٌفعل سلؾ األمة كانتوقٌر حدٌثه والتؤدب عند سماعه وعند دراسته كما * 

وعلماءها فً إجبلل حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  
توضؤ وضوءه للصبلة، ولبس أحسن  (أي للتحدٌث)وكان مالك إذا أراد أن ٌجلس 

ٌّب، ومشط لحٌته، فقٌل له فً ذلك، فقال  صلى أوقّر به حدٌث رسول هللا: ثٌابه، وتط
.  هللا علٌه وسلم 

و كان سعٌد بن المسٌب وهو مرٌض ٌقول أقعدونً فإنً أعظم أن أحدث حدٌث 
 "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنا مضطجع

 
 :  فمنه أنواعالدفاع عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعد موته أما 

....   نصرة دعوته ورسالته بكل ما ٌملك المرء من مال ونفس -1
بحفظها وتنقٌحها وحماٌتها ورد الشبهات :الدفاع عن سنته صلى هللا علٌه وسلم - 2

.  عنها 
 نشر سنته صلى هللا علٌه وسلم وتبلٌؽها خاصة وأن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد -3



من حدٌث خطبة ٌوم النحر عن  البخاري) فلٌبلػ الشاهد الؽابب  :أمر بذلك فً أحادٌث كثٌرة كقوله

  .(البخاري عن عبد هللا بن عمرو )  بلؽوا عنً ولو آٌة:  وقوله  ،(ابن عباس
 -----------------------

 
واآلن وقد عرفنا فرض حب المإمنٌن للنبً صلى هللا علٌه وسلم ، نتساءل عن 

الذٌن ٌزعمون محبته ومحبة آل بٌته ولنتبٌن من دعواهم ، سنذكر بعض رواٌاتهم 
وسنرجع بإذن هللا تعالى عن زعمهم . ونعلق علٌها بتعلٌق مختصر إن شاء هللا 

. ودعوتهم محبة آل بٌته بعد ذلك 
 

: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوال 
 

مما ال شك فٌه أن رأس أهل البٌت هو النبً صلى هللا علٌه وسلم ، فهل الرافضة 
اتبعوا النبً صلى هللا علٌه وسلم وأحبوه كما ٌزعمون   هذا ما سنعرفه من رواٌاتهم 

. فً كتبهم 
 

طعنهم فً النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤنه صاحب أهل السوء والكفار بزعمهم بل 
. تزوج منهم 

ٌُقال أنً وسؤذكر هنا أوال بعض قد حاتهم فً الصحابة رضوان هللا علٌهم حتى ال 
تقولت علٌهم واتهمتهم بهذا األمر دون دلٌل ، ، وثانٌا لنثبت أن طعنهم فً الصحابة 

. هو طعن فً النبً صلى هللا علٌه وسلم

 : من بعض طعوناتهم في الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين* 

ُمنَّن َعلَى الَّنِذٌَن اْسُتْضِعفُوا ِفً اأْلَْرِض َوَنْجَعلَُهْم  َوُنِرٌُد أَن): عن قوله تعالى  - أ نَّن
ةً  َن لَُهمْ (5) َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثٌنَ  أَِبمَّن ِفً اأْلَْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن   َوُنَمكِّ

ا َكاُنوا ْحَذُرون َ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّن ٌا : قال المفضل  – سورة القصص( (6) ٌَ
كتاب . أبو بكر وعمر  : سٌدي ومن فرعون ومن هامان   قال علٌه السبلم 

 . 266 ص 2إلزام الناصب فً إثبات الحجة الؽابب لعلً الحابري ج

 

 ٌقول نعمة هللا الجزابري فً كتابه األنوار النعمانٌة الطبعة الرابعة لسنة  - ب
وال تعجب من :  طبعة األعلمً للمطبوعات بٌروت 53 ص1 ب1 ج1404

هذا الحدٌث فإنه قد روي فً األخبار الخاصة أن أبا بكر كان ٌصلً خلؾ 
 .رسول هللا صلى هللا علٌه وآله والصنم معلق فً عنقه ،  وسجوده له 

 



تحقٌق محمود الؽرٌفً الطبعة –  كتاب عقد الدرر لمإلفه ٌاسٌن الصواؾ  - ت
فهذه نبذة فً ؼراٌب : وبعد :  ٌقول 26الثالثة فً مقدمة الكتاب صفحة 

األخبار ، وعجاٌب اآلثار ، تخبر عن وفاة العتل الزنٌم واألفاك األثٌم عمر 
بن الخطاب علٌه اللعنة والعذاب لٌوم الحشر والحساب ، فإنها من لب اللباب 

، وذكر  ألولً األلباب ، تسمى الحدٌقة الناصرة ، والحدقة الناظرة ، 
َفَمن َشاء )الداعٌة للسرور ، الباعثة للحبور ، وباب البٌان لمن نظر وتفكر ، 

ْكفُرْ  ٌَ ٌُْإِمن َوَمن َشاء َفْل  ، وهً أجدر أن تكتب بالنور على جبهات 29الكهؾ ( َفْل
 (عقد الدرر فً بٌان نقر بطن عمر  )األٌام والدهور ، وسمٌتها كتاب 

 .ورتبتها على أربعة فصول وخاتمة على حسب المراد والسعادة الدابمة 

 

:  طبعة بٌروت ٌقول 126 من كتاب كشؾ األسرار للهالك الخمٌنً ص  - ث
ٌتبٌن من مجموع هذه األمور مخالفة الشٌخٌن : نتٌجة الكبلم فً هذا المقام 

للقرآن وأمام أعٌن المسلمٌن لم ٌكن أمرا مهما جدا والمسلمون أما كانوا فً 
حزبهما ٌوافقونهما فً األؼراض ، أو أنهم كانوا مخالفٌن لهما لكنهم لم 

ٌجرأوا على إعبلن ذلك حتى كان لهم ذلك التعامل مع رسول هللا وابنته أو 
وجملة الكبلم أنه حتى إذا صّرح . أنه إذا تكلم أحد أحٌانا ال ٌعتنى بكبلمه 

القرآن بذلك فإنهم لن ٌتراجعوا عن هدفهم ولن ٌتركوا الرباسة بسبب كبلم 
هللا ؼاٌة األمر أن أبا بكر ٌحل المسؤلة بوضع حدٌث كما حصل بالنسبة 
آلٌات اإلرث أما عمر فبل ٌستبعد منه أن ٌقول فً آخر األمر أن هللا أو 

جبربٌل أو النبً قد اشتبهوا فً هذه اآلٌة فٌتركها والّسنة حٌنبذ ستتبعه كما 
تبعوه فً جمٌع تؽٌٌراته التً أوجدها فً دٌن اإلسبلم ، وكان كبلمه مقدما 

 .على اآلٌات القرآنٌة وكبلم الرسول 

 

هذه بعض األمور ذكرتها من الكثٌر والكثٌر فً طعنهم بصحابة رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم ، وسؤذكر لكم أسطر من مقالة للشٌخ عبد هللا بن محمد زقٌل حفظه هللا  ، 
كما أنً سؤذكر مقالته فً موضع آخر وهو طعن الرافضة فً عم النبً صلى هللا 

.  رضً هللا عنه عبد هللاعلٌه وسلم العباس رضً هللا عنه وابنه 

عرضٌر . أصول مذهب اإلمامٌة االثنى عشرٌة " ٌقول الدكتوُر ناصُر القفاري فً 
إن الصحابة بسبب تولٌتهم ألبً بكر قد ارتدوا : تقول كتب االثنً عشرٌة " : ونقدٌر 

إال ثبلثة ، وتزٌد بعض رواٌاتهم ثبلثة أو أربعة آخرٌن رجعوا إلى إمامة علً ، 
.  لٌصبح المجموع سبعة ، وال ٌزٌدون على ذلك 

 
فً المعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك فً " األسطورة"ولقد تداولت الشٌعة أنباء هذه 

 ، ثم تتابعت  [75-74ص: كتاب سلٌم بن قٌس: انظر]أول كتاب ظهر لهم وهو كتاب سلٌم بن قٌس 



 أوثق كتبهم  [2/244: الكافً / الكلٌنً  ]كتبهم فً تقرٌر ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكافً 
 عمدتهم فً كتب الرجال ،  [11، 9، 8، 7، 6ص: رجال الكشً  ]األربعة ، ورجال الكشً 

: البرهان / هاشم البحرانً ]والبرهان ،  [ 1/199: تفسٌر العٌاشً  ]وؼٌرها من مصادرهم كتفسٌر العٌاشً 

: نور الثقلٌن / الحوٌزٌنً  ] ، وتفسٌر نور الثقلٌن  [1/389: الصافً / محسن الكاشانً  ] ، والصافً  [1/319

 ،  [468ص: السرابر / ابن إدرٌس  ]، والسرابر  [ 5-4ص: االختصاص / المفٌد  ] ، واالختصاص  [1/396
أهـ  .  [440 ، 352 ، 351 ، 22/345: بحار األنوار  ]وبحار األنوار 

 

من تكفٌرهم للصحابة لوال اإلٌجاز لسطرت لكم آالؾ المطاعن من قبل هإالء القوم 
. ، وقد ذكرت البعض منها لئلثبات فقط والسب والقذؾ والكبلم البذيء 

 

 : بيان أن هذا الطعن هو في األصل طعن في النبي صلى هللا عليه وسلم* 

النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤنه صاحب أبو بكر وعمر وعثمان وؼٌرهم  اتهام
هذا  (وحاشاهم من ذلك  )من الصحابة الذٌن ٌرون الرافضة أنهم كفار وزنادقة 

االتهام هو فً حقٌقته لٌس اتهام لؤلصحاب إنما هو اتهام للنبً صلى هللا علٌه وآله 
مر هللا بالصحبة الصالحة ولم ٌجتنب نهٌه بعدم صحبة أهل ألوسلم بؤنه لم ٌمتثل 

. السوء 
الدلٌل أن هللا أمره بالصحبة الصالحة ونهاه عن صحبة السوء آٌة من سورة الكهؾ 

ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه َواَل  )قال تعالى   ًِّ ُهْم ِباْلَؽَداِة َواْلَعِش ْدُعوَن َربَّن ٌَ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَّنِذٌَن 
َبَع  ا َواَل ُتِطْع َمْن أَْؼَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّن ٌَ ْن اِة الدُّس ٌَ َناَك َعْنُهْم ُتِرٌُد ِزٌَنَة اْلَح ٌْ َتْعُد َع

  28الكهؾ  ( – َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا



هذه آٌة صرٌحة فً ذلك ونحن أهل السنة نقول أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  
 أهل السوء ،امتثل أمر هللا ولم ٌصاحب إال الصالحٌن واجتنب نهٌه وترك صحبة 

بذلك ٌتبٌن األمر جلٌا لمن كان له قلب أن الرافضة اتهموا النبً صلى هللا علٌه وآله 
وسلم بعدم طاعة أوامر هللا لكونه كما ٌزعمون انه صاحب الفجار بل تزوج منهم 

مثل الجلٌس )وتزوجوا منه وال ننسى أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌقول 
الصالح والجلٌس السوء ، كمثل صاحب المسك وكٌر الحداد ، ال ٌعدمك من صاحب 

ٌحرق بدنك أو ثوبك ، أو تجد : إما تشترٌه أو تجد رٌحه ، وكٌر الحداد : المسك 
 ، وهذا فٌه تنبٌه من النبً علٌه الصبلة رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ آخر( –  منه رٌحا خبٌثة

والسبلم  للصحابة أن ال ٌصاحبوا إال الصالحٌن  فهل باهلل علٌكم النبً علٌه الصبلة 
والسبلم  ٌقول ما ال ٌفعل وٌصاحب المفسدٌن  وهللا تعالى  ذم من ٌقول ما ال ٌفعل ، 

َها الَّنِذٌَن آََمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما اَل َتْفَعلُوَن ): قال تعالى  ٌُّس ا أَ ٌَ ِ أَْن  (2)  َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد هللاَّن
 3 ، 2الصؾ ( – (3)َتقُولُوا َما اَل َتْفَعلُوَن 

كذلك طعنهم فً صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعد تكذٌبا للقرآن الذي 
إِنَّن الَّنِذٌَن آَمُنوْا َوالَّنِذٌَن َهاَجُروْا ): زكاهم وشهد بفضلهم وإٌمانهم ، قال تعالى 

ِحٌمٌر  ْرُجوَن َرْحَمَت هللّاِ َوهللّاُ َؼفُورٌر رَّن ٌَ  218البقرة ( َوَجاَهُدوْا ِفً َسِبٌِل هللّاِ أُْولَـِبَك 
 

إِنَّن الَّنِذٌَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِبؤَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم ِفً َسِبٌِل هللّاِ ): وقال تعالى 
اء َبْعضٍم  ٌَ َنَصُروْا أُْولَـِبَك َبْعُضُهْم أَْولِ  72األنفال( َوالَّنِذٌَن آَووْا وَّن

 
َوالَّنِذٌَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفً َسِبٌِل هللّاِ َوالَّنِذٌَن آَووْا   ): وقال سبحانه 

ْؽِفَرةٌر َوِرْزقٌر َكِرٌمٌر  َنَصُروْا أُولَـِبَك ُهُم اْلُمْإِمُنوَن َحقّاً لَّنُهم مَّن  74األنفال (وَّن
 

الَّنِذٌَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفً َسِبٌِل هللّاِ ِبؤَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم ):  وقال عز من قابل 
 20التوبة  (أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد هللّاِ َوأُْولَِبَك ُهُم اْلَفاِبُزوَن 

 
 .وؼٌرها من اآلٌات العدٌدة التً تذكر فضل الصحابة وصدق إٌمانهم 

. فكبلمهم ٌعد ردا للقرآن وهذا مما ال شك فٌه كفر بواح لمن علمه 

إن هللا نظر فً قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى : قال ابن مسعود رضً هللا عنه 
هللا علٌه وسلم خٌر قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ، ثم نظر فً 

قلوب العباد بعد قلب محمد ، فوجد قلوب أصحابه خٌر قلوب العباد ، فجعلهم وزراء 
. رواه اإلمام أحمد ورجاله موثقون. نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ٌقاتلون عن دٌنه 

فكل قرٌن بالمقارن ٌقتدي *** عن المرء ال تسؤل وسل عن قرٌنه 

إنما هإالء قوم أرادوا القدح فً : ٌقول اإلمام مالك رحمه هللا فٌمن ٌسب الصحابة 
ٌُقال رجل  النبً صلى هللا علٌه وسلم ، فلم ٌمكنهم ذلك ، فقدحوا فً أصحابه ، حتى 



ذكره شٌخ . سوء كان له أصحاب سوء ، ولو كان رجبل صالحا كان أصحابه صالحٌن 

 . اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً كتاب حكم سب الصحابة

 

نستمر فً ذكر طعوناتهم بالنبً صلى هللا علٌه وسلم حتى نعرؾ دعواهم الكاذبة 
. بحب آل البٌت ونبٌن للقارئ مد  خبث هإالء القوم 

 
 وخطابات اإلمام الخمٌنً ، وهذا الكتاب ٌذكر أحادٌثفً كتاب مختارات من - 2

خطابات الهالك الخمٌنً التً بثتها اإلذاعة وبثها التلفزٌون ، ففً ٌوم السبت الموافق 
الخامس عشر من شهر شعبان ٌقول   ، بمناسبة28/6/1980 هـ ، 15/8/1400

: الهالك الخمٌنً 
بسم هللا الرحمن الرحٌم 

، فشهر  ( شعبان15)أبارك لجمٌع المسلمٌن وللشعب اإلٌرانً هذا العٌد السعٌد 
شعبان شهر عظٌم ، ولد فً الثالث منه مجاهد عالم البشرٌة الكبٌر ، وفً الخامس 

. عشر منه ظهر إلى الوجود اإلمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء
إن قضٌة ؼٌبة اإلمام هً قضٌة مهمة تبٌن لنا أمورا من بٌنها أنه لم ٌكن إلنجاز 

فً جمٌع – وهو تطبٌق العدالة بمعناها الحقٌقً فً العالم بؤسره – عمل عظٌم كهذا 
بنً اإلنسان أحد سو  المهدي المنتظر سبلم هللا علٌه الذي ادخره هللا تبارك وتعالى 
للبشر ، فكل نبً من األنبٌاء إنما جاء إلقامة العدل وكان هدفه تطبٌقه فً العالم ، 

الذي كان قد جاء إلصبلح البشر وتهذٌبهم  (ص)وحتى خاتم األنبٌاء لكنه لم ٌنجح ، 
 ....وتطبٌق العدالة فإنه هو أٌضا لم ٌوفق 

 
 

ببل شك أن هذا طعن صرٌح فً النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤن ٌصبح أحدا : أقول 
من البشر أفضل منه فالنبً صلى هللا علٌه وسلم هو أفضل وخٌر البشر وهذا معلوم 

بالدٌن من الضرورة فهو خاتم األنبٌاء والمرسلٌن وقد بعث للناس كافة وبعثت 
الرسل قبله ألممهم وؼٌرها من األمور التً تدل على أفضلٌة النبً صلى هللا علٌه 
وسلم حتى على سابر األنبٌاء والمرسلٌن فما بالكم بمن هو دونهم   وهل نبٌنا محمد 

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم ): صلى هللا علٌه وسلم لم ٌوفق   وقد قال هللا تبارك وتعالى  ٌَ اْل
ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإلِْسبلََم ِدٌناً  ٌْ   فكٌؾ ٌكون التوفٌق إن لم ٌكن  ( َوأَْتَمْمُت َعلَ

 منزلة إسقاطبإتمام رسالة هللا تبارك وتعالى   إن الهالك الخمٌنً أراد بهذا القول 
النبً صلى هللا علٌه وسلم ورفع منزلة مهدٌهم المعدوم الذي أوجدوه من ال شًء 

وهذا القول ال ٌرضاه مسلم أبدا . وأنه سٌكون أفضل من النبً صلى هللا علٌه وسلم 
فنبٌنا صلى هللا علٌه وسلم قد بشر به األنبٌاء والمرسلٌن الذٌن قبله ، بل أن نبً هللا 

.  نبٌنا علٌه الصبلة والسبلم إتباعموسى علٌه السبلم لو كان حٌا ما وسعه إال 
 
 



:  ما نصه 1988الخمٌنً الهالك ٌقول فً كتابه كشؾ األسرار الطبعة الثالثة - 3
 ( الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنا) 

وواضح لو أن النبً لو كان قد بلػ بؤمر اإلمامة طبقا لما أمر به هللا ، وبذل 
 االختبلفاتالمساعً فً هذا المجال ، لما نشبت فً البلدان اإلسبلمٌة كل هذه 

. والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت ثمة خبلفات فً أصول الدٌن وفروعه 
 
 

هذا طعن أٌضا صرٌح فً النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤنه لم ٌبلػ الرسالة كما : أقول 
أمره هللا تعالى ولم ٌبذل حتى المساعً لها ، وهذا رد حتى على القرآن فقد قال 

ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإلِْسبلََم ِدٌناً )تعالى  ٌْ ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ ٌَ ( – اْل
 ،  فإن كان النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌبلػ كما أمره هللا وذلك بزعم الهالك 3المابدة 

الخمٌنً فكٌؾ ٌكون تمام الدٌن   وكٌؾ ٌشهد هللا تبارك وتعالى بؤن الدٌن اكتمل 
أم أن هللا تعالى عما ٌصفون ٌقول هذا الكبلم تقٌة    ) أتمت على عباده   النعمةوأن 

، والنبً علٌه الصبلة والسبلم إمام المجاهدٌن وقد  (كما فً معتقد الرافضة الفاسد 
جاهد فً الدٌن حق جهاده ولٌس كما ٌزعم هذا الهالك بؤنه لم ٌبذل المساعً فً أمر 

اإلمامة ، ثم لو كان هذا القول الفاسد تإمنون به ٌا رافضة فلم تكفرون من ال 
ٌعترؾ بهذه اإلمامة ما دام أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم لم ٌجتهد فً تبلٌؽها 
.  طبقا ألمر هللا كما تزعمون   هذا ببل شك ٌكون ردا وحجة علٌكم ولٌس لكم 

 
 
– فً كتاب األنوار النعمانٌة لصاحبه السٌد نعمة هللا الجزابري فً الجزء األول - 4
 17 ص 1ب 

ٌضع حدٌثا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤنه أعطً ثبلثة أمور شاركه فٌها علً 
وأعطً علً ثبلثة أمور ولم ٌشاركه النبً صلى هللا علٌه وسلم بها ، فقال 

الجزابري هذا مضٌفا الرواٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم ، فقٌل وما الثبلث التً 
لواء الحمد لً وعلً حامله ، والكوثر لً : شاركك فٌها علً علٌه السبلم ، قال 

وعلً ساقٌه ، والجنة والنار لً وعلً قسٌمها ، وأما الثبلث التً أعطً علً ولم 
 ، وأعطً فاطمة الزهراء زوجة فإنه أعطً شجاعة ولم أعط مثله: أشاركه فٌها 

. ولم أعط مثلها ، وأعطً ولدٌه الحسن والحسٌن علٌهما السبلم ولم أعط مثلهما 
 
 

هذا الحدٌث الموضوع والمكذوب على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي : أقول 
 لتروٌج دٌنهم الباطل ، والمشكلة أنهم أكاذٌبوضعه الرافضة وكم وضعوا من 

ٌناقضون أقوالهم فإن الكوثر عندهم لٌس نهرا فً الجنة أعطً للنبً صلى هللا علٌه 
وسلم بل هو فاطمة الزهراء رضً هللا عنها كما ذكرت ذلك كتبهم ، أما قولهم أن 
للرسول صلى هللا علٌه وسلم الجنة والنار فهذا أٌضا من التعدي على هللا تعالى ، 

فإن كانت للنبً فكٌؾ ٌدخلها األمم التً من قبل بعثة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، 



هذا وهللا الطعن فً !! ثم أن علً رضً هللا عنه أعطً شجاعة والنبً لم ٌعطها 
النبً صلى هللا علٌه وسلم فمعلوم أن عكس الشجاعة هو الجبن ، وحاشا النبً صلى 
هللا علٌه وسلم من ذلك ، والرواٌات الصحٌحة عندنا تثبت شجاعة النبً صلى هللا 

 : علٌه وسلم وأنه أشجع الناس 
 

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم أحسن :  أخرج البخاري ومسلم فً صحٌحٌهما 
الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس ، ولقد فزع أهل المدٌنة ذات لٌلة ، فانطلق 

الناس قبل الصوت ، فاستقبلهم النبً صلى هللا علٌه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت 
وهو على فرس ألبً طلحة عري ما علٌه  . ( لم تراعوا لم تراعوا ): ، وهو ٌقول 

هذا بلفظ    .(إنه لبحر : أو . لقد وجدته بحرا  ): سرج ، فً عنقه سٌؾ ، فقال 
 . ( وكان فرسا ٌبطؤ: قال )البخاري وزاد مسلم 

 
 ، والمشركون أبً بكر رضً هللا عنهصلى هللا علٌه وسلم فً الؽار مع وكان  

الذي كان خابفا على رسول هللا أن ٌدركه   رضً هللا عنه بكر ٌقول ألبًحول الؽار
 .40التوبة –  ( ال تحزن إن هللا معنا ) وبثقة باهلل تعالىبشجاعة المشركون 

 
فصرعه النبً أكثر من مرة - ركانة - وقد صارع النبً رجبل معروفا بقوته ٌسمى  

وفً رواٌة أن النبً صارعه وكان شدٌدا فقال شاة بشاة فصرعه النبً فقال عاودنً 
فً أخر  فصرعه فقال عاودنً فصرعه النبً الثالثة فقال الرجل ماذا أقول ألهلً 

ما كنا لنجمع علٌك أن شاة أكلها الذبب وشاة نشزت فبما أقول فً الثالثة فقال النبً 
 ،  378حسنه األلبانً فً ؼاٌة المرام –  نصرعك ونؽرمك خذ ؼنمك

 
ؼزونا مع رسول هللا صلى هللا علٌه : هللا رضً هللا عنهما قال  وعن جابر بن عبد

وسلم ؼزوة نجد ، فلما أدركته القابلة ، وهو فً واد كثٌر العضاه ، فنزل تحت 
شجرة واستظل بها وعلق سٌفه ، فتفرق الناس فً الشجر ٌستظلون ، وبٌنا نحن 

كذلك إذ دعانا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فجبنا ، فإذا أعرابً قاعد بٌن ٌدٌه ، 
إن هذا أتانً وأنا نابم ، فاخترط سٌفً ، فاستٌقظت وهو قابم على رأسً ،  ): فقال 

قال  . ( هللا ، فشامه ثم قعد ، فهو هذا: من ٌمنعك منً   قلت : مخترط صلتا ، قال 
  أخرجه البخاري  –.ولم ٌعاقبه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : 
 

ٌا أبا عمار ولٌتم ٌوم حنٌن ، : وسبل البراء بن عازب رضً هللا عنه عن ٌوم حنٌن 
ال وهللا ما ولى النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ولكن ولى سرعان الناس ، فلقٌهم : قال 

هوازن بالنبل والنبً صلى هللا علٌه وسلم على بؽلته البٌضاء ، وأبو سفٌان بن 
أنا النبً ال كذب ، أنا ابن : الحارث آخذ بلجامها والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

 أخرجه البخاري ( عبد المطلب
 



كنا إذا احمر البؤس ولقً ) طالب كما جاء فً مسند اإلمام أحمد أبًوٌقول علً بن 
 القوم القوم اتقٌنا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فما ٌكون منا أحد أدنا من القوم منه

  صححه أحمد شاكر( 
 

وأٌضا كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دابما ما ٌدعو هللا كما قال خادمه أنس بن 
فكنت أخدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كلما نزل ، فكنت )مالك رضً هللا عنه 
اللهم إنً أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، : أسمعه ٌكثر أن ٌقول 

 رواه البخاري ...( والبخل ، والجبن ، وضلع الدٌن ، وؼلبة الرجال
 

هذه بعض الرواٌات عن شجاعته علٌه الصبلة والسبلم بخبلؾ ما ٌتفوه به الرافضة 
.  والطعن فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمواالفتراءمن الكذب 

 
 
َ الَ )الطعن فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بتفسٌرهم لآلٌة الكرٌمة - 5 إِنَّن هللاَّن

ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها ْضِرَب َمَثبلً مَّن ٌَ ًٌِ أَن  ْسَتْح   ، فقالوا أن البعوضة هو26البقرة ( – ٌَ
علً رضً هللا عنه وأن ما فوقها هو الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، فً رواٌتهم 

هً أمٌر المإمنٌن ، : البعوضه  ) عبد هللا القمً بسنده عن أبً إبراهٌمعن علً بن 
 1/25 وتفسٌر العٌاشً 1/30تفسٌر القمً ( – وما فوقها رسول هللا 

 
َولََقْد َضَرْبَنا ): إن هللا تبارك وتعالى ٌضرب األمثال للناس ، قال تعالى : أقول 

ُرونَ  َتَذكَّن ٌَ اِس ِفً َهَذا اْلقُْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثلٍم لَّنَعلَّنُهْم   ، وبما أن القرآن أنزل 27الزمر  ( – لِلنَّن
اً لَّنَعلَّنُكْم َتْعِقلُونَ )بلؽة عربٌة  ٌّ ا أَنَزْلَناهُ قُْرآناً َعَرِب ، فنحن العرب أولى  2ٌوسؾ – ( إِنَّن

بمعرفته من الفرس من أهل قم وؼٌرهم الذٌن ما همهم سو  الطعن فً الرسول 
، والفجوروالرسالة وأقصد منهم الرافضة أهل الشرك والضبلل 

 
ذكره السدي فً تفسٌره عن ابن : وتفسٌر هذه اآلٌة عندنا كما ذكره ابن كثٌر وؼٌره 

: لما ذكر هللّا تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: عباس وابن مسعود وقال قتادة
إن هللّا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبلً ما }: ما بال العنكبوت والذباب ٌذكران  فؤنزل هللا

ٌستحًٌ من الحق أن ٌذكر شٌباً مما قلَّن أو َكُثر،  أي أن هللا ال {بعوضًة فما فوقها
ما أراد هللّا من ذكر : وإن هللّا حٌن ذكر فً كتابه الذباب العنكبوت قال أهل الضبللة

{. إن هللا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبل ما بعوضة فما فوقها}: هذا  فؤنزل هللاّ 
 

ال ٌخشى أن : ومعنى اآلٌة أنه تعالى أخبر أنه ال ٌستحًٌ أي ال ٌستنكؾ، وقٌل
ٌضرب مثبل ما، أَي مثلٍم كان بؤي شًء كان صؽٌرا كان أو كبٌراً و ما ههنا 

ألضربنَّن ضرباً ما، فٌصدق : للتقلٌل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول
بؤدنى شًء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة، وٌجوز أن تكون بعوضة منصوبة 



إن هللّا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبلً ما بٌن بعوضة إلى ): بحذؾ الجار، وتقدٌر الكبلم
. وهذا الذي اختاره الكسابً والفراء (ما فوقها

 
فما دونها فً الصؽر والحقارة، كما : أحدهما: فٌه قوالن {فما فوقها}: وقوله تعالى

ٌعنً فٌما وصفت - إذا وصؾ رجل باللإم والشح فٌقول السامع نعم وهو فوق ذلك 
 عند هللا جناح تزنكانت الدنٌا  لو): وهذا قول أكثر المحققٌن، وفً الحدٌث- 

 ، (بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء
 

: سؤذكر لكم تمام الحدٌث عن سهل بن سعد الساعدي رضً هللا عنه قال : أقول 
كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بذي الحلٌفة فإذا هو بشاة مٌتة شابلة برجلها )

 أترون هذه هٌنة على صاحبها فوالذي نفسً بٌده للدنٌا أهون على هللا من هذه فقال
على صاحبها ولو كانت الدنٌا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة 

 .  رواه ابن ماجه وصححه األلبانً( –  أبدا
 

والثانً فما فوقها لما هو أكبر منها ألنه : ونكمل تفسٌر اآلٌة من ابن كثٌر رحمه هللا 
لٌس شًء أحقر وال أصؽر من البعوضة وهذا قول قتادة بن دعامة واختٌار بن 

جرٌر فإنه ٌإٌده ما رواه مسلم عن عابشة رضً هللّا عنها أن رسول هللّا صلى هللّا 
ما من مسلم ٌشاك شوكة فما فوقها إال كتب له بها درجة ومحٌت ): علٌه وسلم قال
فؤخبر أنه ال ٌستصؽر شٌباً ٌضرب به مثبلً ولو كان فً الحقارة  ( عنه بها خطٌبة

والصؽر كالبعوضة، فكما ال ٌستنكؾ عن خلقها كذلك ال ٌستنكؾ من ضرب المثل 
إن الذٌن تدعون من دون هللا }: بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فً قوله

لن ٌخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن ٌسلبهم الذباب شٌبا ال ٌستنقذوه منه ضعؾ 
 73- الحج  {الطالب والمطلوب

مثل الذٌن اتخذوا من دون هللا أولٌاء كمثل العنكبوت اتخذت بٌتاً، وإن أوهن }: وقال
 41- العنكبوت { البٌوت لبٌت العنكبوت لو كانوا ٌعلمون

وفً  ،43 –العنكبوت { وتلك األمثال نضربها للناس وما ٌعقلها إال العالِمون}: وقال
. القرآن أمثال كثٌرة
إذا سمعت المثل فً القرآن فلم أفهمه بكٌت على نفسً ألن هللّا : قال بعض السلؾ

أهـ . 43 –العنكبوت { وتلك األمثال نضربها للناس وما ٌعقلها إال العالِمون}: قال
 

!! فهل نحن العرب ال نفهم القرآن وٌؤتً أهل قم الفرس بالفهم الصحٌح  
علما بؤن القرآن ال ٌدَرس فً حوزاتهم العلمٌة وال ٌستطٌعون قراءته وهذا مشاهد 

. عندنا فً عصرنا هذا 
 
 
نقل : الطعن فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بزعمهم أنه ٌتؽزل بالنساء - 6

ِه ): الصدوق عن الرضا علٌه السبلم فً قوله تعالى ٌْ ُ َعلَ َوإِْذ َتقُوُل لِلَّنِذي أَنَعَم هللاَّن



ُ ُمْبِدٌهِ  َ َوُتْخِفً ِفً ِنْفِسَك َما هللاَّن َك َزْوَجَك َواتَّنِق هللاَّن ٌْ ِه أَْمِسْك َعلَ ٌْ  37:األحزاب- (َوأَْنَعْمَت َعلَ
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله قصد دار زٌد بن ): ، قال الرضا مفسراً هذه اآلٌة

عٌون )( سبحان الذي خلقك: حارثة فً أمر أراده، فرأ  امرأته زٌنب تؽتسل فقال لها

  .(112أخبار الرضا 
  

حاشا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌكون كما زعموا هإالء الفجار : أقول 
ْعَنا ِبِه أَْزَواجاً ): الزنادقة أو أن ٌعصً أمر ربه الذي قال  َك إِلَى َما َمتَّن ٌْ َن ٌْ نَّن َع َواَل َتُمدَّن

رٌر َوأَْبَقى ٌْ ا لَِنْفِتَنُهْم ِفٌِه َوِرْزُق َربَِّك َخ ٌَ ن اِة الدُّس ٌَ ْنُهْم َزْهَرَة اْلَح   ، وهل النب131ًسورة طه  ( مِّ
قُل لِّْلُمْإِمِنٌَن ): ٌفعله   قال تعالى   ٌؤمر المإمنٌن بؤمر وهو الصلى هللا علٌه وسلم

ْصَنُعونَ  ٌَ َ َخِبٌرٌر ِبَما  ْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّن هللاَّن ٌَ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َو ( ٌَُؽضُّس
 30النور 

وقد أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم الصحابة بؽض البصر كما جاء فً البخاري عن 
إٌاكم ): قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال 

 :قال . ما لنا بد ، إنما هً مجالسنا نتحدث فٌها : فقالوا . والجلوس فً الطرقات 
 :وما حق الطرٌق   قال : قالوا . فإذا أبٌتم إال المجالس ، فؤعطوا الطرٌق حقها 

-  (ؼض البصر ، وكؾ األذ  ، ورد السبلم ، وأمر بالمعروؾ ، ونهً عن المنكر
البخاري ،  

فهل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ما ال ٌفعل وأن هللا تبارك وتعالى قد ذم 
َها الَّنِذٌَن آََمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما اَل َتْفَعلُوَن ): هذه الخصال بقوله تعالى  ٌُّس ا أَ َكُبَر َمْقًتا  (2)ٌَ

ِ أَْن َتقُولُوا َما اَل َتْفَعلُوَن  . 3 ، 2الصؾ (  (3)ِعْنَد هللاَّن
 

سنبٌن إن شاء هللا تفسٌر اآلٌات وذلك ألن بعض أهل السنة وقع بما وقع به هإالء 
الرافضة من تفسٌر مثل تفسٌر الجبللٌن وؼٌره ، لذا وجب علٌنا تفصٌل هذه المسؤلة 
من تفاسٌر وأقوال أهل العلم المعتبرٌن كً ال ٌكون هناك أي مجال للشك ، فنحن 
أهل السنة والجماعة ال نكتم رأٌا أو علما أو قوال بفضل هللا تعالى إن كان لصالح 
األمة وحتى إن كانت هذه األقوال قد جاء مصدرها من بعض أهل السنة الذٌن 

. خالفوا أهل التفسٌر 
 

ُد ْبنُ : َعْن أََنسٍم َقاَل : وبداٌة أذكر الحدٌث الذي رواه البخاري رحمه هللا ٌْ  َجاَء َز
ِه َوَسلَّنمَ  ٌْ ُ َعلَ ًُّس َصلَّنى هللاَّن ِب ْشُكو ، َفَجَعَل النَّن ٌَ قُولُ  َحاِرَثَة  َك َزْوَجكَ   ٌَ ٌْ َ َوأَْمِسْك َعلَ  اتَّنِق هللاَّن

هِ : ، َقاَل أََنسٌر   ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّنى هللاَّن ًبا لََكَتَم َهِذِه ، َقاَل  لَْو َكاَن َرُسوُل هللاَّن ٌْ : َوَسلَّنَم َكاِتًما َش

َنُب َتْفَخرُ  ٌْ ِه َوَسلَّنَم َتقُولُ  َفَكاَنْت َز ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّنى هللاَّن ِب َجُكنَّن أََهالٌُِكنَّن ،  : َعلَى أَْزَواِج النَّن َزوَّن

ُ َتَعالَى ِمْن َفْوِق َسْبعِ  َجِنً هللاَّن  ، رواه البخاري . َسَمَواتٍم  َوَزوَّن
 مثل قول أنس رضً هللا عنه عن عابشة رضً هللا عنها رحمه هللا رو  مسلمو
 

: التفسٌر 

 : - رحمه هللا– قال الشٌخ عبد الرحمن السعدي 

اآلٌات أن هللّا تعالى أراد أن ٌشرع شرعاً عاّماً للمإمنٌن ، أن  وكان سبب نزول هذه



حكم األبناء حقٌقة ، من جمٌع الوجوه ، وأن أزواجهم ال جناح  األدعٌاء لٌسوا فً

 . على من تبناهم فً نكاحهن

المعتادة التً ال تكاد تزول إال بحادث كبٌر ، فؤراد أن ٌكون  وكان هذا من األمور
رسوله ، وفعبلً ، وإذا أراد هللّا أمراً جعل له سبباً ، وكان زٌد  هذا الشرع قوالً من

ٌُدعى قد تبناه النبً صلى هللّا علٌه وسلم ، فصار " زٌد بن محمد  " بن حارثة 

 . " زٌد بن حارثة: " فقٌل له  - اْدُعوُهْم آلَباِبِهمْ  - ٌدعى إلٌه حتى نزل

 وكان قد- هللّا صلى هللّا علٌه وسلم  ابنة عمة رسول- وكانت تحته زٌنب بنت جحش 
جها ، ر هللّا أن ٌكون بٌنها وبٌن زٌد ما  وقع فً قلب الرسول لو طلقها زٌد لتزوَّن فقدَّن

 . صلى هللّا علٌه وسلم فً فراقها اقتضى أن جاء زٌد بن حارثة ٌستؤذن النبً

هِ  َوإِْذ َتقُوُل لِلَّنِذي - قال هللاّ  ٌْ ُ َعلَ  . باإلسبلم: أي  - أَْنَعَم هللاَّن

هِ -  ٌْ بالعتق ، حٌن جاءك مشاوراً فً فراقها ، فقلت له ناصحاً له  - َوأَْنَعْمَت َعلَ
َك َزْوَجكَ  -  مع وقوعها فً قلبك ومخبراً بمصلحته ٌْ ال تفارقها ،  - أَْمِسْك َعلَ

َ  )واصبر على ما جاءك منها ،  ، وفً أمر  تعالى فً أمورك عامة ( َواتَّنِق هللاَّن

 . ، فإن التقو  تحث على الصبر ، وتؤمر به زوجك خاصة

 - ُ لتزوجها صلى : أنه لو طلقها زٌد : والذي أخفاه  - ُمْبِدٌهِ  َوُتْخِفً ِفً َنْفِسَك َما هللاَّن

 . هللّا علٌه وسلم

ُ أََحقُّس أَْن َتْخَشاهُ  -،فً عدم إبداء ما فً نفسك  - َوَتْخَشى النَّناسَ  -  فإن خشٌته  - َوهللاَّن

  . ، مانعة من كل شر جالبة لكل خٌر

دٌر ِمْنَها َوَطراً  -  ٌْ ا َقَضى َز - نفسه ، ورؼب عنها ، وفارقها طابت: أي  - َفلَمَّن
ْجَناَكَها ُكونَ -  وإنما فعلنا ذلك لفابدة عظٌمة ، وهً - َزوَّن ٌَ ًْ ال  َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن  لَِك

اِبِهمْ  ٌَ تزوجت زوج زٌد بن حارثة ، الذي كان  حٌث رأوك - َحَرجٌر ِفً أَْزَواِج أَْدِع

 . ( 666 ، 665ص  ) "تفسٌر السعدي  . من قبل ٌنتسب إلٌك
ٌكون ما أخفاه صلى هللا علٌه وسلم فً قلبه هو محبة زٌنب  وثمة فرق كبٌر بٌن أن
زواجه منها ، ولذا كانت زٌنب رضً هللا عنها تفخر بؤن  ، وبٌن أن ٌكون المخفً

جها هو هللا تعالى صحٌح " كما سبق وذكرنا الرواٌة فً ذلك فً  – الذي زوَّن

د صحة القول" - البخاري  الصحٌح الذي ال ٌنبؽً ؼٌره ، وأن الذي كان  ، وهو ٌإكِّ

 . وأنه ٌخشى من كبلم الناس فً ذلك ٌخفٌه صلى هللا علٌه وسلم هو زواجه بها ،
 

 : - رحمه هللا– القرطبً  قال اإلمام

أوحى هللا تعالى  أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان قد: وروي عن علً بن الحسٌن 
ا تشكى زٌد للنبً  إلٌه أن زٌداً ٌطلق زٌنب ، وأنه ٌتزوجها بتزوٌج هللا إٌاها ، فلمَّن
قال له : أنه ٌرٌد طبلقها  صلى هللا علٌه وسلم ُخلُق زٌنب ، وأنها ال تطٌعه ، وأعلمه

اتق هللا فً قولك ،  " : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على جهة األدب والوصٌة

الذي أخفى فً  وهو ٌعلم أنه سٌفارقها وٌتزوجها ، وهذا هو" وأمسك علٌك زوجك 
ٌُرد أن ٌؤمره بالطبلق ؛ لما علم أنه سٌتزوجها ، وخشً رسول هللا  نفسه ، ولم 

 صلى هللا علٌه وسلم أن ٌلحقه قول من الناس فً أن ٌتزوج زٌنب بعد زٌد ، وهو



 مواله ، وقد أمره بطبلقها ، فعاتبه هللا تعالى على هذا القْدر من أن خشً الناس فً
 مع علمه بؤنه ٌطلِّق ، وأعلمه أن هللا " أمسك: " شًء قد أباحه هللا له ، بؤن قال 

 . فً كل حال: أحق بالخشٌة ، أي 
أحسن ما قٌل فً تؤوٌل هذه اآلٌة ، وهو  وهذا القول: قال علماإنا رحمة هللا علٌهم 

والعلماء الراسخٌن ، كالزهري ، والقاضً  الذي علٌه أهل التحقٌق من المفسرٌن ،

 . العربً ، وؼٌرهم بكر بن العبلء القشٌري ، والقاضً أبً بكر بن

المنافقٌن بؤنه نهى عن  إنما هو إرجاؾ : ( وتخشى الناس ): والمراد بقوله تعالى 

َج بزوجة ابنه  . تزوٌج نساء األبناء وتزوَّن

صلى هللا علٌه وسلم هوي زٌنب امرأة زٌد ، وربما أطلق  فؤما ما روي أن النبً

ان لفظ  فهذا إنما ٌصدر عن جاهل بعصمة النبً صلى هللا  : " عشق" بعض الُمجَّن

 . بحرمته علٌه وسلم عن مثل هذا ، أو مستخؾ
 .  191 ، 190 / 14 -" القرطبً  تفسٌر "
 

 : – رحمه هللا– الشنقٌطً  وقال الشٌخ

القرآن دلَّن علٌه ، وهو أن هللاَّن  هو ما ذكرنا أن: التحقٌق إن شاء هللاَّن فً هذه المسؤلة 
ٌّه صلى هللا علٌه وسلم بؤن زٌداً ٌطلّق ٌّاه صلى هللا  أعلم نب زٌنب ، وأنه ٌزّوجها إ

شكاها زٌد إلٌه صلى هللا علٌه  علٌه وسلم ، وهً فً ذلك الوقت تحت زٌد ، فلما

أمسك : " فعاتبه هللاَّن على قوله  ، " أمسك علٌك زوجك واتق هللاَّن : " وسلم قال له 

هللا علٌه وسلم ، وخشً  بعد علمه أنها ستصٌر زوجته هو صلى" علٌك زوجك 
ٌرٌد تزوٌج زوجة  لو أظهر ما علم من تزوٌجه إٌاها أنه: مقالة الناس أن ٌقولوا 

 . ابنه فً الوقت الذي هً فٌه فً عصمة زٌد

 : والدلٌل على هذا أمران
ُ ُمْبِدٌهِ -  وعبل قال هو ما قّدمنا من أن هللاَّن جلَّن : األول  ،  - َوُتْخِفً ِفً َنْفِسَك َما هللاَّن

دٌر ِمْنَها  - وهذا الذي أبداه هللاَّن جلَّن وعبل ، هو زواجه إٌاها فً قوله ٌْ ا َقَضى َز َفلَمَّن
ْجَناَكَها ولم ٌبِد جلَّن وعبل شًٌبا مّما زعموه أنه أحبَّنها ، ولو كان ذلك هو  ،-َوَطراً َزوَّن

 . هللاَّن تعالى ، كما تر  ألبداه: المراد 

إٌاها ، وأن الحكمة  أن هللاَّن جلَّن وعبل صّرح بؤنه هو الذي زّوجه: األمر الثانً 
ا َقَضى -  تعالى اإللهٌة فً ذلك التزوٌج هً قطع تحرٌم أزواج األدعٌاء فً قوله َفلَمَّن

دٌر ِمْنَها َوَطراً  ٌْ ُكوَن َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن َحَرجٌر ِفً أَْزَواجِ  َز ٌَ ًْ ال  ْجَناَكَها لَِك اِبِهمْ  َزوَّن ٌَ ،  - أَْدِع
ُكونَ -  فقوله تعالى ٌَ ًْ ال   تعلٌل صرٌح لتزوٌجه إٌاها ، لما - َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن َحَرجٌر  لَِك

ذكرنا ، وكون هللاَّن هو الذي زّوجه إٌاها لهذه الحكمة العظٌمة صرٌح فً أن سبب 
كما زعموا ، - إٌاها لٌس هو محّبته لها التً كانت سبباً فً طبلق زٌد لها  زواجه

دٌر ِمْنَها َوَطراً  - قوله تعالى وٌوضحه ٌْ ا َقَضى َز اآلٌة ؛ ألنه ٌدّل على أن زٌداً  - َفلَمَّن

 . فطلّقها باختٌاره ، والعلم عند هللاَّن تعالى قضى وطره منها ، ولم تبَق له بها حاجة ،
 .  583 ، 582 / 6 -" أضواء البٌان  "
 



 : الدابمة  علماء اللجنةُسبل

هللا  ما هً قصة زٌد بن حارثة وزواجه من زٌنب التً تزوجها بعده النبً صلى
علٌه وسلم   وكٌؾ بدأ زواجهما   وكٌؾ انتهى   حٌث إننا سمعنا من بعض الناس 

بعض الدول العربٌة بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد عشق زٌنب وؼٌر ذلك ،  فً

 . نفسً بؤن أكتب لكم ما سمعت ، فؤفٌدونً   وال تسمح

 : فؤجابوا
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وقد  زٌد هو ابن حارثة بن شراحٌل الكلبً مولى

ٌُدعى  اه ، فكان  اْدُعوُهْم آِلََباِبِهْم  )حتى أنزل هللا قوله  ، " زٌد بن محمد" أعتقه وتبنَّن

فهً بنت جحش بن رباب األسدٌة ، وأمها  ، فَدعوه زٌد بن حارثة ، أما زٌنب (
علٌه وسلم ، أما قصة زواج زٌد  أمٌمة بنت عبد المطلب عمة رسول هللا صلى هللا

تولى ذلك له ، لكونه مواله  فإنَّن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو الذي: بزٌنب 

أنا خٌر منه حسباً ،  : وُمتبّناه ، فخطبها من نفسها على زٌد ، فاستنكفت وقالت

ُ َوَرُسولُُه  َوَما َكاَن لُِمْإِمنٍم َواَل  -فروي أن هللا أنزل فً ذلك قوله  ُمْإِمَنةٍم إَِذا َقَضى هللاَّن
ُكوَن لَُهمُ  ٌَ َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّن  أَْمًرا أَْن  ْعِص هللاَّن ٌَ َرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن  ٌَ  - َضبَلاًل ُمِبًٌنا اْلِخ

، 
 فاستجابت طاعًة هلل ، وتحقًٌقا لرؼبة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، وقد عاشت مع

حوالً سنة ، ثم وقع بٌنهما ما ٌقع بٌن الرجل وزوجته ، فاشتكاها زٌد إلى  زٌد
صلى هللا علٌه وسلم ، لمكانتهما منه ؛ فإنه مواله ومتبناه ، وزٌنب بنت  رسول هللا

ض بطبلقها ، فؤمره النبً صلى هللا علٌه وسلم  " أمٌمة" عمته  ، وكؤن زٌداً عرَّن

علٌها ، مع علمه صلى هللا علٌه وسلم بوحًٍم من هللا أنه سٌطلقها  بإمساكها ، والصبر

ٌّره الناس بؤنه - صلى هللا علٌه وسلم  - ، وستكون زوجة له ٌُع ، لكنه خشً أن 

 -  ممنوعاً فً الجاهلٌة ، فعاتب هللا نبٌه فً ذلك بقوله تزوج امرأة ابنه ، وكان ذلك
هِ  ٌْ ُ َعلَ َ َوُتْخِفً ِفً َوإِْذ َتقُوُل لِلَّنِذي أَْنَعَم هللاَّن َك َزْوَجَك َواتَّنِق هللاَّن ٌْ ِه أَْمِسْك َعلَ ٌْ  َوأَْنَعْمَت َعلَ

ُ أََحقُّس أَنْ  اَس َوهللاَّن ُ ُمْبِدٌِه َوَتْخَشى النَّن - : وهللا أعلم - ، ٌعنً  - َتْخَشاهُ  َنْفِسَك َما هللاَّن
طبلق زٌد لزوجته زٌنب وتزوجك إٌاها ،  تخفً فً نفسك ما أعلمك هللا بوقوعه من
وتخشى قالَة الناس وتعٌٌرهم إٌاك بذلك ،  تنفٌذاً ألمره تعالى ، وتحقًٌقا لحكمته ،

من تفصٌل أمرك وأمر زٌد وزوجته  وهللا أحق أن تخشاه ، فُتعلن ما أوحاه إلٌك

 . زٌنب ، دون مباالة بقالة الناس ، وتعٌٌرهم إٌاك
 

فقد خطبها النبً صلى هللا علٌه وسلم  : أما زواج النبً صلى هللا علٌه وسلم زٌنب 

إٌاها ببل ولً وال شهود ؛ فإنه صلى  ، بعد انتهاء عدتها من طبلق زٌد ، وزّوجه هللا
ًّ المإمنٌن جمٌعاً ، بل  - أولى بهم من أنفسهم ، قال هللا تعالى هللا علٌه وسلم ، ول

ًُّس أَْولَى ِب الجاهلً ، وأحلَّن  ، وأبطل هللا بذلك عادة التبّنً - ِباْلُمْإِمِنٌَن ِمْن أَْنفُِسِهمْ  النَّن
طبلقٍم ، رحمة  للمسلمٌن أن ٌتزوجوا زوجات َمن تبنوه بعد فراقهم إٌاهن بموتٍم أو

  . منه تعالى بالمإمنٌن ، ورفًعا للحرج عنهم

 



ٌُرو  فً ذلك من رإٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم زٌنب من وراء الستار ،  وأما ما 
بلٌؽاً ففُتن بها وعشقها ، وعلم بذلك زٌد فكرهها وآثر  وأنها وقعت من قلبه موقعاً 

فكله لم ٌثبت من طرٌق : فطلقها لٌتزوجها بعده  النبً صلى هللا علٌه وسلم بها
نفساً ، وأكرم أخبلقاً ، وأعلى منزلًة وشرًفا  صحٌح ، واألنبٌاء أعظم شؤناً ، وأعؾ

النبً صلى هللا علٌه وسلم هو الذي  من أن ٌحصل منهم شًء من ذلك ، ثم إن
عنه ، وهً ابنة عمته ، فلو كانت نفسه متعلقة بها الستؤثر خطبها لزٌد رضً هللا 

أنها استنكفت أن تتزوج زٌداً ، ولم ترض به حتى  بها من أول األمر ، وخاصة
من هللا وتدبٌر منه سبحانه إلبطال عاداتٍم  نزلت اآلٌة فرضٌت ، وإنما هذا قضاء

دٌر ِمْنَها  - تعالىكما قال  جاهلٌة ، ولرحمة الناس والتخفٌؾ عنهم ، ٌْ ا َقَضى َز َفلَمَّن

ُكوَن َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن َحَرجٌر ِفً أَْزَواجِ  َوَطًرا ٌَ ًْ اَل  ْجَناَكَها لَِك اِبِهْم إَِذا َقَضْوا  َزوَّن ٌَ أَْدِع
ُ لَهُ . َمْفُعواًل  ِمْنُهنَّن َوَطًرا َوَكاَن أَْمُر هللاَّنِ  ًِّ ِمْن َحَرجٍم ِفٌَما َفَرَض هللاَّن ِب  َما َكاَن َعلَى النَّن

ِ َقَدًرا ِ ِفً الَّنِذٌَن َخلَْوا ِمْن َقْبُل َوَكاَن أَْمُر هللاَّن َة هللاَّن ٌَُبلُِّؽوَن ِرَسااَلِت . َمْقُدوًرا  ُسنَّن الَّنِذٌَن 
ْخَشْوَنُه َواَل  ٌَ ِ َو ِ َحِسًٌبا  هللاَّن َ َوَكَفى ِباهللَّن ْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّن هللاَّن دٌر أََبا أََحدٍم ِمْن  َما َكانَ . ٌَ ُمَحمَّن

ِ َوَخاَتمَ  ءٍم َعلًٌِما ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّن ًْ ُ ِبُكلِّ َش ٌٌَِّن َوَكاَن هللاَّن ِب   -  النَّن

الرزاق عفٌفً ، الشٌخ عبد هللا بن ؼدٌان ،  الشٌخ عبد العزٌز بن باز ، الشٌخ عبد

  . الشٌخ عبد هللا بن قعود
 / 141 – 137  18"  فتاو  إسبلمٌة  "

 

عن أمٌر : طعنهم فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤن حمارا ٌتفداه بؤبوٌه - 7
 :قال له- هللا علٌه وآله رسول هللا صلى،  حمار -ُؼفٌراً المإمنٌن علٌه السبلم إن 

أنه كان ): عن أبٌه إن أبً حدثنً عن أبٌه عن جده- ٌا رسول هللا -بؤبً أنت وأمً 
صلب هذا  ٌخرج من: مع نوح فً السفٌنة، فقام إلٌه نوح فمسح على كفله ثم قال

أصول - (الحمار حمار ٌركبه سٌد النبٌٌن وخاتمهم، فالحمد هلل الذي جعلنً ذلك الحمار

. 1/237الكافً 

َن ): قال هللا تعالى : أقول  ْمَنا َبِنً آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ َولََقْد َكرَّن
ْن َخلَْقَنا َتْفِضٌبلً  مَّن ْلَناُهْم َعلَى َكِثٌرٍم مِّ َباِت َوَفضَّن ٌِّ

 70اإلسراء ( الطَّن

هذه اآلٌة الكرٌمة بتفضٌل بنً آدم جمٌعا فكٌؾ بؤفضلهم وهو سٌد األنبٌاء 
والمرسلٌن نبٌنا محمد علٌه الصبلة والسبلم   هذا مما الشك فٌه طعن فً نبٌنا علٌه 
أفضل الصبلة وأتم التسلٌم بؤن ٌؤتً حمارا ٌتفداه بؤبوٌه ومن أبوٌه سو  حمارٌن ، 

 فهل هذا قدر الرسول صلى هللا علٌه وسلم عندكم ٌا رافضة   

إنه لن  ":  عمه البنطعنهم فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤنه ٌري عورته - 8

 .(1/242)، الآللا (378)الفوابد   "ٌر  عورتً إال علً

 



كان النبً صلى هللا )قال الصحابً الجلٌل أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه : أقول 
 رواه البخاري( علٌه وسلم أشد حٌاء من العذراء فً خدرها 

 
رسول هللا مر على رجل من األنصار هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن  وعن عبد

دعه فإن الحٌاء من : وهو ٌعظ أخاه فً الحٌاء فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 رواه البخاري.  اإلٌمان

 
الحٌاء من )قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وعن أبً بكرة رضً هللا عنه قال 

رواه ابن ماجه وصححه  ( اإلٌمان واإلٌمان فً الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فً النار

 .األلبانً
 

 . عن ابن عمر قال إن الحٌاء واإلٌمان قرنا جمٌعا ، فإذا رفع أحدهما رفع األخرو
 صححه األلبانً فً األدب المفرد

 
إن هللا عز وجل حًٌ ستٌر ٌحب الحٌاء والستر فإذا )وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 رواه أبو داود وصححه األلبانً( اؼتسل أحدكم فلٌستتر
 

صححه األلبانً فً  (إن لكل دٌن خلقا ، وخلق اإلسبلم الحٌاء )وقال صلى هللا علٌه وسلم 

 .الترؼٌب وقال صحٌح لؽٌره
 

فؤفضلها . اإلٌمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة )وقال صلى هللا علٌه وسلم 
 ( والحٌاء شعبة من اإلٌمان. وأدناها إماطة األذ  عن الطرٌق . قول ال إله إال هللا 

 رواه مسلم
 

فهل بعد هذا كله ٌقول الرافضة هذا القول عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ولكن لن 
إن مما ): أرد علٌهم إال بحدٌث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو أٌضا فً الحٌاء 

 رواه البخاري ( إذا لم تستح فاصنع ما شبت: أدرك الناس من كبلم النبوة األولى 
 
  

أنه كافً لشٌعتهم طعن ب  مهدٌهم كما ٌزعمونفً كتاب الكافً والذي قال عنه- 9
: فً النبً صلى هللا علٌه وسلم وأنه قد دخل النار 

  
 ذكرت فً وأٌضا 11ٌقول الكلٌنً صاحب الكافً فً كتابه الكافً الجزء الثانً ص

 وكذلك 64/122 ونقلها المجلسً فً بحاره 157كتب أخر  مثل بصابر الدرجات 
 8/32فً شرح أصول الكافً 

  
إن هللا تبارك وتعالى لما أراد أن ٌخلق آدم : عن اإلمام الصادق علٌه السبلم قال 

خلق تلك الطٌنتٌن ، ثم فرقهما فرقتٌن فقال ألصحاب الٌمٌن كونوا خلقاً بإذنً ، 
كونوا خلقاً بإذنً ، فكانوا خلقاً : فكانوا خلقاً بمنزلة الذر ٌسعى ، وقال ألهل الشمال 

فكان أول من دخلها محمد بمنزلة الذر ٌدرج ، ثم رفع لهم ناراً فقال أدخلوها بإذنً ، 



   .صلى هللا علٌه وآله ثم اتبعه أولو العزم من الرسل وأوصٌاإهم وأتباعهم
ربنا خلقتنا لتحرقنا   فعصوا ، فقال : ثم قال ألصحاب الشمال أدخلوها بإذنً فقالوا

ألصحاب الٌمٌن أخرجوا بإذنً من النار لم َتْكلُِم الناُر منهم َكْلماً ، ولم تإثر فٌهم 
ربنا نر  أصحابنا قد سلموا فؤِقلنا وُمْرنا : أثراً ، فلما رآهم أصحاب الشمال قالوا

 ٌا: قد أقلتكم فادخلوها ، فلما دنوا وأصابهم الوهج رجعوا فقالوا:  قال ،بالدخول 
 فعصوا ، فؤمرهم بالدخول ثبلثاً ، كل ذلك ٌعصون االحتراقصبر لنا على  ربنا ال

 .وٌرجعون 
كونوا طٌناً بإذنً فخلق : وأمر أولبك ثبلثاً كل ذلك ٌطٌعون وٌخرجون ، فقال لهم

 ٌكون من هإالء ، ومن كان من هإالء ال فمن كان من هإالء ال: منه آدم ، قال
.  ٌكون من هإالء 

 
  

 أن هذا طعن فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بل فً جمٌع األنبٌاء ببل شك: أقول 
والرسل وفً جمٌع من آمن باهلل ، فقد دلس وكذب الرافضة بقولهم هذا ودمجوا 

حدٌث أهل الفترة بهذه الرواٌة المكذوبة ، والمعلوم أن أهل الفترة هم من ٌختبرون 
على إٌمانهم وذلك ٌوم القٌامة ولٌس حٌن خلق هللا الخلق ، ثم دمجوا معها حدٌث 
حٌن خلق هللا الخلق أخرجهم من صلب آدم فؤشهدهم على أنفسهم ، ولكن بصٌؽة 
أخر  لٌتماشى مع كذبهم ألنهم إن ذكروه بتمامه سٌثبتوا صفة الٌدٌن هلل تبارك 
وتعالى وهذا أمر ال ٌرٌدونه فهم ٌقررون رواٌاتهم على ما تشتهً أنفسهم ، أما 

رجل : أربعة ٌحتجون ٌوم القٌامة  )قال صلى هللا علٌه وسلم : حدٌث أهل الفترة 
فؤما . ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات فً فترة . أصم ال ٌسمع شٌبا 

رب جاء : وأما األحمق فٌقول . رب لقد جاء اإلسبلم وما أسمع شٌبا : األصم فٌقول 
رب لقد : وأما الهرم فٌقول . اإلسبلم وما أعقل شٌبا ، والصبٌان ٌحذفوننً بالبعر 

رب ما أتانً لك : وأما الذي مات فً الفترة فٌقول . جاء اإلسبلم وما أعقل شٌبا 
أن ادخلوا النار ، فمن دخلها كانت : فٌؤخذ مواثٌقهم لٌطٌعنه ، فٌرسل إلٌهم . رسول 

 ،  881صححه األلبانً فً صحٌح الجامع (  علٌه بردا و سبلما ، و من لم ٌدخلها سحب إلٌها
 

لما خلق هللا آدم مسح )قال صلى هللا علٌه وسلم : وأما حدٌث ذرٌة آدم علٌه السبلم 
على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذرٌته إلى ٌوم القٌامة وجعل 
بٌن عٌنً كل إنسان منهم وبٌصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من 

هإالء قال هإالء ذرٌتك فرأ  رجبل منهم فؤعجبه وبٌص ما بٌن عٌنٌه فقال أي رب 
من هذا فقال رجل آخر األمم من ذرٌتك ٌقال له داود قال أي رب كم جعلت عمره 
قال ستٌن سنة قال أي رب زده من عمري أربعٌن سنة فلما انقضى عمر آدم جاء 
ملك الموت فقال آدم أو لم ٌبق من عمري أربعون سنة قال أولم تعطها ابنك داود 

حدٌث صحٌح (  قال فجحد وجحدت ذرٌته ونسً فنسٌت ذرٌته وخطا فخطبت ذرٌته 

  .ذكره ابن مندة فً الرد على الجهمٌة
 



هذه لهذه و ال : إن هللا تبارك و تعالى قبض قبضة بٌمٌنه فقال  ): ورواٌة أخر  
 ( هذه لهذه و ال أبالً: بٌده األخر  ، فقال : أبالً ، و قبض قبضة أخر  ، ٌعنً 

  .50السلسلة الصحٌحة 
 

وبهذا ٌتبٌن تدلٌس هإالء القوم وطعنهم فً نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم بزعمهم 
. أنه أول من دخل النار 

 
  

إن النبً صلى هللا علٌه ): ذكر السٌد علً ؼروي أحد أكبر العلماء فً الحوزة - 10
  24كشؾ األسرار للموسوي ص( وآله ال بد أن ٌدخل فرجه النار، ألنه وطا بعض المشركات

  
قصد هذا الرافضً الزندٌق هو زواج النبً صلى هللا علٌه وسلم من عابشة : أقول 

وحفصة ألنهن بنظر هإالء القوم كافرات مشركات لذا جزم هذا الرافضً وقال البد 
أن ٌدخل فرجه للنار ، وهذا ببل أدنى شك طعن واضح بٌن فً رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم وهو رأس أهل البٌت الذٌن ٌزعمون محبتهم ، ولٌت شعري لو ٌشرحوا 
لنا كٌؾ ٌكون كسر  فارس المجوسً ٌزدجرد فً الجنة وٌكون بعض رسول هللا 

: هذا ٌبٌن معتقدهم المجوسً الكافر فعندهم رواٌة !!! صلى هللا علٌه وسلم فً النار 
إن هللا خلصه من عذاب :  علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال عن كسر  أن

 14/41بحار األنوار  . النار محرمة علٌه و، النار
 

فهل النار محرمة على كسر  ملك الفرس الذي دعا علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم بتمزٌق ملكه ، ولٌست محرمة على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، ولكن 

 .كما قٌل لٌس بعد الكفر ذنب 
 

وأما عابشة وحفصة فرؼما عن أنوؾ الرافضة سماهن هللا تعالى بؤمهات المإمنٌن 
كما عندهم أن علً هو . وطهرهن من الرجس وقوله هذا ٌرد به كبلم هللا جبل وعبل 

قسٌم الجنة والنار فهل قسم علً بعض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم للنار    أسؤل 
. هللا أن ٌحاسبهم بما ٌستحقون 

  
حاشاه من  )طعنهم فً النبً صلى هللا علٌه وسلم بعدم الؽٌرة على عرضه - 11

 (ذلك بؤبً هو وأمً 
  

 )عن أمٌر المإمنٌن أنه أتى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وعنده أبو بكر وعمر 
: ما وجدت إال فخذي وفخذ رسول هللا  فقال: فجلست بٌنه وبٌن عابشة، فقالت عابشة

 .225/ 4البرهان فً تفسٌر القرآن ( مه ٌا عابشة
 

أنه كان ٌنام مع عابشة فً فراش واحد ولحاؾ واحد ، ) : علً رضً هللا عنه



والنبً بٌنهما، ثم ٌقوم النبً ٌصلً اللٌل، وعلً وعابشة فً فراش واحد وفً لحاؾ 
 ([40/2): بحار األنوار]( واحد 

 
أن عابشة جمعت أربعٌن دٌنارا من خٌانة وفرقتها على )وعن رجب البرسً 

 86مشارق األنوار  - (مبؽضً علً
 

عن  لنبٌه تنزٌهقلنا ذلك  ( أولبك مبرإن مما ٌقولون)برأها هللا فً قولة تعالى : قالوا 

  .لها كما أجمع المفسرون الزنا ال
 169-3/168 الصراط المستقٌم إلى مستحقً التقدٌم

   
لنعلم أوال أن الرافضة ٌزعمون أن أبمتهم ٌعلمون الؽٌب وما فً ضمابر : أقول 

وسؤذكر األدلة على العباد وأنهم استقوا هذا العلم عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
 ٌعلم الؽٌب ، فهل  صلى هللا علٌه وسلم، فنفهم من ذلك أن النبًقولً هذا من كتبهم 

 بخٌانة زوجته وسكت   أم لم ٌعلم وٌكون علم الؽٌب صلى هللا علٌه وسلمعلم النبً 
الذي عند األبمة كذب وافتراء ، أم أن هذا األمر لم ٌكن أصبل وأنهم افتروا على أم 

 .المإمنٌن رضً هللا عنها وأرضاها وهذا هو الصحٌح 
 

: أدلة علم الؽٌب عند األبمة من كتب الرافضة 
 

: ٌذكر فٌها صفات اإلمام ، جاء فٌها  ، فً خطبة لئلمام علً علٌه السبلم -
لع ؾ على  وٌلبُس الهٌبَة ، وعلم الضمٌر ، وٌطَّن على الؽٌب ، وٌعطً التصرُّس

  115 : مشارق أنوار الٌقٌن . اإلطبلق

 

أن اإلمام مإٌد بروح القدس وبٌنه وبٌن هللا عز وجل عمود من نور ٌر  فٌه - 
 1ج-179كتاب الكافً ص .العباد وكلما احتاج إلٌه لداللة اطلع علٌه أعمال

 

أقرت لً جمٌع المبلبكة والروح والرسل بمثل ما  أنا قسٌم الجنة والنار ولقد- 
ولقد أُعطٌت خصاالً ما سبقنً إلٌها أحد  ..أقروا لمحمد صلى هللا علٌه وآله

وفصل الخطاب فلم ٌفتنً ما سبقنً ولم  ُعلّمت المناٌا والببلٌا واألنساب، قبلً
  1/196الكافً .ٌعزب عنً ما ؼاب عنً

 
 . وأعلم ما كان وما ٌكون إنً ألعلم ما فً الجنة والنار :عن جعفر الصادق - 

 .1/261الكافً 
 

 أي إمام ال ٌعلم ما ٌؽٌبه وإلى ما ٌصٌر فلٌس حجة:  جعفر الصادق أنه قالوعن- 
  1/285الكافً  . على خلقه

 
 1/223الكافً  .النفاق األبمة ٌعرفون الرجل إذا رأوه بحقٌقة اإلٌمان وحقٌقة- 

 



 كان ولم ٌعطٌا علم ما ٌكون ـ كما عند األبمة إن موسى والخضر أعطٌا علم ما -
 1/261 الكافً  .ـ

 

: علٌه السبلم  عبد هللا ألبًقلت : عن داود بن فرقد عن الحارث النضري قال - 
: قال   من أٌن ٌعلمه  شًء علٌه السبلم ولٌس عنده فٌه اإلمامالذي ٌسؤل عنه 

إذا  :  علٌه السبلمعبد هللا ألبً ، وقٌل  نقرااألذنٌنكت فً القلب نكتا أو ٌنقر فً 
 . 260: الشٌخ  امالى ابن  إسماعأوإلهام : سبل االمام كٌؾ ٌجٌب   قال 

آذانهم  جهات علومهم علٌهم السبلم وما عندهم من الكتب وانه ٌنقر فً: 1علٌهم السبلم باب  أبواب علومهم - 26: بحار االنوار 
 20 - 18وٌنكت فً قلوبهم 

 

 ، فهل هذه بعض الرواٌات ذكرتها ورواٌاتهم أكثر بكثٌر عن علم األبمة بالؽٌب* 
علم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن زوجته هذه األمور وسكت      

 
ولنعلم أٌضا أنهم بهذا الكبلم ردوا نص القرآن الذي برأ أم المإمنٌن عابشة من 

إِنَّن الَّنِذٌَن َجاُإوا ِباإْلِْفِك ُعْصَبةٌر ): حادثة اإلفك ، وكما قال تعالى فً سورة النور 
ا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِْثِم َوالَّنِذي  ْنُهم مَّن رٌر لَّنُكْم لُِكلِّ اْمِرئٍم مِّ ٌْ نُكْم اَل َتْحَسُبوهُ َشّراً لَّنُكم َبْل ُهَو َخ مِّ

ُ أَن َتُعوُدوا ):  ، وقال تعالى 11النور  ( – َتَولَّنى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَُه َعَذابٌر َعِظٌمٌر  ِعُظُكُم هللاَّن ٌَ
ْإِمِنٌنَ  اْلَخِبٌَثاُت لِْلَخِبٌِثٌَن َواْلَخِبٌُثوَن ):  ، وقال تعالى 17النور  ( – لِِمْثلِِه أََبداً إِن ُكنُتم مُّس

ْؽِفَرةٌر  قُولُوَن لَُهم مَّن ٌَ ا  ُإوَن ِممَّن َباِت أُْولَِبَك ُمَبرَّن ٌِّ ٌُِّبوَن لِلطَّن ِبٌَن َوالطَّن ٌِّ َباُت لِلطَّن ٌِّ لِْلَخِبٌَثاِت َوالطَّن
 ،  26النور ( – َوِرْزقٌر َكِرٌمٌر 

اآلٌة األولى توضح أن هذه الحادثة إفك أي كذب وزور ، واآلٌة الثانٌة ٌعظ هللا بها 
الناس أن ٌعودوا إلى هذه المقالة إن كانوا مإمنٌن ، فمن لم ٌكن مإمن فلٌس بعد 

الكفر ذنب كما قٌل وهذا شؤن الطاعنٌن فً أم المإمنٌن رضً هللا عنها وأرضاها ، 
واآلٌة الثالثة تبٌن أن الخبٌثون للخبٌثات وأن الطٌبات للطٌبٌن ، فنسؤل الرافضة 

الذٌن ٌزعمون محبة آل البٌت ، هل النبً صلى هللا علٌه وسلم عندكم طٌب أم خبٌث 
 أمهات المإمنٌن بالزنا بعد أن وضح هللا تعالى هذا إحد   وما حكم من طعن فً 

فً القرآن   
:  وهناك رواٌة عن الرافضة فً دولتهم العبٌدٌة سؤذكرها هنا 

الداعً بطبرستان - كنت ٌوما بحضرة الحسن بن زٌد  ):  السابب القاضً أبوقال 
ٌلبس الصوؾ وٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر وٌوجه فً كل سنة  وكان

وكان بحضرته - مدٌنة السبلم ٌفرق على سابر ولد الصحابة  بعشرٌن الؾ دٌنار الى
، فقال له ! ٌا ؼبلم اضرب عنقه : الفاحشة ، فقال  رجل ذكر عابشة بذكر قبٌح من

معاذ هللا هذا رجل طعن على النبً صلى : فقال  هذا رجل من شٌعتنا ،: العلوٌون 
الخبٌثات للخبٌثٌن والخبٌثون للخبٌثات والطٌبات  ( تعالىهللا علٌه وسلم ، قال هللا 

 فان ) مبرءون مما ٌقولون لهم مؽفرة ورزق كرٌم للطٌبٌن والطٌبون للطٌبات اولبك
علٌه وسلم خبٌث فهو كافر فاضربوا عنقه ،  كانت عابشة خبٌثة فالنبً صلى هللا

  رواه البللكابً-  (فضربوا عنقه وانا حاضر 



وروي عن محمد بن زٌد اخً الحسن بن زٌد انه قدم علٌه رجل من العراق فذكر 
هذا من شٌعتنا ومن : فقام الٌه بعمود فضرب به دماؼه فقتله ، فقٌل له  عابشة بسوء
 .  فقتله،هذا سمى جدي قرنان ومن سمً جدي قرنان استحق القتل  : ٌتوالنا ، فقال

 
مدمن : ثبلثة قد حرم هللا علٌهم الجنة  )ونذكر قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

رواه األلبانً وصححه فً صحٌح الجامع ( الخمر ، والعاق ، والدٌوث الذي ٌقر فً أهله الخبث 

  . عن عبدهللا بن عمر ورواه أٌضا أحمد والنساب3052ً
 

الرحمن السحٌم حفظه هللا تفً بالرد إن شاء هللا  وهنا سؤذكر مقالة للشٌخ عبد
 . من أقوال الرافضة لندٌنهم بؤفواههم رواٌةوسؤزٌد بعدها 

  
 ٌقول الشٌخ السحٌم حفظه هللا 

  
من هو الّدٌوث    وما ُحـكم من علِم عن أهله فجوراً فسكت    

  
ٌُحّرك  ُذِكـرْت لً حالة رجل ٌعلم بوقوع بعض محارمه فً الزنا ، وهو ساكتٌر ال 
ساكناً ، فاقشعّر جلدي مما ُذِكـر ، فهو وهللا أمر تقشعر له األبدان ، وٌشٌب لِـهولِـه 

. الولدان 
 

كانوا ٌرفضون الزنا ، وٌرونه – رؼم جاهلٌتهم - لقد كان أهل الجاهلٌة األولى 
عاراً ، ولم ٌِزد اإلسبلم ذلك إال ِشّدة ، إال أن اإلسبلم تمم مكارم األخبلق وضبطها 

. بضوابط الشرٌعة 
ٌّـة ، فجاء اإلسبلم وأقّر  فالرجل الجاهلً كانت تحمله الؽٌرة على دفن ابنته وهً ح

. الؽٌرة ، وحّرم وأد البنات 
ٌُمدح به الرجال والنساء  . وكانت الؽٌرة ُخلُـقـاً 

: فٌقول الشاعر ُمفتخراً بالؽٌرة 
ؼداَة الّروِع أجدُر أن نؽارا *** ألسنا قد َعلَِمْت معـدٌر 

 
. وكان ضعؾ الؽٌرة عبلمة على سقوط الرجولة بل على ذهاب الدٌانة 

ٌُذّم ، حتى قٌل  :  ولذا كان ضعٌؾ الؽٌرة 
فُون لجـاِر *** إذ ال تؽاُر على النساِء قبابُل  ٌَ ٌوم الحفاِظ وال 

 
تموت الُحـّرة وال تؤكل بثدٌٌها  : وكانت العرب تقول 
وقد جاءت ُتباٌع النبً صلى هللا علٌه على – رضً هللا عنها – وقال هند بنت عتبة 

أَو تزنً الُحـــّرة     : قالت  ( وأالّ تزنٌن )آله وسلم ، فكان أن أخذ علٌها فً البٌعة 
ماً لمكارِم األخبلق ، فجعل الؽٌرَة من ركابِز اإلٌمان ، بل  ولقد جاء اإلسبلُم ُمتمِّ

. جعلها عبلمة على قّوة اإلٌمان 



ٌُقرُّس الخبَث فً أهله ، فالجنُة علٌه حرام  . هو الّدٌوث - أجارك هللا - وفاِقُدها  الذي 
ثبلثةٌر قد َحّرَم : عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا علٌه على آله وسلم قال 

ٌُِقرُّس فً : علٌهم الجنَة - َتَباَرَك َوَتَعالَى - هللاُ  ٌّوُث الذي  ُمْدِمُن الخمر ، والعاّق ، والّد
. رواه أحمد والنسابً . أَْهلِِه الُخْبَث 

ٌُقّر  والّدٌوث قد فّسره النبً صلى هللا علٌه على آله وسلم فً هذا الحدٌث بؤنه الذي 
. الخبث فً أهله ، سواء فً زوجته أو أخته أو ابنته ونحوهّن 

. والخبث المقصود به الزنا ، وبواعثه ودواعٌه وأسبابه من خلوة ونحوها 
 

أما تؽارون أن تخرج نساإكم   فإنه بلؽنً أن نساءكم : قال علً رضً هللا عنه 
 رواه اإلمام أحمد. ٌخرجن فً األسواق ٌزاحمن العلوج 

 
تجد عجباً ، فهم ٌؽارون أشّد الؽٌرة – رضً هللا عنهم – تؤمل فً أحوال الصحابة 

. ، وكان رسول هللا صلى هللا علٌه على آله وسلم أشد منهم ؼٌرة 
 

ُت : َقاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة : ففً الصحٌحٌن من حدٌث اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َقاَل  ٌْ لَْو َرأَ
ُر ُمْصِفحٍم َعْنُه ، َفَبلََػ َذلَِك َرُسوَل هللّاِ صلى هللا  ٌْ ِؾ َؼ ٌْ َرُجبلً َمَع اْمَرأَِتً لََضَرْبُتُه ِبالّس

ُر ِمْنُه ، َوهللا  أََتْعَجُبونَ : علٌه على آله وسلم َفَقاَل  ٌَ َرِة َسْعدٍم   َفَو هللا ألََنا أَْؼ ٌْ ِمْن َؼ
َرِة هللا َحّرَم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن ، َوالَ َشْخَص  ٌْ ُر ِمّنً ، ِمْن أَْجِل َؼ ٌَ أَْؼ
ِه اْلُعْذُر ِمَن هللا ، ِمْن أَْجِل َذلَِك َبَعُث هللا اْلُمْرَسلٌَِن  ٌْ ُر ِمَن هللا ، َوالَ َشْخَص أََحّب إِلَ ٌَ أَْؼ
ِه اْلِمْدَحُة ِمَن هللا ، ِمْن أَْجِل َذلَِك َوَعَد هللا اْلَجّنةَ  ٌْ  ُمَبّشِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوالَ َشْخَص أََحّب إِلَ

  .
 

َفَجَمَع هذا الحدٌُث بٌن الؽٌرِة التً أصلُها كراهُة القبابح : قال ابن القٌم رحمه هللا 
…  وُبؽُضها ، وبٌن محبِة الُعذِر الذي ٌوجُب كماَل العدِل والرحمِة واإلحساِن 

ُه سبحانه فً صفةٍم من ِصفاِته ، وَمْن وافَق هللا فً صفه من  فالؽٌوُر قد وافَق ربَّن
صفاِته قادته تلك الصفة إلٌه بزمامه وأدخلته على ربِّه ، وأدنته منه وقربته من 

ٌّرته محبوباً له  . انتهى . رحمته ، وص
 

. إذاً فالؽٌرةُ صفةٌر من صفات الرب جل وعبل ، وصفاته صفاُت كمالٍم ومدح 
رةُ ال ٌّتصُؾ بـها سو  أفذاذ الّرجال الذٌن قاموا بحقِّ الَقواَمـة  ٌْ . والَؽ

 
ٌّها الؽٌرة علٌها راعت ذلك وجعلته فً ُحسبانها   المرأة إذا علِمت من زوجها أو ول

 
َتَزّوَجنً الّزَبٌر وما له فً األرِض ِمْن مالٍم وال : هذه أسماُء بنت أبً بكر تقول 

َمْملوكٍم وال شًءٍم ؼٌِر ناضحٍم وؼٌر َفَرِسِه ، فكنُت أعلُِؾ فرَسُه وأستقً الماَء وأخِرُز 
ٌَخبُز جاراتٌر لً من األنصار ، وكن  َؼرَبُه وأعِجن ، ولم أكن أُحِسُن أخبُز ، وكان 
ِنسَوَة ِصدق ، وكنُت أنقل الّنَو  من أرض الّزبٌر التً أقَطَعُه رسوُل صلى هللا علٌه 



وسلم على رأسً ، وهً ِمنًِّ على ُثلَثً َفرَسخ ، فِجبُت ٌوماً والّنَو  على رأسً ، 
إْخ إخ : فلقٌُت رسوَل صلى هللا علٌه وسلم ومعُه َنَفرٌر من األنصار ، فَدعانً ثم قال 

ٌُت أن أسٌَر مَع الّرجال ، وذكرُت الّزبٌَر وَؼٌَرَته ، وكان  ٌَ ، لٌحِملَنً َخلَفه ، فاستح
َر الناس ، َفَعَرَؾ رسوُل هللّاِ صلى هللا علٌه وسلم أنً قد استحٌٌُت فمضى ،  ٌَ أؼ

ٌَنً رسوُل هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى رأسً الّنَو  ، : فجبُت الّزبٌَر فقلُت  لَق
: ومعُه نفرٌر من أصحابه ، فؤناَخ ألركَب ، فاسَتحٌٌُت منه ، وعَرفُت َؼٌرَتك ، فقال 

ًّ من ركوِبك مَعه  ًّ أبو بكرٍم : قالت . وهللا لَحملُِك الّنو  كان أشّد عل حتى أرسَل إل
. متفق علٌه . بعَد ذلك بخادمٍم َتكفٌنً ِسٌاسَة الَفَرس ، فكؤنما أعَتَقنً 

 
كان فتى منـّا حدٌُث عهد بُعرس : وفً صحٌح مسلم عن أبً سعٌد الخدري أنه قال 

فخرجنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى : قال 
ٌستؤذُن رسوَل هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤنصاؾ النهار فٌرجُع إلى أهله ، فاستؤذنه 

خذ علٌك سبلحك ، فإنً أخشى : ٌوماً ، فقال له رسوُل هللا صلى هللا علٌه وسلم 
فؤخذ الرجُل سبلَحه ، ثم رجع ، فإذا امرأُتُه بٌن البابٌن قابمًة ، . علٌك قرٌظة 

َرةٌر ، فقالت له  ٌْ مَح لٌطعنها به ، وأصابته َؼ اكفؾ علٌك ُرْمَحَك ، : فؤهو  إلٌها الرُّس
ٌّةٍم عظٌمةٍم منطوٌةٍم على  وادخل البٌَت حتى تنظـَر ما الذي أخرجنً ، فدخل فإذا ِبَح
الفراش فؤهو  إلٌها بالرمح فانتظَمها به ، ثم خرج فركـَزه فـً الدار ، فاضطرَبْت 

ٌُدر  أٌهما كان أسرَع موتاً  ٌَّة أم الفتى   . علٌه ، فما  . الحدٌث . الح
 

ٌَّنها ال ٌهتمُّس بـها ، وال ٌرفُع بالؽٌرة رأساً َسُهل  وبالمقابل فإن المرأة إذا عرفْت أن ول
. علٌها التمادَي فً الباطل ، والوقوَع فً وحِل الخطٌبة ، ومستنقعات الرذٌلة 

 
: والؽٌرةُ ؼٌرتان 

 
ٌُبؽضها هللا  ٌُِحبُّسها هللا ، وؼٌرةٌر  .  فؽٌرةٌر 

قُوُل  ٌَ ًَّن هللا صلى هللا علٌه على آله وسلم كاَن  َرِة : فعن جابر بن عتٌك أن نب ٌْ ِمَن الَؽ
َرةُ فً الّرٌَبِة  ٌْ ٌُِحّبَها هللا َعّز َو َجّل َفالَؽ ٌُْبِؽُض هللا ، َفؤَّما الِّتً  ٌُِحّب هللا ، وِمْنَها َما  َما 

ِر ِرٌَبةٍم  ٌْ َرةُ فً َؼ ٌْ ْبَؽُضَها هللا فاْلَؽ ٌَ رواه أحمد وأبو داود والنسابً ، . ، َوأَّما الِّتً 
.  وهو حدٌث صحٌح 

 
ٌُحبُّسه هللا  ٌُحبَّن ما  . وأن ٌكره ما ٌكرهه هللا . وواجُب المإمُن أن 

 
وإنما الممدوح اقتراُن الؽٌرِة بالعذر ، فٌؽاُر فً محل الؽٌرة ، وٌعذُر : قال ابن القٌم 

. فً موضع العذر ، ومن كان هكذا فهو الممدوُح حقّـاً 
 

:  ٌرو  أن أعرابٌاً رأ  امرأته تنظر إلى الرجال فطلّقها ، فُعوِتب فً ذلك ، فقال 
وذاك لكثرِة الشركـاِء فٌـه  *** وأترُك ُحبَّنها من ؼـٌِر بؽضٍم 



رفعـت ٌدي ونفسً تشتهٌـه  *** إذا وقع الذباب على طعـامٍم 
إذا كنَّن الكبلب َولَـْؽـَن فٌه  *** وتجتنُب األسوُد وروَد مـاِء 

 
. وإذا رأٌت ضعٌؾ الؽٌرة فاعلم أنه أُصٌب فً َمـْقـَتـل ، وأن ذلك بسبب الذنوب 

 
ٌِّم رحمه هللا  … ومن عقوباِت الذنوب أنـها ُتطفا من القلب ناَر الؽٌرة : قال ابُن الق

رًة على نفسه وخاصته وعموم الناس  ٌْ هم ؼ ًة أشدَّن هم وأعبلهم ِهمَّن وأشرُؾ الناِس وأجدُّس
، ولهذا كان النبً صلى هللا علٌه على آله وسلم أؼٌَر الخلِق على األُّمة ، وهللا 

. سبحانه أشدُّس ؼٌرًة منه 
رَة على نفسه وأهله  ٌْ والمقصوُد أنه كلما اشتّدت مبلبسُتُه للذنوب أخرجت من قلبه الؽ

وعموم الناس ، وقد تضعُؾ فً القلب جداً حتى ال ٌستقبح بعَد ذلك القبٌح ال من 
نفسه وال من ؼٌِره ، وإذا وَصَل إلى هذا الحدِّ فقد دخل فً باب الهبلك ، وكثٌرٌر من 
ٌِّنُه له  ٌُز ُن الفواحَش والُظلَم لؽٌِره ، و ٌُحسِّ هإالء ال ٌقتصر على عدم االستقباح ، بل 
، وٌدعوه إلٌه ، وٌُحثُّسه علٌه ، وٌسعى له فً تحصٌله ، ولهذا كان الدٌوُث أخبَث 
ـَنـه له  ٌِّ . خلِق هللا ، والجنـُة علٌه حرام وكذلك محلُل الظلم والبؽً لؽٌره ، ومز

ُة الؽٌرة   ! فانظر ما الذي َحَملَْت علٌه ِقلَّـن
وهذا ٌُدلُّسَك على أن أصل الدٌِن الؽٌرة ، ومن ال ؼٌرة له ال دٌن له ، فالؽٌرةُ تحمً 

. القلب فتحمً له الجوارح ، فتدفُع السوَء والفواحَش 
… وعدُم الؽٌرِة ُتمٌُت القلَب فتموَت الجوارُح ، فبل ٌبقى عندها دفعٌر البّتَة 

وبٌن الذنوب وبٌن ِقلِّة الحٌاِء وعدِم الؽٌرِة تبلزمٌر من الطرفٌن ، وكلٌر منهما ٌستدعً 
.  اآلخر وٌطلبه حثٌثاً 

. انتهى كبلُمه رحمه هللا ، وال مزٌد علٌه 
 

ُترٌد من ٌؽار علٌها ، ولكن بضوابط – أختـاً أو بنتاً أو زوجة – والمرأة عموما 
. الؽٌرة التً تقّدمت 

انتهى كبلمه ! .... وهذا لٌس فً نساء المسلمٌن فحسب ، بل حتى فً نساء الكفار 
 .حفظه هللا 

  
وسؤذكر رواٌة للرافضة تفٌد أن من وجد مع امرأة فً لحاؾ واحد ٌقام علٌهما * 
 الحد
  

عن أبً عبد هللا أنه أفتى فٌمن ٌوجد مع امرأة تحت لحاؾ واحد أنهما ٌجلدان مبة 
 باب تحرٌم 14/339 مستدرك الوسابل 20/348 وسابل الشٌعة4/213 االستبصار10/40 تهذٌب األحكام7/182الكافً)جلدة 

  (.4/23 فقٌه من ال ٌحضره الفقٌه93-76/57 و73/130بحار األنوار. الخلوة بامرأة أجنبٌة تحت لحاؾ واحد
  
 

هذه الرواٌة من كتبهم تفٌد إقامة الحد على من وجد مع امرأة فً لحاؾ واحد ، فهل 
ٌنطبق هذا على ما رووه عن علً وعابشة   وهل ٌقام الحد على علً    



قة فً طعنهم وتعدٌهم على النبً صلى هللا دوهذا ٌكفً لبٌان مد  خبث هإالء الزنا
  .علٌه وسلم بهذه المسؤلة

  
: طعنهم فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه ٌسؤل المسلمٌن أموالهم - 12
  

اِبِل َواْلَمْحُرومِ  }89ذكروا فً كتاب  مرآة األنوار صفحة   { - َوِفً أَْمَوالِِهْم َحقٌّق لِّلسَّن
 19الذارٌات

إن السابل والمحروم شؤنهما عظٌم أما  )فً هذه اآلٌة  (زعموا )ٌقول الصادق 
 السابل فهو رسول هللا ، والمحروم من حرم الخمس أمٌر المإمنٌن واألبمة من ولده

 .)
  
  

أُْولَـِبَك  ): هذا ٌخالؾ ما أمر هللا به رسوله صلى هللا علٌه وسلم إذ قال تعالى : أقول 
ِه أَْجراً إِْن ُهَو إاِلَّن ِذْكَر  لِْلَعالَِمٌنَ  ٌْ  ( الَّنِذٌَن َهَد  هللّاُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه قُل الَّن أَْسؤَلُُكْم َعلَ

  90األنعام 
َة ِفً اْلقُْرَبى )وقال تعالى  ِه أَْجراً إاِلَّن اْلَمَودَّن ٌْ  23الشور   ( قُل الَّن أَْسؤَلُُكْم َعلَ

ِه َماالً  )وهذا نبً هللا نوح علٌه السبلم وانظروا ما ٌقول لقومه  ٌْ ا َقْوِم ال أَْسؤَلُُكْم َعلَ ٌَ َو
 ، فهل نبً هللا نوح أفضل من نبٌنا محمد صلوات هللا 29هود ( إِْن أَْجِرَي إاِلَّن َعلَى هللّاِ 

وسبلمه علٌهما    والمعلوم أن نبٌنا محمد أفضل النبٌٌن والمرسلٌن وسٌدهم ، فهل 
األنبٌاء ٌرفضون المال لتكون دعوتهم خالصة هلل ونبٌنا صلى هللا علٌه وسلم ٌطلب 
ماال     إن هذا إال افتراء منكم ٌا رافضة وحاشا نبٌنا علٌه أفضل الصبلة وأتم 

. التسلٌم أن ٌكون كما تزعمون 
 
 

لما خلق هللا تعالى النبً صلى هللا علٌه وسلم    - 13
ٌا أحمد لوالك لما خلقت )ٌقول الرافضة فً رواٌة عندهم وٌقولون أنها حدٌث قدسً 

كشؾ الآللً للعرندس على ما نقله  ( - ولوال فاطمة لما خلقتكما ولوال علً لما خلقتك  ،األفبلك

، 334 ص3ج: (مستدرك سفٌنة البحار)، و14ص: (ملتقى البحرٌن)المرندي فً  ، والعبلمة(الجنة العاصمة)السٌد مٌر جهانً فً 
 19ص 1ج: (علٌها السبلم)من فقه الزهراء )، و(مجمع النورٌن) عن 26ص: (العلوم عوالم)ونقله 
 

: وعند سإال أحد شٌوخهم المعاصرٌن عن هذه الرواٌة كان هذا الجواب 
 مصباح الٌزدي سماحة آٌة هللا الشٌخ محمد تقً: س 

 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
فً كتاب عوالم سٌدة النساء عن مجمع النورٌن،  ورد فً الحدٌث القدسً المذكور

األكبر لصاحب الجواهر من طرؾ األم  وكذا روي عن كتاب ضٌاء العالمٌن الجد
لوالك لما خلقت : "تقرٌبا ما ٌؤتً الفتونً العاملً الؽروي المتوفى قبل ثبلثة قرون
فهل فً هذا الحدٌث " خلقتكما األفبلك، ولوال علً لما خلقتك، ولوال فاطمة لما

بلحاظ الجزء الثانً  محذور فلسفً من قبٌل الدور أو توقؾ الشًء على نفسه وذلك
للحدٌث توجٌه  أي ولوال علً لما خلقتك، ولوال فاطمة لما خلقتكما  وهل ٌصح



 مقبول 
 السبلم علٌكم ورحمة هللا: الجواب 

اذا لم : هو (على فرض صدورها من المعصوم علٌه السبلم )الشرٌفة  معنى الرواٌة
 صلً هللا علٌه و آله مقرراً فً علم هللا، كان خلق السموات األكرم  النبًإٌجادٌكن 

 الموجودات و هذا بمعنً انه أكمل (ص) ألنه، اإللهٌةالحكمة   متنافٌا معواألرض
وان لم ٌكن من المقرر . األفبلكالؽاٌة النهابٌة من خلق  صلً هللا علٌه و آله ٌعد

 صلً هللا علٌه و آله األكرمالسبلم لم ٌخلق هللا تعالى النبً  المإمنٌن علٌهأمٌر  إٌجاد
لبقً الهدؾ من  (مع فرض عدم وجود علً علٌه السبلم )الحالة   الن فً هذهأٌضا

ولو لم ٌكن من المقرر خلق فاطمة .  تام آله أبتراً وؼٌر رسالته صلً هللا علٌه و
 أٌضاالمإمنٌن علٌه السبلم أمٌر العالم، لم ٌخلق هللا  الزهراء سبلم هللا علٌها لتنٌر
 المكرمٌن هو الذي وأبنابهاهللا صلً هللا علٌه و آله  الن الوجود النٌر لبنت رسول
 . حتى الٌوم الذي ٌضمحل فٌه العالم ٌضمن استمرار الهداٌة النبوٌة

. وفقكم هللا لمرضاته
 

َوَما )لعبادته والدلٌل قوله تعالى لتوحٌده وخلق هللا تبارك وتعالى اإلنس : أقول 
ْعُبُدونِ  ٌَ  ، والعبادة تكون أوال بتوحٌد هللا وعمل 56الذارٌات  ( – َخلَْقُت اْلِجنَّن َواإْلِنَس إاِلَّن لِ

نهى عنه ، وقد أرسل هللا تبارك وتعالى جمٌع  الطاعات التً أمر بها هللا واجتناب ما
ُسولٍم إاِلَّن ): الرسل للناس لتوحٌده بالعبادة ، قال تعالى  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّن

ُه اَل إِلََه إاِلَّن أََنا َفاْعُبُدوِن  ِه أَنَّن ٌْ :  ، وقال تعالى لموسى علٌه السبلم 25األنبٌاء ( – ُنوِحً إِلَ
بَلَة لِِذْكِري) ُ اَل إِلََه إاِلَّن أََنا َفاْعُبْدِنً َوأَِقِم الصَّن ِنً أََنا هللاَّن  14طه  ( – إِنَّن

َنا ): وقال تعالى  ٌْ َك َوَما َوصَّن ٌْ َنا إِلَ ٌْ ى ِبِه ُنوحاً َوالَّنِذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّن َن الدِّ َشَرَع لَُكم مِّ
قُوا ِفٌِه َكُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن َما  ٌَن َواَل َتَتَفرَّن ِبِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ

ٌُِنٌبُ  ِه َمن  ٌْ ْهِدي إِلَ ٌَ َشاُء َو ٌَ ِه َمن  ٌْ ْجَتِبً إِلَ ٌَ  ُ ِه هللاَّن ٌْ  13الشور   ( – َتْدُعوُهْم إِلَ

 

ولٌس فقط للعبادة بل لبلبتبلء ، واإلبتبلء ٌكون بعمل الطاعات وترك الشرك 
والذنوب حتى ٌتمٌز الخبٌث من الطٌب ، وهذا ال ٌنافً ما ذكرناه سابقا حٌث أن هللا 

 بن ناصر نتبارك وتعالى لٌس بحاجة لعبادتنا وسؤورد مقاال للعبلمة عبد الرحم
هللا ؼنً عن عبادتنا فلماذا خلقنا   : البراك حفظه هللا وهو ردا على سابل سؤله 

 

فلماذا خلقنا    .. هللا ؼنً عن عبادتنا 

:  الحمد هلل وحدة والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده وبعد 

ٌّن سبحانه وتعالى حكمته من َخلِق السماوات واألرض، وخلِق ما على األرض  فقد ب
َوُهَو }:  وَخلِق الموِت والحٌاة، وهً االبتبلء للجن واإلنس، كما قال سبحانه وتعالى

ُكْم  ٌُّس ْبلَُوُكْم أَ ٌَ امٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَى اْلَماء لِ ٌَّن
ِة أَ َماَواِت َواألَْرَض ِفً ِستَّن الَّنِذي َخلَق السَّن

ُهْم }:  ، وقال تعالى[7: هود] {أَْحَسُن َعَمبلً  ٌُّس ا َجَعْلَنا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزٌَنًة لَّنَها لَِنْبلَُوُهْم أَ إِنَّن



ُكْم أَْحَسُن }:  ، وقال تعالى[7: الكهؾ]{أَْحَسُن َعَمبلً  ٌُّس ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ الَّنِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح
.  [2: الملك] {َعَمبلً َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَؽفُورُ 

فُعلم من هذه اآلٌاِت أن هللا خلق ما خلق البتبلء العباد لٌتبٌن من ٌكوُن منهم أحسَن 
ٌّن سبحانه فً كتابه أن ما ٌجري  عمبلً، وٌظهُر ذلك فً الواقع حقٌقة موجودة، بل ب
ٌُذكر أحٌاناً بلفظ  فً الوجود من النعم والمصابب لنفس الحكمة وهً االبتبلء الذي 

ِر ِفْتَنًة  }:  الفتنة، قال هللا تعالى ٌْ َولََقْد }:  ، وقال تعالى[35: األنبٌاء] {َوَنْبلُوُكم ِبالشَّنرِّ َواْلَخ
ْعلََمنَّن اْلَكاِذِبٌَن  ٌَ ُ الَّنِذٌَن َصَدقُوا َولَ ْعلََمنَّن هللاَّن ٌَ ا الَّنِذٌَن ِمن َقْبلِِهْم َفلَ . [2: العنكبوت] {َفَتنَّن

فبهذا االبتبلِء ٌتبٌُن الصادُق من الكاذِب، والمإمن من الكافر مما هو معلوم للرب 
قبل ظهوره فً الواقع، وقد أخبر سبحانه وتعالى فً موضع من القرآن أنه خلَق 

الناَس لٌختلفوا وٌكوُن منهم المإمن والكافر، وٌترتُب على ذلك ما ٌترتُب من ابتبلِء 
ًة َواِحَدًة َوالَ }:  الفرٌقٌن بعضهم ببعض، قال تعالى اَس أُمَّن َك لََجَعَل النَّن َولَْو َشاء َربُّس

َك َولَِذلَِك َخلََقُهْم  ِحَم َربُّس َزالُوَن ُمْخَتلِِفٌَن إاِلَّن َمن رَّن َوَكَذلَِك }: ، وقال تعالى[118، 117: هود]{ٌَ
اِكِرٌنَ  َس هللّاُ ِبؤَْعلََم ِبالشَّن ٌْ ِنَنا أَلَ ٌْ ن َب ِهم مِّ ٌْ قُولوْا أََهـُإالء َمنَّن هللّاُ َعلَ ٌَ ا َبْعَضُهم ِبَبْعضٍم لِّ  {َفَتنَّن

ْبلَُو َبْعَضُكم ِبَبْعضٍم }: وقال تعالى. [53: األنعام] ٌَ ُ اَلنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ َشاُء هللاَّن ٌَ َذلَِك َولَْو 
ٌُِضلَّن أَْعَمالَُهْم  ِ َفلَن  . [4: محمد] {َوالَّنِذٌَن قُِتلُوا ِفً َسِبٌِل هللاَّن

ٌّن سبحانه وتعالى أن من حكمته فً القتال بٌن المإمنٌن والكافرٌن ومداولة األٌاِم  وب
ِخَذ ِمنُكْم }:ما ذكره فً قوله تَّن ٌَ ْعلََم هللّاُ الَّنِذٌَن آَمُنوْا َو ٌَ اِس َولِ َن النَّن ٌْ اُم ُنَداِولَُها َب ٌَّن َوِتْلَك األ

الِِمٌَن  ٌُِحبُّس الظَّن . [140: آل عمران]  {ُشَهَداء َوهللّاُ الَ 

ْعُبُدونِ }:  وأما قوله تعالى ٌَ   [56: الذارٌات] {َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّن َواإْلِنَس إاِلَّن لِ

إن المعنى آلمرهم وأنهاهم فٌعبدونً، وأمره ونهٌه سبحانه وتعالى هو ما : فقد قٌل
بعث به رسله، وفً هذا ابتبلء للعباد ٌكشؾ به حقابقهم حتى ٌمٌز هللا الخبٌث من 

ٌُِضلُّس هللّاُ َمن }:  الطٌب، قال تعالى َن لَُهْم َف ٌِّ َب ٌُ ُسولٍم إاِلَّن ِبلَِساِن َقْوِمِه لِ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَّن
َشاءُ  ٌَ ْهِدي َمن  ٌَ َشاُء َو َذَر اْلُمْإِمِنٌَن َعلَى َما أَنُتْم }: ، وقال تعالى[4: إبراهٌم] {ٌَ ٌَ ا َكاَن هللّاُ لِ مَّن

ْجَتِبً  ٌَ ِب َولَِكنَّن هللّاَ  ٌْ ٌُْطلَِعُكْم َعلَى اْلَؽ ٌِِّب َوَما َكاَن هللّاُ لِ ِمٌَز اْلَخِبٌَث ِمَن الطَّن ٌَ َى  ِه َحتَّن ٌْ َعلَ
قُوْا َفلَُكْم أَْجرٌر َعِظٌمٌر  َشاُء َفآِمُنوْا ِباهلّلِ َوُرُسلِِه َوإِن ُتْإِمُنوْا َوَتتَّن ٌَ ُسلِِه َمن  : آل عمران]{ِمن رُّس

179] .

وقد ذكر سبحانه أن من حكمته من خلق السماوات واألرض أن ٌعلم العباد كمال 
ُل }: علمه وقدرته قال تعالى َتَنزَّن ٌَ ُ الَّنِذي َخلََق َسْبَع َسَماَواتٍم َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثلَُهنَّن  هللاَّن

ءٍم ِعْلماً  ًْ َ َقْد أََحاَط ِبُكلِّ َش ءٍم َقِدٌرٌر َوأَنَّن هللاَّن ًْ َ َعلَى ُكلِّ َش َنُهنَّن لَِتْعلَُموا أَنَّن هللاَّن ٌْ  {اأْلَْمُر َب
 ولم ٌكن خلُق هللا آلدم أو للجن واإلنس لحاجةٍم به إلٌهم وال لحاجةٍم إلى [12: الطبلق]

بل ال حاجَة به إلى عبادة المبلبكة وال ؼٌرهم؛ ألنه - كما توهم السابل–عبادتهم 
الؽنً بذاته عن كل ما سواه، لكنه تعالى ٌحب من عباده أن ٌعبدوه وٌطٌعوه، 

. وعبادته هً محبته والذل لـه واالفتقار إلٌه سبحانه، ونفع ذلك عابد إلٌهم



ٌا عبادي إنكم لن تبلؽوا ضري فتضرونً ولن تبلؽوا ": كما جاء فً الحدٌث القدسً
نفعً فتنفعونً، ٌا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فً ملكً شٌباً، ٌا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
 وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكً شٌباً، ٌا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فً صعٌد واحد فسؤلونً، فؤعطٌت كل 

ٌَط إذا أدخل البحر رواه مسلم  "واحد مسؤلته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ٌنقص المْخ

(2577 .)

قبل خلق البشر، فلماذا - هللاَ عز وجل-إذا كانت المبلبكة قد عبدِت ): وقول القابل
 (ُخلق البشر 

َك لِْلَمبلَِبَكِة إِنًِّ َجاِعلٌر ِفً األَْرِض َخلٌَِفًة َقالُوْا }:  جوابه فً قوله تعالى َوإِْذ َقاَل َربُّس
ُس لََك َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسِفُك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد ِفٌَها َو أََتْجَعُل ِفٌَها َمن 

 ٌتضمن أن لـه حكمة {إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ }: ، فقوله تعالى[30: البقرة] {َما الَ َتْعلَُمونَ 
فً خلق آدم واستخبلفه فً األرض، وإن كان ٌحصل من بعض ذرٌته ما ٌحصل 

 إلى قوله عن {إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ }: من اإلفساد وسفك الدماء، قال تعالى
َك أَنَت اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌُم }:المبلبكة . 32البقرة{َقالُوْا ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلَم لََنا إاِلَّن َما َعلَّنْمَتَنا إِنَّن

نحن المسلمٌن نعلم أن اإلنسان ُخلق لسبب واحد : "فقد تبٌن مما تقدم أن قول القابل
ٌّن أنه خلق الجن واإلنس لعبادته، " وهو عبادة هللا وحده لٌس بصحٌح؛ ألن هللا ب

ولٌبتلٌهم بؤنواع االبتبلء، ولٌعرفوه بؤسمابه وصفاته كما تقدم ذكر ما ٌدل على ذلك 
.  انتهى كبلمه حفظه هللا تعالى– .كله، وهللا أعلم

 
 

االبتبلء حتى ٌتمٌز الخبٌث من فعلمنا من القرآن لما خلقنا هللا تبارك وتعالى وهو 
عبادته وحده ال شرٌك له وأن ال ندعوا من دونه أحدا ، فٌتبٌن رد الطٌب وذلك ب

الرافضة بهذه الرواٌة على هللا تبارك وتعالى وافترابهم علٌه وعلى رسوله صلى هللا 
علٌه وسلم ، والعجٌب أنه لم ٌذكر أسم فاطمة أو علً رضً هللا عنهما فً القرآن 
والذي ما كان قد خلق نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم لوالهما كما زعم الرافضة أعداء 

 لم ٌصبحا رسبل أو أنبٌاء    لِمو. هللا 
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  وخبلفة تكوٌنٌه تخضع لوالٌتهاسامٌةودرجة  فإن لئلمام مقاما محمودا

ضرورٌات مذهبنا أن ألبمتنا  وسٌطرتها جمٌع ذرات هذا الكون وأن من
  .ملك مقرب وال نبً مرسل مقاما ال ٌبلؽه

 
هذا ٌعنً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌبلػ مقام األبمة وهذا ٌدل على : أقول 

تدنً شؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم عند الرافضة فهم لم ٌستثنوا أحدا ، وهذا ببل 
شك طعن فً خٌر البشر صلى هللا علٌه وسلم وقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم فً 



أنا أول الناس تنشق األرض عن جمجمتً ٌوم القٌامة وال فخر ): حدٌث مشهور 
وأعطى لواء الحمد وال فخر ، وأنا سٌد الناس ٌوم القٌامة وال فخر ، وأنا أول من 

من هذا   فؤقول أنا : ٌدخل الجنة وال فخر وأنا آتً باب الجنة فآخذ بحلقتها فٌقولون 
ارفع رأسك : محمد فٌفتحون لً فؤجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلً فؤسجد له فٌقول 

أمتً : ٌا محمد وقل نسمع منك وقل ٌقبل منك واشفع تشفع ، فؤرفع رأسً فؤقول 
أمتً ٌا رب ، فٌقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت فً قلبه مثقال حبة من شعٌر من 
اإلٌمان فؤدخله الجنة ، فؤقبل فمن وجدت فً قلبه ذلك فؤدخلهم الجنة فإذا الجبار 

ارفع رأسك ٌا محمد وتكلم ٌسمع منك واشفع تشفع ، : مستقبلً فؤسجد له فٌقول 
اذهب إلى أمتك فمن وجدت فً : أمتً أمتً ٌا رب ، فٌقول : فؤرفع رأسً فؤقول 

قلبه مثقال نصؾ حبة من شعٌر من اإلٌمان فؤدخله الجنة فؤذهب فمن وجدت فً قلبه 
ارفع رأسك ٌا : مثقال ذلك أدخلتهم الجنة فؤجد الجبار مستقبلً فؤسجد له فٌقول 

أمتً أمتً : محمد وقل نسمع منك وقل ٌقبل منك واشفع تشفع ، فؤرفع رأسً فؤقول 
اذهب إلى أمتك فمن وجدت فً قلبه مثقال حبة خردل من اإلٌمان : أي رب ، فٌقول 

فؤدخله الجنة فؤذهب فمن وجدت فً قلبه ذلك أدخلتهم الجنة ، وفرغ هللا من حساب 
ما أؼنى : الناس وأدخل من بقً من أمتً النار مع أهل النار ، فٌقول أهل النار 

فبعزتً ألعتقنهم : عنكم أنكم كنتم تعبدون هللا ال تشركون به شٌبا ، فٌقول الجبار 
من النار ، فٌرسل إلٌهم فٌخرجون من النار قد امتحشوا فٌدخلون الجنة فً نهر 

الحٌاة فٌنبتون فٌه كما تنبت الحبة فً ؼثاء السٌل وٌكتب بٌن أعٌنهم هإالء عتقاء 
هإالء الجهنمٌون ، فٌقول : هللا ، فٌذهب بهم فٌدخلون الجنة فٌقول لهم أهل الجنة 

 .كتاب اإلٌمان لبن منده والحدٌث صحٌح ومشهور ( –  بل هإالء عتقاء الجبار عز وجل: الجبار 

 
 

: تعلٌقا على رواٌة الهالك الخمٌنً - حفظه هللا - ٌقول الشٌخ طارق الكعبً 
 بل أن رسل هللا األبمةٌعرؾ من ذلك أن جمٌع الكون إنما هو خاضع لوالٌة هإالء 

  رسبلاألبمة شعري لم هللا تعالى لم ٌجعل هإالء توٌا لً ذلك المقام إلىٌصلون  ال
 واضحة الذٌن ال ٌصلون هذا المقام رسبل ولِم لم ٌبٌن هللا تعالى بآٌة أولبكجعل  وقد

 العظٌمة المكانةشؤنهم بل لِم لم ٌذكر واحدا منهم باسمه بالقرآن ما دامت لهم هذه 
  فقط  هذا رأي الخمٌنًأن علٌنا مدعً بوال ٌكذقاتل هللا الضبلل والكفر والؽلو 

أ هـ  . الخمٌنً عندهم مرجع وقال من ضرورٌات مذهبنا أي هو دٌن عندهم
 

أٌاما لٌس له  مكث صلى هللا علٌه وآله لما ولد النبً: عن أبً عبد هللا قال  - 15
أٌاما حتى وقع  فؤنزل هللا فٌه لبنا فرضع منه. فؤلقاه أبو طالب على ثدي نفسه. لبن

 صلى هللا علٌه وآله باب مولد النبً . كتاب الحجة1/373الكافً  - أبو طالب على حلٌمة السعدٌة فدفعه إلٌها

  .ووفاته

 

ُه َوْهناً َعلَى َوْهنٍم ): سبحان هللا الذي قال : أقول  ِه َحَملَْتُه أُمُّس ٌْ َنا اإْلِنَساَن ِبَوالَِد ٌْ َوَوصَّن
نِ  ٌْ ُه َ(: ، وقال  14لقمان  ( – َوِفَصالُُه ِفً َعاَم ِه إِْحَساناً َحَملَْتُه أُمُّس ٌْ َنا اإْلِنَساَن ِبَوالَِد ٌْ َوَوصَّن



 ، أراد الرافضة 15األحقاؾ  ( – ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثبَلُثوَن َشْهراً 
تزكٌة أبو طالب المشرك باهلل ألنه أبو علً رضً هللا عنه ، فانتقصوا النبً صلى 

فهل هذه منقبة أم مثلبة    ببل شك !! هللا علٌه وسلم بؤن جعلوه ٌرضع من ثدي رجل 
َما إِلَُهُكْم إِلَهٌر َواِحدٌر ): أنها مثلبة ، قال هللا تعالى  ًَّن أَنَّن ٌُوَحى إِلَ ْثلُُكْم  َما أََنا َبَشرٌر مِّ قُْل إِنَّن

ِه أََحداً  ٌُْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ ْعَمْل َعَمبلً َصالِحاً َواَل  ٌَ ِه َفْل ْرُجو لَِقاء َربِّ ٌَ الكهؾ ( – َفَمن َكاَن 

َما إِلَُهُكْم إِلَهٌر َواِحدٌر َفاْسَتِقٌُموا ):  ، وقال تعالى 110 ًَّن أَنَّن ٌُوَحى إِلَ ْثلُُكْم  َما أََنا َبَشرٌر مِّ قُْل إِنَّن
لٌر لِّْلُمْشِرِكٌنَ  ٌْ ِه َواْسَتْؽِفُروهُ َوَو ٌْ  ، فبٌن هللا تبارك وتعالى أن النبً صلى 6فصلت  ( – إِلَ

هللا علٌه وسلم بشر مثلنا ٌصٌبه ما ٌصٌب البشر من مرض ونوم وسهو ونسٌان 
هذا !! وحتى أنه ُسِحر صلى هللا علٌه وسلم ، فهل رضاعته من رجل تعد فضٌلة  

فما لهإالء القوم ال  ). استهزاء واستخفاؾ فً حق النبً صلى هللا علٌه وسلم 
ولكن كما قٌل أسمعت لو نادٌت حٌا ولكن ال  . 78النساء ( – ٌكادون ٌفقهون حدٌثا 

. حٌاة لمن تنادي 

كان ال ٌنام حتى رووا عن الباقر والصادق أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  -16
حتى ٌقبل عرض وجنة : فاطمة وٌدعو لها، وفً رواٌة ٌقّبل عرض وجه

مناقب آل أبً -   .حتى ٌضع وجهه بٌن ثدٌٌها :وفً رواٌة! فاطمة أو بٌن ثدٌٌها

 وكشؾ الؽمة 30 ومجمع النورٌن للمرندي 78 و55 و34/42للمجلسً   بحار األنوار3/114طالب البن شهرآشوب 
 . 53البٌضاء للتبرٌزي األنصاري   واللمعة3/95لئلربلً 

 

ساطعا عطر الجنة ورابحتها من بٌن (: 235)وقال التبرٌزي فً اللمعة البٌضاء 
ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله كان ٌمس وجهه لما بٌن ثدٌٌها كل ٌوم ولٌلة  ثدٌٌها،
. وٌلتذ من استشمامها  ٌشمها

كان صلى هللا علٌه وآله ٌكثر تقبٌل فاطمة علٌها السبلم، ٌقّبل : وقال األحمدي 
وٌدها ووجهها وصدرها حتى أنه صلى هللا علٌه وآله فً كل لٌلة قبل أن ٌنام  نحرها

فاطمة علٌها السبلم وٌقبل عرض وجهها وبٌن ثدٌٌها أو ٌضع وجهه  ٌؤتً لبٌت
 .1/568 لؤلحمدي المٌانج1/568ًمكاتٌب الرسول-  . اعترضت عابشة الشرٌؾ بٌن ثدٌٌها حتى

 

إن هذه الرواٌات المفتراه على سٌد المرسلٌن صلى هللا علٌه وسلم ستكون : أقول 
 وما الهدؾ من وضع هذه الرواٌات   وباال علٌكم ٌا رافضة ، فما الذي تلمحون إلٌه

المكذوبة سو  الطعن فً نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وفً ابنته فاطمة رضً 
 وهللا إن الرجل لٌعاب إن كانت ابنته بالؽة وٌضع وجهه بٌن  هللا عنها وأرضاها 

إذا لم تستح  )ثدٌٌها ، فكٌؾ تعٌبون الرسول صلى هللا علٌه وسلم بهذه األقوال ، 
 ( . فاصنع ما شبت



ذكرت لك أخً القارئ بعض الرواٌات من كتب القوم الطاعنة فً نبٌنا محمد صلى 
هللا علٌه وسلم وهو رأس أهل البٌت ، فهل تر  أن الرافضة صدقوا بمحبتهم آلل 

البٌت أم كذبوا    

. أترك لك اإلجابة 

ٌّن من هم آل بٌت قبل أن أبدأ برواٌاتهم عن آل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم *  سؤب
فصبل فً حب أهل السنة والجماعة ومودتهم آلل النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ثم 
. البٌت رضً هللا عنهم وأرضاهم 

 
 
 

: من هم آل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ 
 

أوال لنعرؾ من هم آل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم كً نر  دعو  محبة 
. الرافضة لهم هل هً حقٌقة أم كذب وافتراء 

 
انطلقت أنا وحصٌن بن سبرة ، وعمرو ابن مسلم إلى زٌد : عن ٌزٌد بن حٌان قال 

لقد لقٌت ٌا زٌد خٌراً : بن أرقم رضً هللا عنهم ، فلما جلسنا إلٌه قال له حصٌن 
كثٌراً ، رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وسمعت حدٌثه ، وؼزوت معه ، 

لقد لقٌت ٌا زٌد خٌراً كثٌراً ، حدثنا ٌا زٌد ما سمعت من رسول هللا : وصلٌت خلفه 
 .صلى هللا علٌه وسلم 

ٌا ابن أخً وهللا لقد كبرت سنً ، وقدم عهدي ، ونسٌت بعض الذي كنت أعً : قال 
من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، فما حدثتكم ، فاقبلوا ، وما ال فبل تكلفونٌه ، ثم 

قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوماً فٌنا خطٌباَ بماء ٌدعى خّما بٌن مكة : قال 
 :والمدٌنة ، فحمد هللا وأثنى علٌه ، ووعظ ، وذكر ، ثم قال 

أال أٌها الناس ، فإنما أنا بشر ٌوشك أن ٌؤتً رسول ربً فؤجٌب ، وأنا : أما بعد  ) 
تارك فٌكم ثقلٌن أولهما كتاب هللا ،فٌه الهد  والنور، فخذوا بكتاب هللا، واستمسكوا 

وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً : ) فحث على كتاب هللا ، ورؼب فٌه ثم قال  (به
 ( .أذكركم هللا فً أهل بٌتً 

 ومن أهل بٌته ٌا زٌد ، ألٌس نساإه من أهل بٌته  : فقال له حصٌن 

ومن هم   : نساإه من أهل بٌته ، ولكن أهل بٌته من حرم الصدقة بعده ، قال : قال 
 .قال هم آل على ، وآل عقٌل ، وآل جعفر ، وآل عباس 

 كل هإالء حرم الصدقة  : قال 

  نعم : قال 
 رواه مسلم -

 



هذا الحدٌث أوضح من هم أهل بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وهم آل علً 
. وآل عقٌل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وأٌضا أزواجه صلى هللا علٌه وسلم 

 
وبالطبع ٌخص بها المإمنون منهم فبل نقول مثبل أن أبا لهب من أهل البٌت أو أبو 

. طالب من أهل البٌت فهإالء ماتوا على الشرك 
، وكان ابنه  (َربِّ إِنَّن اْبِنً ِمْن أَْهلًِ  ): قوله تعالى عن نوح علٌه السبلم : والدلٌل 
َس ِمْن أَْهلَِك  ): كافر قال  ٌْ ُه لَ    .46: هود -  (إِنَّن

  
: واألدلة  فً أن أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم من أهل بٌته 

 
فً شرحه لكتاب رٌاض - رحمه هللا – ٌقول اإلمام الفقٌه محمد بن صالح العثٌمٌن 

باب إكرام أهل بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم – الجزء الثالث – الصالحٌن 
: وبٌان فضلهم 

 
فإن زوجاته رضى هللا عنهن من آل بٌته ، كما قال هللا تعالى فً سٌاق نساء أمهات 

ُتنَّن َفبل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل  ): المإمنٌن  ٌْ َق َساِء إِِن اتَّن ًِّ لَْسُتنَّن َكؤََحدٍم ِمَن النِّ ِب ا ِنَساَء النَّن ٌَ
ْطَمَع الَّنِذي ِفً َقْلِبِه َمَرضٌر َوقُْلَن َقْوالً َمْعُروفاً  ٌَ ْجَن  (32)َف ٌُوِتُكنَّن َوال َتَبرَّن َوَقْرَن ِفً ُب

 ُ ٌُِرٌُد هللاَّن َما  َ َوَرُسولَُه إِنَّن َكاَة َوأَِطْعَن هللاَّن بلَة َوآِتٌَن الزَّن ِة اأْلُولَى َوأَِقْمَن الصَّن ٌَّن َج اْلَجاِهلِ َتَبرُّس
ٌَُطهَِّرُكْم َتْطِهٌراً  ِت َو ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ  . 33 ،32: األحزاب-  (لِ

وهذا نص صرٌح واضح جداً بؤن زوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم من آل بٌته 
إن زوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم لٌسوا من : ، خبلفاً للرافضة الذٌن قالوا 

 .أهل بٌته ، فزوجاته من أهل بٌته ببل شك 
حق اإلٌمان ، وحق : وألهل بٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم المإمنٌن حقان 

 .القرابة من الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
) وزوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمهات المإمنٌن ، كما قال تعالى فً كتابه 

َهاُتُهْم  ًُّس أَْولَى ِباْلُمْإِمِنٌَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّن ِب   .6: األحزاب-  (النَّن
: فؤزواج الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمهات للمإمنٌن ، وهذا باإلجماع ، فمن قال 

ًُّس  ): إن عابشة رضً هللا عنها لٌست أماً لً فلٌس من المإمنٌن ألن هللا قال  ِب النَّن
َهاُتُهْم  إن عابشة رضً هللا عنها :  فمن قال (أَْولَى ِباْلُمْإِمِنٌَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّن

لٌست أماً للمإمنٌن ؛ فهو لٌس بمإمن ؛ ال مإمن بالقرآن وال بالرسول صلى هللا 
 .علٌه وسلم 

وعجباً لهإالء ؛ ٌقدحون فً عابشة وٌسبونها وٌبؽضونها وهً أحب زوجات 
الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، ال ٌحب أحداً من 

ٌا رسول هللا ، من : نسابه مثل ما ٌحبها ، كما صح ذلك عنه فً البخاري أنه قٌل 
(أبوها  )فمن الرجال   قال : قالوا  . (عابشة )أحب الناس إلٌك   قال 

 -   
رواه البخاري ، 

 . أبو بكر رضً هللا عنه  - كتاب المناقب



وهإالء القوم ٌكرهون عابشة وٌسبونها وٌلعنونها ، وهً أقرب نساء الرسول إلٌه ، 
إن هإالء ٌحبون آل الرسول : إن هإالء ٌحبون الرسول   وكٌؾ ٌقال : فكٌؾ ٌقال 

 .  ولكنها دعاو  كاذبة ال أساس لها من الصحة 
فالواجب علٌنا احترام آل بٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم من قرابته المإمنٌن ، 

 .ومن زوجاته أمهات المإمنٌن ، كلهم آل بٌته ولهم حق 
ْجَس أَْهَل  )ثم ذكر المإلؾ اآلٌة التً سقناها اآلن  ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُ لِ ٌُِرٌُد هللاَّن َما  إِنَّن

ٌَُطهَِّرُكْم َتْطِهٌراً  ِت َو ٌْ ُ  )نقاء وطهارة ، أي النجس المعنوي ، .  (اْلَب ٌُِرٌُد هللاَّن َما  إِنَّن
ْجَس  ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ٌَُطهَِّرُكْم َتْطِهٌراً  ) (لِ تخلٌة : والتطٌر .  بعد إزالة النجاسة( َو

 . هذا مصدر مإكد لم سبق ، ٌدل على أنها طهارة كاملة (َتْطِهٌراً  )وتحلٌة ، وقوله 
 ـ والعٌاذ باهلل ـ بالزناولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 .فإنه كافر حتى لو كانت ؼٌر عابشة 
عابشة الذي ٌرمٌها بما برأها هللا منه كافر مكذب هلل ، ٌحل دمه وماله ، وأما الذي 
ٌرمً سواها بالزنى فالصحٌح من أقوال أهل العلم أنه كافر أٌضاً ؛ ألن هذا أعظم 
قدح برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، أن ٌكون فراشه ممن ٌزنٌن والعٌاذ باهلل ، 

  . 26: لنورا-  (اْلَخِبٌَثاُت لِْلَخِبٌِثٌَن َواْلَخِبٌُثوَن لِْلَخِبٌَثاِت ): وقد قال هللا تعالى 
 فقد جعل النبً بالزنافمن رمى واحدة من زوجات الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

صلى هللا علٌه وسلم ـ وحاشاه من ذلك ـ جعله خبٌثاً ـ نعوذ باهلل ـ ألن هللا ٌقول 
وبهذا ٌعرؾ أن المسؤلة خطٌرة وعظٌمة ، وأن الواجب علٌنا  (اْلَخِبٌَثاُت لِْلَخِبٌِثٌَن )

أن نكن المحبة الصادقة لجمٌع آل بٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم ؛ نسابه كلهن 
 أهـ .والمإمنٌن من قرابته 

  
: كما أضٌؾ بعض األدلة التً تبٌن أن الزوجة من أهل بٌت زوجها 

 
: األدلة من القرآن الكريم 

 
تِ ) : قال تعالى ٌْ ُكْم أَْهَل اْلَب ٌْ ِ َوَبَرَكاُتُه َعلَ ِ َرْحَمُة هللاَّن   73:هود-  (َقالُوا أََتْعَجِبٌَن ِمْن أَْمِر هللاَّن

والمخاطب بهذه اآلٌة باإلجماع هً سارة زوجة إبراهٌم علٌه السبلم، وهذا دلٌل 
 .على أن زوجة الرجل من أهل البٌت

 
إِْذ َرأَ  َناراً َفَقاَل أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِنًِّ آَنْسُت  {9}َوَهْل أََتاَك َحِدٌُث ُموَسى): وقال تعالى 

اِر ُهًد  ْنَها ِبَقَبسٍم أَْو أَِجُد َعلَى النَّن  ،  10، 9طه –  ( َناراً لَّنَعلًِّ آِتٌُكم مِّ
 

وِر َناراً َقاَل ): وقال تعالى  ا َقَضى ُموَسىاأْلََجَل َوَساَر ِبؤَْهلِِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّس َفلَمَّن
ْنَها ِبَخَبرٍم   ، 29القصص –  ( ...أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِنًِّ آَنْسُت َناراً لَّنَعلًِّ آِتٌُكم مِّ

 
ْنَها ِبَخَبرٍم أَْو آِتٌُكم ):  وقال تعالى  إِْذ َقاَل ُموَسى أِلَْهلِِه إِنًِّ آَنْسُت َناراً َسآِتٌُكم مِّ

 ، 7– النمل –  ( ِبِشَهابٍم َقَبسٍم لَّنَعلَّنُكْم َتْصَطلُونَ 



 
 واآلٌات الثبلث السابقة المخاطب بها زوجة نبً هللا موسى علٌه السبلم فهً التً 

. كانت معه 
 

ْت َقِمٌَصُه ِمن ُدُبرٍم )وقال تعالى فً قصة ٌوسؾ علٌه السبلم ك  َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّن
ٌُْسَجَن أَْو َعَذابٌر  َدَها لََد  اْلَباِب َقالَْت َما َجَزاء َمْن أََراَد ِبؤَْهلَِك ُسَوءاً إاِلَّن أَن  ٌِّ ا َس ٌَ َوأَْلَف

 ، 25ٌوسؾ – ( أَلٌِمٌر 
 

على نبً هللا ٌوسؾ علٌه   األمر واضح جلً وهو تحرٌض زوجة عزٌز مصر
. السبلم بقولها ما جزاء من أراد بؤهلك سوءا ، وسٌدها هو زوجها عزٌز مصر

 
َناهُ َوأَْهلَُه إاِلَّن اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن  َ): وقال تعالى فً قصة لوط علٌه السبلم  ٌْ أَنَج

 ، 83األعراؾ ( – اْلَؽاِبِرٌَن 
 

َن ):  وقال تعالى  َك َفؤَْسِر ِبؤَْهلَِك ِبِقْطعٍم مِّ ٌْ ِصلُوْا إِلَ ٌَ ا ُرُسُل َربَِّك لَن  ا لُوُط إِنَّن ٌَ َقالُوْا 
ُه ُمِصٌُبَها َما أََصاَبُهْم  ْلَتِفْت ِمنُكْم أََحدٌر إاِلَّن اْمَرأََتَك إِنَّن ٌَ ِل َوالَ  ٌْ  ، 81هود –  ( ..اللَّن

 
ا أَن َجاءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسًَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً َوَقالُوا اَل َتَخْؾ ) وقال تعالى  َولَمَّن

وَك َوأَْهلََك إاِلَّن اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَؽاِبِرٌنَ  ا ُمَنجُّس  ،  33العنكبوت –  ( َواَل َتْحَزْن إِنَّن
 

هذه اآلٌات الثبلث السابقة تبٌن أن الزوجة من أهل بٌت زوجها فالمبلحظ فً قوله 
تعالى إال وهً حرؾ استثناء والمعلوم أن المستثنى من جنس المستثنى منه ، أي 
حٌن أمره هللا تعالى بالخروج من القرٌة مع أهله جمٌعا ، والمستثنى بإال لٌس 

مستثنى من الخروج بل مستثنى من النجاة ألنها كانت ممن ناله العذاب والدلٌل قوله 
دل على انها خرجت معه ألنها من أهله  ( وال ٌلتفت منكم أحد إال امرأتك)تعالى 

.  جاء بالتفاتها ونٌلها العذاب وكانت من الؽابرٌن واالستثناء
 

. وقوله تعالى إال امرأتك هذا أوضح دلٌل على أن الزوجة من أهل بٌت الرجل 
 

 : األدلة من السنة
 

باسم هللا ، اللهم : أما لو أن أحدكم ٌقول حٌن ٌؤتً أهله ): قال صلى هللا علٌه وسلم 
جنبنً الشٌطان وجنب الشٌطان ما رزقتنا ، ثم قدر بٌنهما فً ذلك ، أو قضً ولد ، 

 رواه البخاري ( – لم ٌضره شٌطان أبدا
 

فً   )وعن أبً بن كعب رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
رواه مسلم  – ( ٌؽسل ذكره وٌتوضؤ )الرجل ٌؤتً أهله ثم ال ٌنزل قال 



 
جاء ) ورواه ابن حزم فً المحلى هرٌرةوفً الحدٌث الصحٌح الذي ذكره أبو 

األسلمً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا 
ٌقول أتٌت امرأة حراما كل ذلك ٌعرض عنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤقبل 

نعم ، :    قال فهل تدري ما الزنانعم ، قال :   قال أنكتها : فً الخامسة فقال له 
. قال فما ترٌد بهذا القول .  قال أتٌت منها حراما مثل ما ٌؤتً الرجل من أهله حبلال

أرٌد أن تطهرنً فؤمر به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌرجم فرجم فسمع 
انظر . رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم رجلٌن من أصحابه ٌقول أحدهما لصاحبه 

إلى هذا الذي ستر هللا علٌه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما 
أٌن فبلن : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ساعة فمر بجٌفة حمار شابل برجلٌه فقال 

ٌا .  فقاال كبل من جٌفة هذا الحمار: نحن ٌا رسول هللا فقال لهما :   فقاال وفبلن 
ما : رسول هللا ؼفر هللا لك من ٌؤكل من هذا   فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
نلتما من عرض هذا آنفا أشد من أكل هذه الجٌفة فوالذي نفسً بٌده إنه اآلن فً 

(   أنهار الجنة
 
بعث رسول هللا صلى هللا علٌه  ): عابشة رضً هللا عنها قالت أم المإمنٌن عن و

وسلم بالهدي فؤنا فتلت قبلبدها بٌدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فٌنا حبلال ٌؤتً ما 
 رواه أبو داود وصححه األلبانً ( ٌؤتً الرجل من أهله

 
 ): وسؤل رجل النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً فً الثوب الذي أتى فٌه أهله   قال 

 رواه ابن ماجه وصححه األلبانً ( – نعم إال أن ٌر  فٌه شٌبا فٌؽسله
 

ٌصبح على كل سبلمى من ابن آدم صدقة تسلٌمه على ): وقال صلى هللا علٌه وسلم 
من لقً صدقة وأمره بالمعروؾ صدقة ونهٌه عن المنكر صدقة وإماطته األذ  عن 

قال أبو الطرٌق صدقة وبضعة أهله صدقة وٌجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى 
داود وحدٌث عباد أتم ولم ٌذكر مسدد األمر والنهً زاد فً حدٌثه وقال كذا وكذا 
وزاد ابن منٌع فً حدٌثه قالوا ٌا رسول هللا أحدنا ٌقضً شهوته وتكون له صدقة 

 رواه أبو داود وصححه األلبانً (  أرأٌت لو وضعها فً ؼٌر حلها ألم ٌكن ٌؤثمقال
 

أن خالد بن سعٌد بعث : كذلك رو  ابن أبً شٌبة بإسناد صحٌح عن ابن أبً ملٌكة 
إّنا آل محمد صلى هللا علٌه وسلم ال : إلى عابشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت 

. تحل لنا الصدقة 
 

. هذه بعض األدلة الصحٌحة من السنة والتً تثبت أن زوجة الرجل من أهل بٌته 
 



وسؤذكر هنا بعض رواٌات الرافضة والتً تإكد أٌضا أن زوجة الرجل من أهل - 
بٌته ولكن كما تعلمون أن الرافضة ٌناقضون أنفسهم بؤنفسهم فٌؤتون بالرواٌات عن 

. الرجل نفسه ٌناقض بعضها بعضا 
 

قلت  : عن على بن إبراهٌم عن أبٌه عن ابن أبً عمٌر عن حماد عن الحلبً قال
ولم  أهلً أتٌتجعلت فداك إنً لما قضٌت نسكً للعمرة  )البً عبد هللا علٌه السبلم 

منها ولم تكن قصرت  إنً لما أردت ذلك: قلت : علٌك بدنة ، قال : اقصر قال 
كانت أفقه منك  رحمها هللا: امتنعت فلما ؼلبتها قرضت بعش شعرها بؤسنانها ، فقال 

 ) علٌك بدنة ولٌس علٌها شا
 . 18/83  المجلسًصححه و441 /4الكافً 
 

 ، فؤن لم فلٌذكر هللا أهله أحدكم إذا أتى: قال الصادق علٌه السبلم  )قال الخمٌنً 
 ) شٌطان ٌفعل وكان منه ولد كان شرك

  .6/201 بحار األنوار 2/118 وسابل الشٌعة3/404الفقٌه   للكلباٌكانً من الٌحضره2/303 هداٌة العباد 2/239تحرٌر الوسٌلة 
بحار  ( هللا عند الجماع فكان منه ولد كان شرك شٌطان فؤن من لم ٌذكر )وفً لفظ 

 6/201 االنوار
 

رسول هللا هلكت  ٌا :  النبً صل هللا علٌه وأله فقالإلى األنصار رجبلً من أتى (
فً شهر رمضان وأنا صابم ، فقال  أهلً أتٌت: وما أهلكك   قال : وأهلكت ، فقال 

 مختلؾ الشٌعة 7/30الشٌعة   وسابل2/115من الٌحضره الفقٌه  ) أعتق رقبة له النبً صل هللا علٌه وسلم

 442 / 3الحلً 

 
نكمل اآلن الرواٌات فً أهل البٌت ومن هم   * 

: ولنذكر رواٌة عن أبناء العباس رضً هللا عنه 
 

مالك عن الزهري أن  حدثنً عبد هللا بن محمد بن أسماء الضبعً حدثنا جوٌرٌة عن
عبد المطلب بن  عبد هللا بن عبد هللا بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن

المطلب فقاال  ربٌعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربٌعة بن الحارث والعباس بن عبد
صلى هللا علٌه  وهللا لو بعثنا هذٌن الؽبلمٌن قاال لً وللفضل بن عباس إلى رسول هللا

ٌصٌب  وسلم فكلماه فؤمرهما على هذه الصدقات فؤدٌا ما ٌإدي الناس وأصابا مما
 الناس قال فبٌنما هما فً ذلك جاء علً بن أبً طالب فوقؾ علٌهما فذكرا له ذلك

 فقال علً بن أبً طالب ال تفعبل فوهللا ما هو بفاعل فانتحاه ربٌعة بن الحارث فقال

 وهللا ما تصنع هذا إال نفاسة منك علٌنا فوهللا لقد نلت صهر رسول هللا صلى هللا علٌه

وسلم فما نفسناه علٌك قال علً أرسلوهما فانطلقا واضطجع علً قال فلما صلى 
صلى هللا علٌه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فؤخذ  رسول هللا
قال اخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا علٌه وهو ٌومبذ عند زٌنب بنت  بآذاننا ثم

الكبلم ثم تكلم أحدنا فقال ٌا رسول هللا أنت أبر الناس وأوصل  جحش قال فتواكلنا
النكاح فجبنا لتإمرنا على بعض هذه الصدقات فنإدي إلٌك كما ٌإدي  الناس وقد بلؽنا

ٌصٌبون قال فسكت طوٌبل حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت  الناس ونصٌب كما



إن الصدقة ال تنبؽً آلل الحجاب أن ال تكلماه قال ثم قال  زٌنب تلمع علٌنا من وراء
 وكان على الخمس ونوفل بن الحارث ادعوا لً محمٌة محمد إنما هً أوساخ الناس

أنكح هذا الؽبلم ابنتك للفضل بن عباس لمحمٌة  بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال
 فؤنكحنً وقال لمحمٌة الؽبلم ابنتك لً أنكح هذاوقال لنوفل بن الحارث فؤنكحه 

 رواه مسلم – ٌسمه لً  قال الزهري ولمأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا
  

 

 

فصل في مودة أهل السنة والجماعة آلل البيت الكرام 

ذكر الشٌخ طارق الكعبً حفظه هللا فً مقالة له بعنوان أكذوبة الرافضة أن أهل - 
: السنة ٌبؽضون آل البٌت 

 محمد وبعد الحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا وسلم على نبٌنا
 

وٌنشرون  الرافضة كثٌرا ما ٌتهمون أهل السنة بكره أهل البٌت المعممٌن من مشاٌخ
الحقابق  وإذا جبنا إلى المعممٌن ذلك بٌن عامتهم وعامتهم كاألنعام أمام كبلم هإالء

نقل فضٌلة  رأٌنا أن أهل السنة هم نقلة فضابل أهل البٌت وان الرافضة ال ٌستطٌعون
كتبهم فضابل  ٌروون فً مسنده بسند صحٌح وأهل السنة واحده ألحدهم من طرقهم

 أهل البٌت ومنهم اإلمام علً رضً هللا عنه
ألعطٌن الراٌة ؼدا رجل  : فقد جاء فً الصحٌحٌن أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

  . هللا ورسوله ٌحب هللا ورسوله وٌحبه
 نواصب هذا الحدٌث ٌروٌه أهل السنة الذٌن ٌدعً الرافضة أنهم

 صحٌحٌهما الذي ٌدعً الروافض أنهم أعداء آهل البٌت وٌروٌه البخاري ومسلم فً
ورسوله أحبا علٌا أي  فباهلل علٌكم أي فضٌلة أعظم من هذه الفضٌلة التً تبٌن أن هللا

   فضل أعظم من ذلك  
 

   لماذا لو كان أهل السنة ٌبؽضونه لما رووا هذه الفضٌلة له تعرفون
 

ٌحب من أحبه هللا  ألن هذه الصفة مبلزمه بؤن إٌمان العبد الصحٌح أنه البد أن
ابؽضه هللا ورسوله فإٌمان أهل السنة بنشر هذه الفضٌلة لئلمام  وٌبؽض من ورسوله

  . ٌحبه هللا دلٌل على إٌمانهم باهلل ومحبتهم لمن علً رضً هللا عنه
 

أما  : وسلم لعلً رضً هللا عنه قول النبً صلى هللا علٌه الصحٌحٌن وكذا روي فً
 . بعدي  بمنزلة هارون من موسى إال انه ال نبً ترضى أن تكون منً

 



 والذي : صحٌحة قول النبً صلى هللا علٌه وسلم لعلً رضً هللا عنه ونقل مسلم فً

إلً أن ال ٌحبنً إال مإمن وال ٌبؽضنً  النبً األمً فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد
  . منافق إال

وٌثبت صحته وٌعلم ٌقٌنا أن الرسول صلى هللا  باهلل علٌكم ٌذكره مسلم فً صحٌحة
 !! ثم ٌبؽضه علٌه وسلم قاله وٌعلم أن المترتب على بؽض على النفاق

   ٌذكر الحدٌث عنده وإذا كان ٌبؽضه لم
 . دعاو  الكذابٌن الذٌن ٌرٌدون الدٌن وهدمه ولكنها

 
فٌه فضٌلة  على أن ٌؤتوا بحدٌث واحد صحٌح بؤكملهم واآلن أنا أطالب الرافضة

كما نقلت عن أهل السنة  لعلً رضً هللا عنه مسنده إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم
 ما عندهم  الرافضة التً وضعوها على أنفسهم بالحدٌث الصحٌح ولكن بشروط

  عن مثله إلى منتهاه من ؼٌر شذوذ وال عله اتصل سنده بنقل العدل الضابط اإلمامً
 نرٌد منهم فضٌلة واحدة ألكبر األبمة عندهم ، فهل ٌستطٌعوا أن ٌؤتونا بها   

للناس أن الرافضة جمعوا الرفض والنصب الرفض للحق والنصب  وبهذا ٌتبٌن
. أهـ بتصرؾ . للمإمنٌن 

فً ذكر فدك ووجد فاطمة رضً هللا عنها على أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه ، - 
أنها رضٌت عن أبً بكر بعد ذلك، وماتت وهً - رضً هللا عنها -ثبت عن فاطمة 

لما مرضت فاطمة ): راضٌة عنه، على ما رو  البٌهقً بسنده عن الشعبً أنه قال
ٌا فاطمة هذا أبو بكر ٌستؤذن : أتاها أبو بكر الصدٌق فاستؤذن علٌها، فقال علً

: نعم، فؤذنت له فدخل علٌها ٌترضاها، فقال: قال أتحب أن آذن له : علٌك  فقالت
وهللا ما تركت الدار والمال، واألهل والعشٌرة، إال إبتؽاء مرضاة هللا، ومرضاة 

 -6/301السنن الكبر  للبٌهقً - (رسوله، ومرضاتكم أهل البٌت، ثم ترضاها حتى رضٌت

: وكان أبو بكر ٌقولكان الصحابة رضوان هللا علٌهم ٌعرفون حق مودة آل البٌت - 
من أراد أن ٌحسن إلى : ، أي(ارقبوا محمداً صلى هللا علٌه وسلم فً أهل بٌته)

وٌقول أبو بكر لعلً . رسول هللا فلٌحسن إلى أهل بٌته بعد موته صلى هللا علٌه وسلم
ًّ أن ! وهللا ٌا علً): كذلك ألن أصل قرابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحب إل

، فهً مواساة ألهل بٌت رسول هللا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا (أصل من قرابتً
علٌه وسلم، فقد نزع من بٌنهم رسولهم وكبٌرهم ومعلمهم وقرٌبهم محمد صلى هللا 

. علٌه وسلم، فكان البد من المواساة

واقعة أخر  فً شؤن آل زٌد بن حارثة ، كان عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما -  
جالساً فً المسجد، فرأ  شاباً ٌجر ثوبه وٌمشً فً المسجد، بطرٌقة فٌها نوع من 

من هذا الفتى  وٌهم ابن : فتؽٌظ علٌه رضً هللا تعالى عنه وقال. الفخر ال ٌكاد ٌذكر
هذا هو أٌمن بن أسامة بن : عمر رضً هللا عنهما أن ٌقول له قوالً شدٌداً، فقالوا له

لو رآه رسول هللا صلى هللا علٌه : زٌد ، فنكس ابن عمر رأسه فً األرض، وقال
وسلم ألحبه، وأعرض ابن عمر عن االنتقاد الشدٌد الذي كان سٌوجهه ألٌمن بن 



أسامة بن زٌد ، مواصلة لمسٌرة المحبة ألهل زٌد التً بدأها رسولنا محمد صلى هللا 
 . علٌه وعلى آله وسلم

أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه كان إذا قحطوا : عن أنس رضً هللا عنه - 
اللهم إنا كنا نتوسل إلٌك : استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضً هللا عنه فقال 

فٌسقون : بنبٌنا صلى هللا علٌه وسلم فتسقٌنا ، وإنا نتوسل إلٌك بعم نبٌنا فاسقنا ، قال 
 . (المراد التوسل بدعابه كما ورد فً بعض الرواٌات  ). 

ًّ من : قال عمر للعباس رضً هللا عنهما -  وهللا إلسبلمك ٌوم أسلمت كان أحب إل
إسبلم الخطاب لو أسلم ، ألن إسبلمك كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

. رواه ابن سعد فً طبقاته. من إسبلم الخطاب 

أن عمر رضً هللا عنه حٌن وضع دٌوان : ذكر شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا - 
العطاء بدأ به باسم العباس رضً هللا عنه ثم األقرب فاألقرب نسبا إلى رسول هللا 

. صلى هللا علٌه وسلم فلما انقضت العرب ذكر العجم 

كان العباس إذا : قال اإلمام الذهبً رحمه هللا فً ترجمة العباس رضً هللا عنه - 
مر بعمر أو عثمان وهما راكبان نزال حتى ٌجاوزهما إجبلال لعم رسول هللا صلى 

. هللا علٌه وسلم 

ما رأٌت : ذكر ابن سعد فً الطبقات أن سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه قال -  
أحضر فهما وال ألب لباً وال أكثر علما وال أوسع حلما من ابن عباس ، ولقد رأٌت 

. عمر بن الخطاب ٌدعوه للمعضبلت 

أن ابن عمر رضً هللا عنهما كان إذا سلم : وفً صحٌح البخاري عن الشعبً قال - 
. السبلم علٌك ٌا ابن ذي الجناحٌن : على ابن جعفر قال 

 

واآلن وقد علمنا من هم أهل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم باألدلة القاطعة من 
وذكرنا فصبل فً محبة  أنفسهم من كتب الرافضة باستشهادالكتاب والسنة و أٌضا 

فلنعرؾ دعو  الرافضة أهل السنة والجماعة آلل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ، 
بحبهم ألهل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ، فهل دعواهم حقٌقة أم كذب وافتراء 

. أرادوا به المكاسب الدنٌوٌة وهدم دٌن اإلسبلم وتفرٌقه 

 

 

: آل البيت الكرام : ثانيا 



:  فً الرواٌات التالٌة سنعرفههل دعو  الرافضة محبتهم حقٌقة أم افتراء   هذا ما 

 : بنات النبً صلى هللا علٌه وسلم ورضً هللا عنهن  -1

:  ٌقول األعلمً الحابري 

: تزوجها عثمان، وقٌل: ورقٌة بنت رسول هللا، قٌل »:«رحمه هللا»قال الطرٌحً 
 .194 ص 1مجمع البحرٌن ج « - وهو األصح. إنها ربٌبته

 تراجم أعبلم النساء إلى كبلم الطرٌحً اآلنؾ :وقد أشار األعلمً الحابري فً كتابه
زٌنب ورقٌة  - «صلى هللا علٌه وآله»حول أن زٌنب ورقٌة وأم كلثوم لسن بناته الذكر، 

 19ال رباببه ص« صلى هللا علٌه وآله»وأم كلثوم بنات رسول هللا 

زوج رسول هللا ابنتٌه قبل  »:هـ على قوله933علَّنق المقدس األردبٌلً المتوفى سنة 
ولما . هما رقٌة وزٌنب، كانتا ابنتً هالة أخت خدٌجة: قٌل»: ، فقال«البعثة بكافرٌن

، كما كانت عادة «صلى هللا علٌه وآله»مات أبوهما ُربٌتا فً حجر رسول هللا 
وهما اللتان تزوجهما عثمان بعد موت . العرب فً نسبة المربّى إلى المربً

 وزٌنب ورقٌة وأم 181 ص 1ومع الشٌعة فً األصول والفروع للسالوس ج .  هامش575زبدة البٌان ص  - «زوجٌهما

 .19 و 18 ال رباببه ص «صلى هللا علٌه وآله»كلثوم بنات رسول هللا 

قد عرفت عدم ثبوت أنهما بنتا الرسول، وعدم » :وقال محمد مهدي الكاظمً القزوٌنً
 .«وجود فضل لهما، تستحقان به الشرؾ والتقدم على ؼٌرهما

من أن تزوٌج بنته لعثمان فضٌلة له، من عجاببه،  (أي ابن تٌمٌة)ما زعم » :وقال
 ال «صلى هللا علٌه وآله»زٌنب ورقٌة وأم كلثوم بنات رسول هللا  - «من حٌث ثبوت المنازعة فً أنهما بنتاه

 291 – 289 ص 2 عن منهاج الشرٌعة ج 182 ص 1مع الشٌعة للسالوس ج :  عن 18رباببه ص 

كاشؾ الؽطاء، والجزابري، : وأٌضا ذكر هذه المسؤلة بعض علماءهم مثل 
 . والطرٌحً، والكراجكً، والخاقانً، وآل ٌس، ، وكثٌراً آخرٌن

 

َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْإِمِنٌَن ): قال هللا تبارك وتعالى : أقول  ًُّس قُل ألِّ ِب َها النَّن ٌُّس ا أَ ٌَ
ولم  (وبناتك) ، هللا سبحانه وتعالى قال للنبً علٌه الصبلة والسبلم 59األحزاب ( – ..

. هذا دلٌل من القرآن الكرٌم . ٌقل وابنتك 

شهدنا بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، )قال أنس بن مالك رضً هللا عنه 
: ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جالس على القبر ، فرأٌت عٌناه تدمعان ، فقال 

 . فؤنزل فً قبرها: أنا ، قال : فقال أبو طلحة  . هل فٌكم من أحد لم ٌقارؾ اللٌلة

 : قال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحدٌث،  رواه البخاري–  (فنزل فً قبرها فقبرها 
. علٌه وسلم هً أم كلثوم زوج عثمان قوله شهدنا بنًتا للنبً صلى هللا



أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى - أي أم كلثوم رضً هللا عنها – ومن مناقبها 

 : رو  ابن سعد فً ترجمتها بإسناده فقد على جنازتها رضً هللا عنها

  ... وجلس على حفرتها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى علٌها 

وجل بعد مفارقة ابن أبً لهب برجل  عز إذ أبدلها هللا وبهذا ٌتبٌن فضلها ومنزلتها
صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  من أفضل حًٌ كرٌم تستحً منه المبلبكة

كما أنها حضٌت رضً هللا عنها بؤن ٌكون  فكان نعم الزوج لها ونعمة الزوجة له
وكفى بذلك منقبة  المصلٌن على جنازتها المصطفى صلى هللا علٌه وسلم إمام

العقٌدة فً أهل البٌت بٌن اإلفراط - ... والرحمة والمؽفرة وفضٌلة لما فً دعابه لها من البركة

 131-129 -باختصار السحٌمً سلٌمان بن سالم/ د والتفرٌط

صلى -هً البنت الثانٌة من بنات النبً - ذات الهجرتٌن : أما رقٌة رضً هللا عنها 
، وأمها خدٌجة، وقد كان تّزوج بها قبل اإلسبلم ُعتبة بن أبً لهب، -هللا علٌه وسلم

: قال أبو لهب لولده. (1: المسد ) (تبت ٌدا أبً لهب وتب)فلما نزل الوحً، ونزلْت 
فطلقها ولم ٌكن دخل بها، وأسلمت حٌن . رأسً من رأِسك حرام إن لم تطلقها

وهاجرت معه ، -رضً هللا عنه - أسلمت أمها خدٌجة، ثم تزوجها عثمان بن عفان 
ٌُكنى به فً . إلى أرض الحبشة الهجرتٌن جمٌعاً  وولدت له ولداً اسمه عبد هللا، وكان 

نقره دٌك فً وجهه فطمر وجهه فمات، ولم تلد له ،اإلسبلم، ولما بلػ سنة سنتٌن  
مرضت ورسول هللا ٌتجهز إلى بدر فخلؾ علٌها رسوُل هللِا عثماَن . شٌباً بعد ذلك
ٌّت ورسول هللا ببدر فً شهر رمضان على رأس سبعة  (زوجها)بن عفان  فُتوف

 (.8/36طبقات ابن سعد ). عشر شهراً من مهاجر رسول هللا

 

هً أول من ُولد من البنات، تزوجها أبو العاص بن الّربٌع، - زٌنب رضً هللا عنها 
 – (حدثنً فصدقنً، ووعدنً فوفّانً): وهو الذي قال علٌه الصبلة والسبلم فٌه

صلى هللا علٌه - فولدت له علٌاً، وأُمامة، وهً التً حملها النبً رواه البخاري ، 
ًُّس علٌه . فً الصبلة- وسلم ها النب وأمُّس زٌنب خدٌجة ، وأْسلم زوجها أبو العاص فردَّن

رضً هللا - الصبلة والسبلم على النكاح األول وقٌل بل رّدها إلٌه بنكاحٍم جدٌدٍم 
وخرج أبو العاص بن الربٌع فً بعض أسفاره إلى الشام فذكر امرأته زٌنب -. عنهما

 :، فؤنشؤ ٌقول -صلى هللا علٌه وسلم-بنت رسول هللا 

 فقلت سقٌا لشخصٍم ٌسكن الحرما *** ذكرُت زٌنب لما وركت إرما

 وكلُّس بعـل ٌشـٌن بالذي علــما *** بنت األمٌن جزاها هللا صالحة

ولم أذكر فاطمة رضً هللا عنها ألن الرافضة قالوا أنها بنت النبً صلى هللا علٌه * 
. عنها إن شاء هللا تعالى  (2)نعم هم طعنوا فٌها وسؤتكلم بذلك فً الفقرة . وسلم 



وسؤذكر اآلن بعض رواٌات الرافضة تناقض قولهم األول بل تثبت أن بنات الرسول 
 كما ٌزعم بعضهم فمن فمك ندٌنك ، بٌباتههن بناته ولسن ر

حدثنا أبً، ومحمد بن :  ٌقول 73كتاب الخصال للصدوق الجزء الثانً ص - 
هللا  هللا، عن أحمد بن أبً عبد عبد– بن  حدثنا سعد: الحسن رضً هللا عنهما قاال

أبً حمزة، عن أبً بصٌر، - البرقً، عن أبٌه، عن ابن أبً عمٌر، عن علً بن 
ولد لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله من خدٌجة : هللا علٌه السبلم قال عن أبً عبد

. هللا، وأم كلثوم، ورقٌة، وزٌنب، وفاطمة القاسم والطاهر وهو عبد
العاص بن  وتزوج علً ابن أبً طالب علٌه السبلم فاطمة علٌها السبلم، وتزوج أبو

 كلثوم فماتت ولم أم زٌنب، وتزوج عثمان بن عفان أمٌةالربٌع وهو رجل من بنً 
. ٌدخل بها، فلما ساروا إلى بدر زوجه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله رقٌة

 أم إبراهٌم أم القبطٌة وهً مارٌهوولد لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله إبراهٌم من 
 .ولد

 

حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولٌد رضً هللا عنه قال -
حدثنً أبو علً الواسطً، : الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد قال الحسن

عن ٌحٌى بن عبد هللا، عن عمرو بن أبً المقدام،  عن عبد هللا بن عصمة،
دخل رسول هللا صلى هللا علٌه : السبلم قال عن أبٌه، عن أبً عبد هللا علٌه

وهللا ٌا بنت : تصاٌحها وهً تقول وآله منزله فإذا عابشة مقبلة على فاطمة
لها علٌنا ما هً إال  خدٌجة ما ترٌن إال أن ألمك علٌنا فضبل وأي فضل كان

علٌه وآله  كبعضنا، فسمع مقالتها فاطمة فلما رأت فاطمة رسول هللا صلى هللا
  فتنقصتها فبكٌت،أمًذكرت : ما ٌبكٌك ٌا بنت محمد  قالت: بكت فقال لها

مه ٌا حمٌرا فإن هللا تبارك : فؽضب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله ثم قال
وإن خدٌجة رحمها هللا ولدت منً طاهرا  الودودفً الولود  وتعالى بارك
 كلثوم وأمهللا وهو المطهر، وولدت منً القاسم وفاطمة ورقٌة  وهو عبد

 المصدر السابق – .أعقم هللا رحمه فلم تلدي شٌبا وأنت ممن وزٌنب

طبعا هم أرادوا بهذه الرواٌة الطعن فً أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها * 
ولكن الرواٌة جاءت ردا على من أنكر منهم أن أم كلثوم وزٌنب ورقٌة رضً 

 .هللا عنهن بنات لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 3 ص16كذلك نفس الرواٌة نقلها صاحب بحار األنوار فً ج

 ولد لرسول : قالأبٌهوعن هارون بن مسلم قال حدثنً جعفر بن محمد عن - 
 كلثوم، ورقٌة، و فاطمة، و أمالقاسم، و الطاهر، و : من خدٌجة (ص)هللا 
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فً كتاب التهذٌب  كذلك هناك دعاء أول ٌوم من شهر رمضان والذي ذكر- 
ًِّ ْبِن إِْبَراِهٌَم : ٌقولون فٌه 120الجزء الثالث ص  ْعقُوَب َعْن َعلِ ٌَ ُد ْبُن  َعن ُمَحمَّن

ًِّ ْبِن ِرَبابٍم َعْن الَعْبد الَصالِح علٌه السبلم َعْن أَِبٌِه َعنِ   اْبِن َمْحُبوبٍم َعْن َعلِ

ًْ : … َقالَ  اِهِر اْبَن ٌِّكَ  اللَّنُهمَّن َصلِّ َعلَى اْلَقاِسِم َو الطَّن َة ِبْنِت  َنِب ٌَّن اللَّنُهمَّن َصلِّ َعلَى ُرَق
ٌِّكَ  َك ِفٌَها َنِب ٌَّن ٌِّكَ  َو اْلَعْن َمْن آَذ  َنِب اْلَعْن َمْن آَذ   وَ  اللَّنُهمَّن َصلِّ َعلَى أُمِّ ُكْلُثومٍم ِبْنِت َنِب

ٌِّكَ  ِة َنِب ٌَّن َك ِفٌَها اللَّنُهمَّن َصلِّ َعلَى ُذرِّ ٌَّن ِتهِ  َنِب ٌْ َك ِفً أَْهِل َب ٌَّن   ( .. اللَّنُهمَّن اْخلُْؾ َنِب

ٌكون طعنهم هذا ببنات النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌسلبوا منهم هذا الشرؾ 
العظٌم والنسب الجلٌل فقط ألنهن تزوجن ممن كفرهم الرافضة ، ولكن بفضل 
هللا كانت رواٌاتهم متضاربة حتى أن الجاهل من الناس ٌتبٌن من كذبهم ، فعلٌهم 

وسنكمل فً أمرهم هذا حٌن نبٌن طعنهم فً أم المإمنٌن .من هللا ما ٌستحقون 
السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها ألنها أم أبناء الرسول صلى هللا علٌه وسلم وهذا 

. الطعن ببل شك ٌكون طعنا بها أٌضا 

 :فاطمة رضً هللا عنها بنت النبً صلى هللا علٌه وسلم  -2

لم تسلم أم األبمة أٌضا من افتراءات الرافضة وطعوناتهم وسؤورد لكم بعض 
. رواٌاتهم لنر  محبة آل البٌت التً ٌزعمونها 

الفقٌه أبً  الصمد ، عن جده ، عن عن الشٌخ علً بن محمد بن علً بن عبد -
الحسن ، عن أبً البركات علً بن الحسٌن الجوزي ، عن الصدوق ، عن 

ابن محمد بن سعٌد ، عن فرات بن إبراهٌم ، عن جعفر بن محمد بن  الحسن
إدرٌس بن سعٌد االنصاري ، عن داود بن رشٌد  بشروٌه ، عن محمد بن

عبدهللا بن سلمان الفارسً ،  والولٌد بن شجاع بن مروان ، عن عاصم ، عن
صلى هللا علٌه  خرجت من منزلً ٌوما بعد وفاة رسول هللا: عن أبٌه قال 

محمد  واله بعشرة أٌام فلقٌنً علً بن أبً طالب علٌه السبلم ابن عم الرسول
 ٌا سلمان جفوتنا بعد رسول هللا صلى هللا علٌه: صلى هللا علٌه واله فقال لً 

حبٌبً أبا الحسن مثلكم ال ٌجفً ؼٌر أن حزنً على رسول هللا : واله ، فقلت 
 : علٌه واله طال فهو الذي منعنً من زٌارتكم ، فقال علٌه السبلم صلى هللا

إلٌك  فإنها منزل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه واله ٌا سلمان ابت
علٌه السبلم  ترٌد أن تتحفك بتحفة قدا تحفت بها من الجنة ، قلت لعلً مشتاقة

هللا  ، قد اتحفت فاطمة علٌها السبلم بشا من الجنة بعد وفاة رسول هللا صلى
 . نعم باالمس: علٌه واله   قال 

علٌها السبلم بنت محمد  فهرولت إلى منزل فاطمة: قال سلمان الفارسً 
إذا خمرت رأسها  فإذا هً جالسة وعلٌها قطعة عباءصلى هللا علٌه واله ، 

، فلما نظرت إلً اعتجرت ثم  انجلى ساقها وإذا ؼطت ساقها انكشؾ رأسها
 صلى هللا علٌه واله وفاة أبً ٌا سلمان جفوتنً بعد : قالت
 . فمه اجلس واعقل ما أقول لك: قالت    أأجفاكم حبٌبتً : قلت



 فً هذا المجلس وباب الدار مؽلق وأنا أتفكر فً باألمس إنً كنت جالسة
المبلبكة عن منزلنا ، فاذا انفتح الباب من ؼٌر  انقطاع الوحً عنا وانصراؾ

لم ٌر الراإون بحسنهن وال كهٌبتهن  أن ٌفتحه أحد ، فدخل علً ثبلث جوار
رأٌتهن قمت إلٌهن متنكرة  وال نضارة وجوههن وال أزكى من رٌحهن ، فلما

ٌا بنت محمد  :  من أهل مكة أم من أهل المدٌنة   فقلنبؤبً أنتن: لهن فقلت 
  جمٌعا ؼٌر أننااألرضلسنا من أهل مكة وال من أهل المدٌنة وال من أهل 

جوار من الحوار العٌن من دار السبلم أرسلنا رب العزة إلٌك ٌا بنت محمد 
 . مشتاقات إنا إلٌك
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 )! علً رضً هللا عنه الكرار ٌؤتً ألجنبً وٌقول له أن زوجته مشتاقة له : أقول 
، ثم ٌذهب سلمان رضً هللا عنه إلى بٌت علً وٌر   (أٌن ؼٌرته على عرضه   

فاطمة رضً هللا عنها فً رداء قصٌر إذا ؼطت رأسها ٌبدوا ساقها وإذا انزلته ٌبدوا 
، فهل عرض !! وٌكلمها بالشوق قاببل حبٌبتً !! وهذا األجنبً ٌراها !! رأسها 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعرض علً رضً هللا عنه متدن إلى هذا القدر   
وهللا ال أظن ٌصدر ذلك إال من الدٌوث الذي ٌقر فً أهله الخبث ، هذا طعن فً 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعدم حسن تربٌته البنته وحاشاه من ذلك، وطعن فً 
علً رضً هللا عنه بالدٌاثة وحاشاه من ذلك ، وطعن فً أخبلق السٌدة فاطمة 

رضً هللا عنها بتكشفها أمام شخص أجنبً وسماعها لكبلمه المعسول وحاشاها من 
ذلك ، وطعن فً سلمان الفارسً رضً هللا عنه بعدم ؼضه للبصر والنظر والتؽزل 

فً عرض النبً صلى هللا علٌه وسلم وحاشاه من ذلك ، وبعد ذلك تؤتً جوار 
وهل السٌدة فاطمة !! وتتفداهن السٌدة فاطمة بؤبٌها سٌد المرسلٌن قابلة بؤبً أنتن 
رضً هللا عنها تعدل بؤبٌها النبً وخاتم المرسلٌن أحد   

. أترك التعلٌق لكم 

 

بكر أترٌد أن ترملنً من  أبا ٌا: فقالت  (علٌها السبلم  )خرجت فاطمة  -
وآلتٌن قبر  جٌبً ألنشرن شعري وألشقنلبن لم تكؾ عنه  - وهللا- زوجً 

،  (علٌهما السبلم  ) فؤخذت بٌد الحسن والحسٌن : أبً ، وألصٌحن الى ربً
علٌه  ) ، فقال علً (صلى هللا علٌه وآله وسلم  )وخرجت ترٌد قبر النبً 

فإنً أر   (صلى هللا علٌه وآله وسلم  ) محمد ابنةأدرك : لسلمان  (السبلم 
 نشرت شعرها ، وشقت جٌبها ، وأتت قبر إنوهللا المدٌنة تكفٌان ،  جنبتً

،  (وبمن فٌها  ) ٌناظر بالمدٌنة أن ٌخسؾ بها ربها ال إلىأبٌها ، وصاحت 
بنت محمد ، أن هللا بعث أباك  فقال ، ٌا ( رضً هللا عنه ) سلمان فؤدركها

 رحمة فارجعً
علً ، ما على علً صبر ، فدعنً حتى آتً  سلمان ، ٌرٌدون قتل ٌا: فقالت 
 ربً  ، وأصٌح إلىفؤنشر شعري ، وأشق جٌبًأبً 



بعثنً  (علٌه السبلم  ) تخسؾ بالمدٌنة ، وعلً أنفقال سلمان أنً أخاؾ 
 . بٌتك وتنصرفً إلى ترجعً أنوٌؤمرك  إلٌك

الشٌخ محمد فاضل المسعودي ص - األسرار الفاطمٌة .وأطٌع إذا أرجع وأصبر ، وأسمع له:  فقالت 
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من الواضح أن الرافضة ال ٌتوانون بنسب التهم آلل البٌت حتى إذا قٌل : أقول 
، فكٌؾ ! لهم لما تفعلون ذلك ٌقولون عندنا رواٌات أن آل البٌت ٌعملون ذلك 

البنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن تنشر شعرها بعد فرض الحجاب وتشق 
جٌبها لٌظهر صدرها أمام الرجال األجانب وتصٌح بؤعلى صوتها ، ولوال أن 

وٌؤتً الكرار !! خاؾ علً على المدٌنة ولٌس على عرضه لتركها تفعل ذلك 
طالبا من سلمان أن ٌدركها وٌؤتٌها سلمان لٌخبرها برسالة علً ولخوفها على 

المدٌنة تسمع وتطٌع ، هل هذا ٌعنً أنها لم تخشى هللا بعصٌانها وتخشى على أن 
ٌخسؾ بالمدٌنة   ألٌس هذا طعنا فً السٌدة فاطمة رضً هللا عنها وأرضاها 
بؤنها لم تمتثل ألوامر هللا بالحجاب ، وكٌؾ ٌرمً الرافضة أم المإمنٌن عابشة 

بالتهم أنها لم تقر فً بٌتها وٌسكتون عن هذه الرواٌة والتً تبٌن أن السٌدة فاطمة 
لم تقر فً بٌتها    

حاشا سٌدة نساء العالمٌن أن تفعل ذلك أو تقوله ، فالسٌدة فاطمة رضً : وأقول 
هللا عنها وأرضاها أّجل من هذه األمور وأّجل من تعصً هللا وتدنس عرض 

 .رسوله من أجل الدنٌا الفانٌة 

أن فاطمة أخذت  ) 253رو  أبو جعفر الكلٌنى فً أصول الكافً ص -
أنها سبلم هللا علٌها  ) وفى كتاب سلٌم بن قٌس0فجذبته الٌها بتبلبٌب عمر

 فًوتكلمت 0وتشاجرت معهما 0فً قضٌة فدك تقدمت إلى أبى بكر وعمر
 (.وجمع الناس لها0وصاحت وسط الناس

للرافضة رواٌة بؤن السٌدة فاطمة تضرب زوجها علً رضً هللا عنهما : أقول 
وسؤذكر الرواٌة الحقا ، فكٌؾ ال تجر بتبلبٌب عمر   تمد ٌدها إلى رجل أجنبً 

هذا قدر سٌدة نساء العالمٌن عند الرافضة !! وتسحب بتبلبٌبه وتجذبه إلٌها 
األخباث ، وٌؤتً سلٌم بن قٌس فً كتابة وٌزٌد علٌها تتشاجر مع أبً بكر وعمر 
وتتكلم وتصٌح وسط الناس وٌجمع الناس لها ، وهللا لو أي امرأة فً وقتنا الحالً 
عملت ذلك لقال عنها الناس أنها ؼٌر محتشمة وأنه ال ٌوجد لها وال ٌردها وأن 

فكٌؾ ٌتقولون ذلك على السٌدة فاطمة رضً هللا عنها   . العٌب فً تربٌتها 
ولكنه الحقد والؽل والطعن فً آل البٌت وهذا ما ٌرمون إلٌه ، وال زال الرافضة 
ٌؤخذون برواٌات سلٌم بن قٌس الهبللً والذي كتب كتابه هذا فً القرن الثالث 
للهجرة ، علما بؤن شٌخهم المفٌد والذي جاء بالقرن الخامس للهجرة قد أنكر 

كتاب سلٌم بن قٌس وضعفه ، ولكن األهواء والبؽض آلل البٌت جعلهم ٌؤخذون 
. كل ما هو موافق لدٌنهم الخبٌث 



 
هللا علٌها ما كانت راضٌه بزواجها من   الفروع أنها سبلمفًرو  الكلٌنى - 

ماٌبكٌك   0فقال لهاتبكً السبلم وهى  إذ دخل علٌها أبوها علٌه: علٌه السبلمعلً
 ،  زوجتك ولكن هللا زوجكأنا وما ، زوجتكه  أهلً خٌر منه مافًفوهللا لو كان 

 أباها دمعت  أبصرتلما، برٌدة ولما دخل علٌها أبوها صلوات هللا علٌه ومعه
 .وشدءة الؽم وكثرة الهم قلة الْطعم: قالت    ابنتً قال ما ٌبكٌك ٌا ، عٌناها

 150_1/149فً كتاب كشؾ الؽمة فً معرفة األبمة لؤلربلً ج

 
بزواجها من علً بن  أن فاطمة ما كانت راضٌة: ورو  الكلٌنً فً الفروع - 

.  وهللا قد اشتد حزنً ، واشتدت فاقتً ، وطال سقمً: أبً طالب وقالت 

 فً االحتجاج للطبرسً أن فاطمة سبلم هللا علٌها قالت ألمٌر المإمنٌن علٌه السبلم- 
 . ٌا ابن أبً طالب ، ما اشتملت شٌمة الجنٌن ، وقعدت حجرة الظنٌن  : 

 : 555 الشٌخ الصدوق ص- األمالً ، فاطمة الزهراء تضرب علً بن ابً طالب- 
 

الحابط الذي  ٌا بن عم ، بعت : (علٌهما السبلم  )فلما أتى المنزل قالت له فاطمة 
:   قال  فؤٌن الثمن: قالت . نعم ، بخٌر منه عاجبل وآجبل : ؼرسه لك والدي   قال 

أنا : فاطمة  قالت. المسؤلة قبل أن تسؤلنً  دفعته إلى أعٌن استحٌٌت أن أذلها بذل
! منه درهم  جابعة ، وابناي جابعان ، وال أشك إال وأنك مثلنا فً الجوع ، لم ٌكن لنا

: فقالت  . ٌا فاطمة ، خلٌنً: ، فقال علً  (علٌه السبلم  )وأخذت بطرؾ ثوب علً 
 ) رسول هللا على ( علٌه السبلم )فهبط جبربٌل . ال وهللا ، أو ٌحكم بٌنً وبٌنك أبً 

اقرأ علٌا منً  : ٌا محمد السبلم ٌقربك السبلم وٌقول: فقال  (صلى هللا علٌه وآله 
فلما أتى  . بثوبه أن تضربً على ٌدٌه وال تلمزي لٌس لك: السبلم وقل لفاطمة 

فاطمة مبلزمة  وجد (علٌه السبلم  )منزل علً  (صلى هللا علٌه وآله  )رسول هللا 
  : قالت ٌا بنٌة ، ما لك مبلزمة لعلً  : ، فقال لها  (علٌه السبلم  )لعلً 

منه درهما  ٌا أبه ، باع الحابط الذي ؼرسته له باثنً عشر ألؾ درهم ولم ٌحبس لنا
: وٌقول  ٌا بنٌة ، إن جبربٌل ٌقربنً من ربً السبلم ،: فقال . نشتري به طعاما 

. على ٌدٌه  لٌس لك أن تضربً: أقول لك  أقرئ علٌا من ربه السبلم ، وأمرنً أن
 . فإنً استؽفر هللا ، وال أعود أبدا : (علٌها السبلم  )قالت فاطمة 

  555-ص:الشٌخ الصدوق  - األمالً
  116-ص:السٌد هاشم البحرانً  - 1مدٌنة المعاجز ج

 46-ص:العبلمة المجلسً  - 41األنوار ج بحار
 270-ص: الشٌخ محمد مهدي الحابري - 2شجرة طوبى ج

 78-ص:الشٌخ الشرٌفً  - (ع)كلمات اإلمام الحسٌن 
 122-ص:الشٌخ جعفر النقدي  - االنوار العلوٌة

:  من الرواٌات السابقة نستنتج بعض األمور : أقول 

فاطمة رضً هللا عنها لم تكن ترٌد علً رضً هللا عنه  -



فاطمة رضً هللا عنها تشتكً من الهم والؽم فً عٌشها مع علً رضً هللا  -
 عنه

ٌّر علً رضً هللا عنه  -  .فاطمة رضً هللا عنها تع
 .فاطمة رضً هللا عنها تضرب علً رضً هللا عنه  -

:  نؤتً لتحلٌل هذه األمور 

عند الرافضة أن فاطمة رضً هللا عنها معصومة ، والمعصوم عندهم ٌكون  -
من الخطؤ والسهو والنسٌان وؼٌره الكثٌر ، كما أنهم ٌعلمون الؽٌب كله وقد 
بٌنا ذلك سابقا ، فهل فاطمة رضً هللا عنها تعلم أن علٌا سٌكون زوجها 

وبرؼم ذلك بكت ولم تكن ترٌده   وذلك لما سمعت عنه من أوصاؾ وسؤذكر 
 : بعض رواٌاتهم 

رجل دحداح البطن، تحدثنً عنه إنه   إن نساء قرٌش :فاطمة رضً هللا عنها قالت
لمنكبه مشاش كمشاش  طوٌل الذراعٌن ضخم الكرادٌس، أنزع، عظٌم العٌنٌن،

 2/336 القمً.  تفسٌر البعٌر، ضاحك السن ال مال له

 
كان أسمر مربوعاً، وهو إلى القصر أقرب،  : بؤنه وقالوا عن علً رضً هللا عنه

دقٌق األصابع، ؼلٌظ الذراعٌن َحِمش الساقٌن فً عٌنه لٌن عظٌم  عظٌم البطن،
   27مقاتل الطالبٌن   .الجبهة اللحٌة أصلع، ناتا

فهذه أوصاؾ علً رضً هللا عنه التً سمعت بها السٌدة فاطمة رضً هللا عنها ولم 
!! تكن ترٌده ولم تكن تعلم أنه سٌزوجها هللا له   مع إنها معصومة وتعلم الؽٌب 

ٌّر زوجها وتضربه ، برؼم أن النبً  ثم بعد زواجها منه كانت تشتكً من الهموم وتع
 رواه مسلم. الدنٌا متاع وخٌر متاع الدنٌا المرأة الصالحة : صلى هللا علٌه وسلم قال 

سعادة البن آدم ثبلث، وشقاوة البن آدم ثبلث فمن سعادة  :وقال صلى هللا علٌه وسلم 
الصالحة، و المركب الصالح، و المسكن الواسع، و شقوة البن آدم  الزوجة: ابن آدم 
 :المحدث سعد بن أبً وقاص :الراوي. المسكن السوء، و المرأة السوء، و المركب السوء: ثبلث 

 صحٌح  :خبلصة حكم المحدث 4692 :الصفحة أو الرقم - الجامع الصؽٌر :المصدر- السٌوطً 

 

الدنٌا شًء أفضل من  متاع ولٌس من متاع  إنما الدنٌا:وقال صلى هللا علٌه وسلم 
: الصفحة أو الرقم- صحٌح ابن ماجه : المصدر- األلبانً : عبدهللا بن عمرو بن العاص المحدث: الراوي. المرأة الصالحة 

 صحٌح : خبلصة حكم المحدث 1516
 

ٌنفقه على عٌاله  دٌنار. الرجل  ٌنفقه أفضل دٌنار: قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
ودٌنار ٌنفقه على أصحابه فً سبٌل . الرجل على دابته فً سبٌل هللا  ودٌنار ٌنفقه. 
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وأي رجل أعظم أجرا من : ثم قال أبو قبلبة . وبدأ بالعٌال : قال أبو قبلبة  . هللا
 رواه مسلم. ٌعفهم ، أوٌنفعهم هللا به ، وٌؽنٌهم . رجل ٌنفق على عٌال صؽار 

 
 

عابشة : الراوي . ألهلً خٌركم و أنا، ألهله خٌركم خٌركم :كما قال صلى هللا علٌه وسلم 

 4100: الصفحة أو الرقم- الجامع الصؽٌر : المصدر- السٌوطً : و ابن عباس و معاوٌة بن أبً سفٌان المحدث
 صحٌح : خبلصة حكم المحدث

ألهله، و أنا خٌركم ألهلً، ما أكرم  خٌركم خٌركم :وقال صلى هللا علٌه وسلم 
الجامع  :المصدر- السٌوطً  :المحدث علً بن أبً طالب :الراوي . النساء إال كرٌم، و ال أهانهن إال لبٌم

 صحٌح  :خبلصة حكم المحدث 4102 :الصفحة أو الرقم - الصؽٌر

ذكرت بعض الرواٌات الصحٌحة فهل ؼابت هذه األحادٌث عن فاطمة رضً هللا 
عنها ، وهل ؼابت عن علً رضً هللا عنه علما بؤن الرواٌة األخٌرة هو الذي 

فؤٌن عقول الرافضة بطعوناتهم فً . ذكرها عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
ٌّره  سٌدة نساء العالمٌن واتهامها بؤنها امرأة ؼٌر صالحة مع زوجها فهً تعٌبه وتع

!! بل وتضربه 

 

ولكنها عندنا أهل السنة والجماعة سٌدة نساء أهل الجنة وما حصلت على هذه 
المنزلة إال بإٌمانها وأخبلقها العالٌة ، ولم تحصل على هذه المنزلة بنسبها لرسول 

 (. ومن بطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه )هللا صلى هللا علٌه وسلم 

من - عن النبً صلى هللا علٌه و سلم قال - رضً هللا عنه قال– عن أبً هرٌرة  
نفس عن مإمن كربة من كرب الدنٌا نفس هللا عنه كربة من كرب ٌوم القٌامة ، ومن 
ٌسر على معسر ٌسر هللا علٌه فً الدنٌا و اآلخرة ، ومن ستر مسلما ستره هللا فى 

و من سلك . الدنٌا و اآلخرة ، و هللا فً عون العبد ما كان العبد فً عون أخٌه 
طرٌقا ٌلتمس فٌه علما سهل هللا به طرٌقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم فً بٌت من 
بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا و ٌتدارسونه بٌنهم إال نزلت علٌهم السكٌنة و ؼشٌتهم 

عمله لم ٌسرع  الرحمة و حفتهم المبلبكة و ذكرهم هللا فً من عنده ، و من بطؤ به
  .رواه مسلم بهذا اللفظ -به نسبه 

 وأنذر عشٌرتك }: علٌه وسلم حٌن أنزل هللا عز وجل  صلى هللا قام رسول هللا
 أؼنً ال اشتروا أنفسكم ،- أو كلمة نحوها  - ٌا معشر قرٌش: ) قال .  { األقربٌن
، ٌا عباس بن عبد  شٌبا هللا من عنكم أؼنً ال ، ٌا بنً مناؾ شٌبا هللا عنكم من
 هللا من عنك أؼنً ال هللا ، وٌا صفٌة عمة رسول شٌبا هللا من عنك أؼنً ال المطلب
 شٌبا هللا من عنك أؼنً ال ، مالً من ، وٌا فاطمة بنت محمد ، سلٌنً ما شبت شٌبا
 رواه البخاري( . 
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. وأترك التعلٌق لكل ذي لب 

 

  علً بن أبً طالب رضً هللا عنه -3

 

 علً رضً هللا عنه قد ناله الكثٌر والكثٌر من هذه المطاعن علما بؤنه أول إمام 
عندهم وهو أبو األبمة وقد ذكرنا فً طعنهم بالسٌدة فاطمة رضً هللا عنها كٌؾ 

: كانت تضربه حسب أقوالهم 

سؤذكر بعض رواٌات الرافضة التً طعنت فً علً بن أبً طالب رضً هللا عنه 
وسؤعلق علٌها مختصرا ، ثم سؤروي بعض فضابله ومناقبه من مروٌات أهل 

. السنة والجماعة الذٌن حفظوا قدره ومنزلته بعكس الرافضة 

: رواٌات الرافضة - 

محمد بن الحسٌن بن أبً الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن  -
ابن جمٌل، عن جابر بن ٌزٌد، عن أبً جعفر علٌه  مروان، عن المنخل

ٌسٌر بك فٌبلػ بك من المشرق إلى المؽرب  ألك حمار جابر ٌا :السبلم قال
جعفر  فقال أبو أبا جعفر وأنً لً هذا  جعلت فداك ٌا :فً ٌوم واحد  فقلت

علٌه واله  ألم تسمع قول رسول هللا صلى هللا ذاك أمٌر المإمنٌن :علٌه السبلم
 .  وهللا لتركبن السحاباألسبابوهللا لتبلؽن : فً علً علٌه السبلم

 [322][317] بالمفٌد الملقب محمد بن محمد بن النعمان- 1ج-االرشاد فً معرفة حجج هللا على العباد
 

حاشاه من ذلك  )أصبح علً رضً هللا عنه وأرضاه عند الرافضة حمارا : أقول 
أهذا تقدٌر إمامهم األول   ولكنه عندنا إماما وصحابً جلٌل !! (رضً هللا عنه 

. رضً هللا عنه وأرضاه 
 

أتً عمر بامرأة قد تعلقت : روي عن أبً عبد هللا جعفر الصادق أنه قال -
برجل من األنصار كانت تهواه ولم تقدر علٌه، فذهبت وأخذت بٌضة وصبت 

فقال عمر . زنا بً هذا الرجل: البٌاض على ثٌابها وبٌن فخذٌها ثم قالت
ماذا تر   فنظر علً إلى بٌاض على ثوب المرأة وبٌن فخذٌها،ثم : لعلً

 40/303بحار األنوار .حكم بؤنه بٌاض بٌض

 

لقد أمرنا هللا بكؾ البصر وعلً رضً هللا عنه من أتقى الناس فهل عند : أقول 
 الرافضة أن علً ال ٌمتثل ألوامر هللا وٌنظر إلى عورات النساء   

 
ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها) - ْضِرَب َمَثبلً مَّن ٌَ ًٌِ أَن  ْسَتْح ٌَ َ الَ   ، فقالوا 26البقرة ( – إِنَّن هللاَّن

علً رضً هللا عنه وأن ما فوقها هو الرسول صلى هللا  أن البعوضة هو



 ) عبد هللا القمً بسنده عن أبً إبراهٌمعلٌه وسلم ، فً رواٌتهم عن علً بن 
 وتفسٌر 1/30تفسٌر القمً  ( – هً أمٌر المإمنٌن ، وما فوقها رسول هللا: البعوضه 

 1/25العٌاشً 
 

علما بؤن عبلمتهم أبو جعفر بن محمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً 
 : 199 علل المسوخ واصنافها صفحة 239 باب –الملقب بالصدوق قال فً كتابه علل الشرابع 

بؤن البعوض كان رجبل ٌستهزئ باألنبٌاء علٌهم السبلم وٌشتمهم وٌكلح فً 
 . !!  وجوههم وٌصفق بٌدٌه فمسخه هللا بعوضا

فهل علً رضً هللا عنه له هذه الصفات ٌا رافضة    
 

ابن جرٌر الطبرسً الرافضً لعلً انه خطب بالكوفة عند  فً خطبة ٌنسبها -
أنا / ........ خطبة طوٌلة هذا بعض منها  منصرفه من النهروان فقال فً

برٌا  وفً الزبور  اري  وعند الهند   اسمً فً اإلنجٌل  الٌا  وفً التوراة
كابر  وعند الروم  بطرٌسا  وعند الفرس جبٌر  وعند الترك  تبٌر  وعند 

وعند الحبشة  بترٌك  وعند امً  حٌدرة   بوسً  الزنج  حٌتر  وعند الكهنة
مٌمون  وعند العرب  علً  وعند األرمن  فرٌق  وعند أبً    وعند ظبري

   ظهٌرا
مخصوص فً القرآن بؤسماء احذروا أن تؽلبوا علٌها فتضلوا فً  أال وانً

وأنا ذلك الصادق وأنا المإذن  (هللا مع الصادقٌن  إن )دٌنكم ٌقول عز وجل 
 (مإذن بٌنهم أن لعنة هللا على الظالمٌن  وأذن )فً الدنٌا واآلخرة فً قوله 

 33ص  - بشارة المصطفى لشٌعة المرتضى/ كتاب . الخ الخطبة................. 

فهو عندنا الكرار !! إن كان علً رضً هللا عنه عندكم ٌا رافضة بوسً : أقول 
. المرتضى رضً هللا عنه 

  

حدثنً أبً ، عن ابن أبً عمٌر ، عن أبً بصٌر ، : قال  : علً بن إبراهٌم -
صلى هللا علٌه وآله - انتهى رسول هللا  : قال - علٌه السبلم- عن أبً عبد هللا 

وهو نابم فً المسجد وقد جمع رمبل - علٌه السبلم - المإمنٌن  إلى أمٌر- 
األرض ، فقال  قم ٌا دابة : (له  )رأسه علٌه ، فحركه برجله ثم قال  ووضع

 أفٌسمً بعضنا- صلى هللا علٌه وآله - ٌا رسول هللا : رجل من أصحابه 
ال وهللا ما هو إال له خاصة وهً الدابة التً ذكرها : بعضا بهذا االسم   فقال 

وإذا وقع القول علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم  ) : فً كتابه هللا
ٌا علً ، إذا كان آخر الزمان : ثم قال  . (الناس كانوا بآٌاتنا ال ٌوقنون  أن

السٌد هاشم - مدٌنة المعاجز  . هللا فً أحسن صورة ومعك مٌسم تسم به أعداءك أخرجك

 ،  74 ص 4الكاشانً ج  الفٌض- ، التفسٌر الصافً  - 91 – 90 ص 3البحرانً ج 



اعتبرها ابن شهر  والرواٌة موجودة فً كل كتب تفاسٌر الرافضة وؼٌرها بل
 آشوب منقبة فً كتابه مناقب آل أبً طالب

أهذا قدر علً بن أبً طالب عندكم ٌا رافضة   لقد كرم هللا اإلنسان : أقول - 
 فقال عز من كثٌر ممن خلق ومن باب أولى أنه فضله على الدوابعلى وفضله 
ْمَنا َبِنً آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفً اْلَبرِّ : قابل  َباِت  َولََقْد َكرَّن ٌِّ َن الطَّن َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ْلَناُهْم َعلَى َكِثٌرٍم  ْن َخلَْقَنا َتْفِضٌبلً  َوَفضَّن مَّن   .اإلسراء -(70) مِّ

 
 !!الشٌطان ٌحب علً - 

ًّ بن موسى الرضا علٌه السبلم اّنه قال -  ًّ علٌه الّسبلم : عن عل  كنت: قال عل
جالساً عند الكعبة فإذا شٌخ محدودب قد سقط حاجباه على عٌنٌه من شّدة الكبر ، 

ًّ  وفً ٌده عّكازة وعلى رأسه برنس أحمر ، وعلٌه مدرعة من الشعر ، فدنا إلى النب
ًّ مسند ظهره على الكعبة ، فقال  صلى هللا ٌا رسول هللا اُدع : علٌه وآله وسلّم والنب

خاب سعٌك ٌا شٌخ ، وظّل : بالمؽفرة ، فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلّم  لً
  .عملك

  ذلك اللعٌن: ال ، قال : ٌا أبا الحسن أتعرفه   قلت : فلّما تولًّ الشٌخ قال لً 
فعدوت خلفه حتى لحقته وصرعته إلى األرض ، وجلست : قال علً علٌه الّسبلم 

ال تفعل ٌا أبا الحسن فاّنً : صدره ، ووضعت ٌدي فً حلقه ألخنقه ، فقال لً  على
وما أبؽضك أحد  جّداً  إنً ألحّبك المنظرٌن إلى ٌوم الوقت المعلوم ، وهللا ٌا علً من

 باب 13 ح148 : 27البحار  . ولد زنا ، فضحكت وخلٌّت سبٌله إال شركت أباه فً أّمه فصار

 الرضا علٌه السبلم  عن عٌون أخبار5

 :وفً رواٌة أخر  

رجعنا من حج بٌت هللا مع رسول هللا  قال لما-  بن عباسعبد هللا ٌرفعه إلى باإلسناد
 علٌه فتبسم صلى الوحًظهر  إذصلى هللا علٌه وآله فجلسنا حوله وهو فً مسجده 
رسول هللا مم تبسمت قال من  هللا علٌه وآله تبسما شدٌدا حتى بانت ثناٌاه فقلنا ٌا

أبو  أنا فقال أمامنا الذيذا   فقالوا منأمامهم اجتاز ٌنفر وهم ٌتلون علٌنا فوقؾ إبلٌس
 أبًأتسبون موالكم علً بن  مرة فقالوا تسمع كبلمنا فقال نعم سوأة لوجوهكم وٌلكم

وٌلكم أنسٌتم قول نبٌكم   علمت انه موالنا فقالأٌنفقالوا له أبا مرة من  (ع)طالب 
شٌعته وموالٌه فقال ما   مرة أنت منأبا من كنت مواله فعلً مواله فقالوا ٌا باألمس

 من ابؽضه احد منكم إال شاركته فً ولده ألنه أحبه  من شٌعته وموالٌه ولكنًأنا
 مرة أتقول أبافقالوا ٌا  (واألوالد األموالوشاركهم فً )وذلك قول هللا تعالى  وماله

 عبدت هللا أنً  فٌه اسمعوا وٌلكم منى اعلمواأقول أنشٌبا قال وما ترٌدون  فً علً
 هللا الجان شكوت إلى هللا تعالى عز فلما اهلك  سنةألؾتعالى فً الجان اثنً عشر 

  سنةألؾأثنً عشر  هللا تعالى فٌها  بى إلى السماء الدنٌا فعبدتفؤوتًوجل الوحدة 
 مر علٌنا نور إذفبٌنا نحن كذلك نسبح هللا تعالى ونقدسه  المبلبكة  معأخر 



 نور ملك مقرب أو مرسل نبًفخرت المبلبكة عند ذلك سجدا فقلنا نور  شعشعانً
 مرسل وال ملك مقرب هذا نور علً بن أبى  نبًوجل ال عز  النداء من قبلفإذا

 طالب القمً البى الفضل سدٌد الدٌن شاذان بن جبرابٌل بن اسماعٌل ابن أبً- الفضابل .  محمدأخى (ع)طالب 

وكان من مشاٌخ االجازة، رو  عنه فخاربن معد  (البحار) المذكور فً (ازاحة العلة)وهو صاحب كتاب - نزٌل المدٌنة النبوٌة 
 وقد عاصر ابن إدرٌس،" المطبوع فً النجؾ  " (بشارة المصطفى)العماد الطبر  صاحب كتاب  الموسو  و رو  هو عن أبٌه وعن

  ه 1381- م  1962 ه  منشورات المطبعة الحٌدرٌة ومكتبتها فً النجؾ االشرؾ 660وتوفً فً حدود سنة 

هذا ٌدل على أنكم ال تعتقدوا بإٌمان علً بن أبً طالب : أقول عن تلك الرواٌتٌن 
: رضً هللا عنه ، والدلٌل بٌنً وبٌنكم القرآن 

ِبُعوْا ُخُطَواِت : ٌقول تعالى  ٌِّباً َوالَ َتتَّن ا ِفً األَْرِض َحبلاَلً َط اُس ُكلُوْا ِممَّن َها النَّن ٌُّس ا أَ ٌَ
ِبٌنٌر  ُه لَُكْم َعُدوٌّق مُّس َطاِن إِنَّن ٌْ  168- البقرة  . الشَّن

ُه لَُكْم : وٌقول  َطاِن إِنَّن ٌْ ِبُعوْا ُخُطَواِت الشَّن ْلِم َكآفَّنًة َوالَ َتتَّن َها الَّنِذٌَن آَمُنوْا اْدُخلُوْا ِفً السِّ ٌُّس ا أَ ٌَ
ِبٌنٌر   208- البقرة  . َعُدوٌّق مُّس

ٌَُبتُِّكنَّن آَذاَن األَْنَعاِم :وٌقول تعالى عن قول إبلٌس  ُهْم َفلَ ُهْم َوآلُمَرنَّن نَّن ٌَ ُهْم َوألَُمنِّ  َوألُِضلَّننَّن
ن ُدوِن هللّاِ َفَقْد َخِسَر ُخْسَراناً  اً مِّ ٌّ َطاَن َولِ ٌْ ِخِذ الشَّن تَّن ٌَ ٌُِّرنَّن َخْلَق هللّاِ َوَمن  ٌَُؽ ُهْم َفلَ َوآلُمَرنَّن

ِبٌناً   129- النساء . مُّس

نِزُع َعْنُهَما : وٌقول تعالى  ٌَ ِة  َن اْلَجنَّن ُكم مِّ ٌْ َطاُن َكَما أَْخَرَج أََبَو ٌْ ُكُم الشَّن ْفِتَننَّن ٌَ ا َبِنً آَدَم الَ  ٌَ
ا َجَعْلَنا  ُث الَ َتَرْوَنُهْم إِنَّن ٌْ َراُكْم ُهَو َوَقِبٌلُُه ِمْن َح ٌَ ُه  ُهَما َسْوَءاِتِهَما إِنَّن ٌَ ٌُِر لَِباَسُهَما لِ

ٌُْإِمُنونَ  اء لِلَّنِذٌَن الَ  ٌَ اِطٌَن أَْولِ ٌَ  27- األعراؾ .  الشَّن

 هللا ٌا اتقواهل معنى هذا أن علٌا رضً هللا عنه ؼٌر مإمن حسب دلٌل هذه اآلٌة ، 
رافضة وهللا لقد طعنتم بعلً رضً هللا عنه وأرضاه 

سؤكتفً بطعوناتهم هذه وإال فوهللا هناك العدٌد والعدٌد من رواٌاتهم واتهاماتهم *  
للصحابً الجلٌل علً بن أبً طالب ، فمنها ما وصفوه بالجبن بحٌث تضرب 

وأخر  ال ٌقٌم حدود هللا ، وأخر  ٌشتكً لؽٌر هللا ، وأخر  ، زوجته وهو ساكت 
ٌزوج ابنته لكافر حسب زعمهم خوفا منه وهو عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 
فعندهم أن عمر كافر وقد تزوج بنت علً أم كلثوم ورووا رواٌة عن جعفر ٌقول 

ذلك فرج ؼصبناه فهل تؽصب بنت الكرار     

سؤذكر هنا فضابل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه عند أهل السنة والجماعة 
كً ٌعلم الناس من المحب آلل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ومن المبؽض 

. لهم 

رواٌات أهل السنة والجماعة فً مناقب وفضابل علً ابن أبً طالب رضً هللا 
: عنه 



: من صحٌح البخاري  -

رضً هللا  القرشً الهاشمً أبً الحسن علً بن أبً طالب باب مناقب* 
 عمر  وقالأنت منً وأنا منك لعلً عنه وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم

  علٌه وسلم وهو عنه راض توفً رسول هللا صلى هللا
 
 سهل بن سعد عن أبً حازم عن عبد العزٌز حدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا - 

 ألعطٌن الراٌة ؼدا قالهللا علٌه وسلم  أن رسول هللا صلى رضً هللا عنه
فبات الناس ٌدوكون لٌلتهم أٌهم ٌعطاها فلما  قال رجبل ٌفتح هللا على ٌدٌه

كلهم ٌرجو أن  علٌه وسلم أصبح الناس ؼدوا على رسول هللا صلى هللا
فقالوا ٌشتكً عٌنٌه ٌا رسول هللا قال  علً بن أبً طالب أٌن فقالٌعطاها 

كؤن لم   فلما جاء بصق فً عٌنٌه ودعا له فبرأ حتىفؤتونً به فؤرسلوا إلٌه
ٌكونوا مثلنا  ٌا رسول هللا أقاتلهم حتى علً ٌكن به وجع فؤعطاه الراٌة فقال

وأخبرهم  انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسبلمفقال 
فٌه فوهللا ألن ٌهدي هللا بك رجبل واحدا خٌر  بما ٌجب علٌهم من حق هللا

 . النعم حمر لك من أن ٌكون لك

 

قد تخلؾ عن  علً كان قال سلمة عن ٌزٌد بن أبً عبٌد عن حاتم حدثنا قتٌبة حدثنا- 
وكان به رمد فقال أنا أتخلؾ عن رسول هللا  خٌبر علٌه وسلم فً النبً صلى هللا
فلحق بالنبً صلى هللا علٌه وسلم فلما كان مساء  علً وسلم فخرج صلى هللا علٌه

ألعطٌن الراٌة  التً فتحها هللا فً صباحها قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اللٌلة
 ٌحب هللا ورسوله ٌفتح هللا علٌهأو قال  لٌؤخذن الراٌة ؼدا رجبل ٌحبه هللا ورسوله أو

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فؤعطاه علً وما نرجوه فقالوا هذا بعلً فإذا نحن
. ففتح هللا علٌه الراٌة

رجبل جاء  أن أبٌه عن حازم عبد العزٌز بن أبً حدثنا عبد هللا بن مسلمة حدثنا- 
 عند المنبر قال فٌقول ماذا علٌا ٌدعو المدٌنة فقال هذا فبلن ألمٌر بن سعد سهل إلى

وما  فضحك قال وهللا ما سماه إال النبً صلى هللا علٌه وسلم أبو تراب قال ٌقول له
كٌؾ ذلك قال  عباس أبا وقلت ٌا سهبل كان له اسم أحب إلٌه منه فاستطعمت الحدٌث

 فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم ثم خرج فاضطجع فً المسجد فاطمة على علً دخل
المسجد فخرج إلٌه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص   قالت فًأٌن ابن عمك

. مرتٌن  أبا تراب اجلس ٌافٌقول  فجعل ٌمسح التراب عن ظهره التراب إلى ظهره

 سعد بن عبٌدة عن أبً حصٌن عن زابدة عن حسٌن حدثنا محمد بن رافع حدثنا- 
ذاك  فذكر عن محاسن عمله قال لعل عثمان فسؤله عن عمر ابن قال جاء رجل إلى

فذكر محاسن عمله قال هو  علً ٌسوءك قال نعم قال فؤرؼم هللا بؤنفك ثم سؤله عن
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ثم قال لعل ذاك ٌسوءك قال أجل  بٌته أوسط بٌوت النبً صلى هللا علٌه وسلم ذاك
. انطلق فاجهد علً جهدك  قال فؤرؼم هللا بؤنفك

إبراهٌم بن  قال سمعت سعد عن شعبة حدثنا ؼندر حدثنا محمد بن بشار حدثنً- 
منً  أما ترضى أن تكون لعلً قال النبً صلى هللا علٌه وسلم قال أبٌه عن سعد

. موسى  من هارون بمنزلة

هذه بعض مناقبه رضً هللا عنه من صحٌح اإلمام البخاري  رحمه هللا ، أما مناقبه 
: فً صحٌح اإلمام مسلم رحمه هللا 

 وعبٌد هللا الصباح وأبو جعفر محمد بن التمٌمً ٌحٌى بن ٌحٌى حدثنا -
البن  واللفظ ٌوسؾ بن الماجشون كلهم عن وسرٌج بن ٌونس القوارٌري
 سعٌد عن بن المنكدر محمد حدثنا الماجشون ٌوسؾ أبو سلمة حدثنا الصباح

قال رسول هللا  قال أبٌه عن بن سعد بن أبً وقاص عامر عن بن المسٌب
إال أنه ال نبً  موسى من هارون أنت منً بمنزلة لعلً صلى هللا علٌه وسلم

 فحدثته بما حدثنً سعدا فلقٌت سعدا فؤحببت أن أشافه بها سعٌد قال بعدي
فقال نعم  فقال أنا سمعته فقلت آنت سمعته فوضع إصبعٌه على أذنٌه عامر

 .وإال فاستكتا 

 

محمد بن  ح وحدثنا شعبة عن ؼندر حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة وحدثنا -
 عن الحكم عن شعبة حدثنا بن جعفر محمد قاال حدثنا وابن بشار المثنى

خلؾ رسول هللا  قال سعد بن أبً وقاص عن وقاص مصعب بن سعد بن أبً
فقال ٌا رسول هللا  تبوك فً ؼزوة علً بن أبً طالب صلى هللا علٌه وسلم

 هارون منً بمنزلة أما ترضى أن تكون النساء والصبٌان فقال تخلفنً فً
 حدثنا أبً حدثنا هللا بن معاذ عبٌد حدثنا ؼٌر أنه ال نبً بعدي موسى من
. فً هذا اإلسناد  شعبة

 

حاتم وهو  وتقاربا فً اللفظ قاال حدثنا ومحمد بن عباد قتٌبة بن سعٌد حدثنا -
 أبٌه عن وقاص عامر بن سعد بن أبً عن مسمار بكٌر بن عن ابن إسمعٌل
فقال  التراب أبا فقال ما منعك أن تسب سعدا معاوٌة بن أبً سفٌان قال أمر

علٌه وسلم فلن أسبه ألن  أما ما ذكرت ثبلثا قالهن له رسول هللا صلى هللا
سمعت رسول هللا صلى هللا  تكون لً واحدة منهن أحب إلً من حمر النعم

ٌا رسول هللا خلفتنً  علً ٌقول له خلفه فً بعض مؽازٌه فقال له علٌه وسلم
ترضى أن  أما وسلمالنساء والصبٌان فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه  مع

 وسمعته ٌقول ٌوم إال أنه ال نبوة بعدي موسى من هارون تكون منً بمنزلة
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قال فتطاولنا  ألعطٌن الراٌة رجبل ٌحب هللا ورسوله وٌحبه هللا ورسوله خٌبر
ودفع الراٌة إلٌه ففتح  فؤتً به أرمد فبصق فً عٌنه علٌا ادعوا لًلها فقال 

رسول هللا  دعا أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع هللا علٌه ولما نزلت هذه اآلٌة
. اللهم هإالء أهلًفقال  وحسٌنا وحسنا وفاطمة علٌا صلى هللا علٌه وسلم

 

 سهٌل عن ٌعنً ابن عبد الرحمن القاري ٌعقوب حدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا -
 خٌبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ٌوم أن أبً هرٌرة عن أبٌه عن

بن  عمر قال ٌدٌه ألعطٌن هذه الراٌة رجبل ٌحب هللا ورسوله ٌفتح هللا على
إال ٌومبذ قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها  ما أحببت اإلمارة الخطاب

 فؤعطاه إٌاها بن أبً طالب علً وسلم قال فدعا رسول هللا صلى هللا علٌه
شٌبا ثم وقؾ ولم  علً  قال فسارامش وال تلتفت حتى ٌفتح هللا علٌكوقال 

قاتلهم حتى ٌشهدوا أن ٌا رسول هللا على ماذا أقاتل الناس قال  ٌلتفت فصرخ
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم  هللا وأن محمدا رسول هللا فإذا ال إله إال

. هللا وأموالهم إال بحقها وحسابهم على

 

 حدثنا زهٌر قال ابن علٌة جمٌعا عن وشجاع بن مخلد زهٌر بن حرب حدثنً -
 قال انطلقت أنا حٌان ٌزٌد بن حدثنً حٌان أبو حدثنً  بن إبراهٌملإسماعً

 فلما جلسنا إلٌه قال له زٌد بن أرقم إلى وعمر بن مسلم وحصٌن بن سبرة
 رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خٌرا كثٌرا زٌد لقد لقٌت ٌا حصٌن

خٌرا كثٌرا حدثنا  زٌد وسمعت حدٌثه وؼزوت معه وصلٌت خلفه لقد لقٌت ٌا
وهللا لقد  ما سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ٌا ابن أخً زٌد ٌا

كبرت سنً وقدم عهدي ونسٌت بعض الذي كنت أعً من رسول هللا صلى 
هللا  فاقبلوا وما ال فبل تكلفونٌه ثم قال قام رسول هللا علٌه وسلم فما حدثتكم

فحمد  والمدٌنة مكة بٌن صلى هللا علٌه وسلم ٌوما فٌنا خطٌبا بماء ٌدعى خما
أما بعد أال أٌها الناس فإنما أنا بشر ٌوشك  وذكر ثم قال هللا وأثنى علٌه ووعظ

أولهما كتاب هللا فٌه الهد   ربً فؤجٌب وأنا تارك فٌكم ثقلٌن أن ٌؤتً رسول
 فحث على كتاب هللا ورؼب فٌه ثم واستمسكوا به والنور فخذوا بكتاب هللا

بٌتً أذكركم هللا  وأهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل بٌتً أذكركم هللا فً أهل قال
ألٌس نساإه من أهل بٌته  زٌد ومن أهل بٌته ٌا حصٌن  فقال لهفً أهل بٌتً

بٌته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم  قال نساإه من أهل بٌته ولكن أهل
قال كل هإالء حرم الصدقة  عباس وآل جعفر وآل عقٌل وآل علً قال هم آل

 عن ٌعنً ابن إبراهٌم حسان حدثنا بن بكار بن الرٌان محمد وحدثنا نعم قال
عن النبً صلى هللا  زٌد بن أرقم عن ٌزٌد بن حٌان عن سعٌد بن مسروق

أبو بكر بن أبً  حدثنا زهٌر وسلم وساق الحدٌث بنحوه بمعنى حدٌث علٌه
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 جرٌر أخبرنا إسحق بن إبراهٌم ح وحدثنا محمد بن فضٌل حدثنا شٌبة
 وزاد فً حدٌث لإسماعً بهذا اإلسناد نحو حدٌث أبً حٌان كبلهما عن

على الهد   كتاب هللا فٌه الهد  والنور من استمسك به وأخذ به كان جرٌر
ٌعنً ابن  حسان حدثنا الرٌان محمد بن بكار بن حدثناومن أخطؤه ضل 

قال  زٌد بن أرقم عن ٌزٌد بن حٌان عن سعٌد وهو ابن مسروق عن إبراهٌم
لقد رأٌت خٌرا لقد صاحبت رسول هللا صلى هللا علٌه  دخلنا علٌه فقلنا له
 أالؼٌر أنه قال  حٌان أبً الحدٌث بنحو حدٌث وساق وسلم وصلٌت خلفه

وإنً تارك فٌكم ثقلٌن أحدهما كتاب هللا عز وجل هو حبل هللا من اتبعه كان 
فقلنا من أهل بٌته نساإه قال ال   وفٌهالهد  ومن تركه كان على ضبللة على

 العصر من الدهر ثم ٌطلقها فترجع إلى واٌم هللا إن المرأة تكون مع الرجل
 .أبٌها وقومها أهل بٌته أصله وعصبته الذٌن حرموا الصدقة بعده

فً شرح اإلمام النووي على صحٌح مسلم بٌن ظاهر : مبلحظة على هذه الرواٌة * 
 من أهل: فقلنا  ): قوله فً الرواٌة األخر  : التناقض بالرواٌتٌن فقال رحمه هللا 

كلها ؛ فقد كان فً  قرٌش هم: إلبطال قول من قال  هذا دلٌل ( ال: بٌته نساإه قال 
 رضً هللا وأم حبٌبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وحفصة ، عابشة قرشٌات ، وهن نسابه

نساإه من أهل بٌته ، ولكن أهل بٌته من  ): عنهن وأما قوله فً الرواٌة األخر  
 (ال : من أهل بٌته نساإه قال  ): فقلنا  : وفً الرواٌة األخر  : قال (الصدقة  حرم

 مسلم فً معظم الرواٌات فً ؼٌر والمعروؾ فهاتان الرواٌتان ظاهرهما التناقض ،
على أن المراد أنهن من  أنه قال نساإه لسن من أهل بٌته ، فتتؤول الرواٌة األولى

ثقبل  أهل بٌته الذٌن ٌساكنون ، وٌعولهم ، وأمر باحترامهم وإكرامهم ، وسماهم
ووعظ فً حقوقهم وذكر ، فنساإه داخبلت فً هذا كله ، وال ٌدخلن فٌمن حرم 

نساإه من أهل بٌته ، ولكن  ): فً الرواٌة األولى بقوله  الصدقة ، وقد أشار إلى هذا
 . فاتفقت الرواٌتان (أهل بٌته من حرم الصدقة 

 عن حازم أبً عن أبً حازم عبد العزٌز ٌعنً ابن حدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا -
سهل  قال فدعا مروان رجل من آل المدٌنة قال استعمل على سهل بن سعد

 هللا فقال له أما إذ أبٌت فقل لعن سهل قال فؤبى علٌا فؤمره أن ٌشتم سعد بن
وإن كان  التراب أبً اسم أحب إلٌه من لعلً ما كان سهل فقال التراب أبا

جاء  قال أبا تراب سمً لٌفرح إذا دعً بها فقال له أخبرنا عن قصته لم
أٌن فً البٌت فقال  علٌا فلم ٌجد فاطمة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌت

فقالت كان بٌنً وبٌنه شًء فؽاضبنً فخرج فلم ٌقل عندي فقال  ابن عمك
فجاء فقال ٌا رسول هللا  انظر أٌن هوهللا علٌه وسلم إلنسان  رسول هللا صلى

هللا علٌه وسلم وهو مضطجع قد  هو فً المسجد راقد فجاءه رسول هللا صلى
رداإه عن شقه فؤصابه تراب فجعل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  سقط

 .التراب أبا قم التراب أبا قم ٌمسحه عنه وٌقول
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قاال  بكر ألبً واللفظ بن نمٌر ومحمد بن عبد هللا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا -
 صفٌة بنت شٌبة عن مصعب بن شٌبة عن زكرٌاء عن بن بشر محمد حدثنا

النبً صلى هللا علٌه وسلم ؼداة وعلٌه مرط مرحل  خرج عابشة قالت قالت
فدخل معه ثم  الحسٌن فؤدخله ثم جاء بن علً الحسن من شعر أسود فجاء

لٌذهب عنكم  إنما ٌرٌد هللا فؤدخله ثم قال علً فؤدخلها ثم جاء فاطمة جاءت
.  الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا

 

 : صحٌحة قول النبً صلى هللا علٌه وسلم لعلً رضً هللا عنه ونقل مسلم فً -

إلً أن ال ٌحبنً إال مإمن  النبً األمً فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد والذي
 .منافق وال ٌبؽضنً إال

 

ذكرت بعض فضابل ومناقب علً بن أبً طالب رضً هللا عنه من صحٌح 
البخاري وصحٌح مسلم وهذا ال ٌعنً أن باقً المحدثٌن لم ٌذكروا فضابل صحٌحة 
للصحابً الجلٌل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه بل نقلوا الكثٌر ، ولكنً اكتفٌت 

بهذٌن الصحٌحٌن ألنهما أوثق كتب الحدٌث وأصحها عندنا ،  

هناك أٌضا فضابل أخر  مثل إرسال النبً صلى هللا علٌه وسلم لعلً خلؾ أبً بكر 
رضً هللا عنهما فً الحج لٌقرأ بعض اآلٌات التً نزلت على الحجٌج ، كذلك 

إرساله لعلً رضً هللا عنه لٌساوي القبور وٌطمس الصور ، وأٌضا تسلٌمه الراٌة 
. فً كثٌر من الؽزوات ، وؼٌرها الكثٌر 

 

 

: وعقٌل بن أبً طالب رضً هللا عنهم  وأبنابهالعباس - 4

محمد الباقر عن اإلمام زٌن العابدٌن علٌه السبلم  ذكر المجلسً قال رو  اإلمام- 
فً هذه أعمى فهو فً اآلخرة أعمى وأضل  من كان"بسند معتمد أن هذه اآلٌة 

 865، ص2حٌاة القلوب، ج .. هللا بن عباس وأبٌه نزلت فً حق عبد" سبٌبل

ٌرو  الكلٌنً بسند حسن أنه سؤل سدٌر اإلمام محمد الباقر أٌن كانت ؼٌرة - 
بنً هاشم وشوكتهم وكثرتهم بعد وفاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن ؼلب 

من كان : علً من أبً بكر وعمر وسابر المنافقٌن  فؤجاب اإلمام محمد الباقر
باقٌا من بنً هاشم  جعفر وحمزة اللذان كانا من السابقٌن األولٌن والمإمنٌن 
 الكاملٌن قد ماتا، واالثنان اللذان كانا ضعٌفً الٌقٌن وذلٌلً النفس وحدٌثً عهد
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، وهذه الرواٌة موجودة فً فروع 846حٌات القلوب، الجزء الثانً ص  .. باإلسبلم قد بقٌا، العباس وعقٌل

 .الكافً، المجلد الثالث كتاب الروضة

أن عباسا لم ٌكن من وذكر محمد الباقر المجلسً أنه ٌثبت من أحادٌثنا - 
، 2حٌات القلوب،ج..  (فً عدم كمال اإلٌمان)المإمنٌن الكاملٌن وأن عقٌبل كان مثله 

 866ص

 
 .نزلت فً العباس  فلببس المولى ولببس العشٌر - 
 45الكشً ص  رجال

 
اللهم العن ابنً فبلن واعمً ابصارهما ٌعنً عبد :  ان علٌا علٌه السبلم قال- 
 52رجال الكشً ص . وعبٌد هللا بنا العباس كما فً الهامش هللا

أما العباس رضً هللا عنه فهو عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد : أقول 
وقد ذكرت سابقا بعض فضابله كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحبه وٌوقره ، 

رضً هللا عنه ، 

أن العباس بن عبد )المطلب بن ربٌعة بن الحارث رضً هللا عنه  قال عبد- 
: المطلب ، دخل على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مؽضبا وأنا عنده ، فقال 

إذا تبلقوا بٌنهم ، تبلقوا ! ما لنا ولقرٌش ! ٌا رسول هللا :    قال ما أؼضبك
فؽضب رسول هللا صلى هللا : بوجوه مبشرة ، وإذا لقونا ، لقونا بؽٌر ذلك ، قال 

والذي نفسً بٌده ، ال ٌدخل قلب رجل : علٌه وسلم حتى احمر وجهه ، ثم قال 
من آذ  عمً فقد ! ٌا أٌها الناس :  ، ثم قال اإلٌمان حتى ٌحبكم هلل ولرسوله

 . رواه الترمذي وهو حدٌث حسن صحٌح ( آذانً ، فإنما عم الرجل صنو أبٌه

. ومن مواقؾ العباس رضً هللا عنه مع المسلمٌن فً بداٌة الدعوة - 

قال أبو ذر : بلى ، قال : قلنا : أال أخبركم بإسبلم أبً ذر   قال : قال ابن عباس 
كنت رجبل من ؼفار ، فبلؽنا أن رجبل قد خرج بمكة ٌزعم أنه نبً ، فقلت : 

انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتنً بخبره ، فانطلق فلقٌه ثم رجع ، فقلت : ألخً 
وهللا لقد رأٌت رجبل ٌؤمر بالخٌر وٌنهى عن الشر ، فقلت له : ما عندك   فقال : 
لم تشفنً من الخبر ، فؤخذت جرابا وعصا ، ثم أقبلت إلى مكة ، فجعلت ال : 

: أعرفه ، وأكره أن أسؤل عنه ، واشرب من ماء زمزم وأكون فً المسجد ، قال 
فانطلق إلى : نعم ، قال : قلت : كؤن الرجل ؼرٌب   قال : فمر بً علً فقال 

فانطلقت معه ، ال ٌسؤلنً عن شًء وال أخبره ، فلما أصبحت : المنزل ، قال 
فمر بً : ؼدوت إلى المسجد ألسؤل عنه ، ولٌس أحد ٌخبرنً عنه بشًء ، قال 

انطلق : ال ، قال : قلت : أما نال للرجل ٌعرؾ منزله بعد   قال : علً ، فقال 
إن كتمت : قلت له : ما أمرك ، وما أقدمك هذه البلدة   قال : فقال : معً ، قال 

بلؽنا أنه قد خرج ها هنا رجل : قلت له : فإنً أفعل ، قال : علً أخبرتك ، قال 
ٌزعم أنه نبً ، فؤرسلت أخً لٌكلمه ، فرجع ولم ٌشفنً من الخبر ، فؤردت أن 



أما إنك قد رشدت ، هذا وجهً إلٌه فاتبعنً ، ادخل حٌث ادخل : ألقاه ، فقال له 
، فإنً إن رأٌت أحدا أخافه علٌك ، قمت إلى الحابط كؤنً أصلح نعلً وامض 
أنت ، فمضى ومضٌت معه حتى دخل ودخلت معه على النبً صلى هللا علٌه 

 ): اعرض علً اإلسبلم ، فعرضه فؤسلمت مكانً ، فقال لً : وسلم ، فقلت له 
فقلت  . ( ٌا أبا ذر ، اكتم هذا األمر ، وارجع إلى بلدك ، فإذا بلؽك ظهورنا فؤقبل

والذي بعثك بالحق ، ألصرخن بها بٌن أظهرهم ، فجاء إلى المسجد وقرٌش : 
ٌا معشر قرٌش ، إنً أشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن محمدا عبده : فٌه ، فقال 
قوموا إلى هذا الصابا ، فقاموا فضربت ألموت ، فؤدركنً : فقالوا . ورسوله 

وٌلكم ، تقتلون رجبل من ؼفار ، : العباس فؤكب علً ثم أقبل علٌهم ، فقال 
ومتجركم وممركم على ؼفار ، فؤقلعوا عنً ، فلما أن أصبحت الؽد رجعت ، 

قوموا إلى هذا الصابا ، فصنع بً مثل ما : فقلت مثل ما قلت باألمس ، فقالوا 
: قال . صنع باألمس ، وأدركنً العباس فؤكب علً ، وقال مثل مقالته باألمس 

 رواه البخاري–  .فكان هذا أول إسبلم أبً ذر رحمه هللا 

إذا كان ؼداة االثنٌن فؤتنً أنت : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم للعباس - 
 فؽدا وؼدونا معه وألبسنا كساء وولدك حتى أدعو لك بدعوة ٌنفعك هللا بها وولدك

اللهم اؼفر للعباس وولده مؽفرة ظاهرة وباطنة ال تؽادر ذنبا اللهم احفظه ثم قال 
 رواه الترمذي وحسنه األلبانً–  فً ولده

كان إذا قحطوا : أن عمر بن الخطاب ): قال أنس ابن مالك رضً هللا عنه - 
اللهم إنا كنا نتوسل إلٌك بنبٌنا صلى : استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، فقال 

رواه –  (فٌسقون: هللا علٌه وسلم فتسقٌنا ، وإنا نتوسل إلٌك بعم نبٌنا فاسقنا ، قال 

 البخاري

هذه بعض الرواٌات فً فضابل العباس رضً هللا عنه وأما حبر األمة وترجمان 
هللا بن العباس فسؤذكر لكم بعض فضابله لنر  مد  افتراءات  القرآن عبد

: الرافضة على آل البٌت 

فلما خرج . فوضعت له وضوءا . أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أتى الخبلء )- 
: قلت - فً رواٌة زهٌر قالوا وفً رواٌة أبً بكر " -    من وضع هذا" قال 

 رواه مسلم ( – فقهه! اللهم " قال . ابن عباس 

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان فً بٌت مٌمونة فوضعت له وضوءا )- 
ٌا رسول هللا وضع لك هذا عبد هللا بن عباس : فقالت مٌمونة : من اللٌل قال 

 رواه أحمد بإسناد ثابت صحٌح( –  اللهم فقهه فً الدٌن وعلمه التؤوٌلفقال 

وكان . لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل : عن ابن مسعود قال )- 
ابن حجر العسقبلنً فً فتح الباري واسناده صحٌح ( –  نعم ترجمان القرآن ابن عباس: ٌقول 



ضمنً النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ): وقال ابن عباس رضً هللا عنهما - 
 رواه البخاري–   (اللهم علمه الحكمة: صدره وقال 

ضمنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلٌه )وفً رواٌة أخر  عند ابن ماجه - 
 صححها األلبانً ( اللهم علمه الحكمة وتؤوٌل الكتابوقال 

أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه ): هللا بن عباس رضً هللا عنهما قال  وعن عبد- 
وسلم من آخر اللٌل فصلٌت خلفه فؤخذ بٌدي فجرنً فجعلنً حذاءه فلما أقبل 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على صبلته خنست فصلى رسول هللا صلى هللا 
ٌا :  فقلت ما شؤنً أجعلك حذابً فتخنس: علٌه وسلم فلما انصرؾ قال لً 

رسول هللا أوٌنبؽً ألحد أن ٌصلً حذاءك وأنت رسول هللا الذي أعطاك هللا قال 
ثم رأٌت رسول هللا صلى هللا : فؤعجبته فدعا هللا لً أن ٌزٌدنً علما وفهما قال : 

ٌا رسول هللا الصبلة فقام : علٌه وسلم نام حتى سمعته ٌنفخ ثم أتاه ببلل فقال 
  .رواه أحمد فً اسناد صحٌح وصححه أحمد شاكر ( – فصلى ما أعاد وضوءا

ما : ذكر ابن سعد فً الطبقات أن سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه قال -  
رأٌت أحضر فهما وال ألب لباً وال أكثر علما وال أوسع حلما من ابن عباس ، 

. ولقد رأٌت عمر بن الخطاب ٌدعوه للمعضبلت 

 

هذه بعض فضابل حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن العباس رضً هللا عنهما 
فهل بعد هذه الفضابل ٌفتري الرافضة بتؤوٌلهم لآلٌات وٌطعنون فً آل البٌت   أٌن 

 دعو  محبتهم   هل ذهبت أدراج الرٌاح  

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال لعقٌل بن أبً   وفً عقٌل رضً هللا عنه ، -
حبٌن حبا لقرابتك وحبا لما كنت أعلم من حب عمً  أحبك ٌا أبا ٌزٌد إنً: طالب 
 إٌاك 
 9/276: الصفحة أو الرقم- مجمع الزوابد : المصدر- الهٌثمً : أبو إسحاق المحدث: الراوي

مرسل ورجاله ثقات  : خبلصة حكم المحدث

 

وكما وعدت أعبله سؤذكر مقالة الشٌخ عبد هللا بن محمد زقٌل حفظه هللا وهً 
  ابن عباس لٌس بالمستؽرب طعن الرافضً رضا نصرهللا فً الصحابً: بعنوان 

الحمُد هلِل وبعد ؛  
 

!!!!  أمركم عجٌبٌر ٌا أهَل السنِة 
 



وما وجُه الؽرابِة فً طعِن الرافضً الخبٌث فً ابِن عباسٍم رضً هللاُ عنه    
 

مشكلُة أهِل السنِة أنهم ال ٌعرفون كتَب القوِم ، هإالِء ٌزعمون محبَة آل بٌِت النبً 
صلى هللا علٌه وسلم ، ولكن كتبهم تكذُب هذا الزعم ، تعالوا معً فً جولةٍم تبٌن 

.  كذَب دعوتهم من خبلِل كتبهم 
 

وقبل البدِء أعلُم أن ما سؤنقلُه سٌسبُب جنوَن البقر لبعِضهم ، ولكن من أراَد أن ٌتكلَم 
فلٌقارِع الحجَة بالحجِة ، ولٌس بالعوٌِل والنحٌِب ، ألن العوٌَل والنحٌَب كلٌر ٌتقنُه ، 

.  وهو على درجاتٍم ودركاتٍم نسؤُل هللاَ السبلمَة والعافٌَة 
 

محبَة أل بٌِت النبً صلى هللاُ علٌه - زعموا - إن من أساسٌاِت المذهِب الرافضً 
وسلم ، فما مد  حقٌقة هذه الدعو  العرٌضِة    

 
كما تعلمون أن الرافضَة ٌكفرون جمٌَع الصحابِة ، وهذا األمُر ال ٌنكرهُ إال جاهلٌر 

عددٌر من الملفاِت الصوتٌِة " الشبكِة العنكبوتٌِة " بكتبهم ومإلفاتهم ، بل ُوجد على 
والمربٌِة عن الرافضِة من صرح منهم بذلك ، وفً قناِة المستقلِة سمعنا من أحدهم 

 بعَض الصحابِة من تكفٌرهم ، وهو نٌستثنومن صرح بذلك أمام المؤل ، والرافضُة 
عددٌر قلٌلٌر جداً ، ولكن دعونا نبحُث المسؤلَة بحثاً علمٌاً من خبلِل كتِب القوِم ، ألننا 
سنجُد من ٌرفُع عقٌرتُه وٌرُد كبلمنا إذا لم ٌكن موثقاً ، وسٌؤتً أٌضاً من ٌرُد الكبلَم 

.  حتى بعد التوثٌق وسترون بؤنفسكم 
 

عرضٌر . أصول مذهب اإلمامٌة االثنى عشرٌة " ٌقول الدكتوُر ناصُر القفاري فً 
إن الصحابة بسبب تولٌتهم ألبً بكر قد ارتدوا : تقول كتب االثنً عشرٌة " : ونقدٌر 

إال ثبلثة ، وتزٌد بعض رواٌاتهم ثبلثة أو أربعة آخرٌن رجعوا إلى إمامة علً ، 
.  لٌصبح المجموع سبعة ، وال ٌزٌدون على ذلك 

 
فً المعتمد من كتبها، فسجلوا ذلك فً " األسطورة"ولقد تداولت الشٌعة أنباء هذه 

، ثم تتابعت  [ 75-74ص: كتاب سلٌم بن قٌس: انظر]قٌس أول كتاب ظهر لهم وهو كتاب سلٌم بن 
 أوثق كتبهم  [2/244: الكافً / الكلٌنً  ]كتبهم فً تقرٌر ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكافً 

 عمدتهم فً كتب الرجال ،  [11، 9، 8، 7، 6ص: رجال الكشً  ]األربعة ، ورجال الكشً 
/ هاشم البحران ] ، والبرهان  [1/199: تفسٌر العٌاشً  ]وؼٌرها من مصادرهم كتفسٌر العٌاشً 

/ الحوٌزٌنً  ] ، وتفسٌر نور الثقلٌن  [1/389: الصافً / محسن الكاشانً  ] ، والصافً  [1/319: البرهان 

: السرابر / ابن إدرٌس  ]، والسرابر  [ 5-4ص: االختصاص / المفٌد  ] ، واالختصاص  [1/396: نور الثقلٌن 

 [  440 ، 352 ، 351 ، 22/345: بحار األنوار  ] ، وبحار األنوار  [468ص

 

ولٌست هذه مجرد آراء لبعض شٌوخهم، ولكنها رواٌات عن معصومٌهم تحمل صفة 
.  هـ.ا.والقدسٌة عندهم " العصمة"
 



ولم تكشؾ رواٌة الكافً أسماء الثبلثة الذٌن سلموا من الردة ، حٌث : وٌقوُل أٌضاً 
قالوا بمذهب الرافضة ، لكن مذهب الرفض لم ٌظهر أصله إال بعد مقتل عثمان ، 
فهإالء لٌسوا بصحابة ، وال ٌبعد أن ٌكون هإالء من السببٌٌن الذٌن بدأ النشاط 

" مستعارة " الرافضً على أكتافهم ، وال ٌستبعد أن هإالء السببٌٌن ٌتخذون أسماء 
.  وقد تكون أسماء صحابة لهم مكانتهم 

 
عن حنان بن سدٌر عن أبٌه عن أبً جعفر علٌه ".. وهذا ما جاء فً رجال الكشً 

: كان الناس أهل الردة بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم إال ثبلثة ، فقلت : السبلم قال 
المقداد بن األسود ، وأبو ذر الؽفاري ، وسلمان الفارسً ، ثم : ومن الثبلثة   فقال 

هإالء الذٌن دارت علٌهم الرحا وأبوا أن ٌباٌعوا : عرؾ الناس بعد ٌسٌر ، وقال 
: ، الكافً، كتاب الروضة6ص: رجال الكشً ]" ألبً بكر حتى جاءوا بؤمٌر المإمنٌن مكرًها فباٌع 

 .  [ (مع شرح جامع للمازندرانً) 12/321-322
 

فهذا النص باإلضافة إلى تكفٌره لصحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، قد ٌشٌر 
وحتى هإالء . إلى الخلٌة األولى لمذهب الرفض وأنها تتقنع بهذه األسماء المستعارة 

اإلمام التً " معرفة " الثبلثة الذٌن تستثنٌهم أخبار الشٌعة ، لم ٌسلموا من شك فً 
ارتد الناس إال : هً أصل اإلٌمان باستثناء واحد منهم ، ولذلك حٌنما قال أبو جعفر 

فؤما . إن أردت الذي لم ٌشك ، ولم ٌدخله شًء فالمقداد » : ثبلثة ، أردؾ قاببلً 
سلمان فإنه عرض فً قلبه عارض أن عند أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم اسم هللا 

جمع ثٌابه عند نحره فً الخصومة ثم : لببه  ]األعظم لو تكلم به ألخذتهم األرض ، وهو هكذا ، فلبب 

( [ 11ص- الهامش–رجال الكشً )ضربه بالٌد والسكٌن : وجؤ ٌوجؤ  ] ووجبت ( [11ص- الهامش–رجال الكشً )جره 

 ، ( [337ص: المصباح ). خراج كهٌبة الؽدة: والسلعة ". كالسلعة " فً نسخة أخر   ]عنقه حتى تركت كالسلقة 
ٌا أبا عبد هللا، هذا من ذاك ، باٌع ، : فمر به أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم فقال له 

.  فباٌع 
 

وأما أبو ذر فؤمر أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم بالسكوت، ولم ٌؤخذه فً هللا لومة البم، 
- كذا –  [ 22/440: ، بحار األنوار 11ص: رجال الكشً  ]" فؤبى إال أن ٌتكلم فمر به عثمان فؤمر به 

  .
 

وهإالء الثبلثة الذٌن نجوا من الردة، لم ٌسلموا أًٌضا من قدح الشٌعة وعٌبهم، فتذكر 
أخبارهم بؤن العبلقة بٌن هإالء الثبلثة طٌبة فً الظاهر، ولكن لو علم كل واحد 

منهم بما فً قلب اآلخر لقتله، أو ترحم على قاتله ؛ ألن كبلً منهم أجنبً فً باطنه 
ٌا أبا ذر، إن سلمان : قال أمٌر المإمنٌن " واعتقاده عن صاحبه، ففً رجال الكشً 

 .   [15ص: رجال الكشً]" رحم هللا قاتل سلمان: لو حدثك بما ٌعلم لقلت
 

قال رسول هللا صلى : سمعت أبا عبد هللا رضً هللا عنه ٌقول: وعن أبً بصٌر قال
ٌا سلمان ، لو عرض علمك على مقداد لكفر ، ٌا مقداد لو عرض : هللا علٌه وسلم



إن هإالء : وتقول نصوص الشٌعة  ...  [11ص: رجال الكشً  ]علمك على سلمان لكفر 
فً  (الروافض : أو قل  )الثبلثة قد لحق بهم أربعة آخرون ، لٌصل عدد المإمنٌن 
.  عصر الصحابة إلى سبعة ، ولكنهم لم ٌتجاوزوا هذا العدد 

 
عن الحارث بن المؽٌرة النصري ، قال : " وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حٌث تقول 

سمعت عبد الملك بن أعٌن ٌسؤل أبا عبد هللا رضً هللا عنه فلم ٌزل ٌسؤله حتى : 
بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ومباٌعة الناس : أي ]فهلك الناس إًذا : قال له

إي وهللا ٌا ابن أعٌن هلك الناس :   فقال  [ (فً منظور الروافض  )ألبً بكر 
إنها فتحت على : فقال : من فً الشرق ومن فً الؽرب   قال : أجمعون ، قلت

أبو ساسان اسمه : قال شٌخهم األردبٌلً  ]ثم لحق أبو ساسان . الضبلل إي وهللا هلكوا إال ثبلثة 

وقد ذكر ابن حجر بؤنه  . (2/387: جامع الرواة)أبو سنان، ثم ساق الرواٌة المذكورة عن الكشً : الحصٌن بن المنذر، وقد ٌقال 
كان من أمراء علً بصفٌن، وهو ثقة، مات : ابن المنذر بن الحارث الرقاشً، وقال – بالضاد المعجمة مصؽًرا " - حضٌن"ٌسمى 

من " شتٌرة: "قال األردبٌلً  ] ، وشتٌرة [عمار بن ٌاسر : ٌعنً ] ، وعمار ( [1/185: تقرٌب التهذٌب)على رأس المابة 

قال  ]، وأبو عمرة ( [ 1/398: جامع الرواة). أصحاب أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم، ثم ساق رواٌة الكشً مرة أخر  

قال ابن  . (2/408: جامع الرواة)أبو عمرة األنصاري اسمه ثعلبة بن عمرو، من األصفٌاء من أصحاب أمٌر المإمنٌن : األردبٌلً
بشٌر بن : ثعلبة بن عمرو بن محصن ، وقٌل : عمرو بن محصن ، وقٌل : أبو عمرة األنصاري اختلؾ فً اسمه ؛ فقٌل : عبد البر 

. وهو الصواب إن شاء هللا، قتل بصفٌن وهو ٌقاتل مع علً رضً هللا عنهما: قال ابن عبد البر . عمرو بن محصن بن عتٌك 

[ .  7ص: رجال الكشً]"  وصاروا سبعة ( [5/263: ، أسد الؽابة4/441: اإلصابة: ، وانظر134-4/133: االستٌعاب)

 
وكانوا : " قال أبو جعفر. وتإكد جملة من نصوصهم على أن العدد لم ٌزد على ذلك

: رجال الكشً]" سبعة ، فلم ٌكن ٌعرؾ حق أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم إال هإالء السبعة 

 [ . 12-11ص
 

/ المفٌد ]" فوهللا ما وفى بها إال سبعة نفر : " وكان أبو عبد هللا ٌقسم على ذلك فٌقول 

.  هـ.ا .[22/322:  ، بحار األنوار 38ص: قرب اإلسناد / ، الحمٌري63ص: االختصاص 
 

هذه الّرواٌات التً تحكم بالّردة على ذلك المجتمع المثالً : ثم ٌضٌُؾ بعد ذلك 
الفرٌد ، وال تستثنً منهم جمًٌعا إال سبعة فً أكثر تقدٌراتها ، ال تذكر من ضمن 

هإالء الّسبعة أحًدا من أهل بٌت رسول هللا باستثناء بعض رواٌات عندهم جاء فٌها 
صار الناس : استثناء علً فقط ، وهً رواٌة الفضٌل بن ٌسار عن أبً جعفر قال 

فعمار   : فقلت . علً ، والمقداد ، وسلمان ، وأبو ذر : كلهم أهل جاهلٌة إال أربعة 
: ، البرهان 1/199: تفسٌر العٌاشً  ]إن كنت ترٌد الذٌن لم ٌدخلهم شًء فهإالء الثبلثة : فقال 

 .   [1/389: ، تفسٌر الصافً 1/319
 

فالحكم بالّرّدة فً هذه الّنصوص شامل للّصحابة وأهل البٌت الّنبوّي من زوجات 
هـ  .ا.رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقرابته 

 
فماذا عن آِل بٌِت النبً صلى هللاُ علٌه وسلم   هل سلموا من تكفٌِر الرافضِة لهم    

 
لنواصل ما ٌقرره وٌنقله الدكتوُر القفاري فً رسالته العلمٌة الدكتوراة ، قال الدكتور 



بل إن الشٌعة خصت بالطعن والتكفٌر جملة من أهل بٌت رسول هللا : حفظه هللاُ 
: " صلى هللا علٌه وسلم كعم النبً العباس ، حتى قالوا بؤنه نزل فٌه قوله سبحانه 

، واآلٌة 53ص: رجال الكشً  ] " َوَمن َكاَن ِفً َهـِذِه أَْعَمى َفُهَو ِفً اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّس َسِبٌبلً 

.  هـ.ا.[ من سورة اإلسراء  (72)
 

وكابنه عبد : وماذا عن ابِن عباسٍم الذي طعن فٌه الرافضً رضا ، ٌقوُل الدكتور 
هللا بن عباس حبر األمة وترجمان القرآن ، فقد جاء فً الكافً ما ٌتضمن تكفٌره ، 

.   [ 1/247: أصول الكافً  ]وأنه جاهل سخٌؾ العقل 
 

.. اللهم العن ابنً فبلن واعم أبصارهما ، كما عمٌت قلوبهما: " وفً رجال الكشً 
 .   [53ص: رجال الكشً ]" واجعل عمى أبصارهم دلٌبلً على عمى قلوبهما 

 
هما عبد هللا بن عباس وعبٌد هللا : " وعلق على هذا شٌخهم حسن المصطفوي فقال 

.  هـ.ا .[ (الهامش) 53ص: رجال الكشً  ]" بن عباس 
 

فما رأٌكم فً هذا النِص الواضح عن الصحابً الجلٌِل ابِن عباسٍم رضً هللاُ عنه من 
كتبهم    

 
حتى بناتٍم النبً صلى هللاُ علٌه وسلم لم ٌسلمن من الطعِن على الرؼِم أنهن من آِل 

وبنات النبً صلى هللا علٌه وسلم : بٌِت النبً صلى هللاُ علٌه وسلم فقال الدكتور 
ٌشملهن سخط الشٌعة وحنقهم، فبل ٌذكرن فٌمن استثنى من التكفٌر ، بل ونفى 

كشؾ / جعفر النجفً : انظر  ]ما عدا فاطمة - بعضهم أن ٌكن بنات للنبً صلى هللا علٌه وسلم 

.  هـ.ا . [1/27: دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة ، الشٌعة /  ، حسن األمٌن5ص: الؽطاء 
 

هذا ما عندي ، وأترُك التعلٌَق للعقبلِء فقط ، أما أصاحُب التشنِج والصراِخ فبل 
أهــ . ٌشؽلونا بذلك 

وانتهت مقالته حفظه هللا  .(ثم أردؾ صورة وثٌقة تإٌد كبلمه  )- 

لٌت الناس تعلم الفرق الكبٌر بٌن محبة أهل السنة والجماعة آلل البٌت الكرام وبٌن 
 .دعو  الرافضة الزابفة بذلك 

 

. أبناء علً بن أبً طالب رضً هللا عنهم وعن أبٌهم   -5

لم ٌسلم أبناء علً  رضً هللا عنه من طعونات الرافضة ، فقد قال الرافضة بهم 
أقوال تحط من قدرهم وتنتقص من منزلتهم ، لنعلم كما ذكرنا سابقا أن من عقٌدة 

الرافضة أن األبمة عندهم ٌعلمون الؽٌب وسبق ووضعت مروٌاتهم ، كذلك لنعلم أن 



من عقٌدتهم العصمة المطلقة لؤلبمة وهً عصمة حتى من الخطؤ والسهو والنسٌان 
وؼٌره ، وأٌضا لنعلم أن الصحابة بعٌن الرافضة كلهم كفار ومرتدٌن إال ثبلثة وقٌل 

وكذلك أقوالهم فٌمن لٌس له عصمة ولكنه . أربعه وقٌل سبعة على أكثر عدد ذكروه 
. من أبناء المعصومٌن ومن أهل البٌت 

مما أثبتته مصادر الرافضة من ؼدرهم وخٌاناتهم ألبمتهم المعصومٌن هناك أقوال - 
. لهإالء األبمة وأٌضا رواٌات سؤذكر بعضها 

 

 شهادة الحسن بن علً رضً هللا عنه ضد الشٌعة -
طعنه الرافضة فً فخذه وانتهبوا الحسن بن علً رضً هللا عنه بعد أن  قال

معاوٌة خٌر لً من هإالء ٌزعمون أنهم لً  أر  وهللا أن : متاعه ورداءه
مالً، وهللا لبن آخذ من معاوٌة عهداً  شٌعة ابتؽوا قتلً وانتهبوا ثقلً وأخذوا

ٌقتلونً فتضٌع أهل بٌتً   به فً أهلً، خٌر من أنوأومنأحقن به دمً 
 .290 ص 2اإلحتجاج للطبرسً جـ. وأهلً

روي عن علً بن الحسن الطوٌل عن علً بن النعمان عن عبد هللا بن مسكان عن - 
سفٌان : جاء رجل من أصحاب الحسن ع ٌقال له: أبً حمزة عن أبً جعفر ع قال

: بن لٌلى وهو على راحلة له فدخل على الحسن وهو محتب  فً فناء داره فقال له
انزل وال تعجل فنزل فعقل راحلته فً : السبلم علٌك ٌا مذل المإمنٌن فقال له الحسن

السبلم : قلت: ما قلت  قال: الدار وأقبل ٌمشً حتى انتهى إلٌه قال فقال له الحسن
عمدت إلى أمر األمة فخلعته من : علٌك ٌا مذل المإمنٌن قال وما علمك بذلك  قال

سؤخبرك لم : فقال له الحسن ع: عنقك وقلدته هذا الطاؼٌة ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا قال
لن تذهب : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله: سمعت أبً ع ٌقول: فعلت ذلك قال

األٌام واللٌالً حتى ٌلً أمر هذه األمة رجل واسع البلعوم رحب الصدر ٌؤكل وال 
 23صفحة  - 44الجزء- بحار األنوار للمجلسً  . ٌشبع وهو معاوٌة فلذلك فعلت

سعد عن : عندهم أن هللا عاقب الحسن وأزال عن أبنابه اإلمامة بسبب أفعاله - 
بن عبد هللا عن أحمد و عبد هللا ابنً محمد بن عٌسى عن ابن محبوب عن ابن 

لما قتل الحسٌن بن علً  : رباب عن أبً عبٌدة و زرارة عن أبً جعفر ع قال
ع أرسل محمد بن حنفٌة إلى علً بن الحسٌن ع فخبل به ثم قال ٌا ابن أخً قد 
علمت أن رسول هللا ص كانت الوصٌة منه و اإلمامة من بعده إلى علً بن أبً 
طالب ثم إلى الحسن بن علً ثم إلى الحسٌن ع و قد قتل أبوك و لم ٌوص و أنا 
عمك و صنو أبٌك و والدتً من علً ع فً سنً و قدمتً و أنا أحق بها منك 
فً حداثتك ال تنازعنً فً الوصٌة و اإلمامة و ال تجانبنً فقال له علً بن 
الحسٌن ع ٌا عم اتق هللا و ال تدع ما لٌس لك بحق إنً أعظك أن تكون من 

الجاهلٌن إن أبً ع ٌا عم أوصى إلً فً ذلك قبل أن ٌتوجه إلى العراق و عهد 
إلً فً ذلك قبل أن ٌستشهد بساعة و هذا سبلح رسول هللا ص عندي فبل 



تتعرض لهذا فإنً أخاؾ علٌك نقص العمر و تشتت الحال إن هللا تبارك و تعالى 
لما صنع الحسن مع معاوٌة أبى أن ٌجعل الوصٌة و اإلمامة إال فً عقب 

 77:  ص 42:بحار االنوار  .الحسٌن ع 

إن هللا  " 194و رواٌة عند القمً فً كتاب اإلمامة و التبصرة من الحٌرة ص - 
لما صنع الحسن مع معاوٌة ما صنع بدا هلل فاآلن ال ٌجعل الوصٌة و اإلمامة إال 

 " …فً عقب الحسٌن علٌه السبلم 

ْعَتهم إلى حٌن : قال الحسٌن بن علً رضً هللا عنهما ، عن شٌعته -  اللهم إن َمتَّن
ْقهم ِفَرقاً ، واجعلهم طرابق قَدداً ، وال ُتْرِض الُوالَة عنهم أبداً ، فإنهم َدَعْونا  َفَفرِّ

 241اإلرشاد للمفٌد ص  . لٌِنصرونا ، ثم َعَدوا علٌنا فقتلونا

لكنكم استسرعتم إلً بٌعتنا كطٌرة الدباء ، وتهاَفتُّسم كَتَهافُت : وقال رضً هللا عنه - 
نقضتموها ، سَفهاً وُبعداً وُسحقاً لطواؼٌت هذه األمة ، وبقٌة األحزاب ،  الفرش ، ثم

 . الكتاب ، ثم أنتم هإالء تتخاذلون عنا ، وتقتلوننا ، أال لعنة هللا على الظالمٌن َوَنَبذة
  . 24/2االحتجاج 

 
َع الحسٌن من أهل العراق عشرون ألفاً ، ؼدروا به ،  : األمٌنقال السٌد محسن -  ٌَ با

 34القسم األول ص / أعٌان الشٌعة . ، وبٌعته فً أعناقهم ، وقتلوه وخرجوا علٌه

هل  : قال زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علً رضً هللا عنهم ألهل الكوفة- 
العهد والمٌثاق ، ثم  تعلمون أنكم كتبتم إلى أبً وَخَدْعُتموه وأعطٌتموه من أنفسكم

علٌه وآله ، ٌقول  قاتلتموه وَخَذْلتموه   بؤي عٌن تنظرون إلى رسول هللا صلى هللا
 وقال أٌضاً عنهم،  االحتجاج . قاتلُتم ِعْتَرتً ، وانتهكُتم ُحْرَمتً ، فلستم من أمتً: لكم 

  . 2/29االحتجاج     ؼٌُرهم إن هإالء ٌبكون علٌنا ، َفَمْن َقَتلَنا :
 

لو كان  : قال محمد بن علً بن الحسٌن بن علً رضً هللا عنهم  وهو الباقر - 
رجال الكشً  . اآلخر أحمق الناس كلهم لنا شٌعة لكان ثبلثة أرباعهم لنا شكاكاً ، والربع

  . 79ص 

 

  : قال جعفر بن محمد بن علً بن الحسٌن بن علً رضً هللا عنهم وهو الصادق- 
 . أكتمهم حدٌثاً  أما وهللا لو أجُد منكم ثبلثة مإمنٌن ٌكُتمون حدٌثً ما استحللُت أن

  . 1/496أصول الكافً 

 

ٌا أهل   : الكوفةخطبة لها فً أهل  قالت فاطمة الصؽر  رضً هللا عنها فً- 
، إِّنا أهَل البٌت ابتبلنا هللا بكم ، وابتبلكم بنا  الكوفة ، ٌا أهل الؽدر والمكر والخٌبلء

فكفرتمونا ، وكذبتمونا ، ورأٌتم قتالنا حبلالً ، وأموالنا نهباً  ... ، فجعل ببلَءنا حسنا
  . باألمس ، وسٌوفكم تقطر من دمابنا أهل البٌت كما قتلتم جدنا... 

وٌذٌق بعضكم بؤس بعض ... . والعذاب ، َفكؤَْن قد َحلَّن بكم  تباً لكم ، فانتظروا اللعنة
 . نالظالمًاأللٌم ٌوم القٌامة بما ظلمتمونا ، أال لعنة هللا على  ثم تخلدون فً العذاب



الكوفة ، كم قرأت لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله قبلكم ، ثم ؼدرتم  َتّباً لكم ٌا أهلَ 
  . طالب ، وجدي ، وبنٌه وِعْتَرِتِه الطٌبٌن بؤخٌه علً بن أبً

  : ُمْنَتِخًرا ، فقال فرد علٌها أحد أهل الكوفة
  . بسٌوؾ هندٌة وِرماح** نحن قتلنا علٌاً  وبنً علً 
  . 28/2االحتجاج  ( ونطحناهم فؤي نطاح** وسبٌنا نساَءهم سبً ترك 

 

أما بعد ، ٌا أهل الكوفة ،   : لهم  قالت زٌنب رضً هللا عنها ألهل الكوفة تقرٌعاً  -
إنما مثلكم كمثل التً نقضت ؼزلها من بعد قوة  ... ٌا أهل الختل والؽدر والخذل

أجل وهللا ! أتبكون أخً  ... والشنؾ والكذب  أنكاثاً ، هل فٌكم إال الصلؾ والُعجب
وأنىَّن ُتْرِخصون َقْتَل سلٌِل خاتِم ...  بعارها أبلٌتم فابكوا كثٌراً ، واضحكوا قلٌبلً ، فقد

 . 35 - 2/29االحتجاج . ... النبوة 

 :عن أبً عبد هللا جعفر الصادق أنه قال: وعن أوالد الحسن رضً هللا عنه - 
 أصلحك هللا أٌعرؾ هذا بنو: فقال له عبد هللا بن أبً ٌعقوب. وعندي الجفر األحمر

 إي وهللا، كما ٌعرفون اللٌل أنه لٌل والنهار أنه نهار، ولكنهم ٌحملهم: الحسن  قال
 .1/240الكافً  .الحسد وطلب الدنٌا على الجحود واإلنكار

عبد هللا بن الحسن كبلم،  وقع بٌن أبً عبد هللا وبٌن: عن صفوان الجمال أنه قال- 
قال  (وبعد ذكر القصة  )، حتى وقعت الضوضاء بٌنهما واجتمع الناس فتفرقا

المثابة، وإن  فٌه داللة على حسن رعاٌة الرحم وإن كان بهذه: المحقق فً الحاشٌة
  .2/155الكافً .كان فاسقاً ضاالً 

:  محمد بن الحنفٌة وهو ابن علً رضً هللا عنهما أٌضا ناله ما ناله من المطاعن - 

ًّ بن  محمد بن ٌعقوب ، عن علً بن إبراهٌم ، عن أبٌه ، عن ابن محبوب ، عن عل
أبً حمزة ، عن أبً بصٌر ، عن عمران بن مٌثم ، أو صالح بن مٌثم ، عن أبٌه ، 

بالزنا أربع مرات ، فؤمر قنبرا  (علٌه السبلم  )المإمنٌن  إن امرأة أقرت عند أمٌر
فحمد هللا وأثنى علٌه ،  (علٌه السبلم  )المإمنٌن  فناد  بالناس فاجتمعوا ، وقام أمٌر

أٌها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر لٌقٌم علٌها الحد إن : ثم قال 
المإمنٌن لما خرجتم ، وأنتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم  شاء هللا ، فعزم علٌكم أمٌر

ثم : إلى منازلكم إن شاء هللا ، قال  (1)ال ٌتعرؾ منكم أحد إلى أحد ، فانصرفوا 
نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرٌن متلثمٌن 
بعمابمهم وبؤردٌتهم ، والحجارة فً أردٌتهم وفً أكمامهم حتى انتهى بها والناس 
معه إلى الظهر بالكوفة ، فؤمر أن ٌحفر لها حفٌرة ثم دفنها فٌها ، ثم ركب بؽلته 

وأثبت رجله فً ؼرز الركب ، ثم وضع اصبعٌه السبابتٌن فً اذنٌه ، وناد  بؤعلى 
عهدا عهده محمد  (صلى هللا علٌه وآله  )إن هللا عهد إلى نبٌه أٌها الناس ، : صوته 

ًّ بؤّنه ال ٌقٌم الحد من هلل علٌه حد ، فمن كان هلل علٌه مثل  (صلى هللا علٌه وآله  ) إل
 فانصرؾ الناس ٌومبذ كلهم ما خبل أمٌر: ماله علٌها فبل ٌقٌم علٌها الحد ، قال 

، فؤقام هإالء الثبلثة علٌها الحد ٌومبذ  (علٌهم السبلم  )المإمنٌن والحسن والحسٌن 



 )المإمنٌن  وانصرؾ ٌومبذ فٌمن انصرؾ محمد بن أمٌر: وما معهم ؼٌرهم ، قال 
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 حد مثله  ـ باب أنه ٌكره أن ٌقٌم الحد فً حقوق هللا من هلل علٌه31

. هذا هو دٌن الرافضة  . (حاشاه من ذلك  )وهذا ٌدل أنه علٌه حد مثلها أي زانً - 

 

. وهذه الرواٌات نقطة من بحر طعوناتهم فً األبمة وأهل البٌت وبشهادة أهل البٌت 

أما أهل السنة والجماعة فمعروؾ وهلل الحمد منهم المودة والمحبة آلل بٌت النبً 
 ، وسؤزٌد علٌها 40صلى هللا علٌه وسلم وسبق وذكرنا بعض الرواٌات فً الصفحة 

من أقوال أهل العلم لٌعرؾ الجمٌع الفرق بٌن محبً آل بٌت النبً صلى هللا علٌه 
. وسلم وبٌن من ٌدعً ذلك 

: محبة أهل السنة والجماعة آلل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم 

موقفنا من : سؤورد لكم اقتباس من مقالة األخ الفاضل أبو عبد هللا الذهبً بعنوان 
. أهل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 

العلم واإلٌمان من بعدهم ، مرتبٌن حسب الترتٌب الزمنً  أقوال أبمة السلؾ وأهل

  .. فً بٌان هذه العقٌدة

بعد جٌل على اختبلؾ أزمانهم وبلدانهم  تواتر النقل عن أبمة السلؾ وأهل العلم جٌبلً 

وسلم ، وإكرامهم والعناٌة بهم ،  بوجوب محبة أهل بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه

على ذلك فً أصولهم  وحفظ وصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌهم ، ونصوا

ومناقبهم أكبر  المعتمدة ، ولعل كثرة المصنفات التً ألفها أهل السنة فً فضابلهم

  .. دلٌل على ذلك

 

  .. طابفة من أقوالهم فً ذلك وإلٌك

   - رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه قول خلٌفة   *

  .  هـ13ت

والذي نفسً بٌده ، : أنه قال  رو  الشٌخان فً صحٌحٌهما عنه رضً هللا عنه



 )البخاري برقم . من قرابتً  لقرابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحب إلً أن أصل

  ).  1759) ومسلم برقم  ( 4241

 

  .  هـ23 ت-قول أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  * 

بن الخطاب رضً هللا عنه أنه  عن عمر ( 22 / 4 )رو  ابن سعد فً الطبقات 

أحب إلً من إسبلم  وهللا إلسبلمك ٌوم أسلمت كان: قال للعباس رضً هللا عنه 

هللا صلى هللا  لو أسلم ؛ ألن إسبلمك كان أحب إلى رسول– ٌعنً والده – الخطاب 

  . علٌه وسلم من إسبلم الخطاب

 

  .  هـ42 ت-قول زٌد بن ثابت رضً هللا عنه  * 

قُّرب له بؽلته  صلى زٌد بن ثابت رضً هللا عنه على جنازة ، ثم: عن الشعبً قال 

خل عنك ٌا  : لٌركبها ، فجاء ابن عباس رضً هللا عنهما فؤخذ بركابه ، فقال زٌد

زٌد ٌد ابن  ابن عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، فقال هكذا نفعل بالعلماء ، فقّبل

  ( 360 /2) الطبقات البن سعد. عباس وقال ، هكذا أُِمْرنا أن نفعل بؤهل بٌت نبٌنا 

 

  .  هـ60 ت-رضً هللا عنه  قول معاوٌة بن أبً سفٌان  *

 أن الحسن بن علً دخل على  (140/ 2) كثٌر فً البداٌة والنهاٌة  أورد الحافظ ابن

مرحباً وأهبلً بابن رسول هللا صلى هللا علٌه : فقال له معاوٌة  معاوٌة فً مجلسه ،

  . بثبلثمابة ألؾ وسلم ، وأمر له

رضً هللا عنهما وفدا   أن الحسن والحسٌن (139 / 8) وأورد ابن كثٌر أٌضاً فً البداٌة 

ما أجاز بهما أحد  : على معاوٌة رضً هللا عنه ، فؤجازهما بمابتً ألؾ ، وقال لهما

  . قبلً ، فقال الحسٌن ، ولم تعط أحد أفضل منا

 

  .  هـ68 ت-قول ابن عباس رضً هللا عنهما   *

رضً هللا عنهما فؤتى زٌن العابدٌن علً  كنت عند ابن عباس: قال رزٌن بن عبٌد 
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  .  هـ329 ت -قول اإلمام الحسن بن علً البربهاري    *

لبنً هاشم فضلهم ، لقرابتهم من رسول  واعرؾ :  (97 – 96ص  )قال فً شرح السنة 

والعرب ، وجمٌع األفخاذ ، فاعرؾ  هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وتعرؾ فضل قرٌش

وتعرؾ لسابر الناس حقهم فً  قدرهم وحقوقهم فً اإلسبلم ، وموالً القوم منهم ،

علٌه وسلم فٌهم ،  اإلسبلم ، واعرؾ فضل األنصار ووصٌة رسول هللا صلى هللا

  . وآل الرسول فبل تنساهم ، واعرؾ فضلهم وكرامتهم

 

  .  هـ360 ت-اآلجري  قول اإلمام أبً بكر محمد بن الحسٌن* 

واجب على كل مإمن ومإمنة محبة أهل بٌت  : ( 2276 /5) قال فً كتابه الشرٌعة

علً بن أبً طالب وولده وذرٌته ،  : هاشموبنو  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،

والحسٌن وأوالدهما وذرٌتهما ، وجعفر الطٌار  وفاطمة وولدها وذرٌتها ، والحسن

وولده وذرٌته رضً هللا عنهم ، هإالء  وولده وذرٌته ، وحمزة وولده ، والعباس

على المسلمٌن محبتهم وإكرامهم  أهل بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، واجب

  . لهم واحتمالهم وحسن مداراتهم ، والصبر علٌهم ، والدعاء

 

  .  هـ387 ت-األندلسً القحطانً  قول اإلمام عبد هللا بن محمد  *

  -:  41سٌد  ص كفاٌة اإلنسان من القصابد الؽر الحسان ، جمع محمد أحمد: انظر هللا فً النونٌة ،  قال رحمه

  واعرؾ علٌاً أٌما عرفان**** واحفظ ألهل البٌت واجب حقهم 

  فعلٌه تصلى النار طابفتان**** التنتقصه وال تزد فً قدره 

  وتنصه األخر  إلهاً ثانً**** خلٌفة  إحداهما ال ترتضٌه

 

  .  هـ620 ت-قول الموفق ابن قدامة المقدسً   *



 ومن السنة الترضً عن أزواج رسول هللا صلى هللا علٌه: قال فً لمعة االعتقاد 

 خدٌجة بنت أفضلهموسلم أمهات المإمنٌن المطهرات المبرءات من كل سوء ، 

الصدٌقة بنت الصدٌق التً برأها هللا فً كتابه ، زوج النبً صلى  خوٌلد ، وعابشة

الدنٌا واآلخرة ، فمن قذفها بما برأها هللا منه فهو كافر باهلل العظٌم  هللا علٌه وسلم فً

  .  152االعتقاد بشرح الشٌخ ابن عثٌمٌن  ص  انظر لمعة. 

  . هـ728 ت-ابن تٌمٌة  أقوال شٌخ اإلسبلم * 

وٌحبون أهل بٌت رسول :  بشرح الشٌخ الفوزان  (195ص )الواسطٌة  قال فً العقٌدة

وسلم ، وٌتولونهم وٌحفظون فٌهم وصٌة رسول هللا صلى هللا علٌه  هللا صلى هللا علٌه

وقال للعباس عمه وقد  ( أذكركم هللا فً أهل بٌتً ):  خم ؼدٌر وسلم ، حٌث قال ٌوم

والذي نفسً بٌده ال ٌإمنون  ): ٌجفو بنً هاشم ، فقال  اشتكى إلٌه أن بعض قرٌش

إن هللا اصطفى إسماعٌل ، واصطفى من بنً  ): وقال  ( حتى ٌحبونكم هلل ولقرابتً

قرٌشاً ، واصطفى من قرٌش بنً هاشم ،  إسماعٌل كنانة ، واصطفى من كنانة

  . ( واصطفانً من بنً هاشم

 

: هللا فً بٌان عقٌدة السلؾ فً أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم  وقال رحمه

صلى هللا علٌه وسلم أمهات المإمنٌن ، وٌإمنون بؤنهن  وٌتولون أزواج النبً

رضً هللا عنها أم أوالده وأول من آمن به  أزواجه فً اآلخرة خصوصاً خدٌجة

العالٌة ، والصدٌقة بنت الصدٌق رضً  وعاضده على أمره ، وكان لها منه المنزلة

فضل عابشة على النساء  ): وسلم  هللا عنها ، التً قال فٌها النبً صلى هللا علٌه

الروافض الذٌن ٌبؽضون  ، وٌتبرإون من طرٌق ( كفضل الثرٌد على سابر الطعام

. بقول أو عمل  الصحابه وٌسبونهم ، ومن طرٌقة النواصب الذي ٌإذون أهل البٌت

  . بشرح الشٌخ الفوزان ( 201 ، 198ص  )العقٌدة الواسطٌة 

 

وال رٌب أن آلل محمد صلى هللا علٌه وسلم حقاً على األمة ال : رحمه هللا  وقال

ٌستحقه ؼٌر  ؼٌرهم ، وٌستحقون من زٌادة المحبة والمواالة ما ال ٌشاركهم فٌه



أن قرٌشاً ٌستحقون من المحبة والمواالة ماال ٌستحقه ؼٌر  قرٌش من القبابل ، كما

جنس العرب ٌستحق من المحبة والمواالة ماال ٌستحقه  قرٌش من القبابل ، كما أن

مذهب الجمهور الذي ٌرون فضل العرب على  وهذا على. سابر أجناس بنً آدم 

هاشم على سابر قرٌش ،  ؼٌرهم ، وفضل قرٌش على سابر العرب ، وفضل بنً

  /  599  4  السنةمنهاج . وهذا هو المنصوص عن األبمة كؤحمد وؼٌره 

 

  .  هـ774ت - قول الحافظ ابن كثٌر  *

وال ننكر الوصاة بؤهل البٌت ، واألمر  : 6/199قال رحمه هللا فً تفسٌره  

، فإنهم من ذرٌة طاهرة من أشرؾ بٌت وجد  باإلحسان إلٌهم ، واحترامهم وإكرامهم

سٌما إذا كانوا متبعٌن للسنة النبوٌة  على وجه األرض فخراً وحسباً ونسباً ، وال

ذرٌته وكالعباس وبنٌه وعلً  الصحٌحة الواضحة الجلٌة ، كما كان علٌه سلفهم

  . أجمعٌنرضً هللا عنهم 

 

  .  هـ840 ت-قول محمد بن إبراهٌم الوزٌر الٌمانً   *

وقد دلت النصوص الجمة :  :461-460) ص )قال رحمه هللا فً إٌثار الحق على الخلق 

وأن ٌكون معهم ففً – البٌت  ٌعنً أهل–  محبتهم ومواالتهم وجوبالمتواترة على 

المرء : ) وفٌه  ( ..تحابوا  وال تدخلوا الجنة حتى تإمنوا وال تإمنوا حتى )الصحٌح 

علٌه وسلم قول هللا  ، ومما ٌخص أهل بٌت رسول هللا صلى هللا (مع من أحب 

. [ 33/األحزاب ] ( تطهٌرا إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم) تعالى

بمناقبهم ؛ فإنهم أهل  فٌجب لذلك حبهم وتعظٌمهم وتوقٌرهم واحترامهم واالعتراؾ

  . الشهٌر آٌات المباهلة والمودة والتطهٌر ، وأهل المناقب الجمة والفضل

 

  .  هـ1307 ت-خان  أقوال العبلمة صدٌق حسن * 

وأما أهل السنة فهم مقرون بفضابلهم  : ..  (270/ 3)الخالص  قال رحمه هللا فً الدٌن

ال ٌنكرون على أهل البٌت من األزواج .. أجمعٌن  كلهم– ٌعنً أهل البٌت – 



الصحابة األمجاد ، قابمون بالعدل  واألوالد ، وال ٌقصرون فً معرفة حق

الوسط بٌن هذه الفرق  واإلنصاؾ ، حابدون عن الجور واالعتساؾ ، فهم األمة

  . الباطلة الكاذبة الخاطبة

 

وأهل السنة ٌحرمون : .. السنة فً األزواج والعترة  وقال فً موضع بٌن عقٌدة أهل

الحق البحت ، وكذلك ٌعترفون بعظمة أوالده  الكل وٌعظمونهن حق العظمة ، وهو

عنها ، وٌذكرونهم جمٌعاً بالخٌر  صلى هللا علٌه وسلم ، من فاطمة رضً هللا

المطهرات ، وعترته  والدعاء والثناء ، ومن لم ٌراع هذه الحرمة ألزواجه

وقطؾ  .( 268 / 3 ) الدٌن الخالص. رات ، فقد خالؾ ظاهر الكتاب وصرٌح النص منه هالطا

  . ( 103، 101ص  )الثمر فً بٌان عقٌدة أهل األثر 

 

  .  هـ1376 ت-السعدي  قول العبلمة عبد الرحمن بن ناصر * 

فمحبة أهل بٌت النبً صلى هللا  : ..  (94ص  ) اللطٌفة التنبٌهات قال رحمه هللا فً

  -: منها علٌه وسلم من وجوه

  . إلسبلمهم وفضلهم وسوابقهم : أوالً 

  . وسلم واتصالهم بنسبه لما ٌتمٌزون به من قرب النبً صلى هللا علٌه : ومنها

  . لما حث علٌه ورؼب فٌه : ومنها

 

  .  هـ1377 ت-قول العبلمة حافظ بن أحمد الحكمً   *

  : قال رحمه هللا فً سلم الوصول

  . وتابعٌه السادة األخٌار **** وأهل بٌت المصطفى األطهار

  . نااألكو أثنى علٌم خالق**** فكلهم فً محكم القرآن 

 ) 1196/ 3 )معارج القبول بشرح سلم الوصول : انظر 

 

  .  هـ1421 ت -العثٌمٌن  قول الشٌخ العبلمة محمد بن صالح  *

ومن أصول أهل السنة  :  (273 /2) شرح العقٌدة الواسطٌة  قال رحمه هللا فً



رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، ٌحبونهم لئلٌمان ،  والجماعة أنهم ٌحبون آل بٌت

  . علٌه وسلم ، وال ٌكرهونهم أبداً  وللقرابة من رسول هللا صلى هللا

هذه بعض أقوال أهل العلم اقتبستها من مقالة األخ الذهبً وفقه هللا وال حرمه - 
. األجر 

وعلمنا محبة أهل السنة والجماعة آلل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم وأٌضا علمنا 
. بؽض وحقد الرافضة على آل بٌت النبً وكذب دعواهم لمحبتهم 

 

 أمهات المإمنٌن رضً هللا عنهن أزواج سٌد الخلق وإمام المرسلٌن علٌه – 6
. الصبلة والسبلم 

ُعلم مما ذكرنا سابقا أن أمهات المإمنٌن ٌدخلون ضمن آل بٌت النبً صلى هللا علٌه 
ا): وسلم بل حتى القرآن ذكر ذلك فقال تعالى  َن النَِّساء إِِن  ٌَ ًِّ لَْسُتنَّن َكؤََحدٍم مِّ ِب ِنَساء النَّن

ُتنَّن َفبَل  ٌْ َق ْطَمَع الَّنِذي ِفً َقْلِبِه َمَرضٌر َوقُْلَن َقْوالً  اتَّن ٌَ ْعُروفاً  َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َف  (32) مَّن
ِة اأْلُولَى َوأَِقْمنَ  َوَقْرَن ِفً ٌَّن َج اْلَجاِهلِ ْجَن َتَبرُّس ٌُوِتُكنَّن َواَل َتَبرَّن َكاَة  ُب بَلَة َوآِتٌَن الزَّن الصَّن

ٌُِرٌدُ  َما  َ َوَرُسولَُه إِنَّن ٌَُطهَِّرُكْم َتْطِهٌراً  َوأَِطْعَن هللاَّن ِت َو ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعنُكُم الرِّ ُ لِ  هللاَّن
ٌُْتلَى (33) َ َكاَن لَِطٌفاً  َواْذُكْرَن َما  ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّن هللاَّن اِت هللاَّن ٌَ ٌُوِتُكنَّن ِمْن آ  َخِبٌراً  ِفً ُب
اآلٌات واضحة وصرٌحة وتسلسل اآلٌات هذه المخاطب بها نساء . األحزاب  ((34)

. النبً صلى هللا علٌه وسلم 

: سنذكر جملة من طعوناتهم فً نساء النبً صلى هللا علٌه وسلم 

: أم المإمنٌن السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد رضً هللا عنها وأرضاها * 

قد ٌستؽرب البعض من ذكري لطعونات الرافضة فً أم المإمنٌن السٌدة خدٌجة 
بنت خوٌلد فالقلٌل جدا قد علم أو قرأ عنها فً كتب الرافضة حٌث أنها أم أبناء 

الرسول صلى هللا علٌه وسلم واألخص أم فاطمة رضً هللا عنها ، سؤثبت طعوناتهم 
من كتبهم لٌعلم كل من ٌقرأ هذه السطور خبث الرافضة وتعدٌهم على أعراض 

. رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

   (28ص  )كتب الدكتور نجاح الطابً فً كتابه أزواج النبً وبناته * 

 بٌروت- دار الهد  إلحٌاء التراث    الناشر

 كانت خدٌجة عذراءا أم ثٌبا   



 جاء فً الرواٌة الصحٌحة ان مرٌم بنت عمران وآسٌة زوجة فرعون وكلثم أخت

فً الجنة وقد  (صلى هللا علٌه وآله)سٌكونن زوجات النبً  (علٌه السبلم)موسى 

وأٌد . * * أي كن باكرات (4)حمى هللا تعالى هإالء النسوة عن أن ٌطؤهن أحد 

صلى هللا )الكثٌر من العلماء كون خدٌجة امرأة باكرا عند زواجها من رسول هللا 

قال (: صلى هللا علٌه وآله وسلم)، وأنكروا زواجها من اثنٌن قبله (علٌه وآله وسلم

إن اإلجماع من الخاص والعام من أهل اآلثار ونقلة األخبار على : أبو القاسم الكوفً

أنه لم ٌبق من أشراؾ قرٌش ومن ساداتهم وذوي النجدة منهم إال من خطب خدٌجة، 

.  ورام تزوٌجها، فامتنعت على جمٌعهم من ذلك

 . )*( 65 / 1السٌرة الحلبٌة  (4) (هامش)

 29وٌكمل فً صفحة 

ؼضب علٌها نساء قرٌش  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)فلما تزوجها رسول هللا 

خطبك أشراؾ قرٌش وأمراإهم فلم تتزوجً أحدا منهم : وهجرنها وقلن لها

فكٌؾ ٌجوز فً نظر أهل الفهم أن . وتزوجت محمدا ٌتٌم أبً طالب، فقٌرا ال مال له

تكون خدٌجة ٌتزوجها أعرابً من تٌم، وتمتنع من سادات قرٌش، وأشرافها على ما 

وال . (1)! أنه من أبٌن المحال، وأفظع المقال: أال ٌعلم ذوو التمٌٌز والنظر! وصفناه

صلى )ٌوجد ضعة فً شخصٌة خدٌجة لو كانت قد تزوجت رجبل قبل رسول هللا 

صلى )وولدت منه زٌنب ورقٌة كما ٌقولون، فلقد تزوج النبً  (هللا علٌه وآله وسلم

ولم ٌتزوج . الحقا بنساء ثٌبات مثل أم سلمة وحفصة وزٌنب (هللا علٌه وآله وسلم



حتى ماتت احتراما لمكانتها العظٌمة،  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)علٌها رسول هللا 

بنتا بكرا ؼٌر  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)وكانت خدٌجة عند زواجها من رسول هللا 

فقد قال الببلذري إنها تزوجت (. 2 )(صلى هللا علٌه وآله وسلم)ثٌب وأجمل نسابه 

، وكانت رقٌة وزٌنب ابنتً هالة وكانت عذراء (صلى هللا علٌه وآله وسلم)الرسول 

وإذا كانت . (4 )كانت خدٌجة امرأة باكرا: وقال اإلصبهانً(. 3)أخت خدٌجة 

خدٌجة قد ردت خطبة أبً جهل، وأبً سفٌان، وعقبة بن أبً معٌط فكٌؾ تزوجت 

(. 5)برجلٌن نكرتٌن هما عتٌق بن عابذ بن عبد هللا المخزومً، وأبً هالة التمٌمً 

(.  6)وفً كتاب اإلستؽاثة رد أبو القاسم الكوفً قضٌة زواجها من عتٌق وأبً هالة 

وقد أكد ذلك المرتضى فً الشافً والببلذري وأبو  (2. )159 / 1، مناقب آل أبً طالب 70 / 1اإلستؽاثة، الكوفً  (1) (هامش)

 / 1األوابل  (5). الرٌاض- دار طٌبة .  ط178دالبل النبوة، اإلصبهانً،  (4. )159 / 1مناقب آل أبً طالب  (3). القاسم الكوفً

. )*(  70 / 1اإلستؽاثة  (6. )71، 1312 / 5، أسد الؽابة 140 / 1، السٌرة الحلبٌة 431 / 10، قاموس الرجال 159

 30صفحة 

والحقٌقة تتمثل فً زواج الرجل المخزومً من هالة أخت خدٌجة فولدت له زٌنب 

فؤصبحت . ورقٌة، فمات المخزومً عنها وضمتهما خدٌجة إلٌها، ثم ماتت هالة

وهذه عادة معروفة . (1) (صلى هللا علٌه وآله وسلم)زٌنب ورقٌة ربابب رسول هللا 

عند العرب قبل اإلسبلم فً قضٌة الربٌب والحلٌؾ إذ سمً زٌد بن حارثة بزٌد بن 

، وسمً المقداد بن عمرو بالمقداد بن األسود، (صلى هللا علٌه وآله وسلم)محمد 

إن إصرار األموٌٌن على اختراع رابطة زواج عثمان األموي ببنت ! واألسود حلٌفه

أوجد كل هذا الخلط والتشوٌش فً قضٌة  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)رسول هللا 



وهناك قضٌة أخر  لها تؤثٌر فً الموضوع تتمثل فً رؼبتهم فً جعل . بنات هالة

صلى هللا علٌه وآله )عابشة الزوجة الباكر الوحٌدة لرسول هللا، والمقربة األولى له 

إذ جاءوا ! وقالوا بعدم دخول خدٌجة قصور الجنة ودخولها بٌتا من قصب. (وسلم

أي بٌت من . (2)برواٌة مرسلة أنه بشرها ببٌت من قصب ال صخب فٌه وال نصب 

وكٌؾ ٌكون ! وهل ٌوجد فً الجنة بٌت من قصب ! قصب ال أثاث فٌه وال زٌنة 

وٌبطل . ومشاق فً سبٌل هللا تعالى هذا جزاإها على ما بذلته من أموال وجهود

علٌها )عجبنا إذا علمنا أن قرٌشا قد فعلت أقبح من ذلك مع ابنتها الوحٌدة فاطمة 

(.  علٌه السبلم)ومع زوجها أمٌر المإمنٌن علً  (السبلم

رواه أحمد وأبو ٌعلى والطبرانً ورجال أحمد هم رجال البخاري ومسلم ؼٌر  (2. )69 - 68 / 1اإلستؽاثة، الكوفً  (1) (هامش)

. )*(  424 / 2ابن إسحاق الروض األنؾ، السهٌلً 

طبعا كتاب هذا الزندٌق الطابً ؼٌر مستؽرب علٌه فله : أقول وباهلل التوفٌق  -
صاحب الؽار أبو عدة كتب جمٌعها فً الطعن بالصحابة ومنها كتاب بعنوان 

وكتاب آخر بسٌرة عابشة ملًء بالطعن وؼٌرها من بكر أم رجل آخر   
وال ننسى بؤنه استدل بكتب .الكتب البذٌبة علما بؤنه دكتور ٌدرس بحوزة قم 

 .رافضٌة بمصادرها ٌعنً أنه لم ٌنفرد بهذه المقولة 
 :وسؤتلو علٌكم بعض سطور من كتابه أزواج النبً وبناته وأنتم الحكم  -

من الثٌبات والعجابز والدمٌمات  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)كانت معظم نساء النبً 

المنظر فقد كانت عابشة بنت أبً بكر سوداء دمٌمة فً وجهها أثر مرض الجدري 

ٌكابد ألم  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)والحجاب هو الذي أنقذها وبقً رسول هللا 

صلى هللا )النظر إلٌها وتحمل أخبلقها لحكمة ٌرٌدها هللا تعالى فطلقها رسول هللا 

مع حفصة وسودة ولكن الحكمة اإللهٌة أوجبت أن ال ٌطلق واحدة  (علٌه وآله وسلم

وقد طلق الرسول عابشة وحفصة . من نسابه فً حٌاته وأجاز له ذلك بعد مماته



باعتراؾ جمٌع العلماء لكن الكثٌر منهم حذفوا شٌبا من الرواٌة لتحرٌؾ  (1)وسودة 

 لرسول هللا والكلمة المحذوفة من الرواٌة هً بعض فاألصل واإلساءةالموضوع 

صلى هللا )بعض نسابه فؤصبح طلق النبً  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)طلق النبً 

جاء فً تارٌخ ٌحٌى . نساءه لتصوٌره بالمجنون والعٌاذ باهلل تعالى (علٌه وآله وسلم

قلنا لسهٌل بن ذكوان هل رأٌت عابشة : بن معٌن ومصنفات الشٌخ المفٌد عن عبادة

: وقال ابن حجر العسقبلنً. (2)كانت سوداء : صفها قال: نعم قلنا: أم المإمنٌن  قال

: وقال البخاري وابن حبان وابن حجر العسقبلنً (3) (أي سوداء)إنها كانت أدماء 

ومن المتصفٌن بنفس الصفة كان عثمان بن عفان وٌزٌد بن . (4)بوجهها أثر جدري 

أي صفة   (5)معاوٌة 

  (هامش)

عابشة  (صلى هللا علٌه وآله وسلم)، فطلق النبً 561 / 2، أنساب األشراؾ 384 / 2عٌون األثر . 17516 ح 4المستدرك  (1)

، 509 / 3تارٌخ ٌحٌى بن معٌن  (2). وحفصة وسودة بسبب أخبلقهن السٌبة وكان ال ٌحبهن ثم راجعهن لحكمة أرادها هللا تعالى

( 4).  طبعة مجلس المعارؾ النظامٌة فً الهند125 / 4، 134 / 3لسان المٌزان، ابن حجر  (3. )369 / 1مصنفات الشٌخ المفٌد 

. )*(  146 / 1، تارٌخ ابن الوردي 267 / 1تارٌخ أبً الفداء  (5). الهند-  طبعة حٌدر آباد 136 / 4لسان المٌزان، ابن حجر 

  82ص 

األسود بوجهه أثر الجدري ولنقص الدواء سابقا كان مرض الجدري ٌإثر فً الوجه 

أن : ورو  الزبٌر بن بكار. تؤثٌرا خطٌرا ٌجعله دمٌما بالكاد تستطٌع النظر إلٌه

صلى هللا )الضحاك بن أبً سفٌان الكبلبً كان رجبل دمٌما قبٌحا، فلما باٌعه النبً 

أي عابشة )إن عندي امرأتٌن أحسن من هذه الحمٌراء : قال للنبً (علٌه وآله وسلم



وعابشة جالسة )، أفبل أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها  (قبل نزول آٌة الحجاب

فضحك النبً . بل أنا أحسن وأكرم: أهً أحسن أم أنت  فقال(: عابشة)فقالت  (تسمع

من ؼٌر نسبها وصفتها  لقد ؼٌر . (1)! من سإالها إٌاه (صلى هللا علٌه وآله وسلم)

الرواة األموٌون والقصاصون كل ما استطاعوا تؽٌٌره ومن ذلك لون الصحابة 

فقد كان عمر بن الخطاب عبدا حبشٌا أسود اللون من عبٌد . وأصلهم وعبودٌتهم

وأبٌض  (علٌه السبلم)الولٌد بن المؽٌرة المخزومً فجعلوه حرا ومن ولد إسماعٌل 

وكانت صهاك . وهذا الزٌؾ المتعمد ٌفقد القارئ الثقة بؤولبك الكتاب والرواة!! اللون

جدة عمر زنجٌة وكان نفٌل جده زنجٌا من الحبشة، وكانا من عبٌد عبد المطلب بن 

هاشم، وكانت حنتمة أم عمر ممن عثر علٌها هشام بن المؽٌرة المخزومً ورباها 

 فقد جاء أن عمر بن الخطاب. فؤصبح عمر عبدا للولٌد بن المؽٌرة المخزومً (2)

(.  3)للولٌد بن المؽٌرة المخزومً  (عبدا)كان عسٌفا 

  (هامش)

، تاج العروس، الزبٌدي 122 / 8، تهذٌب اللؽة 102 / 3راجع شرح نهج الببلؼة، المعتزلً  (2. )9 - 8 / 2السمٌر المهذب  (1)

أقرب الموارد، مادة  (3. )103، مثالب العرب، الكلبً ص 338 / 3، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر البن األثٌر 188 / 13

  (*). عسؾ

وبعد أوصاؾ عمر وضٌاع نسبه ٌزوجه علً رضً هللا عنه بابنته أم : أقول - 

. ال تتعجبوا فدٌن الرافضة دٌن الكذب والبهتان !! كلثوم 

 

: ونكمل معكم من أقوالهم فً أم المإمنٌن خدٌجة رضً هللا عنها وأرضاها 



حٌن ٌنكر القوم أن السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها ثٌبا وٌدعون أنها البكر الوحٌدة من 
نساء الرسول صلى هللا علٌه وسلم ثم ٌؤتون برواٌات أخر  تقول أن زٌنب ورقٌة 
وأم كلثوم بناتها من زوجها السابق وأن النبً صلى هللا علٌه وسلم رباهن ، فما 

. معنى هذا الكبلم باهلل علٌكم   سؤطرح رواٌاتهم ثم أعلق إن شاء هللا 

 ( 50 ص 1دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة الشٌعٌة ج )ٌقول حسن األمٌن فً كتابه - 
 

هل كان له بنات ؼٌر فاطمة   : ٌقول فً فصل 
:  أربع بنات هن بحسب تسلسل والدتهن  (ص)ذكر المإرخون أن للنبً 

فاطمة – أم كلثوم – رقٌة – زٌنب 
ولد  التحقٌق فً النصوص التارٌخٌة لم نجد دلٌبل على ثبوت بنوة ؼٌر الزهراء 

منهن ، بل الظاهر أن البنات األخرٌات كن بنات خدٌجة من زوجها األول قبل  (ع)
 .(ص)محمد 

 
 :ثم ٌضٌفون رواٌات بؤن البنات بنات أختها هاله وهً قامت بتربٌتهم  -

 
 كما فً كتابً [ابنتً هالة أخت خدٌجة]أن زٌنب ورقٌة كانتا : ذكر ابن شهر آشوب 

 . األنوار والبدع
 . كمهم عن المناقب  ، والبحار ، وقاموس الرجال ، وتنقيح المقال ،159 ص1ج: مناقب آل أبي طالب : راجع 

 
 

، وانهن (صلى هللا علٌه وآله)وأن رقٌة وزٌنب وأم كلثوم كل منهن ربٌبة رسول هللا 
 فً الحقٌقة بنات هالة بنت خوٌلد أخت خدٌجة بنت خوٌلد، وقد ذكر ذلك فً كتابً

انظر مناقب ).  وذكر ذلك الببلذري وأبو القاسم الكوفً فً كتابٌهما(االنوار والبدع، والكشؾ واللمع)

 (.140، 138 1آل أبً طالب ج
 

 :أقول تعلٌقا على الرواٌات السابقة 

ٌبلحظ تضارب أقوال الرافضة حٌث قالوا بداٌة أن السٌدة خدٌجة رضً هللا  -
عنها بكرا ، ثم قالوا أن البنات بناتها من زوجها السابق ، ثم قالوا أنهن بنات 
أختها هالة ، علما بؤن أختها هاله ماتت بعد هجرة الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم بزمن فكٌؾ تعطً بناتها ألختها    

عن أم المإمنٌن عابشة : الدلٌل على موت هالة بعد الهجرة ما رواه اإلمام مسلم 
– على رسول هللا  خدٌجة استؤذنت هالة بنت خوٌلد أخت ): قالت : رضً هللا عنها 

 اللهم هالة: " ، فارتاح لذلك ، فقال  فعرؾ استؤذان خدٌجة ،- صلى هللا علٌه وسلم
ما تذكر من عجوز من عجابز قرٌش حمراء : فقلت . ، فؽرت  " بنت خوٌلد

 . ( 1674 مختصر مسلم ) (فً الدهر فؤبدلك هللا خٌرا منها  الشدقٌن ، هلكت



ثم إن كانوا بنات هالة بنت خوٌلد كما ٌزعمون فكٌؾ تتزوج زٌنب أخوها     
. والمعلوم أن أبو العاص بن الربٌع هو ابن هالة بنت خوٌلد 

ثم إن كن ربٌبات الرسول صلى هللا علٌه وسلم فكٌؾ لم ٌبطل تبنٌهن بعد نزول 
ِ َفإِن لَّنْم َتْعلَُموا): اآلٌات  ٌِن  اْدُعوُهْم آِلَباِبِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد هللاَّن آَباءُهْم َفإِْخَواُنُكْم ِفً الدِّ

ُكمْ  ٌْ َس َعلَ ٌْ َدْت قُلُوُبُكْم َوَكانَ  َوَمَوالٌُِكْم َولَ ا َتَعمَّن ُ َؼفُوراً  ُجَناحٌر ِفٌَما أَْخَطؤُْتم ِبِه َولَِكن مَّن هللاَّن
ِحٌماً   فهل أطاع الرسول صلى هللا علٌه وسلم ربه فً زٌد بن حارثة  .5 – األحزاب )رَّن

وعصاه فً باقً بناته      

اثنتان فً الناس هما بهم كفر الطعن فً : ٌقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 رواه مسلم. النسب والنٌاحة على المٌت 

من ادعى إلى ؼٌر أبٌه وهو ٌعلم أنه ؼٌر أبٌه فالجنة : وقال صلى هللا علٌه وسلم 
 رواه الشٌخان .علٌه حرام 

وعن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ، تكلم فً خطبة له ثم ذكر قول الرسول 
المدٌنة حرم ما بٌن : " قال النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم : صلى هللا علٌه وسلم 

فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة . أو آو  محدثا . فمن أحدث فٌها حدثا . عٌر إلى ثور 
وذمة المسلمٌن واحدة . ال ٌقبل هللا منه ٌوم القٌامة صرفا وال عدال . والناس أجمعٌن 

فعلٌه . ؼٌر موالٌه  أبٌه ، أو انتمى إلى ؼٌر ومن ادعى إلى. ٌسعى بها أدناهم . 
. " ال ٌقبل هللا منه ٌوم القٌامة صرفا وال عدال. لعنة هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن 

 رواه مسلم

ٌإذون المإمنٌن والمإمنات بؽٌر ما اكتسبوا فقد احتملوا  والذٌن )قال هللا تعالى 
  – 58األحزاب( بهتانا وإثما مبٌنا

 
  476ص/1ج: قال صاحب التٌسٌر فً شرح الجامع الصؽٌر 

  .الناس بؤن ٌقال هذا لٌس بابن فبلن والطعن فً األنساب أي أنساب 
  :397ص/2جكشؾ المشكل : وقال ابن الجوزي 

 " الطعن فً األنساب فهو نوع القذؾ"

فمن هذه األمور ٌتبٌن طعن الرافضة فً أم المإمنٌن السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها 
وال ننكر أن . وأرضاها وأٌضا هو طعن صرٌح فً نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

بعض الرافضة أثبتوا أنهن بنات الرسول صلى هللا علٌه وسلم من خدٌجة رضً هللا 
. ولكن األؼلبٌة على ؼٌر اإلثبات . عنها 

 



وأم المإمنٌن . أم المإمنٌن السٌدة عابشة بنت أبً بكر رضً هللا عنها وعن أبٌها * 
. حفصة بنت عمر رضً هللا عنها وعن أبٌها 

 

ال ٌخفى علٌكم أن أكثر نساء الرسول صلى هللا علٌه وسلم نالها أذ  الرافضة هً أم 
المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها والسبب الصحٌح لبؽضهم إٌاها أنها ابنة أبً بكر 
الصدٌق رضً هللا عنه وأنها تحاربت مع علً رضً هللا عنه فً موقعة الجمل 

كما أن أم المإمنٌن حفصة نالها أٌضا الكثٌر وذلك ألنها ابنة عمر بن الخطاب .
. رضً هللا عنه 

لقد نالهما من أكاذٌبهم وأباطٌلهم وطعوناتهم الكثٌر فؤسؤل هللا أن ٌحاسبهم بما 
. ٌستحقوه من طعنهم فً أعراض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

سؤذكر هنا بعض طعوناتهم الكثٌرة ألنً لو أخصص هذا البحث كله عن مطاعنهم 
بهما فلن أنتهً حتى بؤلؾ صفحة وقد اقتبست بعض المشاركات من أخوة لنا فً 

. ثم سؤعلق بعض التعلٌقات إن شاء هللا تعالى . موقعنا 

: بعض طعوناتهم  

 إذامن بعده  هللا عنه بتطلٌق زوجاته رضً طالب أبىقد وكل على بن  -
 علٌه خرجن

 
محمد العسكري أبو  موالنا إلً لٌجا بذلك فنظر إسحاقثم مشى أحمد بن (

 إلى إسحاقشوقنً أحمد بن : فقلت سعد  ما جاء بك ٌا: علٌه السبلم وقال
 على حالها ٌا: المسابل التً أردت أن تسؤل عنها  قلت  :قال. لقاء موالنا
 .موالي
 ! عما بدا لك- وأومى إلى الؽبلم - فاسؤل قرة عٌنً : قال
صلى هللا علٌه وآله جعل  هللا  رسولأن: ٌا موالنا وابن موالنا روي لنا: فقلت

عابشة  حتى انه بعث ٌوم الجمل رسوال إلى المإمنٌن، أمٌر طبلق نسابه إلى
وأهله بالؽش الذي حصل منك،  اإلسبلمعلى  انك أدخلت الهبلك: وقال

. بالجهالة، فان امتنعت وإال طلقتك فً موضع الهبلك وأوردت أوالدك
صلى هللا  الطبلق الذي فوض حكمه رسول هللا ٌا موالي عن معنى فاخبرنا
اسمه عظم   هللا تقدسإن :المإمنٌن علٌه السبلم  فقال وآله إلى أمٌر علٌه

 فقال رسول هللا األمهات فخصهن لشرؾ شؤن نساء النبً صلى هللا علٌه وآله
 دمن هلل على طاعة، هذا شرؾ باق ما إنٌا أبا الحسن   :صلى هللا علٌه وآله
 من وأسقطها ،األزواج من فطلقهابعدي بالخروج علٌك  فؤٌتهن عصت هللا

 (272 ص 2الجزء  - راجع الرواٌة من بداٌتها فى كتاب االحتجاج للطوسى (( المإمنٌنأمٌة شرؾ

 
 



 الشرور بؤمتلقٌبها  - 
 

  168-3/161 المستقٌم أفرد العبلمة زٌن الدٌن النباطً فً كتابه الصراط
 : فصلٌن الفصل األول سماه -

 الشرور عابشة أم المإمنٌن فصل فً أم 
 

  عنهما وفصل آخر خصصه للطعن فً حفصة رضً هللا
    فصل فً أختها حفصة:سماه
 

 337والنواصب ص  النصبواتهمها محسن المعلم فً كتابه 
  68ترجمة رقم . البٌت آلل ناصبت العداء ناصبٌه أنها
 
 ٌستحق على الطاهرة العفٌفة  بذلك بل عرض عامله هللا بماٌكتفًولم 

 بإجماعهم  الناصبى كافرأنبالزنا واتهمها بالنصب وال ٌخفى 
 

 165 الجزء الثالث ص فً كتابه الصراط المستقٌم وقال زٌن الدٌن النباطً

 
 ( أولبك مبرإون مما ٌقولون )براها هللا فً قوله  - السنة أي- قالوا 

  .. كما أجمع فٌه المفسرون قلنا ذلك تنزٌه لنبٌه عن الزنا ال لها
  وهو تكرار لكبلم العاملى السابق اعبله

 
  167ص ثم قال فً 

 ٌحجر علٌها وقد اتهمها بالجنون والسفه ابن الزبٌر أراد أن
 ٌوجب فهذه شهادة منه وممن سمع حدٌثه ولم ٌنكره أنها أتت بما

  الحجر كالسفه والجنون
 
 
   الصراط المستقٌم135/أطلق علٌها الزندٌق النباطً بالشٌطانة   قدأٌضا
 

 وآله اتدرون مات النبً صلى هللا علٌه :وقد ذكروا عن الصادق انه قال 
 (أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على): أو قتل   إن هللا ٌقول 

ٌعنً المرأتٌن لعنهما هللا : زاد الكاشانً)فسم قبل الموت ، إنهما سقتاه 
 )1/305تفسٌر الصافً " وأبوٌهما

 إنهما وأبوٌهما شر من خلق هللا: الموت، فقلنا  قبل
  الصافً للكاشانً  وانظر تفسٌر1/200تفسٌر العٌاشً )

  (8/6، 6/504 وبحار األنوار للمجلسً 1/320والبرهان للبحرانً  1/305

 
 المدحور همشٌخ الدولة الصفوٌة، ومرجع–ووصؾ المجلسً 



 : وعلق علٌها بقول ، معتبر بؤنه سند هذه الرواٌة المكذوبة - 
 و حفصة لعنة هللا أن عابشة (ع)إن العٌاشً رو  بسند معتبر عن الصادق
 2/700 القلوب للمجلسً حٌاة . دبرتاه علٌهما وعلى أبوٌهما قتلتا رسول هللا بالسم

 
 

االمامٌة ،وذكروا اسم  وقد نقل هذه الحادثة المكذوبة عدد كبٌر من مصنفً
وضعوا السم لرسول هللا  أنهم عابشة و حفصة وأبوٌهما صراحة وزعموا

 فمات بسببه
 .376 – 2/375حدٌثة   ، ط340راجع تفسٌر القمً ط حجرٌة ص )

 . 169- 3/168وانظر الصراط المستقٌم للبٌاضً 
 . 2/457نهج الببلؼة البن أبً الحدٌد  وشرح

 .717-2/716الصافً للكاشانً   وتفسٌر308وإحقاق الحق للتستري ص 
 353 -4/352 ، 1/320والبرهان للبحرانً 

 (337-4/336واألنوار النعمانٌة للجزابري 

 
– من أصحاب النبً  التبرئ والمجلسً إلجماع الشٌعة على نقل الصدوق

 : وهذا لفظ المجلسً ,, صلى هللا علٌه وسلم
 

  : أننا نتبرأ من األصنام األربعة: وعقٌدتنا فً التبرئ 
 : النساء األربع ومن أبً بكر وعمر وعثمان ومعاوٌة ،

 ، عابشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جمٌع أتباعهم وأشٌاعهم
 باهلل ورسوله وأنهم شر خلق هللا على وجه األرض ، وأنه ال ٌتم اإلٌمان

  ( 519للمجلسً ص  حق الٌقٌن )  .واألبمة إال بعد التبرئ من أعدابهم
 
 ".... كانتا تحت عبدٌن " لآلٌة شرحهوالضبلل فى   لعبلمة الكفرآخركبلم 
 

ما فً تلك  الخبٌر ٌخفى على الناقد البصٌر والفطن ال ": قال المجلسً
بحار   " وحفصة وكفرهما التصرٌح بنفاق عابشة اآلٌات من التعرٌض ، بل

  22/33األنوار 
 
 كبلمه  نصفإلٌك الطوسً شٌخ الطابفة أما

 
 على كفرها وبقابها تتب وهذا ٌدل عابشة كانت مصرة على حربها لعلً ولم

  365-361 االقتصاد فٌما ٌتعلق باالعتقاد ص,,,,,, علٌه

 
 

والحكم علٌها  لعنها إلى به قبحه هللا وعامله بما ٌستحق األمروقد وصل 
  :  النار فقالفًبالخلود 

 
الكافرة  الباؼٌة  المفسدة الطاؼٌة الطاؼٌةالملعونة الشرٌرةاللهم العن 



  فً عذاب هللاالمعذبةالباؼٌة  المحاربة حرب الجمل الكاذبةالخارجة 
..........  

 
 وٌقول الحافظ رجب البرسً ٌتهم أم المإمنٌن بالخٌانة

 علً وفرقتها على مبؽضً. دٌنارا من خٌانة أربعٌن عابشة جمعت إن
 

 ص40ج قال المجلسً فً كتابه بحار االنوار
 لٌس له خادم ؼٌري آلهصلى هللا علٌه و قال علً سافرت مع رسول هللا

عابشة وكان رسول هللا ٌنام بٌنً  لٌس له لحاؾ ؼٌره ومعه لحاؾ وكان له
  ٌحط بٌدهلاللً صبلة إلى قام فإذا علٌنا ثبلثتنا لحاؾ ؼٌره عابشة لٌس وبٌن

 اللحاؾ الفراش الذي عابشة حتى ٌمس اللحاؾ من وسطه بٌنً وبٌن
 ....تحتنا
 

 86ص  الٌقٌنأنواركتاب مشارق 

 
امرأة نوح وامرأة  كفروا ضرب هللا مثبل للذٌن:"زعم الشٌعة أن قوله تعالى 

من هللا   فلم ٌؽنٌا عنهمافخانتاهما كانتا تحت عبدٌن من عبادنا صالحٌن لوط
 10التحرٌم  سورة"وقٌل ادخبل النار مع الداخلٌن شٌبا
 

  .رضً هللا عنهما..مثل ضربه هللا لعابشة وحفصة 
 

  :-والعٌاذ باهلل تعالى –الفاحشةوقد فسر بعضهم بالخٌانة بارتكاب 
 

 إال الفاحشة فخانتاهما: وهللا ما عنى بقوله :"قال القمً فً تفسٌر هذه اآلٌة 
  عند اإلسبلمشٌخ –ولٌس هذا القول بدعا من القمً فقد سبقه إلٌه الكلٌنً 

 /358-4357للبحرانً  راجع البرهانونسبه إلى أبً جعفر الباقر ، - الشٌعة ، ومرجعهم

 
باب التقٌة  وهذا من عند القمً فبلنة بدل عابشة- ولٌقٌمن الحد على عابشة ،

أتت فً  ما حظرت التقٌة كشفه بزعمهم فٌما وقد صرح ؼٌره باسمها فكشؾ
أخر   فً نسخة (طلحة وكان ((....)فً الطبعة الحدٌثة  (البصرة طرٌق

 ٌحبها (أسلفنا فبلن بدل طلحة وهو من التقٌة كما
 

فبلن  قال لها ((....)فً الطبعة الحدٌثة ) (البصرة)فلما أرادت أن تخرج إلى 
فً ) (طلحة)ٌحل لك أن تخرجً من ؼٌر محرم فزوجت نفسها من  ال: 

 البرهان  وانظر2/377 ط حدٌثة 341تفسٌر القمً ط حجرٌة ص ).. (فبلن بدل طلحة نسخة أخر 

 .(فً المتن أثبتها  وقد ساقاها موضحة كما338 وتفسٌر عبدهللا شبر ص 4/358للبحرانً 
 

 عشرٌة االثنا  ٌخفى على احد منأظنه قرٌش وال صنمًدعاء 



 
 ناللذي وابنتٌهما فكٌهما وأتٌهمااللهم العن صنمً قرٌش جبتٌهما وطاؼو

وقلبا دٌنك وحرفا  حرفا أمرك وأنكرا وحٌك وجحدا أنعامك وعصٌا رسولك
وألحدا فً آٌتك وعادٌا أولٌاءك  فرابضك كتابك وعطبل أحكامك وأبطبل

وأفسدا عبادك، اللهم العنهما وأنصارهما فقد  ببلدك ووالٌا أعداءك وخربا
 وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بؤرضه وعالٌه النبوة أخربا بٌت

 أطفاله وظاهره بباطنه واستؤصبل أهله وأبادا أنصاره وقتبل بسافلة
فعظم ذنبهما  بربهما وأخلٌا منبره من وصٌه وارثٌه وجحدا نبوته وأشركا

 العنهمااللهم ………وال تذر وخلدهما فً سقر وما أدراك ما سقر ال تبقً
 طوٌل دعاء ……………اللهم.……تركوها بكل آٌة حرفوها وفرٌضة

 
 ! هللا عنهمارضً  بكر وعمرأبى ابنتًوال ٌخفى من هما 

 
  الحد علٌهاوإقامة عابشة  المإمنٌنأم بإحٌاء الرافضة المزعوم ٌقوم مهدي - 
 
 116  االحسابى صفحةألحمد" الرجعة " انظر 

 
أما لو قد قام قابما لقد  عن عبد الرحمن القصٌر عن أبً جعفر علٌه السبلم

: ٌنتقم ألمه فاطمة ، قلت  وحتى ، ردت إلٌه الحمٌراء حتى ٌجلدها الحد
فكٌؾ : لفرٌتها على أم إبراهٌم ، قلت  قال   جعلت فداك ، ولم ٌجلدها الحد

 " إن هللا بعث محمدا رحمة وبعث القابم نقمة : قال   أخر هللا ذلك إلى القابم
 الجزابري نعمة هللا– المجلسى 

 
  عبد هللا علٌه السبلم أبً إلىأسند العٌاشً وهو من كبار مفسري الشٌعة 

  : انه قال فً تفسٌر قوله تعالى- زورا وبهتانا -الصادق  جعفر
 التً نقضت ؼزلها انكاثا - انكاثا وال تكونوا كالتً نقضت ؼزلها من بعد قوة

 ص 2وانظر البرهان للبحرانً  269 ص 2تفسٌر العٌاشً  .عابشة هً نكثت اٌمانها من بعد قوة

 454  ص7وبحار االنوار للمجلسً  383

 
 

 النار أبواب من  لعابشة رضً هللا عنها باباأنوال ٌكتفون بذلك بل ٌزعمون 
رضً هللا عنه وحاشاه  الصادق  جعفرإلى أٌضاتدخل منه فقد اسند العٌاشً 

لها سبعة  - حكاٌة عن النار تعالى  انه قال فً تفسٌر قولهإلٌهمما نسب 
 44 الحجر  -ابواب

 الخ..... لعسكر  والباب السادسأبوابٌإتى بجنهم لها سبعة 
 220  ص8 و 378 ص 4بحار االنوار للمجلسً  354 ص 2البرهان للبحرانً  243ص 2تفسٌر العٌاشً 

 
ووجه الكناٌة  المجلسً وعسكر كناٌة عن عابشة رضً هللا عنها كما زعم

 موقعة الجمل ٌقال له فً عن اسمها بعسكر كونها كانت تركب جمبل



 220  ص8 و 378 ص 4بحار االنوار للمجلسً  ..عسكر

 
محّمد بن الحسٌن ، عن محّمد  عن ـ محّمد بن ٌعقوب ، عن محّمد بن ٌحٌى ،

سلمة  بن إسماعٌل بن بزٌع ،عن الخٌبري ، عن الحسٌن بن ثوٌر وأبً
 مكتوبة وهو ٌلعن فً دبر كلّ  (علٌه السبلم  )سمعنا أبا عبد هللا : السّراج قاال

 وٌسّمٌهم ومعاوٌة ، وفبلن أربعة من الرجال وأربعاً من النساء ، فبلن وفبلن
 . معاوٌةأختالحكم  وفبلنة وفبلنة وهنداً وأُمّ 

  .10|342 : 3الكافً 
عن : ٌحٌى ، مثله ،إالّ أّنه ترك قوله  محّمد بن الحسن بإسناده عن محّمد بن

 .1313|321 : 2التهذٌب  الخٌبري 
 
 

 :ما نصه: (15/174)"العقول مرآة"وعلق المجلسً فً كتابه 
 األخٌرتان عن الثبلثة بترتٌبهم و الكناٌات و الكناٌات األول عبارة عن)

 .(عابشة و حفصة
 

 عبد هللا عن عبد الصمد بن بشٌر عن أبً: العٌاشً فً تفسٌره 
  : هللا ٌقولإنتدرون مات النبً أو قتل : قال

أنهما سقتاه قبل  الموت  فسم قبل - أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
 .من خلق هللا  وأبوهما شرإنهماالموت فقلنا 
  152 ح1/200تفسٌر العٌاشى 

 
  – أقصد الرواٌة- هذه الخزعبلة  ووصؾ الكافر الزندٌق المجلسً
  :بؤنها معتبرة، وعلق علٌها بقوله

هللا  لعنةوحفصة أن عابشة  (ع)العٌاشً رو  بسند معتبر عن الصادق  إن
 باب 2/700حٌاة القلوب للمجلسً . دبرتاه بالسم!! علٌهما و على أبوٌهما قتلتا رسول هللا 

  "در بٌان رحلت آنحضرت"
 
تنبٌه ): نصه ما قال الملقب بعمدة العلماء و المحققٌن محمد التوسٌركانً و

علٌهم اللعنة –أشبها للعن علٌهم   أشرؾ األمكنة واألوقات والحاالتأناعلم 
عند كل واحد من التخلٌة واالستبراء والتطهٌر  كنت فً المبال فقل إذا– 

 م عثمان و عمرثاللهم العن عمر ثم أبا بكر و عمر ُ :البال مرارا بفراغ من
 وعمر ابن سعدثم ابن زٌاد وعمر ثم وعمر ثم ٌزٌد وعمر  ثم معاوٌة

وحفصة وهند و أم  ثم شمرا وعمر ثم عسكرهم وعمر، اللهم العن عابشة
 4/92لبالى األخبار لمحمد التوسٌركانً  (  ٌوم القٌامةإلى الحكم والعن من رضً بؤفعالهم

 الواردة فً التعقٌب األدعٌة

 
 



فقد اتهموا أم . الرافضة من طعونات هذا ؼٌض من فٌض مما احتوته كتب 
المإمنٌن عابشة وأم المإمنٌن حفصة بالكفر وأنهما قتبل رسول هللا ، كما اتهموا 
أم المإمنٌن عابشة بالزنا وحاشاها من ذلك ، وؼٌرها من أمور السب واللعن 

. والقذؾ 

:  أقول وباهلل المستعان 

ًُّس أَْولَى ِباْلُمْإِمِنٌَن ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ : قال تعالى  ِب َهاُتُهْم  النَّن  6- األحزاب - أُمَّن

لو قلنا ألحد الرافضة أن أمك زانٌة أو كافرة لؽضب ؼضبا شدٌدا ، وهذا ٌثبت أنهم 
. ؼٌر مإمنٌن لطعنهم بؤمهات المإمنٌن فإنهن لسن أمهاتهم 

ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَؽاِفبَلِت اْلُمْإِمَناِت لُِعُنوا ِفً إِنَّن : قال تبارك وتعالى  ٌَ ا  الَّنِذٌَن  ٌَ ْن الدُّس
 23 –سورة النور -  َواآْلِخَرِة َولَُهْم َعَذابٌر َعِظٌمٌر 

ال هّم للرافضة األخباث سو  الطعن فً أعبلم هذا الدٌن ، وطعنهم فً أمهات 
المإمنٌن ببل شك هو طعن فً الرسول صلى هللا علٌه وسلم فهإالء نساإه وعرضه 
، فكٌؾ لمإمن حقا أن ٌطعن بهن وبشرفهن وٌرمٌهن بالسب والقذؾ واللعن والكبلم 

إن حقد الرافضة على اإلسبلم . البذيء ، ثم ٌكفرهن وٌخرجهن من ملة اإلسبلم 
اكتسبوه من دٌانتهم المجوسٌة ألن اإلسبلم هدها والزال المجوس ٌحقدون منذ أن قام 

الصحابة رضوان هللا علٌهم بؽزو ببلدهم ونشر اإلسبلم وإطفاء النار التً كانت 
تعبد من دون هللا ، فلم ٌجدوا بدا من نشر عقابدهم الفاسدة لٌهلكوا اإلسبلم وأهله ، 

فاتجهوا للطعن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والقدر خٌره وشره وشددوا 
الطعن فً النبً صلى هللا علٌه وسلم وما جاء به من رسالة من رب العزة والجبللة 
وأرادوا أن ٌضلوا المسلمٌن وال ٌجعلونهم متبعٌن بؤن نشروا هذه العقابد الفاسدة 
والمحدثات الباطلة حتى ٌضٌع هذا الدٌن وطعنوا بكل الصحابة وأمهات المإمنٌن 

والتابعٌن حتى ٌبطلوا الشرع ، فهم ٌعلمون أن من نقل لنا هذا الدٌن بعد النبً صلى 
هللا علٌه وسلم هم الصحابة فالتابعٌن فالتابعٌن إلى أن وصل لنا وسٌصل لما هم 

بعدنا بإذن هللا وستبقى أمة اإلسبلم هً األمة السابدة إلى أن ٌرث هللا األرض ومن 
.  علٌها رؼم أنؾ من أبى 

لن أعلق المزٌد على رواٌاتهم الفاسدة بل سؤذكر فضابل أم المإمنٌن عابشة رضً 
هللا عنها وعن أبٌها كً ٌعلم القاصً والدانً بالفرق الكبٌر بٌن المسلمٌن حقا وبٌن 

. من ٌدعً اإلسبلم وحب النبً وآل بٌته 

 

: من فضابل أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها 



 تعالى  لتذب و تدافع عنها مصداقاً لقولهاآلٌاتتنزلت  -
ٌَُداِفُع َعِن الَّنِذٌَن آَمُنوا  َ  المإمنٌن من أم تطهٌر فًنقصد بهذا كبلم ربنا  و - إِنَّن هللاَّن

 ..  وقعالذياإلفك 
 المدٌنة و ذاعت منافقًو   عرضها و شرفها من قبل بعض سفهاءفً اتهمت حٌن

 فً آٌةفنزلت سبع عشرة … زوجة الطٌب  الطاهرة العفٌفة الطٌبةهً و.…الفرٌة 
برفع كتابه من  هللا فوق سبع سموات تبرأة لها، آٌات تتلى إلى أن ٌؤذن من كتاب هللا

الذٌن جاءوا باإلفك عصبة  إن: األرض، وذلك فً قول هللا تعالى من سورة النور
 من اإلثم بل هو خٌر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب منكم ال تحسبوه شراً لكم

الخبٌثات للخبٌثٌن والخبٌثون  قوله  إلىوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظٌم
والطٌبون للطٌبات أولبك مبرإن مما ٌقولون لهم مؽفرة  للخبٌثات والطٌبات للطٌبٌن

 كرٌم ورزق
 

 .شؤنها فً الدٌن فهذه اآلٌات من أكبر األدلة على طهارتها، وشرفها، وعلو
 

وحٌا ٌتلى، لشؤنً  شؤنً وهللا ما كنت أظن أن هللا منزل فً: تقول أم المإمنٌن عابشة
ولكنً كنت أرجو أن ٌر  رسول هللا  بؤمر، فً نفسً كان أحقر من أن ٌتكلم هللا فً

 البخاريرواه   - الحدٌث. ……فً النوم رإٌا ٌبربنً هللا بها وسلم صلى هللا علٌه

: أٌضا مما نزل فً القرآن 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌمكث عند زٌنب بنت جحش ، وٌشرب عندها 
عسبل ، فتواصٌت أنا وحفصة ، أن أٌتنا دخل علٌها النبً صلى هللا علٌه وسلم فلتقل 

:  ، فدخل على إحداهما فقل له ذلك ، فقال مؽافٌر ، أكلت مؽافٌرإنً أجد فٌك رٌح : 
ٌا أٌها النبً لم : فنزلت  ( بل شربت عسبل عند زٌنب بنت جحش ، ولن أعود له) 

وإذ أسر النبً إلى :  لعابشة وحفصة إن تتوبا إلى هللا- إلى - تحرم ما أحل هللا لك 
 رواه البخاري–   .(بل شربت عسبل  ): لقوله . بعض أزواجه 

 المحب و أمرهما بالتوبة فعاتبهما القرأن عتاب المربى
ِ َفَقْد َصَؽتْ   :فقال تعالى هِ  إِن َتُتوَبا إِلَى هللاَّن ٌْ َ ُهَو َمْواَلهُ  قُلُوُبُكَما َوإِن َتَظاَهَرا َعلَ  َفإِنَّن هللاَّن

 َوِجْبِرٌُل َوَصالُِح اْلُمْإِمِنٌَن َواْلَمبَلِبَكُة َبْعَد َذلَِك َظِهٌرٌر 

وعظٌم شؤنهن و على  المإمنٌن  كتابه أٌضاً ما أظهر به فضل أمهاتفًو أنزل هللا 
 .…… رأسهن أم المإمنٌن عابشة

ٌْن من ذلك أمر هللا تعالى لنبٌه المصطفى أن ٌخٌر نساءه و ْن ٌفارقهم فٌذهبن إلى  أَب
و بٌن الصبر على ما عنده من  زٌنتها ؼٌره ممن ٌحصل لهن عنده الحٌاة الدنٌا و

َها :  قوله تعالى فً ذلك الثواب الجزٌل و ذلك فً هللا ضٌق الحال و لهن عند ٌُّس ا أَ ٌَ
ًُّس  ِب ا َوِزٌَنَتَها قُل النَّن ٌَ ْن اَة الدُّس ٌَ َْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّن ُتِرْدَن اْلَح نَ  ألِّ ٌْ ْحُكنَّن  َفَتَعالَ ْعُكنَّن َوأَُسرِّ أَُمتِّ

َ َوَرُسولَهُ  َوإِن (28)َسَراحاً َجِمٌبلً  اَر اآْلِخَرَة َفإِنَّن  ُكنُتنَّن ُتِرْدَن هللاَّن َ أََعدَّن  َوالدَّن هللاَّن



  لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّن أَْجراً َعِظٌماً 
ًَ هللاَّن َعْنُهنَّن َوأَْرَضاُهنَّن هللاَّن  ار اآْلِخَرة َفاْخَتْرَن َرِض َفَجَمَع هللاَّن َتَعالَى لَُهنَّن  َوَرُسوله َوالدَّن

ن ٌْ ا َوَسَعاَدة اآْلِخَرة َبْعد َذلَِك َب ٌَ ْن ر الدُّس ٌْ  .َخ
 
ورسوله و تبعها   اختٌار هللافًصاحبة السبق   هذا المقام كانت السٌدة عابشةفًو 

  .عنهم  هللارضًعلى ذلك سابر أمهات المإمنٌن 
 

د ْبن: قال ابن كثٌر َثَنا ُمَحمَّن َثَنا ِاْبن َوِكٌع َحدَّن د ْبن َعْمرو َعْن أَِبً  َبِشٌر َحدَّن َعْن ُمَحمَّن
 ًَ ٌٌِر َبَدأَ ِبً َرُسول: َقالَْت  هللاَّن َعْنَها َسلََمة َعْن َعاِبَشة َرِض ْخ ة التَّن ٌَ ا َنَزلَْت آ هللاَّن  لَمَّن
ِه َوَسلَّنمَ  ٌْ ا َعاِبَشة إِنًِّ َعاِرض" َفَقاَل  َصلَّنى هللاَّن َعلَ ءٍم  ٌَ ًْ ك أَْمًرا َفبَل َتْفَتاِتً ِفٌِه ِبَش ٌْ   َعلَ

ٌْك ًَ هللاَّن َعْنُهَما َحتَّنى َتْعِرِضٌِه َعلَى أََبَو  أَِبً َبْكر َوأُّم ُروَمان َرِض
ا َرُسول هللاَّن َوَما " ٌَ ِه َوَسلَّنمَ  َفقُْلت  ٌْ ا " َقاَل هللاَّن َعزَّن َوَجلَّن  : ُهَو   َقاَل َصلَّنى هللاَّن َعلَ ٌَّها  ٌَ أَ

ًّ قُْل أِلَْزَواِجك إِْن ُكْنُتنَّن  ِب َن أَُمتِّعُكنَّن  ُتِرْدنَ  النَّن ٌْ ا َوِزٌَنتَها َفَتَعالَ ٌَ ْن اة الدُّس ٌَ حُكنَّن  اْلَح َوأَُسرِّ
ار َسَراًحا َجِمٌبًل   اآْلِخَرة َفإِنَّن هللاَّن أََعدَّن لِْلُمْحِسَناتِ  َوإِْن ُكْنُتنَّن ُتِرْدَن هللاَّن َوَرُسوله َوالدَّن

ار َقالَتْ  " ِمْنُكنَّن أَْجًرا َعِظًٌما  اآْلِخَرة َواَل أَُإاِمر ِفً َذلِكَ  َفإِنًِّ أُِرٌد هللاَّن َوَرُسوله َوالدَّن
ًَ هللاَّن  ِه َوَسلَّنَم ُثمَّن  ؾَعْنُهَما أََبَويَّن أََبا َبْكر َوأُّم ُروَمان َرِض ٌْ  َضِحَك َرُسول هللاَّن َصلَّنى هللاَّن َعلَ

ًَ هللاَّن َعْنَها َقالَْت َكَذا : ِاْسَتْقَرأَ اْلُحَجر َفَقالَ   َفقُْلَن َوَنْحُن َنقُول " َوَكَذا إِنَّن َعاِبَشة َرِض
ًَ .. …ِمْثل َما َقالَْت َعاِبَشة  .هللاَّن َعْنُهنَّن ُكلّهنَّن  َرِض

 نحوه  و أحمد و ابن جرٌر و ابن أبى حاتمالبخاريو كذا رو  
 

ومكانة أمهات المإمنٌن و   األساس إلى بٌان شرؾفًفؤنزل هللا تعالى أٌة تهدؾ 
ِحلُّس لَكَ :  قوله تعالى هً ٌَ َل ِبِهنَّن ِمْن أَْزَواجٍم َولَوْ  النَِّساء اَل  أَْعَجَبَك  ِمن َبْعُد َواَل أَن َتَبدَّن

ُ َعلَى ُحْسُنُهنَّن  ِمٌُنَك َوَكاَن هللاَّن ٌَ ِقٌباً  إاِلَّن َما َملََكْت  ءٍم رَّن ًْ  . ُكلِّ َش
 

ر َواِحد ِمنْ : قال ابن كثٌر ٌْ اك َوَقَتاَدة  اْلُعلََماء َكاْبِن َعبَّناس َوُمَجاِهد َذَكَر َؼ حَّن َوالضَّن
د ٌْ ٌَة َواْبن َز رهْم أَنَّن َهِذِه اآْل ٌْ ًّ َصلَّنى هللاَّن  َنَزلَْت ُمَجاَزاة أِلَْزَواجِ  َواْبن َجِرٌر َوَؼ ِب النَّن

ِه َوَسلَّنَم َوِرًضا َعْنُهنَّن  ٌْ ار َعلَى َعلَ ارهنَّن هللاَّن َوَرُسوله َوالدَّن ٌَ  ُحْسن َصِنٌعهنَّن ِفً ِاْخِت
ِه َوَسلَّنمَ  اآْلِخَرة ٌْ َرُهنَّن َرُسول هللاَّن َصلَّنى هللاَّن َعلَ ٌَّن ا َخ ٌَة لَمَّن َم ِفً اآْل ا ِاْخَتْرَن  َكَما َتَقدَّن َفلَمَّن

ِه َوَسلَّنَم َكاَن َجَزاُإُهنَّن  َرُسول هللاَّن َصلَّنى هللاَّن  ٌْ ِه  أَنَّن هللاَّن َتَعالَى َقَصَرهُ  َعلَ ٌْ َم َعلَ ِهنَّن َوَحرَّن ٌْ َعلَ
ِرِهنَّن  ٌْ ج ِبَؽ َتَزوَّن ٌَ رهنَّن َولَْو أَْعَجَبُه ُحْسنهنَّن إاِلَّن  أَوْ  أَْن  ٌْ ْسَتْبِدل ِبِهنَّن أَْزَواًجا َؼ  اإْلَِماء ٌَ

هُ  ِه ِفٌِهنَّن ُثمَّن إِنَّن ٌْ َراِرّي َفبَل َحَرج َعلَ ِفً َذلَِك َوَنَسَخ ُحْكم  َتَعالَى َرَفَع َعْنُه اْلَحَرج َوالسَّن
ة َوأََباحَ  ٌَ َقع َهِذِه اآْل ٌَ ج َولَِكْن لَْم  َزوُّس ج لَُه التَّن لَِتُكوَن اْلِمنَّنة لَِرُسوِل هللاَّن  ِمْنُه َبْعد َذلَِك َتَزوُّس

ِه َوَسلَّنمَ  ٌْ ِهنَّن  َصلَّنى هللاَّن َعلَ ٌْ  . َعلَ
 
التشرٌعٌة منها على   و جعل هللا تعالى السٌدة عابشة سبباً لنزول بعض األحكام-

 : سبٌل المثال التٌمم
صلى هللا علٌه    خرجنا مع رسول هللا   :  هللا عنها رضًقالت أم المإمنٌن عابشة 

  فؤقام انقطع عقد لً   بذات الجٌش    أو    بالبٌداء    حتى إذا كنا  أسفاره فً بعض   وسلم 



ولٌسوا على ماء  معه وأقام الناس   التماسه    على    صلى هللا علٌه وسلم    هللا  رسول
أقامت برسول    عابشة    فقالوا أال تر  ما صنعت   أبً بكر الصدٌق   فؤتى الناس إلى 

  أبو بكر    فجاء  ماء والناس ولٌسوا على ماء ولٌس معهم   صلى هللا علٌه وسلم   هللا
فخذي قد نام فقال حبست  على واضع رأسه   صلى هللا علٌه وسلم    ورسول هللا  

  والناس ولٌسوا على ماء ولٌس معهم ماء فقالت   صلى هللا علٌه وسلم   رسول هللا 
بٌده فً  ٌطعننً وقال ما شاء هللا أن ٌقول وجعل   أبو بكر    فعاتبنً    عابشة 

على    صلى هللا علٌه وسلم  هللا خاصرتً فبل ٌمنعنً من التحرك إال مكان رسول
  على ؼٌر ماء فؤنزل هللا  حٌن أصبح   صلى هللا علٌه وسلم  فخذي فقام رسول هللا

  أبً بكر    ٌا آل  هً بؤول بركتكم ما   أسٌد بن الحضٌر    فتٌمموا فقال    آٌة التٌمم  
 . تحته قالت فبعثنا البعٌر الذي كنت علٌه فؤصبنا العقد 

 طٌبا فلم تجدوا ماء فتٌمموا ثعٌداً  تعالى باب فامسحوا و قول هللا– كتاب التٌمم – رواه البخار  

 
: على فراش الموت   هًو قال ابن عباسٍم رضً هللا عنهما ألم المإمنٌن حٌن عادها

صلى هللا علٌه  رسول هللا صلى هللا علٌـه وسلَّنم إلٌه ، ولم ٌكن كنِت أحبَّن نساء النبً
ٌِّباً   " وسلَّنم ٌحب إال ط

 
هللا علٌه وسلَّنم ٌلتقطها ،  صلى هلكت ِقبلدتِك باألبواء فؤصبح رسول هللا: " وقال 

وأنزل هللا براءتك من  فؤنزل هللا عزَّن وجل أٌة التٌمم للوضوء وبعدها لم ٌجد ماءً 
ٌُذكر هللا فوق سبع سنوات فٌه إال وشؤنك ٌتلى فٌه آناء هللا وأطراؾ  ، فلٌس مسجدٍم 

  .النهار
 

ومن تزكٌتك ، فوهللا  منك ٌا بن عباس دعنً: فكان جواب أم المإمنٌن المخلصة 
 125ص أحكام النساء. لوددت أنً كنت َنسٌاً منسٌا 

 
بل ٌضع …ال ٌمؤل قلبه الناس ألن المخلص ال ٌلتفت إلى مدٌح الناس ، ومدٌح

 المطلع نصب عٌنٌه دابماً لقاء ربه و هول

: ومن فضابلها أٌضا 

 
رسول هللا : قال: أنها قالت عنها رضً هللا-و فً الصحٌحٌن من حدٌث عابشة 

 وعلٌه السبلم: ، قلتعابشة هذا جبرٌل ٌقربك السبلم ٌا: صلى هللا علٌه وسلم ٌوماً 
 .وسلم ترٌد رسول هللا صلى هللا علٌه" أر  ورحمة هللا وبركاته، تر  ماال

 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه   :قال - رضً هللا عنه- وعن أبً موسى األشعري 

ولم ٌكمل من النساء إال مرٌم بنت عمران، وآسٌة  كثٌر، كمل من الرجال: وسلم 
 متفق علٌه.الطعام وفضل عابشة على النساء كفضل الثرٌد على سابر فرعون، امرأة

 



رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌتفقد  كان عن هشام بن عروة عن عابشة قالت إنْ 
 ٌومً فلما كان:   استبطاًء لٌوم عابشة قالت أٌن أنا ؼداً    الٌوم أٌن أنا: ٌقول

 متفق علٌه. قبضه هللا بٌن سحري ونحري

 
 أما ترضٌن:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وعن عابشة رضً هللا عنها قالت 

فؤنت زوجتً فً الدنٌا و : قال ، بلى :   قلت تكونً زوجتً فً الدنٌا و اآلخرة  أن
 اآلخرة 

 صحٌح : خبلصة حكم المحدث 2255: الصفحة أو الرقم- السلسلة الصحٌحة : المصدر- األلبانً : عابشة المحدث: الراوي

 

 

: ٌوم عابشة قالت عابشة كان الناس ٌتحرون بهداٌاهم: عن هشام بن عروة قال
 ٌا أم سلمة وهللا إن الناس ٌتحرون بهداٌاهم ٌوم : إلى أم سلمة فقلن فاجتمع صواحبً

صلى هللا علٌه وسلم أن  هللا وإنا نرٌد الخٌر كما ترٌده عابشة، فمري رسول عابشة
 حٌث ما دار، قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبً أو كان ٌؤمر الناس أن ٌهدوا إلٌه حٌث

ًّ ذكرت له ذلك فؤعرض  فلما عاد فؤعرض عنً،: صلى هللا علٌه وسلم قالت إل
ٌا أم سلمة ال تإذٌنً فً عابشة فإنه وهللا ما : فقال له عنً، فلما كان الثالثة ذكرت

رواه البخاري كتاب فضابل الصحابة، باب فضل  . ؼٌرها وأنا فً لحاؾ امرأة منكن الوحً نزل علً

بشة عا

 
 أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعثه على-  رضً هللا عنه- عن عمرو بن العاص 
 ، فقلت منعابشة: أي الناس أحّب إلٌك  قال: فؤتٌته فقلت : جٌش ذات السبلسل قال

 متفق علٌه .رجاالً   فعدّ ثم عمر بن الخطاب:  قال، ، قلت ثم منأبوها: قال الرجال 

 
 رسول هللا فسبقته فلبثت حتى إذا أرهقنً سابقنً :وقالت رضً هللا عنها وعن أبٌها 

  ٌشٌر إلى المرة األولى هذه بتلك:  فقال سابقنً فسبقنًاللحم أي سمنت 
صحٌح  : خبلصة حكم المحدث 377: الصفحة أو الرقم- ؼاٌة المرام : المصدر- األلبانً : عابشة المحدث: الراوي

 
 

: ومن فضابل أم المإمنٌن حفصة رضً هللا عنها وعن أبٌها 
أن عمر بن الخطاب ، حٌن تؤٌمت حفصة بنت عمر من خنٌس بن حذافة السهمً ، 
وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد شهد بدرا ، توفً بالمدٌنة ، 

إن شبت أنكحتك : فلقٌت عثمان بن عفان ، فعرضت علٌه حفصة ، فقلت : قال عمر 
قد بدا لً أن ال : سؤنظر فً أمري ، فلبث لٌالً ، فقال : حفصة بنت عمر ، قال 

إن شبت أنكحتك حفصة بنت : فلقٌت أبا بكر ، فقلت : قال عمر . أتزوج ٌومً هذا 
عمر ، فصمت أبو بكر فلم ٌرجع إلً شٌبا ، فكنت علٌه أوجد منً على عثمان ، 

فلبثت لٌالً ثم خطبها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤنكحتها إٌاه ، فلقٌنً أبو بكر 
نعم ، : لعلك وجدت علً حٌن عرضت علً حفصة فلم أرجع إلٌك   قلت : فقال 
فإنه لم ٌمنعنً أن أرجع إلٌك فٌما عرضت ، إال أنً قد علمت أن رسول هللا : قال 



صلى هللا علٌه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن ألفشً سر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 رواه البخاري .، ولو تركها لقبلتها 

وهذه وهللا من أعظم الفضابل أن ٌختارها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم زوجة  - 
. وٌنزل القرآن بتسمٌتها أما للمإمنٌن 

 
: فضٌلتها فً حفظ أوراق المصحؾ 
بعث إلً أبو بكر مقتل أهل الٌمامة وعنده : عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه قال 

إن القتل قد استحر ٌوم الٌمامة بقراء : إن عمر أتانً فقال : عمر ، فقال أبو بكر 
القرآن ، وإنً أخشى أن ٌستحر القتل بقراء القرآن فً المواطن كلها ، فٌذهب قرآن 

كٌؾ أفعل شٌبا لم ٌفعله رسول هللا : كثٌر ، وإنً أر  أن تؤمر بجمع القرآن ، قلت 
هو وهللا خٌر ، فلم ٌزل عمر ٌراجعنً فً ذلك : صلى هللا علٌه وسلم   فقال عمر 

. حتى شرح هللا صدري للذي شرح له صدر عمر ، ورأٌت فً ذلك الذي رأ  عمر 
وإنك رجل شاب عاقل ال نتهمك ، قد كنت تكتب الوحً : قال أبو بكر : قال زٌد 

فوهللا لو كلفنً : قال زٌد . لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه 
قلت كٌؾ . نقل جبل من الجبال ما كان بؤثقل علً مما كلفنً من جمع القرآن 
هو وهللا خٌر ، : تفعبلن شٌبا لم ٌفعله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم   قال أبو بكر 

فلم ٌزل ٌحث مراجعتً حتى شرح هللا صدري للذي شرح هللا له صدر أبً بكر 
وعمر ، ورأٌت فً ذلك الذي رأٌا ، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع 

لقد جاءكم رسول من  }: واللخاؾ وصدور الرجال ، فوجدت فً آخر سورة التوبة 
إلى آخرها مع خزٌمة ، أو أبً خزٌمة ، فؤلحقتها فً سورتها ، فكانت .  { أنفسكم

الصحؾ عند أبً بكر حٌاته حتى توفاه هللا عز وجل ، ثم عند عمر حٌاته حتى توفاه 
 رواه البخاري. هللا ، ثم عند حفصة بنت عمر 

 
بالطبع هم لم ٌكتفوا بمن ذكرت بل طعنوا فً جمٌع نساء النبً صلى هللا علٌه وسلم 
وقد ذكرت ذلك سابقا من كتاب نساء النبً وبناته لمعممهم الدكتور نجاح الطابً 

 المدرس بحوزة قم
 

: سؤذكر لكم مقاال بحكم سب أمهات المإمنٌن 
 

 
 
 

 : والسبلم على رسول هللا ، ثم أما بعد الحمد هلل والصبلة
رضً هللا عنهم ،  الصحابة إن أمهات المإمنٌن رضً هللا عنهن داخبلت فً عموم

من آٌات قرآنٌة و أحادٌث نبوٌة  منهم ، و كل ما جاء فً تحرٌم سب الصحابة ألنهن
 الخلق و لما لهن من المنزلة العظٌمة و قوة قرابتهن من سٌد فإن ذلك ٌشملهن ،

بل بٌنوا ذلك  ٌؽفل أهل العلم عن حكم سابهن و عقوبته ، صلى هللا علٌه وسلم ، ولم
 . أوضح بٌان فً أقوالهم المؤثورة و مإلفاتهم المختلفة

من طعن فً  السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن إن أهل العلم من أهل: أقول 



المنافقون من اإلفك فإنه  به عابشة رضً هللا عنها بما برأها هللا منه وبما رماها
إخباره ببراءتها وطهارتها ، و قالوا إنه ٌجب  من مكذب بما ذكره هللا فً كتابه كافر
 . قتله

سمعت : قال  عمار و قد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن
لم : عابشة قتل ، قٌل له   من سب من سب أبا بكر و عمر جلد ، مالك بن أنس ٌقول

 عنها ألن هللا تعالى ٌقول فً عابشة رضً هللا: ٌقتل فً عابشة   قال
  هللا أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مإمنٌن ٌعظكم 

 . قتل قال مالك فمن رماها فقد خالؾ القرآن ، و من خالؾ القرآن
 تكذٌب هلل تعالى  قول مالك هانا صحٌح و هً ردة تامة : قال أبو محمد رحمه هللا

 13/504المحلى  .فً قطعه ببراءتها

 

إن هللا تعالى إذا ذكر :  و حكى أبو الحسن الصقلً أن القاضً أبا بكر الطٌب قال
قالوا اتخذ هللا ولدا :  لنفسه ، كقوله بح نفسه ما نسبه إلٌه المشركون فً القرآن
وال إذ سمعتموه قلتم ما :  المنافقون إلى عابشة فقال  ذكر تعالى ما نسبه -سبحانه

سبح نفسه فً تبربتها من السوء كما سبح نفسه فً  ٌكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك
و هذا ٌشهد لقول مالك فً قتل من سب عابشة ،ومعنى هذا و هللا تبربته من السوء ،

نبٌه  وكان سبها سباً لنبٌه ، و قرن سب أعلم أن هللا لما عظم سبها كما عظم سبه
الشفاء للقاضً  .حكم مإذٌه تعالى القتل ، كان مإذي نبٌه كذلك وكان وأذاه بؤذاه تعالى ،

 268-2/267عٌاض 

 
بالفاحشة فبرأها هللا  المطهرة إن أهل اإلفك رموا عابشة: و قال أبو بكر بن العربً 

و من كذب هللا فهو كافر ، فهذا  فكل من سبها بما برأها هللا منه فهو مكذب هلل ، ،
 أن رجبلً سب عابشة بؽٌر و هً سبٌل البحة ألهل البصابر ولو طرٌق قول مالك ،

 3/1356أحكام القرآن البن العربً  .هللا منه لكان جزاإه األدب  ما برأها

 
من رماها  فٌها ذكر شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا بعض الوقابع التً قتل و

: أبو بكر بن زٌاد النٌسابوري  و قال: برأها هللا منه ، حٌث ٌقول رضً هللا عنها بما
 شتم ٌقول إلسماعٌل بن إسحاق أتى المؤمون بالرقة برجلٌن سمعت القاسم بن محمد

اآلخر ، فقال  و ترك فؤمر بقتل الذي شتم فاطمة أحدهما فاطمة و اآلخر عابشة ،
 . ألن الذي شتم عابشة رد القرآن ما حكمهما إال أن ٌقتبل: إسماعٌل 

 
 . من أهل البٌت وؼٌرهم وعلى هذا مضت سٌرة أهل الفقه والعلم: قال شٌخ اإلسبلم 

 
بطبرستان ، و  ٌوماً بحضرة الحسن بن زٌد الدعً كنت: قال أبو السابب القاضً 

ٌا ؼبلم اضرب : بذكر قبٌح من الفاحشة ، فقال  كان بحضرته رجل فذكر عابشة



معاذ هللا إن هذا رجل طعن : فقال  هذا رجل من شٌعتنا ،: له العلوٌون عنقه ، فقال
 الخبٌثات للخبٌثٌن و الخبٌثون :النبً صلى هللا علٌه وسلم ، قال هللا تعالى على

 و الطٌبون للطٌبات ، أولبك مبرءون مما ٌقولون ، لهم للخبٌثات ، والطٌبات للطٌبٌن
 كانت عابشة خبٌثة فالنبً صلى هللا علٌه وسلم خبٌث ، فإن ،  مؽفرة و رزق كرٌم

  . فهو كافر فاضربوا عنقه ، فضربوا عنقه و أنا حاضر

 
فذكر  من العراق بن زٌد أنه قدم علٌه رجل و روي عن محمد بن زٌد أخً الحسن

هذا من شٌعتنا و من : فقٌل له  عابشة بسوء فقام إلٌه بعمود فضرب دماؼه فقتله ،
و من سمى جدي  ، - ؼٌرة له أي من ال– هذا سمى جدي قرنان  : بنً اآلباء ، فقبل

 . استحق القتل فقتلته قرنان

 
 من قذؾ عابشة بما برأها هللا منه كفر ببل خبلؾ ،: أبو ٌعلى  و قال القاضً

 األبمة بهذا الحكم و قد حكً اإلجماع على هذا ؼٌر واحد ، و صرح ؼٌر واحد من
.  

الشرٌؾ  و هو عبد الخالق بن عٌسى بن أحمد بن جعفر– موسى  و قال أبً
 : - الهاشمً إمام الحنابلة ببؽداد فً عصره

ولم ٌنعقد له  بما برأها هللا منه فقد مرق من الدٌن و من رمى عابشة رضً هللا عنها
 )568-566ص  )المسلول   الصارم.نكاح على مسلمة 

 
رسول هللا صلى هللا علٌه  أزواج ومن السنة الترضً عن: و قال ابن قدامة المقدسً 

من كل سوء ، أفضلهم خدٌجة بن خوٌلد  سلم أمهات المإمنٌن المطهرات المبرآت و
زوج النبً صلى هللا علٌه  التً برأها هللا فً كتابه ، الصدٌق وعابشة الصدٌقة بنت

لمعة  . و اآلخرة ، فمن قذفها بما برأها هللا منه فقد كفر باهلل العظٌم وسلم فً الدنٌا

 29 صاالعتقاد 

 
الحادٌة : حدٌث اإلفك  تعداده الفوابد التً اشتمل علٌها وقال اإلمام النووي فً صدد

 من اإلفك و هً براءة قطعٌة بنص براءة عابشة رضً هللا عنها: و األربعون 
إنسان والعٌاذ باهلل صار كافراً مرتداً بإجماع  فلو تشكك فٌها القرآن العزٌز ،

 األنبٌاء لم تزن امرأة نبً من: قال ابن عباس و ؼٌره  المسلمٌن ،
 شرح النووي على .أجمعٌن ، و هذا إكرام من هللا تعالى لهم  صلوات هللا و سبلمه علٌهم

 ) 118-117/ 17)صحٌح مسلم 

 
عابشة رضً هللا عنها ،  قاذؾ و قد حكى العبلمة ابن القٌم اتفاق األمة على كفر

 . (1/106)  زاد المعاد.واتفقت األمة على كفر قاذفها : قال  حٌث



 
 :و قال الحافظ ابن كثٌر عند قوله تعالى
و اآلخرة و لهم  المإمنات لعنوا فً الدنٌا إن الذٌن ٌرمون المحصنات الؽافبلت

 ،  عذاب عظٌم
ورماها بما رماها به  قاطبة على أن من سبها بعد هذا أجمع العلماء رحمهم هللا: قال 

 (5/76) تفسٌر القرآن العظٌم . ألنه معاند للقرآن كافر بعد هذا الذي ذكر فً هذه اآلٌة ، فإنه

 
 .قذفها فقد كفر لتصرٌح القرآن الكرٌم ببراءتها  من: و قال بدر الدٌن الزركشً 

 ( 45ص )الصحابة  اإلجابة إلٌراد ما استدركته عابشة على

 
رضً هللا عنها  عابشة و قال السٌوطً عند آٌات سورة النور التً نزلت فً براءة

 ،  اآلٌات .. الذٌن جاءوا باإلفك عصبة منكم إن :تعالى من قوله
 على أن قاذفها ٌقتل الفقهاء نزلت فً براءة عابشة فٌما قذفت به ، فاستدل به: قال 

قذؾ عابشة كفر ألن هللا سبح نفسه عند ذكره : لتكذٌبه لنص القرآن ، قال العلماء
  نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون  ، كما سبحهذا بهتان عظٌم سبحانك فقال

 .(190ص  ) اإلكلٌل فً استنباط التنزٌل .من الزوجة والولد 

 
أن األمة مجمعة  واضح هذه األقوال المتقدمة عن هإالء األبمة كلها فٌها بٌان وفً

و قذفها بما رماها به أهل اإلفك  أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها على أن من سب
 طهارتها رضً هللا عنها ، فٌما أخبر به من براءتها و ، فإنه كافر حٌث كذب هللا

 . عقوبته أن ٌقتل مرتداً عن ملة اإلسبلم و أن

 : وأما حكم من سب ؼٌر عابشة من أزواجه صلى هللا علٌه وسلم ، ففٌه قوالن
 وحكم ساب الصحابة و من الصحابة ؛ أن حكمه كحكم ساب ؼٌرهن: أحدهما 

 : عقوبته هً
رضً هللا عنهم أو  العلم إلى القول بتكفٌر من سب الصحابة ذهب جمع من أهل – 

دم  و أن من كانت هذه صفته فقد أباح تنقصهم وطعن فً عدالتهم و صرح ببؽضهم
 . من ذلك و ترحم علٌهم إال أن ٌتوب نفسه و حل قتله ،

الرحمن بن  و عبد الصحابً الجلٌل عبد الرحمن بن أز : إلى ذلك  و ممن ذهب
ٌوسؾ  و سفٌان بن عٌٌنة ، و محمد بن ، عمرو األوزاعً و أبو بكر بن عٌاش

 .  كثٌرهمو ؼٌر بن الحارث المروزي الفرٌابً و بشر
صرح مع ذلك أنه ٌعاقب  صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم فهإالء األبمة

بعض العلماء من الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة  بالقتل ، و إلى هذا القول ذهب
 . والظاهرٌة والحنابلة

بسبهم بل ٌفسق  أهل العلم إلى أن ساب الصحابة ال ٌكفر و ذهب فرٌق آخر من - 
ٌروعه و ٌزجره  وتعزٌره تعزٌراً شدٌداً  بتؤدٌبه وٌضلل وال ٌعاقب بالقتل ، بل ٌكتفً



هذا الجرم الذي ٌعتبر من كبابر الذنوب والفواحش  حتى ٌرجع عن ارتكاب
 . حتى ٌظهر التوبة وإن لم ٌرجع ُتكرر علٌه العقوبة ، المحرمات

و اإلمام مالك و  عمر بن عبد العزٌز و عاصم األحول: هذا القول  و ممن ذهب إلى
  . بعدهم اإلمام أحمد و كثٌر من العلماء مما جاء

أهل العلم أن من قذؾ  القولٌن على ما سٌتضح من أقوال و هو األصح من: الثانً 
 . واحدة منهن فهو كقذؾ عابشة رضً هللا عنها

مردوٌه  وابن وابن جرٌر الطبري و الطبرانً أخرج سعٌد بن منصور: التوضٌح 
 ، عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن قرأ سورة النور ففسرها

 هذه فً عابشة قال-  إن الذٌن ٌرمون المحصنات الؽافبلت :فلما أتى على هذه اآلٌة
جعل لمن  ولم ٌجعل لمن فعل ذلك توبة ، و ،  وسلمعلٌهو أزواج النبً صلى هللا 
 ؼٌر أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم التوبة ، من رمى امرأة من المإمنات

 اال الذٌن تابوا: إلى قوله - ٌؤتوا بؤربعة شهداء الذٌن ٌرمون المحصنات ثم لم: ثم قرأ
توبة ، ثم تبل هذه  أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم من ولم ٌجعل لمن قذؾ امرأة

   لعنوا فً الدنٌا و اآلخرة ولهم عذاب عظٌم  : اآلٌة
و  (6/165) الدر المنثور .عباس فٌقبل رأسه لُحسِن ما فّسر  فهّم بعض القوم أن ٌقوم إلى ابن

 . ( 104 /18) جامع البٌان

 
ٌقذؾ عابشة  فٌمن فقد بٌن ابن عباس أن هذه اآلٌة إنما نزلت: قال ابن تٌمٌة 

صلى هللا علٌه وسلم  لما فً قذفهن من الطعن على رسول هللا وأمهات المإمنٌن
إلى الدٌاثة  كما هو أذ  البنها ، ألنه نسبة له وعٌبه ، فإن قذؾ المرأة أذً  لزوجها

  فإن زناء امرأته ٌإذٌه أذً  عظٌماً ، و لهذا جوز له الشارع وإظهار لفساد فراشه ،
. ٌقذؾ امرأة بحال  أن عنه باللعان و لم ٌبح لؽٌره أن ٌقذفها إذا زنت ، و درء الحد

 ( 45ص  )الصارم المسلول 

 
لهن حكم أم  كثٌر من أهل العلم أن بقٌة أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم و قد قال

 . المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها

 
ردة تامة و  رضً هللا عنها ذكر أن رمً عابشة فقد قال أبو محمد ابن حزم بعد أن

و كذلك القول فً سابر : فً قطعه ببراءتها ، قال  – جبل وعبل– تكذٌب للرب 
و الطٌبات للطٌبٌن والطٌبون : وال فرق ، ألن هللا تعالى ٌقول أمهات المإمنٌن

والحمد هلل رب  ، فكلهن مبرآت من قول إفك  أولبك مبرإون مما ٌقولون ، للطٌبات
 (13/504)المحلى  .   العالمٌن

 
أبو إسحاق ابن  محمد بن القاسم بن شعبان– شعبان  و ذكر القاضً عٌاض عن ابن

أنه – هـ 355رأس الفقهاء المالكٌٌن بمصر ت القرطبً من نسل عمار بن ٌاسر ،
 : قال



 : صلى هللا علٌه وسلم ففٌها قوالن ومن سب ؼٌر عابشة من أزواج النبً
 . ٌقتل ألنه سب النبً صلى هللا علٌه وسلم ، بسب حلٌلته: أحدهما 
الشفاء للقاضً  .و باألول أقول : ٌجلد حد المفتري ، قال  أنها كسابر الصحابة: و اآلخر 

 .(269/ 2)عٌاض 

 

 
  : و قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا
 : صلى هللا علٌه وسلم ففٌه قوالن و أما منسب ؼٌر عابشة من أزواجه

 . أنه كساب ؼٌرهن من الصحابة: أحدهما 
فهو كقذؾ عابشة  المإمنٌن و هو األصح أنه من قذؾ واحدة من أمهات: والثانً 
ؼضاضة على رسول هللا صلى هللا  و و ذلك ألن هذا فٌه عار.. عنها  رضً هللا

 ) 567ص )المسلول  الصارم . و أذ  له أعظم من أذاه بنكاحهن علٌه وسلم ،

 
 هللا بعد قوله تعالى و قال الحافظ ابن كثٌر رحمه

واآلخرة ولهم عذاب  الدنٌا إن الذٌن ٌرمون المحصنات الؽافبلت المإمنات لعنوا فً 
خرج مخرج  ٌرمون المحصنات الؽافبلت ، للذٌن هذا وعٌد من هللا تعالى - عظٌم

 سٌما فؤمهات المإمنٌن أولى بالدخول فً هذا من كل محصنة وال الؽالب المإمنات ،
إلى أن  – عابشة بنت الصدٌق رضً هللا عنهما التً كانت سبب النزول ، و هً

 : و فً بقٌة أمهات المإمنٌن قوالن- : قال 
 .(5/76)تفسٌر القرآن العظٌم   .أصحهما أنهن كهً وهللا أعلم 

 

 
فً الحكم  عابشة و مما ٌرجح القول بؤن أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم ؼٌر

 : وجوه
وأن البلم  الدنٌا واآلخرة ال تستوجب بمجرد القذؾ ، أن لعنة هللا فً: الوجه األول 
والمعهود هنا  لتعرٌؾ المعهود ، -المإمنات المحصنات الؽافبلت : فً قوله تعالى

فً  فً قصة اإلفك و وقوع من وقع الكبلم أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ألن
أو قصر اللفظ العام على سببه للدلٌل الذي  أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها ،

 . ٌوجب ذلك
محصنات ؼافبلت مإمنات  قذؾ أن هللا سبحانه رتب هذا الوعٌد على: الوجه الثانً 

  الذٌن ٌرمون المحصنات ثم لم ٌؤتوا بؤربعة شهداء و: فً أول سورة النور ، و قال
على مجرد  الفسق فترتب الجلد و رد الشهادة و -اآلٌة  .. فاجلدوهم ثمانٌن جلدة
المإمنات لهن مزٌة على  بد أن تكون المحصنات الؽافبلت قذؾ المحصنات ، فبل

وسلم  ألن أزواج النبً صلى هللا علٌه  و ذلك– وهللا أعلم– مجرد المحصنات
  أمهات المإمنٌن و هن أزواج نبٌه فً الدنٌا و اآلخرة ألنهن مشهود لهن باإلٌمان

و ألن هللا سبحانه قال فً  و عوام المسلمات إنما ٌعلم منهن فً الؽالب ظاهر اإلٌمان



 كبره فتخصٌصه بتولً-  الذي تولى كبره منهم له عذاب عظٌم و : عابشة قصة
 بالعذاب العظٌم ، دون ؼٌره دلٌل على اختصاصه

لمسكم فً ما  اآلخرة ال فضل هللا علٌكم و رحمته فً الدنٌا وولو( و قال تعالى
 ال ٌمس كل من قذؾ ، وإنما العظٌم ، فعلم أن العذاب ( أفضتم فٌه عذاب عظٌم
فعلم أنه الذي رمى  ، له عذاب عظٌم : هنا و قال تعالى ٌمس متولً كبره فقط ،

  صلى هللا علٌه وسلم وتولى كبر اإلفك ، و ٌعٌب بذلك رسول هللا المإمنٌن أمهات
 .و هذه صفة المنافق ابن أبً سلول

للنبً صلى هللا علٌه وسلم لعن  لّما كان رمً أمهات المإمنٌن أذ : الوجه الثالث 
توبة ، ألن مإذي  لٌس فٌها: و لهذا قال ابن عباس  ، صاحبه فً الدنٌا و اآلخرة

 ، علٌه وسلم ال تقبل توبته إذا تاب من القذؾ حتى ٌسلم إسبلماً جدٌداً  صلى هللا النبً
علٌه وسلم أو  صلى هللا إذا قصد به أذ  النبً وعلى هذا فرمٌهن نفاق مبٌح للدم

  . فإنه ما لعنت امرأة نبً قط أذاهن بعد العلم بؤنهن أزواجه فً اآلخرة ،
ما خرجاه فً الصحٌحٌن  وسلم و مما ٌدل على أن قذفهن أذً  للنبً صلى هللا علٌه

 هللا صلى هللا علٌه وسلم فاستعذر فقام رسول: قالت  اإلفك عن عابشة ، فً حدٌث
صلى هللا علٌه وسلم و هو  فقال رسول هللا: من عبد هللا بن أبً بن سلول ، قالت 

 ٌعذرنً من رجل قد بلؽنً أذاه فً أهل بٌتً ، من ٌا معشر المسلمٌن : المنبر على
ما علمت علٌه إال خٌراً ، و  لقد ذكروا رجبلً  فوهللا ما علمت على أهلً إال خٌراً ، و

 . ) 2136-4/2129)ومسلم  (3/163)البخاري   .معً ما كان ٌدخل على أهلً إال

 
 

أن قذؾ ؼٌر عابشة  فهذه الوجوه الثبلثة فٌها تقوٌة و ترجٌح لقول من ذهب إلى
كقاذؾ عابشة رضً  صلى هللا علٌه وسلم حكمه النبً رضً هللا عنها من أزواج

كما أن  هللا علٌه وسلم ، فٌه من العار والؽضاضة على النبً صلى لما هللا عنها ،
 . عظٌماً للنبً علٌه الصبلة والسبلم فً ذلك أذ 

 
 

ٌتبٌن كل ذي لب حقد وبؽض الرافضة آلل البٌت الكرام رضً هللا كفاٌة لوأظن بهذا 
وأن دعواهم الكاذبة بحب آل البٌت وإتباعهم هً مجرد ؼطاء  . عنهم أجمعٌن

. لمشتهٌاتهم وأهوابهم التً ٌرٌدون بها هدم هذا الدٌن كله 

 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله 
. وصحبه أجمعٌن 

علً العلً الكعبً / أخوكم : كتبه 
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