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ـــى رســوله األميــن محمــدا بــن عبــد  الحمـد هللا رب العـالمين والصـالة والسـالم عل
ــد:   اهللا وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وبع

ـــبأ اليــهودي القــول بفــرض إمامــة علــي رضــي اهللا  منـذ أن أشـهر عبـد اهللا بـن س
عنـه، وأظـهر الطعـن علـى أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ثـم تلقفـها مـــن بعــده أحفــاده 
مــن المجــوس وهــم يعيثــون فســادا  وانقســاما  وتشــتيتا   فــــي األمـــة ببضاعتـــهم 
المزجـاة والتـي تجاوزهـا الزمـن آادعائـهم أحقيـة علـي بالخالفـــة، وأفضليتــه علــى 
جميـع الصحابـة، وإثـارة قضيـة مقتـل الحسـين بـن علـي رضـــي اهللا عنــهما بإقامــة 
ـــذه القضايــا قــد انتــهت بانتــهاء وقتــها، إال أن  المـآتم السـنوية لـها، والعجيـب أن ه
الرافضـة مـا فتـؤا ينفخـون فيـها محـاولين بعـث الحيـاة فيـها مـن جديـد، ولمـا آـــانت 
ـــيئًا  هـذه الحجـج ال تنطلـي علـى العقـالء أخـذوا بإظـهار حقيقتـهم المغمـورة شـيئًا فش
لتطفـوا علـى سـطح الواقـع آقولـهم بكفـر الصحابـــة جميعــًا إال ثالثــة أو ســبعة وأن 
ـــن جــبريل  األئمـة اإلثنـي عشـر معصومـون و يوحـى إليـهم وتأتيـهم مالئكـة خـير م
و ميكـائيل،  و أنـهم أفضـل مـن رسـل اهللا، وأنـهم يعلمـون مـا آـان ومـا يكـــون ومــا 
سـيكون! وأن مـن لـم يؤمـن بإمامتـهم فـهو آـافٌر، ولكـن المصـــاب الجلــل أنــهم مــا 
ـــه مــن جملــة المســلمين يبثــون فيــهم ســمومهم  زالـوا يسـوقون جمـهورًا ال بـأس ب
ـــد ألبنــاء األمــة، حتــى يظــن الواحــد  الخانقـة، ويقذفـون فـي قلوبـهم البغـض والحق
ـــع األســف هــو للبــاطل أقــرب وبــالكذب ألصــق  منـهم أنـه علـى الحـق، ولكـن وم
وبـالكفر أجـدر، وليـت األمـر توقـف عنـد هـذا الحـد بـل ويقذفـون فـي قلوبـهم الكـــره 
ــــاب آاشـــف  والبغــض لمــن؟ اليــهود والنصــارى؟ ال بــل لعظمــاء األمــة وأصح
الغمــة محمــد بــن عبـــــد اهللا �������� ؟!! وأن الكتــــاب المـــنزل محـــر ف، اإلنجيـــل 
ـــل آتــاب اهللا المحفـــوظ الــذي ال يأتيــه البــاطل مــن بيــن يديــه وال  والتـوراة؟ ال ب
ــافظون }، و  ومـن خلفـه والـذي يقـول اهللا عنـه { إنـا نحـن نزلنـا الذآـر و إنـا لــه لح
ـــوا فــي غيهـــم يعمــهون،  فجــاء هــذا الكتــاب (( ثــم اهتديــت )) تكريســا   مــا زال
جامحـا  لمـا هـم عليـه مـن الضـالل والعنـاد، ويـدا  تصفـع آـل مـن ال يـزال يعتقـــد أن 
ـــيعة،  هـذه الزعـانف آـانت فـي يـوم  مـا تؤمـن بمـا يسـم ى بـالتقريب بيـن السـنة والش
ـــف ال يكــون ذلــك  و هـا هـي األيـام تثبـت أنـهم دعـاة تخريـب ال دعـاة تقريـب، وآي
ـــه بباطلــهم ويطّرزونــه بإفكــهم، وآتــاب ثــم  ومـا مـن آتـاب يخرجونـه إال ويزّينون
ـــه مؤلفــه محمــد التيجــاني  اهتديـت  هـذا مثـاٌل واضـٌح علـى ذلـك، والـذي اعتمـد في
ــــن أحكـــام وهمـــا الكـــذب  علــى أصليــن جعلــهما مرتكــزًا قويــًا لمــا يصــدره م



والتنـاقض، وسـيرى القـارئ مـن خـالل بحثنـا الشـيء الكثــير مــن ذلــك، والمعلــوم 
ـــل علــى الحــق، وأقســم  ليل علـى البطـالن ال دلي لكـل فـاهم أّن الكـذب والتنـاقض د
ـــة الــذي هــدي إليــه  ولسـت بحـانث أن هـذا التيجـاني ال يعـرف عـن مذهـب اإلمامي
ــن  وتملـق بـه شـيئًا، ولـم يطلـع علـى أيٍّ مـن آتبـهم المعتمـدة، إضافـة إلـى أنـه لـم يك
ـــالة الصوفيــة، و اليختلــف إثنــان  يومـًا منتسـبًا لمذهـب أهـل السـنة، بـل انتسـابه لغ
ـــارق الواضــح بيــن منــهج أهــل الســنة ومنــهج الفرقــة الصوفيــة، وهــو  علـى الف
يعـترف أنـه آـان منتسـبًا للطريقـة التيجانيـة(1) نسـبة إلـى مؤسسـها أحمـــد التيجــاني، 
ومراجعــة بســيطة لعقيــدة هــذه الطائفــة(2) يظــهر لكــل منصــف مــــدى الضـــالل 
والزندقـة الـذي يكتنفـها، فـــالزعم بــأن التيجــاني المنتســب لمنــهج أهــل الســنة قــد 
ُهـِدَي إلـى مذهـب اإلماميـة االثنـي عشـرية مـن أعظـم اإلفـــتراء والكــذب، بــل هــو 
ـــا مــن يــنزع جلبــاب التعصــب  قـد انتقـل مـن ضـالل إلـى مـا يزعـم أنـه الحـق، أم
ويســمح لنفســه بــالبحث عــن الحقيقــة دون تحــامل أو تحــيز فإنــه ســيهتدي إلـــى 
المنـهج الحـق، وبحثنـا هـذا يتيـح للبـاحث عـن منـهج الحـق الســـبيل إليــه خصوصــًا 
ــم  وأنـه مقـرون بأدلـة مـن آتـب أهـل السـنة واإلماميـة االثنـي عشـرية، وقبـل أن أخت
مقدمتـي هـذه ال أنســـى أن أتقــدم بجزيــل التقديــر واإلمتنــان لكــل مــن ســاهم فــي 
إخـراج هـذا البحـث وإتمامـه والـذي أخـذ الجـهد والوقـت سـائًال المولــى عــز وجــل 
ـــذه المســاهمات أجــرًا لــهم فــي الدنيــا وســبب لدخولــهم الجنــان فــي  أن يجعـل ه
اآلخــرة، وأن يجعــل عملــي هـــذا خالصــًا لوجـــــهه الكريـــم وأن يحشـــرني مـــع 
أصحـاب نبيـه العظيـم محمـد ابـن عبـد اللــه ������������ وأن يجعـل مـــآلي ومكــاني جنــة 

الخلد مــع الحـور العيـن....اللـهم آميـن  آميـن.  

                                                           
(2) راجع ثم اهتديت ص (12 ـ 13). 

ـــا فــي الكــون مــا هــو إال صــورة عــن اهللا، فيقــول علــي  (2) يقــول التيجـانيون بوحــدة الوجـود أي أن آـل م

حـرازم فـي آتـاب (( جواهـر المعـاني وبلـوغ األمـــاني فــي فيــض ســيدي أبــي العبــاس التيجــاني )) ـ وهـــو 
يمثـل أهـم آتـــب الطـــريقة التيجانيــة علـــى اإلطــالق ـ ( إعلــم أن ذوات العــارفين فــي ذوات الوجـــود أنــهم 
يـرون أعيـان الموجـودات { آسـراب بقيعـة } اآليـة. فـم فـي ذوات الوجـود آلـــه إلــى اهللا ســبحانه وتعــالى ...) 
ـــالى  جــ1 ص (259) ويقـول أيضـًا ( فكـل عــابد أو سـاجد لغـير اللــه فـي الظـاهر فمـا عبـد وال سـجد إلـى هللا تع
ــــاس ..) جـــ1 ص (184)، ويقــول التيجــانيون أن صــالة الفــاتح لمــا أغلــق ـ  ألنـه هــو المتجلـي فـي تلـك األب
وهـي مـن اخـتراع زعيمـهم ـ أفضـل مـن القـرآن فقـال جـامع الجواهـــر بــأن المــرة الواحــدة منــها تعــدل مــن 
ـــل تعــدل القــرآن بســت آالف مــرة (!!) جـــ1 ص (136) وثالثــة األثــافي قــول  القـرآن سـت مـرات ثـم قـال ب
ـــال حســاب وال عقــاب (!)  التيجـانيون أن مـن رأى شـيخهم التيجـاني فـي يومـي اإلثنيـن والجمعـة دخـل الجنـة ب
ــــل مـــن رآه فـــي هذيـــن اليوميـــن وإن آـــان آـــافرًا (!!!!) راجـــع  بــل وقــالوا تنســحب هــذه المكرمــة لك
جواهرالمعــاني جـــ2 ص (180)، وبغيــة المســتفيد شــــرح منيـــة المريـــد ص (275) ثـــم يقولـــون التيجـــاني 

المنتسب ألهــل السـنة قـد ُهـدَي إلـى مذهـب الشـيعة؟! فـوا عجبـا!؟   



 
ـــه لذآـــر رحلتــه (  قســم المــؤلف التيجــاني آتابـه إلـى قسمــين ، قســم تعــرض في
الموفقـة ) عـبر بعــض  البـالد اإلسـالمية، واحتكاآـه ببعـــض الشـــيعة الذيــن آــان 
ـــات إلــى النــور! وتفريقــه بيــن الحــق  لـهم األثـر ( الطيـب ) فـي هدايتـه مـن الظلم
والبـاطل والغـث والسـمين، وفـي القسـم اآلخـــر مــن آتابــه يتعــرض لذآــر رحلتــه 
المعمقـة والتـي توصـل مـــن خاللــها إلــى الحقيقــة وهــي التــي تــدور حــول حيــاة 
صحابــة رســول اهللا  �������������������� ومــا دار فيــها مــن أحــــداث والتـــي أوصلتـــه فـــي 
النهايـة إلـى ضـالل أهـل السـنة والجماعـة (!) وانحرافـهم عـــن طريــق الحــق، وأن 
الصـراط المسـتقيم هــو طريـق الشـيعة االثنـي عشـــرية (الّرافضــة)(3) ، ولمــا آــان 
القسـم الثـاني هـــذا والــذي يــدور حــول الصحابــة والــذي اســتغرق أآــثر الكتــاب 
ــيَّ أن  هوأخطـر مـا فيـه والـذي يمثـل حجـر الزاويـة فـي هـذه القضيـة آـان لزامـًا عل
أبـدأ بـه آتـابي للـرد عليـه ثـم أآمـل الـرد علـى بـــاقي المغالطــات والترهــات التــي 

ـــهتدي )!  احتواهـا آتـاب التيجـاني ( الم
 
 
 
 
 

 
الباب األول: 

أوًال: تقسـيم الصحابـة بيـن أهـل السـنة والجماعـة والرافضـة االثنـــي عشــرية: 
يبـدأ التيجـاني ( المـهتدي ) بحثـه للوصـول للحـق آمـا يدعـي فـي أهـــم قضيــة آمــا 
تعتــبر مفـرق الطريـق وجوهـر الخـالف بيـن أهـل السـنة والشـــيعة   أســلفت والــتي 
( الرافضـة ) وهـي البحـث فـــي حيــاة الصحابــة رضــي اهللا عنــهم أجمعيــن، وأول 
ـــة، فيذآــر أن  مـا يبدأبـه التيجـاني بحثـه هـو رأى السـنة والشـيعة فـي تقسـيم الصحاب
الشـيعة يقسـمون الصحابـة إلـى ثالثـة أقســـام فيقــول (( وقــد اســتنتجت مــن خــالل 
الحديـث مـع علمـاء الشـيعة أن الصحابـة فـي نظرهـم ينقسـمون إلـى ثالثـة أقســام.  

فالقسـم األول وهـــم الصحابــة األخيــار الذيــن عرفــوا اهللا ورســوله حــق المعرفــة 
وبـايعوه علـى المـوت وصـاحبوه بصـدق فـي القـــول وبــإخالص فــي العمــل، ولــم 

                                                           
(3) أورد الكليني في الروضة من الكافي رواية طويلة عن محمد بن سلمان عن أبيه وفي جزء منها أن أبا بصير 

قال ألبي عبد اهللا (.. جعلت فداك فإنا قد نبزنا نبزًا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الوالة دماءنا 
في حديث رواه لهم فقهاؤهم، قال: فقال أبو عبد اهللا عليه السالم: الرافضة؟ قال: قلت: نعم، قال ال واهللا ما هم 

سموآم ولكن اهللا سماآم به.....) جـ8 ( مقامات الشيعة وفضائلهم ) ص (28). 



ينقلبـوا بعـده، بـل ثبتـوا علـى العـهد وقـد امتدحـهم اهللا جـل جاللـه فـي آتابـه العزيـــز 
ـــع، وقــد أثنــى عليــهم رســول اهللا فــي العديــد مــن المواقــع  فـي العديـد مـن المواق
ـــم  أيضــًا، والشــيعة يذآرونــهم باحـــترام وتقديــس ويــترضون عليــهم آمــا يذآره

أهـل السـنة بـاحترام وتقديـس أيضـًا. 
ــــا  والقســم الثــاني هــم الصحابــة الذيــن اعتنقــوا اإلســالم واتبعــوا رســول اهللا أم
ـــانوا يؤذونــه  رغبـة أو رهبـة، وهـؤالء آـانوا يمنـون إسـالمهم علـى رسـول اهللا، وآ
فـي بعـض األوقـات وال يمتثلـــون ألوامــره ونواهيــه بــل يجعلــون آلرائــهم مجــاًال 
مقـابل النصـوص الصريحـة حتـى يـنزل القـرآن بتوبيخـــهم مــرة وتــهديدهم أخــرى 
وقـد فضحـهم اهللا فـي العديـد مـن اآليـات وحذرهـم رسـول اهللا أيضـًا فـي العديـد مــن 

األحـاديث النبويـة والشـيعة اليذآرونـهم إال بأفعالـهم بــدون احــترام وال تقديــس.  
ـــن الصحابــة فــهم المنــافقون (!!) الذيــن صحبــوا رســول اهللا  أمـا القسـم الثـالث م
ـــورة  للكيـد لـه وقـد تقربـوا ليكيـدوا لإلسـالم والمسـلمين عامـة وقـد أنـزل اهللا فيـهم س
ـــن النــار وقــد  آاملـة وذآرهـم فـي العديـد مـن المواقـع وتوعدهـم بـالدرك األسـفل م
ذآرهـم رسـول اهللا وحـّذر منـهم وعّلـم بعضـًا مـــن أصحابــه أســماءهم وعالماتــهم، 
ـــهم والــبراءة منــهم ))(4) هــذا هــو التقســيم  وهـؤالء يتفـق الشـيعة والسـنة علـى لعن
ـــة آمــا ذآــره التيجــاني فــي آتابــه باإلضافــة لقســم خــاص مــن  الشـيعي للصحاب
ــــت النبـــي  الصحابــة يتمــيزون بالقرابــة وبفضــائل خلقيــة ونفســية وهــم أهــل بي
��������������������(5) ثـم ينقـل اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـــة فــي الصحابــة الكــرام فيقــول (( 
ـــت وتعظيمــهم وتفضيلــهم(*) إال  أمـا أهـل السـنة والجماعـة مـع احترامـهم ألهـل البي
ـــي الصحابــة، بــل الصحابــة  أنـهم ال يعـترفون بـهذا التقسـيم وال يعـّدون المنـافقين ف
فـي نظرهـم خـير خلـق اهللا بعـد رسـول اهللا، وإذا آـان هنـاك تقســـيم فــهو مــن بــاب 
فضيلـة السـبق لإلسـالم والبـالء الحسـن فيـه فيفضلـون الخلفـــاء الراشــدين بالدرجــة 
األولـى ثـم السـتة البـاقين مـن العشـرة المبشـرين بالجنـة علـى مـــا يروونــه (!) ))(6) 
ـــا ذآــره التيجــاني فــي آتابــه، واآلن  هـذا هـو اعتقـاد أهـل السـنة فـي الصحابـة آم
ـــى تقســيم الصحابــة فــي نظــر الشــيعة االثنــي عشــرية  وقبـل أن أشـرع بـالرد عل
وبيـان عـواره و بطالنـه البـد مـن تحديـد مـن هـو الصحـــابي ؟ مــن هــو المنــافق ؟ 
ـــوي واالصطالحــي ومـــن ثــم ال بــد أن نعــرف مــن هـــم  سـواء مـن الجـانب اللغ
ـــة حســب  المعنيـون فـي تقسـيمات الشـيعة ( الرافضـة ) االثنـي عشـرية مـن الصحاب
مـا جـاء فـي مصـادرهم المعتمـدة حتـى يسـهل علـــى القــارئ معرفــة القــول الحــق 
ـــيعيا ،ومــن ثــم أشــرع فــي الــرد علــى  مـن القـول البـاطل سـواء آـان  سـنيًا أو ش
تقسـيم الرافضـة االثنـي عشـرية للصحابـة وتبيـان مجانبتـها للحـــق واهللا المســتعان. 

                                                           
ـــت ص (78 ـ 79).   (4) ثــم اهتدي

ـــس المصــدر ص (79).     (5) راجـع نف

(*) ســترى فــي ثنايــا هــذا الكتــاب أن التيجــاني يتنــاقض عندمــا يدعــي أن أهــــل الســـنة ال يحـــترمون وال 
يفضلون أهــل البيـت عنـد مناقشـته لـهم. 

 

ـــابق ص (79).  (6) المصــدر الس



ـــًا:   ـ تعريـف الصحـابي لغـًة واصطالح
ففـــي اللغـــة: ((  صحبـــه آســمعه، صحـــابة، ويكســر وُصحبــًة عاشــره. وهـــــم 
ــــاٌب وصحــــابة وصحـــٌب واســـتصحبه:  أصحــاب وأصاحيـــب وصحبــاُن وصح
دعــاه إلـــى الصحبــة والزمـــه ))(7)، (( وآـــل شـــٍئ الءم شيئـــًا فقـــد استصحبـــه 
))(8) (( والصــــاحب المعاشـــر ))(9) فالمصاحبـــة فــــي اللغـــة تعنـــي المالزمـــــة 

والمعاشــرة.  
وفــي االصـطـــالح: (( الصحابـــــي مــــن اجتمــــع بالنــــبي �������������������� مؤمـــن بــــه 
ومــات علــى ذلـك ))(10)، وهـذا التعريـف يقتضـي أنـه مـن رأى النبـي غـير مؤمـــن 

ــى ذلـك ال يدخـل فـي مسـمى الصحبـة لـه.  به ومات عل
ـــًا:   2ـ تعريـف المنـافق لغـًة واصطالح

ففـي اللغـة: (( نـافق ينـافق منافقـًة ونفاقـــًا، وهــو مــأخوذ مــن النفقــاء: أحــد حجــر 
الـيربوع إذا طلـب مـن واحـد هـــرب إلــى اآلخــر، وخــرج منــه، وقيــل: هــو مــن 
ـــي  النََّفـق: وهـو السَّـَرب الـذي ُيسـتتر فيـه، ِلَسـتِره ُآفـَره))(11)، فالنفـاق فـي اللغـة يعن

ــى أآـثر مـن وجـه واالسـتتار.  التقلب عل
وفــي االصطــالح: (( المنــافق الــذي يظــهر اإلســالم ومتابعــة الرســول ويبطــــن 
ـــــي لكلمتــــي (  الكفـــر ومعـــاداة اهللا ورســـوله ))(12). وبعـــد هـــذا البيـــان التعريف
الصحـابي والمنـافق) نخلـص إلـى أنـهما ال يتفقـان ال مـــن الناحيــة اللغويــة وال مــن 
ـــى  الناحيــة االصطالحيــة فالصحــابي هــو الــذي آمــن بــالنبي  �������������������� ومــات عل
ــــال يتوافـــق أن يكـــون  اإلســالم والمنــافق مــن أظــهر اإليمــان وأبطــن الكفــر، ف
ــــافق صحابيـــًا، ولعـــل أحـــدًا يتســـاءل،آيـــف نعـــرف  الصحــابي منافقــًا وال المن
الصحــابي مــن المنــافق؟ أقــول للمنــــافق صفـــات وعالمـــات ظـــاهرة بالكتـــاب 
ـــيزه عــن الصحابــة وســيأتي بعـــد قليــل ذآـــر  والسـنة نسـتطيع مـن خاللـها أن نم
ـــرية  بعــض مــن صفــات المنــافق عنــد الــرد علــى تقســيم الرافضــة االثنــي عش

ــة.   للصحاب
ثانيـا: التقسـيم الحقيقـي للصحابـة فـي اعتقـاد الرافضـة االثنـي عشـــرية: 

ـــى ثالثــة أقســام(13)  ذآـر المؤلـف التيجـاني أن الشـيعة الرافضـة قسـموا الصحابـة إل
ـــة يقســمون الصحابــة إلــى قســمين ال ثــالث  ولكـن الحقيقـة تشـهد علـى أن الرافض

ــك مـا يقولـه علمـاؤهم بأفواهـهم وتشـهد عليـهم بذلـك آتبـهم:   لهما وذل
1ـ أمــا القســم األول مــن الصحابــة والذيــن تــترضى عنــهم الرافضــــة وذآرهـــم 
التيجانـــي فــي القســم األول ال يقّلــون عــن ثالثــة وال يتجــاوزون الســبعة!! فقــــد 

                                                           
(7) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (134). 

(8) مختار الصحاح لمحمد الرازي ص (150). 

(9) لسان العرب البن منظور جـ1 ص (519). 

(10) لمعة اإلعتقاد البن قدامة ص (140). 

(11) راجع النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير جـ5 ص (98) ولسان العرب جـ10 ص (359). 
(12) راجع طريق الهجرتين وباب السعادتين البن قيم الجوزية ص (662). 

(13) انظر ثم اهتديت ص (78). 



ـــناد (معتــبر)! عــن البــاقر (ع) ((   روى الكشـي ـ وهـو عمدتـهم فـي الرجــال ـ باس
أنـه ارتــد النـــاس إال ثالثــة نفــر ســلمان وأبــو ذر والمقـــداد. قــال الــراوي فقلــت 
فعمـار، قــال آـان حـاص حيصـــة ثــم رجــع ))(14)، وفــي روايــة أخــرى ((....ثــم 
أنــاب النــاس بعــد، وآــان أول مــن أنـــاب أبـــو ساســـان األنصـــاري، وعمـــار، 
وأبوعمــيرة، وشــتيرة، وآــانوا ســبعة فلــم يعــرف حتــى أمــير المؤمنيـــن (ع) إال 
هـؤالء الســـبعة ))(15)، وروى الكلينــي آبــير علمــاء االثنــي عشــرية فــي آتابــه ( 
األصـول مـن الكـافي ) ـ وهـو يمثـل أحـد أربعـة آتـــب تعتــبر مرجــع األماميــة فــي 
أصـول مذهبـهم وفروعـه(16) ـ عـن حمـران بـــن أعيــن قــال (( قلــت ألبــي جعفــر 
عليـه السـالم جعلـت فـداك مـا أقلنـا لـو اجتمعنـا علـى شـــاة مــا أفنيناهــا؟ فقــال : أال 
ــــار ذهبـــوا إالـ وأشــــار بيـــده  أحدثــك بــأعجب مــن ذلــك، المهاجـــرون واألنص
ـــال:  ثالثــة......الــخ ))(17)، وروى فــي الروضــة (( عــن عبــد الرحيــم القصــير ق
ـــه الســالم: إن النــاس يفزعــون إذا قلنــا: إن النــاس ارتــدوا،  قلـت ألبـي جعفـر علي
فقـال يـا عبــد الرحيــم إن النــاس عــادوا بعــد مــا قبــض رســول اهللا �������������������� أهــل 
ــــم  جاهليــة، إن األنصــار اعــتزلت فلــم تعــتزل بخــير جعلــوا يبــايعون ســعدًا وه
ـــا ســعد أنــت المرجــاء وشــعرك المرجــل وفحلــك  يرتجـزون ارتجـاز الجاهليـة، ي
المرجـم ))(18) فـهذ هـو القسـم األول مـن الصحابـة المعتمديـــن فــي نظــر الرافضــة 

االثنـي عشــرية. 
ـــة الصحابــة دون المذآوريــن فــي  2ـ أمـا القسـم الثـاني فـي نظـر الرافضـة فـهم بقي
القسـم األول وهـم أهـل النفـاق واالرتـداد واالنقـالب وفـي مقدمتـــهم الخلفــاء الثالثــة 
ثـم العشـرة المبشـرون بالجنـة ثـــم البقيــة الباقيــة مــن الصحابــة. هــذه هــي عقيــدة 
ــــي عشـــرية فـــي صحابـــة رســـول اهللا �������������������� مـــن مصـــادرهم  الرافضــة االثن
األصيلـة....... ولكـن مـا السـبب فـي تقسـيم الصحابـة إلـى ثالثـــة أقســام فــي آتــاب 
ـــان مــن  التيجـاني ( المـهتدي )؟ السـبب هـو لمحاولـة تضليـل القـارئ وخاصـة إذا آ
ــــم يريـــدون الدنيـــا فــاتبعوا  أهـل السـنة بإيهامـه أن الصحابـة ليسـوا مرتديـن ولكنه
ـــح المجــال  الرسـول �������������������� رغبـة فـي الدنيـا أو رهبـة منـه ( أى نفاقـًا ) وحتـى يفت
ـــردة يضــع القســم  للقـارئ ويسـهل عليـه إلقـاء مـن يريـده مـن الصحابـة فـي بـاب ال
ــم  الثـاني ويتبعـه بالقسـم الثـالث وهـم المنـافقون ويقحمـه غصبـًا فـي بـاب الصحابـة ث

                                                           
(14) حق اليقين في معرفةأصول الدين، عبد اهللا شبر جـ1 ص (370ـ371)، رجــال الكشـي ص (17)، تقديـم أحمـد  

الحسيني ، تفسير العياشي جـ1 ص (223). 
 (15) المصدر السابق  

(16) قال اإلمام عبد الحسين الموسوي في آتابه المراجعات ص (334) (( واحســن مـا جمـع منـها الكتـب األربعـة 

التي هي مرجع اإلمامية في أصولهم وفروعــهم مـن الصـدر اإلول إلـى هـذا الزمـان، وهـي: الكـافي، والتـهذيب، 
واإلستبصار، ومن ال يحضره الفقيـه، وهـي متواتـرة ومضامينـها مقطـوع بصحتـها، والكـافي اقدمـها واعظمـها 

واحسنها واتقنها). 
(17) األصول من الكافي للكليني جـ2 ص (191) آتاب اإليمان والكفر (باب) قلــة عـدد المؤمنيـن، رجـال الكشـي 

ص (13)، تفسير الصافي جـ1 ص (359). 
(18) الروضة من الكافي جـ8 ص (246). 



ـــن القســمين الثــاني والثــالث ويدمجــهما فــي  بعـد ذلـك يخلـط المؤلـف فـي آتابـه بي
قسـم واحـد فيصبـح الصحابـة قسـم مرضـي عنـه وقسـم منقلـب مرتـد وبذلـك يســـهل 
ـــة فــي نظــر القــوم،ولعــل أحــدًا  إسـتدراج القـارئ ليتقبـل التقسـيم الحقيقـي للصحاب
يظــن التيجــاني يقصــــد بالمنـــافقين عبـــدهللا بـــن أبـــي بـــن ســـلول رأس النفـــاق 
وأصحابـه، بـل سـتراه يدافـع عنـه فـي حادثـة صـالة النبـي  �������������������� عليـــه وموقــف 

بعـض الصحابـة مـن ذلــك(19). 
ثالثـًا: الـرد علـى تقسـيم الشـيعة االثنـي عشـرية للصحابــة.  

1ـ إذا آـان المنـافقون جـــزءًا مــن الصحابــة ( زعمــوا ) فمعنــى ذلــك أن آــل مــن 
رأى النبـي  �������������������� فـهو صحـابي لعـدم اشـتراط اإليمـــان بــه والمــوت علــى ذلــك 
ـــافرين فليــس صحابيــًا ولكــن الرافضــة ال يشــترطون  وألن المنـافق مـن جملـة الك
ــــهود والنصـــارى  اإليمــان فيدخلونــه فــي مســمى الصحــابي ومعنــى ذلــك أن الي
ـــه ال  والمشــرآين الذيــن رأوا النبــي �������������������� ســيدخلون فــي مســمى الصحابــة ألن
ـــه إال مــن تشــبع بالغبــاء فضــًال  يشـترط اإليمـان فـي الصحبـة وهـذا الكـالم ال يقول
ـــابي هــو مــن رأى النبــي ��������������������  عـن العقـالء، فـإذا اعـترف الرافضـة بـأن الصح
مؤمنـًا بـه ومـات علـى ذلـك فقـد أبطلـوا االدعـاء بـأن المنـافق صحـــابي ألنــه ليــس 

ــل اإليمـان باالتفـاق.  من أه
ـــاب  2ـ الشــك أن عليــًا وبقيــة الصحابــة الذيــن تــترضون عنــهم ســيدخلون فــي ب
المنـافقين ألنكـم فتحتـم البـاب علـى مصراعيـه ولـم تحـددوا مـن هـم الصحابـة ومـــن 
هـم المنـافقون ومـن حـق آـل إنسـان أن يعتقـد بمـــن شــاء مــن صحابــة رســول اهللا 
�������������������� أنـهم منـافقون بحجـة أن أهـل النفــاق فــي الصحابــة (!) ومــن هــذا البــاب 

ـــه.  دخـل المالحـدة والزنادقـة والمستشـرقون للطعـن فـي اإلسـالم وأهل
3ـ القــارئ لكتــاب هــذا التيجــاني ســيخلص إلــى أن أهــل النفــاق أآــثر آمــًا مـــن 
الصحابـة الذيـن يمثلـون القلـة ممـن أحـــاط بــالنبي �������������������� بــل لقــد اســتولوا علــى 
المراآـز القياديـة ( وهـذا هـو اعتقـاد الرافضـة ) والتيجـاني نفســـه يقــول فــي قســم 
الصحابــة الثــالث أن المنــافقين قــد أظــهروا اإلســالم وانطــوت ســرائرهم علــــى 
الكفـر وقـــد تقربــوا ليكيــدوا لإلســالم والمســلمين فــإذا آــانت هــذه هــي أهدافــهم 
ـــه ليقــضوا عليــهم  وآـانوا هـم الكـثرة فلمـاذا لـم يحيطـوا بالرسـول �������������������� وصحابت
ويدمــروا دولــة اإلســالم الفتيــة؟ ولكــن الواقــع يشــهد بــأن اإلســالم قــد انتصـــر 
ـــاع األرض وعلــت رايتــه وتــهاوت أمامــه رايــات الكفــر، فــانظر  وانتشـر فـي بق
أيــها القــارئ رعــاك اهللا آيــف تتصــادم أقــوال هــؤالء الروافــض مــع الحقــــائق 

العقليـة والوقـائع التاريخيــة. 
ـــة مفضوحــة فقــد  4ـ لـم يكـن المنـافقون مجـهولين فـي مجتمـع المدينـة إنمـا آـانوا فئ
ُعلـم بعضـــهم بعينــه والبعــض اآلخــر عــرف باألوصــاف المذآــورة فــي القــرآن 

                                                           
(19) ثم اهتديت ص (90). 



ـــن تخـــلفوا عــن  ويبيـن هـذه الحقيقـة حديـث آعـب بـن مـالك ـ وهوأحــد الثالثـة الذي
غـزوة تبـــوك ـ وذلــك حيــن قــال (( فكنــت إذا خرجــت فــي النــاس بعــد خــروج 
ــــزنني أنــي ال أرى إال رجــًال مغموصــًا عليــه  رسـول اهللا �������������������� فطفــت فيـهم أح
النفــاق أو رجــًال ممــن عـــذر اهللا مــن الضعفــاء.....الــخ ))(20) ومــــن أوصافـــهم 
الظــاهرة أيضــًا (( وصفــهم باإلفســاد فــــي األرض واالســـتهزاء بدينـــه وبعبـــاده 
ـــم والعمــى والحــيرة والكســل  وبالطغيـان واشـتراء الضاللـة بالـهدى، والصـم والبك
ـــى  عنـد عبادتـه(*)، والـتردد والتذبـذب بيـن المؤمنيـن والكفـار فـال إلـى هـؤالء وال إل
هـؤالء، والحلـف باسـمه تعـالى آذبـًا وبـاطًال وبعـدم الفقـه بـــالدين وبــالجبن، وبعــدم 
ـــون بمــا يحصــل للمؤمنيــن مــن  اإليمـان بـاهللا وبـاليوم اآلخـر والـرب، وأنـهم يحزن
الخــير والنصــر، ويفرحــون بمــا يحصــل  لــهم مــن المحنــة واإلبتــــالء، وأنـــهم 
ـــي مرضــاة اهللا وســبيله وأنــهم  يـتربصون الدوائـر بالمسـلمين وبكراهتـهم االنفـاق ف
ــــي ســـبيل اهللا  يفرحــون إذا تخلفــوا عــن رســول اهللا �������������������� ويكرهــون الجــهاد ف
ـــاس بــاهللا قــد اتخــذوا أيمانــهم جنــة تقيــهم مــن إنكــار المســلمين  وأنـهم أحلـف الن
عليـهم، وبأنـهم مضـــرة علــى أهـــل اإليمــان يقصــدون التفريــق بينــهم والفجـــور 
عنـد الخصـام ويؤخــرون الصـالة إلـى آخــر وقتـها ويـــترآون حضـــور الجماعـــة 
ـــهذه بعــض صفــات المنــافقين  وأن أثقـل الصلـوات عليـهم الصبـح والعشـاء ))(21) ف
التـي وصفـهم اهللا سـبحانه بـها، فبـاهللا هـل هـذه األوصـاف يوصـف بـها مـن صحـــب 
ـــن يوصــف بــها أن يكــون قســمًا  النبـي �������������������� ؟!..هـل هـذه األوصـاف يسـتحق م
ـــم أبعــد النــاس مــن أن  مـن الصحابـة؟!..ال شـك أن صحابـة رسـول اهللا ��������������������  ه
يوصفــوا بتلكـــم األوصــاف وقـــد اســتحقوا رضــى اهللا ســبحانه ومرضاتــه حتــى 
ــــرجت للنــاس تــأمرون بالمعـــروف وتنــهون عــن  قـال فيـهم { آنتـم خـير أمـة أخ
ـــال تعــالى { ياأيــها النبــي حســبك اهللا  المنكـر وتؤمنـون بـاهللا } ( آل عمـران 110) وق
ومـن اتبعـك مـن المؤمنيـن } ( األنفـال 64) وقـال تعـالى { محمـد رســـول اهللا والذيــن 
معـه أشـداء علـى الكفـار رحمـاء بينـهم تراهـم رآعـًا سـجدًا يبتغـــون فضــًال مــن اهللا 
ورضوانـًا } ( الفتـح 29 ) وقـال ســـبحانه { والذيــن آمنــوا وهــاجروا وجــاهدوا فــي 
سبيــل اهللا والذيــن آووا ونصـــروا أولئــك هــم المؤمنــون حقــًا لــهم مغفــرة ورزق 
آريــم } ( األنفــال 74) فــالذين آمنــوا وهــاجروا وجــــاهدوا هـــم المـــهاجرون مـــن 

                                                           
ـــل برقــم (4156).  (20) صحيـح البخـاري جــ4 ص (1604) وهـو جـزء مـن حديـث آعـب مـن مـالك الطوي

ــال:  (*) ذآـر ابـن عبـد الـبر عـن علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه أنـه سـئل عـن أهـل النـهر ، أآّفـارهم ؟ ق

ـــا هــم ؟ قــال: هــم قــوم  مـن الكفـر فـرُّوا. قيـل: فمنـافقون ؟ قـال: إن المنـافقين ال يذآـرون اهللا إّال قليـًال. قيـل فم
أصابتـهم فتنــة ، فعمــوا منــها وصمــوا ، وبغــوا علينــا وقاتلونــا فقاتلنــاهم ) المغنــي البــن قدامــة جـــ12 ص 
ـــاق عــن فرقــة الخــوارج التــي قــال  (241ـ242) ـ سـبحان اهللا ! فـإذا آـان علـي بـن أبـي طـالب نفـى صفـة النف
ــــار ) ألنـــهم يذآـــرون اهللا وألن المنـــافقين ال  عنــهم الرســول صلــى اهللا عليــه وســلم ( الخــوارج آــالب الن
يذآـرون اهللا إّال قليـًال فكيـف بصحابـة رسـول اهللا صلـى اهللا عليـه وسـلم الذيـن ذآرهـــم بقولــه ســبحانه {محمــد 
ــــن اهللا  رســول اهللا والذيــن معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بينــهم تراهــم رآعــًا ســجدًا يبتغــون فضــًال م

ورضوانـًا سـيماهم فـي وجوهـهم مـن أثـر السـجود...} فعجبـًا لضـالالت الشـيعة الشـــنيعة.  
(21) طريـق الـهجرتين وبـاب الســـعاد تيــن ص (666ـ667) ـ بتصــرف. 

Wissam Azma
هذه الرواية ضعيفة و الصحيح أن هذه المقولة قالها علي بن أبي طالب في أصحاب الجمل.أما بالنسبة للخوارج فلم يشك أبداً في كفرهم. و هذا ما أجمعت عليه الأمة.



الصحابـة، والذيـــن آووا ونصــروا هــم األنصــار مــن الصحابــة وقــد وصفــهم اهللا 
ـــي النــهى والخبــول  بصيغـة الجمـع بأنـهم هـم المؤمنـون حقـا ثـم يـأتي بعـد ذلـك أول

ليجعلـوا الصحابـة والمنـافقين فـي خنـدق واحــد!!؟ 
5ـ مـن المتفـق عليـه أن النبـي  �������������������� قـد عّلـــم بعــض أصحابــه أســماء المنــافقين 
وقــد أقــر المؤلــف بذلــك وقــد ثبــت أيضــًا أن النبــي �������������������� قـــد ترضـــى عـــن 
صحابتـه وأوجـب حبـهم والثنـاء عليـهم وحمـى أقدارهـم مـــن التعــرض لــهم بســوء 
فقـال (( التسـبوا أصحـابي(22) فـوالــــذي نفســـي بيـــده لــو أنفــق أحدآــم مثــل أحــد 
ـــب أصحــابي، فعليــه  ذهبـًا مـا بلـغ ُمــدَّ أحــُدهم وال نصيــفه ))(23) وقــال (( مــن س
ـــاس أجمعـــين ))(24) وقـــال أيضــًا صلــوات اهللا وســالمه  لعنـة اللــه والمالئكـة والن
عليــه (( إحــفظوني فـي أصحــابي، ثـم الذيـــن يلونــهم، ثــم الذيــن يلونــهم،....الــخ 
))(25) وهـذا يقتضـي بـالضرورة عدالـــة جميــع الصحابــة وال يمكــن بحــال إدخــال 
ـــهم قولــه (( إن المنــافقين فــي  المنـافقين فـي جملـة هـذه األحـاديث وقـد أنـزل اهللا في
ـــهم إال إذا آــان النبــي  ��������������������  الـدرك األسـفل مـن النـار )) و( الــ ) لإلسـتغراق الل

ــي أقوالـه وحاشـاه ذلـك.  يتناقض ف
ــــاني والثـــالث مـــن  6ـ ثــم نســأل هــذا ( المــهتدي ) الوبــي! إذا آــان القســمان الث
الصحابـة هــــم مــن المجروحيــن الذيــن اتبعــوا الرســول �������������������� رغبــة أو رهبــة 
ــــم  والمنقلبيــن علــى أعقابــهم باإلضافــة إلــى النفــاق الــذي استشــرى بينــهم ( وه
ـــة مــن الصحابــة ) ـ آمــا  األآثريـة مـن الصحابـة ) وقسـم واحــد ( وهـم القلـة القليل
ـــذي يعنيــه  بينـت سـابقًا ـ هـم المرضـي عنـهم والمعدليـن مـن جملـة الصحابـة فمـا ال
ــــي أن النبـــي   ذلــك؟! فــإذا آــانت األغلبيــة مــن الصحابــة منقلبيــن ومنــافقين يعن
ــــه علـــى الحـــق والعـــدل فـــأصبح مربيـــًا  ��������������������لــم يســتطيع أن يربــي أصحاب
فاشــًال!!؟ وهــل رّبــى بعــد آــل هــذه الفــترة صحابــة ال يقلــون عــــن ثالثـــة وال 
يتجـاوزون السـبعة؟؟! فحاشـاه ذلـك بـأبي هــو وأمــي صلــوات اهللا وســالمه عليــه، 
... أقـول لطـالب الحـق أليـس هـذا طعنـًا صريحـًا بـالنبي �������������������� ، فبـاهللا مـــاذا آــان 
ــة هـذا المـدة مـع أصحابـه وهـل تعلمـوا منـه السـوء فقـط سـبحان اهللا! أهـذا  يفعل طيل
النبـي العظيـم الـذي أنشـأ جيـًال فريـــدًا مــن البشــر فتــح اهللا بــهم الدنيــا وأنقــذ بــهم 
ـــن جـــور األديــان إلــى عـــدالة  النـاس مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة رب العبـاد وم
ـــى أنــوار الحريــة ودخــل النــاس مــن آــل فــٍج  اإلسـالم ومـن ظلمـات الجاهليـة إل
ــــه أفواجــًا حتــى اعــترف بعظمــة هــذا الجيــل الفريــد أحـــبار  عميـق فـي ديـن الل

                                                           
(22) ومن ينسب الصحابة إلى النفاق أال يعتبر من أآبر السب؟! 

(23) صحيح البخاري جـ3 ص (1343) برقم (3470) آتاب فضائل الصحابة عن أبي سعيد الخدري.  

(24) رواه الطبراني في الكبير جـ12 برقم (12709)، والحلية ألبي نعيم جـــ7 ص (103)، والسـنة ألبـي عـاصم برقـم 

(1000)وراجع السلسلة الصحيحة لأللباني جـ5 ص (446) عن عطاء بن أبي رباح. 
(25) رواه أحمد في المسند بسند صحيح برقم (177) جـ1 وابن ماجة برقم (2363)جـ2 آتاب األحكام والحاآم جــ1 

ص (114) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 



اليهــود والنصـارى ثـم يـــأتي بعــد ذلــك أحفــاد عبــد اهللا بــن ســبأ ليفاجئونـــا بعـــد 
خمسـة عشـر قرنـًا بـأن جيـل الصحابـة آـانوا منـــافقين منقلبيــن علــى أعقابــهم فــي 

النــار؟! 
7ـ مـن المعلـوم لـدارس سـيرة نبينـا محمـد �������������������� أن النفـاق لـــم يكــن لــه أثــر فــي 
ـــلمون وقتئــذ ولكنــه  بدايـة الدعـوة فـي مكـة نظـرًا لإلضطـهاد الـذى آـان يلقـاه المس
ظـهر بالمدينـة بعدمـا مكـن اهللا للنبـي  �������������������� وأصبـح اإلســـالم واقعــًا معترفــًا بــه 
ـــة  ومـن المتفـق عليـه أن أبـابكر وعمـر وعثمـان وغـيرهم قـد أسـلموا فـي بدايـة محن

ــذا يبيـن أنـهم مـن أبعـد النـاس عـن النفـاق.  اإلسالم في مكة وه
ــــة ) مبينـــا  حالـــهم   8ـ لقــد فضــح اهللا المنــافقين فــي ســورتي ( المنــافقين، والتوب
ــــم يت ســـورة التوبـــة  ودسائســهم ومــا تكنــه صدورهــم تجــاه المؤمنيــن لذلــك س 
ـــهرت حــال أهــل  بالفاضحـة والمدمدمـة لمـا أظـهرت مـن صفاتـهم ونوايـاهم ثـم أظ
ـــبة لســورة المنــافقين  اإليمـان مـن الصحابـة الميـامين بشـهادة رب العـالمين، وبالنس
فقـد نزلـت فـي رأس النفـاق عبـــد اهللا ابــن أبــي بــن ســلول وأصحابــه فقــد أخــرج 
ــال ((  البخـاري فـي صحيحـه عنـد تفسـير سـورةالمنافقين عـن زيـد بـن األرقـم أنـه ق
آنـت فـي غـزاة فسـمعت عبـد اهللا بـن أبـي يقـول: ال تنفقـوا علـــى مــن عنــد رســول 
ـــز منــها األذل.  اهللا حتـى ينفضـوا مـن حولـه، ولئـن رجعنـا مـن عنـده ليخرجـن األع
ـــك لعمــي ـ أو لعمــر ـ فذآــر للنبــي �������������������� فدعــاني فحدثتــه، فأرســل  فذآـرت ذل
رسـول اهللا �������������������� إلـــى عبــد اهللا بــن أبــي وأصحابــه فحلفــوا مــا قــالوا، فكذبنــي 
ـــابني هــم لــم يصبنــي مثل ــه  قــط، فجلســت فــي  رسـول اهللا �������������������� وصدقـه، فأص
البيــت، فقــال لــي عمـــي: مـــا أردت إال أن آذبـــك رســـول اهللا �������������������� ومقتـــك، 
ـــي  النبــي �������������������� فقـــرأ فقـــال:  فـأنزل اهللا تعـالى ( إذا جـاءك المنـافقون ) فبعـث إل
ــــدي ) يشــك فــي ذلــك وحتــى أ شــككه  إن اهللا قـد صدقـك يـازيد))(26) ولعـل ( المهت
ــــله إلــى مراجـــعة آتــاب ( مجمــع البيــان فــي  فـي هدايتـه إلـى مـا ه ـدي إليـه أحي
ــــم ـ فقـــد أورد ســبب  تفسـير القـرآن ) لإلمـام الطبرسـي ـ وهــو مـن أآـابر علمائه
نـزول سـورة المنـافقين فـي ابـن أبــي سـلول فقــال (( نزلـت اآليـات فــي عبـد اللـــه 
ـــــابه ... ))(27) ثـــم ذآـــر الروايـــات التـــي أوردهـــا  بــن أبــي ـ المنــافق ـ وأصح
ــــن أبـــي آـــانوا معروفيـــن  البخــاري التــي تثبــت ذلــك، ومعلــوم أن أصحــاب اب
ـــة وهــذا واضــح جـــدا  مــن ســياق الحديــث. وأمــا بالنســبة  بأعيانـهم عنـد الصحاب
ـــل النفــاق فــي مواضــع عديــدة وفضحــت  لسـورة ( التوبـة ) فقـد دمدمـت علـى أه
الكثـير مـن صفاتـهم ففـي قــوله تعــالى { ال يسـتأذنك الذيـن يؤمنـــون باللـــه واليــوم 
ــــله عليــم بــالمتقين } إلــى قـــوله { وإن  اآلخــر أن يجـاهدوا بأموالـهم وأنفسـهم وال
ــــة جميعـــا  قـــد  جــهنم لمحـــيطة بالكــافرين } ( التوبــة 44 ـ49)، ومعلــوم أن الصحاب

                                                           
(26) صحيح البخاري جـ4 آتاب التفسير برقم (4617). 

(27) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ص (85). 



ـــر أبــوذر وأبوخيثمـــة ثــم لحقـــا بــالنبي  خرجـوا للقتـال وقـد تخلـف فـي بـادئ األم
�������������������� وقـد تخلـف أيضـا  مـن الصحابـة ثالثـة وهـم ( آعـب بـن مـالك، وهـالل بــن 
أميـة، ومـرارة بـن الربيـع ) وهـم مـن األنصـار وسـيأتي أن اهللا ســـبحانه غفــر لــهم 
وتـاب عليـهم، وبقـي فـي المدينـة أهـل النفـاق والمعذوريـن مـن الجـهاد وقـد ذآـــرت 
سابقا  قــول آعـب بـن مـالك وهوأحـد الثالثـة المتخلفيـن ذآـر أنـه لـم يبـق فـي المدينـة 
إال رجـل ممـن عـذر اهللا أو رجـال  مغموصـا  عليـه بالنفـاق وهـذا يـدل علـــى أن أهــل 

النفـاق آـانت لـهم عالمـات يعرفـهم بـها األصحـاب وال يجهلونـــها.  
ـــل  وقولـه تعـالى { يحـذر المنـافقون أن تـنزل عليـهم سـورة تنبئـهم بمـا فـي قلوبـهم ق
اسـتهزئوا إن اهللا مخـرج مـا تحـــذرون } ( التوبــة 64) يقــول ابــن آثــير فــي تفســير 
ـــون عســى اهللا أن اليغشــى  هـذه اآليـة (( قـال مجـاهد: يقولـون القـول بينـهم ثـم يقول
علينـا سـرنا هـذا، وهـذه اآليـة شـبيهة بقولـه تعـــالى { وإذا جــاؤوك حيــوك بمــا لــم 
يحيــك بــه اهللا ويقولـــون فــي أنفســـهم لــوال يعذبنــا اهللا بمــا نقــول حســبهم جـــهنم 
ــــم بـــه  يصلونــها فبئــس المصــير } أي أن اهللا ســينزل علــي رســوله مــا يفضحك
ـــم أمرآــم آقولــه تعــالى { أم حســب الذيــن فــي قلوبــهم مــرض أن لــن  ويبيـن لك
ـــة، ولــهذا قــال  يخـرج اهللا أضغانـهم ـ الـى قولـه ـ ولتعرفنـهم فـي لحـن القـول } اآلي
قتــادة: آــانت تســمى هــذه الســورة الفاضحــة فاضحــة المنـــافقين ))(28) أي أن اهللا 
فضحـهم أمـام الخالئـــق وبيــن حقيقتــهم للنــاس بعــد مــا آــان مكرهــم ســرا  وفــي 
الخفــاء وبعــد هــذا اليقــول أنــهم والصحابــة الكــرام قســم واحــد إال مــن تســربل 

ــاء! .  بالغب
وقولـه تعـالى { سـيحلفون بـاهللا لكـم إذا انقلبتـم إليـهم لتعرضـــوا عنــهم } إلــى قولــه 
ــــة  تعــالى { فــإن اهللا ال يرضــى عــن القــوم الفاســقين } ( التوبــة 95 ـ 96) هــذه اآلي
ـــافقين الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك وجــاؤوا يعتــذرون للنبــي  نزلـت فـي المن
�������������������� وآــانوا بضـــعة وثمــانين رجــال  ليــس فيــهم أحــد مــن أصحــــاب النبـــي 

ـــد اهللا بــن آعــب(29) فــي ســبب نــزول  �������������������� راجـع صحيـح البخــاري روايـة عب
هـذه اآليـة. وقولـه تعـالى { والذيـن اتــخذوا مســـجدا  ضــرارا  وآفــرا  وتفريقــا  بيــن 
المؤمنيــن....} إلــى قولــــه { واهللا يحـــب المطـــهرين } ( التوبـــة 107 ـ 108) وهـــذه 
اآليـة أيضـا  فضحـــت المنــافقين وذلــك عنـــدما بنــوا مســجد ضــرار ألبــي عــامر 
الراهــب الفاســق لحــرب المؤمنيــن وأرادوا مــن النـــبي ��������������������  أن يصلــي فيـــه 
ـــأمرهم فــأمر بعــض ( أصحابــه ) بهدمــه وأمــره  بــالصالة فــي  فـأخبره جـبريل ب
ــــاء مســـجد  المســجد الــذي أســس علــى التقــوى ... وال شــك أن الذيــن قــاموا ببن
ضـرار غـير مجـهولين عـــن الصحابــة ولكــن فــي نظــر المؤلــف المتشــيع للحــق 
ـــة تقــول أن المســجد الــذي يصلــي  والعقالنيـة أن أآـثر الصحابـة منـافقون، والبداه
ــــو  فيــه الرســول �������������������� هــو مســجد الصحابــة، والمســجد الــذي أمــر بهدمــه ه

                                                           
(28) تفسير ابن آثير جـ2 ص (381). 

(29) صحيح البخاري جـ4 آتاب المغازي برقم (4156)، وآتاب التفسير برقم (4396). 



مســجد أهــل النفــاق، فــإذا آــان أآــثر الصحابــة منــــافقون(30) وصلـــى الرســـول 
�������������������� فــي مســجد الصحابــــة المنـــافقين فـــهل الرســـول �������������������� هـــدم مســـجد 
ـــي مســجد المنــافقين أيــها العقالنيــون؟!  وفــي نفــس الســورة  المؤمنيـن ليصلـي ف
يخـبر اللــه برضــــاه عــن الصحـــابة مــن الســابقين األوليــن مــهاجرين وانصــارا  
ـــهاجرين واألنصــار والذيــن اتبعوهــم  بقولـه سـبحانه { والسـابقون األولـون مـن الم
بإحسـان رضـــي عنــهم ورضــوا عنــه وأعــد لــهم جنــات  تجــري تحتــها األنــهار 
ـــوز العظيــم } ( التوبــة 100 ) فــانظر أيــها القــارئ آيــف  خـالدين فيـها أبـدا  ذلـك الف
ــــهاجرين واألنصـــار (( فيـــاويل مـــن  يخــبر اهللا برضــاه عــن الصحابــة مــن الم
أبغضــهم أو ســبهم أو أبغــض أو ســب بعضــهم، وال ســيما ســيد الصحابــــة بعـــد 
ـــر بــن  الرسـول وخـيرهم وأفضلـهم أعنـي الصديـق األآـبر والخليفـة األعظـم أبـا بك
ـــن الرافضــة يعــادون أفضــل  أبـي قحافـة رضـي اهللا عنـه فـإن الطائفـة المخذولـة م
ــــذا يـــدل علـــى أن  الصحابــة ويبغضونــهم ويســبونهم عيــاذا  بــاهللا مــن ذلــك. وه
عقولـهم معكوسـة وقلوبـهم منكوسـة، فـأين هـؤالء مـــن اإليمــان بــالقرآن إذ يســبون 
مـن رضـي اهللا عنـهم؟! وأمـا أهـل الســـنة فإنــهم يــترضون عمــن رضــي اهللا عنــه 
ـــون مــن يوالــي اللـــه ويعــادون مــن يعــادي  ويسـبون مـن سـبه اهللا ورسـوله ويوال
ــــهذا هـــم حــــزب اهللا  اللـــه وهــم متبعــون ال مبتدعــون ويقتــدون وال يبتــدون، ول
المفلحــون وعبــاد ه المؤمنــون ))(31) وقولــه ســبحانه { لقــد تـــاب اهللا علــى النبـــي 
والمـهاجرين واألنصـار الذيـن اتبعـوه فـي سـاعة العسـرة مــن بعــد مــا آــاد يزيـــغ 
ـــة  قلـوب فريـق منـهم ثـم تـاب عليـهم إنـه بـهم رؤف رحيـم } ( التوبـة 117) وهـذه اآلي
ـــاء ضمــائرهم  أيضـا  صريحـة فـي مـدح الصحابـة مـن المـهاجرين واألنصـار وصف
ـــان بعدالــة الصحابــة األخيــار بشــهادة الكبــير  وسـرائرهم، فـهاتان اآليتـان تصرح
ـــة الصحابــة  لذين تخلفوا وهم مـن جمل المتعـال، ثـم رضـي اهللا سـبحانه علـى الثالثـة ا
خـالف بقيـة المتخلفيـــن عــن الغــزوة مــن المنــافقين الذيــن قبــل الرســول �������������������� 
عـن ظـاهرهم، وهـذا أعظـم دليـل علـى الفـارق الكبـير بيـن الصحابـة المعدليـن مـــن 
اهللا سبحـــانه رغــم أخطائــهم والمنــافقين الذيــن فضحــهم اهللا ســبحانه فــــي آتابـــه 

ـــالمين.   الكريـم والحمـد هللا رب الع
9ـ البـد مـــن أن أســوق رأى آبارعلمــاء الرافضــة اإلثنــي عشــرية الذيــن أنطقــهم 
ـــك مــن آتبــهم  اهللا الـذي أنطـق آـل شـيء ....أنطقـهم بـالحق الـذي ال مريـة فيـه وذل
المعتمــدة فقــد أورد أبــو النصــر محمــد بــن مســعود المعــــروف بالعياشـــي فـــي 
تفسـيره لقولـه تعـالى { إن اهللا يحـــب التوابيــن ويحــب المتطــهرين } روايــة تنفــي 
النفـاق صراحـة عـــن صحابــة النبــي ��������������������، رواهــا عــن محمــد البــاقر ( وهــو 
ـــد القــوم (( فعــن ســالم قــال: آنــت  خـامس األئمـة االثنـي عشـرالمعصومين ) عن
عند أبــي جعفـر عليـه السـالم فدخـل عليـه حمـران بـن أعيـن فسـأله عـن أشـياء فلمـا 

                                                           
(30) القسمان الثاني والثالث اللهم إال  الثالث أو السبع منهم !؟ 

(31) تفسير ابن آثير جـ2 ص (398).   



ـــال اهللا بقــاك وأمتعنــا  هـم  حمـران بالقيـام قـال ألبـي جعفـر عليـه السـالم أخبرنـا أط
بـك إنـا نـأتيك فمـا نخـرج مـن عنـدك حتـى تـرق  قلوبنــا وتســلو أنفســنا عــن الدنيــا 
وتـهون علينـا مـا فـي أيـدي النـاس مـن هـذه األمـوال، ثـــم نخــرج مــن عنــدك فــإذا 
صرنـا مـع النـاس والتجـار أحببنـا الدنيـا؟ قـال فقـال أبـو جعفـر عليـــه الســالم: إنمــا 
هـي القلـوب مـر ة يصعـب عليـها األمـر ومـر ة يسـهل، ثـم قـال أبـــو جعفــر: أمــا إن 
ـــاق، قــال:فقــال  أصحـاب رسـول اهللا �������������������� قـالوا: يـا رسـول اهللا تخـاف علينـا النف
لـهم: ولـم تخـافون ذلـك؟ قـالوا إنـا إذا آنـــا عنــدك فذآرتنــا روعنــا ووجلنــا نســينا 
الدنيـا وزهدنـا فيـها حتـى آأنـا نعـاين اآلخـرة والجنـــة والنــار ونحــن عنــدك، فــإذا 
خرجنـا مـن عنـدك ودخلنـــا هــذه البيــوت وشــممنا األوالد ورأينــا العيــال واألهــل 
ـــا لــم  واألوالد والمـال يكـاد أن نحـو ل عـن الحـال التـي آنـا عليـها عنـدك وحتـى آأن
ــــا أن يكــون هــذا النفــاق؟ فقــال لــهم رســول اهللا  نكـن علــى شــيء أفتخــاف علين
ــــيرغبنكم فـــي الدنيـــا، واهللا لـــو أنكـــم  هذا من خطوات الشيطا ن ل ��������������������: آــال ( ! )
ـــدي فــي الحــال التــي وصفتــم  تدومـون علـى الحـال التـي تكونـون عليـها وأنتـم عن
أنفســكم بــها لصــافحتكم المالئكــة ومشــــيتم علـــى المـــاء ولـــوال أنكـــم تذنبـــون 
ـــم يســتغفروا فيغفــر لــهم إن المؤمــن  فتسـتغفرون اهللا لخلـق خلقـا  لكـي يذنبـوا (*) ث
مفتـن تـو اب أمـا تسـمع لقولـــه { إن اهللا يحــب التوابيــن } وقــال {اســتغفروا ربكــم 
ـــول اإلمــام الحســن العســكري ، وهواإلمــام الحــادي  ثـم توبـوا إليـه } ))(32) ويق
ـــى  عشـر  عنـد القـوم ـ في تفسـيره مبينـا  منزلـة الصحابـة الكـرام  عندمـا سـأل موس
ـــدك  عليـه السـالم اهللا بضـع أسـئلة منـها قولـه ((..هـل فـي صحابـة األنبيـاء أآـرم عن
مـن صحـابتي قـال اهللا عـز وجـل: يـا موسـى أمـا علمـت أن فضـــل صحابــة محمــد 
ــــلين آفضـــل آل محمـــد علـــى جميـــع آل  النبيييـــن  علــى جميــع صحابــة المرس
وآفضـل محمـد علـــى جميــع المرســلين ))(33) وأختــم أخــيرا  بــرأي وصــي القــوم 
ــــه فــي أصحـــاب النبــي  وإمامـهم ـ بزعمـهم ـ  علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عن
ــــوا  �������������������� مــن أوثــق آتــب اإلماميــة ليســتيقن طــالب الحــق ويــزداد الذيــن آمن
إيمانـا  فيصفـهم لشـيعته المتخــاذلون عـن نصرتـه متأسـيا  بـهم فيقــول (( لقــد رأيــت 
أصحـاب محمـد ��������������������، فمـا أرى أحـدا  يشـبههم منكـم لقـد آـــانوا يصبحــون شــعثا  
غـبرا ، وقـد بـاتوا سـج دا  وقيامـا  يراوحـون بيـــن جباه ــه م وخـــدودهم ويقفــون علــى 
مثــل الجمــر مــن ذآــر معـــادهم، آــأن بيــن أعينــهم ر آــب المعــزي مــن طـــول 
ـــى تب ــل  جيوبــهم، ومـــادوا آمـــا يميـــد  سـجودهم، إذا ذآـر اللــه هملـت أعينـهم حت
ـــاصف، خـــوفا  مــن العقــاب ورجـــاء  للثــواب ))(34) وأورد  الشجــر يـوم الريـح الع
أيضـا  إمــام القـوم إبراهيـم الثقفـي فـي آتابـه ( الغـارات ) ـ مـن أهـــم آتــب الشــيعة 

                                                           
(*) وهذا خير دليل على أن الخطأ أو الذنب الذي يقع فيه الصحابي ال يعتبر قدح به. 

(32) تفسير العياشي سورة البقرة آية (222) المجلد األول ص (128). 

(33) تفسير الحسن العسكري ص (11) عند تفسير سورة البقرة. 

(34) نهج البالغة للشريف الرضى شرح محمد عبده ص (225).  



االثنـي عشـرية ـ قــول علــي عندمــا ســأله أصحابــه ((...يــاأمير المؤمنيــن حدثنــا 
ـــد �������������������� قــال:  عـن أصحـابك، قـال: عـن أي أصحـابي؟ قـالوا: عـن أصحـاب محم
آـل أصحـاب محمـد أصحـابي ))(35)! فـهذا هـو قـول أعظـم أئمتـهم ( آمـــا يدعــون ) 
فـي أصحـاب النبـي �������������������� والذيـن أآـثرهم منـافقون آمـا يدعـــي المــهتدي والــهداة 
ـــون ألســنتهم عــن  المـهديين مـن الرافضـة، فـهل يبطلـون قولـهم السـاقط هـذا ويلجم

الصحابـة الكـرام أم سـيبطلون قـول إمامـــهم؟! 
وبعـد هـذا البيـان أرجـو منـك أخـي القـارئ أن تراجـع هـذه األدلـة وأنـــت تقــرأ فــي 
ثنايـا هـذا الكتـاب لتعـرف صحـة مـا نقلنـاه مـن اعتبـار الرافضـــة ألآــثر الصحابــة 

وأولـهم الخلفـاء الثالثـة فـي عـداد المنـافقين المنقلبيـن علـى أعقابــهم. 
 

                                                           
(35) الغارات للثقفي جـ1 ص (177) تحت (آالم من آالم علي عليه السالم ). 



الباب الثاني  
...وبعـد أن يقسـم التيجـــاني الصحـــابة إلــى ثالثــة أقســام يزعــم أنــه ســيبدأ بحثــه 
ـــل فيقــول  بتجـرد وموضوعيـة وأنــه سـيعتمد علــى القـاعدة المنطقيـة السـليمة والعق
(( .. وهـذا مـا دعـاني أن أجعـل بحثـي يبـدأ بـهذه الدراسـة المعمقـة حـول الصحابـــة 
ـــن العاطفــة ألآــون حياديــا  وموضوعيــا   وعـاهدت ربـي ـ إن هدانـي ـ أن أتجـرد م

وألسمع القــول مـن الطرفيـن فـأتبع أحسـنه، ومرجعـي فـي ذلـك:  
1ـ القــاعدة المنطقيــة، وهــي أن ال أعتمــد إال علــى مــا اتفقــوا عليــه جميعـــا  فـــي 

خصـوص التفسـير لكتـاب اهللا والصحيـح مـن السـنة والنبويـة الشـــريفة. 
ـــى ســائر  2ـ العقـل(*)، فـهو أآـبر نعمـة مـن نعـم اهللا علـى اإلنسـان، إذ آر مـه بـه  عل
مخلوقاتـــه...))(2)، إذا  هـــو ســـيعتمد علـــى القـــرآن الكريـــم والســـنة الصحيحــــة 
ـــد صغــار طلبــة العلــم فضــال  عــن آبــارهم أن فــهم  والعقـل، ومـن المسـل م بـه عن
القــرآن ينبغــي أن يــأخذ مــن مصــادره وهــي أقــوال أهــل العلــم مــن المفســـرين 
باإلضافـة لمعرفـة أصولـه وآـذا السـنة يجـب الرجــــوع فيــها إلــى علمــاء الحديــث 
والجـرح والتعديـل الذيـــن يصححـــون األحـــاديث مــن ناحيـــة الســند والمتــن، وال 
ـــــطأ ولكـــن علـــى أال  بــد أن يشــغل اإلنســان عقـــله ليعــرف الصـــواب مــن الخ
يتجـاوز بتفكـيره مـــا ال تقبلــه العقـــول وال يستســيغه أولـــوا األلبـــاب، ولكــن هــل 

ي صـد ق التيجـاني فــي إدعائـه؟ سـنرى ذلــك!   
ــدأ بـه التيجـاني مـن مثـالب الصحابـة هـو مبحـث صلـح الحديبيـة.  وأول ما يب
أوالـ الـرد علـى التيجـاني فـي موقفـه مـن الصحابـة فـي صلـح الحديبيـــة:   

يقـول التيجـاني ((مجمـل القصـــة أن رســول اهللا (ص) خــرج فــي الســنة السادســة 
للــهجرة يريــد العمــرة مــع ألــف و أربعمائــة مــن أصحابــه فــأمرهم أن يضعــــوا 
سـيوفهم فـي القـرب، وأحـرم هـــو وأصحابــه بــذي الحليفــة و قلــدوا الــهدي ليعلــم 
قريـش أنـه إنمـــا جــاء زائــرا معتمــرا و ليــس محاربــا، و لكــن قريشــا بكبريائــها 
ـــى مكــة و آســر شــوآتها فبعثــوا اليــه  خـافت أن يسـمع بـأن محمـدا  دخـل عنـوة ال
بوفـد يرأسـه سـهيل بـن عمـرو بـن عبــد ود العــامري وطلبــوا منــه أن يرجــع فــي 
هذه المرة من حيــث أتـى علـى أن يـترآوا لـه مكـة فـي العـام القـادم ثالثـة أيـام، وقـد 
اشـترطوا عليـه شـروطا  قاسـية قبلـها رسـول اهللا القتضـــاء المصلحــة التــي أوحــى 
إليـه ربـه عزوجـل، ولكـن بعـض الصحابـة لـم يعجبـهم هـــذا التصــرف مــن النبــي 
وعـارضوه فـي ذلـك معارضـة شـديدة وجـاءه عمـر بـن الخطـاب فقـال: ألسـت نبـــي 
اهللا حقـا ؟ قـال: بلـى، قـال عمـر: ألســـنا علــى الحــق وعدونــا علــى البــاطل؟ قــال: 
بلـى، قـال عمـــر: فلــم نعطــي الدنيــة فــي ديننــا إذا ؟ قــال رســول اهللا (ص): إنــي 
ـــاصري، قــال عمــر:أولســت آنــت تحدثنــا أنــا  رسـول اهللا ولسـت أعصيـه وهـو ن
سـنأتي البيـت فنطـوف بـه؟ قـال: بلـى، فـأخبرتك أنـــا نأتيــه العــام؟ قــال عمــر: ال، 
قـال: فـإنك آتيـه ومطـوف بـه، ثـم أتـى عمـر بـن الخطـاب إلـى أبـي بكـــر فقــال: يــا 

                                                           
(*) العقل ليس مصدرا  من مصادر التشريع عند أهل السنة وهو حجة عند المعتزلة والرافضة. 

(2) ثم اهتديت ص (80). 



ـــى، ثــم ســأله نفــس األســئلة التــي ســألها  أبـابكر أليـس هـذا نبـي اهللا حقـا ؟ قـال: بل
رسـول اهللا، وأجابـه أبـو بكـر بنفـس األجوبـة قـائال  لـه: أيـها الرجـل إنـه لرســـول اهللا 
وليـس يعصـي ربـه وهـو نـاصره، فاستمسـك بغـــرزه، ولمــا فــرغ رســول اهللا مــن 
ــح قـال ألصحابـه: قومـوا فـانحروا ثـم احلقـوا، فـواهللا مـا قـام منـهم رجـل  آتاب الصل
ـــد، فدخــل خبــاءه ثــم  حتـى قـال ذلـك ثـالث مـرات، فلمـا لـم يمتثـل ألمـره منـهم أح
خرج فلــم يكلـم أحـدا  منـهم بشـيء حتـى نحـر بدنـة بيـده، ودعـا حالقـه فحلـق رأسـه، 
ـــروا وجعــل بعضــهم يحلــق بعضــا  حتــى آــاد  فلمـا رأى أصحابـه ذلـك قـاموا فنح
بعضــهم يقتــل بعــض، .. هــذه مجمــل قصــة الصلــح فــي الحديبيــــة وهـــي مـــن 
األحـداث المتفـق عليـها عنـد الشـــيعة والســنة وقــد ذآرهــا المؤرخــون وأصحــاب 
ـــعد وغــيرهم آالبخــاري ومســلم، وأنــا لــي  السـير آـالطبري وابـن األثـير وابـن س
ـــرأ مثــل هــذا وال أتــأثر وال أعجــب مــن تصــرف  هنـا وقفـة، فـال يمكـن لـي أن أق
هـؤالء الصحابـة تجـاه نبيـهم، وهـل يقبـل عـاقل قـول القـائلين بـأن الصحابـة رضــي 
ــــها، فـــهذه الحادثـــة  اهللا عنــهم آــانوا يمتثلــون أوامــر رســول اهللا ( ص ) وينفذون
ـــايرومون، هــل يتصــور عــاقل بــأن هــذا التصــرف فــي  تكذبـهم وتقطـع عليـهم م
مواجهـة النبـي هـو أمـر هيـن، أو مقبـول، أو معـــذور قــال تعــالى { فــال وربــك ال 
يؤمنـون حتـى يحكمـوك فيمـا شـــجر بينــهم ثــم ال يجــدوا فــي أنفســهم حرجــا  ممــا 

ـــليما } ))(2)  قضيـت ويسـلموا تس
ـــه:  قـلــت ردا  علي

ـــزء الــهام منــها  1ـ يبـدو أن هـذا التيجـاني قـد أجمـل الروايـة آثـيرا  حيـث أخفـى الج
ـــى صحابــة رســول اهللا �������������������� فقــد  ممـا يـدل علـى ســوء خبيئتـه ومـدى تجنيـه عل
جـاء فـي جــزء مـن حــديث صلـح الحديبيـة المستشـهد بـه قــول عـروة بـن مســـعود 
لقومـه (( .....فـإن هـذا قـد عـرض عليكـم خطـة رشـد اقبلوهـا ودعونـي آتـــه. قــالوا 
ـــه لبديــل.  ائتـه، فأتـاه، فجعـل يكلـم النبـي �������������������� فقـال النبـي �������������������� نحـوا  مـن قول
ـــت إن اســتأصلت أمــر قومــك، فــإني واهللا  فقـال عـروة عنـد ذلـك: أى محمـد، أرأي
ـــا  أن يفــروا وي د ع ــوك ، فقــال  ال أرى وجوهـا ، وإنـي ألرى أشـوابا  مـن النـاس خليق
ـــالوا:  لـه أبـو بكـر: امصـص بظـر  الـالت، أنحـن نفـر عنـه وندعـه؟ فقـال: مـن ذا؟ ق
ـــدي لــم أجــزك بــها  أبـو بكـر، قـال: أمـا والـذي نفسـي بيـده، لـوال يـد  آـانت لـك عن
ألجبتــك، قــال وجعــل يكلــم النبــــي ��������������������، فكلمـــا تكلـــم آلمـــة أخـــذ بلحيتـــه، 
والمغــيرة بــن شــعبة قـــائم علـــى رأس النبـــي �������������������� ومعـــه الســـيف وعليـــه 
المغفـر، فكلمـا أهـوى عـــروة بيــده إلــى لحيــة النبــي ��������������������  ضــرب يــده بنعــل 
ـــن لحيــة رســول اهللا �������������������� فرفــع عــروة رأســه  السـيف وقـال لـه: أخ ـر يـدك ع
ـــذا؟ قــال: المغــيرة بــن شــعبة، فقــال: أي غــدر، ألســت أســعى فــي  فقـال: مـن ه
ـــم جــاء  غدرتـك؟ وآـان المغـيرة صحـب قومـا  فـي الجاهليـة فقتلـهم وأخـذ أموالـهم ث

                                                           
(2) ثم اهتديت ص (82). 



ـــيء،  فأسـلم، فقـال النبـي ��������������������: أمـا اإلسـالم فـأقبل وأمـا المـال فلسـت منـه فـي ش
ـــا تنخــم(3)  ثـم إن عـروة جعـل يرمـق أصحـاب النبـي �������������������� بعينيـه، قـال: فـواهللا م
رســول اهللا �������������������� نخامــة إال وقعــت فــي آــف رجــل منــهم فدلــك بــــها وجهـــه 
وجلــده، وإذا أمرهــــم ابتـــدروا أمـــره (!!)، وإذا توضـــأ آـــادوا يقتتلـــون علـــى 
ـــه النظــر تعظيمــا   وضوئـه، وإذا تكلمـوا خفضـوا أصواتـهم عنـده، ومـا يحـدون إلي
لـه، فرجـع إلـى أصحابـه فقـال: أي قـــوم واهللا لقــد وفــدت علــى الملــوك، ووفــدت 
علـى قيصـر وآسـرى والنجاشـي، واهللا إن رأيـت مليكـا  قـــط يعظمــه أصحابــه آمــا 
يعظــم أصحــاب محمــد  �������������������� محمــدا  (!!) واهللا إن تنخــم نخامــة إال وقعــت فـــي 
ـــدروا أمــره، وإذا توضــأ  آـف رجـل منـهم فدلـك بـها وجهـه وجلـده، وإذا أمرهـم ابت
آـادوا يقتتلـون علـى وضوئـه، وإذا تكلمـوا خفضـوا أصواتـــهم عنــده، ومــا يحــدون  
إليــه النظــر تعظيمــا  لــه ))(4) فــهؤالء هــم الصحابــة المعظ مــون لنبيــــهم �������������������� 
ــــى هـــذا  يشــهادة رجــل مــن المشــرآين..... ســبحان اهللا أرأيــت أخــي القــارئ إل
ـــا فــي  التيجـاني المنصـف واألميـن آيـف يخفـي هـذا الجـزء الـهام مـن الحديـث، وأن
ـــزء ســيهدم آالمــه مــن أولــه إلــى  الحقيقـة أعـذره فـي ذلـك ألنـه بـإيراده لـهذا الج

آخره إذ آيف يتوافـق مـا جـاء فـي الحديـث مـع تهويالتـه؟! 
ـــا يدعــي التيجــاني وال  2ـ لـم يعـارض الصحابـة النبـي �������������������� معارضـة شـديدة آم
ـــهم فعلــوا  يظـهر فـي الحديـث مـا يـدل علـى أنـهم أرادوا مخالفـة نبيـهم �������������������� ولكن
ـــوه حبــا  لدينــهم وعقيدتــهم وحنقــا  علــى الكــافرين، وظنــوا آمــا يظــن أي  مـا فعل
إنسـان تعتريـه األعـراض البشـــرية أن مــا جــاء فــي المعــاهدة التــي أبرمــت مــن 
الشروط ما يعتــبر إجحافـا  فـي حـق المسـلمين وهـذا مـا آـان ظـاهرا  وجليـا  فـي هـذه 
المعـاهدة، وليسـوا هـم معصومــون ويوحــى إليــهم مثــل نبيــهم ��������������������، ثــم آيــف 
ـــة نبيــهم وال يمتثلــون أمـــره ثــم يــنزل فيــهم قولــه تعــالى { لقــد  يخـالف الصحاب
رضـي اهللا عـن المؤمنيـن إذ يبـايعونك تحـت الشـجرة فعلـم مـــا فــي قلوبــهم فــأنزل 
السـكينة عليـــهم وأثابــهم فتحــا  قريبــا  } ( الفتــح 18) فــهذه اآليــة نزلــت فــي صلــح 
الحديبيـة، فكيـف يخـبر الـذي يعلـم السـر وأخفـى برضـاه عــن الصحابــة لعلمــه مــا 
فـي قلوبـهم مـن الصـدق والوفـاء والسـمع والطاعـة ويبشرهــــم بــالفتح القريــب ثــم 
ـــات الصحـــابة تجــاه نبيــهم ��������������������؟  يـأتي هـذا ( المتشـيع للـهدى )! ليشـكك فـي ني

فال أقــول لـه إال آمـا قـال الصديـق امصـص بظـر الـالت !؟؟(5).  
3ـ وحتـى تكـون الصـورة أآـــثر وضوحــا  لــدى القــارئ ســأنقل روايــة مســلم فــي 
صلـح الحديبيـة، ـ وقـد عـزى التيجـاني نفسـه إليـها فـي هـامش آتابـه ـ وهـي روايـــة 

                                                           
(3) تفل. 

(4) صحيح البخاري جـ2 آتاب الشروط برقم (2581). 

ــاظ إلرادة زجـر مـن بـدا منـه مـا  (5) علق ابن حجر على هذه الجملة بقوله ( فيه جواز النطق بما يستبشع من األلف

يستحق به ذلك )!؟، الفتح جـ5 ص (401). 



ـــاري والتــي توضــح م ــن م ــن  الصحابــة بــالتحديد الــذي  أخـرى غـير روايـة البخ
خـالف أمـر النبـي �������������������� ورفـض اإلذعـان ألمـره فقـد أخـــرج مســلم عــن الــبراء 
ـــا أحصــر النبــي �������������������� عنــد البيــت صالحــه أهــل مكــة  بـن عـازب قولـه ((  لم
ـــالح، الســيف وقرابــه،  علـى أن يدخلـها فيقيـم بـها ثالثـا. وال يدخلـها إال بجلبـان الس
ـــي (  وال يخـرج معـه مـن أهلـها، واليمنـع أحـدا يمكـث بـها ممـن آـان معـه. قـال لعل
أي ابـن أبـي طـــالب ) أآتــب الشــروط بيننــا. بســم اهللا الرحمــن الرحيــم. هــذا مــا 
قضـى عليـه محمـــد رســول اهللا، فقــال لــه المشــرآون: لــو نعلــم أنــك رســول اهللا 
تابعنـاك، ولكـن أآتـب: محمـد بـن عبـد اهللا، فـأمر عليـــا أن يمحاهــا. فقــال علــي: ال 
واهللا ال أمحاهــا. فقــال رســول اهللا �������������������� أرنــي مكانــها، فــأراه مكانــها فمحاهـــا. 
وآتـب: ابــن عبــد اهللا فأقــام بــها ثالثــة أيــام ...))(6) وإذا أردت أن أســتخدم عقليــة 
هـذا التيجـاني وتفكـيره وإنصافـه المزعـوم فسـأقول أنـا لـي هنـا وقفـة فـال يمكـن لــي 
ـــذا الصحــابي، وهــل يقبــل  أن أقـرأ مثـل هـذا وال أتـأثر وال أعجـب مـن تصـرف ه
عـاقل قـول القـائل بـأن هـذا الصحـابي آـان يمتثـل أمـر النبـي �������������������� وينفـذه، فــهذه 
الحادثـة تكذبـه وتقطـع عليـه مـايروم، فـــهل يظــن نفســه أآــثر حرصــا مــن النبــي 
ــــها  �������������������� حتــى دفعــه بــأبي هــو وأمــي أن يمحــي الكلمــة بيــده الشــريفة ويكتب

بنفسـه، فـال أظـن أن عـاقال يقـول بـأن هـذا التصـــرف فــي مواجهــة النبــي �������������������� 
ـــن أومقبــول أو معــذور ... فــهذه هــي العقليــة التــي يكتــب بــها هــذا  هـو أمـر هي
التيجـاني التـي تفتـح البـاب لكـل (جـــاهل ) ليحمــل آــل فعــل لصحــابي مــع النبــي 
ـــه مخالفــة لــه وعــدم امتثــال ألمــره وســوء تصــرف...الــخ، وال  �������������������� علـى أن
نكلـف أنفســـنا الرجــوع ألقــوال أهــل العلــم مــن ش ــراح األحــاديث، فــأقول لــهذا 
التيجـاني هـل تقبـل هـذا التفسـير لفعـل علـي بـن أبـي طـالب رضـــي اهللا عنــه تجــاه 
ـــه علــى  النبـي �������������������� ؟ فـإن قبلـت بذلـك فعليـك أن تحكـم علـى علـي  بمـا حكمـت ب
ــــك بحـــق  بقيــة الصحـــابة، وإن لــم يعجبــك هــذا التعليــل فقــد حكمــت علــى قول
ـــك بنفســك والحمــد هللا رب  الصحــابة الكـرام بـالبطالن فتصبـح قـد رددت علـى عقل

ــالمين.  الع
ثم يقول (( فـهل سـل م عمـر بـن الخطـاب هنـا ولـم يجـد فـي نفسـه حرجـا  ممـا قضـى 
الرسـول ( ص )؟! أم آـــان فــي موقفــه تــردد فيمــا أمــر النبــي؟ وخصوصــا  فــي 
قولـه أولسـت نبـي اهللا حقـا ؟ أولسـت آنـت تحدثنـا؟ إلـى آخـره، وهـــل ســلم بعــد مــا 
ـــة المقنعــة، آــال لــم يقتنــع بجوابــه وذهــب يــسأل  أجابـه رسـول اهللا بتلـك األجوب
أبابكـر نفـس األسـئلة، وهـل ســـلم بعدمــا أجــابه أبوبكــر ونصحــه أن يلــزم  غــرز 
النبــي، ال أدري إذا آــان ســلم بذلــك، أو اقتنــع بجــواب النبــــي أو بجـــواب أبـــي 
ـــول عــن نفســه فعملــت لذلــك أعمــاال ... فــاهللا وحــده  بكـر(!!)، وإال لمـاذا تـراه يق
ورسـوله يعـل م ماهـي األعمـال التـي عملـها عمـــر، وال أدري ســبب تخلــف البقيــة 

                                                           
(6) صحيح مسلم مع الشرح جـ12 ص (190ـ191)آتاب ( الجهاد والسير ) باب صلح الحديبية. 



الباقيــة مــن الحــاضرين بعــد ذلــك إذ قــال لــهم رســول اهللا: قومــوا فــانحروا ثـــم 
احلقـوا، فلـم يسـتمع إلـى أمـره أحـد منـهم حتـى آررهـا عليـهم ثـــالث مــرات بــدون 
ـــا أقــرأ، وهــل يصــل األمــر بالصحابــة لــهذا  جـدوى، سـبحان اهللا أنـا ال أصـدق م
ـــة مرويــة مــن طريــق  الحـد فـي التعـامل مـع أمـر الرسـول، ولـو آـانت هـذه القص
ـــا قــالوا افــتراء علــى الصحابــة الكــرام، ولكــن القصــة  الشـيعة وحدهـم لعـددت م
بلغـت مـن الصحـة والشـهرة أن تناقلـها آـل المحدثيـــن مــن أهــل الســنة والجماعــة 
ـــت نفســي توثيــق مــا اتفقــوا عليــه فــال أرانــي إال مســلما  أيضـا، وبمـا أننـي ألزم
ومتحــيرا : مــاذا عســاني أن أقــول؟ وبمــاذا أعتــذر عــن هــؤالء الصحابــة الذيـــن 
قضـوا مـع رسـول اهللا قرابـة عشـرين عامـا  مـــن البعثــة إلــى يــوم الحديبيــة، وهــم 
ـــهم ليــال  نــهارا  آيــف يتــأدبون  يشـاهدون المعجـزات وأنـوار النبـوة؟ والقـرآن يعلم
ـــاط أعمالــهم إن رفعــوا  مـع حضـرة الرسـول وآيـف يكلمـوه، حتـى هددهـم اهللا بإحب

أصواتـهم فـوق صوتـه ))(7). أقـــول: 
ـــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه ســل م بمــا أخــبره النبــي  1ـ ممـا شـك فيـه أن عم
�������������������� ولكنـه أبـدى شـيئا  مـن اإلعـــترض علــى شــروط االتفــاق ألن الشــبهة لــم 

تنكشـف لـه بوضـوح، خصوصـا  إذا عرفنـــا أنــه وجــه أســئلته تلــك للنبــي �������������������� 
ومــن بعــده أبــي بكــر بعدمــا اشــترط المشــرآون علــى النبــي �������������������� شــــروطا  
قاسـية  منـها أنـه مـن جـــاء مســلما  يجــب أن يــرد إليــهم ففــي الحديــث (( ....فقــال 
ـــا رجــل ـ وإن آــان علــى دينــك ـ إال رددتــه إلينــا،  سـهيل: وعلـى أنـه ال يـأتيك من
قـال المسـلمون: سـبحان اهللا!! آيـف يـرد إلـى المشـرآين وقـد جـاء مســـلما ؟! فبينمــا 
ـــوده وقــد خــرج  هـم آذلـك إذ دخـل أبـو جنـدل بـن سـهيل بـن عمـرو يرسـف فـي قي
ــة حتـى رمـى بنفسـه بيـن أظـهر المسـلمين، فقـال سـهيل: هـذا يـا محمـد  من أسفل مك
ـــي ��������������������: إنــا لــم نقــض الكتــب  أول مـن أقـاضيك عليـه أن تـرده إلـي ، فقـال النب
ـــأجزه لــي،  بعـد قـال: فـواهللا إذا  لـم أصـالحك علـى شـيء أبـدا ، قـال النبـي ��������������������:ف
قـال ماأنـا بمجـيزه لـك، قـال: بلـى فـافعل، قـال مـا أنـا بفـاعل، قـال مكـــرز: بــل قــد 
أجزنـاه لـك، قـال أبوجنـدل: أي معشـر المســـلمين، أرد إلــى المشــرآين وقــد جئــت 
مسلما ؟ أال تــرون مـا قـد لقيـت؟ وآـان قــد عــذب عذابـا  شـديدا  فـي اللــه، قـال فقـال 
ـــي �������������������� .... الــخ )) ثــم ســأل أســئلته تلــك فلــهذا  عمـر بـن الخطـاب فـأتيت النب
آـان وقـع األمـر علـى عمـر بـن الخطـاب بـل وعلـى أغلـــب الصحابــة شــديدا ، ثــم 
وإذا أضفنـا إلـى ذلـك أن عمـر ســـأل النبــي �������������������� بقولــه ( أوليــس آنــت تحدثنــا 
ـــه......الــخ ) وذلــك ألن النبــي �������������������� قــد أخــبر أنــه  أنـا سـنأتي البيـت فنطـوف ب
ـــل هــو وأصحابــه البيــت فلمــا رأوا تــأخير ذلــك  رأى فـي منامـه أنـه يعتمـر ويدخ
شـق عليـهم(8)، لـهذا وتلـك سـأل عمـر النبـي �������������������� فكـان ذلـك منـه حرصـــا  علــى 

                                                           
(7) ثم اهتديت ص (82). 

(8) فتح الباري جـ5 ص (408). 



إذالل المشـرآين وحرصـــا  علــى نصــرة الديــن وأســئلته واضحـــة بــهذا الشـــأن، 
ولـم يكـن ذلـك شـكا  بـالطبع فقـد وقـع فـي روايـة ابـن اسـحاق (( أن أبـابكر لمــا قــال 
ـــك  لـه: الـزم غــرزه فإنـه رسـول اهللا، قـال عمـر وأنـا أشـهد أنـه رسـول اهللا ))(9) لذل
يقـول اإلمـام إبـن حجـر العسـقالني (( والـذي يظـهر أنـــه توقــف منــه ليقــف علــى 
الحكمـة فـي القصـة وتنكشـف عنـه الشـبهة ونظـيره قصتـه  فـي الصـالة علـــى عبــد 
اهللا بـن أبـي، وإن آـان فـي األولـى لـم يطـابق اجتـهاده الحكـم بخـالف الثانيـــة وهــي 
ـــورة لــهذه، وإال فجميــع مــاصدر منــه  هـذه القصـة، وإنمـا عمـل األعمـال(10) المذآ
ـــه مجتــهد فيــه ))(11) والــذي يؤآــد أن عمــر  آـان معـذورا  فيـه بـل هـو مـأجور ألن
توقف في ذلـك ليعلـم الحكمـة وتنجلـي لـه الشـبهة هـو مـا وقـع فـي روايـة مسـلم فـي 
قصــة الحديبيــة  عنــد ســؤال عمــر للنبــي �������������������� تلكــم األســئلة قــــول الـــراوي 
((....فـنزل القـرآن علـى رسـول اللــه �������������������� بـــالفتح، فأرســل إلــى عمــر فــأقرأه 
إيـاه، فقـال: يـا رســول اللــه أو فتـح هـو؟! قـال: نعـــم فطــابت نفســه ورجــع ))(12) 
وفـي سـورة الفتـح نـزل قولـه تعـالى { لقـد رضـــي اهللا عــن المؤمنيــن إذ يبــايعونك 
تحـت الشـجرة فعلـم مـا فـي قلوبـهم فـأنزل السـكينة عليـــهم وأثابــهم فتحــا  قريبـــا  } 
وروى أحمــد فـي مسنــده عـن جـابر بـن عبـــد اهللا قـــال: قـــال رســـول اهللا �������������������� 
(( لـن يدخــل النـار رجـل شـهد بـدرا  والحديبيـــة ))(13) فقــد أخــبر اهللا برضــاه عــن 
ـــة.. لمــاذا؟ ألنــه  المؤمنيـن المبـايعين للنبـي �������������������� تحـت الشـجرة وشـهد لـهم بالجن
علـم صفـاء ظواهرهـم وبواطنـــهم، وال شــك أن عمــر بــن الخطــاب مــن أوائلــهم، 
فـإذا آـان اللــه سـبحانه عـالم الغيـوب يخـبر عـن صفـاء قلـوب الصحــابة ثـم يأتـــي 
ــــا   هـــذا الرويبــض المــهتدي! ليطعــن فــي قلــوب الصحـــابة أال يكــون هــذا طعن

ــالدين؟!  ب
ــــت لذلـــك أعمـــاال  )) وقولـــه (( واهللا وحـــده  2ـ أمــا قولــه أن عمــر قــال (( فعمل
ورسـوله يعلـم مـا هـي األعمـال التـي عملـها عمـر )) فـهذا إن دل علـى شـيء فإنمـــا 
ـــم جهلــه، فقــد ورد عــن عمــر التصريــح بقولــه ( أعمــاال  ) ففــي  يـدل علـى عظي
روايـة ابـــن إســحاق (( وآــان عمــر يقــول مــا زلــت أتصــدق وأصــوم وأصلــي 
وأعتـق مـن الـذي صنعـت يومئـذ، مخافـة آالمـي الـذي تكلمـت بـه . وعنـد الواقـــدي 
مـن حديـث ابـن عبـاس: قـال عمـر: لقـد أعتقـت بسـبب ذلـك رقابـا ، وصمـــت دهــرا  
ــذا  ))(14) وذلـك ليكفــر عمـا بـدر منــه مـن التوقـف فـي االمتثـال لألمـر مـن أولـه وه
أيضا  مــن اجتـهاده رضـي اللــه عنـه وفـي هــذا داللـة واضحـة علـى ورعـه وتقـواه 

                                                           
(9) فتح الباري جـ5 ص (409). 

(10) إشارة إلى قول عمر في الحديث (فعملت لذلك أعماال  ). 

(11) الفتح جـ5 ص (409). 
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(13) مسند أحمد جـ5 رقم (15262) وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم (2160). 

(14) الفتح جـ5 ص (408).  



وانابتـه للحـــق وأنــه مــا أراد إال إظــهار العــزة للمســلمين وإذالل المشــرآين آمــا 
هو واضــح مـن سـياق الحديـث. 

3ـ بالنسـبة لقولـه ( وال أدري سـبب تخلـف البقيـة الباقيـة مـن الحـــاضرين بعــد ذلــك 
إذ قال لــهم رسـول اهللا قومـوا فـانحروا ثـم احلقـوا....الـخ ) 

فـأقول لـهذا التيجـاني لقـد أوضحـت فـي الحديـث الـذي رواه مســـلم بــأن عليــا  آــان 
ــــارضين  مــن جملــة الصحابــة الحــاضرين فــي صلــح الحديبيــة وآــان مــن المع
لشـروط االتفاقيـة علـى رأي عمـر بـــن الخطــاب، وفــي الحديــث أن النبــي �������������������� 
ــوا فـانحروا فلـم يقـم منـهم أحـد، فـال شـك أن عليـا  أيضـا  آـان واحـدا   لما قال لهم قوم
ـــه، وأنــت تقــول ( مــاذا عســاني  منـهم ولـم يمتثـل ألمـره صلـوات اهللا وسـالمه علي
ـــول اهللا قرابــة  أن أقـول؟ وبمـاذا أعتـذر عـن هـؤالء الصحابـة الذيـن قضـوا مـع رس
ــة،  عشـرين عامـا ....) ويبـدو أنـه قـد غـاب عنـك أن عليـا  واحـدا  مـن هـؤالء الصحاب
فـإذا اسـتطعت أن تعتـذر عـن علـي فـي هـذه الحادثـــة فــأعتقد أن هــذا ي عــد اعتــذار 
يشـمل بقيـة الصحابـة، وإذا لـم تسـتطع أن تجـد عـذرا  لعلـي  فـــالطعن الــذي وجهتــه 
للصحابـة موجـه لـه يقينـا ، وهنـــا ال يســعني إال أن أقــول إعتــذر عــن عقلــك خــير 

لـك!! 
ـــدة أمــور بينــها  4ـ أمـا بالنسـبة لعـدم امتثـال الصحابـة ألمـر النبـي �������������������� يعـود لع
ـــال أن يكــون األمــر بذلــك للنــدب أو  ابـن حجـر بقولـه (( قيـل آأنـهم توقفـوا الحتم
لرجـاء نـزول الوحـــي بإبطــال الصلــح المذآــور، أو تخصيصــه بــاإلذن بدخولــهم 
ـــان زمــان وقــوع النســخ،  مكـة ذلـك العـام إلتمـام نسـكهم، وسـوغ لـهم ذلـك ألنـه آ
ويحتمـل أن يكونـوا ألهتـهم صـورة الحـــال فإســتغرقوا فــي الفكــر لمــا لحقــهم مــن 
الـذل عنـد أنفسـهم مـع ظـهور قوتـهم واقتدارهـم فـي اعتقـادهم علـى بلـوغ غرضـــهم 
وقضـاء نسـكهم بالقـهر والغلبـــة أو أخــروا االمتثــال العتقــادهم أن األمــر المطلــق 
ـــل مجمــوع هــذه األمــور لمجموعــهم وليــس فيــه حجــة  ال يقتضـي الفـور، ويحتم
لمــن أثبــت أن األمــر للفــور وال لمــن نفــاه وال لمــن قــال إن األمــر للوجـــوب ال 
للنـدب، لمـا يطـرق القصـة مـن االحتمـال ))(15) (( ونظـير هـــذا مــا وقــع لــهم فــي 
ـــي رمضــان، فلمــا اســتمروا علــى االمتنــاع  غـزوة الفتـح مـن أمـره لـهم بـالفطر ف
ـــربوا ))(16) فــهذه هــي االحتمــاالت التــي  تنـاول القـدح فشـرب فلمـا رأوه شـرب ش
ـــن الصحابــة الكــرام أمــا الجــهالء فــأول مــا يطــرق  يضعـها العلمـاء ليعتـذروا ع
عقولـهم هـو حمـل أفعـال الصحابـة علـى أسـوء المحـامل وأسـخفها فـي الوقـت ذاتـــه 
ـــا تكنــه صدورهــم مــن الحقــد والكراهيــة فنعــوذ بــاهللا ممــن أصمــه اهللا  وذلـك لم

ــه.  وأعمـى بصيرت
ثـم يـهذي فيقـول (( ويدفعنـي إلـى االحتمـال بـأن عمـر بـن الخطـاب هـو الـذي أثـــار 
بقيـة الحـاضرين ودفعـهم إلـى الـتردد والتخل ـــف عــن أمــر الرســول ـ زيــادة علــى 
ـــا يــردده ( هــو ) فــي مــوارد  اعترافـه بأنـه عمـل لذلـك أعمـاال  لـم يشـأ ذآرهـا ـ م

                                                           

(15) الفتح جـ5 ص ( 409 ـ 410).  

(16) المصدر السابق.  



ــــذي تكلمـــت  أخــرى قــائال : مــازلت أصــوم واتصــدق واعتــق مخافــة آالمــي ال
به.....إلى آخـر مــا هــو مـأثور عنـه فـي هــذه القضيـة ممـا يشـعرنا بـأن عمـر نفسـه 
ـــذي وقفـــه ذلــك اليــوم، إنــها قصــة عجيبــة وغريبــة  آـان يـدرك بعــد الموقـف ال

ولكنـها حقيقيـــة ))(17)  
1ـ هـذا مـن الـدس الرخيـص علـى الصحـابي الجليـل عمـر بـن الخطـــاب رضــي اهللا 
عنـه، إذ آيـف علـم أن عمـر هـو الـذي أثـار بقيـة الحـاضرين للتخلـف والـتردد عـــن 
أمـر الرســول ��������������������؟ فـهل يعلـم مـا فـي قلـب عمــر أم أوحـــي إليــه بذلــك؟! فــال 
يـدل ذلـك إال علــى تــحامل هــذا الرافضـي علــى عمـر، ثـم علـى أي شـــيء اســتند 
ـــإذا  هــذا الدعـي فــي تقولـه علــى عمـر؟ فهــل فـي الحــديث مـا يـدل علـى ذلـك؟! ف
ـــدال  مــن إلقــاء الكــالم جزافــا   آـان فيـه مــا يـدل علـى ذلـك وهيـهات فليرينـا إيـاه ب

ــير النـاس.  على خ
ـــى أنــه طعــن فــي بقيــة الصحابــة ألنــهم بزعمــه  2ـ أال يـدل هـذا الكـالم أيضـا  عل
تخلفـوا عـن الرسـول �������������������� إلـى رأي عمـر! وعلـي بـن أبـي طـــالب مــن جملتــهم 
ــــهتدي) لقرائـــه  بــالطبع! أرأيــت أخــي القــارئ آيــف يمــهد هــذا الرافضــي (الم
ـــي مجمــوع الصحابــة العظــام  ويسـتدرجهم مـن حيـث لـم يحتسـبوا رويـدا  للطعـن ف
ليصـل بـهم إلـى تقبـل اعتقـاد الرافضـة بـأن الصحابـة ارتــدوا إال ثالثــة أو ســبعة!؟ 
ـــه األول علــي  ولسـت أدري آيـف لـم ينتبـه هـذا الرافضـي إلـى أنـه يطعـن فـي إمام
بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـــه ألنــه مــن الصحابــة المــترددين عــن أمــر النبــي 

 .��������������������
ـــاال  لــم يشــأ ذآرهــا ) ثــم  3ـ أمـا قولـه ( زيـادة علـى اعترافـه بأنـه عمـل لذلـك أعم
قولـه (مـا يـردده هـو فـي مـوارد أخـرى قـائال : مـا زلـت أصـــوم وأتصــدق...الــخ ) 
فلسـت أدري حقـا  هـل يعنـي هـذا الرجـل مـا يكتـب؟! فكيـف يعمـل أعمـــاال  لــم يشــأ 
ذآرهـا ثـم يـردد (هـو) فـي مـوارد أخـرى أنـه فعـــل آــذا آــذا، فــهو هنــا يريــد أن 
ـــا عمــر، فيبــدو  يوهـم القـارئ أن هنـاك أعمـاال  أخـرى غـير التـي ذآـرت قـد أخفاه
أن لـهذا التيجـاني حــاسة ثامنـة قـد اسـتطاع مـن خــاللها اآتشـــاف مــا عجــز عنــه 
المحققــون والشــراح، ثــم مـــاذا تعنــي بقولــك (مــوارد أخـــرى )؟ أليســــت هـــذه 
ـــك بروايــة البخــاري التــي  روايـات  أخـرى لـهذا الحديـث؟ فمـا الـذي يجعلـك تتمس
ـــي الروايــات األخــرى والتــي  يقـول عمـر فيـها ( فعملـت لذلـك أعمـاال  ) وتشـكك ف
توضـح هـذه األعمـال مـع أن المتكلـم فـي جميـع هـــذه الروايــات هــو عمــر نفســه! 

ــى نفسـه بأنـه عمـل أعمـاال  لـم يشـأ ذآرهـا؟!  فلماذا يعترف عل
ــه  4ـ أمـا قولـك إلـى آخـر مـا هـو مـأثور عنـه فـي هـذه القضيـة..فمـا هـو المـأثور عن
فـي هـذه القضيـة؟ فـإذا آنـت تـأتي لقـول عمـر الصريـح الواضـح فتجعلـه متشـــابها ، 
فكيـف بـك لـو وجـدت مـا يديـن عمـــر فألســرعت لتزيينــه فــي آتــابك (الــهادي)! 

ولكنك لم تجد فــأوهمت ذلـك وهـذا إغـالل منـك فـي هـذه الحادثـة. 
                                                           

(17) ثم اهتديت ص (83). 



ــرد علـى التيجـاني فـي موقفـه مـن الصحابـة فـي رزي ـة يـوم الخميـس:  ثانيا : ال
يقـول التيجـاني (( ومجمـل القصـة أن الصحابـة آـانوا مجتمعيـــن فــي بيــت رســول 
اهللا قبـل وفاتـه بثالثـة أيــام فــأمرهم أن يحضــروا لــه الكتــف والــدواة ليكتــب لــهم 
آتابـا يعصمـهم مـن الضاللـة، ولكـن الصحابـة اختلفـــوا ومنــهم مــن عصــى أمــره 
ــــب لـــهم  واتهمــه بالــهجر، فغضــب رســول اهللا وأخرجــهم مــن بيتــه دون أن يكت
ــس  شـيئا، وإليـك شـيئا مـن التفصيـل، قـال ابـن عبـاس: يـوم الخميـس ومـا يـوم الخمي
ـــده، فقــال عمــر  اشـتد برسـول اهللا وجعـه، فقـال: هلـم أآتـب لكـم آتابـا ال تضلـوا بع
إن النبـي قـد غلبـه الوجـع، وعندآـم القـرآن حسـبنا آتـاب اهللا، فـــاختلف أهــل البيــت 
ـــهم  واختصمـوا، منـهم مـن يقـول قربـوا يكتـب لكـم النبـي آتابـا ال تضلـوا بعـده، ومن
مـن يقـول مـا قـال عمـر، فلم ـــا أآــثروا اللغــو واإلختــالف عنــد النبــي، قــال لــهم 
ـــا  رسـول اهللا (ص) قومـوا عنـي، فكـان ابـن عبـاس يقـول: إن الرزي ـة آـل الرزي ـة م
ــذه  حـال بيـن رسـول اهللا وبيـن أن يكتـب لـهم ذلـك الكتـاب مـن اختالفـهم ولغطـهم، ه
ـــها علمــاء الشــيعة ومحدثوهــم فــي آتبــهم،  الحادثـة صحيحـة ال شـك فيـها، فقـد نقل
آمــا نقلــها علمــاء الســنة ومحدثوهــم ومؤرخوهــم، وهــي ملزمــة لــي علــى مـــا 
ألزمـت بـه نفسـي، ومـن هنـا أقـف حـائرا  فـي تفسـير الموقـف الـذي وقفـه عمـر بــن 
الخطـاب مـن أمـــر رســول اهللا، وأي أمــر هــو؟ أمــر عــاصم مــن الضاللــة لــهذه 
األمـة، وال شـك أن هـذا الكتـاب فيـه شـيء جديـــد بالنســبة للمســلمين ســوف يقطــع 
ـــترك قــول الشــيعة بــأن الرســول أراد  عليـهم آـل شـيء ... ثـم يتـابع فيقـول ... ولن
ـــهم ال يقنعوننــا بــهذا  أن يكتـب إسـم علـي خليفـة لـه، وتفطـن عمـر لذلـك فمنعـه فلعل
الزعـم الـذي ال يرضينـا مبدئيـا  ولكـن هـل تجـد تفسـيرا  لـهذه الحادثـة المؤلمـة التـــي 
أغضبــت الرســول حتــى طردهــم وجعلــت ابــن عبــاس يبكــي حتــى يبــل  دمعـــه 
ـــي  الحصـى ويسـميها رزيـة، أهـل السـنة يقولـون بـأن عمـر أحـس بشـدة مـرض النب
ـــطاء العقــول فضــال  عــن  فأشـفق عليـه وأراد أن يريحـه، وهـذا التعليـل ال يقبلـه بس
العلمـاء، وقـد حـاولت مـرارا  وتكـرارا  التمـاس بعـــض األعــذار لعمــر ولكــن وقــع 
الحادثـة يـأبى علــي ذلـك، وحتـى لـو أبدلـت آلمـة يهجــر ( والعيـاذ بــاهللا ) بلفظــة ( 
غلبـه الوجـع ) فسـوف لـن نجـد مـبررا  لقـول عمـر ( عندآـم القـرآن ) حسـبنا آتـــاب 
اهللا، أوآـان هـو أعلـم بـالقرآن مـن رســـول اللـــه الــذي أنــزل عليــه، أم أن رســول 
اللـــه ال يعــي مــا يقــول (حـاشـــاه) أم أنـــه أراد بأمـــــره ذلـــك أن يبعـــث فيهــــم 

ــــرقة  أستغفـــر اهللا ))(1).  االختــالف والف
وللرد على مـا سـبق أقـول: 

ـــاني فــي هذا الحديــث يبــن أآــثر مــن روايــة مختلفــة فقــد ذآــر أن  1ـ خلـط التيج
الصحابـة اتـهموا النبـي �������������������� ( بالـهجر ) وفـي الحديـــث الــذي ذآــره فــي آتابــه 
ـــول ابــن عبــاس ( يــوم الخميــس  ال وجـود لـهذه الكلمـة وفـي الحديـث أيضـا  نقـل ق
ـــتد برســول اهللا وجعــه ) فــهذه الجملــة ليســت مــن الحديــث  ومـا يـوم الخميـس اش
المذآــور والــذي يعــزوه للبخــاري فــي بـــاب المـــرض ( بـــاب قــول المــــريض 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (84). 



قـــوموا عنــي  ) بهـــامش آتـــابه ولكنـــها وآلمـــة ( يــهجر ) جــزء مــــن روايـــة 
ـــي هــذه الحادثــة وهــي  أخـرى تجاهلـها هـذا التيجـاني ألنـها توضـح أمـورا  هامـة ف
روايـة سـعيد ابـن جبـير قـال (( قـال ابـن عبـاس: يـوم الخميـس ومـا يـوم الخميـــس، 
ـــا  لــن تضلــوا بعــده  اشـتد برسـول اهللا �������������������� وجعـه فقـال: ائتونـي أآتـب لكـم آتاب
أبـدا ، فتنـازعوا، وال ينبغـي عنـــد نبــي نــزاع، فقــالوا ماشــأنه؟ أهجــر، اســتفهموه، 
فذهبـوا ي ـر د ون عليـه، فقـال: دعونـي، فـــالذي أنــا فيــه خــير  ممــا تدعوننــي أليــه، 
ـــرب، وأجــيزوا الوفــد  وأوصـاهم بثـالث قـال: أخــرجوا المشـرآين مـن جزيـرة الع

بنحـو مـا آنـت أجـيزهم، وسـكت عـن الثالثـة أو قـال ف ن س ــيت ها ))(2). 
ـــــب  2ـ إذا أراد هـــــذا التيجـــــاني  أن يفســــر  أحــــاديث المصطفــــى �������������������� لقل
الموازيــن، فالكــاتب الفــــاضل يدعـــي أن الرســـول �������������������� أراد  أن يكتـــب لـــهم 
آتابــا  يعصمــهم مــن ( الضاللــة )! هكــذا بــإطالق، ومعلــوم أن للضاللــة معـــاني 
ـــح أن النبــي �������������������� بقولــه ( لــن تضلــوا بعــده  ) فإنــه يخصــه  مختلفـة، والصحي
ـــن خليفــة أو آتابــة آتــاب فــي األحكــام لــيرتفع  بـأمر محـدد آـأن ينـص علـى تعيي
ـــة وإال فبــاهللا آيــف يــترك النبــي �������������������� أن يكتــب أمــرا  يعصــم  الـنزاع فـي األم
ـــى أن األمــر ليــس  األمـة بـه مـن الضاللـة؟! فـإن دل هـذا علـى شـيء فإنـه يـدل عل

ــه.  للوجـوب فترآ
3ـ يجــب أن يعتقــد آــل مســلم (( أن النبــي �������������������� معصــوم مــــن الكـــذب ومـــن 
تغيـير شـيء مـن األحكـام الشـرعية فـي حـال صحتـه وحـال مرضـه ومعصـوم مـــن 
تـرك بيـان مـا أمـر ببيانـه وتبليـغ مـا أوجـب اهللا عليـه تبليغـه ))(3) فـإذا عرفنـــا ذلــك 
ـــال مرضــه وصحتــه فإنــه يبلغــه المحالــة   تبيـن لدينـا أنـه لـو أمـر بتبليـغ شـىء ح
ـــم يترآـــه الختالفــهم  فـــ(( لـو آـان مـراده �������������������� أن يكتـب مــاال يسـتغنون عنـه ل
وال لغـيره، لقولـه تعـالى { بلـغ مـا أنـزل إليـــك } آمــا لــم يــترك تبليــغ غــير ذلــك 
لمخالفـة مـن خــالفه ومعـــاداة مــن عــاداه ))(4) فــدل ذلــك علــى أن مــا أراد النبــي 
�������������������� آتابتــه يحمــل علــى النــدب ال علــى الوجـــوب وقــد عـــاش صلـــوات اهللا 
ــــد ذلــك ولــم يأمـــرهم بإعـــادة الكتابــة، وقولــه فــي  وسـالمه عليـه أربعـة أيـام بع
ـــا الكــاتب ( وأوصــاهم بثــالث ) يــدل علــى أن الــذى أراد أن  الروايـة التـى أخفاه
ـــن يترآــه لوقــوع  يكتبـه لـم يكـن أمـرا  محت مـا  ألنـه لـو آـان ممـا أمـر بتبليغـه لـم يك
ـــا  االختــالف، ولعــاقب اهللا مــن حـــال بينــه وبيــن تبليغــه، ولبلغــه لهـــم لفظــا  آم

أوصـاهم بإخــراج المشـرآين وغـير ذلـــك(5). 

                                                           
(2) صحيح البخاري آتاب المغازي جـ4 برقم (4168). 

(3) مسلم مع الشرح جـ11 ص (131) آتاب الوصية. 

(4) المصدر السابق ص (132). 

(5) فتح الباري جـ7 ص (741) آتاب المغازي. 



4- أم ـا ادعـاؤه بقولـه ( ولكـن هـل تجـد تفسـيرا  معقـوال  لـهذه الحادثـة المؤلمـــة التــي 

ــول حتـى طردهـم )،  قلـت:   أغضبت الرس
لـم يظـهر علـى النبـي �������������������� أي غضـب علـى صحابتـــه أو أمــر بطردهــم (هكــذا 
بخاري  ) ولـم يـرد هـذا المعنـى فـي أي  مـن روايـات الحديـث السـبعا لتـي ذكرهـــا ال
ـــا  فـي صحيحـه، ولكنـه لشـدة إحساسـه بـالمرض طلـب منـهم الكـف عـن الجـدال فيم
ـــها بثالثــة أمــور وذلــك  بينـهم، ويظـهر هـذا واضحـا  فـي الروايـة التـي أوصـاهم في
بعـد جدالـهم فـال دليـل علـى أنـه غضـب منـهم أو طردهـــم ولــو فرضنــا جــدال  أنــه 
ـــوع بذلــك  غضـب منـهم فليـس فـي هـذا قـدح بـهم ألنـهم ليسـوا معصوميـن مـن الوق
والرسـول �������������������� يغضـب ويرضـى بـل لعـل غضبـه علـــى أصحابــه يكــون خــيرا  
ـــي هـــريرة رضــي اللـــه عنــه أنــه  لـهم فقـد أخـرج البخـاري فـي صحيحـه عـن أب
ـــة إليــك  سـمع النبـي �������������������� يقـول (( اللـهم فأيمـا مؤمـن سـببته فـاجعل ذلـك لـه قرب
ـــي الكبــير وأحمــد فــي المســند قولــه ��������������������  يـوم القيامـة ))(6) وروى الطـبراني ف
ـــل مــن أمتــي ســببته س ــبة أو لعنتــه لعنــة فــي  فـي جـزء مـن الحديـث (( أيمـا رج
غضبــي فإنمــا أنــا مــن ولــد آدم، أغضــب آمــا يغضبــون، وإنمــا بعثنــي رحمـــة 
ــــول لـــهذا التيجـــاني (  للعــالمين فاجعلــها عليــهم صــالة يــوم القيامــة ))(7) ثــم أق
ــــوال  ( لغضـــب ) النبـــي ��������������������  المــهتدي ) إذا لــم تســتطع أن تجــد تفســيرا  معق
علـى الصحابـة آمـا تدعـي فـأقول لـك أخـرج البخـاري عـن علـــي بــن أبــي طــالب 
قولــه (( أن رســول اهللا �������������������� طرقــه وفاطمــة بنــت النبــي عليــه الســــالم ليلـــة 
فقـال: أال تصليـان؟ فقلـت: يارسـول اهللا أنفسـنا بيـد اهللا، فــإذا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا، 
فـانصرف حيـن قلـت ذلـك ولـم يرجـــع إلــي  شــيئا ، ثــم ســمعته وهومــول يضــرب 
فخـذه وهــو يقـول { وآــان اإلنسـان أآـثر شـيء جـدال }))(8)! فـهل يجـــد التيجــاني 
تفســيرا  معقـــوال  لمخـــالفة  (علــي) أمــر الرســــول �������������������� واحتجــــاجه بالقــــدر 
حتـــى جـــعل النبــي �������������������� يضــرب علـــى فخـــــذه ويقـــول معترضـــا  ( وآـــان 
اإلنسـان أآـثر شـيء جـدال ) فـإن وجـد تفسـيرا  معقـوال  لجـدال علـي ففعـل الرســـول 

ـــدا ؟!  �������������������� لجـدال الصحابـة معقـول ج
باس حتـىب ل دمعـه الحصـى وتســـميته ذلــك رزي ة فلســت  5ـ أمـا عـن بكـاء ابـن ع
ـــى أهــل الســنة فــابن عبــاس آــان يقــول ذلــك  أدري واهللا مـا الحجـة التـي فيـه عل
ـــات آلــها تــدل علــى  عندمـا يـروي الحديـث وليـس عندمـا حدثـت الحادثـة، والرواي
ـــاة النبــي �������������������� فــزاد فــي حزنــه باإلضافــة إلــى أن  ذلـك ويحتمـل أنـه تذآـر وف
عدم آتابة الكتاب آــان هـذا رزيـة فـي حـق مـن شـك فـي خالفـة أبـي بكـر فلـو آتـب 

                                                           
(6) صحيح البخاري جـ5 آتاب الدعوات برقم (6000). 

ــند جــ9 برقـم (23767) وأبـو داود جــ5  (7) أخرجه الطبراني في الكبير جـ6 برقم (6156 ـ 6157) وأحمد في المس

برقم (4659) واسناده صحيح رجاله آلهم ثقات، وهو في صحيح أبي داود برقم (3894). 
(8) صحيح البخاري جـ1 آتاب التهجد برقم (1075). 



ـــاس آــان ممــن  الكتـاب لـزال الشـك وآذلـك سمــى تلـك الحادثـة رزيـة ألن ابـن عب
وافـق علـى ترشـيح أبــي بكـــر، وعلـــى آــل حـــال إذا اعتقــد أحـــد أن قــول ابــن 
عبـاس حــق فـي خــالفه مـع عمــر فأقــول ال شـك عندنـا أن عمـــر آــان أفقــه مــن 

ـــاس والحمـد اللــه.  ابن عب
6ـ وقولـه ( أهـل السـنة يقولـون بـأن عمـر أحـس بشـدة مـرض النبـــي فأشــفق عليــه 

وأراد أن يريحــه، وهــذا التعليـل ال يقبلـه بسـطاء العقــول فضـال  عـن العلمـــاء ) 
ـــول:   فأق

سـبحان اهللا علـى هـذا العقالنـي فـإذا آـان قـول العلمـاء أن عمـر أراد إراحـــة النبــي 
�������������������� تعليــل ال يقبلــه بســطاء العقــول؟! فــهل القــول بــأن عمــر وهــو فـــاروق 

ـــد إيــذاء الرســول �������������������� واتهامــه  األمـة ومـن خـيرة الصحابـة بعـد أبـي بكـر تعم
ـــن جعــل  بالـهجر تعليـل يقبلـه عظمـاء العقـول يـا تيجـاني؟! فـواهللا ال يقـول هـذا إالم
ـــل مقبــول منطقيــا  خصوصــا   الجـهل منهجـه وطريقـه، وال شـك لدينـا أن هـذا التعلي
ـــذا هــو  إذا عرفنـا أنـه فـي الحديـث اشـتد برسـول اهللا �������������������� وجعـه، ولكـن ليـس ه
ـــه ظــهرت لديــه قرينــة تــدل  السـبب وحـده الـذي جعـل عمـر يقـول مـا قـال بـل ألن
ـــا  علـى أن الرسـول ��������������������لـم يجـزم بالكتابـة فقـال مـا قـال وهـذا مـن اجتـهاده،..آم
تبيـن لعلـي عندمـا دعـاه النبـي ��������������������  للصـالة فـاحتج بـالقدر ألنـه تبيـــن أن النبــي 
عليـه السـالم لـم يقـل هـذا علـى سـبيل الجـزم أى بـالوحي، والكـاتب يدعـــي أن أهــل 
السـنة يتعللـون عـن عمـر بأنـه أراد أن يريـح النبـي �������������������� شـــفقة عليــه وبمــا أنــه 
نقـل جـزءا  مـن آـالم أهـل السـنة مبتـورا  فسـأضطر لنقـل بعـض مـن أقـــوال علمــاء 
ـــنة فــي تعليــل موقــف عمــر  أهـل السـنة ليظـهر للقـارئ مـدى قـوة حجـج أهـل الس
ـــن عــالم راســخ فــي علمــه،  ومـدى الفـرق بيـن تعليـل جـاهل مفـرط فـي جهلـه وبي
يقـول المـــازري عــن هــذه الحادثــة (( إنمــا جــاز للصحابــة االختــالف فــي هــذا 
الكتــاب مــع صريــح أمــره لــهم بذلــك ألن األوامــر قــد يقارنــها مــا ينقلــها مـــن 
الوجـوب، فكأنـه ظـهرت منـه قرينـة دلـت علـــى أن األمــر ليــس علــى التحتــم بــل 
ـــده مــن  علـى االختيـار فـاختلف اجتـهادهم، وصمـم عمـر علـى االمتنـاع لمـا قـام عن
القرائـن بأنـه �������������������� قـال ذلـك عـن غـير قصـد جـازم، وعزمـه ��������������������  آـــان إمــا 
ـــه إن آــان بــالوحي فبــالوحي وإال فباالجتــهاد  بـالوحي وإمـا باالجتـهاد وآذلـك ترآ
ـــوة (( إنمــا قصــد  أيضـا ....))(9) وقـال اإلمـام البيـهقي فـي أواخـر آتابـه  دالئـل النب
ــــراده  عمــر التخفيــف علــى رســول اهللا �������������������� حيــن غلبــه الوجــع ولــو آــان م
ــــه  ��������������������  أن يكتــب مــا اليســتغنون عنــه لــم يترآــه الختالفــهم وال لغــيره لقول
تعـالى { بلـغ مـا أنـزل إليـك } آمـا لـم يـترك تبليـغ غـير ذلـك لمخالفـــة مــن خالفــه 
ومعـاداة مـن عـاداه وآمـا أمـر فـي ذلـك الحـال بـإخراج اليـهود مـن جزيـرة العـــرب 

                                                           
(9) الفتح جـ7 ص (740) آتاب المغازي. 



ـــي أمــر،  وغـير ذلـك ممـا ذآـره فـي الحديـث ))(10) ويقـول اإلمـام القرطبـي (( ائتون
وآـان حـــق المــأمور أن يبــادر لإلمتثــال لكــن ظــهر لعمــر رضــي اهللا عنــه مــع 
طائفـة أنـه ليـــس علــى الوجــوب، وأنــه مــن بــاب اإلرشــاد لألصلــح فكرهــوا أن 
يكلفـوه مـن ذلـك مايشـق عليـه فـي تلـك الحالـة مـع اسـتحضارهم قولـه تعـالى { مـــا 
ـــالى { تبيانــا  لكــل شــيء } ولــهذا قــال  فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء } وقولـه تع
ـــب لمــا فيــه مــن  عمـر: حسـبنا آتـاب اهللا، وظـهر لطائفـة أخـرى أن األولـى أن يكت
زيـادة اإليضـاح، ودل  أمـره لـهم بالقيـام علـى أن أمـره األول آـــان علــى االختيــار، 
ـــا  لــم  ولـهذا عـاش �������������������� بعـد ذلـك أيامـا  ولـم يعـاود أمرهـم بذلـك ولـو آـان واجب
ـــد آــان الصحابــة  يترآـه الختالفـهم ألنـه لـم يـترك التبليـغ لمخالفـة مـن خـالف، وق
ـــاألمر فــإذا عــزم امتثلــوا ))(11) وقـــال  يراجعونـه فـي بعـض األمـور مـالم يجـزم ب
ـــم عمــر الغلــط فيمــا آــان النبــي �������������������� يريــد آتابتــه، بــل  الخطـابي (( لـم يتوه
امتناعـه محمـول علـى أنـه لمـــا رأى مــا هــو فيــه مــن الكــرب وحضــور المــوت 
ـــى الطعــن فيمــا يكتبــه وإلــى حملــه علــى تلــك  خشـي أن يجـد المنـافقون سـبيال  إل
الحــالة التـي جـرت العــادة فيـها بوقـوع بعـض مايــخالف االتفـاق فكـان ذلـك ســبب 
ـــه تعمــد مخالفــة النبــي �������������������� وال جــواز الغلــط عليــه حاشــا  توقـف عمـر، ال أن
ـــر رضــي اهللا عنــه  وآـال ))(12) ويقـول النـووي فـي شـرحه لمسـلم (( أمـا آـالم عم
ـــى أنــه مــن دالئــل فقــه عمــر  فقـد اتفـق العلمـاء المتكلمـون فـي شـرح الحديـث عل
وفضائلـه ودقيـق نظـره، ألنـه خشـي أن يكتـب �������������������� أمـورا  ربمـــا عجــزوا عنــها 
واسـتحقوا العقوبـة عليـها ألنـــها منصوصــة المحالــة لالجتــهاد فيــها فقــال عمــر: 
حسـبنا آتـاب اللــه لقولـه تعـالى { مافرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء } وقولـــه تعــالى 
ـــة علــى  { اليـوم أآملـت لكـم دينكـم } فعلـم أن اللــه تعـالى أآمـل دينـه فـأمن الضالل
األمــة وأراد الترفيـه علـى رسـول اهللا �������������������� فكـــان عمــر أفقــه مــن ابــن عبــاس 
وموافقيـه ))(13) وممـا يدلـل علـى فقـه وعلـم عمـر مـا رواه مسـلم فـي صحيحـه عـــن 
ـــم قبلكــم محدثـــون، فـــإن يكــن  عائشـة أن النبـي �������������������� قـال (( قــد آـان فـي األم
فــي أمتــي أحــد فعمــر ))(14) وعــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســــول اهللا 
ـــا نــائم رأيــت النــاس يعرضــون علــي وعليــهم قمــص، منــها  �������������������� (( بينمـا أن
مـايبلغ الثـدي، ومنـها مـا يبلـغ دون ذلـك، ومـر عمـر بـــن الخطــاب وعليــه قميــص 
يجـره. قـالوا: مـاأولت ذلـك يارسـول اهللا؟ قـــال الديــن ))(15) وأخــرج البخــاري فــي 
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ـــي �������������������� قــال ((بينمــا أنــا نــائم إذ رأيــت قدحــا   صحيحـه عـن ابـن عمـر أن النب
أتيـت بـه فيـه لبـن فشـربت منـه حتـى أنـي ألرى الـــر ي  يخــرج مــن أظــافري، ثــم 
أعطيـت فضلـي عمـر بـــن الخطــاب فقــالوا: فمــا أولتــه يارســول اهللا؟ قــال العلـــم 
))(16) وهــذا علــي بــن أبــي طــالب يمــدح عمــر بــن الخطــــاب ويشـــهد بعدالتـــه 
واستقـــامته وذلــك مــن آتــاب اإلماميــة الحجــة ( نــهج البالغــة ) الــذي جمعـــــه 
إمامـهم (الشـريف الر ضـــى ) حيــث يقــول فــي جــزء مــن خطبتــه (( ووليــهم وال  
فأقـام واسـتقام حتـى ضـرب الديـن بجرانـه ))(17) ويقـول ابـن أبـــي الحديــد الشــيعي 
شــارح نــهج البالغــة ((...هــذا الوالــي هــــو عمـــر بـــن الخطـــاب ))(18) فـــأقول 

للتيجـاني المـهتدي آمـا يقـول الشــاعر: 
ــن عـائب  قـوال  صحيحـا ..........وآفتـه مـن الفـهم السـقيم.    وآم م

7ـ وقــوله ( وحتــى لــو أبدلـت آلمـة يهجــر ـ والعيـاذ باللــه ـ بلفظـة غلبــــه الوجـــع 
ــأقول:   فسـوف لــن نجــد مـبررا  لقــول عمـر ـ عندآـم القـرآن ـ حسـبنا آتـاب اهللا ) ف
ــن روايـات الحديـث بـأن قـائل هـذه الكلمـة هـو عمـر فقولـه أنـه لـو  ال يوجد في أي م
ـــهام مــن هــذا التيجــاني بــأن عمــر القــائل  أبـدل آلمـة ( يـهجر ، بغلبـه الوجـع ) إي
غلبـه الوجـع قـد قـال أيضـا بأنـه يـهجر وهـذا مـن الكـذب البيـن علـى عمـــر لفــروق 
ــن الكلمتيـن ومـن يجــد الكـاتب وهـو يقـول وحتـى لـو أبدلـت آلمـة يـهجر(  المعنى بي
ــــا  وتور عــا مــن صحابــة رســول اهللا ��������������������  والعيــاذ بـاهللا ) يظـن أنـه أآـثر ورع

ـــة !! .  فيالسـخافاته الجاهلي
ـــر  ) فإنــها جــاءت بصيغــة الجمــع وســبب قولــهم ذلــك  وأمـا بالنسـبة لكمـة ( أه ج 
ـــول الــهذيان  إنكـارا  لمـن قـال التكتبـوا فقـالوا آيـف نتوقـف هـل تظـن أنـه آغـيره يق
فـي مرضـه ثـم قـــالوا: إســتفهموا لإلنكــار، وإن فــرض صــدور هــذا الكــالم عــن 
ـــم اشــتبه عليــه األمــر فشــك فــي ذلــك ألنــه ليــس معصومــا   بعضـهم فلعـل أحده
والشـك جـائز عليـه ولكـن يسـتبعد ذلـك ألنـه ال بـد أن ينكـره البـاقون، أو لعـل قـــائل 
ـــالحيرة لــدى  هـذا القـول هـو مـن قـرب دخولـه فـي اإلسـالم  أو أن أحدهـم أصيـب ب
مشـاهدته النبـي  فـي حالتـه هـذه فقـال مـا قـال و (( الـهجر فـــي اللغــة هــو اختــالط 
ـــى قســمين: قســم ال نــزاع ألحــد فــي عروضــه  الكـالم بوجـه غـير مفـه م وهـو عل
ـــس  لألنبيــاء عليــهم الســالم وهــو عــدم تبييــن الكــالم لبح ــة الصــوت وغلبــة اليب
بـالحرارة علـى اللسـان آمـا فـي الحميـات الحـارة، وقـد ثبـــت بإجمــاع أهــل الســير 
أن نبينــا �������������������� آــانت بحــة الصــوت عارضــة لــه فــي مــرض موتـــه ��������������������، 
والقسـم اآلخـر جريـان الكـالم غـــير المنتظــم أو المخــالف للمقصــود علــى اللســان 
ـــة فــي األآــثر، وهــذا القســم وإن  بسـبب الغشـي العـارض بسـبب الحميـات المحرق
ـــاء فــي جــواز عروضــه  آـان ناشـئا  مـن العـوارض البدنيـة ولكـن قـد اختلـف العلم
ـــه آخــرون، فلعــل القــائل بذلــك  لألنبيـاء، فجـوزه بعضـهم قياسـا علـى النـوم، ومنع
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القـول أراد القسـم األول، يعنـي أن ـا نـرى هـذا الكـالم خـــالف عادتــه �������������������� فلعلنــا 
ـــى العمــوم  لـم نفـهم آالمـه بسـبب وجـود الضعـف فـي ناطقتـه فـال إشـكال ))(19) فعل
آـل مـــا صــدر عــن الصحابــة مــن أقــوال ال تفيــد الطعــن بــالنبي �������������������� بيقيــن 

وليس فيــها مـا يقـدح بعدالتـهم. 
8ـ وقولـه (( أوآـان هـو أعلـم بـالقرآن مـن رسـول اهللا.....الـخ )) فقولـه هـــذا ال يــدل 
ـــن نازعــه  إال علـى جهلـه المرآـب ألن قـول عمـر حسـبنا آتـاب اهللا هـو رد علـى م
ال ردا  علــى رســول اهللا �������������������� باإلضافـــة إلــى أنـــــه تبيـــن لديـــه أن الرســــول 
�������������������� لـم يجــزم علـى الكتـــابة فقــال عمــر قولتــه اعتمــادا  علــى قولــه { اليــوم 
ـــت  أآملـت لكـم دينكـم } وقولـه { مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء } وهـذا آمـا بين
سـابقا  يـدل علـى عميـق فقهـه وعلمـه، والرسـول �������������������� يعـي مـــا يقولــه هــو ومــا 
ـــى اســتصوابه ويعلــم النبــي  يقولـه عمـر، لذلـك لـم ينكـر عليـه قالتـه تلـك تدليـال  عل
�������������������� أن هـذا لـن يبعـث فيـهم االختـــالف والفرقــة وهــو مــا حــدث بــالفعل فقــد 
رشـح المسـلمون ( أبـا بكـــر الصديــق ) فقطــع الخــالف وآتــب اهللا لصحابتــه فــي 

عهد أبــي بكـر حـب اإلئتـالف وبغـض االختـالف. 
ثـم يقـول التيجـاني ( ثـم لـو آـان تعليـل أهـل السـنة صحيحـا ، فلـم يكـن ليخفـى علـــى 
رسـول اهللا حسـن نيـة عمـر، ولشـكره رســـول اهللا علــى ذلــك وقربــه بــدال  مــن أن 
يغضـب عليـه ويقـول أخرجـــوا عنــي ) أقــول: يــأبى هــذا التيجــاني إال أن يــبرهن 

علـى سـوء فهمـه وقلـة حيلتـه فيعيـد آالمـه تكـرارا  وهللا در القــائل: 
  إذا لم يكـن لـك حسـن فـهم............أسـأت إجابـة  وأسـأت فـهما !؟ 

ـــى قــول  فلـو آـانت حججـك العقالنيـة صحيحـة أن تقـول سـكوت النبـي ��������������������  عل
ــم توقفـه عـن الكتابـة يـدل علـى موافقتـه لـه، ثـم يجـازف نحويـا  فيقـول ( بـدال   عمر ث
مـن أن يغضـب عليـه ويقـول أخرجـوا عنـــي ) عجبــا  فالــهاء فــي ( عليــه ) عــائدة 
علــى عمــر والــواو فــي (أخرجــوا ) واو الجمــع فكيــف تســتقيم الجملــــة هكـــذا؟ 
ـــو قــال ذلــك فلعلــها  فـاألصل أن يقـال ( أن يغضـب عليـه ويقـول أخـرج عنـي ) ول
ـــذا أعظــم دليــل علــى أن النبــي �������������������� ســكت  آـانت شـبهة لـه وقـول التيجـاني ه
ـــر ولــم يعــترض عليــه ولكــن لمــا آــثر اللغــط واالختــالف قــال (  عـن قـول عم
دعونــي ) وليــس فيــها مــا يفيــد الطــرد واإلخــراج خاصــة  إذا مــــا عرفنـــا أنـــه 

ــا.  أوصـاهم بعدهـا بثالثـة وصاي
 ثـم يـهذي التيجـــاني فيقــول (( وهــل لــي أن أتســاءل لمــاذا امتثلــوا أمــره عندمــا 
طردهـم مـن الحجـرة النبويـة، ولـم يقولـوا بأنــه يــهجر؟ أألنــهم نجحــوا بمخططــهم 
فـي منـع الرسـول مـن الكتابـة، فـال داعــي بعـد ذلـــك لبقائــهم، والدليــل علــى أنــهم 
ــــالف بحضرتــه (ص)، وانقســموا إلــى حـــزبين منــهم مــن  أآـثروا اللغــط واالخت
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يقـول: قربــوا إلـى رســول اللــه يكتـب لكــم ذلـك الكتـاب ومنـهم مـن يقـول مـا قـــال 
ــهجر ))(20).  عمـر أي أنـه ي

ـــة يخططــون ضــد محمــد بــن عبــد اهللا ��������������������  ليمنعــوه مــن  اهللا أآـبر!؟ آلصحاب
الكتابـة!!! فـهذا واهللا اعتقـاد مـن لـم يدخـل فـي قلبــه حــب وتوقــير لصحابــة النبــي 
�������������������� الذيـــن آزروه ونصـــروه واتبعـــوا النـــور الـــذي أنـــزل عليـــه، وأفـــد وه  
بأرواحـهم وأهليـهم بـل وبكـل مـــا يملكــون ففتــح اهللا لــهم الدنيــا وأذل لــهم جبــابرة 
ـــأتي هــذا األنــوك  األرض مـن الفـرس والـروم بسـبب نصرتـهم للنبـي �������������������� ثـم ي
ــــول اهللا �������������������� !!؟ فإنـــها واهللا  ليدعــي أن الصحابــة يخططــون ضــد مــن؟! رس
إلحـدى الكـبر فـــهل هــذا هــو المنطــق الســليم والعقالنــي الــذي أوصلــه إلــى مــا 
يخـالف المعقـول والمنقـول؟!... سـبحان اهللا أآـل  هـــذا التحريــف ليحــاول أن يجعــل 
ـــة ولكــن أ ن ــى لــهم، ثــم  النـص يخـدم أهـداف الرافضـة الشـنيعة للحـط مـن الصحاب
ـــى عروشــها بــأن عمــر يقــول بأنــه يــهجر ودون  يعيـد ويكـرر حجتـه الخاويـة عل

ــد هللا.  إطالـة أقـول الحقيقـة ظـاهرة والحم
ثـم يدلـل هـذا المـهتدي علـى أسـباب هدايتـه فيقـول (( واألمـر لـم يعـد بتلـك البســاطة 
ـــكته رســول اهللا وأقنعــه (!) بأنــه  يتعلـق بشـخص عمـر وحـده ولـو آـان آذلـك ألس
ال ينطـق عـن الـهوى وال يمكـــن أن يغلــب عليــه الوجــع فــي هدايــة األمــة وعــدم 
ضاللتــها ولكــن األمـــر اســتفحل واستشــرى ووجــد لــه أنصــارا  آأنــهم متفقـــون 
مســبقا  (!)، ولذلــك أآــثروا اللغــط واالختــالف ونســوا أو تناســوا (!) قــول اللــــه 
ـــوق صــوت النبــي وال تجــهروا  تعـالى { ياأيـها الذيـن آمنـوا ال ترفعـوا أصواتكـم ف

لـه بـالقول آجـهر بعضكـم لبعـض أن تحبـط أعمـالكم وأنتـم ال تشـــعرون }  
ـــه  فـإن تعجـب فعجـب قولـهم! فـإذا آـان النبـي �������������������� يغضـب علـى عمـر ويقـول ل
ـــث أنــه أوصــاهم  وللبـاقين اخرجـوا عنـي أال يسـتطيع أن يسـكت عمـر؟ وفـي الحدي
بثـالث وصايـا، وعـدم إسـكاته دليـل علـى الموافقـة لـه والرضـا بمـا قـال، أمـا أنـــهم 
ــــذا  أآـثروا اللغـط ونسـوا أو تناسـوا ( هكـذا ) قـول اللــه سـبحانه ( اآليـة ) فـأقول له
التيجـــاني: الصحـــابة لــم يرفعـــوا أصواتــهم فــوق صــــوت النبـــي �������������������� بـــل 
رفعـوا أصواتـهم علـــى بعضــهم البعــض وهـــذا جـــائز بداللــة اآليــة وعلــى هــذا 

فاحتجـاجك السـقيم رد  عليـــك. 
ـــرج التيجــاني أوضــاره فيقــول (( وفــي هــذه الحادثــة تعــدوا حــدود رفــع  ثـم يخ
ـــهجر والــهذيان  والعيــاذ بــاهللا (!!)  األصـوات والجـهر بـالقول إلـى رميـه (ص) بال
ثـم أآـثروا اللغـط واالختـــالف وصــارت معرآــة آالميــة بحضرتــه وأآــاد أعتقــد 
ـــك رأى رســول اهللا (ص) عــدم  بـأن األآثريـة السـاحقة آـانت علـى قـول عمـر ولذل
الجـدوى مـن آتابـة الكتـاب ألنـه علـم بأنـهم لـم يحـترموه (!!) ولـم يمتثلـوا ألمــر اهللا 
فيـه فـي عـدم رفـع أصواتـهم بحضرتـه، وإذا آـانوا ألمـر اهللا عـاصين فلـــن يكونــوا 
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ـــك  ألمــر رســوله طــائعين (!)، واقتضــت حكمــة الرســول بــأن ال يكتــب لــهم ذل
الكتـاب ألنـه طعـن فيـه فـــي حياتــه فكيــف يعمــل بمــا فيــه بعــد وفاتــه، وســيقول 
ـــن القــول ولربمــا سيشــككون فــي بعــض األحكــام التــي  الطـاعنون: بأنـه هجـر م
عقدهـا رسـول اهللا فـي مـرض وفاتـه (!)، إذا اعتقـــادهم بــهجره ثــابت، أســتغفر اهللا 
(!) وأتـوب إليـه مـن هـذا القـول فـي حضـرة الرســـول األآــرم (!!)، آيــف لــي أن 
أقنـع نفسـي وضمـيري الحـر(!) بـأن عمـر بـن الخطـاب آـــان عفويــا  فــي حيــن أن 
أصحابـه ومـن حضـــروا محضــره بكــوا لمــا حصــل حتــى بــل دمعــهم الحصــى 
ـــي  وسـموها رزيـة المسـلمين، ولـهذا فقـد خلصـت إلـى أن أرفـض آـل التعليـالت الت
ـــر هــذه الحادثــة وأآذبــها ألســتريح مــن  قدمـت لتوجيـه ذلـك، ولقـد حـاولت أن أنك
مأسـاتها (!) ولكـن آتـب الصحـاح نقلتـها وأثبتتـها وصححتـها ولـم تحســـن تبريرهــا 

  !(21)((
هـاهو التيجـاني يدلـي بوعائـه ليخـرج لنـا قيحـه الـذي سـود بـه صفحـات آتابـه، ولــم 
يدر أنــه بكالمـه هـذا قـد خلـع ربقـة اإلسـالم مـن عنقـه! فكيـف يدعـي أن رسـول اهللا 
ـــاب واقتضــت حكمتــه ذلــك (( هكــذا!!  �������������������� رأى عـدم الجـدوى مـن آتابـة الكت
ـــى  )) بحجــة أن الصحابــة ( لــن ) يحــترموه و( لــن ) يمتثلــوا أمــره باإلضافــة إل
طعنـهم بـه!! ولـو فرضنـا ( اعتباطـًا ) أن هـذا حـــق فكيــف يتوقــف النبــي �������������������� 
عـن آتابـة مـا أمـر ببالغـه وهـو الرســـول المبلــغ عــن رب العــالمين؟ وليــس هــو 
ـــك، وإن لــم  مخـيٌر فـي ذلـك واهللا يقـول { يأيـها الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليـك مـن رب
ــــول  تفعــل فمــا بلغــت رســالته، واهللا يعصمــك مــن النــاس ...} ( المــائدة 67) ويق
ـــال بــد  سـبحانه { ومـا ينطـق عـن الـهوى إن هـو إال وحـي يوحـى } ( النجـم 3ـ 4) ف
للنبــي �������������������� مــــن التبليـــغ ســـواٌء بالكتابـــة أو بـــالقول آمـــا أمرهـــم بـــإخراج 
ـــاني هــذا هــو طعــن بــالنبي  المشـرآين مـن جزيـرة العـرب وغـيره، وادعـاء التيج
�������������������� إذ آيـف يتوقـف عـــن التبليــغ لمجــرد الطعــن بــه؟! ومــن قــرأ آتــاب اهللا 
يعلـم مـدى جـهل هـذا التيجـاني بحقيقـة الرسـالة ألن الرســـل جميعــًا تعرضــوا مــن 
أقوامـهم لشـتى أنـواع التعذيـب الجسـدية والنفســـية فلــم تثنيــهم هــذه العذابــات عــن 
ـــد �������������������� خــاتم األنبيــاء قــد تعــرض  المضـي قدمـًا بتبليـغ رسـالة اهللا، ونبينـا محم
ألنـواع مـــن االغــراءات ثــم التــهديدات والتعذيــب ليثنيــه المشــرآون عــن تبليــغ 
رســالة الســماء، فقــاموا بــاالعتداء عليــه وعلــى أصحابــه وتعذيبــهم وحـــاصروه 
ـــوه بألقــاب الســخرية واالســتهزاء آالســاحر والمجنــون  وقومـه بشـعاب مكـة ورم
فلم تقــف هـذه الضغـوط فـي طريقـه ليبلـغ ديـن اهللا آـامال  غـير منقـوص وجـاهد فـي 
سـبيل اهللا مـع أصحابـه حتـى مكـن اهللا لـه فـي األرض وجعـل دينـه يعلـوا علـى آـــل 
األديـان وبذلـك اسـتحق أن يكـون خـير رسـل اهللا أجمعيـن، ثـم يـأتي هـذا الرويبـــض 
ليدعـي علـى نبـي المرحمـة صلـوات اهللا وسـالمه عليـه أنـه توقـف عـن تبليـــغ أمــر 
اهللا عاصمـا  لألمـة مـن الضاللـة! لمـاذا؟ لمجـــرد عــدم احترامــه وإطاعــة أمــره أو 
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الطعـن بـه يـتراجع عـن تبليـغ مـا أمـر ببيانـه! فحاشـا نبينـــا �������������������� ذلــك، فــال بــد 
مـن أن يبلـغ الرسـالة وأن يظـهر الحـق وإن حاربـــه أهــل األرض جميعــًا وليظــهر 
ـــل البــاطل ويعــرف أوليــاءه مــن أعدائــه، فمــن اتبــع أمــر اهللا  أهـل الحـق مـن أه
ورسـوله نجـــا ومــن خــالف فقــد هلــك ولذلــك أنــزل اهللا الرســل مبشــرين للنــاس 
ومنذريـن، ومــن هنــا نعلــم أن الــذي أراد النبــي �������������������� آتابتــه ليــس وحيــاً بــل 
علـى سـبيل االختيـار ذلـك لمـن آـان لـه قلـب أو ألقـى السـمع وهوشـهيد، ثــم يدعــي 
ـــوا ألمــره  هـذا التيجـاني علـى الصحابـة بأنـهم لـم يحـترموا النبـي �������������������� ولـم يمتثل
ــــاني ال يشـــترى بالمـــال فـــال  وطعنــوا بــه!!؟ فيبــدوا أن الكــالم عنــد هــذا التيج
ـــويد الصفحــات بالمجـــازفات واالفــتراءات، فمــرة يقــول أن  غضاضـة إذا  مـن تس
ابـن عبـاس بكـى وبـل دمعـه الحصـى ومــــرة يقــول أن الصحابــة بكــوا حتــى بــل 
دمعـهم الحصـى وفـي نفـس الوقــت يخططـــون لمنـــع النبــي �������������������� مــن الكتابـــة 

ــة!!  وأآـثرهم آـانوا علـى رأي عمـر إلـى آخـر هـذه التجنيـات التيجاني
ثـم ينتصـر لربعـه فيقـول (( وأآـاد أميـل إلـى رأي الشـيعة فـي تفســـير هــذا الحــدث 
ـــر إجابــة الســيد محمــد  ألنـه تعليـل منطقـي ولـه قرائـن عديـدة، وأنـي مـا زلـت أذآ
بـاقر الصـدر عندمـا سـألته: آيـف فـهم سـيدنا عمـــر مــن بيــن الصحابــة مــا يريــد 
ـــى حــد زعمكــم، فــهذا ذآــاء منــه، قــال  الرسـول آتابتـه وهـو اسـتخالف علـي عل
السـيد الصـدر: لـم يكـن عمـر وحـده فـهم مقصـد الرسـول، ولكـن أآـــثر الحــاضرين 
فـهموا مـا فهمـه عمـر، ألنـه سـبق لرسـول اهللا (ص) أن قـال مثـل هـــذا إذ قــال لــهم 
أنـي مخلـف فيكـم الثقليـن آتـاب اهللا وعـترتي أهـــل بيتــي مــا إن تمســكتم بــهما لــن 
ـــم آتابــا  ال تضلــوا بعــده  تضلـوا بعـدي أبـدا ، وفـي مرضـه قـال لـهم: هلـم أآتـب لك
أبـدا ، ففـهم الحـاضرون ومـن بينـهم عمـر أن رســـول اهللا يريــد أن يؤآــد مــا ذآــره 
فـي غديـر خـم آتابيـا ، وهـو التمسـك بكتـاب اهللا وعترتـه، وسـيد العـــترة هــو علــي، 
ــــد قـــال مثـــل ذلـــك فـــي  فأنــه (ص) أراد أن يقــول: عليكــم بــالقرآن وعلــي، وق
ـــي ألنــه  مناسـبات أخـرى آمـا ذآـر المحدثـون وآـان أغلبيـة قريـش ال يرضـون بعل
ــــل أبطالـــهم، ولكنـــهم  أصغــر القــوم وألنــه حطــم آبريــاءهم وهشــم أنوفــهم وقت
ـــة وفــي  اليجـرؤون علـى رسـول اهللا إلـى هـذا الحـد الـذي حصـل فـي صلـح الحديبي
ـــن أبــي المنـــافق، وفــي  المعارضـة الشـديدة للنبـي عندمـا صلـى علـى عبـد اللــه اب
ــــذا موقــــف منـــها، وأنـــت تـــرى أن  عـــدة مواقــف أخــرى ســجلها التــاريخ وه
المعـــارضة لكتابــة الكتــاب فــي مــرض النبــي شــجعت بعــــض اآلخــــرين مـــن 
ـــط فــي حضــرة الرســول ص  الحــاضرين علـى الــجرأة ومـن ثـم اإلآثـار مـن اللغ

  .(22)((
ــــهم أم  فــي الحقيقــة إنــي واهللا لســت أدري هــل أغبــط هــؤالء القــوم علــى أحالم
أحــزن علــى ســقم عقولــهم، فالمــهتدي يدعــي بــأن تفســير الشــــيعة (الرافضـــة) 
منطقـي ولـه قرائـن عديـدة، فأتسـاءل مـا هـي هـذه القرائـن؟ هـل هـي تحليـل ( بـــاقر 

                                                           
(22) ثم اهتديت ص (85 ـ 86). 



الصـدر ) لموقـف الصحابـة؟ مـن يسـمع آـالم هـذا البـاقر يظـن أنـه يعلـــم الغيــب أو 
ـــى إليــهم!! فــإني واهللا ألعجــب وال أزال أعجــب مــن قولــه ( لــم يكــن  ممـن يوح
عمـر وحـده فـهم مقصـد الرسـول ولكـن أآـثر الحـــاضرين فــهموا مــا فهمــه عمــر 
)!؟ فيبـدوا أن ( بـاقر الصـدر ) هـذا قـد بقـر صـدور الصحابـة فعلـم مـــا بــها!!؟ ثــم 
ـــال مثــل هــذا إذ قــال لــهم أنــي مخلــف  يقـول ( ألنـه سـبق لرسـول اهللا (ص) أن ق
فيكـم الثقليـن...الـخ وذآـر حديـث غديرخ ـم وفيـه قـول الرســـول ( مــن آنــت مــواله 
ـــه ) بمــا أن الــرسول �������������������� ســبق وأن  فعلـي مـواله )(23) فـأقول ( للمـهتدي وهادي
ذآر مثل ذلـك آمـا تدعـي فلمـاذا يكـرره مـرة أخـرى وقـد نـص علـى ذلـك فـي هـذه 
األحـاديث والتـي رواهـا أهـل السـنة فـي صحاحـهم ولـم تنكروهـــا؟ أال يكفــي هــذان 
الحديثــان حجــة علــى أهــل الســنة؟! والغريــب حقــا  أن الشــيعة األماميــة طالمـــا 
ـــهم أو علــى ألســنة علمائــهم أن عليــا  قــد  طب لـوا فـي آذاننـا وزم ـروا سـواء  فـي آتب
ن ـــص عليـــه الرســـول �������������������� بنصـــوص جليـــة ال تحتمـــل اللبـــس فيحتجــــون 
ـــــائهم أن الرســـول  باألحــاديث المذآــورة آنفــا  وبأحــاديث أخـــرى مــن مثــل ادع
ـــوا  �������������������� قــال (( إن هــذا أخــي ووصــي، وخليفتـــي فيكــم فأســمعوا لـــه وأطيع
))(24) بــل قـــد ادعــى الموســوي فــي آتابــه المراجعــات(25) أن هنــاك (40 ) نصـــا  
ـــد اهللا شــبر يــورد  جليـا  علـى إمامـة علـي، وفـي آتـاب حـق اليقيـن(26) لعالمتـهم عب
ثالثـة عشـر حديثـا  واضحـا  وجليـا  علـى ثبوتيـة النـــص علــى خالفــة علــى رضــي 
ـــأن النبــي �������������������� أراد آتابــة  اهللا عنـه فلمـاذا بعـد هـذا تمسـكون بالقشـة! مؤآديـن ب
آتـاب ينـص فيـه علـى علــي بـن أبـي طـالب؟ فــإن قلتــم ألن أهــل الســنة ينكــرون 
هـــذه النصــوص أو يؤلونــها، فأقـــول إذا أنكــر أهـــل الســــنة هـــذه النصـــوص ( 
الجليـة ) علـى حـد زعمكـم والتـي آـانت علـى مـأل مـن النـاس مثـل حديـــث الغديــر 
فلئـن ينكـروا آتابـا  مجـهوال  حضـره فئـة قليلـــة أحــرى وأجــدر. ثــم أغــرب البــاقر 
ـــي )! فيــاللعجب وأيــن  حيـن قـال ( فكأنـه (ص) أراد أن يقـول: عليكـم بـالقرآن وعل
ـــن رســول  إذن موقـع سـنة الرسـول �������������������� مـن ديـن اإلسـالم وهـل علـي أفضـل م
ـــي توجــب االتبــاع للنبــي  اهللا �������������������� حتـى يقـدم عليـه فـأين هـؤالء مـن اآليـات الت
ــــه فانتــهوا }  ��������������������؟ أليـس اهللا يقـول { ومـا أتـاآم الرسـول فخـذوه ومـا نـهاآم عن
( الحشـــر 7) وقولــــه ســـبحانه { ومـــا آـــان لمؤمـــن وال مؤمنـــــة إذا قضــــى اهللا 
ورســوله أمـرا  أن يكـون لـهم الخـيرة مـن أمرهـم ومـن يعـــص اللـــه ورســوله فقــد 
ضـل ضـــالال  مبينــا } ( األحــزاب 36) وقولــه تعــالى { قــل إن آنتــم تحبــون اللـــه 
فـاتبعوني يحببكـــم اهللا ويغفــر لكــم ذنوبكــم واهللا غفــور رحيــم، قــل أطيعــوا اللـــه 
ـــران 31 ـ 32 ) فــأين هــذه  والرســول فـإن تولـوا فـإن اهللا ال يحـب الكـافرين } ( آل عم

                                                           
(23) باإلضافة إلى أحاديث أخرى منها ما ذآره المؤلف في آتابه هذا ص (148). 

(24) سيأتي بيان بطالن هذا الحديث في ثنايا هذا الكتاب. 

(25) المراجعات ـ المراجعة 48 ص (169 ـ 181). 

(26) حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد اهللا شبر جـ1 ص (174 ـ 282). 



ــا   اآليـات مـن قـول هـذا عليكـم بـالقرآن وعلـي!؟ وبـالطبع الرافضـة يدعـون بـأن علي
ـــه حــق ومــن عنــد اهللا  معصـوم عندهـم فـهو إذن مثـل النبـي ��������������������  وآـل مـا يقول
ــــوم أن القـــرآن تفســـر  فيبــدو أن ســنة محمــد ��������������������  أصبحــت منســوخة؟ ومعل
السـنة الكثـير منـه فمعنـى هـذا أن القـرآن ســـيكون تحــت رحمــة هــؤالء الرافضــة 
أيضـا  بـهذه الحجـة وهـذا هـو عيـــن الضــالل فمرحــى بعقيــدة الرافضــة!؟ وأقــول 
ــذا  لـهذا المـهتدي مـن إذن الـذي ينكـر السـنة ويدعـو إلـى ترآـها أليـس قـول البـاقر ه
ــاب  يـهدم السـنة مـن أساسـها، فلمـاذا أهذيـت آثـيرا  عنـد تفسـير قـول عمـر بـن الخط
( حسـبنا آتـاب اهللا ) الواضـــح المعنــى وهــو الصحــابي الجليــل ولــم تشــن حربــا  
علـى البـاقر وهـو الضـال المضـل؟! فـهل المنطـــق الســليم والعقالنــي الــذي تتمتــع 

ــذي أوصلـك لـهذا؟ فيـاهللا لـهذه المهزلـة العقليـة!   به هو ال
ـــي ألنــه أصغــر القــوم وألنــه حطــم  وقولـه ( وآـان أغلبيـة قريـش ال يرضـون بعل
آبريـاءهم وهشـم أنوفـهم وقتـل أبطالـهم ) فمـــن يقصــد ( بقريــش ) هنــا؟ هــل هــم 
ـــة أم أصحــاب محمــد �������������������� ؟! فــإذا آــان يقصــد المشــرآين، فــهل  مشـرآو مك
علـي وحـده هـو الـذي حطـم وهشـم وقتـل أبطالـهم؟ وهـو وحـده الـذي قـاتل فـي بــدر 
وأحــد وغيرهــا مـن الغــــزوات؟! أليـــس جميــع الصحـــابة يشــترآون فــي ذلــك؟ 
وأولـهم أبوبكـر وعمــر وعثمـــان وطلحــة والزبــير...فــال مزيــة لعلــي عــن بــاقي 

الصحابـة فـي جـهاد المشــرآين. 
وأمـا إن آـان يقصـــد بقريــش هنــا الصحابــة وهــو االحتمــال األرجــح ألن ســياق 
الكـالم الـذي يـــأتي بعــد يخــص الصحابــة، وممــا ال شــك فيــه أن أبــابكر وعمــر 
وعثمـان وأآـثر المـهاجرين مـن قريـش ومـا مـن شـك أيضـا  بـأن قريشـا  قـــد دخلــت 
فـي اإلسـالم وهنـا أتسـاءل هـل علــي حطــم آبريــاء الصحابــة وقتــل أبطالــهم؟؟!! 
ـــأي عـــاقل يحــترم عقلــه فيعقــل مــا  أألنـهم دخلـوا فـي اإلسـالم رغبـة ورهبــة؟! ف
يقولـه هـذا المـهتدي فكيـف يسـتقيم هـــذا القــول وعلـــي مــن قريــش أيضــا  والنبــي 
�������������������� يقـول (( إن هـذا األمـر فـي قريـش ال يعاديـهم أحـــد إال آبــه اهللا فــي النــار 

علـى وجهـه مـا أقـاموا الديـــن ))(27) وروى ابــن عمــر أن رســول اهللا �������������������� قــال 
ـــان ))(*) وعلـــي نفســه يقــول  (( ال يـزال هـذا األمـر فـي قريـش مــا بقــي منـهم اثن
ـــب  فـي خطبـة يوردهـا الشـريف الرضـى فـي آتابـه ( نهــج البالغـة ) ـ مـن أهـم آت
ــــن قريـــش ))(29) لذلـــك آـــان الخلفـــاء  األئمــة اإلثنــي عشــرية ـ (( إن  األئمــة م
األربعـة مـن قريـش بمـا فيـهم علـي بـن أبـــي طــالب رضــي اهللا عنــه فــأي معنــى 
لترهـات هـؤالء الرافضـة، واألصـل أن يقـال بـأن المنطـق الســـليم والواقــع يــبرهن 
ــــاءهم  علــى أن أوبــاش الفــرس الذيــن حطــم علــي وإخوانــه مــن الصحابــة آبري
وهشـم أنوفـهم وقتـل أبطالـهم قـد حنقـــوا علــى االســالم وأهلــه فــأرادوا بــهم آيــدا  
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فــاتخذوا مــن أهــل البيــت ســتارا  لتحقيــق ذلــك فتبــــاآوا علـــى حـــب آل البيـــت 
واالنتصـار لـهم وذرفـوا عليـهم دمـوع التماسـيح وبعدهـــا راحــوا يحــاولون تحطيــم 
ـــنة  أرآـان هـذا الديـن وذلـك بـالطعن بمـن حملـوا القـرآن وحفظـوه وبمـن حملـوا الس
ـــن أهــل  وحفظوهـا وهـم الصحابـة العـدول رضـوان اهللا عليـهم جميعـا  ثـم عد وهـم م
ــأقول  النفـاق والـردة ليسـهل عليـهم القضـاء علـى هـذا الديـن ولكـن هيـهات هيـهات ف
لـهم ال يـزال هـذا الديـن عاليـا  علـى األديـان حتـى قيـام السـاعة فلتشـــربوا مــن مــاء 

البحــر!!  
ـــد مــن آتابــة الكتــاب أن ينــص علــى  وأخـيرا  أقـول إذا آـان الرسـول �������������������� يري
أحـد بالخالفـة ألوحـى بـها ألبـي بكـر الصديـــق رضــي اهللا عنــه للقرائــن الظــاهرة 
فـي ذلـك منـها مـا أخرجـه البخـاري عـن القاسـم بـــن محمــد قــال (( قــالت عائشــة 
رضــي اهللا عنــها: وارأســاه، فقــال رســول اهللا ��������������������: ذاك لــو آــان وأنــا حــــي 
ـــب موتــي،  فأسـتغفر لـك وأدعـو لـك، فقـالت عائشـة: واثكليـاه، واهللا إنـي ألظنـك تح
ـــي ��������������������:  ولـو آـان ذلـك لظللـت آخــر يومـك معرسـا  ببعـض أزواجـك، فقـال النب
ـــه فأعــهد أن  بـل أنـا وارأسـاه لقــد هممـت ـ أو أردت ـ أن أرسـل إلـى أبـي بكـر وابن
ـــت يــأبى اهللا ويدفــع المؤمنــون، أو يدفــع  يقـول القـائلون أو يتمنـى المتمنـون، ثـم قل
ـــة قــالت: قــال  اهللا ويـأبى المؤمنـون ))(30) وفـي روايـة مسـلم عـن عـروة عـن عائش
لـي رسـول اهللا �������������������� فـي مرضـه (( ادع لـي أبـابكر وأخـــاك، حتــى أآتــب آتابــا  
ـــن ، ويقــول قــائل: أنــا أولــى، ويــأبى اهللا والمؤمنــون  فـإني أخـاف أن يتمنـى متم
إال أبـابكر ))(31) وأخـرج البخـاري ومسـلم عـــن محمــد بــن جبــير بــن مطعــم عــن 
أبيـه قـال (( أتـت امــرأة للنبــي �������������������� فأمرهــا أن ترجــع إليــه قــالت: أرأيــت إن 
ـــأت  أبــابكر  جئـت ولـم أجـدك ـ آأنـها تريـد المـوت ـ قـال �������������������� : إن لـم تجدينـي ف
))(32) وأخـرج البخـاري ومســـلم أيضــا  عــن أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه يقــول: 
ـــي �������������������� يقــول ((بينمــا أنــا نــائم رأيتنــي علــى قليــب عليــها دلــو،  سـمعت النب
ـــا  أو ذنوبيــن،  فـنزعت منـها مـا شـاء اهللا، ثـم أخذهـا ابـن أبـي قحافـة فـنزع بـها ذنوب
وفــي نزعــه ضعــف، واهللا يغفــر لــه ضعفــه، ثــم اســتحالت غربــا  فأخذهــا ابـــن 
الخطـاب فلـم أر عبقريـا  مـن النـاس يـنزع نـزع عمـر حتـــى ضــرب النــاس ب ع ط ــن  
))(33) وعـــن أبــي بكــرة: أن النبــي �������������������� قــال ذات يــوم (( أيكــــم رأى رؤيـــا؟  
ـــا رأيــت آــأن ميزانــا  نــزل مــن الســماء فوزنــت أنــت وأبوبكــر،  فقـال رجـل: أن
فرجحـت أنـــت بــأبي بكــر، ووزن عمــر وأبوبكــر فرجــح أبــو بكــر ووزن عمــر 

                                                           
(30) صحيح البخاري جـ6 آتاب األحكام برقم (6791). 

(31) صحيح مسلم مع الشرح جـ15 برقم (2387). 

(32) صحيح البخاري جـ3 آتاب فضائل الصحابة برقم (3459) ومسلم مع الشــرح جــ15 آتـاب فضـائل الصحابـة 

برقم (2386). 
ـــة برقــم (3464).  (33) صحيـح البخـاري جــ3 آتـاب فضـائل الصحاب



ـــيزان، قــال: فاســتاء لــها رســول اهللا �������������������� ،  وعثمـان فرجـح عمـر، ثـم رفـع الم
ـــأتي اهللا الملــك مــن يشــاء ))(34) وقــد  يعنـي فســاءه ذلـك فقـال: خالفـة نبـوة، ثـم ي
قد مـه النبـي �������������������� ليصلـي بالنــاس حتـى وفاتـه، فقـد أخـــرج البخــاري عــن أبــي 
ــــروا أبـــا بكـــر  موســى قــال (( مــرض النبــي �������������������� فاشــتد مرضــه، فقــال: م
فليصـل بالنـاس . فقـالت عائشـة: إنـه رجـل رقيـــق، إذا قــام مقــامك لــم يســتطع أن 
يصلـي بالنـاس، قـال: مـروا أبـابكر فليصـل بالنـاس، فعـادت، فقـال: مـري أبـــا بكــر 
ـــإنكن صواحــب يوســف. فأتــاه الرســول، فصلــى بالنـــاس فــي  فليصـل بالنـاس، ف
حيـاة النبـــي �������������������� ))(35) وروى عـــن الزهــري قـــال أخبرنـــي أنــس بــن مالــك 
ـــي �������������������� وخدمــه وصحبــه ـ  (( أن أبــا بكــر آــان  األنصــاري ـ وآــان ت ب ـع النب
يصلـي لـهم فـي وجـع النبـي �������������������� الـذي توفـى فيـه، حتـى آـان يـوم اإلثنيـن وهـــم 
صفـوف فـي الصـالة، فكشـف النبـي �������������������� سـتر الحجـرة ينظـــر إلينــا وهــو قــائم 
آـأن وجهـه ورقـة مصحـف، ثـم تبسـم يضحـك فـهممنا أن نفتـن مـــن الفــرح بر ؤيــة 
النبــي ��������������������، فنكــص أبوبكــر علــى عقبيــه ليصــل الصــــف، وظـــن أن النبـــي 
�������������������� خـارج الـى الصــــالة، فأشـــار إليـــنا النبــي �������������������� أن أتمـــوا صالتكـــم، 

وأرخـــى الســـتر، فتوفـــى مــن يومــه ))(36) فتقديمــه �������������������� ألبــي بكــر إلمامـــة 
ــي الصـالة إشـارة إلـى إمامتـه علـى المسـلمين وهـذا الـذى قـد آـان فقـول  المسلمين ف
أهــل الســنة أن النبــي �������������������� إذا آــان يريــد مــــن وراء آتابـــة الكتـــاب هـــو أن 
يوصـي ألحـد باإلمامـة لكـان أوصـى ألبـي بكـر واألدلـة التـي يحتجـــون بــها أقــوى 
ـــا مــن عقلــها بخــالف أدلــة  احتجاجـا  وأوضـح بيانـا وال تخـالف معقـوال وال ينكره
الرافضــة الخاويــة علــى عروشــها فــال عقــل يقبلــها لهشاشــتها وضعفــــها. وقـــد 
ـــه تكــرار ممــل لمــا  ضربـت صفحـا عـن بقيـة آـالم التيجـاني فـي هـذه القضيـة ألن
ـــى القــارىء أآــثر باإلضافــة أنــي قــد رددت علــى  سـبق ذآـره خشـية اإلطالـة عل

جميـع الشـبه المثـارة حـول هـذا الحديـث فـالحمد هللا رب العـالمين أوال  وأخـيرا .   
ثالثـا : الـرد علـى التيجـاني فـي موقفـه مـن الصحابـة فـي سـرية أسـامة رضـــي اهللا 

عنــه:   
ـــه (ص) جــهز جيشــا  لغــزو الــروم قبــل  يقـول التيجـاني (( مجمـل هـذه القصـة: أن
ــن، وأم ـر علـى هـذه السـرية أسـامة بـن زيـد بـن الحارثـة وعمـره ثمانيـة  وفاته بيومي
عشـر عامـا ، وقـد عب ـأ (ص) فـي هـذه السـرية وجـوه المـهاجرين واألنصـــار آــأبي 
بكـر وعمـر وأبـي عبيـدة وغـــيرهم مــن آبــار الصحابــة المشــهورين فطعــن قــوم 

                                                           
ــــا وراجـــع  (34) أخرجــه أبــو داود برقــم (4635) آتــاب الســنة جـــ5 والــترمذي برقــم (2403) أبــواب الرؤي

صحيــح أبــي داود برقـــم (3875) (3876).  
(35) صحيـح البخـاري جــ1 آتـاب الجماعـة واإلمامـــة برقــم (646). 

(36) صحيـح البخـــاري برقــم (648). 

Wissam Azma
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ـــه،  منـهم (!!) فـي تـأمير أسـامة، وقـالوا: آيـف يؤمـر علينـا شـاب ال نبـات بعارضي
وقـد طعنـوا مـن قبـل فـي تـأمير أبيـه، وقـد قـــالوا فــي ذلــك وأآــثروا النقــد، حتــى 
غضــب (ص) غضبــا شــديدا  ممــا ســمع مــن طعنــهم وانتقــــادهم، فخـــرج (ص) 
ــــي األرض  معصــب الــرأس محمومــا ، يتــهادى بيــن رجليــن ورجــاله تخطــان ف
ــه  بـأبي هـو وأمـي، مـن شـدة مـا بـه مـن لغـوب، فصعـد المنـبر فحمـد اهللا وأثنـى علي
ــال ( أيـها النـاس مـا مقالـة بلغتنـي عـن بعضكـم فـي تـأمير أسـامة، ولئـن طعنتـم  ثم ق
فـي تـأميري أسـامة فقـد طعنتـم فـي تـأميري أبيـه مـن قبلـه وأيـم اهللا أنـه آـــان خليقــا 
ـــه......ثــم يقــول ( ثــم جعــل (ص) يحضــهم  باالمـارة و أن ابنـه مـن بعـده لخليـق ب
ـــامة، أنفــذوا جيــش أســامة أرســلوا  علـى التعجيـل وجعـل يقـول: جـهزوا جيـش أس
ـــكروا بــالجرف ومــا  بعـث أسـامة، يمـرر ذلـك علـى مسـامعهم وهـم متثـاقلون وعس

آـادوا يفعلــون ))(1).  
هـذا مـا قالـه واهللا هـذا التيجـاني وقـد عـزا هـــذا اإلجمــال فــي القصــة الــى أربعــة 
مصـادر وهـي ( طبقـات ابـن ســـعد، تــاريخ ابــن األثــير، الســيرة الحلبيــة، تــاريخ 
الطـبري ) ، وهنـا أجدنـي مضطـرا  لكـي أنقـل روايـة سـرية أسـامة مـن هـذه الكتــب 
المعــزو اليــها لــنرى هــل أجمــل التيجــاني ونقــل نقــال صحيحــا أم آــــذب آذبـــا  

ــا ؟!  صريح
يقـول ابـن سـعد فـي آتابـه ( الطبقـات الكـبرى فـــي الجــزء (الثــاني) ص (189) فــي 
مبحـث سـرية أسـامة بـن زيـد بـن حارثـة بـالنص (( ثـم سـرية أسـامة بــن زيــد بــن 

حارثـة الـى أهـل أ ب نـي، وهـي أرض السـراة ناحيـة البلقــاء) . 
ـــر ســنة إحــدى عشــر مــن  قـالوا: لمـا آـان يـوم اإلثنيـن ألربـع ليـال بقيـن مـن صف
مــهاجر رســــول اهللا ��������������������، أمـــر رســـول اهللا ��������������������، النـــاس بالتـــهيؤ لغـــزو 
الـروم، فلمـا آـان مـن الغـد دعـا أسـامة بـن زيـد فقـال: سـر الـى موضـع مقتـل أبيــك 
ـــش فــأغر صباحــا علــى أهــل أ ب نــي وحــرق  فأوطئـهم الخيـل فقـد وليتـك هـذا الجي
ـــبق األخبــار، فــإن ظفــرك اهللا فــأقلل اللبــث فيــهم وخــذ  عليـهم وأسـرع السـير تس
معــك األدالء وقــدم العيــون والطالئــع أمــامك، فلمــا آــان يــــوم األربعـــاء بـــدئ 
ـــح يــوم الخميــس عقــد ألســامة لــواء   برسـول اهللا �������������������� فحـم وصـدع، فلمـا أصب
بيـده ثـم قـال: اغـز بســـم اهللا فــي ســبيل اهللا فقــاتل مــن آفــر بــاهللا، فخــرج بلوائــه 
ـــم يبــق أحــد  معقـودا  فدفعـه إلـى بريـدة بـن الخصيـب األسـلمي وعسـكر بـالجرف فل
ـــر بــن  مـن وجـوه األوليـن واألنصـار إال انتـدب فـي تلـك الغـزوة فيـهم أبوبكـر وعم
الخطـاب و أبوعبيـدة بـن الجـراح وسـعد بـن أبـي وقـاص وســـعيد بــن زيــد وقتــادة 
ـــم (قــوم)! وقــالوا: يســتعمل هــذا  بـن النعمـان وسـلمة بـن األسـلم بـن حريـش، فتكل
ــــول اهللا ��������������������، غضبـــا  شـــديدا   الغــالم علــى المــهاجرين األوليــن فغضــب رس
فخـرج وقـد عصـب علـى رأسـه عصابـة وعليـه قطيفـــة، فصعــد المنــبر فحمــد اهللا 
وأثنـى عليـه ثـم قـال: أمـا بعـــد أيــها النــاس فمــا مقالــة بلغتنــي عــن بعضكــم فــي 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (87 ـ88). 



ـــاه مــن  تـأميري أسـامة، ولئـن طعنتـم فـي إمـارتي أسـامة لقـد طعنتـم فـي إمـارتي أب
قبلـه، وأيـم اهللا إن آـان لإلمـــارة لخليقــا  وإن  إبنــه لخليــق لإلمــارة، وإن آــان لمــن 
أحـب النـاس إلـي، وإنـهما لميخـــالن لكــل خــير، واســتوصوا بــه خــيرا فإنــه مــن 
ـــر خلــون مــن ربيــع األول،  خيـارآم، ثـم نـزل فدخـل بيتـه، وذلـك يـوم السـبت لعش
وجــاء المســلمون الذيــن يخرجــــون مـــع أســـامة يود عـــون رســـول اهللا ��������������������، 
ــــل  رســـول اهللا ��������������������، فجعـــل يقـــول:  ويمضــون إلــى العســكر بــالجرف، وثق
ـــل  أنفـذوا بعـث أسـامة، فلمـا آـان يـوم األحـد اشـتد برسـول اهللا ��������������������، وجعـه فدخ
أسـامة مـن معسـكره والنبـي مغمـور، وهـو اليـوم الـــذى لــدو ه فيــه، فطأطــأ أســامة 
فقبلـه ورســـول اهللا �������������������� ال يتكلــم فجعــل يرفــع يديــه الــى الســماء ثــم يضعــها 
ـــى معســكره ثــم دخــل  علـى أسـامة، قـال: فعرفـت أنـه يدعـو لـي، ورجـع أسـامة إل
ــــوات اهللا عليـــه وبرآاتـــه،  يــوم اإلثنيــن وأصبــح رســول اهللا �������������������� مفيقــا ، صل
فقـال لـه: أغـد علـى برآـة اهللا، فود عـه أسـامة وخـــرج إلــى معســكره فــأمر النــاس 
بـالرحيل فبينمـا هـــو يريــد الرآــوب إذا رســول أمــه أم أيمــن قــد جــاء يقــول: إن 
ـــر وأبــو عبيــدة فانتــهوا إلــى رســول اهللا  رسـول اهللا يمـوت، فـأقبل وأقبـل معـه عم
ــــها ويرضاهـــا، حيـــن زاغـــت  �������������������� وهــو يمــوت فتوفــى �������������������� صــالة يحب
الشـمس يـوم اإلثنيـن إلثنتـــي عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع األول، ودخـــل 
ـــن عســكروا بالـــجرف إلــى المدينــة ودخــل بريــدة بــن الحصيــب  المسـلمون الذي
بلــــواء أسامــــة معقـــودا  حتـــى أتـــى بـــــه بــــاب رســــول اهللا �������������������� فغــــرزه 
عنـده....))(2)، ويقــول ابـن األثـير فـي آتابـه ( الكـامل فـي التـــاريخ ) فــي الجــزء ( 
ـــي مبحــث ذآــر أحــداث ســنة إحــدى عشــرة بــالنص (( فــي  الثـاني ) ص(182) ف
محـرم مـن هـذه السـنة بعـث النبـي �������������������� بعثـــا  إلــى الشــام وأمــيرهم أســامة بــن 
ـــل تخــوم البلقــاء والــداروم مــن أرض فلســطين  زيـد مـواله وأمـره أن يوطـئ الخي
فتكلـم المنـافقون فـي إمارتـه وقـالوا: أمـر غالمـا  علـى جلـة المـهاجرين واألنصـــار، 
فقـال رسـول اهللا ��������������������  ( إن تطعنـوا فـي إمارتـه فقـد طعنتـم فـي إمـارة أبيـــه مــن 
قبــل، وإنــه لخليــق لإلمــارة، وآــــان أبـــوه خليقـــا  لـــها ) وأوعـــب مـــع أســـامة 
ــــى ذلـــك ابتـــدأ  المــهاجرون األولــون منــهم أبوبكـــر، وعمــر، فبينمــا النــاس عل
ــــي الحلبـــي فـــي آتابـــه ( الســـيرة  برســول اهللا �������������������� مرضــه ))(3) ويقــول عل
الحلبيـة ) فـي الجـزء ( الثـالث ) ص (207) فـي مبحـث سـرية أســـامة بــن زيــد بــن 
حارثـة رضـي اهللا عنـه بـالنص ((..لمـا آـــان يــوم اإلثنيــن ألربــع ليــال بقيــن مــن 
صفـر سـنة إحـدى عشـرة مـن الـهجرة أمـر �������������������� بالتـهيؤ لغـزو الـروم فلمـا آـــان 
مـن الغـد دعـا �������������������� أسـامة بـن زيـد فقـال سـر إلـى موضـع أبيـك فأوطئـهم الخيــل 
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(3) الكامل في التاريخ البن االثير ط. دار الكتب العلمية 1407هـ 



فقـد وليتـك هـذا الجيـش فـــاغر صباحــا  علــى أهــل أ بنــى وحــرق عليــهم وأســرع 
السـير لتسـبق األخبـار فـإن ظفـرك اهللا عليـهم فـأقل اللبـث فيـــهم وخــذ معــك األدالء 
وقـدم العيـون والطالئـع معـك فلمـا آـان يـوم األربعـاء بـدأ بـه �������������������� وجعـــه فحــم 
وصـدع فلمـا أصبـح يـوم الخميـس عقـد �������������������� ألسـامة لـــواء  بيــده ثــم قــال اغــز 
ـــه  باسـم اهللا وفـي سـبيل اهللا وقـاتل مـن آفـر بـاهللا فخـرج رضـي اهللا تعـالى عنـه بلوائ
معقـودا  فدفعـه إلـى بريـدة وعسـكر بـالجرف فلـم يبـق أحـــد مــن وجــوه المــهاجرين 
ــــدة بـــن الجـــراح وسعـــد  واألنصـار إال اشـتد لذلـك منـهم أبوبكـر وعمــر وأبـوعبي
بـن أبـي وقـاص رضـي اهللا تعـالى عنـهم فتكلـم ( قـوم ) وقـالوا يسـتعمل هـذا الغـــالم 
ـــار أي ألن ســن أســامة رضــي اهللا تعــالى عنــه  علـى المـهاجرين األوليـن واألنص
آـان ثمـان عشـرة وقيـل تسـع عشـرة سـنة وقيـــل ســبع عشــرة ســنة ـ ثــم يستشــهد 
علـى سـن أسـامة بـن زيـد بقصـة الخليفـــة المــهدي وايــاس بــن معاويــة ثــم يكمــل 
فيقـول ـ ولمـا بلـغ رسـول اهللا �������������������� مقالتـهم وطعنـهم فـي واليتـه مـع حداثـــة ســنه 
ـــد عصــب علــى رأســه عصابــة وعليــه  غضـب �������������������� غضبـا  شـديدا  وخـرج وق
ــة  قطيفـة وصعـد المنـبر فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ثـم قـال أمـا بعـد أيـها النـاس فمـا مقال
بلغتنـي عـن بعضكـم فـــي تــأميرى أســامة ولئــن طعنتــم فــي تــأميري أســامة لقــد 
ـــا  باإلمــارة وإن ابنــه مــن  طعنتـم فـي تـأميري أبـاه مـن قبلـه وايـم اهللا إن آـان لخليق
ـــن أحــب النــاس إلــي وإنــهما مظنــة لكــل خــير  بعـده لخليـق لإلمـارة وإن آـان لم
ـــي اهللا عنــه آــان يقــال لــه  فاسـتوصوا بـه خـيرا  فإنـه مـن خيـارآم وتقـدم أنـه رض
ـــير بثوبــه ثــم  الحـب ابـن الحـب وآـان رسـول اهللا �������������������� يمسـح خشـمه وهـو صغ
نـزل �������������������� فدخـل بيتـه وذلـك يـوم السـبت لعشـــر خلــون مــن شــهر ربيــع األول 
سـنة إحـدى عشـرة وجـاء المسـلمون الذيـن يخرجـون مـع أســـامة يودعــون رســول 
اهللا �������������������� ويخرجــون إلــى العســكر بــالجرف وثقــل رســول اهللا �������������������� فجعـــل 
يقـول أرسـلوا بعـث أسـامة أي واســـتثنى ��������������������  أبــابكر وأمــره بــالصالة بالنــاس 
ــن  أي فـال منافـاة بيـن القـول بـأن أبـابكر رضـي اهللا عنـه آـان مـن جملـة الجيـش وبي
القــول بأنــه تخلــف عنــه ألنــه آــان مــن جملــة الجيــش أوال  وتخلــف لمــا أمـــره 
ـــر  �������������������� بــالصالة بالنــاس وبــهذا ي ــر د  قــول ( الرافضــة )! طعنــا  فــي أبــي بك
رضـي اهللا عنـه أنـه تخلـف عـن جيـش أسـامة رضـي اهللا عنـه لمـا علمـت أن تخلفـــه 
آــان بــأمر منــه �������������������� ألجــل صالتــه بالنــاس وقــول هــذا الرافضــي مــع أنـــه 
�������������������� لعـن المتخلـف عـن جيـش أسـامة مـردود ألنـه لـــم يــرد اللعــن فــي حديــث 

ـــان يــوم األحــد اشــتد علــى رســول اهللا �������������������� وجعــه فدخــل  أصـال (!!!) فلمـا آ
ـــي مغمــورا  فطأطــأ رأســه فقبلــه وهــو �������������������� ال يتكلــم  أسـامة مـن عسـكره والنب
فجعـل يرفـع يديـه إلـى السـماء ثـم يضعـها علـى أسـامة رضـي اهللا عنـه، قـال أســامة 



فعرفـت أنـه �������������������� يدعـو لـــي ورجــع أســامة رضــي اهللا عنــه إلــى عســكره ثــم 
دخـل عليـــه �������������������� يــوم االثنيــن فقــال لــه ��������������������  اغــد علــى برآــة اهللا تعــالى 
فودعــه أســامة وخــرج إلــى معســكره وأمــر النــاس بــالرحيل فبينمــا هــو يريــــد 
ـــها قــد جــاءه يقــول إن رســول اهللا  الرآـوب إذا رسـول أمـه أم أيمـن رضـي اهللا عن
�������������������� يمـوت، وفـي لفـظ فسـار حتـى بلـغ الجـرف فأرســـلت إليــه امرأتــه فاطمــة 

بنـت قيـس تقـول لـه ال تعجـل فـإن رسـول اهللا �������������������� ثقيـل فـأقبل وأقبـل معـه عمــر 
وأبـو عبيـدة بـن الجـراح رضـــي اهللا عنــهم فانتــهوا إلــى رســول اهللا �������������������� وهــو 

يمـوت فتوفـي رسـول اهللا �������������������� حيـن زاغـت الشـمس ))(4)أهــــ 
ــــوك ) روايتيــن عــن قضيــة ســرية  ذآـر الطـبري فـي آتــابه ( تـاريخ األمـم والمل
أسـامة بـن زيـد فـي مبحـث األحـداث التـي آـانت فـي ســـنة أحــدى عشــرة الروايــة 
ـــن حنيــن مولــى النبــي ��������������������، عــن أبــي مويهبــة مولــى  األولـى (( عـن عبيـد ب
ـــة التمــام  رسـول اهللا، قـال: رجـع رسـول اهللا �������������������� إلـى المدينـة بعدمـا قضـى حج
فتحلـل بـه السـير، وضـرب علـى النـاس بعثـًا، وأمَّـر عليـهم أسـامة بـن زيـد، وأمــره 
ــــل الزيـــت مـــن مشـــارف الشـــام األرض بــــاألردن فقــــال (  أن يوطــئ مــن آب
المنـافقــون )! فـي ذلـك، ورد عليـهم النبـي �������������������� ( إنـه لخليـــق لــها ـ أي حقيـــق 
باإلمــارة ـ وإن قلتــم فيــه لقــــد قلتـــم فــي أبيـــه مـــن قبــل، وإن آــان لخليقــًا لــها 
)...)) والروايـة الثانيـة (( عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس قـال: آـــان النبــي �������������������� 
قـد ضـرب بعـث أســامة فلـم يسـتتب لوجـع رسـول اللــه ولخلـع مســـيلمة واألســود، 
ـــافقون ) فــي تــأمير أســامة، حتــى بلغــه، فخــرج النبــي ��������������������   وقـد أآـثر ( المن
ـــأن وانتشــاره لرؤيــا رآهــا فــي  علـى النـاس عاصبـًا رأسـه مـن الصـداع لذلـك الش
بيــت عائشــة فقــال: إنــي رأيــت البارحــة ـ فيمــا يــرى النــائم ـ أن فــي عضـــدي 
ســوارين مــن ذهــب، فكرهتــهما فنفضتــهما فطــارا، فأولتــهما هذيــــن الكذابيـــن ـ 
ـــامة  صـاحب اليمامـة وصـاحب اليمـن ـ وقـد بلغنـي أن أقوامـًا يقولـون فـي إمـارة أس
ـــه وإن آــان أبــوه  ولعمـرى لئـن قـالوا فـي إمارتـه لقـد قـالوا فـي إمـارة أبيـه مـن قبل
لخليقـا باإلمـــارة وإنــه لخليــق لــها، فــأنفذوا بعــث أســامة، وقــال: لعــن اهللا الذيــن 
ـــرج أســامة فضــرب بــالجرف، وأنشــأ النــاس  يتخـذون قبـور أنبيائـهم مسـاجد، فخ
فـي العسـكر، ونجـم طليحـة وتمـــهل النــاس، وثقــل رســول اهللا �������������������� فلــم يســتتم 

األمـر، ينظـرون أولـهم آخرهـم، حتـى توفـى اهللا عـز وجـل نبيـــه �������������������� ))(5).  

                                                           
(4) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي . ط. دار إحياء التراث العربي . 

(5) تــاريخ الطــبري ص (225،224).ط دار الكتــب العلميــة. 1408هـــ ويراجــع اإلحتجــــاج للطبرســـي جــــ1 

ص(71)!،  أيضــا  الســيرة النبويــة البــن هشــــام جــــ4 ص (299) ،نـــور اليقيـــن لمحمـــد خضـــري ص196 
،البدايــة والنهايــة جـــ5 ص(195)،المنتظــم البــن الجــوزي جـــ4 ص(17،16)، المواهــب اللدنيــة للقســطالني 

جــ1 ص(647) ، سـبل الـــهدى والرشــاد للشــامي جـــ6 ص (248 ـ 250) . 



هـذا مـا ذآـره هـؤالء األربعـة فـي آتبـهم فـي مبحـث ســـرية أســامة بــن زيــد ولــم 
يذآـروا غـير ذلـك، ولـدى مقارنتـها بمـا ذآـر التيجـاني فـــي آتابــه ( والــذي ادعــى 
أن مـا نقلـه وأجملـه مـن هـذه القصـة هـو مـن تلـك المصـادر األربعـة ) فنسـتنتج مـــا 

يلي:  
ـــر وعمــر قــد طعنــوا فــي  1ـ إدعـى التيجـاني بـأن آبـار الصحابـة بمـا فيـهم أبـو بك
تــأمير أســـامة فقــال ( وقــد عبــأ (ص) فــــي هـــذه الســـرية وجـــوه المـــهاجرين 
واألنصــار آــأبي بكــر وعمـــــر وأبـــي عبيـــدة وغـــيرهم مـــن آبـــار الصحابـــة 
المشـهورين فطعـن قـوم ( منـــهم) فــي تــأمير أســامة، وقــالوا: آيــف يؤمــر علينــا 
ـــي  شـاب ال نبـات بعارضيـه، وقـد طعنـوا مـن قبـل فـي تـأمير أبيـه (!)، وقـد قـالوا ف

ــد... ) .  ذلـك وأآـثروا النق
ـــة (والميــم) ميــم الجمــع أي أن أبــا  قولـه (منـهم) (الـهاء) هنـا عـائدة علـى الصحاب
ـــار الصحابــة ( المشــهورين ) قــد طعنــوا فــي تــأمير  بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة وآب
أسـامة وأبيـه وأآـثروا النقـــد؟! ولــدى مراجعتنــا للمصــادر األربعــة ال نجــد لــهذه 
الفريـة أثـرا  فـابن سـعد فـي طبقاتـه وصـــاحب الســيرة الحلبيــة يقــوالن ( فلــم يبــق 
أحـد مـن وجـوه المـهاجرين األوليـن واألنصـــار إال انتــدب فــي تلــك الغــزوة فيــهم 
أبوبكـر الصديـــق وعمــر بــن الخطــاب وأبوعبيــدة بــن الجــراح وســعد بــن أبــي 
ـــش، فتكلــم (  وقـاص وسـعيد بـن زيـد وقتـادة بـن النعمـان وسـلمة بـن أسـلم بـن حري
ــان  قـوم ) وقـالوا: .... ) فقولـه تكلـم ( قـوم )، القـوم هنـا نكـرة غـير معروفيـن فلـو آ
ـــذا ( المنصــف )!  يقصـد بـهم هـؤالء الصحابـة ألضـاف الضمـير إليـهم آمـا فعـل ه
ـــة المعنــى!؟ والمصــدران المتبقيــان ال  فـأين هـذه مـن تلـك؟ فـأي إسـالل هـذا بحقيق
وجـود لـهذا المعنـى فيـهما، ومـن هنـا نعلـــم أن هــؤالء الصحابــة الكــرام أبــا بكــر 
وعمـر وأبـا عبيـدة وغـيرهم مـن وجـوه الصحابـة هـم أبعـد النـاس عـن الطعـــن فــي 

ــك.   أسـامة أو أبيـه وحاشـاهم ذل
2ـ لـم يكــن أبوبكــر فــي جيـــش أســـامة ألنــه قــد تواتــر عــن النبــي �������������������� أنــه 
ـــي  استخـــلفه للصــالة فــي المســلمين وقــد ســبق أن ذآــرت األحــاديث الــواردة ف
ـــابكر آــان يصلــي بالمســلمين يــوم وفــاة  ذلـك(6) ومنهــا الحــديث الـذي يبيـن أن أب
النبـي �������������������� وأنـه آشـف عـن سـترة الحجــرة فرآهـــم صفـــوفا خلــف أبــي بكــر، 

فكيـف يكـون فـي جيـش أســامة إذا ؟!  
3ـ يحـــاول التيجــاني إســتثارة عاطفــة القــارىء فيتخــذ مــن أســلوب المبالغــة مــا 
يخــالف بـه النقـل فيقـول (..فخـــرج (ص) معصــب الــرأس محمومــا يتــهادى بيــن 
رجليـن ورجــاله تخطـان فـــي األرض بــأبي هـــو وأمــي، مــن شـــدة مــا بــه مــن 
لغـوب ... ) سـبحان اهللا! أي أمانــة وإنصــاف هــذا الــذي يجعلــه يغــير الكلــم عــن 
مواضعـه ويخـترع فـي هـذه القضيـة مـا لـم ينقلـه هـؤالء فـي آتبـهم فـهم يـــروون أن 
ـــا أنــه  النبـي �������������������� (خـرج وقـد عصـب علـى رأسـه عصابـة فصعـد المنـبر...) أم

                                                           
(6) راجع ص (51 ـ52). 



خـرج يتـهادى بيـن رجليـن ورجـــاله تخطــان فــي األرض(!) فــهذا مــا لــم يذآــره 
أحـد منـهم، وهـذا فـي نظـري ليـس بغريـب علـى رجـل اتخـذ مـــن الرفــض ســبيًال، 
ألن الكـذب عنـد الرافضـــة منقبــة وليــس بمذمــة!؟ وســيرى القــارىء فــي ردودي 
ـــأليف آتابــه علــى الكــذب والتناقضــات العجيبــة  أن هـذا التيجـاني قـد اعتمـد فـي ت

وإليـك المزيــد. 
4ـ يدعـي التيجـاني علـى الصحابـة بقولـه ( ثـم جعـل (ص) يحضـــهم علــى التعجيــل 
ـــش أســامة، أرســلوا بعــث أســامة،  وجعـل يقـول: جـهزوا جيـش أسـامة، أنفـذوا جي
ـــون  يكـرر ذلـك علـى مسـامعهم وهــم متثـاقلون وعسـكروا بـالجرف ومـا آـادوا يفعل
)!! ولكـن مـاذا ذآـر الكت ـــاب المســاآين فــي هــذه القضيــة؟ لقــد ذآــروا أن النبــي 
ــد  �������������������� قـال أنقـذوا بعـث أسـامة وآـان ذلـك يـوم السـبت ثـم جـاء أسـامة يـوم األح

فدخـل علـى النبـي �������������������� مودعـا  لـــه فقــال لــه النبــي ��������������������  اغــد علــى بــرآة 
ـــاس بــالرحيل جــاءه الخــبر بــأن النبــي  اهللا، وعندمـا أراد أسـامة الذهـاب وأمـر الن
�������������������� يمـوت ولـم يذآـروا غـــير ذلــك، ولكــن هــذا ( المــهتدي ) قــد هــان عليــه 

الكــذب علــى صحابــة النبــي �������������������� فــادعى زورا  أنــهم تبــاطؤوا وتثــاقلوا عـــن 
أمـر نبيـهم ��������������������، ومـا مـن شـك أن مـن يـهن عليـه الكـذب بـــهذه القباحـــة علـــى 

خـير النـاس أنـه مـن أضل ـهم وأبعدهـم عـن الهدايـة واهللا المســتعان.  
5ـ ولكـن مـن هـو المتكلـم والطـاعن فـي تـأمير أسـامة رضـي اهللا عنـه؟! فمـن خــالل 
ــدم ذآـره يتبيـن لنـا بمـا ال يـدع مجـاال  لشـاك بـأن وجـوه المـهاجرين واألنصـار  ما تق
ـــأمير أســامة وأن الــذي تكلــم فــي ذلــك هــم  مـن خيـار الصحابـة لـم يطعنـوا فـي ت
ــــد ذآــر الطــبري واألثــير ( والــذي يستشــهد  أشـخاص نكـرات غـير معروفيـن وق
ـــي تــأمير أســامة هــم المنــافقون، فلــو  التيجـاني بـهما ) أن الذيـن أطلقـوا ألسـنتهم ف
ـــول اهللا �������������������� لذآــر ذلــك واحــد  مــن المؤرخيــن فضــال   آـانوا مـن صحابـة رس
عـن جميعـهم، وقـد حسـمت األمـر فـي بدايـة آتـابي مبينـا  أن المنـــافقين ليســوا بــأي 
حــال مــن جملــة الصحابــة وهللا الفضــل والمنــة، ومــن هنــــا نعلـــم أن الصحابـــة 
ــوط  العـدول رضـي اهللا عنـهم وأرضـاهم بـراء مـن ذلـك األمـر وعليـه تبطـل آـل خي

العنكبـوت التـي نسـجها هـذا التيجـاني حـول هـذه القضيـة ويظـهر وهاؤهــا. 
ـــاني يعــزو إلــى مصــادر يكــون مــن خاللــها الــرد  6ـ ليسـت الرزيـة فـي أن التيج
عليـه وعلـى طائفتـه، ولكـن الرزيـة آـل الرزيـة! فـي التنـــاقض الواضــح والتخبــط 
الشـنيع عنـد البحـث عـن مثـالب الصحابـة، فالتيجـــاني يدعــي أن الصحابــة وأولــهم  
ــه  أبوبكـر قـد طعنـوا فـي تـأمير أسـامة وهـذا الـذي ذهـب إليـه التيجـاني لـم يسـبقه إلي
أحـد علـى مـا أعتقـد، ألن آـل مبتغـاه فـي هـذه القضيـة هـــو البحــث فــي أي حادثــة 
يسـتطيع مـــن خاللــها الطعــن فــي الصحابــة فيبحــث فــي جنباتــها أو زواياهــا أو 
ـــن  ينظرهـا مـن أعالهـا وأسـفلها لعلـه يظفـر بشـىء يسـتطيع منـه اسـتخراج مـا يطع
ـــال الــى الــتزوير والتحريــف  بـه علـى الصحابـة، فـإن لـم يجـد فـال بـأس مـن اإلنتق
ــها  فـي آتـب التـاريخ ووضـع آلمـات مكـان أخـرى أو حتـى إضافـة آلمـات ليصـل ب



ـــالضبط ) فــي هـــذه الحادثــة ولكــن  الـى المـراد، وهـذا عيـن مـا فعلـه التيجـاني ( ب
ـــي  مــاذا فعــل أســالفه الســابقون مــن ( الــهداة المــهديين )؟! لقــد بحثــوا أيضــا ف
جنبـات هـذه الحادثـة عل ـهم يصلـوا إلـى مـا يطعنـون بـه فـي الصحابـة فكـانوا أوفـــر 
حظـا  مـن التيجـاني... فمـاذا وجـدوا؟ يقـول صـاحب آتـاب السـيرة الحلبيـة مـا نصــه 
(.... وبـهذا القـول يـرد قـول الرافضـــة طعنــا  فــي أبــي بكــر رضــي اهللا عنــه أنــه 
ـــه عنــه آــان بــأمر  تخلـف(7) عـن جيـش أسـامة رضـي اهللا عنـه لمـا علمـت أن تخلف
ـــاس وقــول هــذا الرافضــي مــع أنــه �������������������� لعــن  منـه �������������������� ألجـل صالتـه بالن
المتخلـف عـن جيـش أسـامة مـردود ألنـه لـم يـرد اللعـن فـي حديـث أصـال  ) أرأيـــت 
ــارىء تناقضـات هـؤالء القـوم، فمـرة يطعنـون فـي أبـي بكـر بحجـة أنـه مـن  أخي الق
الطـاعنين فـي تـأمير أسـامة وهـذا يعنـي أنـه آـان فـي الجيـش، ومـــرة يد عــون أنــه 
تخلـف عـن جيــش أســامة، فأتســاءل مــا ذنــب هــذا الصحــابي المســكين إذا آــان 
هـؤالء القـوم يزيفـون التـاريخ ويقلبـون الحقـــائق ويعبثــون بالروايــات للطعــن بــه، 
ـــهم تضــاربت ببعضــها البعــض وظــهر زيفــها وانقلبــت حجــة  ومـا دروا أن أقوال
ـــه وهــو يبحــث فــي آتــب  عليـهم ال لـهم، وأآـاد أجـزم أن التيجـاني ال يسـتخدم عقل

التـاريخ بـل يسـتخدم عقالــه!!  
ــــرأة علـــى اهللا  ثــم يقــول ( إن مثــل ذلــك يدفعنــي إلــى أن أتســاءل: مــا هــذه الج
ورسـوله؟! ومـا هـذا العقـوق فـي حـق الرسـول األآـرم الـذي هـــو حريــص عليــهم 
ـــور تفســيرا   بـالمؤمنين رؤوف رحيـم؟ لـم أآـن أتصـور آمـا ال يمكـن ألحـد أن يتص

ــرأة ).  مقبـوال  لـهذا العصيـان، وهـذه الج
ـــذي اســتمرأ الكــذب أعجــب واهللا لــهذه الجــرأة علــى اهللا ورســوله  وأقـول لـهذا ال
ـــة الكــرام  �������������������� أليـس الـذى يزيـف الحقـائق ويكـذب علـى األمـة للطعـن بالصحاب
ـــاهللا  طعـن بمـن صحبـوه أال وهـو النبـي الكريـم صلـوات اهللا وسـالمه عليـه، فكيـف ب
ـــى النصــرة والدفــاع عنــه وجــاهدوا معــه فــي  بـهؤالء الصحابـة الذيـن بـايعوه عل
ـــه وتعلمــوا منــه آــل شــيء، يطعــن بــهم؟  غزواتـه وعاشـوا معـه أعظـم أيـام حيات
ـــة أصحابــه لدرجــة أنــهم ال  أليـس األحـرى أن يطعـن بمعلمـهم ألنـه فشـل فـي تربي
ـــأي جــرأة هــذه علــى  يحترمونـه!! وال ينفـذون أوامـره!! بـل ويتـآمرون عليـه؟!! ف
ـــة  اهللا ورســوله؟! ومــاذا بقــي ألمــة اإلســالم بعدمــا طعــن بحملــة الكتــاب وحفظ
ـــا إال خزعبــالت الرافضــة اإلثنــي عشــرية فدونــها  السـنة؟! أظـن أنـه لـم يبـق لدين

قاع البحــر!! 
ثـم يقـول ( وآالعـادة، عنـد قـراءة مثـل هـذه األحـداث التـي تمـس آرامـــة الصحابــة 
مـن قريـب أو بعيـد أحـاول تكذيـب مثـــل هــذه القضايــا وتجاهلــها، ولكــن ال يمكــن 
ــــون مـــن علمـــاء الســـنة  تكذيــب وتجــاهل مــا أجمــع عليــه المؤرخــون والمحدث

ــيعة ).  والش
أى سـماء تظـل هـذا السـماوي فـهو يكـذب علـى الصحابـة ثـم يكـذب ثـــم يحــاول أن 
يكـذ ب نفسـه؟!! فيقـول أحـاول تكذيـب مثـل هـذه القضايـا فيـــاللعجب ثــم يفــرط فــي 
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الكـذب ويدعـي أن مؤرخـي أهـل السـنة قـد أجمعـوا علـى أآاذيبـه!! وقـــد مــر معنــا 
مـا ذآـره المؤرخـون فـي هـذه الحادثـة وظـــهرت عدالــة الصحابــة وبراءتــهم ممــا 

ادعاه التيجــاني عليـهم فللـه الحمـد والمنـة. 
ثـم يقـول ( وقـد عـاهدت ربـي أن أآـون منصفـا (!)، فـال أتعصـب لمذهبـي وال أقيـــم 
ــق، والحـق هنـا مـر  آمـا يقـال، وقـد قـال عليـه الصـالة والسـالم ( قـل  وزنا لغير الح
الحـق ولـو آـــان علــى نفســك وقــل الحــق ولــو آــان مــرا  ...) والحــق فــي هــذه 
القضيـة: هـو أن هـؤالء الصحــابة الذيـن طعنـوا فـي تـأمير أسـامة قـــد خــالفوا أمــر 
ربـهم وخـالفوا الصريـــح مــن النصــوص التــي ال تقبــل الشــك وال تقبــل التــأويل، 
ـــاردة حفاظــا علــى  وليـس لـهم عـذر فـي ذلـك، إال مـا يلتمسـه البعـض مـن أعـذار ب
آرامـة الصحابـة و( السـلف الصـالح ) والعـاقل الحـر ال يقبـل بحـــال مــن األحــوال 
هــذه المتمحــالت، اللــهم إال إذا آــان مــن الذيــن ال يفقــهون حديثــا، وال يعقلــــون، 
ـــن الفــرض الواجــب  أومـن الذيـن أعمـت العصبيـة أعينهــم فلـم يعــودوا يفرقـون بي
طاعتـه والنـهي الواجـب ترآـــه، ولقـــد فكــرت مليــا  عسانـــي أجــد عــذرا  لــهؤالء 

مقبـوال ، فلـم يسـعفني تفكـيري بطـائل )(8)،  أقـــول:  
أمـا بالنسـبة لكونـه عـاهد اهللا علـى أن يكـون منصفـا  ولـم يتعصـب لمذهبـه ولـــم يقــم 
ـــى بطالنــه وزيفــه،  وزنـا  لغـير الحـق، فـهذا القـول أدعـه للقـارىء النبيـه ليحكـم عل
وأمــا ادعــاؤه أن الصحابــة ( قــد خــــالفوا أمـــر ربـــهم وخـــالفوا الصريـــح مـــن 
النصـوص التـي ال تقبـل الشـك وال التـــأويل وليــس لــهم عــذر فــي ذلــك ) فــهذا ال 
ـــر ربــهم!  يـدل إال علـى جهلـه وقلـة بضاعتـه وإال فمتـى وآيـف خـالف الصحابـة أم
وأيــن هــي تلــك النصــوص الصريحــة التــي ال تقبــل الشــك وال تقبــل التــــأويل؟ 
ـــي صلــى اهللا عليــه وســلم أم ــر أســامة علــى الجيــش فطعــن  القضيـة هـي أن النب
بعـض النـاس فـي إمارتـه فتكلـم النبـي فـي ذلـك ورجـع هـؤالء عـن طعنـهم وامتثلــوا 
أمـره، فقـد آـان النـاس يراجعـون النبـي �������������������� فـي آثـير مـن األمـور حتـى يعـــزم 
فـإذا عـزم امتثلـوا، وفـي هـذه الواقعـة امتثـل النـاس جميعـا  ألمـر نبيـهم �������������������� بمــا 
فـي ذلـك الطـاعنون فـي تـأمير أسـامة، وأمـا قولـه ( أن البعـــض يتلمــس األعــذار ـ 
البـاردة ـ حفاظـا  علـى آرامـة الصحابـــة و( الســلف الصــالح )! وأن العــاقل الحــر 
ـــالت )!؟ فــهذا واهللا مــن أعجــب أقوالــه؟!  ال يقبـل بحـال مـن األحـوال هـذه المتمح
ـــرق أو مــن رعــاع  فمـن يقـرأ ذلـك الكـالم يظـن أن الصحابـة عبـارة عـن قطـاع ط
النـاس وسـفهائهم، فكيـــف يســوغ للبعــض تلمــس بعــض األعــذار البــاردة حفاظــا  
علـى آرامتـهم؟!! قـاتل اهللا الرفـض والرافضـة، أيحتـــاج هــؤالء الصحابــة الكــرام 
رضـي اهللا عنـهم وأرضـاهم الدفـاع عـن آرامتـــهم؟! آيــف يكــون ذلــك وقــد دافــع 
ــــهم وترضـــى عليـــهم وشـــهد لـــهم بالخيريـــة وعظيـــم اإليمـــان  اهللا ســبحانه عن
ـــــهم األرض التــــي  وارتضـــاهم اهللا ســـبحانه لصحبـــة نبيـــه �������������������� وشـــهدت ل
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وطؤوهـا والبـــالد التــي فتحوهــا علــى عظمتــهم، ثــم يــأتي هــذا األنــوك(9) بــهذه 
ــرار!   السفسـطة التـي ال يتقبلـها أغبيـاء النـاس فضـال  عـن العقـالء األح

ثـم يقـول (( وقـرأت اعتـذار أهـل السـنة علـى هـــؤالء بأنــهم آــانوا مشــايخ قريــش 
ـــان حدثــا  ولــم يشــارك فــي  وآبراءهـا، ولـهم األسـبقية فـي اإلسـالم بينمـا أسـامة آ
المعـارك المصيريـة لعـــزة اإلســالم، آمعرآــة بــدر وأحــد وحنيــن ولــم تكــن لــه 
ســابقة بــل آــان صغــير الســن عندمــا وال ه رســول اهللا إمــارة الســري ة، وطبيعـــة 
النفـوس البشـرية تـأبى بجبلتـها إذا آـانت بيـن شـيوخ أن تنقـاد إلـى األحـــداث وتنفــر 
بطبعـها مـن الـنزول علـى حكـــم الشــبان ولذلــك طعنــوا فــي تــأميره وأرادوا منــه 
(ص) أن يسـتبدله بـأحد مـن وجـوه الصحابـة وآبرائـهم، إنـه اعتـــذار ال يســتند إلــى 
ـــرأ القــرآن وعــرف أحكامــه إال أن  دليـل عقلـي وال شـرعي وال يمكـن ألي مسـلم ق
ـــا نــهاآم  يرفـض مثـل هـذا، ألن اهللا عزوجـل يقـول {ومـا آتـاآم الرسـول فخـذوه وم
ـــهوا } { ومــا آــان لمؤمــن وال مؤمنــة إذا قضــى اهللا ورســوله أمــرا  أن  عنـه فانت
يكـون لـهم الخـيرة مـن أمرهـم ومـن يعـص اهللا ورسـوله فقـد ضـل ضـــالال  مبينــا  } 

  (*)((
أقـول: لـهذا المـهتدي أتحـداك بـأن تـأتي بمصـدر واحـــد ألهــل الســنة يعتــذر بمثــل 
ذلـك االعتـذار المكـذوب وأنـى لـه ذلـك، ألنـه آمـا بينـــت ســابقا  لــم يقــل أحــد مــن 
المحدثيـــن والمؤرخيـــن أن الصحابـــة ( الكبـــار ) والذيـــن هـــم مشـــايخ قريــــش 
وآبراؤهـا! قـد طعنـوا فـي تـأمير أسـامة فكيـــف يعتــذرون عنــهم؟؟!...وهــو يقــول 
ــذار أهـل السـنة والقـارئ حجـة علـى مـن لـم يقـرأ! فعليـه أن يبيـن لنـا مـن  قرأت اعت

ــذا الكـالم وإال فليلقـم فـاه حجـرا  ويكـف عـن أآاذيبـه.    أي مصدر قرأ ه
ـــالم مكــرر فيقــول (( وإذا أردنــا أن نتمعــن فــي هــذه القضيــة فإننــا  ثـم يـهذي بك
سـنجد الخليفـة الثـاني مـن أبـرز عناصرهـا وأشـهر أقطابـها إذ أنـه هـــو الــذي جــاء 
ـــب منــه أن يعــزل أســامة ويبدلــه  بعـد وفـاة رسـول اهللا إلـى الخليفـة أبـي بكـر وطل
ـــن الخطــاب! أتــأمرني أن أعزلــه وقــد  بغـيره فقـال لـه أبـو بكـر: ثكلتـك أمـك يـا اب
ـــة التــي أدرآــها، أم  واله رسـول اهللا �������������������� فـأين هـو عمـر الملـهم مـن هـذه الحقيق
أن فـي األمـر سـرا  آخـر خفـي علـى المؤرخيـن أم أنـهم هـــم الذيــن أســر وه حفاظــا  
ـــه الوجــع  علـى آرامتـه آمـا هـي عادتـهم وآمـا أبدلـوا عبـارة ( يـهجر ) بلفـظ ( غلب

)...))(10)،  أقــــول:  
هــذه الروايـة التـي سـاقها هـذا التيجــاني روايـة ضعيفـة ألن فيـها ســـيف بــن عمــر 
الضبـي ذآـره العقيلـي فـي الضعفــاء(11) وقـال عنـه الذهبـي فـي ( مـــيزان االعتــدال 
) (( مصنـف الفتـوح والـردة وغـير ذلـــك، هــو آــالواقدي يــروي عــن هشــام بــن 
عـروة، وعبيـد بـن عمـــر، وجــابر الجعفــي، وخلــق آثــير مــن المجــهولين، آــان 
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أخباريـا  عارفـا  روى عنـه جبـــارة بــن المفلــس، وأبــو معمــر القطيعــي، والنصــر 
ابـن حمـاد العتكـــي، وجماعــة، قــال عبــاس، عــن يحــي: ضعيــف، وروى مطيــن 
عـن يحـي: فلـس خـير منـه، وقـال أبـو داود: ليـس بشـئ، وقـال أبـو حـاتم: مـــتروك، 
وقــال ابــن حبــان: اتــهم بالزندقــة، وقــال ابــن عــدي: عامــة حديثــه منكــر ))(12) 
فـالحديث ضعيـف ليـس بحجـة علـى عمـر هـذا أوال ، وثانيـــا: أخفــى هــذا التيجــاني 
ـــب مــن أبــي بكــر  الجـزء الـهام مـن الحديـث والـذي يبيـن أن عمـر طلـب هـذا الطل
بـأمر أسـامة ففـي الحديـث (( فوقـــف أســامة بالنــاس ثــم قــال لعمــر: ارجــع إلــى 
خليفـة رسـول اهللا فاسـتأذنه، يـأذن لـي أن أرجـع بالنـــاس فــإن معــي وجــوه النــاس 
وحد هـم، وال آمـن علـى خليفـة  رســـول اهللا وثقــل رســول اهللا وأثقــال المســلمين أن 
ــــال   يتخطفــهم المشــرآون.....))(13) ولكــن التيجــاني أخفــى هــذا آلــه ليضيــف دلي
ـــه علــى الصحابــة وفــي  جديـدا  علـى إنصافـه، وللتدليـل علـى انصافـه وعـدم تحامل
مقدمتـهم عمـر فإنـه ال يسـوق إال الروايـات التـي يعتقـد بجهلـه أنـها تخـدم أغراضـــه 
ويتغـاضى عـن الروايـات األخـرى فإنـه قـد تقدمـت روايـة عمـر هـذه عنـد الطـــبري 
ـــبب  روايـة أخـرى(14) ليـس فيـها أن عمـر هـو الـذي طلـب ذلـك بـل عامـة النـاس بس
إرتـداد المرتديـن ولكـن التيجـاني تغـاضى عـن ذآرهـا ألنـها ليـس فيـــها ثلــب ألبــي 
بكـر وعمـر! ثـم آيـف يكـون عمـر بـن الخطـاب مـن أبـرز العنـــاصر التــي طعنــت 
ـــــي ��������������������  فـــي تـــأمير أســـامة وهـــو الـــذي رد علـــى الطـــاعنين وأخـــبر النب
ـــاتب لــم يحمــد هــذا الموقــف الــذي  عنـهم(15)!؟ وال أنسـى أن أذآـر القـراء بـأن الك
ـــه مــرور الكــرام، أمــا إذا  وقفـه أبـو بكـر مـن قضيـة إنفـاذ جيـش أسـامة ويمـر علي
ـــى هــذا الصحــابي الجليــل فإنــه  وقـف علـى حادثـة يظـن هـو أن فيـها مـا يسـيء إل
يضخمـها ويبنـي عليـها عروشـا  خاويـة فـهذا يضيـف دليـال  جديـدا  علـى زعمـــه أنــه 

منصف في آــل مـا يقولـه، عليـه مـن اهللا مـا يسـتحق. 
ـــوه يــوم الخميــس واتــهموه  ثـم يقـول (( عجبــي مـن هـؤالء الصحابـة الذيـن أغضب
ـــم آياتــه  بالهجــر والـهذيان وقـالوا حسـبنا آتـاب اهللا، وآتـاب اهللا يقـول لـهم فـي محك
ــــم تحبـــون اهللا، فـــاتبعوني يحببكـــم اهللا ) وآأنـــهم أعلـــم بكتـــاب اهللا  ( قــل إن آنت
وأحكامـه مـن الـذي أنـزل عليـه وهـاهم بعـد يوميـن فقـط مـن تلـك الرزيـــة المؤلمــة 
وقبـل يوميـــن فقــط مــن لحوقــه بــالرفيق األعلــى يغضبونــه أآــثر فيطعنــون فــي 
ـــح الفــراش،  تـأميره وال يطيعـون أمـره، وإذا آـان فـي الرزيـة األولـى مريضـا  طري
ـــة أن يخــرج معصــب الــرأس مدثــرا  بقطيفــة يتــهادى بيــن  فقـد اضطـر فـي الثاني
ـــي األرض وخطــب فيــهم خطبــة آاملــة مــن فــوق  رجليـن (!) ورجـاله تخطـان ف
المنـبر بدأهـا بتوحيـد اهللا والثنـاء عليـه ليشـعرهم بذلـــك بأنــه بعيــد عــن الــهجر ثــم 
أعلمـهم بمـا عـرف مـن طعنـهم، ثـم ذآرهـم بقضيـة أخـــرى طعنــوا فيــها مــن قبــل 
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أربـع سـنوات خلـت، أفـهل يعتقـدون بعـد ذلـك بأنـه يـهجر أو أنـه غلبـــه الوجــع فلــم 
ــي مـا يقـول؟ ))(16).  يعد يع

وأنا عجبي أيضــا  مـن هـذا التيجـاني الـذي يـأتي بكـالم حجـة عليـه ال لـه ليدلـل علـى 
ـــد خــرج لــيرد علــى الطــاعنين  هشاشـة تفكـيره فـأقول: بمـا أن الرسـول �������������������� ق
بتأمير أســامة وذآرهـم أيضـا  بقضيـة أخـرى وهـي الطعـن فـي زيـد بـن حارثـة قبـل 
ـــة )؟؟! وهــو  أربـع سـنوات! فلمـاذا لـم يذآرهـم أيضـا  بـاألمر ( العـاصم مـن الضالل
واليـة علـي بـن أبـــي طــالب آمــا يدعــي الرافضــة، فــإذا آــان فــي األولــى بيــن 
الصحابـة فـي بيتـه وقـد تمـالؤوا عليـه ليمنعـوه مــن الكتابــة فــهو هنــا أمــام النــاس 
ــي  جميعـا  فلمـاذا لـم يـأمر أحـدا  بكتابـة الكتـاب؟! أو حتـى التنصيـص علـى واليـة عل
ـــاأل عليــه، فــإذا قــال  ولـو بـالقول فقـط؟ فـهو هنـا يضمـن أن أحــدا  لـم يمنعـه أو يتم
ــم يذآـر ذلـك ألنـه يعلـم أنـهم سـيردوا قولـه، قـأقول لـه فمـا الفـائدة إذن  التيجاني أنه ل
مـن خـروج النبـي �������������������� ( بـــأبي هــو وأمــي ) معصــب الــرأس مدثــرا   بقطيفــة 
ـــان فــي األرض ويخطــب خطبــة آاملــة ويــرد  يتـهادى بيـن رجليـن ورجـاله تخط
عليـهم طعنـهم علـى أسـامة ثـم ال ينسـى أن يذآرهـم بطعنـهم بأبيـه مـن قبـل إذا آـــان 
ـــوا أمــره؟!! فــإذا آــان هــذا األمــر عــاصم مــن  يعلـم أنـهم لـم يحـترموه ولـم يمتثل
الضاللــة حقيقــة  وبتلــك األهميــة لذآــره النبــي �������������������� للنــاس ونبــه عليــه أشــــد  
التنبيـه، وهــذا أعظـم دليـل علـى أن هـذا األمـــر ليــس ممــا أمـــر بتبليغــه بــل هــو 
مخــير فيــه فــأقول للتيجــاني المــهتدي وشــيعته المــهديين هــاهي بضـــاعتكم ردت 

إليكــم!  
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الباب الثالث: 
ـــة:  الـرد علـى التيجـاني بادعائـه أن القـرآن يـذم الصحاب

يقـول التيجـاني (المـهتدي ) فـي بدايـة هـذا المبحـث (( قبـل آـل شـيء ال بـــد لــي أن 
أذآـر بـأن اهللا سـبحانه وتعـالى قـد مـدح فـي آتابـه العزيـز فـي العديـد مـــن المواقــع 
ـــي  صحابـة رسـول اهللا الذيـن أحبـوا الرسـول واتبعـوه وأطـاعوه فـي غـير مطمـع وف
غــير معارضــة وال اســتعالء وال اســتكبار، بــــل ابتغـــاء مرضـــاة اهللا ورســـوله، 
ـــه ذلــك لمــن خشــي ربــه، وهــذا القســم مــن  أولئـك رضـي اهللا عنـهم ورضـوا عن
ــــه  الصحابــة الذيــن عــرف المســلمون قدرهــم مــن خــالل مواقفــهم وأفعالــهم مع
(ص) فــأحبوهم وأجلوهــم وعظمــــوا قدرهـــم وترضـــوا عنـــهم آلمـــا ذآروهـــم. 
وبحثـي ال يتعلـق بـهذا القسـم مـن الصحابـة الـذي هـم محـط اإلحـترام والتقديـر مـــن 
ـــم معرضــون  السـنة والشـيعة، آمـا ال يتعلـق بالقسـم الـذي اشـتهر بالنفـاق والذيـن ه
للعـن المسـلمين جميعـا  مـن السـنة والشـيعة، ولكـــن بحثــي يتعلــق بــهذا القســم مــن 
الصحابـة الذيـن أختلـــف فيــهم المســلمون(!!) ونــزل القــرآن بتوبيخــهم وتــهديدهم 
ـــي العديــد مــن المناســبات  فـي بعـض المواقـع، والذيـن حذرهـم رسـول اهللا (ص) ف
ـــذا القســم مــن  أوحـذر منـهم، نعـم( الخـالف ) القـائم بيـن الشـيعة والسـنة هـو فـي ه

ـــة....))(1).   الصحاب
ـــنة والشــيعة علــى أنــهم متفقــون علــى أن مــن  هنـا يحـاول التيجـاني أن يـبرز الس
ـــاق أيضــا  وهــم المنــافقون  الصحابـة مـن هـم محـل اتفـاق وأن هنـاك قسـم محـل اتف
ولكـن الخـالف بيـن السـنة والشـيعة هـو فـي القسـم الثـالث مـن الصحابـة! ونســـي أو 
تناسـى أنـه ذآـر أن أهـل السـنة ال يقسـمون الصحابـة إلـى أقسـام أصـال  بــل يعــدون 
صحابـة رسـول اهللا �������������������� آلـهم عـدول وهـذه القضيـة عندهـم مـــن أصــول الديــن 
ـــأن الخــالف بيــن الســنة والشــيعة  التـي ال يجـوز الخـالف فيـها فادعـاء التيجـاني ب
فـي أقســـام الصحابــة تخــرص واضــح وفــاضح منــه، أمــا المنــافقون فــهم ليســو 
ـــة، ولكنــه هنــا أبــى إال أن يجعــل مــن الصحابــة  عندهـم بحـال مـن جملـة الصحاب
ــــالل بحثــه المعمــق أنــه يرجــع  ثالثـة أقسـام والغريـب أن ممــا يؤآـده التيجـاني خ
ــــيم الصحابـــة  إلــى مصــادر الطرفيــن ولكنــه هنـــا أقحـــم رأى الشــيعة فـــي تقس
واتخــذه مرتكــزا  ليلــوي أعنــاق نصــوص القـــرآن ويفســرها بمــا يوافــــق هـــواه 

وأهمـل تمامـا  قـول أهـل السـنة فـي الصحابـة فمرحـى باإلنصــاف!؟ 
ـــك:  أوال : اسـتدالله باآليـة األولـى علـى ذم الصحابـة والـرد عليـه فـي ذل

ـــي آتابــه العزيــز {  يسـتدل التيجــاني فيمـا يسـميها ( آيـة االنقــالب ): قـال تعـالى ف
ومـا محمـد إال رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـــإن مــات أو قتــل انقلبتــم علــى 
أعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه فلـــن يضــر اهللا شــيئا  وســيجزي اهللا الشــاآرين } 
ـــة فــي أن الصحابــة ســينقلبون علــى أعقابــهم  فـهذه اآليـة الكريمـة صريحـة وجلي
بعـد وفـاة الرسـول مباشـرة وال يثبـت منـهم إال القليـل آمـا دلـــت علــى ذلــك اآليــة 
فـي تعبـير اهللا عنـهم: أي عـــن الثــابتين الذيــن ال ينقلبــون بالشــاآرين، فالشــاآرون 
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ـــى ذلــك قولــه ســبحانه وتعــالى { وقليــل مــن  ال يكونـون إال قلـة قليلـة آمـا دل عل
ـــرت  عبـادي الشـكور } وآمـا دلـت عليـه أيضـا  األحـاديث النبويـة الشـريفة التـي فس

ــول:   هـذا االنقـالب، والتـي سـوف نذآـر البعـض منـها ....))(2) وللـرد عليـه أق
1ـ يجــب علــى المفســر لكتــاب اهللا أن يلــــم بـــأصول التفســـير آأســـباب الـــنزول 
والناســخ والمنســوخ  والخــاص والعــام وغــيره ليكــون تفســيره حســــب أصـــول 
ـــي فــي آتابــه ( البرهــان )  (( التفســير فــي اإلصطــالح:  التفسـير، يقـول الزرآش
ـــم ترتيــب  هـو علـم نـزول اآليـة وسـورتها وأقاصيصـها واإلشـارات النازلـة فيـها، ث
ـــخها ومنســوخها، وخاصــها وعامــها،  مكيـها ومدنيـها، ومحكمـها ومتشـابهها، وناس
ــــم حاللـــها  ومطلقــها ومقيدهــا، ومجملــها ومفســرها، وزاد فيــها قــوم فقــالوا: عل
ــــها ))(3) وأمـــا  وحرامــها، ووعدهــا ووعيدهــا، وأمرهــا ونهيــها، وعبرهــا وأمثال
النـاقل لتفسـير آيـة مـن الكتـاب فيجـب أن يرجـــع إلــى أقــوال أهــل العلــم بالتفســير 
وإال لمـا آـان لتفسـيره أى مصداقيـة، والتيجـاني لــم يلــتزم بتفســيره مــن النــاحيتين 
فـال هـو مـن أهـل العلـم بالتفسـير وال هـو اعتمـد علـى علمـاء التفســـير ومــن آــانت 

هذه حاله فــال بـد أن يـأتي تفسـيره سوفسـطائي!؟ وهـذا هـو شـأن أهـل األهـواء.  
2ـ وأمــا بالنســبة لســبب نــزول اآليــة فقــد ذآــر المفســرون أنــها بســبب انــــهزام 
ـــد  المسـلمين يـوم أحـد حيـن صـاح الشـيطان: قـد قتـل محمـد فقـال بعـض المنـافقين ق
ـــال بعــض الصحابــة: إن آــان  قتـل محمـد فـأعطوهم بـأيديكم فإنمـا هـم إخوانكـم وق
محمـد قـد قتـل أال تمضـون علـى مـامضى عليـه نبيكـم حتـى تلحقـــوا بــه فــأنزل اهللا 
ـــا محمــد إال رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل...}(4) وقــد  تعـالى فـي ذلـك {وم
اعـترف أحـد آبـار علمـــاء اإلماميــة االثنــي عشــرية بــأن هــذا هــو ســبب نــزول 
ــان  اآليـة(5)، وعلـى ذلـك فمعنـى اآليـة ((هـو معاتبـة اهللا ألصحـاب محمـد علـى مـا آ
ـــهم بــأحد إن محمــدا  قتــل ))(6) (( فلــو مــات  منـهم مـن الـهلع والجـزع حيـن قيـل ل
ـــاء بــه، فكــل نفــس  محمـد أو قتـل الينبغـي لـهم أن يصرفـهم ذلـك عـن دينـه ومـا ج
ـــد ال هــو وال هــم بــل ليموتــوا علــى  ذائقـة المـوت، ومـا بعـث محمـد �������������������� ليخل
ـــول اهللا �������������������� أو بقــي  اإلسـالم والتوحيـد فـإن المـوت ال بـد منـه، سـواء مـات رس
))(7) فقولــه (( أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم علـــى أعقــــابكم، أي: آيـــف ترتــــدون 
ـــع علمكــم أن الرســل تخـــلو ويتمســك أتبـــاعهم  وتـترآون دينـه إذا مـات أو قتـل م
ــــه أي:  بدينــهم وإن فقــدوا بمــوت أو قتــل ))(8) وقولــه (( ومــن ينقلــب علــى عقبي
بإدبـاره عـن القتـال أو بـارتداده عـن اإلسـالم ـ فلـن يضـر اللــه شيئــا  ـ مـن الضــرر 

                                                           
(2) ثم اهتديت ص (100) . 

(3) البرهان في علوم القرآن للزرآشي جـ2 ص (148) ، وراجع بين الشيعة والسنة لعلي السالوس ص (11) 

(4) أسباب النزول للواحدي ص (125)وتفسير القرطبي جـ2 ص (143) وراجع التفاسير . 

(5) راجع مجمع البيان للطبرسي جـ2 ص (215) . 

(6) تفسير الطبري جـ3 ص (455) . 

(7) بدائع التفسير البن القيم جـ1 ص (515) . 

(8) فتح القدير للشوآاني جـ1 ص (581) . 



وإنمــا يضــــر نفســـه ـ وسيجــــزي اهللا الشـــاآرين ـ أي الذيـــن صـــبروا وقـــاتلوا 
واستشـهدوا ألنـهم بذلـك شـكروا نعمـة اهللا عليـهم باإلســـالم ))(9). 

3ـ هـذه اآليـة تعتـبر أعظـم دليـل علـى عظمـــة أبــي بكــر وشــجاعته وثباتــه وذلــك 
عندمـا صـدع بـهذه اآليـة يـوم وفـاة النبـي صلـى اهللا عليـه وسـلم (( وثبوتـه فـي ذلــك 
ـــردة، وذلــك أن رســول اهللا لمــا قبــض وشــاع موتــه  الموطـن، وثبوتـه فـي أمـر ال
ـــفة أوقــع اهللا تعــالى فــي نفــس  هـاج المنـافقون وتكلمـوا وهمـوا باالجتمـاع والمكاش
عمــر رضــي اهللا عنــه أن النبــي لــم يقبــض فقــام بخطبتــه المشــــهورة المخوفـــة 
للمنـافقين برجـوع النبـي عليـه السـالم ففـــت  ذلــك فــي أعضــاد المنــافقين وتفرقــت 
ـــمع آــالم عمــر  آلمتـهم ثـم جـاء أبـو بكـر بعـد أن نظـر إلـى النبـي عليـه السـالم فس
فقـال لـه: اسـكت، فاسـتمر فـي آالمـه فتشـهد أبـو بكـر فـأصغى النـــاس إليــه فقــال: 
أمـا بعـد فإنـه مـن آـان يعبـــد اهللا تعــالى فــإن اهللا حــي ال يمــوت ومــن آــان يعبــد 
ــال  محمـدا  فـإن محمـد قـد مـات، ومـا محمـد إال رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل وت
اآليـة آلـها فبكـى النـاس ولـم يبـق أحـد إال قـرأ اآليـة آـأن النـاس مـــا ســمعوها قبــل 
ذلـك اليـوم، قـالت عائشـة رضـي اهللا عنـها فـي البخـاري: فنفـع اهللا بخطبـة عمـر ثــم 
بخطبـة أبـي بكـر.... فـهذا مـن المواطـن التـي ظـهر فيـــها شــكر أبــي بكــر وشــكر 

النـاس بســببه ))(10).  
ـــا نعلــم أن قــول التيجــاني ( المــهتدي ) (( هــذه اآليــة صريحــة وجليــة  4ـ مـن هن
ـــد وفــاة الرســول مباشــرة  ))  (هكـذا!) فـي أن الصحابـة سـينقلبون علـى أعقابـهم بع
ال يـدل إال علـى عظيـــم جهلــه بــأصول التفســير وبــأقوال المفســرين، وإال فليخــط 
لنـا تفسـيرا  واحـدا  أو ليأتنـــا بعــالم واحــد يفســر هــذه اآليــة آمــا فســرها هــو وإذا 
فســرت اآليـــة حســب عقليتـــه ألصبــح المعنــى أن اللـــه ســبحانه وتعــالى يبشـــر 
ـــل وضوح ) أنــهم ســينقلبون فــي المســتقبل القريــب!!؟  صحابـة نبيـه �������������������� ( بك
فـهو يجـزم بحـدوث انقـالب أآـثر الصحابــة والنبــي ��������������������  لمــا يتوفــاه اهللا بعــد، 
وليـس هـذا فقـط بـل ويؤآـــد أنــهم ســينقلبون بعــد وفــاة النبــي �������������������� مباشــرة !!! 
ــــدى  وأنــا ال أســتغرب هــذا الــهراء مــن مثــل هــذا وأمثالــه ألن آتــب التفســير ل
الرافضـة قـد حشـيت بأقـاصيص فيـها مـن الســـفاهة والســخافة مــا يجعلــها تصلــح 
ـــن أن تســمى آتــب تفاســير لكتــاب العزيــز الغفــار،  إلضحـاك األطفـال، فضـال  م
ـــة ســينقلبون بعــد وفــاة النبــي  وبمـا أن التيجـاني أيضـا  قـد جـزم بـأن أآـثر الصحاب
ـــم الصحابــة  �������������������� مباشـرة  فالبـد أن يوضـح مـن هـم الصحابـة المنقلبـون ومـن ه
ـــر ف  الصحــابي مــن المنقلــب علــى  الثـابتون وإال اختلـط األمـر علـى األمـة فلـم ي ع 
عقبـه وخصوصـا  أنـه ذآـر أن الشـيعة يقسـمون الصحابـــة الــى ثالثــة أقســام منــهم 
ـــهم المســلمون! وال ي عتقــد أبــدا   قسـم مـن الصحابـة مرضـي عنـهم وقسـم اختلـف في
أن القـرآن يبـهم هـذه القصيـة الخطـــيرة ليتلقفــها الســفهاء ويتالعبــوا بــها فيضعــوا 

                                                           
(9) المصدر السابق . 

(10) المحرر الوجيز جـ3 ص (248ـ249) . 



ــــوا  صحابــة رســول اهللا �������������������� علــى رقعــة الشــطرنج فيلفظــوا مــن أرادوا ويبق
مـن شـاءوا، وال أظـن أن التيجـاني يســـتطيع أن يقــول بــأن الصحابــة الثــابتين هــم 
الثالثـة أو السـبعة(*) الذيـــن تعــترف بــهم الرافضــة وتــترضى  عنــهم ألنــه ســوف 
ــالنصوص التـي تثبـت أن أبـا بكـر وعمـر لـم ينقلبـوا آمـا أثبــت  قبـل قليـل  يصطـدم ب
ــــه وطلحــة  باإلضافـة إلـى الصحابـة سـعد بـن أبـي وقـاص الـذي  انــدقت سـية قوس
ـــذي قــال عنــه النبــي �������������������� فــي وقعــة أحــد ( أوجــب طلحــة )  بــن عبيـد اهللا ال
وقتـادة بـن النعمـان حيـن أصيبـت عينـه فرد هـا لـــه النبــي �������������������� فعــادت آأحســن 
ـــك آلــه فــي غــزوة أحــد التــي قــد انقلبــوا فيــها وقــد أثبــت ذلــك  ممـا آـانت وذل
الطبرسـي فـي تفسـيره ( مجمـــع البيــان فــي تفســير القــرآن )(11) وهــؤالء جميعــا  
ليسـو مـن ضمـــن القســم المعظــم عنــد أهــل الرفــض فمــا هــو جــواب التيجــاني 
ــــة مـــن  المــهتدي وإخوانــه الرافضينــا؟! باإلضافــة إلــى أن عــدم تحديــد الصحاب
ـــن بــالقرآن الكريــم ألنــه فــي عــدة مواضــع يمــدح  المنقلبيـن سـيفتح المجـال للطع
ــــي مواضـــع  الصحابــة ويشــهد لــهم بااليمــان وصــالح الظواهــر والبواطــن، وف
أخـرى يـذم الصحابـة ويبشـر بـارتدادهم عـن الديـن وهـذا هـو عيـن مـا يســـعى إليــه 
ـــذي  الرافضــة االثنــا عشــرية وتشــهد علــى ذلــك مراجعــهم األصليــة، والحــق ال
يجـب أن يعرفـه آـل مسـلم هـو أن الصحــابة إنمـا هـم بشـر يخطئــــون وتقــع منــهم 
ـــهم القــرآن الكريــم فــي غــير  الـزالت والـهنات ولكنـهم أهـل عـدل وصـدق شهــد ل
مـــا موضــع آمــا فــــي قولـــه تعـــالى { والســـابقون األولـــون مـــن المـــهاجرين 
واألنصـار والذيـن اتبعوهـم بإحســـان رضــي اهللا عنــهم ورضــوا عنــه وأعــد لــهم 
جنـات تجـري مـن تحتـها األنـهار خـالدين فيـها أبـدا  ذلـــك الفــوز العظيــم } ( التوبــة 
ـــاالرتداد  100) فــهذه بشــارة اهللا ســبحانه ألصحــاب النبــي �������������������� ال أن يبشــرهم ب

واالنقـالب عـن الديـن آمـا يدعـــي المــهتدي،...وآقــول النبــي �������������������� (( ال تســبوا 
أصحــابي فوالـذي نفســي بيـده لـو أنفـق أحدآـم مثـل أحـد ذهبـا  مـا بلـغ مـــد أحدهــم 

ـــق المعقــول.  وال نصيفـه ))(12) فالصحابـة آلـهم عـدول بـالنص المنقـول والمنط
5ـ يجـب علـى المفسـر آليـة أن يربطـها باآليـات التـي قبلـها والتـي بعدهـــا ألن تمــام 
ـــط بذلــك واآليــة التــي استشــهد بــها التيجــاني هــي مــن  التفسـير ووضوحـه مرتب
ــــورة بصـــدد عتـــاب اهللا  ضمــن غــزوة أحــد واألخطــاء التــي وقعــت فيــها والس
ـــر عليــهم أنــهم بمجــرد  للمؤمنيـن لمـا حـدث لـهم فـي هـذه الغـزوة وذلـك أن اهللا أنك
االيمــان ســيدخلهم الجنــة دون الجــهاد واالبتــالء والتمحيــــص فقـــال تعـــالى { أم 
حسـبتم أن تدخلـوا الجنـة ولمـا يعلـم اهللا الذيـن جـاهدوا منكـم ويعلـم الصـابرين ولقـــد 
آنتـم تمنـون المـوت مـن قبـل أن تلقـوه فقـد رأيتمـــوه وأنتــم تنظــرون } ( آل عمــران 
142 ـ143  ) ثـم ذآـــر بعدهــا مباشــرة قولــه { ومــا محمــد إال رســول...} اســتمرار 

                                                           
(*) راجع ص (8 ـ 9 ) من هذا الكتاب 

(11) مجمع البيان جـ2 ص (216). 
(12) سبق هذا  الحديث ص (13). 



ـــك الغــزوة ثــم ذآرهــم باآليــات التــي بعدهــا أن  بعتابـهم علـى ماآـان منـهم فـي تل
ــا  هنـاك مـن األنبيـاء مـن قـاتل معـه الصـالحون فمـا وهنـوا ومـا ضعفـوا ومـاذلوا آم
حــدث مــن بعضكــم وفــي اآليــة التــي بعدهــا أثبــــت اهللا لصحابـــة نبيـــه �������������������� 
اإليمــان وحذرهــم مــن طاعــة الكــافرين بقولــه تعــالى { ياأيــها الذيــن آمنـــوا إن 
ـــابكم فتنقلبــوا خاســرين } ( آل عمــران 149)  تطيعـوا الذيـن آفـروا يردوآـم علـى أعق
ــر اهللا بعـد آيـات أنـه عفـا عمـن تولـى يـوم القتـال بسـبب بعـض ذنبـه  وبعد عتابهم ذآ
ـــيطان ببعــض  بقولـه { إن الذيـن تولـوا منكـم يـوم التقـى الجمعـان إنمـا اسـتزلهم الش
مـا آسـبوا ولقـد عفـا اهللا عنـهم إن اهللا غفـور حليـــم } ( آل عمــران 155) ثــم يذآــر اهللا 
ـــا أصابهـــم القـــرح  سـبحانه أن المؤمنيـن قـد اسـتجابوا للرسـول �������������������� مـن بعـد م
ـــي ســفيان إلــى حمــراء األســد فقــال تعــالى { الذيــن  فـي غـزوة أحــد لمالحقـة أب
ـــا أصابــهم القــرح للذيــن أحســنوا منــهم واتقــوا  اسـتجابوا هللا والرسـول مـن بعـد م
ـــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهــم  أجـر عظيـم الذيـن قـال لـهم الن
ــــل لـــم  ايمانــا  وقــالوا حســبنا اهللا ونعــم الوآيــل (فــانقلبوا ) بنعمــة مــن اهللا وفض
يمسســهم ســوء واتبعــوا رضــوان اهللا واهللا ذو الفضــل العظيــم } ( آل عمـــران 172 ـ 
ـــح هــم الصحابــة  174) وال شـك أن هـؤالء الموصوفـون بـهذه الصفــات وهــذا المدي

المنقلبـون بنعمـة مـن اهللا وفضـل فكيــف يدعــي التيجـــاني أن اللـــه يبشــر صحابــة 
نبيـه �������������������� بـاالرتداد واالنقـالب بنـاءا  علـى تفســـيره الممســوخ؟! 

ـــة الكريمــة بطليحــة وســجاح واألســود  ثـم يقـول التيجـاني (( وال يمكـن تفسـير اآلي
العنسـي، وذلـك حفاظـا  علـى آرامـة الصحابـــة، فــهؤالء قــد انقلبــوا وارتــدوا عــن 
اإلســالم وادعــــوا النبـــوة فــي حياتـــه (ص) وقـــد حاربــهم رســول اهللا وانتصــر 
ـــة الجهولــة؟! آلرســول �������������������� يقــاتل  عليـهم ))(13)!!؟ سـبحان اهللا مـا هـذه المجازف
المرتديـن وينتصـر عليـهم آيـف ومتـى؟! لقـد ظـهر مسـيلمة واألسـود العنســـي عنــد 
قـرب وفــاة النبـي �������������������� والعنســـي فقــط هلــك قبــل وفــاة النبــي �������������������� ، وأمــا 
ـــك باتفــاق أهــل النقــل جميعــا   طليحـة وسجــاح فقــد ارتـدا بعـد وفــاته �������������������� وذل
وقـد قـاتل ( سـيف اهللا المسـلول ) خـالد بـن الوليـد طليحـة فـي معرآـــة ( البزاخــة ) 
وهزمـه ففـر إلـى الشـام ولكنـه مـا لبـث أن عـاد إلـى حظـيرة االســـالم مــرة أخــرى 
وحسـن إسـالمه، ثـم ظـــهرت المــرأة المتنبئــة ســجاح بنــت الحــارث وآــان علــى 
ــال  رأس مـن اتبعـها مـالك بـن نويـرة وقـد خالفـها جمـع مـن بنـي تميـم فـدار بينـهم قت
ثـم سـارت سـجاح بجيشـها إلـى اليمامـة بعـد هزيمتـها مـن أوس بـن خزيمـة والتقـــت 
مسـيلمة فتزوجـها وعـادت إلـــى مقرهــا األول العــراق وأمــا مســيلمة الكــذاب فقــد 
هزمـه خـالد بـن الوليـد ومعاونيـه عكرمـة بـن أبـي جـهل وشـرحبيل بـن حســـنة فــي 
ـــهل  معرآـة اليمامـة الشـهيرة أو عقربـاء شـر هزيمـة، ولكـن هـذا التيجـاني الـذي يج
التـاريخ والسـيرة يدعـي بـأن النبـي �������������������� هـو الـذي هـــزم المرتديــن! وآــل ذلــك 

                                                           
(13) ثم اهتديت ص (100). 



حتـى يظـهر أن المرتديـن بعــد النبـي �������������������� هـم الصحابـــة وليــس هــؤالء، فــواهللا 
ـــأن مــالك بــن نويــرة  لـو آـان الجـهل بقـرة لذبحتـها!!... وبالنسـبة لقـول التيجـاني ب
وأتباعـه منعـوا الزآـاة تريثـا  منـهم ألنـهم علمـوا أن النبـــي �������������������� قــد نــص علــى 
ــو  مبايعـة علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه بغديـر خ ـم(14) بالخالفـة آمـا بايعـه أب
بكـر نفسـه!؟ ولكـن مـالك بـن نويـرة وأتباعـه فوجئـوا بـأن الخليفـة المبـايع هـــو أبــو 
بكـر لذلـك توقفـوا عـن دفـع الزآـاة....فـــأقول للتيجــاني الــذي يعتذرعــن المرتديــن 
بســفاهات الرافضــة ويتحــامل علــى صحابــة النبــي �������������������� بخزعبــالت الشـــيعة 
ـــل مــن  خـير لـه أن يقـص  هـذه القصـص المضحكـة علـى غـير أهـل السـنة ألنـها أق
أن يـرد عليـها وأرجـو منـه أيضـا  أن يأتينـا بمصـدر واحــــد يثبــت بــه هــذا الــهراء 
آمـا هـــي عادتــه باالحتجــاج بالمصــادر والمراجــع، وبالنســبة لقضيــة مــالك بــن 

ــيأتي تفصيلـها فـي مبحـث خــالد بـن الوليـد(15).   نويرة فس

                                                           
(14) سيأتي التعليق على حجية حديث غدير خم ص (214) من هذا الكتاب. 

(15) راجع ص (274) من هذا الكتاب. 



ــك:   ثانيـا ـ اسـتدالله باآليـة الثانيـة علـى ذم الصحابـة والـرد عليـه فـي ذل
ـــالى { ياأيــها الذيــن  يسـتدل التيجـاني فيمـا يسـميها ( آيـة الجـهاد ) بقولـه (( قـال تع
ــــى األرض أرضيتـــم  آمنــوا مــالكم إذا قيــل لكــم انفــروا فــي ســبيل اهللا اثــاقلتم إل
ـــل، إال تنفــروا  بالحيـاة الدنيـا مـن اآلخـرة فمـا متـاع الحيـاة الدنيـا فـي اآلخـرة إال قلي
يعذبكـم عذابـا  أليمـا  ويسـتبدل قومـا  غـيرآم وال تضـروه شـيئا  واهللا علـى آـــل شــيء 
ـــان اآليتــان صريحتــان أيضــا  فــي أن الصحابــة تثــاقلوا عــن الجــهاد  قديـر } هات
واختــاروا الرآــون إلــى الحيــاة الدنيــا رغــم علمــهم بأنــــها متـــاع قليـــل، حتـــى 
ـــالعذاب األليــم، وبإســتبدالهم بغــيرهم  اسـتوجبوا توبيـخ اهللا سـبحانه وتـهديده إيـاهم ب

مـن المؤمنيـن الصـــادقين ))(1). 
ـــض علــى غــزوة تبــوك، وذلــك  1ـ اتفـق المفسـرون بـأن هـذه اآليـة نزلـت فـي الح
ـــد رجوعــه �������������������� مــن الطــائف وحنيــن وقــد أمــروا بــالنفير  بعـد فتـح مكـة وبع
ـــار وآــان مــن عــادة النبــي �������������������� إذا  بـالصيف حيـث فرقـت النخـل وطـابت الثم
أراد غـزوة ور ى بغيرهـا حتـى آـــانت هــذه الغــزوة فــي حــر شــديد وســفر بعيــد 
وعقبــات آثــيرة وعــدو غفــير فشــق عليــهم الخــــروج فـــأنزل اهللا هـــذه اآليـــات 
ـــر بذلــك الطبرســي في  تحضـهم علـى الجـهاد وترهبـهم مـن التثـاقل عنـه(2)، وقـد أق
تفســيره مجمــع البيــان(3) وعلــى ذلــك فمعنــى اآليــة (( حــث مــن اهللا جــل ثنـــاؤه 
ـــروم، وذلــك فــي غــزوة  المؤمنيـن بـه مـن أصحـاب رسـوله �������������������� علـى غـزو ال
ـــاقل لــم يصــدر مــن الكــل،  رسـول اهللا �������������������� تبـوك ))(4) وال شـك (( أن هـذا التث
ــد أن يطبقـوا جميعـا  علـى التبـاطؤ والتثـاقل وإنمـا هـو بـاب نسـبة مـا يقـع  إذ من البعي
مـن البعـض إلـى الكـل، وهـو آثـير شـائع ))(5) باإلضافـة إلـى أن الذيـن تثـاقلوا عــن 
ـــار وبعــد المشــقة فــي  الجـهاد ال رغبـة عـن الجـهاد ولكـن لمـا رأوه مـن طيـب الثم
ـــهاد، ومعلــوم أن  هـذه الغـزوة لذلـك نزلـت هـذه اآليـات تعاتبـهم وتحضـهم علـى الج
الصحابـة بشـر يعتريـهم مـــا يعــتري أي إنســان مــن الكســل وغــيره ولذلــك نــزل 
القــرآن فــي آثــير مــن المواطــن يعلــم الصحابــة ويوجهــهم ويحضــهم ويرهبـــهم 

ليجعل منهم خــير أمـة أخرجـت للنـاس.   
وهـذا األمـر معلـوم لمـن تدبـر القـرآن فـنزلت اآليـات التـي تبـدأ بــ ( يـا أيـــها الذيــن 
آمنـوا) تسـع وثمـانون مـرة وهـي آلـها للتعليـم والتوجيـه مثـل قولـه تعـــالى {  يأيــها 
الذيــن آمنــوا آتــب عليكــم القصــاص ..} و { يأيــها الذيــن آمنــوا آتــــب عليكـــم 
الصيـام.. } و {يـا أيـها الذيـن آمنـوا ادخلـوا فـي السـلم .. } و { يأيـــها الذيــن آمنــوا 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (101). 
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(5) فتـح القديـر جــ2 ص (526) ونقـل الطبرسـي فـي تفســـيره مجمــع البيــان (قــال الجبــائي : هــذا اإلســتبطاء 

ـــزء الثــالث.  مخصـوص بنفـر مـن المؤمنيـن ألن جميعـهم لـم يتثـاقلوا عـن الجـهاد ...) ص (62) الج



ـــا أيــها الذيــن آمنــوا اتقــوا اهللا وذروا مــا بقــي مــن  أنفقـوا ممـا رزقنـاآم.. } و { ي
الربـا.. } و {يـا أيـها الذيـن آمنـــوا اتقــوا اللـــه حــق تقاتــه.. } و { يــا أيــها الذيــن 
آمنـوا ال تتخـذوا بطانـة.. } و { يـا أيـها الذيـن آمنـوا إن تطيعـــوا الذيــن آفــروا .. } 
و { يـا أيـها الذيـن آمنـوا أوفـــوا بــالعقود .. } و { يــا أيــها الذيــن آمنــوا ال تقربــوا 
الصـالة وأنتـم سـكارى.. } و { يـا أيـها الذيـــن آمنــوا ال تتبعــوا خطــوات الشــيطان 
ـــن آمنــوا  .. } و { يـا أيـها الذيـن آمنـوا اسـتجيبوا هللا وللرسـول .. } و { يـا أيـها الذي
ـــك يقــول ابــن مســعود: إذا ســمعت اهللا  ال تدخلـوا بيوتـا غـير بيوتكـم .. } الـخ ، لذل
ـــر بــه أو شــر ينــهى  يقـول { يـا أيـها الذيـن آمنـوا } فأوعـها سـمعك فإنـه خـير  يؤم
عنـه(*) فالسـياق القرآنـي جـاء لتعليـم الصحابـة الخـــير أو نهيــهم عــن الشــر ولكــن 
يبـدوا أن عقـدة العصمـة التـي أنزلـها الرافضـــة علــى أئمتــهم جعلتــهم يعتقــدون أن 
أي خطــأ أو تقصـير يصـدر عـن الصحابـة يعتـبر قدحـا  بـهم فنسـأل اللــــه العصمــة 

من عقدة ( العصمة ).  
ـــن  أمـا بالنسـبة لقولـه تعـالى { إال تنفـروا يعذبكـم عذابـا  أليمـا  .. } فـهذا فيـه توعـد م
اهللا تعـالى لمـن تـرك الجـهاد وقـال ابـن عبـــاس: ( اســتنفر رســول اهللا �������������������� حيــا 
مـن العـرب فتثـاقلوا عنـه فأمسـك اهللا عنـــهم القطــر فكــان عذابــهم )(6) ومعلــوم أن 
ـــم  الصحابـة رضـوان اهللا عليـهم قـد خرجـوا مـع نبيـهم �������������������� إلـى غـزوة تبـوك ول
يمسـهم مـن عـذاب اهللا شـيء ، وأحـب أن أبشـر التيجـــاني أن أحــدا  ممــن يقصدهــم 
بالتثـاقل والرآـون إلـى الدنيـا ليـس ضمنـهم أبـو بكـر أو عمــر أو عثمــان فأمــا أبــو 
بكـر فقـد جـاء بجميـع مالـه إلـى النبـي �������������������� ليجـهز الجيـش ولـم يبـق ألهلــه إال 
ـــه ��������������������  اهللا ورســوله(7)، باإلضافــة الــى أن اهللا ســبحانه أثبــت لــه الصحبــة لنبي
فذآـر باآليـــة التــي تلــي اآليــة التــي نحــن بصددهــا مباشــرة { إال تنصــروه فقــد 
نصـره اهللا إذ أخرجـه الذيـن آفـروا ثـاني اثنيـن إذ همـا فـي الغـارإذ يقـــول لصاحبــه 
ال تحـزن إن اهللا معنـا... } لذلـك قـال الحسـين بـن الفضـل: مـن قـال إن أبـا بكـــر لــم 
ـــرآن وقــال الشــعبي:  يكـن صـاحب رسـول اهللا �������������������� فـهو آـافر إلنكـاره نـص الق
عاتب اهللا عز وجل أهـل األرض جميعـا فـي هـذه اآليـة غـير أبـي بكـر الصديـق 
ـــي �������������������� وجــاء عثمــان  رضـي اهللا عنـه(8) وأمـا عمـر فقـد جـاء بنصـف مالـه للنب
بـألف دينـار فنثرهـا فـي حجـر النبـــي �������������������� وجــهز جيــش العســرة فقــال النبــي 
ـــوم مرتيــن ))(9) وأمــا عبــد الرحمــن  �������������������� (( مـا ضـر عثمـان مـا عمـل بعـد الي

                                                           
(*) اإلتقـان فـي علـوم القـرآن للســـيوطي جـــ2 ص (92، 93). 

(6) الطبري جـ6 ص (373) والبغوي جـ4 ص (48) والمحرر الوجيز جـ8 ص (184). 

(7) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3675) وراجع صحيح الترمذي رقم (2902). 

(8) تفسير البغوي جـ4 ص (49). 

(9) سنن الترمذي جـ5 آتاب فضائل الصحابة برقم (3701) وراجع صحيح الترمذي برقم (2920). 



ـــاؤون  بـن عـوف فقـد صلـى النبـي �������������������� خلفــه فـي غـزوة تبـوك(10) ثـم جــاء البك
وهـم السـبعة الذيـن أنـزل اللــه تعـالى فيـــهم قولــه { وال علــى الذيــن إذا مــا أتــوك 
لتحملـهم قلـت ال أجـد مـا أحملكـم عليـه تولـوا وأعينـهم تفيـض مـن الدمـــع حزنــا  أال 
ـــة 92) وتخلــف عــن الغــزوة نفــر مــن المســلمين مــن  يجدوامـا ينفقـون } ( التوب
ــك والارتيـاب منـهم آعـب بـن مـالك وهـالل بـن أميـة ومـرارة بـن الربيـع  غير ش
ــا  وهـم الثالثـة الذيـن تخلفـوا عـن  الغـزوة وتخلـف أيضـا  أبـو خيثمـة وأبـوذر ثـم لحق
ـــالى بعــد ذلــك عــن الثالثــة  بـالجيش الـذي آـان تعـداده ثالثـون ألفـا  ثـم تـاب اهللا تع
ــــي والمـــهاجرين  المتخلفيــن عــن الغــزوة فقــال تعــالى { لقــد تــاب اهللا علــى النب
واألنصـار الذيـن اتبعـوه فـي سـاعة العسـرة مـن بعـد مـــا آــاد يزيــغ قلــوب فريــق 
ـــاء  منــهم ثــم تــاب اهللا عليــهم إنــه بــهم رؤوف رحيــم } ( التوبــة 117) فــهذا ثن
ــــن اهللا ســـبحانه وتعـــالى للنبـــي �������������������� وصحابتـــه مـــن المـــهاجرين  مبــارك م
ـــهم بعدمــا خرجــوا لقتــال الكــافرين فــي غــزوة  واألنصـار وأنـه تعـالى قـد غفـر ل
تبــوك { مـن بعـد مـا آـاد يزيـغ قلـوب فريـق منـهم } فيميلـوا إلـى الدعـة والســـكون 
ولكـن اهللا ثبتـهم وقواهـم(11) وتــاب عليـهم ولذلـك يــــقول ابـــن عبـــاس: مـــن تـــاب 
ــذه  اهللا عليـه لـم يعذبــه أبــدا (12) وقــال الجصـاص فـي آتابـه ( أحكـام القـرآن ) فـي ه
اآليـة (( فيـه مـــدح ألصحــاب النبــي �������������������� الذيــن غــزوا معــه مــن المــهاجرين 
واألنصـار وإخبـار بصحـة بواطـــن ضمــائرهم وطهارتــهم ألن اهللا تعــالى ال يخــبر 
بأنـه قـد تـاب عليـهم إال وقـد رضـــي عنــهم ورضــي أفعالــهم وهــذا نــص فــي رد 
ـــن الطــهارة ووصفــهم  الطـاعنين عليـهم والناسـبين لـهم إلـى غـير مـا نسـبهم إليـه م
ــــم أقـــول:  بــه مــن صحــة الضمــائر وصــالح الســرائر رضــي اهللا عنــهم))(13) ث
ــــي �������������������� مـــع صحابتـــه  أليســت غــزوة تبــوك هــذه آــانت آخــر غــزوات النب
رضـوان اهللا عليـهم جميعـا  وآـــانوا قــد أبلــوا أعظــم البــالء فــي جميــع الغــزوات 
األخرى التــي غزوهـا مـع النبـي �������������������� مثـل بـدر وأحـد والخنـدق ثـم فتـح مكـة ثـم 
غــزوة حنيـن ومؤتـــة فكــان النصــر والفتــح حليفــهم ثــم إنــهم بعــد وفـــاة النبـــي 
ـــق الجــهاد فحفظــوا الديــن مــن المرتديــن وفتــح اللـــه علــى  �������������������� أآملـوا طري
أيديـهم إيـران والعــــراق والشـــام ومصــر...فكيــف يقــال بعــد هـــذا أن الصحـــابة 
تثاقلــوا عـن الجــهاد واختــاروا الرآـون إلـى الحيـاة الدنيـا؟! سـبحانك هــــذا بهتـــان 

عظيــم. 
3ـ ولـو راجعنـا أآـثر مـن تفسـير مـن تفاسـير الشـــيعة االثنــي عشــرية حــول هــذه 
اآليـة لمـا وجدنـاهم قـد اتخـذوا هـذه اآليـة لـذم الصحابـــة بمعنــى أنــهم تثــاقلوا عــن 
الجـهاد واختـاروا الرآـون إلـى الحيـــاة الدنيــا فــهذا المفســر الطبرســي يقــول فــي 

                                                           
(10) مسلم مع الشرح آتاب الطهارة برقم (274). 

(11) راجع تفسير السعدي جـ2 ص (293). 
(12) تفسير البغوي جـ4 ص (105). 

(13) أحكام القرآن للجصاص جـ3 ص (160). 



تفسـيره لـهذه اآليـة (( ثـم (عـاتب ) سـبحانه المؤمنيـن فـي التثـاقل عـن الجـهاد فقـــال 
{ ياأيـها الذيـــن آمنــوا مــا لكــم إذا قيـــل لكــم  } أي دعــاآم رســول اللـــه �������������������� 
وقـال لكـم { انفـروا فـي سـبيل اللــه } أي اخــرجوا إلـى مجــاهدة المشـرآين وهــــو 
هــاهنا غــزوة تبـوك... عـن الحسـن ومجـــاهد { اثــاقلتم إلــى األرض } أي تثــاقلتم 
وملتـم إلـى األرض التـي أنتـم عليـــها، قــال الجبــائي: هــذا االســتبطاء مخصــوص 
بنفـر مـن المؤمنيـــن ألن جميعــهم لــم يتثــاقلوا عــن الجــهاد فــهو عمــوم أريــد بــه 
الخصـوص بدليـل ( أرضيتـم بالحيــاة الدنيـا مـن اآلخـــرة ) هــذا اســتفهام يــراد بــه 
ـــاة فــي اآلخــرة الباقيــة فــي  اإلنكـار، ومعنــاه آثرتـم الحيـاة الدنيـا الفانيـة علـى الحي
ـــن هــذه اآليــة أي طعــن فــي  النعيـم الدائـم ...الـخ ))(14) والطبرسـي هنـا لـم يتخـذ م
الصحابـة ولكنـه فسـرها آتفسـير أهـل السـنة بأنـها عتـاب وحـض للمؤمنيـــن لجــهاد 
الكـافرين فـي غـزوة تبـوك وذلـك ألنـها آـانت فـــي وقــت شــدة علــى المســلمين ... 
ويقـول الكاشـاني فـــي تفســيره ( الصــافي ) ((  { ياأيــها الذيــن آمنــوا مــا لكــم إذا 
قيــل لكــم انفــروا فــي ســبيل اهللا اثــاقلتم إلــى األرض...} تباطــأتم مخلديـــن إلـــى 
أرضكـم واإلقامـة بديـارآم، فـي الجوامـــع آــان ذلــك فــي غــزوة تبــوك فــي ســنة 
عشـر بعـد رجوعـهم مـن الطـائف، ( اســـتنفروا فــي وقــت قحــط وقيــظ مــع بعـــد 
الشـقة وآـــثرة العــدو فشــق ذلــك عليــهم ) ثـــم يــروي القمـــي روايــة فــي ســبب 
ــــى  المعرآــة ثـــم يقــول: فــأمر رســول اللـــه �������������������� ( أصحابــه ) (!) بالتــهيؤ إل
ـــن أســلم  تبـوك وهـي مـن بـالد البلقـاء وبعـث إلـى القبـائل حولـه وإلـى مكـة وإلـى م
ـــكره  مــن خزاعــة ومزينــة وجهينــة وحثــهم علــى الجــهاد وأمــر رســول اهللا بعس
فضـرب فـي ثنيـة الـوداع وأمـر أهـل الجـدة أن يعينـــوا مــن ال قــوة بــه ومــن آــان 
عنـده شـيء أخرجــه وحملـوا وقــوو ا وحثـوا علـى ذلـك، ثـم خطـب خطبـــة ورغــب 
ـــد عنــه  النـاس فـي الجــهاد قـال: وقــدمت القبـائل مـن العـرب ممـن اسـتنفروهم وقع
قــوم مــن ( المنــافقين )(!) وغــيرهم ))(15) فــهل القــارىء يستشــــف مـــن آـــالم 
الكاشـاني هـذا مـا يفيـد الطعـن بالصحابـة أو أنــهم رآنــوا إلــى الدنيــا وترآــوا 
الجــهاد ؟! بــل العكــس فــإن آــالم الكاشــاني يؤآــد صحــة تفاســير أهــل الســــنة 
ـــه يلحــظ بــأن الكاشــاني ( اإلثنــا عشــري ) يؤآــد  باإلضافـة إلـى أن القـارىء النبي
أيضـا  علـى صحـة عـدم تقسـيم الصحــابة الـى ثالثــة أقسـام مـن ضمنـها المنافقــــين 
فإنــه ذآـــر أن النبــــي �������������������� أمـــر ( أصحابـــه ) بالتـــهيؤ للجهــــاد وأصحــــاب 
ــو  عـام ــة أي تفيــد جميــع الصحــابة بينمـا ذآـر أنـه قعـد عنـه قـوم مـن المنافقــين فل
آـــان المنافقـــون مـــن جملــة الصحـابـــة آمــــا يدعــــون لقـــال أن قومـــا مـــن ( 
الصحــابة المنافقــين ) قعـدوا عـن الجـــهاد فســبحان اهللا آيــف يجــري الحــق علــى 

ألســنتهم. 

                                                           
(14) مجمع البيان المجلد 3 ص (62). 

(15) تفسير الصافي للفيض الكاشاني جـ2 ص (342ـ343). 



4ـ  وحتـى نسـتطيع أن نكتشـــف إلــى أى ســفاهه وصــل اليــها هــذا التيجــاني فــي 
تفسـيره لكتـاب رب األربـاب دون معرفـة أصـول التفسـير أو الرجـــوع إلــى علمــاء 
ــه  التفسـير، فلـو أردنـا مثـال  أن نفسـر بعـض اآليـات علـى نفـس النمـط الـذي يفسـر ب
التيجـاني اآليـات القرآنيـة فنـــأتي بالمثــال التــالي يقــول اهللا ســبحانه { يأيــها النبــي 
اتـق اهللا وال تطـع المنـافقين والكـــافرين إن اهللا آــان عليمــا حكيمــا  } ( األحــزاب 
1) فلــو أردنــا تفســــيرها حســـب المنطـــق التيجـــاني! فســـيكون المعنـــى: أن اهللا 
ـــدم طاعــة الكــافرين والمنــافقين وهــذا  سـبحانه قـد هـدد نبيـه وأمـره بـأن يتقيـه وبع
دليــل علــى أن النبــي ��������������������لــم يتــق اهللا سبحـــانه فــي دعوتـــه وقـــــام بطاعــــة 
المنـافقين والكفـار...!! أليـس هكـذا يفسـر التيجــاني نصـــوص الكتــاب ويحملــها 
ـــها الرســول بلــغ  مــاال تحتمـل ومثـال آخـر آقولـه سـبحانه فـي سـورة المـائدة { يأي
مـا أنـزل إليـك مـــن ربــك وإن لــم تفعــل فمـــا بلغــت رســـالته واهللا يعصمــك مــن 
ـــــدة 67) وحســـب التفســـير  النــاس إن اللـــه ال يــهدي القــوم الكافـــرين } ( المائ
التيجـاني فسـيكون التفسـير ( أن اللــــه ســبحانه هــدد النبــي �������������������� وأمــره بتبليــغ 
الرسـالة وأنـه إن لـم يبلـغ مـا أنـزل اليـه فإنـه سـيكون آمـن لـم يبلـغ الرســـالة وهــذا 
دليـل علـى أن الرسـول �������������������� مقصــر ومتـهاون فـــي تبليــغ مــا أنــزل إليــه ربــه 
وآـان ال بـد مـن توبيـخ اللــه سـبحانه لـه )!؟ أليـس هكـذا يفسـر التيجـــاني نصــوص 
الكتـاب العظيـم ويحم لـها مـا ال تحتمـل حتـى أتـى باألعـاجيب ... أليـس هـذا تالعـــب 
فـي آتـاب اهللا سـبحانه وامتـهان لقدســـيته وإنــي مــا أردت اإلتيــان بــهذين المثــالين  
إال للتدليـل للقـارىء علـى أن هـذا المفسـر المفـرط آـم يحيـد عـــن الحــق وال يرجــع 
إلـى أصـول التفسـير وأقـوال المفسـرين، وهـو بذلـك سـيجعل آتـاب اهللا ألعوبـة لكـــل 
ـــي األمــرأن التيجــاني  أحمـق أن يقـول فـي آتـاب اهللا مــا يشـاء، والغريـب حقيقــة ف
نفسـه يقـول ( فكتـاب اهللا صــامت وحمــال أوجــه وفيــه المحكــم والمتشــابه وال بــد 
لفهمـه مـن الرجـوع الـى الراسـخين فـي العلــم حسـب التعبـير القرآنــي وإلـــى أهــل 
البيـت حسـب التفسـير النبـوي )(16)!؟ فـــهل رجــع التيجــاني نفســه إلــى الراســخين 
ـــواه وأعمــاه  فـي العلـم وإلـى أهـل البيـت فـي تفسـيره لنصـوص الكتـاب؟! أم اتبـع ه
التحامل على رجــال خـير القـرون، فجـاء ببـهتان مـن القـول لـم يسـبقه إليـه أحـد مـن 

ــالمين!؟   الع
ثـم يقـول التيجـاني (( وقـد جـاء هـذا التـهديد باسـتبدالهم فـي العديـد مـن اآليـات ممـــا 
يـدل داللـة واضحـة علـى أنـهم تثـاقلوا عـن الجـهاد فـي مـرات عديـدة، فقـد جـاء فـي 

ـــالكم ))(17)   قولـه تعـالى { وإن تتولـوا يسـتبدل قومـا  غـيرآم ثـم ال يكونـوا أمث
ـــبيل  أقـول: هـذه اآليـة جـزء مـن اآليـة التـي نزلـت فـي الحـض علـى اإلنفـاق فـي س
ـــي ســبيل  اهللا فاآليـة بكاملـها هـي فـي قولـه تعـالى { هـاأنتم هـؤالء تدعـون لتنفقـوا ف
ـــي وأنتــم الفقــراء  اهللا فمنكـم مـن يبخـل ومـن يبخـل فإنمـا يبخـل عـن نفسـه واهللا الغن

                                                           
(16) ثم اهتديت ص (152). 

(17) المصدر السابق ص (101). 



ـــالكم } وذآــر المفســرون أن اهللا  وإن تتولـوا يسـتبدل قومـا  غـيرآم ثـم ال يكونـوا أمث
تعـالى يقـول للمؤمنيـن هـا أنتـم أيـها النـاس تدعـون لإلنفـاق فـي ســـبيل اهللا وإخــراج 
مـافرض عليكـم فمنكـم مـن يبخـل باإلنفـاق ممـا فـرض عليـه آالزآـاة وغيرهـــا وأن 
مـن يبخـل إنمـا يبخـل عـــن نفســه وينقــص نفســه مــن األجــر وأن اهللا تعــالى هــو 
ــا   الغنـي وأن آـل مـا سـواه فقـير(18) وأمـا قولـه تعـالى  {  وإن تتولـوا يسـتبدل قوم
ــــن طاعـــة اهللا واتبـــاع شـــرعه  غــيرآم ثــم ال يكونــوا أمثــالكم} أي إن تتولــوا ع
ـــامعين وأطــوع هللا منكــم وال يبخلــوا  فسـوف يسـتبدل  بكـم قومـا  غـيرآم  ولكنـهم س
باإلنفـاق فـي سـبيل اهللا(19)  فـهذا هـو تفسـير اآليـــة عنــد مفســري أهــل الســنة آافــة 
ـــاني أن هــذه اآليــة دليــل علــى أن الصحابــة تثــاقلوا عــن  فكيـف يدعـي هـذا التيج
الجـهاد مـرات عديـدة!؟ واآليـة ليـس فيـها ذآـر للجـهاد أصـــال ! فمــن أيــن إذا  جــاء 
التيجـاني بتفسـيره هـذا؟ وهـل هـذا هـو تفسـير الرافضـة، يقـــول أبوعلــي الطبرســي 
ــي  فـي تفسـيره لـهذه اآليـة { هـا أنتـم هـؤالء تدعـون لتنفقـوا فـي سـبيل اهللا } ـ يعن
مـا فـرض عليـهم فـي أموالـهم أي إنمـا تؤمـرون بإخــراج ذلـك وإنفاقـــه فــي طاعــة 
ـــا يبخــل  اللــه ( فمنكـم مـن يبخـل ) بــما فـرض عليـه مـن الزآـاة ( ومـن يبخـل فإنم
عـن نفسـه ) ألنـه يحرمـها مثوبـة جسـيمة ويلزمـــها عقوبــة عظيمــة ... ثــم يقــول ( 
واللـه غنــي ) عمــا عندآـم مـن األمـوال ( وأنتـم الفقـراء ) إلـى مـا عنـد اللــه مـن 
الخـير والرحمـة أي ال يـأمرآم باإلنفـاق لحــاجته ولكـن لتنتفعـــوا بــه فــي اآلخــرة ( 
وإن تتولـوا ) أي تعرضـوا عـن طاعتـه وعـن أمـر رسـوله ( يسـتبدل قومـــا  غــيرآم 
) أمثـل وأطـوع هللا منكـم ( ثـم ال يكونـوا أمثـالكم ) بـل يكونـوا خـــيرا  منكــم وأطــوع 
ـــول فــي تفســيره (( { هــا أنتــم  هــؤالء } إشــارة  هللا...))(20) وهـذا محمـد مغنيـة يق
إلـى األغنيـاء { تدعـون لتنفقـوا فـي سـبيل اهللا } قـال سـبحانه ( تدعـون ) ولـــم يقــل 
ـــن نفــوس األغنيــاء، ويبعثــهم علــى البــذل عــن طيــب  نـأمرآم، وآأنـه يـروض م
ـــن يبخــل فإنمــا  نفـس، وأوضـح مـن هـذه اآليـة فـي ذلـك اإلسـتقراض الحسـن  {وم
ـــة مــن النــار وغضــب الجبــار، وفــي الحديــث  يبخـل عـن نفسـه } ألن البـذل وقاي
حصنـوا أموالكـم بالزآـاة { واهللا الغنـــي وأنتــم الفقــراء } إن ملكــت أيــها اإلنســان 
ــــه وتدبـــيره { وإن تتولــــوا }  الكــون بأرضــه وســمائه، فــأنت مفتقــر إلــى عنايت
ـــي ســبيل اهللا { يســتبدل قومــا  غــيرآم } يســبحون بحمــده  تبخلــوا بالمـال وبذلـه ف
ــــا  وبــأمره يعملــون ))(21)، فــهذا هــو تفســير الطبرســي ومغنيــة لــهذه اآليــة وهم
ــــاني بتفســـيره ذاك؟!  موافقــان لتفســير أهــل الســنة  أيضــا  فمــن أيــن جــاء التيج
ـــهم ال يســتندون علــى أصــول التفســير  والجـواب بسـيط لمـن علـم حقيقـة القـوم ألن
ـــذا المبحــث وإنمــا يســتندون علــى  الـذي حـدده العلمـاء والـذي ذآرتـه فـي بدايـة ه
ـــى أدلــل علــى آالمــي هــذا فســأجدني  مبـدأ اتبـاع الـهوى والكـذب والتنـاقض وحت

                                                           
(18) راجع تفسير البغوي جـ7 ص (291) والقرطبــي جــ8 ص (170) والطـبري جــ11 ص (328 ـ 329) وتفسـير 

البيضاوي جـ2 ص (406). 
(19) تفسير ابن آثير جـ4 ص (196) والبغوي جـ7 ص (291) وفتح القدير جـ5 ص (61). 

(20) مجمع البيان جـ6 ص (48). 

(21) التفسير المبين لمحمد مغنية ص (677 ـ 678). 



مض طـرا  لكـي أسـوق قـول أحــــد مفســري الشــيعة االثـــني عشــرية والــذي يــأتي 
ـــن  بتفســير لهـــذه اآليــة ينـــاقض تفســير التيجــاني والطبرســي..... يقــول علــي ب
ابراهيـم القمـي ((  { هـا أنتـم هـؤالء } ومعنـاه أنتــم يــا هـــؤالء { تدعــون لتنفقــوا 
فـي سـبيل اللــه ـ إلـى قولـه ـ وإن تتولـوا } عـن واليـة أمـير المؤمنيـن عليـه الســالم 
{ يسـتبدل قومـا غـيرآم } قـال: يدخلـهم فـي هـــذا األمــر [ أي واليــة علــي ] { ثــم 
ال يكونــوا أمثــالكم } فــي معــاداتكم وخالفكــم وظلمكــم آلل محمـــد �������������������� ))(22)! 
ـــة الحقــة أمفســرون متنــاقضون تمــام التنــاقض آليــة  فـأقول لطـالب الحـق والهداي
واحـدة محكمـة خـير أم تفســـير واحــد لمفســري أهــل الســنة يســتند علــى أصــول 
ــــق واحـــد  ال يتعـــدد وأن  التنـــاقض  التفســير وقواعــده؟! ويكفــي أن أقــول أن الح

ـــار؟!  واالضطـراب عالمـة علـى البطـالن فـأي الطريقيـن ياطـالب الحـق تخت
ثـم يسترسـل فيقـول (( وآقولـه تعـالى أيضـا  { ياأيـها الذيـن آمنـــوا مــن يرتــد منكــم 
عـن دينـه فسـوف يـأتي اهللا بقـوم يحبـهم ويحبونـه أذلـة علـى المؤمنيـــن أعــزة علــى 
ـــك فضــل اهللا يؤتيــه  الكـافرين يجــاهدون فـي سـبيل اللــه وال يخـافون لومـة الئـم ذل

من يشــاء واهللا واسـع عليـم } ))(23)  أقـول: 
1ـ هـذه اآليـة أعظـم دليـل علـى عظمـة هـــؤالء الصحابــة وأنــهم هــم المقصــودون 
بـها فقـد روى جمـع مـن المفسـرين أنـها نزلـت فـي أبـي بكـر وأصحابـــه ذآــر ذلــك 
ـــن  الحسـن والضحـاك وقتـادة وابـن جريـج(24) وذآـر الطـبري فـي تفسـيره أن عليـا  ب
أبـي طـالب قـال نزلـت فـي أبـي بكـر وأصحابـــه!! وقــال بعــض المفســرين نزلــت 
ــل  فـي األنصـار وقـال بعضـهم فـي أهـل اليمـن قـوم أبـي موسـى األشـعري وعلـى آ
ــي  حـال اآليـة عامـة فـي آـل هـؤالء وال شـك أن أولـهم أبوبكـر وعمـر وعثمـان وعل
ـــيره عنــد ذآــر اآليــة ((..  ثـم بقيـة الصحابـة، ويؤآـد علـى ذلـك الطبرسـي فـي تفس
واختلف فيمن وصــف بـهذه األوصـاف منـهم فقيـل هـم أبـو بكـر واصحابـه الذيـن 
ــدي  قـاتلوا أهــل الـردة عـن الحسـن وقتـادة والضحـاك، وقيـل هـم األنصـار عـن الس
وقيـل هـم أهـل اليمـن عـن مجـاهد .... وقيـل أنـهم أهـل فـارس ..... وقيـل هـــم أمــير 

ـــى (ع) وأصحابــه ))(25)   المؤمنيـن عل
2ـ ولكــي أدلــل علــى أن الصحابــة وفــــي مقدمتـــهم الخلفـــاء األربعـــة هـــم أول 
الداخليـن فـي عمـوم هـذه اآليـة، أن اهللا يقـول فيـها { فسـوف يـــأتي اهللا بقــوم يحبــهم 
ويحبونــه  } وال شــك ان اهللا يحــب صحابــة نبيــه �������������������� الذيــــن آووه ونصـــروه 
ـــبحانه إذ يقــول { والســابقون األولــون مــن  وجـاهدوا معـه فاسـتحقوا رضـى اهللا س
المهــاجرين واألنصـار والذيـن اتبعوهـم بإحســـان رضــي اهللا عنــهم ورضــوا عنــه 
وأعـد لـهم جــنات تجــري مـن تحتـها األنـهار خــالدين فيـها أبـدا  ذلـك الفـوز العظيــم 

                                                           
(22) تفسير القمي جـ2 ص (284). 

(23) ثم اهتديت ص (101 ـ102). 

(24) تفسير الطبري جـ4 ص (622 ـ 623) وراجع القرطبي جـ6 ص (142 ـ 143) والبغــوي جــ3 ص (69) وفتـح 

القدير جـ2 ص (77) والمحرر الوجيز جـ5 ص (134). 
(25) مجمع البيان جـ2 ص (122 ـ 123). 



ـــه { لقــد رضــي اللـــه عــن المؤمنيــن إذ يبــايعونك تحــت  } ( التوبـة 100) وقول
الشجــرة فعلــم مــا فــي قلوبـهم فـأنزل السـكينة عليـــهم وأثابــهم فتحــا  قريبــا  ...} ( 
ــــت  الفتـــح 18 ـ 19) وال شـــك أن المـــهاجرين واألنصـــار والذيـــن بـــايعوه تح
ـــهم موجــب  الشـجرة هـم الصحابـة الكـرام وأسـبقهم الخلفـاء األربعـة، رضـي اهللا عن
للمحبــة أيضــا ، أمــا قولــه ( أذلــة علــى المؤمنيــن أعــزة علــى الكــافرين ) دليـــل 
ـــل  واضــح وصفــة الزمــة ألصحــاب النبــي �������������������� وأولــهم أبوبكــر وعمــر بدلي
ـــاء بينــهم  قولـه تعـالى  { محمـد رسـول اللــه والذيـن معـه أشـداء علـى الكفـار رحم
...} ( الفتــح 29)  وال يختلــف إثنــان بـــأن الذيـــن مـــع محمـــد �������������������� وأولـــهم 
صاحباه أبــو بكـر وعمـر ثـم عثمــان ثـم علــي ثـم األمثـل واألمثـل وفـي الحديـث أن 
ـــي بــأمتي أبوبكــر..))(26) وأمــا قولــه { يجــاهدون  النبـي �������������������� قـال (( أرحـم أمت
ـــافون لومــة الئــم } فمعلــوم أن الصحابــة آــانوا مــن أوائــل  فـي سـبيل اهللا وال يخ
ــــره  المجــاهدين فــي ســبيل اهللا واآليــات التــي تؤآــد ذلــك تمــأل القــرآن لمــن تدب
ـــر فــهذه صفــة دائمــة لــهم، فــال يعقــل  وأحـاديث النبـي �������������������� أشـهر مـن أن ت ذآ
لمــن اســتخدم عقلــــه أن ي ع ت ق ـــد  م عت ق ـــدا  أن الصحابـــة ارتـــدوا بدليـــل اآليـــة ألن 
ـــن خـــالفة أبــي بكــر قــاتلوا ( المرتديــن ) وانتصــروا عليهـــم  الصحــابة فــي زم
فــال يعقــل أن ينتصــــر المرتــدون علــى المؤمنيــن فــإن آــان العكــس فقــد ظــهر 
الحـــق والحمـــد هللا رب العــالمين وال شـــك أن هـــذا الجــهاد دليــــل أيضـــا  علـــى 
ـــي ســبيل اهللا عــز وجــل  صحـة خالفـة (( أبـي بكـر وعمـر وعلـى ألنـهم جـاهدوا ف
فـي حيـاة النبـي �������������������� وقاتلــوا المرتديـن بعــده ومعلـوم أن مـــن آــانت فيــه هــذه 

الصفـات فـهو ولـي هللا تعـــالى ))(27)  
3ـ والتيجــاني عندمــا ذآر هــذه آليــة وعدهــا مــن الدالئــل البينــات علــى ارتـــداد 
الصحابـة أراد بذلـــك أن يبيــن أن القــوم الذيــن يحبــهم اهللا ويحبونــه واألذلــة علــى 
المؤمنيــن األعــزة علــى الكــافرين والذيــن يجــاهدون فــي ســبيل اهللا وال يخـــافون 
لومـة الئـم هـم علـي وأصحــابه!؟ ولهـــذا أيضــا  يـقــول علــي القمــي فـــي تفســيره 
لـهذه اآليـة (( وأمـا قـولــه { ياأيـها الذيـن آمنـوا مـن يرتـد منكـم عـــن دينــه فســوف 
ــــى المؤمنيـــن أعـــزة علـــى الكـــافرين  يــأتي اهللا بقــوم يحبــهم ويحبونــه أذلــة عل
يجـاهدون فـي سـبيل اهللا } قـال: هـو مخاطبـة ألصحـــاب رســول اهللا �������������������� الذيــن 
غصبـوا آل محمـــد حقــهم وارتــدوا عــن ديــن اهللا (!!!) { فســوف يــأتي اهللا بقــوم 
ـــي القــائم عليــه الســالم وأصحابــه (!!!!) { يجــاهدون  يحبـهم ويحبونـه } نزلـت ف
فـي سـبيل اهللا وال يخـــافون لومــة الئــم}..))(28)  ومــع ســفاهة هــذا القــول ونتانتــه 
ــــره الخمـــس  ومخـــالفته للواقـــع وللتــاريخ فــإن القـــائم ـ والــذي لــم يتجــاوز عم
ـــع ذلــك ال بــد مـــن أن أقـــول إذا  سـنوات!! ـ  لـم يخــرج حتــى هـذه السـاعة!؟ وم

                                                           
(26) سنن الترمذي جـ5 آتاب المناقب برقم (3790) وراجع صحيح الترمذي برقم (2981). 

(27) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي جـ6 ص (143) بتصرف يسير. 

(28) تفسير القمي جـ1 ص (177 ـ 178). 



آـانت هــذه اآليــة نزلـت فــي القــائم الخيـالي الـذي لـم يتجــاوز الحلــم ( وأصحابــه 
) فـهلموا معـا  لنلقـي نظـــرة ونعــرف آيــف آــان جــهاد أصحــاب اإلمــام الوصــي 
ـــم ( الســابقون )  ـ ومــن مصــادر الشـــيعة ـ  وأوالده االثنـي عشـر مـن ألسـنتهم وه
لنسـتطيع أن نحــدد مســـتقبل الجــهاد علـــى يــد القــائم الخيــالي وأصحـــابه وهــم ( 
الالحقـون ) لـيرى القـارئ وطـالب الحـق  هـل هـذه اآليـة تنطبـــق عليــهم؟ ومــن 
آتبكـم ندينكـــم، يقــول علــي بــن أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه فــي آتــاب ( نــهج 
البالغـة ) وهـو عندهـم مـن أصـدق الكتـب يصـف جـهاد أصحابـه (( أمـا بعـد، فـــإن 
ـــوى ودرع  الجـهاد بـاب مـن أبـواب الجنـة فتحـه اهللا لخاصـة أوليائـه وهـو لبـاس التق
اهللا الحصينـة وج ن ت ـه  الوثيقـة فمـن ترآـه رغبـة عنـه ألبســـه اهللا ثــوب الــذل وشــمله 
البـالء ود ي ـث  بالصغـار والق م ـاءة، وضـرب علـى قلبـه باألسـداد وأديـــل الحــق منــه 
بتضييــع الجــهاد وســيم الخســف، ومنــع النصــف. أال وإنــي قــد دعوتكــــم لقتـــال 
ـــا  وقلــت لكــم اغزوهــم قبــل أن يغزوآــم  هـؤالء القـوم ليـال  ونـهارا ، وسـرا  وإعالن
فـواهللا مـا غـزي قـوم قـط فـي عقـر دارهـم إال ذلـوا، فتواآلتـم وتخـاذلتم حتــى شــنت 
ـــت  عليكــم الغــارات وملكــت عليكــم األوطــان(29) ..... فيــا عجبــا ! عجبــا  واهللا يمي
القلـب ويجلـب الـهم مـن اجتمـاع هـؤالء القـوم علـــى باطلــهم وتفرقكــم عــن حقكــم 
ـــم وال تغــيرون وت غ ــز و ن  فقبحـا  لكـم وترحـا  حيـن صرتـم غرضـا  ي رمـى ي غـار عليك
وال ت غ ـزون، وي عصـى اهللا وترضـون، فـإذا أمرتكـــم بالســير إليــهم فــي أيــام الحــر 
قلتـم هـذه ح مـا ر ة  القي ـظ(30) أمـهلنا يسـبخ عنـا الحـر وإذا أمرتكـــم بالســير إليــهم فــي 
الشتاء قلتم هــذه ص بـا ر ة  الق ـر (31) أمـهلنا ينسـلخ عنـا الـبرد آـل هـذا فـرارا  مـن الحـر 
والقـر تفـــرون فــأنتم واهللا مــن الســيف أفــر(!!) ياأشــباه الرجــال وال رجــال (!!) 
ـــة،  حلـوم األطفـال عقـول ربـات الحجـال، لـوددت أنـي لـم أراآـم ولـم أعرفكـم معرف
واهللا جــرت ندمــا وأعقبــت ســدما  فــأذلكم اهللا، لقــد مألتــم قلبــي قي حــــا ، وشـــحنتم 
صـدري غيظـا  وجرعتمونـي ن غـب الت ـهام أنفاســـا ، وأفســدتم علــى رأيــا  بالعصيــان 
ـــة  والخــذالن.....))(32) ويقــول فــي موضــع آخــر يصفــهم (( أيــها النــاس المجتمع
أبدانـهم المختلفـة أهواؤهـم آالمكـم ي وهـي الص ـم  الص ـالب وفعيلكـم يطمـــع فيكــم 
األعـداء تقولـون فـي المجـالس آيـت وآيـت فـإذا جـاء القتـــال قلتــم ح ي ــد ي ح ي ــاد (33) 
ـــاز بكــم فقــد فــاز واهللا بالســهم األخيــب  .... المغـرور واهللا مـن غررتمـوه، ومـن ف
ـــت واهللا ال أصــدق قولكــم وال  (!) ومـن رمـى بكـم فقـد رمـى بـأفوق نـاصل، أصبح
أطمـع فـي نصرآـم وال أوعـد العدوبكـم.....))(34) ويقـول فـي موضــع آخــر يصفــهم 
(( أف لكــم! لقــد ســئمت عتــابكم، أرضيتــم بالحيــاة الدنيــا مــن اآلخــرة عوضــا ؟ 
وبـالذل مـن العـز خلفـا(35) إذا دعوتكـم إلـى جـهاد عدوآـم دارت أعينكـــم آــأنكم مــن 

                                                           
(29) فيا للعزة!؟ 

 (30) شدة الحر.  

(32) نهج البالغة ص (88 ـ 91). ط مكتبة األلفين. 

(33) آلمة يقولها الهارب! 

(34) راجع نهج البالغة ص (94 ـ 96). 

(35) هؤالء الذين أتى اهللا بهم يجاهدون خلفا  ألبي بكر وعمر والصحابة المرتدين! فكيف بالقائم وأصحابه؟! 



المـوت فـي غمـــرة، ومــن الذهــول فــي ســكرة يرتــج عليكــم حــواري فتعمــهون، 
ـــون.....مــا أنتــم إال آــإبل ضــل رعاتــها فكلمــا  فكـأن قلوبكـم مأ ل وسـة فـأنتم ال تعقل
ــــر اهللا ســعر نــار الحــرب أنتــم  جمعـت مـن جـانب انتشـرت مـن آخــر، لبئـس لعم
تكـادون وال تكيـدون وتنتفـض أطرافكـــم فــال تمتعضــون ال ينــام عنكــم وأنتــم فــي 
ـــم يقــول فــي موضــع آخــر (( الذليــل واهللا مــن نصرتمــوه،  غفلـة ساهــون))(36) ث
ومـن رمـى بكـم فقـد ر مـــي بــأفق نــاصل، وإنكــم واهللا لكثــير فــي الباحــات، قليــل 
ــــون الحـــق  تحــت الرايــات.....أضــرع اهللا خدودآــم(37) وأتعــس ج د ودآــم ال تعرف
ــــاطل، وال تبطلـــون البـــاطل آإبطـــالكم الحـــق ))(38) ويقـــول فـــي  آمعرفتكــم الب
موضـع آخـر (( اسـتنفرتكم للجـهاد فلـم تنفـروا، وأسـمعتكم فلـم تســـمعوا، ودعوتكــم 
ـــم تقبلــوا.....ثــم يقــول: لــوددت واهللا  سـرا  وجـهرا  فلـم تسـتجيبوا، ونصحـت لكـم فل
ــــي عشـــرة منكـــم  أن معاويــة صــارفني بكــم صــرف الدينــار بــالدرهم فــأخذ من
وأعطـاني رجـال  منـهم ))(39)!!!؟ وقـال الحسـن بــن علــي رضــي اهللا عنــه واصفــا  
شــيعته األفــذاذ! بعــد أن طعنــوه (( أرى واهللا أن معاويــة خــير لــي مــــن هـــؤالء 
يزعمـون أنـهم لـي شـيعة ابتغـوا قتلـي وانتـهبوا ثقلـي وأخـذوا مـالي، واهللا لئـــن آخــذ 
مـن معاويـة عـهدا  أحقـن بـه دمـي واومـن بـه فـي أهلـــي، خــير مــن أن يقتلونــي 
ـــي ))(40)!؟ وهــذا الحســين رضــي اهللا عنــه يوجــه آالمــه  فتضيـع أهـل بيتـي وأهل
إلـى أبطـال الشـيعة فيقـــول (( تب ــا  لكــم أيتــها الجماعــة وترحــا  وبؤســا  لكــم حيــن 
ــــان فـــي  اســتصرختمونا ولــهين، فأصرخنــاآم موجفيــن، فشــحذتم علينــا ســيفا  آ
أيدينـا، وحمشـتم علينـا نـارا  أضرمناهـا علـى عدو آـم وعدو نـا، فـأصبحتم إلبـــا  علــى 
أوليـائكم، ويـدا  علـى أعدائكـم مـن غـير عـــدل  أفشــوه فيكــم، وال أمــل أصبــح لكــم 
ـــالت إذ آرهتمونــا والســيف مشــيم،  فيـهم، وال ذنـب آـان منـا إليكـم، فـهال لكـم الوي
والجــأش طامـــن...))(41) وهـــذا محمـــد الباقـــر خـــامس األئمـــة االثـــــني عشـــر 
ـــة أرباعــهم لنــا  يصـف شيعــته بقولــه (( لـو آـان النـاس آلـهم لنـا شـيعة لكـان ثالث
شـكاآا  والربـع اآلخـــر أحمــق ))(42)!! وأمــا بالنســبة لإلمــام موســى جعفــر ســابع 
األئمـة فيكشـف عـن أهـل الـردة الحقيقيـون فيقـول (( لـو مـيزت شـيعتي لـــم أجدهــم 
إال واصفــة ولــو امتحنتــهم لمــا وجدتــهم إال مرتديــن (!!!!) ولــو تمحصتــهم لمـــا 
خلـص مـن األلـف واحـد (!؟) ولـو غربلتـهم غربلـــة لــم يبــق منــهم إال ماآــان لــي 
ـــا شــيعة علــي مــن  انـهم طالمـا اتكـوا علــى األرائـك، فقـالوا: نحـن شـيعة علـي إنم
صـدق قولـه فعلـه ))(43) فـإذا آـانت هـذه صفـات شـــيعة علــي وأوالده فلســت أدري 

                                                           
(36) نهج البالغة ص (104 ـ 105). 

(37) أي أذل اهللا وجوهكم. 

(38) نهج البالغة ص (143 ـ 144). 

(39) المصدر السابق ص (224). 

(40) اإلجتجاج للطبرسي جـ2 ص (290). 

(41) المصدر السابق جـ2 ص (300). 

(42) رجال الكشي ص (179). 

(43) الروضة من الكافي جـ8 ص (191) تحت ( إنما شيعة علي من صدق قوله فعله ) رقم (290). 



واهللا آيـف سـيكون حـال شـيعة القـائم آخـر األئمـة والـذي لـم يبلـغ الحلـم فاللـهم ســـل م 
سـل م!!؟ ...وبعدمـا  يوبـخ علـي أصحابـه آـــل هــذا التوبيــخ ال ينســى أن يــأتي لــهم 
بنمـوذج محتـذى لكـــي يتأســوا بــه فيتعظــوا فــال يجــد إال الصحابــة ( المرتديــن ) 
ـــاب محمــد �������������������� فمــا أرى أحــدا  يشــبههم منكــم (!!)  فيقـول (( لقـد رأيـت أصح
لقـد آـانوا يصبحـون شـعثا  غـبرا  وقـد بـاتوا سـجدا  وقيامـا ، يراوحـون بيـــن جباهــهم 
ـــادهم آــأن بيــن أعينــهم رآــب  وخدودهـم، ويقفـون علـى مثـل الجمـر مـن ذآـر مع
المعــزي مــن طــول ســجودهم، إذا ذآــر اهللا هملــت أعينــهم حتــى تبــل جيوبـــهم، 
ومــادوا آمــا يميــد الشــجر يــوم الريــح العــاصف خوفــا  مــــن العقـــاب ورجـــاء  
ـــن النبــي �������������������� بقولــه ((  للثـواب(44) ))(45) ثـم يصـف قتالـه مـع الصحابـة فـي زم
ولقـد آنـــا مــع رســول اهللا �������������������� نقتــل آباءنــا وأبناءنــا وإخواننــا وأعمامنــا، مــا 
يزدنـا ذلـك إال إيمانـا  وتسـليما  ومضينـا علـــى الل ق ــم، وصــبرا  علــى مضــض األلــم 
وج ـد ا  فـي جـهاد العـد و، ولقـــد آــان الرجــل منــا واآلخــر مــن عدونــا يتصــاوالن 
ـــأس المنــون فمــرة لنــا  تصـاول الفحليـن يتخالسـان أنفسـهما أيـهما يسـقي صاحبـه آ
مـن عدونـا، ومـرة لعدونـا منـا فلمـــا رأى اهللا صدقنــا أنــزل بعدونــا الكبــت وأنــزل 
علينـا النصـر، حتـى اسـتقر اإلسـالم ملقيـا جرانـه ومتبو ئـا  أوطانـه ولعمـري لـو آنــا 
نـأتي مـا أتيتـم(46)، مـا قـام للديـــن عمــود وال اخضــر  لاليمــان عــود (!!) وأيــم اهللا 
لتحتلبنـها دمـا  ولتتبعنـها ندمـا  ))(47) فـهؤالء هـم أصحـــاب علــي وأوالده رضــي اهللا 
عنـهم وأولئـك هـم صحابـة النبـي �������������������� فـي نظـر علـي أيضـا  ومـن حـــبر آتبكــم، 
ولكـن يـأبى التيجـاني والقمـي وأشـياعهما إال مخالفـة المعقـــول والرضــا بمــا تحــار 
ـــن أبــي طــالب رضــي  منـه العقـول، فـال أسـتطيع وصفـهم إال آمـا وصفـهم علـي ب
اللـــه عنــه بقولــه ( ال تعرفــون الحــق آمعرفتكــم البــــاطل وال تبطلـــون البـــاطل 

آإبطـالكم الحـــق ))!؟ 
ثـم يسترسـل فيقـول (( ولـو أردنـا اسـتقصاء مـا هنـالك مـــن اآليــات الكريمــة التــي 
ـــى وتكشــف بوضــوح عــن حقيقــة هــذا التقســيم الــذي يقــول بــه  تؤآـد هـذا المعن
ـــة الســتوجب ذلــك آتابــا  خاصــا ، وقــد  الشـيعة بخصـوص هـذا القسـم مـن الصحاب
عـبر القـرآن الكريـم عـن ذلـك بـأوجز العبـارات وأبلغـها حيـن قـال: ( ولتكـــن منكــم 
أمـة يدعـون إلـى الخـير ويـأمرون بـــالمعروف وينــهون عــن المنكــر وأولئــك هــم 
المفلحــون، وال تكونــوا آــالذين تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءتــهم البينــــات 
ـــن اســودت  وأولئـك لـهم عـذاب عظيـم، يـوم تبيـض وجـوه وتسـود وجـوه، فأمـا الذي
ـــم بعــد إيمــانكم فذوقــوا العــذاب بمــا آنتــم تكفــرون، وأمــا الذيــن  وجوهـهم أآفرت
ـــم فيــها خــالدون ) صــدق اهللا العلــي العظيــم،  ابيضـت وجوهـهم ففـي رحمـة اهللا ه
وهـذه اآليـات آمـا ال يخفـى علـى آـل بـاحث مطلـــع تخــاطب الصحابــة وتحذرهــم 

                                                           
(44) هؤالء الذين يقول عنهم التيجاني والقمي مرتدون. 

(45) نهج البالغة ص (225). 

(46) يقصد أصحابه. 

(47) نهج البالغة ص (129 ـ 130). 



مـن التفرقـة واالختــالف مـن بعــد مـا جـاءهم البينـات وتتوعدهـم بـــالعذاب العظيــم 
ــــن  وتقســمهم إلــى قســمين قســم يبعــث يــوم القيامــة بيــض وهــم الشــاآرون الذي
ـــن ارتــدوا بعــد األيمــان  اسـتحقوا رحمـة اهللا، وقسـم يبعـث مسـود الوجـوه وهـم الذي

وقـد توعدهـم اهللا سـبحانه بـالعذاب العظيـم ))(48)  أقــول: 
1ـ قـال المفسـرون فـي تفسـير هـذه اآليـة (( ولتكـن منكـــم أيــها المؤمنــون جماعــة 
يدعـون النـاس إلـــى الخــير واإلســالم وشــرائعه (ومــن) فــي منكــم للتبعيــض ألن 
ـــالمعروف والنــهي عــن المنكــر مــن فــروض الكفايــات، وينهونــهم عــن  األمـر ب
الكفـــر بـــاهللا وتكذيـــب محمـــد ��������������������، وقولـــه { وال تكونـــوا آـــالذين تفرقــــوا 
ـــهود والنصــارى، وقــال بعضــهم هــم  واختلفـوا...} قـال جمـهور المفسـرين هـم الي
المبتدعـة مـــن هــذه األمــة وقــال أبــو أمامــة: هــم الحروريــة ))(49)(( وأمــا قولــه 
ـــي  تعــالى { يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه...} فقــد اختلــف أهــل التفســير ف
تعيينـهم فقـال ابـن عبـاس: تبيـض وجـوه أهـل الســـنة وتســود وجــوه أهــل البدعــة، 
ـــن البصــري: هــم المنــافقون آــانوا أعطــوا آلمــة اإليمــان بألســنتهم،  وقـال الحس
وأنكروهـا بقلوبـهم وأعمالـهم، وقـال أبـــو أمامــة: هــم الخــوارج فعــن أبــي غــالب 
قـال: رأى أبـو أمامـة رؤوسـا  منصوبـة علـى درج دمشـق فقـال أبـــو أمامــة: آــالب 
النـار شـر قتلـى تحـت أديـم السـماء، خـير قتلـى مـن قتلـوه، ثـــم قــرأ { يــوم تبيــض 
ــود وجـوه } إلـى آخـر اآليـة، قلـت ألبـي أمامـة: أنـت سـمعته مـن رسـول  وجوه وتس
ـــا  أو أربعــا   اهللا صلـى اهللا عليـه وسـلم قـال: لـو لـم أسـمعه إال مـرة أو مرتيـن أو ثالث
ـ حتـى عـد سـبعا  ـ مـــا حدثتكمــوه  ))(50) وعــن قتــادة هــم المرتــدون، وقيــل عنــه 
أيضـا :هـم أهـل البـدع فعـن أسـماء بنـت أبـي بكـر قـالت: قـال رســول اهللا �������������������� (( 
إنـي فرطكـــم علــى الحــوض حتــى أنظــر مــن يــرد علــي  منكــم وســيؤخذ نـــاس 
ـــدك؟  دونــي، فـأقول: يـارب منـي ومـن أمتـي، فيقـال لـي هــل شـعرت مـا عملـوا بع
ـــي بــن آعــب: هــو اإليمــان  واهللا مـا برحـوا يرجعـون علـى أعقابـهم ))(51) وقـال أب
الــذي آــان قبــل االختــالف فــي زمــان آدم، حيــن أخــذ منــهم عــهدهم وميثاقـــهم 
ـــلمين. وقــال  وأقـروا آلـهم بالعبوديـة وفطرهـم علـى اإلسـالم فكـانوا أمـة واحـدة مس
ـــن بــدل أو غــير أو ابتــدع فــي  القرطبـي ((واألحـاديث فـي هـذا المعنـى آثـيرة، فم
ـــم يــأذن بــه اهللا فــهو مــن المطروديــن عــن الحــوض  ديـن اهللا مـاال يرضـاه اهللا ول
ــــة  المبتعديــن منــه مســودي الوجــوه، وأشــدهم طــردا  وإبعــادا  مــن خــالف جماع
المســلمين وفــارق ســبيلهم آــالخوارج علــى اختــالف فرقــها، والروافــض علـــى 
ـــون  تبــاين ضاللــها (!!) والمعتزلــة علــى أصنــاف أهـــوائها، فــهؤالء آلــهم مبدل

                                                           
(48) ثم اهتديت ص (102). 

(49) جامع القرطبي جـ4 ص (107) وراجع البغوي جـ2 ص (86). 
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(51) تفسير البغوي جـ2 ص (88). 



ـــر الطــبري (( وأولــى األقــوال التــي ذآرناهــا  ومبتدعــون...))(52) وقـال ابـن جري
في ذلك بالصــواب القــول الـذي ذآرنــاه عـن أبـي بـن آعـب أنـه عنـى بذلـك جميـع 
ــــر وا  الكفـار، وأن اإليمــان الـذي يوبخـون علـى ارتدادهـم عنــه هــو ايمـان الـذي أق
ـــل لــهم { ألســت بربكــم قــالوا بلــى شــهدنا }  ))(53) فــهذه هــي أقــوال  بـه يـوم قي
ــول اهللا  المفسـرين لـهذه اآليـة فـهل تـرى رعـاك اهللا أحـدا  منـهم قـال هـم صحابـة رس
�������������������� وفـي مقدمتـــهم الخلفــاء الثالثــة؟! فلســت أدري واهللا مــن أيــن يــأتي هــذا 

ــير.  التيجـاني بتلكـم التفاس
2ـ أمـا بالنسـبة لمفسـري الشـيعة فســـوف أســوق بعــض أقوالــهم فــي تفســير هــذه 
ـــور وســط ظلمــات التيجــاني، يقــول  اآليـة حتـى تتضـح الصـورة أآـثر ويظـهر الن
ــــوا  الفضــل الطبرســي فــي مجمــع البيــان عنــد تفســير هــذه اآليــة (( { وال تكون
آـالذين تفرقــوا } فـــي الديــن وهـــم اليــهود والنصــارى ( واختلفــوا ) قيــل معنــاه 
تفرقــوا أيضــا  .......{ يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه } وإنمــا تبيــــض فيـــه 
الوجـوه للمؤمنيـن ثوابـا  لـهم علـى اإليمـان والطاعـة وتسـود فيـــه الوجــوه للكــافرين 
ـــودت  عقوبـة لـهم علـى الكفـر والسـيئات بداللـة مـابعده وهـو قولـه { وأمـا الذيـن اس
وجوهـهم أآفرتـم بعـد إيمـانكم } أي يقـال لـهم أآفرتـم بعـــد ايمــانكم واختلــف فيمــن 
عنوا بــه علـى أقـوال: أحدهـا: أنـهم الذيـن آفـروا بعـد إظـهار اإليمـان بالنفـاق...عـن 
الحسـن، وثانيـهما: أنـهم جميـع الكفـار إلعراضـهم عمـا وجـــب عليــهم اإلقــرار بــه 
ـــم قــالوا بلــى فيقــول أآفرتــم  مـن التوحيـد حيـث أشـهدهم علـى أنفسـهم ألسـت بربك
ـــل الكتــاب آفــروا  بعـد إيمـانكم يـوم الميثـاق عـن أبـي بـن آعـب، وثالثـهما: أنـهم أه
بــالنبي �������������������� بعــد إيمانــهم بــه...عــن عكرمــــة واختـــاره الزجـــاج والجبـــائي، 
ورابعـها: أنـهم أهـل البـدع واألهــواء مـن هــذه األمــة عـــن علــي (ع) ومثلــه عــن 
ــــي �������������������� أنــه قـــال والــذي  قتـادة أنـهم الذيـن آفـروا بـاالرتداد، ويـروى عـن النب
ـــث ذآــره الثعلبــي فــي تفســيره، فقــال  نفسـي بيـده لـيردن علـى الحــوض.....الحدي
أبـو أمامـة البـاهلي: هــم الخــوارج ويـروي عـن النبـي  أنـــهم يمرقــون مــن الديــن 
ـــهذه اآليــة ولــم  آمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة ....))(54) فـها هـو تفسـير الطبرسـي ل
ــا  يذآـر أبـدا  أن اآليـة تعنـي الصحابـة بحـال مـع أنـه ذآـر أربعـة أقـوال لتفسـيرها أم
حديــث مــا يســمى بــالحوض فــالمقصود بــه هــم المرتــدون وأهــل األهـــواء 
ـــك الطبرســي وســيأتي بــالمبحث القــادم  آـالخوارج ومـن نحـا نحوهـم آمـا ذآـر ذل
زيـادة توضيـح لـهذا الحديـث، أمـا بالنسـبة لتفسـير الصـافي للفيـــض الكــاشاني فقــد 
ــــة قولـــه (( وال تكونـــوا آـــالذين تفرقـــوا ـ آاليـــهود  ذآــر فــي تفســير هــذه اآلي
والنصـارى اختلفـوا فـي التوحيـد والتنزيـه وأحـوال اآلخـرة ـ مـــن بعــد مــا جاءتــهم 
ـــة لالتفــاق عليــه...... يــوم تبيــض  البينـات ـ اآليـات والحجـج المبينـة للحـق الموجب
ـــات عــن ظــهور بهجــة الســرور وآآبــة الخــوف  وجـوه وتسـود وجـوه ـ آناي

                                                           
(52) القرطبي جـ4 ص (108). 
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فيـه......فأمـا الذيـن اسـودت وجوهـهم أآفرتـم بعـــد إيمــانكم ـ علــى إرادة القــول أي 
فيقـال لـهم أآفرتـم والـهمزة للتوبيـخ والتعجـــب مــن الــهم فــي المجمــع عــن أمــير 
ـــل البــدع واألهــواء واآلراء الباطلــة مــن هــذه األمــة وعــن  المؤمنيـن (ع) هـم أه
النبـي �������������������� والـذي نفسـي بيـده لـيردن علـــي الحــوض .......الحديــث))(55) وهــذا 
ــــة هـــم صحابـــة  التفســير آســابقه وال يوجــد أي تصريــح بــأن المقصوديــن باآلي
رسـول اهللا ��������������������، ولكـن القمـي أورد فـي تفسـيره لـــهذه اآليــة حديثــا  عجيبــا  ..(( 
قـال علـى بـن ابراهيـم القمـي فـي قولـه { يـوم تبيـض وجـــوه وتســود وجــوه ـ إلــى 
ـــالدون } فإنــه حدثنــي أبــي، عــن صفــوان بــن  قولـه ـ ففـي رحمـة اهللا هـم فيـها خ
ــي  يحـي، عـن أبـي الجـارود، عـن عمـران بـن هيثـم، عـن مـالك بـن ضمـرة، عـن أب
ذر رحمـة اهللا عليـه قـال لمـا نزلـت هـذه اآليـة { يـوم تبيـض وجـــوه وتســود وجــوه 
} قـال رسـول اهللا �������������������� : يـــرد علــى أمتــي يــوم القيامــة علــى خمــس رايــات، 
فرايـة مـع عجـل هـذه األمـة فسـألهم: مـا فعلتـم بـالثقلين مـــن بعــدي، فيقولــون: أمــا 
ــــاه وراء ظـــهورنا، وأمـــا األصغـــر فعادينـــاه وأبغضنـــاه  األآــبر فحرفنــاه ونبذن
ـــة  وظلمنـاه، فـأقول: ردوا النـار ظمـآء مظمئيـن، مسـودة وجوهكـم ثـم تـرد علـي راي
ـــون: أمــا  مـع فرعـون هـذه األمـة، فـأقول لـهم : مـا فعلتـم بـالثقلين مـن بعـدي، فيقول
األآـبر فحرفنـاه ومزقنـاه وخالفنـاه، وأمـا األصغـــر فعادينــاه وقاتلنــاه، فــأقول رد وا 
النـار ظمـآء مظمئيـن مسـودة وجوهكـم ثـم تـرد علـي رايـة مـع سـامري هـذه األمــة، 
ـــا وترآنــاه،  فـأقول لـهم: مـا فعلتـم بـالثقلين مـن بعـدي، فيقولـون: أمـا األآـبر فعصين
ـــار  وأمــا األصغــر فخذلنــاه وضيعنــاه، وصنعنــا بــه آــل قبيــح، فــأقول: ردوا الن
ـــوارج  ظمـآء مظمئيـن مسـودة وجوهكـم، ثـم تـرد علـي رايـة ذي الثديـة مـع أول الخ
ـــم بــالثقلين مــن بعــدي، فيقولــون: أمــا األآــبر ففرقنــاه  وآخرهـم فأسـألهم: مـا فعلت
ـــا األصغــر فقاتلنــاه وقتلنــاه، فــأقول: ردوا النــار ظمــآء مظمئيــن  وبرئنـا منـه وأم
مسـودة وجوهكـم، ثـم تـرد علـي رايـة مـع إمـام المتقيـن وسـيد الوصييـن وقـائد الغــر 
المحجليـن، ووصـــي رســول رب العــالمين، فــأقول لــهم: مــا فعلتــم بــالثقلين مــن 
بعـدي، فيقولـون: أمـا األآـبر فاتبعنـــاه وأطعنــاه، وأمــا األصغــر فأحببنــاه ووالينــاه 
ووازرنـاه ونصرنـاه حتـى أهرقـت فيـهم دماؤنـــا فــأقول ردوا الجنــة رواء مورييــن 
مبيضــة وجوهكــــم، ثـــم تـــال رســـول اهللا �������������������� يـــوم تبيـــض وجـــوه وتســـود 
ــــابقة مـــع  وجــوه....))(56)  هــذه الروايــة التــي يفســر بــها هــذا القمــي اآليــة الس
ــــة ســـندا   مخالفتــها مــع المفســرين الســابقين مكذوبــة علــى النبــي �������������������� وباطل
ـــن لنصــر  ومتنـا ، فمـن ناحيـة المتـن ال تسـتقيم مـن وجـهين، أوال : لقـد جـاء هـذا الدي
ـــاءت هــذه  اإلسـالم وجعـل العبوديـة هللا سـبحانه بعدمـا حرفـت التـوراة واإلنجيـل فج
ـــمة لمعالمــه، وهــي قضيــة التوحيــد فمــن آمــن  الرسـالة موضحـة للطريـق ورا س
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ـــا ومــن  باللــه سـبحانه وعمـل بمقتضـى هــذا اإليمـان فـهو مـن أهـل الحـق فـي الدني
أهـل النجـاة فـي اآلخـرة واهللا يقـول فــى أآـثر مـن موضـع { والذيـن آمنـوا وعملـــوا 
ـــيئاتهم ...} ( العنكبــوت 7) { والذيــن آمنــوا وعملــوا  الصالحـات لنكفـرن عنـهم س
الصالحـــات لندخلنـــهم فـــي الصـــالحين...} ( العنكبـــوت 9) { إن الذيـــن آمنــــوا 
وعملــوا الصالحــات أولئــك هــم خــير البريــــة...} ( البينـــة 7) ...الـــخ، فليســـت 
القضيـة مرتبطـة بعلـي أو بغـيره مـن النـاس، وأمـا آتـاب اهللا فـال يـتردد مـن اليشــك 
ـــرآن واتبعــوه وعملــوا بــه  بأنـه يعقـل أن يقـول بـأن الصحابـة هـم الذيـن حفظـوا الق
ــي  وعظمـوه فـي قلوبـهم، هـذا مـن جهـة، وثانيـا : فـإن الروايـة تخـبر عـن أنصـار عل
بأنـهم نصـروه وقـاتلوا دونـــه ـ وأمــا األصغــر فأحببنــاه ووالينــاه ونصرنــاه حتــى 
ــهم دماؤنـا! ـ هـذا الكـالم ال شـك بأنـه يصطـدم مـع مـا مـر معنـا قبـل قليـل  أهرقت في
مـن أن عليـا  وابنيـه قـد ذمـــوا شــيعتهم بمــا لــم يذمــه قــائد لجنــوده، فبينمــا تزعــم 
الروايـة أن شـيعة علـي والـوه ووازروه حتـى أهرقـت فيـهم دمـــاؤه! يقــول علــي (( 
ــــوم األطفـــال (!) وعقـــول  فتواآلتــم وتخــاذلتم ....ياأشــباه الرجــال وال رجــال حل
ربـات الحجـال.... أف  لكـم لقـد سـئمت عتـابكم، أرضيتـم بالحيـاة الدنيـا مـن اآلخـــرة 
ــــوه (!!).... أضـــرع اهللا خدودآـــم وأتعـــس  عوضــا؟.....الذليــل واهللا مــن نصرتم
جدودآـم ثـم يقـول لـوددت واهللا أن معاويـة صـارفني بكـم صـــرف الدينــار بــالدرهم 
فـأخذ منـي عشـرة وأعطـاني رجـال  منـهم ))(57)!! فكيـف يسـتقيم قـول علـــي مــع مــا 
جــاء فـي هــذه الروايـة فـإذن الشـيعة ال يسـتحقون هـذا الوصـف فـال بـد أنـه ســيقال 
ــــودة وجوهكـــم، ألنـــهم  لــهم ( حســب الروايــة ) ردوا النــار ظمــآء مظمئيــن مس
ـــن يدخــل أحــد   خذلـوه وصنعـوا بـه آـل قبيـح ومعنـى هـذا ( حسـب الروايـة ) أنـه ل
ـــا   الجنـة أبـدا  بـل الجميـع إلـى جـهنم! فسنسـتنتج مـن ذلـك أن هـذه الروايـة باطلـة متن
وأمـا مـن ناحيـة السـند فـهي باطلـة أيضـا  باتفـــاق الشــيعة والســنة فــأحد رواة هــذا 
ـــن  الحديـث المكـذوب هـو أبـو الجـارود وهـو مجـروح عنـد آـال الفريقيـن فالكشـي م
الشــيعة الرافضــــة يقـــول عنـــه (( أبـــو الجـــارود زيـــاد بـــن المنـــذر األعمـــى 
السـرحوب، حكـى أن أبـا الجـارود ســـمى ســرحوبا  وتنســب إليــه الســرحوبية مــن 
الزيديـة سـماه بذلـك أبـو جعفـر (ع) وذآـر أن سـرحوبا  اسـم شـيطان أعمـــى يســكن 
ــال:  البحـر وآـان أبـو الجـارود مكفوفـا  أعمـى القلـب، إسـحاق بـن محمـد البصـري ق
حدثنـي محمـد بـن جمـهور قـال: حدثنـي موسـى بـن بشـار الوشـــا عــن أبــي نصــر 
ـــها قمقــم فقلبتــه، فقــال أبــو  قـال: آنـا عنـد أبـي عبـد اهللا (ع) فمـرت بنـا جاريـة مع
ـــت هــذه الجاريــة هــذا   عبـد اهللا (ع) ان اهللا عزوجـل قـد قلـب أبـي الجـارود آمـا قلب
القمقـم فمـا ذنبـي، وروي عـن علـي بـن محمـد قـال: حدثنـي محمــد بــن أحمــد عــن 
ــامة  علـي بـن اسـماعيل عـن حمـاد بـن عيسـى عـن الحسـين بـن مختـار عـن أبـي أس
قـال: قـال لـي أبـو عبـد اهللا (ع) مـا فعـل أبـو الجـارود؟ أمـا واهللا ال يمـــوت إال تائــها 
ـــال عنــه الذهبــي ((  ))(58) فـهذا أبــو الجــارود فـي نظــر شـيعته، وأمـا السـنة فقـد ق
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زيـــاد بـــن المنـــذر الـــهمداني، وقيـــل الثقفـــي، ويقـــال أبـــو الجـــارود الكوفــــي 
ـــن  األعمـى....قـال عنـه ابـن معيـن: آـذاب، وقـال النسـائي وغـيره مـتروك، وقـال اب
حبـان: آـان رافضيـا  يضـــع الحديــث فــي الفضــائل والمثــالب، وقــال الدارقطنــي: 
ـــون أن  إنمـا هـو منـذر بـن زيـاد مـتروك، وقـال غـيره: إليـه تنسـب الجاروديـة، يقول
عليـا أفضـل الصحابـة وتـبرؤا مـن أبـي بكـر عمـر، وزعمـوا أن اإلمامـة مقصـــورة 
ـــد فاطمــة، وبعضــهم يــرى الرجعــة ويبيــح المتعـــة ))(59) وبذلــك يكــون  علـى ول
الحديـث بـاطل سـندا  ومتنـا  والحمـد للــه رب العالمــين، فكيـف يسـتقيم بعـد ذلـــك أن 
ـــاحث  يقــول التيجــاني ( المــهتدي ) (( وهـــذه اآليــات آمــا ال يخفــى علــى آــل ب
ـــخ، أظــن القــارئ  مطلـع ( تـأمل ) تخـاطب الصحــابة وتحــذرهم مـن التفرقـة.....ال
ـــي  بـدأ يلحـظ األدوات التـى مـن خــاللها هـدى التيجـاني إلـى الحـق المزعـوم أال وه
ـــف و......الــخ، ثــم يقــول التيجــاني (( ومــن البديــهي المعلــوم أن  الكـذب والتحري
الصحــابة تفرقـوا بعــد النبـي واختلفـوا وأوقـدوا نـار الفتنـة حتـى وصـل بـهم األمـــر 
إلـى القتـال والحـروب الداميـة التـي سـببت انتكـــاس المســلمين وتخـــلفهم وأطمعــت 
فيــهم األعــداء واآليــة المذآـــــورة ال يمكـــن تأويلـــها وصرفهــــا عـــن مفهومـــها 
المتبــادر لألذهــان ))(60) ( هكــذا )!؟.....وأنــا ال أريــد القــول بــأن الصحابــة بعـــد 
ــي �������������������� وفـي عـهدي أبـي بكـر وعمـر قـد اجتمعـت آلمتـهم ألنـه لـم يكـن  وفاة النب
هنـاك اختـالف فـــي األصــل.....وال أريــد القــول بــأن الصحابــة قــد أخمــدوا نــار 
ـــد القــول  الفتنـة بسـبب حـروب الـردة والتـي لوالهـم لمـا قـام لإلسـالم قائمـة وال أري
ـــا الفــرس والــروم غربــا   بـأن الصحابـة قـد فتحـوا البـالد شـرقا  وأزال اهللا بـهم دولت
حتــى قــذف الرعــب والــذل فــي أعدائــهم ألن هــذه الحقــائق ال يســتطيع أحـــد أن 
ينكرهـا فـهي مـن البداهـة بمكـان بحيـث اعـترف بـها أعـداء األمـة قبـل أبنـــاء الملــة 
ـــام القــوم ( زورا  ) ووصــي النبــي �������������������� ( آذبــا  )  ولكنـي سـوف آتـي بـأقوال إم
آي يصــف حــال األمـة فـي عـهد الخليفتيـن أبـي بكـر وعمــرليعلم مـن يريـد معرفـة 
ـــهم وأوثقــها  الحــق آيـف آـان األمـر بعـد وفـاة النبـي �������������������� ـ وذلـك مـن أهــم آتب
وهــو آتـاب نـهج البالغـــة للشــريف الرضــى ... والغــارات للثقفــي ـ يقــول علــي 
بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه وهـو يذآـر بيعتـه ألبـي بكـر ((....... فمشـيت عنــــد 
ذلـك إلـى أبــي بكـر فبــايعته ونـهضت فـي تلـك األحـداث حتـى زاغ البـاطل وزهــق 
ـــك  وآـانت ( آلمـة اهللا هـي العليـا ولـو آـره الكـافرون ) [ تـأمل ] فتولـى أبـو بكـر تل
ـــا  وأطعتــه فيمــا أطــاع اهللا  األمـور فيسـر وسـدد وقـارب واقتصـد فصحبتـه مناصح
فيـه جـاهدا  ))(61) ويقـول عـن الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب رضــي اهللا عنــه (( 
هللا بـالء فـالن(62) فقـد قـوم األود، وداوى العمـد، خـــلف الفتنــة وأقــام الســنة، ذهــب 
ـــه  نقــي الثــوب قليــل العيــب، أصــاب خيرهــا وســبق شــرها، أدى إلــى اهللا طاعت

                                                           
(59) ميزان اإلعتدال للذهبي جـ2 ص (93) رقم (2965). 

(60) ثم اهتديت ص (102). 

(61) الغارات للثقفي جـ2 ص (307،305).   

(62) يعني عمر بن الخطاب. 



ـــتيقن  واتقـاه بحقـه، رحـل وترآـهم فـي طـرق متشـعبة ال يـهتدي فيـها الضـال وال يس
المــهتدي ))(63) فمــا هـــو رأي التيجـــاني المــهتدي؟! ..... ولكــن التيجــاني يدعـــي 
فـي آتابـه أنـه اهتـدى وارتـاح ضمـيره لعقــائد وأفكـار القـوم عنــدما قـرأ عـدة آتــب 
مـن بينـها آتـاب ( أصـل الشـــيعة وأصولــها ) وحتــى أزيــده هدايــة وأزيــد نفســي 
ـــه  والقــارئ درايــة أســوق مــا ذآــره محمــد حســين آل آاشــف الغطــاء فــي آتاب
ــــة اإلمـــام الوصـــي ) للخليفتيـــن فيقـــول ((....،  المـــذآور واصفــا  ســبب ( مبايع
ـــذال أقصــى الجــهد فــي  وحيـن رأى أن الخليفتيـن ـ أعنـي الخليفـة األول والثـاني ـ ب
نشـر آلمـة التوحيـد (!) وتجـهيز الجنـود وتوســـيع الفتــوح ( تــأمل! ) ولــم يســتأثرا 
ولـم يستبــدا، بــايع وســـالم ..))(64) فهنيئـــا  للتيجــاني هـــدايته الحقــة!؟...وأمــا 
بالنسـبة لعهــد عثمــان فقــد ظهــرت الفتــنة فـي آخـر عـهده بسـبب عبـد اهللا بـن ســبأ 
ــــول بفــرض إمامـــة علــي  اليـهودي ( الرافضـي )! الــذي آـان أول مــن أشـهر الق
بـن أبـي طـالب فـهو أصـل التشـيع الغــالي(65) آلل البيـت ثـم توالـت بعــد ذلـك الفتـــن 
وآـان أبطالـها مـرة ( الرافضـة ) ومـرة ( الخــوارج ) أمـا الصحــابة فلـم يكـن لـــهم 
يــد فـي إشعــال الفتـــن لـــذلك روى إمـــامهم ـ الصــدوق ـ ابــن بابويــه القمــي فــي 
آتابه ( الخصــال ) عـن هشـام بـن سـالم عـن أبـي عبـد اهللا عليـه السـالم قـال (( آـان 
ــــى عشـــرة ألفـــا ، ثمانيـــة آالف مـــن المدينـــة،  أصحــاب رســول اهللا ��������������������  إثن
وألفــان مـن مكـة وألفـان مـن الطلقـاء، ولـم يـر فيـهم قـدري والمرجـئ والحــروري 
( خـوارج ) والمعـتزلي والصـــاحب رأي، آــانوا يبكــون الليــل والنــهار، ويقــول: 
اقبـض أرواحنـا مـن قبـل أن نـــأآل خــبز الخمــير ))(66) فــإذا آــان هــذا هــو قــول 

ــف علـى ذلـك شـيئا  ومـن آتبكـم ندينكـم!  الشيعة فلن أضي
ــك:  ثالثـا  ـ إسـتدالله باآليـة الثالثـة علـى ذم الصحابـة والـرد عليـه فـي ذل

يسـتدل التيجـاني فيمـا يسـميها ( آيـــة الخشــوع ) فيقــول (( قــال تعــالى ( ألــم يــأن 
للذيـن آمنـوا أن تخشـع قلوبـهم لذآـر اهللا ومـــا نــزل مــن الحــق وال يكونــوا آــالذين 
أوتـوا الكتـاب فطـال عليـهم األمـد فقسـت قلوبـهم وآثـير  منـهم فاســـقون ) صــدق اهللا 
ـــاب  العلـي العظيـم، وفـي الـدر المنثـور لجـالل الديـن السـيوطي قـال: لمـا قـدم أصح
ـــش مــا أصــابوا بعدمــا آــان بــهم  رسـول اهللا (ص) المدينـة فأصـابوا مـن ليـن العي
من الجــهد، فكأنـهم فـتروا عـن بعـض مـا آـانوا عليـه ( فعوقبـوا ) فـنزلت ( ألـم يـأن 
للذيــن آمنــوا ) وفــــي روايـــة أخـــرى عـــن النبـــي (ص) أن اهللا اســـتبطأ قلـــوب 
ـــرآن فــأنزل اهللا ( ألــم يــأن للذيــن  المـهاجرين بعـد سـبع عشـرة سـنة مـن نـزول الق
آمنـوا..)، وإذا آـان هـؤالء الصحابـة وهـم خـيرة النـاس علـى مـا يقولـه أهـل الســـنة 
ـــبعة عشــرة  والجماعـة، لـم تخشـع قلوبـهم لذآـر اللــه ومـا نـزل مـن الحــق طيلـة س
عامـا  حتـى اسـتبطأهم اللــه وعاتبـهم وحــــذرهم مــن قســوة القلــوب التــي تـــجرهم 

                                                           
(63) نهج البالغة ص (509). 

(64) أصل الشيعة وأصولها ص (132ـ124) ط. دار األضواء ـ بيروت.  

(65) فرق الشيعة للنوبختي ص (22) ط. دار األضواء. 

(66) آتاب الخصال للقمي ص (640) ط. طهران. 



ـــن أســلموا فــي الســنة  للفسـوق، فــال لــوم علــى المتـأخرين مــن سـراة قريـش الذي
السـابعة للـهجرة بعــد فتـح مكــة))(1).  

ـــدر المنثــور لجــالل  1ـ بالنسـبة للروايـة األولـى التـي ذآرهـا التيجـاني نقـال  عـن ال
الديـن السـيوطي فـهي روايـة عـن األعمـش ولـــم ترفــع للنبــي �������������������� إطالقــا  فقــد 
قـال السـيوطي أخـرج ابـــن المبــارك وعبــد الــرزاق وابــن المنــذر عــن األعمــش 
قـال: لمـا قـدم أصحـاب رسـول اهللا �������������������� المدينـة فأصـــابوا مــن ليــن العيــش مــا 
أصـابوا بعـد مـا آـان بـهم مـن الجـهد، فكأنـهم فـتروا عـن بعـض مـــا آــانوا عليــه ( 
ـــى  فعوتبــوا ) فــنزلت ( ألــم يــأن للذيــن آمنــوا..) اآليــة(2) ، فالروايــة موقوفــة عل
ـــالتدليس باإلضافــة لتفــرده بــها وعلــى العمــوم الروايــة  األعمـش وهـو معـروف ب
ـــن قــول الرســول �������������������� آمــا ادعـــى التيجــاني إضافــة إلــى تحـــريف  ليسـت م
ـــه إلــى  التيجـاني الروايـة، فبينمـا الروايـة تقـول ( فعوتبـوا ) حرفـها لتسـتقيم مـع آذب
ــــال  ( فعوقبــوا ) فتنبــه!...وأمــا الروايــة األخــرى التــي أوردهــا التيجــاني فقــد ق
الســيوطي أخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس ال أعلمــــه إال مــــرفوعا  إلـــى النبـــي 
ـــن  ��������������������  قــال: استبـــطأ اللـــه قلــوب المهـــاجرين بعـــد سبـــع عشـــرة ســنة م
ـــم يــأن للذيــن آمنــوا أن تخشــع قلوبــهم لذآــر اهللا }  نـزول القـرآن، فـأنزل اهللا { أل
اآليـة(3) وهـذه الروايـة التـي أخرجـها ابـن مردويـه عـن أنـس لـم أجدهــا فــي جميــع 
آتـب التفسـير المعتمـدة إضافـة  لمخالفتـها للروايـة الصحيحـة عـن ابـن مســـعود فقــد 
ـــال: مــا آــان بيــن إســالمنا وبيــن أن  أخـرج مسـلم فـي صحيحـه أن ابـن مسـعود ق
عاتبنـا اهللا بـــهذه اآليــة { ألــم يــأن للذيــن أمنــوا أن تخشــع قلوبــهم لذآــر اهللا } إال 
أربـع ســـنين ))(4) باإلضافــة إلــى أن ابــن مســعود أقــدم إســالما  واألعلــم بــنزول 
القـرآن، فروايـة أبـن مردويـه شـاذة ومنكـرة، فـهي شـاذة ألنـها خـــالفت روايــة ابــن 
ـــه وال  مسـعود األوثـق سـندا ، ومنكـرة لتفـرد ابـن مردويـه فـي إخراجـها فـال متـابع ل
شـاهد، والمالحـظ هنـا ان السـيوطي عنـد تفسـيره لـهذه اآليـــة أورد عشــرين روايــة 
ومــن ضمنــها روايــة ابــن مســعود الصحيحــة ف ل ــم  يعجــب التيجــــاني إال هاتـــان 
ـــة آاشــفا  عــن ســوء خبيئتــه وفســاد  الروايتـان ظنـا  منـه أن فيـها مـا يثلـب الصحاب
طويتــه ولكــن هيــهات، فاســتدالله بالســــيوطي ليـــس حجـــة لـــه بـــل عليـــه ألن 
ـــــدى علمــــاء الحديــــث بــــإيراده األحــــاديث الضعيفــــة  الســـيوطي معـــروف ل

والموضوعـة فليـس مجـرد االسـتدالل يـدل علـى الصحـــة. 
2ـ ولــو فرضنــا أن الروايتيــن اللتيــن اســتدل بــهما التيجــاني صحيحتــان فيكـــون 
قـول اهللا لـهم مجـرد عتـاب وحـث لـهم علـى زيـادة الخشـوع وديمومـة الخـــوف مــن 
ـــوا معصوميــن مــن األعــراض البشــرية آالنســيان  اهللا ألن الصحابـة بـال شـك ليس

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (103،102). 

(2) الدر المنثور في تفسير المأثور جـ6 ص (254) 

(3) الدر المنثور في تفسير المأثور جـ6 ص (253). 

(4) صحيح مسلم مع الشرح جـ18 آتاب التفسير برقم (3027). 



ـــرة الســابقة أن القــرآن نــزل لتربيــة الصحابــة علــى  والغفلـة وقـد ذآـرت فـي الفق
قيادة الدنيــا وليحضـهم علـى الخـير وينـهاهم عـن آـل مـا فيـه شـر لـهم وضـرر فعـن 
ابـن مسـعود قـال: إذا سـمعت اهللا يقـول { يـــا أيــها الذيــن آمنــوا } فأوعــها ســمعك 
ـــت لتنبيــه  فإنـه خـير  يؤمـر بـه أو شـر ينـهى عنـه(5) واآليـة التـي نحـن بصددهـا نزل
ـــى أن اليــهود والنصــارى قــد طــال  الصحابـة وحضـهم علـى الخشـوع وتنبيهـهم إل
ـــأصيبوا بقســوة فــي قلوبــهم فــأصبح الكثــير منــهم فاســقون وذلــك  عليـهم األمـد ف
ـــال شــك فــي عــداد تربيــة  ليحـذر المؤمنـون مـن هـذا الطريـق فيجتنبـوه وهـذا ب
الصحابــة وإال إن آــان ال يجــوز مجــرد عتابــهم فــإذا  هــم فــــي عـــداد المالئكـــة 
وليسـوا فـي عـداد البشـر! وحتـى النبـي �������������������� نـزل القـرآن يعاتبـه آمـا فـي قصـــة 
ـــإذا آــان عتــاب اهللا للصحابــة ذمــا  فمــاذا بــاهللا  ابـن أم مكتـوم { عبـس وتولـى } ف
ــــرآن لتوجيـــه  ســيقول التيجــاني عــن عتــاب اهللا للنبــي ��������������������؟! وقـــد نـــزل الق
النبـي ��������������������  فقـال اللــه لـه { يـا أيـها النبـي اتـق اهللا وال تطـع الكـافرين } وقولـــه 
تعـالى { فـإن آنـت فـي شـك  ممـا أنزلنـا إليـك فاســأل الذيــن يقــرؤون الكتــاب مــن 
ــــة؟! هـــل  قبلــك } ( يونــس 94) فمــاذا ســيقول هــذا التيجــاني عــن نبــي الرحم
ــــو  سـيقول أن النبــي �������������������� لـم يتـق اللــه ويشـك فيمـا أنـزل اللــه إليـه؟؟!! أهـذا ه
التفسـير الـذي اهتـدى بسـببه التيجـــاني؟! بــالطبع نعــم.... ألن التفســير إذا لــم يكــن 
مقرونــا  بأصـــوله التــي حـــددها العلمــاء  فســيتحول إلــى تفســير أشــــبه بتفســـير 

العقـالء المجــانين؟! 
ــدح  3ـ وأخـيرا  أقـول قـد مـر  معنـا فـي الفقـرة السـابقة أن عليـا  رضـي اهللا عنـه قـد م
الصحابـة وهـو بصـدد تعليـم شـيعته وتوبيخـهم وحثـهم علـى اتخـــاذ الصحابــة قــدوة  
ـــت أصحــاب محمــد �������������������� فمــا أرى أحــدا  يشــبههم  وذلـك حينمـا قـال (( لقـد رأي
منكـم لقـد آـانوا يصبحـون شـــعثا  غــبرا  وقــد بــاتوا ســجدا  وقيامــا  يراوحــون بيــن 
جباهـهم وخدودهـم ...الـخ ))(6) باإلضافـة إلـى قـول جعفـر الصــادق حينمــا وصــف 
صحابـة رســـول اهللا �������������������� بقولــه (( ....آــانوا يبكــون الليــل والنــهار ويقولــون: 
اقبـض أرواحنـا مـــن قبــل أن نــأآل خــبز الخمــير ))(7) فــإذا آــان األئمــة أنفســهم 
ـــأن  يصفـون الصحابـة بـهذه الصفـات ـ ومـن مصـادرآم ـ فكيـف يد عـي هـذا اآلبـق ب
الصحابــة لــم تخشــع قلوبــهم لذآــر اهللا ( هكــذا! ) وحتـــــى ألقـــم هـــذا التيجـــاني 
ـــي فمــه وأوقفــه عــن مشــاغبته فــي حـــق الصحـــابة الكــرام  المـهتدي الحجـارة ف
أورد مـا جـاء علـى لسـان ( اإلمـام الحـــادي عشــر المعصــوم ) الحســن العســكري 
فـي تفسـير قولـه فـي حـــق مــن يبغــض الصحابــة ((.. إن رجــال  ممــن يبغــض آل 

                                                           
(5) اإلتقان للسيوطي جـ2 ص (93،92). 

(6) راجع ص (20) من آتابنا هذا. 

(7) راجع ص (103) من آتابنا هذا. 



محمـد ( وأصحابـه ) الخـيرين  وواحـدا  منـهم (!!) لعذبـه اهللا عذابـــا  لــو قســم علــى 
مثـل عـدد خلـق اهللا تعـالى ألهلكـهم أجمعيـن ))(8) عل ـق أيـها التيجـاني المـــهتدي؟! 

  

                                                           
(8) تفسير الحسن العسكري ص (157) عند قوله تعالى { وقالوا قلوبنا غلف...} اآلية (88 البقرة ). 



الباب الرابع 
 الــرد علــى التيجــاني بادعائــه أن الرســول صلـــى اهللا عليـــه وســـلم يـــذم 

أوال  ـ اسـتدالله علـى أن حديـث الحـوض يـذم الصحابـة والـرد عليـه فـي ذلـــك: الصحابـــة: 
ـــائم فــإذا زمــرة حتــى إذا  يقـول التيجـاني: (( قـال رسـول اهللا ( ص ): ( بينمـا أنـا ق
ــل مـن بينـي وبينـهم فقـال، هل ـم، فقلـت الـى أيـن؟ فقـال: إلـى النـار  عرفتهم خرج رج
واهللا، قلـت مـا شـأنهم؟ قـال: إنـهم ارتـدوا بعـدك علـى أدبـــارهم القــهقري، فــال أرى 
يخلــص منــهم إال مثــل همــل النعــم ) وقــال ( ص ): (( إنــي فرطكــم علـــى 
الحـوض مـن مـر  علـي  شـــرب ومــن شــرب لــم يظمــأ أبــدا ، لــيردن  علــى أقــوام 
أعرفــهم ويعرفوننــي ثــم يحــال بينــي وبينــهم فــأقول: أصحــابي، فيقــال: إنـــك ال 
ــا أحدثـوا بعـدك، فـأقول: سـحقا  سـحقا  لمـن غـي ر بعـدي ) فـالمتمعن فـي هـذه  تدري م
ـــي صحاحــهم ومســانيدهم، ال  األحـاديث العديـدة التـي أخرجـها علمـاء أهـل السـنة ف
يتطـرق إليـــه الشــك فــي أن أآــثر الصحـــابة قــد بدلواوغــي روا بــل ارتــدوا علــى 
أدبـارهم بعـده ( ص ) إال القليـــل الــذي عــبر عنــه بــهمل النعـــم، وال يمكــن بــأي 
حــال مـن األحـوال حمـل هــذه األحـــاديث علـــى القســم الثــالث وهـــم المنــافقون، 

ألن النـص يقـول: فأقــول أصحـــابي ))(9)  
وللرد علــى ت ره اتـه نقـول وبـاهللا التوفيـق: 

ــــح  أوال ـ بالنســبة لــهذين الحديثيــن اللذيــن ذآرهمــا التيجــاني لــم يــردا فــي صحي
البخـاري ومسـلم بـهذا اللفـظ، فـالحديث األول لـم يـورده التيجـاني آـــامال  باإلضافــة 
لتحريفـه لـه وهـذا ليـس غريبــا  علــى مــن شــب  علــى التحريــف والكــذب 
ـــن أبــي هريــرة (!) عــن النبــي ��������������������  والتنـاقض فالروايـة التـي فـي البخـاري ع
ــا أنـا ( نـائم ) فـإذا بز مـرة حتـى إذا عرفتـهم خـرج رجـل بينـي وبينـهم فقـال  قال بينم
هلـم ، فقلـت أيـن؟ قـال: إلـى النـار واهللا، قلـت ومـا شـأنهم؟ قـال: إنـهم ارتـدوا بعـــدك 
ـــى إذا عرفتــهم خــرج رجــل مــن بينــي  علـى أدبـارهم القـهقري. ثـم إذا ز مـرة، حت
ـــت: مـــا شأنهـــم؟ قـــال إنـــهم  وبينـهم فقـال: هلــم ، قلـت أيـن؟ قـال: إلـى النــار . قل
ـــد ك علــى أدبــارهم القهقـــري، فـــال أراه يخلــص منــهم إال مثـــل همــل  ارتـدوا بع
النعـــم ))(10). فــانظر آيــف حــر ف آلمــة (نــائم)(11) واســــتبدلها بكلمـــة ( قـــائم ) 

ــة إلـى أن هـذا الحديـث لـم يـروه مسـلم  فـي صحيحـه فتنبـه!  وتأمل!.. باإلضاف
ـــل  ثانيـا ـ أقـول نعـم أخـرج مثـل هـذه األحـاديث أهـل السـنة فـي صحاحـهم، ولكـن ه
تـرى رجعـت ألقـوال أهـل السـنة فـي شـروحهم لـهذه األحـاديث أم آمـا هـي عــادتك 
تفسـر حسـب هـواك ومبتغـاك، ولكـي يظـهر الحـق لكـــل طــالب  لــه نســوق أقــوال 

ــنة فيمـن عنـاهم الحديـث.  أهل الس

                                                           
(9) ثم اهتديت ص (104). 

(10) صحيح البخاري جـ5 آتاب الرقاق برقم (6215). 

(11) سيأتي زيادة توضيح لهذه المسألة في خالل البحث. 



ــال: (  ثالثـا ـ إختلـف العلمـاء فـي حــقيقة الـردة المذآـورة فـي الحديـث، فعـن قبيسـة ق
هـم الذيـن ارتـدوا علـى عـهد أبـي بكـر يعنـي حتـى قتلـوا ومـاتوا علـى الكفـر، وقــال 
ــن ال  الخطـابي: لـم يرتـد مـن الصحابـة أحـد وإنمـا ارتـد قـوم  مـن جفـاة األعـراب مم
ـــا  فــي الصحابــة المشــهورين، (( وقــال  نصـرة لـه فـي الديـن وذلـك ال يوجـب قدح
ـــن: يحتمــل أن يكــون المنــافقون أو المرتكبيــن للكبــائر ))(12)، وقــال ابــن  ابـن التي
ـــاة األعــراب دخلــوا فــي اإلســالم رغبــة   حجـر فـي الفتـح (( قيـل هـم قـوم  مـن جف
ـــم إختلــف العلمــاء بــه علــى أقــوال  ورهبـة  ))(13) وقـال اإلمـام النـووي: (( هــذا م
ـــن آــان فــي زمــن النبــي  فقيـل أنـهم المنافقــون المرتـدون وقيـل أن المــراد بـهم م
�������������������� ثــم إرتــد بعــده ))(14) وقــال بعــض أهــل العلــم أنــهم مــــن أهـــل البـــدع 
ـــم أصحــاب الكبــائر والبــدع الذيــن  واألهـواء فقـال ابـن حجـر فـي الفتـح (( قيـل ه
مـاتوا علـى اإلســـالم ))(15)  وقــال النــووي ((  أن المــراد بــه أصحــاب المعــاصي 
ـــم يخرجـــوا ببدعتــهم  والكبـائر الذيـن مـاتوا علـى التوحيـد وأصحـاب البـدع الذيـن ل
عن اإلســـالم ))(16) وقـال اإلمـام الحـافظ أبـو عمـر بـن عبـد الـبر (( آـل مـن أحـدث 
ـــن فــهو مــن المطروديــن عــن الحــوض آــالخوارج والروافــض وســائر  فـي الدي
أصحــاب األهــواء ))(17) وقــال أبــــو اســـحاق الشـــاطبي (( األظـــهر أنـــهم مـــن 
ـــرة  الداخليــن فــي غمــار هــذه األمــة، ألجــل مــا دل  علــى ذلــك فيــهم، وهــو الغ
ــــان آفرهـــم أصـــال  أو  والتحجيــل، ألن ذلــك ال يكــون ألهــل الكفــر المحــض، آ
ارتـدادا ، لقولـه ( قـــد بدلــوا بعــدك )، ولــو آــان الكفــر لقــال: قــد آفــروا بعــدك، 
ـــن قــال إنــه  وأقـرب مـا يحمـل عليـه تبديـل السـنة وهـو واقـع علـى أهـل البـدع، وم
ـــا ألن أهــل النفــاق إنمــا أخــذوا الشــريعة  النفـاق، فذلـك غـير خـارج عـن مقصودن
تقيـة ال تعبـدا ، فوضعوهـــا فــي غــير موضعــها وهــو عيــن االبتــداع ))(18) وعلــى 
ــــن المرتديـــن والمنـــافقين،  ذلــك فــالمراد بــالمرتدين فــي الحديــث يشــمل الصنفي
ـــن لنــا أن الصحابــة الكــرام ليســوا  باإلضافـة ألهـل األهـواء والمبتدعـة وبذلـك يتبي
ـــالحديث ولكــن إذا أبــى هــذا المــهتدي إال أن ينــاطح الحــق ويرآــب  ممـن عنـوا ب
ـــد مــن أن آتــي بــأقوال شــيعته فيمــن عنــاهم الحديــث حتــى  رأسـه فـأضطر وال ب
ــــه إال ان ي ج ـــري الحــق علــى ألســنتهم يقــول  يظـهر الحــق مـن البـاطل ويـأبى الل
الفضـل الطبرســي ( وهــو مـن أآـــابر علمــاء الشــيعة ) فــي تفســيره ( مجمــع 
البيـان ) عنـد تفسـير قولــه تعــالى { فأمـــا الذيــن اســودت وجـــوههم أآفرتــم بعــد 
ـــى أقــوال فذآــر أربعــة أقــوال وذآــر فــي  إيمـانكم } ...اختلـف فيمـن عنـوا بـه عل
آخرهـا أنـهم أهـل البـدع واألهــواء مــن هــــذه األمـــة ثــم اســتدل علــى ذلــك مــن 

                                                           
(12) فتح الباري جـ11 ص (393). 

(13) المصدر السابق. 

(14) مسلم مع الشرح جـ3 ص (173) بتصرف. 

(15) فتح الباري جـ11 ص (393). 

(16) مسلم مع الشرح جـ3 ص (173) بتصرف يسير. 

(17) المصدر السابق جـ3 ص (174). 

(18) االعتصام جـ1 ص (168). 



حديـث ( االرتـداد ) فقـال (( ورابعـها أنـهم أهـل البـــدع واألهــواء مــن هــذه األمــة 
عـن علـي (ع) ومثلـه عـن قتـادة أنـهم الذيـن آفـروا بـاالرتداد، ويـــروى عــن النبــي 
ـــيردن علــى الحــوض ممــن صحبنــي أقــوام  �������������������� أنـه قـال والـذي نفسـي بيـده ل
حتـي إذا رأيتـهم اختلجـوا دونـي فألقولـن أصحـابي أصحـابي أصحـــابي فيقــال إنــك 
ال تـدري مـا أحدثـوا بعـد إيمانـهم ارتـــدوا علــى أعقابــهم القــهقري، ذآــره الثعلبــي 
ـــو أمامــة البــاهلي: هــم الخــوارج ويــروي عــن النبــي  أنــهم  فـي تفسـيره فقـال أب
يمرقــون مــن الديــن آمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة...))(19)  فــهذا هــــو تفســـير 
الطبرسـي لـهذا الحديـث أنـهم األهـواء آـالخوارج ونحوهـم وهـذا هـــو عيــن تفســير 
أهـل السـنة لـهذه اآليـة وهـذا الحديـث(20)، ولـم يشـر ولـــو مجــرد إشــارة إلــى أنــهم 
أصحـاب النبـي �������������������� ، وهـذا الكاشـاني ( مـــن آبــار مفســري االثنــي عشــرية ) 
ـــذا الحديــث علــى أنــهم مــن أهــل  عنـد تفسـيره لآليـة السـابقة يسـتدل مـن خـالل ه
األهـواء فيقـول (( فـي المجمـع عـن أمـير المؤمنيـن (ع) هـم أهـــل البــدع واألهــواء 
واآلراء الباطلــة مــن هــذه األمــة وعــن النبــي �������������������� قــال: والــذي نفســي بيـــده 
ـــن صحبنــي حتــى إذا رأيتــهم اختلجــوا دونــي فألقولـــن  لـيردن علـى الحـوض مم
أصحـابي أصحـابي فيقـال لـي إنـك ال تـدري مـا أحــدثوا بعــدك انـهم ارتــــدوا علــى 
ـــهذا هــو قــول الشــيعة فيمــن  أعقابـهم القـهقري، ذآـره الثعلبـي فـي تفسـيره ))(21) ف
عنـوا بـالحديث ولـن يســتطيع التيجــاني مــهما حــاول تحريــف قــول شــيعته علــى 
ـــى إشــارة إلــى اتــهام الصحابــة وخــير دليــل  أنـهم الصحابـة ألنـهم لـم يشـيروا أدن
علـى ذلـك أنـهم طعنـوا فـي الصحابـة فـي غـير مـا موضـع مـن تفاســـيرهم ـ راجــع 
تفسـير الصـافي للكاشـاني ـ وأنزلـوا عليـهم الكثـير مـن اآليـات التـي ليـس لـهم بـها 
ـــد، إال هــذه اآليــة لتكــون حجــة عليــهم ال لــهم وهللا  صلـة المـن قريـب وال مـن بعي
الحمـد والمنـة، ومـن هنـا نعلـــم أن الحديــث ال يشــملهم، فالصحابــة ال مرتديــن وال 
مبتدعيـن متبعيـن للـهوى وحتـى أزيـل الشـك مـن القلـــوب وأقطعــه بــاليقين لــيزداد 
الذيـن آمنـوا مـن أهـل السـنة بـالحق إيمانـا  ويـزداد الذيـــن ضلــوا مــن أهــل التشــيع 
والرفـض بالبــاطل ضــالال ، وطمعــا  فــي هدايــة مــن يريــد منــهم الحــق وا ت باعــه 
أسـوق أقـوال الشـــيعة االثنــي عشــرية فــي أن الصحابــة الكــرام معصومــون مــن 
االرتـداد ومطـهرون مـن االبتـداع، أمـا أنـــهم معصومــون مــن االرتــداد فقــد ذآــر 
ذلـك وصـي القـوم علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه فـــي غــير مــا موضــع(22) 
ـــام  ومـن أوثـق مصـادر القـوم باإلضافـة إلـى آبـار أئمتـهم مـن أوالد علـي فـهذا اإلم
المعصـوم عنـد الرافضـة االثنـي عشـــرية(*) يذآــر أصحــاب محمــد عليــه الصــالة 

                                                           
(19) مجمع البيان جـ2 ص (162). 

(20) راحع مبحث الرد على استدالل التيجاني لآلية الثانية  ص (96 ـ 97). 

(21) تفسير الصافي جـ1 ص (341). 

(22) راجع آتابنا ص (20) ، (93). 

(*) يالحـظ القـارئ أننـي أسـوق مـن روايـات الشـيعة اإلثنـي عشـرية روايـــات متضاربــة  متضــادة فــال تكــاد 

توجـد روايـة عـن إمـام معصـوم وإال  تجـد مـــا يناقضــها وال شــك أن هــذا اإلمــر دليــل علــى التنــاقض الــذي 



والسـالم ويدعـو لـهم فـي صالتــه بالرحمــة والمغفــرة لنصرتــهم ســيد الخلــق فــي 
نشـر دعـــوة التوحيــد وتبليــغ رســالة اهللا إلــى خلقــه فيقــول (( ..... فذآرهــم منــك 
ــــن أحســـنوا الصحبـــة،  بمغفــرة ورضــوان اللــهم وأصحــاب محمــد خاصــة، الذي
والذيـن أبلـوا البـالء الحسـن فـي نصـره، وآـانفوه وأسـرعوا إلـى وفادتـــه، وســابقوا 
ــــة رســـالته، وفـــارقوا األزواج  إلــى دعوتــه، واســتجابوا لــه حيــث أســمعهم حج
واألوالد فـي إظـهار آلمتـه وقـاتلوا اآلبـــاء واألبنــاء فــي تثبيــت نبوتــه وانتصــروا 
بـه، ومـن آـانوا منطويـن علـى محبتـه يرجـون تجـارة  لـن تبـور فـي مودتـه، والذيـن 
هجرتـهم العشـائر إذ تعلقـوا بعروتـــه وانتفــت منــهم القرابــات إذ ســكنوا فــي ظــل 
ـــك وأرضــهم مــن رضوانــك وبمــا  قرابتـه، فـال تنـس لـهم اللـهم مـا ترآـوا لـك وفي
حاشــوا الخلــق عليــك وآــانوا  مــع رســولك دعــاة  لــك وإليــك، واشــكرهم علـــى 
ـــه ومــن آــث رت  هجرهـم فيـك ديـار قومـهم وخروجـهم مـن سـعة المعـاش إلـى ضيق
فـي اعـتزاز دينـك مـن مظلومـهم اللـهم وأوصـل إلـى التـــابعين لــهم بإحســان الذيــن 
يقولـون ربنـا اغفـر لنـــا وإلخواننــا الذيــن ســبقونا باإليمــان خــير جزائــك، الذيــن 
قصـدوا ســـمتهم، وتحــر وا جهتــهم، ومضــوا علــى شــاآلتهم لــم يثنــهم ريــب  فــي 
بصيرتـهم، ولـم يختلجـهم شـك فـي قفـو  آثـارهم واإلئتمـــام بهدايــة منــارهم م كــانفين 
ـــهتدون بهديــهم، ي ت فقــون عليــهم، وال يتهمونــهم  وم ؤازريـن لـهم يدينـون بدينـهم، وي

                                                                                                                                                      
يكتنـف مذهـــب هــؤالء الروافــض وأعتقـــد أن القــارئ ســيزول عجـــبه إذا علــم أن القــوم أنفســهم يعــترفون 
بذلـك فقــد ذآـر ذلـك ( شـيخ طائفتـــهم ) محمــد الطوســي فــي آتابــه (تــهذيب األحكــام ) ـ وهــو أحــد الكتــب 
ــــد  األربعــة التــي تمثــل مذهــب اإلماميــة ـ حيــث قــال فــي مقدمــة الكتــاب ص (45) ( الحمــد هللا ولــي الحم
ـــه وســلم تســليما  ذاآرنــي بعــض األصدقــاء أيــده اهللا  ومسـتحقه ، وصلواتـه علـى خيرتـه مـن خلقـه محمـد وآل
ممـن أوجـب حقـه (علينـا) بأحـاديث أيدهـم اهللا ورحـم اهللا الســـلف منــهم ، ومــا وقــع مــن اإلختــالف والتبــاين 
ـــق خــبر إال  وبإزائــه مــا يضــاده ، واليعلــم حديــث إال وفــي مقابلــه مــا  والمنافـاة والتضـاد ، حتـى اليكـاد يتف
ينافيـه ، حتـــى جعــل مخالفونــا ذلــك أعظــم الطعــون علــى مذهبنــا ، وتطرقــوا بذلــك إلــى إبطــال معتقدنــا، 
وذآـروا أنـه لـم يـزل شـيوخكم السـلف والخلـف يطعنـون علـى مخـــالفيكم بــاالختالف الــذي يدينــون اهللا تعــالى 
بـه ، ويشـنعون عليـهم بـافتراق آلمتـهم فـي الفـروع ـ يقصـــدون أن أهــل الســنة اختلفــوا فــي الفــروع، وهــذا 
ليـس ذمـا ، باإلضافـة إلـى أن قولـهم هـذا إعـتراف منـــهم بــأن أصــول أهــل الســنة حــق ـ ويذآــرون أن هــذا 
ممـا ال بجـوز أن يتعبـد بـه الحكيـم (!)، وال يبيـح العمـل بـه العليـم وقـد وجدنـاآم أشـــد  اختــالف مــن مخــالفيكم 
(!!) وأآـثر تبيانـا  مـن مبـاينيكم (؟) ووجـود هـذا اإلختـالف منكـم مـــع اعتقــاد بطــالن ذلــك دليــل علــى فســاد 
األصــل (!!؟) .....)) ـ وال شــك أنــهم لــن يســتطيعوا تعديــــل هـــذا التنـــاقض، ألنـــه يعنـــي ببســـاطة زوال 
مذهبـهم؟! ـ فـانظر رعـاك اهللا أخـي القـارئ آيـف يتـهمون غـيرهم بمـا هـــم متلبســون بــه بــالضبط آمــا فعــل 
ـــد شــيوخهم وهــو دلــدار اللكــهنويفي آتابــه ( أســاس األصــول )ص (51)  هـذا التيجـاني المـهتدي، ويقـول أح
ـــه مــا ينافيــه وال  مانصـه ((إن األحـاديث المـأثورة عـن األئمـة مختلفـة جـدا  ال يكـاد يوجـد حديـث إال وفـي مقابل
يتفـق خـبر إال بإزائـه مـا يضـاده حتـى صـار ذلـك سـببا  لرجـــوع بعــض ( النــاقصين) (!) عــن اعتقــاد الحــق 
(!!)....)) هـذا هـو مذهـب الشـيعة اإلثنـا عشـرية وصـدق اللــه إذ يقـول { إنكـم لفـي قـول  مختلـف يؤفــــك عنــه 
ـــو ضــال  مـن أفـك ، قتـل الخر اصـون} (الذاريـات ـ 10) ـ { يؤفـك عنـه مـن أفـك } أي إنمـا يـروج علـى مـن ه
ـــهم لــه  فـي نفسـه ألنـه قـول بـاطل إنمـا ينقـاد لـه ويضـل بسـببه ويؤفـك عنـه مـن هـو مـأفوك ضـال غمـر ال ف
(( تفسـير ابـن آثـير جــ4 249)) ـ الخراصـــون الكذابــون ـ ولكــن أهــل الحــق ( الســنة والجماعــة ) ال يوجــد 
فـي مذهبـهم أي تنـاقض فـــال يقولــون بكفــر الصحابــة فــي م و ضــع  ثــم خــير النــاس فــي  موضــع آخــر وال 
يقولـون أن صيـام عاشـوراء مـن أآـبر الذنـوب وفـي موضـع آخـر مـن القربـات ( راجـع وسـائل الشـــيعة للحــر 
ـــــحرف ومـــرة غـــير مــــحرف،  العــاملي جـــ7 آتــاب الصــوم ص  337 ـ 339 )، وال يقولــون أن القــرآن م
ــــها عندنـــا إال   وأخــرى يكتشــفون قرآنــا  جديــدا  (!؟!)، ويقولــون أن ( المتعــة ) مــن القربــات ومــرة ال ييفعل

ـــاب النكــاح ص 456 ).   الفواجـر (!) ( راجـع وسـائل الشـيعة جــ14 آت



فيمـا أدوا إليـهم اللـهم وصـل  علـى التـابعين مـن يومنـا هـذا إلـى يــوم الديــن وعلـــى 
أزواجهــم وعلـى ذ ر ياتـهم وعلــى مـن أطـــاعك منــهم صـــالة  تعصمــهم بهـــا مــن 
معصيتـك وتفسـح لهــم فــــي ريــاض جن تــك وتمنعــهم بهـــا مــن آيــد الشــيطان ... 
))(23)! ويـروي ثقتـهم ( الكلينـي ) وهـــو مــن آبــار أئمتــهم فــي آتابــه ( األصــول 
ـــي أصــول  مـن الكـافي ) ـ وهـو أحـد الكتـب األربعـة التـي تعتـبر مرجــع اإلماميـة ف
مذهبـهم وفروعـه(24) ـ (( عـن منصـور بـن حـازم قـال: قلـــت ألبــي عبــد اهللا عليــه 
السـالم: مـا بـالي أسـألك عـن المسـألة فتجيبنـــي فيــها بــالجواب ثــم يجيئــك غــيري 
فتجيبـه فيـها بجـواب آخـر؟ فقـال: إنـا نجيـب النـاس علـى الزيـادة والنقصـــان، قــال: 
ـــوا علــى محمــد أم آذبــوا؟  قلـت : فـأخبرني عـن أصحـاب رسـول اهللا �������������������� صدق
ـــا تعلــم أن الرجــل آــان  قـال: بـل صدقـوا، قـال: قلـت فمـا بالـهم اختلفـوا؟ فقـال: أم
يـأتي رسـول اهللا �������������������� فيسـأله عـن المسـألة فيجيبـه فيـها بـالجواب ثـم يجيبـه بعـــد 
ـــذا اإلمــام  ذلـك مـا ينسـخ ذلـك الجـواب فنسـخت األحـاديث بعضـها بعضـا  ))(25) وه
ـــرية اإلمــام الحــادي عشــر يقــول  الحسـن العسـكري والـذي يمثـل عنـد االثنـي عش
ــيره عندمـا سـأل موسـى ربـه بضـع أسـئلة منـها (( هـل فـي صحابـة األنبيـاء  في تفس
أآـرم عنـدك مـــن صحــابتي قــال اهللا عزوجــل: يــا موســى أمــا علمــت أن  فضــل 
ـــة المرســلين آفضــل آل محمــد علــى جميــع آل  صحابـة محمـد علـى جميـع صحاب
ـــع المرســلين ))(26) ويقــول أيضــا  (( وإن رجــال   النبييـن وآفضـل محمـد علـى جمي
مـن خيـار أصحـاب محمـد لـو وزن بـه جميـع صحابـة المرســـلين لرجــح بــهم ))(*) 
وبعــد هــذا البيــان يتبيــن لدينــا أن الصحابــة الكــرام معصومـــون عــن االرتــــداد 
ــن  واالنقـالب وأمـا أنـهم سـالمون مـن األهــواء والبــدع فقــد ذآــر القمــي ـ وهــو م
ـــد اهللا (ع)  آبـار أئمتـهم ـ  فــي آتابـه ( الخصـال ) عـن هشـام بـن سـالم عـن أبـي عب
قـال (( آـان أصحـاب رسـول اهللا وآلـه اثنـي عشـر ألفـــا ، ثمانيــة آالف مــن المدينــة 
وألفــان مــن مكــة وألفــــان مـــن الطلقـــاء ولـــم يـــر فيـــهم قـــدري وال مرجـــيء 
ــــون الليـــل  والحــروري ( الخــوارج ) وال معــتزلي وال صــاحب رأي، آــانوا يبك
والنـهار ويقـول: اقبـض أرواحنـا مـن قبـل أن نـــأآل خــبز الخمــير ))(27) ومــن هنــا 
يتبيـن لدينـــا أن الصحابــة الكــرام ســالمون مــن االبتــداع فــهذه هــي أقــوال آبــار 

ــذه آتبـهم تنطـق بـالحق فمـاذا بعـد الحـق إال الضـالل يـا تيجـاني؟!  أئمتهم وه
4ـ أمـا اسـتدالل التيجـــاني بــالحديث فــي قولــه ( أصحــابي ) علــى أنــهم صحابــة 
الرسـول �������������������� فغـير مسـلم ألنـه يجـب الجمـع بيـن روايـات الحديـث بعضـها مـــع 
ــا  بعـض حتـى يتسـنى لنـا معرفـة المـراد مـن قولـه ( أصحـابي ) مـن الحديـث، (( أم

                                                           
(23) الصحيفة الكاملة السجادية لإلمام زين العابدين ص (27ـ 28) ط. إيران ـ قم مؤسسة أنصاريان.   

(24) راجع آتاب المراجعات لعبد الحسين الموسوي ص (334). 

(25) األصول من الكافي للكليني جـ1 ص (52) آتاب فضل العلم. 

(26) تفسير الحسن العسكري ص (11) سورة الفاتحة.  

(*) المصدر السابق البقرة آية (88) ص (157). 

(27) آتاب الخصال للقمي ص (639ـ 640) باب (12). 



ــة فإنـها إسـم جنـس ليـس لـه حـد فـي الشـرع وال فـي اللغـة، والعـرف  بالنسبة للصحب
فيـها مختلـف والنبـــي �������������������� لــم يقيــد الصحبــة بقيــد وال قد رهــا بقــد ر  بــل عل ــق 
ـــها إال الرؤيــة ))(28)  وممــا ال يختلــف عليــه اثنــان أن  الحكـم بمطلقـها وال مطلـق ل
ـــذا مــا  النبـي �������������������� رأى فـي حياتـه المنـافقين والذيـن ارتـدوا بعـده وأنـهم رأوه وه
ـــبراني  يرج ــح أن المذآوريــن هــم أهــل اإلرتــداد والنفــاق، فقــد روى أحمــد والط
ـــه ((  لــيردن علــي  الحــوض رجــال  ممــن  بسـند حسـن مـن حديـث أبـي بكـرة رفع
ــــة  صحبنــي ورآنــي))(29) باإلضافــة إلــى أنــه ذآرهــم رســول اهللا ��������������������  بصيغ
التصغــير فقــد روى أنــس بــن مــالك فيمــا أخرجــه البخــاري ومســــلم أن النبـــي 
��������������������  قــال (( لـيردن علـي  الحـوض ممـــن صــاحبني حتــى إذا رأيتــهم ورفعــوا 
ـــي: إنــك ال  إلـي  اختلجـوا دونـي فــألقولن  أى ربـي أ ص ي حابــي أ ص ي حابــي ف ل يقالــن  ل
تـدري مـا أحدثـوا بعــدك ))(30) بــاإلضافة إلـى أنــه قــد جـاء فـي بعـــض الروايــات 
( أنـهم مـن أمتـي ) ومـرة ( رجـال منكـم ) ومــرة ( زمــرة ) فـال يصــــح أن يحمــل 
المعنـى علـى نـص واحـد فقـط هـو فـي حــــد ذاتــه ليــس دليــال  علــى ذم الصحابــة 

فبـات ظـاهرا  لدينـا أن األمـر ال يعـدو ان يكـون مـن خزعبـالت الرافضـــة. 
ـــالضرورة أنــه عرفــهم بأعيانــهم بــل  5ـ أمـا قولـه فـي الحديـث أنـه عرفـهم ليـس ب
ـــه مســلم فــي صحيحــه عــن  بممـيزات خاصـة آمـا يوضحـها الحديـث الـذي أخرج
أبـي هريـرة أن رسـول اهللا �������������������� قـال (( تـرد علـي  أمتـــي الحــوض وأنــا أذود 
ـــه، قــالوا: يــا نبــي اهللا أتعرفنــا؟  النـاس عنـه آمـا يـذود الرجـل إبـل الرجـل عـن إبل
قـال: نعـم لكـم سـيما ليسـت ألحـد غـــيرآم تــردون علــي  غــرا  محجليــن مــن آثــار 
ـــم فــال يصلــون، فــأقول: يــارب هــؤالء مــن  الوضـوء. ولي صـد ن عنـي طائفـة منك
أصحـابي فيجبنـي ملـك فيقـول: وهـل تـدري مـا أحدثـوا بعـدك؟))(31)  فـهذا الحديـــث 
ـــل وقولــه ( منكــم ) الميــم  يفيـد أن أهـل األهـواء والنفـاق يحشـرون بـالغرة والتحجي
ميـم الجمـع وهـذا يعنـــي أنــهم يحشــرون جميعــا  بنفــس ســيما المؤمنيــن آمــا فــي 
ـــذه األمــة فيــها منافقوهــا.. ))(32)  حديـث الصـراط فـي قولـه �������������������� ((....وتبقـى ه
ـــن، والــذي أرجحـــه أن المقصــود بــالحديث  فـدل علـى أنـهم يحشـرون مـع المؤمني
هـم المنافقون ألنـه أقـرب األقـوال إلـى الحـق والـذي يتوافـق مـع سـياق الحديـث. 

ـــات علــى صحابــة رســول  وبعـد هـذا البيـان نقـول اليمكـن بحـال حمـل هـذه الرواي
ـــهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي  اهللا �������������������� مـن المـهاجرين واألنصـار وأول
والزبـير وطلحــة ومعاويــة رضــي اهللا عنــهم أجمعيــن وذلــك لعــدة أســباب، أوال : 

                                                           
(28) منهاج السنة النبوية جـ8 ص (387) بتصرف. 

(29) راجع فتح الباري جـ11 ص (393). 

(30) صحيح مسلم مع الشرح برقم (2304) جـ15 ورواه البخاري في صحيحه آتاب الرقاق برقم (6211). 

(31) صحيح مسلم بشرح النووي جـ3 ص برقم (247) آتاب الطهارة. 

(32) الفتح جـ11 ص (393).  



أن النبـي �������������������� قـد ترضـــى  عــن صحابتــه ودافــع عنــهم وقــال (( خــير النــاس 
قرنـي ثـم الذيـن يلونـهم ثـم الذيـن يلونـهم ثـم يجيـئ قـوم تسـبق شـهادة أحدهـم يمينـــه 
ويمينـه شـهادته ))(33) وفـي هــذا الحديـث أثبـت الخيريـة لقـــرن الصحـــابة وأخــرج 
ـــردة عــن أبيــه فــي جـــزء  مــن الحديــث أن النبــي  مسـلم فـي صحيحـة عـن أبـي ب
�������������������� رفـع رأسـه إلـى السـماء فقـال (( النجـوم أمنـة السـماء فـــإذا ذهبــت النجــوم 
ـــماء مــا توعــد، وأنــا أمنــة ألصحـــابي فـــإذا ذهبــت أتــى أصحــابي مــا  أتـى الس
ـــى أمتـــي مـــا يوعــدون  يوعـدون، وأصحـابي أمنـة ألمتـي فـإذا ذهـب أصحــابي أت
ـــووي فــي شــرحه لمســلم (( ـ وأصحـــابي أمنــة ألمتــي فــإذا ذهــب  ))(34) قـال الن
ـــي الديــن  أصحـابي أتـى أمتـي مـا يوعـدون ـ  معنـاه مـن ظـهور البـدع والحـوادث ف
ـــوع قــرن الشــيطان وظــهور الــروم وغــيرهم عليــهم، وانتــهاك  والفتـن فيـه، وطل
مكـة والمدينـة وغـير ذلـك، وهـذه مـــن معجزاتــه �������������������� ))(35)  باإلضافــة إلــى أن 
ـــن عــوف قــال:قــال  النبـي �������������������� قـد بشـر أصحابـه بالجنـة، فعـن عبـد الرحمـن ب
رســول اهللا ��������������������: (( أبــو بكــر فــي الجنــة، وعمــر فــي الجنــة، وعثمــان فــــي 
الجنـة، وعلـي  فـي الجنـة، وطلحـة فـي الجنـة، والزبـير فـي الجنـة، وعبـــد الرحمــن 
بـن عـوف فـي الجنـة، وسـعد بـن أبـــي وقــاص فــي الجنــة، وســعيد بــن زيــد فــي 
ـــة ))(36) وأخــرج أحمــد فــي مســنده عــن  الجنـة، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح فـي الجن
جـابر بـن عبـد اهللا مرفوعـا  إلـــى النبــي �������������������� قــال (( لـــن يدخـــل النــار رجـــل 
ـــــن صحابتــــه راض (38)  شـــهد بـــدرا  والحديبيـــة ))(37) وتوفـــي �������������������� وهـــو ع
ـــدا  مــن المــهاجرين واألنصــار قــد ارتــد، قــال  باإلضافـة إلـى أنـه لـم يثبـت أن أح
ـــي آـــتابه ( الف ــر ق بيــن الف ــرق ) (( أجمــع أهــل  اإلمــام عبــد القــادر البغـدادي ف
ـــــدة،  الســــنة علــــى أن الذيــــن ارتــــدوا بعــــد وفــــاة النبــــي ��������������������  مــــن آن
وحنيفـة،وفـزارة، وبنـي أسـد وبنـي بكـر بـن وائـل لـم يكونـوا مـن األنصـار وال مـــن 
المـهاجرين قبـل فتـح مكـة وإنمـا أطلـق الشـرع اسـم المـــهاجرين علــى مــن هــاجر 
إلـى النبـي �������������������� قبـل فتـح مكـــة وأولئــك بحمــد اهللا ومنــه درجـــوا علــى الديـــن 
القويـم والصــراط المسـتقيم ))(39) فكيـف يسـتقيم هـذا األمـر مـــع قــول التيجــاني أن 
أآـثر الصحابـة ارتـــدوا إال القليــل منــهم فأتســاءل هــل الرســول �������������������� يتنــاقض 
ـــن ارتــد عــن الحــوض!؟  مـع نفسـه ويقـول للصحـابي أنـت فـي الجنـة ثـم يجـده مم

                                                           
(33) صحيح البخاري جـ3 آتاب فضائل الصحابة برقم (3451) عن عبد اهللا بن مسعود. 

(34) صحيح مسلم مع الشرح جـ16 آتاب فضائل الصحابة برقم (2531). 

(35) المصدر السابق ص (125). 

(36) سنن الترمذي آتاب المناقب ـ باب ـ عبــد الرحمـن بـن عـوف برقـم (3747) وراجـع صحيـح الـترمذي برقـم 

  .(2946)
(37) أخرجه أحمد في المسند جـ5 برقم (15262) ص (213) وراجع السلسلة الصحيحة جـ5 برقم (2160). 

(38) راجع البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ قصة البيعة واالتفاق على عثمان برقم (3497). 

(39) الفرق بين الفرق ص (318 ـ 319) بعناية الشيخ إبراهيم رمضان. 



أليـس هـذا طعـن صريـح بالنــبي بـأبي هــو وأمـي صلـوات اهللا وسـالمه عليـــه فـــال 
شــك إذن أن النبــي �������������������� يعلــم أن أصحابــه لــــم يرتـــدوا بعــــده فقــــد أخـــرج 
الطـبراني بسـند جيـد مـن حديـث أبـي الـدرداء (( فقلـت يـا رســـول اهللا ادع اللـــه أن 
ـــة إلــى أن الحديــث األول الــذي  ال يجعلنـي منـهم، قــال: لسـت منـهم ))(40) باإلضاف
ـــذي  حرفــه التيجــاني بقــوله ( بينمـا أنـا قـائم ) والصحيـح قولـه ( بينمـا أنـا نـائم ) ال
يثبت أنه رأى فــي منامـه فـي الدنيـا مـا سـيقع لـه فـي اآلخـرة فلـو آـان الصحابـة هـم 
الذيــن ســيرتدون لذآــر ذلــك .....فــهل يقــول مــــن يعـــرف المعقــــول أن النبـــي 
ـــــع  �������������������� ال يعلــــم حــــال أصحابـــه آحـــال أبـــي الـــدرداء فلعلـــه سيجــــده م
المرتديــن!؟ فــال أعتقــد أن أحــدا  يقــول مثــل هــذا القــــول إال أمثـــال التيجـــاني ( 
ــــب إليـــه  المــهتدي ) إذا  ال يقــول النبــي �������������������� لمـــن هـــو أعظــم وأقـــرب وأح
ـــذي قــال لــه رســول اهللا �������������������� (( أنــت عتيــق اهللا مــن النــار  آمثـل أبـي بكـر ال
ـــة فــإذا أنــا بقصــر  ))(41) وعمـر الـذي قـال عنـه رسـول اهللا �������������������� (( دخلـت الجن
ـــي أنــا هــو  مـن ذهـب فقلـت لمـن هـذا القصـر؟ قـالوا: لشـاب مـن قريـش فظننـت أن
ــــه  فقلــت: ومــن هــو؟ قــالوا: عمــر بــن الخطــاب ))(42)  وعثمــان الــذي قــال عن
الرســول �������������������� (( عثمــان فــي الجنــة ))(43) ولســــت أدري لعـــل راوي حديـــث 
اإلنقـالب وهـو الصحـــابي الجليــل أبــو هريــرة ـ والــذي روى الحديــث بعــد وفــاة 
النبـي �������������������� ـ سـيجد نفسـه أحـد المرتديـن المدفوعيـن عـــن الحــوض!! باإلضافــة 

لثمانين صحابيــا  شـارآوا أبـا هريـرة فـي روايـة الحديـث. 
6ـ أمـا إذا لـم يعـترف هـذا التيجـاني بـهذه الحقيقـة فيكـون لزامـا  عليـه أن يحـدد مـــن 
هـم الصحابـةالذين يشـملهم الحديـث فـإن لـم يكـن هنـاك مـن جـواب فـال بـد أذن مـــن 
أن يسـري هـــذا المعنــى علــى الصحابــة المرضييــن عندهــم(*) فسيشــمل الحديــث 
ـــا  بــن أبــي طــالب والحســن والحســين  وعمــار  بــن ياســر وأبــا ذر   دون شـك  علي
ـــداد بــن األســود وخزيمــة بــن ثــابت وأبــي بــن  الغفـاري وسـلمان الفارسـي والمق
آعـب(44) ولـن يسـتطيع إسـتثناء هـؤالء الصحابـة الكـرام إال بدليـــل ثــابت فــإن قــال 
ـــل الجنــة أقــول  أن هنـاك أحـاديث تثنـي علـى هـؤالء الصحابـة وتثبـت أنـهم مـن أه
وآــذا الصحابــة الذيــن تحــاول إدخالــهم فيمــــن يرتـــد عـــن الحـــوض أن هنـــاك 
ـــة مــن الكتــاب والســنة تثبــت رضــا اهللا ســبحانه ورســوله ��������������������  عشـرات األدل

                                                           
(40) راجع فتح الباري جـ11 ص (393). 

(41) سنن الترمذي آتاب الفضائل برقم (3679) وراجع صحيح الترمذي برقم (2905) عن عائشة. 

ــح الـترمذي برقـم (2911) وروى البخـاري مثلـه  (42) سنن الترمذي آتاب الفضائل برقم (3688) عن أنس وصحي

برقم (3476). 
(43) سبق ص (116). 

(*) وعندنا بالطبع. 

(44) راجع ثم اهتديت ص (133). 



عنـهم وتثنـي عليـهم غايـة الثنـاء وأنـهم هــم المؤمنـون حقــا  وتثبـت بـــالدليل القــاطع 
أنهم من أهـل الجنـة فمـا هـو جـواب التيجـاني المـهتدي!؟. 

7ـ أمـا قولـه ( إنـك ال تـــدري مــا أحدثــوا بعــدك ) فمــن المســل م بــه أن الصحابــة 
ـــد وفــاة النبــي �������������������� وقــد أورد  الكـرام لـم يبدلـوا أو يحدثـوا فـي ديـن اهللا شـيئا  بع
ــــن  الســيد محمـــد صديــق حســن القنوجــي البخــاري رحمــه اهللا فــي آتابــه ( الدي
ـــة: أقــول  الخـالص ): (( أن رافضيـا  سـأل سـني ا:مـا تقـول فـي حـق الصحابـة؟ فأجاب
فيـهم مـا قـال اللــه تعــالى فـي آتــــابه، عنــي بـــه قولـــه هـــذا ( رضــي اهللا عنــهم 
ـــال  ورضــوا عنــه ). فقــال ( أي الرافضـــي ): إنــهم بدلــوا بعــد النبــي �������������������� فق
ـــال } ونحـــن ال نقـــول بإلــه يخـــبر بشــيء  السـني: إن اهللا يقـول: { ومـا بدلـوا تبدي
ــــى هـــذا التيجــاني المــهتدي أنــهم  وال يعلـم أنـه يتغـير بعـد ذلـك ))(45)  أمـا إذا ادع
أحدثــوا الكثـير مثـل عـدم قبولـــهم بواليــة أهــل البيــت وتحـــريف القــرآن فســيأتي 

ــا هـذا الكتـاب مـا يفنـد هـذه الدعـاوى جملـة وتفصيـال .  بإذن اهللا في ثناي
ـــدوا علــى  8ـ أمـا قـول هـذا التيجـاني ( أن أآـثر الصحابـة قـد بدلـوا وغـيروا بل ارت
ـــهم بــهمل النعــم ). هــذا القــول يــدل  أدبـارهم بعـده (ص) إال القليـل الـذي عـبر عن
ـــا يظــن أنــه  علـى جـهل هـذا الرافضـي بمعنـى الحديـث فـهو آحـاطب ليـل يجمـع م
طعـن  فـي الصحابـة ولكـن أقـول لـه بعـدا ، فقولـه �������������������� ( بـهمل النعـم ) يعنـي مــن 
ـــه(46) وليــس آــل مــن  هـؤالء الذيـن دنـوا مـن الحـوض وآـادوا يردونـه فصـدوا عن
ـــان  ورد الحـوض. وجـاء فـي روايـة أخـرى بلفـظ ( رهـط ) فعـن أبـي هريـرة أنـه آ
ــــة ( رهـــط ) مـــن  يحــدث أن رســول اهللا �������������������� قــال: (( يــرد علــي يــوم القيام
ـــارب أصحـــابي. فيقــول: أنــك ال علــم  أصحـابي فيجلـون عــن الحــوض فـأقول: ي
لـك بمـا أحدثـوا بعـدك، إنـهم ارتــدوا علـى أدبارهــم القهقــــري ))(47) والرهــط آمــا 
ــــن  هــو معلــوم مـــا دون العشــرة مــن الرجـــال..(48) أمــا الصحـــابة فيشــربون م
الحـوض فقـول هــذا التيجــاني بـــأن أآــثر الصحـــابة ارتـــدوا دليــل علـــى عميــق 

ــهنيئا  لـه علـى الهدايـة!!  تفكيره ف
9ـ ثـم يتنـاقض هـذا التيجـاني تناقضـــا  واضحــا  وفاضحــا  حيــن يقــول ( وال يمكــن 
ـــى القســم الثــالث وهــم  بـأي حـال  مـن األحـوال ( تـأمل! ) حمـل هـذه األحـاديث عل
المنـافقون ألن النـص يقـــول: فــأقول أصحــابي!!؟ ) ســبحان ربــي إن هــذا لشــيء 
عجـاب أجعـل المنـافقين ليسـوا مـن الصحابـة؟! أليـس هـو الـذي قس ـــم ( الصحابــة ) 
إلـى ثالثـة أقسـام وآخرهـم المنـافقون بينمـا هـو ينفـي هنـا ذلـك فيقـول ال يمكـن بـــأي 
ـــن األحــوال حمــل هــذه األحــاديث علــى المنــافقين...لمــاذا؟.. ألن النــص  حـال م
يقـول أصحـابي؟؟! فـأقول لـهذا المـهتدي أي األمريـــن تختــار؟! فــإن قلــت أن أحــد 

                                                           
(45) الدين الخالص جـ3 ص (382). 

(46) راجع فتح الباري جـ11 ص (483). 

(47) صحيح البخاري مع الفتح جـ11 ص (473) رقم (6585). 

(48) مختار الصحاح ص (109). 



ــــافقين  أقســام الصحابــة هــم المنــافقون فقــد رددت علــى نفســك وإن قلــت أن المن
ــن الصحابـة فقـد أهـدرت آتـابك مـن أولـه إلـى آخـره إلنـك بنيتـه علـى  ليسوا قسما  م
أن المنـافقين مـن الصحابـة وحتـى أخرجـك مـن هـذه المعضلـــة أقــول أنــه مــا مــن 
شــك  أن المنــافقين ليســوا بحــال  مــن أقســام الصحابــة ولكـــن الرســـــول �������������������� 
ذآرهــم وذآــر المرتــدين فـــي بـــعض روايـــات الحـــديث ( بأصيحــابي ) أو بـــ( 
ـــا وذلــك تصغــيرا  لــهم وتحقــيرا  ال  مـن صـاحبني ) ألنـهم صحبـوه ورأوه فـي الدني
تعظيمـا  وال يقـول ذلـــك ألصحابــه مــن المــهاجرين واألنصــار الذيــن آــانت لــهم 

رواياتـه فـي حقـهم بصيغـة اإلجـالل والتقديـر والتعظيـم والتكريـــم. 
وأخــيرا  أقــول: أن التيجــاني ( المــهتدي ) يريــد أن يوصلنــا إلــى نتيجــة محـــددة، 
مفادهـا أن أآـثر الصحابـة قـد ارتـدوا علـى أدبـــارهم القــهقري... فمــاذا يعنــي هــذا 
القـول؟! هـذا يعنـي أن الديـن الـذي نحـــن عليــه منــذ أربعــة عشــر قرنــا  والقــرآن 
ـــي نقيمــها  الـذي بيـن أيدينـا والس ـنة التـي نسـير عليـها والصـالة ( عمـود الديـن ) الت
ــــها باختصـــار باطلـــة!!! ألنـــها نقلـــت إلينـــا عـــن طريـــق  والعبــادة التــي نؤدي
المرتديـن؟! ومعنـى هـذا أيضـا  أن المرتديـن يـــا ويلــهم الذيــن فتحــوا البــالد شــرقا  
وأخضعـوا البـالد غربـا  ليـس مـن أجـل إخضـاع النـاس لعبـادة رب العبـاد بــل لكــي 
ـــاب اإلرتــداد؟!! ومعنــى هــذا أيضــا  أن مســيلمة الكــذاب  يدخلونـهم مباشـرة فـي ب
وسـجاح وغـيرهم هـم أهـل الحـق ألنـهم لـم يرتـدوا عـــن اإلســالم بــل ارتــدوا عــن 
ـــر والمغــرب  أهـل اإلرتـداد!!؟  و آأنـه ينـادي ويقـول يـا أهـل الشـام ... يـاأهل مص
العربـي... يـا أهـل العـراق... يـا أهـل الجزيـرة... يـا أهـل مـا وراء النـهرين...آلكـــم 

ـــة.  مرتـدون علـى أدبـارآم القـهقري وإلـى جـهنم؟!!! فمرحـا باإلماميـة الجاهلي



ــــث الرســـول ��������������������  ثانيــا ـ إســتدالله علــى تنــافس الصحابــة علــى الدنيــا بحدي
والرد عليه في ذلـك:  

ـــرط لكــم وأنــا شــهيد عليكــم وإنــي واللـــه  يقـول التيجــاني (( قـال (ص): ( إنـي ف
ــــاتيح  ألنظــر إلــى حوضــي اآلن وإنـــي أعطيــت مفــاتيح خزائــن األرض ( أو مف
األرض ) وإنـي واهللا مـا أخـاف عليكـم ان تشـرآوا بعـــدي ولكــن أخــاف عليكــم أن 
تتنافسـوا فيـها ). صـدق رســـول اهللا (ص)، فقــد تنافســوا علــى الدنيــا حتــى ســلت 
ــــة  ســيوفهم وتحــاربوا وآفــر بعضــهم بعضــا، وقــد آــان بعــض هــؤالء الصحاب
المشـهورين يكـنز الذهـب والفضـة، ويحدثنـا المؤرخـــون آالمســعودي فــي مــروج 
الذهـب والطـــبري وغــيرهم أن ثــروة الزبــير وحــده بلغــت خمســين ألــف دينــار 
وألـف فـرس وألـف عبـد وضياعـا  آثـيرة فـــي البصــرة وفــي الكوفــة وفــي مصــر 
وغيرهـا. آمـا بلغـت غل ـة طلحـة مـن العـراق وحـــده آــل يــوم ألــف دينــار، وقيــل 
أآـثر مـن ذلــك. وآــان لعبــد الرحمــن بــن عــوف مائــة فــرس، ولــه ألــف بعــير 
ـــن مالــه الــذي قســم علــى زوجاتــه بعــد وفاتــه  وعشـرة آالف شـاة، وبلـغ ربـع ثم
ــار  أربعـة وثمـانين ألفـا . وتـرك عثمـان بـن عفـان يـوم مـات مائـة وخمسـين ألـف دين
ـــا ال يحصــى وتــرك زيــد بــن ثــابت مــن  عـدا المواشـي واألراضـي والضيـاع مم
الذهـب والفضـة مـا آـــان يكســر بــالفؤوس حتــى مجلــت أيــدي النــاس، مــا عــدا 
ـــار. هــذه بعــض األمثلــة البســيطة وفــي  األمـوال والضيـاع بقيمـة مائـة ألـف دين
التــاريخ شــواهد آثــيرة ال نريــد الدخــول فــي بحثــها اآلن ونكتفــي بهـــذا القـــــدر 
للداللـة علـى صـــدق الحديــث وأنــهم حليــت الدنيــا فــي أعينــهم وراقــهم بهرجــها 

  .(49)((
1ـ لسـت أدري واهللا مـا دخـل هـذا الحديـث فـــي أن جمعــا  مــن الصحابــة يمتلكــون 
مـاال  أو متاعـا  فـالحديث يخـبر أن  هـذه األمـــة ســوف تمتلــك خزائــن األرض وأنــه 
سـوف يقـع التنـافس فـي الدنيـا وهـذه مـن معجـزات النبـي �������������������� فإنـه قـد وقـع مـــا 
ــــة لـــم  أخــبر بــه ولكــن الحديــث ال ينطبــق علـــى هــؤالء الصحابــة ألن الصحاب
يمتلكـوا خزائـن األرض بعــد، باإلضافـة إلـى أن القتـال الـذي وقـع بينـهم لـــم يكــن 
مـن أجـل التنـافس علـى حــطام الدنيـا ولكـن الفتنـة التـي وقعـت بسـبب مقتـل عثمــان 
ـــن  هـي التـي أدت لذلـك مــع أنـهم لـم يكونـوا يريـدون القتـال، وعلـى العمـوم فكـل م
الفريقيـن مأجــور علــى إجتهــاده وســوف يأتــي زيـادة توضيـح لـهذه المســـألة فــي 

مبـاحث هــذا الكتــاب. 
ـــه أنــها تســيء للصحابــة ومــا  2ـ هـذا التيجـاني يحشـد مـن األدلـة التـي يظـن بجهل
درى أنـه باسـتدالله بـها يتنـاقض مـع نفسـه تمـــام التنــاقض فبينمــا هــو يد عــي فــي 
المبحـث السـابق أن أآـثر الصحابـــة قــد إرتــدوا علــى أدبــارهم القــهقري يستشــهد 
هنـا بـهذا الحديـث الـذي يفيـد صراحـة أن النبـــي �������������������� ال يخشــى علــى أصحابــة 
ـــذا التخبــط  مـن اإلرتـداد ولكنـه يخـاف عليـهم أن يتنافسـوا فيـها فكيـف يوف ـق بيـن ه

                                                           
(49) ثم اهتديت ص (105). 



ـــث يطعــن فــي  الـذي يتمتـع بـه التيجـاني، باإلضافـة إلـى أنـه باستشـهاده بـهذا الحدي
علـي بـن أبـي طـالب وأصحابـه ألن الحديـث جـــاء بصيغــة الجمــع أي أن التنــافس 
علـى الدنيـا يشـمل الطرفيـن وقـد أآـد ذلـك التيجـاني نفســـه بقولــه ( صــدق رســول 
اهللا ( ص ) فقـد تنافسـوا علـى الدنيـا حتـى س ـل ت سـيوفهم وتحـــاربوا وآفــر بعضــهم 
ــع  بعضـا  ) ومـن المسـلم بـه أن القتـال الـذي وقـع بيـن جيـش طلحـة والزبـير آـان م
جيـش علــي بـن أبـي طـالب وعلــى هــذا تصبـح التخطئـة لكـال الطرفيـن ويقتضـــي 

ــب فـهم هـذا التيجـاني ـ أن عليـا  تنـافس مـن أجـل اإلمـارة والسـلطة.  أيضا  ـ حس
ـــذا الرافضــي (  آــان بعــض هــؤالء الصحابــة المشــهورين ( هكــذا )  3ـ يقـول ه
يكـنز الذهـب والفضـة ) فـأقول للتيجـاني أيـن دعـواك علـى هـــذا االدعــاء ومــن أي 
ــــها أحـــد  المصــادر المعتمــدة جئــت بــهذا الزعــم ومــا دخــل الــثروة التــي يمتلك

ــع!   الصحابـة ممـن يكـنز الذهـب والفضـة، فسـبحان اهللا علـى هـذا الجـهل المر ق
ـــؤالء الصحابــة ليــس فيــه مــا يدعــو إلــى الــذم أو التجريــح  4ـ الشـك أن غنـى ه
فسـيرة هـؤالء الصحابـة الكـرام تثبـت أنـهم مـن خيـار الصحابـة، فعثمـان بـن عفـــان 
ثـالث الخلفـاء ومـن أقـرب النـاس إلـى النبـي �������������������� ومـن أجودهـم وأآرمــهم فعــن 
ـــألف دينــار حيــن  عبـد الرحمـن بـن سـمرة قـال: جـاء عثمـان إلـى النبـي��������������������  ب
جـهز جيـش العسـرة فنثرهـا فـي حجـره. قـال عبـد الرحمـن: فرأيـــت النبــي �������������������� 
ـــد قــال  يقلبـها فـي حجـره ويقـول: (( مـا ضـر  عثمـان مـا عمـل بعـد اليـوم ))(50)  وق
النبـي �������������������� (( مـن يحفـر بـئر رومـة فلـه الجنـة فحفرهـا عثمـان))(51) وآـــل ذلــك 
ـــد بشــره  مـن مالـه طاعـة هللا ورسـوله، وأمـا طلحـة بـن عبيـد اهللا رضـي اهللا عنـه فق
النبـي �������������������� بالجنـة(52) وآـان مـــن المجــاهدين فــي ســبيل اهللا ودافــع عــن النبــي 
�������������������� فـي غـزوة أحـد حتـى شـل ت يـده وعـن الزبـير قـال: آـــان علــى رســول اهللا 

ـــم يســتطع فأقعـــد تحتـــه طلحــة فصعـــد  �������������������� درعـان فنـهض إلـى الصخـرة فل

ـــمعت النبــي �������������������� يقـــول  النبـي �������������������� حتــى استــوى علــى الصخـرة قــال: س
(( أوجـب طلحـة ))(53) وآــان رضــــي اللـــه عنـــه يخشـــى أن يبيــت وقـــد جمـــع 
ـــال (( حدثتنــي ســعدى بنــت عــوف المر يــة قــالت:  مــاال  فعـن طلحـة بـن يحيـى ق
دخلـت علـى طلحـة يومـا  وهـو خـاثر(54) فقلـت: مـالك؟ لعـل رابـك مـن أهلـك شــيء؟ 
قـال: ال واهللا ونعـم ح ليلـة  المسـلم أنـت ولكـــن مــال  عنــدي قــد غ م نــي . فقلــت: مــا 
ــازن:  يغمـك؟ عليـك بقومـك. قـال: يـا غـالم ادع لـي قومـي، فقسـمه فيـهم.فسـألت الخ

                                                           
(50) سنن الترمذي آتاب الفضائل ـ باب ـ فضائل عثمان بن عفـان برقـم (3701) وراجـع صحيـح الـترمذي برقـم 

 .(2920)
(51) راجع صحيح البخاري آتاب الوصايا ـ باب ـ إذا وقف أرضا  أو بئرا  برقم (2626). 

(52) سبق الحديث ص (116). 

(53) سنن الترمذي آتاب المناقب ـ باب ـ طلحة بن عبيد اهللا برقم (3738) وراجع صحيح الترمذي برقم (2939). 

(54) أي ثقيل وغير نشيط. 



آـم أعطـى؟ قـال: أربعـة مئـة ألـف ))(55) ، وعــن الحســن البصــري أن طلحــة بــن 
ـــة ذلــك المــال حتــى  عبيـد اهللا بـاع أرضـا  لـه بسـبع مئـة ألـف فبـات أرقـا  مـن مخاف
أصبـح وفر قـــه(56) وأمــا الزبــير بــن العــوام فقــد بشــره النبــي �������������������� بالجنــة(57) 
ـــــال  وآــان حـــوارى(58) النبــي �������������������� فعـــن علــي بــن أبــي طــالب (!) قـــال: ق
رســول اهللا �������������������� (( إن لكــل نبــي حواريــا  وإن حــــوارى  الزبـــير بـــن العـــوام 
))(59) ومـن فـرط حبـه للمـال وحرصـه علـى أن يكـنز سـواري آسـرى مـــن الذهــب 
ـــى ســداد دينــه وهــو علــى شــفا  والفضـة! فقـد وصـى ابنـه عبـد اهللا بـن الزبـير عل
المـوت فقـد أخـرج  البخـاري فـي صحيحـه عـــن عبــداهللا بــن الزبــير قــال: (( لمــا 
وقـف الزبـير يـوم الجمـل دعـاني فقمـت إلـى جنبـه. فقـال: يـا ب نـي  إنـه ال يقتـل اليــوم 
إال ظـالم أو مظلـوم وإنـي ال أرانـي إال سـأقتل اليـوم مظلومـا ، وإن مـــن أآــبر همــي 
ل د ي نـي أ فـترى يبقـي ديننـا مـن مالنـا شـيئا ؟ فقـال: يـا بنـي ب ـــع  مــا لنــا فــاقض دينــي 
وأوصـي بـالثلث ، وثلثـه لبنيـه ـ يعنـي بنـي عبـد اللــه بـن الزبـير ـ يقـول ثلـث الثلـــث 
فـإن ف ض ـل مـن مالنـا فضـل  بعـــد قضــاء الديــن فثلثــه لولــدك. قــال هشــام : وآــان 
بعـض ولـد عبـد اهللا قـد وازى بعـض بنـي الزبـير، حبيـب وعب ـاد، ولـه يومئـذ تســـعة 
بنيـن وتسـع بنـات. قـال عبـد اهللا: فجعـل يوصينـي بدينـه ويقـول: يـا بنـي  إن عجــزت 
ــي شـيء فاسـتعن عليـه مـوالي. قـال: فـواهللا مـا دريـت  مـا أراد حتـى قلـت : يـا  عنه ف
ــا  أبـت مـن مـوالك؟ قـال: اهللا، قـال: فـواهللا مـا وقعـت  فـي آربـة  مـن دينـه إال قلـت : ي
ـــل الزبــير رضــي اهللا عنــه ولــم يــدع  مولـى الزبـير اقـض عنـه دينـه فيقضيـه، فق ت
ــــن، منـــها الغابـــة وإحـــدى عشـــرة دارا  بالمدينـــة،  دينــارا  وال درهمــا  إال أرضي
ـــر...))(60) وهــذا عبــد الرحمــن بــن  وداريـن بـالبصرة، ودارا  بالكوفـة، ودارا  بمص
عـوف الصحـابي الجليـل الـذي بشـره النبـي �������������������� بالجنـة(61) ولـــه فضيلــة صــالة 
ــــد  النبــي �������������������� خلفــه(62) باإلضافــة إلــى إحســانه إلــى أزواج النبــي �������������������� بع
وفاتــه فعــن عائشــة أن الرســول �������������������� آــان يقــول (( إن أمرآــن  لم مــا يـــهمني 
ـــاك مــن  بعـدي، ولـن يصـبر عليكـن إال الصـابرون ) ثـم تقـول عائشـة: فسـقى اهللا أب
سلسـبيل الجنـة تريـــد عبــد الرحمــن بــن عـــوف وقـــد آــان وصــل أزواج النبــي 
ـــن بــن  �������������������� بمـال بيعـت بـأربعين ألفـا  ))(63) وعـن أبـي سـلمة: (( أن عبـد الرحم

                                                           
(55) سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي جـ1 ص (32) وقال محقق الكتاب: رجاله ثقات. 

(56) المصدر السابق. 

(57) سبق الحديث ص (116). 

(58) الحواري: قيل بمعنى الذي يصلح للخالفة أو الوزير أو الناصر أو الخالص ـ راجع الفتح جـ7 ص (100). 

(59) صحيح البخاري جـ3 آتاب فضائل الصحابة برقم (3514) والترمذي جـ5 برقم (3744). 

(60) صحيح البخاري جـ3 آتاب فرض الخمس برقم (2961). 

(61) سبق الحديث ص (116). 

(62) سبق الحديث ص (80). 

(63) سنن الترمذي آتاب الفضائل برقم (3749) وراجع صحيح الترمذي برقم (2948). 



ـــن بيعــت بأربعمائــة ألــف ))(64) فــهذا هــو  عـوف أوصـى بحديقـة ألمـهات المؤمني
ـــنز الذهــب والفضــة!؟  عبـد الرحمـن بـن عـوف الـذي يدعـي التيجـاني أنـه ممـن يك
ـــوا القــرآن فــي عــهد  وأمـا الصحـابي زيـد بـن ثـابت فـهو أحـد األربعـة الذيـن جمع
ـــالك قــال: جمــع القــرآن علــى عــهد  النبـي صلـى اهللا عليـه وسـلم فعـن أنـس بـن م
ـــب ومعــاذ  رسـول اهللا صلـى اهللا عليـه وسـلم أربعـة آلـهم مـن األنصـار أبـي بـن آع
بـن جبـل وزيـد بـن ثـابت وأبـو زيـد ...))(65) أخـــرج البخـــاري فــي صحيحــه عــن 
الـبراء قـال لـي رسـول اللــه  �������������������� (( ادع لـي زيـــدا  وقـــل لـــه يجــيء بــالكتف 
والـدواة. قـال:فقـال: اآتـــب { ال يســتوي القاعـــدون }... ))(66) وهـــو أحـــد الذيــن 
ــــي  إنتدبــهم أبــو بكــر الصـــديق لجمـــع القـــرآن فــي عهـــده(67) وقـــال عنـــه النب
�������������������� (( أفـرض أمـتي زيـد بـن ثــــابت ))(68) فهـــؤالء هـــم الصحـــابة الــذي لــم 
يجـد هـذا التيجـاني المـهتدي إال أن يشـفي غليلـه فـي الطعــن بـهم وهــم الذيـن شـــهد 
ــــذا هــو التوقــير  لـهم النبـي �������������������� بـالصدق والعــدالة والرضــا والجنــة!؟ فـهل ه

ـــة رســول اهللا ��������������������؟!  الـذي يكنـه الروافـض لصحاب
4ـ وأمــا استشـهاده برجـل  ليـس مـن أهـل السـنة آالمسـعودي فـهو مجـروح عندهـــم 
فقـد ترجـم لـه ابـن حجـر فـي ( لسـان المـيزان ) بقولـه (( وآتبـه طافحـة بأنـــه آــان 
شـيعيا  معتزليـا ..))(69) وقـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة عـن آتابــه مــروج الذهــب (( 
وفـــي تـــاريخ المســـعودي مـــن األآـــاذيب مـــا ال يحصيـــه إال اهللا تعـــــالى ))(70) 
فاحتجــاج التيجــاني بالمسعـــودي ليــس حجـــــة علينـــا، وحتــــى أدلـــل علــــى أن 
ـــس مــن أهــل الســنة فقــد ذآــره إمــام الشــيعة االثنــي  المسـعودي مـن الشـيعة ولي
ـــن  عشــرية القمــي فــي آتابــه ( الكنـــى واأللقــاب ) وقــال عنــه (( شــيخ المؤرخي
وعمـادهم أبـــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي المســعودي الــهذلي...ذآــره 
ــــال: لــــه آتـــاب فـــي اإلمامـــة  العالمــة (ره ) فــي القســم األول مــن (صــه) وق
وغيرهـا، ومنـها آتـاب إثبـات الوصيـة لعلـي بـن أبـي طـالب وهـو صــاحب مــروج 
الذهـب... قـال العالمـة المجلسـي فـي مقــدمة البحـار: والمســـعودي عـــده  (جــش ) 

ـــن رواة الشــيعة ))(71).   ـ أي النجاشـي ـ فـي فهرسـته م
5ـ ومـع أن التيجـاني اسـتدل مـن آتـاب المـروج علـى مـــا يظــن أنــه يديــن عثمــان 
فقـد تـرك مـاال يسـتطيع المسـعودي آتمانـه حيـن قــال (( وآــان عثمــان فــي نهايــة 
الجـود والكـرم والسـماحة والبـذل فـــي القريــب والبعيــد فســلك عمالــه وآثــير مــن 

                                                           
(64) المصدر السابق برقم (3750)وصحيح الترمذي برقم (2949). 
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(69) راجع منهاج السنة جـ4 ص (85). 

(70) المصدر السابق جـ4 ص (84). 

(71) الكنى واأللقاب للعباسي القمي جـ3 ص (185) ط.مكتبة الصدر ـ إيران، وط. انتشارات ص (153). 



ـــي فعلــه ))(72) ولكنــه الحقــد الدفيــن والتدلــيس  أهـل عصـره طريقتـه وتأسـوا بـه ف
ـــا لــم يقلــه حينمــا ادعــى  المـهين إضافـة  إلـى أن التيجـاني يقـو ل عـن المسـعودي م
ـــه البــالغ أربعــا   علـى الصحـابي الجليـل عبـد الرحمـن بـن عـوف أنـه قسـم ثمـن مال
ــــى زوجـــاته ويعــزوه لكتابــه المــروج ولــم أجــده فــي المصــدر  وثمـانين ألفـا  عل

المذآور، فمــاذا نقـول عـن هـذا الموتـور؟! 
وأخـيرا  ـ يقـول التيجـاني فـي نهايـــة هذيانــه ( هــذه بعــض األمثلــة البســيطة وفــي 
ـــول فــي بحثــها اآلن ونكتفــي بــهذا القــدر ...)  التـاريخ شـواهد آثـيرة ال نريـد الدخ
ـــراء  فـأقول لـهذا الدعـي الكـذاب أرجـو منـك الدخـول فـي بحـث الشـواهد لـنرى والق

مزيـدا  مـن الـهذيان والكـذب. 
 

                                                           
(72) مروج الذهب للمسعودي جـ2 ص (332) ط. دار األندلس ـ بيروت. 



الباب الخامس: 
الـرد علـى التيجـاني بادعائـه أن الصحابـة يـذم بعضـهم بعضـــا : 

ــث أبـي سـعيد الخـدري والـرد عليـه فـي ذلـك:   أوال  ـ استدالله  بحدي
ـــي ســعيد الخــدري قــال: آــان رســول اهللا (ص) يخــرج  يقـول التيجـاني (( عـن أب
ـــدأ فيــه الصــالة ثــم ينصــرف  يـوم الفطـر واألضحـى إلـى المصلـى فـأول شـيء يب
ـــهم ويوصيــهم ويــأمرهم  فيقـوم مقـابل النـاس، والنـاس جلـوس علـى صفوفـهم فيعظ
ـــر بــه ثــم ينصــرف، قــال  فـإن آـان يريـد أن يقطـع بحثـا  قطعـه أو يـأمر بشـيء أم
ـــير المدينــة  أبوسـعيد فلـم يـزل النـاس علـى ذلـك حتـى خرجـت مـع مـروان وهـو أم
ـــا أتينــا  المصلــى إذا منــبر بنــاه آثــير بــن الصلــت فــإذا  فـي أضحـى أو فطـر فلم
مـروان يريـد أن يرتقيـه قبـل أن يصلـي فجبـــذت بثوبــه فجبذنــي فــارتفع فخطــب 
قبـل أن يصلـي فقلـت لـه غـيرتم واهللا، فقـال: أبـا سـعيد قـد ذهـب مـا تعلـم. فقلـت: مـا 
أعلـم واهللا خـير ممـا الأعلـم، فقـال إن النـاس لـم يكونـوا يجلسـون لنـــا بعــد الصــالة 
ــــي جعلـــت هـــؤالء  فجعلتــها قبــل الصــالة. وقــد بحثــت آثــيرا  عــن الدوافــع الت

ـــك أقــول:  الصحابـة يغـيرون سـنة رسـول اهللا (ص)...))(1) وللـرد علـى ذل
1ـ بالنسـبة لمـروان فقـد عـده الذهبـي مـــن التــابعين(2) وليــس مــن الصحابــة وقيــل 
ـــه رأى النبــي ��������������������، فقــد توفــي النبــي �������������������� ولمــا  اختلـف فـي صحبتـه أي أن
ـــة إذن أن يحمــل فعــل الواحــد  يبلـغ الحلـم إذ آـان عمـره عشـر السـنين فمـن الحماق
مــن التــابعين علــى ثــاقل الصحـــابة ويضــع عنوانــا  صارخـــا  ( شــهادتهم علـــى 
ـــم فــي ( أنفســهم ) تفيــد الجمــع،  أنفسـهم بتغيـير سـنة النبـي �������������������� ) والـهاء والمي
ـــع الصحابــة مشــترآون بتغيــير ســنة النبــي �������������������� فــهل  فيفـهم مـن ذلـك أن جمي

توجد حماقة أشـد مـن ذلـك؟! 
ـــة المرضييــن عندهــم آعلــي بــن أبــي  والشـك أنـه بقولـه هـذا لـن يسـتثني الصحاب
طـالب وأبـوذر وعمـار بـن ياسـر...الـخ فـهل يســـتطيع اســتثناءهم مــن المجمــوع؟! 
وحتـى تتضـح الصـورة أآـثر ويظـهر تجنـي  هـذا التيجـــاني علــى الصحابــة أســوق 
ـــاب  الحديـث الـذي جـاء فـي البـاب بعـد الحديـث الـذي استشـهد بـه هـذا الرافضـي بب
ـــه وســلم  واحـد فعـن ابـن عبـاس قـال (( شـهدت العيـد مـع رسـول اهللا صلـى اهللا علي

وأبـي بكـر وعمـر وعثمـان رضـي اهللا عنـهم، فكلـهم يصل ـون قبـل الخطبــة ))(3)  
ـــال يعــد  2ـ أقـول وعلـى فـرض وقـوع مـا يظـن أنـه مخالفـة  للسـنة مـن الصحابـة ف
هـذا قدحـا  بـهم ألنـهم ليسـوا معصوميـن، ومـن الممكـن ان يصـــدر مــن أحدهــم مــا 
يخـالف السـنة باجتـهاده مـن دون أن يتعمـد ذلـك فـإذا عـرف الحـق ســـارع للتمســك 
ــد  بـه، قـال الشـافعي: ..وأخـبرني مـن ال أتـهم عـن ابـن أبـي ذئـب قـال: أخـبرني مخل
بـن خفـاف قــال: ابتعـت غالمـا  فاسـتغللته ثـم ظـهرت منـــه علــى عيــب فخــاصمت 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (106). 

(2) سير أعالم النبالء جـ3 ص (476). 

(3) صحيح البخاري جـ1 آتاب العيدين برقم (920). 



ـــه فــأتيت  فيـه إلـى عمــر بـن عبـد العزيـز فقضـى لـي بـرده وقضـى علـّي بـرد غلت
ـــــال: أروح إليـــه العشـــية فـــأخبره أن عائشـــة أخـــبرتني أن  عــروة فأخبرتــه، فق
ـــراج بالضمــان )) فعجلــت إلــى  رسـول اهللا �������������������� (( قضـى فـي مثـل هـذا أن الخ
ـــة عــن رســول اهللا �������������������� فقــال  عمـر فأخبرتـه بمـا أخـبرني بـه عـروة عـن عائش
ــه إال  عمـر: فمـا أيسـر هـذا علـّي مـن قضـاء قضيتـه، اللـهم إنـك تعلـم أنـي لـم أرد في
ـــول اهللا �������������������� فــأرد قضــاء عمــر وأنفــذ ســنة  الحـق، فبلغتنـي فيـه سـنة عـن رس
رسـول اهللا �������������������� فــــراح إليــه عـــروة فقضــى لــي أن آخــذ الخــراج مــن الــذي 
قضـى  بـه علـي لـه ))(4)، وآـان زيـد بـــن ثــابت ال يــرى للحــائض أن تنفــر حتــى 
ـــه ابــن  تطـوف طـواف الـوداع، وتنـاظر فـي ذلـك هـو وعبـد اهللا بـن عبـاس، فقـال ل
عبـاس: إمـا ال فســـل فالنــه األنصاريــة، هــل أمرهــا بذلــك رســول اللـــه �������������������� 
فرجــع زيــد يضحــك ويقــول: مــا أراك إال قــد صدقــت، ذآــــره البخــــاري فـــي 
صحيحــه بنحــوه ))(5) فصحابــة رســول اهللا  �������������������� مــن أآــــثر النـــاس تعظيمـــًا 

ـــي  ��������������������0  واتباعـًا ألوامـر النب
ــبة لفعـل مـروان فقـد فعـل ذلـك باجتـهاد منـه ولكـن أبـا سـعيد أعـترض  3ـ وأما بالنس
ألنـه حمـل فعـل الرسـول  ��������������������علــى التعييــن وحملــه مــروان علــى األولويــة 
ــــاس فـــرأى أن  لذلــك اعتــذر عــن تــرك األولــى بمــا ذآــره مــن تغــير حــال الن
ـــن المـــحافظة علــى  المحافظـة علـى أصــل السـنة ـ وهـو إسـماع الخطبـة ـ أولـى م
هيئـة فيـها ليسـت مـن شرطهـــا(6) ومــع ذلــك فقــد حضــر أبوســعيد  الخطبــة ولــم 

ــام.  ينصـرف بخـالف األولـى اتباعـا  لإلم
ــت أن عليـا  قـد أفتـى بخـالف السـنة آإفتائـه بـأن المتوفـى زوجـها تعتـد أبعـد  4ـ قد ثب
األجليـن مـع أن سـنة النبـي �������������������� الثابتـه عنـه الموافقـة لكتـــاب اهللا تقتضــي بأنــها 
تحـل بوضـع الحمـل  ومثـل إفتائـه بـأن المفوضـة يسـقط مـهرها بـالموت وقـــد أفتــى 
ــــي  ابــن مســعود وغــيره بــأن لــها مــهر نســائها آمــا رواه األشــجعيون عــن النب
ـــد غــير  �������������������� فـي بـروع بنـت واشـق(7) فـال يعنـي هـذا أن عليـا  بـن أبـي طـالب ق

ــارق  سـنة النبـي �������������������� ألنـه مـن الممكـن أن الحــديث لـم يبلغـه، نقـول ذلـك مـع الف
ــروان الـذي يسـوغ فيـه اإلجتـهاد ألنـه لـم يخـالف فيـه شـرطا  مـن شـروط  بين فعل م

ـــي �������������������� .   الصـالة وإفتـاء علـي المخـالف لفعـل النب
5ـ إنـي واهللا ألعجـب مـن هـؤالء الرافضـــة الذيــن يعــترضون علــى فعــل الواحــد 
ـــون فــي نفوســهم غضاضــة مــن رفــض ســنة  مـن التـابعين لـه مـا يسـوغه وال يك

                                                           
(4) أ عالم الموقعين عن رب العالمين لإلمام ابن قيم الجوزية جـ2 ص (200). 

(5) نفس المصدر جـ2 ص (203). 

(6) فتح الباري جـ2 ص (522). 

(7) منهاج السنة جـ4 ص (183). 



ــــي  الرســو ل �������������������� جملــًة وتفصيــًال وأخذهــا علــى أحســن األحــوال للطعــن ف
ـــك لضحالــة تفكــيرهم أو للتشــكيك فــي الديــن وذلــك لســوء خبثــهم  الصحابـة وذل
ـــأقول لكــم يــا مــن تبكــون علــى  وجعلـهم السـنة محكـورة فـي قـول علـي وأوالده ف
السـنة آذبـًا، هـل علـي وأوالده وحدهـم هـــم الذيــن علمــوا الســنة وبقيــة الصحابــة 
الذيـن رافقـوا النبـي �������������������� فـي حلـه وترحالـه ودعوتـه وجـهاده فـي حياتـــه وحتــى 

مماته قد جــهلوا السـنة ولـم يعلمـوا منـها شـيئًا؟! فـهنيئًا اتبـاعكم للسـنة المكذوبـة. 
ــك:  ثانيـا  ـ ادعـاؤه أن الصحابـة غـيروا فـي الصـالة والـرد عليـه فـي ذل

يقـول التيجـاني (( قـال أنـس بـن مـالك مـا عرفـت شـيئا  ممـا آـان علـى عـــهد النبــي 
ـــم فيــها. وقــال الزهــري دخلــت  (ص) قبـل الصـالة، قـال أليـس ضيعتـم  مـا ضيعت
على أنس بـن مـالك بدمشـق وهـو يبكـي فقلـت مـا يبكيـك فقـال: ال أعـرف شـيئا  ممـا 
أدرآـت إال هـذه الصـالة وقـد ضيعـت. وحتـى ال يتوهـم أحـد أن التـابعين هـــم الذيــن 
غـيروا مـا غـيروا بعـد تلـك الفتـن والحـروب، أود ان أذآـر بـأن أول مـن غـير ســنة 
ـــن عفــان وآذلــك أم المؤمنيــن  الرسـول فـي الصـالة هـو خليفـة المسـلمين عثمـان ب
ـــد أخــرج الشــيخان البخــاري ومســلم فــي صحيحيــهما: أن رســول اهللا  عائشـة، فق
ـــي بكــر وعثمــان صــدرا   (ص) صلـى بمنـى رآعتيـن وأبوبكـر بعـده وعمـر بعـد أب
ـــي صحيحــه قــال  مـن خالفتـه ثـم أن عثمـان صلـى بعـد أربعـا . آمـا اخـرج مسـلم ف
الزهري قلت لعــروة مـا بـال عائشـة تتـم الصـالة فـي السـفر؟ قـال أنـها تـأولت آمـا 

ــان ))(1)   تأول عثم
1ـ لقـد خلــط هـذا التيجـاني بيـــن حديثيــن وجعلــهما حديثــا  واحــدا  فــالحديث األول 
رواه مهــدي عـن غيـالن عــن أنـس قــال (( مـا أعـرف شـيئا  ممـا آـان علـى عهــــد 
ــــالة، قـــال: أليــس صنعتــم مــا صنعتــم  النبــي صلـى اللــه عليـه وسـلم قيــل: الص

فيها ))(2)  
والحديـث الثـاني عـن عثمـان بـــن أبــي رو اد أخــي عبــد العزيــز قــال: (( ســمعت 
الزهـري يقــول: دخــلت علــــى أنــس بــن مـــالك بدمشــق وهــو يبكــي فقلــت: مــا 
يبكيــك؟ فقــال: ال أعــرف شيئــا  ممــا أدرآـت إال هـذه الصــالة وهــذه الصــالة قــد 

ضيعـــت ))(3)  
ــن مـالك األول فإنـه قصـد مـن قــوله ( أليـس صنعتـم مـا  2ـ أما بالنسبة لحديث أنس ب
صنعتم فيها ) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها وقـد آان هذا في زمن الحجــاج وليـس 
ــو رافـع ذآـره  زمن الصحابة آما زعـم، والذي خاطب أنس في هذا الحديث يقال له أب
ــن سـعد عـن أنـس فذآـر نحـوه ((  أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن عثمان ب
فقال أبو رافـع: يا أبا حمزة والالصالة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنــع الحجــاج فـي 
الصالة ))(4) وروى بن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول فأخرج في ترجمة 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (109). 

(2) صحيح البخاري جـ1 آتاب مواقيت الصالة ـ باب ـ تضييع الصالة عن وقتها برقم (506). 

(3) المصدر السابق جـ1 برقم (507). 

(4) فتح الباري جـ2 ص (17). 



أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا  البنــاني قـال (( آنـا مـع 
أنس بن مالك فأخ ر الحجاج الصالة فقام أنس يريد أن يكلمه فنــهاه إخوانـه شـفقة  عليـه 
منه، فخرج فرآب  دابته فقال في مسيرة ذلك: واهللا ما أعرف شيئا  مما آنا عليه علــى 
ــول اللــه �������������������� إال شـهادة أن ال إلـه إال اللــه فقـال رجــل: فـالصالة يـا أبا  عهد رس
حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغــرب، أفتلـك آـانت  صـالة  النبـي��������������������  ؟  

وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصرا  ))(5) 
ـــس اآلخرالــذي رواه الزهــري فكــان فــي إمــارة الحجــاج علــى  3ـ  أمـا حديـث أن
ـــي يشــكوا الحجــاج للخليفــة وهــو إذ ذاك  العـراق أيضـا ، وقـد قـدم أنـس لدمشـق لك
ـــيئا  ممــا أدرآــت إال  الوليـد بـن عبـد الملـك، أمـا المـراد بقـول أنـس (( ال أعـرف ش
ــــاج  هــذه الصــالة وقــد ضيعــت )) أي بتأخيرهــا عــن وقتــها فقــد صــح أن الحج
ـــا رواه عبدالــرزاق  وأمـيره الوليـد وغيرهمـا آـانوا يؤخـرون الصـالة عـن وقتـها لم
عـن أبـــي جريــح عــن عطــاء قــال (( أخ ــر الوليــد الجمعــة حتــى أمســى فجئــت 
ــب  وصليـت الظـهر قبـل أن أجلـس ثـم صليـت العصـر وأنـا جـالس إيمـاء وهـو يخط
))(6) ومـا رواه أبـو نعيـم شـيخ البخـاري فـي آتـاب الصـالة مـن طريـق أبـي بكربــن 
عتبـة قـال (( صليـت إلـى جنـب أبـــي جحيفــة فمس ــى الحجــاج بــالصالة فقــام أبــو 
ـــي مــع الحجــاج فلمــا أخ ــر  جحيفـة فصلـى، ومـن طريـق ابـن عمـر أنـه آـان يصل
الصـالة  تـرك أن يشـهدها معـه ))(7)، وأمـــا إطــالق أنــس فــال يفــهم منــه أن هــذا 
موجودا  فــي جميـع بـالد اإلسـالم بـل هـو محمـول علـى مـا شـاهده مـن أمـراء الشـام 
والبصرةخاصـة، وإال فإنـه قـدم المدينـة فقـال: مـا أنكـرت شـــيئا  إال انكــم ال تقيمــون 
الصفـوف والسـبب فيـه أنـه قـدم المدينـــة وعمــر بــن عبــد العزيــز أميرهــا حينئــذ 

 .(8)((
4ـ أمـا قولـه عـن عثمـان وعائشـة فـي أنـــهما غــي را فــي الصــالة فــأقول: الصــالة 
المقصـودة هنـاهي فـي بـاب السـفر هـل تقصـر أم تتـم وهـذا األمـر فيـه خـالف بيـــن 
أهـل العلـم لمـن لـه أدنـى إلمـام بالفقـه وقـد روي الخـالف بيـن الصحابـــة أيضــا  في 
ذلـك فـروي عـن عثمـان وسـعد بـن أبـي وقـاص وابـن مسـعود وابـن عمـر وعائشــة 
ـــد  رضـي اهللا عنـهم اإلتمـام فـي السـفر وهـو قـول جمـهور الصحابـة والتـابعين بـل ق
ــــه �������������������� آــان يتــم فــي الســفر ويقصــر وســأل  روي عـن عائشـة أن رسـول الل
ـــد  ابـن عبـاس رجـل  فقــال: آنـت أتــم الصـالة فــي السـفر فلـم يـأمره باإلعـادة(9) وق
جـاءت السـنة الدالــة علــى أن القصــر رخصــة فــي السـفر وليـــس عزيمــة لقولــه 
ـــم الذيــن  تعـالى { فليـس عليكـم جنــاح  أن تقصــروا مــن الصــالة إن خفتـم أن يفتنك
آفـروا } ( النسـاء ـ 101) فقــد أخـرج مسـلم  فـي صحيحـــه عــن يعلــى بــن أميــة 

                                                           
(5) فتح الباري جـ2 ص (17 ـ18). 

(6) المصدر السابق جـ2 ص (18). 

(7) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

(9) المغني البن قدامة جـ3 ص (124) تحقيق عبد اهللا الترآي وعبد الفتاح الحلو. 



قـال (( قلـت لعمـر بـن الخطـاب: ليـس عليكـم جنـــاح أن تقصــروا مــن الصــالة إن 
خفتـم أن يفتنكـم الذيـن آفـروا ـ فقـد أمـن النـــاس فقــال: عجبــت  ممــا عجبــت  منــه، 
فسـألت رسـول اهللا �������������������� عــن ذلـك. فقـال: صدقـة تصـدق اهللا بـها عليكـــم فــاقبلوا 
ـــافعي علــى عــدم الوجــوب بــأن المســافر إذا دخــل فــي  صدقتـه ))(10) واحتـج الش
صـالة المقيـم صل ـى أربعـــا  باالتفــاق ولــو آــان فرضــه القصــر لــم يــأتم مســافر 
بمقيـم(11) وأمـا إذا احتـج هـذا التيجـاني بقـول ابـن مســـعود بــالحديث الــذي أخرجــه 
ـــا عثمــان بــن عفــان  البخـاري ومسـلم عـن عبـد الرحمـن بـن زيـد قـال (( صل ـى بن
ـــك لعبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا  رضـي اهللا عنـه بمنـى  أربـع رآعـات، فقيـل ذل
ـــول اهللا ��������������������  بمنــى رآعتيــن وصليــت  عنـه فاسـترجع ثـم قـال: صليـت مـع رس
مـع أبـي بكـر رضـي اهللا عنـه رآعتيـن وصليـت مـع عمـر بـن الخطـاب رضـــي اهللا 
عنـه بمنـى رآعتيـن فليـت حظـي مـن أربـع رآعـات رآعتـــان متقب لتـــان ))(12) فأمـــا 
ـــان ) فـــ( مــن )  قـول ابـن مسـعود ( فليـت حظـي مـن أربـع رآعـات رآعتـان متقب لت
ـــا مــن اآلخــرة } وهــذا يــدل  هنـا للبدليـة مثـل قولـه تعـالى { أرضيتـم بالحيـاة الدني
علـى أنـه آـان يـرى اإلتمــام جــائزا  وإال لمــا آــان لــه حــظ مــن األربــع وال مــن 
ـــعود لمــا وقــع عنــده مــن  غيرهـا فإنـها تكـون فاسـدة آلـها وإنمـا اسـترجع ابـن مس
ـــو داود (( أن ابــن مســعود صلــى أربعــا  فقيــل  مخالفـة األولـى ويؤيـده مـا روى أب
لــه (( عبـت علـى عثمـان ثــم صليـت أربعـــا . فقــال: الخــالف شــر ))(13) (( وفــي 
روايـة البيـهقي ( إنـي ألآـره الخـالف ) وألحمـــد مــن حديــث أبــي ذر مثــل األول، 
وهـذا يـدل علـى أنـه لـم يكـن يعتقـد أن القصـر واجـب آمـــا قــال الحنيفيــة ووافقــهم 
القـاضي اسـماعيل مـن المالكيـة وهـــي روايــة عــن مــالك وعــن أحمــد. قــال ابــن 
قدامـة: المشـهور عـن أحمـد أنـه علـى االختيـار والقصـر عنـده  أفضـــل وهــو قــول 
ـــث عائشــة رضــي  جمـهور األصحـاب والتـابعين ))(14) وأمـا إذا اسـتدل أيضـا  بحدي
اهللا عنـها حينمـا قــالت ( الصـالة أول مــا فرضـــت رآعتيــن.....) الحـــديث، وقــول 
عائشـة ( فرضـت ) أي قـدرت وأدل دليـل علـى تعييـن تـــأويل حديــث عائشــة هــذا 

ــانت تتـم فـي السـفر(15).   آونها آ
ـــن  5ـ ومـن هنـا نعلـم أن القصـر فـي السـفر هـو رخصـة مـن اهللا واإلنسـان مخـير بي
األخـذ بـه أو ترآـه آســـائر الرخــص ونعلــم أيضــا  ضحالــة تفكــير هــذا التيجــاني 
ـــأن الصحابــة غــيروا  الـذي زعـم أن الصحابـة غـي روا فـي الصـالة فليـت شـعري آ
ـــا أربعــا! أو قصــروا صــالة المغــرب فجعلوهــا رآعــة!!؟  صـالة الصبـح فصل وه
ـــى اعتقــادي ألن  وآأنـه لـم يكـن فـي يـوم مـن األيـام مـن أهـل السـنة وهـذا أقـرب إل

                                                           
(10) صحيح مسلم بشرح النووي جـ5 آتاب صالة المسافرين برقم (686). 

(11) فتح الباري جـ2 ص (658). 
(12) صحيح البخاري جـ1 آتاب تقصير الصالة برقم (1034). 

ــي داود آتـاب المناسـك ـ بـاب ـ الصـالة بمنـى برقـم (1960)، وراجـع صحيـح سـنن أبـي داود  (13) راجع سنن أب

لأللباني برقم (1726). 
(14) فتح الباري جـ2 ص (657 ـ 658). 

(15) المصدر السابق جـ2 ص (664). 



أي سـني يعـرف هـذه القضيـة الفقهيـة يقينـًا ويعلـــم أن الصحــابي لــم يكــن ليخــالف 
ــه.  فعـل الرسـول �������������������� فـي أمـٍر فيـه عزيمـة فضـًال عن زوجت

ـــل  6ـ ونـأتي اآلن إلـى تـأويل عثمـان وعائشـة رضـي اهللا عنـهما فقـد ذآـر بعـض أه
ـــذ باأليســر علــى  العلـم (( أنـهما آانـا يريـان أن النبـي ��������������������  إنمـا قصـر ألنـه أخ
ـــري قــال (( أن عثمــان  ذلـك ألمتـه فـأخذا علـى أنفسـهما بالشـدة ))(16) ، وعـن الزه
بـن عفـان أتـم الصـــالة بمنــى مــن أجــل األعــراب، ألنــهم آــثروا عــامئٍذ فصلــى 
ـــع ))(17) وقــال ابــن حجــر فــي الفتــح (( أن  بالنـاس أربعـًا ليعلمـهم أن الصـالة أرب
ــام عثمـان أنـه آـان يـرى القصـر مختصـًا بمـن آـان شـاخصًا سـائرًا، وأمـا  سبب إتم
ــان فـي أثنـاء سـفره فلـه حكـم المقيـم فيتـم ))(18) ثـم قـال ابـن حجـر ((  من أقام في مك
ـــذي  وال مـانع عنـدي أن يكـون هـذا أصـل سـبب اإلتمـام، وليـس بمعـارض للوجـه ال
اخترتـه بـل يقويـه مـن حيـث أن حالـة اإلقامـة فـي أثنـاء الســـفر أقــرب إلــى قيــاس 
ـــذا مــا أدى إليــه اجتــهاد عثمــان ))(19)،  اإلقامـة المطلقـة عليـها بخـالف السـائر وه
(( وأمـا عائشـة فقـد جـاء عنـها سـبب اإلتمـام صريحـًا، وهـو فيمـا أخرجـــه البيــهقي 
ــل  مـن طريـق هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ( أنـها آـانت تصلـي فـي السـفر أربعــًا فقي
ـــو صليـت رآعتيـن. فقـالت: يـا ابـن أختـي إنـه ال يشـق علـّي ) إسـناده صحيـح  لها: ل
وهـو داٌل علـى أنـها تـأولت أن القصـــر رخصــة، وأن اإلتمــام لمــن ال يشــق عليــه 

أفضـــل ))(20)  
أخـيرا  ـ أقـول أن قـــول هــذا الرافضــي ( وحتــى ال يتوهــم أن التــابعين هــم الذيــن 
غـيروا...الـخ ) فـي إشــارة لحــديث أنـس يظهــر دليـال  آخــر علـــى تدليــس هـــذا ( 
الرويبــض ) المشــين فمــا دخــل روايــة أنــس بــن مــالك بمــا روي عــن عثمـــان 
وعائشـة فالروايـة األولـى وضحنـا فيـها أن التغيـير مـــن فعــل الحجــاج وليــس مــن 
ــا  الصحابـة، وأمـا فعـل عثمـان وعائشـة فقـد وضحنـاه فـي الفقـرة السـابقة وبـات لدين

أن شيئا  واحــدا  هـو الـذي تغـير أال وهـو عقـل التيجـاني؟! 
ثالثا  ـ ادعــاؤه أن الصحابـة يشـهدون علـى أنفسـهم والـرد عليـه فـي ذلـك:  

يقـول التيجــــاني (( روى أنــس بــن مــالك أن رســول اللـــه (ص) قــال لألنصــار: 
إنكــم ســترون بعــدي أثــرة شــديدة فــاصبروا حتــى تلقــوا اللـــه ورســــوله علـــى 

ــال أنـس فلـم نصـبر.  الحوض. ق
وعـن العـالء بـن المسـيب عـن أبيـه قـال: لقيـت الـبراء بـن عـازب رضـــي اهللا عنــه 
ـــن أخــي  فقلـت طوبـى لـك صحبـت النبـي (ص) وبايعتـه تحـت الشـجرة، فقـال:يـا اب
ـــا بعــده. وإذا آــان هــذا الصحــابي مــن الســابقين األوليــن  إنـك ال تـدري مـا أحدثن

                                                           
(16) فتح الباري جـ2 ص (665). 

(17) راجع سنن أبي داود ـ باب ـ الصالة بمنى برقم (1964) وراجع صحيح أبي داود برقم ( 1727) وانظر الفتـح 

جـ2 ص (665). 
(18) نفس المصدر جـ2 ص (665). 

(19) نفس المصدر جـ2 ص (665). 

(20) المصدر السابق. 



الذيـن بـايعوا النبـي (ص) تحـــت الشــجرة، ورضــي عنــهم وعلــم مــا فــي قلوبــهم 
فأثابـهم فتحـًا قريبـًا، يشـهد علـى نفســه وعلــى أصحابــه بأنــهم أحدثــوا بعــد النبــي 
ــــه مـــن أّن أصحابـــه  وهــذه الشــهادة هــي مصــداق مــا أخــبر بــه (ص) وتنبــأ ب
سـيحدثون بعـده ويرتـدون علـى أدبـــارهم فــهل يمكــن لعــاقل بعــد هــذا أن يصــدق 
ـــنة  بعدالـة الصحابـة آلـهم أجمعيـن ( أآتعيـن أبصعيـن ) علـى مـا يقـول بـه أهـل الس
ـــذا القــول فإنــه يخــالف العقــل والنقــل (!!!) وال يبقــي  والجماعـة، والـذي يقـول ه

ـــة ))(1) ، فــأقول:  للبـاحث أي مقـاييس فكريـة يعتمدهـا للوصـول إلـى الحقيق
ـــهذا الســياق بــل وجــدت الروايــة  1ـ لـم أجـد هـذه الروايـة التـي ذآرهـا التيجانـي ب
ـــس بــن مــالك (( أناســًا مــن األنصــار قــالوا  هـذه، عـن الزهـري قـال: أخـبرني أن
لرسـول اهللا �������������������� ، حيـن أفـاء اهللا علـى رسـوله �������������������� مـن أمـــوال هــوازن مــا 
أفـاء، فطفـق يعطـي رجـاًال مـن قريـش الماَئـَة مـن اِإلبـِل، فقـالوا: يغفـُر اهللا لرســـوِل 
ــــال أنـــس:  اهللا �������������������� ، يعطــي قريشــًا ويدعنــا، وســيوفنا تقطــُر مــن دمائــهم. ق
ـــي ُقبَّــة مــن  فُحـدَِّث رسـول اهللا ��������������������  بمقالتـهم، فَأرسـَل إلـى األنصـار فجمعـهم ف
أدم، ولــم يــدع معــهم أحــدًا غــيرهم، فلمَّــا اجتمعــوا جــاءهم رســــول اهللا ��������������������  
فقـال: ( مـا آـان حديـــث بلغنــي عنكــم ). قــال لــهم ُفقــهاُؤهم: أمَّــا َذُوو آراِئَنــا يــا 
ـــيئًا، وأمَّــا ُأنــاٌس ِمنَّــا حديثــٌة أســنانهم، فقــالوا: يغفــر اهللا  رسـول اهللا فلـم يقولـوا ش
لرســول اهللا �������������������� ، يعطــي قريشــًا، ويــترك األنصــــار، وســـيوفنا تقطـــر مـــن 
ـــول اهللا �������������������� :( إنــي أعطــي رجــاًال حديــٌث عــهدهم بُكفــٍر،  دمـاءهم. فقـال رس

أمـا تْرضـْوَن أْن يذهـب النـاس بـاألموال، وترجعـوا إلــى  
ـــِه ).  رحــالكم برســول اهللا �������������������� ، فــواِهللا مــا تنقلبــون بــه خــيٌر ممــا ينقلبــون ب
ــديدًة  قـالوا: بلـى يـا رسـول اهللا قـْد رضينـا، فقـال لـهْم: ( إنكـم سـَترْون بعـدى أثـرًة ش
ـــس: فلــم نصــبر  فـاصبروا حتـى تْلَقـوا اهللا تعـالى ورسـوله علـى الحـوض ). قـال أن

  (2)((
2ـ  هـذا الحديـث آمـا هـو ظـاهر مـن فضـــائل األنصــار ويظــهر حــب رســول اهللا 
ــــن، وال  �������������������� لألنصــار وآيــف ال وهـــو قــائل: (( األنصــار ال ُيِحبُّــهم إال ُمْؤم
ــــن أبغضـــهم أبغضـــه اهللا ))(3) .   يبغضــهم إال منــافق، فمــن أحبــهم أحبــه اهللا، وم
ـــب األنصــار وآيــة النفــاق بغــض األنصــار ))(4)،وفــي  ويقـول: (( آيـة اإليمـان ح
ـــث يقــول (( أمــا ترضــون أن يذهــب النــاس بــاألموال وترجعــوا إلــى  هـذا الحدي

رحـالكم برسـول اهللا �������������������� )) فـهل يقـول ذلـك إال لخـــير النــاس. 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (111). 

(2) صحيح البخاري آتاب فرض الخمس برقم (2978) ، جـ3. 
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ـــه هــو فــال يقبــل أن يجعــل  3ـ  وقــول أنـس ( فلـم نصـبر ) ال يعــدو أن يكـون رأي
حجــة علـى جميـع الصحابـة ولعلـه أخطـأ فـي قولـه، لذلـك لـم يلتفـــت لــهذه الزيــادة 

ــث.  أي مـن شـراح الحدي
4ـ ال يــجوز شرعــــًا وعقـــًال أن يحمـــل قــول واحــد مــن الصحابــة ال يفــهم منــه 
ـــدح الصحابــة عمومــًا ومــدح  القــدح أصــًال لـترد بـه آيــات محكمـة وآثـيرة فـي م

األنصـار خاصــة. 
ـــــاصبروا حتــــى تلقــــوا اهللا  5ـ  وقـــول الرســـول ��������������������  فـــي الحديـــث ((... ف
ـــن يلقــوا  ورسـوله ��������������������  علـى الحـوض )) فـال يفـهم منـه أنـهم إن لـم يصـبروا فل
ــــهاء  اهللا ورســوله �������������������� علــى الحــوض؟! و ( حتــى ) بمنزلــة ( إلــى ) فــي إنت
الغايـة مكانيـة آـــانت أو زمانيــة ولــم يســتخدم أداة الشــرط فيقــول ( إن ) صــبرتم 
سـتلقوني علـى الحـــوض حتــى يجعــل التيجــاني قــول أنــس دليــل علــى إحداثــهم 
وانقالبـهم علـى فـرض التسـليم بصحـة وجهـة نظـر أنـس، هــذا إذا مــا أضفنــا إلــى 
أن الحديـث فـي األصـل مـدح لألنصـــار وقــول النبــي �������������������� هــو الحجــة وليــس 

ــس.  قول أن
6ـ ولعـل انـس ذآـر ذلـك بســبب موقــف قومــه مــن الخالفــة ومحاولــة منازعتــهم 
ـــس عــن أســيد بــن  للمـهاجرين فـي بدايـة األمـر ولعـل الـذي يؤآـد ذلـك مـا رواه أن
ــــال: أال  حضـــير، أن رجــــال  مـــن األنصـــار خــــال برســـول اللــــه �������������������� . فق
تسـتعملني آمـا اســـتعملت فالنــا ؟ فقــال (( إنكــم ســتلقون بعـــدي أثــرة. فــاصبروا 
ــــا أن ( األثـــرة ) هـــي:  حتــي تلقونـــي علــى الحـــوض ))(5) خصوصـــا  إذا عرفن

ـــا(6).  االسـتئثار واالختصـاص بـأمور الدني
ــده  7ـ أمـا بالنسـبة لقـول الصحــابي الـبراء بـن عـازب ( إنـك ال تـدري مـا أحدثنـا بع
ـــك، وذلــك  ) فـهو ( يشـير إلـى مـا وقـع لـهم مـن الحـروب وغيرهـا فخـاف غائلـة ذل
مـن آمـال فضلـه )(7) ومـن المعلـوم أن عليـا بـن أبـي طـالب آـــان أحــد المشــارآين 
فـي هـذه الحـروب فـال بـد أن يشـمله الخطـاب علـى حـد فـهم التيجـاني فيكـون ممـــن 
ــــي  �������������������� ، ولكـــن الحـــق الـــذي يجـــب أن يقـــال أن  هذيـــن   أحــدث بعــد النب
ـــي مــدح الصحابــة  الحديثيـن ال يمكـن أن يـرّدا مجمـوع األدلـة القرآنيـة والحديثيـة ف
ــــهم فـــي األخطـــاء ال  والرضــا عنــهم مــن اهللا ســبحانه ورســوله �������������������� ووقوع
ينفــي فضلــهم وطهارتــهم الظاهريــة والباطنيــة فاحتجــاج التيجــــاني بمثـــل هـــذه 
األقــوال علــى الطعــن فــي عمــوم الصحابــة مثلــه آمثــل مــن يصــــد صاروخـــًا 

ــترس؟!  ب

                                                           
(5) صحيح مسلم مع الشرح آتاب اإلمارة ـ باب ـ األمر بالصبر عند ظلم الوالة واستئثارهم برقم (1845). 

(6) شرح مسلم جـ12 ص (331). 

(7) الفتح جـ7 ص (516). 



الباب السادس: 
مبحــث مــطاعن التيجـانــي فــي الخليفــة األول أبـو بكــــر الصـــديق والــرد عليـــه 

ــك:  في ذل
نــال هــذا الصحــابي الجليــل وحــده مــن هــذا التيجــاني الرافضــــي الكثـــير مـــن 
ـــر مطاعنــه وســأرد عليــها  المطـاعن التـي أوردهـا فـي آتابـه المذآـور وسـأبدأ بذآ
ـــذي قــال عنــه  الواحـدة تلـو األخـرى مفنِّـدًا لـها وذابـًا عـن هـذا الصحـابي الجليـل ال
النبــي �������������������� (( أبــرأ إلــى آــل خليـــٍل مـــن خّلـــه، ولـــو آنــت متخــــذًا خليـــًال 
التخـذت أبـن أبـــي قحافــة (أبــو بكــر الصديــق )، وإن صــاحبكم لخليــل اهللا ))(1) ، 
والـذي شـهد لـــه القــرآن الكريــم { إال تنصــروه فقــد نصــره اهللا إذ أخرجــه الذيــن 
آفــروا ثــاني إثنيــن إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصاحبــه ال تحــزن إن اهللا معنــــا 
ـــروا  فــأنزل اهللا ســكينته عليــه وأيَّــده بجنــود لــم تروهــا وجـــعل آلـــمة الذيــن آف
ـــأقول وبــاهللا  السـفلى وآلــمة اللــه هــي العليـا والــله عزيـٌز حكيـم } ( التوبـة 40) ف

التوفيــق: 
ـــر آــان فــي  1ـ ذآـر هـذا التيجـاني آمـا أسـلفت فـي مبحـث سـرية أسـامة أن أبـا بك
السَّـِرية وإنـه اعـــترض علــى إمارتــه وبيَّنــت آــذب هــذا المفــتري علــى الخليفــة 
ـــن فــي ســريَّة أســامة ولكــن النبــي �������������������� قــد انتدبــه للصــالة  األول وأنـه لـم يك
بالمسـلمين قبـل وفاتـه، ثـم عندمـا توفـي النبـي ��������������������  آـان أحـــرص النــاس علــى 
تجـهيز أسـامة، وجمـهور الصحابـة أشـاروا عليـه بـــأْن ال يجــهزه خوفــًا عليــه مــن 
العـدو، فقـال أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه: واهللا ال َأحـّل رايـــة عقدهــا النبــي �������������������� . 

ــاذه مـن أعظـم المصـالح التـي   وآان إنف
 

ـــه فــي أول خالفتــه(2) ولكــن التيجــاني المــهتدي لــم  فعلـها أبـو بكـر رضـي اهللا عن
يذآـر مـن ذلـك شـيئًا مـــع اعــتراف جميــع المؤرخيــن بــهذه الحقيقــة ليدّلــل علــى 

ــه.  إنصاف
ـــه لــم يذآــر ثبــات أبــو بكــر فــي  2ـ وللتدليـل علـى إنصـاف التيجـاني المزعـوم أن
ـــًا وموافقــة وطاعــة هللا ورســوله مــن عمــر  غـزوة الحديبيـة وأنـه آـان أعظـم إيمان

ــا فـي موقفـه فـي يـوم الحديبيـة.  وعلي وغيرهم
أوًال ـ الـرد علـى التيجـاني بادعائـه أن أبـا بكـر يشـهد علـى نفســـه: 

يقـول التيجـاني فـي هـذا المبحـث (( آمـا سـجل التـاريخ ألبـي بكـر مثـــل هــذا، قــال 
ـــع  لمـا نظـر أبـو بكـر إلـى طـائر علـى شـجرة: طوبـى لـك يـا طـائر تـأآل الثمـر وتق
ـــي شــجرة علــى جــانب  علـى الشـجر ومـا مـن حسـاب والعقـاب عليـك، لـوددت أّن
ـــن البشــر. وقــال  الطريـق مـّر علـّي جمـل فـأآلني وأخرجنـي فـي بعـره ولـم أآـن م

                                                           
(1) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3655) وراجع صحيــح الـترمذي برقـم (2889) جــ3 وأصلـه فـي البخـاري 

برقم (3456). 
(2) راجع منهاج السنة جـ6 ص (319). 



ـــي لبنــة ))... تلــك بعــض  مـرة أخـرى: (( ليـت أمـي لـم تلدنـي، ليتنـي آنـت تبنـة ف
ـــول:  النصـوص أوردهـا علـى نحـو المثـال ال الحصـر ))(3)، أق

1ـ بالنسـبة للروايـة األولـى فقـد عزاهـا لتـاريخ الطـبري والريـــاض النضــرة وآــنز 
العمـال ومنـهاج السـنة البـن تيميـة ولكننـــي لــم أجدهــا فــي منــهاج الســنة وال فــي 
الريـاض النضـرة وال فـي تـاريخ الطـبري الـذي عـزا التيجـاني اليـــها اللــهم إال فــي 
ـــة هــذا المــهتدي المزعومــة، وأمــا بالنســبة  آـنز العّمـال وهـذا دليـل علـى مصداقي
للروايـة الثانيـة فقـد عزاهـا للمصـادر السـابقة أيضـًا فلـــم أجدهــا فــي آــنز العّمــال 
ـــاريخ الطــبري وال فــي الريــاض النضــرة اللــهم إال فــي منــهاج الســّنة  وال فـي ت

ــاإلغالل.   فمرحًا ب
2ـ يريـد هـذا التيجـــاني أن يوهــم القــارئ بعــزوه آــالم أبــي بكــر إلــى المصــادر 
ـــون لمــا ذهــب إليــه التيجــاني ولكــن  السـابقة علـى أنـها مـن أقوالـهم وآأنـهم موافق
بعـدا ، فكتـاب منـهاج السـنة البـن تيميـة اسـمه بتمامـــه ( منــهاج الســنة النبويــة فــي 
ـــهاج الكرامــة فــي إثبــات  نقـد آـالم الشـيعة القدريـة ) ويـرد فيهــا علـى آتـاب ( من
اإلمامــة ) البــن المطــهر الحل ــي وهــو رافضــــي ممـــن هـــدى إليـــهم التيجـــاني 
والروايـة المنقولـة عـن أبـي بكـر هـي مـن ادعـاء هـذا الرافضـي ( اإلثنـا عشـــري ) 
وأمـا آتـاب الريـاض النضـرة الـذي طالمـا يعـزو إليـه هـذا التيجـاني فعنوانـه آـــامال  
( الريـاض النضـــرة فــي منــاقب العشــرة ) أي العشــرة المبشــرين بالجنــة وهــم ( 
أبوبكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وطلحـة والزبـير وسـعد بـن أبـي وقـاص وسـعيد بــن 
ـــدة ) والمؤلــف يشــير هنــا إلــى الحديــث  زيـد وعبـد الرحمـن بـن عـوف وأبـو عبي
المشـهور عـن النبـي �������������������� عندمـا بشـــر هــؤالء العشــرة وهــم علــى جبــل أحــد 
بالجنـة(4) والرافضـة ينكـرون هـــذا الحديــث فكيــف يســتدلون بالكتــاب؟ هــذا أوال ، 
ـــة إلــى أن  وثانيـا : لـم أجـد الفقرتيـن المذآورتيـن عـن أبـي بكـر فـي الكتـاب باإلضاف
صـاحب الكتـــاب يثبــت أن أبــا بكــر  هــو األحــق بالخالفــة بعــد النبــي �������������������� (5) 
وذآـر بيعـة علـي  ألبـي بكـر ورد  فيـه علـى تخــرصات الرافضـة(6) بـل وأفـــرد فــي 
ذآـر منـاقب أبـي بكـر واسـتغرق منـه أآـثر مـن ربـع الكتـــاب ثــم يــأتي بعـــد ذلــك 
هــذا الشـانئ ليستشـهد بـهذا الكتـاب علـى مـا يظنـه مـــن مثــالب أبــي بكـــر موهمــا  

أنـه ينقد أبـابكر ولكـن قـد حصحـص الحـق ولولـج البـاطل. 
ـــوة إيمانــه وخوفــه  3ـ لـو فرضنـا جـدال  ثبـوت هـذا عـن أبـي بكـر  فإنـه يـدل علـى ق
مـن اهللا سـبحانه وتعـالى وهـذا ال يقـدح فـي إيمانـه قـط فقـد جـاء فـــي الصحيحيــن(7) 
خـبر الرجـل الـذي أمـر أهلـه بتحريقـه وتذريـة نصفـه فـي البحـر ونصفـه فـــي الــبر 

                                                           
(3) ثم اهتديت ص (111 ـ 113). 

(4) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3747)، والمشـكاة للتـبريزي آتـاب المنـاقب ـ بـاب ـ منـاقب العشـرة برقـم 

(6118) وراجع صحيح الترمذي برقم (2946). 
(5) راجع الرياض النضرة ص (169). 

(6) المصدر السابق من ص (242 إلى 247). 

(7) صحيح البخاري آتاب التوحيد برقم (7067) ومسلم مع الشرح آتاب التوبة برقم (2756). 



مـع أنـه لـم يعمـل خـيرًا قـط، وقـال: واهللا لئـن قـدر اُهللا علـّي ليعذبنـي عذابـًا ال يعذبــه 
ــالمين فـأمر اهللا الـبر فجمـع مـا فيـه وأمـر البحـر فجمـع مـا فيـه ثـم سـأله  أحدًا من الع
اهللا: مـا حملـك علـى مـا صنعـت. قـال: مـن خشـيتك يـارب فغفـر لـه(8)، (( فـإذا آــان 
ـــن اهللا، ُعلــم أن  مـع شـكِّه فـي قـدرة اهللا علـى بعثـه، إذا فعـل ذلـك ُغفـر لـه بخوفـه م
ـــور الحقيقــة إذا قــدِّر أنــها ذنــوب  الخـوف مـن اهللا مـن أعظـم أسـباب المغفـرة لألم
))(9) وقـد ورد مثـل ذلـك عـن عـدة صحابـــة منــهم عبــد اهللا بــن مســعود فقــد روى 
اإلمـام أحمـد بـن حنبـل عـن مسـروق قـال: قـال رجـل عنـد عبـد اهللا بـن مسـعود: مــا 
ـــب إلــى، فقــال عبــد  أحـب أن أآـون مـن أصحـاب اليميـن، أآـون مـن المقربيـن أح
اهللا بـن مسـعود: لكـن هـهنا رجـل ودَّ أنـه إذا مـــات لــم يبعــث (( يعنــي نفســه ))(10) 
وروى الـترمذي فـي سـننه وابـن ماجـة عـن أبـي ذر قــال: قــال رســول اهللا �������������������� 
(( إنـي أرى مـــا ال تــرون وأســمع مــا ال تســمعون، أطَّــت الســماء وحــّق لــها أن 
ـــٌك واضــٌع جبهتــه هللا ســاجدًا. واهللا لــو  تئـط، مـا فيـها موضـع أربـع أصـابع إال ومل
تعلمـون مـا أعلـم لضحكتـم قليـًال ولبكيتـم آثـيرًا، ومـا تلذذتـم بالنســاء علــى الفــرش 
ولخرجتــم إلــى الصُّعــداء تجــأرون إلــى اهللا. لـــوددت أنــي آنــت شــجرة تعضـــد 
ـــترمذي )، ويــروى مــن غــير هــذا الوجــه أن أبــاذر  ))(11) قـال أبو عيسـى ( أي ال
ـــد ))(12) فعلــى ذلــك نقــول لــهذا التيجــاني  قـال: (( لـوددت أنـي آنـت شـجرة تعض
ـــوددت أنــي آنــت  المـهتدي أنـه ثبـت بالروايـة الصحيحـة أن النبـي �������������������� قـال ( ل
ـــل ســينطبق عليــه  شـجرة تعضـد ) فـهل يعتـبر هـذا القـول شـهادة علـى نفسـه؟! وه
مـا وصفـت بـه الخليفـة أبـا بكـر؟! ولـو فرضنـا أن هـذا القـول صـادر عـــن أبــي ذر 
فـهو مـن الصحابـة الذيـن تـترضون عنـهم فـهل هــو أيضـــا  يشــهد علــى نفســه وإال 
ــرق بيـن هـذا القـول وقـول أبـي بكـر يـا أولـي األلبـاب؟! بـل روى البخــاري  فما الف
عـن ابـن مسـعود أنـه قـال (( قـال لـي النبـي �������������������� اقـرأ علـي ، قلـت يـا رســول اهللا 
ـــت علــى هــذه  أقـرأ عليـك وعليـك أ نـزل؟ قـال: نعـم فقـرأت سـورة النسـاء حتـى أتي
اآليـة { فكيـف إذا جئنـا مـن آـل أمـة  بشـهيد، وجئنـا بـك علـى هـؤالء شـهيدا  } قــال: 
ـــس هــذا يــدل علــى  حسـبك اآلن، فالتفــت إليــه فـإذا عينـاه تذرفـان ))(13) فـأقول ألي

ــبحانه فـي الدنيـا دليـل  علـى قـوة صـدق إيمانـه بـاهللا؟  أن من يخاف اهللا س
4ـ أمـا بالنسـبة لتـاريخ الطـبري فلـم أجـــد لــهاتين الروايتيــن أثــرا  يذآــر بــه ومــن 
أراد التثبـت ممـن يريـد الحـق فلـيرجع لتـاريخ الطـبري مـن حـوادث السـنة الحاديـــة 
عشـرة إلـى أواخـر السـنة الثالثـة عشـرة، وبالنسـبة لكــتاب ( آنــز العم ـال فـي ســنن 

                                                           
(8) راجع منهاج السنة جـ5 ص (484). 

(9) المصدر السابق. 

(10) منهاج السنة جـ5 ص (483). 

(11) سنن الترمذي آتاب الزهد برقم (2312) وابن ماجة آتاب الزهد ـ باب ـ الحزن والبكاء برقم (4190) وراجــع 
صحيح الترمذي برقم (3378). 

(12) سنن الترمذي جـ4 ص (556) آتاب الزهد. 

(13) صحيح البخاري جـ4 آتاب فضائل القرآن برقم (4768). 



ـــه لــم يــراِع  األقـوال واألفعـال ) لعـالء الديـن الـهندي فـال تعتـبر رواياتـه حجــّة ألن
وضــع الروايــات الصحيحـــة فقــط بــل جعلــه جـــامعًا لجميــع األقــوال واألفعـــال 
النبويـة واألثريـة والعجيـب أنـه أفـرد قسـمًا خــاصًا لألحـاديث التـي ذآـرت فـي نقــد 
( الرافضـة ) ـ وهـم الشـيعة االثنـي عشـرية ـ مـع العلـم أنـه لــم يوجــد فيــها حديــث 
صحيـح عنـد علمـاء الحــديث مـن أهـل السـنة الـذي يدعـي التيجـاني أنـهم يضعفــون 
ــــت ويختلقـــون األحـــاديث الموضوعـــة فـــي فضـــائل  األحـــاديث فــي أهـــل البي
الصحابـة ( زعـم ) فلـو آـان آالمـه حقـًا لصحـح علمـاء الجـرح والتعديـل مـن أهـــل 
ــــم يفعلـــوا ألن تصحيـــح  الســنة األحــاديث التــي تطعــن فــي الرافضــة ولكنــهم ل
األحـاديث يخضـع لضوابـط ثابتـة ومتفـــق عليــها عنــد علمــاء الحديــث مــن حيــث 
ـــذب الرخيــص الــذي هــو مــن ســمات  المتـن والسـند وليسـت حسـب األهـواء والك
أهـل الرفـض، إضافـة  إلـى أنـه أفـرد بابـا  خاصـا  فـي ذآـر الصحابـة وفضلـــهم فــي 
ــدأ بالخلفـاء األربعـة وأولـهم أبـو بكـر ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي  ثالثة فصول وابت

إشـارة إلـى األفضليـة والسـبق فـي اإلسـالم والخالفــة(14).  
• ثـم يسترسـل هـذا التيجـاني فيقـول (( وهـــذا آتــاب اهللا يبشـــر عبـــاده المـــؤمنين   
ــــون، الذيـــن آمنـــوا  بقـــوله { أال إن أوليــاء اهللا ال خــوف عليــهم وال هــم يحزن
وآـانوا يتقـون، لـهم البشـرى فـي الحيـاة الدنيـــا وفــي اآلخــرة ال تبديــل لكلمــات 
اهللا ذلــك هــو الفــوز العظيــم } ويقــول أيضــا  { إن الذيــن قــالوا ربنــــا اهللا ثـــم 
اسـتقاموا تتـنزل عليـهم المالئكـة أال  تخــافوا وال تحزنـوا وابشـــروا بالجنــة التــي 
آنتـم توعـدون نحـن أوليـاؤآم فـــي الحيــاة الدنيــا وفــي اآلخـــرة ولكــم فيــها مــا 
تشـتهي أنفسـكم ولكـم فيـها مـا تدعـون نـــزال  مــن غفـــور رحيــم } صــدق اللـــه 
العلـي العظيـم. فكيـف يتمنـى الشـيخان أبـو بكـر وعمـــر أن ال يكونــا مــن البشــر 

الـذي آر مـه اهللا علـى سـائر مخلوقاتـــه))(15). 
• 1ـ هذه اآليــات ال تنـافي خـوف العبـد مـن ربـه وقـد ذآرنـا بـالفقرة السـابقة ثبـوت   

خـوف الرسـول �������������������� وأصحابـــه مــن اهللا. 
• 2ـ وبالنســبة لقولــه تعــالى فــي ســــورة يونـــس { أال إن أوليـــاء اهللا ال خـــوف   
ـــن آثــير فــي تفســير هــذه اآليــة (( يخــبر  عليـهم وال هـم يحزنـون ....} قـال اب
ـــن  تعـالى أن أوليـاءه هـم الذيـن آمنـوا وآـانوا يتقـون آمـا  فسـرهم ربـهم، فكــل م
آـان تقيـا  آـان هللا وليـا  فــ( وال هـــم يحـــزنون ) أي فيمــا بســتقبلونه مــن أهــوال 
ـــا وراءهــم فــي الدنيــا ))(16) فــالخوف فــي  اآلخـرة ( وال هـم يحزنـون ) علـى م
هـذه اآليـــة هــو فــي اآلخــرة والصحابــة جميعــا  آــانوا يخــافون اهللا فــي الدنيــا 
وليـس فـي اآلخـرة وقولـه تعـالى ( وال هـم يحزنـون ) أي علـى مـا وراءهـــم فــي 
الدنيـا، وال شـك أن خـوف أبـي بكـــر والصحـــابة ال يــدل علـــى أنــهم يحزنــون 
علـى شـيء مـن الدنيـا. أمـا قولـه تعـالى { إن الذيـن قـالوا ربنـا اهللا ثـــم استقامـــوا 

                                                           
(14) راجع آنز العمال ص (525) ط. مؤسسة الرسالة. 

(15) ثم اهتديت ص (112). 

(16) تفسير القرآن العظيم البن آثير جـ2 ص (438). 



تتـنزل عليهــم المالئكـة....} قـال ابـن جريـر الطـبري فـي تفســـير هــذه اآليــة (( 
ـــن  يقـول تعـالى ذآـره ( إن الذيـن قـالوا ربنـا اهللا ) وحـده ال شـريك لـه، وبرئـوا م
ــــوا توحيـــد اهللا  اآللهــة واألنــداد ( ثــم اســتقاموا ) علــى توحيــد اهللا، ولــم يخلط
ـــا أمــر ونــهى ))(17) ثــم أورد اإلمــام  بشـرك غـيره بـه، وانتـهوا إلـى طاعتـه فيم
ـــق رضــي اهللا  الطـبري فـي تفسـير االسـتقامة عـدة أحـاديث عـن أبـي بكـر الصدي
عنـه؟ منـها عـن سـعيد بـن عمـــران قــال: قـــد قــرأت عنــد أبــي بكــر الصديــق 
ـــم اســتقاموا } قــال: هــم  رضـي اهللا عنـه هـذه اآليـة { إن الذيـن قـالوا ربنـا اهللا ث
الذيـن لـم يشـرآوا بـاهللا شـيئا(18). ومـن هنـا نعلـم أن هـــذه اآليــة المســتدل بــها ال 
تنطبـق علـى الخليفـة األول أبـي بكـر، فـال يقـول مـن عنـده مســـكة مــن عقــل أن 
أبـا بكـر الـذي قـاتل المشـرآين والمرتديـن وجـاهدهم أعظـم جــهاد وحفــظ هللا بــه 

بيضة المســلمين يكـون مشـرآًا فسـبحانك اللـهم هـذا جـهٌل عظيـم. 
• ثـم يـهذي المـهتدي فيقـول (( وإذا آـان المؤمـن العـادي الـذي يسـتقيم فـــي حياتــه   
تتـنزل عليـه المالئكـة وتبشـره بمقامـه فـي الجنـة فـال يخـــاف مــن عــذاب اهللا وال 
يحـزن علـى مـا خلـف وراءه فـي الدنيـا ولـه البشـرى فــي الحيــاة الدنيــا قبــل أن 
يصـل إلـى اآلخـرة، فمـا بـال عظمــاء الصحابــة الذيــن هــم خــير الخلــق بعــد 
ـــعرة وتبنــة،  رسـول اهللا ـ آمـا تعلمنـا ذلـك ـ يتمنـون أن يكونـوا عـذرة وبعـرة وش
ـــهم مثــل طــالع األرض  ولـو أن المالئكـة بشـرتهم بالجنـة مـا آـانوا ليتمنـوا أّن ل
ذهبًا ليفتدوا بـه مـن عـذاب اهللا قبـل لقـاه. قـال تعـالى { ولـو أن لكـل نفـس ظلمـت 
ـــه وأســروا الندامــة لمــا رأوا العــذاب وقضــي بينــهم  مـا فـي األرض الفتـدت ب
بالقسـط وهـم ال يظلمـون } وقـال أيضـا  { ولـو أن للذيـن ظلمـوا مـــا فــي األرض 
ـــهم مــن اهللا  جميعـا  ومثلـه معـه الفتـدوا بـه مـن ســوء العـذاب يـوم القيامـة وبـدا ل
ـــا آــانوا بــه  مـا لـم يكونـوا يحتسـبون، وبـدا لـهم سـيئات مـا آسـبوا وحـاق بـهم م
يسـتهزؤون } وإننـي أتمنـى مـــن آــل قلبــي أن التشــمل هــذه اآليــات، صحابــة  

ــاروق ))(19).   آبـارا  أمثـال أبـي بكـر الصديـق وعمـر الف
ــــهلك؟! فـــإن  • أقــول: للجــهول الفخــور بجهلــه لمــاذا تظــهر للقــارئ عظيــم ج  
ـــار اهللا عــن عــذاب يــوم القيامــة حيــث ال ينفــع  اآليتيـن اللتيـن سـقتهما همـا إخب
النـدم وال التوبـة، وليـس فـي الدنيـا، ومعلـوم لكـل عـاقل الفـرق بيـن خـوف العبـــد 
ربه فــي الدنيـا وخوفـه منـه فـي اآلخـرة فقـد أخـرج أبـو نعيـم فـي ( الحليـة ) عـن 
ـــن أوس، وابـــن المبـــارك فــي ( الزهــد ) عــن الحســن أن رســول اهللا  شــداد ب
ـــــدي أمنيــــن وال  �������������������� قـــال (( قـــال اهللا عزوجـــل: وعزتـــي ال أجمـــع لعب
ــافني  خوفيـن، إن هـو أمننـي فـي الدنيـا أخفتـه يـوم أجمـع فيـه عبـادي، وإن هـو خ
ـــادي ))(20)، وروى مثــل هــذا الحديــث إمــام  فـي الدنيـا أمنتـه يـوم أجمـع فيـه عب

                                                           
(17) تفسير الطبري جـ11 ص (106). 

(18) المصدر السابق. 

(19) ثم اهتديت ص (112 ـ 113). 

(20) الحلية البن نعيم جـ6 ص (98)، والزهد البن المبارك ص (157) وراجع السلسلة الصحيحة جـ2 رقم (742). 



ـــة ـ الخصــال ـ عــن  االثنـي عشـرية الصـدوق ابـن بابويـه القمـي فـي آتابـه الحج
ــــول اهللا �������������������� (( قـــال اهللا تبـــارك وتعـــالى وعزتـــي  الحســن قــال قــال رس
ـــع لــه أمنيــن، فــإذا أمننــي فــي  وجاللـي ال أجمـع علـى عبـدي خوفيـن، وال أجم
الدنيـا أخفتـه يـوم القيامـة، وإذا خـافني فـي الدنيـا آمنتـه يـوم القيامـــة ))(21) وهـــذا 
لمـن لــه أدنـى فـهم لـهذه الحقيقـة فمـن خـاف اهللا فـــي الدنيـــا أمنــه يـــوم القيامــة 
وألن خـوف العبـد ربـه فـي الدنيـا مثـاب عليـــه (( فمــن جعـــل خـــوف المؤمــن 
مـن ربـه فـي الدنيـــا آخــوف الكــافر فــي اآلخــرة فــهو آمــن جـــعل الظلمــات 
ـــى مــن آــل  آالنــور، والظـل آالحــرور، واألحيــاء آـاألموات ))(22). وإنـي أتمن

ــهل دآتـورًا آبـيرًا مثـل محمـد التيجـاني السـماوي!!؟    قلبي أن ال يشمل الج
• ثانيا ـ موقفه مــن أبـي بكـر فـي قضيـة فاطمـة وفـدك والـرد عليـه فـي ذلـك:   

يقـول التيجـاني بعـد مبحـث شـهادة الشـيخين علـى نفسـيهما مباشـــرة ((...آمــا أننــي 
أسـتحضر أمـامي شـريط الحـوادث التـي جـرت بعـد وفـاة الرسـول ومـا جـــرى مــع 
ابنتــه الزهــراء الطــاهرة مــن إيــذاء وهضــم وغمــط وقــد قــال (ص): ( فاطمــــة 
ـــن أغضبــها فقــد أغضبنــي )، وقــالت فاطمــة ألبــي بكــر وعمــر:  بضعـة منـي م
ــــول اهللا (ص) يقـــول ( رضـــا فاطمـــة مـــن  نشــدتكما اهللا تعــالى ألــم تســمعا رس
رضـاي وسـخط فاطمـة مـن سـخطي فمـن أحـــب ابنتــي فاطمــة فقــد أحّبنــي ومــن 
أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني ومـن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطني، قـاال:نعـم ســـمعناه 
ـــالت: فــإني أشــهد اهللا ومالئكتــه أنكمــا أســخطتماني ومــا  مـن رسـول اهللا (ص) فق
أرضيتمـاني ولئـن لقيـت النبـي ألشـــكونكما إليــه ) ودعنــا مــن هــذه الروايــة التــي 
تدمـي القلـوب (!!) فلعـل ابـن قتيبـة وهـــو مــن علمــاء أهــل الســنة المــبرزين فــي 
ــــث واللغـــة والنحـــو  آثــير مــن الفنــون ولــه تــآليف عديــدة فــي التفســير والحدي
ـــا أطلعتــه  والتـاريخ، لعلـه تشـيع هـو اآلخـر آمـا قـال لـي أحـد المعـاندين مـرة عندم
علـى آتابـه تـاريخ الخلفـاء، وهـذه هـي الدعايـة التـي يلجـأ إليـها بعـض  علمائنــا 
بعدمــا تعييــهم الحيلــة، فــالطبري عندنــا تشــيع والنســائي الــذي ألــف آتابــا  فـــي 
خصــائص اإلمـــام علـــي تشــيع وابــن قتيبــــة تشـــيع وحتـــى طـــه حســـين مـــن 
ـــر واعــترف بكثــير  المعـاصرين لمـا ألـف آتابـه الفتنـة الكـبرى وذآـر حديـث الغدي
ـــهو أيضــا  تشــيع!! والحقيقــة أن آــل هــؤالء لــم يتشــيعوا  مـن الحقـائق األخـرى ف
ـــين، وهــم يدافعــون  وعندمـا يتكلمـون عـن الشـيعة ال يذآـرون عنـهم إال مـا هـو مش

ــة بكـل مـا أمكنـهم ))(1).    عن عدالة الصحاب
أقـول ردا  علـى خزعبالتــه: 

1ـ بالنسـبة للروايـة التـي اد عـى فيـها أن فاطمـة اشـتكت مـن أبـي بكـــر وعمــر فقــد 
نقلــها عــن آتــاب ( اإلمامــة والسياســة ) المســمى ( تــاريخ الخلفــاء ) المنســـوب 

البن قتيبة فســوف أتحـدث عنـه فـي نهايـة هـذا البحـث. 
                                                           

(21) آتاب الخصال للقمي ـ باب ـ (اإلثنين) جـ1 ص (79). 

(22) منهاج السنة النبوية جـ6 ص (16). 

(1) ثم اهتديت ص (113 ـ 114). 



ـــة والسياســة ) المنســوب  2ـ هـذه الروايـة التـي سـاقها التيجـاني مـن آتـاب ( اإلمام
البـن قتيبـة مـن شـكوى فاطمـة عليـها الســالم مــن أبــي بكــر وعمــر فــهي روايــة 
ـــرف فــي أيٍّ مــن آتــب الحديــث  مكذوبـة وال شـك، فليـس لـها إسـناٌد أصـًال وال تع
المعتمـدة وإذا آـان هـــذا التيجــاني يســتطيع أن يثبــت صحــة هــذه الروايــة فليرنــا 
ذلـك، وواهللا إنـي ألعجـب مـن إنصـاف هـــذا الرافضــي المزعــوم فــهو هنــا يحتــج 
بروايـة ال تصـــح ســندًا وال متنــًا بينمــا تــراه يضعــف أحــاديث صحيحــة اإلســناد 

والمتـن(2) ال لشـيء اللـهم ألنـها تخـالف هـواه فمرحـا لـهذا اإلنصـاف المكــذوب. 
ــــه  3ـ أماقولــه بــأن أحــد المعــاندين اد عــى أن ابــن قتيبــة تشــيع فــهذه مــن أآاذيب
ــول مـن قـال آـذ ب الكذبـة فصدقـها ألن أحـدا  مـن أهـل السـنة لـم يقـل  وينطبق عليه ق
ـــي آتابــه القيــم ( العواصــم مــن  ذلـك وهـذا اإلمـام أبـو بكـر بـن العربـي المـالكي ف
القواصـم ) ذآـر ابـن قتيبـة وآتابـه المذآـور فقـال عنـــه (( فأمــا الجــاهل فــهو ابــن 
ــه  قتيبـة فلـم يبـق ولـم يـذر للصحابـة رسـما  فـي آتـاب (اإلمامـة والسياسـة )(3) بيـد أن
ــة نسـبته البـن قتيبـة بقولـه: إن صـح عنـه جميـع مـا سـبق(4). ثـم علـق  شكك في صح
محقـق آتـاب العواصـم العالمـــة محــب الديــن الخطيــب بقولــه (( لــم يصــح عنــه 
ـــام الحج ــة الثبــت أبــي محمــد  شـيء ممـا فيـه. ولـو صحـت نسـبة هـذا الكتـاب لإلم
عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة لكـان آمـا قـال عنـه ابـن العربـي، ألن آتـــاب (اإلمامــة 
ـــذب والــتزوير ))(5) أمــا قولــه  والسياسـة ) مشـحون بالجـهل والغبـاوة والرآـة والك
ـــي الدعايــة التــي يلجــأ إليــها بعــض علمائنــا بعدمــا أعيتــهم الحيلــة..)  ( وهـذه ه
ـــه مــن العلمــاء ينصــهر  فـأقول: ال أدري واهللا مـن يظـن نفسـه هـذا؟ فكـل مـن يالقي
ــأين  أمـام حججـه وبراهينـه آمـا تنصـهر الشـمعة! سـبحان اهللا مـا أفكـه هـذا الرجـل ف
ـــذه الــثروة العظيمــة مــن الكتــب التــي خل فــها أهــل الســنة فــي القديــم  هـو مـن ه
والحديـث فـي الـرد  علـى الرافضـة االثنـي عشـرية حتـى ألقموهـم الحجـــارة وحتــى 
نعـرف مـن هـو الـذي أعيتـه الحيلـة نـأخذ لذلـك مثـاال  وهـو الشـهيد ( إحســـان إلــهي 
ظــهير ) فعندمــا قــام بــالرد علــى الرافضــة وفضحــهم ورد هــم لجحورهــــم فلـــم 
ـــهم الحيلــة فمــاذا فعلــوا؟ وآيــف رد وا؟ لقــد  يسـتطيعوا لحججـه المسـكته ردا  فأعيت
ـــرات، وعندمــا  اسـتخدموا سـالح الجبـان المـهزوم فاغتـالوه غيلـة فـي إحـدى المؤتم
قــام ( أحمــد الكســروي ) ـ وهــو مــن أصــل شــيعي ـ فــي الــرد علــى دعاويــــهم 
ــــة  الكاذبـــة بالحجـــة والبرهـــان نـــاصرا  مذهـــب أهـــل الســـنة(6) فأعيتـــهم الحيل
ــــه الرصـــاص  فــاضطروا إلســتخدام أســلوبهم الرخيــص والمعــهود فــأطلقوا علي
ـــة، ولكنــهم رفعــوا ضــده شــكوى  ولكـن تـم شـفاؤه بعدمـا أجـري لـه عمليـة جراحي
ـــق معــه وفــي آخــر جلســة مــن جلســات التحقيــق فــي نهايــة ســنة  ودعـي للتحقي

                                                           
(2) مثل حديث ( لو آنت متخذا  خليال  التخذت أبا بكر ..). 

(3) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم تأليف اإلمام أبو بكر بن 

العربي المالكي ص (261). 
(4) نفس المصدر. 

(5) نفس المصدر ص (261 ـ 262). 

(6) راجع لذلك آتابه ( التشيع والشيعة ). 



1324هــ ضـرب بالرصـاص مـرة أخـرى وطعـن بخنجـــر فمــات علــى إثــر ذلــك 
ــــرون جرحــًا(7)، ولســت أدري أيــن آنــت يــا أيــها  وآـان فـي جسمــه تسـعة وعش
التيجـــاني فــي ذلــك الوقــت لتكفينــا صـــرع الرافضـــة وتــرد بــأدلتك وبراهينـــك 
السـاطعة التـي أعيـت آـل العلمـاء الذيـن قابلـهم؟؟! وصحيـح قـول مـن قـــال رمتنــي 

بدائـها وانســّلت. 
ـــائي الــذي أل ــف آتابــا  فــي خصــائص  4ـ أمـا قولـه ( فـالطبري عندنـا تشـيع والنس
اإلمـام علـي تشـيع ...ألـخ )، أقـول: ال بـد لـي هنـا أن أوضـح أمـرا  لعلـه غـائب  عــن 
عـوام الشـيعة والسـنة علـى حـد  سـواء أال وهـو الفـرق بيـن التشـيع والرفـض وحتــى 

أوضـح هـذا الفـرق أعر فـها لغـة  واصطالحــا . 
فـالرفض مـن حيـث اللغـــة: ر ف ضــه يرف ض ــه وي ر ف ض ــه رف ض ــا ور ف ضــا : ترآــه... 
والروافـض: آـل جنـد  ترآـوا قـائدهم، والرافضـة الف ر ق ـة منـهم، وفرقـة  مـن الشـــيعة 
ـــا وزيــري  بـايعوا زيـد بـن علـي، ثـم قـالوا لـه: تـبرأ مـن الشـيخين، فـأبى وقـال: آان

جـد ي فـترآوه، ورفضـوه، وار ف ض ـوا عنـه. والنســـبة: رافضــي(8).  
وأمـا الرفـض مـن حيـث اإلصطـــالح: فــهو تقديــم علــي  علــى أبــي بكــر وعمــر، 
يقـول ابـن حجـر فـي مقدمـة فتـح البـــاري (( والتشــيع محبــة علــي  وتقديمــه علــى 
ـــق عليــه  الصحابـة، فمـن قد مـه علـى أبـي بكـر  وعمــر فـهو غـال  فـي تشـيعه، ويطل
رافضـي وإال فشيعــي، فـإن انضـاف إلـى ذلـك السـب أو التصريـــح بــالبغض فغــال  
فـي الرفـض، فـإن اعتقـد الرجــعة إلـــى الدنيــا فأشــد فــي الغلــو ))(9) ، قــال شــيخ 
ــي  اإلسـالم ابـن تيميـة (( ... لكـن  لفـظ الرافضـة إنمـا ظـهر لمـا رفضـوا زيـد بـن عل
ـــن زمــن خــروج زيــد افــترقت الشــيعة إلــى  بـن الحسـين فـي خالفـة هشـام ... وم
رافضـة وزيديـة، فإنـه لمـا  سـئل عـن أبــــي بكــر  وعمـــر فــترح م عليــهما، رفضــه 
ـــم  قــوم ، فقــال لــهم: رفضتمونــي فســم وا رافضـــة لرفضــهم إي ــاه، وســمي مــن ل
ـــول مــرزة محمــد تقــي لســان  يرفضـه مـن الشـيعة زيدي ـا النتسـابهم إليـه ))(10) ويق
الملـك وهـو مـن اإلماميـة معترفـا  (( وآـان أصحـاب زيـد لمـــا خرجــوا ســألوه فــي 
أبي بكــر وعمـر؟ فقـال: مـا أقـول فيـهما إال الخـير، ومـا سـمعته مـن أهلـي فيـهما إال 
الخـير فقـالوا: لســـت بصاحبنــا، وتفرقــوا عنــه ورفضــوه، فقــال: رفضونــا اليــوم 
ـــدا منعــهم عـــن الطعــن فــي  فسـموا مـن ذلـك اليـوم الرافضـة... ويضيـف... إن زي
ـــن فلمــا عرفــوا  أصحـاب النبـي عليـه الصـالة والسـالم ورضـوان اهللا عليـهم أجمعي
منـه أنـه ال يتـبرأمن الشـيخين ( أبـي بكـر وعمـــر ) رفضــوه وتفرقــوا عنــه، وبعــد 
ذلـك اسـتعمل هـذه الكلمـة فـي آـل مــــن يغلــو فــي المذهــب، ويج ــوز الطعــن فــي 
ــــن موســـى  األصحــاب!؟ ))(11) وقــد اعــترف متكل ــم االثنــي عشــرية ( الحســن ب

                                                           
(7) المصدر السابق. 

(8) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (829 ـ 830) وراجع مختار الصحاح (105). 

(9) مقدمة فتح الباري ص (483). 

(10) منهاج السنة البن تيمية جـ1 ص (34 ـ35). 

(11) ناسـخ التواريـخ جــ3 ص (590) تحـت أقـوال زيـن العـابدين وراجـع الشـيعة وأهـل البيـــت إلحســان إلــهي 
ـــهير ص (209).  ظ



النوبختي ) بــأن الرفـض والطعـن فـي أبـي بكـر وعمـر لـم يكـن موجـودًا بيـن شـيعة 
علــي وأن أّول مـــن أشــهر الطعــن ( الرفــض ) هـــو اليــهودي عبــد اهللا بــن ســبأ 
فقـال (( ... وآـان ممـن أظـهر الطعـن علـى أبـي بكــٍر وعمــر وعثمــان والصحابــة 

ــهم ))(12).  وتـبرأ من
ـــث اللغــة: ( شــيعة ) الرجــل أتباعــه وأنصــاره، و ( تشــّيع )  وأمـا التشـيع مـن حي
الرجـل اّدعـى دعـوى ( الشـيعة )، وآــل قــوٍم أمــــرهم واحــد يتبـــع أمـرهـــم أمــر 

ــَيٌع )(13).   بــعض فــهم ( ِش
ـــهو مــواالة علــي ومحبتــه رضــي اهللا عنــه  وأمـا التشـيع مـن حيـث االصطـالح: ف
ـــة دون الخليفتيــن أبــي بكــر  وعمــر. فقــد قــال أبــو القاســم  وتقديمـه علـى الصحاب
ـــهما أفضــل أبــو  البلخـي: سـأل سـائل  شـريك بـن عبـد اهللا بـن أبـي نمـر فقـال لـه: أي
ـــيعة؟  بكـر أم علـي؟ فقـال لـه: أبـو بكـر. فقـال لـه السـائل: أتقـول هـذا وأنـت مـن الش
فقال: نعــم، إنمـا الشـيعي مـن قـال مثـل هـذا واهللا لقـد رقـى علـي  هـذه األعـواد فقـال: 
أال إن خـير هـذه األمـة بعـد نبيـها أبـو بكـر  ثـم عمـر. أفكن ـا نـرد  قولـه؟ أآن ـا نكذبـــه؟ 
ــان آذ ابـا )) ذآـر هـذا أبـو القاسـم البلخـي(14). فـهذا هـو الفـرق بيـن التشـيع  واهللا ما آ
والرفـض مـن حيـث اللغـــة واالصطــالح، والتيجــاني يريــد أن يوهــم القــارئ أنــه 
مـن الشـيعة المحبيـن ألهـل البيـت مسـتغال  جـهل آثـــير مــن عــوام الشــيعة والســنة 
لـهذه الحقيقـة، أمـا بالنسـبة لإلمـام الطـبري والنسـائي فـإن آانـا مؤيديـــن لعلــي دون 
معاويـة فيكـون فيـهم تشـيع يسـير ولكنـهما لـم يفض ـال  عليـا  علـى أبـي بكـــر وعمــر 
ـــوال أنــهما اغتصبــا الخالفــة مــن علــي  آمــا تدعــي الرافضــة، وأمــا  أبـدا  ولـم يق
بالنسـبة الستشـهاد التيجـاني بطـه حسـين فـأقول اآلن عرفـــت  مــن أي منبــع بســتقي 
ـــن جامعــة الســربون  هـذا التيجـاني خزعبالتـه خصوصـا  وهـو يد عـي أنـه تخـرج م
وهـي ذات الجامعـة التـي تخـرج منـــها طــه حســين، ولكــن الفــرق بينــهما أن طــه 
حســين آــان مكشــوفا  للعيــان باتبــاع ســلفه مــن أســــاتذته المستشـــرقين، ولكـــن 
التيجـاني يتسـت ر بالت قيـة ويتبـع سـبيل الفـرق الضالـة مـن البـاطنيين، وأمـا قولـــه أنــه 
تشيع عندما ألـف آتـاب الفتنـة الكـبرى فـإن أحـدا  مـن أهـل السـنة لـم يذآـر ذلـك بـل 
ـــالم،  ذآـروا عنـه مـا ال يبعـده آثـيرا  عـن تشـيع الرافضـة أال أنـه قـد ارتـد عـن اإلس
وأظن أنــه ليـس غائبـا  عـن هـذا التيجـاني مـا آسـبت يـدا طــه حسـين مــن الضــالل 
ـــهما  الــذي آتبــه فـي آتـابــيه ( الشـعر الجـاهلي ) و ( علـى هـامش السـيرة ) لمـا في
ـــويه لديــن اهللا عزوجــل، والغريــب أن يستشــهد التيجــاني برجــل  مـن الكفـر والتش
مثـل طـه حسـين علـى خالفـة علـي وهـو الـذي اجتـهد فـي آتابـه الفتنـة حتـــى يثبــت 
ـــو لالجتــهاد آمــا زعــم وهــذا  أنـه ال يوجـد فـي اإلسـالم نظـام معيـن للحكـم، بـل ه

خـالف مـا يدعيـه الرافضـة اللـهم إن آـان التيجـاني يؤمـن بالديمقرطيــة! 

                                                           
ـــيعة للنوبختــي ص (22).  (12) فـرق الش

(13) مختـار الصحـــاح للــرازي ص (148) وراجــع القــاموس المحيــط ص (949). 

ــار الـهمداني جــ1 ص  (14) منهاج السنة جـ1 ص (13 ـ 14) وراجع آتاب ( تثبيت دالئل النبوة ) للقاضي عبد الجب

(549) تحقيق د. عبد الكريم عثمان ط. دار العربية ـ بيروت. 



ـــي طــالب ويعــترف بمــا فعلــه  أمـا قولـه (( ولكـن الـذي يذآـر فضـائل علـّي بـن أب
آبار الصحابة مــن أخطـاء نتهمـه بأّنـه تشـيع ))(15)  

ــذا آـذٌب ليـس بعـده آـذب فـأين أنـت مـن آتـب أهـل السـنة؟... أيـن  فأقول للتيجاني ه
ــن صحيـح البخـاري ألـم يفـرد فصـًال عـن فضـائل علـي؟(16)، وآـذا مسـلم فـي  أنت م
صحيحـه(17) والـترمذي(18) وابـن ماجـة(19) وغـيرهم آثـير ، فـهل آـــل هــؤالء الذيــن 
ـــا أآــذب هــذا التيجــاني وأنــا أتحــداه بــأن  ذآـروا فضـائل علـي قـد تشـيعوا ؟!! فم
يأتي بكتــاب ألهـل السـنة ُينتقـد فيـه علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه ولـن يجـد، 
أمـا قولـه .... ويعـترف بمـا فعلـــه آبــار الصحابــة ... آأننــا نتكتــم علــى مــا فعلــه 
الصحابـة مـن اإلجـــرام الخيــالي!! فــأرجوا مــن التيجــاني أن يحيلنــا علــى آــاتب 
ــــاآلته أمـــثال أبــو ريــة  واحـد يذآـر مثـالب الصحابـة اللـهم إال مــن آــان عــلى ش
ــين! ثـم يقـول (( وأعـود إلـى روايـة ابـن قتيبـة التـي اد عـى فيـها أن فاطمـة  وطه حس
ـــككت فيــها فإنــه ال يمكننــي أن  أشــك فــي  غضبـت علـى أبـي بكـر وعمـر، فـإذا ش
صحيـح البخـاري الـذى هـو عندنـا أصـح الكتـب بعـد آتـاب اهللا، وقـد ألزمنـا أنفســـنا 
بأن ـه صحيـح وللشـيعة أن يحتجـوا بـه علينـا ويلزموننـا بمـا ألزمنـا بـه أنفســـنا وهــذا 

هـو اإلنصـاف للقـوم العــاقلين. 
ـــة رســول اهللا، أن  رســول اهللا ( ص  فـها هـو البخـاري يخـرج مـن بـاب منـاقب قراب

) قـال: فاطمـة بضعـة منـي فمـن أغضبـها أغضبنــي. 
ـــت  آمـا أخــرج فـي بـاب غـزوة خيـبر، عـن عــائشة أن  فاطمـة ( عليـها السـالم ) بن
النبـي أرسـلت إلـى أبــي بكـر تسـأله ميراثـها مـن رســـول اللـــه فــأبى أبــو بكــر أن 
ـــم  يدفـع إلـى فاطمــة منـه شيئــا  فوجـدت فاطمـة علـى أبـي بكـر فـي ذلـك فهجرتـه فل

تكل مه حتــى توف يـت. 
ـــاري باختصــار وذآرهــا ابــن قتيبــة  والنتيجـة فـي النهايـة هـي واحـدة ذآرهـا البخ
بشــيء مــن التفصيــل، أال وهــي أن رســول اهللا ( ص ) يغضــب لغضــب فاطمـــة 

ويرضـى لرضاهـا وأن  فاطمـة مـاتت وهـي غاضبـة علـى أبـي بكـر وعمــر. 
ـــي بكــر فلــم تكلمــه حتــى  وإذا آـان البخـاري قـد قـال: مـاتت وهـي واجـدة علـى أب
توف يـت فـالمعنى واحـد آمـا ال يخفـى، وإذا آـانت فاطمـة سـيدة نســـاء العــالمين آمــا 
صـر ح بذلـك البخـاري فـي آتـاب االسـتئذان بـاب مـن نـاجى بيـن يـدي النـــاس، وإذا 
آـانت فاطمـة هـي المـرأة الوحيـدة فـي هـذه األمـة، التـي أذهـــب اهللا عنــها الرجــس 
ـــون غضبــها لغــير الحــق ولذلــك يغضــب اهللا ورســوله  وطـه رها تطـهيرا ، فـال يك
لغضبـها، ولـهذا قـال أبـو بكـــر: أنــا عــائذ بــاهللا تعــالى مــن ســخطه وســخطك يــا 
ـــول: تــاهللا  فاطمـة، ثـم انتحـب أبـو بكـر باآيـا  حتـى آـادت نفسـه أن تزهـق، وهـي تق
ـــي آــل صــالة أصل يــها، فخــرج أبــو بكــر يبكــي ويقــول: ال  ألدعـون  اهللا عليـك ف

                                                           
(15) ثم اهتديت ص (114).   

(16) راجع صحيح البخاري آتاب المناقب ـ باب ـ مناقب علي جـ3 ص (1357). 

(17) راجع صحيح مسلم آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ فضائل علي جـ15 ص (248). 

(18) راجع سنن الترمذي آتاب المناقب ـ باب ـ مناقب علي جـ5 ص (632). 

(19) راجع ابن ماجة المقدمة ـ باب ـ فضائل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص (42) جـ1. 



ـــي الليــل  حاجـة لـي فـي بيعتكـم، أقيلونـي بيعتـي....ثـم يقـول ـ وقـد توفيـت ودفنـت ف
ــول:   سـرًا بوصيـة منـها حتـى ال يحضـر جنازتـها أحـد منـهم ))(20)! أق

ـــذي رواه البخــاري أن النبــي �������������������� قــال ( فاطمــة بضعــة  1ـ بالنسـبة للحديـث ال
مّنـي فمـن أبغضـــها أبغضنــي ) فــإن لــه ســببًا ومناســبة وهــو مــا رواه البخــاري 
أيضـًا عـــن مســور بــن مخرمــة قــال (( ســمعت رســول اهللا �������������������� يقــول وهــو 
ـــهم علــي بــن  علـى المنـبر: إن بنـي هاشـم بـن المغـيرة اسـتأذنوا فـي أن ُيْنكُحـوا ابنت
أبـي طـــالب، فــال آذن، ثــم ال آذن، إال أن يريــد ابــن أبــي طــالب أن يطّلــق ابنتــي 
ـــا ))(21)  وينكـح ابنتـهم، فإنمـا هـي بضعـٌة منـي يريبنـي مـا أرابـها، ويؤذينـي مـا آذاه
، وأخرجـه أيضـــًا مســلٌم فــي صحيحــه عــن مســور بــن مخزمــة بلفظــه(22) فــإذا 
عرفنـا سـبب قولـه �������������������� عـن فاطمـة ذلـــك وهــو أن عليــا  بــن أبــي طــالب أراد 

الزواج من بنـت أبـي جـهل فـأقول: 
2ـ ال يجـوز إخـراج ســـبب قــول النبــي �������������������� عــن مســببه ( وهــو رغبــة علــي 

بالزواج من بنت أبــي جـهل ) وإلقـاؤه جزافـا  علـى أبـي بكـر.   
3ـ إذا قلتـم زاعميـن أن اهللا ورسـوله يغضبـان لفاطمـة بسـبب أبـــي بكــر فــهذا يلــزم 
أن يلحـق هـذا الغضـب علـي بـن أبـي طـالب فـإن قلتـم بخـالف ذلـك فـــإن أبــا بكــر 
ـــاب مــن تلــك الخطبــة  أبعـد فـي ذلـك مـن علـي بـن أبـي طـالب وإن قلتـم أن عليـا  ت
ورجـع عنـها قيـل فـهذا يقتضـي أنـه غـير معصـوم، وإذا جـــاز أن مــن راب فاطمــة 
وآذاهـا يذهـب  ذلـك بتوبتـــه، فمــن بــاب أولــى أن مــن رد قــول فاطمــة الئتمــاره 
ــــة، فـــإن قلتـــم  بــأمر رســول اهللا �������������������� يذهــب ذلــك بتوبتــه أو بحســناته الماحي
ـــم تكفــير علــي  أيضــا   بجـهلكم أن هـذا الفعـل مـن أبـي بكـر تجـاه فاطمـة آفـر  لزمك
ـــا بكــر  وعمــر وعثمــان  والعجيـب مـن أمـر هـؤالء الرافضـة أنـهم دائمـا  يعيبـون أب
بـل ويكفرونـهم بـأمور  قـد صـدر مـن علـي  مـا هـو مثلـها أو أبعـد عـن العـــذر منــها 
فـإن علي ـا رضـــي اهللا عنــه آــان قصــده أن يــتزوج علــى فاطمــة فلــه فــي أذاهــا 
غـرض  بخـالف أبـي بكـر فإنـه لـم يؤذهـا ل غـرض  فـي نفسـه بـل ليطيـع اهللا ورســوله 
ويوصـل الحـق إلـى مسـتحقه، وإلـى هنـا أسـتطيع أن أقـــول أننــي رددت علــى هــذا 

ــل خزعبالتـه وتهويالتـه التـي اد عاهـا علـى أبـي بكـر.  التيجاني آ
4ـ أمـا بالنسـبة لحديـث عائشـة رضـي اهللا عنـها فـإن هـذا التيجـاني جـاء بجـزء  مـــن 
الحديـث معتقـدا  أنـه يخـدم مبتغـاه ولكنـه لـم يكمـل الحديـث بـالطبع ألن ذلـك يكشـــف 
عـن حقيقـة إنصافـه المزعـوم، ويظـهر حقيقـة طالمـــا يرفضــها الرافضــة وهــي أن 
عليـا  قـد بـايع أبـا بكـر ، ومـن حقـهم أن ينكرونـها ألنـها تـهدر أصـل عقيدتـهم والتـــي 
ـــة مســتندين علــى أدلــة ممجوجــة ظنوهــا حجــة  لــهم  تزعـم أن عليـا  أحـق بالخالف
علـى أهـل السـنة وخـاب ظنـهم وهنـا سـأضطر لنقـل حديـــث عائشــة بالكــامل لكــي 

                                                           
(20) ثم اهتديت ص (114 ـ 116). 

(21) راجع صحيح البخاري آتاب النكاح ـ باب ـ ذب الرجل عن ابنته في الغيرة واإلنصاف برقم (4932). 

(22) صحيح مسلم آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ فضائل فاطمة برقم (2449).  



يظـهر لكـلِّ منصـٍف يريـد الحـق أن عليـا قـد بـايع أبـا بكـر فعـن عائشـــة رضــي اهللا 
ـــأله  عنـها (( أن فاطمـة عليـها السـالم بنـت النبـي �������������������� أرسـلت إلـى أبـي بكـر تس
ـــاء اهللا عليــه بالمدينــة وَفــَدك ومــا بَقىمــن  ميراثـها مـن رسـول اهللا �������������������� ممـا أف
خمــس خيــبر، فقــال أبــو بكــر: إن رســول اهللا �������������������� قــــال: ( ال نـــوَرُث، مــــا 
ــــي واهللا ال  تـــرآنا صـــدقة )، إنمــا يــأآل آل محمــد �������������������� مــن هــذا المــال. وإن
اغـيُّر شـيئًا مـن صدقـة رسـوُل اهللا �������������������� عـن حالـها التـي آـانت عليـها فـــي عــهد 
رسـول اهللا ��������������������، وألعملـنَّ فيـها بمـا عمـــَل بــِه رســوُل اهللا �������������������� ، فــأبى أبــو 
ـــة علــى أبــي بكــر فــي ذلــك  بكـر أن يدفـع  إلـى فاطمـة منـها شـيئا . فوجـدت فاطم
فهجرتـه فلـم ت كلمـه حتـى ت و فيـت وعاشـــت بعــد  النبــي  �������������������� ســتة  أشــهر . فلمــا 
ت وفي ـت دفنـها زوجـها علـي  ليـال  ولـم ي ـؤ ذن بـها أبـــا بكــر، وصل ــى عليــها . وآــان 
ـــاة فاطمــة، فلمــا ت وفي ــت اســتنكر  علــي  وجــوه النــاس،  لعلـي  مـن النـاس وجـه حي
فـالتمس مصالحـة  أبـي بكـر ومبايعتـه، ولـم يكـن ي بـايع  تلـــك األشــهر، فأرســل إلــى 
ـــر: ال واهللا  أبـي بكـر أن  ائتنـا، وال يأتنـا أحـد  معـك، آراهـة  لمحض ـر عم ـر فقـال عم
ـــي ؟ واهللا آلتينــهم  ال تدخ ـل عليـهم وحـدك . فقـال أبـو بكـر: ومـا عسـيتم أن يفعلـوا ب
ــهم أبـو بكـر، فتشـه د علـي  فقـال: إن ـا قـد عرفنـا فضلـك ومـا أعطـاك اهللا،  . فدخل علي
ـــرى  ولـم ننف ـس عليـك خـيرا  سـاقه اهللا إليـك  ولكنـك اسـتبد د ت  علينـا بـاألمر، وآنـا ن
ـــر . فلمــا تكلــم  لقرابتنـا مـن رسـول اهللا �������������������� نصيبـا ، حتـى فـاضت عينـا أبـي بك
أبـو بكـر قـال: والـذي نفسـي بيـده، لقرابـة رسـول اهللا �������������������� أحـب  إلـــي  أن أصــل 
ـــير،  قرابتـي . وأمـا الـذي شـجر بينـي وبينكـم مـن هـذه األمـوال فلـم آل  فيـه عـن الخ
ولـم أتـرك أمـرا  رأيـت رسـول اهللا �������������������� يصنعـــه فيــها إال  صنعتــه  . فقــال علــي  
ألبي بكـر: موعـد ك العشـية للبيعـة . فلمـا صلـى أبـو بكـر الظـهر رقـي  علـى المنـبر 
فتشـه د، وذآـر شـــأن علــي وتخ ل ف ــه  عــن البيعــة وعــذره بــالذي اعتــذر إليــه، ثــم 
ـــد ث أنــه لــم ي حم لــه علــى الــذي  اسـتغفر . وتشـه د علـي  فعظـم حـق  أبـي بكـر، وح
صنع  نفاســة  علـى أبــي بكـر، وال إنكـارا  للـذي فض لـه اللــه بـه، ولكن ـا نـرى لنـا فـي 
ــــا، فو ج ـــد نا فــي أنف ســنا . فس ــر  بذلــك المســلمون  هــذا األمــر نصيبـا  فاسـتبد  علين
وقالــوا: أصبـت . وآـان المسـلمون إلـى علــي  قريبـا  حيـن راجـع األمـــر  المعــروف 
))(23) وأخرجـه أيضـا  مسـلم فـي صحيحـه بنفـس اللفـظ عـن عائشـة(24)، فـأقول لـــهذا 
التيجـاني هـل عرفـــت مــدى إنصــافك؟ فــإن رددت هــذا الحديــث لزمــك أن تــرد 
أيضا  قضية فاطمـة مـع أبـي بكـر، ويقتضـي هـذا أيضـا  أن آـل مـا خطتـه يـداك فـي 
ـــرط قتــاد فتكفينــا مؤونــة الــرد عليــك، وإن أثبت ــه  التجنـي علـى أبـي بكـر دونـه خ

                                                           
(23) صحيح البخاري آتاب المغازي ـ باب ـ غزوة خيبر برقم (3997). 

(24) صحيح مسلم آتاب الجهاد والسير ـ باب ـ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال نورث برقم (1759).  



ـــد بــايع أبــابكر وبذلــك تــهدر عقيــدة الرفــض مــن أولــها إلــى  فسـتثبت أن عليـًا ق
آخرهـا، فـأّي الطريقيـن تختـار يـا تيجــاني؟! 

ــبة لعـدم إعطـاء أبـي بكـر المـيراث لفاطمـة فذلـك ألسـباب وهـي:  5ـ أما بالنس
ـــلم قــال (( ال نــورث ومــا ترآنــاه فــهو صدقــة ))  أـ أن النبـي صلـى اهللا عليـه وس
وروى هـذا الحديـث عـن النبـي �������������������� أبـو بكـر وعمـر وعثمــان وعلــّي بــن أبــي 
طـالب! وطلحـة والزبـير وسـعد وعبـد الرحمـن بـن عــوف والعبــاس وأبــو هريــرة 
ــــة ثابتـــة فـــي الصحـــاح  وأزواج النبــي ��������������������، والروايــة عــن هــؤالء الصحاب
ـــك أن هــذا إجمــاع مــن الصحابــة علــى ذلــك فعمــل أبــو بكــر  والمسـانيد، وال ش
بوصيـة رســـول اهللا �������������������� ال يــذم عليــه وقــد جــاءت أحــاديث صحيحــة أخــرى 
ـــي صحيحــه عــن أبــي هـــريرة رضــي اهللا  تثبـت هـذه الحقيقـة فـأخرج البخـاري ف
ــــا ، ومـــا  عنــه أن رســول اهللا �������������������� قــال (( ال يقتســم ورثتــي دينــارا  وال درهم
ترآـت ـ بعـد نفقـة نسـائي ومؤنـة عـاملي ـ فـهو صدقـة ))(25) وأخـرج أبـــو داود فــي 
ـــي �������������������� قــال ((....وإن العلمــاء  سـننه فـي جـزء مـن حديـث أبـي الـدرداء أن النب
ـــن أخــذه  ورثـة األنبيـاء وإن األنبيـاء لـم يورثـوا دينـارا  وال درهمـا ، ورثـوا العلـم فم
ــــاري  أخــذ بحــظ  وافــر ))(26) وأنــا ألــزم التيجــاني بقبــول هــذا الحديــث ألن البخ
أخرجـه وهـو يحتـج بأحـــاديث البخــاري وليــس مــن اإلنصــاف أن يــأخذ منــه مــا 
يشـاء ويــترك مــا يشـاء وإال سـيكون هـــذا لعبــا  بأحــاديث الرســول �������������������� ، أمــا 
ــــة عليـــهم  إذا قــالت الرافضــة االثنــي عشــرية أن أحــاديث البخــاري ليســت حج
فــأقول لــهم، أعتقــد أن أحــاديث ( الكلينــي ) ـ وهــو مــــن آبـــار علمـــاء االثنـــي 
عشـرية ـ فـي أهـم آتبـهم وهـو ( األصـول مـن الكـافي ) حجـة ظـــاهرة عليكــم فقــد 
أورد الكلينـي فـي أصولـه ـ بـاب ثـواب العـــالم والمتعلــم ـ عــن علــي  بــن إبراهيــم 
عـن أبيـه عـن حمـاد بــن عيســى عـــن القـــداح عـــن أبـــي عبــد اهللا قـــال (( قــال 
رسـول اهللا عليـه السـالم: مـن سـلك طريقـا  يطلـــب فيــه علمــا  ســلك اهللا بــه طريقــا  
إلـى الجنـة وإن المالئكـة لتضـــع أجنحتــها لطــالب العلــم رضــا  بــه وإنــه يســتغفر 
ـــر، وفضــل  لطـالب العلـم مـن فـي السـماء ومـن فـي األرض حتـى الحـوت فـي البح
ــة  العـالم علـى العـابد آفضـل القمـر علـى سـائر النجـوم ليلـة البـدر، وإن العلمـاء ورث
األنبيـاء، إن األنبيـاء لـم يورثـوا دينـارا  وال درهمـا  ولكـــن ورثــوا العلــم فمــن أخــذ 
ـــي دينــهم  منـه أخـذ بحـظ وافـر ))(27) فتـأمل! ولكـن الرافضـة مـع ذلـك يتنـاقضون ف
أشـد التنـاقض، فمـع وضـوح هـذا الحديـث الـذي يروونـه هـــم يــأتي زعيــم القــوم ( 
ـــى نفســه فيقــول فــي  الخمينـي ) مكـابرا  لـيرد هـذه الحقيقـة غـافال  عـن أنـه يـرد  عل
آتابـه ( آشـف األسـرار ) تحـت مـا عنونـه ( مخالفـــة أبــي بكــر لنصــوص القــرآن 

                                                           
(25) صحيح البخــاري آتـاب الوصايـا برقـم (2624) وصحيـح مسـلم بشـرح النـووي آتـاب الجـهاد والسـير برقـم 

 .(1760)
(26) سنن أبي داود آتاب العلم ـ باب ـ فضل العلم رقم (3641) وراجع صحيح أبي داود برقم (3096). 

(27) األصول من الكافي للكليني جـ1 ص (26 ـ 27) آتاب فضل العلم. 



(!؟) ) ((..لربمـا هنـاك مـن يقـول بـأن القـرآن لـو تحـــدث بصراحــة عــن اإلمامــة، 
فـإن الشـيخين مـا آانـا ليعارضـان ذلـك، وحتـى إن عارضـــاه، فــإن أحــدًا لــم يكــن 
ــهما  ليتقبـل منـهما ذلـك، وهنـا نجـد أنفسـنا مضطريـن علـى إيـراد شـواهد مـن مخالفت
الصريحـة للقـرآن ( هكـذا! ) لنثبـت بأنـهما آانـــا يخالفــان ذلــك، وأنــه آــان هنــاك 
ـــات، منقولــة عــن مصــادر  مـن يؤيدهمـا، وهـا نحـن نـورد نمـاذج مـن تلـك المخالف

ــل ومـن أخبـار متواتـرة عـن أهـل السـنة.  موثوق بها، ب
1ـ جــاء فـي آتـب التـــاريخ المهمــة، وفــي صحيــح أهــل الســنة، أن فاطمــة ابنــة 
النبـي جـاءت أبـا بكـر ذات يـوم وطالبتـه بـإرث والدهـا، فقـــال أبــو بكــر: إن النبــي 
قــال: ( إنــا معشــر األنبيــاء ال نــورث، مــا ترآنــــاه صدقـــة )وفـــي ( صحيحـــي 
البخــاري والمســلم ) ورد شــيء قريــب مــن ذلــك. بــل وقيــل أيضــا : إن فاطمــــة 
أعرضـت عـن أبـي بكـر، ولـم تتكلـم معـــه حتــى مــاتت. والكتابــان األخــيران مــن 
أآـبر آتـب أهـل السـنة، ومانسـبه أبـو بكــر إلـى النــــبي إنمــا هــو مخــالف لآليــات 
الصريحـة حـول إرث األنبيـاء، نذآـر هنـــا بعضــها: فـــقد قـــالت اآليــة [ 16] مــن 
ـــم: {  ســورة النمــل: { وورث ســليمان داود } وقــالت اآليــة [5] مــن ســورة مري
فـهب لـي مـن لدنـك وليـــا . يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب واجعلــه رب  رضيــا  } 
فـهل يجـوز أن نكـذب اهللا(28)، أو نقـول بـأن النبـي قـال آالمـا  يخــالف أقــوال اإللــه؟ 
ــــي ال صحـــة لــه، وأنــه قيــل مــن أجــل  أم نقـول بـأن الحــديث المنسـوب إلـى النب
ــــث  اســتئصال ذريــة النبــي ))(29) فــهذا هــو قــول الخمينــي، وهــو ينــاقض الحدي
ــــل  المذآــور فــي ( أصــول آافيــهم )؟! ولعلــهم يقولــون ال يوجــد تنــاقض أبــدا  ب
ـــوري عندنــا  التنـاقض هـو فـي فـهمك السـقيم وجـهلك العقيـم؟! ألن هـذا الحديـث الم
ـــا ورد فــي أصــل أصولنـــا الكــافي(30)! صحيــح بــل يوجـــد  ضعيـف فليـس آـل م
ــــأتقبل هــذا الــرد ( العلمـــي ) بــروح رياضيــة! وأتقبــل  أيضــا  الضعيـف، وأنـا س
اتــهامي بالتنــاقض التــام ولكنـــي ســأقف مشدوهـــا  ال أستطيـــع تقبــل مــــا قــــاله 
الخمينـي نفسـه فـي آتابـه ( الحكومـة اإلسـالمية ) حيـــث قــال عــن هــذا الحديــث ـ 
ـــة النبــي  المنسـوب للنبـي والـذي الصحـة لـه، والموضـوع مـن أجـل اسـتئصال ذري
��������������������! ـ بعـد أن نقلـه وبـالحرف الواحـد (( الحديـــث صحيــح، وحتــى أبــو علــي  
بـن إبراهيـم ( إبراهيـم بـن هاشـم ) فـهو مـن آبـار الثقـاة فـي نقـل الحديـــث ))(31)!!! 
وأنــا أتســاءل؟ آيــف يكــون الحديــث الــذي يثبــت أن النبــي �������������������� ال يـــورث ال 
ـــس الوقــت صحيــح بــل رواه آبــار ثقاتــهم؟!؟ فمــن منــا إذا  يريــد  صحـة لـه وبنف
مخالفـة القـرآن أو اسـتئصال ذريـة النبــي �������������������� يــا أدعيــاء التشــيع آلل البيــت؟! 
ـــذب والتنــاقض؟! والغريــب  الـذي يتبـع النبـي األمـي  أم الذيـن يقـوم دينـهم علـى الك
ـــيعته محــذرا  ((... وال تقــض  أن ينقـل إمامـهم الثقفـي قـول علـي  بـن أبـي طـالب لش

                                                           
(28) سيأتي توضيح لمعنى هذه اآليات قريبا . 

(29) آشف األسرار، روح اهللا الخميني ص (131 ـ 133) تقديم: محمد الخطيب. 

(30) مع أن هذا الكتاب يعتبر مثل صحيح البخاري عندنا! 

(31) الحكومة اإلسالمية لإلمام الخميني ص (93). 



فـي أمـٍر واحـــٍد بقضــائين مختلفيــن فيتنــاقض أمــرك وتزيــع عــن الحــق..))(32)!؟ 
فماذا بعــد قـول علـيٍّ هـذا إال الضـالل. 

ب ـ أن أبـا بكـر رضـي اهللا عنـه لـم يـّدع هـذا المـال لنفسـه وال ألهـل بيتـه ولـم يكـــن 
مـن أهـل هـذه الصدقـة بـل آـان مسـتغنيًا عنـها، وقـد تضمـن تحريـــم هــذا المــيراث 
علـى ابنتـه عائشـة ولـم يعطـها منـه وال أي مـن زوجـات النبـي �������������������� فقـــد أخــرج 
ـــي صحيحيــهما عــن عــروة عــن عائشــة رضــي اهللا عنــها أن  البخـاري ومسـلم ف
ــــن توفـــي رســـول اهللا �������������������� أردن أن يبعثـــن عثمـــان  أزواج النبــي �������������������� حي
ـــالت عائشــة أليــس قــال رســول اهللا �������������������� ((  إلـى أبـي بكـر يسـألنه ميراثـهن، فق

ــا ترآنـا صدقـة ))(33).   ال نورث م
ـــي  ث ـ أن أبــا بكــر قــد أعطــى عليــا  وأوالده مــن المــال أضعــاف مــا خلفــه النب
ـــث عــن أبــي هريــرة قــال ((  �������������������� وآـذا فعـل عمـر رضـي اهللا عنـه ففـي الحدي
ـــي  جـاءت فاطمـة إلـى أبـي بكـر فقـالت: مـن يرثـك قـال: أهلـي وولـدي. قـالت فمـا ل
ال أرث أبـي؟ فقـال أبـو بكـر ســـمعت رســول اهللا �������������������� يقــول: ال نــورث، ولكــن 
أع ــول  مــن آــان رســول اهللا �������������������� يعولــه، وانفــق علــى مــن آــان رســـول اهللا 
�������������������� ينفـق عليـه ))(34) ولـم ي علـم عـن أبـي بكـــر أنــه منــع أحــدا  حق ــه، وال ظلــم 

ـــن خالفتــه فلمــاذا يظلــم ســيدة النســاء  أحـدا  سـواء فـي زمـن النبـي �������������������� أو زم
حقــها؟! 

جــ ـ ثـم إن فاطمـة رضـي اهللا عنـها إنمـا عظـم أذاهـا لمـا فـــي ذلــك مــن أذى أبيــها 
ـــها أوجــب، وهــذا  فـإذا دار األمـران: أذى أبيـها وأذاهـا آـان االحـتراز عـن أذى أبي
حـال أبـي بكـر فإنـه احـترز عـن أن يـؤذي أباهـا أو يريبـه بشـيء فإنـــه عــهد عــهدا  
ـــهده  وأمــر بــأمر  فخــاف إن غــير عــهده وأ م ــر ه أن يغضــب لمخالفــة أمــره وع
ـــذا واضحــا  جليــا  فــي قــول أبــي بكــر لفاطمــة ((.....  ويتـأذى بذلـك(35) ويظـهر ه
لسـت تارآـا  شيئــا  آـان رسـول اللــه �������������������� يعمـل بـه إال عملـت بـه، فـإني أخشــى 

إن ترآـت شـيئا  مـن أمـره أن أزيــغ ))(36).  
د ـ ول ي ع ل ـم أن أبـا بكـر آـان يحـب آل بـيت النبـــي �������������������� ويقدرهــم ويجلــهم ولــهذا 
ـــي  مــن أن أصــل قرابتــي  آـان يقـول ((... واهللا لقرابـة رسـول اهللا �������������������� أحـب إل
ــــد  ))(37) وقــال أيضــا  (( ارقبــوا محمــدا  �������������������� فــي أهــل بيتــه ))(38). واآلن وبع

                                                           
(32) الغارات إلبراهيم الثقفي جـ1 ص (239) فصل ( والية محمد بن أبي بكر مصر ). 

(33) صحيح مسلم بشرح النــووي آتـاب الجـهاد والسـير برقـم (1758) وصحيـح البخـاري آتـاب الفرائـض برقـم 

 .(6349)
(34) سنن الترمذي آتاب السير برقم (1608) وراجع صحيح الترمذي برقم (1310). 

(35) منهاج السنة جـ4 ص (253). 

(36) صحيح مسلم آتاب الجهاد والسير برقم (1758) جـ12 وصحيح البخاري آتاب فرض الخمس برقم (2926). 

(37) صحيح البخاري آتاب المغازي جـ4 برقم (3810).   



هـذا االســـتعراض ألســباب موقــف أبــي بكــر مــن قضيــة المــيراث أيجــوز هــذا 
التحـامل ضـّده؟ واتهامـه أنـه آذى فاطمـة وأغضبـها وهضـــم حقــها؟! هــذه اإلجابــة 

أترآـها للقـارئ المنصــف. 
6ـ وأمـا بالنسـبة لوقـوف فاطمـة مـــن أبــي بكــر هــذا الموقــف الــذي يزعمــه هــذا 
التيجـاني وأشـياعه فـال نسـلم بـه ألنـه أمـٌر ال يليـق بـها واحتجـاج هـذا التيجـــاني بــه 

ــب أنـه يمدحـها ولـم يعلـم أنـه ذم لـها ألسـباب وهـي:  احتجاج جاهل يحس
أ ـ إذا عرفنـا أن فعـل أبـي بكـر هـو مـا أمـر بـه الرسـول �������������������� وممـا أجمـع عليــه 
الصحابـة مـن بعـده علمنـا أنـه حكـم اهللا ورسـوله (( فمـن طلـب أن يحكـــم لــه بغــير 
ـــم  حكــم اهللا ورســوله فغضــب وحلــف أن ال يكلــم الحــاآم وال صــاحب الحــاآم، ل
ـــى أن يكــون جرحــا   يكـن هـذا ممـا يحمـد عليـه وال ممـا يـذم بـه الحـاآم، بـل هـذا إل

ــا  ))(39).   أقـرب منـه أن يكـون مدح
ب ـ ومـا ذآـره التيجـــاني مــن أن فاطمــة ســخطت علــى أبــي بكــر وعمــر وإنــها 
ستشـتكيهما للنبـي صلـــى اهللا عليــه وســلم معتمــدا  علــى هــذه الروايــة مــن آتــاب 
ـــل صحيـــح عليــها فــهذا (( أمــر ال  تـاريخ الخلفـاء المنسـوب إلبـن قتيبـة أنـه ال دلي
يليق أن يذآــر عــن فـاطمــة رضـي اللــه عنـها، فـإن الشـكوى إنمـا تكـون إلـى اللــه 
تعــالى، آمـا قــال العبـد الصـالح: { إنمـا أشـكوا بثـي وحزنـي إلـى اهللا } ( يوســـف: 
86 )، وفــي دعـــاء موســـى عليــه الســالم: اللــهم لــك الحمــد، وإليــك المشـــتكى، 
وأنـت المســتعان، وبــك المســتغاث، وعليــك التكــالن. وقــال النبــي �������������������� البــن 
عبـاس: ( إذا سـألت فاســأل اللــه، وإذا اسـتعنت فاسـتعن باللــه )، ولـم يقـــل: ســلني 

وال اسـتعن بـــي ))(40).  
جــ ـ  (( ثـم مـن المعلـوم لكـل عـاقل أن المـرأة إذا طلبـت مـاال مـــن ولــي أمــر فلــم 
يعطعـها إيـاه لكونـها ال تسـتحقه عنـده، وهـو لـم يـأخذه ولـم يعطـــه ألحــد مــن أهلــه 
وال أصدقــاءه، بــل أعطــاه لجميــع المســلمين، وقيــل: إن الطــالب غضــب علــــى 
الحـاآم ـ آـان غايـة ذلـك أنـــه غضــب لكونــه لــم يعطــه مــاال ، وقــال الحــاآم إنــه 
لغـيرك ال لـك، فـأي مـدح للطـالب فـي هـذا الغضـب؟ لـو آـان مظلومـــا  محضــا  لــم 
ـــد مــن  يكـن غضبـه إال للدنيـا. وآيـف والتهمـة عـن الحـاآم الـذي ال يـأخذ لنفسـه أبع
التهمـة عـن الطـالب الـذي يـأخذ لنفسـه، فكيـــف تحــال التهمــة علــى مــن ال يطلــب 
لنفسـه مـاال ، وال تحـال علـى مـن يطلـب لنفسـه المـال؟ . وذلـك الحـــاآم يقــول: إنمــا 
ـــه إلــى غــير مســتحقه،  أمنـع هللا ألنـي اليحـل لـي أن آخـذ المـال مـن مسـتحقه فأدفع
ـــذا  والطـالب يقـول: إنمـا أغضـب لحظـي القليـل مـن المـال. أليـس مـن يذآـر مثـل ه
ـــد ذم المنــافقين الذيــن قــال  عـن فاطمـة ويجعلـه مـن مناقبـها جـاهال  ؟. أوليـس اهللا ق
ــوا  فيـهم: { ومنـهم مـن ي ل م ـز ك  فـي الصدقـات فـإن أ عطـوا منـها ر ض ـوا وإن لـم ي ع ط
ـــالوا ح س ــب نا اهللا  منـها إذا هـم يسـخطون، ولـو أن ـهم ر ضـوا مـا آتـاهم اهللا و رسـوله وق
                                                                                                                                                                      

(38) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقم (3509). 

(39) راجع منهاج السنة جـ4 ص (243). 

(40) المصدر السابق جـ4 ص (244). 



سُيؤتينــا اللــه مـن فضلـه ورُسـوله إنـا إلـى اللــــه راغبــون } ( التوبــة: 85 ـ 95 ) 
فذآـر اهللا قومـا رضـوا إن أعطـــوا، وغضبــوا إن لــم يعطــوا، فذمَّــهم بذلــك، فمــن 
ــــه  مــدح فاطمــة بمـــا فيــه شبـــه مــن هـــؤالء أال يكــون قادحــًا فيــها ؟ فقــاتل الل
ــــن العيـــوب  الرافضــة، وانتصــف ألهـــل البيــت منهـــم، فإنهـــم ألصقــوا بهـــم م

والشين مــا ال يخفــى علــى ذى عيـن ))(41).  
ـــها، لــم يكــن هــذا بــأولى مــن  د ـ ولعـل التيجـاني يقـول (( فاطمـة ال تطلـب إال حق
قـول القـائل: أبـو بكـر ال يمنـع يـهوديا  وال نصرانيـا  حقـه فكيـــف يمنــع ســيدة نســاء 
ـــهدا ألبــي بكــر أنــه ينفــق  العـالمين حقـها ؟ فـإن اهللا تعـالى ورسـوله �������������������� قـد ش
ـــة رضــي اهللا عنــها قــد طلبــت مــن  مالـه هللا، فكيـف يمنـع النـاس أموالـهم ؟ وفاطم
ـــي رضــي  النبـي �������������������� مـاال ، فلـم يعطـها إيـاه. آمـا ثبـت فـي الصحيحيـن عـن عل
اهللا عنـه فـي حديـث الخـادم لم ـا ذهبـــت فاطمــة إلــى النبــي �������������������� تســأله خادمــا ، 
ـــب مــن النبــي �������������������� مــا  فلـم يعطـها خادمـا  وعل مـها التسـبيح(42) وإذا جـاز أن تطل
ـــها إيــاه، جــاز أن تطلــب ذلــك  يمنعـها النبـي �������������������� إيـاه وال يجـب عليـه أن يعطي
ـــها ليســت معصومــة أن تطلــب  مـن أبـي بكـر خليفـة رسـول اهللا �������������������� ، وع لـم أن
مـا ال يجـب إعطاؤهـا إيـاه. وإذا لـم يجـــب اإلعطــاء لــم يكــن مذمومـــا  بترآــه مــا 
ليـس بواجـــب وإن آــان مباحــا . فأمــا إذا قد رنـــا أن اإلعطــاء ليــس بمبــاح، فإنــه 
يسـتحق أن يحمـد علـى المنـع. وأمـا أبـو بكـر فلــم يعلـم أنــه منــع أحـــدا  حـــق ه، وال 

ـــه ))(43).   ظلـم أحـدا  حق ـه، ال فـي حيـاة رسـول اهللا �������������������� وال بعـد موت
ـــهم، ال  د ـ (( ومــا ذآــره مــن إيصائــها أن تدفــن ليــال  وال يصلــي عليــها أحــد من
يحكيه عــن فاطمـة ويحتـج بـه إال رجـل جـاهل يطـرق علـى فاطمـة مـا ال يليـق بـها، 
ـــه بالســعي المشــكور، فــإن صــالة  وهـذا لـو صـح لكـان بـالذنب المغفـور أولـى من
ـــل إليــه، وال يضــر  أفضــل الخلــق أن يصلــي  المسـلم علـى غـيره زيـادة خـير تص
ـــذا رســول اهللا �������������������� يصلــي عليــه ويســلم عليــه األبــرار  عليـه شـر الخلـق، وه
ـــم يضــره، وهــو يعلــم أن فــي أمتــه  والفجـار بـل والمنـافقون، وهـذا إن لـم ينفعـه ل
ــم ينـه أحـدا  مـن أمتـه عـن الصـالة عليـه، بـل أمـر النـاس آلـهم بـالصالة  منافقين، ول
ـــف ي ذآــر فــي معــرض الثنــاء  والسـالم عليـه، مـع أن فيـهم المؤمـن والمنـافق، فكي
ـــي  عليــها واالحتجــاج لــها مثــل هــذا الــذي ال يحكيــه وال يحتــج بــه إال مفــرط ف
ـــه، فــإن  الجـهل، ولـو وص ـى مـوص  بـأن المسـلمين ال يصلـون عليـه لـم تنفـذ وصيت
صالتـهم عليـــه خــير  لــه بكــل حــال، ومــن المعلــوم أن إنســانا  لــو ظلمــه ظــالم، 
فـأوصى بـأن ال يصل ـى عليـه ذلـك الظـالم، لـم يكـن هـذا مـن الحسـنات التـــي يحمــد 
ـــه ورســوله. فمــن قصــد مــدح فاطمــة وتعظيمــها،  عليـها، وال هـذا ممـا أمـر اهللا ب
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ــك  آيـف يذآـر مثـل هـذا الـذي ال مـدح فيـه، بـل المـدح فـي خالفـه، آمـا دل علـى ذل
الكتـاب والســـنة واإلجمــاع؟! ))(44) فــإذا عرفنــا هــذا علمنــا الحــق أيــن يوضــع، 

والبـاطل أيـن يوضــع. 
ـــه قـــد  7ـ ال بــد لنــا مـن توضيـح بعـض األمــور التـي تختلــط علـى القـارئ مـن أن
ـــت علــى أبــي بكــر بســبب اإلرث وهجرتــه، وأنــها أمــرت  ثبـت أن فاطمـة غضب

بدفنهــا ليـًال فأقـــول: 
أ ـ بالنسـبة العـتراض فاطمـة علـى ضـوء مـا قررنـاه ســـابقًا (( مــع احتجــاج أبــي 
بكـر بـالحديث فالعتقادهـا تـأويل الحديـث علـــى خــالف مــا تمســك بــه أبــو بكــر، 
ـــدت تخصيــص العمــوم فــي قولــه ( ال نــورث ) ورأت أن منــافع مــا  وآأنـها اعتق
ـــع أن تــورث عنـــه، وتمســك أبــو بكــر بــالعموم،  خّلفـه مــن أرض وعقــار اليمتن
ـــاع  واختلفـا فـي أمـر محتمــل للتـأويل، فلمــا صمـم علــى ذلـك انقطعـت عـن االجتم

بـه لذلــك ))(45).  
ب ـ (( وأمــا مــا ذآــره مــن هجــران فاطمــة أبــا بكــر رضــي اهللا عنــه فمعنــــاه: 
انقباضـها عـن لقائـه، وليـس هـذا مـن الـهجران المحـــرم، الــذي هــو تــرك الســالم 
واإلعـراض عنـد اللقـاء. قولـه فـي الحديـث ( فلـم تكلمـه ) يعنـي فـي هـذا األمـــر، أو 
ـــه فتكلمــه، ولــم ينقــل قــط  النقباضـها لـم تطلـب منـه حاجـة وال اضطـرت إلـى لقائ
ـــق الشــعبي  أنـهما التقيـا فلـم تسـلم عليـه وال آلمتـه ))(46) بـل روى البيـهقي مـن طري
ـــر يســتأذن عليــك. قــالت:  (( أن أبـا بكـر عـاد فاطمـة، فقـال لـها علـي : هـذا أبـو بك
أتحـب أن آذن لـه؟ قـال: نعـم، فـأذنت لـه، فدخـــل عليــها فترضاهــا حتــى رضيــت. 
ـــعبي صحيــح، وبــه يــزول اإلشــكال فــي  وهــو وإن آـان مرسـال  فإسـناده إلـى الش
جــواز تمـادي فاطمـة عليـها السـالم علـى هجـــر أبــي بكــر ))(47) وقــال الســيوطي 
(( مرسـالت الشـعبي صحيحـة عنـــد أئمــة المعرفــة النقــدة، قــال العجلــي: مرســل 
ـــا  ))(48)، وأمــا بالنســبة ألمرهـــا أن  الشعبــي صحيــح، وال يكـاد يرســل إال صحيح
ـــي  تدفـن ليــال  ســرا  ولـم ترخـص أن يصلــي عليـها أبـو بكـر وعمـر فسـنأتي إليـه ف

الفقـرة التاليــة: 
وهنــا تظـهر القضيـة بوضــوح وجـــالء حـــقيقة هـــذا الخــالف، أن الــذي ذآرنــاه 
ــــاطمة وأبـــي بكــر قـــد طــالب بــالحق الــذي يــراه  هــو الصحيــح وأن آـال  مـن ف

ــهادهما.  حسـب إجت
ت ـ أمـا بالنسـبة إلستشـهاد هـذا التيجـــاني النبيــه ! بالروايــة المنســوبة آذبــا  إلبــن 
قتيبـة فـي آتـاب تـاريخ الخلفـاء بقـول أبـي بكـر: ( أنـا عـائد بـاهللا تعـالى مـن ســخطه 
ــا فاطمـة ثـم بكـاؤه حتـى آـادت نفسـه أن تزهـق وقولـه: ال حاجـة لـي فـي  وسخطك ي
بيعتكـم أقيلونـي بيعتـي... ) أقـول بمـا أن هـذا الكـــالم ال ســند لــه ولــم يعــرف عــن 
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أحـٍد مـن أهـل الحديـث فـهو آـذب وال شـك علـى أبـي بكـر ثـم أسـأل التيجـاني النبيــه 
آيـف يوفـق بيـن إستشـهاده علـى أن أبـا بكـر أبـى أن يدفـع لفاطمـة المـــيراث وفــدك 
ـــال لــها ال أغــير شــيئًا  واحتجاجـه عليـها بحديـث النبـي �������������������� ( ال نـورث... ) وق
عملـه النبـي ��������������������، أقـول آيـف يوفـق بيـن موقــف أبــي بكــر هــذا وبيــن موقفــه 
ـــق !؟ وعــوذه مــن  اآلخـر فـي نفـس القضيـة وهـو بكـاؤه حتـى آـادت نفسـه أن تزه
ـــم أقيلونــي بيعتــي ؟؟! أال تــرى  سـخط فاطمـة ؟! بـل قولـه: ال حاجـة لـي فـي بيعتك
ـــًا الروايــة األخــرى وهمــا فــي نفــس  أخـي القـاريء أن هـذه الروايـة تنـاقض تمام
ـــث النبــي  الموضـوع وهـو المـيراث ؟! فـإذا آـان أبـو بكـر احتـج علـى فاطمـة بحدي
ـــق ؟! وآيــف يقــول أنــا عــائد بــاهللا  �������������������� فلمـاذا يبكـي حتـى تكـاد نفسـه أن تزه

تعـالى مـن سـخطه وسـخطك يـا فاطمـة ؟! هـل إقـترف ذنبـًا باتباعـــه النبــي �������������������� 
ــــاع النبـــي �������������������� بـــل بنســـخ أمـــره  أم أن التشــريع يوجــب اتبــاع فاطمــة آاتب
�������������������� ؟!؟ فـأظن أن التيجـاني النبيـــه ! قــد قطــع علــيَّ الطريــق وآفــاني مؤونــة 
التدليـل علـى أن هـذه الروايـة التـي يدعـي فيـها أن أبـا بكـر بكـى حتـى آـادت نفســـه 
أن تزهـق وطـالب بإقالتـه مـــن البيعــة مــا هــي إال روايــة آــذب واضــح وفــاضح 
علـى أبـي بكـر الصديـق ويكفـي متنـها آذبـًا فكيـف إذا اجتمــع السـند والمتـن فكيـــف 
ـــه ودقيــق بحثــه الــذي هـــداه إلــى  يحتـج بـها التيجـاني ؟ أال يـدل ذلـك علـى إنصاف
الحــق! ولكــن القضيــة هــي ذم أبــي بكــر وفقــط ولــــو علـــى حســـاب المنطــــق 

والمعقـول!!  
8ـ أمــا قولــه (( والنتيجــة فــي النهايــة هــي واحــدة ذآرهــا البخــاري باختصــــار 
ـــي أن رســول اهللا ( ص ) يغضــب  وذآرهـا ابـن قتيبـة بشـيء مـن التفصيـل، أال وه
لغضـب فــاطمة ويرضـى لرضاهـا وأن  فاطمـــة مــاتت وهـــي غاضبــة علــى أبــي 

ــول:   بكـر وعمـر ))(49) أق
أـ  أظـن أن النبـي �������������������� قـد غضـــب علــى علــي  ألنــه راب فاطمــة وال شــك أن 

غضبه لفاطمــة فـي الحـق وليـس لمجـرد الغضـب. 
ب ـ لـم تـدل روايـة البخـاري أبـدا  أن فاطمـة مـاتت وهـي غاضبـة علـى أبـــي بكــر، 
أمـا عمـر فلسـت أدري آيـف أقحـم هنـا ولكنـي لـو وضعـــت عليــا  بــدل عمــر فلــن 

ــا  !؟    أآون متجني
9ـ وأمـا قولـه ( ... وإذا آـان البخـاري قـد قـال: مـاتت وهـي واجـدة علـى أبـي بكـــر 

ــه حتـى توفيـت فـالمعنى واحـد آمـا ال يخفـى ).  قلـت:   فلم تكلم
روايـة البخـاري تقـول: (( فوجـدت فاطمـة علـى أبـي بكـــر فــي ذلــك فهجرتــه فلــم 
ـــى توفيــت ... ))(50) وفــي روايــة أخــرى (( ..... فلــم تكـــلمه فــي ذلــك  تكلمـه حت
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حتــى مــاتت ))(51) والتيجـاني يحـــرف الكلــم عــن مواضعــه ويدعــي أن البخــاري 
ـــم يقــل  قـال: مـاتت وهـي واجـدة علـى أبـي بكـر، وشـتان بيـن المعنييـن فالبخـاري ل
ـــدت علــى أبــي بكــر عندمــا  أن فاطمـة مـاتت وهـي واجـدة علـى أبـي بكـر بـل وج
ـــس مــن بــاب  ردهـا ولذلـك لـم تكلمـه فـي هـذا األمـر حتـى توفيـت، وَهْجرهـا لـه لي
ـــة  الــهجران المحـــرم يتضــح ذلــك إذا مــا أضفنـــا روايــة الشــعبي(52) أمــا الرواي
المكذوبـة األخـرى فهــي صريحـة بـأن فاطمـة قـالت ألبـي بكـر و( عمـــر ) ! أنــهما 
أسـخطاها ونحـن نجـل فاطمــة مـن أن تقـول ذلـك، فكيـــف يقــول هــذا المفــتري أن 

المعنى واحــد بـل هـو بيـن االختـالف. 
ــــأن  ثــم يقــول التيجــاني: (( غــير أن مــن المؤرخيــن ومــن علمائنــا، يعــترفون ب
ـــي قضيــة النِّحلــة واإلرث وســهم ذي  فاطمـة (عليـها السـالم ) خـاصمت أبـا بكـر ف
ـــي غاضبــة عليــه، إال أّنــهم يمــّرون بــهذه  القربـى فـُرّدت دعواهـا حتـى مـاتت وه
ــا  األحـداث مـرور الكـرام وال يريـدون التكّلـم فيـها حفاظـًا علـى آرامـة أبـي بكـر آم
ــهم فـي آـل مـا يمّسـه مـن قريـب أو بعيـد، ومـن أعجـب مـا قرأتـه فـي هـذا  هي عادت
الموضـوع قـول بعضـهم بعدمـا ذآـر الحادثـة بشـيء مـــن التفصيــل قــال: ( حاشــى 
ـــها  لفاطمـة مـن أن تّدعـي مـا ليـس لـها بحـق، وحاشـى ألبـي بكـر مـن أن يمنعـها حّق
).  وبـهذه السفسـطة ظـن  هـذا العـالم أنـه حـل  المشـكلة وأقنـع البـاحثين وآالمـه هــذا 
آقــول القــائل: ـ ( حاشــى للقــرآن الكريــم أن يقــول غــير الحــق، وحاشــى لبنــــي 
إسـرائيل أن يعبـدوا العجـل ) . لقـد ابتلينـا بعلمـــاء يقولــون مــاال يفقــهون ويؤمنــون 
بالشـيء ونقيضـه فـي نفـس الوقـت والحـــال يقتضــي أن فاطمــة أد عــت وأبــا بكــر 
ـــاذ بــاهللا ) حاشــاها، أو أن يكــون أبــو  رفـض دعواهـا فإم ـا أن تكـون آاذبـة و( العي
بكـر ظالمـا  لـها وليـس هنـاك حـال  ثالثـا  للقضيـة آمـا يريدهـــا بعــض علمائنــا ))(53). 

أقول:   
1ـ أمـا بالنسـبة لقولـه عـن علمـاء أهـل السـنة أنـــهم يعــترفون بخــالف فاطمــة مــع 
أبـي بكـر ولكنـهم يمـرون عليـها وال يريـدون التكلـم فيـها حفاظـا  علـــى آرامــة أبــي 
ـــت بــه علــى هــذه القضيــة فــي  بكـر آمـا هـي عادتـهم، فـهذا آـذب عليـهم ومـا دلل
ـــك، وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وضــح هــذه القضيــة  الفقـرات السـابقة يوضـح ذل
ـــة ))(54) الــذي رد فيــه علــى  أعظـم توضيـح فـي آتابـة القيـم (( منـهاج السـنة النبوي
ابـن مطـهر الحلـي وجعـل أدلتـه قاعـا  صفصفـا  لـم يبـق فيـها عوجـــا  وال أمتــا  وآــذا 
ابـن حجـر فقـد وضـح الحديـث فـي شـرحه للبخـاري فـي الفتـح والنـووي أيضـا  فـــي 
شـرحه لمسـلم آمـا بينـت سـابقا  إضافـة  لكتـــاب التحفــة االثنــي عشــرية لشــاه عبــد 
العزيـــز الدهلـــوي ومختصـــره للعالمـــة محمـــود شـــكري األلوســـي والعالمــــة 
المبــارآفوري ولكتــب(55) الشــهيد إحســان إلــهي ظــهير الــذى ألجــــم بـــها أفـــواه 

                                                           
(51) مسند أبي بكر الصديق ألبي بكر المروزي برقم (38) ص (74). 

(52) راجع الحديث ص (167). 

(53) ثم اهتديت ص (115). 

(54) راجع المنهاج جـ4 ص (193 ـ 264). 

(55) وأخص آتابه ( الشيعة وأهل البيت ). 



ـــل مــن يفضحــهم ويكشــف  الرافضـة حتـى اضطـروا لقتلـه آمـا هـي عادتـهم فـي آ
زيــف معتقداتــهم، وغــير هــؤالء الكثــير ممــن آتبــوا فــي هــذه القضيــة فادعـــاء 
ـــه  التيجـاني بـأن علمـاء أهـل السـنة ال يتكلمـون فـي هـذه القضيـة يـدل علـى قلـة باع

ــة.  وهشاشـة معلوماتـه فـي القضيـة التـي خاضـها وأوقـع نفسـه فيـها دون دراي
ـــة مــن أن تدعــي  2ـ أمـا قولـه أنـه يعجـب مـن قـول بعـض العلمـاء  ( حاشـى لفاطم
مـا ليـس لـها بحـق، وحاشـــى ألبــي بكــر مــن أن يمنعــها حقــها )وأن العــالم بــهذه 
السفسـطة قـد أقنـع البـاحثين ... ألـخ، فـأقول لقـــد بينــت فيمــا مضــى أن فاطمــة لــم 
تـدع مـا ليـس لـها بحـق بـل تـأولت قـول النبـي �������������������� بخـالف مـــا فهمــه أبوبكــر، 
ـــا حرمــها حقــها بــل  وهـو وإن لـم يعطـها مـا طلبـت مـن المـيراث يعلـم يقينـًا أنـه م
ألنـه اسـتيقن أنـه يعمـل بمـا أمـره بـه النبـي �������������������� ، وإال فـإن آـــان لــها حــق َفِلــَم 
ـــاد حقــه حتــى لــو آــان  يمنعـها ولمـاذا ؟! فمـن المعلـوم أنـه مـا منـع أحـدًا مـن العب
ـــا  فعلــى أي شــيء يمنــع أبــو بكــر الصديــق بنــت رســول اهللا  يـهوديا  وال نصراني
�������������������� حقــها ؟! خصوصــا  إذا عرفنــا أنــه منــع هــذا المــال أيضـــا  عـــن أزواج 

النــبي �������������������� ومنهــن أبنتـه عائشـة والتـــاريخ يشــهد آيــف آــان أبــو بكــر ينفــق 
ـــا  مالـه فـي سـبيل اهللا فـي حيــاة النبـي �������������������� ممــا جعـل النبـي �������������������� يقـول (( م
نفعنـي مـال مثـل مـال أبـــي بكــر .. ))(56) وبعــد ذلــك أتســاءل.. أي الكــالم أحــق؟ 
ـــو قولــهم  آالمنـا هـذا أم ادعـاء الرافضـة الـذي ليـس لـه أدنـى منطـق وال معنـى وه
ــــها بتعجـــرف واســـتكبار،  أن أبــا بكــر منــع فاطمــة ألنــه يريــد أن يغتصــب حق
ـــها معصومــة! وأبــو  وفاطمـة ال شـك أنـها علـى حـق فيمـا تقولـه...لمـاذا؟ السـبب أن
ـــراء المتســلطين الظلمــة وبهـــذه السوفســطائية  بكـر ال يعـدو إال أن يكـون مـن األم
ــى  ظنـوا أنـهم قـد حــل وا القضيـة!! وبذلـك فـهم يخففـون ممـا فـي قلوبـهم مـن غـل  عل

ــر.  أبي بك
ـــال ويقبلـــه الشـــرع العـــظيم والمنـــطق الســليم قــول  إذا  فـالحق الـذي يجـب أن يق
ــــر  مـن يقـول ( حــاشا لفاطمـة مـن أن تدعــي مـا ليـس لـها بحـق، وحاشـى ألبـي بك
مـن أن يمعنـها حقهــا )، ثـم يشـب ه التيجـــاني القــول الســابق بمـــن يقـــول ( حـــاشى 
للقـرآن الكريـم أن يقــول غـير الحـــق، وحاشــى لبنــي إســرائيل أن يعبــدوا العجــل 

)!!؟ 
ـــبه آــالم اهللا ســبحانه بكــالم البشــر، وهــل قــول  عجبـا  لـهذا الدعـي...إذا آيـف يش
ـــر آقــول بنــي إســرائيل؟!! أإلــى  فاطمـة آقـول اهللا سـواء  بسـواء؟!! وقـول أبـي بك
هـذه الدرجـة عملـت عقـدة العصمـة فـي التيجـــاني عملــها؟! فجعلتــه ال يفــرق بيــن 
آـالم الخـالق والمخلـوق فـال أقـول إال اللـهم نسـألك العصمـة مـن جنـون العصمـــة!؟ 
وبإختصـار يريـد التيجـاني منـا أن نقـول ( فاطمـة ادعـت مـــا هــو مــن حقــها وأبــو 

ــالم لـها ) ليضيـف إثباتـا  جديـدا  علـى إنصافـه المزعـوم.  بكر ظ
                                                           

(56) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3661) وابــن ماجـة المقدمـة برقـم (94) وراجـع صحيـح ابـن ماجـة برقـم 

 .(77)



ـــيدة النســاء آاذبــة لمــا  أمـا قولـه (( وإذا امتنـع باألدلـة العقليـة والنقليـة أن تكـون س
ـــد آذانــي، ومــن  ثبـت عـن أبيـها رسـول اهللا قولـه: فاطمـة بضعـة مّنـي مـن آذاهـا فق
ـــذي يكــذب ال يســتحق مثــل هــذا النــص مــن قبــل الرســول (ص)،  البديـهي أن ال
ـــا أن آيــة  فـالحديث بذاتـه داٌل علـى عصمتـها مـن الكـذب وغـيره مـن الفواحـش، آم
التطـهير داّلـة هـي األخـرى علـى عصمتـها وقـــد نزلــت فيــها وفــي بعلــها وابنيــها 
ـــم يبــق إذن إال أن يعــترف العقــالء بأنــها ظلمــت فليــس  بشـهادة عائشـة نفسـها، فل
ــــتباح حرقـــها إن لـــم يخـــرج  تكذيبــها فــي دعواهــا إال أمــرًا ميســورًا لمــن اس
المتخلفـون فـي بيتـها لبيعتـهم، ولكـل هـذا تراهـا ـ سـالم اهللا عليـــها ـ لــم تــأذن لــهما 
ـــر، ولمــا أدخلــهما علــي  أدارت  فـي الدخــول عليـها عندمـا اسـتأذنها أبـو بكـر وعم

بوجهـها إلـى الحـائط ومـا رضيـت أن تنظـر إليــهما. 
وقـد توفيـت ودفنـت فــي الليـل سـرا  بوصيـة منـــها حتــى ال يحضــر جنازتــها أحــد 
ــــي  منــهم (!) وبقـــي قــبر بنــت الرســـول مجهـــوال  حتـــى يــوم النــاس هــذا وإنن
أتسـاءل لمـاذا يسـكت علمـــاؤنا عــن هــذه الحقـــائق وال يريــدون البحــث فيــها وال 
حتـى ذآرهـا، ويصــو رون لنــا صحــابة رسـول اللــه وآأنـــهم مالئكــة ال يخطئــون 

ـــت:  وال يذنبـون ))(57)  قل
1ـ لـم يقـل أهـل السـنة أن فاطمـة آاذبـــة بــل قضيــة الكــذب ليــس لــها محــل  مــن 
ـــها مــن المــيراث ولمــا  اإلعـراب فـي هـذا األمـر، ففاطمـة طـالبت بمـا ظن تـه حقـا  ل
أبان لها أبــو بكـر سـبب عـدم إعطائـها للمـيراث فلـم تكلمـه فـي هـذا األمـر ثـم ذهـب 

ــت.  وترضاهـا حتـى رضي
ـــاء آاذبــة لمــا  2ـ أمـا قولـه ( إذا امتنـع باألدلـة العقليـة والنقليـة أن  تكـون سـيدة النس
ــهي أن  ثبـت عـن أبيـها رسـول اهللا: فاطمـة بضعـة منـي مـن آذاهـا آذانـي، ومـن البدي
الـذي يكـذب ال يسـتحق مثـل هـذا النـص مـــن قبــل الرســول (ص) فــالحديث بذاتــه 
دال  علـى عصمتـها مـن الكـذب وغـيره مـن الفواحـش )، إذا آـان هـــذا األمــر بــهذه 
البســاطة والسذاجــة البـاردة فـأقول وآذلـك يمتنـــع أيضــا  باألدل ــة العقليــة والنقليــة 
ـــا ثبــت عــن النبــي ��������������������  أن يكـون صـاحب رسـول اهللا �������������������� بالغـار ظالمـا  لم
قولـه فـي حقـه (( لوآنـت مت خـذا  خليـال  الت خـذت  أبــا بكــر ، ولكــن أخــي وصــاحبي 
))(58) ومـن البديـهي أن الـذي يكـذب ال يسـتحق  مثـل هـذا النـص مـن قبـل الرســـول 
ــــش،  �������������������� فــالحديث بذاتــه دال  علــى عصمتــه مــن الظلــم وغــيره مــن الفواح
ـــان  وآـذا يمتنـع باألدل ـة العقليـة والنقليـة أن يكـون آـال  مـن عمـر بـن الخطـاب وعثم
ـــت عــن النبــي ��������������������  بـن عفـان وهمـا صاحبـا رسـول اهللا �������������������� ظـالمين لمـا ثب
قولـه فـي الحديـث األول عـن عمـر (( بينـا أنـــا نــائم شــربت ـ يعنــي اللبــن  ـ حتــى 
ـــاري ـ ثــم نــاولت  عمــر. قــالوا:  أنظ ـر إلـى الـري  يجـري فـي ظ ف ـري ـ أو فـي أظف
ـــم ))(59) وقــال فــي حــق عثمــان (( مــن جــهز  فمـا أول تـه يـا رسـول اهللا، قـال: العل

                                                           
(57) ثم اهتديت ص (115 ـ 116). 

(58) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3656) جـ3. 

(59) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3478). 



ـــة، فجــهزه عثمــان ))(60) وقــال أيضــًا عندمــا صعــد أحــد  جيـش العسـرة فلـه الجن
ومعـه أبـو بكـر وعمــر وعثمــان فرجــف بـهم، فقــال (( اثبـت ُأُحـــدًا، فإنمــا عليــك 
ـــهي أن الــذي يظلــم ال يســتحق مثــل هــذا  نبـي وصديـق وشـهيدان ))(61) ومـن البدي
النـص مـن الرســـول �������������������� فــالحديث بذاتــه دالٌّ علــى عصمتــها مــن الفواحــش 
ــــاقب الصحابـــة علـــى لســـان النبـــي ��������������������  ويــهلم مــا جــرى، فلــو عــددت من
ـــذا التيجــاني الجــاد الفــهم! فــإن قــال  ألصبحـوا جميعـًا معصوميـن حسـب حجـة ه
الخصوصيـة مرتبطــة بفاطمــة فيلزمــه الدليــل علــى ذلــك فــإن آــان عنــده دليــل 
ــــا  واضــح وصريــح تخصيــص فاطمــة بالعصمــة فلــه أن ينــاقش آمــا يريــد وأم
ـــك لكــان أبــو طــالب  مجـرد النسـب ليـس دليـًال علـى العصمـة بحـال ولـو آـان آذل
والد علــى مـن أهـل الجنـة ولكنـه ثبـت بـالدليل علـى أنـه مـن أهـل النـار، وإن ادعـى 
ـــنة  أن تلكـم األحـاديث التـي أوردتـها ضعيفـة(62)  ألنـها مرويـة فـي صحـاح أهـل الس
ـــاديث المكذوبــة فــي فضــائل الصحابــة ! فــأرجوا أال ينســى  الذيـن يضعفـون األح
أن حديـث فاطمـة قـد رواه أهـل السـنة فـــي صحاحــهم فــهذا يقضــي ضعفــه أيضــًا 
ألن واضعـي أحـاديث الصحابـــة مجروحــون فــال يقبــل منــهم حـــديث حتــى ولــو 
ـــن خاللــها  آـان فـي فضـائل آل البيـت اللـهم إن آنـت تحتفـظ بطـرق جديـدة تحكـم م
علـى صحـــة الحـــديث مــن ضعفــه أال وهــي مبــدأ اإلنصــاف المزعــوم والــهوى 

المذمــوم. 
3ـ وأمـا قولـه آمـا أن آيـة التطـهير دالـة هـي األخـرى علـــى عصمتــها وقــد نزلــت 

ــي بعلـها وأبيـها بشـهادة عائشـة نفسـها ... ألـخ.  فيها وف
ــائل:   فأقول لهذا الق

ـــي  أ ـ اآليـة التـي يسـميها آيـة التطـهير ليسـت مختصـة بـأهل بيـت النبـي �������������������� عل
وفاطمــة والحســن والحســين وحدهــم بــل يدخــــل ضمنـــها أزواج النبـــي �������������������� 
وهـذا واضـح مـن سـياق اآليـة فـاهللا سـبحانه يقـول { يـا نسـاء النبـي مـن يـأت منكــن 
بفاحشـة مبينـة يضـاعف لـها العـذاب ضعفيـن وآـــان ذلــك علــى اهللا يســيرا  . ومــن 
ـــن وأعتدنــا لــها رزقــا   يقنـت منكـن هللا ورسـوله وتعمـل صالحـا  نؤتـها أجرهـا مرتي
ـــن النســاء إن اتقيتــن فــال تخضعــن بــالقول  آريمـا  . يـا نسـاء النبـي لسـتن آـأحد م
فيطمـع الـذي فـي قلبـه مـرض وقلـن قـوال  معروفـا . وقـرن فـي بيوتكـن وال تـــبرجن 
تـبرج الجاهليـة الألولـى وأقمـن الصـالة وآتيـــن الزآــاة وأطعــن اهللا ورســوله إنمــا 
ـــا يتلــى  يريـد اهللا ليذهـب عنكـم الرجـس أهـل البيـت ويطـهرآم تطـهيرا . واذآـرن م
فـي بيوتكـن مـن آيـات اهللا والحكمـــة إن اهللا آــان لطيفــا  خبــيرا } ( األحــزاب 32 ـ 
33) فاآليـة تبيـن أن المـراد هنـــا هــن  زوجــات النبــي �������������������� بــل األمــر والنــهي 
والوعـد والوعيـد يخصـهن أيضـــا  ولكننــا ال نخصصــها بنســاء النبــي �������������������� بــل 

                                                           
(60) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ مناقب عثمان. 

(61) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3472). 

(62) وقد ادعى ذلك بالفعل! 



نقـول يدخـل فـي عمـــوم اآليــة جميــع أهــل البيــت ولكــنَّ عليــًا وفاطمــة والحســن 
والحســين أخــص مــن غــيرهم بــهذا األمــر إلن النبــي �������������������� خصَّــهم بالدعــــاء 
وأخـرج البخـاري فـي صحيحـــه عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى قــال : ســألنا 
الرسـول �������������������� فقلنـا : يـا رسـول اهللا آيـــف الصــالة عليكــم أهـــل البـــيت، فـــإن 
اهللا عــلمنا آــيف نســلم عليكـم ؟ قـال : (( قولـوا اللـهم صـلِّ علـى محمـــد وعلــى آل 
ـــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد، اللــهم  محمـد، آمـا صليـت عل
بــارك علــى محمــٍد وعلــى آل محمــٍد، آمــــا بـــارآت علـــى إبراهيـــم وعلـــى آل 
إبراهيـم، إنـك حميـٌد مجيـد ))(63) وال شـك أن أهـل البيـت المقصوديـــن هــم أزواجــه 
وذريتـه آمـا يوضـح الحديـث اآلخـر الـــذي رواه البخــاري عــن عمــرو بــن ســليم 
الزرقـي قـال : (( أخـبرني أبـو ُحميـــد السَّــاعدي رضــي اهللا عنــه أنــهم قــالوا : يــا 
رســول اهللا آيــف نصلــي عليــك ؟ فقــال رســول اهللا �������������������� : قولــوا اللَّــهم صـــلِّ 
ـــد  علـى محمـٍد وأزواجـه وذريتـه، آمـا صليـت علـى آل إبراهيـم، وبـارك علـى محم
وأزواجــه وذريتــه، آمــا بــارآت علــى آل إبراهــيم إنــك حميــٌد مجيــٌد ))(64) آمـــا 
ــه (( ...  أخــرج البخـاري فـي جـزء مـن الحديـث الـذي يرويـه أنـس رضـي اللــه عن
فخــرج النبـــي �������������������� فانطلـــق إلــى حجـــرة عـــائشة، فقـــال : ( الســالم عليكـــم 
أهــل البيـت ورحمـة اهللا )، فقـالت : وعليـــك الســالم ورحمــة اللـــه ) ...... فتق ــر ى 
ـــة ... ))(65) وأمــا فــي اللغــة فــإن  حجــر نسـائه آل ـهن ، يقـول لـهن آمـا يقـول لعائش
ـــه  معنــى األهـــل يشــمل األزواج يقــول الفــيروز آبــادي (( ... أهــل األمـــر: والت
وللبيـت : سـكانه وللمذهـب : مـن يديـــن بــه، وللـــرجل : زوجـــته آـــأهل ت ه وللنبــي 
ـــي رضــي اهللا عنــه ... ))(66) ويقــول ابــن  �������������������� : أزواجــه وبــناته وصــهر ه عل
منظـور (( ... أهـل البيـت : سـكانه، وأهـل الرجـل : أخـص النـاس بـه، وأهـــل بيــت 
النبـي �������������������� : أزواجـه وبناتـه وصـهره، أعنـي عليـــا  عليــه الســالم، وقيــل نســاء 
ـــذا البيــان أعتقــد أن نســاء النبــي �������������������� تشــملهم  النبـي �������������������� ... ))(67) وبعـد ه

اآليـة دون أدنـى شــك. 
ب ـ آمـا أن االسـتعمال اللفظـــي فــي القــرآن لكلمــة ( األهــل ) تبيــن أن المقصــود 
ـــي قولــه تعــالى  { إذ قــال موســى ألهلــه إنــي آنســت نــارا   بـها الزوجـات آمـا ف
سـآتيكم منهــا بخـبر } ( النمــل  7 ) ومعلـوم أن زوجــــته هــي التــي آــانت معـــه، 
ـــالت مــا جــزاء مــن أراد بــأهلك ســوءا  إال أن يســجن ... } (  وقــوله تعــالى  {  ق
يوســف 25)  قــائل هــذه الجملــة هــي زليخــا زوجــة العزيــز باتفــاق المفســــرين 
ـــــه إال امرأتــــه ...} ( النمــــل 57) و( إال ) أداة  وقولـــه تعـــالى  { فأنجينـــاه وأهل

                                                           
(63) صحيح البخاري آتاب األنبياء ـ باب ـ يزفون ( يزفون ) النسالن في المشي برقم (3190). 

(64) صحيح البخاري آتاب األنبياء برقم (3189). 

(65) صحيح البخاري آتاب التفسير  ـ باب ـ سورة األحزاب رقم (4515). 

(66) القاموس المحيط باب الالم فصل الهمزة ص (1245). 

(67) لسان العرب إلبن منظور المصري حرف ( الالم ) ص (290). 



إسـتثناء بمعنـى أنـها مـن أهلـه ولكنـها إسـتثنيت للسـبب المعلـوم، ولعـــل التيجــاني ال 
يعتبر تفسير أهــل السـنة حجـة عنـده خصوصـًا أنـه أصبـح مـن المـهديين فـال بـد لـي 
ـــأن  مـن أن أسـوق تفسـير آبـار األئمـة االثنـي عشـرية مثبتـًا مـن خاللـها اعترافـهم ب
آلمـة األهـــل تعنــي األزواج يقــول علــي القمــي فــي تفســير قولــه { فلمــا قضــى 
ـــه } فــي قصــة موســى (( ... فلمــا حــال عليــه الحــول  موسـى األجـل وسـار بأهل
حمــل موســى امرأتــــه، وزوده شـــعيب مـــن عنـــده، وســــاق غنمـــه، فلمـــا أراد 
الخـروج ... قـال لـه ( شـعيب ) : إذهـب فقـد خصـك اهللا بـها، فســـاق غنمــه فخــرج 
ـــديد وريــح وظلمــة  يريـد مصـر فلمـا صـار فـي مفـازة ومعـه أهلـه أصابـهم بـرد ش
وجن ـهم الليـل فنظـر مــوسى إلـــى النــار قـــد ظــهرت آمــا قــال اهللا { فلمــا قضــى 
ـــي  موســى األجــل وســار بأهلـــه ... ألــخ } ))(68) وقـــال أبـــو علــي الطبرســي ف
تفسـير قولــه تعـالى { وإذ قـال موسـى ألهلـه } ... فـي قصـة موسـى إذ قــال ألهلــه 
أي امرأتـه وهـي بنـت شـــعيب ))(69) وآررهــا عنــد تفســير قولــه تعــالى { إذ رأى 
نـــارا  فقــال ألهلـــه امكثــوا..... } وقـــوله ( ألهلــه ) : وهــي بنــت شــعيب آــــان 
ــــبق يتضـــح لكـــل ذي عيـــن ولـــب أن  تزوجــها بمديــن ))(70) وعلــى ضــوء ماس
ـــيعة يثبتــون بــأن األهــل يدخــل فــي ضمنــها األزواج والحمــدهللا رب  مفسـري الش

ــالمين.  الع
ـــة مــا هــو إال  ت ـ ليـس هنـاك دليـل يخصـص اآليـة بـهؤالء الخمسـة وحديـث عائش
دعـاء لـهم بتطـهيرهم وإذهـاب الرجـس عنـهم وليـس مخصصـــا  بــهم ومثلــه آقــول 
ـــى التقــوى مــن أول يــوم } ( التوبــة 108) وهــذه  اهللا سـبحانه { لمسـجد أس ـس عل
ـــد روى  اآليـة نزلـت فـي مسـجد ق بـاء ولكنـه يشـمل بنفـس الوقـت مسـجده �������������������� فق
ـــننه عــن أبــي ســعيد الخــدري أنــه قــال (( تمــارى رجــالن فــي  الـترمذي فـي س
ـــو مســجد ق بــاء،  المسـجد الـذي أ س ـس علــى التقـوى مـن أول يــوم، فقــال رجـل: ه
وقــال اآلخـــر: هــو مســجد رســول اهللا �������������������� ، فقــال رســول اهللا �������������������� : هــو 

مسـجدي هـذا ))(71) فـالحكم يشـمل المسـجدين وآالهمـا أ سـس علـى التقـــوى(72).  

                                                           
(68) تفسير القمي جـ2 ص (116 ـ 117) سورة القصص. 

(69) مجمـع البيـان جــ5 ص (168) سـورة النمـــل. 

(70) المصـدر السـابق جــ4 ص (89) سـورة طـــه. 

ــــم (3099) وراجـــع صحيـــح  (71) ســنن الــترمذي آتــاب تفســير القــرآن ـ بــاب ـ تفســير ســورة التوبــة برق

ـــم (2475).  الـترمذي برق
(72) راجـع المنـــهاج جـــ7 ص (74 ). 



رابعًاـ ليس فـي اآليـة مـا يـدل علـى العصمـة لفاطمـة وال لغيرهـا ألسـباب وهـي:  
ـــي اهللا عنــها فقــالت: خــرج النبــي  1ـ فـالحديث الـذي رواه مسـلم عـن عائشـة رض
ـــّي  �������������������� غــداًة وعليــه ِمــرٌط ُمَرحَّــٌل مــن شــعر أســـود فجــاء الحســن بــن عل
ــّي  فأدخلـه، ثـم جــاء الحسـين فدخــل معــه، ثـم جـاءت فاطمـة فأدخلـها، ثـم جـاء عل
ـــال (( إنمــا يريــد اهللا ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطــهرآم  فأدخلـه ثـم ق
تطــهيرا ))(73). فــالحديث آمــا هــو واضــح دعــاء النبــي صلــى اهللا عليــــه وســـلم 
ــــم الحاجـــة  ليذهــب عنــهم الرجــس ويطــهرهم تطــهيرًا فلــو آــانوا معصوميــن ل
ـــــف  للدعـــاء؟! فـــإذا آـــانوا يحتـــاجون للطـــهارة وذهـــاب الرجـــس أصـــًال فكي
ـــد اهللا ليجعـــل عليـــكم  بالعصمـة؟! وال فـرق بيـن هـذه اآليـة وقولـه تعـالى { مـا يري
ـــائدة 6  مـن حـرج ولكـن يريـد ليطـهرآم ولُيتـّم نعمتـه عليكـم لعلكـم تشـكرون } ( الم
) فـاهللا يخـبر بـهذه اآليـة أنـــه برحمــة منــه لعبــاده يريــد أن يطــهرهم ويتــم نعمتــه 
ـــهم معصوميــن؟! فاآليــة األولــى مثــل هــذه اآليــة وال  عليـهم ال أنـه يريـد أن يجعل

فـرق. 
ـــن  2ـ وإذا استثنـــوا مــن هـــذه اآليــة العصمـــة فيجــب أن يــأتوا بدليــل واضــح م
الكتــاب والسنــة وإال فهــذه المزاعــــم ال تعـــدو أن تكــون أوهــام ظنــون ال تســمن 

وال تغني مــن جـوع. 
ـــذه اآليــة دليــال  عــل عصمــة علــي  وفاطمــة وابنيــهما فل عل ــي  لــن  3ـ لـو آـانت ه
ـــتزآى ومــا  أخطـئ لـو قلـت أن قولـه تعـالى { وسـيجنبها األت قـى الـذي يؤتـي مال ـه  ي
ألحـد عنـده مـن نعمـة تجـزى إال ابتغـاء وجـــه ربــه األعلــى ولســوف يرضــى } ( 
ـــير واحــد  الليـل 17 ـ 21 ) والـذي قـال ابـن آثـير فـي سـبب نزولـها (( قـد ذآـر غ
مـن المفسـرين أن هـذه اآليـات نزلـت فـي أبـي بكـر الصديـق رضـي اهللا عنـه حتـــى 
إن بعضـهم حكـــى اإلجمــاع مــن المفســرين علــى ذلــك ))(74) أن هــذه اآليــة دالــة 
ــــله وصفــه بــالتقى وأنــه يــتزآ ى ويتطــه ر  علـى عصمتـه رضـي اللــه عنـه ألن ال
ـــارئ  مـن الذنـوب ببذلـه المـال فـي سـبيله فمـا هــو قـول التيجـاني؟! فـانظر أخـي الق
ـــاني أمــورا  عظيمــة تحتــاج إلــى  إلـى هشــاشة هــذه األدلـة التـي يبنـي عليـها التيج

ــة البيـان مـن الكتـاب والسـنة.  أدلة واضح
ـــة بنــات النبــي  4ـ ال شـك أن اآليـة تشـمل جميـع أهـل البيـت غـير الخمسـة وهـم بقي
�������������������� وفـي الحديـث الـذي رواه مسـلم عـن يزيـد بـن حيـان فـي جـــزء منــه (( ثــم 

ـــم اهللا فــي أهــل بيتــي. أ ذآرآــم اهللا  قـال ـ أي النبـي �������������������� ـ  (وأهـل بيتـي. أ ذآ رآ
فـي أهـل بيتـي. أ ذآرآـم اهللا فـي أهـل بيتـي ) فقـال لـه حصيـن: ومـن أهـل  بيتـه؟ يـــا 
زيـد! أليـس نسـاؤ ه  مـن أهـل بيتـه؟ قـال: نسـاؤه مـن أهـل بيتـه. ولكـن أهـل بيتـه مــن 
حـرم الصدقـة بعـده. قـال: ومـــن هــم؟ قــال: هــم آل علــي ، آل عقيــل ، وآل جعفــر، 

                                                           
(73) صحيح مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة برقم (2424). 

(74) تفسير ابن آثير جـ4 ص (556) سورة الليل. 



ــــة؟ قـــال: نعـــم ))(75) وال أعتقـــد أن  وآل عبــاس، قــال: آــل هــؤالء حــرم الصدق
ـــؤالء  التيجــاني يقــول أن العصمــة تشــمل آــل هــؤالء وال يوجــد دليــل يخــرج ه
ـــي عمــوم اآليــة، وآــل األدلــة التــي ســقتها تــرد هــذا  ويخصـص الخمسـة فقـط ف

التخصيــص. 
5ـ يجـب أن يعلـم أن الرافضـــة االثنــي عشــرية ال يــرون العمــل بخــبر الواحــد ال 
ـــائد والحـــديث الــذي يحتــج بــه التيجــاني وهــو حديــث  فـي العبـادات وال فـي العق
عائشـة الـذي رواه مسلــم ليـس متواتـرًا بـــل آحــاد فكيــف يحتــج بــالحديث اآلحــاد 

على قضيــة عقديـه بحتـه وهـي قضيـة العصمـة؟! 
6ـ وللتدليـل أيضـــًا علــى أن هــذه اآليــة هــي دعــاء لتطــهيرهم وإذهــاب الرجــس 
ــــهم  عنــهم وليــس آمــا يقــول الرافضــة أن اهللا طــهرهم مــن الذنــوب وأذهــب عن
ــــاصبحوا معصوميـــن فعقيدتـــهم فـــي القـــدر تخـــالف معتقدهـــم هنـــا  الرجــس ف
ـــي آتــاب آخــر وهــو ( مــع الصــادقين ) (( وإذا مّحصنــا قــول  فالتيجـاني يقـول ف
الشـيعة فـي القضـــاء والقــدر وجدنــاه قــوًال ســديدًا ورأيــًا رشــيدًا، فبينمــا فّرطــت 
ـــرى فقــالت بــالتفويض، جــاء أئمــة أهــل البيــت  طائفـة فقـالت بـالجبر أفرطـت أخ
ــــك ،  ســالم اهللا عليــهم ليصّححـــوا المفــاهيم والمعتقــدات ويرجعــوا بــهؤالء وأولئ
ـــن أمريــن )) . وقـــد ضــرب اإلمــام  فقـالوا: (( ال جـبر وال تفويـض ولكـن أمــر بي
جعفـر الصـادق لذلـك مثـال  مبس ـطا  يفهمـه آـل النـاس وعلــــى قــدر عقولــهم فقـــال 
للســائل عندمــا ســأله : مــا معنــى قولــك ال جـــبر وال تفويــض ولكــن أمـــر  بيـــن 
أمريــن؟ أجابــه عليــه الســالم: ( ليــس مشــيك علــى األرض آســـقوطك عليـــها ) 
ومعنــى ذلــك أننــا نمشــي علــى األرض باختيارنــا ـ ولكن نــا عندمــا نســقط علــــى 
ـــب الســقوط الــذي يســبب آســر بعــض  األرض فـهو بغـير اختيارنـا، فمـن من ـا يح
األعضـاء مـن جسـمنا فنصبـح معـاقين . فيكـون القضـاء والقـدر أمـرا  بيـــن أمريــن، 
أي قسـم هـو مـن عندنـا وباختيارنـا ونحـن نفعلـه بمحـض إرادتنـا . وقســـم ثــان هــو 
ـــه، وال نقــدر علــى دفعــه، فنحاســب  علــى  خـارج عـن إرادتنـا ونحـن خـاضعون ل
األول وال نحاســب علــى الثــاني . واإلنســان فــي هــذه الحالــة وفــي تلــك مخــــي ر 

ــي نفـس الوقـت.  ومسي ر ف
ـــير  أ ـ  مخـير فـي أفعالـه التـي تصـدر منـه بعـد تفكـير وروي ـة إذ يمـر  بمرحلـة التخي
والصـراع بيـن اإلقـدام واإلحجـام، وينتـهي بـه األمـر إم ـا بـــالفعل أو الــترك، وهــذا 
مـا أشـار إليـه سـبحانه بقولـه: { ونفـس ومـا سـو اها فألهمـها فجورهـا وتقواهـــا، قــد 
أفلـح مـن زآاهـا وقـد خـاب مـن دس ـاها } . فالتزآيـة للنفـس والـدس  لـها همـا نتيجــة 
ـــة  إختيــار الضمــير فــي آــل إنســان ـ آمــا أن الفــالح والخيبــة همــا نتيجــة حتمي
ـــار))(76). فقولكــم أن اهللا طــهر هم مــن الذنــوب وأذهــب عنــهم  وعادلـة لذلـك اإلختي
ـــدر والتــي تبيــن أن اهللا ال يطــه ر أحــدا   الرجـس مخـالف  لعقيدتكـم فـي القضـاء والق
ــــس مســـي را  وإرادة اهللا بمعنـــى  إال إذا أراد هـــو أن يطــهر نفســه ألنــه مخــير  ولي

                                                           
(75) صحيح مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ فضائل علي برقم (2408). 

(76) مع الصادقين للتيجاني ص (143). 



ـــم وأنــها  أمـره فلمـاذا تتنـاقضون بعقيدتكــم؟! ...أال يـدل ذلـك علـى هشاشـة معتقداتك
من بيــوت أفكـارآم وليـس وحيـًا مـن اهللا؟! 

خامسـًا ـ أمـا قولـه ( فليـس تكذيبـها إال أمـــرًا ميســورًا لمــن اســتباح حرقــها إن لــم 
يخـرج المتخّلفـون فـي بيتـها لبيعتـهم ـ ثـم يعـزو الروايـة لتـاريخ الخلفـاء إلبـن قتيبـــة 

ــأقول:  ) ويقصـد بـالذي اسـتباح حرقـها عمـر بـن الخطـاب، ف
أ ـ هـذا االدعـاء آـذب ألن الروايـة الصحيحـة تثبـت مبايعـة علـــي ألبــي بكــر فعــن 
ـــال: مــالي  أبـي نضـرة قـال (( لمـا اجتمـع النـاس علـى أبـي بكـر رضـي اهللا عنـه فق
ال أرى عليـًا؟ قـال: فذهـب رجـال مـن األنصـار فجـاؤوا بـه فقـال لـه: يـا علـّي قلـــت 
ابـن عـــم رســول وختــن رســول اهللا؟ فقــال علــّي رضــي اهللا عنــه: ال تــثريب يــا 
ـــط يــده فبايعــه، ثــم أبــو بكــر: مــا لــي ال أرى  خليفـة رسـول اهللا أبسـط يـدك، فبس
الزبير؟ قال: فذهــب رجـال مـن األنصـار فجـاؤوا بـه فقـال: يـا زبـير قلـت ابـن عمـة 
رســول اهللا وحـــواري رســـول اهللا قفــال الزبــير: ال تــثريب خليفــــة رســـول اهللا.. 
أبسـط يـدك فبسـط يـده فبايعــه ))(77) فهـــذه هــي الروايــة الصحيحــة التــي تقبــل ال 

رواية مجــهول مـن آتـاب منسـوب! 
ب ـ اتفـق أهـل السـنة علـى عـدم اشـــتراط قبــول البيعــة بقبــول جميــع النــاس لــها 
ـــهور الــذي يقــام بــهم أمــر الخالفــة ولــو  ولكـن يكفـي موافقـة أهـل الشـوآة والجم
ـــه اشــتراط  فرضنـا عـدم قبـول علـي لبيعـة أبـي بكـر فـهذا ال يقـدح بـها فـال يلـزم من
مبايعتـه طالمـا الـتزم باطاعـة ولـم يشـق عصـى المسـلمين وهـذا علـي نفسـه يقـــول ـ 
ــــى  ومــن آتــب الرافضــة أنفســهم ـ (( لعمــري لئــن آــانت اإلمامــة ال تنعقــد حت
يحضرهـا عامـة النـاس فمـا إلـى ذلـك مـن سـبيل، ولكـن أهلـها يحكمـــون علــى مــن 
ـــاهد أن يرجــع وال للغــائب أن يختــار ))(78) فــإذا آــان  غـاب عنـها، ثـم ليـس للش

األمر آذلك فمــا هـو الداعـي لحـرق بيتـه؟! 
سادسـا  ـ أمـا قــوله ( ولكـل هــذا تراهـا لـم تـأذن لـهما فـــي الدخــول عليــها عندمــا 
اسـتأذناها، ولمـا أدخلهــا علـي أدارت بوجهـها إلـى الحـائط ومـــا رضيــت أن تنظــر 

إليهما ) فـأقول:  
ــذب هـذا القـول فليـس هـو بروايـة صحيحـة بـل ال سـند لـهاولم يقـل بـها  ال شك في آ
أحـد مـن أهـل الحديـــث فضــال  عــن مخالفتــها للروايــات الصحيحــة التــي ذآــرت 
خــالل البحــث، ويــا لعجــب الرافضــة فــهل يظنــون أنــهم يدافعــون عــن فاطمـــة 
ــل هـم يقدحـون بـها، فـهذا الفعـل الـذي ينسـبونه لـها، هـي أجـل مـن أن  بزعمهم؟ ال ب
تقـوم بـه ألجـل مـاذا؟ مـن أجـل المـال!! فرحــم اهللا فاطمــة الزهــراء وحفظــها مــن 
هـؤالء األوبـاش الذيـن يسـيئون لـها وهـم يدعـون أنـهم يحسـنون صنعـا، ثـم أتســاءل 
ـــوع فـــدك ومــيراث النبــي �������������������� ، أوليــس أبــو بكــر  مـا دخـل عمـر فــي موض
ــذي  الخليفــة؟ فمــا دخــل عمــر لتغضـب عليـه فاطمــة يـا تـرى؟ ومـا هــو الدليـل ال
ــــذا التيجـــاني حتــى يقحــم عمــر فـــي موضــوع اإلرث فالقـــاريء  يسـتند عليـه ه

                                                           
(77) آتاب السنة لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل جـ2 برقم (1292) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(78) نهج البالغة جـ3 ص (368). 



ـــأت بســبب واحــد يبيــن فيــه  يـرى التيجــاني يـردد ويقــول أبـو بكـر وعمــر ولـم ي
دور عمـر فــي الموضـــوع اللهـــم إال تكثــير الطعــن فــي عمــر ( الفــاروق ) فتبــًا 

ــة.  لـهذه الهدايـة المزعوم
سـابعًا ـ أمـا أنـها توفيـت ودفنـــت فــي الليــل ســرا بوصيــة منــها حتــى ال يحضــر 
ـــى  جنازتـها أحـد منـهما، الشـك أنـه آـذب صريـح ومفضـوح فـهو يشـير بالـهامش إل
صحيــح البخــاري جـــ3 ص 39، موهمــًا أن الــراوي هــــو البخـــاري، ولكـــن إذا 
عدنـا للحديـث ال نجـد مـن ذلـك شـيئًا ففـي الحديــث ( ..فوجــدت فاطمــة علــى أبــي 
ـــت بعــد النبــي �������������������� ســتة  بكـر فـي ذلـك فهجرتـه فلـم تكلمـه حتـى توفيـت وعاش
ــت دفنـها زوجـها علـي ليـًال ولـم يـؤذن بـها أبـا بكـر ...) فكيـف علـم  أشهر، فلما توفي
أنـها أوصـت أن تدفـــن ليــًال وفــي الســر وأن ال يصلــي عليــها أحــد منــهما، فــهل 
ـــك خصوصــا  إذا عرفنــا أنــه مــن أتبــاع الطريقــة التيجانيــة التــى  أوحـي إليـه بذل
ـــف آتابــا  وي ع ن و ن ــه  ب ( ألآــون مــن  تؤمـن باإللـهامات الربانيـة!! ثـم بعـد ذلـك يؤل

ــا  ).  الصـادقين )!؟ وصحيـح مـا قيـل ( عـش رجبـا  تـرى عجب
ثامنـا  ـ أمـا قولـه (... لمـاذا يسـكت علماؤنـا عـن هـذه الحقــائق وال يريــدون البحــث 
فيهــا وال حتـى ذآرهـــا، ويصــورون لنــا صحـــابة رســول اهللا وآأنــهم مالئكــة ال 
ـــن لــم نصــور الصحابــة وآأنــهم مالئكــة ولكــن  يخطئــون وال يذنبــون ) قلـت نح
ـــاس الــذي يقــول فــي محكــم تنزيلــه : {  الـذي صورهــم بخـير النـاس هـو رب الن
آنتــم خــير أمـــة أخرجــت للنـــاس تــأمرون بــالمعروف وتنــــهون عـــن المنكـــر 
وتؤمنـــون بـــاهللا } ( آل عمـــران 110 ) وقولـــه تعـــالى : { محمـــد رســـــول اهللا 
والذيـن معـه أشـد اء علـى الكفـار رحمـاء بينـهم تراهـم رآ عـا  ســـجدا  يبتغــون فضــال  
ـــي التــوراة  مـن اهللا ورضوانـا  سـيماهم فـي وجوهـهم مـن أثـر السـجود ذلـك مثلـهم ف
ومثلـهم فـي اإلنجيـل آـزرع أخـرج شـــطأه فــآزره فاســتغلظ فاســتوى علــى ســوقه 
يعجـب الـزراع ليغيـظ بـهم الكفـار وعـد اهللا الذيـن آمنـوا وعملـــوا الصالحــات منــهم 
مغفـــرة وأجـــرا  عظيمـــا  } ( الفتـــح 29 ) وقــــوله ســـبحانه : { والذيـــن آمنـــــوا 
وهـاجروا وجـــاهدوا فــي ســبيل اهللا والذيــن آووا ونصــروا أولئــك هــم المؤمنــون 
حقــا  لــهم مغفـــــرة ورزق آــــريم } ( األنــــفال 74 ) وقـولــــه تــــعالى : { لكـــن 
ـــن آمنــوا معــه جــاهدوا بأموالــهم وأنفســهم وأولئــك لــهم الخــيرات  الرسـول والذي
ـــهم جنــات تجــري مــن تحتــها األنــهار خــالدين  وأولئـك هـم المفلحـون . أعـد  اهللا ل
ـــم } ( التوبــة 88 ـ 89 ) وقولــه تعــالى : { يــا أيــها النبــي  فيـها ذلـك الفـوز العظي
ـــن } ( األنفــال 64 )  وقــال النبــي  �������������������� ((  حسـبك اهللا ومـن اتبعـك مـن المؤمني
ـــزو فئــام مــن النــاس، فيقولــون: فيكــم مــن صــاحب  يـأتي علـى النـاس زمـان  فيغ 
ـــى النــاس زمــان   رسـول اهللا �������������������� ؟ فيقولـون لـهم: نعـم، فيفتـح لـهم. ثـم يـأتي عل
فيغ ـزو ف ئـام  مــن النــاس فيقــال: فيكــم مــن صــاحب أصحــاب رســول اهللا �������������������� 
فيقولـون: نعـم فيفتـح لـهم. ثـم يـــأتي علــى النــاس زمــان فيغــزو فئــام مــن النــاس 
ــــن صـــاح ب  أصحـــاب رســـول اهللا �������������������� ؟  فيقــال: هــل فيكــم مــن ص ــاح ب  م



فيقولـون نعـم فيفتـح لـهم ))(79) وقـال�������������������� (( ال تسـبوا أصحـــابي فوالــذي نـــفسي 
ــع  بيــده لــو أنــفق أحدآـم مثـل أحـٍد ذهبـًا مـا بلـغ مـد أحدهـم وال نصيفـه ))(80). ونداف
عـن صحابـة رسـول اللــه �������������������� ألن مـن البداهــة أن الطعـن فـي الصحــــابة هــو 
طْعـٌن مبّطـــٌن فــي الرســول �������������������� آيــف ال وهـــو القــائل (( الرجــل علــى ديــن 
ـــًال  خليلــه، فلينظــر أحدآــم مــن يخــالل ))(81) ثــم يقـــول (( لــو آنــت مّتخـــذًا خلي
ـــا بكــر، ولكــن أخــي وصــاحبي ))(82) ويصــاحب الصحابــة آــل هــذه  التخـذت أب
ـــم وبــالرب الرحيــم،  الفـترة ويخـالف قولـه فعلـه!؟! وهـو أيضـًا قـْدٌح بالكتـاب الكري
ـــا يقــول الرافضــة علــو ا  آبــيرا ، فكيــف  واإلدعـاء علـى اهللا بـالعبث، تعـالى اهللا عم 
يمــدح الصحابــة فــي آتابــه الكريــم ويقـــول سبحـــانه { لقــد رضــي اللـــه عنــــه 
ـــهم  المؤمنيـن إذ يبـايعونك تحـت الشجــرة فعلــم مــا فـي قلوبهــم فـأنزل السـكينة علي
وأثابـهم فتحـا  قريبــا ، ومغــانم آثـيرة يـأخـذنــونها وآــان اللـــه عـزيـــزا  حـكيـــما } 
( الـفتــــح 18ـ 19 ) وقـولــــه تــــعالى { والســـابقون األولـــون مـــن المــــهاجرين 
واألنصـار والذيـن اتبعوهـم بإحســـان رضــي اهللا عنــهم ورضــوا عنــه وأعــد لــهم 
جنـات تجـري تحتـــها األنــهار خــالدين فيــها أبــدا  ذلــك الفــوز العظيــم } ( التوبــة 
100) ثــم يكونــون آمــا تقــول الرافضــة الفاســدة الكاســدة، وندافــع عنــهم أيضـــا  
ألنـهم الذيـن حفظـوا الديـن وحـافظوا علـى آتـاب اهللا ســـبحانه وســنة نبيــهم �������������������� 
فـالطعن بحملتـه وحفظتـه هـو طعـن بـالقرآن والسـنة، وهـــذا هــو حقيقــة مــا يريــده 
ـــيد محمــد مــهدي عـــلي ـ مـــن  أهـل الرفـض، وهـذا هـو األمـير محسـن الملـك الس
ـــة عميقــة وواعيــة  أصــل شـيعي ـ الـذي هـداه اهللا إلـى عقيـدة أهـل السـنة بعـد دراس
ـــل حينمــا  توصـل مـن خاللـها إلـى مصادمـة الفكـر الرافضـي اإلمـامي للواقـع والعق
ـــهم،  قــال (( الحقيقــة أن مــا يعتقــده الشــيعة فــي الصحابــة الكــرام رضــي اهللا عن
يســبب توجيــه التهمــة إلــى النبــي �������������������� ويثــير الشــبهات حــول اإلســالم، فـــي 
ــالنبي  نفـوس المط لعيـن علـى هـذه المعتقـدات، ذلـك ألن مـن يعتقـد فـي الذيـن آمنـوا ب
�������������������� أنـهم لـم يكونـوا صــادقين فـي إيمانـهم فـي ظـاهر األمـر، أمــا فـي باطنـــهم 
ـــن اإلســالم إثــر وفــاة النبــي  فكـانوا آـافرين ( والعيـاذ بـاهللا ) حتـى أنـهم ارتـدوا ع
�������������������� ، ال يسـتطيع أن يصـد ق نبـوة النبـي �������������������� بـل يقــول: لــو أن النبــي آــان 
صادقـا  فـي نبو تـه لكـانت تعليماتـه ذات تـأثير، ووجـد هنـاك مـن يكـون آمـن بـه مــن 
صميـم القلـب، ووجـد مـن بيـن العـدد الـهائل ممـن آمنـوا بعـض المئـات الذيـن ثبتـــوا 
ـــهم نــاقصين فــي إيمانــهم  علـى اإليمـان، فـإذا آـان الصحابـة الكـرام رضـي اهللا عن
ـــم أولئــك تــأثروا بهدايــة النبــي �������������������� وإلــى  وإسـالمهم ـ آمـا يزعمـون ـ فمـن ه

                                                           
(79) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3449). 

(80) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3470). 

(81) سنن أبي داود آتاب األدب برقم (4833) جـ5 والترمذي آتاب الزهد برقم (2378) جـ4 وراجع أبي داود برقم 

 .(4046)
(82) سبق الحديث ص (174). 



آـم يبلـغ عـدد الذيـن اسـتفادوا مـن نبوتـه؟ فـإن آـان أصحابـه سـوى بضعـــة رجــال 
منـهم ـ منـافقين مرتديـن فيمـا زعمـــوا ( والعيــاذ بــاهللا ) فمــن دان باإلســالم؟ ومــن 
انتفـع بتعليـم الرسـول عليـه الصـــالة والســالم وتربيتــه؟ ))(83) انظــر إلــى الفطــرة 
الســليمة آيــف تصطـــدم مــع مــا يخالفــها لتعلــم إلــى أي مــدى وصلــــت عقيـــدة 
ـــك  الرافضــة فــي مصادمتــها للعقــل والمنطــق والفطــر الســليمة! فــإذا عرفنــا ذل

فْليحَتط المســلم لدينـه وآـل مسـلم حفيـظ نفسـه. 
وأخـيرا  وقبـل أن أنتـهي مـن هـذا البحـث يتبق ـى سـؤال وهـــو هــل آتــاب ( اإلمامــة 
ـــأقول ال شــك فــي أن هــذا الكتــاب منســوب البــن  والسياسـة ) إلبـن قتيبـة أم ال؟ ف

قتيبـة وذلـك لألسـباب التاليــة: 
1ـ أن الذيـن ترجمـوا البـن قتيبـة لـم يذآـر واحـد منـهم أنـه أل ـف آتابــا  فــي التــاريخ 
ـــــه التاريخيــــة إال آتــــاب  ي دعـــى اإلمامـــة والسياســـة، وال نعـــرف مـــن مؤلفات
المعـارف، والكتـاب الـذي ذآـره صـاحب آشـف الظنـون باسـم ( تــاريخ ابــن قتيبــة 

ـــاريخ (84).   ) والـذي توجـد نسـخة منـه بالخزانـة الظاهريـة بدمشـق رقـم (80) ت
2ـ أن المتصفـح للكتـاب يشـعر أن ابـن قتيبـة أقـام فـي دمشـق والمغـــرب فــي حيــن 

أنه لم يخـرج مـن بغـداد إال إلـى دينـور(85).  
ـــره تحــت عنــوان ( إبايــة  3ـ يخـالف أمـورا  متفقـا  عليـها وآمثـال علـى ذلـك مـا ذآ
ـــول: ( ثــم إن عليــا  آــرم  علـى آـرم اهللا وجهـه بيعـة أبـي بكـر رضـي اهللا عنـه ) يق
ــى أبـي بكـر وهـو يقـول أنـا عبـد اهللا وأخـو رسـوله فقيـل لـه بـايع  اهللا وحهه أ تي به إل

أبا بكر فقال أنــا أحـق بـهذا األمـر منكـم ال أبـايعكم وأنتـم أولـى بالبيعـة لـي )(86). 
4ـ أن المنــهج واألســلوب الــذي ســار عليــه مؤلــف اإلمامــة والسياســــة يختلـــف 
تمامـا  عـن منـهج وأسـلوب ابـن قتيبـة فـي آتبـه التـي بيـن أيدينـا، ومـــن الخصــائص 
ـــه  البـارزة فـي منـهج ابـن قتيبـة أنـه يقـدم لمؤلفاتـه بمقدمـات طويلـة يبيـن فيـها منهج
والغـرض مـــن مؤلفــه، وعلــى خــالف ذلــك يســير صــاحب اإلمامــة والسياســة، 
فمقدمتـه قصـيرة جـدا  ال تزيـد علـى ثالثـة أسـطر هـــذا إلــى جــانب االختــالف فــي 

األسلوب، ومثل هــذا النـهج لـم نعـهده فـي مؤلفـات ابـن قتيبـة(87).  
ــي  5ـ يـروي مؤلـف الكتـاب عـن ابـن أبـي ليلـى بشـكل يشـعر بـالتلقي عنـه، وابـن أب
ليلـى هـذا هـو محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى الفقيـــه قــاضي الكوفــة توفــى 
ـــي  سـنة 148، والمعـروف أن ابـن قتيبـة لـم يولـد إال سـنة 213 أي بعـد وفـاة ابـن أب

ــا (88).   ليلـى بخمسـة وسـتين عام
6ـ حتـى أن المستشـرقين اهتمـوا بـالتحقيق فـي نسـبة الكتـاب وأول مـن اهتـــم بذلــك 
ـــم اإلســالمي فــي أســبانيا )  المستشـرق ( دي جـاينجوس ) فـي آتابـه ( تـاريخ الحك

                                                           
(83) اآليات البينات جـ1 ص (6 ـ 7) وانظر آتاب صورتان متضادتان ألبي الحسن الندوي ص (55). 

(84) آتاب اإلمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي للدآتور عبد اهللا عسيالن ص (23). 

(85) المصدر السابق ص (23). 

(86) المصدر السابق ص (17). 

(87) المصدر السابق ص (24). 

(88) المصدر السابق ص (24). 



ــــاريخ السياســـي واألدبـــي  ومــن ثــم أيــده الدآتــور ( ر. دوزي ) فــي آتابــه ( الت
ــــاب آـــل مـــن بروآلمـــان فـــي تـــاريخ األدب العربـــي،  ألســبانيا )، وذآــر الكت
والبــارون دي ســالن فــي فهرســت المخطوطــات العربيــة بمكتبــة بــاريس باســـم 
ـــــي آتابــــه دراســــات عــــن  أحــــاديث اإلمامــــة والسياســـة، ومــــارغوليوس ف
ــــة وال  المؤرخـــين العــرب، وقـــرروا جميعـــًا أن الكتــاب منســوب إلــى ابــن قتيب

ــه(89).   يمكـن أن يكـون ل
7ـ أن الـرواة والشـيوخ الذيـن يـروي عنـهم ابـن قتيبـة عـادة فـي آتبـه لـــم يــرد لــهم 

ــاب(90).   ذآـر فـي أي موضـع مـن مواضـع الكت
8ـ يبـدو مـن الكتـاب أن المؤلـف يـروي أخبـــار فتــح األندلــس مشــافهة مــن أنــاس 
عـاصروا حرآـة الفتـح مـــن مثــل ( حدثتنــي مــوالة لعبــد اهللا بــن موســى حــاصر 
حصنـها التـي آـانت مـــن أهلــه ) والمعــروف أن فتــح األندلــس آــان ســنة 92 أي 

قبل مولــد ابـن قتيبـة بنحـو مائـة وواحـد وعشـرين عامـًا(91).  
ــــل  9ـ أن آتــاب اإلمامــة والسياســة يشــتمل علــى أخطــاء تاريخيــة واضحــة، مث
جعلـه أبـا العبـاس والسـفاح شـخصيتين مختلفتيـن، وجعـــل هــارون الرشــيد الخلــف 
المباشـر للمـهدي؟ واعتبـاره أن هـارون الرشـيد أسـند واليـة العـــهد البنــه المــأمون 
ومـن ثــــم البنــه األميــن، وإذا رجعنـــا إلــى آتـــاب المعـــارف البــن قتيبــة نجــده 
يمــدنا بمعلومــــات صحيحـــة عــن السفـــاح والرشــيد تخــالف مــا ذآــره صــاحب 

اإلمامـة والسياســـة(92).  
10ـ أن فـي الكتــاب رواة لـم يـرو عنـهم ابـن قتيبـة فـي آتـاب مـن آتبـه مـن مثـــل ( 

أبـي مريـم وابـن عفــير )(93).  
11ـ تــرد فـي الكتــاب عــبارات ليســت فـي مـؤلفــات ابــن قتيــبة نحــو ( قــال ثـــم 
ـــن بعــض المشــيخة ) ( حدثنــا بعــض المشــيخة ) ومثــل هـــذه  إن ) ( وذآــروا ع
ـــم تــرد فــي آتــاب  الـتراآيب بعيـدة آـل البعـد عـن أسـلوب وعبـارات ابـن قتيبـة ول

من آتبــه(94).  
12ـ مـن المالحـظ أن مؤلـف اإلمامـــة والسياســة ال يــهتم بالتنســيق والتنظيــم فــهو 
ـــذه الفوضــى  يـورد الخـبر ثـم ينتقـل منـه إلـى غـيره ثـم يعـود ليتـم الخـبر األول، وه

ال تتفق مــع نـهج ابـن قتيبـة الـذي يسـتهدف التنسـيق والتنظيـم(95).  
13ـ أن مؤلـف اإلمامـة والسياسـة يـروي عـن اثنيـن مـن آبـار علمـاء مصـــر وابــن 

ــم يدخـل مصـر وال أخـذ عـن هذيـن العـالمين(96).   قتيبة ل
                                                           

(89) المصدر السابق ص (22 ـ 23). 

(90) المصدر السابق ص (25). 

(91) المصدر السابق ص (25). 

(92) المصدر السابق ص (25 ـ 26). 

(93) المصدر السابق ص (26). 

(94) المصدر السابق ص (26 ـ 27). 

(95) المصدر السابق ص (27). 

(96) المصدر السابق ص (27). 



ـــهو عندهــم مــن أهــل السنــة  14ـ أن ابـن قتيبـة يحتـل منزلـة عاليـة لـدى العلمـاء ف
وثقـة فـي علمـه ودينـه، يقـول السـلفي ( آـان ابـن قتيبـة مـن الثقـــات وأهــل الســنة ) 
ويقـول ابـن حـزم ( آـان ثقـة فـي دينـه وعلمـه ) وتبعـه فـي ذلـك الخطيـب البغــدادي 
ــــحاق  ويقــول عنــه ابــن تيميــة ( وإن ابــن قتيبــة مــن المنتســبين إلــى أحمــد وإس
والمنتصريـن لمذاهــب الســنة المشــهورة ) وهــو خطيــب الســنة آمــا أن الجــاحظ 
ـــة. ورجـــل هــذه منزلتــه لــدى رجـــال العلــم المحققيــن هــل مــن  خطيـب المعتزل
ـــــاب اإلمامــــة والسياســـة الـــذي شــــّوه التـــاريخ  المعقــول أن يكــون مؤلـــف آت

ــهم؟(97).   وألصـق بالصحــابة الكـرام مـا ليـس في
ــــاب ابــن قتيبـــة المتفــق علــى نســبته إليــه وهــو آتــاب (  وأخــيرًا ـ ثبــت فـي آت
ـــه يرمــي الرافضــة  االختـالف فـي اللفـظ والـرد علـى الجهميـة والمشـبهة ) علـى أن
ــــة رســـول اهللا �������������������� فيقـــول ((... وقـــد رأيـــت  بــالكفر وذلــك لطعنــهم بصحاب
ـــب علــّي وتقديمــه علــى مــن قدمــه  هـؤالء أيضـًا حيـن رأوا غلـو الرافضـة فـي ح
رســول اهللا �������������������� وصحابتــه عليــه وادعــاءهم لــه شــــرآة النبـــي �������������������� فـــي 
نبّوتـه وعلـم الغيـب لألئمـة مـن ولـده وتلـك األقـاويل واألمـور السـرية التـي جمعـــت 
ـــار الســلف وبغضــهم  إلـى الكـذب والكفـر إفـراط الجـهل والغبـاوة ورأوا شـتمهم خي
ـــب إليــه بعــد ذلــك آتــاب مشــحون  بــالطعن فــي  وتـبر ؤهم منـهم ))(98) فكيـف ينس

ــرام؟  الصحابـة الك
ثـم فـي فصـــل ( أســباب اإلســتبصار ) يعيــد ذآــر خــالف فاطمــة مــع أبــي بكــر 
ـــن  بأســلوب جديــد فيقــول ((.... وهــذا الموضــوع أيضــا  مجمــع علــى صحتــه م
الفريقيـن فـال يسـع المنصـف العـاقل إال أن يحكـــم بخطــأ أبــي بكــر إن لــم يعــترف 
بظلمــه وحيفــه علــى ســيدة النســاء. ألن  مــن يتتب ــع هــذه المأســاة ويط لــع علــــى 
ـــد إيــذاء الزهــراء وتكذيبــها لئــال تحتــج  جوانبـها يعلـم علـم اليقيـن أن  أبـا بكـر تعم 
ـــا علــى خالفــة زوجــها وابــن عم ــها علــي  ونجــد  عليـه بنصـوص الغديـر وغيره
قرائـن عديـدة علـى ذلـك، منـها مـا أخــرجه المؤرخـون مـن أنـها ـ ســـالم اهللا عليــها 
ـــالس األنصــار وتطلــب منــهم النصــرة والبيعــة البــن  ـ خرجـت تطـوف علـى مج
ـــا لــهذا الرجــل، ولــو  عم ـها، فكـانوا يقولـون: ( يـا ابنـة رسـول اهللا قـد مضـت بيعتن
أن زوجك وابن عم ك ســبق إلينـا قبـل أبـي بكـر مـا عدلنـا بـه، فيقـول علـي  آـر م اهللا 
ـــازع النــاس  وجهـه: أفكنـت أدع رســول اللــه (ص) فــي بيتـه لـم أدفنـه، وأخـرج أن
ــالت فاطمـة: مـا صنــع أبـو الحسـن إال  مـا آـان ينبغـي لـه، ولقـد صنعـوا  سلطانه؟ فق

ــهم ))(99).   مـا اللــه حسـيبهم وطالب
ــهتدي:  فـأقول للتيجـاني الم

ـــل عنــد  1ـ ليـس هـذا الموضـوع موضـع اتفـاق عنـد السـنة والشـيعة ( الرافضـة ) ب
الرافضـة وحدهـم وقـد أوضحـت ذلـك فيمـا مضــى. 

                                                           
(97) المصدر السابق ص (28). 

(98) االختالف في اللفظ البن قتيبة ص (41). 

(99) ثم اهتديت ص (138). 



2ـ وقولـه فـال يسـع المنصـف العـاقل ( هكـــذا؟ ) إال أن يحكــم بخطــأ أبــي بكــر إن 
لـم يعـترف بظلمـه وحيفـه علـى سـيدة النسـاء .. قلـت: لقـد ذآـرت فيمــا ســبق بيانــه 
مـن أن أبـابكر نّفـذ وصيـة النبــي �������������������� وهـي قولـه ( ال نـورث ومـا ترآنـــاه فــهو 
ـــًا فضــًال عــن أن يكــون  صدقـة ) فليـس تنفيـذه لوصيـة النبـي �������������������� ظلمـًا أو حيف
ــــول  خطــًأ، وإن آــان هنــاك مخطــئ أو ظــالم فــهو الــذي أمــر بذلــك فــهل الرس
�������������������� مخطـئ أو ظـالم يـا تيجـاني؟! فحاشـا رسـولنا العظيـم ذلـــك، والتيجــاني لــم 
يـأتي بدليـل واحـد وحّجـة منطقيـــة علــى تخطئتــه أبــي بكــر إال ادعائــه أن فاطمــة 
ـــق وقــد أثبــتُّ فســاد هــذا  هـي سـيدة نسـاء العـالمين وأنـها معصومـة فـهي علـى ح
ـــها الصغــار قبــل الكبــار! وتحميــل  القـول العـاري عـن الدليـل إال أدلـة يضحـك من
ـــل، آــل هــذا للطعــن بالصحــابي الجليــل أبــي بكــر الصديــق  القضيـة مـا ال تحتم
وتسـويد الـورق فـي سـبيل ذلـك وأريـد أن أذآـر التيجـاني أن الـذي أجحـف فـي حــق 
فاطمـة ورابـها وأراد الـزواج مـن ابنـــة أبــي جــهل فمنعــه النبــي صلــى اهللا عليــه 
وسلم هو األمام الوصي علـي بـن أبـي طـالب فمـا هـو موقفـك مـن هـذه المأسـاة؟! 

ـــع هــذه المأســاة ( إنظــر ) ويط لــع  3ـ ثـم يـهذي حتـى الثمالـة فيقـول ( ألن مـن يتتب
ـــا بكــر تعم ــد إيــذاء الزهــراء وتكذيبــها لئــال  علـى جوانبـها يعلـم علـم اليقيـن أن أب
تحتـج عليـه بنصـوص الغديـر وغيرهـا علـى خالفـة زوجـها وابـن عم ـها علــي  ).  

فـأقول: سـبحان اهللا ... علـى هـذا الرجـل الـذي يكـذب ثـم يصـــد ق نفســه وال يــدري 
أنـه يكشـــف نفســه  ب نف ســه، ويعــرض عقلــه ( المتفت ــح ) علــى النــاس، وإننــي قــد 
تتبعـت هـذه المأسـاة مـن جميـع جوانبـها فتبيـن لـي أن أبـا بكـر علـى حـق فيمـا فعـــل 
ـــا فيــهم علــي  بــن  الئتمـاره بـأمر النبـي �������������������� وقـد أجمـع علـى ذلـك الصحابـة بم
ــــر (180)  أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه ولكــن التيجــاني انعطــف عــن هــذا األم
ــد  درجـة مئويـة ودخـل فـي قضيـة الخالفـة مـن أوسـع أبوابـها، فيقـول أن أبـابكر تعم 
إيـذاء الزهـراء وتكذيبـها لمـــاذا؟ لئــال تحتــج عليــه بنصــوص الغديــر وغيرهــا!!؟ 
ـــان التيجــاني يدعــي أن  فـواهللا لـو آـان الجـهل خروفـا  لذبحتـه؟!... سـبحان اهللا إذا آ
صـاحب النـص علـى الخالفـة وعـددا  آبـيرا  مـن الصحابـة وبنـي هاشـــم وســعد بــن 
ـــة قــهرا !!(100)  عبـادة رفضـوا مبايعـة أبـي بكـر، بـل وحمـل أهـل المدينـة علـى البيع
ثـم بعـد ذلـك يـؤذي فاطمـة لمـاذا؟ لئـال ( تحتـج )!؟ عليـه بحديـــث غديــر خــم ( يــا 
للـهول )!؟ ووهللا لســـت أدري أيــن يكــون عقــل هــذا الرجــل عندمــا يكتــب؟ فــهل 
ـــى ال يثقــل عليــه؟!...فــإذا آــان الصحابــة يعارضونــه  يبعـده عنـه عنـد الكتابـة حت
ـــة قــهرا  أي ؤث رعليــه احتجــاج  ويحتجـون عليـه ثـم يقـهرهم ويجـبر النـاس علـى البيع
ــــم؟!، ثـــم نســـأل  فاطمــة الزهــراء ( تــنز هت عــن مســاوئكم ) بحديــث غديــر خ
ـــها حتــى ال تحتــج عليــه  التيجـاني ( المـهتدي ) آيـف يـؤذي أبـو بكـر فاطمـة ويكذ ب
بحديـث غديـر خـــم وبنفــس القضيــة يقــول لــها أنــا عــائذ بــاهللا تعــالىمن ســخطه 
ـــا فـــاطمة؟؟ ثــم ينتحــب أبــا بكــر  (واأســفاه ) حتــى آــادت نفســه أن  وسـخطك ي

                                                           
(100) راجع ثم اهتديت ص (136). 



تزهـق 0 يـا أهللا؟! وهـي تقـول: واهللا ألدعـون اهللا عليـك فـي آـــل صــالة أصليــها.. ـ 
لسـت أدري لمـاذا؟ هـل مـن أجـل المـال أم مـن أجـل البيعـة؟!.. ثـم يخـرج بعـد ذلــك 
أبـو بكـر يبكـــي ويقــول أقيلونــي بيعتــي!!! ســبحان اهللا أي تنــاقض هــذا؟! أرأيتــم 

آيـف أن الرجـل يكتـب مـن دون عقـل! أليـس ينطبـق عليـه قـول الشــاعر: 
  إثبات ضدين معا  في حال   أقبـح مـا يـأتي مـن المحـال  

ولـو سـمح لـي أن اعلـق علـــى آتابــه لقلــت ( متنــاقض مئــة فــي المئــة بحيــث ال 
يسـتطيع آبـار أهـل السـنة أن يحلـــوا هــذا التنــاقض!! ويتضــح ذلــك عندمــا نتتبــع 
ــن أن  هـذه المأسـاة! ونطلـع عليـها مـن آـل جوانـها ( ويكفينـا آتابـه ) لنعلـم علـم اليقي
فاطمــة الزهــراء بريئــة آــل الــبراءة مــن سفســطة هــذا الشــانئ وأمثالــه الذيـــن 
ـــهم ال لــهم واهللا المســتعان وعليــه  يكذبـون ويكذبـون حتـى يصبـح الكـذب حجـة  علي

التكــالن. 
ـــة حتــى  4ـ أمـا ادعـاؤه علـى وجـود قرائـن عديـدة علـى تعمـد أبـي بكـر ايـذاء فاطم
ال تحتـج عليـه بحديـث الغديـر منـها مـــا أخرجــه المؤرخــون (!) ثــم ســاق القصــة 
ـــاء المنســوب  التـي عزاهـا البـن أبـي الحديـد فـي شـرحه للنـهج وآتـاب تـاريخ الخلف
البـن قتيبـة . فـأقول: هـذه القصـة مختلقـة ليـس فيـها نصيـب مـــن الصحــة فعزوهــا 
لتـاريخ الخلفـاء أو لشـرح النـهج إلبـن أبـي الحديـد ليـس فـي حـد ذاتـــه حجــة، فــأين 
سـند القصـة وأمـا متنـها فـهو يصطـدم باألدلـــة الصحيحــة الواضحــة التــي تخــالف 
ــبته  هـذه الروايـة إضافـة  إلـى أن تـاريخ الخلفـاء قـد أثبتنـا باألدلـة الدامغـة بطـالن نس
ـــها علــى بعــض، وأمــا شــرح  البـن قتيبـة عـدا رواياتـه الباطلـة التـي يقضـي بعض
نـهج البالغـة فـال حجـة بـه علينـا، ألن الكتـاب وشـارحه ليـس مـن أهـــل الســنة بــل 
شــيعي معــتزلي(101)، وهــو يعتمــد الغــث والســمين فــي شــرحه وال يفــــرق بيـــن 
ــوال  الصحيـح والسـقيم بخـالف أهـل السـنة الذيـن يعتـبرون اإلسـناد مـن الديـن ألنـه ل
اإلسـناد لقـال مـن شـاء مـا شـاء بـالضبط آمـا هـو حـــال الرافضــة، باإلضافــة إلــى 
أنـه ليـس مؤرخـا  آمـا يدعـي التيجـاني فـهو مجـرد شـارح لنـهج البالغـة، ومـع ذلــك 
لـم أعـثر علــى هــذه القصـــة وإنمــا عــثرت علــى خالفــها فقــد قــال (( واعلــم أن 
النـاس يظنـون أن نـزاع فاطمـة أبـا بكـر آـان فـي أمريـن فـي المـيراث والنحلـة وقــد 
وجـدت فـي الحديـث أنـها نـازعت فـي أمـر ثـالث ومنعـها أبـو بكـر إيـاه أيضـا  وهـــو 
سـهم ذوي القربـى ))(102) ثـم ذآـر الحديـث، بـل وأنكـر مقولـة مـن يقـول أن أبـا بكــر 
تعمـد إيـذاء فاطمـة مـن أجـل الخالفـة فقــال ((... وقــال علــوي مــن الح ل ــة يعــرف 
بعلـي بـن مـهنأ ذآـي ذو فضـائل: مـا تظـــن قصــد أبــي بكــر وعمــر بمنــع فاطمــة 
ف ـد ك، قلـت: مـا قصـدا، قـال: أرادا أن ال يظـهر لعلـي  وقـد اغتصبـاه الخالفـــة، رقــة 
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من أآابر الفضالء المتبعين، وأعاظم النبالء المتبحرين مواليا  ألهل بيت العصمة والطهارة ـ وحسب الداللــة علـى 
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آتاب الشيعة وأهل البيت ص (49 ـ 50). 
(102) شرح نهج البالغة جـ4 ص (86) فصل (فيما اختلفت فيه السيدة مع أبي بكر من أمور ثالثة ). 



ولينـا وخذالنـًا، وال يـرى عندهمـا خـورًا فاتبعـا القـرح بــالقرح، وقلــت لمتكلــم مــن 
ـــدك إال نخــال  متكّلمـي االماميـة يعـرف بعلـي بـن تقـي مـن بلـدة النيـل وهـل آـانت ف
ـــانت جليلــة جــدًا  يسـيرًا وعقـارا، ًليـس بذلـك الخطـير فقـال لـي األمـر آذلـك بـل آ
وآـان فيـها مـن النخـل نحـو مـا بالكوفـة اآلن مـن النخـل ومـا قصـد أبـو بكـر وعمــر 
ـــي  بمنــع فاطمــة عنــها إال أن يتقــوى علــيُّ بحاصلــها وغلتــها  علــى المنازعــة ف
الخالفـة ولـهذا اتبعـا ذلـك بمنـع فاطمـــة وعلــى ســائر بنــي هاشــم وبنــي المطلــب 
ـــال لــه تضعــف همتــه ويتصــاغر عنــد  وحقـهم فـي الخمـس فـإن الفقـير الـذي ال م
ــــب الملـــك والرئاســـة،  نفســه ويكــون مشــغوًال بــاإلحتراف واإلآتســاب عــن طل
ــــه ومــا أآــثر مــا  فـانظر إلـى مـا قــد وقـر فـي صـدور هـؤالء، وهـو داء ال دواء ل
ـــا العقــائد الراســخة فــال ســبيل إلــى زوالــها ))(103)!!  تـزول األخـالق والشـيم، فأم
ــو  هــل يــوجد أآـثر مـن ذلـك؟ نعـم ... يـرد الشـبه ويدفعـها عـن الصحابـة وأولـهم أب
بكـر وعمـر فيقـول: (( واعلـم أّنـا نذآـر فـي هـذا الفصـــل مــا رواه رجــال الحديــث 
وثقاتـهم ومـا أودعـه أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري فـي آتابـه وهـو مـــن الثقــات 
األمنـاء عنـد أصحـاب الحديـث وأمـا مـا يرويـه رجـال الشـــيعة واألخبــاريون منــهم 
ـــر رق لــها  فـي آتبـهم مـن قولـهم أنـهما أهاناهـا واسـمعاها آالمـًا غليظـًا وأن أبـا بك
ـــر  حيـث لـم يكـن عمـر حـاضرا فكتـب لـها بفـدك آتابـا  فلمـا خرجـت بـه وجدهـا عم
ـــده إليــه ليــأخذه مغالبــة  فمنعتــه فدفــع بيــده فــي صدرهــا وأخــذ الصحيفــة  فمـد ي
فحرقـها بعـد أن تفـل فيـها فمحاهـا وإنـها دعـت عليـــه فقــالت: بقــر اهللا بطنــك آمــا 
ـــئ ال يرويــه أصحــاب الحديــث وال ينقلونــه وقــدر الصحابــة  بقـرت صحيفتـي فش
يجـل عنـه وآـان عمـر أتقـى هللا وأعـرف لحقـوق اهللا مـن ذلـك وقـد نظمـــت الشــيعة 
ـــق عليــه بقولــه ـ  بعـض هـذه الواقعـة التـي يذآرونـها شـعرا  ـ ثـم يذآـر الشـعر ويعل
فـانظر إلـى هـذه البليـة التـي صب ـت مــن هــؤالء علــى ســادات المســلمين وأعــالم 
المــهاجرين وليــس ذلــك بقــادح فــــي علـــو شـــأنهم وجاللـــة مكانـــهم، آمـــا أن 
ــــي إلحـــاق العيـــب والتـــهجين  مبغضــي األنبيــاء وحســدتهم ومصنفــي الكتــب ف
لشـــرائعهم لـــم تـــزد النبيائـــهم إال رفعـــة وال زادت شـــرائعهم إال انتشـــارا  فــــي 
ــــو  األرض وقبــوال  فــي النفــس وبهجــة ونــورا  عنــد ذوي األلبــاب ))(104) هــذا ه
ـــي الحديــد الشــيعي فــي الصحابــة الكــرام الــذي يحتــج بــه التيجــاني  رأي ابـن أب
ــــول إال  موهمــا  أنــه يلثــم الصحابــة ولكــن أقــول فمــاذا بعــد الحــق يــا أهــل العق
الضـالل؟! ...وبقيـة آـالم التيجـاني فـي هـذه القضيـة فقـد رددنـا عليـه بمـا يغنـي عــن 

اإلعـادة والحمـد هللا رب العـــالمين. 
ثالثا : موقفه من أبــي بكـر فـي مبحـث محـاورة مـع عـالم والـرد عليـه فـي ذلـك: 

ـــع مــن يدعــي أنــه عــالم مــن علمــاء أهــل الســنة فــي  يبـدأ التيجـاني محاورتـه م
ـــة  محـاورة طويلـة ولكنـي ســآخذ المـهم مـن هـذه المحـاورة المزعومـة وهـي محاول
ـــي معــرض محاورتــه مـــع ذاك العـــالم  التيجـاني الطعـن فـي أبـي بكـر وعمـر، فف
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ـــول (( ...  يحـاول التشـكيك بـأبي بكـر محتجـًا بمـا رواه اإلمـام مـالك فـي موطئـه فيق
فمـا آـان منـي إال أن أســـرعت إلــى البيــت وأتيتــهم بكتــاب الموطــأ لإلمــام مــالك 
وصحيـح البخـاري وقلـت يـا سـيدي: إّن الـذي بعثنـي علـى هـذا الشـــك هــو رســول 
اهللا نفســه وفتحــت آتــاب الموطــأ وفيــــه روي مـــالك أّن رســـول اهللا (ص) قـــال 
لشـهداء أحـد: هـؤالء أشـهد عليـهم، فقـال أبـو بكـر الصديـــق، ألســنا يــا رســول اهللا 
إخوانـهم أسـلمنا آمـــا أســلموا، وجـــاهدنا آمــا جـــاهدوا، فقــال رســول اهللا (ص): 
ـــو بكــر ثــم بكــى ثــم قــال ( إننــا  بلـى ولكـن ال أدري مـا تحدثـون بعـدي! فبكــى أب
لكـائنون بعــدك ).... وبعـد مـــا قــرأ الشـــيخ العــالم والحــاضرون معــه األحــاديث 
تغــّيرت وجـــوههم وبــدأوا ينظـــرون بعضــهم إلــى بعــض ينتظــرون رّد العـــــالم 
الـذي صـدم فمــا آـان منــه إال أن رفـع حــاجبيه عالمـة التعجـب وقــال ( وقــل رب 

زدني علما ) ..))(1)!!  أقـول: 
1ـ هـذا الحديـث مرســـل ومنقطــع عنــد جميــع رواة الموّطــأ، ومعلــوم أن الحديــث 
ـــردود عنــد جمــهور المحدثيــن والفقــهاء للجــهل بحــال الــراوي فيفقــد  المرسـل م

شروط الصحة، وحجـة عنـد أبـي حنيفـة ومـالك وأحمـد فـي الراجـح مـن مذهبـه. 
ــه  2ـ أمـا بالنسـبة لشـرح الحديـث فـهو خـالف مـا اخترعـه هـذا التيجـاني حسـب فهم
المقلـوب فـإن قـــول الرســول �������������������� : هــؤالء أشــهد عليــهم أي باإليمــان والبــذل 
فـي سـبيل اهللا فلمـا قـال ذلـك ســـأله أبــو أبــو بكــر الصديــق: ألســنا يــا رســول اهللا 
إخوانـهم أسـلمنا آمـا أسـلموا وجاهدنـــا آمــا جــاهدوا؟ فقــال النبــي �������������������� بلــى! ـ 
أي أنتـم مسـلمون مثلـهم ومجــاهدين فــي ســبيل اهللا ـ ولكــن ال أدري مــا تحدثــون ـ 
أي ال أعلـم مـا سـوف تفعلـون بعـد وفـاتي وأبـو بكـــر لــم يســأله عــن نفســه ولكنــه 
سـأله بصيغـة الجمـع، فأجـاب بنفـس الصيغـة أنـه ال يعلـم مـا سـيكون بعـده ومعلـــوم 
أن النبـي �������������������� ال يعلـم الغيـب أي مـــا ســيحدث فــي المســتقبل وبعــد مماتــه ـ إال 
ـــك  بمــا أخــبره بــه اهللا ســبحانه وتعــالى ـ يقــول اهللا ســبحانه وتعــالى { قــل ال أمل
ـــا شــاء اهللا، ولــو آنــت أعلــم الغيــب الســتكثرت مــن  لنفسـي نفعـا  وال ضـرا  إال م
الخـير ومـــا مســني الســوء أن أنــا إال نذيــر وبشــير لقــوم يؤمنــون } ( األعــراف 
188 ) فبكـى أبـو بكـر ألنـه علــم أن النبــي �������������������� ســـيفارقهم وذلــك واضــح فــي 
ـــا رســول اهللا وبــالطبع  قـول أبـي بكـر ( أئنـا لكـائنون بعــدك ) أي سـنعيش بعــدك ي

لم يبــك ألنـه يعلـم أنـه سـيحدث بعـد النبـي �������������������� !! 
3ـ لـو آـان تفسـير اآليـات وفـهم النصـوص النبويـة يعتمـــد علــى األهــواء والكــذب 
الرخيـص لكـانت حجـج المستشـرقين أقـوى مـن حجـــج التيجــاني وألصبــح الطعــن 
ـــه (( فكتــاب اهللا  بالكتـاب والسـنة حجـة لكـل أبلـه مثلـه والعجيـب أنـه يقـول فـي آتاب
ـــى  صـامت، وحم ــال أوجــه، وفيــه المحكــم والمتشـابه وال بـد لفهـه مـن الرجـوع إل

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (128 ـ 129). 



الّراسخــين فــي العلــم حســب التعبـير القرآنــي وإلــى أهـل البيـت حســـب التفســير 
النبـــوي ))(2).  

ـــف اإليمــان هــل  فـهل تفسـيرك للحديـث رجعـت فيـه إلـى أهـل البيـت؟ وعلـى أضع
رجعـت إلـى الراسـخين فـي العلـم حتـى تفـهم معنـى الحديـث؟ وإذا قلـت أن الحديـــث 
مـرو عـن طريـق أهـل السـنة فإمـا أن ترفـض الحديـث أو ترجـع فيـه لشـرح علمـــاء 

أهـل السـنة مرغمـًا وإليـك شــروحهم: 
ـــأ لمــالك مجموعــة مــن أهــل العلــم ال بــد لنــا أن نــأتي  4ـ هـذا وقـد شـرح الموط

بأقوالـهم وشـروحهم لـهذا الحديــث: 
ــــن بـــذل أجســـامهم  أـ يقــول الزرقــاني ((...هــؤالء أشــهد عليــهم ) بمــا فعلــوه م
وأرواحـهم وتـرك مـن لـه األوالد أوالده ( فقـال أبـو بكـر الصديـق ألسـنا يـــا رســول 
ــــص هـــؤالء  اهللا بإخوانــهم أســلمنا آمــا أســلموا وجاهدنــا آمــا جــاهدوا ) فلــم خ
ـــهم، فقــال رســول اهللا �������������������� : بلــى أنتــم إخوانــهم ألــخ ( ولكــن ال  بشـهادتك علي
أدري مـا تحدثـون بعـدي ) فلـذا خصصتـهم بالشـهادة المسـتفادة مـن حصـــر المبتــدأ 
في الخبر بقولـه هـو ال أشـهد عليـهم ( فبكـى أبـو بكـر ثـم بكـى ) آـر ره لمزيـد أسـفه 
علـى فـراق المصطفـى ( ثـم قـال أئنـا لكـائنون ) أي موجـــودون ( بعــدك ) اســتفهام 

ـــي �������������������� ))(3).   تأسـف ال حقيقـي السـتحالته مـن أبـي بكـر بعـد أن أخـبره النب
ب ـ يقــول ابــن عبــد الــبر (( ... ومعنــى قولــه: أشــــهد عليـــهم ـ أي أشـــهد لـــهم 
ــــير،  باإليمــان الصحيــح والســالمة مــن الذنــوب الموبقــات، ومــن التبديــل والتغي
ـــي الدنيــا، ونحــو ذلــك ـ واهللا أعلــم. وفيــه مــن الفقــه دليــل علــى أن  والمنافسـة ف
شـهداء أحـد ومـن مـات مـن أصحـاب رسـول اهللا �������������������� ـ قبلـه أفضــل مــن الذيــن 
ـــي الجملــة المحتملــة للتخصيــص، ألن  تخلفـهم بعـده ـ واهللا أعلـم. وهـذا ـ عنـدي ـ ف
مــن أصحابــه مــن أصــاب مــن الدنيــا بعــده وأصــابت منــه، وأمــا الخصــــوص 
والتعييـن، فـال سـبيل إليـه إال بتوقيـف يجـب التسـليم لـه. وأمـــا أصحــاب رســول اهللا 
ــــر وعمـــر،  �������������������� الذيــن تخلفــهم رســول اهللا �������������������� بعــده، فأفضلــهم: أبــو بك
علـى هـذا جماعـة علمـاء المسـلمين إال مـن شـذ، وقـد قـالت طائفـة آثـيرة مـــن أهــل 
ـــول اهللا �������������������� أبــو بكــر وعمــر لــم يســتثنوا مــن  العلـم: إن أفضـل أصحـاب رس
مـات قبلـه ممـن مـات بعـده ))(4) ثـم قـال ((... وأمـا قولـه أنــا أشــهد لــهؤالء وأنــا 
ـــاه مــن وجــوه ثــم ســاق عــدة  شـهيد لـهؤالء ونحـو هـذا فقـد روى هـذا اللفـظ ومعن
ـــا ابــن أبــي  روايـات ومنـها هـذه الروايـة ((...وأخبرنـا خلـف بـن القاسـم، قـال حدثن
العقـب، حدثنـا أبـو زرعـة، حدثنـا الحكـم بـــن نــافع أبواليمــان، حدثنــا شــعيب عــن 
الزهــري، أخــبرني أيــوب بــن بشــير األنصــاري عــن بعــض أصحــــاب النبـــي 
�������������������� أن النبـي �������������������� حيـن خـرج تلـك الخرجـة اســـتوى علــى المنــبر فتشــهد، 

                                                           
(2) ال شك أن هذه الجملة باطلة ولكني استشهدت بها ألبين مدى تناقض التيجاني المتكرر! 

(3) شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك جـ3 ص(49 ـ 50). 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد البن عبد البر جـ21 ص (228). 



فلمـا قضـى تشـهده آـان أول آـالم تكلـم بـه: أن اسـتغفر للشـــهداء الذيــن قتلــوا يــوم 
ــم قـال: إن عبـدًا مـن عبـاد اهللا خـّير بيـن الدنيـا وبيـن مـا عنـد ربـه فاختـار مـا  أحد، ث
عنـد ربـه ففطـن بـها أبـو بكـر الصديـق أّول النـاس وعـــرف إنمــا يريــد رســول اهللا 
�������������������� نفســه، فبكــى أبــو بكــر فقــال النبــي �������������������� : علــى رســلك ســدوا هـــذه 
ـــاب أبــي بكــر، فــإني ال اعلــم امــرءًا أفضــل  األبـواب الشـوارع فـي المسـجد إال ب

عندي يدًا فــي الصحبـة مـن أبـي بكـر ))(5).  
ثـم يتقيـأ هـذا التيجـــاني ويقــول بــأن النبــي �������������������� قــد شــك فــي أبــي بكــر؟ فيــا 

للعجــب!  
ـــه ألســنا يــا رســول  جــ ـ يقـول اإلمـام البـاجي ((... وقـول أبـي بكـر رضـي اهللا عن
ـــاهدوا علــى وجــه اإلشــفاق لمــا  اهللا باخوانـهم أسـلمنا آمـا أسـلموا وجاهدنـا آمـا ج
رأى مـن تخصيصـهم بحكـم آـــان يرجــوا أن يكــون حظــه منــه وافــرًا وأن يكــون 
حـظ جميـع مـن شـرآه فيـه مـن الصحابـة ثابتـًا فقـال أن عملنـا آعملـهم فـي اإليمـــان 
الـذي هـو األصـل والجـهاد الـذي هـو آخـر عملـهم فـهل تكـون شـهيدًا لنـا آمـــا أنــت 
شـهيدا لـــهم فقــال �������������������� بلــى ولكــن ال أدري مــا تحدثــون بعــدي، قــال قــوم إن 
ـــر فــإن المــراد بــه غــيره ممــن لــم يعلــم  الخطـاب وإن آـان متوجـهًا إلـى أبـي بك
ـــه فقــد  �������������������� بمـا آل حالـه وعملـه ومـا يمـوت عليـه وأمـا أبـو بكـر رضـي اهللا عن

ـــك لظــاهر عملــه الصــالح  أعلـم أنـه مـن أهـل الجنـة، والنبـى �������������������� شـهيد لـه بذل
ولمـا قـد أوحـي إليـه وأ ع ل ـم  مـن رضـوان اهللا تعـالى عنـه ولكنـه لمـا سـأل أبــو بكــر 
ـــن حالــه آــان الجــواب عامــا ،  واعـترض بلفـظ عـام ولـم يخـص نفسـه بالسـؤال ع
ـــد النبــي �������������������� شــيئا  ممــا يحبــط  وقـد بي ـن تخصيصـه بأنـه ليـس ممـن يحـدث بع
ــا  عملـه بمـا تقـدم وتـأخر عـن هـذا الحـال مـن تفضيـل النبـي �������������������� لـه واخبـاره بم
لـه عنـد اهللا مـن الخـير وجزيـل الثـواب وآريـــم المــآب. قــال القــاضي أبــي الوليــد 
رضـي اهللا عنـه ويحتمـل عنـدي وجـها  آخـــر، وهــو أن يكــون النبــي �������������������� قــال: 
هـؤالء أشـهد عليـهم بمـا شـاهدت مـن عملـهم فـي الجـهاد الـذي أدى إلـى قتلـــهم فــي 
سـبيل اهللا ولذلـك لـم يقـل أنـه شـهيد لمـن حضـر هـذا اليـوم وقـاتل وسـلم مـــن القتــل 
آعلـي  وطلحـة وأبـي طلحـة وغـيرهم ممـن أبلـى ذلـك اليـوم، ومـن هـو أفضـــل مــن 
ـــوم، لكنــه خــص  هــذا الحكــم بمــن شــاهد النبــي ��������������������  آثـير ممـن قتـل ذلـك الي
جـهاده إلـى أن قتـل، ويكـون علـى معنـى هـذا قولـه ألبـي بكـر رضـي اهللا عنـه: بلــى 
ـــرد بــه الحــدث المضــاد للشــريعة وإنمــا  ولكـن ال أدري مـا تحدثـون بعـدي، لـم ي
ـــة لــها، فيكــون معنــى ذلــك أن  أراد بـه جميـع األعمـال الموافقـة للشـريعة والمخالف
ـــه وأن علمــت أن منكــم مــن يمــوت  مـا تعملونـه بعـدي الأشـاهده، فـال أشـهد لكـم ب
ـــي فيقــال لــي أنــه  علـى مـا يرضـي اهللا مـن األعمـال الصالحـة، إال  أنـها لـم تعيـن ل

                                                           
(5) المصدر السابق جـ21 ص (230). 



ــــا  يجــاهد فــي الموطــن آــذا وأن الواحــد منكــم يقتــل زيــدا  أو يقتلــه عمــر ، وآم
شـاهدت مـن حـال هـؤالء، فلذلـك ال أآـون شـهيدا  لكـــم بنفــس األعمــال وتفصيلــها، 
ـــل بــالوحي  آمـا أشـهد علـى تفصيـل عمـل هـؤالء وأن شـهدت لبعضكـم بجملـة العم
واعـالم اهللا، فعلـى هـذا يكـون قولـه: ولكـن ال أدري مــا تحدثــون بعــدي متوج ــها  
إلـى جميـع الصحابـة مـن أبـي بكـر وغـيره. ( فصـل ) وقولـه: فبكـــى أبــو بكــر ثــم 
بكـى ثـم قـال أئنـا لكـائنون بعـدك، يريـد أنـــه أطــال البكــاء وآــرره وأظــهر معنــى 
بكائـه بقولـه: أئنـــا لكــائنون بعــدك آأنــه لإلشــفاق مــن البقــاء بعــد النبــي �������������������� 
ـــهم  واإلنفـراد دونـه وفقـد برآتـه ونعمـة اهللا علـى أمتـه بـه،وهـذا يـدل علـى أنـه قـد ف
ــــى ولكـــن ال أدري مـــا  أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه مــن قــول النبــي �������������������� : بل
تحدثــون بعــدي أنــه ال يخــاف أو يجــوز أن يكــون مــن أبــي بكــر حــدث يضـــاد 
ـــن ســبيل النبــي �������������������� ألن بكــاءه لذلــك آــان  الشـريعة ويخـالف بـه مـن أجلـه ع
أولـى لـه وآـان حكمـه علـى ذلـك بـأن يقـول ائنـا لمحدثـون بعـدك حدثـــا  يصــد عــن 
سـبيلك ونخـالف بـه طريقتـك ولمـا لـم يقـل ذلـك وال بكـى مـن أجلـه وإنمـا بكـى مـــن 
أجـل فراقـه النبـي �������������������� وبقائـه بعـده علمنـا أنـه فـهم منـه مـا قدمنــا ذآـره واللــــه 
ـــذا هــو قــول أهـل العلـم فـي هـذا الحديـث والــذي يظهــر جليــا  مــدى  أعلم ))(6) فه

جهــل هـذا التيجـاني بفقـه الحديـث وتحاملـه علـى الصحابـة العظــام. 
أمـا قولـه (( فقلـت: إذا آـان رسـول اهللا (ص) هـو أول مـن شـك فـي أبـي بكـــر ولــم 

يشهد عليــه ألنـه ال يـدري مـاذا سـوف يحـدث بعـده ))(7) فـأقول: 
1ـ قـد ظـهر واضحـا  لكـل عـاقل مـن خـالل الشـــروح أن النبــي �������������������� لــم يقصــد 
أبـا بكـر الصديـــق بقولــه: ال أدري مــا تحدثــون بعــدي. ولكــن آالمــه عــام علــى 

جميـع الصحابـة بخـالف هـؤالء الذيـن شـهد لـهم النبــي �������������������� . 
ــــوم يقينـــا  أن النبـــي  2ـ مــن المســلم بــه أن  اليقيــن ال ينتفــي بالشــك، ومــن المعل
ـــترمذي  �������������������� شـهد ألبـي بكـر بالجنـة فـي الكثـير مـن الروايـات، منـها مـا رواه ال
ــــائشة قـــالت: أن أبـــا بكــر دخــل علــى رســول اهللا  والطـبراني فـي الكبـير عـن ع
ــــذي رواه  �������������������� فقـــال (( أنـــت عتيـــق اهللا مـــن النـــار ))(8) وفـــي الحديـــث ال
البخاري عن أبــي موسـى األشـعري فـي جـزء منـه (( فجـاء أبـو بكـر فدفـع البـاب، 
فقلـت مـن هـذا؟ فقـال: أبـو بكـر . فقلـت علـى رسـلك، ثـم ذهبـت فقلـــت: يــا رســول 
ــــة. فـــأقبلت  حتـــى قلـــت   اهللا هـذا أبـو بكـر يسـتأذن، فقـال: ائـذن لـه وبش ــر ه  بالجن
ألبـي بــكر: ادخ ـــل ورســول  اهللا �������������������� يبش ــرك بالجنـــة  ))(9) وأخـــرج الــترمذي 

                                                           
(6) الموطأ شرح الباجي جـ3 ص (207 ـ 208). 

(7) ثم اهتديت ص (129). 

(8) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3679) والطبراني في الكبير جـ1 برقم (7 ـ 10). وراجع صحيـح الـترمذي 

برقم (2905). 
(9) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3471) جـ3. 



ـــد الرحمــن بــن عــوف قــال: قــال رســول اهللا �������������������� (( أبـــو بكــر فــي  عـن عب
ــــن علــي بــن أبــي طــالب قــال:  الجنــة و....الـخ ))(10) وأخـرج الترمــذي أيضـًا ع
آنــت مــع رســول اهللا ��������������������، إذ طلــــع أبـــو بكـــر، وعمـــر، فـــقال رســـول اهللا 
�������������������� : (( َهـَذان ســـيِّدا آــهول أهــل الجنــة، مــن األوليــن واآلخريــَن، إالالنَّبيــَن 
والُمْرســليَن، يــا علــيُّ: الُتْخِبرُهمــا ))(11)، وقــد أثبــت اهللا لــهذا الصحــابي الجليـــل 
الصحبـة لنبيـه �������������������� فـي قولـه تعـالى { إال تنصـــروه فقــد نصــره اهللا إذ أخرجــه 
ـــن إذ همـــا فــي الغــار إذ يقــول لصاحبــه ال تحــزن إن اهللا  الذيـن آفـروا ثانــي اثني
ـــي اآليــة فضــل أبــي بكــر الصديــق ألنــه انفــرد بــهذه  معنـا...} ( التوبـة 40 ) فف
المنقبـة حيـث صـاحب  رسـول ��������������������.فـــي تلــك الســفرة ووقــاه بنفســه(12)  ولــهذا 
ــــه إال أبـــابكر.  قـال سـفيان بـن عيينـة وغـيره: إن اهللا عـاتب الخلـق جميعـهم فـي نبي
وقــال: مــن أنــكر صــحبة أبـي بــكر فـهو آـافر، ألنـه آـذ ب القـرآن. ))(13) ثـم يــدع 
ـــذه  بعـد ذلـك التيجـاني أن النبـي �������������������� قـد شـك فـي أبـي بكـر! ولكـن مـن خـالل ه
ـــي �������������������� الــذي  األدلـة مـن الكتـاب والسـنة يعلـم طـالب الحـق يقينـا  ال شـكا  أن النب
شـهد ألبـي بكـر بالجنـة ال يشـك بـه قطعـا  وإال لكـان هـذا تناقضـا  منـه وحاشـاه ذلـــك 
فيكـون قولـه : ال أدري مـا تحدثـون بعـدي. علـى سـبيل اليقيـن والرؤيـة آمـــا عــاين 
ـــي أن أشــك وأن ال أفض ــل أحــدا  حتــى  ورأى شـهداء أحـد. ثـم يقـول ((... فمـن حق
ــــرف الحقيقـــة، ومـــن المعلـــوم أن هذيـــن الحديثيـــن يناقضـــان آـــل  أتبي ــن وأع
األحـاديث الـواردة فـي فضـل أبـي بكـر وعمـــر ويبطالنــها، ألنــهما أقــرب للواقــع 
ـــاضرون وآيــف ذلــك؟ قلــت:  المعقـول مـن أحـاديث الفضـائل المزعومـة: قـال الح
ــــو إننـــي ال أدري مـــاذا  أن رســول اهللا (ص) لــم يشــهد علــى أبــي بكــر وقــال ل
ـــرآن الكريــم والتــاريخ يشــهد  تحدثـون بعـدي! فـهذا معقـول جـدا  وقـد قـر ر ذلـك الق
أنـهم بد لـوا بعـده ولذلـك بكـى أبـو بكـر وقـد بـــد ل وأغضــب فاطمــة الزهــراء بنــت 
ـــه وتمن ــى أال يكــون بشــرا . أمــا  الرسـول ـ آماسـبق ـ وقـد بـدل حتـى نـدم قبـل وفات
الحديـث الـذي يقـول ( لـو وزن إيمـان أمتـي بإيمـــان أبــي بكــر لرجــح إيمــان أبــي 
بكـر ) فـهو بـاطل وغـير معقـول: وال يمكـن أن يكـون رجـــال  قضــى أربعيــن ســنة 
ـــد األصنــام أرجــح إيمانــا  مــن أمــة محمــد بأســرها،  مـن عمـره يشـرك بـاهللا ويعب
ـــها جــهادا   وفيـها أوليـاء اهللا الصـالحين والشـهداء واألئمـة الذيـن قضـوا أعمـارهم آل
فـي سـبيل اهللا، ثـم أيـن أبـو بكـر مـن هـذا الحديـث؟ لـو آـان صحيحـا  لمـا آـــان فــي 
آخـر حياتـه يتمنـى أال يكـون بشـرا . ولــو آـان إيمانـه يفـوق إيمـان األمــة مـا آـــانت 

                                                           
(10) سنن الترمذي آتاب المناقب ـ باب ـ مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم (3747). 

(11) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3665). 
(12) فتح الباري جـ7 ص (12). 

(13) منهاج السنة جـ8 ص (381). 



ـــت الرســول (ص)، تغضــب عليــه وتدعــو اهللا عليــه فــي  سـيدة النسـاء، فاطمـة بن
ــها ))(14).   آـل صـالة تصلِّي

1ـ قولـه أن هذيـن الحديثيـن يناقضـان آـل األحـاديث الـواردة فـي فضـــل أبــي بكــر 
ـــت أدري علــى أي مبــدأ اســتند فــي  وعمـر ويبطالنـها مـن أشـد أقوالـه عجبـًا! فلس
ـــل  إبطـال أحـاديث صحيحـة؟ فـالحديث الـذي يسـتند عليـه التيجـاني هـو حديـث مرس
ــن  آمـا بينـت سـابقًا فـي حيـن أنـه يـرى ضعـف الحديـث المرسـل ففـي مكـان آخـر م
ـــا أيــها النــاس إنــي ترآــت فيكــم مــا إن  آتابـه يحتـج علـى أهـل السـنة بحديـث ( ي
ــاب  أخذتـم بـه لـن تضّلـوا آتـاب اهللا وعـترتي أهـل بيتـي ) تـراه يضّعـف حديـث ( آت
ـــه حديــث مرســل!؟ فيقــول بالــهامش (( أخــرج مســلم فــي  اهللا وسـنتي ) بحجـة أن
صحيحــه والنســائي والــترمذي وابــــن ماجـــه وأبـــي داود فـــي ســـننهم الحديـــث 
ــــظ  المذآــور بلفــظ ( آتــاب اهللا وعــترتي ) مســندًا إلــى رســول اهللا (ص). أمــا لف
ـــالك  سـنتي(15) فلـم يـرد فـي أي مـن الصحـاح السـت، وأخـرج الحديـث بـهذا اللفـظ م
بـن أنـس فـي موّطئـه ونقلـه مرسـل غـير مسـند (!!!)، وأخـذ عنـه بعـد ذلـك البعــض 
آـالطبري وابـن هشـام ونقلـوه مرسـًال آمـا ورد عـن مـالك ))(16) فكيـف يحتـــج هنــا 
بـالحديث المرسـل علـى بطـالن األحـاديث الصحيحـة المسـندة؟! السـبب بســـيط أنــه 
ـــأثوم بــالقراء الكــرام فمرحــا  يريـد أن يظـهر حقيقـة إنصافـه المزعـوم وتالعبـه الم

ــة!  بالهداي
ــــي  2ـ يبــدو أن التيجــاني عنــده مــن الشــجاعة العلميــة فــي إثبــات األحــاديث الت
يـهواها فتتحـول إلـى أحـاديث مسـندة فـي نظـره، أمـا األحـاديث التـي تثبـت فضـــائل 
الصحابـة فليـس عنـده هـذه الشـجاعة العلميـة فـي نقدهـا سـندا  ومتنـا  فتتحـــول بــدون 
ـــل  مقدمـات إلـى أحـاديث باطلـة ولـو آـانت مـن أصـح األسـانيد! وأقـول إذا آـانت آ
األحـاديث التـي تذآـر فضـائل أبـي بكـر باطلـة فـأظن أن شـهادة اهللا سـبحانه بفضـــل 
أبـي بكـر وتقـواه وبصحبتـه النبـي �������������������� ليسـت بـــاطال !؟ فشــهادة اهللا هــذه ألبــي 
بكــر تقتضــي أن أحــاديث فضــائل أبــي بكــر صحيحــــة وهـــذه قضيـــة منطقيـــة 
ـــهارة ال بــد أن يشــهد لــه النبــي  ومعقولـة جـدا ، ألن مـن شـهد اهللا لـه بـالتقوى والط

�������������������� بذلـــك. 

3ـ أمـا قولـه أن الرسـول ��������������������لـم يشـهد علـى أبـي بكـــر وقــال لــه إننــي ال أدري 
ماذا  تحدثون بعدي.   

ـــا قــال لــه أبــو  قلـت: بـل الرسـول �������������������� شـهد ألبـي بكـر فـي هـذا الحديـث عندم
بكـر ألسـنا يـا رسـول اهللا إخوانـــهم أســلمنا آمــا أســلموا وجاهدنــا آمــا جــاهدوا؟! 
ـــك ولكنــه اســتدرك بأنــه ال يعلــم مــا  فقـال لـه: بلـى! فـهذه شـهادة منـه �������������������� بذل

                                                           
(14) ثم اهتديت ص (129 ـ 130). 

(15) سنبين صحة هذا الحديث في موضعه. 

(16) ثم اهتديت ص (151 ـ 152). 



سـيكون منـهم علـــى ســبيل الرؤيــة والتعييــن باإلضافــة إلــى أن ســياق الجملــة ال 
يستسـاغ بالغيـًا فكيـف يقـــول التيجــاني أن الرســول �������������������� لــم يشــهد علــى أبــي 
بكـر ويقـول لـه أننـي ال أدري مـا تحدثـون بعـدي، فكيـف يخـاطب أبـا بكـــر بصيغــة 
ـــترض بلفــظ عــام  الجمـع وهـو مفـرد، بـل ألن أبـا بكـر خاطبـه بصيغـة الجمـع واع
ولـم يخـص نفسـه بالســـؤال عــن حالــه، آــان الجــواب عامــًاوعلى أقــل تقديــر أن 
ـــن أبــي طــالب آــان  يكـون هـو مـن ضمـن المخـاطبين، وبمـا أننـا علمنـا أن عليـًا ب
مـن المقـاتلين فـي أحـد ولـم يستشـهد فيـها فعلـى ذلـك ال بـد أن يشـــمله الخطــاب ألن 
النبـي �������������������� ال يعلـم مـا سـيحدث لـه بعـده مثلـه آمثـل بقيـــة المخــاطبين فكــل مــا 
بنـاه التيجـاني الوبـّي علـى هـذا الحديـث مـن الطعـن علـى أبـي بكـــر وعمــر يدخــل 
فيه علــي!! فـهذا معقـول جـدًا؟! أمـا قولـه ( وقـد قـرر ذلـك القـرآن الكريـم والتـاريخ 
ـــرآن أن  يشــهد أنــهم بّدلوابعــده...)!!! فهـــذا مــن أقبــح الكــذب إذ آيــف يقــرر الق
ـــي تــدل علــى هــذا التخــرص فلــو آــانت  الصحابـة بدلـوا ؟! فـأين هـذه اآليـات الت
ـــة؟! وأمــا إذا ادعــى أنــه  عنـده بينـة ألتـى بـها اللـهم إن آـان يقصـد مصحـف فاطم
بّيـن هـذه الكذبـــة فــي فصــل رأي القــرآن فــي الصحابــة فقــد دحضــت افتراءاتــه 
بحـول اهللا تعـــالى وفضلــه منــه بمــا يقنــع آــل مــن يريــد الحــق ويرتضيــه وأمــا 
بالنسـبة لمـا قـرره القـرآن حقـا  فيتضـح فـــي قولــه تعــالى { لكــن الرســول والذيــن 
آمنــوا معــه جــاهدوا بأموالــهم وأنفســــهم وأولئـــك لـــهم الخـــيرات وأولئـــك هـــم 
ـــوز  المفلحـون، أعـد  اهللا لـهم جنـات تجـري مـن تحتـها األنـهار خـالدين فيـها ذلـك الف
العظيـــم } ( التوبـــة 88 ـ 89 ) فأســـأل هـــذا التيجـــاني المـــهتدي هـــل هـــــؤالء 
ـــا قــد بلغــا  المذآـورون فـي اآليـة هـم علـي وابنـاه الحسـن والحسـين اللـذان لـم يكون
ـــة إلــى الثالثــة أو الســبعة الذيــن يبقــي الرافضــة علــى صحبتــهم  الحلـم؟ باإلضاف
ــــان  للنبــي �������������������� عــدا جميــع الصحابــة وفــي مقدمتــهم أبــو بكــر وعمــر وعثم
ــــن  وطلحــة والزبــير؟! وهــل الرســول �������������������� جــاهد المشــرآين فــي بــدر والذي
وصـل تعدادهـم إلـى ألـف مقـاتل، وفـي أحـــد وآــانوا ثالثــة آالف مقــاتل، وغيرهــا 
مـن الغـزوات بـهؤالء النفـــر الذيــن لــم يتجـــاوزوا العشــرة يــا تيجــاني؟!؟ وقولــه 
تعـــالى { والســـابقون األولـــون مـــن المـــهاجرين واألنصـــار والذيـــن اتبعوهــــم 
بإحسـان رضـي اهللا عنـهم ورضـوا عنـه وأعـد  لـــهم جنــات تجــري تحتــها األنــهار 
خـالدين فيـها أبـدا  ذلـك الفـوز العظيـم } ( التوبـة 100 )، فنسـأل التيجـــاني مــن هــم 
الســابقون األولــون مــــن المـــهاجرين واألنصـــار؟!.. هـــل هـــم علـــي والســـبعة 
المرضيـون عندآـــم؟!! ســبحان اهللا فــواهللا لســت أدري آيــف ي ــهدى البعــض إلــى 
عقيــدة تخــالف النقــول وتــهين العقــول؟!، فأســــأل اهللا الكبـــير المتعـــال أن يقينـــا 
ـــرور مــا يــرددون مــن أباطيلــهم وجميــع المســلمين  شـرور هـؤالء المرجفيـن وش

ــن.  اللهم آمي
ـــوا مــن ديــارهم وأموالــهم  4ـ يقـول اهللا سـبحانه { للفـقراء المـهاجرين الذيـن أ خرج
يبتغـون فضـال  مـن اهللا ورضوانـا  وينصـرون اهللا ورســـوله أولئــك هــم الصــادقون، 



ـــهم وال يجــدون فــي  والذيـن تبـوؤا الـدار واإليمـان مـن قبلـهم يحبـون مـن هـاجر إلي
صدورهـم حاجـة ممـا أوتـوا ويؤثـرون علـى أنفسـهم ولـو آـان بـهم خصاصـة ومـــن 
يــوق شــّح نفســه فؤلئــك هــم المفلحــون } ( الحشـــر 8 ـ 9) وإننـــي لـــن أســــأل 
ـــأوفر عليــه الجــواب وســأدع اإلمــام الرابــع  التيجـاني فيمـن تعنيـهم هـذه اآليـة وس
عنـد االثنـي عشـرية وهـو علـّي بـن حســـين يجيــب عــن ذلــك فقــد روى عالمتــهم 
علـّي بـن أبـي الفتـح األربلـي فـي آتابـه ( آشـف الغّمـة فـــي معرفــة األئمــة ) عــن 
علـي بـن الحسـن أنـه (( قـدم عليـه نفـر مـــن أهــل العـــراق فقالـــوا فــي أبــي بكــر 
ـــهم: أال  وعمــر وعثمــان رضــي اللـــه عنــهم، فلمــا فرغــوا مــن آالمــهم، قــال ل
تخــبروني أنتــم { المــهاجرون األولــون الذيــن أخرجــوا مــن ديــارهم وأمـــــوالهم 
ـــم الصــادقون  يبتغـون فضـًال مـن اللــه ورضوانـًا وينصـرون اهللا ورسـوله أولئـك ه
}؟ قـالوا: ال، قـال: فـأنتم { الذيـن تبـــوأوا الــدار واإليمــان مــن قبلــهم يحبــون مــن 
هـاجر إليـهم وال يجـدون فـي صدورهـم حاجـة ممـا أوتـوا ويؤثـــرون علــى أنفســهم 
ولـو آـان بـهم خصاصـة }؟ قـالوا: ال، قـال: أمـا أنتـم قـد تـبرأتم أن تكونـوا مـن أحــد 
هذيـن الفريقيـن وأنـا أشـهد أنكـم لسـتم مـن الذيـن قـال اهللا فيـهم { والذيـن جـــاؤا مــن 
ـــا وإلخواننــا الذيــن ســبقونا باإليمــان وال تجعــل فــي  بعدهـم يقولـون ربنـا اغفـر لن
ــام  قلوبنـا غـال  للذيـن آمنـوا } أخرجـوا عنـي فعـل اهللا بكـم ))(17)! فـهذا هـو قـول اإلم
ـــهم  الرابــع فيمــن نزلــت فيــهم هــذه اآليــات، وهــو يــرد علــى مــن أغلقــت عقول
ـــر وعمــر وعثمــان فأخرســهم بــهذه  وعم يـت أبصـارهم، فـأخذوا يطعنـون بـأبي بك

اآليات البينــات، فـأقول للتيجـاني هـل مـا زلـت تصـدق أنـك قـد اهتديـت؟؟! 
5ـ وأمـا قولـه ( أمـا الحديـث الـذي يقـول ( لـو وزن إيمـان أمتـي بأيمـان أبـي بكــر ) 
فـهو بــاطل وغـير معقــول وال يمكـن أن يكــون رجــــال  قضــى أربعيــن ســنة مــن 
ـــخ،  عمـره يشـر ك بــاهللا ويعبــد األصنــام أرجــح إيمانــا  مــن أمـة محمـد بأسـرها..أل

ولإلجابة علــى ذلـك أقـول: 
ـــاني أبطــل حديثــا  ال لشــئ ســوى أن عقلــه الواعــي ال  أـ  يالحـظ القـارئ أن التيج
ـــو  يقبلــه، فمعنــى ذلــك أن علــم الجــرح والتعديــل علــم ال قيمــة لــه ألن العقــل ه
الحـاآم الـذي يحكـم علـــى الحديــث بــالقبول أو الــرد، وهــذا يعنــي أيضــا  أنــه لــو 
اختلـق البعـض أحـاديث مدعيـا  أنـها مـن فـــم الرســول �������������������� واستســاغتها عقــول 
بعضـــهم ألصبحـــت أحـــاديث صحيحـــة؟! وهـــذا القـــول ســـيفتح البـــاب علــــى 
ـــهم للطعــن بالســنة بحجــة أن عقولــهم الصدئــة ال  مصراعيـه للمستشـرقين وأفراخ
تستسـيغ أحـاديث الرسـول �������������������� بفضـــل العلــم الجديــد الــذي اســتحدثه المجتــهد 
ـــول األحــاديث أو ردهــا؟! فــابحث أخــي القــارئ بعــد ذلــك عــن  التيجـاني فـي قب

ــك؟؟!  دين
ـــر فقــد رواه أســحاق  ب ـ أمـا الحديـث (لـو وزن ...) فـهو حديـث موقـوف علـى عم
بـن راهويـه والبيـهقي فـي الشـعب بسـند صحيـح عنـه (( وروايـة عـن عمـــر هذيــل 

                                                           
(17) آشف الغمة جـ2 ص (291) تحت عنوان ( فضائل اإلمام زين العابدين ). 



ـــي زيــادات  بـن شـرحبيل، وهـو عنـد ابـن المبـارك فـي الرهـد، ومعـاذ بـن المثنـى ف
ـــه،  مسـند مسـدد، وآـذا أخرجـه ابـن عـدي فـي ترجمـة عيسـى بـن عبـد اهللا مـن آامل
ـــردوس، معــًامن حديــث ابــن عمــر مرفوعــًا، بلفــظ: ( لــو وضــع  وفـي مسـند الف
أيمان أبي بكـر علـى إيمـان هـذه األمـة لرجـح بـها )، وفـي سـنده عيسـى بـن عبـداهللا 
ـــدي أيضــًا مــن  بـن سـليمان، وهـو ضعيـف، لكنـه لـم ينفـرد بـه، فقـد أخرجـه بـن ع
طريـق غـيره بلفـظ: ( لـو وزن إيمـان أبـــي بكــر بإيمــان أهــل األرض لرجحــهم ). 
ولـه شـاهد فـي السـنن أيضـًا، عـن أبـي بكـرة مرفوعـًا: أن رجـــًال قــال: يــا رســول 
اهللا، رأيـت آـأن ميزانـا  أنـزل مـن السـماء فوزنـت أنـت وأبــو بكـر فرجحـــت أنــت، 
ـــي فرجــح، الحديــث ))(18)، وعلــى ذلــك إن آــانت هــذه  ثـم وزن أبـو بكـر بمـن بق
الروايـة فـي رفعـها إلـى الرســـول �������������������� ضعــف ولكــن حديــث أبــي داود يشــهد 
ـــى العمــوم فــأبو بكــر الصديــق مــن أآــثر النــاس إيمانــا وتقوى  لـها بالصحـة وعل

ــا !  وصالح
ت ـ أمـا قــوله ( وال يمكـن أن يكـون رجــل قـضى أربعيـن سـنة مـن عمـــره يشــرك 
بــاهللا ويعبــد األصنــام أرجــح إيمانــا  مــن أمــة محمــد بأســرها، وفيــها أوليـــاء اهللا 
الصـالحين والشـهداء واألئمـة الذيـن قضـوا أعمـارهم آل ـها جـهادا  فـــي ســبيل اهللا ). 

ــك مـن وجـوه:  وجواب ذل
ــــاهللا ويعبـــد  1ـ آيــف علــم التيجــاني أن أبــا بكــر قضــى أربعيــن ســنة يشــرك ب
ـــذي  األصنــام، فــهل جــاء ببينــة علــى دعــواه هــذه بــدل أن يتقيــأ هــذا الكــذب ال
ـــد مؤمنــا  قبــل مبعــث النبــي �������������������� وآــانوا  اسـتمرأه؟ فـإن احتـج أنـه لـم يكـن أح
يعبـدون األصنـام  وال شـك أن أبـا بكرآـــان واحــدا  منــهم. قلــت: وآذلــك الصبيــان 
آـانوا يعبـدون األصنـــام آعلــي  ألن الصبــي المولــود بيــن أبويــن آــافرين يجــري 
ـــاق المســلمين وفــي الحديــث أن رســول اهللا �������������������� قــال ((  عليـه حكـم الكفـر باتف
مـا مـن مولـود  إال يولـد علـى الفطـرة، فـأبواه ي هو دانـــه، أو ينص رانــه، أو يمج ســانه، 
آمـا ت ن ت ـج البهيمـة بهيمـة  جمعـاء، هـل ت حسـون فيـها مـن ج د عـــاء ))(19)، وإن اد عــى 
ـــس مثــل آفــر البــالغ، قلــت وال إيمــان الصبــي مثــل  التيجـاني أن آفـر الصبـي لي
ـــر مخرجــا  لــه مــن الكفــر باتفــاق المســلمين، وأمــا  إيمـان البـالغ، فإسـالم أبـي بك
إسـالم علـي فـهل يكـون مخرجـا  لـه مـــن الكفــر علــي قوليــن مشــهورين ومذهــب 
ـــابكر  الشـافعي أن إسـالم الصبـي غـير مخـرج لـه مـن الكفـر(20) باإلضافـة إلـى أن أب
لـم يتلعثـم عنـد إسـالمه فعـن محمـد بـن أبـي بكـر أن رسـول اهللا �������������������� قـال (( مـــا 
عرض ت اإلســالم علـى أحـد، إال آـانت لـه عنـده آبـوة وتـردد، غـير أبـي بكـر، فإنـه 
لـم يتلعثـم ))(21) والغريـب فـي األمـــر أن الشــيعة االثنــي عشــرية يــروون أن عليــا  

                                                           
(18) المقاصد الحسنة للسخاوي برقم (908) ص (555). 

(19) صحيح البخاري آتاب الجنائز برقم (1293). 

(20) راجع منهاج السنة جـ8 ص (286). 

(21) راجع الشيخان أبو بكر الصديق للبالذري ص (21). 



ـــال ((... إن هــذا  تـرّدد فـي قبـول اإلسـالم وطلـب اإلمـهال مـن الرسـول �������������������� وق
مخالف ديــن أبـي، وأنـا أنظـر فيـه ))(22)!؟ 

ـــه ســجد لصنــم قــط ((  2ـ أمــا بالنسـبة لعبــادة أبـي بكـر لألصنـام فإنـه لـم يثبـت أن
قـال أبـو بكـر رضـي اهللا عنــه فــي مجمــع مــن أصحــاب رســول اهللا ��������������������. مــا 
ــانطلق  سـجدت لصنـم قـط، وذلـك أنـي لمـا نـاهزت الحكـم أخذنـي أبـو قحافـة بيـدي ف
بـي إلـى ُمخـــدع فيــه األصنــام، فقــال لــي: هــذه آلــهتك الشــّم العوالــي، وخّالنــي 
ـــم يجبنــي، فقلــت: إنــي  وذهـب، فدنـوت مـن الصنـم وقلـت: إنـي جـائع فـأطعمني فل
عـار فاآسـني فلـم يجبنـي، فـألقيت عليـه صخـرة فخـــّر لوجهــه ))(23) فكيــف يدعــي 
ــاني األنـوك علـى أبـي بكـر أنـه قضـى أربعيـن سـنة يشـرك بـاهللا ويعبـد  إذًا هذا التيج
األصنـام!؟... وبالنسـبة لعلـي وأنـه سـجد لصنـم أم ال فليـس عندنـــا نقــل يثبــت ذلــك 
ـــزم بعــدم ســجوده لألصنــام وألن  أهــل قريــش آــانوا يســجدون لألصنــام  فـال نج

الرجـال والنسـاء والصبيـــان! 
ـــرك بــاهللا ويعبــد األصنــام فمــا  3ـ ولـو فرضنـا أن أبـا بكـر مكـث أربعيـن سـنة يش
ـــا يقــول  مـن شـك أن المشـرك إذا تحـول لإلسـالم فـإن اهللا يغفـر لـه مـا قـد سـلف آم
ـــد ســلف } ( األنفــال 38  اهللا سـبحانه { قـل للذيـن آفـروا إن ينتـهوا يغفـر لـهم مـا ق
ـــرو بــن العــاص عندمــا جــاء  ) وفـي الحديـث الطويـل أن النبـي �������������������� أخـبر عم
للنبــي �������������������� يريــد اإلســالم ولكنــــه إشـــترط أن يغفـــر اهللا لـــه فقـــال له النبـــي 
�������������������� (( أمــا علمــــت أن اإلســـالم يهــــدم مــــا آـــان قبلـــه؟...))(24). فاعتنــــاق 

اإلنسـان لإلسـالم ي ج ـب  مـا اقترفـه وأصابـه ويمحــوه. 
ـــد روى إمامــهم الكلينــي فــي  4ـ وهـذه الحقيقـة يؤآدهـا أيضـا  الرافضـة اإلماميـة فق
آتابـه ( أصـــول الكــافي ) تحــت ( بــاب ) ـ أنــه ال يؤاخــذ المســلم بمــا عمــل فــي 
الجاهليـة ـ فعـن أبـي جعفـر عليـه السـالم قـال (( إن  ناســـا  أتــوا رســول اهللا �������������������� 
بعدمـا أسـلموا فقـالوا: يـا رسـول اهللا أيؤخـذ الرجـل منـا بمـا آـان عمـل فـي الجاهليــة 
بعـد إسـالمه؟ فقـال لـهم رســـــول اهللا �������������������� : مـــن حســن إســالمه وصـــح  يقيــن 
ـــم يؤاخــذه اهللا تبــارك وتعـــالى بمــا عمـــل فــي الـــجاهلية، ومــن س ــخ ف   إيمانـه ل
إسـالمه ولـم يصـــح  يقيــن إيمانــه أخــذه اهللا تبــارك وتعــالى بــاألو ل واآلخــر ))(25) 
وحتـى التيجـــاني نفســه يعــترف بــهذه الحقيقــة فيقــول (( وليســت لــي أي عــداوة 
ـــر (!) وال لعمــر وال لعثمــان وال لعلــي وال حتــى لوحشــي قــاتل سيــــدنا  ألبـي بك
حمــزة مــا دام أنـه أســلم واإلســالم يجــــب مـــا قبلــه وقــد عفــى عنــه رســول اهللا 

                                                           
(22) سعد السعود ألبي القاسم علي بن موسى المعروف بابن طاووس ص (216) مكتبة الرضى ط. قم 

ـــد الرحمــن  (23) راجــع التـاريخ اإلسالمــي لمحمــود شـاآر جــ3 ص (31) ومختصــر المحــاسن المجتمعـة لعب

الصفوري ص (38). 
(24) صحيح مسلم مع الشرح آتاب اإليمان ـ باب ـ هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية برقم (192). 

(25) أصول الكافي جـ2 ص (333). 



ـــه، واإلســالم بجــب مـــا قبلــه؟  (ص) ))(26)!؟ فكيـف يؤاخـذ أبـو بكـر  علـى جاهليت
الجواب واضح وهو أنـه ليسـت لـه أي عـداوة ألبـي بكـر؟؟!  

5ـ (( أنـه ليــس آـل مـن ولـد علـى اإلسـالم بـأفضل ممـن أسـلم بنفســـه آــأبي بكــر 
ـــرن األول  وعمـــر، بـــل قـــد ثبــت بــالنصوص المستفيضـــة أن خــير القــرون الق
وعامتـهم أسلمــوا بأنفسهــم بعـد الكفـر، وهـم أفضـل مـن القـرن الثـاني الذيـن ولــدوا 

ـــالم))(27).   على اإلس
جــ ـ أمـا إدعـاؤه أن أبـا بكـر ال يمكـن أن يكـون أرجـح إيمانـا  مـن أمـة محمـد وفيــها 
أوليـاء اهللا الصـالحين والشـهداء واألئمـة الذيـن قضـــوا أعمــارهم آلــها جــهادا  فــي 
سـبيل اهللا. قلـت: ال يشـك أي منصـــف أن أبــا بكــر الصديــق رضــي اهللا عنــه مــن 
آبـار أوليـاء اهللا الصـالحين واألئمـة المـهتدين الذيـن قضـــوا أعمــارهم آلــها جــهادا  
فـي سـبيله فـهو مـن أحـب وأقـــرب النــاس إلــى ســيد األوليــاء والصــالحين محمــد 
�������������������� لدرجـة أنـه آـان يغضـب لمـن يـؤذي أبـا بكـــر فقــد أخــرج البخــاري فيــى  
ــــي  صحيحــه عــن أبــي الــدرداء رضــي اهللا عنــه قــال (( آنــت جالســا  عنــد النب
�������������������� ، إذ أقبـل أبـو بكـر آخـذ بطـرف ثوبـه حتـى أبـدى عـن رآبتيـه، قفـال النبــي 

�������������������� : أمـا صـاحبكم فقـد غـامر، فسـل م وقـــال: يــا رســول اهللا، إنــي آــان بينــي 
وبيـن ابـن الخطـاب شـيء ، فأسـرعت إليـه ثـــم ندمــت ، فســألته أن يغفــر لــي فــأبى 
ـــأتى  علـى ، فـأقبلت إليـك. فقـال: يغفـر اهللا لـك ياأبـابكر ( ثالثـا  ). ثـم  إن عمـر نـدم، ف
ـــل  مـنزل أبـي بكـر فسـأل: أثـم  أبـو بكـر؟ فقـالوا: ال. فـأتى إلـى النبـي �������������������� ، فجع
وجـه النبـي �������������������� يتمع ـر ، حتـى أشـــفق أبــو بكــر فجثــا علــى رآبتيــه فقــال: يــا 
ـــت أظلــم ( مرتيــن ). فقــال النبــي �������������������� : إن اهللا بعثنــي  رسـول اهللا، واهللا أنـا آن
ـــاني بنفســه ومالــه، فــهل أنتــم  إليكـم، فقلتـم: آذبـت ، وقـال أبـو بكـر: صـدق ، وواس
تـارآو لـي صـاحبي؟ ( مرتيـن ) فمـا أوذي بعدهـا ))(28) وعـن أبـــي عثمــان قــال (( 
ـــاص رضــي اهللا عنــه أن  النبــي �������������������� بعثــه علــى جيــش  حد ثنـي عمـرو بـن الع
ـــن  ذات السالســل، فأتيتــه فقلــت: أي النــاس أحــب  إليــك؟ قــال: عائشــة. فقلــت م
الرجـال؟ قـال: أبوهـا، قلـت ثـم مـن؟ قـال: ثـم عمـر بـن الخطـاب، فعد رجـــاال  ))(29). 
ـــد بــن الحنفيــة ـ  وهـذا رأي علـي  بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه أيضـا ، فعـن محم
ـــال (( قلــت ألبــي: أي النــاس خــير  بعــد رســول اهللا �������������������� ؟  وهـو ابـن علـي  ـ ق
قال: أبــو بكـر. قلـت ثـم مـن؟ قـال: ثـم عمـر. وخــشيت أن يــقول عثمـان، قلــت: ثـم 
ـــان أبــو بكــر أآــثر الصحابــة  أنـت؟ قـال: مـا أنـا إال رجـل مـن المسـلمين ))(30) وآ

                                                           
(26) ثم اهتديت ص (80). 

(27) منهاج السنة بتصرف جـ8 ص (284). 

(28) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3461). 

(29) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3462). 

(30) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3468). 



ـــد أخــرج مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي هريــرة قــال: قــال  عمـًال للصالحـات فق
رسـول اهللا �������������������� (( مـن أصبـح منكـم اليـوم صائمـًا؟ قـــال أبــو بكــر: أنــا، قــال: 
ـــم اليــوم مســكينًا؟  فمـن تبـع منكـم اليـوم جنـازة؟ قـال أبـو بكـر: أنـا، قـال: فمـن أطع
قـال أبـو بكـر: أنـا، قـال: فمـن عـاد منكـم اليـوم مريضـًا؟ قـال أبـو بكــر: أنــا، فقــال 
ـــا اجتمعــن فــي امــرٍئ إال دخــل الجنــة ))(31) إضافــة إلــى  رسـول اهللا �������������������� : م
شــهوده جميــع الغــزوات مــع النبــي �������������������� ومباشــرته األهــوال التــــي آـــان (( 
يباشـرها النبـي �������������������� مـن أول اإلسـالم إلـى آخـره، ولـم يجبـــن ولــم يحــرج ولــم 
ــــى المخــــاوف، يقــــي النبـــي �������������������� بنفســـه، يجـاهــــد  يفشــل، وآــان يقــدم عل
ـــك آلــه مْقــِدم ))(32)  المشـرآين تـارة بيـده وتـارة بلسـانه وتـارة بمــاله، وهـو فـي ذل
وعـن علـي رضـي اهللا عنـه قـال (( قــال لـي رسـول اللــه �������������������� يـوم بـدٍر وألبــي 
بكـر: مـع أحدآمـا جــبريل، ومـع اآلخــر ميكـــائيل، وإســـرافيُل ملــٌك عظيــم يشــهد 
ـــة الواضحــة يّتضــح لكــل طــالب  القتـال أو يكـون فـي القتـال ))(33) فبعـد هـذه األدل
ـــي  للحـق أن أبـا بكـر آـان مـن آبـار أئمـة الديـن و أوليائـه الصـالحين، المجـاهدين ف
سـبيل اهللا، ولعـل التيجـاني ال يقتنـع بـهذه الحقـائق الواضحـــة فــاضطر إليــراد رأي 
أحـد آبـار األئمـة االثنـي عشـرية لتصبـح الحقـائق دامغـــة وحجــًة علــى المكــابرين 
والمعــاندين وسلســبيال  للمطمئنيــن المهتـــدين، فقـــد أورد أبـــي الحســــن األربلـــي 
االثنـي عشـري فـي آتابـه ( آشـف الغمـة ) عـن (( عـروة بـن عبـد اهللا قـال: ســـألت 
أبـا جعفـر محمـد بـن علـي عليـهما السـالم عـن حليـة السـيوف، فقــال: ال بــأس بــه، 
ـــت: فتقــول: الصديــق؟ قــال:  قـد حل ـى أبـو بكـر الصديـق رضـي اهللا عنـه سـيفه، قل
ــن  فوثـب وثبـة واسـتقبل القبلـة وقـال: نعـم الصديـق، نعـم الصديـق، نعـم الصديـق فم
ـــي اآلخــرة ))(24) فــهل  لـم يقـل لـه الصديـق فـال صـد ق اهللا لـه قـوال  فـي الدنيـا وال ف
يرتــدع التيجــاني ويكفينــا إيــرادا  لألدلــة المكذوبــة علــى هدايتــه؟؟!، وأمــا بقيــــة 
ـــه فيمــا ســبق والحمــد هللا  آالمـه فـي هـذا المبحـث فقـد رددنـا عليـه بحـول اهللا وقوت

أوال  وأخـــيرا . 

                                                           
(31) مسلم مع الشرح ـ باب ـ فضائل الصحابة برقم (1028). 

(32) المنهاج جـ8 ص (79). 

(33) مسند أبي يعلى جـ1 برقم (340) مسند علي بن أبي طالب وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(24) آشف الغمة لألربلي جـ2 ص (360). 



رابعـًاـ موقفـه مـن أبــي بكـر فـي مبحـث أسـباب اإلسـتبصار والـرد عليـه فـــي ذلــك 
:  أـ النص علــى الخالفـة:  

ــــق  يتحــدث التيجـــاني عــن األســباب التــي دعتــه لإلســتبصار إلــى الطريــق الح
فيقـول (( أمـا األسـباب التـي دعتنـي لالســـتبصار فكثــيرة جــدًا وال يمكــن لــي فــي 

هذه العجالــة إّال ذآـر بعـض األمثلـة منـها: 
1ـ النـص علـى الخالفـة: لقـد آليـت علـى نفسـي عنـد الدخـول فـي هـذا البحــث أن ال 
أعتمـد إّال مـا هـو موثـــوق عنــد الفريقيــن وأن أطــرح مــا انفــردت بــه فرقــة دون 
أخرى، وعلى ذلـك أبحـث فـي فكـرة التفضيـل بيـن أبـي بكـر وعلـي بـن أبـي طـالب 
ـــاب  وأّن الخالفــة إّنمــا آــانت بــالنص علــى علــي آمــا يّدعــي الشــيعة أو باإلنتخ

والشـورى آمـا يّدعـي أهـل السـنة والجماعــة. 
والبـاحث فـي هـذا الموضـوع إذا تجـر د للحقيقـة فإن ـه سـيجد النـص علـــى علــي بــن 
ـــال  أبـي طـالب واضحـا  جليـا  آقولـه (ص): ( مـن آنـت مـواله فـهذا علـي مـواله ) ق
ذلـك بعدمـا انصـرف مـن حجـة الـوداع فع قـد لعلـي موآـب للتهنئـة حتـى أن  أبـا بكــر 
ـــي  نفسـه وعمـر آانـا مـن جماعـة المـهنئين لإلمـام يقـوالن )  :بـخ بـخ لـك يـا ابـن أب
ـــص مجمــع عليــه  طـالب أصبحـت وأمسـيت مولـى آـل مؤمـن ومؤمنـة ). وهـذا الن
مــن الشــيعة والســن ة، ولــم أخــر ج أنــا فــي البحــث ـ هــــذا ـ إال مصـــادر الســـن ة 
والجماعـة ومـع ذلـك لـــم أذآــر المصــادر آلــها فــهي أآــثر بكثــير ممــا ذآــرت، 
ـــو القــارئ إلــى مطالعــة آتــاب الغديــر  ولإلطـالع علـى المزيـد مـن التفصيـل ادع
للعال مـة األمينـي وقـد طبـع منـه ثالثـة عشـر مجلــدا  يحصـــي فيهـــا المنصــف رواة 

هـذا الحديـث مـن طريـق أهـل السـنة والجماعــة ))(1).  

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (135ـ 136). 



فأقول لــهذا الدعـي: 
ـــة باالنتخــاب والشــورى فــهذا  1ـ بالنسـبة لقولـه أن أهـل السـنة يقولـون بـأن الخالف
قـول ليـس صحيحـًا، ألن أهـل السـنة اختلفـوا فـي خالفـة أبـي بكـر، فقـــالت جماعــة 
ــرى  ان خالفـة أبـي بكـر ثبتـت بـالنص الجلـي أو الخفـي، فـي حيـن قـالت جماعـة أخ
مـن أهـل السـنة أن الخالفـة آـانت بموافقـة أهـل الحـل والعقـد، وقـد اسـتدل الطـــرف 
األول علـى وجـود النـص بالخالفـــة علــى أدلــة قويــة(2)، وعلــى العمــوم يجــب أن 
ُيعلـم أن مـا يقولـه هـذا التيجـــاني مــن أّن أهــل الســنة يجعلــون الخالفــة بالشــورى 
ليـس قـول الجميـع، فـإن آـان حقـًا فـهو قـول بعضـهم، وإن آـان الحـق هـــو بــالنص 
ـــم يخــرج الحــق عــن  الجلـي أو الخفـي فـهو قـول البعـض اآلخـر فعلـى التقديريـن ل

ــنة.  أهل الس
2ـ أمـا قولـه أن الشـيعة ( الرافضـــة ) يدعــون بــأن الخالفــة آــانت بــالنص علــى 
ـــه مســتندين علــى عــدة أحــاديث فــهذا ادعــاء  علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عن
فاسـد ألنـهم يسـتندون علـى أدلـة واهيـة ويسـتدلون علـى ألفـاظ ال تـدل أبـدًا إلـــى مــا 
ذهبـوا إليـه وسـيأتي تفصيـل ذلـك قريبـًا، ومـن جـــانب آخــر لــو فرضنــا أن القــول 
ـــه الشــيعة  بـالنص علـى الخالفـة هـو الحـق لـم يكـن لـهذا األمـر دليـل علـى مـا يدعي
ـــد المطلــب يدعــون  االثنـي عشـرية، فـإن الراونديـة القـائلين بإمامـة العبـاس بـن عب
النـص الثـابت عليـه آمـا يدعـي الرافضـة بـأن النـص الثـابت هـو فـي علـــي، يقــول 
ـــو يعلــى: (( واختلــف الراونديــة فذهــب جماعــة منــهم إلــى أن النبــي   القـاضي أب
نـص  علـى العبـاس بعينـه واســمه، واعلــن ذلــك وآشــفه وصــر ح بــه، وأن األمــة 
ــــال:  جحـدت هـذا النـص وارتـد ت وخـالفت أمـر النبـي �������������������� عنـادا . ومنـهم مـن ق
ـــذا االدعــاء  إن النـص علـى العبـاس وولـده مـن بعـده إلـى أن تقـوم السـاعة ))(3) وه
ـــن ال دليــل علــى أي منــهما ولــم يقــل  مثـل إدعـاء الرافضـة وينـاظره، وآـال القولي
بهما أحــد مـن أهـل العلـم قاطبـة بخـالف النـص علـى أبـي بكـر الـذي يعض ـده أقـوال 

ــم.  أهل العل
3ـ أمـا قــوله أن البـاحث  عـــن الموضــوع إذا تجــر د للحقيقــة فإنــه ســيجد النــص 
علـى علـي  بـن أبـي طـالب واضـح جلـي  آقولـــه �������������������� ( مــن آنــت مــوالة فــهذا 

علي  مــواله ). وللـرد علـى ادعائـه أقـول: 
أ ـ إختلـف أهـل الحديـث فـي تصحيـح وتضعيـف هـــذا الحديــث فمنــهم مــن ضعفــه 
ومنــهم مــن حس ــنه والــذي أراه حقــا  أن الحديــث صحيــح وثــابت عــن الرســــول 
��������������������  وال أســتطيع أن أضعــــف هـــذا الحديـــث بالـــهوى آمـــا يضعـــف هـــذا 
التيجــاني األحــاديث التــــي ال يرغـــب فيـــها أو يراهـــا تخـــالف خزعبـــالت وإال 
فالمسـألة بسـيطة ألهـل األهـواء، وهـذا لمـن أنصـــف وعلــم أن أهــل الســنة يقفــون 

عنـد النصـوص الحديثيـة ويثبتونـها إن آـانت صحيحـة اإلسـناد والمتـــن. 
                                                           

(2) راجع هذه األدلة ص (51 ـ 52). 

(3) المنهاج جـ1 ص (500). 



ـــدو أن  ب ـ وادعـاء التيجـاني بـأن الحديـث نـص واضـح وجلـي علـى علـّي فـأقول يب
الكــالم ال يحتـــاج إلــى آثــير عنـــاء، فمــن الســهل علــى أي إنســان فضــًال عـــن 
التيجــاني! أن يقـول مـا يريـد، فـــالكالم ال يشــترى بالمــال أو يبــاع، فليــس الكــالم 
ـــذا الحديــث واضــح  بحــد ذاتـه يعتـبر دليـًال لمــن فهــم، فـهذا التيجـاني يّدعـي أن ه
وجلــي ولـم يتعـنَّ ويظهــر هـذا الوضـوح والجـالء، وال برهـــان علــى آالمــه وقــد 

ــاعر:  وصـدق الش
ــها  بينـات فأصحابـها أدعيـاء     والدعاوى مالم تقيموا علي

ـــود هــذا الوضــوح والجــالء هــو فــي  ولكـن ومـع األسـف البرهـان علـى عـدم وج
ــــي �������������������� مـــن حجـــة الـــوداع  نفــس النــص ألن النــص آــان بعــد رجــوع النب
بـاعتراف التيجـاني نفسـه عنـد غديـر خ ـم، ومعلـوم أنـه بعـد حجـة الـوداع لـم يرجــع 
المسـلمون آلـهم مـع النبـي �������������������� إلـى المدينـة بــل رجــع أهــل مكــة إلــى مك تــهم 
وأهـل الطـائف إلـى الطـــائف وأهــل اليمــن إلــى يمنــهم فلــم يرجــع معــه إال أهــل 
ـــر خ ــم بالغــا  للنــاس آاف ــة لذآــره فــي حجــة  المدينـة فلـو آـان مـا ذآـره فـي غدي
الـوداع التـي اجتمــع فيــها المســلمون آافــة، ولــم يذآــر النبـــي �������������������� فــي هــذه 
الحجـة اإلمامـة بشـيء  وال ذآـر عليـا  أصـال ، ومـــن هنــا نعلــم أن إمامــة علــي  لــم 
ـــا  مــنزال  وال منصوصــا  عليــها فــي ديــن اهللا عزوجـــل، وال ممـــا أ مــر  تكـن وحي

ببالغها، فهـــذا الحديـث ليـس ح ج ـة علـى خالفتـه فضـال  عـن وضوحـه وجالئـه! 
ـــظ يــدل علــى  جــ ـ وبالنسـبة لكلمــة ( مـواله ) فلـم ي ـرد بـها الخــالفة قطعـا  وال اللف
ــــار الصحـــاح يــــقول الـــرازي (( (  ذلــك لتعـــد د معـــاني ( المولــى ) ففـــي مخت
المـــولى ) الم عت ــق  والم ع ت ـــق  وابــن الع ـــــم  والنـــاصر والجـــار والحـليــــف..... ( 
والمــــواالة ) ضــــد المعــــاداة )) وقـــــال (( ( الو اليـــة ) بالكســـــر الســــلطان و 
ـــال فــيروز أبــادي (( الو ل ــي : القــرب  (الو  اليـة  ) بـالفتح والكسـر النصـرة ))(4)، وق
والدنـو، ... والو ل ـي : االســـم منــه، والمحــب والصديــق، والنصــير، وولــي الشــئ، 
ـــي المصــدر وبالكســر: الخطــة واإلمــارة والســلطان...  وعليـه و الي ـة  و و الي ـة  أو ه
والم و ل ــى: المــالك، والعبــد، والم ع ت ــق ، والم عت ــق ، والصــــاحب، واالبـــن، والعـــم، 
والــنزيل، والشــريك، وابــــن األخـــت، والو ل ـــي ، والـــرب، والنـــاصر، والم ن ع ـــم ، 
والم ن ع ــم  عليــه، والمحــب والتــابع، والصــهر ))(5)، ومــن هنــا نعلــــم أن المولـــى 
ــــها فـــي معنـــى  جــاءت بمعنــى النصــرة وغيرهــا مــن التعريفــات الســابقة فجعل
الســلطان يحتــاج إلــى دليــل واضــح إلثبــات ذلــك، هــذا باالضافــة لتعــذر حمـــل 
ـــدل داللــة بي نــة  المولـى علـى الوالـي يقـول شـيخ اإلسـالم (( وليـس فـي الكـالم مـا ي
علـى أن المـراد بـه الخالفـــة. وذلــك أن المولــى آــالولي، واهللا تعــالى قــال { إنمــا 
وليكــم اللـــه ورســوله والذيــن آمنــوا } وقــال { وإن تظــاهرا عليــه فــإن  اهللا هــو 
مـواله  وجـبريل  وصـالح المؤمنيـن والمالئكـة بعـد ذلـك ظـــهير  } فبي ــن أن الرســول 

                                                           
(4) مختار الصحاح ص (306 ـ 307). 

(5) القاموس المحيط ص (1732). 



ولــّي المؤمنيــن، وأنــهم مواليــه أيضــًا، آمــا بّيــن أن اهللا ولــي المؤمنيــن، وأنـــهم 
ـــاء بعــض، فــالمواالة ضــد المعــاداة، وهــي  أوليـاؤهم، وأن المؤمنيـن بعضـهم أولي
تثبــت مــن الطرفيــن، وإن آــان أحــد المتوالييــن أعظــم قــدرا، وواليتــه إحســــان 
وتفضـل، وواليـة اآلخـر طاعـة وعبـادة، آمـــا أن اهللا يحــب المؤمنيــن، والمؤمنــون 
يحبونـه، فـإن المـواالة ضـــد المعــاداة والمحاربــة والمخادعــة، والكّفــار ال يحبــون 
اهللا ورســوله، ويحــاّدون اهللا ورســوله ويعادونــه. وقــد قــــال تعـــالى { ال تتخـــذوا 
ـــك، آمــا قــال تعــالى { فــإن لــم  عـدوِّي وعدوَّآـم أوليـاء } وهـو يجازيـهم علـى ذل
ــــم  تفعلــوا فــأذنوا بحــرب مــن اهللا ورســوله } وهــو ولــّي المؤمنيــن وهــو مواله
يخرجــهم مــن الظلمــات إلــى النــور، وإذا آــان آذلــــك فمعنـــى آـــون اهللا ولـــّي 
المؤمنيـن وموالهـم، وآـون الرسـول وليـهم وموالهـم، وآـــون علــّي موالهــم، هــي 
ــــون اهللا ورســـوله المـــواالة  المــواالة التــي هــي ضــد المعــاداة، والمؤمنــون يتول
المضــادة للمعــاداة، وهــذا حكــم ثــابت لكــل مؤمــن، فعلــّي رضــي اهللا عنــه مـــن 
ـــواالة علــّي  المؤمنيـن الذيـن يتولـون المؤمنيـن ويتولنـه، وفـي هـذا الحديـث إثبـات م
ـــواالة باطنــًا وظــاهرًا، وذلــك يــرد مــا  فـي البـاطن، والشـهادة لـه بأنـه يسـتحق الم
ـــس فيــه أنــه ليــس للمؤمنيــن  يقولـه فيـه أعـداؤه مـن الخـوارج والنواصـب، لكـن لي
مولـى غـــيره، فكيــف ورســول اهللا �������������������� لــه موالــي، وهــم صــالحو المؤمنيــن، 
فعلـي  أيضـا  لـه مولـى بطريـق األو لـى واألحـــرى، وهــم المؤمنــون الذيــن يتول نــه، 
وقــد قــال النبــي �������������������� : إن أســلم وغفــار وم زينــة وجهينــة وقرشــا  واألنصـــار 
ـــى دون اهللا ورســوله(6)، وجعلــهم موالــي رســول اهللا �������������������� ، آمــا  ليـس لـهم مول
جعـل صـــالح المؤمنيــن مواليــه واهللا ورســوله موالهــم، وفــي الجملــة فــرق بيــن 
الولـي  والمولـى ونحـو ذلـك وبيـن الوالـي. فبـــاب الواليــة التــي هــي ضــد  العــداوة 
شـيء، وبـاب الواليـة التـي هـي اإلمـــارة شــيء، والحديــث إنمــا هــو فــي األولــى 
ـــا اللفــظ (  دون الثانيــة، والنبـي �������������������� لـم يقـل: مـن آنـت واليـه فعلـي  واليـه. وإنم
مـن آنـت مـواله فعلـي  مـواله) وأمـا آـون المولـى بمعنـى الوالـي، فـهذا بـاطل، فــإن 
الواليـة تثبـت مـن الطرفيـن، فـإن المؤمنيـن أوليـــاء اهللا وهــو موالهــم، وأمــا آونــه 
ـــن أنفســهم، فــال يثبــت إال مــن طرفــه �������������������� ، وآونــه أو لــى بكــل  أو لـى بـهم م
مؤمن من نفسه مــن خصـائص نبو تـه،ولـو ق ـد ر أنـه نـص  علـى خليفـة مـن بعـده، لـم 
يكـن لـم ذلـك موجبـــا  أن يكــون أو لــى بكــل مؤمــن مــن نفســه، آمــا أنــه اليكــون 
ـــه فعلــي  أ زواجـه أ مهاتـهم، لـو أريـد هـذا المعنـى لقـال: مـن آنـت أولـى بـه مـن نفس
ـــاطل قطعــا  ألن النبــي  أولـى بـه نفسـه وهـذا لـم يقلـه أحـد، ولـم ينقلـه أحـد ومعنـاه ب
�������������������� أولـى بكـل مؤمـن مـن نفسـه أمـر ثـابت فـي حياتـه ومماتـه، وخالفـــة علــي  
لـو قـدر وجودهـا لـم تكـن إال بعـد موتـه، لـم تكـن فـي حياتـه، فـــال يجــوز أن يكــون 
ــي زمنـه، فـال يكـون حينئـذ أولـى بكـل مؤمـن مـن نفسـه، بـل وال يكـون  علي  خليفة ف

                                                           
(6) راجع البخاري آتاب المناقب ـ باب ـ ذآر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع برقم (3321). 



مولـى أحـد مـن المؤمنيـن إذا أريـد بـه الخالفـة، وهـذا ممـا يـدل علـــى أنــه لــم ُيــِرد 
ـــي �������������������� لــم  الخالفـة، فـإن آونـه ولـّي آـل مؤمـن وصـف ثـابت لـه فـي حيـاة النب
يتـأّخر حكمـه إلـى المـوت، وأمـا الخالفـة فـال يصـير خليـف إال بعـــد المــوت، فعلــم 
ـــالمؤمنين مــن أنفســهم فــي  أن هـذا ليـس هـذا، وإذا آـان النبـي �������������������� هـو أولـى ب
حياتـه وبعـد مماتـه إلـى يـوم القيامـة، وإذا اسـتخلف أحـدًا علـى بعـــض األمــور فــي 
حياتـه أو ُقـّدر أنـــه اســتخلف أحــدًا علــى بعــض األمــور فــي حياتــه أو ُقــّدر أنــه 
ـــة بنــص أو إجمــاع، فــهو أولــى بتلــك  اسـتخلف أحـدًا بعـد موتـه وصـار لـه خليف
الخالفـة وبكـل المؤمنيـن مـن أنفسـهم، فـال يكـون قـط غـيره أولـى بكـل مؤمـــن مــن 
نفسـه، ال سـيما فـي حياتـه. وأمـا آـون علـّي مولـى آـل مؤمـــن فــهو وصــف ثــابت 
ــّي  لعلـّي فـي حيـاة النبـي صلـى اهللا عليـه وسـلم وبعـد مماتـه، وبعـد ممـات علـّي، فعل
اليـوم مولـى آـل مؤمـن، وليـس اليـوم متوّليـًا علـى النـاس، وآذلـك ســـائر المؤمنيــن 

بعضـهم أوليـاء بعـض أحيـاًء وأمواتــًا ))(7). 
4ـ وأمـا حجـة الشـيعي سـبط ابـن الجـوزي فـي آتابـه ( تذآـــرة الخــواص ) ـ وهــو 
ـــة قــالوا  إحـدى المصـادر التـي عـزى إليـها الحديـث ـ قولـه مـن أن (( علمـاء العربي
ـــذا اعــتراف منــه بتعــدد  أن لفظـة الولـى تـرد علـى وجـوه وذآـر عشـر معـان  ـ وه
معنــى المولــى ـ ثــم رج ــح المعنــى العشــر وهــو بمعنــــى ( األولـــى ) أي أولـــى 
المؤمنيـن باإلمامـة، بحج ـة أن  المعـاني األخـــرى منتفيــة عــن علــي ! وجعلــه نصــا  
ـــم ي ظــهر  صريحـا  فـي إثبـات إمامـة علـي (8) فـهذا اإلدعـاء حجـة عليـه ال لـه، ألنـه ل
ـــة  دليـال  بينـا  واحـدا  علـى أن المولـى بمعنـى األولـى، فتحديدهـا بـاألولى تحتـاج لدالل

واضحة ونــص ثـابت وال يوجـد مـا يـدل علـى ذلـك فبطـل احتجاجـه. 
ـــه التيجــاني  وبعـد هـذا البيـان يظـهر بكـل وضـوح أن هـذا الحديـث الـذي يسـتند علي
يدحـض ادعـاءه أنـه دليـل علـى إمامـة علـي ، فاألدلـة علـى الخالفـة ال تكـــون بأدلــة 
ـــها  ممجوجـة وحجـج مدحوضـة، بـل بأدلـة واضحـة الداللـة والبيـان بحـث تنتفـي مع

ـــالن.  الشـبهات واهللا المسـتعان وعليـه التك
5ـ وقـال التيجـاني (( والبـاحث فـي هـذا الموضـوع إذا تجـــر د للحقيقــة فإنــه ســيجد 
النـص علـى علـي  بـن أبـي طـالب واضـح وجلـي آقولـــه (ص) ( مــن آنــت مــواله 
فـهذا علـي مـواله ) قـال ذلك بعدمـا انصـرف مـن حجـة الـوداع فعقـد لعلـي  موآـــب 
للتهنئـة حتــى أن أبـا بكـر نفســه وعمـر آانـا مـن جماعـة المـهن ئين لإلمـام يقــــوالن: 
ــخ لـك يــا بـن أبــي طـالب أصبحـت وأمسـيت مولـى آـل مؤمـن ومؤمنـة ))(9).  بخ ب

أقــول:  
سـبحان اهللا مـا أآـذب هـؤالء القـوم ومـا أجرأهـم علـى الكـذب فـهذا التيجـاني يد عــي 
ــد عقـد لـه موآـب للتهنئـة وآـان فـي مقدمـة المدعو ييـن لـهذا الحقـل البـهيج  أن عليا  ق

                                                           
(7) المنهاج جـ7 ص (322 ـ 325). 

(8) تذآرة الخواص ص (35 ـ 40). 

(9) ثم اهتديت ص (135). 



ــــا  أبـو بكـر عمـر ثـم يعـزو هـذه الروايـة المكذوبـة إلـى عـدة مصـادر(10)، فلـو رجعن
ـــند الــبراء بــن مــالك ) حديــث رقــم (  إلـى مسـند أحــمد فـي الجـزء السـادس ( مس
18506 ) لوجدنـاه يذآـر الحديـث وفيـه ( فلقيـه عمـر بعـد ذلـك فقـال لـــه: هنيئــًا يــا 
ــر  ابـن أبـي طـالب أصبحـت وأمسـيت مولـى آـل مؤمـن ومؤمنـة ) ولـم يذآـر أبـا بك
أبـدًا، وتجـده أيضـًا فـي آتـاب تذآـرة الخـواص ص (36) وليـس فيـه ذآـــر لموآــب 
التهنئـة وال لعمـر فضـًال عـن أبـي بكـر، وأورده السـيوطي فـــي ( الحــاوي للفتــاوي 
)(11) وفيـه تهنئـة عـمر لعلـي ولكـن ال ذآـــر ألبــي بكــر أيضــًا! وفــي آتــاب آــنز 
العمــال(12) تجـــد الحديــث فــي بــاب فضـــــائل علــــّي بـــن أبــــي طـــالب برقــــم  
ـــــــــــــــــــام (36341 )، ( 36342 )، (36343 )، (36344 )  (36340 ) واألرق
ـــــــم ( 32904 )، (32905 )، (3290)، ( 32916 )(13)  وفــــي جـــــزء (11) برق
ــن  وال يوجـد فيـها ذآـر لعمــر وال ألبـي بكـر فضـًال عـن موآـب التهنئــة!! وذآـر اب
ـــة )(14) بروايــات مختلفــة وآثــيرة وليــس  آثـير الحديـث فـي آتابـه ( البدايـة والنهاي
فيـها ذآـر لموآـب التهنئـة وال ألبـي بكـر؟! وسـأضرب صفحـًا عـــن بقيــة المراجــع 
ـــه يغنــي ويكفــي وألن الحديــث روي بروايــات متقاربــة  المذآـورة ألن الـذي ذآرت
ـــي بكــر الصديــق، وأظــن أنــه قــد ظــهر  وليـس فيـها ذآـر لموآـب التهنئـة وال ألب
الكـذب واالفـتراء علـى القـر اء بمحاولـة تـهويل األمـر وتحسـينه، وزيـــادة إضافــات 
ـــي بكــر فــي  لـه حسـب متطلبـات الكـذب الرافضـي، إضافـة لمحاولـة إقحـام إسـم أب
الحديـث ال لشـيء إال للتدليـس علـى القـارئ المسـكين الـذي ال يسـتطيع البحـــث فــي 
ــة  هـذه المراجـع الكثـيرة فيظـن أن أبـا بكـر يعلـم أحقيـة علـي بـن أبـي طـالب بالخالف
ــذ اب  ولكنـه اغتصـب حق ـه، ولكـن أظـن أنـه قـد ظـهر الحـق مـن البـاطل، وظـهر الك
األفــاك مــن الصــادق األميــن، والمنصــــف ممـــن يدعـــي اإلنصـــاف. وبالنســـبة 
ـــي  للروايـة التـي فيـها هـذه الزيـادة وهـي ( أن عمـر قـال لعلـي  بـخ بـخ لـك يـا بـن أب
ـــهذا الشــطر مــن الحديــث  طـالب أصبحـت وأمسـيت مولـى آـل مؤمـن ومؤمنـة ) ف
ـــد أهــل الحديــث(15)  ال يصـح لتفـر د ( علـي  بـن زيـد بـن جدعـان ) فـهو ضعيـف عن
ـــاعرف أن الحــق مــع الصديــق وصاحبــه، فــال حجــة لــهؤالء  فـإذا علمـت ذلـك ف

الرافضـة فـي هـذا الحديـث والحمـد هللا رب العـــالمين. 
ثـم يقـول التيجـاني (( أمـا اإلجمـاع المدعـى علـى انتخـاب أبـي بكـر يـوم السـقيفة ثــم 
مبايعتـه بعـد ذلـك فـي المسـجد، فإنـه دعـوى بـدون دليـل، إذ آيـــف يكــون اإلجمــاع 
وقـد تخلـف عـن البيعـة علـي  والعبـاس وسـائر بنـي هاشـــم آمــا تخل ــف أســامة بــن 

                                                           
(10) راجع المصدر السابق. 

(11) راجع الحاوي للفتاوي للسيوطي باب ( ما ورد في التهنئة بالعيد واالعمال الصالحة ) جــ1 ص (79) ط. دار 
الكتب العلمية. 

(12) آنز العمال في سنن األقوال واألفعال جـ 13( فضائل علي ). 

(13) المصدر السابق جـ11 باب ( فضائل علي ). 

(14) البداية والنهاية راجع الصفحات ( من 359 إلى 363) جـ7. 

ــم (4070) ص  (15) راجع تقريب التهذيب جـ1 رقم (4750) ص (694) وتهذيب الكمال في أسماء الرجال جـ21 رق

(434) وقال عنه الجوزجاني في آتابه الشـجرة فـي أحـوال الرجـال ص (194) (( علـى بـن زيـد واهـي الحديـث 
ضعيف، وفيه ميل عن القصد، وال يحتج بحديثه ) وراجع السلسلة الصحيحة جت4 ص (344). 



ـــو ذر الغفــاري والمقــداد بــن األســود وعمــار  زيـد والزبـير وسـلمان الفارسـي وأب
ـــن  بـن ياسـر وحذيقـة بـن اليمـان وخزيمـة بـن ثـابت وأبـو بريـدة األسـلمي والـبراء ب
ـــعد وأبــو  عـازب وُأبـي بـن آعـب وسـهل بـن حنيـف وسـعد بـن عبـادة وقيـس بـن س
أيـوب األنصـاري وجـابر بـن عبــد اهللا وخــالد بــن ســعيد وغــير هــؤالء آثــيرون. 
ـــده  فـأين اإلجمـاع المزعـوم ياعبـاد اهللا؟ علـى أنـه لـو آـان علـي بـن أبـي طـالب وح
ـــان ذلــك آافيــًا للطعــن فــي ذلــك اإلجمــاع إذ أنــه المرشــح  تخّلـف عـن البيعـة لك
ـــص المباشــر عليــه  الوحيـد للخالفـة مـن قبـل الرسـول علـى فـرض عـدم وجـود الن
ـــن بيعــة أبــي بكــر إلــى المصــادر التاليــة (  ))(16) ثـم يعـزو تخلُّـف مـن ذآرهـم ع
ـــس، االســتيعاب، وآــل  الطـبري، تـاريخ ابـن األثـير، تـاريخ الخــلفاء، تـاريخ الخمي
ـــن  مــن ذآــر بيعــة أبــي بكــر )!؟ ولــم يشــر إلــى الجــزء أو الصفحــة فــي أي م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة!؟؟   المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الس

                                                           
(16) ثم اهتديت ص (136). 



فــأقول: 
1ـ واهللا الـذي رفـع السـماوات ووضـــع األرض لــو آــان الكــذب يتكلــم لتــبّرأ مــن 
ـــى آذبــه ودجلــه، فلــو راجعنــا هــذه  هـذا الكـّذاب قّبحـه اهللا وجـزاه بمـا يسـتحق عل
المصـادر لـم نجـد فـي أي منـها مـا اّدعـاه مـن عـدم مبايعـة المذآوريـن للخليفـة أبــي 
ـــاريخ الطــبري ( المجلــد الثــاني)  بكـر الصديـق، فبالنسـبة للمصـدر األول وهـو ت
عنـوان ـ حديـث السـقيفةـ يسـوق الطـبري عـدة روايـات بعضـــها صحيــح والبعــض 
ـــن عبــاس الــذي أخرجــه البخــاري وهــو حديــث  اآلخـر ضعيـف، فذآـر حديـث اب
طويـل وفيـه (... أن عمـر بـن الخطـاب قـام علـى المنـبر يخطـب النـاس لــيرد علــى 
مـن يقـول: لـو مـات أمـير المؤمنيـن لقــد بـايعت فالنـا  ) ـ فذآــر فـي جملـة الحديــث 
ـــه (( وأنــه آــان مــن خبرنــا حيــن توف ــى اهللا نبيــه �������������������� أن  قصـة السـقيفة ـ قول
عليـا  والزبـير ومـن معـهما تخلفـوا عنـا فـي بيـــت فاطمــة، وتخلفــت عنــا األنصــار 
ـــت ألبــي بكــر: انطلــق بنــا إلــى  بأسـرها، واجتمـع المـهاجرون إلـى أبـي بكـر، فقل
إخواننـا هـؤالء مـن األنصـار، فانطلقنـا نؤمـهم، فلقينـا رجـــالن صالحــان قــد شــهدا 
بـدرا ، فقـاال: أيـن تريـدون يـا معشـر المـهاجرين؟ فقلنـا: نريـــد إخواننــا هــؤالء مــن 
ـــهم، قــال: فأتينــاهم  األنصـار.قـاال: فـارجعوا فـاقضوا أمرآـم بينكـم. فقلنـا واهللا لنأتين
ـــقفة بنــي ســاعدة. قــال: وإذا بيــن أظــهرهم رجــل م ز م ــل،  وهـم مجتمعـون فـي س
قـال: قلـت: مـن هـذا؟ قـالوا: سـعد بـن عبـادة، فقلـت مـا شـــأنه؟ قــالوا: وجــع، فقــام 
رجـل منـهم فحمـد اهللا، وقـــال: أمــا بعــد فنحــن األنصــار وآتيبــة اإلســالم، وأنتــم 
ـــا مــن قومكــم دافــة، قــال: فلمــا رأيتــهم  معشـر قريـش رهـط  نبينـا، وقـد دف ـت إلين
يريـدون أن يختزلونـا مـن أصلنـا، ويغصبونـا األمـر. وقـد آنـــت زو رت فــي نفســي 
ـــض الحــد ، وآــان هــو  مقالـة  أقدمـها بيـن يـدي أبـي بكـر، وقـد آنـت أداري منـه بع
ـــى رســلك فكرهــت أن أعصيــه،  أوقـر منـي وأحلـم، فلمـا أردت أن أتكلـم، قـال: عل
ــد اهللا وأثنـى عليـه، فمـا تـرك شـيئا  آنـت زو رت فـي نفسـي أن أتكلـم بـه لـو  فقام فحم
ـــر األنصــار، فــإنكم  تكلمـت، إال قـد جـاء بـه أو بأحسـن منـه. وقـال: أمـا بعـد يامعش
ال تذآ ـرون منكـم فضـال  إال وأنتـم لـه أهـــل ، وإن  العــرب ال تعــرف هــذا األمــر إال 
لـهذا الحـي  مـن قريـش، وهـم أوسـط العـرب دارا  ونسـبا ، ولكـن رضيـــت لكــم أحــد 
ـــدي وبيــد أبــي عبيــدة بــن الجــراح.  هذيـن الرجليـن، فبـايعوا أيـهما شـئتم. فـأخذ بي
ـــرب  وإنـي واهللا مـا آرهـت مـن آالمـه شـيئا  غـير هـذه الكلمـة، إن آنـت ألقـد م فتض
ـــهم أبــو بكــر.  عنقـي فيمـا ال يقر بنـي إلـى إثـم أحـب  إلـي  مـن أن أؤم ـر علـى قـوم في
فلمـا قضـى أبـو بكـر آالمـه، قـام منـهم رجـل  فقـال: أنـــا ج ذيل ــها الم حــك، وع ذيق ــها 
الم رج ـب، منـا أمـير ومنكـــم أمــير يــا معشــر قريــش، قــال: فــارتفعت األصواتــن 
وآـثر اللغـط، فلمـا أشـفقت االختـالف، قلـت ألبـي بكـر: ابسـط يـدك أبــايعك، فبســط 
يـده فبايعتـه وبايعـه المـهاجرون، وبايعـه األنصـار...))(17) ثـم ســـاق الطــبري األثــر 
ـــرو بــن حريــث لســعيد بــن زيــد ((  عـن الوليـد بـن جميـع الزهـري قـال: قـال عم

                                                           
(17) صحيح البخاري جـ6 آتاب المحاربين برقم (6442) وراجع الطبري جـ2 ص (234 ـ 235). 



ـــى بويــع أبــو بكــر؟ قــال:  أشـهدت وفـاة رسـول اهللا �������������������� ؟ قـال: نعـم، قـال: فمت
يـوم مـات رسـول اهللا �������������������� آرهـوا أن يبقـوا بعـــض يــوم وليســوا فــي جماعــة . 
قـال: فخـالف عليـه أحـد ؟ قـال: ال إال مرتـد  أو مـن قـــد آــاد أن يرتــد ، لــوال أن اهللا 
ـــد مــن المــهاجرين؟ قـــال: ال،  عـز وجـل  ينقذهـم مـن األنصـار، قـال: فـهل قعـد أح
تتــابع المهــاجرون علــى بيــعته، مــــن غــير أن يـدعـــوهم ))(18) ثــم ســاق روايــة 
ـــس أبــو  حبيـب بـن أبـي ثـابت (( قـال: آـان علـي  فـي بيتـه إذا أتـي فقيـل لـه: قـد جل
بكــر للبيعــة، فخــرج فــي قميــص مــا عليــه إزار وال رداء، عجــــال ، آراهيـــة أن 
بيطـئ عنـها، حتـى بايعـه، ثـم جلــس إليــه وبعــث إلــى ثوبــه فأتــاه فتجللــه، ولــزم 
مجلســه ))(19) ثــم ســاق الطــبري بعــد ذلــك الحديــث الــذي أخرجــه البخـــاري(20) 
والـذي ذآرتـه فـي مبحـث مـيراث فاطمـة مـن مبايعـة علـــي  ألبــي بكــر بعــد وفــاة 
فاطمـة(21).  وأخـيرا  سـاق روايـة أنـس بـن مـالك(22) فـي بيعـة أبـي بكـر بيعـــة عامــة 
ـــا آتــاب ( تــاريخ ابــن  بعـد بيعـة الســقيفة ولـم يــذآر بعــدها أي شــيء آخــر، وأم
ـــذ اب بشــأن تخلــف المذآوريــن  األثـير )(23) فـال يوجـد فيـه ذآـر لمـا ادعـاه هـذا الك
ــــي بكــر رضـــي اهللا  عـن بيعــة أبــي بكـر ففـي بــاب (حديـث الســقيفة وخـالفــة أب
ــي  عنــه وأرضــاه )! ذآــر حديـث السـقيفة وروايـة مبايعـة علـي  بـن أبـي طـالب ألب
ــير  بكـر فـي أول األمـر عنـد سـماعه بالبيعـة ثـم قـال ابـن األثـير (( والصحيـح أن أم
المؤمنين ما بــايع إال بعـد سـتة أشـهر )) ثـم حديـث ابـن عبـاس فـي خالفـة عمـر بـن 
ـــره، ثــم ذآــر روايــة أبــو  الخطـاب وصعـوده المنـبر وذآـره البيعـة الـذي سـبق ذآ
ـــها اجتمــاع النــاس علــى  عمـرة األنصـاري فـي اجتمـاع السـقيفة الطويلـة وخالصت
ــي بكـر، وأثبـت مبايعـة علـي  وبنـي هاشـم  ألبـي بكـر بعـد وفـاة فاطمـة، وقـد  بيعة أب
بي نـت ضعـف هـذه الروايـة ومخالفتـها للروايـة الصحيحـــة والواقــع، فــهذا هــو مــا 

                                                           
(18) الطبري جـ2 ص (236) سنة (11) هـ 

(19) المصدر السابق. 

(20) راجــــع ص (158). 

ـــتة أشــهر قــال: ال، وال أحــد مــن بنــي هاشــم،  (21) ولكـن زاد الطـبري ((.. فقـال رجــل: أفلـم يبايعـه علـى س

ـــن أبــي ســعيد  حتـى بايعـه علـي )) فقـد (( ضعفـه البيـهقي بـأن الزهـري لـم يسـنده، وأن الروايـة الموصولـة ع
أصـح، وجمـع غـيره بأنـه بايعـه بيعـة ثانيـة مؤآـدة لألولـى إلزالـة مـا آـــان وقــع بســبب المــيراث آمــا تقــدم، 
ـــى إرادة المالزمــة لــه والحضــور عنــده  وعلـى هـذا فيحمـل قـول الزهـري لـم يبايعـه علـى فـي تلـك األيـام عل
وما أشــبه ذلـك، فـإن فـي انقطـاع مثلـه عـن مثلـه مـا يوهـم مـن ال  يعـرف بـاطن األمـر أنـه بسـبب عـدم الرضـا 
بخالفتـه فـأطلق مـن أطلـق ذلـك، وبسـبب ذلـك أظـهر علـي المبايعـة بعـد مـــوت فاطمــة عليــها الســالم إلزالــة 
هـذه الشـبهة )) الفتـح جــ7 ص (566)، ويمكـن الجمــــع بينــهما أن علـــي بــايع بيعتيــن، بيعــة فــي أول األمــر 
ــن  وبيعـة بعـد سـتة أشـهر أمـام النـاس وقـد وجــدت روايـة جميـع رواتـها ثقـات تؤآـد ذلـك، فقــد ذآـر عبـد اهللا ب
أحمـد بـن حنبـل فـي آتـاب السـنة (( عـن أبـي نضـرة قـال: لمـا اجتمـع النـاس علـى أبـي بكـــر رضــي اهللا عنــه 
فقـال: مـالي ال أرى عليـا ؟ قـال: فذهـب رجـال مـن األنصـار فجـاءوا بـــه فقــال لــه: يــا علــي: قلــت ابــن عــم 
رسـول اهللا وختـن رسـول اهللا؟ فقـال علـي رضـي اهللا عنـه: ال تـثريب يـا خليفـة رسـول اهللا ابســـط يــدك، فبســط 
يـده فبايعـه، ثـم قـال أبـو بكـر: مـالي ال أرى الزبـير؟ قـال: فذهـب رجـال مـن األنصـــار فجــاءوا بــه فقــال: يــا 
زبـير قلـت ابـن عمـة رسـول اهللا وحـواري رسـول اهللا، فقـال الزبـير: ال تـثريب يـــا خليفــة رســول اهللا.. ابســط 

يـدك فبسـط يـده فبايعـه )) آتـاب السـنة جــ2 رقـم (1292) وقـال المحقـق: إسـناده صحيــح. 
(22) صحيـح البخـاري جــ6 آتـاب األحكـــام برقــم (6793). 

ــــ  (23) تـاريخ ابـن األثـير مـن ص (189 إلـى 195) سـنة (11) ه



ــير فـي تاريخـه ولـم يذآـر أبـدًا مـا ادعـاه هـذا المنصـف! وأمـا بالنسـبة  ذآره ابن األث
لكتـاب تـاريخ الخلفـاء المنسـوب البـــن قتيبــة فحــرّي أن ال نبحــث فيــه للشــك فــي 
نسـبته علـى أقـل تقديـر هـذا أوًالوالكتـب المعتمـدة قـد نقلنـا قولـــهم ثانيــًا، وثالثــًا لــم 
يحـدد التيجـاني الصفحـة لـنرجع إليـها، وأمـا ( تـاريخ الخميـــس ) فلـــم أجـــده مــع 
ـــا آتــاب ( االســتيعاب  األســف الشـديد ولسـت أدري لعلـه مـن آتـب الرافضـة؟ وأم
فـي معرفـة األصحـاب ) البـن عبـد الـبر فقـد سـاق فيـــه المؤلــف مــن األدلــة علــى 
ـــر(24)، فقــد أورد روايــة الــّنّزال بــن ســبرة عــن  خالفتـه أآـثر مـن أي مطبـوع آخ
علـّي قـال (( خـير هـذه األمـة بعـد نبيـــها أبــو بكــر، ثــم عمــر. وروى محمــد ابــن 
ــــّي رضــي اهللا  الحنيفيـة وعبـد خـير و ابـو جحيفـة عـن علــّي مثلـه ))، (( وآـان عل
ــــث عمــر، ثـــم حفّتنـــا  عنـه يقـول: سـبق رسـول هللا �������������������� ، وثّنـى أبــو بكـر، وثّل
ـــم  فتنـة يعفـو اهللا فيـها عّمـن يشـاء))، (( وقـال عبـد خــير: سـمعُت عليــًا يقــول: رح
ـــن اللوحيــن ))، (( وروينــا عــن عبــد اهللا بــن  اهللا أبــا بكـر، آـان أول مـن جمـع بي
ــن أبـي طـالب مـن وجـوه أنـه قـال: ولينـا أبـو بكـر فخـيُر خليفـة، أرحمـه بنـا  جعفر ب
ـــن الســنة  وأحنـاه علينـا. وقـال مسـروق: حـبُّ أبـي بكـر وعمـر ومعرفـة فضلـهما م
))، وسـاق حديـث الرسـول �������������������� فـي طلبـه أن يـؤم النـاس وذآـــر حديــث حذيفــة 
قـــال: قـــال رســـول اهللا �������������������� (( اقتـــــدوا بــــالذين مــــن بعــــدي أبــــي بكــــر 
ــدوا بـهدي عمـار، وتمسـكوا بعـهد ابـن أم عبـد )) ثـم قـال ابـن عبـد الـبر  وعمر،واهت
((... وبويـع لـه بالخالفـة فـي اليـوم الـذي مـات فيـــه رســول اهللا�������������������� فــي ســقيفة 
ــاعدة، ثـم بويـع البيعـة العامـة يـوم الثالثـاء مـن بعـد ذلـك اليـوم، وتخل ـف عـن  بني س
ـــايعوه بعــد  بيعتـه سـعد ابـن عبـادة، وطائفـة مـن الخـزرج، وفرقـة مـن قريـش، ثـم ب
غـير سـعد. وقيـل: إنـه لـم يتخل ـف عـن بيعتـه يومئـذ أحـــد  مــن قريــش، وقيــل: إنــه 
ــه مـن قريـش: علـي، والزبـير، وطلحـة، وخـالد بـن سـعيد بـن العـاص، ثـم  تخل ف عن
بـايعوه بعـد. وقـد قيـل: إن عليـا  لـم يبايعـه إال بعـد مـوت فاطمـة، ثـم لـم يـزل ســامعا  
مطيعـا  لـه ي ثنـي عليـه ويفض لـه ))، وسـاق عـن عبـد اهللا بـن مسـعود (( آـان رجــوع 
األنصـار يـوم سـقيفة بنـي سـاعدة بكـالم قالـه عمـــر بــن الخطــاب: أنشــدتكم بــاهللا، 
ــــالوا:  هــل تعلمــون أن رســول اهللا �������������������� أمـــر أبــا بكــر أن يصلــي بالنـــاس؟ ق
ـــأيكم تطيــب نفســه أن ي زيلـــه عـــن مقــام أقامـــه فيــه رســـول  اللـهم نعــم. قـال: ف
اهللا�������������������� ؟ فقالــــوا: آلنـــا ال تطيـــب نفســـــه، ونســــتغفر اهللا )) وروى الحســــن 
البصـري عـن قيـس بـن عبـادة قـال (( قـال لـي علـي  بـن أبـي طـالب: إن رســول اهللا 
�������������������� مــرض ليــالي وأيامــا  ينــادي بــالصالة فيقــول: مــروا أبــا بكــــر ي صلـــي 

بالنــاس، فلمــا قبــض رســول اهللا �������������������� نظــرت فــإذا الصــــالة ع ل ـــم اإلســـالم، 
وقـوام الديـن، فرضينـا لدنيانـا مـن رضـــي رســول اهللا �������������������� لديننــا، فبايعنــا أبــا 
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بكـر ))(25) فـهذا الـذي ذآـره ابـن عبـد الـبر فـي آتابـه فـأقول لمـن يبحـث عـن الحــق 
ـــالب الحــق  الواضـح مـن الكـذب الفـاضح، مـاذا بعـد الحـق إال الضـالل، فـهذه يـا ط
المراجـع التـي سـاقها هـذا التيجـاني ليثبـت تخّلـف هــؤالء الصحابـة عـن بيعـــة أبــي 
بكـر والتـي تجمـع علــى بيعــة المســلمين لــه بيعـــة الســقيفة والبيعــة العـــامة مــن 
جميـع النـاس، وال يكتفـي التيجـاني بذلـــك فيقــول بالــهامش بعدمــا يذآــر المراجــع 
... وآـل مـن ذآـر بيعـة أبـي بكـر!؟ بـل أقـول ال يوجـــد آتــاب يتعــرض للبيعــة إال 
ويثبـت صحـة بيعتـه وبيعـــة الصحـــابة باإلضافــة لعلــي وبنــي هاشــم بــل وآتــب 

الرافضـة االثنـي عشـرية تثبـت ذلـك أيضــا . 
ـــم يبــايعوا أبــا بكــر علــى  2ـ ولـو فرضنـا جـدال  أن هـؤالء الصحابـة المذآـورون ل
ـــى إجمــاع آــل النــاس،  الخالفـة، فـهذا أيضـا  ال يقـدح فـي البيعـة ألنـها ال تحتـاج إل
ـــهم أمــر الخالفــة، وهــذا  ولكـن يكفـي موافقـة أهـل الشـوآة والجمـهور الـذي يقـام ب
ـــه  مـا اتفـق عليـه أهـل العلـم، يقـول النـووي (( أمـا البيعـة فقـد اتفـق العلمـاء علـى أن
ال يشـترط لصح ــتها مبايعـة آـل النـاس،وال آـل أهـل الحـل والعقـــد، وإنمــا يشــترط 
مبايعـة مـن تيسـر إجماعـــهم مــن العلمــاء والرؤســاء ووجــوه النــاس ))(26)، وقــال 
ـــذر هــو بــه أنــه يكفــي فــي بيعــة  المـازري (( العـذر لعلـي فـي تخل فـه مـع مـا اعت
اإلمـام أن يقـع مـن أهـل الحـل والعقـد وال يجـب االسـتيعاب، وال يلـزم مـن آـل احـــد 
أن يحضـر عنـده ويضـع يـده فـي يـده، بـل يكفـي الـتزام طاعتـه واالنقيـاد لـه بــأن ال 
يخالفـه وال يشـق  العصـا عليـه، وهـذا آـان حـال علـي  لـم يقـع منــه إال التأخــر عـــن 
ـــن  الحضـور عنــد أبـي بكـر، وقـد ذآـرت سـبب ذلـك ))(27). ويقـول شـيخ اإلسـالم اب
ـــام  تيميـة (( بأنـه ال يشـترط فـي الخالفـة إال اتفـاق أهـل الشـوآة والجمـهور الذيـن يق
ـــه  بـهم األمـر، بحيـث يمكـن أن يقـام بـهم مقـاصد اإلمامـة ))(28)، بـل وهـذا علـي نفس
يقـول بــما ذآـره عنـه الشـريف الرضــى فـي آتابـه الحجـة لإلماميــة نــهج البالغــة 
ــك  (( لعمـري لئـن آـانت اإلمامـة ال تنعقـد حت ـى يحضرهـا عام ـة النـاس فمـا إلـى ذل
سـبيل (!!)، ولكـن أهلـها يحكمـون علـى مـن غـاب عنـها، وليـس للشـــاهد أن يرجــع 
ــــذب  وال للغــائب أن يختــار ))(29)! فــانظر أيــها القــارئ للحــق الواضــح وإلــى آ
التيجـاني النـاضح!... والسـبب فـي اتفـاق العلمـاء علـى ذلـك ألنـه لـو اعتـبر تخل ـــف 
الواحـد أو االثنيـن أو الفئـة القليلـة مـن النـاس قـــدح فــي اإلجمــاع فلــن نســتطيع أن 
نثبـت إجماعـــا  أبــدا  ألنــه قــد يتخل ــف اإلنســان لــهوى فــي نفســه أو لســبب غــير 
مســو غ، أو ألي أمــر آخــر، فــإذا آــان األمــر آذلــك فكيــف ســنجمع علــى إمـــام 
بعينـه؟! ويجـب أن يقـال أيضـا  أن (( إجمـاع األمـة علـى خالفـة أبـي بكـر آـا أعظــم 
مـن إجتماعـهم علـى مبايعـة علـي ، فـإن ثلـث األمـة ـ أو أقـــل أو أآــثر ـ لــم يبــايعوا 
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ـــر لــم يقــاتلوا معــه، وفيــهم مــن لــم يبايعــه أيضــًا،  عليـًا بـل قـاتلوه، والثلـث اآلخ
ـــاز القــدح فــي  والذيـن لـم يبـايعوه منـهم مـن قاتلـهم، ومنـهم مـن لـم يقاتلـهم، فـإن ج
اإلمامـة بتخلـف بعـض األمـة عـن البيعـة، آـان القـدح فـي إمامـة علـّي أولـى بكثــير. 
وإن قيـل: جمـهور األمـة لـم تقاتلـه أو قيــل بايعــه أهــل الشــوآة والجمــهور ونحــو 
ـــى وأحــرى ))(30) وإن ادعــى هــذا التيجــاني  ذلـك آـان هـذا فـي حـق أبـي بكـر أْول
بأّن النص علـى علـّي بالخالفـة ظـاهر، فـأقول لـه أدلتـك قـد أثبـتُّ أنـها ليسـت حجـة 
ـــى خالفــة أبــي بكــر أصــح وأقــوى وأعظــم مــن أن  باإلضافـة إلـى أن األد ّلـة عل
تنكـر(31)، وعلـى ذلـك يظـهر لدينـا تـهافت قـول التيجـاني ( علـى أنـه لـو آـــان علــّي 
ـــن فــي ذلــك اإلجمــاع ) فرحــم اهللا  وحـده تخّلـف عـن البيعـة لكـان ذلـك آافيـًا للطع

ــه!؟  اإلجمـاع وأهل
ـــت علــى  ثـم يتـابع فيقـول (( وإنمـا آـانت بيعـة أبـي بكـر مـن غـير مشـورة بـل وقع
ـــد منــهم آمــا يســميهم علمــاء  حيـن غفلـة مـن النـاس وخصوصـا أولـي الحـل والعق
المسـلمين إذ آانــوا مشـغولين بتجهيــز الرسـول ودفنـه، وقـد فوجـئ ســـكان المدينــة 
ــــرًا. آمــا يشــعرنا  المنكوبـة بمــوت نبيـهم وُحمـل النـاس علــى البيعـة بعــد ذلـك قه
ــــرج المتخّلفــون عــن البيعــة فكيــف  بذلـك تهديدهــم بحــرق بيـت فاطمـة إن لـم يخ
يجـــوز لنــا بعــد هــذا أن نقــول بــأن البيعــة آــانت بالمشــورة وباإلجمــــاع ))(32)؟ 

فـأقول وبـاهللا التوفيــق: 
1ـ إذا آـانت بيعـــة أبــي بكــر وقعــت مــن غــير مشــورة وعلــى حيــن غفلــة مــن 
ــــال  أن بعضـــا  مـــن  المســلمين فكيــف يوف ــق التيجــاني بيــن قولــه هــذا وقولــه قب
الصحابـة قـد تخل فـوا عـن البيعـة؟! فـهل آـان المسـلمون هـم الفئـة القليلـة؟! ثـم يقــول 
ـــف حــدث ذلــك وقــد أثبتنــا  أن البيعـة وقعـت مـن غـير مشـورة مـن المسـلمين، فكي
ــادر التيجـاني أنـها وقعـت عـن مشـورة مـن المسـلمين، وبويـع أبـو بكـر فـي  من مص

ــي البيعـة العامـة مـن النـاس؟!  السقيفة وف
ـــوا النــاس علــى  2ـ يقـول ( وقـد فوجـئ سـكان المدينـة المنكوبـة بمـوت نبيـهم وحمل

ــد ذلـك قـهرا  )؟!؟  البيعة بع
سـبحان اهللا... مـن حمـــل ســكان المدينــة علــى البيعــة قــهرا ؟ أبــو بكــر وعمــر!؟ 
فكيــف قــهروهم؟ فــهل قــاتلت معــهما المالئكــة؟ أم ســاندتهم قطاعــــات الحـــرس 
ـــن أبــي طــالب  الجمـهوري أم سـرايا الدفـاع؟ ... أم حـرس الثـورة؟؟! يـا اهللا علـي  ب
ــــة بـــالنص الواضـــح الجلـــي، وأهـــل الحـــل والعقـــد  المنصــوص عليــه بالخالف
ـــم يســتطيعوا إيقــاف بيعــة أبــي بكــر بمســاندة القل ــة  والوجـهاء، وسـكان المدينـة ل
القليلـة التـي معـه، ومـع ذلـك اسـتطاع أن يصبـــح الخليفـــة رغــم معارضــة األمـــة 
ـــا  ألطلقــت عليــه آلبـــا !! فمــا هـــذا الو ض ــر الــذي  لـه؟ فـواهللا لـو آـان الجـهل قط

                                                           
(30) المنهاج جـ8 ص (338 ـ 339). 

(31) راجعها ص (51 ـ 52). 

(32) ثم اهتديت ص (136). 



ــــن  يخرجــه قلــم هــذا العبقــري، والــذي ال يستنـــد علــى دليــل معقــول فضــًال ع
المنقول، فمبايعــة األمـة للخليفـة أبـي بكـر أآـبر مـن أن تنكـر. 

  فهل يصح في األذهان شيء  إذا احتـاج النـهار إلـى  دليـل؟   
ـــا،  فــهاهم الشــيعة االثنــي عشــرية يؤآــدون هــذه الحقيقــة وال يســتطيعون إنكاره
فـهذا إمــام الشــيعة االثــني عشريــة الحسـن بـــن مـــوسى النـــوبختي يـؤآـــد ذلــك 
ـــع أبــي بكــر الســواد األعظـــم  فـي آـتابــه ( فـرق الشيعــة ) فيقـول ((... فصـار م
ـــهما راضيــن بــهما ))(33)  والجمهــور األآـثر فلبثـوا معـه ومـع عمــر مجتمعيـن علي
ـــورد قــول علـــي بــن  وهـذا إبراهيـم الثقفـي ـ أحـد آبـار الشـيعة االثنـي عشـرية ـ ي
أبـي طـالب رضـي اللــه عنـه فـي جـزء مـن رسـالة لـه ألصحابـه ((... فمـا راعنـــي 
إال انثيـال النـاس علـى أبـي بكـر وإجفالهــم إليـه ليبايعــوه..))(34) ثـم يشــــرح محقــق 
الكتـاب (( انثيـال النـاس ـ أي انصبابـهم مـن آـــل وجــه آمــا ينثــال الــتراب، علــى 
ـــر! ويقــول قــال المجلســي: اإلجفــال: اإلســراع ))(35)! وأمــا ابــن مطــهر  أبـي بك
ـــذه الحقيقــة فلجــأ إلــى الــهذيان فقــال ((  الحلـي فلـم يسـتطع هـو اآلخـر أن ينكـر ه
وبايعـه أآـثر النـاس طالبـًا للدنيـا ))(36)!! ثـم يـأتي المـهتدي بعـد آـل ذلـــك ليكتشــف 
ما غــاب عـن السـنة والشـيعة ( الرافضـة )، وهـو أن أبـا بكـر وعمـر حملـوا النـاس 
ــــه، فـــأرجوه أن  علــى البيعــة قــهرًا!؟ ليضيــف الدالئــل تلــو الدالئــل علــى هدايت
ـــإنني أخشــى أن ُأروَّْع بانثيــال النــاس وإجفالــهم إليــه ليبــايعوه  يتوقـف عـن ذلـك ف

ــة!!!؟  علـى الهداي

                                                           
(33) فرق الشيعة للنوبختي ص (4) ط. دار األضواء. 

(34) الغارات للثقفي ص (305 ـ 306) باب ( رسالة علي (ع) إلى أصحابه ). 

(35) المصدر السابق ص (306). 

(36) راجع المنهاج جـ2 ص (16). 



3ـ أما قوله عــن حـرق بيـت فاطمـة فقـد أجبـت عنـه فيمـا سـبق(37).  
ــول ((وقـد شـهد عمـر بـن الخطـاب نفسـه بـأن تلـك البيعـة آـانت فلتـة وقـى  4ـ  ثم يق
اهللا المسـلمين شـّرها، وقـال فمـن عـاد إلـى مثلـــها فــاقتلوه، أو قــال فمــن دعــا إلــى 

مثلـها فـال بيعـة لـه وال لمـن بايعـه ))(38)،  فـأقول:  
لـم تـرد الروايـة عـن عمـر بـهذا السـياق ال فـي البخـاري وال فـي غـيره، بـــل وردت 
ـــاس مــن أن عمــر قــام خطيبــًا فــي المدينــة لــيرد  فـي حديـث طويـل رواه ابـن عب
ـــائًال منكــم  شـبهة أثارهـا فـالن مـن النـاس وآـان ممـا قـال ((... ثـم إلنـه بلغنـي أّن ق
ـــا آــانت  يقـول واهللا لـو قـد مـات عمـر بـايعت فالنـًا، فـال يغـترن امـرؤ أن يقـول إنم
ـــرَّها، وليــس  بيعـة أبـي بكـر فلتـة وتمـت، أال وإنـها قـد آـانت آذلـك ولكـن وقـى َش
فيكم من ُتقطـُع األعنـاُق إليـه مثـل أبـي بكـر، مـن بـايع رجـًال مـن غـير مشـورة مـن 
المسـلمين فـال يبـايع هـو وال الـذي بايعـُه تغَّـرًة أن ُيقتـــال ))(39) ومعنــى قــول عمــر 
ــانت فلتـه أي فجـأة دون اسـتعداد لـها، وهكـذا وقعـت بيعـة أبـي بكـر فجـأة مـن  أنها آ
دون أن يسـتعدوا أو يتـهيأوا لهــا فوقـى اهللا شــرها، أي فتنتـــها، وعلــل لذلــك بقولــه 
مباشـرة ( وليـس فيكـم مـن ت قطـع  األعنـاق إليـه مثـل أبـي بكـر ) أي ليـس فيكـم مـــن 
ـــاس إليــه  يصـل إلـى منزلـة أبـي بكـر وفضلـه، فاألدلـة عليـه واضحـة، واجتمـاع الن
ـــي  ال يحوزهــا أحــد، يقــول الخطــابي (( يريــد أن الســابق منكــم الــذي اليلحــق ف
ـــع لــه مثــل مــا وقــع  الفضـل ال يصـل إلـى منزلـة أبـي بكـر، فـال يطمـع أحـد أن يق
ـــاع النــاس عليــه وعــدم  ألبـي بكـر مـن المبايعـة لـه أوال  فـي المـأل اليسـير ثـم اجتم
ـــاجوا فــي أمــره إلــى نظــر وال  اختالفـهم عليـه لمـا تحققـوا مـن اسـتحقاقه، فلـم يحت
إلـى مشـاورة أخـرى، وليـس غـيره فـي ذلـك مثلـه ))(40) وبـالطبع آـــان ســبب قــول 
ــذا ألنـه علـم أن  أحدهـم قـد قـال ( لـو مـات عمـر لبـايعت فالنـا  ) أي يريـد أن  عمر ه
ـــل يســتحيل أن يجتمــع النــاس علــى رجــل  يفعـل آمـا حـدث ألبـي بكـر، ويتعـذ ر ب
ـــر فمــن أراد أن ينفــرد بالبيعــة دون مــأل مــن المســلمين  آاجتماعـهم علـى أبـي بك
ـــن  فسـيعر ض نفسـه للقتـل، وهـذا هـو معنـى قـول عمـر ( تغـرة  أن يقتـال )، أي (( م
ـــا يظــهر معنــى  فعـل ذلـك فقـد غـرر بنفسـه وبصاحبـه وعر ضـهما للقتـل ))(41) وهن
مـا أراده عمـر فـي هـذا القضيـة، والتيجـــاني نقــل نقــال  مبتــورا  عــن عمــر وذلــك 
لعـدم نقلـه سـبب قولـه ذاك، فـإذا عـرف السـبب بطلـــت الحج ــة التــي يســتند عليــها 
ــــر ذلـــك أراد إظـــهار  هــذا التيجــاني، بــل وانقلبــت عليــه ألن عمـــر عندمـــا ذآ
ـــا  الفضيلـة والسـبق ألبـي بكـر، وهــي اجتمـاع النـاس عليـه وانثيالهــم إليـه، وهـذا م
ــــمر منقصــة ألبــي بكــر  حـدث والتـاريخ يشـهد علـى ذلـك، فمــن ظــن  أن  قــول ع

فليعلـم أن هـذا بسـبب نقصـان فهمـه ليــس إال!! 

                                                           
(37) راجع ص (182). 

(38) ثم اهتديت ص (136 ـ 137). 

(39) صحيح البخاري آتاب المحاربين برقم (6442). 

(40) الفتح جـ12 ص (155). 

(41) المصدر السابق جـ12 ص (155). 



ثـم يقــول آذبـًا أن عليـًا قـال فـي حــق الخــالفة (( أمـا واهللا لقـد تقمصـــها ابــن أبــي 
قحافـة وأنـه ليعلـم أن محّلـي منـها محـّل القطــب مــن الّرحــى ينحــدر عنــي الســيل 

وال يرقـى إلـّي الطـير ))(42)  قلـــت: 
1ـ نحـن نجـّل عليـًا مـن أن يقـول هـذا الكـالم فـي حـــق أبــي بكــر أو يدعــي لنفســه 
ـــه، ولــو آــان علــي محّلــه مــن  الخالفـة، ألّن أبـا بكـر ال يتقمـص مـا ليـس مـن حق

الخالفة محــل القطـب مـن الرحـى لمـا بايعـه باتفـاق السـنة والشـيعة. 
2ـ لـو فرضنـا جـدًال أن عليـًا قـال ذلـك فليـس فيـه أي قـدٍح فـي أبـي بكـر، بـل القـدح 
فـي علـّي أظـهر منـه فـي أبـي بكـر، ألننـا قـد بينـا أن االجمـاع قـد انعقـد ألبـي بكـــر 
ــــهم بنوهاشـــم بـــايعوا دون  دون إآــراه ألحــد، فاألنصــار والمــهاجرون وبمــن في
ـــًا قــال  إآـراه وال قـهر، فلـم يكـن هـذا تقمصـًا مـن أبـي بكـر، وأمـا اإلدعـاء بـأن علي
أنـه ليعلـم أن محلـي منـها محـل القطـب مـن الرحـى، فـــأقول حاشــى ألبــي بكــر أن 
يتقـدم أحـدًا ثبـت بـالنص أنـه الخليفـة، فلـــو آــانت الخالفــة مــن حــق علــيٍّ لبايعــه 
النـاس دون أبـي بكـر، فـإذا علـــم ذلــك علمنــا أن الــذي محّلــه مــن الخالفــة محــّل 
ـــان، وامــا األدلــة التــي يقــال أنــها تثبــت  القطـب مـن الرحـى هـو أبـو بكـر وقـد آ
الخالفـة لعلـي  فـهي أوهـى مـن بيـت العنكبـــوت فــال تقــف فــي وجــه األدلــة علــى 

أحقي ة أبــي بكـر. 
3ـ ثبـت بـالدليل الواضـح مبايعـة علـي  بـن أبـي طـالب ألبـــي بكــر بالخالفــة ســواء  
ـــال مــا قالــه فيمــا  فـي بدايـة المبايعـة أم بعدهـا بسـتة أشـهر، فكيـف يقـال أن عليـا  ق
يســم ى بالخطبــة الشقشــقية، فــإن قلنــا أنــه بــايع والكــــالم مكـــذوب عليـــه آـــان 
آالمناحقـا ، ولـو قـالوا ـ أي الرافضـة ـ بـل بـايع تقي ـــة ، قلنــا حاشــا علــي أن يكــون 
الحــق معــه بــالنص الواضــح والجلــي ثــم يتنــازل عنــه ألي أحــــد وأن يتظـــاهر 
ــى بيعـة أبـي بكـر فـهذا عيـن النفـاق والجبـن ونحـن نعيـذ عليـا  بـاهللا مـن  بالموافقة عل

ذلـك. 
ــــه  4ـ آتــاب نــهج البالغــة ليــس حجــة علــى أهــل الســنة، فيعارضــه مــا أخرج
ـــذي يثبــت مبايعــة علــي   البخـاري ومسـلم فـي صحيحيـهما مـن حديـث عائشـة(43) ال

ألبي بكــر مـع اعترافـه بـالفضل واألحقيـة. 
5ـ هــل قــرأ هــذا التيجــاني ( المــهتدي ) المنصــف آتــاب نــهج البالغــة آل ـــه أم 
ــي  اختـار فقـرات معي نـة لنقلـها فـي آتابـه مثبتـا  بـها ادعـاءه؟ ولـو راجعنـا رسـائل عل
لوجدنـا بـها مـا يضـاد مـا نقلـه التيجـاني(44) ففـي إحـدى رسـائله إلـــى معاويــة التــي 
ـــوم  الذيــن بــايعوا  يحتـج بـها علـى أحقيتـه بالخالفـة والبيعـة بقولـه (( إن ـه  بـاي ع ني الق
ـــه، فلــم يك ــن لشــاهد أن ي ختــار،  أبـا ب كـر، وعمـر، وعثمـان، علـى مـا بـايعوه م علي
وال للغـائب أن ي ـر د ، وإن مـا الشــورى للمــهاجرين واألنصــار، فــإن  اجتمعــوا علــى 
رج ـل ، وس ـم و ه  إمامـا ، آـان  ذلـك هللا ر ضـي، فـإن خـرج مـن أمر ه ـم خـارج  ب ط ع ـــن ، 

                                                           
(42) ثم اهتديت ص (137). 

(43) راجع الكتاب ص (158 ـ 159). 

(44) آقوله ((.. دعوني والتمسوا غيري )) نهج البالغة جـ1 ص (216). 



أو ِبدعـٍة، َردُّوه إلـى مـا َخـــَرَج منــه، فــإْن أَبــى قــاتلوُه علــى اتِّباعــِه غــير ســبيل 
ـــى ))(45).   المؤمنيـن، وولَّـاه اهللا مـا تولَّ

ــه  سـبحان ربـي... آيـف يتوافـق قـول علـي ( لقـد تقمَّصـها ابـن أبـي قحافـة ) مـع قول
هنـا ( لقـد بـايعني القـوم الذيـن بـايعوا أبـا بكـر وعمـر وعثمـان ) فكيـف يكـــون أبــو 
ـــى صحــة خالفتــه، وآيــف يتفــق  بكـر متقمِّصـًا وبنفـس الوقـت يحتـج بـها علـّي عل
قولـه ( إنـه ال يعلـم محلـي منـها محـل القطـب مـن الرحـــى ) مــع قولــه ( فلــم يكــن 
للشـــاهد أن يختـــار وال للغـــائب أن يـــرد (!!) إضافـــًة لقولـــه ( إنمـــا الشــــورى 
ـــك هللا  للمــهاجرين واألنصــار فــإن اجتمعــوا علــى رجــل، وســموه إمامــًا آــان ذل
رضـى، فـإن خـرج مـن أمرهـم خـارج بطعـن، أو بدعـة، ردوه إلـى مـا خـرج منـــه، 
ـــى قــاتلوه علــى اتباعــه غــير ســبيل المؤمنيــن )!!! فــأقول ألولــي النــهى  فـإن أب
ـــل علــى أن آتــاب  والعقـول أيوجـد تنـاقض أهـزل مـن هـذا؟! أليـس ذلـك أعظـم دلي
نـهج البالغـة ليـس آلـه لعلـي  بـن أبـي طـالب، بـل أآـثره منسـوب لـه، فعلـي ينصــح 
ــــم أن  بعــدم التنــاقض، فكيــف يقــع بــهذه التناقضــات الفاضحــات؟ ومــن هنــا نعل
واضـع هـــذه التر هــات التــي ينســبها آذبــا  وزورا  لعلــي  هـــو جــامع النــهج إمــام 
ـــابقة نكتشــف أن أبــا  الرافضـة الشـريف الر ضــى، ومـن رسـالة علــي  لمعاويـة الس
ـــورى، فــإذا  بكـر لـم تكـن مبايعتـه قـهرا  وإنمـا بمبايعـة المهاجــرين واألنصــار بالش

عرفت ذلــك أخـي القـارئ فـاتبع الحـق تسـلم! 
ـــر وحــاول منعــهما مــن الخالفــة  ثـم يقـول أن سـعد بـن عبـادة هـاجم أبـا بكـر وعم

وأنه لوال مرضه لقاومــهم وقاتلـهم إلـى آخـر هـذا الـهراء(46)  فـأجيب: 
1ـ أن هـذه الروايـة لـو آـانت صحيحـة لكـانت قدحـا  فـي سـعد وليسـت مكرمـــة لــه، 
ولكـن  هـذا الفعـل والقـول فـي الروايـة أجـل  مـن أن يصـــدر عــن صحــابي آأمثــال 

سعد بــن عبـادة سـيد األنصـار. 
2ـ مجـرد النقـل مـن آتـاب تـاريخ الخلفـاء المنسـوب البـن قتيبـة ال يعـده صحيحــا . 

ــــج الســـن ية، بل ســـأرد بمـــا  3ـ أنــا لــن أرد علــى آــذب الروايــة باألدلــة والحج
تحتج ـون  بـه أنتـم وهـو احتجـاج  علـي  السـابق علـى معاويـة فـي آتـابكم المـــهم نــهج 
البالغـة، فقـد قـال علـي  أن أبـابكر بايعـه المـهاجرون واألنصـــار، والشــورى لــهم، 
وقـال أيضـا  فـإن خـرج مـن أمرهــم خــارج بطعــن أو بدعــة رد وه إلــى مــا خــرج 
ـــاني علــى ســعد، فــأي  مــدح  أو حجــة  منـه، وعلـى فـرض صـدور مـا ادعـاه التيج
علـى مهاجمـة سـعد ألبـي بكـر وعمـر؟ وقـــد بايعــه المــهاجرون واألنصــار! فــهل 
ـــذا يبطــل شــورى المــهاجرين واألنصــار؟! وهــل إذا خــرج عليــهم  عمـل سـعد ه
ـــب أن يــرد عــن ذلــك ويقــاتل علــى  بطعـن ، يريـد قتالـهم يكـون فعلـه حقـا ؟! أم يج
ـــأقول للتيجــاني: إن عــارضت ذلــك فيلزمــك رد  اتباعـه غـير سـبيل المؤمنيـن؟!! ف
أهـم آتـاب تحتجـون بـه علـى أعدائكـم، وهـــذا خــير  لنــا نحــن أهــل الســنة، ألنكــم 
ـــي إال أآــاذيب علــى علــي  وأهــل بيتــه، وإن قلــت أن  تثبتـون أن آتبكـم هـذه مـا ه
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(46) ثم اهتديت ص (137). 



قـول علـّي صحيـح فيلزمـك هـذا أمريـن، أمـا تعـترف أن قـول وعمـل سـعد مخـــالف 
للحـق ولشـورى المؤمنيـن وتكـون قـد رددت علـى قولـك فـي حـق أبـي بكـر رضـــي 
ــا تقـّر بـأن مـا روي عـن سـعد آـذب عليـه، والروايـة هـذه عنـه باطلـة،  اهللا عنه، وإم
ـــير دليــل علــى أن آتــاب تــاريخ الخلفــاء مــا روي فيــه  فيكـون هـذا االعـتراف خ
بـاطل وال يقـوم علـى حجـة سـواٌء مـن حيـث السـند أو المتـن، ويلزمـك ذلـــك أيضــًا 
أن تـرد الروايـات المنسـوبة آذبـًا علـى لسـان فاطمـة رضـي اهللا عنـها فـي حـق أبـــو 
بكــر وعمــر، وأظــن أن هــذا إقــرار عفــوي وغــير مقصــود (!) مــــن التيجـــاني 
ـــاب تــاريخ الخلفــاء أو اإلمامــة والسياســة منســوب البــن قتيبــة،  المـهتدي بـأن آت
وبعـد ذلـك أقـول للتيجـاني فـأي القوليـن تنصـف يـا منصـف؟! وهنـا يحـق لـي وبعـــد 

ــي حـق أبـي بكـر أن أقـول:    ما فّندت حجج هذا التيجاني ف
ــدح  ـ إذا عرفنـا أن قـول عمـر بـن الخطـاب فـي أن بيعـة أبـي بكـر آـانت فلتـة هـو م

ال ذمــًا. 
ـ وإذا عرفنــا أن عليــا  اعــترف بــأن أبــا بكــر قــد بايعــه المــهاجرون واألنصـــار 

بالشـورى الملزمـة فكـانت مـن اهللا رضــى. 
ـ وإذا آـانت بيعـة أبـي بكـر حقـا  باإلجمـــاع والشــورى عرفنــا أن القــول المنســوب 

ــي حـق أبـي بكـر بـاطل.  لسعد بن عبادة ف
ـــة بمــا فيــهم علــي  وبنــو  ـ وإذا عرفنـا أن هـذه البيعـة آـانت بمبايعـة جميـع الصحاب
هاشـم وذلـك باتفـاق أهـل التـاريخ آـــالطبري وابــن األثــير واالســتيعاب وآــل مــن 
ــة أبـي بكـر بمـا فيـها آتـاب نـهج البالغـة (!) نعلـم أن الحجـة ظـاهرة وبي نـة  ذآر بيع
علـى صحـة خالفـة أبـــي بكــر، وأســتطيع اآلن اإلجابــة علــى ســؤال التيجــاني.... 
ـــأقول الحجــة ظــهرت عنــد أهــل  فمـا هـي الحجـة علـى صحـة خالفـة أبـي بكـر؟ ف

ــة وبـانت باألدلـة الواضحـة عنـد أهـل الفتنـة والشـناعة؟!   السنة والجماع
خامسا  ـ ادعــاؤه أن عليـا  أولـى مـن أبـي بكـر باالتبـاع والـرد عليـه فـي ذلـك: 

ــــي  يقــول التيجــاني تحــت عنــوان ( علــي أولــى باالتبــاع) (( ومــن األســباب الت
دعتنـي لالسـتبصار وتـرك سـنة اآلبـاء واألجـــداد، الموازنــة العقليــة والنقليــة بيــن 
ــي طـالب وأبـي بكـر. وآمـا ذآـرت فـي األبـواب السـابقة مـن هـذا البحـث  علي  بن أب
ـــي  إنـي أعتمـد علـى اإلجمـاع الـذي يوافـق عليـه أهـل السـنة والشـيعة. وقـد فتش ـت ف
ـــي  بــن أبــي طــالب فقــد أجمــع علــى  آتـب الفريقيـن فلـم أجـد إجماعـا  إال  علـى عل
ـــنة فـــي مـــا ورد مـــن نصـــوص ثبتتــها مصــادر الطرفيــن،  إمامتـه الشـيعة والس
ـــا مــا قالــه  بينمـا ال يقـول بإمامــة أبـي بكـر إال فريـق مــن المسـلمين وقـد آن ـا ذآرن

عمر عــن بيعـة أبـي بكـر ))(1)  أقـول: 
1ـ يبـدو أن الجـهل تجـاوز بالتيجـاني درجـات! فـإذا آـان أهـل السـنة والجماعـة قـــد 
ـــاذا  أجمعـوا مـع الشـيعة علـى إمامـة علـي  فيمـا ورد مـن نصـوص علـى زعمـه، فلم
سـو د آـل هـذه الصفحـات إلثبـات إمامـة علـي ؟ ومـا هـو الخـالف بيـــن الطرفيــن إذا 
ـــل اإلجمــاع علــى علــي  والتــاريخ  آـانوا متفقيـن علـى إمامـة علـي ؟! وآيـف يحص
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ـــاع علــى  يشـهد أن اإلجمـاع قـد ثبـت علـى إمامـة أبـي بكـر بـل ال يوجـد أصـًال إجم
ـــن مصــادر الشــيعة(2) ( الرافضــة )، مــع  إمامـة علـّي ال مـن مصـادر السـنة وال م
مـا يكتنـف ديـن الرافضـة مـن تنـاقض وآـذب وخرافـات، ثـــم أقــول لــهذا المــهتدي 
ـــن  إذا آـان عنـدك مصـدر واحـد مـن مصـادر أهـل السـنة يجمـع علـى إمامـة علـّي ب
ـــن  أبـي طـالب، فأرجــو أن تفحمنـا وتدلنـا عليــه، وإن لـم تسـتطع ذلـك فـاعلم أنـك م

أصحـاب الكـذب الرخيــص. 
ـــول بإمامــة أبــي بكــر إال فريــق مــن المســلمين ) قلــت:  2ـ ثـم يقـول ( بينمـا ال يق
ومـع ذلـك أصبـح الخليفـة األول ودانـت لـه جمـوع المسـلمين راضيـن بـه، منقـــادين 

له؟! وأما بالنسبة لقــول عمـر عـن البيعـة فقـد بين ـاه سـابقا . 
ـــي علــي  ثـم يقـول (( بمـا أن  الكثـير مـن الفضـائل والمنـاقب التـي يذآرهـا الشـيعة ف
بـن أبـي طـالب لـها سـند ووجـود حقيقـــي وثــابت فــي آتــب أهــل الســنة المعتمــدة 

ــول:  عندهـم، ومـن عـدة طـرق ال يتط ـرق إليـها الشـك ))(3)  أق
1ـ سـنرى بـإذن اهللا وسـيرى القـارئ الروايـات التـي يحتـج بـــها الرافضــة ويتطلــع 

ــانيدها وعلـى مـدى صحتـها ليعلـم القـول الثـابت مـن التقـول الزائـف.  على أس
ـــن القــول  2ـ أمـا أنـها مرويـة مـن عـدة طـرق ال يتطـرق إليـها الشـك فـهذا عجـب م
ـــي وصلــت  ألنـه يعنـي أنـها ( متواتـرة )(4) فـهل آـل األحـاديث التـي ر و ي ـت فـي عل
إلـى درجـة التواتـر؟ سـنرى ذلـــك! أقــول ذلــك مــع أننــي لــو حلفــت بيــن الرآــن 
والمقــام أن هــذا التيجــاني يــهرف بمــا ال يعــرف ويجــهل أبســــط أصـــول علـــم 

الحديـث لـن أحنـث؟! 
ـــي جمــع غفــير مــن  ثـم يتـابع فيقـول (( فقـد يـروي الحديـث فـي فضـائل اإلمـام عل
الصحابـة، حتـى قـال أحمـد بـن حنبـــل : مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول اهللا 
ـــا جــاء لعلــي بــن أبــي طــالب. وقــال القــاضي إســماعيل  (ص) مـن الفضـائل آم
والنسـائي وأبـو علــي النيسـابوري : لـم يـرد فـي حـق  أحـد مـن الصحابـــة باألســانيد 

الحسان ما جــاء فـي علـي))(5) ، قلـت: 
ـــي فضــائل علــي، بــل آــثرة الــرواة وبتــالي  1ـ ليـس المقصـود آـثرة الروايـات ف
آـثرة المســانيد، بمــعنى أن الــرواة أآثــروا الروايـة فـــي منــاقب علــي ـ الصحيــح 
منـها والمكـذوب ـ وأصبـح للروايـــة الواحــدة أســانيد آثــيرة، آروايــة ( مــن آنــت 
مـواله فعلـي مـواله ) فلـها طـرق آثـيرة جـدا  مـع أنـها روايـة واحـــدة، وســبب ذلــك 
يرجـع إلـى تـأخر وفـاة علـي ومـا جـرى فـي وقتـه مـن األحــداث والفتــن العظيمــة، 
ـــد وإســماعيل  وآـثرة الطعـون التـي تعـرض لـها لذلـك يقـول ابـن حجـر (( قـال أحم
ـــرد فــي حــق أحــد مــن الصحابــة  القـاضي والنسـائي وأبـو علـي النيسـابوري لـم ي
ــع  باألسـانيد الجيـاد أآـثر ممـا جـاء فـي علـي وآـأن السـبب فـي ذلـك أنـه تـأخر، ووق
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االختـالف فـي زمانـه وخـروج مـن خـرج عليـه، فكـان ذلـك ســـببًا النتشــار مناقبــه 
ــان بينـها مـن الصحابـة ردًا علـى مـن خالفـه ))(6).   من آثرة من آ

2ـ إضــافة إلـى مـا سـبق فليـس آـل مــا روي فـي فضـائل علـــي فــهو صحيــح، (( 
يقــول الذهبــي فــي تلخيــص الموضوعــات: لــم يــرو ألحــد مــن الصحابــــة فـــي 
الفضـائل أآـثر ممـا روي لعلـي رضـي اهللا عنـه، وهـي علـى ثالثـة أقســام: صحــاح 
ـــة  وحسـان، وقسـم ضعـاف، وفيـها آـثرة، وقسـم موضوعـات وهـي آثـيرة إلـى الغاي
ولعـل بعضـها ضـالل وزندقـــة ))(7)أهـــ، فليــس آــل مــا روي فــي فضــائل علــي 
ـــون فــي فضائلــه الشــيء الكثــير، وهــذا مــا يؤآــده  صحيـح، بـل قـد وضـع الكّذاب
ـــن أبــي الحديــد الشــيعي (( إن أصــل األآــاذيب فــي أحــاديث  اإلماميـة فيقـول اب
الفضـائل آـــان مــن جهــة الشــيعة (!)، فانــهم وضعــوا فــي مبــدأ األمــر أحــاديث 
ـــى وضعــها عــداوة خصومــهم ))(8)، ويقــر بذلــك  مختلقـة فـي صاحبـهم حملـهم عل
ــــان عـــمن حدثـــه  الكشـي حيـن يـورد فـي آتابـه ( رجـال الكشـي ) عــن أبــي مسك
مــن أصحابنـا عـن أبـي عبـد اهللا (ع) قـال: سـمعته يقـــول (( لعـــن اهللا المغــيرة بــن 
ـــر الحديــد ))(9)، وأورد عــن يونــس  سـعيد إنــه آـان يكـذب علـى أبـي فأذاقـه اهللا ح
ـــر (ع) ووجــدت  قـال (( وافيـت العـراق فوجـدت بـها قطعـة مـن أصحـاب أبـي جعف
ـــن، فســمعت منــهم وأخــذت آتبــهم فعرضتــها مــن  أصحـاب أبـي عبـد اهللا متوافري
بعـد علـــى أبــي الحســن الرضــا (ع) فــأنكر منــها أحــاديث آثــيرة أن يكــون مــن 
أحـاديث أبـي عبـد اهللا (ع) وقـال لـــي: إن أبــا الخطــاب آــذب علــى أبــي عبــد اهللا 
ـــذه األحــاديث  (ع) لعـن اهللا أبـا الخطـاب، وآذلـك أصحـاب أبـي الخطـاب يدسـون ه
ـــاك بعـــد  إلـى يومنـا هـذا فـي آتـب أصحـاب أبـي عبـد اهللا (ع) ))(10)، فـهل يشـك ش
ذلـك بـأن الكثـير مـن فضـائل علـي آـذب مـن جهـة مـن يزعمـون أنـهم مـن شــيعته! 

ومـن آتبكـم نحــاججكم. 
ـــة علــي علــى أبــي  3ـ يحـاول التيجـاني إيـهام القـارئ أن اإلمـام أحمـد يـرى أفضلي
ـــد نبيــها  بكـر وعمـر، ولكـن الحقيقـة أن اإلمـام أحمـد يـرى أن أفضـل هـذه األمـة بع
ـــام عبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل (( ســمعت أبــي  هـو أبـو بكـر وعمـر يقـول اإلم
ـــم علــي ))(11) وقــال ((  يقـول: أمـا التفضيـل فـأقول: أبـو بكـر ثـم عمـر ثـم عثمـان ث
ســألت أبــي رحمــه اهللا عــن التفضيــل بيــن أبــي بكــر وعمــــر وعثمـــان وعلـــي 
رضـوان اهللا عليـهم، فقـال: أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـــي الرابــع مــن الخلفــاء، 
ـــه ليــس بخليفــة قــال: هــذا قــول ســوء ردئ ))(12)  قلـت ألبـي: إن قومـا  يقولـون إن
ــن هـانئ قـال (( سـمعت أبـا عبـد اهللا يقـول فـي التفضيـل: أبـو بكـر ثـم  وفي مسائل اب

                                                           
(6) فتح الباري جـ7 ص (89). 

(7) انظر هامش آتاب الصواعق المحرقة ص (186). 

(8) شرح نهج البالغة البن أبي الحديد جـ3 ص (17) ط. دار الفكر. 

(9) رجال الكشي ص (195). 

(10) المصدر السابق. 

(11) السنة لإلمام عبد اهللا بن أحمد بن حنبل جـ2 برقم (1347) ص (573). 
(12) المصدر السابق جـ2 برقم (1349) ص (574). 



ـــة  عمـر ثـم عثمـان ولـو أن رجـًال قـال علـي لـم أعنفـه ))، ثـم سـأله ابنـه عـن الخالف
(( سألت أبي عــن األئمـة فقـال: أبـو بكـر ثـم عمــر ثـم عثمــان ثـم علـي فـي الخلفـاء 

ــول أحمـد فـي التفضيـل والخالفـة.   ))(13) فهذا هو ق
ثـم يقـول (( أمـــا بالنسـبة ألبـي بكـر فقــد فّتشـت أيضـًا فـي آتـب الفريقيـن فلـم أجــد 
لـه فـي آتـب أهــل السـنة والجماعـة القـائلين بتفضيلـه مـا يـوازي أو يعـادل فضـــائل 

اإلمام علّي ))(14)،  أقـول:  
أمـا تفتيـش التيجـاني فـال يعتمـد عليـه ألننـي واثـق وثـوق الشـمس أنـه غـير منصــف 
ـــر والحديــث  مـهما اّدعـى اإلنصـاف، إضافـًة إلـى أنـه ال يفـّرق بيـن الحديـث المتوات
الموضــوع!! ثــم إننــي لســت أدري لمــاذا ينــاقض ( الدآتــور ) التيجــــاني نفســـه 
ــــل قليــل قـــوله ( فقــد أجمــع علــى إمامتــه ـ أي  مـّرات ومـّرات، فهــو قـد ذآـر قب
علــّي ـ الشــيعة والســنة فــي مــا ورد مــن نصــــوص أثبتتـــها مصـــادرالطرفين ) 
ـــر إال فريــق مــن المســلمين ) هــل نظــرت  إنظـر؟ ( بينمـا ال يقـول بإمامـة أبـي بك
ــم انظـره هنـا مـاذا يقـول ( أمـا بالنسـبة ألبـي بكـر فقـد فتشـت أيضـًا  أخي القارئ؟! ث
ـــنة والجماعــة القــائلين بتفضيلــه  فـي آتـب الفرقيـن فلـم أجـد لـه فـي آتـب أهـل الس
(!؟) ـ وتفضيـل أهـل السـنة لـه يعنـي إمامتـه ـ مـا يـوازي أو يعـادل فضـائل علــي  ) 
فــأقول للتيجــاني أي الفريقيــن تختــار؟ أهــل الســنة الذيــن أجمعــوا علــى خالفــــة 
ـــك نصيحــة  علـي ؟! أم أهـل السـنة القـائلين بتفضيـل أبـي بكـر؟؟ لذلـك أود أن أقـدم ل
ـــوا منــك أن تأخذهــا مــأخذ اإلعتبــار وهــي عندمــا تقــوم بطبــع هــذا  غاليـة، أرج
ـــاء أن تصحــح تخصصــك فتكتــب علــى الغــالف ( ثــم  الكتـاب مــرة أخـرى الرج
اهتديــت... تــأليف الدآتــور محمــــد التيجـــاني الســـماوي... دآتـــوراة فـــي علـــم 

المتناقضـــات؟! ) 
ــم أن أبـا بكـر آـان هـو الخليفـة األول ولـه مـن النفـوذ مـا قـد عرفنـا  ثم يقول (( ورغ
ـــي  ورغـم أن  الدولـة األمويـة آـانت تجعـل عطـاء  خاصـا  ورشـوة لكـل مـن يـروي ف
حـق أبـــي بكــر وعمــر وعثمــان ورغــم أن ــها اختلقــت ألبــي بكــر مــن الفضــائل 
والمنـاقب الكثـير ممــا س ـو دت بـها صفحـــات الكتــب، مــع ذلــك فلــم يبلــغ معشــار 

عشـر حقـائق اإلمـام علـي  وفضائلـه ))(15). أقـــول:  
أال لعنـة اهللا علـى الكـاذبين، فكيـف عـرف هـذا الشـانئ الكـــذاب أن الدولــة األمويــة 
ــــر  آــانت تجعــل عطــاء  خاصــا  ورشــوة لمــن يــروي فــي حــق أبــي بكــر وعم
ـــامل وغيرهــا مــن  وعثمـان، ولمـاذا لـم ت ح ـل  أآاذيبـه هـذه المـرة إلـى الطـبري والك
آتـب التـاريخ حتـى يثبـت صحـة مـــا يقــول أم يريــد أن يدلــل علــى حقــده وتجنيــه 
ـــى  علــى العظمــاء بــاختالق األآــاذيب التــي ال تنطلــي علــى األطفــال فضــال  عل
ــــم  الكبــار، ثــم أال يعلــم، أن الــذي روى األحــاديث فــي فضــائل علــي  بزعمــه ه
ـــذا طعــن مبطــن للصحابــة الكبــار مــن رواة األحــاديث  الصحابـة أيضـا ؟ فقولـه ه

                                                           
(13) مسائل ابن هانئ جـ2 ص (169) وانظر المسائل والرسائل المروية عن اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، جمـع: عبـد 

اإلله األحمدي جـ1 ص (385). 
(14) ثم اهتديت ص (141). 

(15) ثم اهتديت ص (142 ـ143). 



ـــذي  فــي أنــهم يــروون األحــاديث المكذوبــة علــى النبــي �������������������� فــهل القــرآن ال
جاءنـا عـن طريـق الصحابـة هـو مكـذوب أيضـًا؟ والقـرآن الـذي جاءنـا عـن طريــق 
أوالد ابـن ســـبأ اليــهودي هــو المحفــوظ؟ فقــاتل اهللا الرافضــة ومــن شــايعهم فــي 
طعنـهم علـى خـير القـرون ممـن صحبـوا النبـي �������������������� فـأي طعـن فـي نبّينـا أآـــثر 
ـــاء وهنــا آذابــون مرتشــون  مـن ذلـك؟ فأصحابـه ظـالمون مغتصبـون منـافقون جبن
يختلقــون الكـذب علـى مـن صحبـــوه مــن أجـــل بعــض العطـــاءات والرشـــاوي!! 
ـــن قــال (( هـــؤالء طعنــوا فــي أصحــاب رســول اهللا  ورحـم اللــه اإلمـام مـالك حي
�������������������� إنمـا طعنـوا فـي أصحابـه ليقـــول القــائل رجـــل ســـوء آــان لــه أصحــاب 

ســوء ولـو آـان رجـًال صالحـًا لكـان لـه أصحـاب صــالحون ))(16).  
ــهم  ـ فِلينظرمـن يريـد الحـق إلـى مـا يدعيـه هـؤالء الرافضـة ليسـتنتج مـن ذلـك حقيقت
ــــن ال  وأنــهم ال يعــدون  إال أن يكونــوا مــن أوالد عبــد اهللا بــن ســبأ اليــهودي الذي
يريــدون إال تدمــير اإلســالم وأهلــه فيدعــون بــــالكذب والـــزور حـــب آل البيـــت 

ــم منـهم بـراء آـبراءة الذئـب مـن دم يوسـف.  الكرام وه
ـــهترئ فيقــول (( أضــف إلــى ذلــك أن ــك إذا حل لــت األحــاديث  ثـم يضيـف هـذا الم
المرويـة فـي فضـائل أبـي بكـر وجدتـها ال تتماشـى مـع مـا ســـج له لــه التــاريخ مــن 

أعمـال تنـاقض مـا قيـل فيـه وال يقبلـها عقـل وال شــرع ))(17)!! 
انظــر أخــي القــارئ إلــى مــن ال عقــل لــه وال فقــه يريــد أن يخــــالف األصـــول 
ـــي بكــر ال أن يبحــث  المعلومـة... يريـد أن يحلـل األحـاديث المرويـة فـي فضـائل أب
ـــها بمــاذا؟ بعقلــه أو ق ــل بتجــرده وإنصافــه،  فـي سـندها أو متنـها بـل يريـد أن يحلل
ـــي بكــر، وهــو يقــول األحــاديث. وليــس حديثــا  واحــدا   فيحلـل أحـاديث فضـائل أب
و(أل) تفيـد االسـتغراق أي آـل أحـاديث فضـائل أبـي بكـر، فأتســـاءل يــا تــرى هل 
يريـد أن يغرسهــا فـي التربـة القــابلة للزراعــة لـيرى هـل سـتنمو أم ال ليعلـــم مــدى 
ـــول الكــذب ويضــع عليــها ثــاني أآســيد  صحتهــا أو لعلـه سيقــوم بنقعهــا فـي محل

الدجـل؟! لينظـر مـاذا يكتشــف. 
ـــو وزن إيمــان أبــي بكــر بإيمــان  ثـم يقـول (( وقـد تقـدم شـرح ذلـك فـي حديـث ( ل
ــذه  أمتـي لرجـح إيمـان أبــي بكـر ) ولـو آـان يعلـم رســول اللــه أن أبـا بكـر علـى ه
الدرجــة مـن اإليمـان مـا آـان ليؤ مـر عليـه أسـامة بـن زيـد وال ليمتنـع مـن الشـــهادة 
لـه آمـا شهــد علـى شهــداء أحــد وقـال لـه إنـــي ال أدري مــاذا تحــدث مــن بعــدي 

ــى أبـو بكـر ))(18).   حتى بك
ـــد أجبــت عــن هــذه الحجـــج  فــي غــير مــا موضــع مــن هــذا الكتــاب  أقـول: لق
ـــاديث آمــا يزعــم هنــا بــل يحلــل!  فلـتراجع. مـع اإلشـارة إلـى أنـه لـم يشـرح األح
ويحـرم؟، إضــافة لتحريفـه المتكـرر للحديـث فـهنا يقـــول ( وقــال لــه إنــي ال أدري 

                                                           
(16) الفتاوي العراقية البن تيمية ص (157). 

(17) ثم اهتديت ص (143). 

(18) ثم اهتديت ص (143). 



مـا تحـدث بعـدي ) مـع أن الرسـول �������������������� يقـول ( ال أدري مـــا تحدثــون بعــدي ) 
بصيغة الجمــع، ولكـن أقـول الطبـع يغلـب التطبـع! 

ثـم يقــول (( وال أن ُيرسـل خلفــه علـي بـن أبـــي طــالب ليــأخذ منــه ســورة بــراءة 
ــها ))(19).   فيمنعـه مـن تبليغ

أقـول: هـذا مـن الكـذب الرخيـص ألن النبـي �������������������� لـم يمنـع أبـا بكـر مـــن تبليغــها 
آمـا يزعـم هـذا التيجـاني ولـم يذآـر فـي أي حديـث مثـل ذلـك، ومعلـوم بـــالتواتر أن 
النبـي �������������������� أم ـر أبـا بكـر علـى الحـج عـام تسـع فقـد (( أخـرج الطـبري وإســـحق 
فــي مســنده النســائي والـــدارمي آـــالهما عنـــه وصححـــه ابـــن خزيمـــة وابــــن 
ـــن خثيــم عــن أبــي  حبــان مــن طريـق ابـن جريــج ( حدثنـي عبـد اهللا بـن عثمـان ب
ـــن رجــع مــن عمــرة الجعرانــة بعــث أبــا  الزبـير عـن جـابر أن النبـي �������������������� حي
بكـر علـى الحــج، فأقبلنـا معـه حتـى إذا آدنـا بـالعرج ثـو ب الصبـــح، فســمع رغــوة 
ناقـة النبـــي �������������������� ، فــإذا علــي عليــها، فقــال لــه: أمــير أو رســول؟ فقــال: بــل 
ـــا مكــة، فلمــا آــان  أرسـلني رسـول اهللا �������������������� بـبراءة أقرؤهـا علـى النـاس، فقدمن
ـــرغ قــام  قبـل يـوم الترويـة بيـوم قـدم أبـو بكـر فخطـب النـاس بمناسـكهم، حتـى إذا ف
علـي  فقـرأ علـى النـاس بـراءة حتـى ختمـها، ثـم آـــان يــوم النحــر آذلــك، ثــم يــوم 

ــك ))(20).   النفـر آذل
ـــالبيت عريــان،  فكـان أبـو بكـر ينـادي: أن ال يحـج بعـد العـام المشـرك وال يطـوف ب
ويـأمر أصحابـه بذلـك ويعضـــده مــا أخرجــه البخــاري عــن أبــي هريــرة قــال (( 
ـــن بعثــهم يــوم النحــر  بعثنـي أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه فـي تلـك الح ج ـة فـي المؤذني
يؤذنـون بمنـى  أن ال يح ـــج  بعــد العــام مشــرك، وال يطــوف بــالبيت عريــان. قــال 
ـــي طــالب فــأمره  أن يــؤذن بــبراءة .  حميـد : ثـم  أردف  النبــي �������������������� بعلــي  بـن أب
قـال أبـو هريـرة فـأذن معنـا علـي  فــي أهـل منـى  يـوم الن حــر بـــبراءة، وأن ال يحــج  

بعـد العـام مشـرك  وال يطـوف بـالبيت عريـان))(21) أقـــول:  
وأمـا إرداف علـي  فألنـه ال يبل ـغ هـذا األمـر إال النبـي أو أحـــد مــن أهــل بيتــه، لمــا 
أخرجه الطــبراني عـن أبـي رافـع فـي جـزء منـه فأتـاه فقـال (( إنـه لـن يؤديـها عنـك 
إال أنــت أو رجــل منــك ))(22)، فإرســال النبــي �������������������� لعلــي آــان لــهذا الســــبب 
وليـس لمنـع أبـي بكـر وهـــو الــذي اســتخلفه علــى الحــج وآــان علــي مــن جملــة 

ــه.  أصحاب
ــال   أمـا قولـه ((وال أن يقـول يـوم إعطـاء الرايـة فـي خيـبر: ألعطيـن رايتـي غـدا  رج
يحــب اهللا ورســوله ويحب ــه اهللا ورســوله آــــر ارا  ليـــس فـــر ارا  امتحـــن اهللا قلبـــه 

                                                           
(19) المصدر السابق. 

(20) الفتح جـ8 ص (171). 

(21) صحيح البخاري آتاب التفسير برقم (4378) جـ4 . 

(22) الفتح جـ8 ص (169). 



ـــى صحيــح  باإليمـان، فأعطاهـاإلى علـّي ولـم يعطـها إليـه ))(23) ثـم يعـزو الروايـة إل
مســلم. 

ـــا الــذي ورد فــي صحيــح  أقـول: لـم أجـد هـذا الحديـث بـهذا اللفـظ فـي مسـلم، وإنم
مســلم هــو مــا رواه أبــو هريــرة (!) أن رســول اهللا �������������������� قــال يــــوم خيـــبر (( 
ألعطّيـن هـذه الرايـة رجـًال ُيحـُب اهللا ورسـوله. يفتـح اهللا علـى يـده. قـــال عمــر بــن 
ـــها،  الخطـاب: مـا أحببـت اإلمـارة إال يومئـٍذ، قـال: فتسـاورت لـها رجـاء أن ُأدعـى ل
ـــي طــالب فأعطــاه إياهــا.وقــال: امــش  قـال: فدعـا رسـول اهللا �������������������� علـّي بـن أب
ــا  وال تلتفـت حتـى يفتـح اهللا عليـك. قـال: فسـار علـيٌّ ثـم وقـف ولـم يلتفـت فصـرخ: ي
ـــال: قاتلــهم حتــى يشــهدوا أْن ال إلــه إال اهللا  رسـول اهللا، علـى مـاذا أقـاتل النـاس؟ ق
وأن  محمـد رسـول اهللا، فـــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك دمــاءهم وأموالــهم، إال 
بحق ـها، وحسـابهم علـى اهللا ))(24) ففـي هـذا الحديـث اإلخبـار عـن فضـائل علـــي  بــن 
أبي طــالب رضـي اهللا عنـه، وليـس فـي الحديـث تنقيـص ألبـي بكـر البت ـه، ولـم تكـن 
ـــع أبــي بكــر حتــى يعطيــها لعلــي وال يعطيــها ألبــي بكــر، وليــس مــن  الرايـة م
المعقـول أن  ي خـــص  أبــا بكــر وحــده بــالفضل دون جميــع الصحابــة ويحــوز آــل 
ـــت فضيلــة ألحــد غــيره  اإلمتيـازات وبقيـة الصحابـة ال فضـل لـهم، حتـى لـو أعطي
أصبحـت هـذه مذم ـة لـه!؟ وقـول النبــي �������������������� ( ألعطيـن الرايـــة رجــال  يفتــح اهللا 
ـــائل علــي ، ولكــن ال يقــول  علـى يديـه يحـب اهللا ورسـوله ) الشـك أن هـذا مـن فض
ـــده وال يشــارآه  عـاقل أن هـذا مختـص بعلـي وحـده أي ألنـه يحـب اهللا ورسـوله وح
أحـد مـن الصحابـة فـي ذلـك، بـل ثبـت أن النبـي �������������������� شـهد لعبـــد اهللا بــن حمــار 
ـــل مــن القــوم: اللــهم  وقـد جـاء ليحـد علـى شـربه للخمـر أآـثر مـن مـرة، فقـال رج
العنـه، مـا أآـثر مـا يؤتـى بـه، فقـال النبـي �������������������� (( ال تلعنـــوه، فــوهللا مــا علمــت 
إال أنـه ي حـب اهللا ورسـوله ))(25) فـــهل يقــول عــاقل أنــها تختــص بــه؟ ومعلــوم أن 
أصحــاب النبــي �������������������� آ ــثر، فليــس مــــن المقبـــول أن توآـــل جميـــع األمـــور 
ـــل صحــابي مــن المقربيــن،  والمدائـح والفضـائل واألسـبقية لصحـابي واحـد، بـل آ
لـه منزلـة عنـد النبـي �������������������� ، وال شـــك أن  مــن شــهد اهللا ورســوله لــه بالصحبــة 
أنـه يحـب اهللا ورسـوله، فبطـل االحتجـاج بـهذا الحديـــث علــى أفضليــة علــي  علــى 
ــــر، وال أنســـى أن أذآ ـــر التيجـــاني أن  راوي الحديـــث هـــو الصحــــابي  أبــي بك
الجليــل أبـو هــريرة الـذي تتهمــه بأنـه يختلـق ويـدس  األحـــاديث فــي فضــائل أبــي 
بكـر ومـن المتحـاملين علـى اإلمــام علــي ، فكيـف توف ـق بيـن إيـراده لـــهذا الحـــديث 
ــــالكذب والتحـــامل علـــى خـــير  العظيــم فــي فضــل علــي  وادعــائك المشــحون ب

الخلق؟!   

                                                           
(23) ثم اهتديت ص (143). 

(24) مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة برقم (2405). 

(25) صحيح البخاري آتاب الحدود ـ باب ـ ما يكره من لعن شارب الخمر برقم (6398). 



ـــة مــن اإليمــان وأّن إيمانــه  أمـا قولـه (( ولـو علـم اهللا أّن أبـا بكـر علـى هـذه الدرج
ـــا رفــع صوتــه  يفـوق أمــة محمـد بأسـرها فلــم يكـن اهللا ليـهدده بإحبـاط عملـه عندم

ــي ))(26)،  قلـت:   فوق صوت النب
هــذه اآليــة نزلــت لتــأديب المســلمين عامــة وللصحابــــة بـــاألخص، فـــي آيفيـــة 
معاملتـهم مـع نبـــي المرحمــة �������������������� وتوقــيره وتبجيلــه، واآليــة عامــة اللفــظ إال 
ـــاني أن اهللا ســبحانه يــهدده ( هكــذا  أن يـأتي مـا يخصصـها، فكيـف يقـول هـذا التيج
ـــر  ) بإحبـاط عملـه، وقـد ُذِآـَر أّن سـبب نـزول اآليـة أآـثر مـن سـبب منـها أن أبـا بك
ـــا  وعمـر تماريـا فـنزلت هـذه اآليـات وابتـدأت بــ{ يـا أيـها الذيـن آمنـوا...} ومـن هن
نعلـم أن نـزول هـذه اآليـة هـــي لتربيــة الصحابــة وتعليمــهم وتنبيهــهم لــهذا األمــر 
بـالقرآن، ليكونـوا خـير النـاس بصحبـة نبيـــهم �������������������� وليســت تختــص بــأبي بكــر 
ــلم أنـها نزلـت فـي ثـابت بـن قيـس فعـن أنـس بـن مـالك أنـه قـال  وحده، فقد روى مس
(( لمـا نزلـت هـذه اآليـة: يـا أيـها الذيـــن آمنــوا ال ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت 
النبـي، إلـى آخـر اآليـة. جلـس ثـابت بـن قيـس وقـال: أنـا مـن أهـل النـــار، واحتبــس 
عـن النبـي �������������������� ، فسـأل النبـي �������������������� سـعد بـن معـاذ فقـال: يـا أبـا عمـــرو، مــا 
ـــال: فأتــاه  شـأن ثـابت؟ أ شـتكى؟ قـال سـعد: إنـه لجـاري، ومـا علمـت لـه بشـكوى، ق
سـعد فذآـر لـــه قــول رســول اهللا �������������������� ، فقــال ثــابت: أ نزلــت هــذه اآليــة ولقــد 
علمتـم أنـي مـن أرفعكـــم صوتــا  علــى رســول اهللا �������������������� ، فأنــا مــن أهــل النــار 
ـــو مــن أهــل الجنــة  فذآـر ذلـك سـعد للنبـي �������������������� فقـال رسـول اهللا �������������������� بـل ه
))(27) فكيـف بـأبي بكـر الـذي بشـره النبـي �������������������� بالجنـة مـــرات ومــرات، والــذي 
آـان مـن أول المسـتجيبين والمتـأدبين مـع هـذا األمـر اإللـــهي، فقــد أخــرج الحــاآم 
فـي المسـتدرك موصـوال  وابـن مردويـه مـن طريـق بـن شـهاب عـن أبـي بكـــر قــال 
(( لمـا نزلـت ال ترفعـوا أصواتكـم.. اآليـة، قـال أبـي بكـر: قلـت يـا رسـول اهللا آليــت 
ـــا بكــر الصديــق ليــس  أن ال أآلمـك إال آـأخي السـرار ))(28) وخالصـة القـول أن أب
ــــه، والنبـــي  معصومــا  بــل يخطــئ ويصيــب، وينب ــه علــى خطئــه، فــالقرآن يؤدب

�������������������� يرب يه، وهذا مــدح لـه وليـس قـدح بـه هـذا لمـن يفـهم.  
ثــم يكــرر مــا سـبق الجـواب عليـه ثـم يقـــول (( .. وأنــه لــم يكــن أحــرق الفجــاءة 
ـــن هــؤالء الزعــانف الذيــن يحتجــون بمــا هــو  السـلمي ))(29)، أقـول: عجبـا  واهللا م
حجـة عليـهم ال لـهم (( فـاإلحراق بالنـار عـن علـــي  أشــهر وأظــهر منــه عــن أبــي 
بكـر، وأنـه قـد ثبـت فـي الصحيـح أن عليـا  أ تـــي بقــوم زنادقــة مــن غــالة الشــيعة، 
فحر قهم بالنار، فبلــغ ذلـك ابـن عبـاس، فقـال: لـو آنـت أنـا لـم أحر قـهم بالنـار، لنـه ي 

                                                           
(26) ثم اهتديت ص (143). 

(27) مسلم مع الشرح آتاب اإليمان برقم (119) جـ2 

(28) الفتح جـ8 ص (456). 

(29) ثم اهتديت ص (143). 



ـــّذب بعــذاب اهللا، ولضربــت أعناقــهم، لقــول النبــي �������������������� (  النبـي �������������������� أن ُيع
من بدل دينـه فـاقتلوه ) فبلـغ ذلـك عليـًا، فقـال: ويـح أبـن أم الفضـل مـا أسـقطه علـى 
الـهنات. فعلــّي حـّرق جماعـة بالنـار، فـإن آـان مــا فعلــه أبــو بكــر منكــرًا، ففعــل 
ـــه علــى األئمــة، فــأبو بكــر  علـّي أنكـر منـه، وإن آـان فعـل علـّي ممـا ال ُيْنكـر مثل

ـــه ))(30).   أولـى أن ال ينكـر علي
ـــد الرجليــن عمــر أو  أمـا قولـه (( وأنـه يـوم السـقيفة آـان قـذف األمـر فـي عنـق أح

أبي عبيدة ))(31).  قلـت:  
ـــاري بمــا  هـذه الحجـة المـردودة أجـاب عليـها الحـافظ ابـن حجـر فـي آتابـه فتـح الب
ــق  يغنـي عـن الـرد فقـال (( وقـد استشـكل قـول أبـي بكـر هـذا مـع معرفتـه بأنـه األح
ـــالة وغــير ذلــك، والجــواب أنــه اســتحيى أن يزآــي  بالخالفـة بقرينـة تقديمـه للص
نفسـه فيقـول مثـال رضيـت لكـم نفسـي، وانضـم إلـى ذلـك أنـه علـم أّن آـال منـــهما ال 
يقبـل ذلـك، وقـد أفَصـح عمـر بذلـك فـي القصـة، وأبـو عبيـدة بطريـق األولـــى ألنــه 
دون عمـر فـي الفضـل باتفـاق أهـل السـنة، ويكفـي أبـا بكـــر آونــه جعــل االختيــار 
فـي ذلـك لنفسـه فلـم ينكـر ذلـك عليـه أحـد، ففيـه إيمـاء إلـى أنـه األحـق، فظـــهر أنــه 
ليـس فـــي آالمــه تصريــح بتخليــة مــن األمــر))(32)، وقــال فــي موضــع آخــر (( 
وتمس ـك بعـض الشـيعة بقـول أبـي بكـر ( قـد رضيـــت لكــم أحــد هذيــن الرجليــن ) 
ـــتحقاقه للخالفــة، والجــواب مــن أوجــه:  بأنـه لـم يكـن يعتقـد وجـوب إمامتـه وال اس
ـــع وجــود  أحدهمـا ان ذلـك آـان تواضعـا  منـه، والثـاني لتجويـزه إمامـة المفضـول م
ـــالث أنــه علــم أن آــال  الفـاضل، وإن آـان مـن الحــق لـه فــله أن يتـبرع لغـيره، الث
منـهما ال يرضـى أن يتقدمــه فـأراد بذلـك اإلشـارة إلـى أنـــه لــو قــدر أنــه ال يدخــل 
ـــن ثــم لم ــا حضــره المـــوت اســتخلف  فـي ذلـك لكـان األمـر منحصــرا  فيـهما، وم
عمــر لكــون أبــي عبيــدة آـــان إذ ذاك غائبـــا  فــي جهـــاد أهــل الشـــام متشـــاغال 
ــــول عمـــر ( ألن أ قـــدم فت ضــرب عنقـــي ألــخ ) علـــى صحــة  بفتحـها، وقـد دل  ق

اإلحتمــال المذآـور ))(33).  
ـــان  ثـم يقـول (( فـالذي هـو علـى هـذه الدرجـة مـن اإليمـان ويرجـح إيمانـه علـى إيم
آـل األمـة ال ينـدم فـي آخـر لحظـات حياتـه علـى مـا فعلـه مـع فاطمـة وعلـى حرقـــه 
الفجــاءة الســلمي وعلــى توليــه الخالفــة، آمــا ال يتمنــى أن ال يكــون مــن البشـــر 
ـــالمية  ويكـون شـعرة أو بعـرة، أفيعـادل إيمـان مثـل هـذا الشـخص إيمـان األمـة اإلس
ـــا  بـل يرجـح عليـها ))(34).  أعتقـد أننـي قـد أجبـت علـى آـل ذلـك، ولكـن الغريـب هن
ـــا  مالحظـة آـثرة تكـرار التيجـاني لكالمـه بمـا يوحـي أن المؤلـف نفسـه ال يصـدق م
يكتـب، أو لعلـه يظـن أن القــراء قليــلو الفــهم فيجــب تكـــرار الكـــالم عليــهم حتــى 

يعوه ، متخـــذا  المثــل القـائل ( تكـرار الكـالم يعلـم الشـطار )!!  
                                                           

(30) المنهاج جـ5 ص (495 ـ 496). 

(31) ثم اهتديت ص (143). 

(32) الفتح جـ7 ص (38 ـ 39 ) آتاب فضائل الصحابة. 

(33) المصدر السابق جـ12 ص (162) آتاب الحدود. 

(34) ثم اهتديت ص (143 ـ 144). 



ثـم يـهذي فيقـول (( وإذا أخذنـا حديـث ( لـو آنـت متخـذًا خليـًال ألتخـــذت أبــا بكــر 
ـــي مكــة قبــل  خليـًال ) فـهو آسـابقه،  فـأين آـان أبـو بكـر يـوم المؤاخـاة الصغـرى ف
الــهجرة ويــوم المؤاخــاة الكــبرى فــي المدينــة بعــد الــهجرة وفــي آلتيــهما اتخـــذ 
رسـول اهللا (ص) عليـًا أخـًا لـه وقـال لـــه ( أنــت أخــي فــي الدنيــا واآلخــرة ) ولــم 
يلتفـت إلـى أبـي بكـر فحرمـه مـن مؤاخـاة اآلخـرة آمـا حرمـــه مــن الُخّلــة، وأنــا ال 
أريـد اإلطالـة فـي الموضـوع وأآتفـي بـــهذين المثليــن اللذيــن أوردتــهما مــن آتــب 
ـــًا  أهــل الســنة والجماعــة،أمــا عنــد الشــيعة فــال يعــترفون بتلــك األحــاديث مطلق
ولديـهم األدلـة الواضحـة علـى أنـها وضعـت فـي زمـن متـأخر علـى زمـن أبـي بكــر 

  .(35)((
ــوم  1ـ لـو فرضنـا جـدال  صحـة مـا يقولـه هـذا السـماوي مـن عـدم وجـود أبـي بكـر ي
ــــذا  المؤاخــاة الصغــرى والكــبرى واتخــاذ النبــي �������������������� عليــا  أخــا  لــه، فــهل ه
يوجــب القــدح لحديــــث النبـــي ��������������������،، وهـــل يجـــب أن يذآـــر النبـــي �������������������� 
الفضـائل آلـها لواحـد مـــن الصحابــة مثــل أبــي بكــر دون البــاقين حتــى إذا ذآــر 
النبي �������������������� الفضيلــة لغـيره مثـل علـي ، أصبحـت أحـاديث أبـي بكـر ضعيفـة؟!  
ـــاحيتي الســند والمتــن، وبالنســبة  2ـ ي عـرف الحديـث الصحيـح مـن المكـذوب مـن ن
لحديـث اتخـاذ النبـي �������������������� أبـا بكـر خليـال ، فـــهو مــن ناحيــة المتــن ال قــدح فيــه 
ألن أبــا بكــر صحــب النبــي �������������������� مــن يــوم مبعثــه حتــى وفاتــه وآــان النبـــي 
ـــل أبــي بكــر(36)، فــهو يســتحق أن يكــون بــهذه  �������������������� ال يجلـس مـع صحـابي  مث
المنزلـة العظيمـة، وأمـا مـن ناحيـة السـند فـال شـك فـــي صحــة الحديــث، فقــد رواه 
جمـع مـن الصحابـة فـي الصحـاح والمسـانيد باإلســناد المتصــل الثقــة الخــالي مــن 

العلـل والجــروح. 
ـــهو مــن األآــاذيب، فــالحديث الــذي  3ـ أمـا حديـث المؤاخـاة الصغـرى والكـبرى ف
ـــي الدنيــا واآلخــرة ) حديــث  اسـتند عليـه هـذا التيجـاني وهـو حديـث ( أنـت أخـي ف
ـــترمذي وابــن عــدي والحــاآم آلــهم مــن طريــق حكيــم بــن  موضـوع، أخرجـه ال
ـــذا ضعيــف، وجميــع بــن عمــير  جبـير عـن جميـع بـن عمـير، وحكيـم بـن جبـير ه
ــال عنـه ابـن حب ـان: رافضـي  يضـع الحــديث (!) وقـال ابـن نمـير: آـان مـن  آذاب ق
أآـذب النـاس(37) وقـال ابـن تيميــة: أن أحـاديث المؤاخـاة لعلـــي آلــها موضوعــة(38) 

                                                           
(35) ثم اهتديت ص (144). 

(36) فـي جــزء مـن الحديـث الـذي رواه ابـن عبـاس قـول علـي بـن أبـي طـالب ((...وحسـبت أنـي آنـــت آثــيرا  

ـــو بكــر وعمــر، وخرجــت أنــا وأبوبكــر  أسـمع النبـي � يقـول: ذهبـت أنـا وأبـو بكـر وعمـر، ودخــلت أنـا وأب
وعمـر )) راجـع هـــامش الكتــاب ص (326 ـ 327)، وحديــث عائشــة ((..لــم أعقــل أبــوي  قــط إال وهمــا 
ـــي ة  )) البخــاري آتــاب  يدينـان الديـن، ولـم يمـر علينـا يـوم إال ويأتينـا رسـول اهللا � طرفـي النـهار، بكـرة  وعش

ـــة برقــم (3692).    فضـائل الصحاب
ـــي جـــ1 ص (421) برقــم (1552).  (37) مـيزان االعتـدال للذهب

(38) المنــهاج جـــ7 ص (361) وراجــع السلســلة الموضوعــة لأللبـــاني جـ1 ص (355 ـ 356). 



ـــح محتجــًا علــى ذلــك بحديــث  فكيـف يضّعـف التيجــاني حــديث أبـي بكــر الصحي
موضوع؟!  

ثـم يقـول (( أمـا عنـد الشـيعة فـال يعـترفون بتلـــك األحــاديث مطلقــًا ولديــهم األدلــة 
الواضحة علــى أنـها وضعـت فـي زمـن متـأخر علـى زمـن أبـي بكـر ))(39). 

ـــالم ال غبــار عليــه، إذ آيــف للكــاذب أن يصــدق الصــادق، وآمــا قيــل  وهـذا الك
(البعــرة تـدل علـى البعـير )!؟ وأمـا االدعـاء علـى أنـها وضعـت فـي زمـــن متــأخر 
علـى زمـن أبــي بكـر باألدلـة الواضحــة لـدى الرافضــة، فـأرجوه رجـــاًء حــارًا أن 
يأتينـا باألدلـة الواضحــــة ليفحمنــا ويخـــرسنا وصحيــح مــا قيــل ( رمتنــي بدائــها 

وانسّلت )؟!  
ثـم يدعـي علـى أبـي بكـر بالجـهل فيقـول (( وفـي هـذا الصـدد سـّجل لنـا التـــاريخ أن 
ـــه فــي أمــهات  اإلمـام علـّي هـو أعلـم الصحابـة علـى اإلطـالق وآـانوا يرجعـون إلي
ـــد منــهم قــط فــهذا أبــو بكــر يقــول: ال  المسـائل ولـم نعلـم أنـه (ع) رجـع إلـى واح

ــن ))(40).   أبقـاني اهللا لمعضلـة ليـس لـها أبـو الحس
قلـت: هـذا مـــن الكــذب الظــاهر فــأين النقــل الصحيــح علــى ذلــك؟ فــأهل الســنة 
والجماعـة اتفقـوا أن أعلـم الصحابـة بعـــد النبــي �������������������� أبــو بكــر ثــم عمــر وقــد 
ــاع علـى ذلـك غـير واحـد منـهم، ولـم ُينقـل أبـدًا ان أبـابكر قـد أخـذ العلـم  حكى اإلجم
عـن علـّي بـل الثـابت أن عليـًا قـد أخـذ العلـم عـن أبـــي بكــر آمــا فــي الســنن عــن 
((أسـماء بـن الحكـــم الفــزاري قــال: ســمعت عليــًا رضــي اهللا عنــه يقــول: آنــت 
رجــًال إذا ســمعت مــن رســول اهللا �������������������� حديثــًا، نفعنــي اهللا منــه بمــا شــــاء أن 
ـــإذا حلــف لــي صّدقتــه، قــال:  ينفعنـي، وإذا حدثنـي أحـد مـن أصحابـه، اسـتحلفته ف
وحّدثنـي أبـو بكـر ـ وصـدق أبـو بكـر رضـي اهللا عنــه ـ أنــه قــال: ســمعت رســول 
ـــًا فيحســن الطــهور ثــم يقـــوم فيصّلــي  اهللا �������������������� يقـول: ( مـا مـن عبـد يذنـب ذنب
ــــذه اآليـــة { والذيــن إذا فعلـــوا  رآعتيـن ثـم يسـتغفر اهللا غفــر اهللا لــه ) ثــم قــرأ ه
فاحشــًة أو ظلمـوا أنفسـهم ذآـروا اهللا } إلـى آخـر اآليـة ))(41) وأيضـا األخـــذ برأيــه 
فـي مقاتلتـه مـانعي الزآـاة وقتالـه معـه، وأخـرج مســـلم فــي صحيحــه وأحمــد فــي 
ـــه �������������������� ((... فــإن يطيعــوا أبــا  المسـند فـي الحديـث الطويـل وفـي جـزء منـه قول
بكـر وعمـر يرشـدوا ))(42) (( وثبـت عـن ابـــن عبــاس أنــه آــان يفتــي بكتــاب اهللا، 
فـإن لـم يجـد فبمـا فـي سـنة رسـول اهللا، فـإن لـم يجـد أفتـى بقـول أبـي بكـــر وعمــر، 
ولـم يكـــن يفعــل ذلــك بعثمــان وال بعلــي، وابــن عبــاس هــو حــبر األمــة وأعلــم 
الصحابـة فـي زمانـه، وهـو يفتـي بقـول أبـي بكـــر وعمــر مقدمــًا لــهما علــى قــول 
غيرهمــا، وقــد ثبـت عـن النبـي �������������������� أنــه قــال ( اللـهم فّقهـه فـي الديـــن وعّلمــه 

                                                           
(39) ثم اهتديت ص (144). 

(40) ثم اهتديت ص (145 ـ 146). 

(41) سنن أبي داود ـ باب ـ نفريع أبواب الوتر برقم (1521) وراجع صحيح أبي داود برقم (1346). 

(42) صحيح مسلم مع الشرح آتاب المساجد ومواضع الصالة برقم (681). 



ـــق رضــي اهللا عنــه،  التـأويل )  ))(43) وهـذا يـدلل علـى عميـق فقـه أبـي بكـر الصدي
ـــت أنــهما قــد خالفــا  بـل ولـم يثبـت أنـه قـد خـالف النصـوص ولكـن عمـر وعلـّي ثب
النصـوص فـي أمـور وذلـك ألن النصـوص لـم تبلغـهما، ويعلـم هـذه الحقيقـة مـن لــه 
بمسـائل العلـم وأقـوال العلمـاء أدنـى معرفـة، وفـي صحيحـي البخـاري ومســـلم عــن 
ــــنا ( أي )  أبـي سـعيد الخـدري قـال فـي جـزء مـن الحديـث ((...آـان أبـو بكــر أعلم
ــــم ( الِفَصـــل فـــي الملـــل  بــالنبي �������������������� ))(44) وقــال ابــن حــزم فــي آتابــه القي
واألهـواء والنَِّحـــل ) آالمــًا نفيســًا فــي هــذه القضيــة َأّضطــر لنقلــه علــى طولــه 
ألهميتـه (( قـال أبـو محمـد: واحتـج ـ أي الرافضـة ـ أيضـا  بـأن عليـــا  آــان أآــثرهم 
علمـا ، قـال أبــو محمــد: آــذب هــذا القــائل، وإنمــا يعــرف علــم الصحــابي ألحــد 
ـــاني: آــثرة اســتعمال  وجـهين ال ثـالث لـهما، أحدهمـا: آـثرة روايتـه وفتاويـه، والث
النبـي �������������������� لـه، فمـــن المحــال البــاطل أن يســتعمل النبــي �������������������� مــن ال علــم 
ـــم وســعته، فنظرنــا فــي ذلــك فوجدنــا النبــي  لـه، وهـذه أآـبر الشـهادات علـى العل
ـــع أآــابر الصحابــة  �������������������� قـد ولـى  أبـا بكـر الصـالة بحضرتـه طـول علتـه، وجمي
حضـور، آعلـي  وعمـر وابـن مسـعود وأ بـي، وغـيرهم فـآثره بذلــك علــى جميعــهم، 
ـــم  وهــذا خــالف اســتخالفه عليــه الســالم إذا غــزا ألن المســتخلف فــي الغــزوة ل
ـــاء، وذو األعــذار فقــط، فوجــب ضــرورة أن نعلــم أن  أبــا  يسـتخلف إال علـى النس
بكــر أعلــم النــاس بــالصالة، وشــرايعها، وأعلــم المذآوريــن بــها وهــــي عمـــود 
الديـن، ووجدنـاه �������������������� قـد اســـتعمله علــى الصدقــات فوجــب ضــرورة أن عنــده 
ـــاء الصحابــة، ال أقــل وربمــا آــان  مـن علـم الصدقـات آـالذي عنـد غـيره مـن علم
أآـثر، أو ال أآـــثر إذ قــد اســتعمل عليــه الســالم أيضــا  عليــها غــيره وهــو عليــه 
ـــا قلنــا مــن تمــام علــم  السـالم ال يسـتعمل إال عالمـا  بمـا اسـتعمله عليـه، وبرهـان م
أبـي بكـر رضـــي اهللا عنــه بالصدقــات أن األخبــار الــواردة فــي الزآــاة أصحــها، 
ـــر الــذي مــن طريــق  والـذي يلـزم العمـل بـه وال يجـوز خالفـه فـهو حديـث أبـي بك
ـــهاء جملــة، وهــو  عمـر، وأمـا مـن طريـق علـي  فمضطـرب وفيـه مـا قـد ترآـه الفق
أن في خمس وعشرين من إبــل خمـس شـياه، فوجدنـا عليـه السـالم قـد اسـتعمل أبـا 
ـــذه  بكـر علـى الحـج، فصـح ضـرورة أنـه أعلـم مـن جميـع الصحابـة فـي الحـج، وه
دعـائم اإلسـالم، ثـم وجدنـاه عليـه الســـالم قــد اســتعمله علــى البعــوث فصــح أن 
ــى  عنـده مـن أحكـام الجـهاد مثـل مـا عنـد سـائر مـن اسـتعمله رسـول اهللا �������������������� عل
البعـوث فـي الجـهاد، إذ ال يسـتعمل عليـه السـالم علـى العمـــل إال عالمــا  لــه، فعنــد 
ـــي ، وســائر أمــراء البعــوث، ال  أبـي بكـر مـن الجـهاد مـن العلـم بـه آـالذي عنـد عل
ــإذ قـد صـح التقـدم ألبـي بكـر علـى علـي  وغـيره فـي علـم الصـالة،  أآثر وال أقل، ف
ـــه  والزآـاة، والحـج، وسـاواه فـي علـم الجـهاد، فـهذه عمـدة العلـم، ثـم وجدنـاه علي

                                                           
(43) المنهاج جـ7 ص (503). 

(44) صحيح البخاري آتاب الصالة ـ باب ـ الخوخــة والممـر فـي المسـجد برقـم (454) وراجـع المنـهاج جــ7 ص 

 .(508)



ـــابكر فشــاهد  السـالم قـد ألـزم نفسـه فـي جلوسـه، ومسـامرته، وظعنـه، وإقامتـه أب
ـــه  أحكامـه عليـه السـالم، وفتاويـه أآـثر مـن مشـاهدة علـّي لـها، فصـح ضـرورة أن
ــهل بقيـت مـن العلـم بقيـة إال أبـو بكـر هـو المتقـدم فيـها الـذي ال يلحـق؟ أو  أعلم بها ف

المشـارك الـذي ال يسـبق؟ فبطلـت دعواهـم فـي العلـم، والحمـدهللا رب العـــالمين. 
ـــن  ـ ثـم يقـول ـ فإنـا غـير مّتـهمين علـى حـط أحـد مـن الصحابـة رضـي اهللا عنـهم ع
مرتبتـه وال علـى رفعـه فـوق مرتبتـه، ألننـا لـو انحرفنـا عـن علـّي رضـــي اهللا عنــه 
ونعـوذ بـاهللا مـن ذلـك لذهبنـا فيـه مذهـب الخـوارج، وقـد نزهنـا اهللا عـز وجـــل عــن 
الضـالل فـي التعصـب ولـو غلونـا فيـه لذهبنـا فيـه مذهـب الشـيعة، وقـــد أعاذنــا اهللا 
مـن هـذا اإلفـك فـي التعصـب فصـار غيرنـا مـن المنحرفيـن عنـه أو غـالين فيـه هـــم 
المّتـهمون فيـه إمـا لـه وإمـا عليـــه، وبعــد هــذا آلــه فليــس يقــدر مــن ينتمــي إلــى 
اإلسـالم أن يعـاند فـي االسـتدالل علـى آـــثرة العلــم باســتعمال النبــي �������������������� بمــن 
اسـتعمله منـهم علـى مـا اسـتعمله وعليـه مـن أمـور الديـن، فـإن قـالوا: أن رســـول 
اهللا �������������������� قـد اسـتعمل عليـا  علـى األخمـاس وعلـى القضـــاء بــاليمن؟ قلنــا لــهم: 
ـــم وأثبــت  نعـم ولكـن مشـاهدة أبـي بكـر ألقضيـة رسـول اهللا �������������������� أقـوى فـي العل
ممـا عنـــد علــي  وهــو بــاليمن، وقــد اســتعمل رســول اهللا �������������������� أبــا بكــر علــى 
بعـوث فيـها أخمـاس، فقـد سـاوى علمـه علــم علــي  فــي حكمــها بــال شــك، إذ ال 
يسـتعمل عليـه السـالم إال عالمـا  بمـا يسـتعمله عليـه، وقـد صـح أن أبـــا بكــر وعمــر 
آانـا يفتيـان علـى عـهد رسـول اهللا �������������������� وهـو عليـه الســـالم يعلــم ذلــك، ومحــال 
ـــتعمل عليــه الســالم أيضــا   أن يبيـح لـهما ذلـك إال وهمـا أعلـم ممـن دونـهما وقـد اس
ــي  علـى القضـاء بـاليمن مـع علـي  معـاذ بـن جبـل، وأبـا موسـى األشـعري، فلعلـي  ف
ـــر ، وعمــر، ثــم قــد انفــرد أبــو بكــر بالجمــهور  هـذا شـرآاء آثـير، منـهم أبـو بك
األغلـب مـن العلـم علـى مـا ذآرنـــا. وقــال هــذا القــائل ـ أي الرافضــي ـ : إن عليــا  
ـــهتان لوجــوه أولــها  آـان أقـرأ الصحابـة، قـال أبـو محمـد: هـذه القحـة المجـردة والب
إنـه رد علـى رسـول اهللا �������������������� ألنـه عليـه السـالم قـال: يـؤم القـــوم أقرؤهــم، فــإن 
اسـتووا فأفقهـهم، فـإن اسـتووا  فأقدمـهم هجـرة، ثـم وجدنـاه عليـه السـالم قـد قـدم أبــا 
بكـر علـى الصـالة مـــدة األيــام التــي مــرض فيــها وعلــي  بــالحضرة يــراه النبــي 
�������������������� غـدوة وعشـية فمـا رأى لـها عليـه السـالم أحـدا  أحـق مـــن أبــي بكــر بــها، 
فصـح أنـه آـان أقرؤهـم وافقهـهم واقدمـهم هجـرة، وقـد يكـون مـن لـم يجمـع حفــظ 
ــه علـى ظـهر قلـب أقـرأ ممـن جمعـه آلـه عـن ظـهر قلـب فيكـون ألفـظ بـه  القرآن آل
وأحسـنهم ترتيـال، هـذا علـى ان أبـا بكـر وعمـر وعليـا لـم يسـتكمل أحـد منـهم حفـــظ 
سـواد القـرآن آلـه ظـاهرا إال أنـه قـد وجـب يقينـا  بتقديـم النبــي �������������������� ألبـــي بكــر 
ـــبي ��������������������  علـى الصــالة وعلـي  حـاضر أن أبـا بكـر أقـرأ مـن علـي ، ومـا آـان الن
ـــه  ليقــدم إلـى اإلمامــة األقـل علمــا بـالقراءة علـى األقـرأ أو األقـل فقهــا  علــى األفق



فبطـل أيضـًا شـغبهم فـي هـذا البـاب، والحمـد للــه رب العالمــــين ))(45) وممــا ســبق 
ــدم أبــي بكـر علـى علـّي فـي العلـم والفقـه.  يتضح لكل ذي لب تق

ـــو بكــر عندمـــا سئـــل عـــن معنـــى األب فــي قـولـــه  ثــم يقـول (( بينمــا يقـول أب
ـــال أبــو بكــر: أي ســماء تظلنــي  تـعــالى { وفاآهـة وأبـًا متاعـًا لكـم وألنعـامكم } ق

ـــم ))(46)  أقــول:  وأي أرض تقّلنـي أن أقـول فـي آتـاب اهللا بمـا ال أعل
1ـ هـذه الروايـة التـي ذآرهـا ابـن آثـير رواهـا إبراهيـم التيمـي عـن أبـي بكـر وهــي 

ضعيفـة، ألن السـند منقطـع بيـن إبراهيـم وأبـو بكــر. 
2ـ وال يفــهم مــن الحديــث ـ إن صــح ـ أن أبــــا بكـــر ال يعـــرف معنـــى األب ألن 
ـــًا  معناهـا واضـح جـدًا علـى أنـها مـن نبـات األرض آمـا يقـول اهللا { فأنبتنـا فيـها حب
ـــه لــم يحــدد مــا  وعنبـًا وقضبـًا وزيتونـًا ونخـًال وحدائـق غلبـًا وفاآهـة وأبـًا..} ولكن
ــــه ذاك،  هيــة األب أي أن يعــرف شــكله وجنســه وعينــه وهــذا مــا أراده فــي قول
وآمـا روى أنـس أن عمـر بـن الخطـاب قــرأ علــى المنــبر { وفاآهــة وأبــا } هــذه 
الفاآهـة قـد عرفناهـا فمـا األب؟ ثـم رجـع إلـى نفسـه فقـال:  إن هـذا لـهو التكلـف يـــا 
عمــر(47)! لــذلك جــاء معنــى األب عنــد المفســرين علــى أنــه مــن نبــات األرض 
ـــاهد والحســن  فقـال (( مجـاهد وسـعيد بـن جبـير وأبـو مـالك: األب الكـأل، وعـن مج
ـــل شــيء نبــت  وقتـادة وابـن زيـد: األب للبـهائم آالفاآهـة لنبـي آدم، وعـن عطـاء: آ
ــــال الضحــاك: آــل شــيء أنبتتــه األرض ســوى  علـى وجـه األرض فهــو أب، وق
الفاآهـة فهــو األب ))(48) فـالمعنى آمـا هـو واضـح مـا أنبـــت علــى األرض، ولكــن 
الصحــابة لـــم يحــددوه بــالكيف والجنـــس، وهـــذا ال يــدل علــى عــدم العلــم ولــو 
ـــا أنبــت  وضحــه النبــي �������������������� بنـوع معيـن لعــرفه الصحــابة فيحمـل علـى آـل م

علـــى األرض. 
ثـم يعـود إلـى خـالف فاطمـة مـرة أخـرى فيقـــول (( وإذا آــانت أول حادثــة وقعــت 
ـــج لها أهــل الســنة والجماعــة والمؤرخــون: هــي  بعـد وفـاة رسـول اهللا مباشـرة وس
مخاصمـة فاطمـة الزهـراء ألبـي بكـر الـذي احتـج  بحديـــث ( نحــن معشــر األنبيــاء 
ال نـورث مـا ترآنـاه صدقـة )، هـذا الحديـث الـذي آذ بتـه فاطمـة الزهـــراء وابطلتــه 
ـــه أن  بكتــاب اهللا، واحتج ــت علــى أبــي بكــر بــأن أباهــا رســول اهللا (ص) ال يمكن
ـــه إذ آيــف يقــول اللـــه ســبحانه { يوصيكــم اهللا  ينـاقض آتـاب اهللا الـذي أنـزل علي
ــــاء وغـــير  فــي أوالدآــم للذآــر مثــل حــظ  األنثييــن } وهــي عامــة تشــمل األنبي
ـــه تعــالى { وورث ســليمان داوود } وآالهمــا نبــي،  األنبيـاء، واحتج ـت عليـه بقول
وقولـه عــز مـن قائــل { فـهب لـي مـن لدنـك ولي ـــا  يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب 

واجعلـه رب  رضي ـــا  } ))(49)  أقــول: 
                                                           

(45) الفصل في الملل والنحل البن حزم جـ4 ص (212 ـ 215). 

(46) ثم اهتديت ص (146). 

(47) أخرجه البيهقي في شعب اإليمان جـ  باب ـ في تعظيم القرآن ص (424) بسند صحيح والحاآم في المســتدرك 

جـ2 ص (514) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 
(48) تفسير ابن آثير جـ4 ص (504). 

(49) ثم اهتديت ص (153). 



1ـ الغريـب فـي هـذا التيجـاني أنـه يعيـد ويكـرر هـذه القضيـة حتـى آأنـه لـم يصـــدق 
ـــه يســّوده علــى صفحــات آتابــه،  مـا يكتـب فـهو يقـوم بعصـر رأسـه ومـا يخـرج ل
ــذا  وهـذا األسـلوب يدلـل بوضـوح علـى أن قضيـة فاطمـة ال تحتمـل مـا يحّملـه لـها ه
ـــه يــأبى إال أن يجعــل مــن الحجــر جبــاًال وهــذا ديــدن الرافضــة،  التيجـاني، ولكن
ـــة آّذبــت حديــث رســول اهللا �������������������� وأبطلتــه بكتــاب اهللا  وبالنسـبة لقولـه أن فاطم
واحتجـت علـى أبـي بكـر بـأن أباهـا ال ينـاقض القـرآن..الـخ فـهذا مـن الكـــذب الــذي 
ـــأين المصــدر الصحيــح الــذي يثبــت أن  ال يخفـى علـى مـن لـه مسـكة مـن عقـل، ف

فاطمـة قـالت ذلـك أم أن الكـذب تمـادى بصاحبـه حتـى جعلـه يسـوق األعــاجيب. 
ـــة  2ـ ذآـر هـذا التيجـاني قبـل صفحـات واحتـج علـى أبـي بكـر بـأن فاطمـة معصوم
ـــهذا الســبب  لذلـك ال يمكـن أن تكـذب أبـدًا فـالمنطق يقـول أن أبـا بكـر هـو الظـالم ول
غضبـت فاطمـة ودعـت عليـه إلـى آخـر هذيانـه، ثـم يقـول فـي موضـع آخـــر أن أبــا 
ــى  بكـر تعمـد إيـذاء فاطمـة وتكذيبـها لئـال تحتـج عليـه بنصـوص الغديـر وغيرهـا عل
خالفــة زوجـها علـّي، ولكنـه هنــا يقـول أن أبـا بكـر احتـج بحديـــث ( نحــن معشــر 
ـــورث ) وأن فاطمــة آذبتــه بكتــب اهللا ســبحانه؟! فبــاهللا آيــف يســتقيم  األنبيـاء ال ن
ذلـك آلـه؟ وهـل القصـة واحـدة أم عـدة روايـــات أو قــل عــدة أآــاذيب؟! فرحــم اهللا 
أبـا بكـر وطـه ر عرضـــه مــن هــؤالء المجرميــن، فمــرة يد عــي أن أبــا بكــر هــو 
ـــي علــى ســخط فاطمــة! ومــرة أن أبــا  المخطـئ ألن فاطمـة معصومـة، ومـرة يبك
ـــى فاطمــة بحديــث الرســول ��������������������  بكـر تعم ـد إيذاءهـا وتكذيبـها، وهنـا يحتــج عل
، آـل ذلـك فـي آن واحـد، فمـاذا يقـــول القــارئ المنصــف هنــا إال أن يذعــن للحــق 
ــة لـه، وهـو الـذي أثبتنـاه، ولـو آـانت فاطمـة أخـي القـارئ معصومـة لـم  الذي ال ثاني
تح ت ــج  لتكذيــب حديــث رســــول اهللا �������������������� بحجـــة أنـــها ال تكـــذب وأبـــو بكـــر 
ـــن الحقيقــة أن فاطمــة ليســت معصومــة والكــالم الســابق  مخطـيء ضـرورة، ولك
آفيـل بإبطـال هــذا االدعـاء، وأمـا احتجـاج فاطمـة علـى أبـي بكـر بـالقرآن فـال شــك 

ــه وإليـك المزيـد.  في بطالن
 

3ـ أمـــا بالنســبة لقولـــه تعــالى { يوصيكــم اهللا فــي أوالدآــم للذآــر مثــل حــــظ  
ـــظ اآليــة مــا يقتضــي أن النبــي  األنثييـن } فيجـاب عليـه أنـه (( ليـس فـي عمـوم لف
ـــي أوالدآــم للذآــر مثــل حــظ  �������������������� يـورث فـإن اهللا تعـالى قـال { يوصيكـم اهللا ف
االنثييـن، فـإن آ ـن  نسـاء  فـــوق اثنتيــن فلــهن  ث ل ثــا مــاترك وإن آــانت واحــدة  فلــها 
الن صـف  لكـل واحـد  منـهما الس ـدس ممـا تـرك إن آـان لـه ولـد، فـإن لـم يكـن لـه  ولــد  
وورثه أبــواه فأل م ـه الث ل ـث فـإن آـان لـه إخـوة  فألم ـه الس ـدس } وفـي اآليـة االخـرى 
{ ولكـم ن صـف  مـا تـرك أزواج ك ـم إن لـم يك ـن  لـه ن  ولـد فـإن  آـــان لــه ن  ولــد فلكــم 
الر ب ـع ممـا ترآ ـن  ـ إلـى قولـه ـ مـن بعـد وصي ـة  ي وصـي بـها أو ديـن غـير م ضــار  } 
وهــذا الخطــاب شــامل للمقصوديــن بالخطــاب وليــس فيــه مــا يوجــب أن النبــــي 
�������������������� مخـاطب بـها، و( آـاف ) الخطـاب يتنـاول مـن قصـده المخـــاطب، فــإن لــم 



ــاس  يعلـم أن المعّيـن مقصـود بالخطـاب لـم يشـمله اللفـظ، حتـى ذهبـت طائفـة مـن الن
ـــل التخصيــص فكيــف بضمــير المخــاطب؟ فإنــه ال  إلـى أن الضمـائر مطلقـًا ال تقب
ـــن ُقصــد بالخطــاب دون مــن لــم ُيقصــد، ولــو قــّدر أنــه عــام يقبــل  يتنـاول إال م
ـــه عــام للمقصوديــن بالخطــاب، وليــس فيهـــا مــا يقتضــي آــون  التخصيـص، فإن
ـــــاف ) الجماعــــة تــــأتي  النبـــي �������������������� مـــن المخـــاطبين بـــهذا ))(50) وألّن ( آ
بالقــرآن وتشـمل بالخطـاب النبــي �������������������� والمؤمنيـن وتـــأتي دونـــه آقولــه تعــالى 
ــــالكم } ( محمـــد 33) وقــــوله  { أطيعــوا اهللا وأطيعــوا الرســول وال تبطلـــوا أعم
تعـالى { إن آنتـم تحبُّـــون اهللا فــاّتبعوني ُيحببكــم اللـــه ويْغفــر لُكــم ُذُنوبكـــم } ( آل 
عمــران 31 ) فــإن آــاف الخطــاب لــــم تشـــمل الرســــول �������������������� بـــل تنـــاولت 
المخـاطبين بالسـياق وهـذه آقولـه تعـالى { يوصيكـم اهللا فـــي أوالدآــم } فــهي مثــل 
اآليــات الســابقة، وآذلــك آقولــــه تعـــالى { إْن خفُتـــم إال ُتقِســـطوا فـــي اليتـــاَمى 
ـــم مــن النســاء َمْثنــى وُثــالث وُربــاع فــإن ِخفتــم أال تْعدلــوا  فـانكحوا مـا طـاب لك
ـــهنَّ ِنحَلــة  فواِحـدًة أو مـا ملكـت أيمـاُنكم ذلـك أدنـى أال تُعولـوا، وآُتـوا النسـاء صُدقاِت
فإن ِطبــَن لكـم عـن شـيء منـُه نفسـًا فُكلـوه هنيئـًا مريئـًا } ( النسـاء 3 ـ 4) فـإن هـذه 
ـــه أن يــتزوج أآــثر  اآليـة تشـمل المخـاطبين أيضـًا دون النبـي �������������������� الـذي يحـل ل
ـــالنصوص الصحيحــة والتــي ال تخفــى علــى  مـن أربعـة وبـدون مـهر، آمـا ثبـت ب

أحد(51).  
4ـ أمـا بالنسـبة السـتدالل التيجـــاني بقولــه تعــالى { وورث ســليمان داود } وقولــه 

آالهمـا نبـي ـ فــأقول: 
أ ـ مجــر د ذآــر آلمــة ( اإلرث ) ال يــدل علــى أن المقصــود بــه المــال ألن هــــذه 
الكلمـة تأتــي بمعـاني آثـيرة آقولـه تعـالى { ثـم أورثنـا الكتـاب الذيـن اصطفينـا مــن 
عبادنـا } ( فـــاطر 23 ) وآقولــه تعــالى { وأورث كــم أرض ــه م وديــاره م وأموال ــهم 
ـــا فــي الزب ــور   وأرضـا  لـم تطؤوهـا } ( األحـزاب 27 ) وآقولـه تعـالى { ولقـد آتب ن
ـــاد ي  الصــالحون } ( األنبيــاء 105 ) فليســت  مـن بعـد الذآ ـر أن  األرض  يرث ـها عب

الوراثة تعنــي إرث المـال وفقـط بـل تشـتمل علـى معـاني أخـرى. 
ـــإن اإلرث المقصــود فــي هــذه اآليــة  ب ـ وقولـه تعـالى { وورث سـليمان داود } ف
هـو إرث العلـم والنبـو ة ال إرث المـــال ألن داود آــان لــه مــن األوالد الكثــير غــير 
ـــه ورث مالــه صفــة مــدح، ال  سـليمان فـال يخص ـه بالمـال (( وأيضـا  ليـس فـي آون
لـداود وال لسـليمان فـإن اليـهودي والنصرانـي يـرث أبـاه مالـه، واآليـــة ســيقت فــي 
بيـان المـدح لسـليمان، ومـا خص ـه اهللا بـه مـن النعمـة ))(52) (( وأيضـا  فـــإرث المــال 
هـو مـن األمـور العاديـة المشـترآة بيـن النـاس، آـــاألآل والشــرب، ودفــن الميــت، 
ومثـل هـذا ال ي قـص  عـن األنبيــاء إذ ال فـائــــدة فيـــه، وإنمــا ي قــص مــا فيــه عــبرة 

                                                           
(50) المنهاج جـ8 ص (199). 

(51) راجع المنهاج جـ8 ص (200 ـ 201). 

(52) منهاج السنة جـ4 ص (224). 



وفـائدة تسـتفاد، وإال قــول القـائل ( مـــات فـــالن وورث أبنــه مالــه ) مثــل قولـــه ( 
ــــوا ) ونحـــو ذلــك ممـــا ال يحســن أن  ودفنـوه ) ومثـل قولـه ( أآلـوا وشربــوا ونام

ــرآن ))(53).  يجعـل مـن قصـص الق
ـــوب }  ت ـ أمــا وقولـه تعــالى { فـهب لي مـن لدنـك وليـا يرثنـي ويـرث مـن آل يعق
ومـن المسـّلم بـه أن هـذا هـو آـالم زآريـا وهـو ال يـرث مـــن آل يعقــوب مــاًال بــل 
يرثـهم أوالدهـم وورثتـهم، فـال يـدل االرث هنـا علـى أنـه إرث المـال بالتـــأآيد، هــذا 
باإلضافـة إلـى أّن زآريـا آـان نّجـــارًا وليــس ذو مــاٍل وفــير حتــى يّورثــه ليحــي، 
إضافـًة إلـى أننـا لـو راجعنـا بدايـة هـذه اآليـــة والتــي أخفاهــا هــذا التيجــاني وهــي 
قولـه تعـالى { وإنـي خفـت الَموالـي مـن ورائـي } ( مريـم 5 ) (( لتبّيـن لنـا أنـــه لــم 
يخـف أن يـأخذوا مالـه مـن بعـده إذا مـات، فـإن هـذا ليـس بمخـوف ))(54) ومـن هنـــا 

ــا انـه أراد بالوراثـة وراثـة العلـم والنبـوة.  تبين لن
جــ ـ وقــد اعــــترف بهـــذا المعنــى مفســـرو الشــيعة االثنــي عشــرية فصاحـــب ( 
التفسـير المبيـن) محمـد جـواد مغنيـة ـ مـن آبـار علمائـهم المعـاصرين ـ يقـــول عنــد 
ـــوة ))(55)!  تفســير قولــه تعــالى { وورث ســليمان داود } قــال (( فــي الملــك والنب
ـــي } (( الموالــي:  ويقـول عنـد تفسـير قولـه تعـالى { وإنـي خفـت الموالـي مـن ورائ
العمومـــة وبنــو العــم، ومــن ورائـــي، خــاف زآريــا إذا ورثــوه أن يســيئوا إلـــى 
ـــا ، {  النـاس، ويفسـدوا عليـهم دينـهم ودنياهــم.... { فـهب لـي مـن لدنـك وليـا } وارث
ــــة لتـــأآيد  يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب} قــال: العلــم والنبــوة ))(56)!؟ باإلضاف
إمامهــم الكـافي لهــذه القضيـة عندمـا ســـاق الحديــث الصحيــح بــاعتراف إمامهـــم 
ـــارا  وال درهمـــا، وإنمــا  المتأخــر الخمينــي والـذي يثبـت أن  األنبيـاء لـم يورثـوا دين
ـــاني  ورثــوا العلـــم(57)؟! فــهل يوجــد حــق بــهذا الوضــوح والبيــان يــا أيــها التيج

ــهتدي؟!  الم
سادسـا  ـ إدعـاء التيجـاني أن أبـا بكـر خـــالف ســنة النبــي �������������������� فــي قتالــه لمــا 

نعى الزآاة والرد عليــه فـي ذلـك:  
يقـول التيجـاني (( والحادثـة الثانيـة التـي وقعـت ألبـــي بكــر فــي أول أيــام خالفتــه 
ـــه  وسـج لها المؤرخـون مـن أهـل السـنة والجماعـة اختلـف فيـها مـع أقـرب النـاس إلي
وهـو عمـر بـن الخطـاب تلـك الحادثـة التـي تتلخ ـــص فــي قــراره بمحاربــة مــانعي 
ـــول  الزآـاة وقتلـهم (!) فكـان عمـر يعارضـه ويقـول لـه ال تقاتلـهم ألنـي سـمعت رس
اهللا (ص) يقــول: ( امــرت أن أقــاتل النــاس حتــــى يقولـــوا: ال إلـــه إال اهللا محمـــد 
رسـول اهللا، فمـن قالـها عصـم منـي مالـه ودمـــه وحســابه علــى اهللا ) . وهــذا نــص 
ـــه: ( أن رســول اهللا (ص) أعطــى الرايــة إلــى  أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه جـاء في
علـي يـوم خيـبر فقـال علـي: يـا رسـول اهللا علـى مـــاذا أقاتلــهم؟ فقــال (ص) قاتلــهم 

                                                           
(53) المصدر السابق. 
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حتـى يشـهدوا أن ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول اهللا، فـإن فعلـوا ذلـك فقــد منعــوا منــك 
ـــى اهللا ) ولكــن أبــا بكــر لــم يقتنــع بــهذا  دمـاءهم وأموالـهم إّال بحقـها وحسـابهم عل
الحديـث وقـــال: واهللا ألقــاتلّن مــن فــّرق بيــن الصــالة والزآــاة فــإن الزآــاة حــّق 
المـال، أو قـــال: واهللا لــو منعونــي عقــاًال آــانوا يؤدونــه إلــى رســول اهللا لقاتلتــهم 
علـى منعـه) واقتنـع عمــر بـن الخطـاب بعــد ذلـك وقـــال: مـــا إن رأيــت أبــا بكــر 
ـــك حتــى شـــرح اللـــه صــدري، ولســت أدري آيــف يشــرح اهللا  مصّممـًا علـى ذل

صدور قــوم بمخالفتـهم سـّنة نبّيـهم! ))(1).  
ـــق للكتــاب والســنة،  1ـ إن قـرار أبـا بكـر فـي قتـال مـانعي الزآـاة هـو الحـق المواف
ومـا اتفقـت عليـه األمـة وفـي هـذا يقـول اهللا سـبحان { فـــإذا انســلخ األشــهر الحــرم 
ــــدوا لـــهم آـــل  فــاقتلوا المشــرآين حيــث وجتموهــم وخذوهــم واحصروهــم واقع
ـــإن تــابوا وأقامـــوا الصــالة وآتــوا الزآــاة فخلــوا ســبيلهم إن اهللا غفــور  مرصـد ف
ـــاموا الصــالة وءاتــوا الزآــاة  رحيـم } ( التوبـة 5 ) وقولـه تعـالى { فـإن تـابوا وأق
ــــوم } ( التوبـــة 11) فبّيـــن اهللا  فــإخوانكم فــي الديــن ونفّصــل اآليــات لقــوم يعلم
ـــة والدخـــول فــي اإلســالم يلــزم منــها  سـبحانه فـي هـاتين اآليتيـن أن شـروط التوب
ـــن مســعود  إقامـة الصـالة وإيتـاء الزآـاة وعـدم التفريـق بينـهما لذلـك قـال عبـد اهللا ب
(( أمرتـم بإقـام الصـالة وإيتـاء الزآـاة، ومـن لـم يـزك فـــال صــالة لــه، وعــن بــن 
عبـاس { فـإن تـابوا وأقـــاموا الصــالة وآتــوا الزآــاة }، قــال: حر مــت هــذه اآليــة 
ــــاء  دمــاء أهــل القبلــة ))(2)، ويقتضــي ذلــك أنــهم إذا أخل ــوا بــأداء الصــالة أو إيت
ـــة، وهــذا مــا فعلــه الخليفــة  الزآـاة فإنـه يبـاح قتالـهم حتـى يعـودوا إلـى أدائـها آامل
األول أبـو بكـر الصديـق رضـي اهللا عنـه مـع مـانعي الزآــاة لذلــك قــال ابــن آثــير 
ـــي قتــال مــانعي  معلقـا  علـى هـذه اآليـة (( ولـهذا اعتمـد الصديـق رضـي اهللا عنـه ف
الزآـاة علـى هـذه اآليـة الكريمـة وأمثالـها حيـث حرمـت قتالـهم بشـرط هـذه األفعــال 
وهـي الدخـول فـي اإلسـالم والقيـام بـأداء واجباتـه، ونبـه بأعالهـا علـى أدناهـــا فــإن 
أشـرف أرآـــان اإلســالم بعــد الشــهادتين الصــالة التــي هــي حــق اهللا عــز وجــل 
ـــع متعــد إلــى الفقــراء والمحــاويج وهــي أشــرف  وبعدهـا أداء الزآـاة التـي هـي نف
األفعـال المتعلقـة بـالمخلوقين، ولهــذا آثــيرا  مــا يــقرن اهللا بيـــن الصـــالة والزآــاة 
))(3)، وقـال عبـد الرحمـن بـن زيـد (( افـترضت الصـالة والزآـاة جميعـا  لـــم يفــر ق 
ـــاة فــإخوانكم فــي الديــن }،  بينـهما، وقـرأ { فـإن تـابوا وأقـاموا الصـالة وآتـوا الزآ
وأبـا أن يقبـل الصـالة إال بالزآـاة، وقـال: رحـم اهللا أبـا بكـر، مـا آـان أفقهــه ))(4).  

2ـ أمـا السـنة فقـد أخـرج البخـاري ومســـلم فــي صحيحــهما عــن ابــن عمــر (( أن 
ـــاس حتــى يشــهدوا أن ال إلــه إال اهللا،  رسـول اهللا �������������������� قـال ( أمـرت أن أقـاتل الن
ــــوا الزآـــاة، فـــإذا فعلـــوا ذلـــك  وأن  محمــدا  رســول اهللا، ويقيمــوا الصــالة، ويؤت
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عصمــوا منــي دمــاءهم وأموالــهم إال بحــّق اإلســــالم، وحســـابهم علـــى اهللا ))(5)، 
فــهذا الحديــث الصحيــح يظــهر بوضــوح أن عصمــة الــدم والمــال ال تتحقـــق إال 
بتحقيـق اإليمـان، واإليمـان الحقيقـــي ال يتحقــق إال بإقامــة الصــالة وإيتــاء الزآــاة، 
ـــالب بــها إلــى  وإذا منـع النـاس الزآـاة وجـب هنـا القتـال مـن أجـل أخذهـا مـن المط

ــذا فعلـه أبـو بكـر الصديـق.  مستحقيها، وه
3ـ يبـدوا أن التيجـاني ال يعلـم مـــن المذهــب االثنــي عشــري الــذي ه ــدي إليــه إال 
اسـمه، فالرافضـة االثنـي عشـرية يثبتـون فـي آتبـهم أن  الزآـاة مثـل الصـــالة تمامــا  
ـــال خــالف فجعــل الزآــاة مثــل الصــالة  ومـن الم س ـلم بـه أن  تـارك الصـالة يقتـل ب
يبيـن أن حكمـهما واحـد وهـذا مـا اعـترف بـه الرافضـة فقــد أورد إمامــهم والذيــن 
يصفونـه بـــالمحقق المحــدث المتبحــر محمــد الحــر العــاملي فــي آتابــه ( وســائل 
الشــيعة ) (( عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد اهللا عليــهما الســالم قــــاال: فـــرض اهللا 
الزآـاة مـع الصـــالة ))(6)، (( وعــن أبــي جعفــر عليــه الســالم قال: إن اهللا تبــارك 
وتعـالى قـرن الزآـاة بـالصالة فقـال: { أقيمـوا الصـــالة وآتــوا الزآــاة } فمــن أقــام 
ـــم يقــم الصــالة ))(7)، فــهل يريــد التيجــاني أآــثر مــن  الصـالة ولـم يـؤت الزآـاة ل
ـــه برئيــس المحدثيــن يــروي فــي  ذلـك؟! ال بـأس! وهـذا إمـام القـوم والذيـن يصفون
آتابـه ( مـن ال يحضـره الفقيـه ) ـ وهـو أحــد الكتـــب األربعـــة التــي تمثــل مرجـــع 
اإلماميـة فـي الفـروع واألصـــول ـ (( عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الســالم: مــن منــع 
قيراطـا  مـن الزآـاة فليـس بمؤمـن وال مسـلم وهـو قـول اهللا عـــز وجــل: { حتــى إذا 
جـاء أحدهـم المـوت قـال رب  ارجعـون لعلــي أعمـل صالحـا  فيمـا ترآـــت } . وفــي 
ـــر عليــه الســالم قــال (( بينــا  روايـة أخـرى التقبـل لـه صـالة ))(8) وعـن أبـي جعف
ــالن  رسـول اهللا �������������������� وآلـه فـي المسـجد إذ قـال: قـم يـا فـالن قـم يـا فـالن قـم يـا ف
ـــرج خمســة نفــر فقــال: اخرجــوا مــن مســجدنا ال تصل ــوا فيــه وأنتــم ال  حتـى أخ
ـــال (( مــن منــع  تزآـون ))(9)، وعـن أبـي بصـير، عـن أبـي عبـد اهللا عليـه السـالم ق
قيراطـا  مـن الزآـاة فليمـت إن شـاء يـهودي ا  أو نصراني ـا  ))(10) وال يكتفـــي بذلــك بــل 
يبيـح قتلـه صراحـة فيـورد عـن أب ـان بـن تغلـب عنـه عليـه السـالم أنـه قـال (( دمــان 
فـي اإلسـالم حـالل مـن اهللا تبـارك وتعـــالى ال يقضــي فيــهما أحــد حتــى يبعــث اهللا 
عز وجــل قائمنـا أهـل البيـت فـإذا بعـث اهللا عـز وجـل قائمنـا أهـل البيـت حكـم فيـهما 
ـــز وجــل، الزانــي المحصــن يرجمــه، ومــانع الزآــاة يضــرب عنقــه  بحكـم اهللا ع
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))(11)!، فكيـف إذن يعـترض هـذا التيجـــاني علــى أبــي بكــر قتالــه لمــانعي الزآــاة 
حتـى يعطوهـــا ( وليــس قتلــهم بــالطبع ) وال يكــون فــي نفســه غضاضــة مــن أن 
ـــائم الخيــالي؟!! هكــذا، فكــّبر أربعــًا علــى  ُتضـرب عنـق مـانع الزآـاة علـى يـد الق

هدايتـك أيـها التيجــاني!! 
4ـ أمـا بالنسـبة العـتراض عمـر بـن الخطـــاب فــي البدايــة علــى أبــي بكــر فــألن 
األمـر قـد استشـكل عليـه فقـال ( آيـف تقـاتل النـــاس وقــد قــال رســول اهللا �������������������� 
ـــوا ال إلــه إال اهللا فمــن قــال ال إلــه إال اهللا عصــم  ُأمـرت أن أقـاتل النـاس حتـى يقول
منــي مالــه ودمــه ونفســه إال بحقــه وحســابه علــى اهللا ) فاســــتدل علـــى العمـــوم 
ـــي آخــره وهــو ( بحقــه ) فــرّد عليــه أبــا بكــر بأّنــه  وبظـاهر الكـالم ولـم ينظـر ف
سـيقاتل مـن فـّرق بيـن الصـــالة والزآــاة، فــإن الزآــاة حــق المــال فجعــل الزآــاة 
ـــا أجمــع عليــه الصحابــة، والصــالة  آـالصالة، ومعلـوم أن قتـال تـارك الصـالة مم
ـــذي احتــج  بــه، والــذي يعض ــد  وحدهـا آافيـة لـرد مـا تو همـه عمـر مـن الحديـث ال
ـــذي رواه ابــن عمــر والــذي جــاء فــي  ويقـو ي قـول أبـو بكـر هـذا، هـو الحديـث ال
ـــن لعصمــة الــدم والمــال هــي  آخـره ( إال بحـق اإلسـالم ) واسـتيفاء الحـق المتضم
األمـور المذآـورة بـالحديث، ولم ـا تبيـن ذلـك لعمـر وظـــهر لــه صــواب قــول أبــي 
ــه علـى قتـال القـوم فقـال (( فـواهللا مـا هـو إال أن رأيـت اهللا قـد شـرح صـدر  بكر تابع
أبـي بكـــر للقتــال فعرفــت أنــه الحــق ))(12)، بمــا ظــهر لــه مــن األدلــة والحجــج 

المقامة على أن  ما ذهــب إليـه أبـو بكـر هـو الحـق. 
ـــه بنفــس الــرد علــى حديــث عمــر  5ـ وبالنسـبة لحديـث علـي يـوم خيـبر فـيرد علي
ـــة علــى قتالــه فــالحديث عــام  ويـرده أيضـا  بـأن تـارك الصـالة ممـا أجمـع الصحاب
ــــن  وتخصــة األحــاديث األخــرى، علــى أن قولــه �������������������� لعلــي ( إال بحقــها ) فم

حقها آمــا بي نـت إقامـة الصـالة وإيتـاء الزآـاة. 
6ـ لعـل  أحـدا  يتسـاءل آيـف لـم يعـرف عمـر بـن الخـطاب بحديـث ابـن عمـر؟ نقــول 
إن فـي اعـتراض عمـر ليدلـل أنـه لـم يحفـظ عـن رســـول اهللا �������������������� آــل مــا رواه 
ابـن عمـر وغـيره مـن الـرواة، ولعـل ابـن عمـر وأبـا هريـرة ســمعا هــذه الزيــادات 
ـــا خــالف أبــا بكــر الصديــق  فـي مجلـس آخـر ولـو أن عمـر سـمع بـهذا الحديـث لم
واحتـج بـالحديث اآلخـــر لذلــك يقــول ابــن حجــر (( وفــي القصــة دليــل علــى أن 
ـــض أآــابر الصحابــة ويتطلــع عليــها آحــادهم، ولــهذا ال  السـنة قـد تخفـى علـى بع
يلتفـت إلـى اآلراء ولـو قويـت مـــع وجــود ســنة تخالفــها، وال يقــال آيــف خفــى ذا 
ــم  علـى فـالن؟ ))(13)، فـإذا عرفنـا مـا سـبق نعلـم أن قـول هـذا التيجـاني أن أبـا بكـر ل
ـــم أيضــا  أن  قولــه (  يقتنـع بـهذا الحديـث مـن مجازفاتـه التافهـه وجهلـه البـارد! ونعل
ولسـت أدري آيـف يشـرح اهللا صــدور قـوم  بمخالفتـــهم ســنة نبيــهم ) يظــهر آيــف 

                                                           
(11) من ال يحضره الفقيه جـ2 ص (12) وفروع الكافي جـ3 ص (500). 

(12) راجع صحيح البخاري آتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة رقم (6854). 

(13) الفتح جـ1 ص (96). 



أّثـرت شـهادة الدآتـوراة بعلـم الفلسـفة علـى آتاباتـــه، وحملتــه علــى الطعــن بخــير 
القـرون وحملـة القـرآن اعتمـادًا علـى اسـتنباطاته الكســـيحة!! 

ـــهم لتــبرير قتــال المســلمين الذيــن حــّرم اهللا  ثـم يـهذي فيقـول (( وهـذا التـأويل، من
قتلـهم إذ قـال فـي آتابـه العزيـز { يـا أيـها الذيـــن آمنــوا إذا ضربتــم فــي ســبيل اهللا 
ـــالم لســت مْؤمنــا تبتغــون عــرض الحيــاة  فتبّينـوا وال تقولــوا لمـن ألقـى إليكـم الس
ــــن قبـــل فمــّن اهللا عليكــم فتبّينــوا إن اهللا  الدنيـا فعنـد اهللا مغـانم آثـيرة آذلـك آنتـم م

آـان بمـا تعملـون خبـيرا ))(14). قلــت:  
ـــو األدلــة علــى إثبــات جهلــه، فــهو ال  يـأبى هـذا التيجـاني إال أن يضيـف األدلـة تل
ـــة أو إلــى أقــوال المفســرين، بــل يريــد أن يثبــت الجــهل  يرجـع لسـبب نـزول اآلي
ـــك عــن صاحبــه! وأّمــا بالنســبة لــهذه  الـذي تلّفـع بـه فـأصبح آالسـّفود الـذي ال ينف
اآليـة فقـد أخـرج البخـاري فـي صحيحـه سـبب نزولـها فعـن ابـن عبـاس رضـــي اهللا 
ـــال ابــن عبــاس:  عنـهما (( { وال تقولـوا لمــن ألقـى إليكـم السـالم لسـت مؤمنــًا } ق
آـان رجـل فـي غنيمـة لـه، فلحقـه المسـلمون، فقـال: السـالم عليكـم، فقتلـوه وأخـــذوا 
غنيمتـه، فـأنزل اللــه فـي ذلـك إلـى قولـــه { تبتغــون عــرض الحيــاة الدنيــا } تلــك 
الغنيمـة ))(15)، فبـاهللا مـا دخـل قضيـة أبـي بكـر وعمـر بـهذه اآليـة فـــهما لــم يختلفــا 
ـــهم، والقتــال غــير القتــل،  علـى تكفـير مـانعي الزآـاة وإنمـا اختلفـا علـى جـواز قتال
ـــهم بــالقوة، وأبــو بكــر أجــاز قتالــهم ال  ومـانعو الزآـاة بغـاة وجـب أخـذ الزآـاة من
ـــم يقــل هــؤالء آفــار  آأمثــال مســيلمة الكــذاب واألســود العنســي الذيــن  قتلـهم ول
قاتلـهم الصديـق أيضـا  واعتـبرهم آف ـارا  وسـبى ذراريـــهم وســاعده فــي ذلــك أآــثر 
الصحابـة واسـتولد علـي بـن أبـي طـالب جاريـة مـن سـبي بنـي حنيفـــة، فولــدت لــه 
محمـد الـذي يدعـى ابـن الحنيفيـة، فـأبو بكـــر أجــاز قتــال مــانعي الزآــاة ال ألنــهم 
ـــا بكــر قــاتل مــن  آفـار بـل ألنـهم أخل ـوا بحـق مـن حقـوق اإلسـالم، ولـم نعلـم أن أب
جـاءه مسـلما  مستسـلما  ذاعنـا  للحـق، ولـم يقـــاتل أبــو بكــر مــانعي الزآــاة لعــرض 
الدنيـا بـل قاتلـهم للحفـاظ علـى شـمولية هـذا الديـن، فكيـــف يستشــهد هــذا التيجــاني 
بـهذه اآليـة علـى قضيـة أبـي بكـر مـع مـــانعي الزآــاة؟! فمــا عســاني إال أن أدعــو 

فأقول اللــهم احفـظ دينـك مـن الرويبضـة!! 
ثـم يتقـدم خطـوات فـي هذيانـه فيقـول (( علـى أن هـؤالء الذيـن منعـوا إعطـــاء أبــي 
بكـر زآاتـهم لـم ينكـروا وجوبـها ولكنـهم تـأخروا ليتبينـوا األمـر ويقـــول الشــيعة إن 
ـــع رســول اهللا حجــة الــوداع  هـؤالء فوجئـوا بخالفـة أبـي بكـر وفيـهم مـن حضـر م
وسـمع منـه النـص علـى علـي  بـن أبـي طـالب فـتري ثوا حتـى يفـهموا الحقيقـة، ولكــن 
أبـا بكـر أراد إسـكاتهم عـن تلـك الحقيقـة وبمـا أننـي ال أسـتدل وال أحتـــج بمــا يقولــه 

الشـيعة (!!) سـأترك هـذه القضيـة لمـن يهم ـه األمـر ليبحـث فيــها ))(16).  

                                                           
(14) ثم اهتديت ص (154). 

(15) صحيح البخاري آتاب التفسير سورة النساء برقم (4315). 

(16) ثم اهتديت ص (154). 



فـأقول لـه متسـائًال أال يـهمك هـذا األمـر؟ فلمـاذا لـم تبحـث فيـه؟! أليـس ألنـــه أدنــى 
ـــه؟ ومــن أيــن جئــت بــهذا  مـن أن يلتفـت إليـه! ولمـاذا ذآرتـه فـي آتـابك مسـتدًال ب
االدعــاء الـذي يــقول بـأن مــانعي الــــزآاة تـأخـــروا فــي دفعهـــا ليتبينـــوا األمـــر 
وألنهــم فوجئــوا ( هكـذا ) بخالفـة أبـي بكـر إلـى آخـر هـذا الميـن، وأنـا واثــق مـــن 
أنك جئــت بهــذه الروايــة مـن آتـاب ( إآـذب ثـم اآـذب حتـى يصدقـك النـاس ))!!! 
ثــم يقــول (( علــى أّننــي ال يفوتنــي أن أســّجل هنــــا أن صـــاحب الرســـالة (ص) 
وقعـت لـه فـي حياتـه قصـة ثعلبـة الـذي طلـب منـه أن يدعـوا لـه بـــالغنى وألــّح فــي 
ذلـك وعـاهد اهللا أّنـه يتصـدق ودعـا لـه رسـول اهللا وأغنـاه اهللا مـــن فضلــه وضــاقت 
عليـه المدينـة وأرجاؤهـا مـن آـثرة إبلـه وغنمـه حتـى ابتعـد ولـم يعـد يحضـر صــالة 
ــــض أن  الجمعــة، ولّمــا أرســل إليــه رســول اهللا (ص) العــاملين علــى الزآــاة رف
يعطيـهم شـيئًا منـها قـائًال إّنمـا هـذه جزيـة أو أخـت الجزيـة، ولـــم يقاتلــه رســول اهللا 
ـــزل فيــه قولــه {ومنــهم مــن عــاهد اهللا لئــن آتانــا مــن فضلــه  وال أمـر بقتالـه وأن
ـــا آتــاهم اهللا مــن فضلــه بخلــوا بــه وتولــوا  لنص د قـن ولنكونـن  مـن الصـالحين، فلم 
وهـم معرضـون } وجـاء ثعلبـة بعـد نـزول اآليـة وهـــو يبكــي وطلــب مــن رســول 
اهللا قبـول زآاتـه وامتنـع الرسـول حسـب مـــا تقــول الروايــة، فــإذا آــان أبــو بكــر 
ـــاء  وعمـر يت بعـان سـنة الرسـول فلمـاذا هـذه المخالفـة وإباحـة دمـاء المسـلمين األبري
ــــح  لمجــر د منــع الزآــاة علــى أن  المعتذريــن ألبــي بكــر والذيــن يريــدون تصحي
خطئـه بتأويلـه بـأن  الزآـاة هـي حـق المـال، ال يبقـى لـــهم وال لــه عــذر بعــد قصــة 
ــه  ثعلبـة الـذي أنكـر الزآـاة واعتبرهـا جزيـة، ومـن يـدري لعـل  أبـا بكـر أقنـع صاحب
عمـر بوجـوب قتـل مـن منعـوه الزآـاة أن تســـري دعوتهـــم فــي البـــالد اإلســالمية 
إلحيـاء نصـوص الغديـر التـي نص بـت علي ـــا  للخـــالفة، ولذلــك شــرح اللـــه صــدر 
ـــو الــذي هـــد د بقتــل المتخل فـــين فــي بيــت فاطمـــة  عمـر بـن الخطـاب لقتالـهم وه

ــه ))(17).   وحــرقهم بالنـار مـن أجـل أخـذ البيعـة لصاحب
ـــي احتــج بــها التيجــاني ناقصــة، فقــد أخفــى منــها الجــزء  قلـت: هـذه الروايـة الت
المتبق ـي وهـو أن ثعلبـة قـد (( أتـى أبـا بكـر رضـي اهللا عنـه حيـــن اســتخلف، فقــال: 
ــــي مـــن األنصـــار فـــاقبل  قــد علمــت مــنزلتي مــن رســول اهللا �������������������� وموضع
ـــها؟ فق ب ــض أبــو بكــر  صدقتـي، فقـال أبـو بكـر: لـم يقبلـها رسـول اهللا منـك، أنـا أقبل
ـــير المؤمنيــن، اقبــل  رضـي اهللا عنـه ولـم يقبلـها، فلمـا ولـي عمـر أتـاه، فقـال: يـا أم
ـــم  صدقتـي، فقـال: لـم يقبلـها رسـول اهللا �������������������� وال أبـو بكـر، أنـا أقبلـها؟ فق ب ـض ول
يقبلـها، ثـم ولـي عثمـان رضـــي اهللا عنــه فأتــاه فســأله أن يقبــل صدقتــه فقــال: لــم 
يقبلـها رســـول اهللا �������������������� وال أبــو بكــر وال عمــر أنــا أقبلــها؟ وهلــك ثعلبــة فــي 
خالفــة عثمــان رضــي اهللا عنــه ))(18) ولســت أدري لمــاذا أخفــى هــذه الروايــــة، 
فلعل ـه اعتقـد أن فيـه مدحـا  للخلفـاء الثالثـة، ولكنـي أبشـر ه بـأن هـذه الروايـة ســاقطة 

                                                           
(17) المصدر السابق ص (154 ـ 155). 

(18) المعجم الكبير للطبراني جـ8 برقم (7873) ص (218). 



ــّي  سـندًا ومتنـًا وال تقـوم مقـام االسـتدالل، فمـن ناحيـة السـند فمـدار الروايـة علـى عل
ـــهاني وعمــرو بــن عبيــد أبــو عثمــان البصــري وهمــا مجروحــان،  بـن يزيـد األل
ـــه ابــن حجــر (( ضعيــف ))(19)(( وقــال البخــاري: منكــر  فعلـي بـن يزيـد قـال عن
الحديــث، وقـــال النســائي: ليــس بثقــة، وقـــال أبــو ُزرعــة: ليــس بقــوي، وقـــال 
الدارقطنـي: مـتروك ))(20) وقـال يحـي بـن معيـن: عـلي بـن يزيـد عـــن القاســم عــن 
أبـي أمامـة هـي ضعـاف آلـها، (( وقـال يعقـوب: واهـي الحديــث آثــير المنكــرات، 
وقــال الحــاآم: ذاهــب الحديــث ))(21) وأمـــا عمــرو بــن عبيــد (( قــال عنــه ابـــن 
معيـن: ال يكتـب حديثـه، وقــال النسـائي: مـتروك الحديـــث، وقـــال أيــوب ويونــس: 
يكـذب ))(22)  (( وعـن أحمـد بـن حنبـل: ليـس بـــأهل أن يحــدث عنــه، وعــن يحــي 
بـن معيـن: ليـس بشـيء، وقـال عمـرو بـن علـي: مـتروك الحديـــث صــاحب بدعــة، 
ـــث))(23) فــهذه هــي منزلــة الحديــث مــن ناحيــة الســند  وقـال حـاتم: مـتروك الحدي
وهـي أوضـح مـن أن أعل ـق عليـها باإلضافـة لتضعيـف العلمـــاء لــهذه الروايــة فقــد 
ـــن حــزم والبيــهقي وابــن األثــير والقرطبــي والذهبــي والــهيثمي وابــن  ضع فـها اب

حجـر والسـيوطي وغــيرهم. 
وأما من ناحيــة المتـن فـهي باطلـة أيضـا  وذلـك لألسـباب التاليـة: 

ـــن (( أصــول الشــريعة التــي قررهــا اهللا فــي  أ ـ مخالفـة القصـة للقـرآن الكريـم فم
ـــو بلغــت ذنوبــه عنــان الســماء  آتابـه وعلـى لسـان رسـول اهللا �������������������� أن التـائب ل
ثـم تـاب، تـاب اهللا عليـه، قـــال جــل شــأنه { إنمــا التوبــة  علــى اهللا للذيــن يعملــون 
الس ـوء بج هالـة  ثـم يتوبـون مـــن قريــب فــأولئك يتــوب  اهللا عليــهم وآــان اهللا عليمــا  
حكيمـا ، وليسـت التوبـة للذيـن يعملـون الســـيئات حتــى إذا حضــر أحدهــم المــوت 
ــا  }  قـال إنـي ت بـت  اآلن وال الذيـن  يموتـون وهـم آف ـار أولئـك اعتدنـا لـهم عذابـا  أليم
( النســـاء 17ـ 18 ) ودليــــل ذلــــك أيضـــــا  قـــــول الرســـــول �������������������� (( إن اهللا 
تعــالى يقبــل توبــة العــبد مـا لـم يغرغـر ))(24) وهـو بيـان لقولــه تعــالى { وليســت 
التوبــة ...إذا حضــر أحدهــم المــوت قــال إنــي ت بــت اآلن } فاآليــة اســتثنت هـــذه 
ـــة، وهــذا دليــل خطــاب يــدل علــى ان غــير هــذه  الحالـة فقـط وأنـها ال تقبـل التوب
ـــاب توبــة  الحالـة تقبـل فيـها التوبـة وهـو مـا قبـل المـوت، والقصـة تؤآـد أن ثعلبـة ت
ـــول �������������������� وأآــد توبتــه مــرارا  فجــاء  نصوحـا  فجـاء يعـرض صدقتـه علـى الرس
أبـا بكـر وعمـر وعثمـان رضـي اهللا عنـهم لكنـهم رفضـــوا قبــول توبتــه، وأخــبروه 
ـــه وهــذا خــالف مــا تقــد م مــن النصـــوص القاطعــة التـــي ال  أن اهللا لـم يقبـل توبت
ـــل  الت وبــة   يأتيـها البـاطل مـن بيـن يديـها وال خلفهــا، والتـي تقــرر { وهــو الـذي يقب

                                                           
(19) تقريب التهذيب البن حجر برقم (4883) جـ1. 

(20) ميزان اإلعتدال للذهبي برقم (5966)جـ3 ص (161). 

(21) تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي برقم (4154) جـ21. 

(22) ميزان اإلعتدال برقم (6404) جـ3 ص (273). 

(23) تهذيب الكمال (4406) جـ22 ص (123). 

(24) رواه الترمذي آتاب الدعوات برقم (3537) وراجع صحيح الترمذي برقم (2804). 



عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات } ( الشـــورى 25 )، فــإن قيــل: أن ثعلبــة منــافق. 
قلـت: حتـى المنـافقين فقـد فتـح اهللا لـهم بـاب التوبــة علــى مصراعيــه قــال الشــاآر 
ـــي الــدرك األســفل مــن النــار ولــْن تِجــد لــهم َنصــيرًا إال  العليـم { إّن المنـافقين ف
ــــوا باللــــه وأْخلصـــوا دينـــهم هللا فـــُأولئك مــــع  الذيــن تــابوا وَأصلحــوا واعَتصم
المؤمنيـن وسـْوَف ُيـْؤِت اهللا المؤمنيـــن أجــرًا عظيمــًا، مــا يفعــُل اللـــه ِبعذابُكــم إن 
ــــــال  شـــَكْرتم وآمْنُتـــم وآـــان اهللا شــــاآرًا عليــــمًا } ( النســـاء 145ـ 147 )، وق
الغفــور الرحيـم مخـبرًا عـن المنـافقين { ... فـإْن َيتوبـوا يـك خـــيرًا لــهم } ( التوبــة 
74 )، والقصـة تنّمـي فـي قلـــوب العصــاة الذيــن جــهلوا فــاقترفوا بعــض الذنــوب 
ـــوط واليــأس مــن رحمــة اهللا، تلــك الصفــة التــي ال  واجـترحوا السـيئات صفـة القن
يحبـها اهللا ورسـوله الـذي بّشـر النـاس أنـهم لـــو أتــوا إليــه بُقــراب األرض خطايــا، 
واســتغفروا اهللا لغفــر لــهم ولــو لـــم يســـتغفروا الســـتبدلهم اهللا بأنـــاس يخطئـــون 
فيســتغفرون فيغفــر لــهم، قــال �������������������� (( قــال اهللا تعــالى: يــا ابــن آدم إنــــك مـــا 
ــت  دعوتنـي ورجوتنـي غفـرت لـك علـى مـا آـان منـك وال أبـالي. يـا ابـن آدم لـو بلغ
ذنوبـك َعنـان السـماء ثـم اسـتغفرتني غفـــرت لــك وال ُأبــالي، يــا ابــن آدم إنــك لــو 
ـــرة  اتيتنـي بُقـراب األرض خطايـا ثـم لقيتنـي ال تشـرك بـي شـيئًا ألتيتـك بقرابـها مغف
ـــي بيــده لــو لــم تذنبــوا لذهــب اهللا بكــم ولجــاء  ))(25) وقـال �������������������� (( والـذي نفس

بقـوم يذنبـون فيسـتغفرون اهللا فيغفـــر لــهم ))(26)(27).  
ب ـ  (( أمـر آخـر يدحـض هـذه القصـــة ويردهــا، ويزيــد فــي وجــوب اســتبعادها، 
والـذود عـن عـرض صاحبـها ودينـه، هـو أن ثعلبـة بـن حـاطب رضـــي اهللا عنــه ال 
ـــوال عديــدة.  ت علـم لـه سـنة وفـاة علـى الحقيقـة، وقـد اختلـف فـي سـنة وفاتـه علـى أق
ـــة عثمــان رضــي اهللا عنــه، وهــذا  فأصحـاب هـذه القصـة جعلـوه متوف ـى فـي خالف
ـــه والقصــة أتــى بإســناد واحــد واه! وقيــل إنــه  القـول مـردود مـن حيـث السـند ألن
استشـهد فـي أحـد، وقيـل إنـه استشـهد فـي غـزوة خيـبر، والقـول الثـــاني ذآــره ابــن 
ـــد أو خيــبر، فــالرجل توفــي  عبـد الـبر وابـن حجـر. وسـواء آـان استشـهاده فـي أح
فـي حيـــاة رســول اهللا �������������������� عنــد بعضــهم وهــو معــارض للقصــة القائلــة بأنــه 
هلــك فــي خالفــة عثمــان، ومــا دام االحتمــال واردا  مــع القصــة، وهــو ضعيـــف 
ــــال الثـــاني أو  اإلســناد ال يعتمــد عليــه، فإنــه يتعيــن علينــا المصــير إلــى االحتم
الثـالث، إذ لـم يذآـر غيرهمـا وهمـا ينســـفان القصــة نســفا ، ويقتلعــان جذورهــا. أو 
التوقـف فـي هـذا الصـدد إذ لـم يتبيـن لنـا ورود خـبر صحيـح بـــأحد هذيــن القوليــن، 

ــهما )).  أو ب
ت ـ إن أبـا بكـر وعمـر وعثمـان رضـــي اهللا عنــهم ال يســتطيعون أن يمنعــوا أحــدا  
مـن عبـادة يريـد أداءهـا، وإال آـانوا صـادين عـــن ســبيل اهللا ـ وحاشــاهم ـ بــل إننــا 
لنعجـب مـن هـذا، وأبـو بكـر رضـي اهللا عنـه قـد حـارب مـانعي الزآـاة، واعتـــبرهم 

                                                           
(25) سنن الترمذي آتاب الدعوات برقم (3540) وراجع صحيح الترمذي برقم (2805). 

(26) مسلم مع الشرح آتاب التوبة ـ باب ـ سقوط الذنوب باإلستغفار برقم (2749). 

(27) الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب لسليم الهاللي ص (18 ـ 22) بتصرف. 



مرتديـن(*) عـن ديـن اهللا تعـالى وقـال ( واهللا لـو منعونـي عقـاًال آـــانوا يؤدونــه إلــى 
رســول اهللا �������������������� لقاتلتــهم عليــه )، فكيــف ينســجم قتالــه لمــانعي الزآــاة، مــــع 
منعـه لمريـد اخـراج الزآـاة مـن ذلـك؟ ثـم ألـم يكـن بإمكـان ثعلبـــة أن يخــرج زآــاة 
ماله على فقـراء المنطقـة التـي آـان يعيـش فيـها؟ (( ولعـل هـذا هـو السـر فـي عـدم 

ــاني لبقيـة القصـة ألنـها تصطـدم مـع اّدعاءاتـه.  ذآر التيج
ث ـ إّن المعـروف مـن أحكـام اإلســـالم أنــه يعــامل النــاس علــى ظواهــر أحوالــهم 
ـــع معرفتــه بنفاقــهم، بــل  وتلـك هـي آـانت معاملـة رسـول اهللا �������������������� للمنـافقين، م
إن النبـي �������������������� قـد صّلـى علـى عبـد اهللا بـن ُأبـي بـن سـلول، وأعطـاه ثوبـه ُليكّفـــن 
فيه، عمــًال بمـا آـان يظـهر مـن إسـالمه، مـع أن النبـي �������������������� يعلـم أنـه فـي الـدرك 

ــار، فـأين فعلـة ثعلبـة مـن هـذا آلـه؟! ))  األسفل من الن
جــ ـ إن هـذه القصـة تخـــالف أســلوب الرســول �������������������� ، وأســلوب الصحابــة فــي 
ـــاة حــق المــال ـ آمــا ســبق ـ هــي حــق للفقــراء  معاملـة مـانعي الزآـاة إذ إن الزآ
والمسـاآين وغـيرهم، فاإلمـام مطـــالب بتحصيلــها إذا امتنــع األغنيــاء مــن الدفــع، 
وقـد سـبق معنــا آيـف حــارب الصحابـــة مــانعي الزآــاة، أمــا رســول اهللا �������������������� 
ـــا آخذوهــا  فقـد قـال ( مـن أعطـى زآـاة مالـه مؤتجـرا  فلـه أجرهـا، ومـن منعـها، فإن
وشـطر مالـه، عزمـة مـن عزمـات ربنـا، ليـس آلل محمـد منـــها شــيء )، فضعــاف 
النفـوس والبخـالء الجشـعون مـن أصحـاب األمـوال، ليـس مـــن الصــواب معــهم أن 
يعـاملوا بمـا يوافـق أهواءهـم ورغباتـهم، بـل الحـق معاآســـتهم فيمــا يرغبــون ممــا 
ـــائدة علــى  هـو محـر م، ألنـه أصلـح ألحوالـهم وأعـون لـهم علـى نفوسـهم وأجـدى ع
ـــل  المجتمـع المسـلم الـذي ابتلـي بأمثالـهم! ))(28) فـهذه الروايـة باطلـة سـندا  ومتنـا  وآ

ما ج ع ج ع ــه التيجـاني مسـتندا  بـه علـى هـذه الروايـة ذهـب أدراج الريـاح. 
سابعــا  ـ مــوقف التيجـانــي مــن أبـــي بـــكر فــي قضيــة خــالد بــن الوليــد والــرد 

ــي ذلـك:  عليه ف
ــن الوليـد والـرد عليـه فـي ذلـك:   ـ موقف التيجاني من خالد ب

يقـول التيجـاني (( أمــا الحادثــة الثالثــة التــي وقعــت ألبــي بكــر فــي أول خالفتــه 
واختلـف فيـها عمـر بـن الخطـــاب وقــد تــأو ل فيــها النصــوص القرآنيــة والنبويــة: 
ـــذي قتــل مــالك بــن نويــرة صــبرا  ونــزا علــى  تلـك هـي قص ـة خـالد بـن الوليـد ال
ـــر يقــول لخــالد: يــا عــدو  اهللا قتلــت  زوجتـه فدخـل بـها فـي نفـس الليلـة. وآـان عم
ـــار، ولكــن أبــا بكــر  امـرءا  مسـلما  ثـم نـزوت علـى امرأتـه، واهللا ألرجمن ـك باألحج
دافـع عنـه وقـال ( هبـه يـا عمـر، تـأو ل فأخطـأ فـــأرفع لســانك عــن خــالد )، وهــذه 
فضيحـة  أخـرى سـج لها التـــاريخ لصحـــابي مـــن األآـــابر!! إذا ذآـــرناه، ذآـــرناه 
بكــل احـترام وقداســـة، بــل ولقبنــاه بـــ( ســيف اهللا المســلول )!! مــاذا عســاني أن 
أقول فــي صحـابي يفعـل مثـل تلـك األفعـال يقتـل مـالك بـن نويـرة الصحـابي الجليـل 

                                                           
(*) أي اعتبرهم مرتدين ردة مجازية ال ردة حقيقية. 

(28) ثعلبة بن حاطب المفترى عليه لعداب الحمش من ص (78 إلى 83). 



ـــم وســيد يربــوع وهــو مضــرب األمثــال فــي الفتــوة والكــرم  (!!!) سـيد بنـي تمي
ــــد أن  والشــجاعة. وقــد حــّدث المؤرخــون أن خــالدًا غــدر بمــالك وأصحابــه وبع
ـــهال  وضعــوا الّســالح وصّلــوا جماعــة أوثقوهــم بالحبــال وفيــهم ليلــى بنــت المن
زوجـة مـالك وآـانت مـن أشـهر نسـاء العـرب بالجمـــال ويقــال أنــه لــم يــر أجمــل 
منها وفتــن خـالد بجمالـها، وقـال لـه مـالك: يـا خـالد ابعثنـا إلـى أبـي بكـر فيكـون هـو 
ـــر وأبــو قتــادة األنصــاري وألّحــا علــى  الـذي يحكـم فينـا، وتدّخـل عبـد اهللا بـن عم
خــالد أن يبعثــهم إلــى أبــي بكــر فرفــض خــالد وقــال: ال أقــالني اهللا إن لــم أقتلــه 
فالتفت مــالك إلـى زوجتـه ليلـى وقـال لخـالد: هـذه التـي قتلتنـي، فـأمر خـالد بضـرب 
عنقـه وقبـض علـى ليلـــى زوجتــه ودخــل فيــها فــي تلــك الليلــة ))(1) أقــول وبــاهللا 

التوفيــق: 
1ـ ال بـد أن يالحـظ القـارئ قبـل البـدء فـي سـرد الـردود علـى هـذا الشـانئ الكـــذاب 
آيـف يد عـــي اإلنصــاف والعــدل وهمــا فــي بــراءة منــه، وســيرى مــدى تحاملــه 
وحنقـه علـى صحابـة رسـول اهللا �������������������� ومـــدى تحاملــه علــى الصحــابي الجليــل 
ـــرس وآاســر أنوفــهم، حيــث ال يذآــر إال الروايــة  خـالد بـن الوليـد هـازم فلـول الف
ـــها إال  إخـــوانه مــن الرافضــة، ويتجــاهل  المكذوبـة والتـي ال يلتفـت إليـها ويحتـج ب
ــــروفة وهـــي التــي طالمــا يحتــج  الروايـات  التـي أوردتـها آـل آتـب التـاريخ المع
ــــاهلها حينمــا ال يجــد فيــها بغيتــه  بـها علينـا عندمـا يعتقـد أنـها تخــدم مبتغــاه ويتج

للنيل من أهل السنة ولكــن خـاب ظنـه.   
2ـ الروايتـــان اللتـــان ذآرهمـــا المؤرخـــون واللتـــان أخفاهمـــا هـــــذا التيجــــاني 

ــبر مقتـل مـالك بـن نويـرة همـا:   وتتحدثان عن خ
الروايــة األولــى (( ... ولمــا قــدم خــالد البطــاح بــث الســــرايا وأمرهـــم بداعيـــة 
اإلسـالم وأن  يـأتوا بكـل مـن لـم يجـب وإن امتنـع أن  يقتلـوه. وآـان قـد أوصـاهم أبـــو 
بكـر أن يؤذ نـوا إذا نزلـوا مـنزال  فـإن أذ ن القـوم فكفـوا عنـهم وإن لـم يؤذنـوا فـــاقتلوا 
وانــهبوا وإن أجــابوآم إلــى داعيــة اإلســالم فســائلوهم عــن الزآــاة، فــإن أقـــروا 
فـاقبلوا منـهم وإن أبـوا فقـاتلوهم قـال فجاءتـه الخيـل بمـالك بـن نويـرة فـي نفـر معـــه 
من بني ثعلبــة بـن يربـوع فـاختلفت السـرية فيـهم. وآـان فيـهم أبـو قتـادة فكـان فيمـن 
ــاردة  شـهد أنـهم قـد أذنـوا وأقـاموا وصل ـوا فلمـا اختلفـوا أمـر بـهم فحبسـوا فـي ليلـة ب
ال يقوم لــها شـيء فـأمر خـالد مناديـا  فنـادى ( دافئـوا أسـراآم ) وهـي فـي لغـة آنانـة 
القتـل فظـن القـوم أنـه أراد القتـل ولـم يـــرد إال الــدف ء فقتلوهــم فقتــل ضــرار بــن 
األزور مالكـا ، وسـمع خـالد الواعيـة فخـــرج وقــد فرغــوا منــهم. فقــال: إذا أراد اهللا 

ــه ))(2)   أمـرا  أصاب
وأمـا الروايـة الثانيـة (( أن خـالدا  اسـتدعى مـالك بـن نويـرة فأن بـه علـــى مــا صــدر 
ـــة الصــالة؟  منـه مـن متابعـة سـجاح، وعلـى منعـه الزآـاة وقـال: ألـم تعلـم أنـها قرين

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (155 ـ 156). 

(2) تــاريخ الطــبري جـــ2 ص (273) ســنة 11هـــ ،تــاريخ ابــن األثــير جـــ2 ص (217) ســنة 11هـــ ،البدايـــة 

والنهايـة جــ6 ص (326)، تـاريخ ابـــن خلــدون جـــ2 ص (500 ، 501). 



ـــال: أهــو صاحبنــا وليــس بصــاحبك؟ يــا  فقـال مـالك: إن صـاحبكم يزعـم ذلـك، فق
ـــه ))(3).   ضـرار اضـرب عنقـه، فضربـت عنق

ـــالك بــن  3ـ أمـا الروايـة التـي اعتمدهـا التيجـاني والتـي تد عـي أن خـالدا  أراد قتـل م
ـــهم لنكارتــها وشــذوذها، والتــي عزاهــا  نويـرة بسـبب زوجتـه فلـم يعيروهـا اهتمام
التيجـاني بالـهامش علـى المراجـع التاليـة ( تـــاريخ أبــي الفــداء، وتــاريخ اليعقوبــي 
وتـاريخ ابـن السـحنة ووفيـات األعيـان )، فبمجـر د مراجعـــة بعــض هــذه المراجــع 
ــاب  يتضـح لكـل بـاحث عـن الحــق إسـالل هــذا التيجـاني فـي النقـل، فلـو راجعنـا آت
( وفيـات األعيـان ) البـــن خلكــان فــي خــبر مقتــل مــالك لوجدنــاه يــورد القصــة 
ـــإبن خلكــان أورد القصــة علــى النحــو التــالي ((  بخـالف مـا أوردهـا التيجـاني ، ف
... ولمـا خـــرج خــالد بــن الوليــد رضــي اهللا عنــه لقتالــهم فــي خالفــة أبــي بكــر 
ـــد أخــذ  الصديـق رضـي اهللا عنـه نـزل علـى مـالك وهـو مقـدم قومـه بنـي يربـوع وق
زآاتـهم وتصـر ف فيـها، فكلمـه خـالد فـي معناهـا، فقـال مـــالك: أنــي آتــي بــالصالة 
ـــاة معــا  ال تقبــل واحــدة  دون الزآـاة، فقـال لـه خـالد: أمـا علمـت أن الصـالة والزآ
ـــا تــراه لــك  دون أخـرى، فقـال مـالك: قـد آـان صـاحبك يقـول ذلـك، قـال خـالد: وم
صاحبـا ؟ واهللا لقـد هممـت أن أضـرب عنقـك، ثـم تجــاوال فــي الكــالم طويــال  فقــال 
ـــال: وهــذه بعــد تلــك؟ واهللا  لـه خـالد: إنـي قـاتلك، قـال، أو بذلـك أمـرك صـاحبك؟ ق
ألقتلنـك.وآـان عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنـهما وأبـو قتـادة األنصـــاري رضــي 
اهللا عنـه حـاضرين فكلمـا خـالدا  فـي أمـره، فكـره آالمـهما، فقـــال مــالك: يــا خــالد، 
ابعثنـا إلـى أبـي بكـر فيكـون هـو الـذي يحكـــم فينــا، فقــد بعثــت إليــه غيرنــا ممــن 
ج ر مـه أآـبر مـن جرمنـا، فقـال خـالد: ال أقـالني اهللا إن أقلتـــك، وتقــد م إلــى ضــرار 
ـــال  بــن األزور األســدي بضــرب عنقــه، فــالتفت مــالك إلــى زوجتــه أم متمــم وق
ـــال لــه خــالد: بــل اهللا قتلــك  لخـالد: هـذه التـي قتلتنـي، وآـانت فـي غايـة الجمـال فق
برجوعـك عـن اإلسـالم، فقـال مـــالك أنــا علــى اإلســالم، فقــال خــالد: يــا ضــرار 
اضـرب عنقـه، فضـرب عنقـه ))(4)، فقـارن أخـي القـارئ هـــذه الروايــة بمــا أورده 
هـذا التيجـاني لتعـرف مـدى التدليـس الـذي يتمتـع بـه هـذا التيجـاني المـهتدي، وهـــو 
ــها  يقـول بـأمر زواج خـالد بليلـى زوجـة مـالك ( وقبـض علـى ليلـى زوجتـه ودخـل ب
فـي تلـك الليلـة ويعزوهـا لكتـاب وفيـات األعيـان، ولكـن عندمـا نرجـع للكتـاب نجــده 
ـــن الفيــئ وتــزوج بــها، وقيــل  يقـول (( وقبـض خـالد امرأتـه، فقيـل إنـه اشـتراها م
إنـها اعتـدت بثـالث حيـض ثـم خطبـها إلـى نفسـه فأجابتـه ))(5)!؟ فـهل يوجـــد آــذب 
واغـالل أشـد مـن ذلـك والكتـاب يمـأل األسـواق ولينظـره مـن يريـــد الحــق ليعــرف 
ـــذب مــن الســهولة بمكــان بحيــث ت ؤل ــف آتــب  بالكــامل مملــوءة  آيـف أصبـح الك
بـالكذب والدجـل وال يســـتحي مؤلفوهــا مــن أن يعنونوهــا بالهدايــة والتقــوى ومــع 
ـــي نهايتــها (( هكــذا ســرد هــذه  الصـادقين؟ ثـم يكمـل ابـن خلكـان القصـة ويقـول ف

                                                           
(3) الطــبري جـــ2 ص (273 ـ 274)، تــاريخ ابــن األثــير جـــــ2 ص (217 ـ218) البدايـــة والنهايـــة جــــ6 ص 

(326 ـ 327). 
(4) وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان البن خلكان ص (14) جـ6 ط. دار صادر بيروت. 

(5) المصدر السابق. 



الواقعــة وثيمــة المذآــور والواقــدي فــي آتابيــهما والعــهدة عليــهما ))(6)! أي لــــم 
ـــن فــي الروايــة  أسـردها مسـتوثقًا بـها بـل نقلتـها آمـا جـاءت فـي آتابيـهما فـأي طع
ـــلوب مــهين فقــال  يرجـع عليـهما. وبالنسـبة لتـاريخ اليعقوبـي فإنـه أورد القصـة بأس
ـــن نويــرة الــيربوعي، فســار  (( وآتـب إلـى خـالد بـن الوليـد أن ينكفـئ إلـى مـالك ب
إليـهم وقيـل إنـه آـان ندأهـم، فأتـاه مـالك بـن نويـرة ينـاظره، واتبعتـه امرأتـــه، فّلمــا 
ـــًا فضــرب  رآهـا أعجبتـه فقـال: واهللا ال نلـت مـا فـي مثـابتك حتـى أقتلـك فنظـر مالك
عنقـه، وتـزوج امرأتـه ))(7)! فـإذا أضفنـا لذلـك الكـذب والتخـــرُّس الــذي يتمتــع بــه 
الرافضـة، مـع نكـارة وتلفيـق هـذه الروايـة وآثـــار التحريــف فيــها مــع معارضتــها 
ــــاريخ هـــذا البطـــل المســـلم ألصبـــح الحـــق  للروايــات األخــرى ومصادمتــها لت
ـــهذا الكــالم المكــذوب والمخــالف أيضــا   واضحـا ، وحتـى ينقضـي عجـب القـارئ ل
ـــن هــو اليعقوبــي؟ فــاليعقوبي أخــو التيجــاني  لكـذب التيجـاني، فـال بـد أن أ ظـهر م
مـن حيـث المنبـع واالتجـاه، فـهو رافضـي إثنـا عشـري  ففـي آتابـه هـــذا يعــرض (( 
تــاريخ الدولــة اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الشــــيعة اإلماميـــة فـــهو ال يعـــترف 
ـــي بــن أبــي طــالب وأبنائــه حســب تسلســل األئمــة عنــد الشــيعة  بالخالفـة إال لعل
ـــم ي ض ــف   ويسـمي علـي بـالوصي. وعندمـا أر خ لخالفـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان ل
عليـهم لقـب الخالفـة وإنمـا قـال تولـى األمـر فـالن.. ثـم لـم يـترك واحـدا  منـــهم دون 
أن يطعـن فيـه، وآذلـك آبـــار الصحابــة فقــد ذآــر عــن عائشــة رضــي اهللا عنــها 
أخبـارا  سـي ئة وآذلـك عـن خـالد بـن الوليـد (!) وعمـــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن 
أبـي سـفيان. وعـرض خـبر السـقيفة عرضـا  مشـينا ، ادعـــى فيـــه أنــه قــد حصلــت 
مؤامــرة علـى سـلب الخالفـة مـن علـــي بــن أبــي طــالب الــذي هــو الوصــي  فــي 
ـــت لكــم دينكــم  نظـره، وبلـغ بـه الغلـو إلـى أن ذآـر أن قـول اهللا تعـالى { اليـوم أآمل
وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســالم دينــا } قــد نزلــت علــى أمــــير 
المؤمنيـن علـي بـن أبـي طـالب صلـوات اهللا عليـه يـوم النفـر، وطريقتـه فـــي ســياق 
ـــالق الخــبر  االتـهامات هـي طريقـة قومـه مـن أهـل التشـيع والرفـض وهـي إمـا اخت
بالكليـة أو الـتزيد فـي الخـبر واإلضافـة عليـه أو عرضـــه فــي غــير ســياقه ومحلــه 
ــر ف معنـاه))(8)، ومـن هنـا نعلـم أن خـالدا  قتـل مـالك بـن نويـرة معتقـدا  أنـه  حتى يتح
ـــا فــي الروايــة التــي ذآرتــها آتــب التــاريخ،  مرتـد  وال يؤمـن بوجـوب الزآـاة آم
إضافـة لبعـض المصـادر السـابقة الذآـــر(9) الــتي عــزا إليــها التيجــاني إذا تجاهلنــا 
آثـار الوضـع عليـها وتحريفـها إلـى جعـل خـالد يريـد قتـل مـــالك مــن أجــل زوجتــه 

ــها.  وتصبـح اتـهامات التيجـاني لخـالد ومـا بنـاه عليـها ال وزن ل
ـــا عــدو  اهللا قتلــت امــرءا  مســلما  ثــم نــزوت  4ـ أمـا ادعـاؤه أن عمـر قـال لخـالد: ي
علـى امرأتـه، واهللا ألرجمن ـك باألحجـــار. ويعزوهــا إلــى ( تــاريخ الطــبري وأبــي 
الفــداء واليعقوبــي واإلصابــة )، فــهذا مــن الميــن الواضــــح، فبمجـــرد مراجعـــة 

                                                           
(6) المصدر السابق ص (15). 

(7) تاريخ اليعقوبي جـ2 ص (131). 

(8) منهج آتابة التاريخ اإلسالمي لمحمد بن صامل الس لمي ص (431،430). 

(9) لم أعثر على تاريخ أبي الفداء أو ابن سحنة مع األسف الشديد ولكن ما ذآرناه يغني ويشفي طالب الحق!؟. 



تـاريخ اليعقوبـي واإلصابـة فـال تجـد لـهذه الجملـة أثـرًا؟! وأمـا تـاريخ الطـبري فقـــد 
أوردهـا ضمـن روايـة ضعيفـة ال يحتـج بـها مدارهـا علـى ابـــن حميــد ومحمــد بــن 
اسـحاق، فمحمـد بـن اسـحاق مختلـــف فــي صحتــه(10)وابــن حميــد هــو محمــد بــن 
ـــاآير،  حميـد بـن حيـان الـرازي ضعيـف، (( قـال عنـه يعقـوب السدوسـي: آثـير المن
وقـال البخـاري: حديثـه فيـه نظــر، وقـال النسائــي: ليـس بثقـة، وقـــال الجوزجــاني: 
رديء المذهــب غــير ثقــة ))(11)، وضّعفــه ابــن حجــــر فـــي التقريـــب(12)، فـــهذه 
ــها  الروايـة ضعيفـة اإلسـناد ال يحتـج بـها، وحتـى مـن ناحيـة المتـن فباطلـة أيضـًا ألن
ــا بكـر اسـتقدم خـالدا . فلمـا قـدم  المدينـة دخـل المسـجد فـي هيئـة القـائد  تقول (( إن أب
الظـافر. فقـام إليـه عمـر ونـزع أسـهمه وحط مـــها وقــال لــه تلــك الكلمــة المتوع ــدة 
ـــت رجــال  مســلما  ثــم نــزوت علــى امرأتــه، واهللا ألرجمنــك  بقاصمـة الظـهر ( قتل
ـــي بكــر مثلــه ـ فــأقول  باألحجـار ) وبطـل اإلسـالم خـالد ال يكلمـه. يظـن أن رأي أب
ـــر فــي هــذه القضيــة ـ آمــا هــو  إذا آـان ـ عمـر بـن الخطـاب يعـرف رأي أبـي بك
ـــل أن يقــدم خــالد عليــهما، ألنــهما تجــاوال فــي القضيــة،  مذآـور فـي الروايـة ـ قب
واشتد عمــر علـى خـالد، فنه ن هـه  أبـو بكـر وقـال لـه: ارفـع لسـانك عـن خـالد، وقـرظ 
خـالدا  وزآـاه بمــا زآــاه بــه رســول اهللا �������������������� فقــال ( إن خــالدا  ســيف ســل ه اهللا 
ـــن الخطــاب بعــد هــذا أن يصنــع  علـى الكـافرين فـال أشـيمه ) فكيـف سـاغ لعمـر ب
ـــد يقــول قــائل: إن عمــر بــن الخطــاب  بخـالد هـذا الصنيـع مخالفـا  رأي الخليفـة؟ ق
ذلك الرجل الشديد فــي الديـن، الـذي يقـف مـع رأيـه غـير متخـاذل لـرأي أحـد، قلنـا: 
وأين ذهبت تلـك الشـدة بعـد أن قـابل خـالد أبـا بكـر وأفضـى إليـه بحقيقـة األمـر آمـا 
ـــه مــن أصحــاب رســول اهللا �������������������� وخــرج علــى  وقـع وآمـا قـدره هـو ومـن مع
ــــة؟ أآــانت فــي تلــك  عمـر يتوعـده بـهذه الكلمـة السـاخرة: هلـم إلـي  يـا ابـن أم شمل
ـــد  الصـورة الهزيلـة التـي تختـم بـها الروايـة فصولـها. ( فعـرف عمـر أن أبـا بكـر ق
ــــذه المعرفــة عنــد عمــر قبــل أن يلقــى  رضــي عنـه، فلـم يكلمـه ودخـل بيتـه ) وه
ـــهمه ويحط مــها، ولكــن الــرواة ينســون أو يغفلــون؟ أم إن عمــر  خــالدا  ويـنزع أس
غـير رأيـه وعـرف أن خـالدا  بـريء ممـا قـذف بـــه ))(13)؟! ولــو فرضنــا جــدال  أن 
ـــان رأي أبــي  عمـر قـد أشـار بقتلـه (( فيقـال: غايـة هـذا أن تكـون مسـألة اجتـهاد، آ
ـــس عمــر بــأعلم مــن  بكـر فيـها أن ال ي ق ت ـل خـالدا ، وآـان رأي عمـر فيـها قتلـه، ولي
ـــب علــى أبــي بكــر تــرك رأيــه  أبـي بكـر: ال عنـد السـنة وال عنـد الشـيعة، وال يج
لـرأي عمـر، ولـم يظـهر بدليـل شـرعي أن قـول عمـر هــو الراجـح، فكيـــف يجــوز 
أن ي ج ع ل مثل هــذا عيبـا  ألبـي بكـر إال مـن هـو مـن أقـل النـاس علمـا  ودينـا ؟ ))(14).  

                                                           
(10) راجع تهذيب الكمال للمزي جـ24 برقم (5057) ، والضعفاء للعقيلي جـ4 برقم (1578). 

(11) التهذيب جـ25 رقم (5167) ص (102). 
(12) تقريب التهذيب جـ2 رقم (5852) ص (69). 

(13) خالد بن الوليد تأليف صادق إبراهيم عرجون (166 ـ 167).  

(14) المنهاج جـ5 ص (519). 



5ـ أمـا قولـه (( وهـذه فضيحـة أخـرى سـجلها التـــاريخ لصحــابي مــن األآــابر، إذا 
ذآرنـاه، ذآرنـاه بكـل احـترام وقداسـة بـل ولقبنـاه بــ( سـيف اهللا المســلول )  

عجبـًا؟ مـن يسـمع آـالم هـذا المنصـف يظـن أنـه يتكلـم عـــن رأس المنــافقين ويــدل 
ـــد خطــًأ بزعمــه علــى صحــابي مــن صحابــة  أيضـًا علـى عظيـم فرحـه ألنـه أوج
ـــه  النبـي �������������������� بـل ويعتـب علينـا ألننـا نذآـره بـاحترام وقداسـة!! وآـأن لسـان حال
ـــترام وال تقديــر لصحـــابي مــن صحابــة النبــي �������������������� ، أمــا لقــب (  يقـول ال اح
سـيف اهللا المسـلول ) فـالذي لقبـه بذلـك هـو إمـــام الخلــق محمــد �������������������� آمــا ثبــت 
فـي صحيـح البخـاري (( عـن أنـس رضـي اهللا عنـــه: أن النبــي �������������������� نعــى زيــدًا 
وجعفـرًا وابـن رواحـــة للنَّــاس قبــل أن يأتيــهم خــبرهم، فقــال ( أخــذ الرايــة زيــٌد 
ـــم  أخذهــا جعفــر  فــأ صيب، ثــم  أخــذ بــن رواحــة فــأ صيب  ). وعينـــاه  فـأ صيب ، ث
تـذرفـــان : ( حتـــى أخـــذها سيـــف  مــــن سيـــــوف اهللا، حتــــى فتــــح اهللا عليهــــم 
ـــي هريــرة قــال (( نزلنــا مــع رســول اهللا ��������������������  ))(15)، وأخـرج الـترمذي عـن أب
مـنزال  فجعـل يمـرون، فيقـول رسـول اهللا: يـا أبـا هريـرة مـــن هــذا؟ فــأقول: فــالن، 
ـــا أبــا هريــرة فــأقول: فــالن،  فيقـول: نعـم عبـد اهللا فـالن، ويمـر فيقـول: مـن هـذا ي
ـــت هــذا خــالد بــن الوليــد يــا  فيقـول بئـس عبـد اهللا، حتـى مـر خـالد بـن الوليـد، فقل
رسـول اهللا. قـال: ن ع ـم  عبــد اهللا خــالد، ســيف مــن ســيوف اهللا ))(16)، فمــاذا يصنــع 
التيجــاني بــهذه األحــاديث ال شــك أنــه ســيحللها آمــا هــي عادتــه ألنــها تخـــالف 

ــا !!  المنطـق والمعقـول وسـيقول بكـل سـرور حديـث بـاطل قطع
ـــه بــأن مــالك بــن نويــرة صحــابي جليــل فــهذا الــذي ال يقــره الواقــع  6ـ أمـا قول
والتـاريخ فـالمؤرخون أثبتـوا أن مـالك آـان قـد ارتـد  بعـد وفـــاة النبــي �������������������� ولــم 
يكـن يـؤدي الزآـاةوفرق الصدقـات بيـن قومـــه، وعندمــا جــيء بــه لخــالد وجادلــه 
ــال لـه: قـد آـان صـاحبكم يزعـم ذلـك!؟ ومعنـى قولـه ذلـك أنـه لـم يقـر  بأمر الزآاة ق
بالزآــاة هــذا أوال  وثانيــا  ذآــر النبــي �������������������� بقولــه صــاحبكم وهــذا هــــو قـــول 
ـــن لــم يقــروا بنــوة محمــد �������������������� وعــدم اإلقــرار وحــده بالزآــاة  المشـرآين الذي
آافيـا  لقتلـه وهـذه الروايـة ذآرهـا جميـع المؤرخيـن بمـا فـــي ذلــك األصفــهاني فــي 
ـــف يقــال  األغـاني وابـن خلكـان بخـالف اليعقوبـي الرافضـي المعـروف بـالكذب فكي
ـــر المؤرخــون دليــال  آخــر علــى  بعـد ذلـك أن مالكـا  صحـابي  جليـل؟ ... بـل قـد ذآ
مـوت مـالك مرتـدا  فقـالوا (( التقـى عمـر بـن الخطـاب متمـم بـن نويـرة أخـو مـــالك، 

واستنشد عمر متمما  بعـض مـا رثـى بـه أخـاه، وأنشـده متمـم قصيدتـه التـي فيـها: 
ــن الدهـر حتـى قيـل لـن يتصدعـا      وآنا آندمان ي  جذيمة حقبة  م

  فلما تفرقنا آأني ومالكـــا   لطـول اجتمـاع لـم نبـت ليلـة معــا  

                                                           
(15) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3547) جـ3. 

(16) سنن الترمذي برقم (4117) باب مناقب خالد بن الوليد وانظر صحيح الترمذي برقم (3021). 



فلمـا سـمع عمـر ذلـك قـال: هـذا واهللا التـأبين ولـــوددت أنــي أحســن الشــعر فــأرثي 
ــا رثيـت أخـاك. قـال متمـم: لـو أن أخـي مـات علـى مـا مـات عليـه  أخي  زيدًا بمثل م
أخـوك مـا رثيتـه، فسـر عمـر رضـي اهللا عنـه لمقالـة متمـم وقـال: مـــا عزانــي أحــد 
عـن أخــي بمثـل مـا عزانـي بـه متمـــم ))(17)، وجـــاء فــي ســياق آخــر قــول متمــم 
صريحـًا (( فقـال يـا أمـير المؤمنيـن إن أخـاك مـات مؤمنـًا ومـات أخـي مرتـدا فقــال 
عمـر رضـي اهللا عنـه مـا عزانـي أحـد عــن أخــي بأحســن ممــا عزيتنــي بــه عنــه 

))(18)، فـهل يوجـد أوضـح مـن ذلـك دليـًال علـى ردة مــالك؟! 
ـــي نفــس الليلــة  7ـ أمـا عـن زواجـه بـامرأة مـالك وادعـاء التيجـاني أنـه دخـل بـها ف
فـهذا خـالف الحـق فقـد ذآـر ابـن آثـير أن خـالدا  اصطفـى امـرأة مـالك ولمـــا حلــت 
ــــر الطــبري زواج خـــالد بقولــه ((... وتــزوج خــالد أم تميــم ابنــة  ب ن ـا بـها(19) وذآ
ـــي الكــامل (( وتــزوج خــالد أم تميــم  المنـهال، وترآـها لينقضـي ط ـهرها ))(20)، وف
امـرأة مـالك ))(21)، ولـم يقـل آمـا يدعـي التيجـاني أنـه دخـل بـها فـي نفـس الليلـة بــل 
ـــان الــذي استشــهد  تزوجـها لمـا حلـت وإال لذآـر ابـن األثـير ذلـك، ويقـول ابـن خلك
بـه التيجـاني ( وقبـض خـالد امرأتـه، فقيـل أنـه اشـــتراها مــن الفــيء وتــزوج بــها، 
ـــى نفســه فأجابتــه )(22)!؟، فأتســاءل  وقيـل أنـها اعتـدت بثـالث حيـض ثـم خطبـها إل
والقـراء مـن أيـن عرفـت أن خـالدا  دخـل بـامرأة مـالك فـي نفـس الليلـة؟! فـــهل مــن 
جـواب يـا أيـها التيجـاني المـهتدي؟! فـإذا آـان خـالد قـد تـزوج امـــرأة مــالك بعدمــا 

ــها فـهل هـذا ممـا يـذم عليـه؟!  استبرأت من حيضت
ثـم يكـابر فيقـول (( مـاذا عسـاني أن أقـول فـي هـــؤالء الصحابــة الذيــن يســتبيحون 
ــــن أجـــل هـــوى النفـــس ويســـتبيحون  حرمــات اهللا ويقتلــون النفــوس المســلمة م
الفـروج التـي حر مـها اهللا، ففـي اإلسـالم ال تنكـــح المــرأة المتوفــي زوجــها إال بعــد 
العـد ة التـي حددهـا اهللا فـي آتابـه العزيـــز، ولكــن  خــالدا  اتخــذ إلهــه هــواه فــترد ى 

))(23) أقـــول: 
ـــن يطعنــون بخــير  1ـ أال لعنـة اهللا علـى المنـافقين المكـابرين الفاسـدة سـرائرهم الذي
النـاس، وال حجـة لديـهم إال البـاطل والتحـامل الـذي ال يـدل إال علـــى الحقــد الدفيــن 
ــــالطعن بصحابـــة النبـــي �������������������� الحـــاملين  علــى هـــذا الديــن العظيــم، وذلــك ب
ـــي  للكتــاب والحـــافظين للسنـــة والذ ابيــن عــن هــذا الديــن، والقــادة المجــاهدين ف
سـبيل رب العالمــين، حتــى يسـهل تدمـير هـذا الديـن بالكليـة مــن نفــوس المســلمين 

ولكن بطــل السـحر يـا تيجـاني. 
                                                           

ــوح البلـدان ألحمـد البـالذري  (17) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص (42) د. محمد السيد الوآيل ، فت

ص (108)، الكامل في التاريخ البن األثير جـ2 ص (218). 
(18) آتاب األمالي ألبي عبد اهللا اليزيدي ص (25 ، 26) ط. عالم الكتب. 

(19) البداية والنهاية البن آثير جـ6 ص (326). 

(20) تاريخ الطبري المجلد الثاني ص (273) سنة 11هـ. 

(21) الكامل البن األثير جـ2 ص (217) سنة 11هـ. 

(22) راجع ص (277) من الكتاب. 

(23) ثم اهتديت ص (156). 



ـــي �������������������� ال يســتبيحون حرمــات اهللا ويقتلــون النفــوس  2ـ ال شـك أن صحابـة النب
المســلمة مــن أجــل هــوى النفــس فــهذا ادعــاٌء يعــــوزه الدليـــل والبرهـــان وقـــد 
ـــل عــذر خــالد بمــا يغنــي عــن االعــادة وأمــا أنــهم يســتبيحون  أوضحـت قبـل قلي
ـــد  الفــروج التــي حرمــها اهللا فــهذا ال يقولــه إال مــن تعفــن قلبــه وأغلــق فــؤاده فق
ــــالحالل  أظــهرت مــن مصــادر التيجــاني نفســها أن خــالدًا دخــل بــامرأة مــالك ب

وبرضاهـا أيضـًا ولكـن التيجـاني اتخـذ تشـيعه هـواه فــتردى! 
ـــل زوجــها  ويتتـابع التيجـاني فـي عمايتـه فيقـول (( وأي قيمـة للعـدة عنـده بعـد أن قت
صـبرًا وظلمـًا وقتـل قومـه أيضـًا وهـم مسـلمون بشـــهادة عبــد اهللا بــن عمــر وأبــي 
قتـادة الـذي غضـب غضبـًا شـديدًا ممـا فعلـه خـالد وانصـــرف راجعــًا إلــى المدينــة 
ــون أبـدًا فـي لـواٍء عليـه خـالد بـن الوليـد )) ثـم يعزوهـا إلـى ( تـاريخ  وأقسم أن ال يك

الطـبري، وتـاريخ اليعقوبـي وتـاريخ أبـي الفـداء واإلصابـــة )(24) فــأقول: 
1ـ هـذه الروايـة التـي يعزوهـا التيجـاني للطـبري هـــي نفــس الروايــة التــي تدعــي 

ــة(25).   أن عمـر هـدد خـالدا  برجمـه باألحجـار، وقـد ذآـرت أنـها روايـة ضعيف
ـــع أمــر ذا  2ـ لـم أجـد لـهذه الروايـة أثـرا  فـي اإلصابـة ولكـن يبـدو أن تكثـير المراج

ــي تثبـت الكذبـة.  أهمية لك
3ـ أمـا رأي أبـو قتـادة فـهذا مـارآه وهـو خـالف مـا تأولـه خـالد فـي شــأن مــالك وال 
ــــه فعـــل  يضــير خــالد أن ال يســير أبــو قتــادة معــه فــي غزواتــه ألنــه أعتقــد أن
ـــك ابــن عمــر الــذي  الصـواب، وإذا آـان فعـل أبـو قتـادة صحيحـا  فلمـاذالم يفعـل ذل
ـــدل إال علــى فقهــه رضــي اهللا  اآتفـى بـإبداء رأيـه ثـم سـار مـع الجيـش؟! فـهذا ال ي
ـــهم  عنـه وعلمـه أن خـالدا  ومـن وافقـوه علـى قتـل مـالك ال يصـدرون عـن هـوى وأن
ــــد  إن أخطــأوا فقــد تــأولوا(26)، وأنــا أريــد أن أســأل المنصــف التيجــاني لمــاذا أي 
موقـف أبـو قتـادة ضـد خـــالد؟ وحكــم علــى فعلــه بــالبطالن؟! مــع أن آالهمــا قــد 
تـأول األمـر بحسـب مـا ظن ـه، ولمـاذا مثـال  لـم يقـف فـي صـف ضـــرار بــن األزور 
الـذي قتـل مالكـا ، معتقـدا  رد تـه موافقـا  لخـــالد فــهل يريــد أخبارنــا أن ضــرار قتــل 
مالكـا  لـهوى فـي نفسـه، وأنـه وقـــف مــع أبــي قتــادة منافحــا  عــن الحــق؟! فــأقول 

ــاك ثـم آفـاك إحراجـا  للصحابـة بإنصـافك!!   للتيجاني آف
ثـم يستشـهد بكـالم  ممجـوج لحسـين هيكـل فـي آتابـــه ( الصديــق أبــو بكــر ) الــذي 
يغرقـه بالروايـات وال يفـر ق بيـن صحيحـها وسـقيمها، ثـم يـهذي بقولـه (( وهـل لنـــا 
ـــى آرامــة  أن نسـأل األسـتاذ هيكـل وأمثالـه مـن علمائنـا الذيـن يراوغـون حفاظـا  عل
ـــالد؟ وإذا آــان  الصحابـة ، هـل لنـا أن نسـألهم، لمـاذا لـم يقـم أبـو بكـر الحـد علـى خ
عمـر آمـا يقـول هيكـل مثـال العـدل الصـارم فلمـاذا اآتفـى بعزلـه عـن قيـادة الجيــش 
ولـم يقـم عليـه الحـد الشـرعي حتـى ال يكـون ذلـك أسـوأ مثـل يضـرب للمسـلمين فــي 
احـترام آتـاب اهللا آمـا ذآـــر؟ وهــل احــترموا آتــاب اهللا وأقــاموا حــدود اهللا؟ آــال 

                                                           
(24) ثم اهتديت ص (156). 

(25) راجع ص (279). 

(26) راجع خالد بن الوليد لصادق عرجون ص (170). 



إنــها السياســة ومــــا أدراك مـــا السياســـة! تصنـــع األعـــاجيب وتقّلـــب الحقـــائق 
ـــدار ))(27)، فــأقول:  وتضـرب بـالنصوص القرآنيـة عـرض الج

لقـد بينـت فيمـا سـبق أن خـالد قتـل مـالك ألنـه رآه مرتـدًا وقـد ذآـرت األسـباب التــي 
دعـت خـالد العتقـاد ذلـك وهـــي أســباب فــي نظــري تظــهر بوضــوح ردة مــالك، 
وعلـى العمـوم غايـة مـا يقـال فـي هـذه الحادثـة أن خـالدًا إن أخطـــأ فــي قتــل مــالك 
ــد  فيكـون متـأوًال وهـذا ال يجـيز قتـل خـالد وهـذه القضيـة مثلـها روايـة أسـامة بـن زي
ــــي �������������������� : ( يـــا  (( لمــا قتــل الرجــل الــذي قــال: ال إلــه إال اهللا. وقــال لــه النب
ـــد أن قــال: ال إلــه إال  أسـامة: أقتلتـه بعـد أن قـال: ال إلـه إال اهللا؟ يـا أسـامة أقتلتـه بع
ـــأنكر عليــه قتلــه، ولــم يوجــب  اهللا؟ يـا أسـامة أقتلتـه بعـد أن قـال ال إلـه إال اهللا؟ ) ف
ـــر الطــبري وغــيره عــن  عليـه َقـَودًا وال ديـة وال آفَّـارة. وقـد روى محمـد بـن جري
ــــذه اآليــة: قـــوله تعـــالى { وال تقولــوا لمــن ألقــى إليكــم  ابـن عبـاس وقتـادة أن ه
ــــرداس، رجـــل مـــن  الســالم لســت مؤمنــًا } ( النســاء 94 ) نزلــت فــي شــأن م
غطفــان، بعــث النبــي �������������������� جيشــًا إلــى قومــه ، عليــهم غــــالب الليثـــي، ففـــّر 
أصحابـة ولـم يفـّر، قـال: إنـي مـؤن، فصّبحتـه الخيـل فسـّلم عليـــهم، فقتلــوه وأخــذوا 
ـــه  غنمــه، فــأنزل اهللا هــذه اآليــة وأمــر رســول اهللا �������������������� بــرد أموالــه إلــى أهل
وِبديته إليهم، ونـهى المؤمنيـن عـن مثـل ذلـك. وآذلـك خــالد بـن الوليـد قـد قتـل بنـي 
ـــه وقـــال: ( اللــهم إنـــي أبــرأ إليــك ممـــا  جــذيمة متـأوًال ورفـع النبـي �������������������� يدي
ـــم يقتلــه النبــي �������������������� ألنــه آــان متــأوال . فــإذا آــان  صنـع خــالد ). ومـع هــذا ل
النبــي �������������������� لــم يقتلــه مــع قتلــه غــير واحــد مــن المســلمين مــن بنــي جذيمـــة 
ـــى واألحــرى  للتـأويل، فـألن ال يقتلـه أبـو بكـر لقتلـه مـالك ابـن نويـرة بطريـق األو ل

  .(28)((
والغــريب أن هــذا التيجــاني يـورد خـبر خــالد مـع بنـــي جذيمــة ويحتــج بــه علــى 
ـــه، فكيــف لــم يجعــل ذلــك حجــة  أبـي بكـر (( وهـو يعلـم أن النبـي �������������������� لـم يقتل
ـــهدى  ألبــي بكـر فـي أن ال يقتلــه؟! لكـن مـن آــان مت بعـا لـهواه أعمـاه عـن ات بـاع ال
ــي  ))(29). وبعـد ذلـك هـل لـي أن أسـأل الدآتـور التيجـاني المنصـف لمـاذا لـم يقـم النب
�������������������� الحـد علـى خـالد بـل ولـم يعزلـه مـن قيـــادة الجيــش بــل أبقــى عليــه حتــى 
وفاتـه؟ وهـل هـذا األمـر يعتـبر أسـوأ مثـــل ي ضــرب للمســلمين فــي احــترام آتــاب 
اهللا؟! وهــل النبــي �������������������� ضــرب بــالنصوص القرآنيــة عــرض الحــائط؟! آــــال 

ــة!!  ولكنـها الخساسـة التـي يتمتـع بـها التيجـاني ومـا أدراك مـا الخساس
ثـم ينـهمك فـي غوايتـه فيقـول (( وهـل لنـا أن نسـأل بعـض علمائنـــا الذيــن يــروون 
ـــا جــاء، أســامة ليشــفع  فـي آتبـهم أن رسـول اهللا (ص) غضـب غضبـا  شـديدا  عندم

                                                           
(27) ثم اهتديت ص (157). 

(28) المنهاج جـ5 ص (518). 

(29) السابق جـ5 ص (519). 



فـي امـرأة شـريفة سـرقت. فقـال (ص): ويحـك أتشـفع فـي حـــّد مــن حــدود اهللا واهللا 
ـــان قبلكــم إذا  لـو آـانت فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت يدهـا، إنمـا أهلـك مـن آ
سـرق فيـــهم الشــريف ترآــوه وإذا ســرق الضعيــف أقــاموا عليــه الحــّد ). فكيــف 
ـــاء والدخــول بنســاءهم فــي نفــس الليلــة وهــّن  يسـكتون عـن قتـل المسـلمين األبري
ـــوت أزواجــهّن ويــا ليتــهم يســكتون! ولكنــهم يحــاولون تــبرير فعــل  منكوبـات بم
خــالد بــإختالق األآــاذيب وبخلــق الفضــائل والمحاســن حتـــى لقبـــوه بســـيف اهللا 
ــــني بعـــض أصدقـــائي وآـــان مشـــهورًا بـــالمزح وقلـــب  المســلول، ولقــد أدهش
المعـاني، فكنـت أذآـر مزايـا خـالد بـن الوليـد فـي أيـام جـهالتي وقلـت لـه أنـه ســـيف 
اهللا المسـلول، فأجـابني: إنـه سـيف الشـــيطان المشــلول، واســتغربت يومــها، ولكــن 
ــــؤالء الذيـــن استــــولوا علـــى  بعــد البحــث فتــح اهللا بصــيرتي وعّرفنــي قيمــة ه
ـــــّدوا حـــدود اهللا واخترقوهـــا ))(30).   الخـــالفة وبّدلـــوا أحـــكام اهللا وعّطلـــوها وتع

للرد علــى ذلـك أقـول: 
ــــظ (( عـــن عائشـــة رضـــي اهللا عنـــها: أن  1ـ روى البخــاري الحديــث بــهذا اللف
ـــول اهللا  قريشــا  أهم ت ــه م المــرأة المخزوميــة التــي ســرقت، فقــالوا: مــن يكل ــم رس
ـــــم  �������������������� ، ومـــن  يجـــترئ عليـــه إال أســـامة، ح ـــب  رســـول اهللا �������������������� ، فكل 

رسـول اهللا �������������������� ، فقـال: ( أتشـفع فـي حـد  مـــن حــدود اهللا ). ثــم قــام فخطــب، 
قـال: ( يـا أيـها النـاس، إنمـا ضــل  مـن آـان قبلكـم، أن ـهم آـانوا إذا ســـرق الشــريف 
ـــت  ترآـوه، وإذا سـرق الضعيـف أقامــوا عليـه الحــد ، وآي ــم  اللــه، لـو أن  فاطمـة بن

محمـد سـرقت لقط ـع  محمـد  يد ه ــا ) ))(31).  
ـــى التيجــاني نفســه ألنــه يظــهر بوضــوح أن  وهـذا الحديـث مـن أظـهر الحجـج عل
ـــها ســارقة بــال تــأويل وال شــبهة والحــدود  أسـامة أراد أن يستشـفع ألمـرأة ثبـت أن
آمـا هـو معلـوم تـدر بالشـبهات فلـو آـــان هنــاك شــبهة لمــا دفــع أســامة ليستشــفع 
للمخزوميـة وهـذا واضـح فـي قـول النبـي �������������������� : أتشـفع فـي حـد  مـــن حــدود اهللا! 
ـــه، فقتلــه فــأقل مــا  بخـالف فعـل خـالد الـذي رأى أن مـالك قـد ارتـد بعـد مناقشـته ل
يقـال أنـه تـأول فأخطـأ فكيـف إذا ثبـت بـــالبراهين والبي نــات ردة مــالك، فلمــاذا إذن 

ــاني بيـن القضيتيـن؟!   يساوي التيج
ـــذي يتــهم أهــل الســنة بأنــهم  2ـ انظـر أخـي القـارئ إلـى هـذا التيجـاني المـهتدي ال
ـــد ويلقبونــه بســيف اهللا  يختلقـون األآـاذيب والفضـائل للقـائد المجـاهد خـالد بـن الولي
ـــو النبــي �������������������� وآيــف ال يكــون آذلــك  المسـلول وقـد ثبـت أن الـذي قـال ذلـك ه
وهـو الـذي قـاد المسـلمين مـن نصـر إلـى نصـر، وأبلـى فـــي الجــهاد أعظــم البــالء 
حتـى أنـه انـدق فـي يـده يـوم مؤتـه تســـعة أســياف فمــا صــبرت معــه إال صحيفــة 
ـــرآن الجــهاد فــي  يمانيـة(32) وثبـت عنـه أنـه قـال (( لقـد منعنـي آثـيرا  مـن قـراءة الق

                                                           
(30) ثم اهتديت ص (157). 

(31) صحيح البخاري جـ6 آتاب الحدود برقم (6406). 

(32) صحيــح البخــاري آتـاب المغـازي ـ بــاب ـ غـزوة مؤتـة مــن أرض الشــام جـــ4 برقــم (4017) (4018). 



سـبيل اهللا ))(33)، وعندمـا إقـتربت منيتـه قـال آالمـــًا نقشــه التــاريخ علــى صفحاتــه 
ألجيـال األمـة (( مـا ليلـة يـهدى إلـّي فيـــها عــروس أنــا لــها محــب أو أبّشــر فيــها 
بغـالم أحـب إلـّي مـن ليلـة شـديدة الجليـــد فــي ســرية مــن المــهاجرين ُأصبِّــح بــها 
ـــد الــبر باالســتيعاب أنــه قــال (( لمــا  العـدو، فعليكـم بالجـهاد ))(34)، وذآـر ابـن عب
حضرت خــالد بـن الوليـد الوفـاة قـال: لقـد شـهدُت مائـة زحـف أو ُزهاَءهـا، ومـا فـي 
جسـدي موضـع شـبر إال وفيـه ضربـٌة أو طعنـة أو َرْميـــة، ثــم هــأنذا أمــوت علــى 
فراشــي آمــا يمــوت الَعــْير، فــال نــــامت أعيـــن الجبنـــاء ))(35)، وحتـــى علمـــاء 
الرافضـة يعـترفون ببطولــة وشــجاعة هــذا القــائد األشــم وال يســتطيعون إنكارهــا 
ـــو الفتــاك البطــل  فيقـول عالمتـهم عبـاس القمـي فـي آتابـه ـ الكنـى واأللقـاب ـ (( ه
ــائع العظيمـة، وآـان يقـول علـى مــا حكــي عنـه لقـد شـاهدت آـذا وآـذا  الذي له الوق
ـــا  وقعـة ولـم يكـن فـي جسـدي موضـع شــبر إال وفيـه أثـر طعــنة أو ضربـة وهــا أن

ذا أمـوت علـى فراشـي ال نـامت عيـن الجبـــان ))(36) 
وأنظـر التيجـاني وهـو يقـول فـي أيـام جهالتـــه (!) ألحــد أصحابــه عــن خــالد أنــه 
ـــي �������������������� ثــم جــواب صاحبــه الســخيم: إنــه  سـيف اهللا المسـلول آمـا لقبـه بـه النب
ــــد البحـــث فتـــح اهللا  ســيف الشــيطان المشــلول (!!) ورد التيجــاني بقولــه أنــه بع
بصيرتـه!!؟ لتعلـــم أخــي القــارئ إلــى أي ســبيل ه ــد ي إليــه التيجــاني فتدعــو اهللا 

ــالمة!  بالس
ثـم يطيـش بسـكرته فيقـول (( فقـد سـج ل المؤرخـــون بأنــه بعثــه بعــد تلــك الواقعــة 
ـــل  المشـينة إلـى اليمامـة التـي خـرج منـها منتصـرا  وتـزو ج فـي أعقابـها بنتـا  آمـا فع
مـع ليلـى ولم ـا تجـف دمـاء المسـلمين بعـد وال دمـاء أتبـاع مسـيلمة (!!)، وقـد عن فـــه 
ـــك أن هــذه  أبـو بكـر علـى فعلتـه هـذه بأشـد ممـا عن فـه علـى فعلتـه مـع ليلـى، وال ش
البنـت هـي األخـرى ذات بعـــل فقتلــه خــالد ونــزا عليــها آمــا فعــل بليلــى زوجــة 
ــــا عن فــه علــى فعلتــه األولــى،  مـالك. وإال لمـا اسـتحق  أن يعن فـه أبـو بكـر بأشـد مم
علـى أن المؤرخـون يذآـرون نـص  الرســالة التـي بعـث بـها أبـو بكـر إلـى خـالد بــن 
الوليـد وفيـها يقـول ( لعمـري يـا ابـن أم خـالد إنـك لفـارغ تنكـح النسـاء وبفنـاء بيتـــك 
دم ألـف ومـائتي رجـل مـن المسـلمين لـم يجـف بعـد )، ولمـا قـرأ خـالد هـذا الكتـــاب 

ــذا عمـل األعسـر يقصـد بذلـك عمـر بـن الخطـاب))(37)، فـأقول:  قال: ه
ـــي فــي  1ـ هــذا األثـر ضعيـف ففـي سـنده ابـن حميـد وهـو ضعيـف(38)، ذآـره العقيل
الضعفـاء(39) وآـذا محمـد بـن اسـحاق فـهو فـي أفضـل أحوالـه مختلـف فيـه(40)، فــهذا 

األثـر ضعيـف وال يحتـج بــه. 
                                                           

(33) ســير أعــالم النبــالء جـــ1 ص (375 ، 376) ورواه أبــو يعلــى بالمســند جـــ13 تــحت حديــث خــالد بـــن 

ـــح.  الوليـد برقـم (7188) وقـال المحقـق: إسـناده صحي
(34) اإلصابـة البـن حجـــر جـــ(2) ص (254). 

(35) االستيعاب لعبد البر جـ2 ص (430). 

(36) الكنى واأللقاب للعباس القمي ص (38 ، 39). 

(37) ثم اهتديت ص (158 ،159). 

(38) راجع ص (279) فيما سبق. 



ـــا يعيــب خــالد، فإنــه تقــدم لمجاعــة بــن  2ـ ولـو فرضنـا أنـه صحيـح فليـس فيـه م
مـرارة طالبـًا الـزواج مـن ابنتـه فزّوجـها لـه، فـال أظـن أن هـذا الـزواج ممـــا يعيــب 
خــالد وال أّن زواجــه بــأآثر مــن امــرأة يوجــب مذّمــة أو حرمــــة، أمـــا بالنســـبة 
العـتراض أبـو بكـر عليـه فقـد رد خـالد مدافعـًا عـن نفسـه معتـذرًا عـن فعلـه بقولـــه 
(( أمـا بعـد فلعمـري مـا تزوجـت النسـاء حتـى تـم لـي السـرور، وقـرت بـــي الــدار، 
ومـا تزوجـت إال إلـى امـرىء لـو عملـت إليـه مـن المدينـة خاطبـًا لـم أبـــل، دع إنــي 
ــه مـن تحـت قدمـي، فـإن آنـت قـد آرهـت لـي ذلـك لديـن أو دنيـا  استثرت خطبتي إلي
ـــزن يبقــي حيــا   أعتبتـك، وأمـا حسـن عزائـي عـن قتلـى المسـلمين فـواهللا لوآـان الح
أو يـرد ميتـا ، ألبقـى الحـــزن الحــي ورد الميــت ولقــد اقتحمــت حتــى أيســت مــن 
الحيـاة وأيقنـت المـوت، وأمـا خــــدعة مجـــاعة إيــاي عــن رأي فــإني لــم أخطــيء 
رأي يومـي، ولـم يكـن لـي علـم بـالغيب، وقـد صنـع اللــه للمسـلمين خــيرا ، أورثـــهم 
ـــه.  األرض وجعـل العاقبـة للمتقيـن ))(41) وآتـاب خـالد هـذا أوضـح مـن التعليـق علي
3ـ يبـدو أن أن التيجـاني ال يسـتطيع أن يتخل ـــص مــن أخــص صفاتــه وأحبــها إليــه 
أال وهـي الكـذب! فـهو يمـوه الحـق بقولـه ( وال شـك أن هـــذه البنــت هــي األخــرى 
ذات بعـل فقتلـه خـالد ونـزا عليـها، آمـا فعـل بليلـى زوجـــة مــالك )!! وال أعتقــد أن 
التيجـاني الـذي ذآـر هـذه القصـة وعـزا إلـى مصادرهـا فـي هـــامش آتابــه ال يعلــم 
أنـها تذآــر أن خــالدا  تقــدم بـالزواج مـــن هـــذه الـــمرأة إلــى أبيــها مـــجاعة وأنــه 
وافـق علـى زواجــه منـها(42)، فسـبحان اهللا... هــذا التيجـاني يدعـــي أنــه هــدى إلــى 
الصـراط المسـتقيم فكيـف سـيكون حــاله إذا علــم أنـه قـد ضـل عـن الحـق المبيـــن؟! 

ــة.   فنسـأل اهللا العافي
ــذا البيـان أعتقـد أننـي قـد بين ـت الحـق لمريـده فـالحمد هللا رب العـالمين.  وبعد ه

 
 

                                                                                                                                                                      
(39) جـ4 برقم (1612). 

(40) راجع ص (279) الهامش. 

(41) خالد بن الوليد لصادق عرجون ص (201). 

(42) الطبري جـ2 ص (284) سنة (11) هـ 



الباب السابع: 
ـــرد عليــه  مبحـث مـطاعــن التيـجـانــي فــي الخليفــة الثانــي عمـر بـن الخطـاب وال

ــك:  في ذل
ممـا ال شـك فيـه عنـد آـل مطلـع علـــى مذهــب الرافضــة االثنــي عشــرية يعلــم أن 
الطعـن والسـب لصحابـة النبـي �������������������� هـو أصـل هـام فـي مذهبـهم ولكنـــه ســيلحظ 
ـــة حّظــًا فــي ذلــك هــو الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب  أن مـن أآـثر الصحاب
ـــى أن الخليفــة عمــر هــو الــذي فتــح فــارس  والسـبب الرئيسـي فـي ذلـك يرجـع إل
ــــور بـــراؤن موضحـــًا إن ((  وأزال مملكتــهم، يقــول المستشــرق االنكلــيزي الدآت
مـن أهـم أسـباب عـداوة أهـل إيـران للخليفـة الراشـــد، عمــر هــو أنــه فتــح العجــم، 
وآسـر شـــوآته، غــير أنــهم أعطــوا لعدائــهم صبغــة دينيــة، مذهبيـــة وليــس مــن 
الحقيقــة بشـيء ))(1) ثـم يضيـــف قــائال  (( ليــس عــداوة إيــران وأهلــها لعمــر بــن 
الخطـاب بأنـه غصـب حقـوق علـي  وفاطمـة، بـــل ألنــه فتــح إيــران وقضــى علــى 
ـــر آســـر  األسـرة الساسـانية ـ ثـم يذآـر أبياتـا  فارسـية لشـاعر إيرانـي تعنـي: أن عم
ظهـــور أســود العرنيــن المفترســة، واســتأصل جــذور آل جمشــــيد ( ملـــك مـــن 
ـــه  أعـاظم ملـوك فـارس ) ))(2) وأخـيرا  يوصلنـا إلـى النتيجـة التـي توصـل إليـها بقول
(( ليـس الجـدال علـى أنـه غصـب الخالفـة مـن علـــي ، بــل إن المســألة قديمــة يــوم 
فتـح إيـران ))(3) ومـن هـذا المبـدأ فقـد صـب  التيجـاني فـي آتابـه أشـــد  هجــوم علــى 
ـــر بــن الخطــاب، وســأبدأ بــإيراد مطاعنــه عليــه وســأرد ها  الصحـابي الجليـل عم
عليـه بـإذن اهللا تعـالى وذلـك إجـالال  وتعظيمـــا  لــهذا الصحــابي العظيــم الــذي قــال 
ــن  عنـه النبـي �������������������� (( لقـد آـان فيمـن قبلكـم مـن بنـي اسـرائيل رجـال، ي ك ل م ـون م
ــي  غـير أن يكونـوا أنبيـاء، فـإن يكـن مـن أمتـي منـهم أحـد  فعم ـر  ))(4) وشهــد لـه النب
ـــص ،  �������������������� بـالعلم فقـال (( بينـا أنـا نـائم، رأيـت النـاس ع رض ـوا علـي وعليـهم ق م 
ـــغ دون ذلــك، وع ـــرض عـــلي  عمــر وعليـــه  فمنـها مـا يبلـغ الث ـدي، ومنـها مـا يبل
قميــص اجـت ر ه ، قـالوا: فمـا أولتـه يـــا رســول اهللا؟ قــال: الديــن ))(5) فــأقول وبــاهللا 

التوفيــق: 
أوال ـ إبتــدأ التيجــاني هجومــه عــــلى عـــمر بــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه فــي 
مبحـث ( الصحابـة فـي صلـح الحديبيـة ) فقـــد اتهمــه أنــه ال يمتثــل ألوامــر النبــي 
�������������������� وضـاق صـدره مـن قضـاء الرسـول فـــي صلــح الحديبيــة بــل ودفــع بقيــة 

                                                           
(1) تاريخ أدبيات إيران للدآتور براؤن جـ1 ص (217). 

(2) المصدر السابق جـ4 ص (49). 

(3) المصدر السابق جـ1 ص (215) وانظر الشيعة والسنة الحسان إلهي ظهير ص (56 ـ 57). 

(4) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3486). 

(5) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3488). 



الصحابـة للتخّلـف عـن أوامـر النبـي �������������������� وقـد رددت علـى هـذا الخطـــل وفندتــه 
ــا يغنـي عـن اإلعـادة هنـا فلـيراجع فـي مكانـه مـن هـذا الكتـاب(6).   بفضل اهللا ومنه بم
ـــاني بعمــر بــن الخطــاب فــي مبحــث ( الصحابــة ورزي ــة يــوم  ثانيـا ـ طعـن التيج
ـــي �������������������� يــهجر! وأنــه يتعــالم علــى النبــي  الخميـس ) واتهمـه بأنـه يقـول أن النب
�������������������� وال يحترمـه! بـل ويخطـــط هــو والصحابــة فــي منــع النبــي �������������������� مــن 
الكتابـة؟! إلـى آخـر هذيانـه، وقـد أجبـت عـن آـل ذلـك بمـــا ال يــدع مجــاال  لمشــكك 
فـي طـهارة ونقـاء بـاطن هـذا الصحـابي وظـاهره مـن الفعـل السـئ فـي حـــق النبــي 
ـــذب هــذا التيجــاني وجهلــه فــي التعــامل مــع الســيرة النبويــة  �������������������� وعريـت آ

ــيرا .  فلـيراجع فـي مكانـه مـن هـذا الكتـاب(7) والحمـد هللا أوال  وأخ
ــي  ثالثـا  ـ وفـي مبحـث ( الصحابـة فـي سـرية أسـامة ) إتـهم عمـر بأنـه ممـن طعـن ف

تأمير أســامة وغيرهـا مـن التـهم وأجبـت عـن ذلـك فـي موضعـه(8).  
رابعـا ـ الـرد علـى التيجـاني بادعائـه أن عمـر يخـــالف النبــي �������������������� والــرد عليــه 

ــك:  في ذل
يقـول التيجـاني (( ومـن أمعـــن النظــر فــي مثــل هــذه الروايــة فســيجدهم يــنزلون 
ــــذا يســـتتبع  أنفســهم فــوق منزلتــه ويعتقــدون بأنــه يخطــئ ويصيبــون، بــل إن ه
ــــي أو  تصحيــح بعــض المؤرخيــن ألفعــال الصحابــة حتــى لــو خــالفت فعــل النب
إظـهار بعـض الصحابـة بمنزلــة مــن العلــم والتقــوى أآــثر مــن رســول اهللا (ص) 
ـــدر وأصــاب  آمـا حصـل ذلـك عندمـا حكمـوا بـأن النبـي أخطـأ فـي قضيـة أسـرى ب
ـــن الخطــاب، ويــروون فــي ذلــك روايــات مكذوبــة بأنــه (ص) قــال: لــو  عمـر ب

أصابنا اهللا بمصيبــة لـم يكـن ينـج منـها إال بـن الخطـاب ))(9)،  أقـول: 
1ـ ثبـت فـي الصحيـح أن عمـر قـد وافقـه ربـه فـي عـدة أمـور فقـد أخـرج البخـــاري 
في صحيحه عــن أنـس قـال (( قـال عمـر: وافقـت  ربـي فـي ثـالث: فق لـت  يـا رسـول 
اهللا، لـو اتخذنـا مـن مقــام إبراهيــم مصل ــى فــنزلت { واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم 
مصل ـى }. وآيـة الحجـاب، قلـت: يـــا رســول اهللا، لــو أمــرت نســاءك أن يحتجبــن، 
ـــي  فإنـه يكل مـهن الـبر  والفـاجر فـنزلت آيـة الحجـاب، واجتمـع نسـاء النبـي �������������������� ف
ـــت لــهن : عســى ربــه إن طل قكــن  أن ي بدل ــه  أزواجــا  خــيرا  منك ــن   الغـيرة عليـه فقل
فـنزلت هـذه اآليـة ))(10)، وأخرجـه البخـاري فـي موضـع آخـر بلفــظ (( قــال عمــر: 
وافقـت ربـي فـي ثـالث، أو وافقنـي ربـي فـــي ثــالث، قلــت: يــا رســول اهللا يدخــل 
عليــك الــبر والفــاجر، فلــو أمــرت أم ــهات المؤمنيــن بالحجــاب، فــأنزل اهللا آيــــة 
الحجــاب، قــال: وبلغنــي معاتبــة النبــي �������������������� بعــض نســائه، فدخلــت  عليـــهن، 

                                                           
(6) ص (21). 

(7) يراجع الكتاب ص (33). 

(8) يراجع الكتاب ص (53). 

(9) ثم اهتديت ص (92). 

(10) صحيح البخاري آتاب أبواب القبلة برقم (393). 



ـــوله �������������������� خــيرًا منكــن، حتــى أتيــت إحــدى  قلـت: إن انتـهيُتنَّ أو ليبدِّلـّن اهللا رس
ـــى تعظــهّن  نسـائه قـالت: يـا عمـر، أمـا فـي رسـول اهللا �������������������� مـا يعـُظ نسـاءه، حت
أنـــت؟ فـــأنزل اهللا { عســـى رُبـــُه إن طلَّقكـــّن أن يبـــدِّله أزواجــــًا خـــيرًا منكـــنَّ 
ُمسـِلمات }. اآليـة ))(11) أخرج مســـلم فــي صحيحــه عــن ابــن عمــر قــال (( قــال 
ــت ربـي فـي ثـالث فـي مقـام إبراهيـم، وفـي الحجـاب، وفـي أسـارى بـدر  عمر: وافق
))(12). وأخـرج أيضـًا عـن عمــر مــن حديــث طويــل ((... قــال ابــن عبــاس: فلمــا 
أسـروا اُألسـارى قـال رسـول اهللا �������������������� ألبـي بكـر وعمـر: مـا تـرون فـــي هــؤالء 
ـــهم  األ سـارى؟ فقـال أبـو بكـر يـا نبـي اهللا! هـم بنـوا العـم  والعشـرة، أرى أن تـأخذ من
ـــول اهللا  فديـة، فتكـون لنـا قـوة علـى الكفـار فعسـى اهللا ان يهديـهم لإلسـالم، فقـال رس
�������������������� : مـا تـرى يـا ابـن الخطـاب؟ قلـت: ال واهللا يـــا رســول اهللا! مــا أرى الــذي 
ــــا  مـــن  رأى أبــو بكــر، ولكنــي أرى أن تمـــك نا فنضـــرب أعنـاقـــهم، فمت ك ــن علي
ـــالن ( نســيبا  لعمــر ) فــأضرب عنقــه، فــإن  عقيـل فيضـرب عنقـه، وت مك نـي مـن ف
ـــال أبــو بكــر ولــم  هـؤالء أئمـة الكفـر وصناديدهـا، فـهو ي رسـول اهللا �������������������� مـا ق
يـه و  مـا قلـت ، فلمـا آـان مـن الغـد جئـت فـإذا رسـول اهللا �������������������� وأبـو بكـر قــاعدين 
ـــول اهللا: أخــبرني مــن أي شــيء تبكــي أنــت وصــاحبك، فــإن  يبكيـان، قلـت يارس
وجـدت بكـاء  بكيـت وإن لـم أجـد بكـاء  تبـــاآيت  لبكائكمــا، فقــال رســول اهللا �������������������� 
: أبكـي للـــذي عــرض علــي  أصحــابك مــن أخذهــم الفـــداء، لقـــد عــرض ع لـــي  
ــــرة ( شــجرة قريبــة مــن نبــي اهللا �������������������� ) وأنــزل  عــذابهم أدنـى مـن هـذه الشج
اهللا عـز وجـل { مـا آـان لنبـي  أن يكـون لــه أسـرى حتـى يثخــن فـي األرض ـ إلــى 
قولــه ـ فكلــوا ممــا غنمتــم حــالال  طيبــا  } ، فــأحل  اهللا الغنيمــة لـــهم ))(13) وهـــذه 
الروايـات آمـا تـرى ثابتـــه وصحيحــة وإذا قــال عنــها التيجــاني روايــات مكذوبــة 
فلي ظــهر ذلــك بــالدليل الواضــح، ال بالجــهل الفــــاضح والعقـــل الخـــرب، وهـــذه 
الروايـات ال تعنـي أبـدا  أن بعـض الصحابـة عندهـم مـن العلـــم والتقــوى أآــثر مــن 
ــــم يـــنزل بـــها  رســول اهللا �������������������� فالرســول يجتــهد فــي بعــض األمــور التــي ل
الوحـي، بحسـب المصلحـة وليـس آـل مـا يصـدر عـن النبـــي �������������������� يعتــبر وحيــا  
ـــر(( يــا رســول اهللا  آمـا صل ـى علـى رأس المنـافقين عبـد اهللا بـن أبـي فقـال لــه عم
تصل ـي عليـه وقـد نهــاك ربـك أن تصلـــي عليــه؟ فقــال رســـول اهللا �������������������� : إنمــا 
ـــرة  خــيرني ربـي فقـال { اسـتغفر لـهم أو ال تسـتغفر لـهم إن تسـتغفر لهــم سـبعين م
ـــــول اهللا  } وســأزيده علــى الســبعين، قــال: إنــه منــافق، قــال: فصلــى عليــه رس

                                                           
(11) صحيح البخاري آتاب التفسير ـ سورة البقرة ـ برقم (4213). 

(12) صحيح مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ من فضائل عمر برقم (2399). 

(13) صحيح مسلم مع الشرح آتاب الجهاد والسير ـ باب ـ االمداد بالمالئكة فــي غـزوة بـدر، وإباحـة الغنـائم برقـم 

 .(1763)



�������������������� فأنــزل اللــه { وال تصــــلِّ علـــى أحـــد منهـــم مـــات أبــدًا وال تقــم علــى 
ــــي  قــبره } ))(14) وهــذا األمــر ثــابت بالكتــاب، آمــا هــو واضــح، وثبــت أن النب
ـــوداع (( لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا  �������������������� قـال فـي َسـْوقه الـهْدي فـي حجـة ال
اسـتدبرت، مـا أهديـت، ولـوال أن معـي الـهْدي ألحللـت ))(15) وأيضـــًا عندمــا رجــع 
لـرأي زوجتـاه عائشـة وحفصـة عندمـا حلـف أن ال يشـرب عسـًال عنـد زينـــب بنــت 
جحـش فـأنزل اهللا قولـه { يـا أيـها النبـي لـم تحـّرم مـا أحـل اهللا لـك تبتغـي مرضـــاَت 
َأزواجـك واهللا غفـور رحيـم } ( التحريـم 1) فلـو آـان آـل مـا يقـوم بـه عـــن طريــق 
الوحـي لمـا نـزل القـرآن يبيـن لـه هـذه األمـور وليـــس أن يوافــق اهللا فــي حادثــة أو 
ـــد الصحابــة ُيعتــبر هـــذا إنقــاص مــن قــدر النبــي �������������������� أو أن بعــض  أآـثر أح
ـــًا أآــثر مــن النبــي �������������������� فـــال يقــول ذلــك إال مــن هـــو  الصحابـة يملكـون علم
ـــي �������������������� وقــد ثبــت أن النبــي آــان يستشــير أصحـــابه  أجـهل النـاس بأفعـال النب

في آثير من األمور التــي لـم يـنزل بـها الوحـي آمـا فـي قضيـة األسـرى. 
2ـ إذا آـانت هـذه الروايـات باطلـة فلمـاذا يحتـج  بـها إخوانـك مـن الرافضـــة األثنــي 
ـــور موســى الموســوي  عشـرية، فقـد رد  الدآتـور عـالء الديـن القزوينـي علـى الدآت
فـي آتابـه ( الشـيعة والتصحيـح ) محتجـا  عليـه بحديـث أنـس فقـــال (( ولــهذا جــاء 
عـن أنـس بـن مـالك ـ وهـي روايـة عمـر الـذي يقـول فيـه وافقـت ربـي فـــي ثــالث ـ 
أنـه قـال، قـــال عمــر: بلغنــي بعــض مــا أذيــن رســول اهللا (ص) نســاؤه، فدخلــت 
عليـهن ، فجعلـــت أســتقريهن  وأعظــه ن، فقلــت فيمــا أقــول: لتنتــهين  أو ليبدلنــه اهللا 
خـيرا  منكـن  حتـى أتيـت علـى زينـب فقـالت: يـا عمـر مـا آـان فـي رســول اهللا (ص) 
ـــى ربــه إن طل قكــن ...}  مـا يعـظ نسـاءه حتـى تعظنـا أنـت، فـأنزل اهللا تعـالى { عس
ـــن روايــات  ))(16) ثـم يذآـر عـدة روايـات أخـرى عـن عمـر ويقـول (( هـذه جملـة م
ـــة أنــهم عندمــا يحتج ــون علــى أهــل  الصحـاح ))(17) والغريـب فـي هـؤالء الرافض
ـــة فــي  السـنة ببعـض األحـاديث يحللونـها، فمـرة تكـون عندهـم صحيحـة ولكنـها قابل
الوقـت ذاتـه لكـي تصبـح ضعيفـة، فـــإذا ظنــوا أن فيــها مدحــا  لصحــابي يحو لونــها 
إلـى روايـة ضعيفـة تلقائيـا ، ولعـل هـذا األمـــر هــو الــذي يفس ــر آيــف أن الحديــث 
ــج بـه التيجـاني علـى أهـل السـنة مـن آتبـهم فيمـا يظن ـه طعنـا  فـي صحـابي  الذي يحت
يصبـح صحيحـا ، وأي حديـث يظـــن أن فيــه مدحــا  لصحــابي يتحــول إلــى حديــث 
مكـذوب وغـير مقبـول شـرعا  وعقـال ! وحســـب خــبرتي فــإني أرجــع الفضــل فــي 

هـذا الت لـون إلـى معمـل التحليـل الحديثـي التـابع للمحلـل التيجــاني!؟ 
3ـ يبـدو أن التيجـاني مـنزعج ومتـأثر بـهذا الضـالل الـــذي ينفثــه أهــل الســنة بيــن 
النــاس (!) فإنــهم يد عــون أن بعــض أفعــال الصحابــة خــير مــن فعــل الرســــول 

                                                           
(14) صحيح البخاري آتاب التفسير ـ سورة التوبة برقم (4393). 

(15) صحيح البخاري آتاب الحج برقم (1568) عن جابر بن عبد اهللا. 

(16) مع الدآتور موسى الموسوي في آتابه الشيعة والتصحيح لدآتور عالء الدين القزويني ص (151). 

(17) المصدر السابق ص (152). 



ــــثر مـــن الرســـول ��������������������  �������������������� وأن بعضــهم بمنزلــٍة مــن العلــم والتقــوى أآ

ـــن أتــى بــها وهــي أن النبــي �������������������� قــال: لــو  ويحتـج بروايـة لسـت أدري مـن أي
أصابنـا اهللا بمصيبـة لـم يكـن ينـــج منــها إال ابــن الخطــاب!؟ وبــالطبع لــم يعزوهــا 
ألي مصـدر ألنـها مكذوبـة وباطلـة متنـًا قبـل البحـث فـي سـندها، فكيـف يصيـــب اهللا 
ـــة! وليــس آذلــك فقــط فالمصيبــة يقــع بــها  نبيـه �������������������� وأصحابـه الكـرام بمصيب
النبـي �������������������� وجميـع أصحابـه أللـهم إال عمـر !؟ فـال حـــول وال قــوة إال بــاهللا، ثــم 
يقـول التيجـاني ( والعيـاذ بـاهللا ) (( .. وآـأن لسـان حالـهم يقـــول: لــوال عمــر لــهلك 
النبــي (والعيــاذ بــاهللا )! مــن هــذا االعتقــاد الفاســد المشــين الــذي ال قبــح بعـــده، 
ـــذي يعتقــد هــذا االعتقــاد هــو بعيــد عــن اإلســالم بعــد المشــرقين  ولعمـري أن ال
ـــالى {  ويجــب عليــه أن يراجــع عقلــه أو يطــرد الشــيطان مــن قلبــه، قــال اهللا تع
ــن اتخـذ إلهـه هـواه وأضلـه اهللا علـى علـم وختـم علـى سـمعه وقلبـه وجعـل  أفرأيت م

ــول:   علـى بصـره غشـاوة فمـن يهديـه مـن بعـد اهللا أفـال تذآـرون } ))(18).  أق
ــــة   إذن هــذا هــو حكــم التيجــاني فيمــن يعتقــد ذلــك االعتقــاد، وحتــى أزيــده هداي
ــــي  ســأضطر لكــي أآشــف عــن الــذي يرفــع بعــض الصحـــابة عــن منزلــة النب
�������������������� ويظـهرهم بمنزلـة مـن العلــم والتقـوى أآـثر منـــه صلــوات ربــي وســالمه 
عليـه، يـورد ( الكلينـي ) وهـو مـن آبـار أئمتـهم فـي آتابـه ( األصـول مـن الكـــافي ) 
ـــي طــالب  الـذي يعتـبر فـي منزلتـه آالبخـاري عنـد أهـل السـنة علـى أن علـي  بـن أب
ـــبر وأنــا  آـان آثـيرا  مـا يقـول (( أنـا قسـيم اهللا بيـن الجنـة والنـار وأنـا الفـاروق األآ
ـــل   بمثــل  صـاحب العصـاء والمي س ـم لقـد أقـر ت لـي جميـع المالئكـة والـروح والرس
مـا أقـر وا بـه لمحمـد �������������������� ولقـد ح ملـت  علـى مثـل  حم ول تـه  وهـي  حم ولـــة  الــر ب 
ــــي، ع ل مـــت المنايـــا والباليـــا  ولقــد أ عط يــت  خ صــاال  مــا ســبقني إليــها أحــد  قب ل
واألنسـاب وفص ـل الخ طـاب فلـم يف ت نـي مـا سـبقني ولـم ي ع ـز ب عن ـي مـا غـاب عن ــي، 
ابش ـر بـإذن  اهللا وأ ؤ د ي عنـه، آـل ذلـك مـن اهللا مك ننـي فيـه بع ل مـه ))(19) ولـــم يكتفــوا 
ـــل جعلــوا ( أبنــاء ) علــي  أعظــم مــن أنبيــاء اهللا!؟ فيــورد إمامــهم محمــد  بذلـك ب
ـــد اهللا بــن الوليــد قــال ((  فـروخ الصفـار فـي آتابـه ( فضـائل أهـل البيـت ) عـن عب
قـال لـي أبـو عبـــد اهللا (ع): أي  شــيء يقــول الشــيعة فــي عيســى وموســى وأمــير 
ـــن أمــير المؤمنيــن (ع)  المؤمنيـن (ع) قلـت: يقولـون: إن عيسـى وموسـى أفضـل م
قـال فقـال: أيزعمـون أن  أمـــير المؤمنيــن (ع) قــد علــم مــا علــم رســول اهللا (ص) 
قلـت نعـم ولكـن ال يقد مـون علـى أولـو العـزم مـن الرســـل أحــدا  قــال أبــو عبــد اهللا 
(ع) فخاصمـهم بكتـاب اهللا قـال قلـت: وفـي أي  موضـــع منــه أخاصمــهم قــال: قــال 
ـــا  } إنــه لــم يكتــب  اهللا تعـالى لموسـى { وآتبنـا لـه فـي األلـواح مـن آـل  شـيء علم
لموسـى آـل  شـيء، وقـال اهللا تبـارك وتعـالى لعيســـى { وألبي ــن لكــم بعــض الــذي 

                                                           
(18) ثم اهتديت ص (92 ـ 93). 

(19) األصول من الكافي جـ 1ص (152) آتاب الحجة ـ باب ـ أن األئمة هم أرآان األرض ص (152). 



ـــــك علــــى هــــؤالء  تْختلفـــون فيــه } وقــال اهللا تعــالى لمحمــد (ص) { وجـــئنا ب
شــهيدًا ونــّزلنا عليــك الكتــــاب تبيـانـــًا لكــل شــيء } ))(20) وعــن أبــي عبــد اهللا ـ 
ــن محمـد بـن علـّي بـن الحسـين بـن علـّي بـن أبـي طـالب!! ـ قـال (( إن  وهو جعفر ب
اهللا خلـق أولـــو العــزم مــن الرســل وفّضلــهم بــالعلم، وأورثنــا علمــهم وفّضلــهم، 
وفّضلنـا عليـهم فـي علمـهم وعلـم رســـول اهللا (ص) مــا لــم يعلمــوا وعّلمنــا علــم 
ـــــأحّر  الرســـول (ص) وعلمـــهم ))(21)!!؟ وبعـــد ذلـــك ال يســـعني إال أن أتقـــدم ب

التعـازي للدآتـور التيجـاني علـى هدايتـه للبــاطل! 
ـــير عــن عــدل عمــر  ثـم يقـول (( وعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر، فإننـا نسـمع الكث
الـذي سـارت بـه الرآبـان حتـى قيـل ( عدلـت فنمـت ) وقيـل دفـن عمـــر واقفــا  لئــال 
ـــدل عمــر حــد ث وال حــرج، ولكــن التــاريخ الصحيــح  يمـوت العـدل معـه وفـي ع
يحدثنـا بـأن عمـر حيـن فـرض العطـاء فـي ســـنة عشــرين للــهجرة لــم يتــو خ س ــنة 
رســول اهللا ولــم يتقي ــد بــها، فقــد ســاوى النبــي (ص) بيــن جميــع المســلمين فـــي 
العطـاء فلـم يفض ـل أحـدا  علـى أحـد، وات بعـه فـي ذلـــك أبــو بكــر مــدة خالفتــه (!)، 
ولكـن عمـر بـن الخطـاب اخـترع طريقـــة جديــدة وفض ــل الســابقين علــى غــيرهم 
ـــل المــهاجرين  وفضـل المـهاجرين مـن قريـش علـى غـيرهم مـن المـهاجرين، وفض
آافـة علـى األنصـار آافـة، وفض ـل العـرب علـى ســـائر العجــم، وفض ــل الصريــح 
ــــة  علــى المولــى وفضــل مضــر علــى ربيعــة، ففــرض لمضــر ثالثمائــة ولربيع
مـائتين وفض ـل األوس علـى الخـزرج، فـــأين هــذا التفضيــل مــن العــدل يــا أولــي 

ـــاب؟ ))(22).   األلب
ــم آـان عمـر يفض ـل بالعطـاء وليـس ذلـك ممـا يعـاب عليـه ألنـه ال يوجـد  1ـ أقول نع
ـــت  دليـل فـي وجـوب التسـوية فـي العطـاء ولـم يقـل بـه أحـد مـن أهـل العلـم، وقـد ثب
ـــرج البخــاري فــي صحيحــه  أن النبـي �������������������� آـان أحيانـا  يفض ـل بالعطـاء فقـد أخ
عـن نـافع عـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنـهما قـــال (( قس ــم رســول اهللا �������������������� يــوم 
خيـبر للفـرس سـهمين وللراجـل سـهما ، قـال: فس ـره نـافع فقـال: إذا آـان مـع الرجــل 

ــهم، فـإن لـم يكـن معـه فـرس فلـه سـهم ))(23).  فرس فله ثالثةأس
2ـ (( والمجـو زون للتفضيـل قـالوا: بـــل األصــل التســوية، وآــان أحيانــا، يفض ــل، 
ــــل، وهـــذا القـــول أصـــح: أن األصـــل التســـوية، وأن  فــدل  علــى جــواز التفضي
ـــم يفض ــل لــهوى وال حــابى، بــل قس ــم  التفضيـل لمصلحـة راجحـة جـائز. وعمـر ل
المـال علـى الفضـائل الدينيـة، فقـد م السـابقين األوليـــن مــن المــهاجرين واألنصــار، 
ـــم مــن بعدهــم وآــان ينقــص نفســه وأقاربــه عــن  ثـم مـن بعدهـم مـن الصحابـة، ث
ــص ابنـه وابنتـه عم ـن آانـا أفضـل منـه، وإنمـا يطعـن فـي تفضيـل مـن  نظائرهم، فنق

                                                           
(20) فضائل أهل البيت المسمى بصائر الدرجات لمحمد الصفار ص (223 ـ 224)  باب ( أن األئمة عليهم السـالم 

أفضل من موسى والخضر عليهما السالم ) (!) 
(21) المصدر السابق ص (224). 

(22) ثم اهتديت ص (94 ـ 95). 

(23) صحيح البخاري آتاب المغازي ـ باب ـ غزوة خيبر برقم (3988). 



فضَّـل لـهوى، أمـا مـن آـان قصـده وجـه اهللا تعـالى وطاعـة رســـوله، وتعظيــم مــن 
ـــن قّدمــه اهللا ورســوله فــهذا ُيمــدح وال ُيــذم، ولــهذا  عّظمـه اهللا ورسـوله وتقديـم م
ــــر  آــان ُيعطــي عليــًا والحســن والحســين مــا ال يعطــي لنظائرهـــم، وآذلــك سائ

أقــارب النبـي �������������������� ولـو سـّوى لـم يحصـل لـهم إال بعـض ذلـــك ))(24).  
3ـ قســم عمــر أهــل العطــاء إلــى طبقــات: الطبقــة األولــى فئــــة البدّرييـــن مـــن 
المـهاجرين، ثـم فئـة البدّرييـن مـن األنصـار، ثـم المـهاجرين الذيـن لـم يشـترآوا فــي 
ـــة الغــزوات، ثــم  بـدر، ثـم األنصـار الذيـن لـم يشـترآوا فـي بـدر واشـترآوا فـي بقي
الذيــن شــهدوا الحديبيــة وفتــح مكــة، ثــم الذيــن اشــترآوا فــي فتـــح القادســـية 
والـيرموك، ثـــم فــرض ألنــاس رواتــب خاصــة منــهم الحســن والحســين، وآــان 
يسـاوي بيـن العربـي والمولـى بخـالف مـا يقولـه هـذا التيجـــاني، فقــد أعطــى أهــل 
بـدر العـرب والموالـي علـى السـواء وآتـب إلـــى أمــراء الجنــد: ومــن أعتقتــم مــن 
ـــا عليــهم،  الحمـراء ـ الموالـي ـ فأسـلموا فـألحقوهم بمواليـهم، لـهم مـا لـهم وعليـهم م
وإن أحبــــوا أن يكونــــوا قبيلــــة وحدهــــم فــــاجعلوهم أســــوتكم فــــي العطــــــاء 
ـــب الشــيعة  والمعـروف(25) أمـا التقسـيمات التـي ذآرهـا التيجـاني التـي نقلـها عـن آت 

فال إســناد صحيـح لـها. 
 

                                                           
(24) منهاج السنة جـ6 ص (103 ـ 104). 

(25) موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدآتور محمد رواس قلعة جي ص (541). 



خامسـًا ـ إدعـاء التيجـاني علـى عمـر بالجـهل والـرّد عليـه فـي ذلــك: 
ـــير الــذي الحصــر لــه  يقـول التيجـاني (( ونسـمع عـن علـم عمـر بـن الخطـاب الكث
حتـى قيـل أنـه أعلـم الصحابـة وقيـل أنـه وافـق رّبـه فـي آثـير مـن آرائـه التـي يــنزل 
القـرآن بتأييدهـا فـي العديـد مـن اآليـــات التــي يختلــف فيــها عمــر والنبــي. ولكــّن 
ـــر لــم يوافــق القــرآن حتــى بعــد نزولــه،  الصحيـح مـن التـاريخ يدّلنـا علـى أّن عم
ـــاأمير المؤمنيــن إنــي أجنبــت فلــم  عندمـا سـأله أحـد الصحابـة أيـام خالفتـه فقـال: ي
ـــار بــن ياســر أن يذّآــره بــالتيمم  أجـد المـاء فقـال لـه عمـر: ال تصـّل واضّطـر عم
ــع بذلـك وقـال لعمـار: إنـا نحّملـك مـا تحملـت، فـأين علـم عمـر مـن  ولكن عمر لم يقن
ـــي الــذي عّلمــهم آيفيــة  آيـة التيّمـم المنّزلـة فـي آتـاب اهللا وأيـن علمـه مـن سـنة النب

التيمـم آمـا عّلمـهم الوضــوء ))(1).  
ــن  1ـ لـم يـرو البخـاري هـذا األثـر بـهذا اللفـظ، إنمـا جـاء عـن سـعيد بـن عبـد الرحم
بـن أبـزى عـن أبيـه قـال (( جـاء رجـل إلـى عمـر بـن الخطـاب فقـال: إنـــي أجنبــت 
ــي  فلـم ُأصـب المـاء، فقـال عمـار بـن ياسـر لعمـر بـن الخطـاب: أمـا تذآـر أّنـا آّنـا ف
ـــا أنــا فتمّعكــت فصّليــت، فذآــرت ذلــك  سـفر أنـا وأنـت، فأمـا أنـت لـم ُتصـلِّ، وأم
ــــذا، فضـــرب النبـــي  للنبــي �������������������� فقــال النبــي �������������������� : إنمــا آــان يكفيــك هك

ـــه ))(2).  �������������������� بكفيـه األرض ونفـخ فيـهما، ثـم مسـح بـهما وجهـه وآفي
ـــم ويــأخذ بظــاهر  2ـ مـن المعلـوم أن عمـر بـن الخطـاب آـان ال يجـيز للجنـب التيم
قولـه تعـــالى { وإن آنتــم ج نبــا  فاط ــهروا } وقولــه { وال ج ن بــا  إال عــابري ســبيل 
حتـى تغ تسـلوا } وبقـي عمـر آذلـك حتـى ذآـره عمـــار بالحادثــة بينــهما ولكنــه لــم 
ـــار قــال  يتذآـر ذلـك، ولـهذا قـال لعمـار آمـا جـاء فـي روايـة مسـلم، ات ـق اهللا يـا عم
ـــا عمــار ) أي فيمــا ترويــه  النـووي شـارح مسـلم (( معنـى قـول عمـر  ( اتـق اهللا ي
ـــت معــك وال أتذآرشــيئا  مــن  وتتثب ـت فيـه، فلعلـك نسـيت أو اشـتبه عليـك، فـإني آن
ـــه فقــال لــه عمــر: نوليــك مــا  هـذا ))(3) ولمـا قـال لـه عمـار:إن شـئت لـم أحـد ث ب
ـــس نحملــك مــا تحملــت ـ (( أي ال يلــزم مــن آونــي ال أتذآ ــره أن ال  توليـت ـ ولي
ـــل  مــا فــي  ــ ا  فـي نفـس األمـر، فليــس لـي منعـك مـن التحـد ث بـه ))(4) فك يكـون حق
األمــر أن عمــر لـم يتذآـر هـذه الحادثـة وأعتقـد أنـــه ليــس معصومــا  حتــى ي جعــل 

هذا مما يعـاب عليـه. 
ـــه مــن  3ـ وأما قولـه ( فـأين عمـر مـن آيـة التيمـم المنزلـة فـي آتـاب اهللا، وأيـن علم
سـنة النبـي (ص) الـذي عل مـهم آيفيـة التيمـم آمـــا عل مــهم الوضــوء ) فــهذا ال يــدل 
ـــة ولــم يجهلــها ويعلــم آيفي ــة  إال علـى عظيـم جــهله وسخــفه، فعمـر يعلـم هـذه اآلي
التيمـم، ولكـن المشـكلة عنـده هـي هـل تشـــمل الجنــب أم ال؟ فــاهللا ســبحانه يقــول { 
ـــائط أو المســتم النســاء  وإن آنتـم مرضـى أو علـى سـفر أو جـاء أحـد  منكـم مـن الغ

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (95). 

(2) صحيح البخاري آتاب التمم برقم (331). 

(3) الفتح جـ1 ص (544 ـ 545). 

(4) المصدر السابق ص (545). 



ــاًء فتيممـوا صعيـدًا طيبـًا } وعمـر لـم يـر الجنـب داخـًال فـي هـذه اآليـة،  فلم تجدوا م
ـــي اآليــة فّســرها بمالمســة اليــد ال بالجمــاع لذلــك آــان يــرى  والمالمسـة التـي ف

وجـوب الوضـوء لمـن لمـس المــرأة. 
ثـم يقـول ((... وتجـّرأ علـــى آتــاب اهللا وســنة رســوله فحكــم فــي خالفتــه بأحكــام 
تخــالف النصــوص القرآنيـة والسـنة النبويـــة الشــريفة ))(5) ويقـــول فــي مـوضـــع 
ـــن  آخــر (( وآـان عمـر بـن الخطـاب يجتـهد ويتـأول مقـابل النصـوص الصريحـة م
السـنن النبويـة بـل فـــي مقــابل النصــوص الصريحــة مــن القــرآن الحكيــم فيحكــم 
برأيـه، آقولـه: متعتـان آانتـــا علــى عــهد رســول اهللا وأنــا أنــهى عنــهما وأعــاقب 

عليـهما ))(6) فـأقول وبـاهللا  التوفيـــق: 
1ـ بالنسـبة لتحريـم متعـة الحـج فـالصحيح أن عمـر لـم يحر مـها نـهي تحريـم، وإنمـــا 
ــد إرشـاد النـاس إلـى مـا هـو أفضـل والنـهي هنـا هـو نـهي أولويـة للـترغيب  آان يري
فـي القـران بـدل التمتـع بـالعمرة إلـى الحـج، وحتـــى اليخلــو بيــت اهللا الحــرام مــن 
المعتمريـن بـاقي أيـام الس ـنة، وألن التمت ـع آـان مـن السـهولة بحيـث ت ـرك االعتمـــار 
فـي غـير أشـهر الحـج، ولـهذا أراد عمـر أال  يخلـوا بيـت اهللا مـن المعتمريـن فنـــهاهم 
عـن التمتـع علـى سـبيل اإلختيـار ال علـى التحريـم، وإال فقـد ثبـت عـن عمـر إباحتــه 
ــها  فعـن ابـن عبـاس قـال (( سـمعت عمـر يقـول واهللا إنـي ال أنـهاآم عـن المتعـة، وإن
ـــد فعلــها رســول اهللا �������������������� ـ يعنــي ـ العمــرة فــي الحــج ))(7)  لفـي آتـاب اهللا، وق
وعـن الص بـي بـن معبـد فـي جـزء مـن الحديـث أنـه قـال لعمـر: إنـي أحرمـت بـالحج 
ـــه عمــر: هديــت لســنة نبيــك �������������������� (8)، وال شــك أن االعتمــار  والعمـرة، فقـال ل

في غير أشــهر الحـج أفضـل مـن المتعـة باتفـاق الكثـير مـن الفقـهاء. 
2ـ ثبـت أيضـا  عـن أبــي ذر أنـه آـان يحـر م متعـة الحــج مطلقـا  آمـا ثبـت ذلـك فــي 
صحيح مســلم عــن إبراهيـم التي مـي عـن أبيـه عـن أبـي ذر رضـي اللــه عنـه قـال (( 
آــانت المتعــة فــي الحــج ألصحــاب محمــد �������������������� خاصــة ))(9)، وأبــو ذر مـــن 
الصحابـة المرضييـن عندآـم فـإذا آـان الخطـأ فـي مســـألة يقتضــي القــدح والطعــن 
فينبغـي أن يشـمل أبـو ذر أيضـا  اللـهم إذا آـانت القضيـــة هــي البحــث عــن مثــالب 

ــط!  عمر فق
ـــى  3ـ ل يالحـظ القـارئ أن التيجـاني يسـتدل بحديـث يرويـه أهـل السـنة فـي آتبـهم عل
أنـه صحيـح، والســـبب اعتقــاده أن الحديــث يطعــن فــي عمــر، وقــد أثبــت  بآثــار 
أ خـرى عـن عمـر مـا يخـالف هـذه الروايـة وال شـك أن هـــذه اآلثــار باطلــة شــرعا  

ــها فـي صـالح عمـر!؟   وعقال  والسبب أن
                                                           

(5) ثم اهتديت ص (96). 

(6) المصدر السابق ص (109 ـ 110). 

(7) سنن النساء مع شرح الحافظ وحاشية السندي آتاب الحج ـ باب ـ القران برقم (2719). 

(8) سنن النسائي مع الشرح آتاب الحج ـ باب ـ التمتع برقم (2736) المسند ألحمـد جــ1 مسـند عمـر بـن الخطـاب 

(169) وانظر صحيح سنن النسائي لأللباني جـ2 برقم (2548). 
(9) مسلم مع الشرح آتاب الحج ـ باب ـ جواز التمتع برقم (1224).  



4ـ وبالنســبة لمتعــة النســاء فلــم يحرِّمــها عمــر مــن تلقــاء نفســه بــل ألن النبـــي 
�������������������� حرَّمـها فقـد أخـرج مسـلم فـي  صحيحـه عـن الربيـع بـن ســـبرة الجــهني أن 

أبـاه حدَّثـه، أنـه آـان مـع رسـول اهللا �������������������� فقـال (( يـا أيـها النـاس إنـي قـــد آنــت 
ــم فـي االسـتمتاع مـن النسـاء، وإن اهللا قـد حـرَّم ذلـك إلـى يـوم القيامـة، فمـن  أذنُت لك
آـــان عنـــده منـــهنَّ شـــيء فليخـــلِّ ســـبيله وال تـــأخذوا ممـــا آتيتموهـــن شـــــيئًا 
ـــلم فــي صحيحيــهما عــن الزهــري عــن الحســن بــن  ))(10)وأخـرج البخـاري ومس
ـــن  محمـد بـن علـي، وأخـوه عبـد اهللا عـن أبيـهما (( أن عليـًا رضـي اهللا عنـه قـال الب
عبـاس: إن النبـي �������������������� نـهى عـــن المتعــة، وعــن لحــوم الحمــر األهليــة، زمــن 
ـــي  خيـبر ))(11)، فنكـاح المتعـة ُحـرِّم عـام الفتـح وال إشـكال فـي الروايـة األخـرى الت
ــها حرِّمـت يـوم خيـبر والصحيـح أنـها لـم تحـرَّم عـام خيـبر (( بـل عـام خيـبر  فيها أن
ــأنكر  حرِّمـت لحـوم الحمـر األهليـة، وآـان ابـن عبـاس يبيـح المتعـة ولحـوم الحمـر ف
علـي بـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه ذلـك عليـه، وقـال لـــه: إن رســول اهللا �������������������� 
ـــبر، فقــرن علــي رضــي اهللا عنــه  حـرَّم متعـة النسـاء وحـرَّم لحـوم الحمـر يـوم خي
بينـهما فـي الذِّْآـِر لمــا روى ذلـك البـن عبـاس رضـي اهللا عنـــهما، ألن ابــن عبــاس 
ــهما. وقـد روى ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه أنــه رجــع عــن ذلـك لمَّـا  آان يبيح
بلغـه حــديث النـهي عنـهما ))(12)، ولـهذا آـان سفيــــان بــن عيينــة يقــول (( قولــه ( 
يــوم خيــبر) يتعلــق بــالحمر األهليــة ال بالمتعــة ))(13)، وقــال (( أبــو عوانــة فـــي 
ـــبر عــن  صحيحـة سـمعت أهـل العلـم يقولـون: معنـى حديـث علـي أنـه نـهى يـوم خي
لحـوم الحمـر، وأمـا المتعـة فسـكت عنـها وإنمـا ن ـهي عنـها يـــوم الفتــح ))(14)، وقيــل 
ـــرة أخــرى، وعلــى العمــوم فقــد  أنـها حر مـت يـوم خيـبر ثـم أبيحـت، ثـم حر مـت م

ثبت تحريمــها باالتفـاق عـام الفتـح مـن فـم النبـي ��������������������. 
ــن  5ـ لقـد اعـترف بـهذه الحقيقـة عـالم شـيعي فتـح اهللا بصيرتـه فأنـاب إلـى الحـق وبي 
ـــها مــن تلقــاء  أن متعـة النسـاء حر مـت فـي عـهد النبـي �������������������� وأن عمـر لـم يحر م
ـــى ذلــك علــي بــن أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه فيقــول (( إن  نفسـه وقـد أقـر ه عل
النظريـة الفقهيـة القائلـة بـأن المتعـة ح ر مـت بـأمر مـن الخليفـة عمـــر بــن الخطــاب 
يفندهـا عمـل االمـام علـي الـذي أقـر التحريـم فـي مـدة خالفتـــه ولــم يــأمر بــالجواز 
ـــرف الشــيعي وحســب رأي فقــهائنا عمــل االمــام حجــة ال ســيما عندمــا  وفـي الع
يكـون مبسـوط اليـد ويسـتطيع إظـــهار الــرأي وبيــان أوامــر اهللا ونواهيــه. واالمــام 
ـــا نعلــم اعتــذر عــن قبــول الخالفــة واشــترط فــي قبولــها أن يكــون لــه  علـي آم

                                                           
(10) صحيح مسلم مع الشرح آتاب النكاح ـ باب ـ نكاح المتعة برقم (1406). 

(11) صحيح البخاري آتاب النكاح برقم (4825)  ـ باب ـ نهي رسول اهللا صلــى اهللا عليـه وسـلم عـن نكـاح المتعـة 
آخرا  ، ومسلم مع الشرح آتاب النكاح برقم (1407). 

(12) المنهاج جـ4 ص (190). 

(13) الفتح جـ9 ص (73). 

(14) المصدر السابق ص (74). 



ــانت  اجتـهاده فـي ادارة الدولـة. فـإذن اقـرار االمـام علـي علـى التحريـم يعنـي أنـها آ
ـــها  محرمـه منـذ عـهد الرسـول (ص) ولـوال ذلـك لكـان يعارضـها ويبيـن حكـم اهللا في
وعمـل االمـام حجـة علـى الشـيعة ولسـت أدري آيـف يسـتطيع فقـهائنا أن يضربـــوا 
ـــي عــرض الحــائط ))(15)، ومــن هنــا نعلــم أن (( أهــل الســنة اتبعــوا عليــًا  بـها ف
وغـيره مـن الخلفـاء الراشـدين فيمـــا رووه عــن النبــي �������������������� ،والشــيعة ـ االثنــي 
ـــا رواه عــن النبــي �������������������� ، واتبعــوا قــول مــن خالفــه  عشـرية ـ خـالفوا عليـًا فيم

  .(16)((
ـــأمر التحريــم نبــه علــى ذلــك عمــر وأعلنــه  6ـ ولمـا لـم يعلـم الكثـير مـن النـاس ب
للنـاس فعـن ابـن عمـر قـال (( لمـا ولـي عمـر بـن الخطـاب، خطـب النـاس فقــال: إن 
رســول اهللا �������������������� أذن لنــا فــي المتعــة ثالثــًا، ثــم حرمــها. واهللا! ال أعلــم أحــــدًا 
ــــدون أن  يتمتــع وهــو محصــن إال رجمتـــه بالحجــارة. إال أن يــأتيني بأربعــة يشه
ـــن المســيب (( رحــم اهللا  رســول اهللا أحلَّـها بعـد إذ حرمـها ))(17)  لذلـك قـال سـعيد ب
عمـر لـوال أنـه نهــى عـن المتعــة لصـار الزنـا جهــارًا ))(18)، فأسـأل التيجـاني هـــل 
عرفـت حقـًا مـــن يخـــالف النصــوص القرآنيــة واألحــاديث النبويــة إنــهم شــيعتك 

الذين هديــت إليـهم فحيـهال مـن هدايـة! 
ثم يقول ((... وهــذا عمـر يقـول:لوالعلـي لـهلك عمـر ))(19)،  فـأقول: 

1ـ هـذه الجملـة لـها سـبب وهـو أن عمـر أراد أن يرجـم امـرأة فـــأخبره علــي بأنــها 
ـــة وفــي أثــر آخــر أن عمــر أراد أن يرجــم  مجنونـة فـترك حد هـا وقـال هـذه المقول
ـــبر  امـرأة حـامل فنبهـه علـي فقـال هـذه المقولـة، والـذي أشـار إلـى ذلـك ابـن عبـد ال
فـي االسـتيعاب ومحـب الطـبري فـي الريـاض النضـرة، إضافـة إلـى ابـــن المطــهر 
ـــاتين الروايتيــن بــهذا الســياق، وأمــا بالنســبة للروايــة األولــى  فقــد  الـذي ذآـر ه
ذآرهـا أحمـد فـي الفضـائل، عـن ابـن ظبيـان الجنبـي أن عمـر بـن الخطـاب (( أتـــى 
ـــال مــا لــهذه؟  امـرأة قـد زنـت فـأمر برجمـها فذهبـوا بـها ليرجموهـا فلقيـهم علـي فق
قـالوا زنـت، فـأمر عمـر برجمـها فانتزعـها علـي مـن أيديـهم وردهـم فرجعـــوا إلــى 
ــال مـا ردآـم؟ قـالوا ردنـا يعنـي علـي، قـال مـا فعـل هـذا علـي إال لشـيء قـد  عمر فق
ـــا لــك رددت هــؤالء؟  علمـه فأرسـل إلـى علـي فجـاء وهـو شـبه المغضـب فقـال م
ـــمعت النبــي �������������������� يقــول: رفــع القلــم عــن ثالثــة عــن النــائم حتــى  قـال أمـا س
ــن الصغـير حتـى يكـبر، وعـن المبتلـي حتـى يعقـل؟ قـال بلـى قـال علـي  يستيقظ، وع
هـذه مبتـالة بنـي فـــالن فلعلــه أتاهــا وهــو بــها. فقــال عمــر ال أدري قــال وأنــا ال 

                                                           
(15) الشيعة والتصحيح للموسوي ص (109). 

(16) المنهاج جـ4 ص (190 ، 191). 

(17) سنن ابن ماجة آتاب النكاح ـ باب ـ النهي عن نكاح المتعة برقم (1963) وراجع صحيح سنن ابن ماجــة برقـم 

  .(1598)
(18) مصنف ابن أبي شيبة آتاب النكاح ـ في نكاح المتعة وحرمتها جـ3 ص (390). 

(19) ثــم اهتديـــت ص (146). 



أدري فلـم يرجمـــها ))(20)، وقــد تتبعــت الروايــة مــن مظانــها(21)فلــم أجــد فــي أي 
ــة عمـر (( لـوال علـي لـهلك عمـر ))!  منها مقول

2ـ المقولـة نفسـها تثبـت عـدم قـول عمـر لـــهذه المقولــة وهــي أنــه آــان ال يعــرف 
ــــي هــذه الحالــة  بجنــون المـرأة عندمــا قـال ( ال أدري ) وال شـك أن عمـر يكـون ف
معــذور ألنـه خــفي عنـه أمــر المــرأة وال ذنـب عليـه فلمـــاذا يقــول إذًا لــوال علــي 
لـهلك عمــر؟ ولمــاذا يـهلك عمـر؟! فـإن آـان قـال ذلـك تواضعـًا منـه فـهل هـذا ممــا 

يعتبر ذمــًا لـه!؟ 
أمـا الروايـة األخـرى وهـي أن عمـر أراد أن يرجـم امـرأة حـامل فقـــد بحثــت عنــها 
فوجـدت ابـن أبـي شـيبة قـد روى عـن أبـي سـفيان عـن أشـــياخه (( أن امــرأة غــاب 
ـــاذ:  عنـها زوجـها، ثـم جـاء وهـي حـامل فرفعـها إلـى عمـر، فـأمر برجمـها فقـال مع
إن يكـن لـك سـبيل عليـها فـال سـبيل لـك علـى مـا فـي بطنـها، فقـال عمـر: احبســوها 
ــع، فوضعـت غالمـا  لـه ثنيتـان، فلمـا رآه أبـوه قـال: ابنـي، فبلـغ ذلـك عمـر  حتى تض
ــزت النسـاء أن يلـدن مثـل معـاذ، لـوال معـاذ هلـك عمـر ))(22) ثـم قـال ابـن  فقال: عج
أبـي شـيبة ((حدثنـا خـالد األحمـر عـن حجـاج عـن القاسـم عـن أبيـه عـن علـي مثلـــه 
))(23)، وفـي ســـنده الحجــاج وهــو ابــن أرطــاه ضعيــف، آثــير التدليــس، ويقــول 
ـــهذه الروايــة ضعيفــة ال حجــة  الذهبـي (( الحجـاج بـن أرطـاه ال يحتـج بـه ))(23)، ف
فيـها، أمـا الروايـة التـي ذآرهـا محـب الطـبري (( أن عمـر أراد رجـم المـــرأة التــي 
ـــال لــه علـــي: إن اللـــه تعـــالى يقـــول { وحملــه وفصالــه  ولـدت لسـتة أشـهر، فق
ــــتة أشـــهر  ثالثــون شــهرا  } وقــال تعــالى { وفصالــه فــي عــامين } فــالحمل س
ـــــك عمـــر،  والفصــال فــي عــامين، فــترك عمــر رجمــها وقــال: لــوال علــي لهل
أخـرجــه العقيلــي، وأخـرجــه ابـن السـمان عـن أبـي حـزم بـــن أبــي األســود ))(24). 
قلـت: قولـه أبـو حـزم خطـأ والصـواب أبـو حـرب بـن أبـي األسـود، وفـي سـند هــذه 
الروايـة عثمـان بـن مطـر الشـــيباني (( قــال يحيــى بــن معيــن: ضعيــف ال يكتــب 
حديثـه، ليـس بشـيء، وقـال علـي بـــن المدينــي: عثمــان بــن مطــر ضعيــف جــدا ، 
وقـال أبـو ز رعـة: ضعيـف الحديـــث، وقــال أبــو حــاتم: ضعيــف الحديــث، منكــر 
الحديــث، وقــال صــالح البغـــدادي: ال يكتــب حديثــه، وقــال أبــو داود: ضعيـــف، 

                                                           
(20) فضـائل الصحابـة ألحمـد برقـم (1209) ص (707) جــ2 وقـــال المحقــق : إســناده صحيــح. 

ـــم (1327) مســند علــي ص (325) وابــن خزيمــة فــي صحيحــه آتــاب المناســك  (21) راجـع المسـند جــ1 برق

برقــم (3048) ص (348) جـــ4 ، وذآــره البخــاري معلقــا  جازمــا  بــه آتــاب المحــــاربين ـ بـــاب ـ ال يرجـــم 
المجنــون والمجنونــة ص (2499) جـــ6 ، وأبــو داود ـ بــاب ـ فــي المجنــون يســــرق أو يصيـــب حـــد برقـــم 
(4399) ، (4400) ، (4401) ، (4402)، ســـنن الدارقطنـــي آتـــاب الحـــدود والديــــات برقــــم (173) جـــــ3 ، 
مسـند أبـي يعلـى جــ1 مسـند علـي بـن أبـي طـالب برقـــم (587) ص (440) مســتدرك الـــحاآم آتــاب الصـــالة 
ص (258) جـــ1 ، ص (59) آتــاب البيــوع جـــ2 ، وص (389) آتــاب الحــدود جـــ4 ، وراجــع العلــل للــــدار 

قطنــي جــــ3 ص (291) ص (72). 
(22) المصنف البن أبي شيبة جـ6 آتاب الحدود ص (558). 

(23) المصدر السابق. 

(23) راجع تهذيب الكمال جـ5 ص (420) برقم (1112) وميزان االعتدال جـ1 ص (458) برقم (1726). 

(24) الرياض النضرة جـ2 ص (161). 



وقـال النسـائي: ليـس بثقـــة ))(25)، (( وقــال البخــاري: منكــر الحديــث، وقــال ابــن 
ــات ))(26).   حبـان: آـان عثمـان بـن مطـر ممـن يـروي الموضوعـات عـن األثب

2ـ ولــو فرضنــا أن هــذه الروايــات صحيحــة، فــهي ال تقــدح فــي فضــــل عمـــر 
وعلمـه، وليـس هـو معصومـًا عـن الوقـوع فـي الخطـــأ والزلــل حتــى تصبــح هــذه 
القضيـة منقصـة لـه، وال تقـدح فـي علمـه وال أن اهللا وضـع الحـق علـى لســـانه، فقــد 
وافـق حكـم اللــه فــي اآـثر مـن قضيـة (( فـإذا خفيـت عليـه قضيـة مـــن مائــة ألــف 
ـــي ذلــك ))(*)، والــذي يــدل  قضيـة ثـم عرفهــا أو آـان نسـيها فذآرهـا فـأي عيـب ف
علـى علمـه وفقهـه هــو رجــوعه إلـى الحــق وعــدم تمسـكه برأيـــه فــهل فــي ذلــك 

مذمة أو مثلبة؟   
ــذا عمـر بـن الخطـاب يقـول ( آـل النـاس أفقـه مـن عمـر حتـى ربـات  ثم يقول (( وه
الحجـال ) ويسـأل عـن آيـة مـن آتـــاب اهللا فينتــهر الســائل ويضربــه بــالدرة حتــى 

يدميـه ويقـول { ال تسـألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم تســـؤآم } ))(27).  
1ـ أقـول هـذه الروايـة ليسـت بـهذا اللفـظ بـل روي عنـه قولـه ( آـل أحـــد أفقــه مــن 
عمـر) وال شـك أن لـهذا القـول سـبب ولكـن التيجـاني أخفـاه ليوهـــم أن عمــر يقــول 
ـــن منصــور فــي ســننه  ذلـك دون سـبب، فالروايـة بتمامـها هـي مـا أخرجـه سـعيد ب
عـن الشـعبي قـال (( خطـب عمـر بـن الخطـاب رضـــي اهللا عنــه النــاس، فحمــد اهللا 
وأثنـى عليـه، وقـال: أال ال تغـــالوا فــي صــداق النســاء، فإنــه ال يبلغنــي عــن أحــد 
سـاق أآـثر مـــن شــيء ســاقه رســول اهللا �������������������� أو ســيق إليــه إال جعلــت فضــل 
ـــه امــرأة مــن قريــش فقــالت: يــا أمــير  ذلـك فـي بيـت المـال، ثـم نـزل فعرضـت ل
المؤمنيـن أآتـاب اهللا أحـق أن يتبـع أم قولـك؟ قـال: بـل آتـاب اهللا عــز وجــل، فمــا 
ذلـك؟ قـالت: نـهيت النـاس آنفـا  أن يغـالوا فـي صـداق النسـاء، واهللا عـز وجـل يقــول 
ـــال عمــر: ( آــل  فـي آتابـه: { وءاتيتـم إحداهـن ق نطـارا  فـال تـأخذوا منـه شـيئا  } فق
أحـد أفقـه مـن عمـر ) مرتيـن أو ثالثـا ، ثـــم رجــع إلــى المنــبر فقــال للنــاس: إنــي 
ــه ))(28) ،  نـهيتكم أن ال تغلـوا فـي صـداق النسـاء أال فليفعـل رجـل فـي مالـه مـا بـدا ل
ــى  قلـت: هـذه الروايـة باطلـة سـندا  ومتنـا ، فأمـا مـن ناحيـة السـند: ففيـه عل تـان، األول
ـــهقي عقــب روايتــه: ( هـــذا منقطــع ) ألن الشــعبي لــم يــدرك  االنقطـاع، قـال البي
عمـر، يقـــول ابــن أبــي الــرازي فــي آتــاب ( المراســيل ) (( ســمعت أبـــي وأبــا 
ـــر مرســل ))(29) . والعل ــة الثانيــة: أن فــي ســنده  ز رعــة يقـوالن: الشـعبي عـن عم
مجـالد وهـو ابـن سـعيد، قـال عنـــه البخـــاري (( آــان يحـــي القطــان، وآــان ابــن 
ـــال النسائــي (( آوفــي ضعيــف ))(31)  مهــدي ال يـروي عنـه عـن الشـعبي ))(30) وق

                                                           
(25) تهذيب الكمال جـ19 ص (494) برقم (3863). 

(26) ميزان االعتدال جـ3 ص (53). 

(*) منهاج السنة جـ6 ص (42). 

(27) ثم اهتديت ص (95)، (146). 

(28) سنن سعيد بن منصور جـ1 باب ما جاء في الصداق برقم (595 ، 569 ،579 ). 

(29) القول المعتبر في تحقيق رواية آل أحد أفقه من عمر ص (20). 

(30) الضعفاء الصغير للبخاري ص (116) رقم (368). 



وقــال الجوزجــاني (( مجــالد بــن ســعيد يضع ــف حديثــه ))(32) وقــال ابــن عـــدي 
سـألت أحمـد بـن حنبـل عـن مجـالد فقــــال (( ليــس بشــيء، يرفــع حديثــا  منكــرا  ال 
يرفعـه النـاس وقـد احتملـه النـاس،  وقـال ابـن عــدي أيضـا   عــامة مـا يرويـه غـــير 
ـــال ابــن معيــن،  ال يحتــج بحـــديثه ـ وقـــال أيضــا : ضعيــف واهــي  محفـوظ،  وق
ـــر عمــره ))(34)،  الحديـث ))(33) وقـال ابـن حجـر (( ليـس بـالقوي، لقـد تغـير فـي آخ

وأما من ناحيـة المتـن: ففيـه نكـارة وذلـك لألسـباب التاليـة: 
أ ـ أنـه ثبـت عـن عمـر صريحـا  نهيـه عـن المغـاالة فـي المـــهور بالســند الصحيــح، 
ـــي العجفــاء الســلمي قــال (( خطبنــا عمــر فقــال: أال ال  فقـد روى أبـو داود عـن أب
تغـالوا بص ـد ق  النسـاء، فإنهــا لـو آـانت مكرمـة فـي الدنيـا، أو تقــوى عنـد اهللا لكــان 
أوالآـم بهــا النبـي �������������������� إمـرأة مـن نسـائه، وال أ ص د ق ـت  امـرأة مـــن بنـــاته أآــثر 
مــن ثنتــي عشــرة أوقيــة ))(35) فــهذا الحديــث الصحيــح يظــهر نــهي عمــر عـــن 

المغـاالة فـي المـهور وهـو يظـهر بطـالن الروايـة األخــرى. 
ب ـ مخالفتـها لنصـوص صحيحـــة صريحــة فــي الحــث علــى عــدم المغــاالة فــي 
ــال  المـهور وتيسـير أمـر الصـداق منـها: مـا أخرجـه أبـو داود فـي سـننه عـن عمـر ق
(( خـير النكـاح أيسـره))(36)، وأيضـا  مـا أخرجـــه الحــاآم وابــن حبــان فــي مــوارد 
ــــن المـــرأة  الظمــآن عــن عائشــة قــالت: قــال لــي رســول اهللا �������������������� (( مــن ي م
تسـهيل أمرهـا وق ل ـة صداقــها ))(37)، ومــا أخرجــه مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي 
ـــل إلــى النبــي  �������������������� فقــال: إنــي تزوجــت امــرأة مــن  هريـرة قـال (( جـاء رج
ــــإن فــي عيــون األنصــار  األنصـار. فقـال لـه النبـي �������������������� : هـل نظـرت إليـها؟ ف
ــــى أربعــة أواق،  شـيئا ، قــال: قـد نظـرت إليـها، قـال: علـى آـم تزوجــتها؟ قـال: عل
ــ رض  ــــا تنحتــون الفضـــة مــن عـ فقـال لـه النبـي �������������������� : علـى أربـع أواق؟ آأن م
ـــث تصيــب منــه  هـذا الجبــل، مـا عندنـا مـا نعطيـك، ولكـن عسـى أن نبعثـك فـي بع

))(38)، وغـير هـذه األحـاديث التـي تحـث علـى تقليـل الصــداق. 
ـــي اســتدلت بــها المــرأة { وآتيتــم إحداه ــن  ق نطــارا  } معترضــة  ت ـ هذه اآليـة الت
ـــافي توجيــه  بمفهومـها علـى عمـر فـي نهيـه عـن المغـاالت فـي مـهور النسـاء، ال تن
ـــواز دفــع القــادر علــى الصــداق الكثــيرالمنوه عنــه  عمـر، فغايـة مـا تـدل عليـه ج

                                                                                                                                                                      
(31) الضعفاء والمتروآين للنسائي ص (236) رقم (552). 

(32) الشجرة في أحوال الرجال وآيات النبوة للجوزجاني ص (144). 

(33) تهذيب الكمال للمزي جـ27 ص (222) رقم (5780). 

(34) تقريب التهذيب جـ2 ص (159) وانظر آتاب القول المعتبر. 

(35) سنن أبي داود ـ باب ـ الصداق برقم (2106) وراجع صحيح أبي داود برقم (1852). 

ــي داود برقـم (1859) ومـوارد الظمـآن جــ4 برقـم  (36) سنن أبي داود آتاب النكاح رقم (2117) وراجع صحيح أب

(1257) وقال المحقق: إسناده جيد. 
(37) موارد الظمآن آتاب النكاح برقم (1256) والحاآم في المستدرك آتــاب النكـاح ص (181) وقـال: هـذا حديـث 

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(38) مسلم مع الشرح آتاب النكاح ـ باب ـ ندب النظر إلى وجه المرأة وآفيها برقم (1424). 



باآليـة بالقنطـــارال تكليــف العــاجز مــا ال يقــدر عليــه أو يســتطيعه، بدليــل إنكــار 
النبـي علـى الرجـــل المــتزوج امــرأة مــن األنصــار بــأربع أواق صنيعــهما لكــون 
ذلـك ال يتناسـب وحالـهما أو لكثرتـه، هـذا فيمـا لـو آـانت اآليـة تـــدل علــى المغــاالة 

في المــهور.  
أمـا وأنـها ال تـدل علـى إباحـة المغـاالة فـي الصـداق ألنـه تمثيـل علـى جهـة المبالغــة 
ــــى قــول مــن أجــاز المغــاالة  فـي الكثــرة، قــال القــرطبي رحمــه اهللا بعــد أن حك
ـــواز المغــاالة، ألن التمثيــل بالقنطــار  فـي المـهور (( وقـال قـوم: ال تعطـي اآليـة ج
ــه  إنمـا هـو علـى جهـة المبــالغة، آـأنــه قـال: وآتيتـم هـذا القـدر العظيـم الـذي ال يؤتي
أحـد، وهـذا آقولـه �������������������� ( مـن بنـى هللا مسـجدا  ولـو آمفحــص قطــاة بنــى اهللا لــه 
ـــوم أنــه ال يكــون مســجدا  آمفحــص قطــاة ))(39) ، هــذا مــن  بيتـا  فـي الجنـة) ومعل
ـــال ( ال  جهـة وأمـا مـن جهـة ثانيـة فمـا نقلـه أبــو حيــان عــن الفخــر الـرازي أنـه ق
ـــم } ال يــدل علــى جـــواز إيتــاء  داللـة فيـها علـى المغـاالة ألن قولـه تعـالى { وآيتي
القنطـار، وال يلـزم مـن جــعل الشـيء شـرطا  لشـيء آخـر آـون ذلـــك الشـــرط فــي 
ـــه بيــن خــيرتين )(40)،  نفسـه جــائز الوقـوع آقولـه �������������������� ( مـن قتـل لـه قتيـل فأهل
نسـتخلص ممـا سـبق أن اآليـــة الكريمــة ال عالقــة لــها بإباحــة غــالء المــهور وأن 
نصـها ومفهومـها يفيـدان أن الرجـل القـادر لـو أحـــب إعطــاء زوجتــه تطوعــا  مــن 
نفسـه فدفـع إليـها قنطـارا  أو قنـاطير فـهذا جـائز، وهـذا مـا قالـه شـــيخ اإلســالم ابــن 
تيميـة رحمـه اهللا فقـد قـال (( ومـن آـان لـه يسـار ووجـــد فــأحب أن يعطــي امرأتــه 
صداقـا  آثـيرا  فـــال بــأس بذلــك، آمــا قــال تعــالى { وآتيتــم إحداهــن قنطــارا  فــال 
تـأخذوا منـه شـيئا } ))(41) وبعـد هـذا البيـان نخلـص إلـى بطـالن هـذا الحديـــث ســندا  

متنا ، ونعلم مقـدار فقـه وعلـم عمـر! 
2ـ أمـا قولـه أن عمـر ضـرب مـــن ســأله عــن آيــة بــالدرة حتــى أدمــاه وقــال (ال 
تسـألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم تسـؤآم ) والتـي عزاهـا إلـى سـنن الدارمـــي وتفســير 
ــدر المنثـور، فقـد بحثـت عنـها فـي هـذه المصـادر فلـم أجـد لـها أثـرا ؟!؟  ابن آثير وال
ـــها أثــر أصــال ، والحمــد هللا أن هــذه الكتــب موجــودة فــي آــل مكــان  وال يوجـد ل
وليسـت هـي مخفيـة مثـل آتـب الرافضـة، فليبحـث فيـها مـن يريـد أن يعـــرف آيــف 

ــها آذبـا  محضـا !؟؟    تألف آتب ثالث أرباع
ـــيره  ثـم يقـول (( وقـد سـئل عـن معنـى الكاللـة فلـم يعلمـها، أخـرج الطـبري فـي تفس
ـــة أحــب  إلــي  مــن أن يكــون لــي مثــل  عـن عمـر أنـه قـال: لئـن أآـون أعلـم الكالل
قصـور الشـام، آمـا أخــرج ابـن ماجــة فـي ســـننه عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: 
ــن يكـون رسـول اللــه بي نـهن  أحــب إلـي  مـن الدنيـا ومـا فيـها الكاللـة والربـا  ثالث لئ

ـــأقول:  والخالفـة ))(42)، ف
                                                           

(39) القول المعتبر ص (34 ـ 36). 

(40) المصدر السابق ص (36). 

(41) المصدر السابق ص (37). 

(42) ثم اهتديت ص (146). 



ـــى القــارئ ولتوضيــح ذلــك أنقــل مــا أخرجــه  1ـ هـذا مـن التدليـس الرخيـص عل
مسـلم فـي صحيحـه عـن معـدان بـن أبـي طلحـــة (( أن عمــر بــن الخطــاب خطــب 
يـوم جمعـة  فذآـر نبـي اهللا �������������������� وذآـر أبـا بكـر. ثـم قـال: إنـي ال أد ع  بعـدي شـــيئا  
ـــت رســول اهللا �������������������� فــي شــيء مــا راجعتــه  أهـم عنـدي مـن الكاللـة، مـا راجع
فـي الكاللـة، مـا أغلـظ لـي فـي شـيء مـا أغلـظ لـي فيـه، حتـى طعـــن بإصب عــه  فــي 
ـــف التــي فــي آخــر ســورة النســاء؟  صـدري، وقـال: يـا عمـر أال تكفيـك آيـة  الصي
وإنـي إن أعـش أق ـض فيـــها بقضيــة، يقــض بــها مــن يقــرأ القــرآن ومــن ال يقــرأ 
القـرآن ))(43)، ومـن هـذا الحديـث نعلـــم أن  عمــر لــم تكــن عــدم معرفتــه بالكاللــة 
ــــة االعتنـــاء  ســببه قصــوره فــي العلــم بــل ألن النبــي �������������������� أراد لــه وللصحاب
باالسـتنباط مـن النصـوص، فـأخفى النـص الصريـــح بذلــك واآتفـــى بإرشــاده إلــى 
اآليـة التـي تكفيـه للوصـول لمعنـى الكاللـة آمـا فـي قولــه ( يـاعمر! أال تكفيـــك أيــة 
الصيـف التـي فـي آخـر ســـورة النســاء ) وهــي قولــه تعــالى { يســتفتونك ق ــل اهللا 
ـــه مــن  ي ف تيكـم فـي الك الل ـة } ويقـول النـووي (( ولعـل النبـي �������������������� أغلـظ لـه لخوف
اتكالــه واتكــال غــيره علــى مــا نــص عليــه صريحــا  وترآــــهم االســـتنباط مـــن 
ـــر  منــهم  النصـوص وقـد قـال اهللا تعـالى { ولـو ردوه إلـى الرسـول وإلـى أ ولـي األم 
لعل مــه الذيــن يســــت ن ب طونه منـــه م } فاالعتنـــاء باالســـتنباط مـــن آآـــد الواجبـــات 
المطلوبـة ألن النصـوص الصريحـة ال تفـي إال بيسـير مـن المسـائل الحادثـــة، فــإذا 
ـــات القضــاء فــي معظــم األحكــام النازلــة أو فــي بعضــها واهللا  أهمـل االسـتنباط ف
ـــي أن الكاللــة مــن ال والــد لــه وال  أعلـم ))(44)، وآـان عمـر يـرى رأي أبـي بكـر ف
ـــان علــي  أيضــا  يــرى  ولـد وهـذا مـا اتفقـت عليـه جمـاهير العلمـاء ومـن بعدهـم وآ
ـــى عظيــم علــم عمــر وفقهــه، وآيــف ال والرســول ��������������������  رأيـهم، ممــا يدلـل عل

ــه ))(45).   يقـول (( إن اهللا وضـع الحـق علـى لسـان ع مـر يقـول ب
ـــيره خمــس عشــرة أثــرا  عــن عمــر بــن الخطــاب فــي  2ـ ذآـر الطـبري فـي تفس
الكاللـة منـها حديـث مســـلم الســالف الذآــر، ولكــن التيجــاني ال يســتطيع أن ينفــك  
مـن عقـدة اإلنصـــاف المصــاب بــها فــال تــرى عينــاه إال قــول عمــر: لئــن أعلــم 
الكاللـة، أحـب إلـي  مـن أن يكـون لـي مثـل جزيـــة قصــور الــروم. وليــس قصــور 
ــــى مجـــر د النقـــل ال يح س ـــنه فكيـــف  الشــام آمــا نقــل التيجــاني فســبحان اهللا حت
ـــة  باإلنصـاف؟ أمـا هـذا األثـر ـ إن صـح ـ فغايـة مـا فيـه أن عمـر أراد معرفـة الكالل
مـن النبـي �������������������� لكـي يكـون حكمـــه موافقــا  للصــواب، وال أن يخضــع لالجتــهاد 

                                                           
ـــم (1617).  (43) صحيـح مسـلم مـع الشـرح آتـاب الفرائـض ـ بـاب ـ فـي مـيراث الكاللـة برقن

ـــابق ص (82) جـــ11.  (44) المصـدر الس

ــــم (2962) وســـنن  (45) ســنن أبــي داود آتــاب الخــراج واإلمــارة والفــيء ـ بــاب ـ فــي تدويــن العطــاء برق

الـترمذي آتـاب المنـاقب ـ بـاب ـ منـاقب عمـر بـن الخطــاب برقــم (3946) وابــن ماجــة فــي المقدمــة ـ بــاب ـ 
ـــنن أبــي  فضـائل أصحـاب الرسـول صلـى اهللا عليـه وسـلم ـ بـاب ـ فضـل عمـر برقـم (108) وراجـع صحيـح س

داود لأللبــاني برقـــم (2566). 



فقـط، وهـذا مـن حرصـه علـى معرفـة الحـق والصـواب فـي هـذه المسـألة فـهل هــذا 
ــه يـا تيجـاني؟!  مما يذم علي

ـــه قــال: ثــالث لئــن  3ـ أمـا الخـبر الـذي أخرجـه ابـن ماجـة فـي سـننه عـن عمـر أن
ـــهو منقطــع ألن مــرة بــن شــراحيل الــهمداني لــم  يكـون رسـول اهللا بينـهن...الـخ ف
ـــف ســنن ابــن ماجــة(47)فــال يحتــج بــه  يـدرك عمـر(46) وضع فـه األلبـاني فـي ضعي

لضعفــه. 
ـــابع غثيانــه فيقــول (( ومــن أول الصحابــة الذيــن فتحــوا هــذا البــاب علــى  ثـم يت
مصراعيـه هـو الخليفـة الثـاني الـذي اسـتعمل رأيـه مقـابل النصـــوص القرآنيــة بعــد 
ـــهم ســهما  مــن  وفـاة الرسـول (ص) فعط ـل سـهم المؤل فـة قلوبـهم الذيـن فـرض اهللا ل

ــول:  الزآـاة وقـال: ال حاجـة لنـا فيكـم ))(48)،  أق
1ـ االجتـهاد والـرأي ثـابت عـن سـائر الصحابـــة منــهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان 
وعلـي  وابـن مسـعود وفـي هـذا يقـول النبـي �������������������� (( إذا حكـم الحـاآم فاجتـــهد ثــم 
ــــم أخطـــأ فلـــه أجـــر ))(49)وال يكـــون  أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتــهد ث
اجتـهادهم مقـابل النصـوص فـهذا مـن الجـهل البي ـــن، بــل اجتــهادهم هــو فــي فــهم 
النصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة، أو فـــي األمـــور العارضـــة المســـــتجد ة، (( ألن 
ـــى حـــكمة التشــريع وأســباب الــنزول والزم  الصحـابي شـاهــد التـنزيل ووقـف عل
النبــي��������������������  مالزمــة طويلــة أآســبته معرفــة الشــريعة ))(50) إضافــة إلـــى أن 
بعـض الصحابـة آـانوا يجتـــهدون بمــا يخــالف النصــوص ألنــها لــم تصلــهم فــإذا 

تبي نوا الحــق أنـابوا إليـه 
ـــي  2ـ أمــا بالنســبة لعمــر  فإنــه رأى أن ســهم المؤل فــة قلوبــهم آــان يصرفــه النب
�������������������� عندمـا آـــان المســلمون فــي ضعــف تأليفــا  لقلوبــهم واتقــاء  لشــر هم، أمــا 
والحـال أن  األمـة فـي قـــوة ومنعــة، فإنــه ال يجــوز أن ي عطــى هــؤالء الزآــاة، وال 
شـك أن هـذا هـو اجتـهاد عمـر فـي هـذه المسـألة، وقـد وافقــه الصحابــة علــى ذلــك 
ـــذا ليــس اجتــهادا  فــي مقــابل النــص  فكـان إجماعـا  منـهم فـي وقتـه، وال شـك أن ه
القرآنـي بـل المـراد مـن النـص، ولكـن أن يـأتي فـي آخـر القـرن العشـرين رويبـــض 
ـــهاد وصالحي اتــه، يظــن نفســه أدرى  ال يفـهم النصـوص ومدلوالتـها وال يعلـم االجت
ـــي �������������������� وتل قــى النصــوص القرآنيــة والحديثيــة طريــة  مـن صحـابي عـايش النب
نقيـة مـن فمـه �������������������� ليدعـــي عليــه أنــه يجتــهد فــي مقــابل النصــوص، ويســمح 
ــــة  لنفســه مــن أول آتابــه إلــى آخــره أن يفســر اآليــات القرآنيــة واألخبــار النبوي

                                                           
(46) األحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي جـ1 ص (396). 

(47) ضعيف سنن ابن ماجة آتاب الفرائض ـ باب ـ الكاللة برقم (597) ص (219). 

(48) ثم اهتديت ص (165). 

ــم (6919) جــ6 ، مسـلم مـع الشـرح ـ بـاب ـ األقضيـة  (49) صحيح البخاري ـ باب ـ اإلعتصام بالكتاب والسنة برق

برقم (1716) عن عمرو بن العاص . 
(50) الوجيز في أصول الفقه للدآتور: عبد الكريم زيدان ص (261). 



ـــو  حســب الكــم الــهائل مــن الجــهل والكــذب والتدليــس الــذي يتمتــع بــه فــهذا ه
ــم.  المصـاب األلي

ـــل  3ـ لقــد اجتــهد علــي  بــن أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه عندمــا قــاتل فــي الجم
وصفيـن الـذي أفضـى بعـد ذلـك إلـى قتـل آالف المسـلمين، ولـم يصـل إلـى مـــاقصده 
ـــزز بــه دليلــه علــى القتــال  وطلبـه، وبـالط بع لـم يـأتي بنـص مـن النبـي �������������������� يع
ــان مـن رأيـه ولـم يوافقـه عليـه أآـثر الصحابـة، فـإذا آـان هـذا مـن االجتـهاد  وإنما آ

ــى.  المغفـور لصاحبـه فاجتـهاد عمـر أولـى وأقن
ـــد وقعــت لــه حادثــة أخــرى مــع رســول اهللا (ص) لعلــها تعطينــا  ثـم يقـول (( وق
صــورة أوضــح لنفســية عمــر الــذي أبــاح لنفســه أن ينــاقش ويجــادل ويعـــارض 
صـاحب الرسـالة تلـك هـي حادثـة التبشـير بالجنـة إذ بعـــث رســول اهللا أبــا هريــرة 
وقـال لـه مـن لقيتـه يشـهد أن ال إلـه إال اهللا مسـتيقنا  بـها قلبـه فبش ـره بالجنـــة، فخــرج 
ـــقط علــى إســته، فرجــع أبــو  ليبش ـر فلقيـه عمـر ومنعـه مـن ذلـك وضربـه حتـى س
هريـرة إلـى رسـول اهللا يبكـي وأخـبره بمـا فعـــل عمــر فقــال رســول اهللا لعمــر مــا 
حملـك علـى مـا فعلـت؟ قـال: هـل أنـت بعثتـه ليبش ـر بالجنـة مـــن قــال ال إلــه إال اهللا 
ــها قلبـه؟ قـال رسـول اللــه نعـم، قـال عمـر: ال تفعـل فـإني أخشـى أن يتكـل  مستيقنا  ب

النـاس علـى ال إلــه إال اهللا! ))(51)،  أقــول: 
1ـ ليالحـظ القـارئ أن التيجـاني يـورد هـــذا الحديــث مســل ما  بصح تــه ال أن سلســلة 
رواتـه عـدول بـل لسـبب واحـد ليـس إال، هـو أنـه يقـدح فـي عمـر حسـب عقليـة هــذا 

ــن..!  التيجـاني ولك
2ـ هـذا الحديـث مـن أعظـم الدالئـل علـى فقـه عمـر وأن الحـق علـــى لســانه دائمــا ، 
وهـذا مصداقـا  لقولـه �������������������� (( إن اهللا وضـع الحـــق علــى لســان عمــر يقــول بــه 
ـــت آــأني أتيــت بقــدح  ))(52) وعـن ابـن عمـر قـال: قـال رســول اهللا �������������������� (( رأي
لبـن فشـربت منـه  فـأعطيت فضلــي عمـر بـن الخطـاب، قـالوا: فمـا أولتـه يـا رسـول 
ـــي هريــرة هــذا وهو حديــث طويــل  اهللا؟ قـال: العلـم ))(53) وأخـرج مسـلم حديـث أب
وفـي جـزء منـه (( فقـال ـ أي النبـي �������������������� ـ يـا أبـــا هريــرة ( وأعطــاني نعليــه  ) 
ـــن وراء هــذا الحــائط يشــهد أن  ال إلــه إال  قـال: إذهـب بنعلـي هـاتين، فمـن لقيـت  م
اهللا مسـتيقنا  بـها قلبـه فبش ـره بالجنـة، فكـان أول مـن لقيـت عمـــر، فقــال: مــا هاتــان 
ـــان نعــال رســول اهللا �������������������� بعثنــي بــهما مــن  النعـالن يـا أبـا هريـرة! فقلـت : هات
لقيـت يشـهد أن ال إلـه إال اهللا مسـتيقنا  بـها قلبـه، بشـرت ه بالجنـة فضـــرب عمــر بيــده 
ـــا أبــا هريــرة، فرجعــت إلــى رســول  بيـن ثديـي  فخــررت  إلسـتي، فقـال: ارجـع ي
اللــه �������������������� . فأجه ش ـت  ب كـاء . و ر آ بنـي ع م ـــر . فــإذا هــو علــى أثــري. فقــال لــي 

                                                           
(51) ثم اهتديت ص (165 ـ 166). 

(52) سبق  الحديث ص (314). 

(53) سبق ص (40). 



رســول اهللا �������������������� : مــالك يــا أبــو هريــرة؟ قلــت: لقيــت  ع م ر فأخبرتــــه بـــالذي 
ـــتى. قــال: ار جــع. فقــال لــه  بعث تنـي ب ـه . فضـرب بيـن  ثد يـي  ضر بــة . خــررت  إل س 
رسـول اهللا �������������������� ( يـا عمـر! مـا حملـك علـى مـا فعلـت ؟ ) قـــال: يــا رســول اهللا! 
بـأبي أنـت وأم ـــي. أ بعثــت  أبــا هريــرة  ب ن عليــك ، مــن  لقــي  يشــهد  أن ال إلــه إال اهللا 
ـــل  م سـت ي ق نا  بـها قلبـه، بش ـره بالجنـة؟ قـال: نعـم. قـال: فـال تفعـل. فـإني أخشـى أن يت ك
ـــول اهللا �������������������� : ف خ ل ــه م . ))(54). ففــي هــذا  النـاس عليـها. فخ ل ـهم يعملـون. قـال رس
الحديـث خشـي عمـر أن يسـمع النـاس هـــذا الخــبر فيتكلــوا عليــه ويــترآوا العمــل 
ـــأخذ بــه تصويبــا  لــه! قــال القــاضي عيــاض  فعـرض رأيـه علـى النبـي �������������������� ف
وغـيره مـن العلمـاء رحمـهم اهللا: (( وليـس فعـل عمـــر رضــي اهللا عنــه ومراجعتــه 
ـــرة غــير  النبـي �������������������� اعتراضـا  عليـه وردا  ألمـره إذ ليـس فيمـا بعـث بـه أبـا هري
تطبيـب قلـوب األمـة وبشـراهم، فـرأى عمـر رضـــي اهللا عنــه أن آتــم هــذا أصلــح 
ـــالخير مــن معج ــل هـــذه البشــرى،  لـهم وأحـرى أن ال يتكلـوا، وأنـه أعـود عليـهم ب
ـــا دفــع  فلمــا عرضـه علـى النــبي �������������������� صو بـه فيـه واهللا تعـالى أعلـم ))(55) وأم
عمـر رضـي اهللا عنـه لـه فلـم يقصـد بـه سـقوطه وإيـذاءه، بـل قصـــد رده عمــا هــو 
عليه، وضــرب بيـده فـي صـدره ليكـون أبلـغ فـي زجـره))(56). وبعـد ذلـك أقـول هـل 
ـــغ مــن هــذا الحديــث الــذي  يوجـد دليـل علـى أن الحـق علـى لسـان عمـر وقلبـه أبل

احتججـت بـه عليــه؟! 
ثـم يتشـبع بـالكذب فيقـول (( ومـن مواقـف عمـر المتعـددة تجـاه النبـــي وســنته نفــهم 
بأنــه مــا آــان يعتقــد يومــا  بعصمــة الرســول بــل آــان يــرى أنــه بشــر يخطـــئ 
ـــن ة والجماعــة بــأن رســول اهللا  ويصيـب. ومـن هنـا جـاءت الفكـرة لعلمـاء أهـل الس
معصـوم فـي تبليـغ القـرآن فقـط ومـا عـــدا ذلــك فــهو يخطــيء آغــيره مــن البشــر 
ـــى ذلــك بــأن عمــر صــو ب رأيــه فــي العديــد مــن القضايــا ))(57).   ويسـتدلون عل

فــأقول: 
ـــن المــارقين الذيــن يتخــذون مــن عقولــهم الكســيحة  1ـ أال لعنـة اهللا علـى المجرمي
وقلوبــهم الخسيســة مدخــال للطعــن بــــالنبي �������������������� محتجيـــن بأفعـــال صحابتـــه 
رضـوان اهللا عليـهم وقـد ذآـرت فـي بدايـة آتـــابي أن طعــن هــذا األفــاك وإخوانــه 
ـــة صلــوات اللـــه وســالمه  مـن الرافضـة مـا هــو إال غطـاء للطعـن فـي خـير البري
ـــم مــن إتــهام أقــرب صحابتــه إليــه بأنــه ال يــرى عصمتــه  عليـه وأي طعـن أعظ

�������������������� أليس هــذا طعـن صريـح بـه بـأبي هـو وأمـي. 

                                                           
(54) صحيح مسلم مع الشرح آتاب اإليمان برقم (31). 

(55) صحيح مسلم مع الشرح ص (325 ، 326). 

(56) صحيح مسلم ص (325). 

(57) ثم اهتديت ص (166). 



ـــري: قــال: أخ ــب رني علــي  بــن حســين:  2ـ روى البخـاري فـي صحيحـه عـن الزه
أن حسـين بـــن علــي  أخــبره: أن علــي  بــن طــالب أخــبره: أن رســول اهللا �������������������� 
طرقـه  وفاطمـة بنـت النبـي عليـه السـالم ليلـة ، فقـال: أال ت صل يـان. فق لـت: يـا رســـول 
ـــد  اهللا، فــإذا شــاء  أن ي بع ث نــا ب ع ث نــا، فــانصرف حيــن قلنــا ذلــك ول ــم   اهللا، أن ف سـنا ب ي 
ي ر جـع إلـي  شـيئا ، ثـم  سـمعت ه  وهـو مـول  يضـرب  فخـذه  وهـو يقـول: وآـان اإلنســـان 
أآـثر شـيء  جــدال ))(58). فـهل مـــن موقــف علــي هــذا تجــاه النبــي �������������������� الــذي 
رفـض طلبـه وأغضبـه نفـهم بأنـــه يــرى أن رســول اللـــه �������������������� معصــوم بتبليــغ 
القرآن فقــط، ومـا عـدا ذلـك فـهو يخطـئ ويصيـب آغـيره مـن البشـر، لذلـك لـم ي عـر 

طلبـه اهتمامـا ؟! فمـا هـو جـواب التيجـاني الوبـي؟! 
3ـ التيجــاني يد عــي أن علمــاء أهــل الســنة يعتقــدون أن النبــي �������������������� معصــــوم 
بتبليـغ القـرآن وفقـط، ومـا عـدا ذلـك فـال عصمـة لـه وأنـا ال أريـد مـــن التيجــاني إال 
أن يـأتي ولـو بمصـدر واحـد ألهـل السـنة يقولـون بـــه مثــل هــذا القــول المكــذوب، 
ـــم ي ســم وا  وأن ـا لـه ذلـك، والمضحـك هنـا أن التيجـاني لـم ينتبـه إلـى أن أهـل السـنة ل

بـأهل السـنة إال ألنـهم المتبعـون لسـنة النبـي �������������������� المقتفـون لـها فـهنيئا  لـــهم!.  
ـــروي البعــض مــن الجهلــة ـ يقبــل  ثـم يقـول (( وإذا آـان رسـول اهللا (ص) ـ آمـا ي
ـــى ظــهره والنســوة يضربــن الدفــوف  مزمـارة الشـيطان فـي بيتـه وهـو مسـتلق عل
والشـيطان يلعـب ويمـــرح إلــى جانبــه حتــى إذا دخــل عمــر بــن الخطــاب هــرب 
ـــر مــا  الشـيطان وأسـرع النسـوة فخبـأن الدفـوف تحـت أسـتهن وقـال رسـول اهللا لعم
ـــلك فجــا  غــير فجــك. فــال غرابــة إذا أن يكــون  رآك الشـيطان سـالكا  فجـا  حتـى س
لعمـر بـن الخطـاب رأي فـي الديـن ويســـمح لنفســه لمعارضــة النبــي فــي األمــور 

السياسـية وحتـى فـي األمـور الدينيـة آمـا تقـدم فـي تبشـير المؤمنيـن بالجنــة ))(59) 
1ـ أقـول لـهذا التيجـــاني ال يوجــد حديــث فــي أي  مــن آتــب الســنة بــهذا اللفــظ، 
ــــب  والحمــد هللا أن آتــب الحديــث الســنية موجــودة وتمــأل األســواق ـ بخــالف آت
ـــى طــالب الحــق أن يبحــث عــن هــذه الروايــة المكذوبــة  الرافضـة المدفونـة ـ فعل
حتـى إذا لـم يجـد شـيئا  يعلـم أنـــه ســيجدها مرويــة فــي الصحيــح المســند للمــهتدي 

ــاني!!  التيج
ـــة التــي يعرفــها،  2ـ ال شـك أن هـذا التيجـاني يشـير إلـى بعـض األحـاديث الصحيح
ولكـن عقـدة اإلنصـاف أبـت عليـه إال أن يتالعـب بســـنة النبــي �������������������� ويخلــط مــا 
ـــل الســنة!؟ وسأســوق روايتيــن أعتقــد أن  يريـده منـها لي خـرج لنـا آذبـا  يعـزوه أله
ـــا يســميه روايــة ألهــل الســنة الحديــث األول:  التيجـاني حـاول خلطـهما فـأخرج م
رواه البخـاري فـي صحيحـــه (( عــن عائشــة رضــي اهللا عنــها قــالت: دخــل أبــو 
بكـر، وعنـدي جاريتـان مـن جـواري األنصـار، ت غ ن يـان بمـا ت ق ـــاولت األنصــار يــوم 

                                                           
(58) صحيح البخاري أبواب التهجد برقم (1075). 

(59) ثم اهتديت ص (166). 



ب عــاث ، قــالت: ولي ســتا ب م غن يتيــن، فقــال أبــو بكــر : أم زامــير الشــيطان فــي بيـــت 
ـــال رســول اهللا ��������������������: يــا أبــا بكــر   رسـول اهللا ��������������������  وذلـك فـي يـوم عيــد ، فق
إن لكـل  قـوم  عيـدا ، وهــــذا عيد نــا ))(60). والحديــث اآلخــر أخرجــه الــترمذي فــي 
ـــدة: قــال: (( خــرج رســول اهللا �������������������� فــي بعــض مغازيــه، فلمــا  سـننه عـن بري
ـــي آنــت نــذرت إن رد ك  انصـرف جـائت جاريـة سـوداء فقـالت: يـا رسـول اهللا إن
اهللا سـالما  أن أضـرب بيـــن يديــك بــالد ف  وأتغن ــى، فقــال لــها رســول اهللا ��������������������: 
ــــي  إن آنــت نــذرت فــاضربي، وإال فــال، فجعلــت تضــرب فدخــل أبــو بكــر وه
تضـرب، ثـم دخـل علـي  وهـي تضـرب، ثـم دخـل عثمـان هـــي تضــرب، ثــم دخــل 
ـــم قعــدت عليــه، فقــال رســول اهللا �������������������� : إن  عمـر فـألقت الـدف تحـت إسـتها، ث
الشـيطان ليخـاف منـك يـا عمـر، إنــي آنــت جــالسا  وهــــي تضـــرب فـدخـــل أبــو 
بكـر وهـي تضـرب ثـم دخـل علـي  وهــي تضــرب ثـم دخـل عثمـان وهـي تضــرب، 
فلمــا دخلـت أنـت يـا عمـر ألقـت الـدف ))(61)، وهـذان الحديثـان ال يوجـــد مــا يقــدح 
بـهما فـهما حديثـان صحيحـان، والجاريتـان اللتــان ذآرتــا فــي الحديــث األول همــا 
فتاتــان لــم تبلغــا الحلــم، وآانتــا تغن يــان فــي يــوم عيــد وبــالطبع ليــــس آالغنـــاء 
ــــزة مـــن الغنـــاء  المعــروف الــذي يحــر ك الســاآن ويبعــث الكــامن ويثــير الغري
ـــة ( وليســتا بمغن يتيــن ) وأمــا انتــهار أبــو بكــر  المحـر م، وهـذا ظـاهر بقـول عائش
لـهما وإضافـة الضـرب بـالدف لمزمـار الشـيطان فألنـها تلـهي وتشـــغل القلــب عــن 
الذآـر، ولكـن الرسـول �������������������� قـال لـه: دعـهما  وعلـل ذلـك بقولـــه ( إن لكــل قــوم 
عيــدا ، وهــذا عيدنــا ) والحديــث اآلخــر فيــه أن جاريــة ســوداء قــــالت للرســـول 
�������������������� أنــها نــذرت إن رجــع ســالما  أن تضــرب بــالدف فقــال لــــها ( إن آنـــت 

نـذرت فـاضربي، وإال فـــال ) فأبــاح لــها النبــي �������������������� أن تضــرب اليفــاء النــذر 
وإال فـال..... ثـم بعـد ذلـك دخـل أبـو بكـر ثـم علـي  ثـم عثمـــان وعندمــا دخــل عمــر 
ـــول �������������������� مقولتــه التــي أثقلــت  ألقـت الجاريـة بـالدف ثـم قعـدت عليـه فقـال الرس
التيجـاني ( إن الشـيطان ليخـاف منـــك يــاعمر ) فــهل بعــد هــذا المــدح مــن النبــي 

ــح.  �������������������� لعمـر مـن مدي
ـــاني (( وزاد عمــر فــي الطيــن بلــة عندمــا ولــي أمــور المســلمين  ثـم يقـول التيج
ـــم يشــير بالــهامش  فـأحل مـا حـر م اللــه ورسولــه وحــر م مـا أحـل اهللا ورسـوله ))ث
بقولـه (( آقضيـة إمضائـه الطـالق الثـالث وآتحريمــه متعــة الحــج ومتعــة النســاء 

ـــأقول:  ))(62)،  ف

                                                           
(60) صحيح البخاري آتاب العيدين ـ باب ـ سنة العيدين ألهل اإلسالم برقم (909). 

(61) سنن الترمذي ـ باب ـ مناقب عمر بن الخطاب برقم (3690) وانظر صحيح الترمذي برقم (2913). 

(62) ثم اهتديت ص (167). 



1ـ بالنسـبة الدعـاء التيجـاني أن عمـر حـر م متعـة الحـج ومتعـة النســـاء فقــد أجبــت 
عن ذلك وافيا  فيمـا مضـى(63) بمـا يغنـي عـن االعـادة هنـا. 

2ـ وبالنسـبة المضائـه الطـالق الثـالث فعـن ابـن عبـاس قـال (( آـان الطـــالق علــى 
ـــي بكــر وســنتين مــن خالفــة عمــر، طــالق الثــالث  عـهد رسـول اهللا �������������������� وأب
واحـدة، فقـال عمـر بـن الخطـاب: إن النـاس قـد اسـتعجلوا فـي أمـــر قــد آــانت لــهم 
فيـه أنـاة فلـو أمضينـاه عليـهم، فأمضـاه عليـهم ))(64)، هـذا الحديـث يبيـــن أن الرجــل 
ـــة واحــدة، وظــل األمــر علــى ذلــك حتــى جــاءت  إذا طل ـق امرأتـه ثالثـا  تقـع طلق
ـــي الســنتين األولتيــن أبقــى عمــر الطلقــة الواحــد البائنــة، ولكــن  خالفـة عمـر وف
ـــي ذلــك  عندمـا رأى تـهاون النـاس فـي التطليـق وعبثـهم فيـه أراد أن يشـدد عليـهم ف
تأديبـا  وردعـا  لـهم فـأوقع الطـالق ثالثـا  وهـذا مـن اجتـهاده وفقهـــه رضــي اهللا عنــه 
وقـد وافقـه الصحابـة فـي زمانـه علـى ذلـك ـ وال شـك أن عليـا  واحـدا  منـهم ـ وليـــس 
ـــة  ذلـك تحليـال  لمـا حـرم اهللا ورسـوله فإنـه لـم ينسـخ الحكـم إنمـا جعلـه مرتبطـا  بالعل
ـــى أنــه االمــام المســؤول عــن  وهـو أعلـم بمـراد النبـي �������������������� فـي ذلـك إضافـة  إل
ـــا يصلحــهم وأن  رعيتـه أمـام اهللا عـز وجـل، فيجـب عليـه أن يسوسـهم ويرشـدهم لم
ـــروا فــي الحقــوق، وأن يعمــل  يردهـم للصـواب إن تقاعسـوا عـن المطلـوب أو قص 
علـى مـا يصلحـهم وينفعـهم،  وعمـر قـد ثبـت أنـه مـن أفـــاضل الصحابــة وأعلمــهم 
ـــرض أنــه أخطــأ فــهذا مــن الخطــأ  بـالدين، واجتـهاده هـذا اجتـهاد سـائغ، وعلـى ف
الـذي يرفـع اهللا بـه المؤاخـذة، وقـد اعـــترف بفضلــه وعلمــه خيــار الصحابــة، فقــد 
ـــال (( مـــا آن ــا نبعـــد أن السكينـــة تنطــق علــى لســان  روى الشـعبي عــن علـي  ق
ـــا بكتــاب اهللا، وأفقــهنا فــي ديــن  عمـر ))(65) وقـال ابـن مسـعود (( آـان عمـر أعلمن
اهللا وأعرفنـا بـاهللا، واللــه لهــو أبيـن مـــن طريـــق الساعـــين، يعنــي أن هـــذا أمــر 
بي ـن يعرفـه النـاس ))(66) وقـال أيضـا  (( لــو أن علــم عمـر و ضـع فـي آف ـــة مــيزان 
ووضـع علــم أهــل األرض فــي آف ــة لرجــح عليــهم ـ وقــال إنــي ألحســب تســعة 
أعشـار العلـم ذهـب يـوم ذهـب عمـر ))(67) وقـال مجـاهد (( إذا اختلـــف النــاس فــي 
ـــان النــهدي (( إنمــا  شـيء فـانظروا مـا صنـع عمـر فخـذوا بـه ))(68) وقـال أبـو عثم
ـــن يقتنــع  آـان عمـر ميزانـا  ال يقـول آـذا وال يقـول آـذا ))(69) ولكـن لعـل التيجـاني ل
بـهذا الكـالم، فسـأضطر لكـي أنقـل مـن آتـب الرافضـــة االثنــي عشــرية والمعتمــدة 
لديـهم رأي أهـل البيـت فـي عمـر، يقـول وصـي القـوم علـي بـن أبـي طـالب رضـــي 

                                                           
(63) راجع الكتاب ص (303). 

(64) صحيح مسلم بشرح النووي آتاب الطالق برقم (1472). 

(65) فضائل الصحابة ألحمد جـ1 ص (249) رقم (310) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(66) مجمع الزوائد للهيثمي جـ9 ص (72 ،82) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 

(67) مجمع الزوائد جـ9 ص (72) وقال الهيثمي (رواه الطبراني بأسانيد ورجال ، وهذا رجال الصحيح ، غير أسد 

بن موسى ، وهو ثقة ). 
(68) الفضائل ألحمد برقم (342) جـ1 ص (264) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(69) الفضائل ألحمد رقم (332) جـ1 ص (259) وقال المحقق: إسناده صحيح. 



اهللا عنـه واصفـا  زمـن حكـم عمـر بقولـه (( هللا بـالء فـالن(70) فقـــد قــو م األو د وداوى 
ـــوب قليــل العيــب أصــاب خيرهــا  العم ـد، خل ـف الفتنـة وأقـام السـن ة، ذهـب نقـي  الث
ـــه، واتقـــاه بحق ــه، رحــل وترآــهم فــي طــرق   وسـبق شـر ها، أد ى إلـى اللــه طاعت
متشـع بـــة، ال يهتـــدي فيهـــا الضـــا ل وال يســـــتيقن المهتــــدي ))(71)وقــــال عنــــه 
أيضــــا  (( ووليـهــــم وال  فـأقـــــام واســــتقام حتــــى ضــــرب الديــــن بجـر انــــــه 
))(72)وفــي آتـــاب ( الغـــارات ) إلمـــام القـــوم ابـراهيـــم الثقفــي يذآــــر أن عليـــا  
وصـف واليـــة عمــر بقولــه (( ... وتولــى عمــر األمــر وآــان مرضــي  الســيرة، 
ـــه  ميمـون النقيبـة ))(73)، وعندمـا شـاوره عمـر فـي الخـروج إلـى غـزو الـروم قـال ل
ـــن  (( إنــك متــى تســر إلــى هــذا العــدو بنفســك، فت ل ق ــه م بشــخصك فت نكــب، ال تك
للمســلمين آانفــة(74) دون أقصــى بالدهــم، ليــس بعــدك مرجــــع يرجعـــون إليـــه، 
فـابعث إليـهم رجــال  مح ر بـا ، واحفـز معـــه أهــل البــالء والنصيحــة، فــإن أظــهرك 
ـــن األ خــرى آنــت ردءا (75) للنــاس ومثابــة للمســلمين  اللــه فـذاك مـا تحـب، وإن تك
))(76) ويقـول أمامـهم اآلخـر محمـد آل آاشـف الغطـاء فـي آتــــابه ( أصـــل الشيعـــة 
ــــع بقراءتـــه! (( وحيــن رأى ( أي علــي   وأصولـها )الـذي ادعـى التيجــاني أنـه تمت
بـن أبـــي طــالب ) ـ أن الخليفتيــن ـ أعنــي الخليفــــة األول والثــاني ( أي أبــو بكــر 
وعمـر! ) بـذال أقصـى الجـهد فـــي نشــر آلمــة التوحيــد وتجــهيز الجنــود وتوســيع 
الفتـوح ولـم يسـتأثرا ولـم يســـتبدا ( انظــر؟! ) بــايع وســالم ))(77) لذلــك زو ج علــي 
ابنتـه أم آلثـوم مـن عمـــر بــن الخطــاب(78)، وليــس ذلــك وفقــط بــل وســمى أحــد 
أوالده باسـم عمـر بـاعتراف األربلـي(79) تدليـال  علـــى حبــه وتقديــره للخليفــة عمــر 
بـن الخطـاب فـهل بعـد ذلـك يشـــك أحــد بــأن  اهللا وضــع الحــق علــى لســان عمــر 

وقلبــه؟! 
سادسـا : الـرد علـى التيجـاني بادعائـه أن عمـر يشـهد علـى نفســـه: 

ــــن  يقــول التيجــاني (( أخــرج البخــاري فــي صحيحــه فــي بــاب منــاقب عمــر ب
ـــير  الخطـاب: لم ـا طعـن عمـر جعـل يـألم فقـال لـه ابـن عب ـاس وآأنـه يجزعـه: يـا أم
المؤمنيـن ولئـن آـــان ذاك لقــد صحبــت رســول اهللا فأحســنت صحبتــه ثــم فارقتــه 
وهـو عنـك راض ثـم صحبـت أبـا بكـر فأحســـنت صحبتــه ثــم فارقتــه وهــو عنــك 
راض ثــم صحبــت صحبتــهم فأحســنت صحبتــهم ولئــن فارقتــهم لتفارقن ــهم وهـــم 
ـــرت مــن صحبــة رســول اهللا ورضــاه فإنمــا ذاك  عنـك راضـون، قـال: أم ـا مـا ذآ

                                                           
(70) في هامش آتاب النهج ( هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه )!!. 

(71) نهج البالغة جـ2 ص (509) ط. مكتبة األلفين. 

(72) نهج البالغة جـ4 ص (794). 

(73) الغارات للثقفي جـ1 ص (307) (رسالة علي (ع) إلى أصحابه). 

(74) آانفة: عاصمة يلجأون إليها. 

(75) الردء: الملجأ. 

(76) نهج البالغة ص (296 ـ 297). 

(77) أصل الشيعة وأصولها ص (124). 

(78) أنظر الفروع من الكافي آتاب النكاح ـ باب ـ تزويج أم آلثوم جـ5 ص (346). 

(79) آشف الغمة لألربلي جـ2 ص (68). 



ـــة أبــي بكــر ورضــاه  مـن مـن  اهللا تعـالى مـن  بـه علـي ، وأمـا مـا ذآـرت مـن صحب
ــن  اهللا جـل  ذآـره مـن  بـه علـي ، وأمـا مـا تـرى مـن جزعـي فـهو مـن  فإنما ذاك من م
ــــن  أجلــك وأجــل أصحــابك واهللا لــو أن لــي طــالع األرض ذهبــا  الفتديــت بــه م
عـذاب اهللا عـز وجـل قبـل أن أراه. وقـد سـجل التـاريخ لـه أيضـا  قولـه: ليتنـــي آنــت 
ـــم بعــض  آبـش أهلـي يسـم نونني مـا بـدى لـهم حتـى إذا آنـت أسـمن مـا أآـون زاره
مـن يحبـون فجعلـوا بعضـي شـواء ويعطونـي قديـدا  ثـم أآلونـــي وأخرجونــي عــذرة 

ولم أآن بشــرا  ))(1)،  قلـت:   
ـــن اهللا  ال شــك أن قــول عمــر عنــد وفاتــه إن دل فإنمــا يــدل عــن شــديد خوفــه م
سـبحانه وتعـالى وهـذا يـدل علـى مـدى قـوة إيمانـه بربـه جـل وعـال فعـن شــداد بــن 
أوس أن رسـول اهللا �������������������� قـال (( قـال اهللا عـز وجـــل: وعزتــي ال أجمــع لعبــدي 
أمنيـن وخوفيـن، إن هـو أمننـي فـي الدنيـا أخفتـه يـوم أجمـــع فيــه عبــادي، وإن هــو 
ــت  خـافني فـي الدنيـا أمنتـه يـوم أجمـع فيـه عبـادي ))(2)، إضافـة إلـى أن الحديـث يثب
الصحبـة لعمـر، وأن النبـي �������������������� توف ـي وهـــو عنــه راض ، فخوفــه مــن اهللا إنمــا 
يــدل علــى شــدة تقــواه رضــي اهللا عنــه إضافــة إلــى أن قاتلــه ليــس رجــال  مـــن 
المسـلمين، وإنمـا هـو مجوسـي فارسـي آـافر وهـذه مكرمـة لـه، وأخـرج مسـلم فـــي 
ـــم  صحيحــه عــن عــوف بــن مــالك عــن رســول اهللا �������������������� قــال (( خيــار أئم تك
ـــم  الذيــن ت حب ونــهم ويحب ونكــم، ويصل ــون عليكــم وت صل ــون عليــهم، وشــرار  أئم تك
الذيــن تبغضونــهم ويبغضونكــم وتلعنونــهم ويلعنونكــم ))(3) وعمــــر آـــان عـــادال  
ـــرو  تحبـه رعيتـه وتـترضى عنـه فقـد أخـرج البخـاري فـي صحيحـه مـن حديـث عم
بـن ميمـون فـي جـزء منـه (( فـاحت مل إلـــى بيتــه، فانطلقنــا معــه وآــأن النــاس لــم 
تص بـهم مصيبـة قبـل يومئـذ ، فقـــائل يقــول: ال بــأس ، وقــائل يقــول: أخــاف  عليــه، 
فـأ تي بنبيـذ  فشـربه، فخـرج مـن جوفـه، ثـم أ تـي بلبـن فشـربه، فخـــرج مــن جرحــه، 
فعلمـوا أنـه ميـت، فدخلنـا عليـه وجـاء النـاس، فج علـــوا يث نــون عليــه، وجــاء رجــل 
ـــك ، مــن صحبــة رســـول اللـــه  شـاب  فقـال: أ بشـر يـا أمـير المؤمنيـن ب بشـرى اهللا ل
ــ د م فـي اإلسـالم مـا قـد عل مـت ، ثـم  و ل يـــت  فع د ل ــت ، ))(4)، وهــذا علــي  �������������������� ، وق
أيضـا أثنـى علـى عمـر بعـد وفاتـه فعـن ابـن أبـي مليكـــة (( أنــه ســمع ابــن عبــاس 
يقـول: و ضـع عمـر علـى سـريره، فتكف نـه  النـاس يد عـون ويصل ـــون قبــل أن ي رفــع، 
وأنـا فيـهم، فلـم ي ر عنـي إال رجـل  آخـذ  منكبـي، ف ـإذا علـي بـــن أبــي طــالب، فــترح م 
ـــه  منــك، واي ــم   علـى عمـر وقـال: مـا خل فـت أحـدا  أحـب  إلـي  أن ألقـى اهللا بمث ـل  عمل 
اهللا إن آنــت ألظ ــن  أن يجعلــك  اهللا مــع صــاحبيك، وحســبت: إنــي آنــــت آثــــيرا  
ـــر  أسـمع  النبــي �������������������� يقـول: ذهبـت أنـا وأبـو بكـر وعمــر، ودخــلت  أنـا وأبـو بك

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (111). 

(2) سبق الحديث ص (148). 

(3) صحيح مسلم مع الشرح آتاب اإلمارة ـ باب ـ خيار األئمة وشرارهم برقم (1855). 

(4) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ قصة البيعة برقم (3497). 



ـــو بكــر وعمــر ))(5)، وبالنســبة لباقـــي الشبهـــات التــي  وعمـر، وخــرجت  أنـا وأب
ــــاني فــي هـــذا المبحــث فقــد أجبــت عليــها إجـابـــات وافـيـــة فــي  أوردهــا التيج

ــتراجع.  مبـحــث ( شـهادة أبـي بكـر علـى نفســه )(6) فل
ـــاورة مــع عــالم والــرد  سـابعــا  ـ مــوقفه مــن عمــر بـن الخــطاب فــي مبحـث مح

ــي ذلـك:  عليه ف
يقـول التيجـاني (( ثـم فتحـت صحيـح البخـاري وفيـه دخـل عمـر بـن الخطـاب علـــى 
حفصـة وعندهـا أسـماء بنـت عميـس فقـال ـ حيـن رآهـا ـ مـــن هــذه؟ قــالت: أســماء 
ـــذه. قــالت أســماء: نعــم، قــال:  بنـت عميـس، قـال عمـر: الحبشـية هـذه، البحريـة ه
ـــت وقــالت آــال واهللا، آنتــم  سـبقناآم بالـهجرة فنحـن أحـق برسـول اهللا منكـم. فغضب
مـع رسـول اهللا يطعـم جـائعكم ويعـظ جـــاهلكم وآن ــا فــي دار أو فــي أرض البعــداء 
البغضــاء بالحبشــة وذلــك فــي اهللا وفــي رســــوله وأي ـــم اهللا ال أطعـــم طعامـــا  وال 
أشـرب شـرابا  حتـى أذآـر رســـول اهللا (ص) ونحــن آنــا نــؤذى ونخــاف وســأذآر 
ـــه، فلمــا جــاء النبــي (ص)  ذلـك للنبـي اسـأله واهللا ال أآـذب وال أزيـغ وال أزيـد علي
ــا نبـي اهللا، عمـر قـال آـذا وآـذا. قـال: فمـا قلـت لـه، قـالت: آـذا وآـذا. قـال:  قالت: ي
ليـس بـــأحق بــي منكــم ولــه وألصحابــه هجــرة واحــدة ولكــم أنتــم أهــل الســفينة 
هجرتــان قــالت فلقــد رأيــت أبــــا موســـى وأصحـــاب الســـفينة يـــأتوني أرســـاال  
يسـألونني عـن هـذا الحديـث مـا مـن الدنيـا هـم بـه أفـرح وال أعظـم مـا فـي أنفســـهم 
ممـا قـال لـهم النبـي (ص) ـ ثـم يقـــول ـ فقلــت: إذا آــان رســول اهللا (ص) هــو أول 
من شك في أبـي بكـر ولـم يشـهد عليـه ألنـه ال يـدري مـاذا سـوف يحـدث مـن بعـده، 
وإذا آـان رسـول اهللا (ص) لـم يقـر بتفضيـل عمـر بـن الخطـاب علـــى أســماء بنــت 
ـــه، فمــن حقــي أن أشــك وأن ال أفض ــل أحــدا  حتــى أتبيــن  عميـس بـل فض لـها علي
وأعــرف الحقيقــة ومــن المعلــوم أن هذيــن الحديثيــن يناقضــــان آـــل األحـــاديث 
الـواردة فـي فضـل أبـي بكـر وعمـر ويبطالنـها، ألنـهما أقـرب للواقـع المعقـول مـــن 

أحاديث الفضــائل المزعومـة ))(1)،  أقـول: 
1ـ واهللا لسـت أدري آيـف يفـهم هـــذا التيجــاني وآيــف يكتــب، بحيــث يجعــل هــذا 
ـــل  الحديـث يمث ـل مطعنـا  لعمـر؟!.. آـل مـا فـي األمـر أن الرسـول �������������������� فض ـل أه
الســفينة ـ وهــم الذيــن هــاجروا إلــى الحبشــة ثــم إلــى المدينــة ـ علــى أصحــــاب 
الـهجرة الواحـدة مـن صحابـــة الرســول �������������������� ولكــن تفضيلــهم هــذا ليــس علــى 

االطالق بل مــن هـذا الجـانب فقـط. 
2ـ أمـا قولـه ( أن رسـول اهللا �������������������� لـم يقـر بتفضيـــل عمــر بــن الخطــاب علــى 
أسـماء بنـت عميـس بـل فض لـها عليـه ) جـــهل  مرآ ــب ألن الرســول عندمــا أجــاب 
ـــم أهــل  أسـماء قـال ( ليـس بـأحق بـي منكـم ولـه وألصحابـه هجـرة واحـدة ولكـم أنت
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السـفينة هجرتـان ) فقـد جمعـــه مــع أصحابــه الذيــن هــاجروا هجــرة واحــدة ولــم 
يعنيـه وحـده، وعلـى ذلـك فأسـماء خـير مـن أصحـاب الـهجرة األولـى حســب الفــهم 
المـهترئ لـهذا التيجـاني، وال شـك أن هـذا التفضيـل سـيطال علـــي بــن أبــي طــالب 
ـــاب الــهجرة األولــى! ولكــن الفــهم الصحيــح هــو  رضـي اهللا عنـه ألنـه مـن أصح

ــذا التفضيـل ليـس علـى إطالقـه بـل مـن هـذه الحيثيـة فقـط.  الذي أثبتناه من أن ه
ـــاديث الــواردة فــي  3ـ أمــا قولـه ( مـن المعلــوم أن هــذا الحديـث ينـاقض آـل األح
فضـل عمـر ويبطلـها ) فـأقول: بـالطبع معلـوم، وآيـــف اليكــون معلومــا  أن جميـــع 
ـــه  األحــاديث الــواردة فــي فضــل عمــر باطلــة وقــد خر جــها التيجــاني فــي معمل

للتحليـل الحديثــي!!؟ 
ثـم يقـول (( فالشـيعة ليـس آمـــا يد عــي بعــض علمائنــا، بأنــهم الفــرس والمجــوس 
الذيــن حط ــم عمــر آبريــاءهم ومجدهــم وعظمتــهم فــي حــرب القادســية ولذلــــك 
ـــيع ألهــل البيــت النبــوي  يبغضونـه ويكرهونـه! وأجبـت هـؤالء الجـاهلين بـأن  التش
ـــيعة فــي العــراق وفــي الحجــاز وفــي ســوريا ولبنــان  ال يختـص بـالفرس بـل الش
ــــهند وفـــي أفريقيـــا  وآــل هــؤالء عــرب آمــا يوجــد الشــيعة فــي الباآســتان وال
ـــن العــرب وال مــن الفــرس. ولــو اقتصرنــا علــى  وأمريكيـا وآـل هـؤالء ليسـوا م
ــة  شـيعة إيـران فـإن الحجـة تكـون أبلـغ إذ أننـي وجـدت الفـرس يقولـون بإمامـة األئم
ــان  األثنـى عشـر وآلـهم مـن العـرب مـن قريـش مـن بنـي هاشـم عـترة النبـي، فلـو آ
ــــرب آمـــا يدعـــي البعـــض ألتخـــذوا ســـلمان  الفــرس متعص بيــن ويكرهــون الع
الفارسـي إمامـا  لـهم ألنـه منـهم وهـو صحـابي جليـل عـرف قـدره آـــل مــن الشــيعة 
والسـنة علـى حـد  سـواء. بينمـا وجـدت أهـل السـنة والجماعـة ينقطعـون فـي اإلمامــة 
إلـى الفـرس فـأغلب أئمتـهم مـن الفـرس آـــأبي حنيفــة واإلمــام النســائي والــترمذي 
والبخـاري ومسـلم وابـن ماجـة والـــرازي واإلمــام الغزالــي وابــن ســينا والفرابــي 
ــر  وغـيرهم آثـيرون يضيـق بـهم المقـام فـإذا آـان الشـيعة مـن الفـرس يرفضـون عم
بـن الخطـاب ألنـه حط ـم آبريـاؤهم وعظمتـهم فبمـاذا نفسـر رفـض الشـــيعة لــه مــن 
العـرب وغـير الفـرس فـهذه دعـوى ال تقـوم علـى دليـل، وإنمـا رفـض هـؤالء عمـــر 
ــذي قـام بـه فـي إبعـاد أمـير المؤمنيـن وسـيد الوصييـن علـي بـن أبـي طـالب  للدور ال
عـن الخالفـة بعـد رســـول اهللا (ص) ومــا ســب ب ذلــك مــن فتــن وقالقــل وانحــالل 
ـــه الحقيقــة  لـهذه األمـة ويكفـي أن يـزاح الحجـاب عـن أي بـاحث حـر (!) وتكشـف ل

حتـى يرفضـه بـدون عـداوة سـابقة ))(2)،  أقـول ردا  عليـــه: 
1ـ أول ظـهور الرفـض آـان علـى يـد اليـهودي عبـد اهللا بـن سـبأ فـــهو الــذي ابتــدع 
إمامـة علـــي بــن أبــي طــالب بعــد رســول اهللا �������������������� وهــذا األمــر يعــترف بــه 
الرافضــة االثنــي عشــرية وال يســتطيعون إنكــاره لذلــك يقــــول إمامـــهم المتكلـــم 
الحسـن بـن موسـى النوبختـي فـي آتابـه الحجـة عنـد اإلماميـــة ( فــرق الشــيعة ) (( 
ـــان يــهوديا   وحكـى جماعـة مـن أصحـاب علـي عليـه السـالم أن عبـد اهللا بـن سـبأ آ
ـــى يهوديتــه فــي يوشــع بــن  فأسـلم ووالـى عليـا  عليـه السـالم وآـان يقـول وهـو عل

                                                           
(2) ثم اهتديت ص (131 ـ 132). 



نـون بعـد موسـى عليـه السـالم بـــهذه المقالــة فقــال فــي إســالمه بعــد وفــاة النبــي 
�������������������� وآلـه فـي علـي عليـه السـالم بمثـل ذلـك وهـو أول مـن شـهر القـول بفـــرض 
ـــاك  إمامـة علـي عليـه السـالم وأظـهر الـبرآءة مـن أعدائـه وآاش ـف  مخالفيـه فمـن هن
قـال مـن خـــالف الشــيعة أن أصــل الرفــض مــأخوذ مــن اليهوديــة ))(*)  وبمــا أن 
ـــه  عمــر بــن الخطــاب آســر بجيوشــه شــأفة الفــرس وأزال مملكتــهم فنقمــوا علي
ــترة  فتمـالئوا فيمـا بينـهم للكيـد لإلسـالم وأهلـه فكـانت أسـلم طريقـة لذلـك فـي تلـك الف
ـــدوا إال  وهـي فـترة ضعـف لـهم، هـو التمسـك  بشـيء مقـدس لـدي المسـلمين فلـم يج
فكـرة عبـد اهللا بـن ســـبأ اليــهودي التــي تتخــذ مــن آل بيــت النبــي �������������������� مدخــال  
للطعــن فــي ديــن اهللا عــز وجــل فتمس ــكوا بــها واتخذوهــا ســتارا  لبــث ضاللـــهم 

العريـض فـي أوسـاط المسـلمين فـهذا هـو مبتـدأ نشـأة الرفـض باعترافـهم أنفســهم. 
ـــد فــي العــرب  2ـ أمـا ادعـاؤه أن نشـأة التشـيع ليـس فـي الفـرس وحدهـم، إنمـا يوج
ـــيئا ، ألن القضيــة التــي يجــب أن  وغـير العـرب فليـس هـذا ممـا يغـي ر مـن الحـق ش
تبحـث هـي فـي أصـل الرفـض والتشـيع، وقـد أثبـت  أن األصـل هـم الفـرس، أمـــا أن 
يسـري هـذا الـداء إلـى العـرب وغـيرهم فــهذا شــيء ســنني فــي الكــون وال توجــد 
دعـوة فـي األرض إال وتجم ـــع حولــها جمــع مــن المؤمنيــن بفكرتــها، فــال يعتــبر 
ذلـك دليـال  علـى الحـق، أال تـرى أن الفكـرة الشـيوعية فـي فـترة ســـطوتها قــد تــأثر 
ـــرب والفــرس أيضــا  فــهل هــذا يغنــي  بـها ـ باالضافـة ألصحابـها ـ الكثـير مـن الع
ـــها بعــض العــرب  مـن البـاطل شـيئا ؟! فـإذا آـانت فكـرة إنكـار وجـود اهللا قـد آمـن ب
ـــرة فــاألولى أن يتــأثر الكثــير مــن  بـل وقـامت علـى أرضـهم دوال  تؤمـن بـهذه الفك
ـــض خصوصــا  إذا آــانت تتمســح بشــعار مــواالة أهــل البيــت  العـرب بفكـرة الرف

واالنتصار لــهم! فليـس فـي ذلـك أي حجـة للتيجـاني علـى صحـة ديـن الرافضـة. 
ـــهذا شــيء طبيعــي  3ـ أمـا أن العـرب وغـير العـرب دون الفـرس يبغضـون عمـر ف
ألن أصـل عقيـدة الرفـض هـي الطعـن فـي أبـي بكـر وعمـر، فكـــل مــن آمــن بــهذه 
الفكـرة ال بـد  أن يؤمـــن بتبعاتــها، لذلــك أرد  حــب الكثــير مــن الفــرس لعمــر بــن 
الخطـاب بالدرجـة األولـى إليمانـهم بعقيـدة الحـــق، عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، 
ـــض العــرب لعمــر بــن  وهـذا شـيء طبيعـي أيضـا  فـهذا هـو الـذي يفسـر عـداوة بع

ــه.  الخطـاب رضـي اهللا عن
ـــون فــي اإلمامــة إلــى الفــرس  4ـ أمـا قولـه أنـه وجـد أهـل السـنة والجماعـة ينقطع
ــــيرهم  فــهذا جــهل فــاضح، فــالصحيح أن يقــال أن آــل العلمــاء مــن العــرب وغ
ينقطعـون فـي االعتقـــاد لمنــهج أهــل الســنة والجماعــة، ألن منــهج أهــل الســنة ال 
يمثلـه عـرب وال فـرس فـهو ليـس منـهجا  طارئـا  ومشـوها  مثـل أهـل الرفــض الــذي 
ـــل أصــل اإلســالم وجوهــره باعتمــاده علــى  يمث لـه أشـخاصه، إنمـا هـو منـهجا  يمث
آتـاب اهللا سـبحانه وسـنة نبيـه �������������������� وآـل مـن ارتضـى لـه هـذا المنـهج فـــهو مــن 

ــنة والجماعـة سـواء  آـان عربيـا  أو غـير عربـي وليـس العكـس.  أهل الس
                                                           

(*) فرق الشيعة ص (22). 



ـــا يدعــي البعــض  5ـ أمـا قولـه ( فلـو آـان الفـرس متعصبيـن ويكرهـون العـرب آم
ـــل عــرف قــدره  التخـذوا سـلمان الفارسـي إمامـا  لـهم ألنـه منـهم وهـو صحـابي جلي
ـــهذه الســذاجة فــال أعتقــد أن  آـل مـن الشـيعة والسـنة ) فـأقول للتيجـاني: إذا آنـت ب
ـــا  جليــال  فــهذه مكرمــة  الرافضـة اإلماميـة آذلـك هنـا، ألن سـلمان وإن آـان صحابي
ـــة  يتمت ــع بــها جميــع الصحابــة بــل حتــى الكثــير مــن الصحابــة يســبقونه بالمنزل
ـــه الشــيعة االثنــي عشــرية  والصحبـة، إضافـة إلـى أنـه فارسـي األصـل، فلـو اتخذت
إمامـا  مـــن دون الصحابــة فســتن فضح اللعبــة وتحــوم الشــبهات، إذن فمــن الحنكــة 
والدهــاء أن يتخــذ الرافضــة االثنــي عشــرية مــن آل بيــت النبــي �������������������� مــــالذا  
لــهم، وأمــا ســلمان فقــد روا أصلــه الفارســي وجعلــوه مــن الصحابــة المرضييــن 

إتمامـا  للعبـة واتقانـا  للمخطــط. 
6ـ أنـا ال أزعـم أن آـل مـن التـوى تحـت لـواء الرافضـة اإلماميـة يعـــرف ذلــك بــل 
علـى العكـس فـأآثر عـوام الرافضـة ال يعرفـون هـذه الحقيقـة ويعتقـدون أنـــهم علــى 
ـــق يؤوبــون إليــه  الحـق والصـراط المسـتقيم، والكثـير مـن هـؤالء إذا ظـهر لـهم الح
ويتمس ـكون بـه، وبـالفعل فقـد رأينـا الكثـير منـهم يرجعـــون إلــى منــهج أهــل الســنة 
والجماعـة، بـل ويصبحـون مـن أنشـط الدعـاة إليـه، بـــل وحتــى العلمــاء منــهم فقــد 
رجــعوا إلـى الجـادة وأنـابوا للحـق بعدمـا تكشـف لـــهم ضــالل مــا هــم عليــه، مــن 
ــــم رب  أمثــال الدآتــور موســـى الموســوي وأحمــد الكســروي(3) فأســأل اهللا الكري
العـرش العظيـم أن يـــهدي عـــوام الشــيعة إلــى الحــق ويقيــهم ضــالالت الض ــالين 

المضليـن مـن أقوامـهم آميــن. 
ــاني فـي موقفـه مـن عمـر فـي أمـر الخالفـة:   ثامنا  ـ الرد على التيج

ـــة تاريخيــة، وذلــك أن عمــر رش ــح  يقـول التيجـاني (( وآـانت خالفـة عثمـان مهزل
ـــالف  سـتة  للخالفـة وألزمـهم أن يختـاروا مـن بينـهم واحـدا  وقـال إذا اتفـق أربعـة وخ
إثنـان فاقتلوهمـا وإذا انقسـم السـتة إلـى فريقيـن ثالثـة فـــي آــل جهــة فخــذوا بــرأي 
ـــن عــوف. وإذا مضــى وقــت ولــم يت فــق  الثالثـة الذيـن يقـف معـهم عبـد الرحمـن ب
ـــة وعجيبــة، والمــهم أن عبــد الرحمــن بــن عــوف  السـتة فـاقتلوهم، والقصـة طويل
اختــار عليــا  واشــترط عليــه أن يحكــم فيــهم بكتــــاب اهللا وســـنة رســـوله وســـنة 
الشـيخين أبـي بكـر وعمـر فرفـــض علــي  هــذا الشــرط، وق ب لــه عثمــان فكــان هــو 
ـــي  الخليفـة، وخـرج علـي  مـن البيعـة وهــو يعلـم مسـبقا  النتيجـة وتحـدث عـن ذلـك ف

خطبتـه المعروفـة بالشقشـــقية ))(4)،  أقــول: 
1ـ مـا أآـذب هـذا التيجـاني ومـا أشـد تحاملـه فلمـاذا لـــم يشــر إلــى المصــدر الــذي 
ــن  يسـتقي منـه آذبـه؟! أليـس ألنـه أقـل مـن أن ينظـر إليـه لتهافتـه وآـذب رواتـه ولك
مـاذا نقـــول لــهؤالء البشــر فــهم (( لفــرط جهلــهم وهواهــم يقلبــون الحقــائق فــي 
المنقـول والمعقـول، فيـأتون إلـى األمـور التـي وقعـت وع لـم أنـها وقعـــت، فيقولــون: 
ـــانت، ويــأتون  مـا وقعـت، وإلـى أمـور مـا آـانت وي علـم أنـها مـا آـانت، فيقولـون: آ

                                                           
(3) راجع ص (151). من الكتاب. 

(4) ثم اهتديت ص (144 ـ 145). 



إلـى األمـور التـي هـي خـير وصـالح، فيقولـــون: هــي فســاد، وإلــى األمــور التــي 
هـي فسـاد، فيقولـون: هـي خـير وصـــالح، فليــس لــهم ال عقــل وال نقــل، بــل لــهم 
نصيـب مـن قولـه { وقـالوا لـو آن ـا نسـمع  أو نعقـل  مـا آن ـا فـي أصحـــاب الس ــعير } 

 .(5)((
ـــا أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه فــي  2ـ الحـق الثـابت فـي هـذه القضيـة هـو فيم
ـــير  الحديــث الطويــل عــن عمــرو بــن ميمــون فــي جــزء منــه ((... أوص  يــا أم
المؤمنيـن اسـتخل ف، قـال: مـا أجـد  أحـــدا  أحــق  بــهذا األمــر مــن هــؤالء الن فــر، أو 
ـــــهم راض، فســــم ي عليــــا   الرهـــط، الذيـــن ت وف ـــي رســـول اهللا �������������������� وهو عن
وعثمـان والزبـــير وطلحــة وســعدا  وعبــد الرحمــن، وقــال: يشــهد آ م عبــد اهللا بــن 
عمـر، وليـس لـه مـن األمـر شـيء  ـ آهيئـــة  التع ز يــة ـ فــإن أصــابت اإلم ــر ة ســعدا  
ـــه عــن عجــز  وال خيان ــة.  فـهو ذاك، وإال فليسـتعن بـه أي كـم مـا أ م ـر، فـإني لـم أعزل 
وقـال: أ وصـي الخليفـــة مــن بعــدي، بالمــهاجرين األوليــن، أن يعــرف لــهم حق ــهم 
ويحفـظ لـهم ح رمتـه م، وأوصيـه باألنصـــار خــيرا ، الذيــن تبــوؤوا الــدار واإليمــان 
ــــن مســـيئهم، وأ وصيـــه بـــأهل  مــن قبلــهم أن ي قبــل مــن م حســنهم، وأن ي عفــى ع
ـــهم رد ء  اإلســالم. وج بــاة المــال وغيــظ  العــدو ، وأن ال يؤخــذ  األمصـار خـيرا ، فإن
ـــيرا ، فإنــهم أصــل  العــرب   منـهم إال فضل ـه م عـن رضـاهم  ، وأوصيـه بـاألعراب خ
ومـادة  اإلسـالم أن ي ؤخـذ  مـن حواشـي  أموال ـهم وي ـرد  علـى ف قرائــهم، أ وصيــه بذم ــة 
ـــاتل مــن ورائــه م،  اهللا تعـالى، وذم ـة رسـوله �������������������� أن ي وفـي لـهم بعـهدهم، وأن يق
ـــتة، الذيــن  وال ي كل فـوا إال طاق ت ـهم ))(6) فعمـر آمـا تـرى جعـل األمـر فـي هـؤالء الس
ـــهم أو قتــل بعضــهم  توفـي رسـول اهللا �������������������� وهـو عنـهم راض ، أمـا أنـه أمـر بقتل

ــه أن يلحـق فـي قصـص ألـف ليلـة وليلـة!؟  فهذا أولى ب
3ـ ولـو فرضنـــا أن عمــر أمــر بقتلــهم، فــال شــك أن أمــره هــذا هــو منــع للفتــن 
ـــع الفتــن أم يشــعلها؟! وهــل قتــل الســتة  واالفسـاد، فأتسـاءل هـل األمـر بقتلـهم يمن
ــار األمـة سـيمر دون سـالم؟! وهـل سـيقبل بـه المسـلمون؟! ثـم لـو أمـر عمـر  من خي
ـــر أحــد مــن النــاس فــهل أمــر  بـالقتل آمـا يدعـي التيجـاني، أل م ـر  بـأن يتول ـى األم
بذلـك عمـر؟! ومـن هنـا نعلـم أنـه ال يحتـج بذلـــك ويصدقــه ويكتبــه إال أشــد  النــاس 

غبــاء !! 
4ـ أمـا قولـه أن عمـر قـال ( فخـذوا بـرأي الثالثـة الذيـن يقـف معـــهم عبــد الرحمــن 
ــهذا مـن الكـذب أيضـا  علـى عمـر، فإنـه جعـل األمـر فـي هـؤالء السـتة  بن عوف ) ف
ليختـاروا منـهم واحـدا  ولـــم يــأمر بــأخذ رأي مــن يقــف معــهم عبــد الرحمــن بــن 
ـــي  عـوف، ولكـن الصحيـح أن السـتة هـم الذيـن اختـاروا عبـد الرحمـن بـن عـوف فف
ـــع هــؤالء  نفـس الحديـث الـذي أخرجـه البخـاري يقـول (( فلمـا ف ـرغ مـن دفنـه اجتم
الرهـط، فقـال عبـد الرحمـن: اجعلـوا أمرآـــم إلــى ثالثــة منكــم، فقــال الزبــير: قــد 

                                                           
(5) منهاج السنة جـ6 ص (121). 

(6) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة برقم (3497). 



جعلـت  أمـري إلـى علـي ، فقـال طلحـة: قـد جعلـت  أمـري إلـى عثمـان، وقـــال ســعد: 
قد جعلــت أمـري إلـى عبـد الرحمـن بـن عـوف. فقـال عبـد الرحمـن: أي ك مـا تـبر أ مـن 
ــــي نفســـه؟  هــذا األمــر، فنجعلــه إليــه واهللا عليــه واإلســالم، ل ي نظ ــرن  أفضلــهم ف
فأ سـكت  الشـيخان، فقـال عبـد الرحمـــن: أف ت جعلو نــه إلــي  واهللا علــي  أن ال آلــو عــن 
ـــال: لــك قرابــة  مــن رســول اهللا ��������������������  أفضل كـم؟ قـاال: نعـم، فـأخذ بيـد أحدهمـا فق
والقـدم فـي اإلسـالم مـا قـد علمـت، فـاهللا عليـــك لئــن أم رت ــك لتعدلــن  ولئــن أم ــرت 
عثمـان لتسـمعن  ولت طيعـن ، ثـم خـال بـاآلخر فقـال لـه مثـل ذلـك، فلمـــا أخــذ الميثــاق 
قـال: ارفــع يـدك يـا عثمــان، فبايعــه، فبـايع لـه علـي، وولـــج أهــل الــد ار فبــاي عوه 
))(7) وهنــا تظهــر بـراءة أمــير المؤمنــين عمـــر مــن جميــع خزعبــالت التيجــاني 

ـــالمين.  والحمـد هللا رب الع
 

                                                           
(7) المصدر السابق. 



الباب الثامن: 
مبحــث مـطاعــن التيجــاني فــي الــخليفة الثـالث عثمـان بـــن عفــان والــرد عليــه 

ــك:   في ذل
عثمـان بـــن عفــان ذو النوريــن، زوجتــاه رقيــة وأم آلثــوم، بنتــا النبــي �������������������� ، 
ـــن أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه، وعنــوان الجــود والكــرم، جــه ز  وعديـل علـي  ب
ـــه لــم ي ســلم مــن  جيـش العسـرة، واشـترى بـئر رومـة وجعلـه وقفـا  للمسـلمين، ولكن
هـذا التيجـاني الـذي حـاول أن يشـو ه حقيقـــة التــاريخ بــالطعن فــي هــذا الصحــابي 
ـــن ح ــب  رســول  الجليـل وهـأنذا سـوف أسـرد شـبهاته مـن آتابـه مفنـدا  لـها وذابـا  ع

ـــق:  اهللا �������������������� والـذي بشـره بالجنـة فـأقول وبـاهللا التوفي
ـــى الدنيــا ) أن عثمــان تــرك  أوال ـ قـال التيجـاني تحـت عنـوان ( حديـث التنـافس عل
ـــاع ممــا ال  بعـد وفاتـه مائـة وخمسـين ألـف دينـار عـدا المواشـي واألراضـي والضي
ــــه وفن ـــدت قولـــه هـــذا فـــي نفـــس العنـــوان الســـابق  يحصــى، وقــد رددت علي

فلــيراجع(1).  
ثانيـا ـ اد عـى التيجـاني أن أول مــن غــير ســنة الرســول �������������������� فــي الصــالة هــو 
خليفـة المسـلمين عثمـان وقـد دفعـت هـذه الشـبهة عنـه بفضـــل اهللا  ومن ــه فــي غــير 

هذا الموضع بمـا يشـفي المفتـون فلـيراجع(2).  
ثالثـا  ـ اد عـاء التيجـاني بـأن الصحابـة أجمعـوا علـى قتـل عثمـان والـرد عليـــه فــي 

ذلك:  
ـــف يقتــل خليفــة المســلمين ســيدنا  يقـول هـذا التيجـاني (( وإذا مـا سـألت أحدهـم آي
عثمــان ذي النوريــن فســيجيبك بــأن المصرييــن ـ وهــم آفــــرة ـ جـــاؤوا وقتلـــوه 
ـــن عندمــا وجــدت الفرصــة للبحــث وقــراءة  وينـهي الموضـوع آلـه بجملتيـن، ولك
ــــي  التــاريخ وجــدت أن قتلــة عثمــان بالدرجــة األولــى هــم الصحابــة أنفســهم وف
مقدمتـهم أم المؤمنيـن عائشـة التـي آـــانت تنــادي بقتلــه وإباحــة دمــه علــى رؤوس 
األشــهاد فكــانت تقــول ( اقتلــوا نعثــال  فقــد آفــر ). آذلــك نجــد طلحــة والزبــــير 
ومحمـد بـن أبـي بكـر وغـيرهم مـن مشـاهير الصحابـة وقـد حـاصروه ومنعـــوه مــن 
ــــة هـــم  شــرب المــاء ليجــبروه علــى االســتقالة، ويحدثنــا المؤرخــون أن الصحاب
ـــابر المســلمين فدفــن فــي ( حــش آوآــب ) بــدون  الذيـن منعـوا دفـن جثتـه فـي مق
ـــن قتلــوه ليســوا  غسـل وال آفـن، سـبحان اهللا، آيـف يقـال أنـه قتـل مظلومـا  وأن الذي
ـــي بكــر، فأم ــا أن يكــون  مسـلمين، وهـذه القضيـة هـي األخـرى آقضيـة فاطمـة وأب
عثمـان مظلومـا  وعنـد ذلـــك نحكــم علــى الصحابــة الذيــن قتلــوه أو شــارآوا قتلــه 
بأنـهم قتلـة مجرمـون ألنـهم قتلـوا خليفـة المسـلمين ظلمـا  وعدوانـا  وتتبعـــوا جنازتــه 
يحصبونـها بالحجـارة وأهـانوه حيـــا  وميتــا  أو أن هــؤالء الصحابــة اســتباحوا قتــل 
عثمان لمــا اقترفـه مـن أفعـال تتنـافى مـع اإلسـالم آمـا جـاء ذلـك فـي آتـب التـاريخ، 

                                                           
(1) راجع ص (122). 

(2) راجع ص (132). 



ــــاك احتمـــال وســـط إال إذا آذ بنـــا التـــاريخ وأخذنـــا بالتمويـــه ( بـــأن  وليــس هن
المصرييـن وهـم آفـرة هـم الذيـــن قتلــوه ) (!!) وفــي آــال االحتمــالين نفــي  قــاطع 
لمقولـة عدالـة الصحابـة أجمعيـن دون اسـتثناء فإم ـــا أن يكــون عثمــان غــير عــادل 
أو يكـون قتلتـه غـير عـدول وآل ـــهم مــن الصحابــة وبذلــك نبطــل دعوانــا. وتبقــى 
ـــت قــائلين بعدالــة البعــض منــهم دون اآلخــر ))(3)،  أقــول  دعـوى شـيعة أهـل البي

ــه:  ردا  علـى أآاذيب
1ـ أم ـا قولـه أن قتلـة عثمـان بالدرجـة األولـــى هــم الصحابــة أنفســهم فــهذا ممــا ال 
ـــهم لــم يشــارآوا فــي قتــل  يشـك عـاقل فـي آذبـه ورده فالصحابـة رضـوان اهللا علي
عثمـان، ولـم يرضـوا بذلـك أصـال ، بـل علـى العكـس مـن ذلــك فإنــهم مــانعوا عنــه 
ووقفـوا بجانبـه ولكنـه رضـي اهللا عنـه خشـي الفتنـة فمنعـهم مـن الدفـاع عنـــه وألنــه 
ـــي �������������������� فعــن عبــد اهللا بــن عمــر  آـان يعلـم أنـه سـيقتل مظلومـا  آمـا أعلمـه النب
ـــه ذآــر الفتنــة فقــال (( يقتــل فيــها هــذا مظلومــا  )) يعنــي عثمــان  رضـي اهللا عن
رضـي اهللا عنـه(4)، وأخــرج البخــاري فـي صحيحـــه عــن أبــي موســى األشــعري 
في جــزء منـه (( ... ثـم جـاء آخـر يسـتأذن، فسـكت هنيهـة ثـم قـال: إئـذن لـه وبشـره 
ــار  بالجنـة علـى بلـوى سـتصيبه، فـإذا عثمـان بـن عفـان ))(5) ، أقـول لقـد شـارك خي
ـــهم لقتلــه فــهذا علــي يرفــع يديــه  الصحابـة فـي الدفـاع عـن عثمـان وأعلنـوا غضب
يدعـوا علـى القتلـه فعـن عبـد الرحمـن بـن ليلـى قـــال: رأيــت عليــا  رافعــا  حضينــه 
ـــال: ((  يقـول (( اللـهم إنـي أبـرأ إليـك مـن دم عثمـان ))(6)، وعـن عمـيرة بـن سـعد ق
آنـا مـع علـي علـى شـاطيء الفـرات، فمـرت سـفينة مرفـوع شـراعها، فقـــال علــي: 
ــــاالعالم } والـــذي  يقــول اهللا عــز وجــل { ولــه الجــوار المنشــآت فــي البحــر آ
ـــان وال مــاألت علــى قتلــه ))(7)، وعــن  أنشـأها فـي بحـر مـن بحـاره مـا قتلـت عثم
جــابر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنــه (( أن عليــا  أرســل إلــى عثمــــان: إن  معـــي 
خمسـمائة ذراع، فـأذن لـي فـأمنعك مـن القـوم، فـإنك تحـدث شـيئا  يسـتحل  بـه دمـــك. 
ـــهراق دم فــي ســببي ))(8)، وحتــى  قـال ـ أي عثمـان ـ جزيـت خـيرا ، مـا أحـب أن ي
ـــن  أوالد علــي وأوالد الصحابــة شــارآوا فــي الدفــاع عــن عثمــان فعــن محمــد ب
سـيرين قـال (( انطلـق الحسـن والحسـين وابـن عمـر وابـــن الزبــير ومــروان آلــهم 
شــاآي الســالح حتــى دخلــوا الــدار، فقـــال عثمــان: اعــزم عليكــم لمــــا رجعتـــم 
فوضعتــم أســلحتكم ولزمتــم بيوتكــم ))(9)  وعــن آنانــــة مولـــى صفيـــة قـــال: (( 
شـهدت مقتـل عثمـان، فـأخرج مـن الـدار أمـامي أربعـة مـن شـبان قريـــش ملطخيــن 
ـــه، الحســن بــن علــي،  بـالدم، محموليـن، آـانوا يـدرأون عـن عثمـان رضـي اهللا عن

                                                           
(3) ثم اهتديت ص (116 ـ 117). 

(4) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3708) وانظر صحيح الترمذي برقم (2924). 

(5) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ مناقب عثمان بن عفان رقم (3492). 

(6) فضائل الصحابة جـ1 ص (452) وقال المحقق: إسناده حسن. 

(7) المصدر السابق جـ1 ص (458) وقال المحقق: إسناده حسن. 

(8) تاريخ دمشق ص (403) وانظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد آمحزون جـ1 ص (469). 

(9) تاريخ خليفة الخياط ص (174) وانظر تحقيق مواقف الصحابة جـ1 ص (468). 



ـــم ))(10)، وعــن ســلمة  وعبـد اهللا بـن الزبـير، ومحمـد بـن حـاطب، ومـروان بـن حك
بـن عبـد الرحمـن أن أبـا قتـادة األنصـاري ورجـال  آخـر معـــه مــن األنصــار دخــال 
ـــون  علـى عثمـان وهـو محصـور فاسـتأذن فـي الحـج فـأذن لـهما ثـم قـاال مـع مـن تك
ـــوم  إن ظـهر هـؤالء القـوم؟ قـال عليكـم بالجماعـة قـاال أرأيـت إن أصـابك هـؤالء الق
وآـانت الجماعـة فيـهم قـال: الزمـوا الجماعـة حيـث آـانت قـال فخرجنـــا مــن عنــده 
ـــن بــن علــي داخــال  فرجعنــا علــى أثــر الحســن  فلمـا بلغنـا بـاب الـدار لقينـا الحس
لننظـر مـا يريـد فلمـا دخـل الحسـن عليـه قـال يـــا أمــير المؤمنيــن إنــا طــوع يــدك 
ــا شـئت فقـال لـه عثمـان يـا ابـن أخـي ارجـع فـاجلس فـي بيتـك حتـى يـأتي  فمرني بم
ـــاء ))(11)، وأخـــرج ابــن أبــي شــيبة فــي  اهللا بـأمره فـال حاجـة لـي فـي هراقـة الدم
ــهم،  المصنـف عـن عبــد اهللا بـن الزبـير قـال (( قلـت لعثمـان يـوم الـدار: اخـرج فقاتل
فـإن معـك مـن قـد نصـر اهللا بـأقل منـه، واهللا قتالـهم لحـالل، قـال: فـأبى ))(12)، وفــي 
روايـة أخـرى البـن الزبـــير (( لقــد أحــل اهللا لــك قتالــهم، فقــال عثمــان: ال واهللا ال 
أقاتلـهم أبـدا  ))(13)، و (( وقـد لبـس ابـن عمـر درعــه مرتيـن يـوم الـدار وتقلـد ســـيفه 
ـــان أن يخــرج مخافــة أن يقتــل ))(14)، وروي الخيــاط  عــن  حتـى عــزم عليـه عثم
ـــال (( قلــت لعثمــان: اليــوم طــاب الضــرب معــك،  أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه ق
ـــن ابــن ســيرين قــال  قـال: اعـزم عليـك لتخرجـن ))(15)، وأخـرج ابـن أبـي شـيبة ع
ـــار بالبــاب، قــالوا: إن شــئت  (( جـاء زيـد بـن ثـابت إلـى عثمـان فقـال: هـذه األنص
أن نكـون أنصـار اهللا مرتيـن، قـال: أمـا قتـال فـال ))(16)، وعـن قيـس بـن أبـي حـــازم 
ـــو أن أحــدا  انقــض  فيمــا فعلتــم  ـ ثقـة ـ قـال (( سـمعت سـعيد بـن زيـد يقـول: واهللا ل
فـي ابـن عثمـان آـان محقوقـــا  أن ينقــض  ))(17)، وعــن خــالد بــن الربيــع العبســي  
قـال (( سـمعنا بوجـع حذيفـة، فرآـب إليـه أبـو مسـعود األنصـاري رضـــي اهللا عنــه 
ـــي لــم  فـي نفـر أنـا فيـهم إلـى المــدائن، قــال: ثـم ذآــر قتــل عثمـان، فقـال: اللـهم إن
ـــه  أشـهد، ولـم أقتـل، ولـم أرض ))(18) وعـن جنـدب بـن عبـد اهللا ـ لـه صحــبة ـ (( أن
لقـي حــذيفة فذآـر لـه أمـير المؤمنيـن عثمـان فقـال: أمـا أنـهم سـيقتلونه! قــال: قلــت 
فـأين هــو؟ قـال: فـي الجنـة، قلـت فـأين قـاتلوه؟ قـال: فـــي النــار ))(19)، وروى ابــن 
آثـير فـي البدايـة والنهايـة عـن أبــي بكـــرة قـــال (( ألن أخـــر  مـــن الســـماء إلــى 

                                                           
ــاء العمـري ص (390) وقـال: رواه ابـن عبـد الـبر فـي االسـتيعاب باسـناد  (10) عصر الخالفة الراشدة ألآرم ضي

حسن. 
(11) الفضائل ألحمد جـ1 برقم (753) ص (464 ـ 465) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(12) مصنف أبي شيبة جـ8 آتاب الفتن ـ ما ذآر في عثمان ص (681 ـ 682).  

(13) طبقات ابن سعد جـ3 ص (70) وقال مؤلف عصر الخالفة: إسناده صحيح ص (386).  

(14) المصدر السابق وقال مؤلف عصر الخالفة: إسناده صحيح ص (386). 

(15) تاريخ خليفة الخياط ص (174) انظر تحقيق مواقف الصحابة جـ1 ص (468) باسناد صحيح ( راجــع عصـر  

الخالفة ص 386). 
(16) المصنف جـ8 آتاب الفتن ص (682) وحسن اسناده مؤلف عصر الخالفة ص (391). 

(17) المصدر السابق جـ8 ص (682). 

(18) المصدر السابق جـ8 ص (683). 

(19) تاريخ دمشق ص (388) وانظر تحقيق مواقف الصحابة جـ2 ص (28). 



األرض أحــب  إلـي  مــن أن أشـــــر ك فــي قتـــل عثمــان ))(20)، وعــن ابــن عثمــان 
ــــه عنــه: إن قتــل عثمــان  النـهدي ـ ثقــة ـ (( قــال أبـو موسـى األشـعري رضـي الل
رضـي اهللا عنـه لـو آـان هـد ى احتلبـت بـه األمـة لبنـا ، ولكنـه آـان ضـالال  فــاحتلبت 
بـه دمـا  ))(21)، وعـن آلثـوم بـن عـامر ـ تـابعي ثقـة ـ (( عـن ابـن مسـعود رضــي اهللا 
ـــد  عنـه قـال: مـا سـر ني أنـي رميـت عثمـان بسـهم أصـاب أم أخطـأ وأن لـي مثـل أح
ـــامة بــن زيــد قــالت ((  ذهبـا  ))(22)، وروى ابـن شبــة بإسـناد إلـى ريطــة مـوالة أس
بعثنـي أسـامة إلـى عثمـان يقـول: فـإن أحببـت نقبنـا لـك الـدار وخرجـت حتـى تلحــق 
ـــن عصــاك ))(23)، وأخـــرج البخـــاري عــن حـــارثة  بمـأمنك يقـاتل مـن أطـاعك م
ــــد بـــدرا  ــــ قـــال لعثمـــان وهـــو محصـــور (( إن شــئت أن  بـن النعمــان ـــ شـه
نقـاتل دونـك ))(24)، وأخــرج أحمــد فـي فضـائل الصحابـة عـــن عبــد اهللا بــن ســالم 
رضـي اهللا عنــه قــال (( ال تقتلــوا عثمـان فـإنكم إن فعلتــم لــم تصل ــوا جميعــا  أبــدا  
))(25) وروى ابـن عسـاآر فـي تاريخـه أن ســـمرة بــن الجنــدب قــال (( إن اإلســالم 
آـان فـي حصـن حصيـن، وإنـهم ثلمـــوا فــي اإلســالم ثلمــة بقتلــهم عثمــان، وأنــهم 
شـرطوا شـرطة، وإنـــهم لــن يســد وا ثلمتــهم إلــى يــوم القيامــة، وإن أهــل المدينــة 
آـانت فيـهم الخالفـة فأخرجوهـا ولـم تعـد فيـهم ))(26) وعـن نـــافع مولــى ابــن عمــر 
ـــة عثمــان علــى موســم الحــج ـ  أن ابـن عمـر قـال (( لقيـت ابـن عبـاس وآـان خليف
ــــأمرون  عــام قتــل ـ فأخبرتــه بقتلــه، فعظ ــم أمــره وقــال: واهللا إنــه لمــن الذيــن ي
بالقسـط، فتم ن يـت  أن أآـون قتلـت يومئـذ ))(27) وبعـد هـذا الســـرد لموقــف الصحابــة 
العظيـم مـن مقتـل عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه نعلـم جيـــدا  أنــهم لــم يشــارآوا 
ولم يرضــوا بقتـل هـذا الصحـابي الجليـل، ونعلـم أيضـا  األمانـة التـي يتمتـع بـها هـذا 
التيجـاني المفـتري عندمـا ادعـى أنـه درس التـــاريخ واآتشــف أن قتلــة عثمــان هــم 
ـــذا! فــأقول أال لعنــة اهللا علــى الكــاذبين،  الصحابـة الكـرام فـي الدرجـة األولـى، هك
وحتـى ال يكـون لـهذا الدعـي أي حجـة أسـوق بعـــض روايــات الشــيعة التــي تثبــت 
دفـاع الصحابـة عـن عثمـــان فــي مقدمتــهم علــي بــن أبــي طــالب وابنيــه الحســن 
والحسـين رضـي اهللا عنـهما حيـث يقـول المسـعودي الشـــيعي(28) فــي آتابــه مــروج 
ـــه الحســن والحســين مــع  الذهـب ((... فلمـا بلـغ عليـا  أنـهم يريـدون قتلـه بعـث بابني
ـــير ابنــه  مواليـه بالسـالح إلـى بابـه لنصرتـه، وأمرهـم أن يمنعـوه منـهم، وبعـث الزب
عبـد اللــه، وبعـث طلحـة ابنـه محمـــدا ، وأآــثر أبنـــاء الصحـــابة أرسلهـــم آباؤهـــم 

                                                           
(20) ابن آثير جـ7 ص (203). 

(21) تاريخ دمشق ص (490) وانظر مواقف الصحابة جـ2 ص (32). 

(22) مجمع الزوائد للهيثمي جـ9 ص (93). 
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(28) راجع الكتاب ص (127). 



اقتــداء بمـن ذآرنـا، فصد وهـم عـــن الــدار ))(29) ويقـــول ابـــن أبـــي الحـديـــد فــي 
شـــرح نهـــج البالغــة (( ... وقــام بالكوفــة نفــر يحرضــون النــاس علــى نصــــر 
عثمـان وأعانـه أهـل المدينـة منـهم عقبـة بـن عمـر وعبـــد بــن أبــي أوفــى وحنظلــة 
ـــن الصحابــة، ومــن التــابعين مســروق واألســود وشــريح  الكـاتب، وآـل هـؤالء م
ـــالبصرة عمــران بــن حصيــن وأنــس بــن مــالك وغيرهمــا مــن  وغـيرهم، وقـام ب
ـــام  الصحابـة، ومـن التـابعين آعـب بـن شـور وهـرم بـن حيـان وغيرهمـا، وقـام بالش
ومصـر جماعـــة مــن الصحابــة والتــابعين، وخــرج عثمــان يــوم الجمعــة فصل ــى 
بالنـاس وقـام علـى المنـبر فقـال: يـا هـؤالء اهللا اهللا، فـواهللا إن أهـــل المدينــة يعلمــون 
ـــأ بــالصواب، فقــام محمــد  أنكـم ملعونـون علـى لسـان محمـد �������������������� فـامحوا الخط
بـن سـلمة األنصـاري، فقـال نعـم أنـا أعلـم ذلـك فـاقعده حكيـم بـن جبلــة، وقــام زيــد 
ـــوم فحصبــوا النــاس حتــى أخرجوهــم  بـن ثـابت فـاقعده قتـيرة بـن وهـب، وثـار الق
ـــان حتــى صــرع عــن المنــبر مغشــيا  عليــه، فــادخل  مـن المسـجد، وحصبـوا عثم
ـــر مــن أهــل المدينــة مــع عثمــان منــهم ســعد بــن أبــي وقــاص،  داره واسـتقل نف
والحسـن بـن علـي  عليـه السـالم! وزيـــد بــن ثــابت، وأبــو هريــرة، فأرســل إليــهم 

ـــوا فــانصرفوا ))(30).   عثمـان عزمـت عليكـم أن تنصرف
ـــى قســمين، أتبــاع  2ـ أمـا الذيـن خرجـوا علـى عثمـان وتـآلبوا عليـه وقتلـوه فـهم عل
عبــد اهللا بــن ســبأ اليــهودي الــذي حــاول إضــالل النــاس، فتنق ــــل فـــي الحجـــاز 
والبصـرة والكوفـة ثـم الشـام فطـرد منـها، ثـم أتـــى مصــر فأقــام بــها ووضــع لــهم 
ـــد الرســول �������������������� هــو علــي ، فــافتتن بــه بشــر  الر جعـة، وادعـى أن الوصـي بع
آثـير مـن أهـل مصـر، ثـم بـث دعاتـه وآـاتب مـن است ف س ـد  مـــن األمصــار وآــاتبوه 
ـــالئوا علــى عثمــان  واتفقـوا بالسـر علـى مـا أرادوا وهـم القسـم الثـاني مـن الذيـن تم
وهـم األعـراب وأوبـاش العـرب وأ ص ول ـهم مـن أهـــل الــردة فــي زمــن أبــي بكــر، 
وهــاهو علــي  يقــول لطلحــة والزبــير عندمــا اشــترطا إقامــة الحــدود فــي قــاتلي 
عثمـان (( يـا إخوتـاه، إنـي لسـت أجـــهل مــا تعلمــون، ولكنــي آيــف أصنــع بقــوم 
ــــم، وثـــابت إليـــهم  يملكوننــا وال نملكــهم! هــاهم هــؤالء قــد ثــارت معــهم عبدانك
أعرابكـم... ))(31) وهـذا مـا يقـــر ه إمــام اإلماميــة االثنــي عشــرية النوبختــي حيــث 
ــد قـوم فرجعـوا عـن اإلسـالم ودعـت بنـو حنيفـة إلـى نبـو ة مسـيلمة وقـد  يقول ((وارت
آـان ادعـى النبـوة فـــي حيــاة رســول اهللا �������������������� فبعــث أبــو بكــر إليــهم الخيــول 
عليها خــالد بـن الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي فقاتلـهم وقتـل مسـيلمة وقتـل مـن قتـل 
ورجـع مـن رجـع منـهم إلـى أبـي بكـر فسـموا أهـل الـردة ولـم يـــزل هــؤالء جميعــا  
ـــوا علــى عثمــان أمــورا  أحدثــها وصــاروا بيــن خــاذل  علـى أمـر واحـد حتـى نقم

                                                           
(29) مـروج الذهـــب للمســعودي جـــ2 ص (344 ـ 345). 
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(31) تـاريخ الطـبري جــ2 ص (702) سـنة 35 هــــ 



ــتزعم  وقـاتل إال خاصـة أهـل بيتـه وقليـال  مـن غـيرهم حتـى قتـل ))(32) وآـان الـذي ي
الحملـة علـى عثمـان هـم الذيـن جـــاؤو مــن مصــر ويترأســهم الغــافقي بــن حــرب 
ــرأ  العكبـي الذيـن ع رفـوا بـالمصريين، ولكـن التيجـاني ينكـر ذلـك ألنـه آمـا يدعـي ق
ــــاريخ وغيرهـــا، تجمـــع علـــى أن قتلـــة عثمـــان هـــم  التــاريخ! ولكــن آتــب الت
المصري ـون، راجـــع تــاريخ الطــبري(33) ، وابــن األثــير(34)، والتمــهيد والبيــان(35)، 
ومـروج الذهـب(36)، والبدايـة والنهــــاية(37)، وطبقــات ابــن ســعد(38)، وشــرح نهـــج 
البالغــة البــن أبــي الحـــــديد(39)، واالستيعــــاب البـــن عبـــد الـــبر(40)، والتـــاريخ 
ـــد ذلــك أتســاءل والقــر اء أي تــاريخ  االسـالمي(41)، والفتـوح البـن األعثــم(42) . وبع
قـرأ التيجـاني؟ أعتقـد أنـه قـــرأ حقــا  التــاريخ ولكــن ليــس أي تــاريخ، إنــه تــاريخ 

الحمقـى والمغف ليـــن!! 
ـــة عثمــان أم المؤمنيــن عائشــة ( وفــي مقدمتــهم أم  3ـ ثـم يدعـي أن  فـي مقدمـة قتل
المؤمنيــن عائشــة التــي آــانت تنــادي بقتلــه واباحــة دمــه علــى رؤوس األشـــهاد 
ــول ( اقتلـوا نعثـال  فقـد آفـر ) ثـم يعـزو هـذا القـول بالـهامش: إلـى الطـبري  فكانت تق

وابن األثير والعقــد الفريـد ولسـان العـرب وتـاج العـروس،  فـأقول: 
أـ هــذه الروايـة التـي تزعـم أن عائشـة قـالت ذلـك مدار هـا عـلى نصـــر بــن مزاحــم 
قـال فيـه العقيلــي (( آـان يذهـب إلـى التشـيع وفـي حــديثه اضطـراب وخطـأ آثــــير 
ــــلد، ترآــوه وقــال أبــو خيثمــة: آــان آذابـــا ،  ))(43)، وقـال الذهــبي (( رافضـي ج
وقــال أبـو حـاتم: واهـي الحديـــث، مــتروك، وقــال الدارقطنــي: ضعيــف ))(44)، (( 
وقـال الجوزجـاني: آـان نصـر زائفـا  عـن الحـق مـــائال ، وقــال صــالح بــن محمــد: 
ـــال الحــافظ أبــي الفتــح  نصـر بـن مزاحـم روى عـن الضعفـاء أحـاديث منـاآير، وق
محمـد بـن الحسـين: نصـر بـن مزاحـم غــال فــي مذهبــه ))(45)، وعلــى ذلــك فــهذه 
ــــول عليـــها وال يلتفـــت إليـــها إضافـــة إلـــى مخالفتـــها للروايـــات  الروايــة ال يع

ــها.  الصحيحـة الناقضـة ل
                                                           
(32) فـرق الشـــيعة للنوبختــي ص (4). 

(33) تـاريخ الطـــبري جـــ3 ص (36). 

(34) ابـن األثـير تحـت سـنة 35 هــ جـــ3 ص (46). 

(35) التمهيــد والبيــان فــي مقتـل الشـهيد عثمـان لمحمـــد بــن يحيــى المالقــاني ص (109 ـ 118) تحــت ( ذآــر 

ــان ).  حصـار عثم
(36) مروج الذهب للمسعودي الشيعي جـ2 خالفة عثمان بن عفان ص (343). 

(37) البداية والنهاية تحت ( دخلت ستة وثالثين ففيها مقتل عثمان ) جـ7 ص (177). 

(38) الطبقات تحت ( ذآر المصريين وحصر عثمان رضي اهللا عنه ) جـ3 ص  (64). 

ــع  (39) شرح نهج البالغة البن أبي الحديد تحت ( في خروج أهل مصر والكوفة والبصرة على عثمان ) إلى (  من

عثمان الماء وآيفية قتله ) جـ1 ص (162 ـ 167). دار الفكر ـ بيروت.  
(40) االستيعاب ـ ذآر عثمان بن عفان جـ3 ص (1037 ـ 1053).  

(41) التاريخ االسالمي لمحمود شاآر جـ3 الباب الثالث عثمان بن عفان. 

(42) الفتوح جـ1 ص (44) تحت ( ذآر وصول المصريين إلى المدينة ). 

(43) الضعفاء للعقيلي جـ4 ص (300) رقم (1899). 

(44) الميزان للذهبي جـ4 ص (253) رقم (9046). 

(45) تاريخ بغداد للبغدادي جـ13 ص (283). 



ب ـ الروايـات الصحيحـة الثابتـة تظـــهر أن عائشــة تــألمت لمقتــل عثمــان ودعــت 
علـى قاتليـه، فعـن مسـروق ـ تـابعي ثقـة ـ قـال (( قـالت عائشـــة: ترآتمــوه آــالثوب 
ـــح الكبــش، قــال مســروق: فقلــت  النقـي مـن الدنـس، ثـم قربتمـوه تذبحونـه آمـا يذب
هـذا عملـك آتبـت إلـى النـاس تأمرينـهم بـــالخروج عليــه، فقــالت عائشــة: والــذي 
ـــت إليــهم بســواد فــي بيــاض حتــى  آمـن بـه المؤمنـون وآفـر بـه الكـافرون مـا آتب
ـــه آتــب علــى لســانها ))(46)،  جلسـت مجلسـي هـذا. قـال األعمـش: فكـانوا يـرون أن
ـــي مقتــل عثمــان ـ  وأخـرج أحمـد فـي فضائلـه عـن عائشـة أنـها آـانت تقـول ـ أي ف
ـــا أحببــت أن  ((  ليتنـي آنـت نسـيا  منسـيا  فأمـا الـذي آـان مـن شـأن عثمـان فـواهللا م
ينتـهك مـن عثمـان أمـر قـط إال انتـهك منـــي مثلــه حتــى لــو أحببــت قتلــه قتلــت .. 
))(47)، وروى ابـن شـبة عـن طلـق بـن ح ش ـان قـال (( قلـت لعائشـة: فيـــم قتــل أمــير 
المؤمنيـن عثمـان؟ قـالت: قتـل مظلومــا ، لعــن اهللا قتلتــه ))(48)، وأخــرج أحمــد فــي 
الفضـائل عـن سـالم بـن أبـي الجعـد قـال (( آنـا مـع ابـن حنيفـة فـــي الش ــعب فســمع 
ــــير  رجــال  ينتقــص وعنــده ابــن عبــاس، فقــال: يــا بــن عبــاس! هــل ســمعت أم
المؤمنيـن عشـية سـمع الضجـة مـن قبـل المربـد فبعـث فـالن بـن فـالن فقـال: اذهــب 
ـــال: هــذه عـــائشة تلعــن قتلــة عثمــان والنــاس  فـانظر مـا هـذا الصـوت؟ فجــاء فق
ـــة  يؤم نـون فقــال علـي : وأنـا ألعـن قتلـة عثمــان فـي السـهل والجبـل، اللـهم العـن قتل
ـــه  عثمـان، اللهــم العــن قتلـة عثــمان فـي السـهل والجبـل، ثـم أقبـل ابـن الحنيفـة علي
ـــا فــي  وفــي ابـن عبــاس شاهــدا عــدل؟ قلنــا؟ بلـى! قـال: قـد آـان  وعلينا فقـال: أم

ــذا ))(49).   ه
ت ـ المعلـــوم عنــد جميـــع المؤرخـــين أن عائشــة خرجــت تطــالب بــدم عثمــــان 
ــول  فكيـف يوفـق بيـن موقفـها هـذا وقولـها ( إقتلـوا نعثـال فقـد آفـر )؟! إال أن هـذا الق

آـذب صريـح عليــها. 
ـــير ومحمــد بــن أبــي بكــر وغــيرهم مــن  4ـ وأمـا قولـه ( آذلـك نجـد طلحـة والزب
مشـاهير الصحــابة (!!) وقــد حـاصروه ومنعـوه مـن شـرب المـــاء ليجــبروه علــى 

ــول:  االسـتقاله ). وجوابـا  علـى ذلـك أق
أ ـ أمـا أن محمــد بـن أبـي بكـر مـن مشـاهير الصحــــابة فــهذا أمــر ثــابت ال يمكــن 
إنكـاره ألنـه مـن أآـثر المصــاحبين للنبــي �������������������� إذ صاحبـــه مــا يقــرب األربعــة 
أشـهر!؟ ألن النبـي �������������������� توف ـي ولـم يتـم محمـد بـن أبـي بكـر مـــن عمــره أربعــة 

أشـهر!!!؟ فيالـه مـن صحـابي مشــهور؟!؟ 
ب ـ أمـا أن طلحــة والزبـير قـد حــاصرا عثمـان ومنعـوه مـن شـــرب المــاء!؟ فــهذا 
مـن الميـن الفاضــح، فـأين النقـل الثـــابت؟ ومــا هـــو المصــدر الــذي اســتقى منــه 

                                                           
(46) البداية والنهاية البن آثير جـ7 ص (204) وقال: هذا إسناد صحيح إليها. 

(47) فضائل الصحابة ألحمد جـ1 ص (462) وقال محققه: إسناده صحيح. 

(48) التاريخ الكبير للبخاري جـ4 ص (358) باسناد حسن وانظر عصر الخالفة ص (397). 

(49) المصنف البن أبي شيبة جـ8 آتاب الجمل ص (712) باسناد صحيح 



ـــذه  التيجـــاني آذبــه  هــذا؟ وأنــا أتحــد اه بــأن يــأتي بمصــدر واحــد يذآــر مثــل ه
ــن بعـدا  لـه!  التر هات، ولك

ت ـ الروايـات الصحيحـة الثابتـة تبيـن أن طلحـة والزبـير تأل مـــا لقتــل عثمــان غايــة 
األلـم بـل وحـاوال الدفـاع عنـه فعـن أبـي حبيبـة قـال (( بعثنـــي الزبــير إلــى عثمــان 
وهـو محصـور، فدخلـت عليـه فـي يـوم صـائف وهـو علـى آرسـي، وعنـده الحســـن 
بـن علـي ، وأبـو هريـرة، وعبـد اهللا بـن عمـر، وعبـد اهللا بـن الزبـــير، فقلــت: بعثنــي 
إليك الزبير بـن العـوام وهـو يقرئـك السـالم ويقـول لـك: إنـي علـى طـاعتي لـم أبـد ل 
ـــت الــدار معــك وآنــت رجــال  مــن القــوم، وإن شــئت  ولـم أنكـث، فـإن شـئت دخل
أقمـت، فـإن  بنـي عمـرو بـن عـوف وعدونـي أن يصبحـوا علـى بـابي، ثـــم يمضــون 
علـى مـا آمرهـم بـه. فلمـا ســـمع الرســالة قــال: اهللا أآــبر، الحمــد هللا الــذي عصــم 
أخـي، أقرئـه الســـالم ثــم قــل لــه: إن يدخــل الــدار ال يكــن إال رجــال  مــن القــوم، 
ومكـانك أحـب  إلـي ، وعسـى اهللا أن يدفـع بـك عن ـي، فلمـا سـمع الرسـالة أبـو هريــرة 
ـــا ســمعت أذنــاي مــن رســول اهللا �������������������� ؟ قــالوا: بلــى،  قـام فقـال: أال أخـبرآم م
قـال: أشـهد لسـمعت رسـول اهللا �������������������� يقـــول: تكــون بعــدي فتــن وأمــور، فقلنــا: 
فـأين المنجـى منـها يـا رسـول اهللا؟ قـال: إلـى األميـن وحزبـه، وأشـــار إلــى عثمــان 
بـن عفـان. فقـام النـاس فقـالوا: قـد أمكننـــا البصــائر، فــأذن لنــا فــي الجــهاد؟ فقــال 
عثمـان: أعـزم علـى مـن آـانت لـي عليـــه طاعــة أال يقــاتل ))(50) وروى الداقطنــي 
ـــالس فــي  فـي فضـائل الصحابـة (( أن عثمـان أشـرف علـى المسـجد، فـإذا طلحـة ج
ـــل تعلــم أن رســول  شـرق المسـجد، قـال: يـا طلحـة قـال: لبيـك قـال: نشـدتك بـاهللا ه
اهللا �������������������� قـال: مـن يشـتري قطعـة يزيدهـا فـــي المســجد، فاشــتريتها مــن مــالي، 
ــــال: يــا طلحـــة قــال: لبيــك، قــال: نشــدتك باللـــه هــل  قـال طلحـة: اللـهم نعـم، فق
تعلمنـي حملـت فـي جيـش العسـرة علـــى مائــة؟ قــال طلحــة: اللــهم نعــم، ثــم قــال 

ـــا  ))(51).   طلحـة: اللـهم ال أعلـم عثمـان إال مظلوم
ــــدم  جـــ ـ ال يختلــف إثنــان فــي أن طلحــة والزبــير آانــا مــن أوائــل المطــالبين ب
عثمـان، واالقتصـاص مـن قاتليـه، ولـم يخرجـا، إال لـهذا السـبب، فليـــت شــعري إن 
ـــى قتــل عثمــان، والمشــارآين فــي حصــاره فمــا معنــى  آانـا مـن المحرضيـن عل

ــة؟!  موقفـهما ممـن يريـدون قتالـهم وهـم يشـارآونهم فـي الجريم
5ـ ثـم يقـول ( ويحــدثنا المؤرخــون أن الصحــابة هـم الذيـن منعـوا دفـن جث تـــه فــي 
مقــابر المســلمين، فدفــن فــي ( حــش آوآــب ) بــدون غســل وال آفــن )!؟ وفـــي 
موضـع آخـر يقـول ( وتحقـق لـدي مـا قالـه المؤرخـون مـن أنـه دفـن بحـش آوآـــب 

وهـي أرض يهوديـــة) 
ـــذا التيجــاني أن يصــور الصحابــة علــى أنــهم مجموعــة مــن الرعــاع  أ ـ يريـد ه
ـــن أن يدفــن  والـهمج الذيـن يقتلـون بعضـهم بعضـا ، بـل ويمنعـون خـيرة الصحابـة م

                                                           
(50) الفضائل ألحمد جـ1 ص (511 ـ 512 ) قال المحقق: اسناد صحيح. 

(51) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة جـ2 ص (24). 



مثــل بــاقي المســلمين، فيضعونـــه فـــي قـــبره دون غســـل وال تكفيـــن!! وأنـــا ال 
أسـتغرب هـذا القـول مـن هـذا المـهتدي، ألنـه لـم يشـعر قلبـه يومـــا  بمحب ــة صحابــة 
النبـي �������������������� ، وأحـب  أن أعلمـه أن هـذه األفعـــال التــي يريــد إلصاقــها بصحابــة 
ـــهم، وآيــف ال وهــم أحفــاد عبــد اهللا بــن  النبـي �������������������� هـي أولـى بطباعـهم وأفعال

سـبأ اليـهودي راعـي الفتنـة األولــى! 
ب ـ أمـا ادعـاؤه بـأن الصحابـة منعـوا دفنـه فـي مقـــابر المســلمين فدفــن فــي حــش 
آوآـب وهـي أرض يهوديـة فـــال يــدل  إال علــى جهلــه المطبــق ألن حــش آوآــب 
ليسـت أرض يهوديـة، ولـم تكـــن آذلــك إطالقــا ، ألن حــش بمعنــى البســتان، وقــد 
اشـتراه عثمـان مـن آوآـب وهـو رجـل مـن األنصـــار(52) وعندمــا توفــي دفــن فــي 

بستانه الذي اشتراه من مالـه، فـأي شـيء فـي ذلـك؟  
ثـم يضيـف قـائال  (( وتحقـق لـدى مـا قالـه المؤرخـون مـن أنـه دفـــن بحــش آوآــب 
ــــه فـــي بقيـــع رســـول اهللا، ولم ـــا  وهــي أرض يهوديــة ألن المســلمين منعــوا دفن
ـــى الخالفــة اشــترى تلــك األرض مــن اليــهود  اسـتولى معاويـة بـن أبـي سـفيان عل
(!!!) وأدخلـها فـي البقيـع ليدخـل بذلـك قـبر ابـن عمـه عثمـــان فيــها والــذي يــزور 

البقيع حتى اليوم سـيرى هـذه الحقيقـة بـأجلى مـا تكـون ))(53). وأنـا أقـول:  
ـــة هــل آــان اليــهود موجوديــن فــي مدينــة   لـو سـألت طفـال  فـي المرحلـة اإلبتدائي
رسـول اهللا �������������������� فـي عـهد الخلفـــاء الراشــدين، فســيجيبك باســترخاء بــالطبع ال، 
ألن النبـي �������������������� أجـــالهم عــن المدينــة، ومــن ثــم أجالهــم عمــر مــن الجزيــرة 

ـــى الدآتــوراه!؟  آلـها فتـاهوا فـي األرض، فسـبحان اهللا ويقولـون: حـاصل عل
ثـم يقـول (( وبالمناسـبة أذآـر هنـا قص ـــة طريفــة ذآرهــا بعــض المؤرخيــن ولــها 
ــــي شـــرحه لنـــهج  عالقــة بموضــوع اإلرث. قــال ابــن أبــي الحديــد المعــتزلي ف
ـــه أن  البالغـة: جـاءت عائشـة وحفصـة ودخلتـا علـى عثمـان أيـام خالفتـه وطلبتـا من
ـــهما مــن رســول اهللا (ص). وآــان عثمــان متكئــا  فاســتوى جالســا   يقسـم لـهما ارث
وقـال لعائشـة: أنـــت وهــذه الجالســة جئتمــا بــأعرابي يتطــه ر ببولــه وشــهدتما أن 
رسـول اهللا (ص) قـال: نحـن معشـر األنبيـاء ال نـــورث فــإذا آــان الرســول حقيقــة 
ال يـور ث فمـاذا تطلبـان بعـد هـذا، وإذا آـان الرســـول يــور ث لمــاذا منعتــم فاطمــة 

ــت مـن عنـده غاضبـة وقـالت: أقتلـوا نعثـال  فقـد آفـر ))(54) أقـول:  حقها؟ فخرج
1ـ فتحــت شــرح النــهج فــي الجــــزء الســـادس عشـــر ص (220ـ 223 ) ـ آمـــا 
أشـــار بالــهامش ـ فلــم أجـــد لــهذه الروايــة المكذوبــة أثــرا ! ولكــن وجــدت هـــذه 
الروايـة (( عـــن مــالك عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة: أن أزواج النبــي 
ـــان بــن عفــان إلــى أبــي بكــر يســأله  �������������������� وآلـه أردن لمـا توف ـي أن يبعثـن عثم

                                                           
(52) تهذيب األسماء واللغات للنووي جـ1 ص (323) والمعالم األثيرة في السنة والسيرة لمحمــد حسـن شـراب ص 

 .(101)
(53) ثم اهتديت ص (139). 

(54) ثم اهتديت ص (140). 



ـــي �������������������� ال نــورث  ميراثـهن  أو قـال ثمنـهن ، قـالت: فقل ـت  لـهن  أليـس قـد قـال النب
مــا ترآنــا صدقــة ))(55) وهــذه الروايــــة أخـــرج مثلـــها البـــخاري ومســـلم فـــي 

الصحيح، وهــي آمـا تـرى تنـاقض القصـة التـي ذآرهـا التيجـاني فـي آتابـه. 
2ـ مجـر د عـزو التيجـاني علـى شـرح النـهج البـن أبـي الحديـد ليـــس فيــه أي حجــة 
ألنـه ليـس مـــن أهــل المعرفــة بــالحديث فيضــع فــي آتابــه مــن األحــاديث غث ــها 
وثمينـها، ومـع ذلـــك فــإني لــم أســتطع العثــور علــى هــذه القصــة فــي الموضــع 
ـــوم فاألحــاديث  المشـار إليـه، وأخشـى أن تكـون مـن عندي ـات التيجـاني، وعلـى العم
الصحيحـة وسـيرة آـل مـن عائشـة وعثمـان رضـــي اهللا عنــهما تكــذ ب هــذا الخــبر 

ــد هللا.  وتـر ده والحم
ثـم يقـول (( ولمـــا جــاء عثمــان بعــده ـ أي بعــد عمــر ـ ذهــب شــوطا  بعيــدا  فــي 
ـــية والدينيــة  اإلجتـهاد فبـالغ أآـثر ممـن سـبقوه حتـى أث ـر اجتـهاده فـي الحيـاة السياس

بوجه عام فقـامت الثـورة ودفـع حياتـه ثمـن اجتـهاده ))(56)،  أقـول:  
هـذا مـن الكـــذب الظــاهر علــى عثمــان فــهؤالء األعــراب لــم يخرجــوا عليــه إال 
ـــة لــدور اليــهودي عبــد اهللا  لمـرض نفوسـهم ولـم يصيبـوا فيمـا ادعـوه عليـه، إضاف
بـن سـبأ فـــي إشــعال الفتنــة علــى عثمــان فــهؤالء هــم المتســببون بالفتنــة وليــس 
ـــاع عنــه، ولــن  عثمـان ويظـهر ذلـك فـي وقـوف الصحابـة جميعـا  مـع عثمـان والدف
أنسـى ذآـر األدلـة التـي تبي ـن أن الحـق مـع عثمـان وأن الخـارجون عليـــه هــم أهــل 
ـــاطل، فقــد أخــرج الحــاآم فــي المســتدرك وأحمــد فــي الفضــائل عــن  الفتنـة والب
ـــو أمــي أبــو حبيبــة أنــه دخــل الــدار وعثمــان  موسـى بـن عقبـة قـال (( حدثنـي أب
محصـور فيـها، وأنـه سـمع أبـا هريـرة يسـتأذن عثمـان فـي الكـــالم فــأذن لــه، فقــام 
ـــم  فحمــد اهللا وأثنــى عليــه، ثــم قــال: إنــي ســمعت رســول اهللا �������������������� يقــول: إنك
تلقـون بعـدي فتنـة واختالفـا ، فقـال لـه قـائل مـــن النــاس: فمــن لنــا يــا رســول اهللا؟ 
فقـال: عليكـم بـــاألمين وأصحابــه، يعنــي عثمــان ))(57)، وفــي صحيــح مســلم مــن 
ــال:  حديـث أبـي موسـى األشـعري فـي جـزء منـه عندمـا جـاء عثمـان بـن عفـان (( ق
ـــال: افتــح لــه وبش ــره بالجنــة علــى بلــوى تكــون، قــال:  فجلـس النبـي �������������������� فق
ـــان، قــال: ففتحــت وبشــر ته بالجنــة، قــال: وقلــت  فذهبـت فـإذا هـو عثمـان بـن عف
ـــال: ذآــر  الـذي قـال، فقـال: اللـهم صـبرا ،أو اهللا المسـتعان ))(58)، وعـن ابـن عمـر ق
ـــل هــذا فيــها مظلومــا  )) لعثمــان بــن عفــان(59)  الرسـول �������������������� فتنـة فقـال (( يقت
وروى أحمـد فـي الفضـائل عـن آعـب بـن ع جـرة قـــال (( ذآــر رســول اهللا �������������������� 

                                                           
(55) شرح نهج البالغة جـ4 ص (82) تحت ( في األخبار الواردة في فدك وما صنع فيها ) أما الطبعة التي اعتمـد 

عليها ويعزوها إلى جـ16 فهي غير الطبعة التي أعتمدت عليها ولكنــي رجعـت إلـى الطبعـة المذآـورة فـي الجـزء 
والصفحة التي أشار إليها المؤلف فلم أجد لها أثرا  أيضا . 

(56) ثم اهتديت ص (167). 

(57) فضائل الصحابة ألحمد جـ1 ص (451) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(58) سنن الترمذي آتاب المناقب ـ باب ـ مناقب عثمان برقم (3710) وراجع صحيح البخاري برقم (3492). 

(59) سبق الحديث ص (337 ـ 338). 



ــها، ثـم مـر رجـل مقن ـع فـي ملحفـة فقـال: هـذا يومئـذ علـى الحـق،  فتنة فقر بها وعظ م
فـانطلقت مسـرعا  فـأخذت بضبعيـــه فقلــت: هــذا يــا رســول اهللا؟ قــال: هــذا، فــإذا 
عثمـــان بــن عفــان ))(60)، فــهل بعــد ذلــك ال زال يظــن التيجــــاني أن اجتـــهادات 
عثمـان الباطلـة! هـي السـبب فــي الفتنـة عليـــه؟ فــهنيئا  للتيجــاني وقوفــه مــع أهــل 

الفتنة ضــد  أهـل السـنة! 
ــــي  وأخــيرا : فــهذا هــو عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه، ثــالث أصحــاب النب
�������������������� مــن حيــث المنزلــــة، والـــذي شـــهد لـــه النبـــي �������������������� بالجنـــة، وهـــو 
ـــل فــي الكــرم واالنفــاق، فكــان لــه فضــل  الصحـابي الحيـي  الـذي ضـرب بـه المث
ــــه وقـــفا   توســيع مســجد رســول اهللا ��������������������  بمالــه واشــترى بــئر رومــة، وجعل
ـــال ((  للمسـلمين، وجـهز جيـش العسـرة للمسـلمين، وعـن عبـد الرحمـن بـن سـمرة ق
ـــي موضــع  جـاء عثمـان إلـى النبـي �������������������� بـألف دينـارـ قـال الحسـن بـن واقـع: وف
آخر من آتـابي: فـي آمـه ـ حيـن جـه ز جيـش العسـرة فنثرهـا فـي حجـره، قـال عبـد 
ـــول: مــا ضــر  عثمــان مـــا  الرحمـن: فرأيـت النبـي �������������������� يقل بـها فـي حجـره ويق
عمــل بعـد اليـوم، مرتيـن ))(61)، وهـذه حقيقـة ال يسـتطيع أحـد إنكارهـا حتـى هــــداة 
التيجـاني أنفسـهم فـهذا أبـو الفتـح األربلـي ـ مـن علمـاء اإلماميـة ـ يـورد فـــي آتابــه 
( آشـف الغمـة ) قصـة زواج علـى بـن أبـي طـالب مـــن فاطمــة رضــي اهللا عنــهما 
مثبتـا  مسـاعدة عثمـان لعلـي فـي زواجـه مـن فاطمـة (( ... قـال علـي فـــأقبل رســول 
اهللا (ص) فقـال: يـا أبـا الحســـن انطلــق اآلن فبــع درعــك وأت بثمنــه حتــى أهــيء 
ـــي: فــانطلقت وبعتــه باربعمائــة درهــم  لـك والبنتـي فاطمـة مـا يصلحكمـا، قـال عل
سـود هجريـة مـن عثمـان بـن عفـان رضـــي اهللا عنــه، فلمــا قبضــت الدراهــم منــه 
ـــت أولــى بــالدرع منــك وأنــت أولــى  وقبـض الـدرع منـي قـال: يـا أبـا الحسـن ألس
ـــة منــي إليــك، فأخـــذت الــدرع  بـالدراهم منـي؟ فقلـت: بلـى، قـال: فـإن الـدرع هدي
والدراهــم وأقبلــت إلــى رســول اللـــه ( ص )، فطرحــت الــدرع والدراهـــم بيــــن 
يديــه وأخبرتـه بمـا آــان مـن أمــر عثمـان فدعــا لـه بخـير ...))(62)!، ويثبـت أيضــا  
حـب األئمـــة اإلثنــي عشــر لعثمــان وتعظيمــهم لشــأنه فــيروي عــن اإلمــام زيــن 
العـابدين علـي بـن الحسـن أنـه (( قـدم عليـه نفـر مـن أهـل العـراق فقـــالوا فــي أبــي 
بكـر وعمـر وعثمـان رضـي اهللا عنـــهم، فلمــا فرغــوا مــن آالمــهم، قــال لــهم: أال 
تخــبروني أنتــم { المــهاجرون األولــون الذيــن أخرجــوا مــن ديــــارهم وأموالـــهم 
يبتغـون فضـال مـن اهللا ورضوانـا وينصـــرون اهللا ورســوله أولئــك هــم الصــادقون 
} ؟ قـالوا: ال، قـال: فـأنتم { الذيـن تبـوأوا الـدار واإليمـــان مــن قبلــهم يحبــون مــن 
هـاجر إليـهم وال يجـدون فـي صدورهـم حاجـة ممـا أوتـوا ويؤثـــرون علــى أنفســهم 
ولـو آـان بـهم خصاصـة } ؟ قـالوا: ال، قـال: أمـــا أنتــم قــد تــبرأتم أن تكونــوا مــن 

                                                           
(60) فضائل الصحابة ألحمد جـ1 ص (450) وقال المحقق: اسناده صحيح. 

(61) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3701) وراجع صحيح الترمذي برقم (2920). 

(62) آشف الغمة لألربلي جـ1 ص (368 ـ 369) تحت ( في تزويجه فاطمة عليها السالم ). 



أحــد هذيـن الفريقيـن وأنـــا أشــهد أنكــم لســتم مــن الذيــن قــال اهللا فيــهم { والذيــن 
ـــا وإلخواننــا الذيــن ســبقونا باإليمــان وال  جــاءوا مـن بعدهـم يقولـون ربنـا اغفـر لن
تــجعل فــي قلوبنــا غــال للذيـن أمنـوا } أخرجـــوا عنــي فعــل اللـــه بكــم! ))(63)؟!، 
فـهل بعـد ذلـك االعـتراف بفضـائل عثمـان مـن السـنة والشـــيعة يدعــي التيجــاني أن 

ــرام؟!  اهللا هـداه للطعـن بـه وبالصحابـة الك

                                                           
(63) المصدر السابق جـ2 ص (291) تحت ( في فضائل اإلمام زين العابدين ). 



الباب التاسع: 
مبحــث مطاعـــن التيجـانـــي فـــي أم المؤمنـــين عـــائشة بنــت أبــي بكـــر والـــرد 

عليه في ذلك:  
ـــأن تكــون زوجــة لخــير  أم المؤمنيـن عائشـة رضـي اهللا عنـها شـرفها اهللا سـبحانه ب
خلــق اهللا محمــد �������������������� نــالت مــــن هـــذا المجـــترىء الكـــذ اب أشـــد المطـــاعن 
وأعظمـها وهـا أنـا سـوف أسـرد هـذه المطـاعن رادا  عليـــه وذابــا  عــن خــير نســاء 
األرض التــي قــال عنــها الرســــول �������������������� (( فضــــل عــــائشة علـــى النســــاء، 
ـــوت أن   آفضــل الثريــد علـى سـائر الطعـام ))(1)، وقـال لـها (( إنـه ل ي ـهو ن علـي  الم

ــق:  أ ريت ـك  زوجتـي فـي الجنـة، يعنـي عائشـة ))(2) فـأقول وبـاهللا التوفي
أوال ـ ادعـى التيجـاني علـى عائشـة أنـها أول مـن غـير فـي الصـالة وقـد فنـــدت هــذه 

الحجـة المكذوبـة فـي موضعـها فلـــتراجع(3). 
ثانيا ـ  ادعــاء التيجـاني علـى عائشـة فـي الفتنـة والـرد عليـه فـي ذلـك: 

يقـول التيجـاني (( ونتسـاءل عـن حـرب الجمـــل التــي أشــعلت نارهــا أم المؤمنيــن 
ـــرج أم المؤمنيــن عائشــة مــن  عائشـة إذ آـانت هـي التـي قادتـها بنفسـها، فكيـف تخ
بيتــها التــي أمرهــا اهللا باإلســتقرار فيــه بقولــه تعــالى { وقــرن فــي بيوتكــــن  وال 
ـــأي حــق اســتباحت أم المؤمنيــن قتــال  تـبر جن تـبر ج الجاهليـة األولـى }. ونسـأل ب
ـــي آــل مؤمــن ومؤمنــة. وآالعــادة  خليفـة المسـلمين علـي بـن أبـي طـالب. وهـو ول
وبكـل بسـاطة يجيبنـا علماؤنـا بأنـها ال تحـب اإلمـام عليـا  ألنـه أشـــار علــى رســول 
اهللا بتطليقــها فــي حادثــة الفــك، ويريــد هــؤالء إقناعنــا بـــأن هـــذه الحادثـــة ( إن 
صح ـت ) وهـي إشـارة علـي علـى النبـي بتطليقـــها آافيــة بــأن تعصــي أمــر رب ــها 
وتـهتك ســـترا  ضربــه عليــها رســول اللـــه، وترآــب جمــال  نــهاها رســول اهللا أن 
ترآبــه وحذ رهــا أن تنبحـــها آــالب الحـــواب، وتقطــع المفاســــات البعيـــدة مــــن 
المدينــة إلـى مكـة ومنهــا إلـى البصـــرة، وتســتبيح قتـــل األبريــاء ومحاربــة أمــير 
المؤمنيـن والصحــابة الذيــن بايعــوه، وتسـب ب فـي قتـل ألـوف المسـلمين آمـــا ذآــر 
ـــا  الــذي أشــار بتطليقــها ومــع  ذلـك المؤرخـون آـل ذلـك ألنـها ال تحـب  اإلمـام علي

ــي ))(4)،  أقـول:   ذلك لم يطلقها النب
1ـ إن أهـل السـنة فـي هـذا البـاب وغـيره قـائمون بالقسـط شـــهداء هللا، وقولــهم حــق 
ـــهم مــن التناقضــات الشــيء الكثــير ـ  وعـدل ال يتنـاقض. وأمـا الرافضـة ففـي اقوال
ـــك أن أهــل الســنة عندهــم  وقـد ذآرنـا أمثلـة آثـيرة مـن آتـاب التيجـاني نفسـه ـ وذل
ـــهات المؤمنيــن: عائشــة وغيرهــا، وأبــو  أن أهـل بـدر آلـهم فـي الجنـة، وآذلـك أم
ـــاء،  بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي  وطلحـة والزبـير هـم سـادات أهـل الجنـة بعـد األنبي

                                                           
(1) صحيح البخاري آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ فضل عائشة برقم (3559) عن أنس بن مالك. 

(2) زوائد الزهد لحسين المروزي جـــ2 ص (207) وأحمـد فـي المسـند مختصـرا  جــ9 برقـم (25130) ص (467) 

وانظر السلسلة الصحيحة جـ6 برقم (2867) 
(3) راجع الكتاب ص (132). 

(4) ثم اهتديت ص (117). 



وأهـل السـنة يقولـون: إن أهـل الجنـة ليـس مـن شـرطهم سـالمتهم عـن الخطـــأ، بــل 
ـــًا صغــيرًا أو آبــيرًا ويتــوب  وال عـن الذنـب، بـل يجـوز أن يذنـب الرجـل منـهم ذنب
ـــذا أصلــهم فيقولــون: مــا يذآــر  منـه، وهـذا متفـق عليـه بيـن المسـلمين.وإذا آـان ه
عـن الصحابـة مـن السـيّئات آثـير منـــه آــذب، وآثــير منــه آــانوا مجتــهدين فيــه، 
ولكن لم يعــرف آثـير مـن النـاس وجـه اجتـهادهم، ومـا قـّدر أنـه آـان فيـه ذنـب مـن 
ـــنات ماحيــة، وإمــا بمصــائب  الذنـوب لـهم فـهو مغفـور لـهم: إمـا بتوبـة، وإمـا بحس
مكّفـرة، وإمـا بغـير ذلـك، فإنـه قـد قـام الدليـل الـذي يجـب القـول بموجبـه: أنـهم مـــن 
أهـل الجنـة، فـامتنع أن يفعلـوا مـا يوجـب النـار ال محالـة، وإذا لـم يمـــت أحــد منــهم 
ــا  علـى موجـب النـار لـم يقـدح مـا سـوى ذلـك فـي اسـتحقاقهم الجنـة. ونحـن قـد علمن
أنـهم مـن أهـل الجنـة، ولـو لـم يعلـم أن أولئـك المعينيـن  فـي الجنـة لـــم يجــز لنــا أن 
ـــار، فــإن هــذا ال يجــوز  نقـدح فـي اسـتحقاقهم للجنـة بـأمور ال نعلـم أنـها توجـب الن
فـي آحـاد المؤمنيـن الذيـن لـم يعلـم أنـهم يدخلـون الجنـــة، ليــس لنــا أن نشــهد ألحــد 
منـهم بالنـار ألمـور محتملـة ال تـدل علـى ذلـك، فكيـف يجـوز مثـل ذلـــك فــي خيــار 
ـــناته  المؤمنيــن، والعلــم بتفــاصيل أحــوال آــل واحــد منــهم باطنــًا وظــاهرًا وحس
ـــه؟! فكــان آالمنــا فــي ذلــك آالمــًا  وسـيئاته واجنهاداتـه، أمـر يتعـذر علينـا معرفت
ـــال علــم حــرام، ولــهذا آــان اإلمســاك عمــا شــجر بيــن  فيمـا ال نعلمـه، والكـالم ب
الصحابـة خـيرًا مـن الخـوض فـي ذلـك بغـير علـم بحقيقـــة األحــوال، إذ آــان آثــير 
ـــو لــم يكــن فيــه  مـن الخـوض فـي ذلـك ـ أو أآـثره ـ آالمـًا بـال علـم، وهـذا حـرام ل
هـوًى ومعارضـة الحـق المعلـوم، فكيـــف إذا آــان آالمــًا بــهوًى يطلــب فيــه دفــع 
الحـق المعلـوم؟! فمـن تكّلـم بـهذا البـاب بجـهل أو بخـالف مـا يعلـم مـــن الحــق آــان 
مسـتوجبًا للوعيـد، ولـو تكّلـم بحـــق لقصــد إتبــاع الــهوى ال لوجــه اهللا تعــالى، أو 
ــه  يعـارض بـه حقـًا آخـر لكـان أيضـًا مسـتوجبًا للـّذم والعقـاب، ومـن علـم مـا دل علي
القــرآن والســنة مــن الثنــاء علــى القــوم، ورضــى اهللا عنــهم واســتحقاقهم الجنـــة 
ـــير أمـــة أخرجــت للنــاس، لــم يعــارض هــذا  وأنـهم خـير هـذه األمـة التـي هـي خ
المتَيقَّـن المعلـوم بـأمور مشـتبهه: منـها مـاال يعلـــم صحتــه ومنــها مــا يتبيــن آذبــه، 
ــم آيـف وقـع ومنـها مـا يعلـم عـذر القــوم فيـه، ومنـها مـا يعلـم توبتـهم  ومنها ماال يعل
منه، ومنها مـا يعلـم أن لـهم مـن الحسـنات مـا يغمــره، فمـن سـلك سـبيل أهـل السـنة 
اسـتقام قولـه وآـان مـن أهـل الحــق واالسـتقامة واالعتـدال، وإال حصـل فـي جــــهل 

وآـذب وتنـاقض آحـال هـؤالء الضـــالل ))(5).  
2ـ أمـا أن عائشـة أشـعلت حـرب الجمـــل فــهذا مــن أبيــن الكــذب، ألن عائشــة لــم 
تخــرج للقتــال، بــل خرجــت لإلصــالح بيــن المســلمين واعتقــدت فــي خروجـــها 
ــــك ندمـــت علـــى  مصلحـــة ثــم ظهـــر لــها أن عـــدم خـــروجها هـــو األســلم لذل
ـــها قــالت (( وددت أنــي آنــت غصنــا رطبــًا ولــم أســر  خروجـها، وثبـت عنـها أن
مسـيري هـذا ))(6) وعلـــى فــرض أن عـائشـــة قــاتلت علــّي مــع طلحــة والزبــير، 

                                                           
 (5) منهاج السنة جـ4 ص (309 ـ 313) بتصرف. 

(6) مصنف ابن أبي شيبة جـ8 آتاب الجمل ـ في مسير عائشة ص (718). 



ـــأصلحوا  فـهذا القتـال يدخـل فـي قولـه تعـالى { وإن طائفتـان مـن المؤمنيـن اقتتلـوا ف
ــإن بغـت إحداهـا علـى األخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أمـر اهللا  بينهما ف
فــإن فــاءت فــأصلحوا بينــهما بــالعدل وأقســطوا إن اهللا يحــب المقســـطين، إنمـــــا 
ــــهم  المؤمنـــون إخـــوة فأصلـــحوا بيــن أخـــوْيُكم } ( الحجــرات 9ـ 10 ) فــأثبت ل
اإليمـان مـع أنـهم قـاتلوا بعضـهم بعضـًا وإذا آـانت هـذه اآليـة يدخـل فيـها المؤمنيـــن 

ــًا.  فـاألولى دخـول هـؤالء المؤمنـون أيض
ــــين عائشــة مــن بيتــها التــي أمرهــا اللـــه  3ـ أمـا قــوله ( فكيـف تخــرج أم المؤمن
ـــه تعــالى { وقــرن فــي بيوتكــن وال تــبّرْجَن تــبرُّج الجاهليــِة  باالسـتقرار فيـه بقول

اُأللى } ) فجوابــًا علـى ذلـك أقـول: 
أ ـ أن عائشـة رضـي اهللا عنـها بخروجـها هـذا لـم تتـبرج تـبّرج الجاهليـة األولـــى! 

ـــافي الخــروج لمصلحــة مــأمور بــها،  ب ـ (( واألمـر باالسـتقرار فـي البيـوت ال ين
آمـا لـو خرجـت للحـج والعمـرة أو خرجـت مـع زوجـها فـي سـفرة، فـإن هـذه اآليـــة 
نزلـة فـي حيـاة النبـي �������������������� وقـد سـافر بـهّن رسـول اهللا �������������������� بعـــد ذلــك، آمــا 
سـافر فـي حجـــة الــوداع بعائشــة رضــي اهللا عنــها وغيرهــا، وأرســلها مــع عبــد 
ـــم، وحجــة الــوداع آــانت قبــل  الرحمـن أخيـها فأردفـها خلفـه، وأعمرهـا مـن التنعي
ـــن ثالثــة أشــهر بعــد نــزول هــذه اآليــة، ولــهذا آــان  وفـاة النبـي �������������������� بـأقل م
ـــر رضــي اهللا  أزواج النبـي �������������������� يحججـن آمـا آـّن يحججـن معـه فـي خالفـة عم
عنـه وغـيره، وآـان عمـر يوآـل بقطـــارهن عثمــان أو عبــد الرحمــن بــن عــوف، 
وإذا آــان ســفرهن لمصلحــة جــائزًا فعائشــة اعتقــدت أن ذلــك الســــفر مصلحـــة 

للمسـلمين، فتـأولت فـي ذلــك ))(7).  
4ـ أمـا ادعـاؤه أن عائشـــة اســتباحت قتــال علــّي بــن أبــي طــالب ألنــها ال تحــب 
عليـًا، والسـبب أنـه أشـار علـى رســـول اهللا �������������������� بتطليقــها فــي اإلفــك وأن هــذا 

هو جواب علماء أهــل السـنة!  فـأقول: 
أ ـ إذا آـان هـذا هـو جـواب علمـاء اهـــل الســنة فــهّال ســقت لنــا يــا تيجــاني قــوًال 
لواحـد منـهم أم أن الكـذب تجـاوز معـك أعلــى الحــدود، بحيــث ال تذآــر قضيــة إال 

وُتَطعَِّمـها بالبـاطل والبـــهتان. 
ــي  ب ـ وأمـا حديـث اإلفـك الـذي بـّرأ اهللا فيـه أم المؤمنيـن مـن فـوق سـبعة أعظـم، فف
جــزء منــه يطلــب النبــي �������������������� استشــارة بعــض أصحابــه فــي فــراق عائشــــة 
فيكـون رأي علـّي بقولـه (( لـم يضّيـــق اللـــه عليــك والنســاء ســواها آثــير، وســل 
ــها ـ  الجاريـة تصدقـك ))(8) وعلــّي بقولـه هـذا لـم يشـر عليـه بـترك عائشـة لشـيء في
ـــى النبــي �������������������� فــأحب راحتــه  معـاذ اهللا ـ ولكنـه لمـا رأى شـّدة التـأثر والقلـق عل
ـــها بعــد التحقــق مــن براءتــها، أو  فأشـار عليـه بذلـك وهـو يعلـم أنـه يمكـن مراجعت

                                                           
(7) المنهاج جـ4 ص (317 ـ 318). 

(8) جزء من حديث رواه البخاري آتاب التفسير ـ سورة النور برقم (4473) جـ4 



ـــك راحــة لــه أيضــًا ولــم يجــزم عليــه بفراقــها وهــذا  بسـؤال الجاريـة ألن فـي ذل
واضـح مـن آـالم علـّي رضـي اهللا عنـه، لذلـــك يقــول ابــن حجــر (( وهــذا الكــالم 
ـــي حملــه عليــه ترجيــح جــانب النبــي �������������������� لمــا رأى عنــده مــن  الـذي قالـه عل
القلـق والغـم بسـبب القـول الـذي قيـل، وآـان �������������������� شـديد الغـيرة فـرأى علـّي أنـــه 
إذا فارقــها ســكن مــا عنــده مــن القلــق بســببها إلــى أن يتحقــق براءتــها فيمكــــن 
ــــدهما ))(9) ويقـــول  رجعتــها ويســتفاد منــه ارتكــب أخــف الضرريــن لذهــاب أش
ـــه، ألنــه رآه  النـووي (( هـذا الـذي قالـه علـّي رضـي اهللا عنـه هـو الصـواب فـي حق
مصلحـة ونصيحــة للنبــي �������������������� فـي اعتقـاده، ولـــم يكــن ذلــك فــي نفــس األمــر 
ألنـه رأى انزعـاج النبـي �������������������� بـهذا األمـر وتقلقــه فـأراد راحــــة خــاطره وآــان 
ذلـك أهـم مـن غـيره ))(10)، وقـال الشـيخ أبــو محمـد بـن أبــــي جمــرة (( لــم يجــزم 
علـّي باإلشـارة بفراقـها ألنـه عقـب ذلـك بقولـــه ( ســل الجاريــة تصدقــك ) ففــوض 
ـــى نظــر النبــي ��������������������، فكأنــه قــال: إن أردت تعجيــل الراحــة  األمـر فـي ذلـك إل
ففارقــها، وإن أردت خــالف ذلــــك فـــابحث عـــن حقيقـــة األمـــر إلـــى أن تطلـــع 
ـــم تعلــم مــن  براءتـها، ألنـه آـان يتحقـق أن بريـرة ال تخـبره إال بمـا علمتـه، وهـي ل

عائشـة إال الـــبراءة المحضـــة))(11).  
ـــي إشــارة  5ـ أمـا قولـه ( ويريـد هـؤالء إقناعنـا بـأن هـذه الحادثـة ـ إن صحـت ـ وه
علـي علـى النبـي بتطليقـها آافيـــة بــأن تعصــي أمــر ربــها وتــهتك ســترًا ضربــه 
ـــه وحّذرهــا ان تنبحــها  عليـها رسـول اهللا، وترآـب جمـًال نـهاها رسـول اهللا ان ترآب
ـــى  آــالب الحــوأب، وتقطــع المســافات البعيــدة مــن المدينــة إلــى مكــة ومنــها إل
ــــة الذيـــن  البصــرة، وتســتبيح قتــل األبريــاء ومحاربــة أمــير المؤمنيــن والصحاب
ـــوف المســلمين آمــا ذآــر ذلــك المؤرخــون ) ويشــير  بـايعوه، وتسـبب فـي قتـل أل
ـــير والمدائنــي وغــيرهم مــن  بالـهامش إلـى هـؤالء المؤرخيـن ( الطـبري وابـن األث
المؤرخيـن الذيـن أّرخـوا حـوادث ســـنة ســت وثالثيــن للــهجرة)(12)، وجوابــًا علــى 

ذلك أقــول: 
ـــن للــهجرة لمــا  أ ـ لـو راجعنـا تـاريخ الطـبري الـذي أّرخ حـوادث سـنة سـت وثالثي
وجدناه يــروي عـن هـذه الحادثـة مثـل مـا يقـول هـذا التيجـاني، مـع أنـه يذآـر الكثـير 
مـن الروايـات التـي تتحـدث عـن وقعـة الجمـل فـيروي خـالف مـــا يقولــه التيجــاني 
ـــر أن عليــًا  ويثبـت أن عائشـة جـاءت مـع طلحـة والزبـير مـن أجـل اإلصـالح، فيذآ
يبعـث القعقـاع بـــن عمــرو إلــى أهــل البصــرة يستفســرهم عــن ســبب خـــروجهم 
((... فخــرج القعقــاع حتــى قــدم البصــرة، فبــدأ بعائشــة رضــي اهللا عنــها فســــلم 
عليـها، وقـــال: أي ُأّمــة، مــا أشــخصك ومــا أقدمــك هــذه البلــدة؟ قــالت: أي بنّيــة 

                                                           
(9) فتح الباري جـ8 ص (324) آتاب التفسير. 

(10) مسلم مع الشرح آتاب التوبة ص (162 ـ 163). 

(11) الفتح جـ8 ص (324) آتاب التفسير. 
(12) ثم اهتديت ص (117). 



ـــن النــاس، قــال: فــابعثي إلــى طلحــة والزبــير حتــى تســمعي آالمــي  إصـالٌح بي
وآالمـهما، فبعثـت إليـهما فجـــاءا، فقــال: إنــي ســألت أم المؤمنيــن: مــا أشــخصها 
وأقدمـها هـذه البـالد؟ فقـالت: إصـالح بيـن النـاس، فمـــا تقــوالن أنتمــا؟ أمتبعــان أم 
ـــل األلــوف مــن المســلمين  مخالفـان؟ قـاال: متابعـان ))(13)، ويثبـت أن المتسـببين بقت
ـــرج علــّي وخــرج طلحــة  هـم قتلـة عثمـان فيقـول (( فلمـا نـزل النـاس واطمـأنوا خ
ــوا وتكلمـوا فيمـا اختلفـوا فيـه، فلـم يجـدوا أمـرًا هـو أمثـل مـن الّصلـح  والزبير فتوافق
ـــدرك، فــافترقوا  ووضـع الحـرب حيـن رأوا األمـر قـد أخـذ فـي االنقشـاع، وأنـه ال ُي
ــــة والزبـــير إلـــى  عــن موقفــهم علــى ذلــك، ورجــع علــي إلــى عســكره، وطلح
ـــن العشــّي عبــد اهللا بــن عبــاس إلــى طلحــة والزبــير،  عسـكرهما، وبعـث علـي م
وبعثاهمـا مـن العشـّي محمـــد بــن طلحــة إلــى علــّي، وأن يكلــم آــل واحــد منــهما 
ـــا أْمســوا ـ وذلــك فــي جمــادة اآلخــرة ـ أرســل طلحــة  أصحابـه، فقـالوا: نعـم، فلم
ـــّي إلــى رؤســاء أصحابــه، مــا خــال  والزبـير إلـى رؤسـاء أصحابـهما، وأرسـل عل
ـــى الصلــح، وبــاتوا بليلــةلم يبيتــوا مثلــها  أولئـك الذيـن هضُّمـوا عثمـان، فبـاتوا عل
للعافيـة مـن الـذي أشـرفوا عليـه، والـــنُّزوع عمــا اشــتهى الذيــن اشــتهوا، ورآبــوا 
مـارآبوا، وبـات الذيـن أثـاروا أمــر عثمـان بشـّر ليلـة باتوهـا قـّط، قـد أشـرفوا علــى 
الَهَلكـة، وجعلـوا يتشـاورون ليلتـهم آّلـها، حتــى اجتمعـوا علـى إنشـاب الحـرب فـــي 
ــــع  الســّر، واستســّروا بذلــك خشــية أن يفطــن بمــا حــاولوا مــن الشــّر، فغــدوا م
ـــا يشــعر بــهم جيرانــهم، انســّلوا إلــى ذلــك األمـــر انســالًال، وعليــهم  الغَلـس، وم
ـــهم إلــى ُمضِريِّــهم، وَربعَيــهم إلــى َربعيِّــهم، ويمانيُّــهم إلــى  ظلمـة، فخـرج ُمَضريُّ
يمانيِّـهم، فوضعـوا فيـهم السـالح، فثــار أهــل البصـرة، وثــار آـل قـــوم فــي وجــوه 
أصحابـهم الذيـن َبـَهتوهم. ...))(14)، وقــال الطبــري أيضــًا (( وقــالت عائشــة: خــّل 
ـــن البعــير، وتقــّدم بكتــاب اهللا عــّز وجــل فادعــهم إليــه، ودفعــت إيــه  يـا آعـب ع
مصحفــًا. وأقبــل القــوم وأمامــهم الســبئّية يخــافون أن يجــري الصلــح، فاســـتقبلهم 
آعــب بــالمصحف، وعلــّي مــن خلفــهم َيَزُعــهم ويــْأبون إال إقدامــا، فلمــا دعـــاهم 
آعـب رَشـقوه ِرشـقًا واحــدًا، فقتلـوه، ورَمـوا عائشـة فـي هودجـها، فجعلـــت تنــادي: 
يــا بنــيَّ، البقيَّــة البقيَّــة ـ ويعلــو صوتــها آــثرة ـ اهللا اهللا، اذآــروا اهللا عــز وجــــّل 
والحســاب، فيــْأبون إال إقدامــًا، فكــان أّول شــيء أحدثتــه حيــن أبــْوا قــالت: أيُّـــها 
النــاس، العنــوا قتلــة عثمــان وأشــياعهم، وأْقبلــت تدعــو. وضــّج أهــــل البصـــرة 
بالدعـاء، وسـمع علـــيُّ بــن أبــي طــالب الدعــاة فقــال: مــا هــذه الضّجــة؟ فقــالوا: 
ـــأقبل يدعـــو ويقــول:  عائشـة تدعـو ويدعـون معـها علـى قتلـة عثمــان وأشـياعهم، ف
ــْن قتلـَة عثمـان وأشـياعهم ))(15)، وهـذا هـو مـا أرخـه أيضـًا ابـن األثـير فـي  اللهم الع
ـــات الصحيحــة التــي  تاريخـه ولـم أجـد آتـاب المدائـن، ويعضـد هـذه الحقيقـة الرواي
تثبـت أن عائشـة والزبـير وطلحـة وعلـّي لـم يكونـوا يريـدون قتـال بعضـــهم بعضــًا، 
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(14) الطبري جـ3 سنة 36 هـ ص (39). 

(15) المصدر السابق جـ3 سنة 36 هـ ص (43). 



ـــًا ولــم أســر  ولذلـك ندمـت عائشـة علـى مسـيرها وقـالت (( وددت أنـي غصنـًا رطب
مســيري هــذا ))(16)، وقــالت أيضـــًا (( وددت أنـــــي آنـــت ثكلـــت عشـــرة مثـــل 
الحـارث بـن هشـام وأنـي لـم أســر مسـيري مـع ابـن الزبـير ))(17)، فلـو آـانت تريــد 

القتال دون اإلصــالح فلمـاذا النـدم؟!  
ـــون لــها مواقــف عدائيــة  ثـم يقـول (( فلمـاذا آـل هـذه الكراهيـة وقـد سـّجل المؤرخ
ـــة عندمــا أعلموهــا فــي  لإلمـام علـّي ال يمكـن تفسـيرها، فقـد آـانت راجعـة مـن مك
ـــد  الطريـق بـأن عثمانـًا قتـل ففرحـت فرحـًا شـديدًا ولكنَّـها عندمـا علمـت أن النـاس ق
ــــل أن  بــايعوا عليــا غضبــت وقــالت: وددت أن الســماء انطبقــت علــى األرض قب
يليـها ابـن أبـي طـالب وقـالت رّدونـي وبـدأت تشـعل نـار الفتنـة للثـــورة علــى علــي 
الـذي ال تريـد ذآـر اسـمه آمـا سـّجله المؤرخـــون عليــها، أفلــم تســمع أم المؤمنيــن 
ــــال بعــض  قـول الرسـول (ص): ( بـأن حـّب علـي إيمــان وبغضـه نفــاق ) حتــى ق
الصحابـــة ( آنـــا ال نعـــرف المنـــافقين إال ببغضــــهم لعلـــي ) أولـــم تســــــمع أم 
ـــل  المؤمــنين قـول النبـي ( مـن آنـت مـواله فعلـي مـواله )... أنـها ال شـك سـمعت آ
ذلـك ولكنـها ال تحبـه وال تذآـر اسـمه بـل إنـها لمـا سـمعت بموتـه سـجدت شـــكرًا هللا 

ـــأقول:  ))(18)، ف
ــدًا!  1ـ قولـه بـأن عائشـة فرحـت بقتـل عثمـان فرحـًا شـديدًا ال يـدل إال آذبـه آذبـًا أآي
ـــوا جميعــًا أن عائشــة مــا خرجــت إال  فلـم يقـل أحـد مـن أهـل التـاريخ ذلـك بـل أثبت
للقصـاص مـن قتلـة عثمـان، وأنـا أتسـاءل؟ إذا آـانت عائشـة فرحـت لمقتـــل عثمــان 
فلمـاذا خرجـت؟ هـــل خرجــت مــن أجــل منــع علــي بــن أبــي طــالب مــن تولــي 
ـــها تكرهــه ألنــه  الخالفـة؟! التيجـاني يقـول نعـم! وإذا سـئل عـن السـبب فسـيقول بأن
 أشــار علــى النبــي �������������������� بتطليقــها؟! فــأقول لــه إذا آــانت عائشــة تكــره عليـــا
فكيـف نفّسـر خـروج اآلالف معـها؟! فـهل هنـاك سـبب منطقـي عنـد التيجـــاني يبيــن 
ـــؤالء يكرهونــه أيضــًا؟ فــإذا أجــاب  فيـه سـبب موافقـة هـؤالء النـاس لعائشـة؟ أم ه
ـــم  بنعـم، فأسـأله.. هـل مـن سـبب لـهذا الكـره؟ فـإن آـان يملـك جوابـًا فحيـهال، وإذا ل

ــًا فُأبشِّـُرُه أنـه مـن أضـل النـاس!!  يملك لذلك جواب
2ـ يدعـي التيجـــاني أن المؤرخيــن ســجلوا علــى عائشــة أنــها ال تريــد ذآــر اســم 
علـي، وأنـا أسـأله مـــن هــؤالء المؤرخــون؟ فــهل تســتطيع أن تحددهــم لنــا حتــى 
نعـرف الصـــادق مــن الكــاذب؟ ومــا هــي المراجــع التــي عوَّلــت عليــها؟ ولكــن 
ـــن هــانئ قــال  الصحيـح المعلـوم أن عائشـة ذآـرت علـي بمـأل فمـها، فعـن شـريح ب
ـــأتيت عليــا  (( سـألت عائشـة عـن المسـح فقـالت: إئـت عليـًا فـهو أعلـم منـي  قـال: ف
ـــال: فقــال: آــان رســول اهللا �������������������� يأمرنــا أن  فسـألته عـن المسـح علـى الخفيـن ق
ـــا أخــرج مســلم بســنده  نمسـح علـى الخفيـن يومـًا وليلـة، وللمسـافر ثالثـًا ))(19)، آم

                                                           
(16) سبق الحديث ص (356). 

(17) مصنف أبي شيبة جـ8 آتاب الجمل ص (716). 

(18) ثم اهتديت ص (117 ، 118). 

(19) فضائل الصحابة ألحمد جـ2 برقم (1199) ص (702).  



إلى شــريح بـن هـانئ قـال (( أتيـت عائشـة أسـألها عـن المسـح علـى الخفيـن فقـالت: 
عليك بــابن أبـي طـالب فسـله ...ألـخ ))(20).  

3ـ ثـم يذآــر حديثــان فـــي فضــل علــي ويقــول ( أولــم تســمع أم المؤمنيــن قـــول 
النبـي ( مـن آنـت مـواله فعلـي مـواله ) .. أنـها ال شـك سـمعت آـل ذلـــك ولكنــها ال 
تحبه وال تذآر اسمه بــل أنـها لمـا سـمعت بموتـه سـجدت هللا شـكرًا )!! ،  فـأقول: 
أـ لقـد قلـت بـأن عائشـة ال تبغـض عليـًا ولكنـــها خالفتــه ال لشــيء إنمــا للطلــب بدم 
عثمـان ولـم تذهـب لقتالـه بـل ذهبـت مـن أجـل اإلصـالح بيـــن النــاس لذلــك ذهبــت 
ـــة النــاس فــي محاولــة لإلصــالح ويذآــر ابــن العمــاد فــي ( شــذرات  تحـت رغب
ـــة وقــال لــها: غفــر  الذهـب ) (( وحيـن وصـل علـي إلـى البصـرة، جـاء إلـى عائش
ـــا أردت إال اإلصــالح ))(21)، ويوضــح ابــن العــربي ذلــك  اهللا لـك، قـالت: ولـك، م
بقولـه (( وأمـا خروجـها إلـــى حــرب الجمــل، فمــا خرجــت  لحــرب ولكــن تعّلــق 
الناس بــها وشـكوا إليـها مـا صـاروا إليـه مـن عظيـم الفتنـة، وتـهارج النـاس ورجـوا 
برآتــها فــي اإلصــالح، وطمعــوا فــي االســتحياء منــها إذا وقفــت إلــــى الخلـــق، 
وظّنـت هـي ذلـك فخرجـت عاملـة بقـول اهللا تعـالى { ال خـير فـي آثـير مـن نجواهــم 
}...اآليـة، { وإن طائفتـان مـن المؤمنيـــن اقتتلــوا فــأصلحوا بينــهما } ))(22)، ونقــل 
ابـن حبـان (( أن عائشـة آتبـت إلـى أبـــي موســى ـ وهـــو والــي الكوفــة مــن قبــل 
ـــن  علــّي ـ : إنـه قـد آـان مـن أمـر عثمـان مـا قــد علمـت، وقـد خرجــت مصلحـة بي
النـاس، فمـر مـن قبلكـم بـالقرار فـي منــازلهم والرضـا بالعــــافية حتـــى يأتيــهم مــا 

يحّبـون مـن صـالح أمـر المســلمين ))(23).  
فـهذا هـــو ســبب خــروج عائشــة وليــس بســبب بغضــها لعلــي فــهذا مــن الكــذب 

ــح.  المكشـوف الـذي ال يسـتند إلـى أي دليـل صحي
ب ـ أمـا قولـــه (( ... بــل أنــها لمــا ســمعت بموتــه ســجدت شــكرًاهللا )) ثــم يشــير 
بالـهامش إلـى المراجــع التـي اسـتقى منـــها ادعــاؤه هـــذا وهــي (( الطــبري وابــن 
ــــن  األثــير والفتنــة الكــبرى وآـــل المؤرخيــن الذيــن أرخــوا حــوادث ســنة أربعي
للـهجرة ))(24)، فرجعـت إلـى الطـبري وابـن األثـير فـي حـــوادث ســنة أربعيــن فلــم 

أر لهذه الدعوى أثــرًا فللـه أبـوه مـا أآذبـه! 
ـــس الســؤال يعــود دائمــًا ويتكــرر أيــهم علىالحــق وأيــهم  ثـم يـهذي فيقـول (( ونف
ـــا أن  علـى البـاطل، فإمـا أن يكـون علـي ومـن معـه ظـالمين وعلـى غـير الحـق، وإم
تكـون عائشـة ومـن معـها وطلحـة والزبـير ومـن معـهم ظـالمين وعلـى غـــير الحــق 
وليـس هنـــاك احتمــال ثــالث، والبــاحث المنصــف ال أراه إال مــائًال ألحّقيــة علــي 
ـــه حيــث دار، نــابذًا فتنــة ( أم المؤمنيــن عائشــة ) وأتباعــها  الـذي يـدور الحـق مع
الذيـن أوقـدوا نارهـا ومـا أطفؤوهـا حتـى أآلـت األخضـــر واليــابس وبقيــت آثارهــا 

                                                           

(20) صحيح مسلم مع الشرح آتاب الطهارة ـ باب ـ التوقيت في المسح على الخفين برقم (276).   

(21) شذرات الذهب جـ1 ص (42) وانظر تحقيق مواقف الصحابة جـ2 ص (115). 

(22) أحكام القرآن البن العربي جـ3 ص (1536) وانظر آتاب تحقيق مواقف الصحابة جـ2 ص (116). 

(23) آتاب الثقات البن حبان جـ2 ص (282) وانظر تحقيق مواقف الصحابة جـ2 ص (115).  

(24) ثم اهتديت ص (118).بالهامش  



ــن  إلـى اليـوم. ولمزيـد البحـث وليطمئـن قلبـي أقـول أخـرج البخـاري فـي صحيحـة م
ـــة والزبــير  آتـاب الفتـن بـاب الفتنـة التـي تمـوج آمـوج البحـر، قـال: لّمـا سـار طلح
وعائشـة إلـى البصـرة بعـث علـي عمـار بـن ياسـر والحسـن بـن علــي فقدمــا علينــا 
الكوفـة فصعـدا المنـبر فكـان الحسـن بـن علـي فـوق المنـبر فـي أعـاله وقـــام عّمــار 
أسـفل مـن الحسـن فاجتمعنـا إليـه فسـمعت عمـارًا يقـول: أّن عائشـة قـد ســارت إلــى 
البصـرة وواهللا إنـها لزوجـة نبيكـم فـي الدنيـــا واآلخــرة، ولكــن اهللا تبــارك وتعــالى 

ــم إيـاه تطيعـون أم هـي ))(25)،  أقـول:  ابتالآم ليعل
أ ـ بـل هنـاك احتمـال ثـالث وهـو أن الطرفيـن قـد اجتـهدا للوصـول للحـق ولـــم يكــن 
ــرى  أي مـن الطرفيـن ظالمـًا ألن فتنـة قتـل عثمـان فرقـت األمـة إلـى فرقتيـن فرقـة ت
ـــير وعائشــة وفرقــة تــرى  وجـوب قتـل قتلـة عثمـان علـى الفـور وهـم طلحـة والزب
وجوب قتــل قتلـة عثمـان ولكـن يجـب الـتروي فـي ذلـك حتـى تتمكـن الوصـول لـهذا 
ـــو رأي علــي وأصحابــه  الـهدف ألن هـؤالء القتلـة آـانت لـهم قبـائل تدفـع عنـهم وه
وهـؤالء القتلـة هـم المتسـببون فـي وقعـــة الجمــل وليــس لكــال الفرقتيــن أي تســبب 

في إشعال المعرآة آما بينــت سـابقا.ً   
ب ـ أمـا روايـة البخـاري التـي اطمـأن بـها قلـب التيجـاني فـهي مـــن أعظــم الدالئــل 
ـــات  علـى فضـل عائشـة ولكـن مـاذا نقـول عـن جـاهل يحتـج علـى أهـل السـنة برواي
ـــن قبــل أن تكــون حجــة علــى أهــل الســنة ففــي  هـي حجـة عليـه وعلـى شـيعته م
ـــهما بأنــها زوجــة النبــي ��������������������  الحديـث يشـهد عمـار ألم المؤمنيـن رضـي اهللا عن
فـي الدنيـا واآلخـرة! أي فـي الجنـة؟! فـــهل مــن فضــل ومكرمــة أعظــم مــن ذلــك 
وهـل اسـتحقت هـذا الفضـل العظيـم إال برضـى اهللا سـبحانه عنـــها ورســوله الكريــم 
ـــن أبــي طــالب رضــي  ��������������������، أمـا بالنسـبة لقـول عمـار فإنـه مـن أنصـار علـي ب
اهللا عنـه وأراد حـث النـــاس للخــروج مــع علــي ولكنــهم تــرددوا ألن أم المؤمنيــن 
آـانت فـي الطـرف المقـابل لعلـــي، فبيــن لــهم أّن الحــق مــع علــي ألنــه الخليفــة، 
ويجـب أن يطـاع آمـا أمرآـم اهللا سـبحانه وذلـك قبـل المطالبـة بالقصـاص مـــن قتلــة 
عثمـان آمـــا تــرى أم المؤمنيــن وال شــك أن أم المؤمنيــن وطلحــة والزبــير آــانوا 
يـرون أن المطالبـة بالقصـاص مـن قتلـة عثمـان قبـــل الخضــوع لخالفــة علــي هــو 
ـــت ذلــك لعثمــان بــن حنيــف عندمــا بعــث  أمـر اهللا سـبحانه وتعـالى أيضـًا آمـا بين
يسـألها عـن مسـيرها فقـــالت (( واهللا مــا مثلــي يســير بــاألمر المكتــوم وال يغّطــي 
ـــائل غــزوا حــرم رســول  لبنيـه الخـبر، إن الغوغـاء مـن أهـل األمصـار ونـّزاع القب
ـــه األحــداث، وآوْوا فيــه المحدثيــن، واســتوجبوا فيــه لعنــة  اهللا �������������������� وأحدثـوا في
ــــذر،  اهللا ولعنــة رســوله مــع مــا نــالوا مــن قتــل إمــام المســلمين بــال ِتــَرة والع
فاســتحلوا الــدم الحــرام فســفكوه، وانتــهبوا المــال الحــرام وأحّلــوا البلــد الحــــرام 
والشــهر الحــرام، ومّزقــوا األعــراض والجلــود، وأقـــاموا فــي دار قـــــوم آـــانوا 
آـارهين لمقــامهم ضـــاّرين مضّريــن، غــير نــافعين وال متقيــن، ال يقــدرون علــى 

                                                           
(25) ثم اهتديت ص ( 118 ـ  119). 



ـــى هـــؤالء القـــوم ومـــا  امتنـاع وال يـأمنون، فخرجـت فـي المسـلمين أعلمـهم مـا أت
ـــير  فيـه النـاس وراءنـا، ومـا ينبغـي لـهم أن يـأتوا فـي إصـالح هـذا. وقــرأت { ال خ
فـي آثـير مـن نْجواُهـم إال مـن أَمـَر ِبصدَقـٍة أو مْعـــُروف أو إصــالٍح بيــن النَّــاس } 
ـــل وأمــر رســول اهللا �������������������� الصغــير  ننـهض فـي اإلصـالح مـن أمـر اهللا عـز وج
ـــى معــروٍف نــأمرآم بــه، ومنكــر ننــهاآم  والكبـير والذآـر واألنثـى، فـهذا شـأننا إل
عنـه، ونحّثكـم علـى تغيـيره ))(26)، هـــذا وإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن أّول مــن رّشــح 
ـــش علــّي، ومــن هنــا يتضــح أن  عليـًا للخالفـة هـم هـؤالء الغوغـاء، وأنـهم فـي جي
آـل طـرف ظـن أن الحـق معـه، وتـأّول خطـــأ اآلخــر وخــرج الطرفــان لإلصــالح 

آما بينت، ولم يكونا يريــدان القتـال ولكنـه وقـع، فللـه األمـر مـن قبـل ومـن بعـد. 
ثـم يتخـّرص فيقـول (( آمـا أخـرج البخـاري أيضـــًا فــي آتــاب الشــروط بــاب مــا 
ـــام النبــي (ص) خطيبــًا فأشــار نحــو مســكن  جـاء فـي بيـوت أزواج النبـي، قـال: ق
عائشـة فقـال هـهنا الفتنـة، هـهنا الفتنـة، هـهنا الفتنـة مـن حيـث يطلـع قـرن الشـــيطان 

))(27)،  قلـت: 
1ـ فتحــت البخــاري آتـاب الشـروط فلـم أجـد البـــاب المذآــور مــن ضمــن آتــاب 
الشـروط، بـل الحــديث موجـود فـــي أبــواب الخمــس، وهــذا يــدل أن هــذه الشــبهة 

لّقنت لــه تلقينـًا! 
2ـ والتيجــاني يحتــج بهــذا الحــديث علــى أن عائشـة هـــي مصــدر الفتــن!؟ وهــذا 
ــــت  ادعـــاء ظاهــــر البطـــالن، ألن النبـــي �������������������� أراد المشـــرق، ولــــو أراد بي
ـــن ابــن عمــر  عــائشة لقـال الـراوي ( إلـى ) وليـس ( نحـو )، وفـي روايـة مسـلم ع
(( خـرج رسـول اهللا �������������������� مـن بيـت عـائشــة فقــال: رأس الكفـــر مــن هـــا هنـــا 
مـن حيـث يطلـع قـرن الشـيطان، يعنـي المشـرق ))(28)، وعـــن ابــن عمــر أيضــًا (( 
ـــرق يقـــول: أال إن الفتنـــة هـــا  أنـه سـمع رسـول اللــه �������������������� وهــو مسـتقبل المش
هنــا، أال إن الفتنــة هــا هنــا مــن حيــث يطلـع قـرن الشـــيطان ))(29) وحتــى أقطــع 
الشـك بـاليقين أذآـر روايـة مسـلم أيضـًا عـن ابـن عمـر أن رســـول اهللا �������������������� قــام 
عنـد بـاب حفصـة ( وفـي روايـة عبيـد اهللا بـن سـعيد: قــام رســـول اهللا �������������������� عنــد 
بـاب عائشـة ) فقـال بيـده نحـــو المشــرق (( الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن 
الشـيطان، قالـها مرتيـن أو ثالثـًا ))(30) وأظـن أنـه قـد ظـهر الحـــق للعيــان وافتضــح 

ــيطان!  أوليـاء الش

                                                           
(26) تاريخ الطبري جـ3 ص (14) سنة 36 هـ 

(27) ثم اهتديت ص (119). 

ــة مـن المشـرق مـن حيـث يطلـع قرنـا الشـيطان  (28) مسلم مع الشرح رقم (2905) ـ (48) آتاب الفتن ـ باب ـ الفتن

جـ18 . 
(29) مسلم مع الشرح رقم (2905) والبخاري آتاب الفتن رقم (6680). 

(30) المصدر السابق وراجع بقية األحاديث التي تذآر المشرق. 



ثـم يقـول (( آمـا أخـرج البخـاري فـي صحيحـه عنـها أشـــياء عجيبــة وغريبــه فــي 
ــي  سـوء أدبـها مـع النبـي حتـى ضربـها أبوهـا فأسـال دمـها وفـي تظاهرهـا علـى النب
ـــول  حتـى هــّددها اهللا بـالطالق وأن يبدلـه ربـه خـيرًا منـها وهـذه قصـص أخـرى يط

ـــأقول:  شـرحها ))(31)، ف
ـــا يفيــد ســوء أدب عائشــة مــع  1ـ أمـا قولــه بـأن البخــاري أخـرج فـي صحيحـه م
ــــى أســـال دمـــها فـــهذا مـــن الكـــذب  النبـــي �������������������� وأن أبــا بكــر ضربهـــا حت
ـــذه الروايــة فــي صحيــح البخــاري ثــم بعــد ذلــك  الرخيـص، إال فْلُيرنـا موضـع ه

ــي قلبـه مـن أوضـار!  فليخرج ما ف
ـــي �������������������� حتــى هددهــا اهللا بــالطالق وأن  2ـ أمـا قولـه ( وفـي تظاهرهـا علـى النب

ــه خـيرًا منـها ) فـأجيب:  يبدله رب
ـــّرة أن آــل إنســان غــير معصــوم فــي الواقــع مــن الذنــوب، بــل  أ ـ قلـت غـير م
ـــيرة والصغــيرة، خــال النبــي �������������������� فلــو وقــع  معـّرض للوقـوع فـي الذنـوب الكب
ــــد  أحــد فــي الذنــب، عائشــة أو غيرهــا، فليــس ذلــك بمســتغرب ألنــه ليــس ألح
العصمـة مـن ذلـك، فليـس مـن المقبـول وال مـــن المعقــول أن يجعــل التيجــاني مــن 
ـــها وآأنــها جــاءت  ذنـٍب وقعـت فيـه عائشـة وتـابت منـه مـن مسـاوئها، ويطعـن علي
أمـرًا إّدا، بـالضبط عندمـا أراد علـّي بـن أبـي طـــالب رضــي اهللا عنــه أن يــتزوج 
بنـت أبـي جـهل مـع فاطمـة فغضـب النبـي �������������������� وقـــال فــي الحديــث (( إن بنــي 
ـــال آذن،  هاشـم بـن مغـيرة اسـتأذنوني فـي أن ينكحـوا ابنتـهم علـي بـن أبـي طـالب، ف
ثــم الآذن، ثــــم ال آذن، إال أن يريـــد بـــن أبـــي طـــالب أن يطّلـــق ابنتـــي وينكـــح 
ابنتـهم...))(32)، وهـذا آمـا تـرى تـــهديد مــن النبــي �������������������� لعلــّي بتطليــق فاطمــة، 
ـــن المعقــول أن يجعــل هــذا األمــر مــن مطــاعن  إن هـو أقـدم علـى ذلـك، فليـس م

ــّي! إال مـن هـو مـن أشـد النـاس جـهًال؟  ومساوىء عل
ب ـ أمــا قولــه أن اهللا هددهــا بــالطالق وأن يبدلــه أي محمــد �������������������� خــــيٌر منـــها 
ــال ((  فغـير صحيـح فقـد أخـرج البخـاري فـي صحيحـه عـن عمـر رضـي اهللا عنـه ق
ـــهن: عســى ربــه إن طّلقكــن  اجتمـع نسـاء النبـي �������������������� فـي الغـيرة عليـه، فقلـت ل
أن يبدلـه أزواجـًا خـير منكـن فـنزلت هـذه اآليـة ))(33) فاآليـة آمـا هـو ظـاهر ليســـت 
تـهديدًا وإنمـا تخيـير مـن اهللا لنبيـه �������������������� فـي التطليـق لذلـك سـميت آيـــة التخيــير، 
ـــة زوجاتــه، وعلــى  إضافـة إلـى أنـها ال تخـص عائشـة وحدهـا بـل تشـمل أيضـًا بقي
فـرض أن اآليـة تخـص عائشـــة وقــد هّددهــا اهللا بــالطالق فــأقول هــل فــي تــهديد 
النبـي �������������������� لعلـي بتطليـق فاطمـــة مــا يعتــبر ذّمــًا؟! فــإن آــان آذلــك فكــل مــا 
ـــّي، وإن اعتــبرت أن علــي أخطــأ مجــّرد  ُتَحمِّلـه لعائشـة مـن الطعـن فسـيصيب عل

                                                           
(31) ثم اهتديت ص (119). 

(32) سبق الحديث ص (156). 

(33) صحيح البخاري آتاب التفسير ( التحريم ) برقم (4632). 



خطـأ ورجـع عنـه وليـس فيـه مـا يطعـن عليـه، فعائشـة مثلـه تمامـًا فـاختر مـا شـــئت 
يا تيجاني!؟  

ثـم يتطـاول فـي هذيانـه فيقـول (( وبعـد آـل هـذا أتسـاءل آيـف اسـتحقت عائشـة آــل 
ــــها زوج النبـــي،  هــذا هــذا التقديــر واالحــترام مــن أهــل الســنة والجماعــة، أألن
فزوجاتـه آثـيرات وفيـــهن مــن هــي أفضــل مــن عائشــة بتصريــح النبــي نفســه ـ 
ـــها ابنــة  ويشـير بالـهامش إلـى الـترمذي واالسـتيعاب واإلصابـة ـ ثـم يقـول ... أم ألن
أبـي بكـر! أم ألنـها هـي التـي لعبـت الـدور الكبـير فـــي إنكــار وصّيــة النبــي لعلــّي 
حتـى قـالت عندمـا ذآـروا عندهـا أن النبـي أوصـى لعلـي: قـالت مـن قالـه لقـد رأيــت 
ـــا  النبــي (ص) وإنــي لمســندته إلــى صـــدري فدعــا بالطســت فــانحنت فمــات فم

شعرُت فكيــف أوصــى إلـى علـي ))(34).  فـأقول لـهذا الشـانئ: 
ـــة  1ـ عائشـة اسـتحّقت آـل هـذا التقديـر واالحـترام وأآـثر، مـن أهـل السـنة والجماع
ألنـها زوجـة النبـــي �������������������� الطيــب الــذي اختارهــا ألن تكــون زوجــة لــه ألنــها 
ــــبحانه يقـــول { الخبيثـــات للخبيثيـــن والخبيثـــون للخبيثـــات  طيبــة أيضــًا واهللا س
ـــون لــهم مغفــرة  والطيبـات للطيبيـن والطيبـون للطيبــات، أولئـك مـبّرءون ممـا يقول
ورزق آريــم } ( النــــور 26) قــــال (( مجــــاهد وعــــطاء وسعيــــد بـــن جبـــير 
والشـعبي والحســـن البصــري وحبيــب بـــن أبـــي ثــابت والضحـــاك: نزلـــت فــي 
ــــاره بـــن جريـــر الطـــبري ))(35)وقولـــه { أولئــــك  عـــائشة وأهــل اإلفــك، واخت
مـبرءون ممــا يقولــــون } : أي هـــم بعـــداء عمـــا يقولــه أهــل اإلفــك والعـــدوان 
ـــذا مــن أعظــم  ))(36) وعنــدما يحـاول التيجـاني إثبـات أن عائشـة خبيثـة أال يعتـبر ه
المطـاعن فـــي النبــي ��������������������؟! فكيــف ال واهللا يقــول { الخبيثــات للخبيثيــن...}!!؟ 
ــــن  ونقـــدرها ألنــها أمنــا فــي اإليمــان فاللـــه يقــول { النبــي أولــى بــالمؤمنين م

ـــهم ..} ( األحــزاب5 )  أنفسـهم، وأزواجـه أمهات
2ـ أمـا قولـه (( أألنـها زوج النبـي، فزوجاتـه آثـيرات وفيـهن مـن هـــي أفضــل مــن 
عائشـة بتصريـح النبـــي نفســه )) ثــم يشــير بالــهامش إلــى الــترمذي واالســتيعاب 
واإلصابــة...(37)، فــأقول فتحــت ســنن الــترمذي علــى أبــواب الفضــــائل (بـــاب) 
فضـل عائشـة فوجـدت هـذا الحديـث عـــن (( عائشــة قــالت: آــان النــاس يتحــرون 
ـــا أم ســلمة:  بـهداياهم يـوم عائشـة، قـالت: فـاجتمع صواحبـاتي إلـى أم سـلمة فقلـن: ي
ـــا نريــد الخــير، آمــا تريــد عائشــة،  إن النـاس يتحـرون بـهداياهم يـوم عائشـة، وإن
ـــرت ذلــك أم ســلمة،  فقولـي لرسـول اهللا يـأمر النـاس يـهدون إليـه أيـن مـا آـان. فذآ
فــأعرض عنــها، ثــم عــاد إليــــها فأعـــادت الكـــالم، فقـــالت: يـــا رســـول اهللا إّن 
صواحبـاتي قـد ذآـــرن أن النــاس يتحــرون بهداياهـــم يــوم عائشـــة فأمـــِر النــاس 
ـــا آنــت، فلمـــا آــانت الثالثـــة قــالت ذلــك: قــال: ( يــا أم ســلمة ال  يهــدون أيـن م

                                                           
(34) ثم اهتديت ص (119 ، 120). 

(35) تفسير ابن آثير جـ3 سورة النور ص (288). 

(36) تفسير ابن آثير سورة النور جـ3 ص (289). 
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ُتؤذينـي فـي عــائشة، فإّنـُه أنـزل علـي الَوحــَي وأنـا فـي ِلحـاِف امـرَأٍة مْنُكـنَّ غيرهــا 
) ))(38)، وعن عمــــرو بـــن العـــاص (( أن رســـول اهللا �������������������� اســـتعمله علـــى 
جيـش ذات السالسـل، قـال: فأتيتـه فقلـت: ( يـــا رســول اهللا أي النــاس أحــب إليــك؟ 
ـــل يــا  قـال: عائشـة، قلـت: مـن الرجـال؟ قـال: أبوهـا ) ))(39)، وعـن أنـس قـال (( قي
رسـول اللــه مـن أحــب النـاس إليـك؟ قـال: عائشـة، قيـل مـن الرجـال؟ قـال: أبوهـــا 
))(40)، وعـن عبـد اهللا بـن زيـاد األســـدي قــال (( ســمعت عمــار بــن ياســر يقــول: 
ـــة ))(41)، وعــن انــس بــن مــالك ((  هـي زوجتـه فـي الدنيـا واآلخـرة ـ يعنـي: عائش
أن رســول اهللا �������������������� قــال: فضــل عائشــة علــى النســاء، َآَفضــِل الــثَّريِد علــــى 
ســاِئِر الطَّعـــام ))(42)، وعـــن عائشـــة قـــالت: قـــال لـــي رســـول اهللا ��������������������: إنَّ 
ِجـْبَرائيَل َيْقـَرأ َعَلْيـِك الســـالم، فقلــت: وعليــه الســالم ورحمــة اهللا ))(43)،عــن أبــي 
ـــاب رســول اهللا �������������������� حديــث قــط، فســألنا  موسـى قـال (( مـا اشـكل علينـا أصح
عائشــة، إال وجدنــا عندهـا منــه علــمًا ))(44)، عـن موسـى بـــن طلحــة قــال (( مـــا 
ــــت بـــاب فضـــل أزواج النبـــي  رأيــت أحــدًا أفصــح مــن عائشــة ))(45)، ثــم فتح
�������������������� فوجـدت هـذا الحديـث عـن صفيـة بنـت حيـي قـالت: (( دخـل علـــي رســول 

اهللا ��������������������+، وقـد  بلغنـي عـن حفصـة وعائشـة آـالم، فذآـــرت ذلــك لــه، فقــال: ( 
ـــف تكونــان خــيرا منِّــي، وزوجــي محمــد، وأبــي هــارون، وعمــي  أال قلـِت: وآي
موســى ) وآــأن الــذي بلغــها أنــهم قــالوا: نحــن أآــرم علــى رســـول اهللا �������������������� 
منـها، وقـالوا: نحـن أزواج النبـي �������������������� وبنـات عمـه ))(46)، هـــذه هــي األحــاديث 

الـواردة فـي فضـل عائشـة وصفيـة فــأقول: 
أ ـ ال شـك أن عائشـة أفضـل نســـاء النبــي �������������������� لتضــافر األدلــة الصريحــة فــي 

ذلـك والصحيحـة مـن أصـح آتـب الحديـث أمثـال البخـاري ومســلم. 
ب ـ بالنسـبة لحديـث صفيـة فليـس فيـه مـا يظـهر أنـها أفضـل مـن عائشـة أو حفصــة 
ألن النبـي �������������������� حينمـا قـال لـها مـا قـال أراد إسـترضائها فـي مقـــابل مــا ذآرتــه 
عائشـة وحفصـة فـي حقـها بخـالف األحـــاديث الصريحــة التــي يؤآــد فيــها النبــي 

�������������������� فضـل عائشـة علـى جميـع نســائه. 
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ت ـ أقـول ذلـك علـى فـرض صحـة حديـث صفيـة ولكـن الحديـث ضعيـف اإلسـناد 
 فــ((هـذا حديـث غريـب ال نعرفـه إال مـن حديـــث هاشــم الكوفــي، وليــس إســناده 
ـــها نفــس الحديــث المذآــور ولــم  بذلـك))(47)، وأمـا االسـتيعاب فقـد ذآـر فـي ترجمت
يذآـر غـير ذلـك(48) وأمـا فـي ترجمـة عائشـة فقـد ذآـر فـي فضائلـــها الكثــير فــأثبت 
ـــو جمــع علــم  أنـها مـن أعلـم أزواج النبـي �������������������� فـيروى عـن الزهـري قولـه (( ل
ــــم  عائشــة إلــى علــم جميــع أزواج النبــي �������������������� وعلــم جميــع النســاء لكــان عل
ـــد النبــي  عائشـة أفضـل ))(49)، ثـم سـاق فـي إثبـات أنـها أحـب النسـاء وأفضلـهن عن
ـــل(50). وأمــا  �������������������� حديـث عمـرو بـن العـاص، وحديـث أنـس اللـذان سـبقا قبـل قلي
اإلصابـة فكـل الروايـات التـي ذآرهـا بالتغـاضي عـن صحتـها ال يوجـد بـــها حديــث 

واحـد فيـه التصريـح بتفضيـل حفصـة علـى عائشـة إال الحديـث الســـابق(51).  
ـــت الــدور الكبــير فــي إنكــار وصيــة النبــي ��������������������  3ـ أمـا قولـه (( أمـا ألنـها لعب

ــى قـالت ثـم ذآـر الحديـث ... الـخ ))، فـأقول:  لعلي حت
ــــي  أ ـ لــم تلعــب عائشــة رضــي اهللا عنــها الــدور الكبــير فــي إنكــار وصيــة النب
�������������������� آمـا يدعـي هـذا التيجـاني فلـو آـان النبـي �������������������� أوصـــى لعلــي حقــًا لمــا 
ـــها قــالت مــا تعرفــه هــي حســب  آـانت عائشـة تسـتطيع اإلنكـار أمـام األمـة، ولكن
علمـها وهـو أن النبـي  مـرض وتوّفـي عندهـا ولـم تسـمع فـي هـذه القضيـــة منــه أي 

شـئ. 
ــــد أن يذآـــر ذلـــك أمـــام النـــاس وال  ب ـ إذا أراد النبــي �������������������� أن يوصــي، ال ب
ـــد امرأتــه، والتيجــاني يدعــي أن األدلــة علــى أن النبــي ��������������������  يكتفـي بذآـره عن
أوصـى لعلـي بالخالفـة مسـتفيضة ومعلومـة وقـد ذآـر بعضـها فـــي آتابــه، وادعــى 
أنـها صريحـة فـي اسـتخالف علـّي، فكيـف يتـهّوك فيقــول أن عائشــة لعبــت الــدور 
الكبـير فـي إنكـار الوصيـة لعلـي؟! فـإذا آـانت آـل هـذه األدلـة الظـاهرة علـى إمامــة 
ـــرى أن يكــون  علـّي آمـا تزعـم ليسـت حجـة فـي نظـر أهـل السـنة فقـول عائشـة أْح

ــق.  هو الح
ت ـ عائشـة رضـــي اهللا عنــها الصّديقــة بنــت الصديــق ال يمكــن أن تنكــر وصيــة 
ـــان هــذا حقــًا، فــهي الطّيبــة زوجــة الطّيــب فــي الدنيــا  النبـي �������������������� لعلـّي إن آ
واآلخـرة، وهـي خـير زوجاتـــه وأفضلــهّن وأحبــهّن للنبــي �������������������� ومــا اســتحقت 
هـذه المنزلـة إال ألنـها مـن خـير نسـاء األرض، فكيـف نصـــدق التيجــاني المتمــّرس 
علىخصلـة الكـذب الـذي يـأتي إلـى الروايـة الصادقـة فيّكذبـها، ويـأتي إلـى الروايـــة 
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الكاذبـة فيصدقهــا، ويتـهم خــير النــاس بأنـــهم أشـــّر النــاس ويدعــي علــى أضــّل 
النـاس بأنـهم أصحــاب هدايـة، فكيـف برجـل هـذا حالـه، هـل نصدقـه ونكــّذب خــير 

ــن؟!  نسـاء أمـهات المؤمني
ــــوادة فيـــها وأوالده مـــن بعـــده حتـــى  ثــم يقــول (( أم ألنــها حاربتــه حربــًا ال ه
ـــة ومنعــت أن يدفــن بجــانب جــده  اعـترضت جنـازة الحسـن سـيد شـباب أهـل الجن
رسـول اهللا قائلـة: التدخلـوا بيتـي مـن ال أحـــب ونســيت أو تجــاهلت قــول الرســول 
ـــة ) أو قولــه ( أحــب اهللا  فيـه وفـي أخيـه ( الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجن
ـــلم  مـن أحبـهما وأبغـض اهللا مـن أبغضـهما )، أو قولـه ( أنـا حـرب لمـن حـاربكم وس
لمـن سـالمكم )، وغـير ذلـك آثـير لسـت فـي معـرض الكـالم عنـه... آيـف ال وهمـــا 
ريحانتـاه مـن هــذه األمــة ))(53)، ويقــول فــي موضــع آخــر (( وإذا آــانت فاطمــة 
ـــبر أبيــها آمــا ذآــرت  الزهـراء التـي أوصـت بدفنـها سـرًا فلـم تدفـن بـالقرب مـن ق
ـــم يدفــن قــرب قــبر جــده؟! حيــث  فمـا بـال مـا حصـل مـع جثمـان ولدهـا الحسـن ل
منعـت هـذا ( أم المؤمنيـن ) عائشـة وقـد فعلـــت ذلــك عندمــا جــاء الحســين بأخيــه 
ـــة وخرجــت تنــادي  الحسـن ليدفنـه إلـى جـانب جـّده رسـول اهللا، فرآبـت عائشـة بغل
وتقـول: ال تدفنـوا فـي بيتـي مـن ال أحـب. واصطـف بنـو أميـة وبنـو هاشـــم للحــرب 
ــي  ولكـّن اإلمـام الحسـين قــال لهــا: بأنـه سـيطوف بأخيـه علـى قـبر جـّده ثـم يدفنـه ف
ـــهرقوا مــن أجلــه ولــو محجمــة مــن دم.  البقيـع ألن اإلمـام الحســن أوصـاه أن ال ي

وقال لــها ابـن عبـاس أبياتـًا مشـهورة: 
ــت  ولـو عشـت تفّيلـت  لـك التسـع مـن الثمـن وبـالكل تصرفـت ))(54)،    تجّملت تبغل

                                                           
(53) ثم اهتديت ص (120). 

(54) المصدر السابق ص (139 ـ 140). 



فــأقول: 
1ـ أيـن مصـــدر هــذه األآــاذيب ومــا مــدى صحتــها؟ فــإن آــانت عنــد التيجــاني 
الجــرأة فْلُيرنــا مــن أيــن اســتقى هــذه الســــخافة، وإال فباســـتطاعة أي أحمـــق أن 

يتقول على خــير النـاس مـا يشـاء مـن الـهذيان! 
2ـ ال شـك فـي آـذب هـذه الروايـات علـى أم المؤمنيـــن ـ بــل وآــل مــايروى عنــها 
فـي هـذا البـاب فـهو آـذب ـ فلـم أجـد لـها أثـر فـي أي مـــن آتــب أهــل الســنة، بــل 
وجـدت العكــس، فقــد أورد ابــن األثــير فـي خـبر وفـاة الحســـن بــن علــّي رضــي 
اهللا عنـهما أن (( الحســن استــأذن عائشـة ـ أي فـــي دفــن أخيــه ـ فــأذنت لــه ))(55)، 
ـــك إليـــها  وفــي االسـتيعاب (( فلــما مــات الحســن أتـى الحســين عائشــة فطلـب ذل
فقالــت: نعـم وآــرامة ))(56)! وفــي البدايــة (( أن الحســــن بعـــث يســتأذن عـــائشة 
فـي ذلـك فـأذنت لـه ))(57)، فـانظر أخـي القـارئ إلـى الحـق الواضـح وآيــف يحيــف 

ــاهللا.  التيجـاني عـن ذلـك ثـم يدعـي اإلنصـاف والعقالنيـة وال حـول وال قـوة إال ب
3ـ أعـداء الحسـن بـن علـّي رضـي اهللا عنـهما الحقيقيـون هـم الذيـــن يزعمــون أنــهم 
لـه شـيعة، وهـم مـن أرذل النـاس وأفسـدهم وذلـك بـاعتراف الشـيعة االثنـي عشـــرية 
أنفســهم، فـيروي أبــو منصــور الطبرســي ـ مــن أئمتـهم ـ عـــن الحســن بــن علــي 
ــــيعة  قولــه (( أرى واهللا أن معاويــة خــير لــي مــن هــؤالء يزعمــون أنــهم لــي ش
ابتغـوا قتلـي (!!) وانتـهبوا ثقلـي وأخـذوا مـالي، واهللا لئــن آخــذ مــن معاويــة عــهدًا 
أحقـن بـه دمــي واومــن بـه فـي أهلـــي (!؟)، خــير مــن أن يقتلونــي فتضيــع أهــل 
بيتـي وبيتـي ))(58)!!! فـهؤالء هـم أعـداء الحسـن بـن علـّي وليـس عائشـة يـا تيجــاني 

ــب الـهداة ندينـك!  ومن آت
4ـ أمـا ادعـاؤه علـى ابـن عبـاس أنـه قـال عـن أم المؤمنيـن بيتيـن مـن الشـعر، فمـــع 
رآاآة هذيــن البيتيـن فينقضـها مـا قالـه فـي حقـها عنـد وفاتـها، فقـد أخـرج أحمـد فـي 
ــي  الفضـائل عـن ذآـوان مولـى عائشـة (( أنـه اسـتأذن البـن عبـاس علـى عائشـة وه
ــتأذن  تمـوت وعندهـا إبـن اخيـها عبـد اهللا بـن عبـد الرحمـن فقـال هـذا ابـن عبـاس يس
ـــها  عليـك وهـو مـن خـير بنيـك، فقـالت دعنـي مـن ابـن عبـاس، ومـن تزآيتـه فقـال ل
عبـد اهللا بـن عبـد الرحمـن أنـه قـارئ لكتـاب اهللا فقيـه فـي ديـن اهللا فـأذني لـــه ليســلم 
ـــم ســلم  عليـك وليودعـك قـالت فـأذن لـه إن شـئت قـال فـأذن لـه فدخـل ابـن عبـاس ث
ــل أذى  وجلـس فقـال أبشـري يـا أم المؤمنيـن فـواهللا مـا بينـك وبيـن أن يذهـب عنـك آ
ونصــب أو قــال وصــب وتلقــي األحبــة محمــد وحزبــه أو قــــال أصحابـــه إال أن 
يفـارق روحـــك جســدك، فقــالت: وأيضــًا، فقــال ابــن عبــاس: آنــت أحــب أزواج 
ـــزل اهللا عــز وجــل براءتــك  رسـول اهللا �������������������� إليـه ولـم يكـن ليحـب إال طيبـًا، وأن
مـن فـوق سـبع سـماوات فليـس فـي األرض مسـجد إال يتلـى فيـه آنـــاء الليــل وآنــاء 

                                                           
(55) الكامل البن األثير جـ3 ص (315) سنة 49 هـ. 

(56) اإلستيعاب جـ1 حرف (ح) الحسن بن علي ص (392). 

(57) البداية والنهاية البن آثير جـ8 ص (46) سنة 49 هـ. 

(58) اإلحتجاج للطبرسي جـ2 ص (290). 



ــــواء فـــاحتبس النبـــي �������������������� فـــي المـــنزل  النــهار، وســقطت قالدتــك ليلــة األب
والنـاس معـه فـي ابتغائـها أو قـال فـي طلبـها حتـــى أصبــح القــوم علــى غــير مــاء 
ـــدًا طيبــًا } اآليــة، فكــان فــي ذلــك رخصــة  فـانزل اهللا عـز وجـل { فتيّممـوا صعي
ـــا ابــن عبــاس مــن  للنـاس عامـة فـي سـبيلك، فـواهللا انـك لمبارآـة، فقـالت: دعنـي ي
هـذا فـواهللا لـوددت لـو أنـي آنـت نسـيا منسـّيا ))(59)، وفـي مناقشـته للخـوارج الذيـــن 
قاتلـهم علـي ابـن أبـي طـالب رضـي اهللا عنـه احتـج عليـهم بقولـه (( قلـت: ـ أي ابـــن 
عبـاس ـ وأم قولكـم: قـاتل ولـم يسـب ولـم يغنـم. أفتسـبون أمكـم عائشـــة، وتســتحّلون 
منها مــا تسـتحّلون مـن غيرهـا، وهـي أمكـم؟ فـإن قلتــم إنـا نسـتحل منـها مـا نسـتحّل 
ــــا، فقــد آفرتــم (!!!)، ألن اهللا  مـن غيرهـا، فقـد آفرتـم (!!)، وألن قلتــم ليسـت بأمن
ـــى بــالمؤمنين مــن أنفسهـــم وأزواجـــه أمهاتــهم }. فــأنتم  تعـالى يقـول { النبـي أول
تـدورون بيـن ضاللتيـن، فـأتوا منهمــا بمخــرج. قلـت: فخرجـــت مــن هــذه؟ قــالوا: 
نعـم،... ))(60)، فهــذه الروايـات الصحيحـة تـــرد هــذه الروايــة المجهولــة المصــدر 

ــاني.  ولعلـها مـن خزعبـالت التيج
ثـم يتخـرص فيقـول (( ... أمـا عـن ابنتــه عائشــة وقــد عرفنــا موقفــها مــن اإلمــام 

علـّي فـهي تحـاول بكـل جـهدها دعـم أبيـها ولـو بأحـاديث موضوعــة ))(61)!؟ 
1ـ أقـول: للمحـدث التيجـاني! هـــل تعــرف مــا هــو الحديــث الموضــوع؟ الحديــث 
الموضــوع هــو مــن آــان راويــه متــهمًا بــالكذب، وبمــا أن الــراوي عــن النبـــي 
�������������������� هـو عائشـة رضـي اهللا عنـها، فـهل هـي ممـن اتـهم بـالكذب؟! فـــإن زعمــت 
ذلـك فيعـزوك الدليـــل ألن آــل الدالئــل القرآنيــة والحديثيــة، إضافــة إلــى ســيرتها 
تشـير إلـى صدقـــها، وأنــها ال يمكــن أن تكــذب علــى زوجــها رســول اهللا �������������������� 
ـــم علــى التيجــاني بأنــه  بوضعـها أحـاديث فـي فضـائل أبيـها، فـال يتبّقـى إال أن نحك
ـــال شــيعته  الكـّذاب، وال شـك أن ذلـك ال يضـيره أبـدًا،ألنـه يعلـم أن مـن أعظـم خص
ــــرق أال وهـــي خصلـــة الكـــذب  الرافضــة، والتــي يتمــيزون بــها عــن ســائر الف

والتخــّرص! 
2ـ إذا آــانت عائشــة تــروي األحــاديث الموضوعــة فكيــف تستشــهد باألحــــاديث 
التـي ترويـها مسـّلم بـها، مثـل شـهادة عائشـة فـي أن آيـة التطـهير نزلـــت فــي علــّي 
وفاطمـة وابنيـها(62)، وروايتـــها لحديــث القــوم الذيــن يتــنّزهون عمــا رخــص فيــه 
الرسـول �������������������� (63)، وتستشـهد بحديـث مطالبـة فاطمـــة بحقــها مــن مــيراث أبيــها 
والـذي ترويـه عائشـــة(64)، وبحديــث إنكارهــا أّن النبــي �������������������� أوصــى لعلــّي(65)، 

                                                           
(59) فضائل الصحابة ألحمد جـ2 برقم (1639) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(60) خصائص أ مير المؤمنين للنسائي رقم (185) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(61) ثم اهتديت ص (141). 

(62) ثم اهتديت ص (115). 

(63) ثم اهتديت ص (92). 

(64) ثم اهتديت ص (114). 

(65) ثم اهتديت ص (164). 



ـــها، وهــي التــي ترويــها عائشــة، ثــم  أآـل هـذه األحـاديث تستشـهد بـها وتعـترف ب
تدعــي أنــها تــروي األحــاديث الموضوعــة؟! وآيــف يستشــــهد برواياتـــها شـــيخ 
اإلماميـة ابـن بابويـه القمـي فـي آتابـه ( الخصـال ) مسـّلم هـو أيضـًا بـها(66) ســـبحان 

ــنتهم.  اهللا، إنظـر آيـف يظـهر اهللا الحـق علـى ألس
ـــاحث فــي هــذه المســألة يجــد رائحــة الوصيــة  ثـم يختـم آذبـه فيقـول (( مـع أن الب
ـــد أخــرج البخــاري فــي صحيحــه فــي  لعلـي تفـوح رغـم آتمانـها وعـدم ذآرهـا فق
ـــر  آتـاب الوصايـا آمـا أخـرج مسـلم أيضـًا فـي صحيحـه فـي آتـاب الوصيـة أنـه ذآ
عنـد عائشـة أن النبـي أوصـى إلـى علـي. أنظـر آيـف يظـــهر اهللا نــوره ولــو ســتره 
ـــم علــّي  الظـالمون.... ـ ثـم يقـول ـ وإذا آـانت عائشـة أم المؤمنيـن ال تطيـق ذآـر اس
ــه نفسـًا  آمـا ذآـر ذلـك ابـن سـعد فـي طبقاتـه والبخـاري فـي صحيحـه (  وال تطيب ل
ـــف  بـاب مـرض النبـي ووفاتـه ) وإذا آـانت تسـجد شـكرًا عندمـا سـمعت بموتـه، فكي
يرجـى منـها ذآـر الوصيـة لعلـي وهـي مـن عرفـت لـــدى الخــاص والعــام بعدائــها 

ــأقول:  وبغضـها لعلـّي وأوالده وألهـل بيـت المصطفـى ))(67)،  ف
1ـ الـذي يبـدو حقـًا ان رائحـة الكـذب الـــذي امتهنــه التيجــاني قــد فــاح وامتــأل بــه 

آتابه وادعاءه الهداية!   
2ـ أمـا الحديـث الـذي أخرجـــه البخــاري ومســلم والــذي يدعــي فيــه التيجــاني  أن 
ـــو حديــث عائشــة عنــدما ذآــروا عندهــا أن النبــي  النبـي �������������������� أوصـى لعلـّي ه
�������������������� قـد أوصـــى لعلــي فــأنكرت ذلــك، مســتدّلة علــى أن النبــي �������������������� مــات 
عندهـا ولـم يـوص، وهـي الصادقـة فـــي ذلــك، والغريــب أن يجعــل التيجــاني هــذا 
الحديـث حجـة لـه ال عليـه، ولسـت أدري واهللا مـا نـوع الحجـــة فــي هــذا الحديــث 
ـــه  فـهل قـول مـن قـال أن النبـي �������������������� أوصـى لعلـي دون دليـل صريـح مرفـوع من
�������������������� يعتـبر حجـة؟! آيـف ذلـك والحجـة أوضـح مـن الشـمس متمّثلـــة فــي إجابــة 

ــــي �������������������� ، ســـبحان اهللا، إنظـــر آيـــف يظـــهر اهللا  عائشــة األدرى بوصيــة النب
نـوره ولـو سـتره الظــالمون!؟ 

3ـ أمـا ادعـاؤه علـى عائشـة أنـها ال تطيـق ذآـــر اســم علــّي فقــد أجبــت عنــه فــي 
ـــن ســعد ممــا يّدعيــه التيجــاني  موضـع سـابق والحمـد هللا، وال يوجـد فـي طبقـات اب
مـن أن عائشـة ال تطيـق ذآـر اسـم علـّي، وأمـا فـي البخـاري فـهو يشـير إلـى حديــث 
ـــًا بذآــر اســم  عائشـة الـذي يّدعـي فيـه أن النبـي �������������������� أوصـى فيـه لعلـّي تصريح
ـــه هــذا الحديــث(68)، والحمــد هللا  علـّي، راجـع آتـاب التيجـاني نفسـه الـذي يذآـر في

أوًال وأخيرًا.   
 

                                                           
(66) الخصال للقمي ص (69، 70، 71). 

(67) ثم اهتديت ص (164). 

(68) راجع ثم اهتديت ص (119 ـ 120). 



الباب العاشر: 
مبحـث مطـاعن التيجـاني فـي طلحـة والزبـير والـرد عليـه فـي ذلــك: 

الصحابيـان الجليـالن طلحـة والزبـير اللـذان شـــهد لــهم الرســول �������������������� بالجنــة(1) 
ـــاني بــالطعن تــارة، والتحريــف لســيرتهما تــارة أخــرى  ال بـد أن تنالـهما يـد التيج
وسـبب ذلـك أنـهما ممـن شـارآا فـي المطالبـــة بالقصــاص مــن عثمــان رضــي اهللا 

ــم.  عنـه وسـوف أسـوق مطـاعن التيجـاني فـي حقـهما وأذود عنـهما بالبنـان والقل
ــــن  أوًالـ إّدعــى التيجــاني فــي مبحــث ( حديــث التنــافس علــى الدنيــا ) أنــهما مم
تنافسـا علـى الدنيـا، وأخـذا يكـنزان الذهـــب والفضــة الــخ، وقــد رددت علــى هــذه 
الحجـة باألدلـة الواضحـة التـي تـبرىء هذيـن الصحـــابيين مــن الــذي نســبه إليــهما 

ــه(2).   هـذا التيجـاني الشـانئ فلـيراجع فـي موضع
ثانيــًاـ إتــهم التيجــاني طلحــة والزبــير بأنــهما آانــا مــن ضمــن الخــارجين علــى 
عثمـان وأنـهما شـارآا فـي حصـاره ومنعـه وقـد فنـدت هـذه الكذبـــة الممجوجــة فــي 

مبحـث عائشـة السـابق فلــيراجع(3).  
ثـالثــًاـ ادعــاء التيجـانــــي علـــى طلحـــة والزبــير أنــهما يشهـــدان الــزور والــرد 

ــي ذلـك:  عليه ف
يقــول التيجــاني (( ودعنــي مــن آــل هــذا فأنــا ال أريــد البحــث عــــن تـــاريخ أم 
المؤمنيـن عائشـة ولكـن أريـد اإلسـتدالل علـى مخالفـة آثـير مــن الصحابــة لمبــادئ 
اإلسـالم وتخّلفـهم عـــن أوامــر رســول اهللا (ص)، ويكفينــي مــن فتنــة أم المؤمنيــن 
ـــدًا أجمــع عليــه المؤرخــون، قــالوا لمــا جــازت عائشــة مــاء الحــوأب  دليـًال واح
ونبحتـها آالبـها تذآـــرت تحذيــر زوجــها رســول اهللا ونهيــه إياهــا أن تكــون هــي 
ـــالت رّدونــي رّدونــي. ولكــن طلحــة والزبــير جاؤوهــا  صاحبـة الجمـل، فبكـت وق
ــــس بمـــاء الحـــوأب  بخمســين رجــًال جعلــوا لــهم جعــًال، فأقســموا اهللا أن هــذا لي
فواصلـت مسـيرها حتـى البصـــرة، ويذآــر المؤرخــون أنــها أّول شــهادة زور فــي 
اإلسـالم ـ ثـم يعـزو هـذا الخـبر إلـى الطـبري وابـن األثـير والمدائنـي وغـــيرهم مــن 
ــا  المؤرخيـن الذيـن أرخـوا السـنة سـت وثالثيـن ـ ثـم يقـول... دّلونـا أيـها المسـلمون ي
ـــؤالء هــم الصحابــة األجــّالء  أصحـاب العقـول النـّيرة علـى حـل لـهذا اإلشـكال، أه
ــــهم أفضـــل البشـــر بعـــد رســـول اهللا (ص)!  الذيــن نحكــم نحــن بعدالتــهم ونجعل
ـــول اهللا (ص) مــن الكبــائر الموبقــة التــي  فيشـهدون شـهادة الـزور التـي عّدهـا رس

تقود إلى النار ))(4)،  فـأقول: 
1ـ حـل هـذا اإلشـكال بسـيط جـدًا ألننـا لـو فتحنـا آتـاب الطـــبري وابــن األثــير لمــا 
ـــال: بلغنــي أنــه  وجدنـا لـهذا الخـبر أثـرًا اللـهم إال هـذه الروايـة (( فعـن الزهـري، ق
ـــّي بــذي قــار انصرفــوا إلــى البصــرة، فــأخذوا  لمـا بلـغ طلحـة والزبـير مـنزل عل

                                                           
(1) راجع الترمذي آتاب المناقب برقم (3747). 

(2) راجع ص (122). 

(3) راجع ص (346). 

(4) ثم اهتديت ص (118). 



علـى المْنَكـِدر، فسـمعت عائشـة رضـــي اهللا عنــها ُنبــاح الكــالب، فقــالت: أي مــاء 
هـذا؟ فقـالوا: الحـوأب، فقـالت: إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـــون، إنــي لهيــة، قــد ســمعت 
رســول اهللا �������������������� يقــول وعنــده نســـاؤه ( ليــت شــعري أيَّتكــّن تنبحــها آــــالب 
الحـوأب ). فـأرادت الرجـوع، فأتاهـا عبـد اهللا بـن الزبـير فزعـم أنـه قـال: آـذب مــن 
قـال إّن هـذا الحـوأب. ولـم يـزل حتـى مضـت ))(5)، والحمـــد هللا أن الكتــابين يمــآلن 
األسـواق، وليّطلـع عليـهما القـارئ الـذي يبحـــث عــن الحــق ليعلــم إلــى أي درجــة 
وصلـت بـهذا التيجـــاني جــرأة الكــذب! وروايــة الطــبري وابــن األثــير آمــا هــو 
ـــها  واضـح ال تـأتي علـى ذآـر طلحـة والزبـير، وإنمـا عبـد اهللا بـن الزبـير، وليـس في
شــهادة زور، وحتــى مقولــة أّن ابــن الزبــير: ّآــذب مــن قــال إن هــذا الحــــوأب، 

فجـاءت بصيغـة تمريضيـة، ألن الزهـري قـال ( فزعـم أنـه قـــال ). 
1ـ هـذا الخـبر الـذي ينسـبه التيجـاني لطلحـة والزبـير خـبٌر بـاطل لســببين: 

ـــة والزبــير رضــي اهللا عنــهما المشــهود لــهما بالجنــة  أ ـ ممـا ال شـك فيـه أن طلح
ـــهدا شــهادة زور فــي أمــٍر  مـن أصـدق النـاس وأعالهمـا أخالقـًا، وأجـّل مـن أن يش

آـهذا! 
ـــوأب فعــن قيــس  ب ـ هـذا الخـبر المكـذوب تعارضـه روايـة صحيحـة فـي خـبر الح
بـن أبـي حـازم البجلـي ـ ثقـة ـ قـال (( لمـا بلغـــت عائشــة رضــي اهللا عنــها بعــض 
ديـار بنـي عـامر نبحـت عليـها الكـالب فقـالت: أي مـاء هـذا، قـالوا الحـــوأب قــالت: 
ـــي ويــراك النــاس ويصلــح اهللا ذات  مـا أظننـي إال راجعـة فقـال الزبـير ال بعـد تقدم
ــــول اهللا �������������������� يقـــول: آيـــف  بينــهم قــالت: مــا أظننــي إال راجعــة ســمعت رس
ـــع ذلــك ال يســتحي هــذا المــهتدي أن  بـإحداآن إذا نبحتـها آـالب الحـوأب ))(6)، وم
ـــد  يقـول يكفينـي مـن فتنـة أم المؤمنيـن دليـًال واحـدًا أجمـع عليـه المؤرخـون!؟ ال أري
منـك إثبـات هـذا اإلجمـاع الخيـالي!؟، ولكـن أريـد منـك مصـدرًا واحـــدًا يذآــر فيــه 
هـذا الخـبر المكـذوب؟، وبعـد ذلـك أقـول للتيجـاني أعتقـــد أننــي قــد أرشــدتك علــى 

حـل لـهذا اإلشـكال والحمـد هللا الكبـير المتعــال. 
 

                                                           
(5) الطبري جـ3 ص (18) سنة 36 هـ وابن األثير جـ3 ص (103) سنة 36 هـ 

ــى فـي مسـنده برقـم (4868) ص (282) وقـال المحقـق:  (6) أخرجه الحاآم في المستدرك جـ3 ص (120) وأبو يعل

ــن آثـير فـي البدايـة (  اسناده صحيح وموارد الظمآن برقم (1831) ـ باب ـ في وقعة الجمـل جـ6 ص (73) وقال اب
هذا اسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه ) جـ6 ص (217) وقال األلباني ( واسناده صحيح جدًا، رجاله ثقات 

أثبات من رجال الستة الشيخين واألربعة ) سلسلة األحاديث الصحيحة برقم (474) ص (768). 



الباب الحادي عشر: 
مبحث مطــاعن التيجـاني فـي معاويـة بـن أبـي سـفيان والـرد عليـه فـي ذلـك: 

من المســلم بـه أن معاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي اهللا عنـه آـان مـن أبـرز مـن قـاتل 
ـــأن مقتــل عثمــان والــذي مثــل زعامــة الجــانب المقــابل  عليـًا رضـي اهللا عنـه بش
لعلـي فـي معرآـة صفيـن فمـا آـان مـن التيجــاني إال أن صـــب جــام غضبــه عليــه 
ـــذا الصحــابي  واتهمـه بـالظلم والضـالل وسـوف أســوق ادعـاءات التيجـاني علـى ه
مفنـدًا لـها ومدافعــًا عـن آـــاتب الوحـــي الــذي قــال عنــه النبــي ��������������������  (( اللــهم 

اجـعله هاديــًا مـهديًا واهـد بـه ))(*)  
يقـول التيجـاني (( أن عمـر بـن الخطـــاب الــذي اشــتهر بمحاســبة والتــه وعزلــهم 
ـــفيان وال يحاســبه أبــدًا وقــد وّاله  لمجـّرد الشـبهة نـراه يليـن مـع معاويـة بـن أبـي س
أبـو بكـر وأقـّره عمـر طيلـة حياتـه ولـم يعـترض عليـه حتـى بالعتـاب والّلـوم، رغـــم 
آـثرة السـاعين الذيـن يشـتكون مـن معاويـة ويقولـون لـه بـأّن معاويـة يلبـس الذهـــب 
ـــى الّرجــال، فكــان عمــر يجيبــهم: دعــوه  والحريـر اللذيـن حرمـهما رسـول اهللا عل
ـــي الواليــة أآــثر مــن عشــرين عامــًا لــم  فإنـه آسـرى العـرب، واسـتمر معاويـة ف
ـــا ولــي عثمــان خالفــة المســلمين أضــاف  يتعـّرض لـه احـد بـالنقد وال بـالعزل ولّم
إليـه واليـات أخـرى مّكنتـه مـن االسـتيالء علـى الـثروة اإلسـالمية وتعبئـة الجيـــوش 
وأوبـاش العـرب للقيـام بـالثورة علـى إمـــام األمــة واالســتيالء علــى الحكــم بــالقوة 
والغضـب والتحّكـم فـي رقـاب المسـلمين وارغامـهم بـالقّوة والقـهر علـى بيعـــة ابنــه 
الفاسـق شـارب الخمـر يزيـد وهـذه قّصـة أخـرى طويلـة بصـــدد تفصيلــها فــي هــذا 

الكتاب ))(1)،  فـأقول: 
ــــتطيع أن يتخلـــى عـــن بعـــض  1ـ يبــدو أن التيجــاني فــي آــل مــا يســوقه ال يس
الخصـال التـي يتمتـع بـها ومـن ضمنـها الجـهل! فـهو يدعـــي أن أبــا بكــر قــد ولــى 
ـــر طيلــة حياتــه! ولكــن المعــروف عنــد آــل مــن درس ســيرة  معاويـة فـأقره عم
الخلفـاء أن أبـا بكـر قـد ولـى يزيـد بـن أبـي سـفيان الشـــام، وبقــي واليــا عليــها فــي 

خالفة عمر وأقره عمــر فلمـا توفـي يزيـد ولـى أخـاه معاويـة بـن أبـي سـفيان. 
ــك؟  2ـ أمـا أن عمـر آـان يليـن مـع معاويـة وال يحاسـبه أبـدًا فمـا هـو الدليـل علـى ذل
ـــهل مــن مصــدر يرشــدنا إليــه  ومـن أيـن يسـتقي هـذا التيجـاني هـذه اإلدعـاءات؟ ف

ــه آمـا يقـول الشـاعر:  وإال فأقول ل
ــوا عليـها  بينـات أصحابـها أدعيـاء!    والدعاوي ما لم تقيم

ولكـن الثـابت يشـهد بخـالف ذلـك فقـــد أورد ابــن آثــير فــي البدايــة (( أن معاويــة 
دخـل علـى عمـر وعليـه حلـة خضـراء فنظـر إليـها الصحابـة، فلمـا رأى ذلـك عمــر 
ـــن اهللا  وثـب إليـه بـالدرة فجعـل يضربـه بـها، وجعـل معاويـة يقـول: يـا أمـير المؤمني
ـــا أمــير المؤمنيــن؟  اهللا فـي، فرجـع عمـر إلـى مجلسـه فقـال لـه القـوم: لـم ضربتـه ي
ومـا فـي قومـك مثلـه؟ فقـال: واهللا مــا رأيـت إال خـيرًا، ومـا بلغنـــي إال خــير، ولـــو 
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(1) ثم اهتديت ص (93 ـ 94). 



ـــم، ولكــن رأيتــه ـ وأشـــار بيــده ـ  بلغنـي غـير ذلـك لكـان منـي إليـك غـير مــا رأيت
فـأحببت أن أضـع منـه مـا شــمخ ))(2).  

ــأن  3ـ أمـا قولـه (... رغـم آـثرة السـاعين الذيـن يشـتكون مـن معاويـة ويقولـون لـه ب
ـــس الذهــب والحريــر (!) اللذيــن حرمــهما رســول اهللا علــى الرجــال،  معاويـة يلب

فكان عمر يجيبهم: دعــوه فإنـه آسـرى العـرب )،  فـأقول: 
أ ـ أمــا قولــه رغــم آــثرة الســاعين الذيــن يشــتكون مــن معاويــة يكذبــه الواقــــع 
والتـاريخ فقـد مكـث معاويـة أربعيـن عامـًا يحكـم أهـــل الشــام وآــانت عالقتــه بــهم 

عالقة حب وواليــة لدرجـة أنـهم أجـابوه بقـوة لألخـذ بـدم عثمـان. 
ب ـ أمـا أّن عمـر قـد قـال فـي معاويـة بأنـه آسـرى العـرب عندمـا علـــم بأنــه يلبــس 
الذهـب والحريـر! فـأرجو مـن المؤلـف أن يرشـدنا إلـى المصـدر الـذي اســـتقى منــه 
ـــب أن يضــرب عمــر معاويــة للبســه حّلــة خضــراء مباحــة،  هـذا الكـذب، والغري

ــّرم؟!  ويسـكت عليـه عندمـا يلبـس الذهـب والحريـر المح
ت ـ أمـا الروايـة عـن عمـر هـو مـا رواه ابـن أبـــي الدنيــا عــن أبــي عبــد الرحمــن 
المدنـي قـال (( آـان عمـر بـن الخطـاب إذا رأى معاويـة قـال: هـذا آســـرى العــرب 

 .(3)((
ــول ( واسـتمر معاويـة فـي الواليـة أآـثر مـن عشـرين عامـًا لـم يتعـرض لـه  4ـ ثم يق
ـــة المســلمين أضــاف إليــه واليــات  أحـد بـالنقد وال بـالعزل ولمـا ولـي عثمـان خالف

أخرى مكنته مــن اإلسـتيالء علـى الثـورة اإلسـالمية ...)،  فـأقول: 
أ ـ ليـس فـي توليـة معاويـة للشـام أي مطعـن فـي عمـر أو عثمـان فإنـــه قــد ثبــت أن 
النبـي �������������������� قـد ولـى أبـوه أبـو سـفيان علـى نجـران حتـى توفـي بـــل آــان الكثــير 
ـــة (( فإنــه اســتعمل علــى مكــة عّتــاب بــن  مـن أمـراء النبـي �������������������� مـن بنـي أمي
أسـيد بـن أبـي العـاص بـن أميـة، واسـتعمل خـالد بـن ســـعيد بــن العــاص بــن أميــة 
ـــي ��������������������،  علـى صدقـات َمْذحـج وصنعـاء اليمـن، ولـم يـزل عليـها حتـى مـات النب
واسـتعمل عمـرو علـى تيمـاء وخيـبر وقـرى عرينـة، وأبـان بـن ســعيد بــن العــاص 
اسـتعمله علـى البحريـن برهـا وبحرهـــا حيــن عــزل العــالء بــن الحضرمــي، فلــم 
يـزل عليـها حتـى مـات النبـي �������������������� وأرسـله قبـل ذلـك أمـــيرًا علــى ســرايا منــها 

سـرية إلـى نجــد ))(4).  
ـــن أفضــل السياســات  ب ـ وعندمـا ولـي معاويـة الشـام آـانت سياسـته مـع رعيتـه م
ــه تحبـه ويحبُّـهم (( قـال قبيصـة بـن جـابر: مـا رأيـت أحـدًا أعظـم حلمـًا  وآانت رعيت
ـــالمعروف مــن  وال أآـثر سـؤددًا وال أبعـد أنـاة وال أليـن مخرجـًا، وال أرحـب باعـًا ب
ـــمع رجــل معاويــة آالمــًا ســيئًا شــديدًا، فقيــل لــه لــو  معاويـة. وقـال بعضـهم: أس
ـــه؟ فقــال: إنــي الســتحي مــن اهللا أن يضيــَق حلمــي عــن ذنــب أحــد  سـطوت علي

                                                           
(2) البداية والنهاية جـ8 ص (128). 

(3) البداية والنهاية جـ8 ص (128). 

(4) منهاج السنة جـ4 ص (460). 



ـــا أمــير المؤمنيــن مــا أحلمــك؟ فقــال: إنــي  رعيتـي. وفـي روايـة قـال لـه رجـل: ي
ألسـتحي أن يكـون جـرم أحـد أعظـم مـــن حلمــي ))(5)، لذلــك اســتجابوا لــه عندمــا 
ـــك  أراد المطالبــة بــدم عثمــان وبــايعوه علــى ذلــك ووثقــوا لــه أن يبذلــوا فــي ذل

ـــل ذلــك(6).   أنفسـهم وأموالـهم، أو يدرآوابثـأره أو ينفـي اهللا أرواحـهم قب
ــــى الثـــورة اإلســـالمية وتعبئـــة  ت ـ أمــا ادعــاؤه علــى معاويــة أنــه اســتولى عل
ـــى الحكــم  الجيـوش وأوبـاش العـرب للقيـام بـالثورة علـى إمـام األمـة واالسـتيالء عل
ـــى  بــالقوة والغصــب والتحكــم فــي رقــاب المســلمين فــهذا مــن أآــبر الكــذب عل
معاويـة فإنـه مـا أراد الحكـم وال اعـترض علـى إمامـة علـّي بـن أبـي طـالب رضـــي 
ـــد أورد  اهللا عنـه بـل طـالب بتسـليمه قتلـة عثمـان ثـم يدخـل فـي طاعتـه بعـد ذلـك، فق
ـــي ( الســير ) عــن يعلــى بــن عبيــد عــن أبيــه قــال (( جــاء بــو مســلم  الذهبـي ف
الخوالنـي ونـاس معـه إلـى معاويـة فقـالوا لـه: أنـت تنـازع عليـًا أم أنـت مثلـه؟ فقــال 
معاويـة: ال واللــه إنـــي ألعلــم أن عليــًا أفضــل منــي، وإنــه ألحــق بــاألمر منــي، 
ــــا أطلــب بــدم  ولكـن ألسـتم تعلمـون أّن عثمـان قتـل مظلومــا، وأنـا ابـن عمـه، وإنم
ــــُه فــأتْوا عليــًا فكّلمــوه  عثمـان، فـأتوه فقولـوا لـه فليدفــع إلـّي قتلـة عثمــان وأسـّلم ل
ـــًا إال  بذلـك فلـم يدفعـهم إليـه ))(7)، طالمــا أّآـد معــاوية ذلـك بقولــه (( مـا قـاتلت علي
ـــذا هــو مــا يؤآــده علــّي ومــن مصــادر الشــيعة االثنــي  فـي أمـر عثمـان )) ، وه
عشـرية أنفسـهم، فقـد أورد الشـريف الرضـي فـي آتـاب نـــهج البالغــة فــي خطبــة 
لعلـّي قولـه (( وبـدء أمرنـا أنـا التقينـا والقـــوم مــن أهــل الشــام، والظــاهر أن ربنــا 
واحـد ونبينـا واحـد، ودعوتنـا فـي اإلسـالم واحـدة، وال نسـتزيدهم فـي اإليمـــان بــاهللا 
ــــن دم  والتصديــق برســوله، وال يســتزيدوننا، األمــر واحــد إال مــا اختلفنــا فيــه م
ــو  عثمـان ونحـن منـه بـراء ))(8)، فـهذا علـّي يؤآـد أن الخـالف بينـه وبيـن معاويـة ه
مقتـل عثمـان وليـس مـن أجـل الخالفـة أو التحكـم فـي رقـاب المسـلمين آمـــا يدعــي 

ــاني.  التيج
ـــى بيعــة إبنــه الفاســق  5ـ أمـا قولـه بـأن معاويـة أرغـم المسـلمين بـالقوة والقـهر عل
شـارب الخمـر يزيـد، فـهذا مـن الكـذب الظـاهر فـإن معاويـة لـم يرغـم النـــاس علــى 
بيعـة ابنـه يزيـد ولكنـه عـزم علـى األخـذ بعقـد واليـة عـهده لـيزيد وتـم لـه ذلـك، فقــد 
بـايع النـاس لـيزيد بواليـة العـهد ولـم يتخّلـــف إال الحســين بــن علــي وعبــد اهللا بــن 
الزبـير، وتوفـّي معاويـة ولـــم يرغمــهم علــى البيعــة. أمــا أن يزيــد فاســق شــارب 
ـــّي بــن أبــي طــالب رضــي اهللا عنــه  للخمـر فـهذا آـذب أيضـًا ونـدع محمـد بـن عل
ـــير فــي  يجيـب علـى هـذا االدعـاء ألنـه أقـام عنـد يزيـد وهـو أدرى بـه، قـال ابـن آث
ــــن مطيـــع  البدايــة (( لمــا رجــع أهــل المدينــة مــن عنــد يزيــد مشــى عبــد اهللا ب
وأصحابـه إلـى محمـد بـن الحنفيـة  فـأرادوه علـى خلـع يزيـد فـأبى عليـهم، فقـال ابــن 

                                                           
(5) البداية النهاية جـ8 ص (138). 

(6) المصدر السابق جـ8 ص (131).  

(7) سير أعالم النبالء جـ3 ص (140) وقال المحقق: رجاله ثقات. 

(8) نهج البالغة جـ3 ص (648). 



ـــاب. فقــال لــهم:  مطيـع: إن يزيـد يشـرب الخمـر ويـترك الصـالة ويتعـّدى حكـم الكت
مـا رأيـت منـه مـا تذآـــرون، وقــد حضرتــه وأقمــت عنــده فرأيتــه مواضبــًا علــى 
الصـالة متحريـًا للخـير يسـأل عـن الفقـه مالزمـًا للسـنة، قـالوا: فـإن ذلـك آـــان منــه 
ـــا الــذي خــاف منــي أو رجــا حتــى يظــهر إلــّي الخشــوع؟  تصّنعـًا لـك. فقـال: وم
ـــم  أفـأطلعكم علـى مـا تذآـرون مـن شـرب الخمـر؟ فلئـن آـان أطلعكـم علـى ذلـك إنك
ــم يكـن أطلعكـم فمـا يحـل لكـم أن تشـهدوا بمـا لـم تعلمـوا. قـالوا: إنـه  لشرآاؤه، وإن ل
عندنا لحق وإن لــم يكـن رأينـاه. فقـال لـهم أبـى اللــه ذلـك علــى أهـل الشـهادة، فقـال 
ـــن أمرآــم فــي شــيء، قــالوا:  {  إال  مـن شـهد بـالحق وهـم يعلمـون  } ولسـت م
فلعلـك تكـره أن يتولـى األمـر غـيرك فنحـن نوّليـك أمرنـا. قـال: مـــا اســتحل القتــال 
علـى مـا تريدوننـي عليـه تابعـًا وال متبوعـــًا، فقــالوا: فقــد قــاتلت مــع أبيــك، قــال: 
جيئونـي بمثـل أبـي أقـاتل علـى مثـل مـا قـاتل عليـه، فقـالوا: فمـر ابنيـــك أبــا القاســم 
والقاسـم بالقتـال معنـا، قـال: لـــو أمرتــهما قــاتلت. قــالوا: فقــم معنــا مقامــًا نحــض 
النـاس فيـه علـى القتـال، قـال: سـبحان اهللا!! آمـر النـــاس بمــا ال أفعلــه وال أرضــاه 
ـــالوا: إذًا نكرهــك. قــال: إذا آمــر النــاس بتقــوى اهللا  إذًا مـا نصحـت هللا فـي عبـاده ق

ـــة ))(9).  وال يرضـون المخلـوق بسـخط الخـالق، وخـرج إلـى مك
ثانيـًا ـ ادعـاء التيجـاني علـى معاويـة بأنـه أمـر بسـّب علـّي، وأنـه ليـس مـــن آتبــة 

ــرد عليـه فـي ذلـك:  الوحي وال
يقـول التيجـاني (( وقـد بحثـت آثـيرًا عـــن الدوافــع التــي جعلــت هــؤالء الصحابــة 
يغــيرون ســنة رســول اهللا (ص)، واآتشــفت أن األموييــن وأغلبــهم مــن صحابــــة 
النبـي وعلـى رأسـهم معاويـة بـن أبـي سـفيان ( آـاتب الوحـي ) آمـــا يســّمونه آــان 
ـــي طــالب ولعنــه مــن فــوق منــابر  يحمـل النـاس ويجـبرهم علـى سـّب علـي بـن أب
ـــه فــي بــاب (  المسـاجد، آمـا ذآـر ذلـك المؤرخـون، وقـد أخـرج مسـلم فـي صحيح
ـــي معاويــة ـ فــي آــل  فضـائل علـي بـن أبـي طـالب) مثـل ذلـك، وأمـر عّمالـه ـ يعن
ـــي  األمصـار باتخــاذ ذلـك اللعـن سّنــة يقولـها الخطبـاء علـى المنـابر ))(1)، ويقـول ف
موضـع آخـر (( آيـف يحكمـون باجتـهاده ويعطـــوه أجــرًا وقــد حمــل النــاس علــى 
ـــة المصطفــى مــن فــوق المنــابر ))(2)، وفــي موضــع  لعـن علـي واهـل البيـت ذري
ــول (( حمـل النـاس علـى لعـن علـي وأهـل البيـت ذريـة المصطفـى مـن فـوق  آخر يق
المنــابر وأصبحــت ســنة متبعــة لســتين عامــًا ))(3)، ويقــول (( وآيــف يســـّمونه ( 
آـاتب الوحـي )... وقـد نـزل الوحـي علـى رسـول اهللا (ص) طيلـة ثالثـــة وعشــرين 
ــان معاويـة ألحـد عشـر عامـًا منـها مشـرآًا بـاهللا... ولّمـا أسـلم بعـد الفتـح لـم  عامًا، آ
ــــن  نعـثر علـى روايـة تقـول بأنـه سـكن المدينـة فـي حيـن أن الرسـول (ص) لـم يسك

                                                           
(9) البداية والنهاية جـ8 ص (236). 

(1) ثم اهتديت ص (106 ـ 107). 
(2) المصدر السابق ص (121). 

(3) المصدر السابق ص (169). 



ـــف تســنى لمعاويــة آتابــة الوحــي يــا تــرى؟! ))(4)،   مكــة بعــد الفتــح..... فكي
فــأقول: 

1ـ أمـا ان معاويـــة أمــر بســّب علــّي مــن علــى المنــابر فكــذب، وال يوجــد دليــل 
صحيـح ثـابت بذلـك، وسـيرة معاويـة واخالقـه تسـتبعد هـذه الشـبهة، أمـا مـــا يذآــره 
ـــون  بعـض المؤرخيـن مـن ذلـك فـال يلتفـت إليـه ألنـهم بـإيرادهم لـهذا التقـول ال يفرق
بيــن صحيحــها وســقيمها، إضافــة إلــى أن أغلبــهم مــن الشــــيعة، ولكـــن بعـــض 
المؤرخيــن رووا فــي آتبــهم روايــات فيــها الصحيــح والبــاطل، ولكنــهم ُأْعـــذروا 
ــها  عندمـا اسـندوا هـذه المرويـات إلـى رواتـها لنسـتطيع الحكـم عليـها مـن حيـث قبول
ــــذي عـــاش تحـــت ســـطوة وتعـــاظم قـــوة  أو ردهــا، ومــن هــؤالء الطــبري ـ ال
ـــة تاريخــه (( وْليعلــم النــاظر فــي آتابنــا هــذا أّن  الرافضـة، الـذي يقـول فـي مقدم
ــل مـا أحضـرت ذآـره فيـه ممـا اشـترطت أنـي راسـمه فيـه، إنمـا هـو  اعتمادي في آ
ـــى  علـى مـا رويـُت مـن األخبـار التـي أنـا ذاآرهـا فيـه، واآلثـار التـي أنـا مسـندها إل
رواتـها فيـه، دون مـــا إدرك بحجــج العقــول، واســتنبط بفكــر النفــوس، إال اليســير 
القليـل منـه، إذ آـان العلـم بمـا آـان مـن أخبـار المـاضين، ومـا هـو آـائن مـن أنبـــاء 
ـــل إلــى مــن لــم يشــاهدهم ولــم يــدرك زمانــهم، إال بإخبــار  الحـادثين، غـير واص
المخــبرين ونقــل النــاقلين دون االســتخراج بــالعقول، واالســتنباط بفَكــر النفـــوس. 
فمـا يكـن فـي آتـابي هـذا مـن خـــبر ذآرنــاه عــن بعــض المــاضين ممــا يســتنكره 
قارئـه، أو يستشـنعه سـامعه، مـن أجـل أنـه لـم يعـرف لـه وجـــهًا مــن الصحــة، وال 
ــه لـم ُيـؤَت فـي ذلـك مـن ِقَبلنـا، وإنمـا ُأتـي مـن ِقَبـل بعـض  معنى في الحقيقة فليعلم أن
ناقليـه إلينـا، وأنـّا إنمـا أدينـا ذلـك علـى نحـو مـا أدَِّي إلينـا ))(5)، لذلـــك يجــب علـــى 
ــــاوية أمـــر  التيجــاني عندمـا يحتـج بـالمؤرخين أن يذآـر الروايـة التــي تبيـن أن مع

بلعن علّي من علــى المنـابر، ثـم يرغـي ويزبـد بعـد ذلـك آمـا يشـاء. 
ـــي مثــل ذلــك فكــذب  2ـ أمــا قولــه أن مسـلم أخـرج فـي صحيحـه بـاب فضـائل عل
أيضـًا، فالروايــة التـي يقصدهـا هـي مـا رواه عـامر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص، عـن 
أبيه قال (( أمــر معاويـة بـن أبـي سـفيان سـعدًا فقـال: مـا منعـك أن تُسـبَّ أبـا تـراب؟ 
فقـال: أّمـا ذآـرت ثالثـًا قالـهنَّ لـه رسـول اهللا �������������������� ، فلـن أُســـّبُه ألن تكــون لــي 
واحـدة منـهنَّ أحـبُّ إلــيَّ مــن ُحمــر النَّعــم، ســمعت رســول اهللا �������������������� يقــول لــه 
خّلفـه فـي مغازيـه فقــال لــه علــيُّ: يـا رسـول اهللا، خلَّْفتنـي مـع النســـاء والصبيــان؟ 
فقــال لــه رســول اهللا �������������������� : أمــا ترضــىأن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن 
ـــنَّ الرايــة رجــًال  موسـى، إال أنـه ال نبـّوة بعـدي. وسـمعته يقـول يـوم خيـبر: ُأل ْعطي
يحـبُّ اهللا ورســـوله ويحبُّــه اهللا ورســـوله، قـــال: فتطاولنــا لــها فقــال: ادعــوا لــي 
ـــع الرايــة إليــه، ففتــح اهللا عليــه، ولّمــا  عليـًا، فـُأتي بـه أْرَمـد فبصـق فـي َعْينـه ودف

                                                           
(4) المصدر السابق ص (170). 

(5) تاريخ الطبري ـ المقدمة ص (13). 



نزلــت هــذه اآليــة: { قــل تعــالْوا نــدُع أْبنائنــا وأْبنــــاَءآم ...}، دعـــا رســـول اهللا 
�������������������� عليـًا وفاطمـة وحسـنًا وُحسـينًا فقـال: اللـهم، هـؤالء أهلـــي ))(6).  

ـــّي، ولكنــه آمــا هــو ظــاهر  وهـذا الحديـث ال يفيـد أن معاويـة أمـر سـعدًا بسـبِّ عل
فــإن معاويــة أراد أن يستفســر عــن المــانع مــن ســب علــّي، فأجابــه ســعدًا عـــن 
الســبب ولــم نعلــم أن معاويــة عندمــا ســمع رد ســعد غضــــب منـــه وال عاقبـــه، 
ـــبر النــاس  وسـكوت معاويـة هـو تصويـب لـرأي سـعد، ولـو آـان معاويـة ظالمـًا يج
ـــى ســعد وألجــبره علــى  علـى سـب علـّي آمـا يّدعـي هـذا التيجـاني، لمـا سـكت عل
سـّبه، ولكـن لـم يحـدث مـن ذلـك شـيٌء فعلـم أنـه لـم يؤمـر بسـّبه وال رضـــي بذلــك، 
ـــه تصريــح بأنــه أمــر ســعدًا بســبه،  ويقـول النـووي (( قـول معاويـة هـذا، ليـس في
وإنمـا سـأله عـن السـبب المـانع لـه مـن السـب، آأنـه يقـول هـــل امتنعــت تورعــًا أو 
خوفـًا أو غـير ذلـك. فـإن آـان تورعــــًا وإجـــالًال لــه عــن الســب، فــأنت مصيــب 
محسـن، وإن آـان غـير ذلـك، فلـه جــواب آخــر، ولعـل سـعدًا قـد آـــان فــي طائفــة 
ـــأله هــذا الســؤال.  يسـّبون، فلـم يسـب معـهم، وعجـز عـن اإلنكـار وأنكـر عليـهم فس
ـــا منعــك أن تخطئــه فــي رأيــه واجتــهاده،  قـالوا: ويحتمـل تـأويًال آخـر أن معنـاه م

ــأ ))(7).   وتظـهر للنـاس حسـن رأينـا واجتـهادنا وأنـه أخط
3ـ مـن الغرائـب أّن هـذا التيجـاني ينكـر سـبَّ علـّي ولـم يتـــوّرع هــو والــهداة عــن 
سـب خـيرة الصحابـة أبـــو بكــر وعمــر وعثمــان! وآتبــهم طافحــة بذلــك، ومنــها 
ـــن القــول أن (( هــؤالء الرافضــة، الذيــن  آتـاب التيجـاني نفسـه، لذلـك ال بـد لـي م
يّدعـون أنـهم المؤمنـون، إنمـا لـهم الـذل والصغـار ضربـت عليـهم الذلـة أينمـا ثقفـــوا 

ــاس ))(8).   إال بحبـل مـن اهللا وحبـل مـن الن
4ـ أمـا أن معاويـة مـن آتبـة الوحـي فـامر ثـابت، فقـــد أخــرج مســلم فــي صحيحــه 
ـــفيان طلــب مــن النبــي �������������������� ثالثــة مطــالب (( فقــال  عـن ابـن عبـاس أن أبـا س
ــــال: نعـــم ـ منـــها ـ قــال: معـــاوية، تجعلــه  للنبـي : يـا نبـي اهللا ثـالٌث أعطينــهن ق
ـــي المسنـــد ومســلم عـــن ابــن  آاتبـًا بيـن يديـك، قـال: نعــم ...))(9)، وروى أحمـد ف
عبــاس قــال (( آنــت غالمــًا أســعى مــع الصبيــان، قــال: فــالتفتُّ فــإذا نبــــي اهللا 
�������������������� خلفـي مقبـًال، فقلـت: مـا جـاء النبـي �������������������� إّال إلـــّي، قــال: فســعيت حتــى 
ــــاي،  أختبــيء وراء بــاب داٍر قــال: فلــم أشعـــر حتــى تنــاولني، قـــال: فأخـــذ بقف
ـــال: اذهــب فــادع لــي معاويــة، وآــان آاتبـــُه، قـــال: فســعيُت  فحطـأني حطـأًة، ق
فقلـت: أِجـب نبــي اللــه �������������������� فإنـه علــى حاجـــة ))(10)، فــهذان الحديثــان يثبتــان 

ــان مـن آتبـة الوحـي.  أن معاوية آ

                                                           
(6) صحيح مسلم مع الشرح آتاب الصحابة ـ باب ـ فضائل علي رقم (2404). 

(7) المصدر السابق ص (250 ـ 252). 

(8) منهاج السنة جـ4 ص (498). 

(9) مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ فضائل أبي سفيان جـ16 برقم (2501). 

(10) مسند أحمد جـ1 مسند ابن عباس برقم (2651) ومسلم مع الشرح آتاب البر والصلة رقم (2604).  



ــــه �������������������� طيلــة ثالثــة وعشــرين  5ـ أمـا قولــه أن الوحــي نـزل علــى رسـول الل
عامـًا آـان معاويـة ألحـد عشـر عامـًا منـها مشـرآًا بـــاهللا!؟لقــد قلــت أن أبــا ســفيان 
طلـب مـن النبـــي �������������������� أن يجعــل معاويــة آاتبــًا لــه فقبــل النبــي �������������������� بذلــك 
وأصبـح يكتـب للنبـي �������������������� مـدة أربـــع ســنوات آاملــة فــهل هــذا أمــر يصعــب 

ــه؟!  تصديق
ثـم يـهذي فيقـول ( ولمـا أسـلم بعـد الفتـح لـم نعـــثر علــى روايــة تقــول بأنــه ســكن 

ــول (ص) لـم يسـكن مكـة بعـد الفتـح )،  أقـول:   المدينة في حين أن الرس
ـــي  وهــل الروايــة الســابقة ال تثبــت أن معاويــة ســكن المدينــة؟ وهــل الروايــة الت
ـــام عبــد اهللا بــن الزبــير،  أخرجـها الـترمذي عـن أبـي مجلـز قـال: خـرج معاويـة فق
ـــن رأوه فقــال اجلســا ســمعت رســول اهللا �������������������� يقــول (( مــن  وابـن صفـوان حي
سـره أن يتمّثـل لـه الرجــال قيامـًا، فليتبـّوأ مـن النــــار ))(11)، ال تثبــت ذلــك؟ ولكــن 
ــــاس أن ينــادي معـــاوية مــن مكــة؟! وأنـــا ال  يبـدو أن النبـي �������������������� أمـر ابـن عب
ـــثر علــى روايــة ) ألنــه لــو بحــث لوجدهــا،  أعتـب علـى التيجـاني بقولــه ( لـم نع

ــأل اهللا لـه الشـفاء مـن عقـدة اإلنصـاف!  ولكن نس
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(11) الترمذي آتاب االستئذان برقم (2755) وراجع صحيح الترمذي برقم (2212). 



ثالثـًا ـ ادعـاء التيجـاني أّن سـبب قتـل حجـر بـن عـدي علـى يـــد معاويــة اســتنكاره 
لسّب علّي والـرد عليـه فـي ذلـك: 

ـــك بعــض الصحابــة واســتنكر هــذا الفعــل أمــر  يقـول التيجـاني (( ولّمـا اسـتاء لذل
ـــن عــدي الكنــدي  معاويـة بقتلـهم وحرقـهم وقـد قتـل مـن مشـاهير الصحابـة حجـر ب
ـــوا عــن لعــن علــي واســتنكروه ))(1)،  واصحابـه ودفـن بعضـهم أحيـاًء ألنـهم امتنع
ويقـول فـي موضـع آخـر (( آيـف يحكمـــون بإجتــهاده وقــد قتــل حجــر بــن عــدي 
وأصحابـه صـبرًا ودفنـهم فـي مـرج عـذراء بباديـة الشـام ألنـهم امتنعـــوا عــن ســب 

علـي بـن أبـي طـالب ))(2)، فــأقول: 
1ـ اختلــف النــاس فــي صحبــة حجــر بــن عــدي ( المشــهور )! فعــّده البخــــاري 

ــة.  وآخـرون مـن التـابعين، وعـده البعـض اآلخـر مـن الصحاب
2ـ لـم يقتـــل معاويــة حجــرًا ألنــه امتنــع عــن سب علــّي، فــهذا تخــّرص واضــح 
والـذي ذآـره المؤرخـــون فــي ســبب مقتــل حجــر بــن عــدي هــو أن زيــاد أمــير 
ـــال فيــها فنــادى حجــر بــن عــدي  الكوفـة مـن قبـل معاويـة(3) قـد خطـب خطبـة أط
ــــن حجـــر إال أن حصبـــه هـــو  الصــالة فمضــى زيــاد فــي الخطبــة فمــا آــان م
ـــن الفســاد فــي  وأصحابـه فكتـب زيـاد إلـى معاويـة مـا آـان مـن حجـر وعـّد ذلـك م
األرض وقـد آـان حجـر يفعـل مثـل ذلـك مـع مـن توّلـى الكوفـة قبـل زيـاد، فــأمر أن 
يسرح إليه فلمــا جـيء بـه إليـه أمـر بقتلـه، وسـبب تشـدد معاويـة فـي قتـل حجـر هـو 
ـــلمين واعتــبره مــن الســعي  محاولـة حجـر البغـي علـى الجماعـة وشـق عصـا المس
بالفسـاد فـي األرض، وخصوصـًا فـي الكوفـة التـي خـرج منـها جـزء مـن أصحـــاب 
الفتنة على عثمـان فـإن آـان عثمـان سـمح بشـيء مـن التسـامح فـي مثـل هـذا القبيـل 
الـذي انتـهى بمقتلـه، وجـّر علـى األمـة عظـائم الفتـن حتـى آّلفــها ذلــك مــن الدمــاء 
ـــها بقتــل حجــر، والغريــب أن  أنـهارًا، فـإن معاويـة أراد قطـع دابـر الفتنـة مـن منبت
ـــر وال يعــترض علــى علــيٍّ عندمــا قــاتل  هـذا التيجـاني يصيـح مـن أجـل قتـل حج
ـــى خالفتــه فــي الجمــل وصفيــن، والتــي تســببت فــي مقتــل خيــار  الخـارجين عل
الصحابـة إضافـة إلـى اآلالف مـن المسـلمين، مـع أّن السـبب واحـــد وهــو الخــروج 

علـى سـلطة الخليفــة!! 
رابعـًا ـ ادعـاء التيجـاني أّن الحسـن البصـري طعـن فـي معاويـــة والــرد عليــه فــي 
ـــي آتابــه ( الخالفــة  ذلـك: يقـول التيجـاني (( وقـد أخـرج أبـو األعلـى المـودودي ف
والملـك ) نقـال عـن الحسـن البصـري قـال: أربـع خصـال آـــن فــي معاويــة لــو لــم 

تكن فيه إال واحـدة لكـانت موبقـة لـه: 
(1) أخذه األمــر مـن غـير مشـورة وفيـهم بقايـا الصحابـة ونـور الفضيلـة. 

ـــابير.  (2) إسـتخالفه بعـده ابنـه سـكيرًا خّمـيرًا يلبـس الحريـر ويضـرب الطن
ـــر.  (3) اّدعـاؤه زيـادًا وقـد قـال رسـول اهللا (ص) الولـد للفـراش وللعـاهر الحج

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (107). 

(2) المصدر السابق ص (121). 

(3) آانت األمة في هذا الوقت قد دانت بالخالفة لمعاوية وأمنت الفتن. 



ـــه مــن حجــر  (4) قتلـه حجـرًا وأصحـاب حجـر فيـا ويـال لـه مـن حجـر ويـا ويـال ل
وأصحاب حجــر. ))(4)  فـأقول: 

ــى  1ـ هـذه الروايـة مدارهـا علـى أبـي مخنـف(5)، وأبـو مخنـف هـذا هـو لـوط بـن يح
ـــق بــه ))(6)،  األزدي الكوفـي قـال عنـه الذهبــي وابـن حجـر(( أخبـاري تـالف ال يوث
ـــال ابــن معيــن: ليــس  (( تــرآه  أبـو حـاتم وغـيره، وقـال الدارقطنـي: ضعيـف، وق
ـــال مــرة ليــس بشــيء، وقــال ابــن عــدي: شــيعي محــترق ))(7)، وعــده  بثقـة، وق

العقيلـي مـن الضعفـاء(8)، وعلـى ذلـك فـالخبر سـاقط وال حجـة فيــه. 
ـــا صحــة هــذا الكــالم عــن الحســن، لمــا آــان فيــه أي مطعــن فــي  2ـ لـو فرضن
ـــورة فبــاطل، ألن الحســن  معاويـة، فاالدعـاء بـأن معاويـة أخـذ االمـر مـن غـير مش
ـــم أن أحــدًا مــن الصحابــة  تنـازل لـه عـن الخالفـة وقـد بايعـه جميـع النـاس ولـم نعل
ــن مبايعتـه، وأمـا اسـتخالفه يزيـد فقـد تـم بمبايعـة النـاس ومنـهم عبـد اهللا بـن  امتنع ع
ـــس تخّلــف مــن  عمـر، ولـم يتخّلـف إال الحسـين بـن علـي وعبـد اهللا بـن الزبـير، ولي
تخلـف عـن البيعـة بنـاقض لـها وال يمثـــل أي مطعــن فــي معاويــة، أمــا أن يزيــد 
ـــة الــذي أقــام عنــد  خمـيرًا يلبـس الحريرالـخ، فقـد آّذبـه ابـن علـّي محمـد بـن الحنفي
ـــي  يزيــد فوجــده بخــالف مــا يدعــون(9)، أمــا ادعــاؤه زيــادًا بخــالف حديــث النب
ـــو لــك الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر)  �������������������� عندمـا قـال ( لعبـد بـن زمعـة، ه

باعتبـار أنـه قضـى بكونـه للفـــراش وباثبــات النســب فبــاطل (( ألن النبــي �������������������� 
لــم يثبــت النســب، ألن عبــدًا ادعــــى ســـببين: أحدهمـــا األخـــوة، والثـــاني والدة 
الفـراش، فلـو قـال النبـي �������������������� هـــو أخــوك، الولــد للفــراش لكــان اثباتــًا للحكــم 
وذآـرًا للعلـة، بيـد أن النبـي �������������������� عـدل عـن األخـوة ولـم يتعـرض لـها وأعـــرض 
ـــي  عـن النسـب ولـم يصـرح بـه وإنمـا هـو فـي الصحيـح فـي لفـظ ( هـو أخـوك ) وف
آخـر ( هـو لـك ) معنـاه فـأنت أعلـم بـه بخـالف زيـاد فـإن الحـارث بـن آلـــدة الــذي 
ــم يّدعيـه لنفسـه وال آـان ينسـب إليـه فكـل مـن ادعـاه فـهو لـه  ولد زياد على فراشه ل
إال أن يعارضـه مـن هـو أولـى بـه منـه فلـم يكـن علـى معاويـة فـي ذلـــك مغمــز بــل 
ـــب اإلمــام مــالك ))(10)، ومــن رأى أن النســب ال يلحــق  فعـل فيـه الحـق علـى مذه
بـالوارث الواحـد أنكـر ذلـك مثـل الحسـن علـى فـرض صحـة نسـبة هـذا االدعـاء لــه 
فكيـف إذا ظـهر آـذب هـذه النسـبة إليـه، وعلـى آـــل فالمســألة اجتهاديــة بيــن أهــل 
ـــك بمــا يغنــي  السـنة، وأمـا قتـل حجـر فقـد ذآـرت األسـباب التـي دعـت معاويـة لذل

                                                           
(4) ثم اهتديت ص (107) 

(5) راجع الطبري جـ3 ص (232) سنة 51 هـ 

(6) ميزان االعتدال للذهبي جـ3 ص (419) برقم (6992) ولسان الميزان البن حجر جـ4 ص (492). 

(7) ميزان االعتدال جـ3 ص (419 ـ 420). 

(8) الضعفاء للعقيلي جـ4 ص (18 ـ 19) برقم (1572). 

(9) راجع ص (387 ـ388). 

(10) راجع العواصم من القواصم ص (252 ـ 253) بتصرف. 



ـــى  عــن اإلعــادة هنــا(11)، وممــا ســبق يتضــح لدينــا أن هــذه المــآخذ األربعــة عل
ـــالمين.  معاويـة ال تمثـل فـي حقيقتـها أي مطعـن بـه والحمـد هللا رب الع

ــي:  خامسـًا: الـرد علـى فـهم التيجـاني السـقيم ألحـداث الفتنـة بيـن معاويـة وعل
ـــض علمائنــا عــن حــرب معاويــة لعلــي وقــد  يقـول التيجـاني (( وعندمـا نسـأل بع
بايعــه المــهاجرون واألنصــــار، تلـــك الحـــرب الطاحنـــة التـــي ســـّببت انقســـام 
المســلمين إلــى ســنة وشــيعة وانصــدع اإلســالم ولــم يلتئــم حتــى اليــوم، فإنــــهم 
ـــالن اجتــهدا  يجيبـون آالعـادة وبكـل سـهولة قـائلين:أن عليـًا ومعاويـة صحابيـان جلي
فعلـي اجتـهد وأصـاب فلـــه أجــران أمــا معاويــة اجتــهد وأخطــأ فلــه أجــر واحــد. 
ـــالى { تلــك أمــة قــد  وليـس مـن حّقنـا نحـن أن نحكـم لـهم أو عليـهم وقـد قـال اهللا تع
خلـت لـها مـا آسـبت ولكـم مـا آسـبتم وال ُتســـألون عّمــا آــانوا يعملــون }، هكــذا ـ 
ولألسـف ـ تكـون إجاباتنـا وهـي آمـا تـرى سفسـطة ال يقـول بـها عقـل وال ديـــن وال 
يقـّر بـها شـرع، اللـهم أبـرأ إليـك مـن خطـل اآلراء وزلـل األهـواء وأعـــوذ بــك مــن 
همــزات الشــياطين واعــوذ بــك رّب أن يحضــرون، آيــف يحكــم العقــل الســــليم 
باجتــهاد معاويــة ويعطيــه أجــرًا علــى حربــه إمــام المســلمين وقتلــه المؤمنيـــن 
األبريـاء وارتكابـه الجرائـم واآلثــام التــي ال يحصــي عددهــا إال اهللا وقــد اشــتهر 
عنـد المؤرخيـن بقتلـــه معارضيــه وتصفيتــهم بطريقتــه المشــهورة وهــو إطعامــهم 
عســًال مســمومًا وآــان يقــول ( إن هللا جنــودًا مــن عســل )، آيــف يحكــم هــــؤالء 
ـــذي  باجتـهاده ويعطـوه أجـرًا وقـد آـان إمـام الفئـة الباغيـة ففـي الحديـث المشـهور ال
ــل المحدثيـن والـذي جـاء فيـه ( ويـح عّمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة ) وقـد قتلـه  أخرجه آ
ـــه .... والســؤال يعــود دائمــًا ويتكــرر ويلــح: تــرى أي الفريقيــن  معاويـة وأصحاب
علـى الحـق وأيـهما علـى البـــاطل؟ فأمــا أن يكــون علــي وشــيعته ظــالمين وعلــى 
ـــا أن يكــون معاويــة وأتباعــه ظــالمين وعلــى غــير الحــق، وقــد  غـير الحـق. وأّم
ـــهم  أوضـح رسـول اهللا (ص) آـل شـيء، وفـي آـال الحـالين فـإن عدالـة الصحابـة آل

من غير اســتثناء أمـر مسـتحيل، ال ينسـجم مـع المنطـق السـليم ))(1)،  فـأقول: 
ـــان وقــد رأى أنــه ولــي دم  1ـ لقـد قلـت أن معاويـة لـم يقـاتل علـي إال فـي أمـر عثم
عثمـان وهـو أحـد أقربائـه واسـتند إلـــى النصــوص النبويــة التــي تبيــن وتظــهر أن 
ـــًا ويصــف الخــارجين عليــه بالمنــافقين إشــارة إلــى مــا رواه  عثمـان يقتـل مظلوم
ـــال رســول اهللا �������������������� ( يــا عثمــان!  الـترمذي وابـن ماجـه عـن عائشـة قـالت (( ق
إن وّالك اهللا هـذا األمـر يومـًا، فـَأرادَك المنـافقون أن تْخلـع قميصـــك الــذي قمََّصــَك 
ـــد شــهد آعــب بــن مــرة أمــام  اهللا، فـال تخلعـه ) يقـول ذلـك ثـالث مـرات ))(2)، وق
جيـش معاويـة بذلـك فقـال (( لـوال حديـث سـمعته مـن رسـول اهللا �������������������� مـــا قمــت 
ـ أي مـا قمـت بالقتـال بجـانب معاويـة للقصـــاص مــن قتلــة عثمــان ـ وذآــر الفتــن 

                                                           
(11) راجع ص (393). 

(1) ثم اهتديت ص (120 ـ 121). 
ــه وسـلم برقـم (112) وراجـع صحيـح  (2) سنن ابن ماجة ، المقدمة ـ باب ـ فضائل أصحاب الرسول صلى اهللا علي

ابن ماجة برقم (90). 



فقـّر بـها فمـر رجـل مقنـع فـي ثـوب فقـال: هـذا يومئـذ علـى الـهدى فقمـت إليـه فـــإذا 
هـو عثمـان بـن عفـان، فـأقبلت عليـه بوجهـه فقلـت: هـذا ؟ قـال: نعـــم ))(3)، وأيضــًا 
عــن عبــد اهللا بــن شــقيق بــن مــرة قــال (( قــال رســول اهللا �������������������� تــهيج علـــى 
ـــاصي البقــر فمــر رجــل متقنــع فقــال رســول اهللا �������������������� هــذا  األرض فتـن آصي
وأصحابــه يومئــذ علــى الحــق فقمــت إليــه فكشــفت قناعــه وأقبلــت بوجهــه إلـــى 
ـــان  رسـول اهللا �������������������� فقلـت يـا رسـول اهللا هـو هـذا؟ قـال هـو هـذا، قـال: فـإذا بعثم
ـــاره أنــهم علــى الحــق بنــاء علــى ذلــك،  بـن عفـان ))(4)، وقـد رأى معاويـة وأنص
وأنـهم علـى الـهدى وخصوصـــًا عندمــا نعلــم أن المنــافقين الثــائرين علــى عثمــان 

آـانوا فـي جيـش علـي فـاعتبروهم علـى ضـالل فاسـتحّلوا قتالـهم متــأولين. 
ـــن يعــدل علينــا  2ـ إضافـة إلـى أن أنصـار معاويـة يقولـون ال يمكننـا أن نبـايع إال م
ـــا ظلــم عثمــان وعلــي عــاجز  وال يظلمنـا ونحـن إذا بايعنـا عليـًا ظلمنـا عسـكره آم
عـن العـدل علينـا وليـس علينـا أن نبـايع عـاجزًا عـن العـدل علينـا(5) ويقولـون أيضـــًا 
أن جيـش علـي فيـه قتلـة عثمـان وهـم ظلمـة يريـدون االعتـــداء علينــا آمــا اعتــدوا 
ـــهم علينــا وعلــى ذلــك فقتالــهم جــائز ولــم  علـى عثمـان فنحـن نقاتلـهم دفعـًا لصيال

نبدأهـم بالقتـال ولكنـهم بدأونـا بالقتــال. 
3ـ وعلـى ذلـك فـالنصوص الثابتـة عـــن النبــي �������������������� تفيــد أن تــرك القتــال آــان 
خــيرًا للطــائفتين فلــم يكــن واجبــًا وال مســتحبًا وأن عليــًا مــع أنــه أولــى بـــالحق 
وأقـرب إليـه مـن معاويـة ولـو تـرك القتـال لكـــان فيــه خــيرًا عظيمــًا وآفــًا للدمــاء 
ـــهذا آــان عمــران بــن حصيــن رضــي اهللا عنــه ينــهى عــن بيــع  التـي أسـيلت ول
السـالح فيـه ويقـول: ال يبـاع السـالح فـي الفتنـة وهـذا قـول ســـعد بــن أبــي وقــاص 
ومحمد بــن مسـلمة وابـن عمـر وأسـامة بـن زيـد وأآـثر مـن آـان بقـي مـن السـابقين 
ــــوا الفتنـــة ولــم يشارآـــوا فــي  األوليـن مـن المـهاجرين واألنصـار(6) الذيـن اعتـزل
ــــة  القتـــال لذلــك قـــال الكثـيرمـــن أئمـــة أهـــل السنـــة (( ال يشــترط قتــال الطائف
ـــها ابتــداًء، بــل أمــر إذا اقتتلــت طائفتــان أن يصلــح  الباغيـة فـإن اهللا لـم يـأمر بقتال
ــــي تبغـــي ))(7) فادعـــاء  بينــهما ثــم إن بغــت إحداهمــا علــى األخــرى قوتلــت الت

ــة هـو الـذي أمـر بقتـال علـي آـذب فـاضح.  التيجاني أن معاوي
ـــن قاتلـــوا عليــًا عصــاة وليســوا مجتهـــدين متــأولين فــال  4ـ ولــو فرضنـا أن الذي
يكـون ذلـك قادحــًا فـي إيمانـهم واسـتحقاقهم لدخـول الجنـــان فــاهللا ســبحانه وتعــالى 
يقـول { وإْن طائفتـان مـن المؤمنيـــن اقتتلــوا فــأصلحوا بينــهما بــالعدل فــإن بغــت 
إحداهمـا علـى األخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أمـر اهللا فـإن فـاءت  

                                                           
ــي األشـعث الصنعـاني آتـاب الفضـائل برقـم (3704) وراجـع صحيـح الـترمذي برقـم  (3) أخرجه الترمذي عن أب

 .(2922)
(4) فضائل الصحابة ألحمد جـ1 ص (449 ـ 450) برقم (720) وقال المحقق: اسناده صحيح. 

(5) راجع منهاج السنة جـ4 ص (384). 

(6) المصدر السابق جـ4 ص (391 ـ 393). 

(7) المنهاج جـ4 ص (391). 



فـأصلحوا بينـهما بـالعدل وأقِسـطوا إن اهللا يحـب المقســـطين، إنمــا المؤمنــون إخــوة 
ــــن أخويكـــم واتقـــوا اهللا لعلكـــم ترحمـــون } ( الحجـــرات 9 ـ 10)،  فــأصلحوا بي
فوصفـهم باإليمـان وجعلـهم إخـوة رغـم قتالـهم وبغـي بعضـــهم علــى بعــض فكيــف 
إذا بغـى بعضـهم علـى بعـض متـأوًال أنـه علـى الحـق فـهل يمنـع أن يكـــون مجتــهدًا 
سـواٌء أخــطأ أو أصـاب؟! لهــذا فأهــل السنــة يـترحمون علـى الفريقيـن آمـــا يقــول 
اهللا تعـالى { والذيـن جــاءوا مـن بعــدهم يقولـون رّبنـا اغفـر لنـــا وإلخـــواننا الذيــن 
ـــا إنــك رؤوٌف رحيــم  سـبقونا باإليــمان وال تجعــل فـي قلوبنـا غـًال للذيـن آمنـوا ربن

ـــر 10)  } ( الحش
5ـ األحــاديث الثابتــة تبيــن أن ِآــال الطــائفتين دعوتــهما واحــدة وتســعيان للحــــق 
الـذي تعتقـدان وتبرئـهما مـن قصـد الـهوى واتبـــاع البطــالن فقــد أخــرج البخــاري 
فـي صحيحـه أن أبـا هريـرة رضـــي اهللا عنــه قــال (( قــال رســول اهللا �������������������� : ال 
ـــا تــرى  تقـوم السـاعة حتـى يقتتـل فئتـان(8) دعواهمـا واحـدة ))(9)، وهـذا الحديـث آم
ــــدة وديــن واحـــد، وأخــرج مســلم فــي صحيحــه  يثبـت أنـهما أصحـاب دعـوة واح
ـــي ســعيد الخــدري قــال: قـــال رســول اهللا �������������������� (( تمــرق مارقــة عنــد  عـن أب
فرقـة مـن المسـلمين يقتلـها أولـى الطـــائفتين بــالحق ))(10)، فــهذا الحديــث يبيــن أن 
ــــالحق ويتنازعـــان عليـــه أي أنـــهما يقصـــدان الحـــق  آــال الطــائفتين يطالبــان ب
ـــق هــو مــع علــي ألنــه قــاتل هــذه الطائفــة وهــي طائفــة  ويطلبانـه ويبيـن أن الح
الخــوارج التــي قاتلــها فــي النــهروان، وقــــال النـــووي (( فيـــه التصريـــح بـــأن 

الطـائفتين مؤمنـون ال يخرجـون بالقتـال عـــن اإليمــان وال يفســقون ))(11).  
ـــون  6ـ بالنســبة لبغــي معاويــة فإمــا أن يكــون فيــه متــأوًال أن الحــق معــه، أو يك
متعمـدًا فـي بغيـه وفـي آـال الحـالتين فـإن معاويـة ليـس معصومـًا مـــن الوقــوع فــي 
ذلـك أو غـيره مـن الذنـوب فـأهل السـنة ال ينزهونـه مـــن الوقــوع فــي الذنــوب بــل 
ـــي غــير ذلــك  يقولـون أن الذنـوب لـها أسـباب ترفعـها باالسـتغفار والتوبـة منـها أوف
وقـد ذآـر ابـن آثـير فـي البدايـة عـن المسـور بـن مخرمـــة أنــه وفــد علــى معاويــة 
ـــا فعــل طعنــك  قـال: (( فلمـا دخلـت عليـه ـ حسـبت أنـه قـال سـلمت عليـه ـ فقـال: م
ــال:  علـى األئمـة يـا مسـور؟ قـال قلـت: ارفضنـا مـن هـذا وأحسـن فيمـا قدمنـا لـه، فق
لتكلمنـي بـذات نفسـك، قـال: فلـم أدع شـــيئَاً أعيبــه عليــه إال أخبرتــه بــه، فقــال: ال 
تـبرأ مـن الذنـوب، فـهل لـك مـن ذنـــوب تخــاف أن تــهالك إن لــم يغفرهــا اهللا لــك؟ 
ــت: نعـم، إن لـي ذنوبـًا إن لـم يغفرهـا هلكـت بسـببها، قـال: فمـا الـذي يجعلـك  قال: قل
ـــالح الرعايــا وإقامــة  أحـق بـأن ترجـوا أنـت المغفـرة منـي، فـوهللا لمـا إلـي مـن إص
ـــهاد فــي ســبيل اهللا واألمــور العظــام التــي ال  الحـدود واالصـالح بيـن النـاس والج
يحصيـها إال اهللا وال نحصيـها أآـثر مـن العيـوب والذنـوب، وإنـــي لعلــى ديــن يقبــل 

                                                           
(8) قال ابن حجر ( المراد بهما من آان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين ) الفتح جـ6 ص (713). 

(9) صحيح البخاري آتاب المناقب ـ باب ـ عالمات النبوة في اإلسالم برقم (3413). 

(10) مسلم مع الشرح آتاب الزآاة ـ باب ـ ذآر الخوارج وصفاتهم برقم (150)  

(11) المصدر السابق جـ7 ص (235). 



اهللا فيـه الحسـنات ويعفـو عـن السـيئات، واهللا علــى ذلــك مــا آنــت ألخــيَّر بيــن اهللا 
ـــال  وغـيره إال اخـترت اهللا علـى غـيره ممـا سـواه، قـال: ففكـرت حيـن قـال لـي مـا ق
ــــا لـــه  فعرفــت أنــه قــد خصمنــي. قــال: فكــان المســور إذا ذآــره بعــد ذلــك دع

بخير))(12)، فكيــف إذا آـان متـأوًال؟ 
7ـ بالنسـبة لحديـث ( ويـح عمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة )، فإنـه مـن أعظـم الدالئـــل أن 
الحـق مـع علـّي، لكـن معاويـة تـأّول الحديـث فعندمـا هـزَّ مقتـل عمـــار، عمــرو بــن 
العـاص وابنـه تمّلكتـهما الرهبـة ففـي الحديـث الـذي أخرجـه أحمـد فـي المســـند عــن 
أبي بكــر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم عـن أبيـه قـال (( لّمـا قتـل عمـار بـن ياسـر 
دخـل عمـرو بـن حـزم علـى عمـرو بـن العـاص فقـال: ُقتـل عمـار وقـد قـال رســـول 
اهللا �������������������� : تقتلـه الفئـة الباغيـة فقـام عمـرو بـن عـاص فزعـًا ُيرجِّـــع حتــى دخــل 
ـــأنك؟ قــال: قتــل عمــار فقــال معاويــة: قتــل  علـى معاويـة فقـال لـه معاويـة: مـا ش
ـــة الباغيــة،  معاويـة فمـاذا؟ قـال عمـرو سـمعت رسـول اهللا �������������������� يقـول: تقتلـه الفئ
ـــاه؟ إنمــا قتلــه علــٌي وأصحابــه،  فقـال لـه معاويـة: دحْضـَت فـي بولـك أو نحـن قتلن
جـاءوا بـه حتـى ألقـوه بيـن رماحنـا أو قـال: سـيوفنا ))(13)، فخـــرج النــاس يقولــون: 
ـــه، والــذي جعــل معاويــة يــأول  إنمـا قتـل عمـارًا مـن جـاء بـه، فـأرجع الثقـة لجيش
ـــة عثمــان أهــل حــق فــي ضــوء  الحديـث هـذا التـأويل أنـه لـم يكـن يتصـور أن قتل
ـــك  األحـاديث التـي تثبـت أن عثمـان يقتـل مظلومـًا، وأن قتلتـه هـم الظـالمون، فـال ش
أن الفئـة الباغيـة هـــي التــي فــي جيــش علــّي، ولكــن الحــق الــذي يقــال أن هــذه 
التـأويالت باطلـة قطعـًا وأن الحـق مـع علـــّي، ولكــن فئــة معاويــة معــذورون فــي 
ـــذا هــو الــذي جعــل عمــرو  اجتـهادهم ألنـهم أرادوا الحـق ولكنـهم لـم يصيبـوه، وه
بـن العـاص يقـترح رفـع المصـاحف اليقـاف الحـرب ألنـه آـان فـي قلبـه شـيء مـــن 

هـذا الحديـث. 
8ـ وإذا أصـرَّ التيجـاني علـى جعـل معاويـة ظالمـــًا فســيجيبه الناصبــة(14)بــأن عليــًا 
ظالمـًا أيضـًا ألنـه قـاتل المسـلمين ال لشـيء بـل إلمارتـه، وهـو الـذي بدأهـم بالقتـــال 
ــــن  وســفك الدمــاء دون فــائدة تجنــى للمســلمين، ثــم تراجــع وصــالح معاويــة، فل
ـــةعلى ذلــك، ولــو احتــج بحديــث عمــار فســيرّد  يسـتطيع التيجـاني وشـيعته االجاب
ــال  عليـه بـأن اهللا لـم يشـترط البـدء فـي قتـال الطائفـة الباغيـة إال إذا ابتـدأت هـي بالقت
ولكـن عليـًا هـو الـذي بدأهـم بالقتـال فمـا هـو جـواب التيجـاني؟ وقـد ضربـت صفحــًا 
ـــة  عـن حجـج الخـوارج والمعتزلـة التـي تقـدح فـي علـي، المـهم أن نعلـم أن آـل حج
ـــى معاويــة ســيقابل بمثلــها مــن جــانب الطوائــف األخــرى  يـأتي بـها التيجـاني عل
ولكــن أهــل الســنة يــترضون عــن الطــائفتين وال يفســقون أحدهمــا ويقولــــون أن 

                                                           
(12) البداية والنهاية جـ8 ص (136 ـ 137). 

ـــ2 مسـند عمـرو بـن العـاص برقـم (957) ص (163) وقـال المحقـق:  (13) مسند الشاميين من مسند اإلمام أحمد ج

رواته ثقات. 
(14) هم شيعة معاوية. 



الحـق مـع علـي رضـي اهللا عنـه ويـردون علـى جميـع حجـج الطوائـــف التــي تقــدح 
فـي علـي أو معاويـة ألن مذهبـهم مسـتقيم بخـالف مذهـب الرافضـة والحمـــد هللا. 

9ـ مـن المســـلم عنــد آــل مــن اطلــع علــى مذهــب اإلماميــة يعلــم أنــهم يكفــرون 
ــــن علـــي ـ وهـــو مـــن اإلئمـــة  معاويــة لقتالــه عليــًا ولكــن الثــابت أن الحســن ب
المعصوميـن عنـدهــم فكـل مـا يصـــدر عنــه فهـــو حـــق ـ والحســن قــد صــالح(15) 
معــاوية وبايعــه علــى الخــالفة فـــهل صـــالح الحســن ( المعصــوم ) آــافر وســّلم 
ــــبي �������������������� (( ابـــني  لـه بالخــالفة؟! أم أصلــح بيـن فئتــين مسـلمتين آمــا قــال الن
هــذا سيــد، ولعــل اللــه يصــلح بـه بيـن فئتيـن مـــن المســلمين ))(16)، أرجــو مــن 

التيجـاني اإلجابــة؟! 
ــــد  10ـ أمـــا ادعـــاؤه أن معاويـــة ارتكـــب جرائـــم ال تحصـــى وقـــد اشـــتهر عن
ـــهورة وهــو إطعامــهم عســًال  المؤرخيـن بقتلـه معارضيـه وتصفيتـهم بطريقتـه المش
مسـمومًا وآـان يقـول (إن هللا جنـــودًا مــن عســل )!! فــهذا القــول فيــه مــن الجــهل 
والكـذب مـا اليخفـى علـــى عــاقل وأنــا أريــد مــن التيجــاني إرشــادنا إلــى هــؤالء 
المؤرخيـن حتـى يتسـنى لنـا التثبـت مـن هـذا االدعـاء المكشـوف وإال فـــالكالم ســهل 

جـدًا. 
ـــي بكــر قتالــه لمــانعي الزآــاة مــع أن  11ـ الغريـب أن يعـترض التيجـاني علـى أب
ــاق األمـة، بينمـا تـراه يقـف مـع علـّي فـي قتالـه لمعاويـة والـذي اختلـف فيـه  ذلك باتف
ـــه المرجــوة وتســبب بقتــل األلــوف مــن المســلمين  مـع الصحابـة ولـم يـأتي بنتائج

ولعـل السـبب هـو إنصافـه المزعـوم والعقالنيتـه المذؤومـــة! 
12ـ أسـتطيع اإلجابـة علـى سـؤال التيجــاني الــذي يتكــرر ويلــح بــالقول أن فريــق 
ـــا معاويــة فليــس بظــالم وال داع إلــى بــاطل، ولكنــه طــالب  علـّي علـى الحـق وأم
ـــم يصْبــُه وهــو مــأجور علــى اجتــهاده فليــس أحدهمــا ظــالم أو فاســق،  للحـق ول
والوقـع بـالذنب ال يقـدح بعدالـة المذنـب وفـي آـــل األحــوال فــإن عدالــة الصحابــة 
ـــع  آلــهم مــن غــير اســتثناء أمــر مســّلم بالكتــاب والســنة واإلجمــاع، وينســجم م
المنطــق الســليم ولكنــه ال ينســجم بــالطبع مــع المنطــق الســقيم الــذي يتمتــع بــــه 

ــاني!  التيج
ـــتقي مــن مصــادر هداتــه  وأخـيرًا ـ إذا لـم يقتنـع التيجـاني بذلـك فسـأضطر لكـي اس
ـــهادهما  االثنـي عشـرية مـا يثبـت أن علـي ومعاويـة علـى حـق ومـأجورين علـى اجت
فقـد ذآـر الكلينـي فـي آتابــه( الروضـة مـن الكـافي ) ـ الـذي يمثـل أصـــول وفــروع 
ــــد بــن يحيــى قــال ســمعت أبــا عبــد اهللا عليــه  مذهـب االثنـي عشـرية ـ عـن محم
السـالم يقـول (( اختـالف بنـي العبـاس مـن المحتـوم والنـداء مـن المحتـــوم وخــروج 
القــائم مــن المحتــوم، قلــت: وآيــف النــداء؟ قــال: ينــادي منــاد مــن الســـماء أول 
النـهار: أال إن عليـًا وشـيعته هـم الفـائزون، وقـال: وينـادي منـــاد فــي آخــر النــهار: 

                                                           
(15) باعتراف التيجاني راجع ثم اهتديت ص (171). 

(16) البخاري آتاب الفتن برقم (6629) جـ6. 



أال إن عثمـان وشـيعته هـم الفـائزون ))(17)، وهــذا علــي بــن أبــي طــالب يقــرر أن 
عثمـان وشـيعته هـم أهـل إسـالم وإيمـان ولكـن القضيـة اجتهاديـــة آــل يــرى نفســه 
علـى الحـق فـي مسـألة عثمـان فيذآـر الشـريف الرضـي فـي آتـابكم ( نـهج البالغــة 
) عـن علـــي أنــه قــال (( وآــان بــدء أمرنــا أن إلتقينــا والقــوم مــن أهــل الشــام، 
والظــاهر أن ربنــا واحـــد ونبينــا واحـــــد، ودعوتنـــا فـــي اإلســـالم واحـــدة، وال 
نسـتزيدهم فـي اإليمـان بـاهللا والتصديـق برســـوله وال يســتزيدوننا، األمــر واحــد إال 

ــا فيـه مـن دم عثمـان ونحـن منـه بـراء ))(18).  ما اختلفن
سادسًا: إدعاء التيجــاني أن معاويـة سـم الحسـن والـرد عليـه فـي ذلـك:   

يقـول التيجـاني (( آيـف يريدونـه صحابيـًا عـادًال وقـد دّس السـم للحســـن بــن علــي 
ـــون بإجتــهاده وقــد دّس  سـيد شـباب أهـل الجّنـة وقتلـه ))(19)، ويقـول (( آيـف يحكم
ـــون: هــذا أيضــًا  السـم للحسـن بـن علـي سـيد شـباب أهـل الجنـة فقتلـه، ولعلـهم يقول

مـن اجتـهاده فقـد اجتـهد وأخطــأ!))(20). 
فأقول: هــذا االدعـاء بـاطل وذلـك ألسـباب وهـي: 

ـــان عنــد التيجــاني نقــل ثــابت عــن  أ ـ أنـه لـم يثبـت وال دليـل صحيـح عليـه وإن آ
عـدل فليرشـدنا إليـه ال أن يتـهم صحابيـا دون أن يـأتي ببينـة علـى ادعائـــه. 

ــــلة فــي حـــالة فتنــة تتصارعــهم األهــواء وآــل  ب ـ آــان النـاس فــي تلـك المرح
ـــل لنــا ذلــك فيجــب أال نقبلــه إال إذا نقــل  فرقــة تنسـب لألخــرى مــا يذمـها وإذا نق

ــة ضـابط.  بعدل ثق
ــا  جــ ـ لقــد نقـل أن الـذي سـّم الحسـن غـير معــاوية فقيـل هـي زوجتـه وقيـل أن أباه
ـــة وقيــل ابنــه يزيــد وهــذا  األشـعث بـن قيـس هــو الـذي أمرهـا بذلـك وقيــل معاوي
التضـارب بـالذي سـّم الحســـن يضعــف هــذه النقــول ألنــه يعزوهــا النقــل الثــابت 
بذلـك، والتيجـاني لـم يعجبـه مـن هـؤالء إال الصحـابي معاويـة مـع أنـه أبعـــد هــؤالء 

ــذه التهمـة.  عن ه
ـــة رفــض الحســن الصلــح مــع  ث ـ حجـة التيجـاني هـذه تستسـيغها العقـول فـي حال
ـــن صــالح معاويــة وســّلم لــه  معاويـة ومقاتلتـه علـى الخالفـة ولكـن الحـق أّن الحس
بالخالفـة وبايعـه، فعلـى أي شـيء يسـّم معاويـة الحسـن؟! ولـهذه األســـباب أقــول أن 

حجـة التيجـاني هـذه خاويـة علـى عروشــها! 
ســابعا: ادعــاء التيجــاني علــى معاويــة أنــه حــّول الخالفــة مــن الشــورى إلـــى 

ــة والـرد عليـه فـي ذلـك:  ملكية قيصري
 يقـول التيجـاني (( آيـف ينّزهونـه وقـد أخـذ البيعـة مـن األمـة بـالقوة والقـهر لنفسـه 
أوًال ثـــم البنــــه الفـاســـق يزيـــد مـــن بعـــده وبـــّدل نظـــام الشـــــورى بالملكيــــة 
القيصريــة ))(21)(( وبعـد علـــي اســتولى معاويــة علــى الخالفــة فأبدلــها قيصريــة 

                                                           
(17) روضة الكافي ص (177) جـ8. 

(18) نهج البالغة جـ3 ص (648). 

(19) ثم اهتديت ص (121). 

(20) ثم اهتديت ص (169). 

(21) ثم اهتديت ص (121). 



ملكيـة يتداوالهـا بنـو أميـة ومـن بعدهـم بنـو العبـاس أبـا عـن جـــد ولــم يكــن هنــاك 
خليفـة إّال بنـص السـابق عـن الّالحـــق أو بقــوة الســيف والســالح واإلســتيالء، فلــم 
ـــن عــهد الخلفــاء وحتــى عــهد  تكـن هنـاك بيعـة صحيحـة فـي التـاريخ اإلسـالمي م
آمـال أتاتــورك الـذي قضـى علــى الخــالفة اإلســـالمية إال ألمــير المؤمنيــن علــي 
بـن أبـي طـالب ))(22) (( آيـف يحكمـون باجتـهاده وقـد أخـذ البيعـة مـن األمـة بـــالقوة 
ــــة  والقــهر لنفســه ثــم البنــه يزيــد مــن بعــده وحــّول نظــام الشــورى إلــى الملكي

القيصريــة ))(23)،  فــأقول: 
1ـ لـم يـأخذ معاويـة الخالفـة بـالقوة والقـهر وإنمـا سـلمت لـه مـــن قبــل الحســن بــن 
ـــك مصداقــًا لقولــه �������������������� (( ابنــي هــذا  علـي وذلـك بعدمـا تـم الصلـح بينـهما وذل
سـيد، ولعـل اهللا أن يصلـح بـه بيـن فئتيـن مـن المسـلمين)، فقـد أخـرج البخـــاري فــي 
ــــّي معاويـــة  صحيحــه أن الحســن البصــري قــال (( اســتقبل واهللا الحســن بــن عل
بكتـائب امثـال الجبـال، فقـال عمـرو بـن العـاص: إنـي ألرى آتـــائب ال ُتولــّي حتــى 
تْقُتـل أقرنـها، فقـال لـه معاويـــة ـ وآــان واهللا خــير الرجليــن ـ أي عمــرو، إن ْقتــَل 
هـؤالء هـؤالء، وهـؤالء هـؤالء، مـن لـي بـأمور الّنـاس، مـن لـي بنسـائهم، مــن لــي 
ـــن بــن  بضيعتـهم، فبعـث إليـه رجليـن مـن قريـش، مـن بنـي عبـد شـمس عبـد الرحم
سـُمرة وعبـد اهللا بـن عـامر بـن ُآريــز، فقــال: اذهبــا إلــى هــذا الرجــل، فاعرضــا 
ــوال لـه، واطلبـا إليـه. فَأتيـاُه فدخـال عليـه، فتكلَّمـا وقـاال لـه فطلبـا إليـه، فقـال  عليه وق
الحسـن بـن علـّي: إنَّـا بنـو عبـد المطلـب قـد أصبنـا مـن هـذا المـال، وإنَّ هـذه األمـــة 
قـد عـاثت فـي دمائـها. قـاال: فإنـه يعـرض عليـك آـذا وآـذا، ويطلـب إليـك ويســأُلُك، 
قـال: فمـن لـي بـهذا؟ قـاال: نحـن لـك بـه، فمـا سـألهما شـيئًا إال قـاال: نحـــن لــك بــه، 
فصالحـة. فقـال الحسـن: ولقـد سـمعت أبـا بكـــرة يقــول: رأيــت رســول اهللا �������������������� 
علـى المنـبر، والحسـن بـن علـّي إلـى جنبـه، وهــو ُيقبــل علــى الّنـاس مـــرَّة وعليــه 
ـــن  أخــرى، ويقــول ( إنَّ ابنــي هــذا ســيٌد، ولعــّل اهللا أن ُيصلــح بــه بيــن ِفئتيــن م

المســـلمين))(24) 
2ـ أمـا بالنسـبة لمبايعـة ابنـه يزيـد فقـد حـرص معاويـة علـى موافقـة النـــاس، فعــزم 
علـى أخـــذ البيعــة لواليــة العــهد لــيزيد، فشــاور آبــار الصحابــة وســادات القــوم 
ووالة األمصــار فجــائت الموافقــة منــهم، وجاءتــه الوفــود بالموافقــة علــى بيعــــة 
يزيـد وبايعـه الكثـــير مــن الصحابــة حتــى قــال الحــافظ عبــد الغنــي المقدســي (( 
ـــهم ابــن عمــر  خالفتـه صحيحـة، بايعـه سـتون مـن أصحـاب رسـول اهللا �������������������� من
ـــر بــايع يزيــد وعندمــا قــامت  ))(25)، وقـد ثبـت فـي صحيـح البخـاري أن ابـن عم
عليـه الفتنـة مـن المدينـة جمـع أهلـه وحّذرهـم مـن الخـروج علـى يزيـد، فعـــن نــافع 
قـال (( لّمـا خلـع أهـل المدينـة بـن معاويـة، جمـع ابـن عمـــر حشــمه وولــده، فقــال: 

                                                           
(22) ثم اهتديت ص (145). 

(23) ثم اهتديت ص (169). 

(24) صحيح البخاري آتاب الصلح جـ2 برقم (2557). 

(25) قيد الشريد من أخبار يزيد البن خلدون ص (70). 



ـــوم القيامــة. وإنَّــا قــد  إنـي سـمعت النبـيَّ �������������������� يقـول: ُينصـب لكـل غـادر لـواء ي
بايعنـا هـذا الرجـــل علــى بيــع اهللا ورســوله، وإنــي ال أعلــم غــدرًا أعظــم مــن أن 
ُيبـايع رجـل علـى بيـع اهللا ورسـوله ثـم َينُصـُب لـه القتـال، وإنـي ال أعلـم أحـدًا منكــم 
ـــد خــالف  َخَلَعـُه، وال تـابع فـي هـذا األمـر، إال آـانت الفيصـل بينـي وبينـه ))(26)، وق
ابـن الزبـير والحسـين هـذه الموافقـة وال يقـدح ذلـك فـي البيعـة إذ ال بـد مـن مخـــالف 
لذلك، ومــن هنـا نعلـم أن معاويـة حـرص علـى موافقـة األمـة علـى بيعـة يزيـد، ولـو 
أراد معاويـة االســـتبداد وأْخــذ البيعــة لــيزيد بــالقوة والقــهر آمــا يدعــي التيجــاني 
ــة واحـدة، وفرضـها علـى النـاس فرضـًا، وهـذا مـا لـم يفعلـه معاويـة بـل  الآتفى ببيع

قد خالف مــن خـالف ولـم يتخـذ معاويـة سـبيل القـوة الرغامـهم علـى البيعـة. 
3ـ ولعــل السـبب الـذي دفــــع معـــاوية ألخــذ البيعــة لــيزيد، حتــى ُيبعــد الخــالف 
ـــة، وآــثرة المطــالبين  ويجمـع الكلمـة فـي هـذه المرحلـة المتوتِّـرة التـي تعيشـها األم
بالخالفـة فـرأى أنـه بتوليتـه لـيزيد صـالح لألمـة وقطعـًا لدابـــر الفتنــة باتفــاق أهــل 

ــد عليـه.  الحل والعق
4ـ لـم يبتـدع معاويـة نظامـًا جديـدًا للخالفـة بتوريـث ابنـه يزيـد، فقـد سـبقه إلـى ذلــك 
ـــس األمــر  أبـو بكـر عندمـا عـهد بـاألمر لعمـر بـن الخطـاب وقـد عمـد عمـر إلـى نف
فعــهد بالواليــة وحصرهــا بســتة مــن الصحابــة، أمــا إذا احتــــج التيجـــاني بـــأن 
ـــًا فــأقول لــه أن أول  االسـتخالف فـي عـهد الشـيخين لـم يكـن لألبنـاء أي ملكـًا وراثي
مـن فعـل ذلـك هـو علـي عندمـا عـهد بالخالفـة مـــن بعــده البنــه الحســن فقــد ذآــر 
الكلينـي فـي ( أصـول الكـافي) عـن ســـليم بــن قيــس قــال (( شــهدت وصيــة أمــير 
ـــه الســالم وأشــهد علــى  المؤمنيـن عليـه السـالم حيـن أوصـى إلـى ابنـه الحسـن علي
ــــن الحنفيـــة ـ عليـــهما الســـالم وجميـــع ولـــده  وصيتــه الُحســين ومحمــدًا ـ أي اب

ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه ثـم دفـع إليـه الكتـاب والســالح ... ))(27). 
5ـ الرافضـة االثنـا عشـــرية يعــارضون فــي األصــل مبــدأ الشــورى ويدعــون أن 
الواليــة يجــب أن ينــص عليــها رســول اهللا �������������������� بنــــص صريـــح، والتيجـــاني 
نفسـه عـارض خالفـة أبـي بكـــر وعمــر وعثمــان، فلمــاذا يتباآــا هنــا علــى نظــام 
الشـورى الـذي يعارضـه هـو نفسـه، ويعـترض علـــى معاويــة بواليــة العــهد البنــه 
ـــيقبلها التيجــاني وأخوتــه الرافضــة؟! أم أن األمــر  يزيـد فـهل لـو جعلـها شـورى س
ـــن جميــع المســلمين  عندهـم سـيان! الجـواب أنـهم لـن يقبلوهـا ولـو آـانت شـورى م
فلمــاذا هــذه اإلثــارة الممجوجــة والــورع المكــذوب مــــن التيجـــاني علـــى مبـــدأ 
الشـورى وأغـرب مـا فـي األمـر اعـتراض التيجـاني أن يـورث معاويـــة ابنــه يزيــد 
وراثـة قيصريـة ملكيـة! ومـا درى أن أعظـم اعتقـاد للرافضـة االماميـة هـــو اعتقــاد 
ـــن أبــي طــالب بإســتخالف األب  اإلماميـة وراثيـة قيصريـة ملكيـة فـي ولـد علــي ب

ــهل هـي حـالل لـهم حـرام علـى غـيرهم؟!  لالبن وهكذا ف

                                                           
(26) صحيح البخاري آتاب الفتن جـ6 برقم (6694). 

(27) أصول الكافي جـ1 ص (236) ـ باب ـ اإلشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السالم. 



وأخـيرًا ـ أمـا ادعـاءه أنـه لـم تكـن هنـاك بيعـة صحيحـة فـي التـاريخ اإلسـالمي مـــن 
عــهد الخلفــاء وحتــى عــهد آمــال أتــــاتورك (!!) الـــذي قضـــى علـــى الخالفـــة 

االسـالمية إال ألمـير المؤمنيـن علـي بـن أبـي طــالب 
فـأقول: هـذا الكـالم ال يقولـه إال مـن هـو أقـل النـاس فـهمًا وأآـثرهم جـهًال وأعمــاهم 
ـــا هــي  بصـرًا، فـأقول للتيجـاني علـى أي شـيء اسـتندت علـى قولـك السـقيم هـذا وم
ـــن إجمــاع النــاس علــى البيعــة،  شـروط البيعـة الصحيحـة؟ إذا ادعيـت أنـه ال بـد م
قلـت: علـي بـن أبـي طـالب أبعـد الخلفـاء الثالثـة عـن اإلجمـاع فقـد خالفـه أضعـــاف 
ـــامت الحــروب بينــه وبيــن معارضيــه وتوفــي قبــل توحيــد  مـن خـالف الثالثـة وق
ـــت: هــذا مــن  المسـلمين علـى البيعـة أمـا إذا قلـت أن خالفـة الثالثـة آـانت بـالقوة قل
أآـبر الكـذب والتـاريخ يشـهد بذلـك وأنـت بنفسـك قلـــت أن الخالفــة آــانت شــورى 
ـــة بالقيصريــة ولــو قــال معــارضو علــي بأنــه أراد الخالفــة  حتـى اسـتبدلها معاوي
بـالقوة لكـانت حجتـهم أقـوى مـن حجتـك فـإن عليـًا قـاتل علـى خالفتـه حتـى ســقطت 
ـــة  دمــاء اآلالف مــن المســلمين وإن ادعيــت أن خالفــة علــي صحيحــة ألنــها ثابت
ـــي ســقتها ال  بـالنص مـن الرسـول �������������������� فـأقول: فـهذا آـذب أيضـًا فكـل األدلـة الت
ـــان ذلــك صحيحــًا لمــا بــايع علــي الخلفــاء الثالثــة  تفيـد النـص علـى علـي ولـو آ
إضافــة إلــى أن النصــوص التــي تبيــن أن الخليفــة هــو أبــو بكــر أقــوى صحــــة 
ـــه(28) فكــل حجــج التيجــاني ظــاهرة البطــالن  وأظـهر دليـًال علـى نصيـة الخالفـة ل
والعــوار، والغريــب حقــًا أن التيجــاني الــذي ينفــي وجــــود خالفـــة صحيحـــة إال 
ـــى عــهد أتــاتورك الــذي قضــى  لعلـي، يقـر بـالحق مـن حيـث ال يـدري فيقـول، حت
علـى الخالفـة االسـالمية؟! فسـبحان اهللا آيـف يجـري الحـق علـى ألسـنتهم فـــي حــق 
معاويـة، وأظـن أننـي رددت علـى جميـــع الشــبه التــي ســاقها التيجــاني والحمــد هللا 

رب العـــالمين. 

                                                           
(28) راجع آتابنا ص (51 ـ 52). 



الباب الثاني عشر: 
مبحــث مطاعــن التيجــاني فــي أبــي هـريــرة والـرد عليـه فـي ذلــك: 

ـــول اهللا �������������������� فــي  أبـو هريـرة رضـي اهللا عنـه سـيد الحّفـاظ األثبـات صـاحب رس
ـــد الرحمــن بــن صخــر، نقــل عــن النبــي�������������������� علمــًا  حلـه وترحالـه، اسـمه: عب
ـــي  آثـيرًا لـم يسـلم هـو اآلخـر مـن لسـان هـذا الشـانئ الـذي اتهمـه بـالكذب علـى النب
ـــاديث المكذوبــة فــّض اهللا فــاه وســوف أســوق شــبهاته فــي  �������������������� بوضعـه األح

ــإذن اهللا.  حـق هـذا الصحـابي الجليـل وأفّندهـا ب
ـــه يــروي عــن النبــي �������������������� أحــاديث  أوًال: ادعـاء التيجـاني علـى أبـي هريـرة أن

موضوعـة والـرد عليـه فـي ذلــك: 
يقـول التيجـاني (( ولعـل نصـف الديـن الثـاني خّصـــوا بــه أبــا هريــرة الــذي روى 
لـهم مـا يشـتهون فقّربـوه ووّلـوه إمـارة المدينـة وبنـوا لـه قصـر العقيـق بعدمـــا آــان 
ـــة أن يكــون لــهم ديــن  معدمـًا، ولّقبـوه براويـة اإلسـالم. وبذلـك سـهل علـى بنـي أمّي
ـــوله إال مــا تــهواه أنفســهم ))(29)،  آـامل جديـد ليـس فيـه مـن آتـاب اللــه وسـّنة رس
ــــل مــن عمــرو بــن العــاص وأبــو  ويقـول ((... آذلـك يـروي فضـائل أبــي بكـر آ
ـــيخ  هريـرة ))(30)، ويقـول أيضـًا (( ثـم قـرأت آتـاب أبـي هريـرة لشـرف الديـن، وش
المضـيرة ( للشـيخ! ) محمــود أبـو ريـة وعرفـت بـأن الصحابـة الذيـن غـــيروا بعــد 
رسـول اللــه قسمــان، قسـم غـير األحكـام بمـا لــــه مــن الســلطة والقــوة الحـــاآمة، 
وقســم غـير األحكـام بوضـع األحـاديث المكذوبـة علـى رسـول اللــه (ص) ))(31)، 

أقـول ردًا علـى آذبــه: 
ـــة مــا يشــتهون فقربــوه وولــوه إمــارة  1ـ أمــا قولـه أن أبــا هريـرة روى لبنـي أمي
المدينـة وبنـو لـه قصــر العقيـق بعدمـا آــان معــدمًا ولقبـوه براويـة اإلســـالم فكــذب 

صريـح لـهذه األســباب: 
ـــن المعــتزلين عنــها  أ ـ لـم يكـن أبـا هريـرة مـع أحـد الجـانبين فـي الفتنـة بـل آـان م
ـــل  ولــم يقــاتل مــع أحـــد، وروى فــي االعــتزال أحـــاديث عــن النبــي �������������������� مث
حــديث النبـي �������������������� (( سـتكون فتـن القـاعد فيـها خـير مـــن القــائم، والقــائم فيــها 
ــن الماشـي، ومـن تشـّرف لـها تستشـرفه، ومـن وجـد ملجـأ أو معـاذًا فليعـذ بـه  خير م

ـــة.  ))(32)، وآـان هـذا أيضـًا رأي آبـار الصحاب
ـــاذا  ب ـ لـم يكـن أبـا هريـرة معدمـًا ولـم تكـن واليتـه علـى المدينـة بـاألولى، ولكـن م
نقـول عـن جـاهل يعبـث فـي التـاريخ؟! فقـد والُه عمـر فـــي خالفتــه علــى البحريــن 
وآـان يملـك المـال فعـن محمـد بـن سـيرين (( أن عمـر اســـتعمل أبــا هريــرة علــى 
البحريـن، فقـدم بعشـرة آالف. فقـال لـه عمـر: اسـتأثرت بـهذه االمـــوال يــا عــدّو اهللا 

                                                           
(29) ثم اهتديت ص (120). 

(30) ثم اهتديت ص (142). 

(31) ثم اهتديت ص (131). 

(32) صحيح البخاري آتاب الفتن ـ باب ـ تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم برقم (6670)(6671). 



وعـدوَّ آتابـه؟ فقـال أبـو هريـرة: فقلـت: لسـت بعـدو اهللا وعـدو آتابـه، ولكنـــي عــدّو 
من عداهما. قـال: فمـن أيـن هـي لـك؟ قلـت: خيـٌل ُنتجـْت، وغّلـُة رقيـق لـي وُأعطيـٌة 
تتـابعت. فنظـروا، فوجـده آمـا قـال، فلمـا آـان بعـد ذلـك، دعـاه عمـر ليوليـه، فــأبى. 
ـــف عليــه الســالم،  فقـال: تكـرُه العمـل وقـد طلـب العمـل مـن آـان خـيرًا منـك: يوس
ـــن أميمــة. وأخشــى ثالثــًا  فقـال: يوسـف نبـي ابـن نبـي ابـن نبـي وأنـا أبـو هريـرة ب
واثنتيـن، قـال: فـهال قلـت: خمسـًا؟ قـال: أخشـى أن أقـول بغـير علـم، وأقضـي بغـــير 

حلـم، وأن ُيضـرب ظـهري، وينـتزع مـالي، ويشـــتم عرضــي))(33). 
ت ـ سـبب توليـة األموييـــن ألبــي هريــرة المدينــة أنــه آــان مــن آبــار الصحابــة 
ـــاهرين خصوصــًا إذا عرفنــا أنــه  المتبقيـن فـي المدينـة وغيرهـا ومـن أعالمـها الظ
ـــاء غــير األموييــن لكــان  آـان يقـدَّم فـي الصــالة فـي أيــام علــّي ومعــاوية ولـو ج
مـن المــؤآد أن يولــوه المــدينة، فكـان المرّشــح لذلـك، وآيـف ال وقـد رشـــحه مــن 

ــهم وهـو عمـر.  هو خير من
ــــص علـــى الدنيـــا  ث ـ يحــاول هــذا اآلبــق أن يظــهر أبــا هريــرة بمظــهر الحري
وشـهواتها، وفـي صـورة المداهـن لألمـراء الـذي يكـذب فـي سـبيل الحصـــول علــى 
مصالحـه الغريزيـة، فتبـًا لـه! فـهل يقـال عـن أبـي هريـرة ذلـك، وهـو الـــذي يــروي 
عـن النبـي �������������������� قولـه (( ثالثـة ال ينظـــر اللـــه إليــهم وال يزآيــهم ولــهم عــذاب 
ـــه إال لدنيـــا، فــإن أعطــاه منــها رضــي،  أليـم، أحــدهم ـ رجـل بـايع إمامــًا ال يبايع
وإن لـم يعطـه منـها سـخط ـ ))(34)! وآيـــف يطلــب وهــو الــذي يــروي عــن النبــي 
ـــى ظــهره خــير لــه مــن أن يســأل  �������������������� قولـه (( ألن يحتطـب أحدآـم حزمـة عل
ــــاله لــو رأى مــن الحـــاآم  أحـدًا فيعطيـه أو يمنعـه ))(35)، وال شـك أن الـذي هـذه ح
ـــم يحّســن منكــره، فــهل آــان أبــو هريــرة  شـيئًا منكـرًا أن يسـكت عليـه، هـذا إن ل
آذلـك؟ اخـرج مسـلم فـي صحيحـه عـن أبـي زرعـة قـال (( دخلـت مـع أبـي هريـــرة 
فـي دار مـروان. فـــرأى فيــها تصــاوير فقــال: ســمعت رســول اهللا �������������������� يقــول: 
ـــب يخلــق خلقــًا آخلقــي؟ فليخلقــوا ذّرة أو  قـال اهللا عـز وجـل: ومـن أظلـم ممـن ذه
ليخلقـوا حّبـة او ليخلقـوا شـعيرة ))(36)، وأخــرج الحــاآم فـــي مستـــدرآه عــن أبــي 
ـــو هريــرة بمــروان وهــو يبنــي داره التــي  مريـم مولـى أبـي هريـرة قـال (( مـر أب
وسـط المدينـة قـال: فجلسـت إليـه والعمـال يعملـون، قـال: ابنـوا شـديدًا وآملـوا بعيــدًا 
وموتـوا قريبـًا، فقـال مـروان: إن أبـا هريـرة يحـدث العمـال فمـاذا تقـول لـهم يـــا أبــا 
ـــدًا وموتــوا قريبــًا. يــا معشــر قريــش،  هريـرة؟ قـال: قلـت ابنـوا شـديدًا وآملـوا بعي
ـــم اليــوم، تخدمــون أرقــاءآم  ثـالث مـرات اذآـروا آيـف آنتـم أمـس وآيـف أصبحت
ـــميد واللحــم الســمين، ال يـــأآل بعضكــم بعضـــًا،  فـارس والـروم، آلـوا الخـبز الس
وال تكادمــوا تكـادم البراذيــن، آونـوا اليـوم صغـارًا تكونـــوا غــدًا آبــارًا، واللـــه ال 

                                                           
(33) سير أعالم النبالء للذهبي جـ2 ص (612) وقال المحقق: رجاله ثقات. 

(34) صحيح البخاري آتاب المساقاة ـ باب ـ منع ابن السبيل من الماء برقم (2230) جـ2. 

(35) صحيح البخاري آتاب البيوع ـ باب ـ آسب الرجل وعمله بيده برقم (1964). 

(36) مسلم مع الشرح آتاب اللباس والزينة برقم (2111). 



ـــوم القيامــة ))(37) فــانظر أخــي القــارئ  يرتفـع منكـم رجـل درجــة إال وضعـه اهللا ي
للحـق الواضـح وال تلتفـت إلـى صـاحب الكـذب الفـاضح والـهوى القـــادح. 

ـــرة يــروي مــا يشــتهي النــاس، ويــروي فــي  2ـ أمــا ادعــاء التيجـاني أن أبـا هري
فضــائل الصحابــة خصوصـــًا أبــو بكــر أحـــــاديث موضوعــــة وازداد التيجـــاني 
ـــرة لشــرف الديــن ومحمـــود أبــو ريــة  تيقنـًامن ذلـك، عندمـا قـرأ آتـاب أبــي هري

فأقـول داحضــًا حجتـه المتهافتـة بــ: 
أ ـ لقـد اتفـق الصحابـة علـى فضـل أبـي هريـرة وثقتـه وحفظـه، وأنـــه مــن أآــثرهم 
علمـًا بأحـاديث النبـي �������������������� فعـــن ابــن عمــر أنــه قــال ألبــي هريــرة (( يــا أبــا 
ـــه ))(38) وقيــل البــن  هريـرة، أنـت آنـت ألزمنـا لرسـول اهللا �������������������� وأحفظنـا لحديث
عمـر (( هـل تنكـر ممـا يحـدث بـه أبـو هريـرة شـيئًا؟ فقـال:ال، ولكنـه اجـترأ وجبنَّـــا 
))(39)، وعـن أشـعث بـن ســليم عــن أبيــه قــال (( أتيــت المدينــة، فــإذا أبــو أيــوب 
يحـدث عـن أبـي هريـرة، عـــن النبــي �������������������� فقلــت: وأنــت صــاحب رســول اهللا، 
قـال: إنـه قـد سـمع وأن أحـدث عنـه، عـن رسـول اهللا �������������������� ، أحـــبُّ إلــّي مــن أن 
ُأحـّدث عـــن النبــي �������������������� ))(40)، وعــن معاويــة بــن أبــي عيــاش االنصــاري (( 
أنـه آـان جالسـًا مـع ابـن الزبـير، فجـاء محمـد بـن إيـــاس بــن البكــير، فســأل عـــن 
رجــل طّلــق ثالثـًا قبـل الدخـول. فبعثـه إلـى أبـي هريـرة، وابـن عبـاس ـ وآانـا عنــد 
ـــه يــا أبــا هريــرة  عــائشة ـ فْذهــب، فسـألهما، فقـال: ابـن عبـاس ألبـي هــريرة: أفت
ـــن عبــاس  فقـد جــاءتك معضلـة. فقـال: الواحـدة ُتبينـها، والثـالث ُتحرِّمـها، وقــال اب
مثلـه ))(41)، فـهل ُيتَّـهَم بـالكذب مـن يوّثقـــه ابــن عبــاس ـ صــاحب علــّي ـ ويتــأدب 

معه ويقول لــه أفـِت يـا أبـاهريرة؟! 
ب ـ والسـبب فـي آـثرة روايتـه عـن الرسـول �������������������� أنـه آـان مرافقـًا لـه فـي حّلـــه 
ـــتزوج، فكــان  وترحالـه، ولـم يشـغله عنـه عمـل وال زوجـة، إذ لـم يكـن يعمـل ولـم ي
يحـرص علـى مرافقـة النبـي �������������������� إلـى أي مكـان يذهـب إليـه سـواٌء إلـــى حــج أو 
جهاد، فعن أبـي أنـس مـالك بـن أبـي عـامر قـال (( جـاء رجـل إلـى طلحـة بـن عبيـد 
اهللا، فقـال: يـــا أبــا محمــد، أرأيــت هــذا اليمــاني ـ يعنــي أبــا هريــرة ـ أهــو أعلــم 
بحديــث رســول اهللا �������������������� منكــم؟ نســمع منــه أشــياء ال نســمعها منكــم، أم هــــو 
يقـول علـى رسـول اهللا مـا لـم يقـل؟ قـال: أّمـــا أن يكــون ســمع مــا لــم نســمع، فــال 
أُشـكُّ، سأحــدثك عـن ذلـك: إنـا آنـا أهـل بيوتـات وغنـم وعمـــل، آّنــا نــأتي رســول 
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اللــه �������������������� طرفـي النهــار وآـان مسـكينًا، ضْيـفًا علـــى بــاب رســول اللـــه، يــُده 
ـــه خــيٌر يقــول علــى  مـع يـِده، فـال نشـك أنـه سـمع مـا لـم نسـمع، وال تجــد أحــدًا في

رسـول اهللا مـا لـم يقـل ))(42). 
ـــه أآــثر الصحابــة روايــة  ت ـ إضافـة إلـى آـثرة مرافقتـه للنبـي �������������������� التـي جعلت
ــه،  للحديـث فقـد آـان يمتـاز بقـوة حفظـه وإتقانـه وذلـك بفضـل تعليـم النبـي �������������������� ل
فقـد روى البخـاري عـن الزهـري قـال (( أخـبرني سـعيد بـــن المســيب وأبــو ســلمة 
ـــا  بــن عبــد الرحمــن: أن أبــا هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال: إنكــم تقولــون: إن أب
هريـرة يكــثر الحديــث عــن رســول اهللا �������������������� ، وتقولــون: مــا بــال المــهاجرين 
ـــون عــن رســول اهللا ��������������������  بمثــل حــديث أبــي هريــرة، وإن  واألنصـار ال يحدِّث
إخوتـي مـن المـهاجرين آــان يشــغلهم صْفــٌق باألســواق، وآنــت ألــزُم رســول اهللا 
�������������������� علــى مــلِء بطنــي فأشــهد إذا غــابوا، وأحفــظ إذا نســوا، وآــــان يشـــغل 
إخوتـي مـن األنصـار عمـل أموالـهم، وُآنـــُت امــرًأ مســكينًا مــن مســاآين الصفُّــة، 
أعـي حيـن ينسـون وقـد قـال رسـول اهللا �������������������� في حديـث يحدُِّثـــه: إنــه لــن يبســَط 
أحـٌد حتـى أْقضـي مقـالتي هـذه ثـم يجمـَع إليـــه ثوبــه إال وعــى مــا أقــول. فبســْطُت 
نِمـرًة علـّي حتـى إذا قضـى رسـول اهللا مقالتـه جمعُتـــها إلــى صــدري، فمــا نســيُت 

مـن مقالـة رسـول اهللا �������������������� تلـك مـن شـــيء ))(43). 
ــدى  ث ـ ال بـد لـي مـن أن أسـوق رأي أحـد األئمـة االثنـي عشـر فـي أبـي هريـرة وم
ثقتـه عنـده وهـو اإلمـام الرابـع زيـن العـابدين علـي بـن الحســـين فقــد أورد شــيخهم 
أبـو الحسـن األربلـي ـ مـن آبـار األئمـة االثنـي عشـر ـ فـي آتابـه ( آشـــف الغمــة ) 
ــن مرجانـة أنـه قـال (( آنـت يومـًا عنـد علـي بـن الحسـين فقلـت: سـمعت  عن سعيد ب
أبــا هريــرة يقــول: قــال رســول اهللا �������������������� مــن أعتــق رقبــة مؤمنــة أعتــــق اهللا 
ـــق بــاليد اليــد، والرجــِل  تعـالى بكـل إرب منـها إربـًا منـه مـن النـار، حتـى أنـه ليعت
الرجـل وبـالفرج الفـــرج، فقــال علــي عليــه الســالم: أنــت ســمعت هــذا مــن أبــي 
ــر  هريـرة؟ فقـال سـعيد: نعـم، فقـال لغـالم لـه: أفـره غلمانـه ـ وآـان عبـد اهللا بـن جعف
قـد أعطـاه بـهذا الغـالم ألـــف دينــار فلــم يبعــه ـ أنــت حــر لوجــه اهللا ))(44)!، هــل 
رأيـت أخـي القـارئ مـدى صـدق وأمانـة أبـي هريـــرة فــي نظــر اإلمــام علــي بــن 
ـــا رواه أبــو هريــرة عــن النبــي �������������������� دون أي  الحسـين بحيـث بـادر إلـى تنفيـذ م
ـــة فــي الرجـــال،  تـردد! لذلـك ليـس بالمسـتغرب أن يوّثقـه أحـد آبـار علمـاء اإلمامي
ويضعـه مـن جــملة الرجــال الممدوحيـن فيقـول ابـن داود الحلـي (( عبـد اللــــه أبــو 

                                                           
(42) سير أعالم النبالء جـ2 ص (605 ، 606) وقال المحقق: رجاله ثقات. 

(43) صحيح البخاري آتاب البيوع برقم (1942). 
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ـــن أصحــاب رســول اللـــه �������������������� ))(45)، وهـــذا أيضـــًا إبــن  هريـرة معـروف، م
بابويـه القمـي يستشـهد بـــه فــي آتابــه ( الخصــال ) فــي أآــثر مــن موضــع(46) وال 
يتعـرض لـه محقـق الكتـاب علـي أآـبر غفـاري بـالقدح مـع تعليقـه علـى الكثـير مـــن 
ـــذي يــروي عــن أبــي هريــرة الكثــير مــن  الرجـال فـي الكتـاب، إضافـة إلـى أن ال
ــــذي روى  األحــاديث هــو زوج ابنتــه ســعيد بـــن المســيب، أشهـــر تالميـــذه، وال
عــن أبــــي هريـــرة حديــث تعليــم النبــي �������������������� لـــه حـفـــظ األحـــاديث، يقـــول 
ـــي ـ مــن آبـار أئمتـهم فـي الرجـال ـ ((... سـعيد بـن المسـيب ربـاه أمـير  عنـه الكش
ــــي بـــن  المؤمنيــن عليــه الســالم ))(47)، وروى أن أبــا جعفــر قــال (( ســمعت عل
ـــن  الحسـين صلـوات اهللا عليـهما يقـول: سـعيد بـن المسـيب أعلـم النـاس بمـا تقدمـه م
اآلثـار وأفهمـهم فـي زمانـه ))(48)، فـأقول للتيجـــاني المــهتدي، إذا آــان علــي ربــاه 
(( أفلـم يسـمع رأيـه بـأبي هريـرة وهـو فــي حجــره يربيــه؟ وآيــف يــأذن لــه بــأن 
يـتزوج بابنـة أآـذب النـاس وهـو ولـي أمـره وحاضنـه؟ ))(49)، وآيـــف يوثــق علمــه 
ـــا يــا صــاحب  زيـن العـابدين وهـو مـن أخـص تالميـذ أآـذب النـاس ووارثـه؟! أجبن

الهدايـة المزعومـــة؟! 
ـــاص وأبــو  3ـ أمـا قولـه (( آذلـك يـروي فضـائل أبـي بكـر، آـل مـن عمـرو بـن الع
هريـرة وعـروة وعكرمـة، وهـؤالء آلـهم يكشـفهم التـــاريخ بأنــهم آــانوا متحــاملين 
ـــا بالســالح أو بــالدس واختــالق الفضــائل ألعدائــه  علـى اإلمـام علـي وحـاربوه إم

وخصومــه... ))(*) فـــأقول:   
ـــه عندمــا  أ ـ أمـا بالنسـبة لعمـرو بـن العـاص وقتالـه لعلـّي فـهذا صحيـح، ولكنـه قاتل
بدأهـم علـّي وجنـده، ولـم تكـن مشـارآته بسـبب عداوتـه لعلـي آـال، وإنمـــا العتقــاده 
انـه يقـاتل دفاعـًا عـن الحـــق وإبطــاًال لبــاطل، وقــد ذآــرت األســباب التــي دعتــه 
ومعــاوية وأصحابـهما لقتـال علـّي فـــي مبحــث معـــاوية بمــا يغنـــي عــن اإلعــادة 
ـــث (  هنـا، أمـا أنـه آـان يختلــق الفضـائل ألعدائـه فـهذا صحيـح فـهو أحـد رواة حدي
عمـار تقتلـه الفئـــة الباغيــة )! بــل روى أيضــًا أن النبــي �������������������� قــال (( إن قاتلــه 
وسـالبه فـي النـار )) وعندمـا اعـُترَض عليـه بأنـه يقاتلـه (( فقيـل لعمـرو: فـإنك هـــو 

ذا ُتقاتله؟ قال: إنما قــال: قاتلـه وسـالبه ))(50).   
ـــدس واختــالق الفضــائل ألعــداء علــي!؟ ولكــن  فـانظر أخــي القـارئ إلـى هــذا ال
تهمتـه الحقيقيـة الوحيـدة أنـــه ســأل النبــي �������������������� (( أي النــاس أحــب إليــك قــال: 

                                                           
(45) رجال ابن داود الحلي ص (198). 

(46) الخصال للقمي ص (176،174،164،38،31) وغيرها. 

(47) رجال الكشي برقم (54) ص (107). 

(48) المصدر السابق ص (110). 

(49) أقباس من مناقب أبي هريرة لعبد المنعم العلي ص (147). 

(*) ثم اهتديت ص (142). 

(50) مسند أحمد جـ6 برقم (17791) باسناد صحيح. 



ــن الرجـال فقـال: أبوهـا، قلـت: ثـم مـن؟ قـال: عمـر بـن الخطـاب فعـد  عائشة فقلت م
ــه!  رجـاًال ))(51)، فـهذا الحديـث يكفـي للطعـن ب

ب ـ إمـا بالنسـبة ألبـي هريـرة فإنـه آـان معـتزًال للفتنـة بيـن عـــلي ومعاويــة، فليــس 
هـو فـي هـذه الناحيـة متحـامًال ولكـــن التحــامل يظــهر بــالدس واختــالف الفضــائل 
ـــن مثــل مــا رواه أبــو هريــرة عــن النبــي �������������������� قــال يــوم خيــبر ((  ألعدائـه م
ألعطيــّن هــذه الرايــة رجـــًال يحــب اهللا ورســوله يفتــح اهللا علــى يديــه ... فدعــــا 
رسـول اهللا �������������������� علـي بـن أبـي طـالب فأعطـاه إيـاه ))(52) وليـــس هـــذا فقــط فقــد 
روى أيضـًا عـن النبـي �������������������� أنـه قـال (( مـن أحبـهما فقـد أحبنـي ومـن أبغضـــهما 
ـــين ))(53)؟ وروى أيضــًا أن النبــي �������������������� قــال  فقـد أبغضنـي يعنـي الحسـن والحس

(( اللـهم إنـي أحبـهما فأحبـهما ))(54) فمرحـى بالهدايـة يـا تيجــاني. 
ت ـ أمــا بالنسـبة لعـروة فلسـت أدري مـن يقصـــده التيجــاني ولعــل أقــرب احتمــال 
ــه عـروة بـن الزبـير ألنـه لـم يعـرف رجـل باسـم عـروة أشـهر منـه خصوصـًا  إلى أن
وأنـه روى عـن عــائشة وابـن عمـر أحـاديث فـــي فضــائل أبــي بكــر ولــم يشــارك 
عـروة فـي الفتنـة بيـن علـي ومعاويـة، إذ آـــان صغــيرًا لــم يتجــاوز العشــر ســنين 
لذلـك يقـــول أحمــد بــن عبــد اهللا العجلــي: عــروة بــن الزبــير تــابعي ثقــة، رجــل 

صالح، لم يدخــل فـي شـيء مـن الفتـن(55).  
ـــد  ث ـ أمـا قولـه وعكرمـة فـال شـك أنـه يقصـد عكرمـة بـن أبـي جـهل فـال يوجـد أح
اســمه عكرمــة غــيره وقــد استشــهد رضــي اهللا عنــه ســنة 13هـــ واختلفــوا فـــي 
ـــي الــيرموك وقيــل يــوم أجنــادين ألنــهما  المعرآـة التـي استشـهد فيـها فقيـل قتـل ف
وقعتـا فـي نفـس العـام وعلـى ذلـك فعكرمـــة توفــي قبــل دخــول الفتــن إلــى األمــة 
ـــه ويبــدو أن التيجــاني يتمتــع  بسـنوات طويلـة فلسـت أدري مـا دخلـه، فيمـا نحـن في

بمعلومـات جيـدة عـن التـاريخ اإلسـالمي ورجالــه! 
ــــدًا فمـــهل  جـــ ـ  أمــا قولــه (( ولكــن اهللا يقــول { إنــهم يكيــدون آيــدًا، وأآيــد آي

ــهم رويـدًا } ))(56).  فـأقول:   الكافرين أمهل
ـــبر علــى المجـــرمين المــارقين الذيــن يــنزلون علــى خــير النــاس آيــات  اللــه أآ
ـــهم  الكفــار ويتهمونــهم بــالكفر والعيــاذ باللـــه ومــا دروا أن هــذه اآليــات أولــى ب
وبأشياعهــم، ولكــن أقــول يـأبــى اللــه إال أن يكشـــفهم أمـــام النـــاس ويخـــرج مــا 
تكنــه صـــدورهم مـــن حـقـــد علـــى أصحـــاب النبـــــي �������������������� ، فأقــــول لهــــذا 

ـــب ينقلبــون }.  التيجــاني ألخوانـه الرافضـة { فسـيعلم الذيـن ظلمـوا أي منقل

                                                           
(51) سبق الحديث ص (211). 

(52) سبق الحديث ص (246). 

(53) فضائل الصحابة ألحمد برقم (1359) وقال المحقق: اسناده صحيح. 

(54) الفضائل برقم (1371) وقال المحقق: اسناده صحيح. 

(55) سير أعالم النبالء جـ4 ص (433). 

(56) ثم اهتديت ص (142). 



رابعـًاـ الغريـب ان تجـد التيجـاني يشـن حملـة ضاربـة ضـد أبـو هريـرة متـــهمًا إيــاه 
فـي أآـثر مـن موضـع فـي آتابـه بأنـه يـروي األحـاديث المكذوبـة والموضوعـــة ثــم 
يحتـج بمـا يرويـه! فيسـتدل بحديـث الحـوض الـذي يطعـن بـه علـى الصحابـة(57)ولـــم 
يـدر أن راويـه هــو أبـو هــريرة! ثـم يسـتدل علـى أفضليـة علـي بحديـث الرايـة يـوم 
خيـبر(58) مـع أن راوي الحديـث هـو أبـو هريـرة ويحتـج بحديـث الرجـــل الــذي بــال 
فـي المسـجد(59) وقـد رواه أبـو هريـرة أيضـًا! ثـم يدعـي بعـــد ذلــك أن أبــا هريــرة 

ــي؟  يختلـق الفضـائل ألعـداء عل

                                                           
(57) ثم اهتديت ص (104). 

(58) المصدر السابق ص (143). 

(59) المصدر السابق ص (72). 



الباب الثالث عشر: 
المبحـث األخـيرـ متـفـرقــات:  

ـــه فــي  أوًالـ ادعـاء التيجـاني وجـود النصـوص التـي توجـب اتبـاع علـي والـرد علي
ذلك:  

ـــنة  يحتـج التيجـاني بوجـوب اتبـاع علـي علـى بعـض الروايـات والتـي يدعـي أن الس
والشـيعة متفقـون عليـها، فيقـــول (( مــن األحــاديث التــي أخــذت بعنقــي ودفعتنــي 
لإلقتـداء باإلمـام علـي هـــي تلــك التــي أخرجتــها صحــاح أهــل الســنة والجماعــة 
ـــيعة عندهــم أضعافــها ولكــن ـ وآالعــادة ـ ســوف ال أســتدل  وأآـدت صحتـها والش
وال أعتمـد اّال األحـاديث المتفـق عليـها مـن الفريقيـن. ومـن هـذه األحـــاديث: حديــث 

(( أنا مدينة العلم وعلـى بابـها ))(1)،  أقـول:  
ــث بـاطل سـندًا ومتنـًا.  هذا الحدي

ــــن الجـــوزي فـــي آتابـــه الموضوعـــات:  أمــا مــن ناحيــة الســند: فقــد ذآــره اب
ـــها باطلــة(2)، وذآــره ابــن طــاهر المقدســي فــي  واسـتقصى جميـع طرقـه وبيـن أن
آتابـه ( تذآـرة الموضوعـات ) وقـال (( فيـــه أبــو الصلــت الهــروي، واســمه عبــد 
السـالم، وفيـه عثمـان بـن خـــالد، واســماعيل بــن محمــد بــن يوســف، آلــهم آذبــة 
))(3)، والســيوطي فــي آتابــه (الآللــئ المصنوعــة )(4)، والشــوآاني فــي آتابــــه ( 
الفوئـد الموضوعـة )(5)، وقـال العقيلـي: ال يصـح فـي هـــذا المتــن حديــث(6)، وقــال 
عنــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: هــذا حديــث ضعيــف بــل موضــوع عنــد أهـــل 
المعرفـة بـــالحديث، ولكــن قــد رواه الــترمذي وغــيره ومــع هــذا آــذب(7)، ورواه 
ـــر(8)،  الـترمذي بلفـظ (أنـا دار الحكمـة وعلـي بابـها ) وقـال: هـذا حديـث غريـٌب منك
ــــأبي الصلـــت  وذآــره ابــن آثــير فــي البدايــة وقــال (( وهــذا الحديــث يعــرف ب
ـــه أحمــد بــن ســلمة هــذا ومعــه جماعــة مــن  الـهروي عـن أبـي معاويـة سـرقه من
الضعفـاء، هكـذا قـال رحمـه اهللا. وقـد روى أحمـد بـن محمـد بـن القاسـم بـــن محــرز 
عـن ابـن معيـن أنـه قـال: أخـبرني ابـن أيمـن أن أبـــا معاويــة حــدث بــهذا الحديــث 
ـــايخ  قديمــًا ثــم آــف عنــه، قــال: وآــان أبــو الصلــت رجــًال موســرًا يكــرم المش
ويحدثونـه بـهذه األحـاديث وسـاقه ابـن عسـاآر باسـناد مظلـم عـن جــــعفر الصـــادق 
ـــابر بــن عبــد اللـــه فذآــره مرفوعــًا، ومــن طريــق  عـن أبيــه عــن جــده عــن ج
أخـرى عـن جـابر: قـال بـن عـدي وهـو موضـوع أيضـًا. وقـال أبـــو الفتــح األودي: 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (145). 

(2) الموضوعات البن الجوزي جـ1 ص (349 ـ 354). 

(3) التذآرة ص (47). 

(4) الآللئ جـ1 ص (328 ـ 336). 

(5) الفوائد ص (348 ـ 349). 

(6) الضغفاء للعقيلي جـ3 ص (150). 

(7) األحاديث الموضوعة البن تيمية ص (40) وقال محقق الكتاب: وبالجملة فكل طرقه ضعيفة. 

(8) سنن الترمذي آتاب المناقب برقم (3723). 



ال يصـح فـي هـذا البـاب شـــيء ))(9)، وأبطلــه محقــق الفضــائل ألحـــمد(10)، وقــال 
األلبــاني: موضــوع(11)، وقــال الدارقطنــــي (( الحديـــث مضطـــرب غـــير ثـــابت 

 .(12)((
وأمـا مـن ناحيـة المتـن فبـاطل وذلـك: أن (( الكـذب يعـــرف مــن نفــس متنــه، فــإن 
ـــد، ولــم يبلــغ عنــه  النبـي �������������������� إذا آـان مدينـة العلـم، ولـم يكـن لـها إال بـاب واح
ـــلمون علــى أنــه ال يجــوز أن  العلـم إال واحـد، فسـد أمـر اإلسـالم. ولـهذا اتفـق المس
ـــر، الذيــن  يكـون المبّلـغ عنـه العلـم واحـدًا، بـل يجـب أن يكـون المبّلغـون أهـل التوات
ـــد ال يفيــد العلــم إال بقرائــن، وتلــك قــد  يحصـل العلـم بخـبرهم للغـائب. وخـبر واح
تكـون منتفيـة أو خفيـة عـن أآـثر النـاس، فـال يحصـــل لــهم العلــم بــالقرآن والســنن 
المتواتـرة. وإذا قـالوا: ذلـك الواحـد المعصـوم يحصـل العلـم بخـبره. قيـــل لــهم: فــال 
بــد مــن العلــم بعصمتــه أوًال. وعصمتــه ال تثبــت بمجــرد خــــبره قبـــل أن يعلـــم 
ـــة إنمــا  عصمتـه، فإنـه دْور وال تثبـت باإلجمـاع، فإنـه ال إجمـاع فيـها. وعنـد اإلمامي
يكــون اإلجمــاع حجــة، ألن فيــهم اإلمــام المعصــوم، فيعــود األمــر إلــــى إثبـــات 
عصمتـه لمجـرد دعـواه، فعلـم أن عصمتـه لـــو آــانت حقــًا ال بــد ان تعلــم بطريــق 
ـــت ال عصمتــه وال  آخـر غـير خـبره. فلـو لـم يكـن لمدينـة العلـم بـاب إال هـو، لـم يثب
غـير ذلـك مـن أمـور الديـن، فعلـم أن هـذا الحديـث إنمـا افـتراه زنديـق جـــاهل ظنــه 
مدحـًا، وهـو مطـرق الزنـادق إلـى القـدح فـي ديـن اإلسـالم، إذ لـــم يبلغــه إال واحــد. 
ثـم إن هـذا خـالف المعلـوم بـالتواتر، فـإن جميـع مدائـن اإلســـالم بلغــهم العلــم عــن 
الرسـول مـن غـير علـّي. أمـا اهـــل المدينــة ومكــة فــاالمر فيــهما ظــاهر، وآذلــك 
ـــّي إال شــيئًا قليــًال، وإنمــا  الشـام والبصـرة، فـإن هـؤالء لـم يكونـوا يـروون عـن عل
آـان غـالب علمـــه فــي الكوفــة، ومــع هــذا فــأهل الكوفــة آــانوا يعلمــون القــرآن 

ــل ان يتولـى عثمـان، فضـًال عـن علـي.  والسنة قب
ـــي خالفــة عمــر، وتعليــم معــاذ ألهــل اليمــن  وفقـهاء اهـل المدينـة تعلمـوا الديـن ف
ومقامه فيهم أآـثر مـن علـّي. ولـهذا روى اهـل اليمـن عـن معـاذ بـن جبـل أآـثر ممـا 
ـــهوا علــى معــاذ بــن  رووا عـن علـي، وشـريح وغـيره مـن أآـابر التـابعين إنمـا تفق
جبـل. ولّمـا قـدم علـّي الكوفـــة آــان شــريح فيــها قاضيــًا. وهــو وعبيــدة الســلماني 
تفقـها علـى غـيره، فانتشـر علـم اإلســـالم فــي المدائــن قبــل أن يقــدم علــّي الكوفــة 

  .(13)((
ثـم يحتـج التيجـاني بـالحديث الثـاني فيقـول (( حديـــث ( يــاعلي أنــت منــي بمنزلــة 
ـــى علــى اهــل  هـارون مـن موسـى إال انـه ال نبـي بعـدي ) هـذا الحديـث آمـا ال يخف
ـــالوزارة والوصايــة الخالفــة.  العقـول فيـه مـا فيـه مـن اختصـاص أمـير المؤمنيـن ب
ـــات  آمـا آـان هـارون وزيـرًا ووصيـًا، وخليفـة موسـى فـي غيابـه عندمـا ذهـب لميق

                                                           
(9) البداية والنهاية البن آثير جـ8 ص (372). 

(10) الفضائل ألحمد جـ2 حديث رقم (1081) ص (634 ـ 635). 

(11) ضعيف الجامع الصغير لأللباني برقم (1322). 
(12) العلل الواردة في األحاديث النبوية جـ3 سؤال رقم (386) ص (247). 

(13) المنهاج جـ7 ص (515 ـ 517). 



ـــالم  ربـه، وفيـه أيضـًا أن منزلـة اإلمـام علـي آمنزلـة هـارون عليـه وعلـى نبينـا الس
ــــتي اســتثناها نفــس الحديــث، وفيــه  فـهو صــورة طبــق األصـل مـا عــدا الّنبـوة ال
ــــو أفضــل الصحـــابة فــال يفوتــه فــي ذلــك اال صــاحب  أيضـًا أن اإلمــام عليــًا ه

الرسـالة (ص) ))(14)،  فــأقول: 
هـذا الحديـث صحيـح فقـد رواه البخـاري ومسـلم عـن ســـعد بــن أبــي وقــاص قــال 
((خلَّـف رسـول اهللا �������������������� علـــّي بــن أبــي طالــب فــي غــزوة تبــوك، فقــال: يــا 
رسـول اهللا، ُتخلِّفنـــي فــي النســاء والصبيــان؟ فقــال: أمــا ترضــى أن تكــون منِّــي 
بمنزلـة هـارون مـــن موســى؟ غــير أنَّــه ال نبــي بعــدي ))(15)، ولكنــه ال يفيــد مــا 
ادعــاه التيجــاني مــن اختصــاص علــّي بــالوزارة والوصايــــة والخالفـــة، وذلـــك 

ــة:  لألسـباب التالي
ـــوك، وهــي  أ ـ أن لقـول النبـي �������������������� سـبب وهـو أنـه اسـتخلف عليـًا فـي غـزوة تب
الغـزوة التـي لـم يـأذن ألحـد فـي التخلـف عنـها فقـال المنـافقون إنمـــا اســتخلفه ألنــه 
يبغضـه، فقـد اخـرج النسـائي فـي خصـائص علـّي عـن سـعد بـن أبـــي وقــاص قــال 
ـــي  (( لمــا غــزا رســول اهللا �������������������� غــزوة تبــوك خّلــف عليــًا آــرم اهللا وجهــه ف
المدينـة، قـالوا فيـه: مّلـه وآـره صحبتـه، فتبـع علـّي رضـي اهللا عنـــه النبــي �������������������� 
حتــى لحقــه فــي الطريــق، قــال: يارســول اهللا خلفتنــي بالمدينــــة مـــع الـــذراري 
والنسـاء، حتـى قـالوا: مّلـــه وآــره صحبتــه؟ فقــال النبــي �������������������� : يــا علــّي إنمــا 
خّلفتـك علـى أهلـي، أمـا ترضـى أن تكـون منـي بمنزلـة هـــارون مــن موســى غــير 
أنـه ال نبـي بعـدي ))(16)، ولـهذا خـرج علـّي إلـى النبـي وقـال مـا قـال، فـــأراد النبــي 
�������������������� أن يطيـب قلـب علـّي وأبـان لـــه أن االســتخالف ال يوجــب نقصــًا لــه، ألن 
موسـى اسـتخلف هـارون علـى قومـه فكيـف يعـّد ذلـك نقصـًا، فرضـي علـي بذلــك ( 
فقـال: رضيـت رضيـت ) آمـا جـاء فـي روايـة ابـــن المســيب عنــد أحمــد(17) فكــان 

ــس إال.  قـول النبـي �������������������� هـذا لترضيـة علـّي لي
ب ـ الثـابت فـي السـيرة أن النبـــي �������������������� آــان يســتخلف فــي آــل مــرة يغــزو أو 
يسـافر فيـها ولكنـه لـــم يقــل ألحــد ممــن اســتخلفه أنــه منــه بمنزلــة هــارون مــن 
موسـى، وسـبب ذلـك أن آـل مـن اسـتخلفه لـم يظـن أن فـي اســـتخالفه نــوع نقــص، 
ـــذه الجملــة، وقــول النبــي �������������������� لعلــّي هــذه الجملــة ال  فلـم يحتـج أن يقـول لـه ه
تبيـن اختصاصـه بـها، ومـن ادعـى غـير ذلـك فعليـه الدليـل، وليـس فـي الحديـث مـــا 
يـدل علـى التخصيـص وأن غــيره لــم يكــن منــه بمنـــزلة هـــارون مـــن مـــوسى، 
ـــذي لعــن شــارب الخمــر (( ال تلعنــوه فــوهللا  وذلـك مثــل قــوله �������������������� للرجــل ال
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(17) راجع الفتح جـ7 ص (92). 



مـا علمـت أنـه يحـــب اهللا ورســوله ))(18)، فــال يقــول عــاقل أن غــيره ال يحــب اهللا 
ورسـوله، ولكـن النبـي �������������������� قـال ذلـك لسـبب، وهـو ان ينـهى الســـاب عــن لعنــه 
ـــه ذلــك لكــي يرضــى وال  آمـا آـان سـبب قـول النبـي �������������������� لعلـي رضـي اهللا عن

يتوهـم النقـص فـي اســتخالفه. 
ت ـ قلـت أن النبـــي �������������������� خــص عليـــًا بقولــه أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 
ــــو لـــم  موســى ألنــه أعتقـــد أن استخـــالفه يعــد نقصــًا، ومعنــى ذلــك أن علــّي ل
يعــترض علــى النبــي �������������������� لمــا خصــه بذلــك، وهــذا أعظــــم دليـــل علـــى أن 
الحديــث ليــس دليــًال علــى إمامــة علــّي، وأنــه المســـتحق للخالفـــة بعـــد النبـــي 

��������������������، وال يعتقـد ذلـك إذن إال مـن هـو أآـثر النـاس جـهًال وأقّلـهم عقـــًال. 
ـــّي  ث ـ أمـا قـول التيجـاني أن هـذا الحديـث ( فيـه مـن اختصـاص أمـير المؤمنيـن عل
ـــرًا ووصيــًا وخليفــة موســى  بـالوزارة والوصايـة والخــالفة آمـا آـان هـارون وزي

في غيابه عندمــا ذهـب لميقـات ربـه ).  
قلـت: ليـــس فــي الحديــث أي اختصــاص لعلــّي، ألن النبــي �������������������� قــد اســتخلف 
علـى المدينـة غـيره، فليـــس مجــرد االســتخالف علــى المدينــة يجعــل المســتخلف 
خليفـة، إضافـة إلـى أن اسـتخالف علـّي علـى المدينـة لـم يكـن األخـير فقـد اســـتخلف 
النبــي �������������������� علــى المدينــة فــي حجــة الــوداع غــير علــّي، فــإذا آــان مجــــرد 
ـــير علــّي أولــى بذلــك إذًا، ولكــن االختصــاص  االسـتخالف يعنـي االسـتمرارية فغ
الحقيقـي هـو الـذي يختـص بـه شـخصًا واحـدًا، آمـا اختـص النبـي �������������������� أبـا بكـــر 
علـى الحـج، واختصـه أيضـًا بإمامـة الصـالة وحـده، ولـــم يكــن اختصاصــه بســبب 
ـــق مــن أجــل  قرابـة أو ألجـل اسـترضائه، آمـا آـان مـع علـّي، بـل اختصـاص مطل

الفضيلـة واالســـتحقاق. 
ــــذا  جـــ ـ وعلــى فــرض التســليم باختصــاص علــّي بالوصايــة والخالفــة، فــإن ه
ـــي �������������������� وال يســتمر إلــى مــا بعــد وفاتــه ألن ((  االختصـاص هـو فـي حيـاة النب
ـــى إال فــي حياتــه ال بعــد موتــه ألنــه ( أي هــارون )  هـارون لـم يكـن خليفـة موس
ـــس التيجــاني يقــول ( أن منزلــة اإلمــام علــّي  مـات قبـل موسـى باتفـاق))(19)،  أولي
آمنزلـة هـارون فـهو صـورة طبـق األصـل ) فـها هـي الصـــورة الحقيقيــة لــهارون 
مـن االسـتخالف، وصـورة علـّي أصبحـــت طبــق األصــل منــه أي أن االســتخالف 

هو في حيــاة النبـي �������������������� وفقـط، ومـن فمـك ندينـك يـا تيجـاني. 
ـــن قريــب وال  وفـي ضـوء مـا سـبق يتضـح لطـالب الحـق أن هـذا الحديـث ال يـدل م
ـــًا خليفــة الرســول فــي حياتــه فضــًال علــى ان يكــون بعــد  مـن بعيـد علـى أن علي

مماتــه. 
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وأمـا الحديـث الثـالث الـذي يحتـج بـه التيجـاني وهـو (( حديـــث ( مــن آنــت مــواله 
ــذل  فـهذا علـّي مـواله اللـهم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه وانصـر مـن نصـره واخ
مـن خذلـه وأدر الحـق معـه حيـــث دار ) ـ ثــم يعلــق عليــه بقولــه ـ وهــذا الحديــث 
وحـده آـاف لـرّد مزاعـم تقديـم أبـي بكـر وعمـر وعثمـان علـى مـــن نّصبــه رســول 
ـــى  اهللا (ص) وليـــًا للمؤمنـــين مــن بعـــده، وال عــبرة بمــن أّول الحديــث إلــى منع
ــــك  المحــب والنصــير لصرفــه عــن معنـــاه األصلــي الــذي قصــده الرســول وذل
حفاظـًا علـى آرامـة الصحــابة ألن رسـول اهللا (ص) عندمـــا قــام خطيبــًا فــي ذلــك 
ـــى  الحـر الشـديد ( قـال ألسـتم تشـهدون بـأني أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم ) قـالوا بل
يارسـول اهللا فقـال عندئـذ ( فمـــن آنــت مــواله فــهذا علــي مــواله... ) وهــذا نــص 
صريـح فـي اسـتخالفه علـــى أمتــه، وال يمكــن للعــاقل المنصــف العــادل إّال قبــول 
هـذا المعنـى ورفـض تـأويل البعـض المتكلـف والحفـاظ علـى آرامـــة الرســول قبــل 
ـــذا اســتخفاف واســتهزاء بحكمــة  الحفـاظ علـى آرامـة الصحابـة ألن فـي تأويلـهم ه
الرسـول الـذي يجمـع حشـود النـاس فـي الحـر الـــهجير الــذي ال يطــاق ليقــول لــهم 
بـأّن علـي هـو محـب المؤمنيـــن ونــاصرهم. وبمــاذا يفســر هــؤالء الذيــن يؤولــون 
ـــة الــذي عقــده لــه  النصـوص حفاظـًا علـى آرامـة آبرائـهم وسـاداتهم موآـب التهنئ
ـــر يقــوالن  رسـول اهللا (ص). وبـدأ بزوجـات أمـهات المؤمنيـن وجـاء أبـو بكـر وعم
ـــى آــل مؤمــن ومؤمنــة )  ( بـخ بـخ لـك يـا ابـن أبـي طـالب أصبحـت وامسـيت مول
والواقـع والتـاريخ يشـهد أن المتـــأولين لكاذبـــون فويــل لــهم مّمــا آتبــت أيديــهم 
ــون  وويـل لـهم مّمـا يكتبـون قـال تعـالى { وان فريقـًا منـهم ليكتمـون الحـّق وهـم يعلم

} ))(20)، فــأقول: 
ــــح إن شــاء اللـــه، ولكنـــه ال يفيــد اســتخالف علــّي علــى  أ ـ هــذا الــحديث صحي
ـــيرجع  األمــة بعـد النبـي �������������������� وقـد بينـت ذلـك باسـتفاضة فـي مبحـث أبـي بكـر فل

ــة(21).   إليـه لألهمي
ب ـ بالنسبـة للزيـــادة فـي قولـه ( وانصـر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه ) فـهي  

زيـادة ضعيفــة خــال الحــــديث ألن هـــذه الزيــادة مدارهــا علــى شــريك القاضـــي 
وهــو سـيء الحفـظ(22) ، أمـا ( وأدر معـه الحـق حيـث دار ) فلـم أجدهـــا فــي جميــع 

طـرق الحديــث! 
ت ـ أمــا أقولــه ( وال عــبرة بمــن أّول الحديــــث إلـــى معنـــى المحـــب والنصـــير 
لصرفـه عـن معنـــاه األصلــي الــذي قصــده الرســول وذلــك حفاظــًا علــى آرامــة 
الصحابـة )! وأنـا أسـأل التيجـاني المنصـف آيـف عرفـــت أن النبــي �������������������� قصــد 
هـــذا المعنـــى األصلـــي؟! هـــل اتصلـــت بشـــيخ الطائفـــة ( أحــــمد التيجــــاني ) 
ـــادر مــن فــوره لاللتقــاء بســيدنا محمـــد  لالستفسـار عـن المعنـى األصلـي، الـذي ب

                                                           
(20) ثم اهتديت ص (147). 

(21) راجع الكتاب ص (214). 

(22) السلسلة الصحيحة جـ4 ص (338) وقال الجوزجاني في الشــجرة وأحـوال الرجـال ص (150) (( شـريك بـن 

عبد اهللا: سيء الحفظ، مضطرب الحديث مائل )). 



�������������������� وســأله عـن قصـده ـ آمـا علمـه صــالة الفـاتح مـن قبـل ـ فـــأخبره بــالمعنى 
األصلـي، ثـم أعلمـك إيـاه؟؟! سـبحان اهللا، جـاهل ويتنّطــع. 

ـــر الشــديد الــذي ال يطــاق ذاآــرًا  ث ـ أمـا احتجاجـه بـأن النبـي قـام خطيبـًا فـي الح
النص على علي.  فـأقول:  

ــه  وقوفـه فـي الحـر الـذي ال يطـاق ليـس دليـًال علـى أن عليـًا خليفـة، فـهذا ال يحتـج ب
إال مفلـس ولعـــل هــذه الحجــة تقبــل عقــًال فــي حــال جمــع النبــي �������������������� النــاس 
ــان  وامرهـم بالذهـاب لغديـر ُخـم ثـم ذآـر لـهم الحديـث، ولكنـه عندمـا قـال مـا قـال آ
ـــر ذآــر مــواالة علــّي فلــو آــان  عـائدًا مـن حجـة الـوداع وفـي الطريـق عنـد الغدي
يقصـد بـالمواالة اإلمامـة لذآرهـا فـــي حجــة الــوداع التــي خطبــهم فيــها بــأهم مــا 
يجـب أن يعرفـوه، وآـان يقـول أال هـل بّلغـت، اللـهم فاشـهد، ولكـن لمـا لـم يكـن هــذا 
ـــي �������������������� بمــواالة علــّي علــى أنــها  بالغـًا للنـاس فلـم يذآـره، ولتـأآيد مقصـد النب
ـــه قــال ((  الحـب والنصـرة هـو مـارواه احمـد فـي الفضـائل عـن ابـن بريـدة عـن أبي
ـــًا، فلمــا رجعنــا ســَألنا: آيــف رأيتــم  بعثنـا رسـول اهللا �������������������� واسـتعمل علينـا علي
ـــت رجــًال  صحبـة صـاحبكم؟ فإمـا شـكوته أنـا إمـا شـكاه غـيري فرفعـت رأسـي وآن
مـن مكـة، وإذا وجـه رسـول اهللا �������������������� قـــد احمــّر فقــال: مــن آنــت وليــه فعلــّي 
ـــال خرجــت مــع علــّي رضــي اهللا  وليـه ))(23)، ومـا رواه ابـن عبـاس عـن بريـدة ق
عنـه إلـى اليمـن، فرأيـت منـه جفـوة، فقدمـت علـــى النبــي �������������������� ، فذآــرت عليــًا 
فتنقصتــه، فجعــل رســول اهللا �������������������� يتغــــير وجهـــه، يـــا بريـــدة ألســـت أولـــى 
بـالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ قلـــت بلــى يــا رســول اهللا، قــال: مــن آنــت مــواله فعلــّي 
مـواله ))(24)، ومـــن هنــا نعلــم أن معنــى مقصــد الرســول �������������������� بــالمواالة هــي 

الحـب والنصــرة. 
ـــا قولــه ( وبمــاذا يفســر هــؤالء الذيــن يؤولــون النصــوص حفاظــًا علــى  جــ ـ أم
آرامـة آبرائـهم وسـاداتهم موآـب التهنئـــة الــذي عقــده لــه رســول اهللا (ص) وبــدأ 
بزوجات أمهات المؤمنيـن وجـاء أبـو بكـر وعمـر يقـوالن ( بـخ بـخ لـك يـا ابـن أبـي 

طالب أصبحت وأمســيت مولـى آـل مؤمـن ومؤمنـة )،  قلـت:  
ــا  تبـًا لـهذا التيجـاني األنـوك الـذي يعبـث فـي النصـوص الحديثيـة آيـف يشـاء، فعندم
ـــر أن زوجــات النبــي   ذآـر هـذا الحديـث فـي مبحـث ( أسـباب االسـتبصار ) لـم يذآ
��������������������  آـن مـن جماعـــة المــهّنئين لعلــّي، وهنــا أضافــهن زيــادة فــي التحريــف 
ـــى أن أبــا بكــر لــم يذآــر فــي هــذه االضافــة مــن  وامعانـًا فـي الكـذب، إضافـة إل
الحديـث إطالقـًا(25)، عـدا أن هــذه الزيـادة ـ التهنئـة ـ قـد تفـــرد بــها علــّي بــن زيــد 

                                                           
(23) خصائص أمير المؤمنين برقم (77) وأحمد في الفضائل برقم (947) وقال المحققان: صحيح. 

(24) الفضائل ألحمد برقم (989) والنسائي في الخصائص برقم (79) وقال المحققان: صحيح. 

(25) أرجو مراجعة ص (220 ـ 221). ليتضح للقارئ مدى تزييف التيجاني للنصوص. 



وهــو ضعيـف(26)، ثـم ال يسـتحي بعــــد ذلــك أن يقــول ( والواقــع والتــاريخ يشهـــد 
أن المتــأولين لكـاذبون، فــويل لهــم ممــا آتبـت أيديـهم وويـل لـهم ممـا يكتبـــون )!؟ 

اللـهم اســتجب! 
ـــي وأنــا مــن علــي،  ثـم يذآـر التيجـاني الحديـث الرابـع فيقـول (( حديـث ( علـي من
ـــر صريــح فــي  وال يـؤّدي عنـي اال أنـا أو علـي ) وهـذا الحديـث الشـريف هـو اآلخ
ـــد الــذي أّهلــه صــاحب الرســالة ليــؤدي عنــه  أن اإلمـام علـي هـو الشـخص الوحي
وقـد قالـه عندمـا بعثـه بسـورة بـراءة يـــوم الحــج االآــبر عوضــًا عــن أبــي بكــر، 
ــو بكـر يبكـي ويقـول يـا رســول اللــه أنـزل فـّي شـيء فقـال: أن اهللا أمرنـي  ورجع أب
أن ال يــؤدي عنــي اال أنـــا أو علـــي. وهـــذا ظــهير مــا قالــه رســول اللــــه (ص) 
ـــوا  لعلـي فـي منــاسبة أخــرى عنــدما قــال لـه (أنـت يـا علــي تبّيـن ألمتـي مـا اختلف

ــــول:  فيـه بعـدي ) ..))(27)،  فأق
هـــذا الحـــديث صحيـــح وثـــابت ولكـــن التيجــاني يحملــه مــا ال يحتمــــل وذلـــك 

ــة:  لالسـباب التالي
أ ـ أمـا قـول النبـي �������������������� ( علـي منـي وأن مـن علـي ) فـال يختـــص بعلــّي وحــده 
فقـد ثبـت أن النبـي �������������������� قـال مثـل ذلـك لغـيره فقـد أخـرج البخـــاري ومســلم فــي 
ــــال النبـــي �������������������� (( إّن األشـــعريين إذا  صحيحيــهما عــن أبــي موســى قــال : ق
ــوٍب  أرملـوا فـي غـزِو، أو قـلَّ طعـام ِعيالـهم بالمدينـة، جمعـوا مـا آـان عندهـم فـي ث
واحـٍد، ثـم اْقتسـموه بينـهم فـي إنـاٍء واحـٍد بالسـّوية، فــهم منِّــي وأنــا منــهم ))(28)، 
وقـال مثـل ذلـــك لجليبيــب رضــي اهللا عنــه فعــن أبــي بــرزة أن النبــي �������������������� (( 
ــالوا:  آـان فـي مغـًزى لـه. فأفـاء اهللا عليـه، فقـال ألصحابـه: هـل تفقـدون مـن أحـد؟ ق
ـــال: هــل تفقــدون مــن أحــد؟ قــالوا: نعــم ، فالنــًا  نعـم ، فالنـًا وفالنـًا وفالنـًا، ثـم ق
وفالنـًا وفالنـًا، ثـم قـال هـل تفقـدون مـن أحـد؟ قـــالوا: ال. قــال: لكنــي أفقــد ُجليبيبــًا 
فـاطلُبوه، فطلـب فـي القتلـى، فوجـدوه إلـى جنـِب سـبعٍة قـد قتلـــهم ثــم قتلــوه، فــأتى 
النبـي �������������������� فوقـف عليـه فقـال: قتـل سـبعًة ثـم قتلـوه، هـذا مّنـــي وأنــا منــه ، هــذا 
مّني وأنا منــه ))(29)، فليـس قولـه هـذا مـن خصائصـه بـل يشـارآه فـي ذلـك غـيره. 

ــــؤدي إال أنـــا أو علـــي )، ألنـــه (( آـــان مـــن دأب  ب ـ أمــا قولــه �������������������� ( ال ي
ـــض وإبــرام وصلــح ونبــذ عــهد أن ال يــؤدي  العـرب إذا آـان بينـهم مقاولـة فـي نق

ذلـك السـيد أو مـن يليـه مـن ذوي قرابتـه القريبـة وال يقبلـون ممـن ســـواهم ))(30).  
ت ـ ومـع أن النبـي �������������������� أردف بعلـي ليـــؤذن بــبراءة فقــد جعلــه تابعــًا مــأمورًا 
تحـت أبـي بكـر، ألن أبـا بكـر آـان أمـيرًا علـى الحـج فـي ذلـك الوقـت فليــس إرداف 

                                                           
(26) راجع ص (222) ففيها زيادة بيان. 

(27) ثم اهتديت ص (147 ـ 148). 

(28) صحيح البخاري آتاب الشراآة برقم (2353) ومسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة برقم (2499). 

(29) مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة ـ باب ـ من فضائل جليبيب رضي اهللا عنه برقم (2472). 

(30) تحفة األحوذي بشرح الترمذي للمبارآفوري جـ10 ص (152). 



علـّي مـأمورًا مـن قبـل أبـي بكـر دليـــل علــى أحقيتــه للخالفــة بــل علــى العكــس، 
فاألحق هو أبو بكــر ألنـه آـان األمـير علـى الحـج. 

ـــوا فيــه بعــدي ) فــهو حديــث  ث ـ أمـا روايـة ( أنـت يـا علـي تبيـن ألمتـي مـا اختلف
موضــوع، مــن طريــق ضــرار بــن الصــــرد (( قـــال عنـــه البخـــاري وغـــيره: 
مـتروك، وقـال يحيـى بـن معيـن: آذابـان بالكوفـة ضـــرار بــن الصــرد وأبــو نعيــم 
ـــج بــه، وقــال  النخعـي، وقـال النسـائي: ليـس بثقـة، وقـال أبـو حـاتم: صـدوق ال يحت
ـــي بــن عــابس أخرجــه ابــن  الدارقطنـي: ضعيـف ))(31)، ولـه طريـق آخـر عـن عل
الجـوزي فـي آتابـه الموضوعـات وقـال (( هـذا الحديـث ال يصـــح. قــال يحــي بــن 
معيـن علـي بـن عـابس ليـس بشـــيء ))(32) ((وقــال الجوزانــي والنســائي واألزدى: 
ــر  ضعيـف، وقـال بـن حبـان: فحـش خطـؤه مـا اسـتحق الـترك ))(33)، وقـال ابـن حج
ضعيـف(34) فـالحديث بـاطل وال حجـة فيـه. وممـا سـبق يظـهر لكـل ذي لـب أن هـــذا 

ــس فيـه أي حجـة أو دليـل علـى خالفـة علـي.  الحديث لي
ثـم يحتـج بـالحديث األخـير فيقـول ( ( حديـث الـــدار يــوم اإلنــذار: قــال رســول اهللا 
(ص) مشـيرًا إلـى علـي: ( إن هـذا أخـي، ووصيـي، وخليفتـي مـــن بعــدي فاســمعوا 
ـــها  لــه وأطيعــوا ) . وهــذا الحديــث هوأيضــًا مــن األحــاديث الصحيحــة التــي نقل
المؤرخـون لبدايـة البعثـة النبويـــة وعّدوهــا مــن معجــزات النبــي، ولكــّن السياســة 

هـي التـي أبدلـت وزّيفـت الحقـائق والوقـائع ))(35)،  فــأقول:  
ــث بـاطل متنـًا وسـندًا:  هذا الحدي

ــار  أمـا مـن ناحيـة السـند: فمـدار رواياتـه علـى ثالثـة، محمـد بـن اسـحاق وعبـد الغف
بن القاســم وعبـد اهللا بـن عبـد القـدوس. 

أمـا محمـد بـــن اســحاق: راوي الحديــث فــهو مختلــف فــي صحتــه(36) وأمــا عبــد 
الغفـار بـن القاســـم: قــال عنــه الذهبــي (( أبــو مريــم األنصــاري رافضــي، ليــس 
بثقــة، قــال علــي بــن المدينــي: آــان يضــع الحديــث، ويقــال: آــان مـــن رؤوس 
ـــن يحيــى: ليــس بشــيء، وقــال البخــاري: ليــس بــالقوي  الشـيعة، وروى عبـاس ب
ـــا عــن أبــي مريــم يضــج  عندهـم، وقـال أحمـد بـن حنبـل: آـان أبـو عبيـدة إذا حّدثن
ـــم يحــّدث بباليــا فــي عثمــان  النـاس يقولـون: ال نريـده، وقـال أحمـد: آـان أبـو مري
))(37)، وقـال عنـه ابـن حّبـان (( آـان ممـن يـروي المثـــالب فــي عثمــان بــن عفــان 
وشـرب الخمـر حتـى يسـكر، ومـع ذلـك يقّلـب األخبـار، وال يجـــوز االحتجــاج بــه، 
ترآــه أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معيــن ))(38)، وقـــــال النســــائي (( مـــتروك 

                                                           
(31) ميزان االعتدال للذهبي جـ2 ص (327 ـ 328) برقم (3951). 

(32) الموضوعات البن الجوزي ص (376 ـ 377) جـ1  

(33) الميزان جـ3 ص (134 ـ 135) برقم (5872). 

(34) تقريب التهذيب جـ1 ص (697). 

(35) ثم اهتديت ص (148 ـ 149). 

(36) راجع الكتاب ص (279). 

(37) ميزان االعتدال للذهبي جـ2 ص (640). 

(38) آتاب المجروحين البن حبان ص (143). 



الحــديث ))(39)، وقـال عنـه ابـن آثـــير (( مــتروك آــّذاب شــيعي اتهمــه علــي بــن 
المدينـي وغـيره بوضـع الحديـث وضّعفـه األئمـــة رحمــهم اهللا ))(40)، وأمــا عبــد اهللا 
بـن عبـد القـدوس: قـال عنـــه الذهبــي (( آوفــي رافضــي نــزل الــري، روى عــن 
ـــائل أهــل البيــت، قــال  األعمـش وغـيره، قـال بـن عـدي: عامـة مـا يرويـه فـي فض
يحيـى: ليـس بشـيء رافضـــي خبيــث، وقــال النســائي وغــيره: ليــس بثقــة، وقــال 
الدارقطنــي: ضعيـــف، وقـــال أبومعمــر: عبــد اللـــه بــن عبــــد القــــدوس وآـــان 
ـــن  خشبيــًا))(41) (( وحــدثنا أحمـد بـن علـي األبـار قـال: سـألت زنيـج شـيخ رازي ع

عبد اهللا بن عبـد القـدوس فقـال: ترآتـه، ولـم أآتـب عنـه شـيئًا ولـم يرضـه ))(42).  
ــن فـهو بـاطل ألسـباب وهـي:   وأما من ناحية المت

ــــا التيجـانـــي ليســـت آامـــلة بــل ناقصــة جــدًا والروايــة  أ ـ الروايــة الــتي ذآره
آاملـة (( لمـانزلت هـــذه اآليــة علــى رســول اهللا (ص) وأنــذر عشــيرتك األقربيــن 
ـــذر عشــيرتك األقربيــن  دعـاني رسـول اهللا (ص) فقـال يـا علـي إن اهللا أمرنـي أن أن
فضقـت بذلـك ذرعـًا وعرفـت أنـي متـى أبادئـهم بـــهذا األمــر أرى منــهم مــا أآــره 
فصمت عليــه حتـى جـاء جـبرائيل فقـال يـا محمـد إنـك أال تفعـل مـا تؤمـر بـه يعذبـك 
ـــًا مــن  ربـك فـاصنع لنـا صاعـًا مـن الطعـام واجعـل عليـه رجـل شـاة وامـأل لنـا عس
لبن، ثم اجمــع لـي بنـي عبـد المطلـب حتـى أآلمـهم وأبلغـهم مـا أمـرت بـه ففعلـت مـا 
ـــه،  أمرنـي بـه ثـم دعوتـهم لـه وهـم يومئـذ أربعـون رجـًال يزيـدون رجـًال أو ينقصون
ـــوا إليــه دعــاني  فيـهم أعمامـه أبـو طـالب وحمـزة والعبـاس وأبـو لـهب، فلمـا اجتمع
ـــول اهللا (ص) خديــة  بالطعـام الـذي صنعـت لـهم فجئـت بـه فلمـا وضعتـه تنـاول رس
مـن اللحـم فشـقها بأسـنانه ثـم ألقاهـا فـي نواحـي الصفحـة، ثـــم قــال خــذوا بســم اهللا 
ـــم اهللا الــذي  فـأآل القـوم حتـى مالـهم بشـيء حاجـة، ومـا أرى إال موضـع أيديـهم وأي
ـــهم ليــأآل مــا قدمــت لجميعــهم، ثــم قــال  نفسـي بيـده، وإن آـان الرجـل الواحـد من
ـــه جميعــًا، وأيــم اهللا إن آــان  إسـق القـوم فجئتـهم بذلـك العـس فشـربوا حتـى روا من
الرجـل الواحـد منـهم ليشـرب مثلـــه، فلمــا أراد رســول اهللا (ص) أن يكلمــهم بــدره 
ــهب إلـى الكـالم فقـال: لقـد سـحرآم صـاحبكم فتفـرق القـوم ولـم يكلمـهم رسـول  أبو ل
ــول  اهللا  (ص) فقـال الغـد يـا علـي إن هـذا الرجـل سـبقني إلـى مـا قـد سـمعت مـن الق
ـــل مــا صنعــت، ثــم اجمعــهم  فتفـرق القـوم قبـل أن أآلمـهم فِعـد لنـا مـن الطعـام بمث
إلـي. قـال ففعلـت، ثـم جمعتـهم ثـــم دعــاني بالطعــام فقربتــه لــهم ففعــل آمــا فعــل 
بـاألمس فـأآلوا حتـى مالـهم بشـــيء حاجــة، ثــم قــال إســقهم فجئتــهم بذلــك العــس 
فشـربوا حتـى رووا منـــه جميعــًا، ثــم تكلــم رســول اهللا (ص) فقــال يــا بنــي عبــد 
ــي واهللا مـا أعلـم شـابًا فـي العـرب جـاء قومـه بـأفضل ممـا قـد جئتكـم بـه،  المطلب إن
إنـي قـد جئتكـم بخـير الدنيـا واآلخـرة، وقـد أمرنـي اهللا تعـالى أن أدعوآـم إليـه فــأيكم 
يؤازرنـي علـى هـــذا األمــر علــى أن يكــون أخــي ووصــي وخليفتــي فيكــم. قــال 

                                                           
(39) آتاب الضعفاء والمتروآين للنسائي ص (210). 

(40) تفسير ابن آثير جـ3 ص (364). 

(41) ميزان االعتدال جـ2 ص (457). 

(42) الضعفاء للعقيلي جـ2 ص (279). 



فـأحجم القـوم عنـها جميعـًا وقلـت وإنـي ألحدثـهم سـنًا وأرمصـــهم عينــًا وأعظمهـــم 
ـــرك عليــه فــأخذ برقبتــي، ثــم  بطشـًا واحمشـهم ســاقًا أنـا يـا رسـول اهللا أآـون وزي
ــــه وأطيعــوا، فقــام القـــوم  قــال: إن هــذا أخــي ووصيـي وخليفتـي فيكـم فاسـمعوا ل
يضحكـون ويقولــون ألبــي طالــب قــد أمــرك أن تســــمع إلبنــك وتطيــع ))، وفــي 
ـــام علــي وقــال: أنــا يــا رســول اهللا. قــال  سـياق آخـر ((... فلـم يجبـه أحـد منـهم فق
اجلـس ثـم أعـاد القـول علـى القـوم ثانيـًا فصمتـوا، فقـام علـي وقـال: أنـا يـا رسـول 
اهللا فقـال اجلـس، ثـم أعـاد القـول علـى القـوم ثالثـًا فلـم يجبـه أحـــد منــهم فقــام علــي 
فقـال أنـا رســـول اهللا فقــال اجلــس أنــت أخــي...الــخ ))(43)، وأنــا أعــذر التيجــاني 
عندمـا أخفـى هـذا الجـزء مـن الحديـث الـذي يكشـف عـن آثـار وْضعـه وآذبـه وذلــك 

ــة:  لألسـباب التالي
ــــًال  أ ـ فــي الحــديث أن بنـي عبـد المطلـب ( هـم يومئـذ أربعـون رجـًال يزيـدون رج
ــــًال فضـــًال عـــن  أو ينقصونــه) والتــاريخ يشهـــد أنــهم لــم يبلغـــوا العشــرين رج
ـــم ُيعقــب منــهم باتفــاق النــاس إال أربعــة:  األربعيـن! (( فـإن بنــي عبـد المطلــب ل
العّبـاس، وأبـو طـــالب، والحــارث، وأبــو لــهب. وجميــع ولــد عبــد المطلــب مــن 
هـؤالء األربعـة وهـم بنوهاشـم ولـم يـدرك النبـوة مـن عمومتـــه إال أربعــة: العبــاس 
ــه  وحمـزة وأبـو طـالب وأبـو لـهب، وأمـا العمومـة وبنـو العمومـة فـأبو طـالب آـان ل
ـــاس فبنــوه آلــهم صغــار، إذ  أربعـة بنيـن: طـالب وعقيـل وجعفـر وعلـّي. وأمـا العب
ـــهم بمكــة رجــل، وَهــْب أنــهم آــانوا رجــاًال فــهم: عبــد اهللا وعبيــد اهللا  لـم يكـن في
ــــى، وأمـــا  والفضــل، وأمــا قثــم فُولــد بعدهــم، وأآــبرهم الفضــل، وبــه آــان يكنَّ
الحـارث بـن عبـد المطلـب وأبولـهب فبنوهمـا أقـل، والحـارث آـــان لــه ابنــان: أبــو 
سـفيان وربيعـة، وآالهمـا تـأخر إســـالمه، وآــان مــن ُمســلمة الفتــح، وآذلــك بنــو 
أبـي لـهب تأخــر إسـالمهم إلـى زمـن الفتـح، وآـان لـــه ثالثــة ذآــور، فأســلم منــهم 

اثنـان: عتبـة ومغيـــث ))(44).  
ـــها  ب ـ هــذه الروايــة معارضــة بروايــة أخــرى اتفــق أهــل الحديــث علــى صّحت
ـــاس رضــي اهللا  وثبوتـها فقــد أخـرج البخـاري ومسـلم فـي صحيحيـهما عـن ابـن عب
عنـهما قـــال (( لّمــا نزلــت { وأنــذر عشــيرتك األقربيــن }. صعــد النبــي �������������������� 
ـــا بنــي عــِدي، لبطــون قريــش، حتــى  علـى الّصفـا، فجعـل ينـادي: يـا بنـي فـهر، ي
ـــل رســوًال لينظــر مــا هــو،  اجتمعـوا، فجعـل الرجـل إذا لـم يسـتطع أن يخـرج أرس
فجـاء أبـو لـهب وقريـش فقـــال: أرأيتكــم أّن خيــًال بــالوادي تريــد أن ُتغــير عليكــم 
أآنتـم مصدقِّـي، قـالوا: نعـم، مـا جربنـا عليـك إال صدقـًا، قـال: فـإنِّي نذيـر لكـم بيـــن 
يـدْي عـذاٍب شـديٍد، فقـال أبـو لـهب: تبـا لـك سـائر اليـوم، ألـــهذا جمعتنــا، فــنزلت { 

تبت يدا أبـي لـهب وتـّب، مـا أغنـى عنـه مالـه وماآسـب } ))(45).  

                                                           
(43) لماذا اخــترت مذهـب الشـيعة لمحمـد مرعـي األنطـاآي ص (137 ـ 143) والمراجعـات المراجعـة (20) ص 

 .(123)
(44) المنهاج جـ7 ص (304 ـ 305) بتصرف. 

(45) صحيح البخاري آتاب التفسير ـ باب ـ ( وأنذر عشيرتك األقربين ) برقم (4492). 



ـــه  ت ـ الرافضـة االثنـا عشـرية طالمـا ادعـوا النـص الصريـح علـى خالفـة علـّي وأن
ـــي  هــو الوصــي والمســتحق الوحيــد لــهذا المنصــب، وأن النصــوص متظــافرة ف
ـــذا الحديــث يدحــض مزاعمــهم، ففــي الحديــث أن النبــي ��������������������  اثبـات ذلـك، وه
دعـا قومـه لنصرتـه وأن مـن يقبـل نصرتـه فسـيصبح أخــوه ووصيــه وخليفتــه مــن 
بعده ولم يخــص علـّي بذلـك بـل وأعـرض عنـه ثـالث مـرات، ولّمـا لـم يجـد نـاصرًا 
ـــذا يــدل علــى أن عليــًا ال يســتحق هــذا المنصــب  غـير علـّي قـال لـه مـا قـال، وه
ابتـداًء، وان النبـي �������������������� اضطـــر مــع إحجــام قومــه أن يجعــل هــذا األمــر فــي 
ـــن  علـّي، فـهل هـذا يتوافـق مـع مـا يدعيـه الرافضـة مـن أّن عليـًا منصـوص عليـه م

قبـل الســماء؟!  
ث ـ لقـد جعـل النبـي �������������������� هـذا المنصـــب مــن نصيــب مــن يــؤازره علــى هــذا 
األمــر وهــو اإلســالم والنطــق بالشــهادتين، وأنــا أتســــاءل هـــل مجـــرد إســـالم 
الشـخص ونطقـه بالشـهادتين يسـتحق أن يصبـــح وزيــرًا ووصيــًا وخليفــة الرســول 
ـــي �������������������� علــى هــذا  �������������������� ؟! ومعنـى ذلـك أيضـًا أن جميـع مـن أسـلم وآزر النب
األمـر يسـتحق أن يصبـح خليفـة لـه، فـأي مـيزة لعلـّي عـن جميـــع مــن أســلم حتــى 
ـــة الرســول �������������������� بعــد ذلــك؟ ثــم لــو فرضنــا أن اثنيــن أو  يصبـح وصـي وخليف
أآـثر مـن قومـه أجـابوه إلـى ذلـك، فـــهل ســيكون للنبــي �������������������� ثالثــة خلفــاء فــي 
ـــيح واحــدًا منــهم!!؟ أليــس مــن ينســب  وقـت واحـد؟؟! أم سـيجري انتخابـات لترش

ــاس.  هـذا الـهذيان إلـى النبـي �������������������� هومـن أغبـى الن
ـــي �������������������� قــال لعلــّي بعدمــا أحجــم القــوم عــن  جــ ـ هــذه الروايــة تزعـم أن النب
ـــس مــن بعــدي آمــا يزعــم  مؤازرتـه ( إن هـذا أخـي ووصيـي وخليفتـي فيكـم ـ ولي
التيجـاني ـ فاسـمعوا لـه وأطيعـوا، فقـام القـوم يضحكـون ويقولـون ألبـــي طــالب قــد 
أمــرك أن تســمع البنــك وتطيــع )!؟ وأنــا أتســاءل مبــهوتًا، آيــف يقــــول النبـــي 
�������������������� لقـوٍم رفضـوا مؤازرتـه ونصرتـه بـل وحـاربوه، هـذا خليفتـي فاسـمعوا لـــه 
وأطيعـوا؟! يـا اللــــه، هـــم أنفســهم لــم يطيعــوا النبـــي المرســـل فــهل ســيطيعون 
صبيـًا صغـيرًا؟! ولـو فرضنـا أن قـــول التيجــاني ـ إن هـــذا أخــي وخليفتــي مــن ( 
بعـدي ) وليـس ( فيكـم ) صحيحـــًا، فــهل هــم أطــاعوا النبــي فــي الحــاضر حتــى 
ـــس لجمــع مــن  يطيعـوا خليفتـه مـن بعــده؟! آـأن الخطـاب لجمـع مـن المسـلمين ولي
رؤؤس الكفـر! سـبحان اللــه حتـى المشـرآين فـي الروايـة أآـــثر فــهمًا مــن هــؤالء 
ـــذا الكــالم العجيــب، ويقولــون  الروافـض، لذلـك خـرجــوا يضحكـون علــى مثـل ه
ــالب، قــد أمـرك أن تسـمع البنـك وتطيـع!!! فـهل بعـد هـذه األدلـة يعتقـد مـن  ألبي ط

ــه بصحـة هـذا الحديـث.  يحترم عقل
ثـم يـهذي فيقـــول ( وال عجــب مــن ذلــك ألن مــا وقــع فــي ذلــك الزمــان المظلــم 
يتكـرر اليــوم فـي عصــــر النـــور فــهذا محمـــد حســـين هيكـــل أخـــرج الحديــث 
ــــه ( حيــاة محمــد ) فــي صفحــة 104 مــن الطبعــة األولــى ســنة  بكاملـه فـي آتاب



1354 هجــرية وفـي الطبعــة الثانيـة ومـا بعدهـــا حــذف مــن الحديــث قولــه (ص) 
( وصيـي وخليفتـي مـن بعـدي )، آذلـك حذفــوا مــن تفســير الطــبري الجــزء 19 
صفحــة 121 قولــه ( وصيــي وخليفتــي ) وأبدلوهــا بقولــه أن هــــذا أخـــي وآـــذا 
ـــن أن الطــبري ذآــر الحديــث بكاملــه فــي تاريخــه الجــزء 2  وآـذا..!! وغفلـوا ع
ــــه ويقّلبـــون األمـــور،  صفحــة 319 . أنظــر آيــف يحّرفــون الكلــم عــن مواضع
يريــدون أن يطفئــوا نــور اهللا بأفواهــهم واهللا مّتــم نــوره (!!) ... وخــــالل البحـــث 
الـذي قمــت بــه أردت الوقــوف علــى جليــة الحــال فبحثــت عــن الطبعــة األولــى 
لكتـاب ( حيـاة محمـد ) وتحصّلـت عليـه  بحمـد اهللا بعـد عنـــاء ومشــقة وقــد آلفـــني 
ـــًا بـــأن  ذلـك آثــيرًا، والمهــم أننـي اّطلعــت علـى ذلـك التحــريف وزادنـي ذلـك يقين
أهــل الســوء يحـاولــون جهــدهم لمحــو الحقائــق الثــابتة ألنـها حــجة قويــــة لــدى 

( خصومهـم)! ))(46)  قلـت:  
لسـت أدري واللــه آيــف يـبرز هــذا التيجــاني جهلـه الواسـع، فكـأن آتـــاب ( حيــاة 
ـــا فيــه  محمــد ) هـو صحيـح البخـاري أو مسـلم حتـى يسـعى أهـل السـنة لتحريـف م
مـن روايـات، فـهذا الكتـاب ال يعـدو أن يكـون أقـرب إلـــى األســلوب القصصــي وال 
ـــير مــن الكتــب التــي تدفــع بــها  يمثـل أي قيمـة لـدى أهـل السـنة، فحسـبه مثـل الكث
المطــابع إلــى ســوق الكتــب، والحديــث المشــار إليــه قــد آذبــه علمــــاء الجـــرح 
والتعديـل قبـل أن يخلـق صـاحب الكتـاب بقـرون، فلمـاذا يحرفونـه فـي هـــذا الكتــاب 
بـالذات، وقـد استشـهد بـه مـن قبـل المفسـرون، ولعـل آـــالم التيجــاني يقبلــه العقــل 
إذا حـّرف الحديـث فـي آتـاب معتـــبر أو آتــاب حديــث، ولــن يحــدث هــذا إطالقــًا 
ألن أهـل السـنة ال يـهتمون بـالحديث، أنمـــا بسلســلة روات الســند، ولكــن التيجــاني 
ـــن الرافضــة الذيــن حرفــوا نصــوص  يحسـب أهـل السـنة مثلـهم أ هـل التحريـف م
ـــب  القـرآن وليـس فقـط الرويـات الحديثيـة وليعلـم التيجـاني أنـه لوجـاء بعشـرات الكت
ـــي آتبــهم فــال  مـن مثـل آتـاب حيـاة محمـد آلـهم يـوردون هـذه الروايـة ويثبتونـها ف
ـــم أنــه ال يوجــد تحريــف فــي  يعنـي هـذا أن الحديـث أصبـح صحيحـًا ومـن هنـا نعل
ـــير فإنــه مــن عمــل المؤلــف، مــع العلــم أن  آتـاب حيـاة محمـد وإن آـان هنـاك تغ
ـــها بدليــل واحــد اللــهم إال دليــل التحــامل والكــذب،  دعـوى التحريـف لـم يـأت علي
وبالنسـبة للطـبري فإنـه قـد سـاق هـذه الروايـة آمـا ذآرهـا التيجـــاني، ولــم يحرفــها 
ـــاول جــهده أن يثبــت ذآــاءه ولكنــه مــع األســف يكتشــف  أحـد ولكـن التيجـاني يح
ـــيتضح مــن جــواب التيجــاني لــه مــدى  دائمـًا ألنـه يثبـت جهلـه!؟ فأسـأله سـؤاًال س
الذآــاء الــذي يتمتــع بــه، والســؤال هــو: عندمــا اآتشــفت اآتشــافك العظيــم بــأن 
ــر،  الطـبري سـاق الحديـث وقـد حرفـه المحرفـون، ثـم وجدتـه آـامًال فـي موضـع آخ
فـهل ظننـت أن الـذي يريـد تحريـف آتـاب، يقـرأ جـزءًا واحـــدًا فقــط دون أن يقــرأه 
آلـه آـي يتـم التحريـف آـامًال حتـى تـأتي أنـت وتكتشـف هـذا الخلـل؟ فسـتقول نعـــم، 
يـأبى اهللا  إال أن يكشـف حقيقتـهم فأغفلـــهم عــن الموضــع اآلخــر، ويــأبى اهللا إال أن 
يتـم نـوره ولـو آـره الكـــافرون! فســأقول لــك: ومــا أدراك أن الطــبري نفســه هــو 

                                                           
(46) ثم اهتديت ص (149). 



ـــف عرفــت أن المحـــرفون  الـذي سـاقه بـهذا اللفـظ؟ ومـادليلك علـى التحريـف؟ وآي
قــد غفــلوا عـن الموضـع اآلخــر؟ وهـل الجـزء الصغـير مــن هــذه الروايـة ـ التـــي 
ـــبر نوعـــًا مــن  نحـن بصــددها ـ الـذي استشـهدت بـه فـي آتـابك وترآـت بقيتـها يعت

ــه!!  التحــريف؟! فإجابـة التيجـاني علـى هـذه األسـئلة ستحسـم ذآـاءه مـن غبائ
ـــت والــرد  ثانيـًا ـ ادعــاء التيجــاني وجــود النصــوص التـي توجـب اتبـاع أهـل البي

عليه فــي ذلـك: 
يحتـج التيجـاني علـى أهـل السـنة بوجـوب اتبـاع أهـل البيـت فـي آـل أمـر، ويســتدل 

على ذلك ببعـض األحـاديث التـي يعتقـد أنـها توجـب ذلـك. 
ـــها  ويبــدأ بــأول حديــث فيقــول (( حديــث الثقليــن: قــال رســول اهللا (ص) ( يــا أي
ـــي  النـاس إنـي ترآـت فيكـم مـا إن أخذتـم بـه لـن تضلـوا آتـاب اهللا وعـترتي أهـل بيت
) وقـال أيضـًا ( يوشـك أن يـأتي رســـول رّبــي فــأجيب وإنــي تــارك فيكــم الثقليــن 
أولـهما آتـاب اهللا فيـــه الــهدى والنــور وأهــل بيتــي، أذّآرآــم اهللا فــي أهــل بيتــي، 
ـــريف الــذي أخرجــه  أذّآرآـم اهللا فـي أهـل بيتـي ). وإذا تمّعنـا فـي هـذا الحديـث الش
صحـاح أهـل السـنة والجماعـة وجدنـا أن الشـيعة وحدهـم هـم الذيـــن اتبعــوا الثقليــن 
( آتـاب اهللا والعـترة النبويـــة الطــاهرة ) بينمــا اّتبــع أهــل الســنة والجماعــة قــول 
ـــاب اهللا بغــير تــأويل حســب أهوائــهم  عمـر ( حسـبنا آتـاب اهللا ). وليتـهم اتبعـوا آت
ـــدة  فـإذا آـان عمـر نفسـه لـم يفـهم منـه معنـى الكاللـة وال عـرف منـه آيـة التيمـم وع
أحكـام أخـرى فكيـف بمـن جـاء بعــده وقلـده بـــدون اجتــهاد أو اجـــتهد برأيــه فــي 
ــــة، وبطبيعــة الحـــال ســـوف يــردون علــّي بــالحديث المــروي  النصـوص القرآني
عندهـم وهـــو ( ترآــت فيكــم آتــاب اهللا وســنتي )، وهــذا الحديــث إن صــح وهــو 
صحيــح فــي معنــاه، ألن العــترة بقولــه (ص) فــي حديــث الثقليــن المتقــــدم هـــو 
الرجــوع إلــى أهــل البيــت ليعّلموآــم ـ أوًال ـ ســنتي: أو لينقلــون إليكــم األحـــاديث 
ـــن الكــذب وأن اهللا ســبحانه عصمــهم بآيــة التطــهير.  الصحيحـة ألنـهم مـنّزهون ع
وثانيــًا: لكــي يفســروا لكــم معانيــها ومقاصدهــا، ألن آتــاب اهللا وحــــده ال يكفـــي 
للهدايـة فكـم مـن فرقـة تحتـج بكتـــاب اهللا وهــي فــي الضاللــة آمــا ورد ذلــك عــن 
ــــرآن يلعنـــه). فكتـــاب اهللا  رســول اهللا عندمــا قــال ( آــم مــن قــارئ للقــرآن والق
ـــد لفهمــه مــن الرجــوع إلــى  صـامت، حّمـال أوجـه، وفيـه المحكـم والمتشـابه وال ب
الراسـخين فـي العلـم حســـب التعبــير القرآنــي وإلــى أهــل البيــت حســب التفســير 
ـــيء إلــى األئمــة المعصوميــن مــن أهــل البيــت  النبـوي. فالشـيعة يرجعـون آـل ش
النبــوي وال يجتــهدون إال فيمــا نــّص فيــه، ونحــن نرجــع فــي آـــل شـــيء إلـــى 
ـــي تفســير القــرآن أو فــي إثبــات الســنة وتفســيرها وقــد علمنــا  الصحابـة سـواء ف
ــــتنبطوه واجتـــهدوا فيـــه بآرائـــهم مقـــابل  أحــوال الصحابــة ومــا فعلــوه ومــا اس
النصـوص الصريحـة وهـي تعـــّد بالمئــات فــال يمكــن الرآــون إلــى مثلــهم بعدمــا 
حصـل منـهم مـا حصـــل، وإذا ســألنا علماءنــا، أي ســّنة تتبعــون؟ ألجــابوا قطعــًا: 
ـــأن  ســّنة رســول اهللا (ص)، والواقــع التــاريخي ال ينســجم مــع ذلــك، فقــد رووا ب
الرسـول نفسـه قـال ( عليكـم بسـنتي وســـّنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي عّضــوا 
عليـها بـالنواجذ ) إذًا فالسـّنة التـي يتبعونـها هـي فـي أغلـــب األحيــان ســّنة الخلفــاء 



الراشـدين وحتـى سـّنة الرسـول التـي يقولـون بـها فـهي مرويـة عـن طريـق هـــؤالء، 
علـى أننـا نـروي فـي صحاحنـا بـأن الرسـول منعـهم مـن آتابـــة ســننه لئــال تختلــط 
بـالقرآن، وآــذلك فعــل أبـو بكــر وعمــــر إّبـــان خالفتيــهما، فــال يبقــى بعــد هــذا 

حّجـة فـي قولنـا ( ترآـت فيكـم ســنتي ) ))(1)، 
للجواب علــى مـا سـبق أقـول: 

1ـ ( أهـل البيـت ) فـي الحديـــث المشــار إليــه لــه معنيــان ال ثــالث لــهما، المعنــى 
األول: أن المقصـود بـهم هـــم أهــل العلــم والصــالح المتمســكون بالكتــاب والســنة 
مـن أهـل البيـت، وهـو الـذي يشـير إليـه الحديـث ( يـا أيـها النـــاس إنــي قــد ترآــت 
فيكـم مـا إن أخذتـم بـه لـن تضلـوا آتـاب اهللا وعـترتي أهـل بيتـي )، المعنـى الثـــاني: 
هـو محبـة أهـل البيـت واحترامـهم وإآرامـهم والمحافظـة عليـهم وهـــو الــذي يشــير 
إليـه الحديـث اآلخـــر ( يوشــك أن يــأتي رســول ربــي فــأجيب وإنــي تــارك فيكــم 
ـــهدى والنــور واهــل بيتــي، أذآرآــم اهللا فــي أهــل  الثقليـن أولـهما آتـاب اهللا فيـه ال
ـــى أهــل  بيتـي، أذآرآـم اهللا فـي أهـل بيتـي )، وال يفـهم مـن هـذا الحديـث الرجـوع إل
البيت وحدهــم، وهـم علـّي وبنـوه فـي معرفـة السـنة إطالقـًا وذلـك لألسـباب التاليـة: 
أ ـ أن المقصـود بـأهل البيـت: األقربـاء والزوجـــات، وقــد أْثبــتُّ هــذه الحقيقــة فــي 
ــى  مبحـث خـالف أبـي بكـر مـع فاطمـة، وسـقت اعـتراف الشـيعة االثنـي عشـرية عل
ذلـك(2) ، ومـن أهـم مصـادرهم بمـا ال يـدع مجـاًال لشـــاكٍّ، إضافــة إلــى أن الحديــث 
الـذي رواه مسـلم واحتـــج بــه التيجــاني فــي هــامش آتابــه، يبيــن أن أهــل البيــت 
ـــن زيــد بــن أرقــم قــال (( قــام رســول اهللا  المقصـودون هـم غـير علـّي وأوالده فع
�������������������� يومـًا فينـا خطيبـًا. بمـاء يدعـى ُخّمـًا بيـن مكـــة والمدينــة، فحمــد اهللا وأثنــى 
ـــاس فإنمــا أنــا بشــر يوشــك أن  عليـه، ووعـظ وذّآـر ثـم قـال ( أمـا بعـد أال أيـها الن
يـأتي رسـول ربـي فـــأجيب، وأنــا تــارك فيكــم ثقليــن: أولــهما آتــاب فيــه الــهدى 
والنـور فخـذوا بكتـاب اهللا واستمسـكوا بـه، فحـّث علـى آتـــاب اهللا ورّغــب فيــه. ثــم 
ـــم  قـال: وأهـل بيتـي، ُأذآرآـم اهللا فـي أهـل بيتـي، أذآرآـم اهللا فـي أهـل بيتـي، أذآرآ
اهللا فـي أهـل بيتـي. فقـال لـه حصيـن: ومـن أهـل بيتـه.؟ يـا زيـــد أليــس نســاؤه مــن 
أهـل بيتـه؟ قـال: نسـاؤه مـن أهـل بيتـه، ولكـن أهـُل بيتـه مـن ُحـــرم الصدقــة بعــده، 
ـــاس، قــال آــل  قـال: ومـن هـم؟ قـال: هـم آل علـّي، وآل عقيـل، وآل جعفـر، وآل عب
هــؤالء ُحــرم الصـــدقة؟ قــال: نعـــم ))(3)، وهـــــذا يؤيـــد المعنـــى الثـــاني وهـــو 

ـــهم.  المحافظـة عليـهم وإآرامـهم واحترام
ـــهم مــن ظــل  ب ـ  بمـا أننـا عرفنـا أن أهـل البيـت يدخـل فيـه جميـع األقـارب بمـا في
علـى الكفـر، وبمـا أنـه أمرنـا بالتمسـك بـأهل البيـت، فـهل األمـر جـاء بالتمسـك بكــل 
ـــول  مـن ينتسـب إلـى أهـل البيـت حتـى لـو خـالفوا الكتـاب والسـنة؟ ال شـك أن هـذا ق
ـــا بمتابعــة مــن تمســك بالكتــاب والســنة مــن أهــل البيــت، وهــم  بـاطل. إذن أمرن

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (151 ـ 152). 

(2) راجع مبحث خالف أبي بكر مع فاطمة ص (176 ـ 178). 

(3) مسلم مع الشرح آتاب فضائل الصحابة برقم (2408). 



ـــن أهــل  العلمـاء والصـالحون، وهـذا يؤيـد المعنـى األول للحديـث وهـم أهـل العلـم م
بيـت النبـي ��������������������..آــزز 

ـــت فقــط؟ الجــواب بــالطبع  ت ـ ولكـن هـل يجـب التمسـك بالصـالحين مـن أهـل البي
ال، ألنـه ليـس مـن المعقـول أن يلـم بعـــض أهــل بيــت النبــي �������������������� بالســنة آلــها 
آعلـّي مثـًال ألنـه ال يمكـن أن يحصـل العلــم بـالقرآن والسـنة لـه وحـــده، فــال بــد أن 
ـــنزيل  يشــارآه الصحـــابة الذيــن استأنســـوا بصحبـــة النبــي �������������������� وشــاهدوا الت

وعرفـوا التـأويل، وتعلمـوا منــــه ��������������������   
ث ـ ويقـابل حديـث العـترة مـــن حيــث المعنــى قولــه �������������������� (( ... فعليكــم بســنتي 
وسـنة الخلفـاء الراشـدين المـهديين، َعضُّـــوا عليــها بــالنواجذ ))(4)، وقولــه �������������������� 
(( إنـي ال أدري مـا بقـائي فيكـم، فـاقتدوا بـاللذين مـن بعـدي أبـي بكـر وعمـــر ))(5)، 
ـــك بســنة الخلفــاء الراشــدين وخصوصــًا أبــو  ففـي هـاذين الحديثيـن، حـض بالتمس

ــر فحديـث العـترة ليـس علـى إطالقـه.  بكر وعم
جــ ـ ولكـن مـــا المــراد بالتمســك فــي حديــث العــترة والخلفــاء، فبالنســبة لحديــث 
ـــون علــى  العـترة يقـول القـاري فـي شـرحه (( المـراد بـهم: أهـل العلـم منـهم المطلع
ـــه وحكمتــه ـ وقــال ابــن الملــك:   سـيرته، الواقفـون علـى طريقتـه والعـارفون بحكم
معنـى التمسـك بـالعترة محبتـــهم واالهتــداء بهديــهم وســيرتهم. وزاد جمــال الديــن: 
ـــال بعــض العلــم أيضــًا (( عــترة الرجــل أهــل  إذا لـم يكـن مخالفـًا للديـن ))(6)، وق
بيتـه ورهطـــه األدنــون والســتعمال العــترة علــى أنحــاء آثــيرة بينــها رســول اهللا 
�������������������� بقولـه أهـل بيتـي ليعلـم أنـه أراد بذلـك نســـله وعصابتــه األدنيــن وأزواجــه 
ـــي آيــة التطــهير { واذآــرن مـــا يتلــى  ))(7)، وآقولـه تعـالى عـن زوجـات النبـي ف
فــي بيوتكــن مــن آيــــات اهللا والحكمـــة } ( األحـــزاب ـ 34)، والحكمــــة بمعنـــى 
ــــم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين )، يقـــول  الســنة، وبالنســبة لقولــه ( فعليك
ـــهم بــها أو  القـاري، المعنـى (( فإنـهم لـم يعملـوا إال بسـنتي فاإلضافـة إليـهم إمـا لعمل
ـــب (( هــذا إخبــار منــه ��������������������   السـتنباطهم واختيـارهم إياهـا ))(8)، وقـال ابـن رج
بمـا وقـع فـي أّمتـه بعـده مـن آـثرة االختـالف فـــي أصــول الديــن وفروعــه، وفــي 
ـــق لمــا روي عنــه مــن افــتراق ُأمتــه  األقـوال واألعمـال واالعتقـادات، وهـذا مواف
ـــان  علـى بضـع وسـبعين فرقـة، وأنـها آلـها فـي النـار إال فرقـة واحـدة، وهـي مـن آ
ـــتراق  علــى مــا هــو عليــه وأصحابــه، وآذلــك فــي هــذا الحديــث أمــر عنــد االف
ـــك بســنته وســّنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده، والســنة: هــي  واالختـالف بالتمس

                                                           
(4) سنن الترمذي آتاب العلم برقم (2676) وراجع صحيح الترمذي برقم (2157). 

(5) الترمذي آتاب المناقب برقم (3663) وراجع صحيح الترمذي برقم (2896). 

(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جـ10 ص (531). 

(7) المصدر السابق جـ10 ص (530) وتحفة األحوذي جـ1 ص (196). 

(8) تحفة األحوذي جـ7 ص (367). 



ـــه هــو وخلفــاؤه الراشــدون  الطريقـة المسـلوآة، فيشـمل ذلـك التمسـك بمـا آـان علي
ـــوال، وهــذه الســنة الكاملــة، ولــهذا آــان الســلف  مـن االعتقـادات واألعمـال واألق
قديمـًا ال يطلقـون اسـم السـّنة إال علـى مـا يشـمل ذلـك آلـه ))(9)، ومـــن هنــا نســتنتج 

أن األمر بالتمســك بـهؤالء هـو التمسـك بمـا عندهـم مـن العلـم بالسـّنة. 
ـــنة آمــا فــي قولــه  د ـ وإذا راجعنــا القـرآن وجــدناه يحـض علـى الرجـوع إلـى الس
ـــَث فيــهم رســوًال مــن أْنُفســهم يتلــوا عليــهم  { لقـد مـّن اللــه علــى المؤمنيـن إذ بع
آياتـه ويزآيـهم ويعّلمـهم الكتـاب والحكمـة وإن آـانوا مـن قبـُل لفـي ضـــالل مبيــن } 
( آل عمــران 164 )، قــال الشــافعي (( فذآــر اهللا الكتــاب وهــو القــــرآن، وذآـــر 
الحكمـة، فسـمعت مـن أرضـى مـن أهـل العلـم بـالقرآن يقـول: الحكمـة ســـّنة رســول 
اهللا �������������������� ))(10)، وقولـه تعـــالى { ومــا آتــاآم الرســول فخــذوه ومــا نــهاآم عنــه 
فنتـــهوا )) ( الحشـــر 7 )، قـــال محمـــد جـــواد مغنيـــة ـ مـــــن آبــــار اإلماميــــة 
ـــول ســبحانه: اعملــوا بــالقرآن، فــإن لــم  المعـاصرين ـ فـي تفسـير هـذه اآليـة (( يق
ــا  تجـدوا فيـه النـص علـى مـا تريـدون فـارجعوا إلـى السـنة النبويـة ))(11)، فـإذا عرفن
ــــك بـــالعترة والخلفـــاء  ذلــك، وعرفنــا أن األحــاديث الســابقة تحــض علــى التمس
ـــم يقينــًا أن قولــه �������������������� (( ترآــت فيكــم شــيئين، لــن تضلــوا  لعلمـهم بالسـنة نعل
بعدهمــا: آتــاب اهللا وســنتي، ولــن يتفرقــا حّتــى يــــردا علـــّي الحـــوض ))(12)، ال 
يتنـاقض معـهما، بـل يتوافـق تمامـًا، وهـذا مـا يعـترف بـه الرافضـة اإلماميـــة أيضــًا 
وهـو أن اتبـاع العـترة هـو بمـا وافـق السـنة وليـس أن آــل مــا يقولونــه حــق، ومــا 
ـــة قولــهم بــاطل، لذلــك يــروي الكلينــي فــي آتــاب ( أصــول  سـواهم مـن الصحاب
ــل البخـاري عنـد السـنة ـ عـن أيـوب بـن الحـر قـال (( سـمعت أبـا عبـد  الكافي ) ـ مث
ــــاب والســنة وآــل حـــديث ال  اهللا عليـه السـالم يقــول: آـل شـيء مــردود إلـى الكت
يوافـق آتـاب اهللا فـهو زخــرف ))(13)، وعـن أبــي عبــد اللــه قـال (( خطـــب النبــي 
��������������������  بمنـى فقـال (( أيـها النـاس مــا جـاءآم عنــي يوافــق آتــاب اهللا فأنــا قلتــه، 
ـــه ))(14)، وعــن ابــن أبــي عمــير عــن بعــض  وماجـاءآم يخـالف آتـاب اهللا فلـم أقل
أصحابـه قـال: سـمعت أبـا عبــد اللــه عليـه السـالم يقــول (( مـن خــــالف آتــاب اهللا 
وسـنة محمـد �������������������� فقـد آفـر ))(15)، وعـن أبـان بـن تغلـب عـن أبـي جعفـــر عليــه 
السـالم (( أنـه ُسـئل عـن مسـئلة فأجـاب فيـــها قــال: فقــال الـرجـــل: إّن الفقهـــاء ال 

                                                           
(9) جامع العلوم والحكم البن رجب ص (120). 

(10) مفتاح الجنة في االعتصام بالسنة لجالل الدين السيوطي ص (18). 

(11) التفسير المبين ص (731). 
(12) أخرجه الحاآم في المستدرك جـ1 آتــاب العلـم ص (93) وصحـح إسـناده األلبـاني فـي صحيـح الجـامع برقـم 

(2937) عن أبي هريرة. 
(13) األصــول مــن الكــافي للكلينــي جـــ1 آتــاب فضــــل العلـــم ـ بـــاب ـ األخـــذ بالســـنة وشـــواهد الكتـــاب 

ص (55). 
ــــــابق ص (56).  (14) المصــــدر الس

ــــابق.  (15) المصـــدر الس



ـــط؟! إّن الفقيـــه حـــق الفقيـــه  يقــولون هــذا فقــال: يــا ويحــك وهـل رأيـت فقيـهًا ق
ـــي الدنيــا، الراغــب فــي اآلخــرة، المتمســك بســنة النبــي �������������������� ))(16)  الزاهــد ف
ويـورد آبـير علمائـهم فـي الرجـال فـي آتابـه ( رجـال الكشـي ) عـــن أبــي عبــد اهللا 
ـــا تعــالى وســنة نبينــا (ص)  يقـول (( إتقـوا اهللا وال تقبلـوا علينـا مـا خـالف قـول ربن
فإنـا إذا حدثنـا قلنـا: قــال اهللا عزوجــل وقــال رســول اهللا (ص) ))(17) وعــن يونــس 
ـــأنكر منــها  عندمـا عـرض علـى أبـي الحسـن الرضـا آتـب أصحـاب أبـي عبـد اهللا ف
أحـاديث آثـيرة أن تكـون مـن أحـاديث أبـي عبـد اهللا وقـال (( إن أبـا الخطـاب آـــذب 
علــى أبـــي عبــد اهللا (ع) لعــن اهللا أبــا الخطــاب وآذلــك أصحــاب أبــي الخطــاب 
يدسـون هـذه االحـاديث إلـى يومنـا هـذا (!!) فـي آتـب أصحـاب أبـي عبـــد اهللا (ع) 
ــــا خـــالف القـــرآن(*)، فـإنـــا إن تحدثنـــا حـــدثنا بموافقــة القـــرآن  فـال تقبلـوا علين
ـــا عـــن اللـــه وعـــن رسولـــه نحـــدث، وال نقـــول قـــال فــالن  وموافقــة السـنة إم
ـــاك بعــد ذلــك أن أهــل الســنة  وفـالن(**) ، فيتناقــض آالمنـا ..))(18)، فـهل يشـك ش

ـــنة؟  هـم المتبعـون حقـًا للنبـي �������������������� ، باتباعـهم الكتـاب والس
ـــى العــترة بقولــه (ص) فــي حديــث الثقليــن المتقــدم هــو  2ـ يقـول التيجـاني ( معن
الرجــوع إلــى أهــل بيتــي ليعلموآــــم أوًال ســـنتي: أو لينقلـــون إليكـــم األحـــاديث 

ـــت:  الصحيحـة ألنـهم مـنزهون عـن الكـذب ومعصومـون بآيـة التطـهير )، قل
أ ـ وإذا آــان أهــل البيـت هـــم جميـــع األقــارب آمــا أثبتنــا، فــهل هــؤالء جميعـــًا 
منّزهــون عـن الكـذب؟! وآيـة التطـــهير يدخــل فيــها زوجــات النبــي �������������������� فــهل 

ــات؟!  هـّن معصوم
ـــة يّدعــون أن المــراد بــأهل البيــت هــم األئمــة  ب ـ التيجـاني واخوانـه مـن اإلمامي
ــة  االثنـا عشـر مـن ولـد علـي بـن أبـي طـالب إلـى جعفـر الصـادق، ثـم جعلـوا اإلمام
مـن بعـده فـي موسـى بـن جعفـر الكـاظم، ويخالفـهم فـي ذلـك ( اإلسـماعلية )، الذيــن 
يجعلـون اإلمامــة مـن بعــد جعفـر البنـه إســـماعيل بــن جعفــر، ثــم خرجــت فرقــة 
ـــّي مــن فاطمــة، وقــالت بإمامــة محمــد  أخـري ( الكيسـانية ) التـي لفظـت أوالد عل
بن الحنفية بــن علـّي، وتبعتـها فرقـة قـالت بـأن أهـل البيـت هـم العبـاس وولـده وهـي 

                                                           
ــــابق.  (16) المصـــدر الس

(17) رجــال الكشــي ص (195) المغــــيرة بـــن ســـعد. 

(*) إذن آــل مــا تنســبه الرافضــة ألبــــي عبـــد اهللا أو أبيـــه مـــن ادعـــاء وجـــود مصحـــف لفاطمـــة غـــير 

ــــداد جميـــع الصحابـــة عـــدا ثالثـــة أو ســـبعة، أو الزعـــم بـــأن األئمـــة منصـــوص عليـــهم  قرآننــا، أو ارت
ــــي  باإلمامــة مــن عنــد اهللا ورســوله، وآــل مــا ذآــر علــى لســانه مــن أقــوال تفيــد الكفــر أو تفيــد الغلــو ف
األئمــة فــهو آــذب وبــاطل، وخــير دليــل علــــى ذلـــك أن أبـــا عبـــد اهللا قـــال (( أن المغـــيرة آـــان يـــدس 
الكفــر والزندقــة علــى أبيــه ويســندها إلــى أصحابــــه فيـــأمرهم أن يبثوهـــا فـــي الشـــيعة، فكـــل مـــا آـــان 
ــــهم )) رجـــال الكشـــي  فــي آتــب أصحــاب أبــي مــن الغلــو فــذاك ممــا دّســه المغــيرة بــن ســعيد فــي آتب

ص (196). 
ـــــهم ألقــــوال الرجــــال ـ مذهبــــهم فــــي الفــــروع  (**) الغريـــب أن اإلماميـــة يرجعـــون فـــي أ مـــور دين

ــــاع الكتـــاب والســـنة ونبـــذ أقـــوال الرجـــال،  علــى مذهــب جعفــر الصــادق ـ آيــف ذلــك وهــو يــأمر باتب
ـــل الســنة بعــد ذلــك باتباعــهم الكتــاب والســنة؟!  وهـل يؤاخـذ أه

(18) رجـــــال الكشـــــــي ص (195 ـ 196). 



فرقـة ( الروانديـة )(19)، وغـيرهذه الفـرق التـي تدعـي االنتســـاب آلل البيــت علمــًا، 
ـــي تســير علــى خطــى  أن آـل فرقـة مـن هـذه الفـرق تدعـي الحـق لنفسـها وأنـها الت
أهـل البيـت، وتكفـر أو تضلـــل الفــرق األخــرى، وآــل منــها تدعــي األخــذ للســنة 
الصحيحـة ممـن تعتقـد فيـهم اإلمامـة فـــأين الكتــاب وأيــن الســنة مــن بيــن هــؤالء 
ـــل البيــت حجــة  هـؤالء؟ فادعـاء التيجـاني أنـه علـى الحـق ألنـه وشـيعته يتبعـون أه
ــــه إال  مكشــوفة ودعـــوى عريضــة، فكــل مــن يريــد تدمــير هــذا الديــن فمــا علي
التمسـح بـآل البيـت ويكفيـه ذلـك ليكـون علـى بـر األمـان، ال يسـأل عمـا يفعـل، آمـــا 
ـــت ســتارًا لتحقيــق مآربــها  هــو شـأن تلـك الفـرق الضالـة التـي اتخـذت مـن آل البي

وآل البيـت منـهم بــراء. 
ــن آـل ذلـك هـو اتبـاع الكتـاب والسـنة عـن طريـق العـارفين بـها مـن آل  والمخرج م

ــة الكـرام، فـهذه حقيقـة االعتصـام مـن آـل هـذا الرآـام.  البيت والصحاب
3ـ والتيجـاني يّدعـي أن الشـيعة يرجعـون فـي آـل شـيء إلـى األئمـــة االثنــي عشــر 
مـن أهـل البيـت بخـالف أهـل السـنة الذيـن يرجعـون فـي آـل شـــيء إلــى الصحابــة 

ــي تفسـير القـرآن أو إثبـات السـنة.  سواء ف
فـأقول لطـالب الحـق أيـهما أحـق؟ الرجـوع فـي تفســـير القــرآن أو الســنة لصحــابي 
عــاش مــع الرســول �������������������� وشــاهد التــنزيل وتعلــم التــأويل مــن فــــم الرســـول 
ـــها إلــى علــّي بــن الحســين  �������������������� مباشـرة، وآـان األدرى بالسـنة، أم الرجـوع في
ــهل  بـن علـّي أم جعفـر الصـادق الـذي يسـتقي اإلماميـة مذهبـهم فـي الفـروع منـه؟! ف
من عــاش مـع النبـي �������������������� عـن قـرب مثلـه مثـل مـن لـم يـر أي صحـابي أصـال؟! 
وهـل اإلمـام العاشـر علـي بـن محمـد الـهادي أعلـم مـن أبـي بكـر وعمـر فـي تفســير 
ـــهاد  القـرآن أو فـهم السـنة؟؟! أم اجتـهاد اإلمـام السـابع موسـى الكـاظم أولـى مـن اجت
ـــن عبــاس الــذي دعــى لــه النبــي �������������������� بالفقــه  عبـداهللا بـن مسـعود أو عبـد اهللا ب
بـالدين؟! فضـًال عـن أبـي بكـر وعمـر! وأنـا أتسـاءل؟ إذا آـان األئمـة االثنـى عشـــر 
هـم أعلـم مـن الصحابـة فـي فقـه الكتـــاب والســنة، واألحــق باالجتــهاد منــهم، فمــا 
الـذي آـانوا يفعلونـه طيلـة مكوثـهم مـع النبـي �������������������� ؟ يبـدوا أنـهم لـم يتعلمـوا منـــه 
ـــرآن حســب أهوائــهم وآذبــوا عليــه فــرووا األحــاديث  إال السـوء لذلـك فسـروا الق
الموضوعـة، ونسـبوها إليـــه، واجتــهدوا مقــابل النصــوص الصريحــة!! يــا اهللا أي 
طعـن ســـيلحق بــالنبي �������������������� وقــد ارتضــاهم لــه أصحــاب ورضــي بمجالســتهم 
وهـو القـائل (( الرجـل علـى ديـن خليلـه، فلينظـر أحدآـــم مــن يخــالل ))(20)، ولكــن 
التيجـاني سيسـارع بـالقول، ليـس األمـر آذلـــك، ولكــن النبــي اضطــر لمصاحبتــهم 
درءًا لشـّرهم، فـأقول نعـم، لذلـك رضـــي أن يكونــوا هــم جيشــه الــذي يقــاتل بــهم 
الكفـار، وجعـل منـهم قـادًة للفتـوح، وبعـث منـهم مـن يعلـــم أبنــاء المســلمين العقيــدة 

                                                           
(19) راجــــع فــــرق الشــــيعة للنوبختــــي ص (23، 33، 68) والفــــرق بيــــن الفــــــرق للبغـــــدادي ص (60) 

ـــائد الثــالث والســبعين فرقــة ألبــي محمــد اليمنــي جـــ2  وآتـاب عق
(20) سبق الحديث ص (185). 



ـــي فتحــها أصحابــه؟ و( اضطــر ) لمشــاورتهم فــي أمــوره  والديـن! فـي البـالد الت
لقولــه تعــالى { وشــاورهم بــاألمر }!؟ ورضـــي مبايعتـــهم لـــه بـــالموت تحـــت 
ـــًا عنــه للتفــاوض مــع الكفــار  الشـجرة فـأنزل اهللا رضـاه عنـهم، وبعـث عثمـان نائب
وقـت الحديبيـة الـخ أرأيـت أخـي القـارئ آيـف يتخـذ التيجـاني وشـيعته مـــن الطعــن 

ــدة!  بـالدين العظيـم والرسـول االميـن دينـًا وعقي
وقـد ضربـت صفحـًا عـن بقيـة سفسـطة التيجـاني ألن فيمـا سـبق آفايـة والحمــد هللا. 
ـــالحديث الثــاني فيقــول (( حديــث الســفينة: قــال رســول اهللا  ثـم يحــتج التيجــاني ب
(ص) ( إنما مثل أهــل بيتـي فيكـم مثـل سـفينة نـوح فـي قومـه، مـن رآبـها نجـا ومـن 
تخّلـف عنـها غـــرق) ( وإنمـــا مثـــل أهــل بيــتي فيكــم مثـل بـاب حّطــة فـي بنــــي 

ــن دخلــه ُغفــر لـه ) ))(21)، فـأقول:   إسـرائيـل م
مــدار هــذا الحديــث علــى مجموعــة مــن الضعفــاء والمــتروآين، ففــي ســــندها: 
الحســن بــن أبــي جعفــر وهــو مــتروك،وعلــي بــن زيــد ضعيــف، وفــي إســــناد 
ـــاني فــي ( المشــكاة  الطـبراني عبـد اهللا بـن داهـر وهـو مـتروك(22)، وقـال عنـه األلب
ـــد ألن فــي ســنده مفضــل  ): إسـناده واٍه(23)، وأقـره محقـق  فضـائل الصحابـة  ألحم
بـن صـالح النحـاس األسـدي وقـد ضعفـه أهـل التحقيـق، وقـال عنـه الذهبـي: مفضــل 
واه(24)، ثـم تـــرى التيجــاني يعــزو الروايــة الثانيــة لمجمــع الزوائــد للــهيتمي، وإذا 
رجعنـا للكتـاب لوجدنـاه يقـول (( وعـن أبـي ذر قـال: قـال رســـول اهللا �������������������� مثــل 
أهـل بيتـي آمثـل سـفينة نـوح مـن رآـب فيـها نجـا ومـن تخلـــف عنــها غــرق ومــن 
قاتلنـا آخـر الزمـان آمـن قـاتل الدجـال. رواه الـبزار والطـبراني فـــي الثالثــة، وفــي 
اسـناد الـبزار الحسـن بـن أبـي جعفـر الجعفـري، وفـي اسـناد الطـبراني عبـد اهللا بـــن 
داهـر وهمـا متروآـــان. وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهللا �������������������� : مثــل 
ـــا ومــن تخلــف عنــها غــرق. رواه  أهـل بيتـي مثـل سـفينة نـوح مـن رآـب فيـها نج
الـبزار والطـبراني، وفيـه الحسـن بـن أبـي جعفـر وهـو مـتروك. وعـن عبـــد اهللا بــن 
الزبـير: أن النبـي �������������������� قـال: مثـل اهـل بيتـي مثـل سـفينة نــوح مــن رآبــها ســلم 
ومـن ترآـها غـرق. رواه الـبزار وفيـــه ابــن لهيعــة وهــو ليــن. وعــن أبــي ســعيد 
الخـدري قـال: سـمعت النبـي �������������������� يقـول: إنمـا مثـل أهـل بيـتي فيكـم آمثـل ســفينة 
نـوح مـن رآبـها نجـا ومـن تخلـف عنـها غـرق، وإنمـا مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل 
ـــن دخلــه غفــر لــه. رواه الطــبراني فــي الصغــير  بـاب حطـة فـي بنـي اسـرائيل م
واالوسـط وفيـه جمــاعة لـم أعرفـهم ))(25)!؟ وممـــا ســبق نعلــم أن الحديــث بــاطل 

وال يصـح االحتجـاج بـه والحمـد هللا علـى آـل حــال. 

                                                           
(21) ثم اهتديت ص (160). 

(22) راجع معجم الطبراني الكبير األحاديث رقم (2636)، (2637)، (2638)، (12388). 

(23) مشكاة المصابيح للتبريزي حديث رقم (6183). 

(24) فضائل الصحابة جـ2 برقم (1402). 

(25) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي جـ9 ص (168). 



ـــول  ثـم يحتـج بـالحديث الثـالث فيقـول (( حديـث مـن سـّره ان يحيـا حيـاتي: قـال رس
ــــاتي، ويســـكن جّنـــة عـــدن  اهللا (ص) ( مــن ســره أن يحيــا حيــاتي، ويمــوت مم
غرسها رّبي، فليــوال عليـًا مـن بعـدي وليـوال وليـه، وليقتـد بـأهل بيتـي مـن بعـدي، 
فإنــهم عــترتي خلقــوا مــن طينتــي، ورزقــوا فــــهمي وعلمـــي، فويـــل للمكذبيـــن 
بفضلـهم مـــن أمتــي القــاطعين فيــهم صلتــي، ال أنالــهم اهللا شــفاعتي ))(26)، أقــول: 
هـذا الحديـث موضـوع فإسـناده مظلـم رواتـه مجـهولون عـــدا بــن أبــي رواد فـــــ(( 
آـل مـن دون ابـن أبـي رواد مجـهولون، لـــم اجــد مــن ذآرهــم، غــير أنــه يــترجح 
عنـدي أن أحمـد بـن محمــد بـن يزيـد بـــن ســليم إنمــا هـــو ابــن مســلم االنصــاري 
االطرابلسـي، المعـروف بـابن أبـي الحنـاجر، قــال ابـن أبـــي حـــاتم ( آتبنــا عنــه 
ـــاريخ ابــن عســاآر )، وأمــا ســائرهم فلــم أعرفــهم  صـدوق ) ولـه ترجمـة فـي ( ت
فـأحدهم هـو الـذي اختلـق هـذا الحديـث الظـاهر البطـالن والـترآيب، وفضـــل علــي 
ـــبث  رضـي اهللا عنـه أشـهر مـن أن يسـتدل عليـه بمثـل هـذه الموضوعـات، التـي يتش
الشـيعة بـها، ويسـودون آتبـهم بالعشـــرات مــن أمثالــها، مجــادلين بــها فــي اثبــات 
حقيقـة لـم يبـق اليـوم أحـد يجحــدها، وهـي فضيلـــة علــى رضــي اللـــه عنــه ))(27)، 
والغريـب هنـا أن التيجـــاني أشـــار بالــهامش إلــى مصـــادر هــذا الحـــديث، منــها 
الحليـة ألبـي نعيـم وتـاريخ ابـن عســـاآر، ولكنــه أخفـــى تضعيــف هـــذان للحديــث 
ليدلـل علـى أمانتـه المكذوبـة وإنصافـه المعـروف، فـأبو نعيـــم قــال عنــه (( غريــب 
))(28)، إشـارة إلـى تضعيفـه، وابـن عسـاآر أخرجـه فـي تاريخـه وقـال عنـــه (( هــذا 

ــهولين ))(29)!؟  حديـث منكـر، وفيـه غـير واحـد مـن المج
ــذي  ثـم يثبـت الجـهل الـذي يتمتـع بـه بقولـه (( وتجـدر اإلشـارة بانـه خـالل البحـث ال
ــه شـكّكت فـي البـدء فـي  صّحـة هـذا الحديـث واسـتعظمته لمـا فيـه مـن تـهديد  قمت ب
ووعيـد لمـن آـان علـى خـالف مـع علـي وأهـــل البيــت وخصوصــًا أن الحديــث ال 
يقبـل التـأويل، وخفـت الوطـأة عندمـا قـرأت فـي آتـــاب اإلصابــة قــول ابــن حجــر 
ـــى  العســقالني بعـدمـــا أخـــرج الحـــديث قــال ( قلــت فــي اســناده يحيــى بــن يعل
ـــو واهــي (!!) ))  وأزال ابــن حجــر بــهذا القــول بعــض اإلشــكال  المحــاربي وه
الـذي علـق بذهنـي إذ تصـورت أن يحيـى بـن يعلـى المحـاربي هـو واضـع الحديـــث 
ـــة، ولكــن اهللا سبحانــــه وتعـــالى أراد أن يـوقفـــني علـــى الحقـيقـــة  وهـو ليـس بثق
ــــات عقائديـــة فـــي مقـــاالت إبراهيـــم  بكاملهـــا، وقـــرأت يـومـــًا آتـــاب ( مناقش
ـــة الحــال إذ تبيــن ان يحيــى بــن يعلــى  الجبـهان )، وأوقفنـي هـذا الكتـاب علـى جّلي
ـــات الذيــن اعتمدهــم الشــيخان مســلم والبخــاري، وتتبعــت  المحـاربي هـو مـن الثق
ـــة مــن جزئــه  بنفسـي فوجـدت البخـاري يخـرج لـه أحـاديث فـي بـاب غـزوة الحديبي
ـــاب الحــدود  الثـالث فـي صفحـة عـدد 31، آمـا أخـرج لـه مسـلم فـي صحيحـه فـي ب
مـن جزئـه الخـامس فـــي صفحــة عــدد 119 والذهبــي نفســه ـ علــى تشــدده ـ (!!) 

                                                           
(26) ثم اهتديت ص (161). 

(27) سلسلة األحاديث الموضوعة جـ2 ص (298). 

(28) الحلية ألبي نعيم جـ1 ص (86). 

(29) تاريخ دمشق جـ12 ص (120). 



أرسـل توثيقـه إرســـال المســلمات وقــد عــّده أئمــة الجــرح والتعديــل مــن الثقــات 
واحتـج بـه الشـيخان فلمـاذا هـــذا الــّدس والــتزوير وتقليــب الحقــائق والطعــن فــي 

رجـل ثقـة احتـج بـه أهـل الصحـاح؟ ))(30).  
قلـت: يـأبى هـذا الوبـي أن يكشـف للقـــّراء مــدى الســذاجة والســطحية التــي يتمتــع 
ـــاتي ـ ال يوجــد فيــه  بـها، فـالحديث الـذي سـاقه ـ وهـو حديـث مـن سـّره أن يحيـا حي
راٍو بإسـم يحيـى بـن يعلـى المحـــاربي، ولكــن التيجــاني خلــط بيــن الحديــث الــذي 
نحـن بصـــدده وبيــن حديــث آخــر وهــو (( مــن أحــب أن يحيــا حيــاتي، ويمــوت 
موتتـي ويسـكن جنـة الخلـد التـي وعدنـي ربـي عـــز وجــل غــرس قضبانــها بيديــه 
ــي بـن أبـي طـالب، فإنـه لـن يخرجكـم مـن هـدى ولـن يدخلكـم فـي ضاللـة  فليتوّل عل
ـــلمي، ولكــن قــوة المالحظــة والبحــث المســتفيض  ))، وفيـه يحيــى بـن يعلـى األس
ــًا  الـذي قـام بـه التيجــاني جــعله ال يفـرق بيـن الحديثيـن فـيروي حــديثًا ويحقـق حديث
ـــد الحســين الموســوي فــي آتابــه (  آخــر!!!؟ ويبـدو أن التيجــاني تـابَع  هــاديه عب
المراجعــات )، عندمـــا ذآــر الحديــث وجـــاء بكــــالم ابـــن حجـــر علـــى يعلـــى 
ــى  المحـاربي ثـم قـال (( أقــول هـذا غريـب مـن مثـل العسـقالني، فـإن يحيـى بـن يعل
المحــاربي ثقــة باالتفــاق... ))(31)، فســارع التيجــاني إلــى نقــل آــالم الموســـــوي 
هـذا، ولكـن ومـع األســـف الشــديد لــم ينتبــه أنــه يعلــق علىحـــديث آخــر!؟ وأمــا 
ـــن يعلــي المحــاربي، وهــو واٍه ))،  بالنسـبة لقـول ابـن حجـر (( فـي إسـناده يحيـى ب
فيبـدو أن ابـن حجـر أخطـأ دون قصـد فبـــدل أن يقــول يحيــى بــن يعلــى األســلمي، 
وهـو أحــد رواة سـند هـذا الحديـث فقـــال: المحــاربي، والدليــل علــى ذلــك أن ابــن 
ـــى بــن الحــارث  حجـر نفسـه يوثـق المحــاربي فقــال فـي ترجمتـه (( يحيـى بـن يعل
ـــة األســلمي: يحيــى بــن يعلــى األســلمي  المحـاربي الكوفـي ثقــة ـ وقـال فـي ترجم
ـــدل أن يقــول األســلمي واٍه، قــال المحــاربي واٍه،  الكوفـي شـيعي ضعيـف ))(32)، فب
هـذا آـل مـا فـي األمـــر، ولكــن األمــر الغريــب حقــًا االســتدالل بحديــث وتحقيــق 

ــر!!! وسـّجل يـا تـاريخ.  حديث آخ
ثالثــًا ـ ادعـــاء التيجـــاني علــى البخـــاري بأنـــه يفــرد عليــًا بــــالصالة والســـالم 

ــه فـي ذلـك:  والرد علي
ـــه أن يجيبنــي  يقـول التيجـاني (( وتحدثـت يومـًا مـع صديقـي ورجوتـه وأقسـمت علي

ــالي:  بصراحـة، وآـان الحـوار الت
 

ـــًا رضــي اهللا عنــه وآــرم اهللا وجهــه منزلــة األنبيــاء ألّنــي مــا  ـ أنتـم تـنزلون علي
سـمعت أحـدًا منكـم يذآـره إال ويقـول ( عليـه الســالم ) 

ــهم  ـ فعــًال نحــن عنــدما نذآـر أمـير المؤمنــين أو أحــد األئمـة مـن بنيـه نقـول ( علي
السـالم )، فـهذا ال يعنـي أنـهم أنبيـاء، ولكنـهم ذرّيـة الرسـول وعترتـــه الذيــن أمرنــا 

                                                           
(30) ثم اهتديت ص (162). 

(31) المراجعات للموسوي ص (27) بالهامش. 

(32) تقريب التهذيب البن حجر جـ2 ص (319). 



ـــول: عليــهم الصــالة  اهللا بـالصالة عليـهم فـي محكـم تنزيلـه وعلـى هـذا يجـوز أن نق
والسـالم أيضــًا. 

ــــاء  ـ ال يــا أخــي نحــن ال نعــترف بــالصالة والســالم إّال علــى رســول اهللا واألنبي
الذيــن ســبقوه وال دخــل لعلــي وأوالده فــي ذلــك رضــي اهللا عنــهم ـ ثــــم يســـتدل 
ـــا رأيــك فــي  صديقـه الشـيعي علـى قولـه ببعـض األدلـة ثـم يقـول التيجـاني قـال: فم
ـــنة والجماعــة  البخـاري؟  أهـو مـن الشـيعة؟ قلـت: أمـام  ( جليـل مـن أئمـة أهـل الس
وآتبـه أصـّح الكتـب بعـد آتـاب اهللا ). عنـد ذلـك قـام وأخـــرج عــن مكتبتــه صحيــح 
البخـاري وفتحـه وبحـث عـن الصفحـة التـي يريدهـا، وأعطـاني ألقـــرأ فيــه: حّدثنــا 
ـــككت  فـالن عـن فـالن عـن علـي (ع). ولـم أصـدق عينـّي واسـتغربت حّتـى أننـي ش
أن يكـون ذلـك هـو صحيـح البخــاري، واضطربـــت وأعــدت النظــر فــي الصفحــة 
ـــرج لــي صفحــة  وفـي الغـالف، ولّمـا أحـس صديقـي بشـّكي أخـذ مّنـي الكتـاب وأخ
ـــا علــي بــن الحســين ( عليــهما الســالم ) ) فمــا آــان جوابــي  أخـرى فيـها ( حدثن
ــــواب وترآنـــي وخـــرج،  بعدهــا إال أن قلــت: ســبحان اهللا واقتنــع منــي بــهذا الج
ـــي طبعــة الكتــاب فوجدتــها  وبقيـت أفّكـر وأراجـع قـراءة تلـك الصفحـات وأتثّبـت ف
ــابر  مـن طبـع ونشـر شـرآة الحلبـي وأوالده بمصـر ـ ثـم يقـول  ـ يـا إلـهي. لـماذا أآ
وأعـاند وقـد أعطـاني حجــــة ملموســة مــن أصــّح الكتــب عندنــا والبخــاري ليــس 

شيعيًا قطعًا، وهـو مـن أئمـة أهـل السـّنة ومحدثيـهم ))(1)،  فـأقول:  
1ـ اختلـف أهـل السـنة فـي حكـــم الصــالة علــى غــير النبــي �������������������� فقــال بــالمنع 
مـالك والشـافعي والمجـد ابـن تيميـة، وحجتـهم فـــي ذلــك أن ابــن عبــاس قــال (( ال 
تصلـح الصـــالة علــى أحــد إال علــى النبــي �������������������� ولكــن للمســلمين والمســلمات 
ــــاره أآــثر أصحابــه آالقــاضي  االسـتغفار )) وقـال بـالجواز أحمـد بـن حنبــل واخت
ـــوا بمــا روى عــن علــى أنــه قــال لعمــر:  وابـن عقيـل والشـيخ عبـد القـادر واحتج
صلــى اهللا عليــك(2)، وقــال النــووي مــن الشــافعية (( والصحـــــيح الــــذي علــــيه 
األآثــرون أنــه مكـروه آراهـة تنزيـه، ألنـه شـــعار أهــل البــدع ))(3) وإال فــاألصل 
الجـواز، واتفقـوا علـى جـواز جعـل غـير األنبيـاء تبعـــًا لــهم فــي الصــالة فيقــال (( 
ـــى آل محمــد وأصحابــه وأزواجــه وذريتــه وأتباعــه،  اللـهم صـلِّ علـى محمـد وعل
ـــه  لألحـاديث الصحيحـة فـي ذلـك، وقـد أمرنـا بـه فـي التشـهد، ولـم يـزل السـلف علي
خـارج الصـالة أيضـًا ))(4) وعلـى ذلـك نعلــم أنـه يجـوز قـول: فـالن عليـــه الســالم، 
ـــل الرافضـــة مــع علــّي رضــي اللـــه  دون جعــل ذلـك شـعارًا خــاصًا بـه آمـا يفع
ـــك فــال يقــال  عنـه، حيـث أصبـح ذلـك مـن شعــارهم، فلــو وقـع مؤلـف فـي مثـل ذل

عنه أنــه أصبـح شـيعيًا. 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (42 ـ 44). 

(2) راجع مجموع الفتاوى جـ22 ص (472 ـ 474). 

(3) األذآار لإلمام النووي ص (176). 

(4) المصدر السابق ص (177) وانظر مسائل من فقه الكتاب والسنة لعمر األشقر ص (62 ـ 63). 



ــــه،  2ـ لــم يثبــت أن اإلمــام البخــاري خــّص عليــًا وأوالده بــالصالة والســالم علي
ـــابي الحلبــي حجــة ســاقطة ألن آتــاب البخــاري  واسـتدالل التيجـاني علـى طبعـة ب
ـــا أدرانــا لعــّل األيــدي أضــافت هــذه  موجـود قبـل أن يخلـق الحلبـي ومطبعتـه، وم
ـــًا فــي طبعــات الكتــاب،  الزيـادة فـي بعـض طبعــات البخـاري ويظـهر هـذا واضح
ـــة ( علــي رضــي اهللا عنــه )،  فقـد وجـدت طبعـة فيـها ( علـي عليـه السـالم ) وطبع
والـذي يؤآـد ذلـك أن شـارح البخـاري وهـو ابـن حجـر قـد تطـرق إلـى هـذه المســألة 
وذآـر فيـها خـالف أهـل السـنة فقـال (( واسـتدل بـهذا الحديـث علـى جـواز الصـــالة 
ـــه فيــه ( وعلــى آل محمــد )  وأجــاب مــن  علـى غـير النبـي �������������������� مـن أجـل قول
ـــع إذا وقــع مســتقًال، والحجــة فيــه أنــه  منـع بـأن الجـواز مقيـد إذا وقـع تبعـًا، والمن
صـار شـعارًا للنبـي �������������������� فـال يشـارآه غـيره فيـه، فـال يقـال أبـو بكـــر صلــى اهللا 
ـــاه صحيحــًا، ويقــال �������������������� وعلــي صديقــه أو خـــليفته  عليـه وسـلم وإن آـان معن
ونحـو ذلـك. وقريـب مـن هـذا أنـه ال يقـال قـال محمـــد عــز وجــل وإن آــان معنــاه 
صحيحــًا، ألن هـذا الثنـاء صـار شـعارًا هللا سبحــــانه فــال يشــارآه غــيره فيــه. وال 
ــهم } وال  حجـة لمــن أجــاز ذلـك منفــردًا فيمــا وقــع مــن قولـه تعـالى { وصـّل علي
ــه ( اللـهم صـل علـى آل أبـي أوفـى ) وال فـي قـول امـرأة جـابر ( صـل علـي  في قول
وعلـى زوجـي، فقـال اللـهم صـل عليـهما )، فـإن ذلـك آلـه وقـع مـــن النبــي �������������������� 
. ولصـاحب الحـق أن يتفضـل مـن حقـه بمـا يشـــاء، وليــس لغــيره أن يتصــرف إال 
ـــى غــير النبــي  بإذنـه، ولـم يثبـت عنـه إذن فـي ذلـك. ويقـوي المنـع بـأن الصـالة عل
ـــل  �������������������� صــار شعـــارًا ألهــل األهــواء يصلــون علــى مــن يعظمـــونه مــن أه
البيـت وغـيرهم، وهـل المنـع فـي ذلـك حـرام أو مكـــروه أو خــالف االولــى؟ حكــى 
ـــد روى إســماعيل بــن  األوجـه الثالثـة النـووي فـي ( األذآـار ) وصحـح الثـاني. وق
إسـحاق فـي آتـاب ( أحكـام القـرآن ) لـه باسـناد حسـن عـن عمـر بـــن عبــد العزيــز 
أنـه آتـب ( أمـا بعـد فـإن ناسـًا مـن النـاس التمسـوا عمـل الدنيـا بعمــل اآلخــرة، وإن 
ناسـًا مـن القصـاص أحدثـوا فـــي الصــالة علــى خلفائــهم وأمرائــهم عــدل الصــالة 
علـى النبـي، فـــإذا جــاءك آتــابي هــذا فمرهــم أن تكــون صالتــهم علــى النبييــن، 
ودعـاؤهم للمسـلمين، وَيَدُعـوا مـا سـوى ذلـك، ثـم أخــرج عـن ابـــن عبـــاس بإســناد 
صحيــح قــال ( ال تصلــح الصــالة علــى أحــد إال علــــى النبــــي ��������������������، ولكـــن 
للمسـلمين والمسـلمات االسـتغفار ) وذآـر أبـو ذر أن األمـر بالصــــالة علــى النبـــي 
ــــراء ))(5)،  �������������������� آـــان فــي الســنة الثانيــة مــن الــهجرة، وقيــل مــن ليلــة اإلس
وأنـت آمــا تـرى لـم يتطـرق ابـــن حجــر إلــى البخــاري بشــيء، وهـــذا يؤآـــد أن 

البخــاري لـم يذآـر الصـالة علـى علـي وأوالده، وأنـها مـن إضافـات المتـــأخرين. 
رابعــًا ـ ادعــــاء الرافضــة أن االئمــة األربعــة أخــذوا العلــم عــن جعفــر الصــادق 

والرد عليــه ذلـك: 
                                                           

(5) الفتح جـ8 ص (394 ـ 395). 



يقـول التيجـاني وهـو بصـدد مناقشـة بعـض الصبيـة (!) (( وسـألني أحدهـم: مـا هـــو 
المذهـب المتبـع فـي تونـس؟ قلـت: المذهـب المـالكي، والحظـــت بعضــهم يضحــك، 
فلـم أهتـّم لذلـك، قـال: أال تعرفـون المذهـب الجعفـري؟ فقلـت: خـير إن شـاء اهللا، مـــا 
هـذا اإلسـم الجديـد؟ ال، نحـن ال نعـرف غـير المذاهـب األربعـــة ومــا عداهــا فليــس 
مـن اإلسـالم فـي شـيء، وابتسـم قـائًال: عفـــوًا، أن المذهــب الجعفــري هــو محــض 
ـــر الصــادق؟  اإلسـالم، ألـم تعـرف بـأّن اإلمـام أبـا حنيفـة تتلمـذ علـى يـد اإلمـام جعف
ــًا،  وفـي ذلـك يقـول أبـو حنيفـة ( لـوال السـنتان لـهلك النعمـان )، سـكتُّ ولـم أبـد جواب
فقـد أدخـل علـي اسـمًا جديـدًا مـا سـمعت بـه قبـل ذلـك اليـوم ولكنـي حمـدّت اهللا أنـه ـ 
أي إمامـهم جعفـر الصـادق ـ لـم يكـن اسـتاذًا لإلمـام مـالك وقلـت نحـن مالكيـة ولســنا 
ـــأحمد بــن حنبــل  أحنافـًا، فقـال: أّن المذاهـب األربعـة أخـذوا عـن بعضـهم البعـض ف
أخـذ عـن الشـافعي والشـافعي أخـذ عـن مـالك وأخـــذ مــالك عــن أبــي حنيفــة وأبــو 
ـــو  حنيفـة أخـذ عـن جعفـر الصـادق وعلـى هـذا فكلـهم تالميـذ لجعفـر بـن محمـد، وه
أول مـن فتـح جامعـة إسـالمية فـي مسـجد جـــّده رســول اهللا وقــد تتلمــذ علــى يديــه 

أآثر مــن أربعـة آالف محـّدث وفقيـه ))(1)، فـأقول: 
1ـ االدعاء بــأن أبـا حنيفـة تتلمـذ علـى يـد جعفـر الصـادق آـذب يعرفـه آـل مـن قـرأ 
ـــة مــن آبــار  شـيئًا عـن حيـاة أبـي حنيفـة، والمعلـوم المشـهور أنـه تتلمـذ علـى يـد ثل
العلمـاء فـي عصـره ومـن أبرزهـم إسـماعيل بـن حمـاد أبـي ســـليمان الكوفــي وهــو 
من أخــص شـيوخ أبـي حنيفـة إضافـة إلـى ابراهيـم بـن محمـد المنتشـر وإبراهيـم بـن 
زيـد النخعـي وأيـوب السـختياني والحـــارث الــهمذاني وربيعــة المدنــي وســالم بــن 
عبـد اهللا بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه وســـعيد بــن مســروق ولــد ســفيان 

الثـوري وسـليمان الـهاللي وعـاصم بـن آليـب وغـيرهم آثــير(2).  
ـــادق فــال يعــدو ذلــك أن  2ـ وعلـى فـرض أن أبـا حنيفـة درس علـى يـد جعفـر الص
يكـون أبـو حنيفـة واحـدًا ممـن أخـذ العلـم عنـهم، فـال يعنـي هـذا أن أبـا حنيفـة صـــار 
ـــي زمــان  جعفـري المذهـب وأنـا أقـول ذلـك افتراضـًا وإال فالثـابت أنـه آـان يفتـي ف
أبـي جعفـر والـد جعفـر الصـادق! أمـا قولـه بـــأن المذاهــب األربعــة تتبــع المذهــب 
الجعفـري فكـالم سـاقط، فـأحمد لـم يقـرأ علـى الشـافعي بـل جالسـه، والشـــافعي قــرأ 
ــد أن  علـى مـالك الموطـأ وال يوجـد فيـه لجعفـر إال تسـعة أحـاديث فقـط! ولـم يقـل أح

ــذ أبـي حنيفـة بـل عـدوه مـن أقرانـه.  مالكًا آان من تالمي
ـــا يفيــد أن أبا حنيفــة لــم يكــن يومــًا  3ـ الرافضـة أنفسـهم يـرون فـي أوثـق آتبـهم م
مــن تالميـذ أبـــي جـــعفر فضــًال عــن جـــعفر الصــادق بــل مــن أعـــدائهم! فــهذا 
آبـيرهم الكلينــي يـروي فـي أوثـق آتبـهم والـذي يضـاهي البخــــاري عندنــا وهــو ( 
أصـول الكـافي ) (( عـن سـدير قـال: ســـمعت أبــا جعفــر عليــه الســالم وهــو وأنــا 
خارج وأخــذ بيـدي ثـم اسـتقبل البيـت فقـال: يـا سـدير إنمـا أمـر النـاس أْن يـأتوا هـذه 
ــار  األحجـار فيطوفـوا بـها ثـم يأتونـا فيعلمونـا واليتـهم لنـا وهـو قـول اهللا { وإنـي لغّف

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (48). 

(2) راجع آتاب أبو حنيفة النعمان إمام األئمة الفقهاء لوهبي غاوجي ص (57 ـ 60). 



لمـن تـاب وآمـن وعِمـــَل صالحــًا ثــم اهتــدى } ثــم أومــأ بيــده إلــى صــدره: إلــى 
ـــة  واليتنـا، ثـم قـال يـا سـدير فـأريك الصـادين عـن ديـن اهللا، ثـم نظـر إلـى أبـي حنيف
ــادون  وسـفيان الثـوري فـي ذلـك الزمـان وهـم ِحَلـٌق فـي المسـجد، فقـال: هـؤالء الص
ـــاب مبيــن، إّن هــؤالء األخبــاث لــو جلســوا  عـن ديـن اهللا بـال هـًدى مـن اهللا وال آت
فـي بيوتـهم فجـال النـاس فلـم يجـدوا أحـدًا يخـــبرهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى وعــن 
رســوله �������������������� حتــى يأتونــا فنخــبرهم عــن اهللا تبــارك وتعــالى وعــــن رســـوله 

   .(3)(( ��������������������
4ـ أمـا أن يقـول بأنـه تتلمـذ علـى يـد جعفـر الصـادق أآـثر مـن أربعـة آالف محـــدث 
وفقيـــه، فــأقول هـــذا الكــالم يبقــى معقــوًال جــدًا، آيــف ال وقــد روى الرافضــــة 
االثنـي عشـرية أنـــه (( استـــأذن علــى أبـــي جعفــر عليــه الســالم قــوٌم مــن أهــل 
الّنواحـي مـن الشـيعة فـأذن لـهم، فدخلـوا فسـألوه فـي مجلـٍس واحـٍد عـن ثالثيـن ألــف 
ـــه الســالم ولــه عشــر ســنين ))(4)!!!؟ فمــا قيمــة علــم األئمــة  مسـألة فأجــاب علي

األربعة أمــام علـم هـؤالء؟! 
خامســًا ـ إنكــار الرافضــة لوجــود فرقــة مــن الشــيعة تّدعــي أن الرســالة نزلـــت 

لعلـي وليـس لمحمـد، وفرقـة تّدعـي ُألوهيـة علـّي والـرد عليـهم فـي ذلـك: 
يبيـن التيجـاني للسـيد الخوئـي عمـا يـردده السـنة فـي حـق الشـيعة مـن التـــهم فيقــول 
ـــن اليــهود والنصــارى ألن هــؤالء  ((قلـت: الشـيعة عندنـا هـم أشـد علـى اإلسـالم م
يعبــدون اهللا ويؤمنــون برســالة موســى (ع)، بينمــا نســــمع عـــن الشـــيعة ألنـــهم 
ـــدون اهللا ولكنــهم يــنزلون عليــًا بمنزلــة  يعبـدون عليـًا  ويقدسـونه، ومنـهم فرقـة يعب
ـــدًال  رسـول اهللا ورويـت قّصـة جـبريل آيـف أنـه خـان األمانـة حسـب مـا يقولـون وب
مـن اداء الرسـالة إلـى علـي أّداهـــا لمحمــد (ص)، أطــرق ( الســيد ) رأســه هنيهــة 
ثـم نظـر إلـّي وقـال: نحـن نشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأّن محمـدًا رســـول اهللا صلــى اهللا 
عليـه وعلـى آلـه الطيبيـن الطـاهرين، ومـا علـّي إّال عبـد مـن عبيـد اهللا وْالتفـــت إلــى 
ـــّي: إنظــروا إلــى هــؤالء األبريــاء آيــف تغّلطــهم  بقيـة الجالسـين قـائًال ومشـيرًا إل
اإلشـاعات الكاذبـة، وهـذا ليـس بغريـب فقـد سـمعت أآـثر مـــن ذلــك مــن أشــخاص 

ــال حـول وال قـوة إّال بـاهللا العلـي العظيـم ))(1)!؟ قـلت:   آخرين، ف
1ـ نعـم يوجـد مـن فـرق الشـــيعة مــن يؤلــهون عليــًا رضــي اهللا عنــه، وهــذا أمــٌر 
ثـابت ال ينكـره إال جـاهل، أو مدّلـس، فـــهذه فرقــة ( الســبئية ) أتبــاع عبــد اهللا بــن 
سـبأ اليـهودي قـالوا بألوهيـة علـّي بـن أبـي طـالب، وجـــاء أتباعــه عليــًا وقــالوا لــه 
ـــو، فقــال لــهم:ومــن هــو؟ قــالوا: أنــت اهللا فاســتعظم األمــر، وأمــر بنــار  أنـت ه
ـــي ـ وهــو  فأحرقـهم فيـها(2)، وال يسـتطيع الرافضـة اإلماميـة إنكـار ذلـك، فـهذا الكش

                                                           
(3) األصول من الكافي جـ1 آتاب الحجة ص (323) ونحن نجل أن يصدر هذا عن أبي جعفــر ولعلـه مـن دسـائس 

المغيرة بن سعيد. 
(4) المصدر السابق جـ1 آتاب الحجة ـ باب ـ مولد أبي جعفر ص (415). 

(1) ثم اهتديت ص (49 ـ 50). 
(2) الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم جـ5 ص (46 ـ 47) والفرق بين الفرق البن طاهر ص (213). 



عمدتـهم فـي الرجـال ـ يـروي عـن (( أبـــي جعفــر عليــه الســالم قــال: إن عبــد اهللا 
بـن سـبأ آـان يدعـي النبـوة ويزعـم أن أمـير المؤمنيـن عليـه الســـالم هــو اهللا تعــالى 
عـن ذلـك علـوا آبـيرًا، فبلـغ ذلـك أمـير المؤمنيـن عليـه السـالم فدعـاه وســـأله فــأقر 
ـــال لــه  بذلـك قـال: نعـم أنـت هـو وقـد آـان ألقـى فـي روعـي أنـك اهللا وإنـي نبـي. فق
ـــك قــد ســخر منــك الشــيطان فــارجع عــن هــذا  أمـير المؤمنيـن عليـه السـالم: ويل
ثكلتـك أمـك وتـب، فـأبى فحبســـه واســتتابه ثالثــة أيــام فلـــم يتــب فأحرقــه بالنــار 
وقــال: إن الشـيطان اســـتهواه فكــان يأتيــه ويلقــي فــي روعــه ذلــك ))(3)، وتوجــد 
فرقـة أخـرى تدعـي أن جـبريل خــان األمانـة عندمـا أرســـله إلــى علــّي فغلــط فــي 

ــة )(4).   طريقـه فذهـب إلـى محمـد وهـي فرقـة ( الغرابي
2ـ لقـد ذآـر إمـام اإلماميـة النوبختـي فـي آتابـه ( فـرق الشـــيعة ) الكثــير مــن هــذه 
ـــرق ( الكيســانية  الفـرق التـي تدعـي األلوهيـة فـي علـّي وأهـل بيتـه فقـال (( فـهذه ف
ــــة )  ومنـــهم  ) و (العباســية) و ( والحارثيــة ) ومنــهم تفرقــت فرقــة ( الخرمديني
ــدء الغلــو فـي القــول، حتــى قــالوا أن األئمــة آلهـة وأنـهم أنبيـاء وأنـهم رسـل  آان ب
وأنـهم مالئكـة وهـــم الذيــن تكلمــوا باألظلــة وفــي التناســخ فــي األرواح ))(5)، ثــم 
ـــة ( المنصوريــة ) وقــال (( وآــان أبــو منصــور هــذا مــن اهــل  تحـدث عـن فرق
ـــرأ فــادعى  الكوفـة مـن عبـد القيـس ولـه دار وآـان منشـأه بالباديـة، وآـان أميـًا ال يق
بعـد وفـاة أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين أنـــه فــوض إليــه أمــره وجعلــه 
ـــالب عليــه  وصيـه مـن بعـده ثـم ترقـى بـه األمـر إلـى ان قـال آـان علـي بـن أبـي ط
السـالم نبيـًا ورسـوال، وآـذا الحســـن والحســـين وعلــي بــن الحســـين ومحمــد بــن 
علـي، وأنـا نبـي ورســول، والنبـوة فـي ستــــة مــن ولــدي، يكونــون بعـــدي أنبيــاء 
ـــــة ) قــــالت ( جعفـــر بـــن  آخـــرهم القـــائم ))(6)!! وقـــال النـوبختـــي ((  ( وفرق
ـــوًا آبــيرًا ))(7)، وقــال عنــهم  محمـد ) هـو اهللا عـز وجـل ـ وتعـالى اهللا عـن ذلـك عل
أيضـًا (( قـالوا أن محمـد �������������������� وآلـه آـان يـوم قـال هـذا عبـــدًا ورســوال أرســله ( 
ــي  أبــو طالــب ) وآـان النـور الـذي هـو اهللا فـي ( عبـد المطلـب ) ثـم صـار فـي ( أب
طالب ) ثم فـي ( محمـد ) ثـم صـار فـي ( علــي بـن أبـي طـالب ) عليـه السـالم فـهم 
آلهــة آلـهم ))(8)!؟! ثـم ذآـر فرقــة أخـرى (( قـالت اإلمـام عـالم بكـــل شــيء وهــو 
ـــن ( الروانديــة )  اللــه عـز وجـل ـ وتعــالى اللــه عـن ذلـك علـوًا آبـيرًا .... وهـم م
ـــة ) مــن القــائلين بامامــة ( علــي  ))(9)، وقـال النوبختـي أيضـًا (( وقـد شـّذت ( فرق
بـن محمـد ) فـي حياتـه فقـالت بنبـوة رجـل يقـال لـه ( محمـد بـن نصـــير النمــيري ) 
ـــي بعثــه أبــو الحســن العســكري عليــه الســالم، وآــان يقــول  وآـان يدعـي أنـه نب

                                                           
(3) رجال الكشي ص (99) عند ترجمة عبد اهللا بن سبأ. 

(4) المنية واألمل البن المرتضى ص (30) الفرق بين الفرق ص (225) الفصل البن حزم جـ5 ص (42). 

(5) فرق الشيعة للنوبختي ص (36). 

(6) فرق الشيعة للنوبختي ص (38). 

(7) المصدر السابق ص (44). 

(8) المصدر السابق ص (45). 

(9) المصدر السابق ص (52). 



ـــة للمحــارم  بالتناسـخ والغلـو فـي أبـي الحسـن ويقـول فيـه بالربوبيـة، ويقـول باإلباح
ــــن  ويحلــل نكــاح الرجــال بعضــهم بعضــًا فــي أدبــارهم (!!) ويزعــم أن ذلــك م
التواضـع والتذلـل (!!!) وأنـه إحـــدى الشــهوات والطيبــات وأن اهللا عــز وجــل لــم 
يحـرم شـيئًا مـن ذلـك ))(10)، فـهذه هـي آتـب الشـيعة االثنـي عشـــرية تنطــق بــالحق 
وتقـر بـأن مـن فـرق الشـيعة مـن  ُيؤلِّـه عليـًا ومنـهم مـن ينزلونـه إلـى منزلـــة النبــي 

��������������������، وليس هــذا فقـط بـل وسـرت هـذه العـدوى إلـى تأليـه أوالد علـّي أيضـًا. 
3ـ ولكـن السـيد الخوئـي يدعـــي بــأن عليــًا عندهــم هــو عبــد مــن عبيــد اهللا، فــهل 
صـدق فـي دعـواه؟ وأنـا سـوف أسـوق بعضـًا ممـا يرويـه الرافضـة االثنـي عشـــرية 
فـي علـي وبنيـه، وأريـد مـن القـارئ أن يحكـــم هــل علــي عبــد مــن عبيــد اهللا فــي 

ـــهم؟!  نظرهـم أم أعظـم مـن محمـد واألنبيـاء صلـوات اهللا وسـالمه علي
يــورد إمــام االثنــي عشــرية فــي آتابــه الحجــة ( أصــول الكــافي ) الكثــــير مـــن 
ـــة فــي بيــان منزلــة علــي وبنيــه، فيجعــل حديــث  الروايـات، بـل يفـرد أبوابـًا آامل
ـــًال بمثــل فعــن (( هشــام بــن ســالم  رسـول اهللا �������������������� مثـل حديـث علـي وبنيـه مث
ـــه الســالم يقــول: حديثــي  وحمـاد بـن عثمـان وغـيره قـالوا: سـمعنا أبـا عبـد اهللا علي
ـــّدي وحديــث جــدي حديــث الحســين وحديــث  حديـُث أبـي، وحديـث أبـي حديـث ج
ـــث الحســن وحديــث الحســن حديــث أمــير المؤمنيــن وحديــث أمــير  الحسـين حدي
المؤمنيـن عليـه السـالم حديـــث رســول اهللا وحديــث رســول اهللا �������������������� قــول اهللا 
عـز وجـل ))(11)!! ثـم يفـرد بابـًا آـــامًال ويعنونــه بــــ(( أن األئمــة تدخــل المالئكــة 
بيوتـهم وتطـأ بســـطهم وتأتيــهم باألخبــار عليــهم الســـالم))(12)، ثـــم يـــذآر بعــض 
الروايـات فـي ذلـك منـها عـن أبـي حمـزة الثمـــالي قــال (( دخلــُت علــى علــّي بــن 
ـــت وهــو يلتقــط  الحسـين عليـهما السـالم فاحتبسـت فـي الـّدار سـاعة، ثـم دخلـُت البي
شـيئًا وأدخـل يـدُه مـن رواء السـتر فناولـه مـن آـان فـي البيـت، فقلـُت: ُجعلـُت فــداك 
هـذا الـذي أراك تلتقُطـُه أيُّ شـيء هـو؟ فقـال: َفْضَلـٌة مـــن َزَغــِب المالئكــة نجمُعــُه 
إذا خلَّونـا، نجعُلـُه َسـْيحًا ألوالدنـا، فقلـت: جعلـت فـداك وإنـهم ليـْأتونُكم؟ فقــال: يــا 
ـــال  أبـا حمـزة إنـهم لُيزاحمونـا علـى ُتكاِتنـا ))!؟(13)وعـن أبـي الحسـن عليـه السـالم ق
(( سـمعته يقـول: مـا مـــن ملــك ُيهبُطــُه اهللا فــي أمــر مــا يهبُطــُه إّال بــدأ باإلمــام، 
فعــرض ذلــك عليــه وإنَّ ُمخَتَلــَف المالئكــة مــن عنــد اهللا تبــــارك وتعـــالى إلـــى 
صـاحب هـذا األمـر ))(14)، وبضيـــف ثقتــهم شــيخ القمييــن أبــو جعفــر محمــد بــن 
ـــائر الدرجــات ) فــي ـ بــاب فــي أنــهم يخــاطبون  فـروخ الصفـار فـي آتابـه ( بص
ويسـمعون الصـوت ويأتيـــهم صــور أعظــم مـــن جبريـــل وميكائـــل ))(15)!! عـــن 

                                                           
(10) فرق الشيعة ص (93). 

(11) األصول من الكافي للكليني جـ1 ص (42) آتاب فضل العلم. 
(12) األصول من الكافي ص (323)آتاب الحجة جـ1. 

(13) األصول من الكافي جـ1 ص (324). 

(14) األصول من الكافي جـ1 ص (324). 

(15) بصائر الدرجات ص (325). 



ـــاين معاينــة وإّن  أبــي بصـير قـال (( سـمعت أبـا عبـد اهللا (ع) يقـول إّن مّنـا لمـن يع
ـــع السلســلة آلــها  مّنـا لمـن ينقـر فـي قلبـه آيـت وآيـت، وإّن مّنـا لمـن يسـمع آمـا تق
ــــلق أعظــم مــن جــبريل  فـي الطسـت، قـال: قلـت: فـالذين يعـاينون مـا هـم قــال: خ
ــــال (( إّن مّنـــا لمــن يوقــر فــي قلبــه  وميكـائيل ))(16)، وعـن أبـي عبـد اللــه (ع) ق
ومّنـا مـن يسـمع بأذنـه ومّنـا مـــن ينكــت، وأفضــل مــن يســمع))(17)، فــأين محمــدًا 

�������������������� مـن األئمـة الذيـن يوحـى إليـهم بخـير وأعظـم ممـا يوحـى إليــه؟؟! 
ثم يذآر الكليني عّدة أبــواب فـي بيـان منزلـة األئمـة عندهـم فيقـول  

بــاب (( أن األئمـــة ورثـــوا علـــم النبــي وجميــع األنبيــاء واألوصيــاء الذيــن مــن 
ــهم ))(18)  قبل

ــز  بـاب (( أن األئمـة عليـهم السـالم عندهـم جميـع الكتـب التـي نزلـت مـن عنـد اهللا ع
وجـل وأنـهم يعرفونـها علـى اختـالف ألســـنتها ))(19). 

ــا عنـد األئمـة مـن آيـات األنبيـاء عليـهم السـالم ))(20).  باب (( م
ـــة  بـاب (( أنَّ األئمـة عليـهم السـالم يعلمـون جميـع العلـوم التـي خرجـت إلـى المالئك

واألنبيـاء والرسـل عليـهم السـالم ))(21)  
ـــوا َعلمــوا ))(22).   بـاب (( أّن األئمـة عليـهم السـالم إذا شـاؤوا أن يعلم

ــــهم ال يموتـــون إال  بــاب (( أنَّ األئمــة عليــهم الســالم يعلمــون متــى يموتــون وأن
ـــهم ))(23)!؟؟  باختيـار من

بـاب (( أّن األئمـة يعلمـون علـم مـا آـان ومـــا يكــون وأنــه ال يخفــى عليــهم شــيء 
ـــهم ))(24)!!؟؟  صلــوات اهللا علي

بـاب (( أّن اهللا عـز وجـل لـم يعلـــم نبيــه علمــًا إال أمــره أن يعلمــه أمــير المؤمنيــن 
ــالم وأنـه آـان شـريكه فـي العلـم ))(25).  عليه الس

ـــتر عليــهم ألخــبروا آــل امــرٍئ بمــا لــه  بـاب (( أّن األئمــة عليهــم السـالم لــو س
وعليـــه ))(26). 

ثم يضيف ثقتـهم الصفـار فـي بصـائره عـدة أبـواب فيقـول: 
ـــهم حجــة اهللا وبــاب اهللا ووالة أمــر اهللا ووجــه اهللا الــذي  بـاب (( فـي األئمـة (ع) أن
يؤتـى منـه وجنـــب اهللا وعيــن اهللا وخزنــة علمــه جــل جاللــه وعــم نوالــه ))(27)!! 

                                                           
(16) المصدر السابق. 

(17) المصدر السابق. 

(18) أصول الكافي آتاب الحجة جـ1 ص (174). 

(19) أصول الكافي آتاب الحجة جـ1 ص (177). 

(20) المصدر السابق جـ1 ص (180). 

(21) المصدر السابق جـ1 ص (199). 

(22) المصدر السابق جـ1 ص (201). 

(23) المصدر السابق جـ1 ص (202). 

(24) المصدر السابق جـ1 ص (203). 

(25) المصدر السابق جـ1 ص (205). 

(26) المصدر السابق جـ1 ص (207). 

(27) بصائر الدرجات للصغار ص (75). 



ـــول: أنــا  يـروي عـن هــاشم بـن أبـي عمــار قــال (( سـمعت أمـير المؤمنيـن (ع) يق
ـــاب اهللا ))(28)!؟! فلمــاذا ال يقولــون  عيـن اللــه وأنـا يـد اللــه وأنـا جنـب اللــه وأنـا ب

ــهي؟؟!  هـو اهللا وننت
ـــم األئمــة بمــا فــي الســموات واألرض والجنــة والنــار ومــا آــان  بـاب (( فـي عل

ــة ))(29)!؟!  ومـاهو آـائن إلـى يـوم القيام
بـاب (( فـي األئمـة عليـهم السـالم عندهـم الصحيفـة التـي فيـــها أســماء أهــل الجنــة 

ــل النـار ))(30)!؟   وأسماء أه
وبعــد هــذا آــله يقــول الخــوئي مــا علــّي إال عبـد مـــن عبيــد اللـــه!!؟ فمــن هـــم 
األبريـاء الذيـن تغّلطـهم اإلشـاعات الكاذبـة إذن؟ السـنة أم عـــوام الشــيعة يــا خوئــي 

ويا تيجــاني! 
سادسـًا ـ ادعـــاء التيجــاني والخوئــي أن القــرآن الــذي عندهــم هــو نفســه الــذي 

عند الســنة الـرد عليـهما فـي ذلـك: 
ـــرآن؟ قلــت: حفظــت نصفــه ولــم  ثـم يسترسـل الخوئـي فيقـول (( ... هـل قـرأت الق
أتخـّط العاشــرة مــن عمــري. قــال: هــل تعــرف أّن آــّل الفــرق اإلســالمية علــى 
اختـالف مذاهبـها مّتفقـة علـى القـرآن الكريـم، فـالقرآن الموجـــود عندنــا هــو نفســه 
ــــرأ قـــول اهللا ســـبحانه  موجــود عندآــم. قلــت نعــم هــذا أعرفــه. قــال: إذًا ألــم تق
ـــه أيضــًا {  وتعــالى:{ ومــا محمـد إّال رسـول ، قــد خلـت مـن قبلـه الرسـل }. وقول
ــــد  محمـد رسـول اهللا والذيــن معــه أّشــداء علــى الكفــار }. وقــوله { مـا آـان محم
ـــن }. قلــت بلــى أعــرف هــذه  أبـا أحـد مـن رجــالكم ولكـن رسـول اهللا وخـاتم النبيي
اآليـات قـال: فـأين هـو علـي؟ إذا آـان قرآننـا يقـول بـأن محمـدًا هـو رسـول اهللا فمــن 

أين جــاءت هـذه الفريـة؟ ))(31)، فـأقول: 
1ـ أمـا قولـه أن القـرآن الـذي عندهـم هـو نفسـه الموجـــود عنــد أهــل الســنة فكــذب 
ـــق آتــب اإلماميــة االثنــي عشــرية فإنــهم يتخرصــون بكبريــاء  ظـاهر، تكّذبـه أوث
ـــى محمــد  ويدعـون تحريـف القـرآن مـن قبـل الصحابـة، وأنَّ القـرآن الـذي أنـزل عل
هــو عنـــد علــّي وأوالده فقــط، وهـــو الــذي يســمونه ( مصحــف فاطمــة ) فــــهذا 
ــــي يقــول فــي آتابــه العمــدة ( تفســير  إمامـهم فـي التفسـير علــي بـن ابراهيـم القم
القمـي ) (( فـالقرآن منـه ناسـخ ومنــه منســـوخ ومنــه محكــم ومنــه متشــابه ومنــه 
ـــه تــأخير ومنــه منقطــع ومنــه معطــوف ومنــه  عـام ومنـه خـاص ومنـه تقديـم ومن
ـــة علــى  حـرف مكـان حـرف ومنـه علـى خـالف مـا أنـزل اهللا ))(32)، ثـم يـأتي بأمثل
ما هو خــالف الحـق فيقـول (( وأمـا مـا هـو علـى خـالف مـا أنـزل اهللا، فـهو قولـه { 
آنتــم خــير أمــة أخرجــت للنــاس تــــأمرون بـــالمعروف وتنـــهون عـــن المنكـــر 
وتؤمنـون بـاهللا } فقـال أبـو عبـد اهللا عليـه السـالم لقـارئ هـذه اآليـة { خـير أمـة } 

                                                           
(28) المصدر السابق ص (75). 

(29) المصدر السابق ص (131). 

(30) المصدر السابق ص (189). 

(31) ثم اهتديت ص (50). 

(32) تفسير القمي جـ1 مقدمة الكتاب ص (17). 



يقتلـون أمـير المؤمنيـن والحسـن والحسـين بـن علـي عليـه السـالم؟ فقيـل لـه: وآيــف 
نزلـت يـا بـن رسـول اهللا؟ فقـال: إنمـا نزلـت { آنتـم خـــير أئمــة أخرجــت للنــاس } 
ــــالمعروف وتنـــهون عــــن  أال تــرى مــدح اهللا لــهم فــي آخــر اآليــة { تــأمرون ب
المنكــر وتؤمنــون بــاهللا } ومثلــه آيــة قــرئت علــى أبـي عبـد اهللا عليـــه الســالم { 
الذيــن يقولــون ربنــا هـب لنـا مـن أزواجنـا وذرياتنـــا قــرة أعيــن واجعنــا للمتقيــن 
ـــن  إمامـًا } فقـال أبـو عبـد اهللا عليـه السـالم : لقـد سـألوا اهللا عظيمـًا أن يجعلـهم للمتقي
إمامـًا، فقيـل لـه: يـا بـن رسـول اهللا آيـف نزلـت؟ فقـال: إنمـا نزلـت { الذيـن يقولــون 
ــًا } ،  ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذريــاتنا قرة أعيـن واجعلنـا مـن المتقيـن إمام
ـــال أبــو  وقولـه { لـه معقبـات مـن بيـن يديـه ومـن خلفـه يحفظونـه مـن أمـر اهللا } فق
ـــون المعقــب مــن بيــن يديــه  عبـد اهللا: آيـف يحفـظ الشـيء مـن أمـر اهللا، وآيـف يك
ـــا نزلــت { لــه معقبــات  (!!!)، فقيـل لـه: وآيـف ذلـك يـا بـن رسـول اهللا؟ فقـال: إنم
ـــن بيــن يديــه يحفظونــه بــأمر اهللا }، ومثلــه آثــير ))(33)، ثــم  مـن خلفـه ورقيـب م
يسترسـل وريـث اليـهود والنصـارى فـي التحريـف فيقـول (( وأمـا مـا هـو محـــّرف، 
منــه فــهو قولــه { لكــن اهللا يشــهد بمــا أنــزل إليــك ـ فــي علــي ـ أنزلــــه بعلمـــه 
والمالئكـة يشـهدون } وقولـه { يـا أيـها الرسـول بلـغ مـا أنـــزل إليــك ـ فــي علــّي ـ 
ـــن آفــروا وظلمــوا ـ آل محمــد  وإن لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته } وقولـه { إن الذي
ـــم يكــن اهللا ليغفـــر لهـــم } وقـــوله { وســيعلم الذيــن ظلمــوا ـ آل محمــد  حقـهم ـ ل
ـــه { ولــو تــرى الذيــن ظلمــوا آل محمــد حقــهم  حقـهم ـ أي منقلـب ينقلبـون } وقول
ــــه))(34)، والعجيـــب أن  فــي غمــرات المــوت } ومثلــه آثــير نذآــره فــي مواضع
الخوئـي نفسـه يوثـق القمـي هـذا فيقـول عنـه (( ونحكـم بوثاقـة جميـــع مشــايخ علــي 
بـن إبراهيـــم القمــي الــذي روى عنــهم فــي تفســيره مــع انتــهاء الســند إلــى أحــد 
المعصوميــن ))!؟(35)، و الغريــب أن أحــد مؤلفــي الشــيعة االثنــي عشــرية ذآــــر 
ويقصـدون بـهما أبـو بكـر وعمـر(36)!؟ والـذي جــــاء فيــه ((... والعــن صنمــي فــي 

آتابـه ( تحفـة العـوام مقبـول جديـد ) دعـاء يسـّمونه دعـاء صنمـي قريــش 
ــــرك ... وحرفـــا آتـــابك (!)  قريــش وجبتيهمـــا وطاغوتيــهما .... الذيــن خالفــا أم
ـــًا لفتـــاوي  واللـهم العنـهما بكـل آيـة حرفوهـا ))(37)، ثـم ذآـر أن مـا فـي آتابـه مطابق
ستــة مــن العلمــاء منهــــم الخوئــي نفســه !!؟(38)، وهــذا الوريــث الثــاني لخصلــة 
ــــروي فـــي  التحريـــف محمـــد العيـــاشي ـ وهــو عمدتــهم فــي التفســير أيضــًا ـ ي
تفسـيره (( عـن أبــي عبــد اهللا عليــه السـالم قـال: لــو قـــد قــرأ القــرآن آمــا أنــزل 

                                                           
ـــي جـــ1 ص (22 ، 23).  (33) تفسـير القم

(34) تفسـير القمـي جــــ1 ص (23). 

(35) معجـم رجـال الحديـث ألبـي القاسـم الخوئــي جـــ1 ص (63). 

ـــر وعمــر إمامــهم محمــد باغــايزرك فــي آتابــه الذريعــة  (36) وقـد ذآـر أن المقصـود بصنمـي قريـش أبـو بك

إلــى تصــانيف الشــيعة جـــ1 ص (9) ط. النجــف والفيــض الكاشــاني فــــي قـــرة العيـــون ص (326) ط. دار 
ــاني.  الكتـاب اللبن

(37) تحفة العوام مقبول جديد لمنظور حسين ص (422). 

(38) راجع غالف الكتاب!. 



ــي  أللفيتنـا فيـه مسـّمين ))(39)، وعـن أبـي جعفـر عليـه السـالم قـال (( لـوال أنـه زيد ف
آتـاب اهللا ونقـص منـه مـا خفـي حّقنـا علـى ذي حجـي، ولــو قــد قــام قائمنــا فنطــق 
ـــف الفيــض الكاشــاني ـ  صدَّقـه القـرآن ))(40). وهـذا الوريـث الثـالث لخصلـة التحري
ــــول:  وهــو مــن آبــار علمائــهم يقــول فــي تفســيره ( الملــوث ) الصــافي؟! (( أق
ـــل البيــت عليــهم الســالم  المسـتفاد مـن جميـع هـذه األخبـار وغيرهـا مـن طريـق أه
ـــه  إن القـرآن الـذي بيـن أظـهرنا ليـس بتمامـه آمـا أنـزل علـى محمـد �������������������� بـل من
ما هــو خـالف مـا أنـزل اهللا ومنـه مـا هـو مغـير محـرف وإنـه قـد حـذف عنـه أشـياء 
ــد  آثـيرة منـها اسـم علـي عليـه السـالم فـي آثـير مـن المواضـع ومنـها لفظـة آل محم
(ع) غـير مـرة ومنـها أسـماء المنـافقين فـي مواضعـها ومنـها غـير ذلـك وإنـــه ليــس 

أيضـًا علـى الـترتيب المرضـي عنـد اهللا وعنـد رســـوله ))(41). 
أمـا إمامـهم سـلطان محمـــد الجنــابذي فــي تفســيره ( بيــان الســعادة فــي مقامــات 
ـــر فــي مقدمــة تفســيره فصــًال فــي إثبــات التحريــف وهــو الفصــل  العبـادة ) يذآ
ــــأخير  الثــالث عشــر ويعنونــه بــــ(( فــي وقــوع الزيــادة والنقيصــة والتقديــم والت
والتغيـير فــي القــرآن الــذي بيــن أظــهرنا الــذي امرنــا بتالوتــه وامتثــال اوامــره 
ـــي فــهو يقــر بــهذا التحريــف،  ونواهيـه واقامـة احكامـه وحـدوده ))(42)، وأمـا الكلين
بـل ويثبـت وجـود مصحـف غـير مصحفنـا الـذي بيـن أيدينـا فـيروي عـن أبـــي عبــد 
ـــال: وإنَّ عندنــا لمصحــف فاطمــة (ع)  اهللا روايـة طويلـة فـي جـزء منـها ((... ثـم ق
ـــا مصحــف فاطمــة (ع)، قــال: قلــُت: ومــا مصحــف فاطمــة (ع)؟  ومـا يدريـهم م
قـال: مصحـٌف فيـه مثـُل قرآنكـم هـذا ثـالث مـّراٍت واهللا مـا فيـه مـن قرآنكـــم حــرف 
ـــد أن هــذا المصحــف أآــبر ثـــالث مــرات مــن قرآننـــا،  واحـد ))(43)، والـذي يؤآ
وهـو مــا رواه الكلينـي (( عـن أبـي عبـــد اهللا عليــه الســالم قــال: إّن القــرآن الــذي 
جـاء بـه جـبريل عليـه السـالم إلـى محمـد �������������������� ســـبعة عشــر ألــف آيــة ))!؟(44)، 
ـــار فــي آتابــه (  ولكـن مـن جـاء بـهذا المصحـف وأيـن هـو؟ يجيـب عـن ذلـك الصف
بصـائر الدرجـات ) فـي بـاب ـ األئمـة أن عندهـم جميـع القـــرآن الــذي أنــزل علــى 
ـــال مــا يســتطيع  رسـول اهللا (ص) فـيروي عـن جـابر (( عـن أبـي جعفـر (ع) أّنـه ق
أحـد أن يّدعـي أّنـه جمـع القـرآن آّلـه ظـاهره وباطنـه غـير األوصيـــاء ))(45)، وعــن 
جـابر قـال (( سـمعت أبـا جعفـر (ع) يقـول مـا مـن أحـد مـن الّنـاس يقـول إّنـه جمـــع 
ـــّي  القـرآن آّلـه آمـا أنـزل اهللا إّال آـّذاب ومـا جمعـه ومـا حفظـه آمـا أنـزل اهللا إّال عل
ـــم بصراحــة  بـن أبـي طـالب واألئّمـة (ع) مـن بعـده ))(46). ثـم يـأتي الطبرسـي ويتكل

                                                           
(39) تفسير العياشي المقدمة ص (25). 

(40) المصدر السابق. 

(41) تفسير الصافي جـ1 ص (44). 

(42) بيان السعادة للجنابذي المقدمة ص (19). 

(43) األصول من الكافي جـ1 آتاب الحجة ص (186). 

(44) المصدر السابق جـ2 ص (463) آتاب فضل القرآن ـ باب ـ النوادر. 

(45) بصائر الدرجات ص (191). 

(46) المصدر السابق. 



ــــه المـــهترئ (  أآــثر ودون مواربــة ليؤآــد علــى هــذه الحقيقــة فــيروي فــي آتاب
االحتجــاج ) روايــة عــن أبــي ذر (!!) أنــه قــال (( لمــا توفــي رســــول اهللا (ص) 
ـــهم لمــا  جمـع علـي (ع) القـرآن وجـاء بـه إلـى المـهاجرين واألنصـار وعرضـه علي
قـد أوصـاه بذلـك رسـول اهللا (ص)، فلمـــا فتحــه أبــو بكــر خــرج فــي اول صفحــة 
فتحـها فضـائح القـوم، فوثـب عمـر وقـال: يـا علـي اردده فـال حاجـة لنـا فيـه، فــأخذه 
ـــر:  (ع) وانصـرف ثـم أحضـروا زيـد بـن ثـابت ـ وآـان قاريـًا للقـرآن ـ فقـال لـه عم
إنَّ علّيـًا جـاء بـالقرآن وفيـــه فضــائح المــهاجرين واألنصــار (!!!)، وقــد رأينــا أن 
نؤلـف القـرآن ونسـقط منـه مـا آـان فضيحـة وهتكـًا للمـهاجرين واألنصـار، فأجابـــه 
زيـد إلـى ذلـك ثـم قـال: فـإن أنـا فرغـت مـن القـرآن علـى مـا ســـألتم وأظــهر علــّي 
ــذي ألفـه أليـس قـد بطـل آـل مـا عملتـم؟ قـال عمـر: فمـا الحيلـة؟ قـال زيـد:  القرآن ال
أنتـم أعلـم بالحيلـــة، فقــال عمــر: مــا حيلتــه دون أن نقتلــه ونســتريح منــه (!!!!)، 
ــد خـالد بـن الوليـد فلـم يقـدر علـى ذلـك، وقـد مضـى شـرح ذلـك.  فدبر في قتله على ي
ـــرآن فيحّرفــوه فيمــا بينــهم،  قلمـا اسـتخلف عمـر، سـأل عليـًا (ع) أن يدفـع إليـهم الق
فقـال: يـا أبـا الحسـن إن جئـت بـالقرآن الـذي آنـت قـد جئـت بـه إلـى أبـي بكـر حتــى 
ــال (ع): هيـهات ليـس إلـى ذلـك سـبيل، إنمـا جئـت بـه إلـى أبـي بكـر  نجتمع عليه، فق
ـــوا:  لتقـوم الحجـة عليكـم، وال تقولـوا يـوم القيامـة: إنـا آنـا عـن هـذا غـافلين، أو تقول
ـــه، إّن القــرآن الــذي عنــدي ال يمســه إال المطــهرون واألوصيــاء مــن  مـا جئتنـا ب
ولـدي، قـال عمـر: فـهل إلظـهاره وقـت معلـوم. فقـال (ع) نعـــم إذا قــام القائـــم مــن 
ولـدي يظـهره ويحــمل النـاس عليــه، فتجــري السـنة بـه صلـــوات اهللا عليــه ))(47)، 
ثـم يسـوق روايـة طويلـــة تبيــن أن هنــاك قرآنــان (!!) وليــس قرآنــًا واحــدًا وهــذا 
ـــزم بيتــه وأقبــل علــى  جـزء منـها ((... فلمـا رأى علـي (ع) غدرهـم وقّلـة وفائـهم ل
ـــه علــى تنزيلــه والناســخ  القـرآن يؤلِّفـه ويجمعـه، فلـم يخـرج حتـى جمعـه آّلـه فكتب
والمنسـوخ، فبعـث إليـه أبـو بكـر أن أخـرج فبـــايع، فبعــث إليــه إنــيِّ مشــغول فقــد 
آليـت بيميـن أن ال أرتـدي بـرداء إال للصـالة حتـى أؤلـف القــرآن وأجمعــه، فجمعــه 
ـــي بكــر فــي مســجد  فـي ثـوب وختمـه ثـم خـرج إلـى النـاس وهـم مجتمعـون مـع أب
رسـول اهللا (ص) فنـادى (ع) بـأعلى صوتـه: أيـها النـــاس إنِّــي لــم أزل منــذ قبــض 
ـــه آلَّــه فــي هــذا الثــوب،  رسـول اهللا (ص) مشـغوًال بغسـله ثـم بـالقرآن حتـى جمعت
فلـم يـنزل اهللا علـى نبيـه آيـة مـن القـرآن إال وقـــد جمعتــها آلــها فــي هــذا الثــوب، 
وليســت منــه آيــة إال وقــد أقرأنيــها رســول اهللا �������������������� وآلــه وعلَّمنــــي تأويلـــها. 
فقـالوا: ال حاجـــة لنــا بــه عندنــا مثلــه ))(48)، إذًا هنــاك قــرآن لعلــي يختلــف عــن 
قرآننــا، وال ينفــرد الطبرســي بــهذا التصريــح، بــــل يقـــّره علـــى ذلـــك الكلينـــي 
والصفـار فيرويـان عـن سـالم بـن سـلمة قـال (( قـرأ رجـل علـى أبـــي عبــد اهللا (ع) 
وأنـا أسـمع حروفـًا مـن القـرآن ليـس علـى مـا يقرأهـا النـاس فقـال أبـو عبـــد اهللا (ع) 

                                                                                                                                                      
 

(47) اإلحتجاج للطبرسي جـ1 ص (155 ، 156). 

(48) المصدر السابق جـ1 ص (82). 



مـه مـه آـف عـن هـذه القـراءة آمـا يقـرأ النـاس حتـى يقـوم القـــائم فــإذا قــام فــاقرأ 
ـــه علــّي  آتـاب اهللا علـى حـّده وأخـرج المصحـف الـذي آتبـه علـّي (ع) وقـال أخرج
(ع) إلـى الّنـاس حيـث فـرغ منـه وآتبـه فقـــال لــهم: هــذا آتــاب اهللا آمــا أنــزل اهللا 
ـــالوا: هــو ذا عندمــا مصحــف جــامع فيــه  علـى محّمـد وقـد جمعتـه بيـن اللوحيـن ق
ــا فيـه قـال أمـا واهللا ال ترونـه بعـد يومكـم هـذا أبـدًا إنمـا آـان علـّي  القرآن ال حاجة لن
ان أخـبرآم بـه حيـن جمعتـه لتقـرؤوه ))(49)، وهـــذه الحقيقــة يؤآدهــا شيعـــي إثنــي 
عشـري معاصــر فـيروي عـن أبـي بصـير روايـة طويلـة جـــاء فيــها ((... ثــم أتــى 
ـــذاب واقــع للكــافرين } بواليــة  الوحــي إلـى النبـي �������������������� فقـال { سـأل سـائل بع
علـّي { ليـس لـه دافـع ـ مـن اهللا ذي المعـــارج }، قــال: قلــت: جعلــت فــداك إّنــا ال 
نقرؤهـا هكـذا فقـال: هكـذا نـزل بـها جـبرائيل علـى محمـد �������������������� وهكـــذا هــو واهللا 
مثبـت فـي مصحـف فاطمـة عليـها السـالم ))(50). ومعنـى مـا سـبق أن األمـــة عملــت 
ـــن  طيلـة الخمسـة عشـر قرنـًا بقـرآن محـرف!!؟ فـهنيئًا لليـهود والنصـارى باحفـاد اب
سـبأ!! ... والمصحـف الحقيقـي هـو عنـد علـّي، وقـد وّرثـه أوالده أبـًا عـن جـد حتــى 
ـــا أســأل  وصلـت للقـائم الـذي لـم يتجـاوز الخمـس سـنوات!! يـا للمصـاب األليـم، وأن
العقــالء.. هــل جــاء محمــد �������������������� بقــرآن يتلــى لألمــــة، ويكـــون حجـــة علـــى 
ـــور وشــفاء لمــا فــي الصــدور، ويحتــوي  أعدائـها، وشـريعة تطبـق فـي آـل العص
ــــهددون  أصــول االعتقــاد وفــروع األحكــام؟ أم جــاء بــه خاصــًا لعلــّي وأوالده، ي
باخراجـــه تــارة ويســاومون عليــه تــارة أخــرى، ويخفونــه طيلــة هــذه القــــرون 
الماضيـة؟! فأنـا أرجــو مـن التيجــاني أن يجيـب علـى السـؤال العقالنـي جـــدّا حتــى 

ــى أي شـيء ُهـِدي!  يعلم إل
أمـا قـول الخوئـي (( وأضـاف يقـول: وأمـا خيانـة جـبريل ( حاشـاه ) فـهذه أقبـح مــن 
أولـى، ألّن جـبريل (ع) عندمـا أرســـله اهللا ســبحانه إلــى محمــد آــان عمــر محمــد 
ـــم يكــن علــّي إّال صبّيــًا صغــيرًا عمــره ســّت أو ســبع ســنوات،  أربعيـن سـنة، ول
ـــي؟  فكيــف يــا تــرى يخطــيء جــبريل وال يفــرق بيــن محمدالرجــل وعلــّي الصب

  ،(51)((
فـأقول: هـذه النتيجـة المنطقيـة التـي ذآرهـا الخوئـي قـد أجـاب عليـها ابـن حـزم قبــل 
ـــون أخذهــا عنــه، وعلــى آــٍل  أن يخلـق الخوئـي بمئـات السـنين، وال نسـتبعد أن يك
فإجابــة الخوئــي ال تنفــي وجــود هــذه الفرقــة مــن الشــيعة، التــــي تقـــول بذلـــك 
خصوصــًا إذا عرفنــا أن القاســم المشــترك بيــــن فـــرق الرافضـــة أنـــها تخـــالف 

ــول، وتـأتي بمـا تحـار منـه العقـول!  المعقول، وتجهل المنق

                                                           
(49) األصول من الكافي جـ2 ص (462 ، 463) آتاب فضائل القرآن ، بصائر الدرجات ص (191 ، 192). 

(50) شمائل علي في القرآن والسنة تأليف طالب السنجري ص (23). 

(51) ثم اهتديت ص (50). 



ـــيعة مــع الســنة إّال فــي األمــور الفقهيــة آمــا  ثـم يقـول الخوئـي (( وال يختلـف الش
يختلــف المذاهــب الســنّية أنفســهم فيمــا بينــهم فمــالك يخــالف أبــو حنيفــة، وهـــذا 

ـــذا...))(52).  يخـالف الشـافعي وهك
فـأقول: أعتقـد أن آتـاب التيجـاني يكـّذب هـذا الكـــالم الــهزيل، فــهل يختلــف مــالك 
مـع أبـي حنيفـة فـي تفضيـل علـّي علـى الصحابـــة؟ أم يختلــف أحمــد مــع الشــافعي 
ـــل يختلــف أبوحنيفــة مــع الشــافعي فــي تقســيم  فـي أحقيـة أبـي بكـر للخالفـة؟! وه
الصحابـة، فيقـول الشـافعي الصحابـة آلـهم عـدول بينمـا يقـول أبـو حنيفـــة المنــافقين 
جـزء مـن الصحابـة؟! وهـل يختلـف األئمـة بعضـهم مـع بعـض فـي أخـذ السـنة مـــن 
الصحابـة أو مـن األئمـة االثنـي عشـر؟! فـــانظر أخــي القــارئ إلــى هــذا التنــاقض 

ــواهللا لـو آـان التنـاقض ينطـق لتعجـب مـن هـذا التنـاقض!؟  العجيب، ف
سـابعًا ـ حجتـهم فـي إضافـة ( علـي ولـي اهللا ) فـي األذان والـرد عليـهم فـي ذلـــك: 
ـــه فــي  يقـول التيجـاني (( سـألت السـيد الصـدر عـن اإلمـام علـي، ولمـاذا يشـهدون ل
األذان بأّنـه ولـي اهللا؟! أجـاب قـائًال: أّن امـير المؤمنيـن عليـــًا ســالم اهللا عليــه وهــو 
ـــوا حمــل أعبــاء الرســالة  عبـد مـن عبيـد اهللا الذيـن اصطفـاهم  اهللا وشـّرفهم ليواصل
بعـد أنبيائـه وهـؤالء هـم أوصيـاء األنبيـاء، فلكـل نبـي وصـي وعلـي بـن أبـي طــالب 
وصـّي محمـد، ونحـن نفّضلـه علـى سـائر الصحابـة بمـــا فّضلــه اهللا ورســوله ولنــا 
ـــة ال يمكــن أن يتطــّرق  فـي ذلـك أدّلـة عقليـة ونقليـة مـن القـرآن والسـنة وهـذه األدّل
إليـها الشـك ألنـها متواتـرة وصحيحـة مــن طرقنــا وحتــى مــن طــرق أهــل الســنة 
ـــف فــي ذلــك علماؤنــا العديــد مــن الكتــب، ولّمــا آــان الحكــم  والجماعـة، وقـد أّل
األمـوى يقـوم علـى طمـس هـــذه الحقيقــة ومحاربــة أمــير المؤمنيــن علــي وأبنائــه 
ـــلمين وحمــل النــاس  وقتلـهم، ووصـل بـهم األمـر إلـى سـّبه ولعنـه علـى منـابر المس
علـى ذلـك بالقـهر والقـّوة، فكـــان شــيعته وأتباعــه رضــي اهللا عنــهم يشــهدون أّنــه 
ولـي اهللا، وال يمكـن للمسـلم أن يّسـب ولـي اهللا وذلـك تحّديـًا منـــهم للســلطة الغاشــمة 
ـــزة هللا ولرســوله وللمؤمنيــن، وحتــى تكــون حــافزًا تاريخيــًا لكــل  حتـى تكـون الع
المســلمين عــبر األجيــال فيعرفــون حقيقــة علــي وبــاطل أعدائــه، ودأب فقـــهاؤنا 
ـــزء مــن  علـى الشـهادة لعلـي بالواليـة فـي األذان واإلقامـة اسـتحبابًا، ال بنّيـة أنـها ج
األذان أو اإلقامـة فـإذا نـوى المـؤذن أو المقيـم أنـــها جــزء بطــل أذانــه وإقامتــه (!) 
والمسـتحبات فـي العبـادات والمعـامالت ال تحصـــى لكثرتــها والمســلم يثــاب علــى 

فعلـها وال يعـاقب علـى ترآـها))(1)، قلــت: 
1ـ إدعـاؤه أّن الشـهادة لعلـي بالواليـــة فــي األذان واالقامــة أمــرًا مســتحبًا فبــاطل، 
ألن االسـتحباب هـو (( الفعـل المقتضـى شـــرعًا مــن غــير لــوم علــى ترآــه ))(2)، 
أي (( مـا ثبـت طلبـه شـرعًا طلبـًا غـير جـــازم ))(3)، وهــذا مــا يعــترف بــه االثنــا 
عشـرية فيقـول جمـال الديـن الحِلـي فـي آتابـه ( مبـادئ الوصـول إلـى علـم األصــول 

                                                           
(52) المصدر السابق ص (51). 

(1) ثم اهتديت ص (56 ، 57). 
(2) البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين للجويني جـ1 ص (214). 

(3) الحكم التكليفي في الشريعة اإلسالمية لمحمد البيانوني ص (162). 



ــــرع: فـــهو  ) وهــو يقســم األحكــام التكليفيــة (( فــإن آــان فعلــه راجحــًا فــي الش
المســـتحب والمنـــدوب والنفـــل والتطـــوع والســـنة ))(4)، إذن ال بـــد أن يســــتحبه 
الشـارع حتـى يصبـح مندوبـًا ومسـتحبًا، فـأين الدليـــل مــن الشــرع علــى اســتحباب 
تخصيــص علــّي بالواليــة بــاألذان واالقامــة؟ الجــواب ال دليــل! فتصبــح هــــذه 
الشـهادة بدعـة مسـتحدثة شـرعًا ال يجـوز العمـل بـها، أمـا قـول السـيد الصـــدر: أنــه 
ـــه فــهو قــول عجيــب، ألن  إذا نـوى المـؤذن أو المقيـم أنـها جـزء بطـل أذانـه واقامت
اإلمــام آيــة اهللا العظمــي (!) الســيد محمـــد الشــيرازي ـ مــن علمـــاء اإلماميــــة ـ 
يقـول فـي آتابـه ( المســـائل االســالمية ) (( الظــاهر أن ( أشــهد أن عليــًا ولــي اهللا 
ـــك فــي الروايــات فــي الجملــة  ) جـزء مـن األذان واالقامـة (!!) وقـد أشـير إلـى ذل
))(5)، فكيــف يبطــل األذان واالقامــة، مــــع أن الظـــاهر أنـــها جـــزء مـــن األذان، 

ويأتي الســؤال الثـاني، فـأين الدليـل علـى أنـها جـزء مـن األذان؟! 
2ـ وحتـى أثبـت لطـالب الحـق بطـالن هــذه الشــهادة المســتحبة أو الواجبــة! وأبيــن 
ــــنة، أســـوق رأي إمـــام  أّن أهــل الســنة هــم أهــل االتبــاع الحقيقــي للكتــاب والس
المحدثيـن ـ عنـد الرافضـة االثنـي عشـرية ـ ابـن بابويـــه القمــي فــي هــذه المســألة، 
ـــرية وفروعــها  وذلـك فـي واحـد مـن  أربعـة آتـب تمثـل أصـول الشـيعة االثنـي عش
ـــي  ... فيقــول فــي آتابــه ( مــن اليحضــره الفقيــه ) (( وروى أبــو بكــر الحضرم
ـــالم أنــه حكــى لــهما األذان فقــال: اهللا  وآليـب األسـدي عـن أبـي عبـد اهللا عليـه الس
اآــبر اهللا أآــبر، اهللا أآــبر اهللا أآــبر، أشــهد أن ال إلــه إال اهللا، أشــهد أن ال إلــــه إال 
ـــدًا رســول اهللا، حــي علــى الصــالة  اهللا أشـهد ان محمـدّا رسـول اهللا، أشـهد أن محم
ـــى خــير العمــل،  حـي علـى الصـالة، حـي علـى الفـالح حـي علـى الفـالح، حـي عل
حــي علــى خــير العمــل، اهللا اآــبر اهللا اآــبر، ال إلــه إال اهللا، واإلقامــة آذلــــك وال 
بأس ان يقــال فـي صـالة الغـداة علـى  أثـر حـي علـى خـير العمـل الصـالة خـير مـن 
ـــف هــذا الكتــاب: هــذا هــو األذان الصحيــح ال  النـوم مرتيـن للتقيـة(6). وقـال مصن
يـزاد فيـه وال ينقـص منـه، والمفوضـة لعنـــهم اهللا قــد وضعــوا أخبــارًا وزادوا فــي 
ـــد أشــهد أن  األذان محمـد وآل محمـد خـير البريـة مرتيـن، وفـي بعـض رواياتـهم بع
ــــن (!؟!)، ومنـــهم مـــن روى  محمــدًا رســول اهللا، أشــهد أن عليــًا ولــي اهللا مرتي
بـدل ذلـك أشـهد أن عليـًا أمـير المؤمنيـن حقـًا مرتيـن، وال شـــك فــي أن عليــًا ولــي 
ـــوات اهللا عليــهم خــير البريــة،  اهللا وأنـه أمـير المؤمنيـن حقــًا وأن محمــدّا وآلـه صل
ـــرف بــهذه الزيــادة المتــهمون  ولكـن ذلـك فـي أصـل األذان، وإنمـا ذآـرت ذلـك ليع
ـــأي حــق أبلــج وبــاطل لجلــج  بـالتفويض المدلسـون أنفسـهم فـي جملتنــا ))!!؟(7)، ف

ــك؟ ومزيـدًا مـن دالئـل الهدايـة يـا تيجـاني.  أوضح من ذل

                                                           
(4) مباديء الوصول للحلي ص (84). 

(5) المسائل اإلسالمية للشيرازي ص (281) المسألة رقم (928). 

(6) تأمل ما هو معنى التقية عندهم ؟!. 

ــاب ـ فـي األذان واإلقامـة وثـواب المؤذنيـن ط. دار  (7) من ال يحضره الفقيه البن بابويه القمي جـ1 ص (290) ـ ب

األضواء بيروت وراجع جـ1 ص (188) ط. طهران. 



ـــل الحســين رضــي اهللا  ثامنـًا ـ حجـة الرافضـة فـي الضـرب واللطـم فـي ذآـرى مقت
ــرد عليـهم فـي ذلـك:  عنه وال

يقـول التيجـاني (( قلـت ـ علـى ذآـر سـيدنا الحسـين رضـــي اهللا عنــه ـ لمــاذا يبكــي 
ــــاء وهـــذا محـــرم فـــي  الشــيعة ويلطمــون ويضربــون أنفســهم حّتــى تســيل الّدم
اإلسـالم، فقــــد قــال (ص) ( ليــس منـــا مــن لطــم الخــدود وشــق الجيــوب ودعــا 
بدعـوى الجاهليـة )، أجــاب الســيد قــائًال: الحديــث صحيــح ال شــك فيــه ولكّنــه ال 
ـــين ويممشــي علــى درب  ينطبـق علـى مـآتم أبـي عبـد اهللا، فـالذي ينـادي بثـأر الحس
الحسـين دعوتـه ليسـت جاهليـة، ثـم إن الشــيعة بشــر فيــهم العــالم وفيــه الجــاهل 
ولديـهم عواطـف، فـإذا آـانت عواطفـهم تطغـــى عليــهم فــي ذآــرى استشــهاد أبــي 
عبـد اهللا ومـا جـرى عليـــه وعلــى أهلــه وأصحابــه مــن قتــل وهتــك وســبي، فــهم 
مـأجورون ألن نوايـاهم آلـــها فــي ســبيل اهللا، واهللا ســبحانه وتعــالى يعطــي العبــاد 
ـــة المصريــة  علـى قـدر نوايـاهم، وقـد قـرأت منـذ أسـبوع التقـارير الّرسـمية للحكوم
ـــثر  بمناسـبة مـوت جمـال عبـد النـاصر، تقـول هـذه التقـارير الرسـمية بأنـه سـّجل أآ
ـــهم عنــد ســماع الّنبــأ فمنــهم مــن  مـن ثمـاني حـاالت انتحاريـة قتـل أصحابـها أنفس
رمـى نفسـه مـن أعلـى العمـارة ومنـهم مـن ألقـى بنفسـه تحـت القطـار وغـــير ذلــك، 
وأمـا المجروحـون والمصـــابون فكثــيرون، وهــذه أمثلــة أذآرهــا للعواطــف التــي 
تطغـى علـى أصحابـها وإذا آـان النـاس وهـم مسـلمون بـال شـك يقتلـون أنفسـهم مــن 
أجل موت جمــل عبـد النـاصر وقـد مـات موتـًا طبيعيـًا، فليـس مـن حقنـا ـ بنـاًء علـى 

ــأقول:  مثـل هـذا ـ أن نحكـم علـى أهـل السـنة بأنـهم مخطئـون ))(8). ف
ـــذا الحديــث ال ينطبــق علــى الــذي ينــادي بثــأر الحســين ألن  1ـ أمـا ادعـاؤه أن ه
دعوتـه ليسـت جاهليـه فحجـــة ســخيفة، فكــل مــن يريــد أن يلطــم ويشــق الجيــوب 
ـــيعته مــن ذلــك،  حزنـًا علـى عزيـز لـه فسـيّدعي هـذه الدعـوى، ثـم لمـاذا اسـتثنى ش
ـــتثناء لنفســه، ثــم مــا فــائدة النــوح  فـهل فـي الحديـث أي اسـتثناء حتـى يدعـي االس
ــد  واللطـم والضـرب بالجنـازير واسـالة الدمـاء مـن أجـل رجـل مـن أهـل الجنـة؟! وق
تّوفـاه اهللا منـذ عشـرة قـرون! فـهل يريـدون أن يثـأروا لـه؟! ولمـاذا لـم يفعلـــوا مثــل 
ــع أبيـه علـّي بـن أبـي طـالب رضـي اللــه عنــه فإنـه قتـل أيضـًا وهـو  صنيعهم هذا م

أيضًا أفضل مـن الحسـين باالتفـاق!؟  
ـــها فــي ســبيل اهللا،  2ـ وأمـا قولـه أنـهم مـأجورون لفعلـهم هــذا ( ! ) ألن نوايـاهم آل
فأسـأله ومـــا أدراك أن نوايــاهم آلــها هللا ؟ ولــو فرضنــا أن نوايــاهم هللا آمــا تقــول 
فـهل تكفـي النيـة لقبـــول العمــل وإن خــالف هــذا العمــل أمــر الرســول �������������������� ؟! 

الشـك أن أي عمـل اليوافـق أمـر الرسـول��������������������  أنـه بــاطل. 
3ـ ثـم يحتـج علـى فعـل الشـيعة بمـا قـــام بــه بعــض األغبيــاء مــن االنتحــار وقتــل 
ــــروحين عنــد ســماعهم نبــأ وهــالك الطاغيــة جمــال  أنفسـهم باإلضــافة إلـى المج
ـــم مســلمون بــال شــك يقتلــون  عبـد النـاصر !!!؟ ثـم يقـول (( وإذا آـان النـاس وه

                                                           
(8) ثم اهتديت ص (58). 



أنفسهم مــن أجـل مـوت جمـال عبـد النـاصر وقـد مـات موتـا طبيعيـا فليـس مـن حقنـا 
ـــل الســنة بأنــهم مخطئــون (!!؟) وليــس  - بنـاء علـى مثـل هـذا - أن نحكـم علـى أه
إلخواننـا مـن أهـل السـنة أن يحكمـوا علـــى إخوانــهم مــن الشــيعة بأنــهم مخطئــون 

في بكائهم علـــى سـيد الشـهداء ))؟!  
سـبحان اهللا ! أنظـر إلـى حجـة أحـــد آبــار علمــاء الشــيعة اإلماميــة التــي تضحــك 
الثكلـى مـن هشاشـتها، فـانظر إلـى طـرق اسـتنباطه للحكـــم الشــرعي؟ أنــا أعلــم أن 
اإلسـتنباط يكـون مـن الكتـاب والسـنة أمـا أن يكـون اسـتنباط حكـم الحـــالل والحــرام 
ـــهذا عجــب عجــاب، وأريــد أن  علـى فعـل مـا مـن تصرفـات عامـة النـاس  (!؟!) ف
أسـأل أهـل العقـول هـل مـن قـام يقتـــل نفســه مــن أجــل طــاغوت فرعونــي يعتــبر 
حجـة علـى أهـل السـنة ؟! وهـل أهـل السـنة يجـيزون مثـل هـذه الموبقـات ؟! فكيـــف 
يحمـل فعـل المجرميـن علـى منـهج أهـل السـنة ؟!  فلـو قـام بعـض مـن النـاس بعمــل 

ــبر ذلـك قدحـا فـي عقيـدة ومنـهج أهـل السـنة ؟!  أخرق فهل يعت
آتـب أهـل السـنة ُتَحـّرم أن يقتـل اإلنسـان نفسـه(9) مـن أجـل ولـّي، فكيـــف بطــاغوت 
اسـتباح دمـاء المسـلمين وأعراضـــهم، ونحــن ننــاقش العقيــدة والمنــهج أي الكتــاب 
ــــا يـــدل علـــى أن عقيـــدة  والســنة وال ننــاقش فعــل األشــخاص وهــذا إن دّل فإنم
ومنـهج الرافضـة اإلثنـى عشـرية واضعـه مجموعـــة مــن األشــخاص فــإذا حكمــوا 
ـــى الكتــاب والســنة ! وحتــى أدلــل  علـى عمـل حكمـوا علـى فعـل النـاس وليـس عل

على ذلك انظــر مـاذا يقـول عـن الحجـة التاليـة. 
يقـول التيجـاني (( قلـت ولمـاذا يزخـرف الشـيعة قبـور أوليائـهم بـــالذهب والفضــة 

ــرم فـي اإلسـالم ؟  وهو مح
أجـاب الســـيد الصــدر : ليــس ذلــك منحصــرا بالشــيعة، وال هــو حــرام فــها هــي 
مسـاجد إخواننـا مـن أهـل السـنة سـواء فـي العـراق أو فـي مصـــر أو فــي ترآيــا أو 
غيرهـا مـن البـالد اإلســـالمية مزخرفــة بــالذهب والفضــة وآذلــك مســجد رســول 
ـــي آــل  اهللا فـي المدينـة المنـورة وبيـت اهللا الحـرام فـي مكـة المكرمـة الـذي يكسـى ف
عـام بحلـة ذهبيـة جديـدة يصـــرف فيــها المالييــن، فليــس ذلــك منحصــرا بالشــيعة 

  .(*)((
هـل نظـرت أخـي القـــارىء مــن أيــن اســتقى الحكــم ؟ ..... مــن تصرفــات عامــة 
النـاس !؟ فالنـاس إذا خـالفوا أمـر اهللا وفعلـوا مـــا حرمــه اهللا عليــهم فــهذا فــي حــد 
ـــاس حســنا فــهو عنــد اهللا حســن  ذاتـه مسـوغ إلباحـة هـذا المحـرم! ألنـه مـا رآه الن
ـــذه  ولــو خــالف امــره ؟! ســبحان اهللا أي أصــل هــذا ؟! وأي فقــه يســمح بمثــل ه
ـــدر الصــدر أن زخرفــة  الخزعبـالت فرحمـة اهللا وبرآاتـه علـى الفقـه وأهلـه! ولـم ي

                                                           
(9) ثم اهتديت ص (58 ، 59). 

(*) المصدر السابق. 



المسـاجد مـن عالمـــات القيامــة، فعــن أنــس أن النبــي �������������������� قــال (( التقــوم 
ــاجد ))(10).  السـاعة حتـى يتبـاهى النـاس فـي المس

ـــاس قــال : قــال رســول ��������������������  وقـد جـاء النـص الصريـح عـن ذلـك فعـن ابـن عب
ــــا آمـــا زخـــرفت  (( مـا أمـرت بتشـييد المسـاجد )) قــال ابــن عبــاس : لتـزخرفنه
ـــارىء رعــاك اهللا آيــف ُتغــّير أحكــام اهللا  اليـهود والنصـارى ))(11) فـانظر أخـي الق

بـآراء النــاس. 
تـاسعــًا ـ ادعــاء الرافضــة أن التـوســل بالقبــور ليــس شــرآًا والــرد عليــهم فــي 

ذلـك: 
يقـول التيجـاني (( قلـت أّن علمـاء السـعودية يقولـــون: أن التمّســح بــالقبور ودعــوة 
الصـالحين والتـبرك بـهم، شـرك بـاهللا، فمـا هـو رأيكـم؟ أجـاب السـيد بـاقر الصـــدر: 
ـــالقبور ودعــوة أصحابــها بنّيــة أنــهم يضــّرون وينفعــون، فــهذا  إذا آـان التمسـح ب
شــرك، ال شــك فيــه: وإنمــا المســلمون موّحــــدون ويعلمـــون أن اهللا وحـــده هـــو 
الّضــار والنــافع وإّنمــا يدعــــون األوليـــاء واألئمـــة ( عليـــهم الســـالم ) ليكونـــوا 
وسـيلتهم إليـه سـبحانه وهـذا ليـس بشـرك، والمسـلمون ســـّنة وشــيعة مّتفقــون علــى 
ذلك مــن زمـن الّرسـول إلـى هـذا اليـوم، عـدا الوهابيـة وهـم علمـاء السـعودية الذيـن 
ذآـرت والذيـن خـالفوا اجمـــاع المســلمين بمذهبــهم الجديــد الــذي ظــهر فــي هــذا 
ــــهم، فـــهم  القــرن، وقــد فتنــوا المســلمين بــهذا االعتقــاد وآّفروهــم وأبــاحوا دمائ
يضربـون الشـيوخ مـن حّجـاج بيـت اهللا الحـرام لمجـّرد قـول أحدهـم: الســـالم عليــك 
يـا رسـول اهللا، وال يـترآون أحـدًا يتمسـح علـى ضريحـــه الطــاهر، وقــد آــان لــهم 
مــع علمائنــا منــاظرات (؟؟) ولكّنــهم أصــّروا علــى العنــاد واســتكبروا اســتكبارًا 

))!؟(1). 
ـــه أن دعــوة الصــالحين مــن أهــل القبــور ليــس  فـأقول لـهذا الموحـد (!) : أمـا قول
ـــوا لــهم وســيلة  شـرآًا ألن المتوسـل ال يقصـد أنـهم يضـرون وينفعـون، وإنمـا ليكون
ـــرك، فــاعلم أن هــذه الدعــوى  وواسـطة أي شـفعاء عنـد اهللا سـبحانه وهـذا ليـس بش
هـي نفـس حجـة المشـــرآين فــي الســابق الذيــن حكــى اللـــه عنــهم بقولــه:{ أال هللا 
ـــاء مــا نعبدهــم إال ليقربونــا إلــى اهللا  الديـن الخـالص والذيـن اتخـذوا مـن دونـه أولي
ــــم فيـــه يختلفــون إّن اللـــه ال يــهدي مــن هــو  زلفـى إّن اهللا يحكـم بينـهم فـي مــا ه
ـــر 3 )، فمــا هــو الفــرق بيــن أن يكونــوا وســيلة لــهم أو ان  آـاذٌب آّفـار } ( الزم
يقربوهــم زلفــى إلــــى اهللا؟! وللتدليـــل علـــى ذلـــك أســـوق رأي الشـــيخ الفضـــل 
ـــع البيــان ) فــي تفســير  الطبرسـي فـي آتابـه الحجـة لـدى الرافضـة اإلماميـة( مجم
هـذه اآليـة فيقـول (( { مـــا نعبدهــم إال ليقربونــا إلــى اهللا زلفــى } أي ليشــفعوا لنــا 

                                                           
(10) سنن أبي داود آتاب الصالة ـ باب ـ في بنــاء المسـاجد برقـم (449) وراجـع صحيـح أبـي داود لأللبـاني برقـم 

 .(432)
(11) سنن أبي داود برقم (448) وراجع الصحيح برقم (431).  

(1) ثم اهتديت ص (59). 



إلـى اهللا ))(2)، والعجيـب أن محمـد جـواد مغنيـة ال تعجبـه هــذه الحقيقـــة فينقــل عــن 
ـــي آتابـــه ( آشــف الشــبهات )  الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب جــزء مـن آالمـه ف
فيقـول (( وقـال فـي صفحـــة 110: ( وإن قــالوا: نحــن ال نشــرك بــاهللا، بــل نشــهد 
ـــق، وال يــرزق، وال ينفــع، وال يضــر إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، وأن  أنـه ال يخل
ـــد اهللا، وأنــا  محمـدًا رسـول اهللا ال يملـك لنفسـه نفعـًا وال ضـرًا، ولكـن الصـالحين عن
أطلــب مــن اهللا بــهم، فجاوبــه أن الذيــن قاتلــهم رســول اهللا مقــرون بمــا ذآـــرت، 
ــق  ومقـرون بـأن أوثانـهم ال تدبـر شـيئًا وإنمـا أرادوا الجـاه والشـفاعة. أهــ  ـــ ثـم يعل
ــان  عليـه بقولـه: أي أن مـن يطلـب الشـفاعة مـن محمـد تمامـًا آمـن يطلبـها مـن األوث
سـواء بسـواء .. هــذا هــو التحقيــق الدقيـق، واإليمـــان العميــق ))(3)، وأنــا ال أريــد 
ــــل مـــا فســره هــو لآليــة الســابقة  أن أعلــق علــى هــذا الفـهم المعــوّج، ولكـن أنق
ـــاء } وقــالوا { مــا نعبدهــم إال ليقربونــا  فيقـول (( { والذيـن اتخـذوا مـن دونـه أولي
ــــهل يوجـــد أوضـــح مـــن هـــذا  إلــى اهللا زلفــى } ليشــفعوا لــهم عنــد اهللا))(4)!؟ ف
التنـاقض، فتّبـًا لـــهذا التالعــب والتحريــف فــي ديــن اهللا عــز وجــل. وأيضــًا هــذا 
العمـل مثـل مـا حكـى اهللا عـن المشـرآين بقولـه تعـالى { ويعبـدون مـــن دون اهللا مــا 
اليضرهـم وال ينفعـهم ويقولـــون هــؤالء شــفعاؤنا عنــد اهللا قــل أتنّبئــون اهللا بمــا ال 
يعلـم فـي الســماوات وال فــي األرض ســبحانه وتعــالى عمــا يشــرآون } ( يونــس 
ـــان بحيــث ال يســع أن يقــول االنســان أنــا ال  18 )، وهـذه اآليـة مـن الوضـوح بمك
ـــفاعتها ألن اهللا يقــول { ويقولــون  أعتقـد النفـع والضـر بـهذه األضرحـة بـل أريـد ش
هـؤالء شـفعاؤنا عنـد اهللا } نفـــس الحجــة ســواء بســـواء، ومـــع ذلــك حكـــم اللـــه 
عليهـــم بـالكـــفر، ويـــقول الطبرســي فــي قـــوله تعــــالى (( { ويقولـــون هـــؤالء 
شـفعاؤنا عنـد اهللا } أخـبر سـبحانه عـــن هــؤالء الكفــار أنــهم قــالوا إنــا نعبــد هــذه 
األصنـام لتشـفع لنـا عنـد اللــه ))(5)، إذا عرفـت ذلـك فعليـك بتطبيـق نصيحـــة النبــي 
ــــا قـــال لـــه (( إذا ســـألت فاســـأل اهللا، وإذا اســـتعنت  �������������������� البــن عبــاس حينم

فاسـتعن بـاهللا ))(6)، وليـس االسـتعانة باألئمـة آمـا يدعـي الصــدر. 
ثـم يدعـي أن هـذا الشـرك هـو إجمـــاع المســلمين خــالف الوهابيــة، فللــه أبــوه مــا 
ـــك، فقــد قــال أهــل العلــم (( إن  أآذبـه! فاالجمـاع المنعقـد هـو علـى العكـس مـن ذل
مـن جعـل بينـه وبيـن اهللا وسـائط يتوآـل عليـهم ويدعوهـــم ويســألهم َآَفــَر إجماعــًا، 
ـــام الذيــن قــالوا { مــا نعبدهــم إال ليقربونــا إلــى اهللا  ألن ذلـك آفعـل عـابدي األصن
ـــن يجعــل مــن األوليــاء وســيلة وواســطة إلــى اهللا  زلفـى } ))(7)، وأخـيرًا أقـول لم
ـــوة الــّداع إذا  تمعـن بقولـه تعـالى { وإذا سـألك ِعبـادي عّنـي فـإني قريـب ُأجيـب دْع

ـــرة 186).  دعـاِن فليْسـَتجيبوا لـي ولُيؤمنـوا بـي لعلـهم َيْرشـدون } ( البق
                                                           

(2) مجمع البيان جـ5 ص (137). 

(3) هذه هي الوهابية لمحمد جواد مغنية ص (78 ، 79). 

(4) التفسير المبين لمحمد جواد ص (606). 

(5) مجمع البيان للطبرسي جـ3 سورة يونس ص (27). 

(6) جزء من حديث أخرجه الترمذي في آتاب صفة القيامة برقم (2516) وراجع صحيح الترمذي برقم (2043). 

(7) آشاف القناع للبهوتي جـ6 ص (168 ، 169) وانظر أصول مذهب الشيعة جـ2 ص (442). 



ــة:  عاشـرًا ـ بيـان معنـى حديـث افـتراق األم
ـــال فيــه رســول اللـــه (ص) (  يقـول التيجــاني (( قـرأت الحــديث الشـريف الـذي ق
ـــترقت النصــارى إلــى إثنتيــن  افـترقت بنـو إسـرائيل إلـى إحـدى وسـبعين فرقـة واف
ـــة  وسـبعين فرقـة، وسـتفترق أّمتـي إلـى ثالثـٍة وسـبعين فرقـة آلـها فـي النـار إّال فرق
واحـدة ..... والغريـب أن آـل فرقـة تّدعـي أنـها هـي وحدهـا الناجيـة وقــد جــاء فــي 
ـــا رســول اهللا؟ قــال مــن هــم علــى مــا أنــا عليــه  ذيـل الحديـث: ( قـالوا مـن هـم ي
وأصحـابي ) فـهل هنـاك فرقـــة إّال وهــي متمّســكة بالكتــاب والســنة، وهــل هنــاك 
ـــير هــذا؟ فلــو ســئل اإلمــام مــالك أو أبوحنيفــة أو اإلمــام  فرقـة إسـالمية تّدعـي غ
ــــالقرآن  الشــافعي أو أحمــد بــن حنبــل فــهل يّدعــي أي واحــد منــهم إال التمســك ب
والسـّنة الصحيحـة؟ فـهذه المذاهـب السـنية وإذا أضفنـا إليـــها الفــرق الشــيعية التــي 
آنـت اعتقـد بفاسـدها وانحرافـــها، فــها هــي االخــرى تّدعــي أيضــًا أنــها متمّســكة 
بـالقرآن والســـّنة الصحيحــة المنقولــة عــن أهــل البيــت الطــاهرين، وأهــل البيــت 
أدرى بمـا فيـه آمـا يقولـون. فـهل يمكـن أن يكـون آلـــهم علــى حــق آمــا يّدعــون؟ 
وهـذا غـير ممكـن ألّن الحديـث الشـريف يفيـــد العكــس، اللــهّم إّال إذا آــان الحديــث 
موضــوع، مكــــذوب، وهـــذا ال ســـبيل إليـــه ألن الحديـــث متواتـــر عنـــد الســـّنة 
ـــث ال معنــى لــه وال مدلــول؟ وحاشــى لرســول اهللا (ص) أن  والشـيعة، أم أّن الحدي
يقـول شـيئًا ال معنـى لـه وال مدلـول وهـو الـذي ال ينطـق عـن الـهوى وآـــل أحاديثــه 
ـــم يبــق أمامنــا إّال اإلعــتراف بــأن هنــاك فرقــة واحـــدة علــى  حكمـة وعـبر. إذا ل

ــا بقـي فـهو بـاطل ))(8)، أقـول:  الحق وم
1ـ بالنسـبة الختـالف األئمـة األربعـة فـــهو ليــس أختالفــًا فــي أصــول الديــن فــهم 
متفقـون علـى ذلـك ولكـن اختالفـهم هـــو فــي فــروع الديــن وذلــك راجــع ألســباب 
منـها تفـاوت فهمـهم للنصـوص الحــديثية إضافـة إلـى وجودهـم فـي أزمـــان متفرقــة 
فـأبو حنيفـة توفــي سـنة ( 150) هــــ ومـــالك توفــي ســنة ( 179 ) هـــ والشــافعي 
ـــي ســنة (241 ) هـــ وآــل منــهم آــان يفتــي  توفـي سـنة ( 204 ) هــ وأحمـد توف
بحسـب مـا يصلـه مـن نصـوص، لذلـك آـــان أبــو حنيفــة مــن أآــثر األئمــة فتــوى 
ـــن  لقربـه مـن عـهد الصحابـة وقلـة توفـر األحـاديث، أمـا أحمـد فكـان غـالب فتـواه م
ـــه بعكــس البــاقين،  حديـث رسـول اهللا �������������������� لتقـادم زمانـه ووصـول األحـاديث إلي
ومـن هنـا آـان اختـالف الفتـوى بينـهم، لذلـك آـان آــل واحــد منــهم يشــدد علــى 
الرجـوع للحديـث ويدعـو اتباعـه لذلـك، واالفـتراق الـــذي يشــير إليــه الحديــث هــو 

في األصــول وليـس فـي الفـروع. 
ـــاب والســنة هــي فرقــة أهــل الســنة والجماعــة،  2ـ الفرقـة الوحيـد المتمسـكة بالكت
الن الحديـث يقـول ( مـا أنـا عليـه وأصحـابي ) وال توجـد فرقــة متمســكة بمــا آــان 
عليـه، إال أهـل السـنة ولـهذا السـبب بـالذات يفتـح الرافضـة النـار علـى أهـل الســـنة، 
ـــره طعــن فــي الصحابــة، وهجــوم علــى  وآتـاب التيجـاني نفسـه مـن أولـه إلـى آخ

                                                           
(8) ثم اهتديت ص (64). 



ـــة، فبــالطبع والحــال آذلــك أن يكــون الرافضــة  أهـل السـنة بسـبب توليـهم للصحاب
من أبعــد النـاس عـن الفرقـة الناجيـة!؟ 



الحـادي عشـر ـ تحريفـه لحديـث الرسـول �������������������� والـرد عليـه فــي ذلــك: 
ـــذي بــال  يقـول التيجـاني (( ... واسـمحوا لـي أن أروي لكـم قّصـة ذلـك األعرابـي ال
ـــاء وال خجــل، ولّمــا  فـي مسـجد رسـول اهللا بحضرتـه وبحضـرة أصحابـه بـدون حي
قـام إليـه بعــض الصحـــابة شـــاهرين ســيوفهم ليقتلــوه، ونــهاهم رســول اهللا (ص) 
ومنعـهم وقـال ( دعـوة وال تزرمـــوه وهريقــوا علــى بولــه َدْلــوا مــن المــاء، إّنمــا 
ـــروا ) ومــا آــان مــن الصحابــة إّال أن  بعثتـم لتيسـروا ال لتعسـروا، لتبّشـروا ال لتنّف
ــــب بـــه  امتثلــوا أمــره، ونــادى رســول اهللا األعرابــي وأجلســه إلــى جانبــه ورّح
والطفـه وأفهمـه أن ذلـك المكـان هـو بيـت اهللا وال يمكـن تنجيســـه فأسلـــم األعرابــي 
ـــي أحســن ثيابــه وأطــهرها، وصــدق اهللا  ولـم ّيـر بعـد ذلـك إال وهــو آت المسـجد ف
العظيـم إذ يقـــول لرســوله { ولــو آنــت فظــًا غليــظ القلــب ألنفضــوا مــن حولــك 

 .(9)(({
فـأقول: الحديـث لـم يـرو بـهذا اللفـظ مطلقـًا وإنمـا بألفـاظ متقاربـــة فــرواه البخــاري 
ـــهم  عـن أبـي هريـرة قـال (( قـام أعرابـيٌّ فبـال فـي المسـجد، فتناولـه النـاس، فقـال ل
النبـي �������������������� : دعـوه وهريقـوا علـى بولـه ســـْجًال مــن مــاء، أو ذنوبــًا مــن مــاٍء، 
فإنَّمـا بعُثـم ميسِّـرين، لـــم تبعثــوا معسِّــرين ))(10)، ولكــن التيجــاني أراد أن يخفــف 
عـن بعـض جروحـه النفسـية تجـاه الصحابـة فحـّرف الروايـة وقـال ( ولمـا قـام إليـــه 
بعـض الصحابـة شـاهرين سـيوفهم ليقتلـوه )!؟ مـع أن آـــل الروايــات تخــالف هــذا 
الكـذب فقـد جـاءت هـذه الجملـة بعـدة سـياقات مثـل ( قـام عليـــه بعــض النــاس )، ( 
ـــه النــاس )، ( فقــال أصحــاب  صـاح بـه النـاس )، ( فاسـرع النـاس إليـه )، ( فتناول
ـــذه الروايــات لــم تعجــب التيجــاني فعمــد  رسـول اهللا �������������������� : َمـْه َمـْه )، ولكـن ه
لتحريــف ســياق الحديــث ليثبــت أن الصحابــة أغــالظ ليــس همــهم ســوى القتـــل 

والفتـك بالنـاس وال حـول وال قـوة إال بــاهللا. 
ـــي فأســلم (!!) ولــم يــر بعــد إال  ثـم يـهذي فيقـول أن النبـي �������������������� الطـف األعراب
ـــهرها! ســبحان اهللا وهــل األعرابــي آــافر  وهـو آت المسـجد فـي أحسـن ثيابـه وأط
ـــاء فــي روايــة أبــي داود عــن أبــي هريــرة (( أن أعرابيــًا دخــل  حتـى يسـلم؟! ج
ــــي  المســجد ورســول اهللا �������������������� جــالس فصلــى رآعتيــن ثــم قــال: اللــهم ارحمن
ومحمـدًا وال ترحـم معنـا أحـدًا، فقـال النبـي �������������������� : لقـد تحجَّـرت واِسـعًا. ثـم لــم 
يلبـث أن بـــال فــي ناحيــة المســجد، فأســرع النــاس إليــه، فنهاهـــم النبــي �������������������� 
ـــاء، أو  وقــال: إنمـا بعثتـم ميسِّـرين ولـم تبعثـوا معّسـرين، ُصبُّـوا عليـه سـْجًال مـن م
قــال ذنوبـًا مـن مـاء ))(11)، وفـي روايـة ألحمــد زاد فيـــها (( فقــام إليــه رســول اهللا 

                                                           
(9) ثم اهتديت ص (72). 

(10) صحيح البخاري آتاب الوضوء ـ باب ـ صب الماء على البول في المسجد برقم (217). 

(11) سنن أبي داود جـ1 آتاب الطهارة ـ باب ـ األرض يصيبها البول برقم (380) وراجــع صحيـح أبـي داود برقـم 
(366) وأخرجه الترمذي برقم (147). 



�������������������� فقـال: إنمـا ُبنـَي هـذا البيـت لذآـر اللــه والصـالة، وإّنـــه ال يبــال فيـــه، ثــم 
ـــه، قـــال: يقــول األعـــرابي بعـــد أن فقـــه: فقــام  دعــا بسـجل مـن مـاء فـأفرغ علي
النبـي �������������������� إلـيَّ بـأبي هـو وامـي فلـــم يســب ولــم يؤنــب ولــم يضــرب(12)))(13)، 
ـــن عــرف أن األعرابــي أصبــح يــأتي  فكيـف يّدعـي التيجـاني أنـه أسـلم؟!؟ ومـن أي

ــور!  المسـجد فـي أحسـن ثيابـه وأطـهرها؟! يـا اهللا ويقولـون دآت
الثاني عشر ـ طعنه بعبــد اهللا بـن عمـر والـرد عليـه فـي ذلـك:  

يقـول التيجـاني (( ... أو عــن عبــد اهللا بــن عمــر وهــو أيضــًا مــن البعيديــن عــن 
ـــى ذلــك وآــان يحــدث أن  اإلمـام علـي وقـد رفـض مبايعتـه بعدمـا أجمـع النـاس عل
ـــاضل والنــاس بعــد  أفضـل النـاس بعـد النبـي أبـو بكـر ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم ال تف
ذلـك سواسـية يعنـي هـذا الحديـــث أن عبــد اهللا بــن عمــر جعــل اإلمــام علــي مــن 
سـوقة النـاس آـأي شـخص عـادي ليـس لـه فضـــل وال فضيلــة. فــأين عبــد اهللا بــن 
ـــم يــرد فــي أحــد مــن  عمـر مـن الحقـائق التـي ذآرهـا أعـالم األمـة وأئمتـها بأنـه ل
الصحابـة باألسـانيد الحسـان مـا جـاء فـي علـي بـن أبـــي طــالب، وهــل أن عبــد اهللا 
ـــر لــم يســمع بفضيلــة واحــدة لعلــي؟ بلــى واهللا لقــد ســمع ووعــى ولكــّن  بـن عم
السياسـة ومـا أدراك مـا السياســـة فــهي تقلــب الحقــائق وتصنــع االعــاجيب ))(14). 

فــأقول: 
1ـ التيجـاني يشـّنع علـى الصحـابي ابـن عمـــر لمجــرد روايتــه هــذه الروايــة التــي 
ـــاديث ويحلــل اخــرى!  اعتبرهـا طعنـًا فـي علـّي، ولـم ينتبـه لنفسـه وهـو يحـّرف أح
ـــريف، أمــا  لمجـرد أنـها تمـدح بعـض الصحابـة، وال شـك اّن هدفـه نبيـل وقصـده ش
ـــي  الصحــابي ابــن عمــر فقصــده الطعــن فــي علــّي ووضــع أحــاديث مكذوبــة ف

فضـائل أبـي بكـر فمرحـى بالضاللــة! 
2ـ لـم يقصـد ابـن عمـر أبـدًا الطعـن فـي علــّي أو جعلــه بــدون فضيلــة ولكنــه فــي 
ـــة  الحديــث المذآــورة قّيــده (( الخيريــة المذآــورة واألفضليــة بمــا يتعلــق بالخالف
ــر  وذلـك فيمـا أخــرجه ابـن عسـاآر عـن عبــد اهللا بـن يسـار عـن سـالم عـن ابـن عم
ـــر  قـال ( إنكـم لتعلمـون أّنـا آنــا نقـول علـى عـهد رسـول اهللا �������������������� أبـو بكـر وعم
ــــق عبيــد اهللا  وعثمـان، يعنـي فـي الخالفـة ) وآــذا فـي أصــل الحــديث. ومــن طري
عـن نـافع عـن ابـن عمـر ((آنـا نقـــول فــي عــهد رســول اهللا �������������������� : مــن يكــون 
أولـى النـاس بـهذا األمـر؟ فنقـول أبـو بكـر ثـم عمــــر ))(15)، وإال إذا آـــان ال يـــرى 
ــــروي عــن النبــي �������������������� أنــه قـــال (( الحســـن والحســـين  لــه فضــيلة فكــيف ي
سـيدا شـــباب أهــل الجنــة وأبوهمــا خــير منــهما ))(16)، إضافــة إلــى مــا أخرجــه 

                                                           
(12) ولم يقل: ولم يقتل!. 

(13) المسند جـ3 برقم (10538) ص (572) مسند أبي هريرة. 

(14) ثــم اهتديــــت ص (141 ، 142). 

ــــ7 ص (21).  (15) فتـح البـاري ج

(16) سـنن ابـن ماجـة ـ بـاب ـ فضـائل أصحـاب الرسـول صلـى اهللا عليـــه وســلم برقــم (118) وراجــع صحيــح 

ــم (96).  ابـن ماجـة لأللبـاني برق



ـــدة قــال (( جــاء رجــل إلــى ابــن عمــر، فســأله عــن  البخـاري عـن سـعد بـن عبي
عثمـان، فذآـــر عــن محاســن عملــه، قــال: لعــّل ذاك يســوُؤك؟ قــال: نعــم، قــال: 
فـأرغم اهللا أنـف، ثـم سـأله عـن علــّي فذآــر محاســن عملــه، قــال: هــو ذاك بيتــه، 
ـــّل ذاك يســوُؤك؟ قــال: نعــم، فــأرغم اهللا  أوسـط بيـوت النبـي �������������������� ، ثـم قـال: لع
بـأنفك، انطلـق فاْجـَهد َعَلـيَّ ّجـــْهدك ))(17)، ووقــع فــي روايــة عطــاء المذآــورة (( 
ـــن عمــر: أبغضــك اهللا تعــالى ))(18)!  قـال: فقـال الرجـل: فـإني أبغضـه، فقـال لـه اب
وقـول عمـر أن بيتـه أوسـط بيـوت النبـي �������������������� : أي أحسـنها بنــاء(19)، فــهل مثــل 
هـذه الروايـات تـدل علـى أن ابـن عمـر ال يـرى الفضــائل لعلــي؟! ولكــن التيجــاني 

ال ينظـر إال بعيـن واحـدة فـال يـرى إال المطــاعن! 
3ـ وللتدليـل علـى فضـل ابـن عمـــر ومكانتــه وتقــواه فقــد ذآــره محــدث اإلماميــة 
عباسـي القمـي فـي آتابـه الكنـى واأللقـاب معّرفـــًا بــه فقــال (( عبــد اهللا ابــن عمــر 
ـــبر فــي االســتيعاب آــان (رض ) ـ أي رضــي  صحـابي معـروف قـال ابـن عبـد ال
اهللا عنـه! ـ مـن أهـل الـورع والعلـم وآـان آثـير االتبـــاع آلثــار رســول اهللا �������������������� 
شـديد التحـري واالحتيـاط والتوقـي فـي فتـواه وآـل مـا يـأخذ بـه نفســـه، وآــان بعــد 
ـــر إن اخــاك  موتـه مولعـًا بـالحج وقـال رسـول اهللا �������������������� لزوجـه حفصـة بنـت عم
عبـد اهللا رجـل صـالح لوآـان يقـوم مـن الليـل فمـا تـرك ابـن عمـر قيـام الليــل...))(20) 
، وهـذا اإلمـام إبـن بابويـه القمـي يحتـج بروايـات ابـن عمـــر فــي آتابــه ( الخصــال 
ـــو ابــن عمــر فــي نظــر اإلماميــة اإلثنــي  )(21) مسـلمًا بـه وآذلـك المحقـق، فـهذا ه

عشرية!؟   

                                                           
(17) صحيح البخاري آتاب الفضائل ـ باب ـ فضائل علي برقم (3501). 

(18) الفتح جـ7 ص (91) وانظر خصائص علي ص (104 ، 105) وقال المحقق: صحيح. 

(19) المصدر السابق جـ7 ص (91). 

(20) الكنى واأللقاب للقمي جـ1 ص (363) ط. مكتبة الصدر ـ طهران. 

(21) الخصال ص (29، 31، 67، 72، 163، 184، 191 ). 



ــــة المنقلبيـــن بالصحابـــة الشـــاآرين  الثـــالث عشــر ـ ادعـــاؤه استبـــدال الصحاب
ــه فـي ذلـك:   والرد علي

ــــهم أمثـــال معاويـــة   يقــول التيجــاني (( وأبدلــت الصحابــة المنقلبيــن علــى أعقاب
ـــب األحبــار  وعمـرو بـن العـاص، والمغـيرة بـن شـعبة وأبـي هريـرة وعكرمـة وآع
وغـيرهم بالصحابـة الشـــاآرين الذيــن لــم ينقضــوا عــهد النبــي أمثــال عمــار بــن 
ياسـر وســـلمان الفارســي وأبــي ذر الغفــاري والمقــداد بــن األســود وخزيمــة بــن 
ثـابت ذو الشـهادتين وُأبـي بـــن آعــب وغــيرهم والحمــد هللا علــى هــذا اإلســتبصار 

))(1)؟؟  
فـأقول: مـاهو ذنـب معاويـة حتـى يصبـح منقلبـًا علـى عقبيـه؟ وهـــو الــذي صالحــه 
ـــام المعصــوم وســّلمه الخالفــة! ومــا هــو ذنــب عمــرو بــن العــاص  الحسـن اإلم
أيضـًا؟ فـإن آـان بسـبب وقوفـه بجـانب معاويـة فـهو الـذي أصبـح الخليفـــة المرشــح 
ـــي الحقيقــة لســت  مـن قبـل الحسـن والحسـين، فمـا يلحـق معاويـة يلحـق عمـرو، وف
ــــار؟! فـــإن  أدري مــا ســبب انقــالب المغــيرة بــن شــعبة وعكرمــة وآعــب األحب
ــم يذآـر قـدح فـي هـؤالء الثالثـة ولكـن علـى مـايبدو انـه جعـل مـن حديـث  التيجاني ل
ـــه مــن الصحابــة! وال يذآــر ســبب إنقــالب  اإلنقـالب بابـًا يلقـي فيـه مـن ال يعجب
ـــه  هـؤالء الصحابـة ليكشـف حقيقـة تحاملـه علـى خـير النـاس، وأمـا أبـو هريـرة فذنب
ـــده آــاٍف النقالبــه، وأتــرك  الوحيـد أنـه يـروي فضـائل أبـو بكـر وعمـر، وهـذا وح

ــة!  للقـارئ التعليـق علـى ماسـبق ليقـرر بنفسـه حقيقـة الهدايـة التيجاني
الرابــع عشــر ـ تعــريف التيجــاني لمصطلـح أهـل السـنة والجماعـــة بــــ( معاويــة 

) والرد عليه فــي ذلـك:  
يقـول التيجـاني (( ... مـن أطلـق مصطلـح أهـل السـنة والجماعـة؟! لقــد بحثــت فــي 
ــى  التـاريخ فلـم أجـد إال أنـهم اتفقـوا علـى تسـمية العـام الـذي اسـتولى فيـه معاويـة عل
الحكـم بعـام الجماعـة وذلـك أن األمـة انقسـمت بعـد مقتـل عثمـان إلـى قسـمين شــيعة 
علـي وأتبـاع معاويـة ولمـا استشـهد اإلمـام علـي واسـتولى معاويـة علـى الحكـم بعـــد 
الصلـح الـذي أبرمـه مـع اإلمـام الحسـن وأصبـح معاويـة هـو أمـير المؤمنيـن ُســـمَِّي 
ـــأهل الســنة والجماعــة داّلــة علــى اتبــاع  ذلـك العـام بعـام الجماعـة، إذًا فالتسـمية ب
ـــأقول:  سـنة معاويـة واإلجتمـاع عليـه وليسـت تعنـي اتبـاع سـنة رسـول اهللا ))(2)، ف

  
السـنة تعـّرف باللغـة: بأنـها الطريقـة والسـيرة، وأمـا الجماعـة فتعـّرف: بأنـها ضـــد 
ـــح الســنة والجماعــة، وأمــا التعريــف  التفرقـة، فـهذا هـو التعريـف اللغـوي لمصطل
ــــه اعتقـــادًا  االصطالحــي، فالســنة: هــي مــا آــان عليــه النبــي �������������������� وأصحاب
ـــل  واقتصــادًا، وقــوًال وعمــًال(3)، ويعرفــها ابــن حــزم فيقــول (( وأهــل الســنة أه
الحـق، ومـن عداهـم فـأهل البدعـة، فإنـهم الصحابـة رضـــي اهللا عنــهم، ومــن ســلك 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (133). 

(2) ثم اهتديت ص (170 ، 171). 

(3) منهج اإلستدالل على مسائل اإلعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي جـ1 ص (28). 



نهجـهم مـن خيـار التـابعين رحمـة اهللا عليـهم، ثـــم أصحــاب الحديــث ومــن اتبعــهم 
مـن الفقـهاء جيـًال فجيـًال إلـى يومنـا هــذا، ومـن اقتـدى بـهم مـن العـــوام فــي شــرق 
األرض وغربــها رحمــة اهللا عليــهم ))(4)،إذن فــأهل الســنة هــــم المتبعـــون لســـنة 
النبــي �������������������� ، وأمــا معنــى الجماعــة االصطالحــي: هــــي الجماعـــة المتابعـــة 
ـــة، آمــا بّيــن النبـــي �������������������� هـــذه الحقيقــة  للحـق والمقصـود بـها جماعـة الصحاب
حينمـا سـئل عـن الفرقـــة الناجيــة فقــال (( مــا أنــا عليــه وأصحـــابي))(5)وجــاءت 
صريحـة فـي الروايـة األخـــرى بقولــه �������������������� (( هــي الجماعــة ))(6)، لذلــك قــال 
ـــاء األمــر بلــزوم الجماعــة، فــالمراد بــه لــزوم  أبـو شـامة رحمـه اهللا (( وحيـث ج
ـــق  الحــق واتباعــه، وإن آــان المتمســك بــالحق قليــًال والمخــالف آثــيرًا، ألن الح
الـذي آـانت عليـه الجماعـة األولـى مـن النبـي �������������������� وأصحابـه رضـــي اهللا عنــهم  
ــه  وال ينظـر إلـى آثــرة أهــل البـاطل بعدهـم ))(7)، فالجماعـة هـو اتبـاع مـا آـان علي
ـــان وحــده  النبـي �������������������� وأصحابـه مـن الحـق فمـن اتبعـها فـهو علـى الحـق ولـو آ
لذلــك قــال ابــن مســعود (( ... إن الجماعــة مــا وافــق الحــق، وإن آنــت وحـــدك 
ــــه  ))(8)، إذن فالســنة : هــي اتبــاع الكتــاب والســنة والجماعــة: هــي مــاأجمع علي
الصحابـة (( فمـن قـال بالكتـاب والسـنة واإلجمـاع آـان مـن أهــل الســنة والجماعــة 
ــــاء  ))(9) فــهذا هــو تعريــف أهــل الســنة لمصطلــح أهــل الســنة والجماعــة، فادع
ـــة التــي ســّنها لســب علــّي يــدل علــى  التيجـاني أن السـنة المتبعـة هـي سـنة معاوي

ــاضح!  آذبـه الفـاضح وجهلـه الن
ـــى األئمــة االثنــي  الخـامس عشـر ـ ادعـاء التيجـاني أن النبـي �������������������� قـد نـص عل

ــك:  عشـرية بعددهـم وأسـمائهم والـرد عليـه فـي ذل
يقـول التيجـاني (( آيـف تقلـدون أئمـة نّصبتـهم الدولــة األمويــة أو الدولــة العباســية 
ــــم  ألمـــور سياســـية وتـــترآون األئمـــة الذيـــن نـــص عليـــهم رســـول اهللا بعدده
ـــدون مــن لــم يعـــرف النبــي حـــق معرفتــه وتــترآون بــاب  وبأسـمائهم. آيـف تقل
مدينـة العلــم ومـن آـان منـه بمنــزلة هــارون مـن موسـى ـ ثـم يشـير بالـهامش إلـــى 

ــأقول:  البخــاري وينـابيع المـودة ))(1)، ف
ـــن جــابر بــن ســُمرة  1ـ يشـير التيجـاني بتعيينـه العـدد إلـى مـا أخرجـه البخـاري ع
ـــال آلمــة لــم  قـال: سـمعت رسـول اهللا �������������������� يقـول (( يكـون اثنـا عشـر أمـيرًا، فق

                                                           
(4) الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم جـ2 ص (271). 

(5) سنن الترمذي آتاب اإليمان ـ باب ـ ما جاء في افتراق هذه األمة برقم (2641) جـ5 ، وراجع صحيح الــترمذي 

برقم (2129). 
(6) سنن ابن ماجة آتاب الفتن ـ باب ـ باب افتراق األمم برقم (3992) و (3993) جـ2 ، وراجع صحيــح ابـن ماجـة 

رقم (3226) (3227). 
(7) الباعث على انكار البدع والحوادث ألبي شامة ص (91) وانظر منهج األستدالل جـ1 ص (39). 

(8) المصدر السابق ص (92). 

(9) مجموع الفتاوى جـ3 ص (346). 

(1) ثم اهتديت ص (170). 



أســمعها، فقــال أبــي: إنــه قــال: آلــهم مــــن قريـــش ))(2)، والعجيـــب أن يســـتدل 
التيجـاني بـهذا الحديـث الـذي هـو مـن أعظـــم األدلــة ضــده!؟ ألنــه يقصــد باألئمــة 
ـــن هــؤالء  االثنـي عشـرة أوالد علـّي، والمعلـوم المتفـق عليـه أنـه لـم يصبـح أحـدًا م
ــة،  أمـيرًا، اللـهم إال علـي بـن أبـي طـالب، وحتـى الحسـن تنـازل عـن اإلمـارة لمعاوي
وبقيــة االنثــي عشــرة توّفــوا قبــل أن يصبــح أحــٌد منــهم أمــيرًا! فكيــــف يجعـــل 
ـــًال لــه؟ بــل هــو دليــل ألهــل الســنة فــإن االمــراء  التيجـاني مـن هـذا الحديـث دلي
ـــارة وهــم أيضــًا  وأولـهم الخلفـاء األربعـة آـانوا مـن قريـش وقـد تولـى غـيرهم اإلم
ـــي اإلمــارة إثنــا  مـن قريـش، مثـل معاويـة، وعلـى أقـل تقديـر نقـول أنـه ال بـد أن يل
ـــد بــهم  عشـر أمـيرًا آمـا اخـبر بذلـك النبـي �������������������� ، ولكـن مـن االسـتحالة أن يقص
األئمـة الذيـن يتشـبث بـهم الرافضـــة، ألنــهم جميعــًا توّفــوا اللــهم إال آخرهــم وهــو 
ـــذي دخــل الســرداب وهــو ابــن الخمــس ســنوات،  محمـد بـن الحسـن العسـكري ال
ـــا أن نحــدد العــدد  وسـيخرج فـي وقـت معلـوم آمـا يزعـم أهـل الرفـض ثـم لـو أردن
ـــهذا ال يتوافــق مــع اعتقــاد الرافضــة الذيــن يدعــون أن أول  بـإثني عشـرة أمـيرًا ف
األئمـة االثنـا عشـر هـو علـّي، وعلـى ذلـــك ســيصبح العــدد ثالثــة عشــر أمــيرًا!؟ 
وليـس إثنـي عشـــر وهــذا مــا يؤآــده إمامــهم الطبرســي الــذي يــروي فــي آتابــه 
الحجـة لـدى االماميـة ( إعـالم الـــورى بــأعالم الــهدى ) (( عــن أبــي جعفــر عــن 
ـــن يديــها  جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري قـال: دخلـت علـى فاطمـة عليـها السـالم وبي
لـوح فيـه أسـماء األوصيـاء مـن ولدهـا، فعـددت اثنـــى عشــر آخرهــم القــائم ثالثــة 
ـــة منــهم علــّي ))(3)، ويــروي عــن زرارة قــال (( ســمعت أبــا  منـهم محمـد وأربع
ـــد رســول  جعفـر عليـه السـالم يقـول: مـن آل محمـد اثنـا عشـر آّلـهم محـّدث مـن ول
اللــه �������������������� وولـد علــّي بـن أبـــي طــالب عليــه الســالم فرســول اهللا وعلــّي همــا 
الوالــدان ))(4)!؟ وعلــى ذلــك فــأوصي الرافضــة أن يغــّيروا التســــمية، فيســـّمون 
ــــيصبح  أنفســهم اإلمـــامية الثــالث عشــرية؟؟!! بــدًال مــن االثنــي عشــرية وإال س

منهجـهم بخـالف معتقدهـــم!؟ 
2ـ أمـا أن الرسـول �������������������� نـص علـى األئمـة وعيـن أســـماءهم فكــذب ظــاهر فلــم 
ــك بدليـل صحيـح، أمـا عـزوه إلـى ينـابيع المـودة فـهذا آتـاب للرافضـة وهـو  يثبت ذل
ليــس حجــة عندنــا ألن الرافضــة يــأتون بأدلــة مــا أنــزل اهللا بــها مــن ســــلطان، 
فيجعلونـها أدلـــة ال تقبــل الــرد إضافــة إلــى أنــه يلــزم مــن تعييــن النبــي �������������������� 
لعددهـم مـــن طــرق أهــل الســنة أن يعيــن  أســماءهم أيضــًا، وآتــب أهــل الســنة 
ـــإن لــم تجــدوا فــاعلموا أن هــذه  منتشـرة فاتونـا بدليـل واحـد يعيـن هـذه األسـماء، ف
الدعـوى باطلـة ثـم أقـول أنتـم أيـها الشـيعة مختلفـون فـي تعييـن أسـماء األئمـة فقســـم 

                                                           
(2) صحيح البخاري آتاب األحكام ـ بــاب ـ اإلسـتخالف برقـم (6796) ومسـلم مـع الشـرح آتـاب األمـارة ـ بـاب ـ 

الناس تبع لقريش برقم (1821). 
ـــي ذآــر بعــض اإلخبــار التــي جــاءت  (3) إعـالم الـورى ألبـي الفضـل الطبرسـي ص (366) الفصـل الثـاني ف

ــق الشـيعة اإلماميـة فـي النـص علـى امامـة األثنـي عشـر مـن آل محمـد عليـهم السـالم (!).  من طري
(4) المصـدر السـابق ص (369) النصـوص الـواردة علـى األئمـــة اإلثنــي عشــر . 



منكـم يجعلونـها فـي أوالد الحسـين إلـى جعفـر، ثـم ينقسـمون ففرقـــة تجعــل اإلمامــة 
في موســى بـن جعفـر وهـي اإلماميـة وفرقـة تنقـل اإلمامـة إلـى إسـماعيل بـن جعفـر 
وهـي االسـماعيلية، وفرقـة أخـــرى تجعلــها فــي محمــد بــن الحنيفيــة وهلــم جــرا، 
ــــي ليعلـــم مـــدى  ويكفــي القــارئ الرجــوع إلــى آتــاب ( فــرق الشــيعة ) للنوبخت
تخّبطـهم فـي ذلـك، فادعـــاء التيجــاني أن الرســول �������������������� قــد نــص علــى األئمــة 

ــه.  بأسـمائهم حجـة متهافت
ـــاء التيجــاني بــأن الصحابــة قتلــوا عليــًا والــرد عليــه فــي  السـادس عشـر ـ ادع

ذلك:  
ـــاب موســى قــد تــآمروا علــى هــارون وآــادوا  يقـول التيجـاني (( فـإذا آـان اصح
ـــه وتتبعــوا أوالده وشــيعته تحــت  يقتلونـه، فـإن بعـض أصحـاب محمـد قتلـوا هارون
ـــماءهم مــن الديــوان ومنعــوا أن يتســمى أحــد بإســمه  آـل حجـر ومـدر ومحـوا أس

))(5)!؟ 
فـأقول: هـل يوجـد آتـاب يذآـر بـأن الصحابـة قتلـوا عليـًا؟! سـبحان اهللا آيـف يصــل 
ــــاريخ، المعـــروف عنـــد الشـــيعة  الجــهل بأصحابــه إلــى أن يخــالفوا الواقــع والت
والسـنة أن الذيـن قتلـــوا عليــًا هــم طائفــة الخــوارج وعلــى يــد ابــن ملجــم، فــهل 
ــوا  الخـوارج أصبحـوا جـزء مـن الصحابـة فـي نظـر التيجـاني؟! أمـا قولـه بأنـهم منع
ـــه طربــًا، وال أســتطيع القــول تعليقــًا علــى  أن يتسـمى أحـد باسـمه فمـن أآـثر أقوال

ذلـك إال طلـب السـالمة مـن الهدايـة التيجانيـة المزعومـــة!! 
السـابع عشـر ـ تحريفـه لحديـث النبـي �������������������� وبيـــان ذلــك: 

يقــول التيجــاني (( وإذا آــان بعــض الصحابــة األوليـــن غـــير ثقـــات فـــي نقـــل 
ـــون منــها مــا ال يتماشــى وأهواءهــم وخصوصــًا  األحـاديث النبويـة الشـريفة فيبطل
إذا آـانت هـذه األحـاديث مـــن الوصايــا التــي أوصــى بــها رســول اهللا (ص) عنــد 
ـــاري ومســلم بــأن رســول اهللا أوصــى عنــد موتــه بثــالث:  وفاتـه فقـد اخـرج البخ
ـــا آنــت أجــيزهم  أخرجـوا المشـرآين مـن جــزيرة العـرب ـ اجـيزوا الوفــد بنحـو م
ـــل أن الصحابــة الحــاضرين الذيــن  ... ثـم يقـول الـراوي: ونسـيت الثالثـة، فـهل يعق
سـمعوا وصايـا الرسـول الثالثـــة عنــد موتــه ينســون الوصيــة الثالثــة وهــم الذيــن 
ـــرًة واحــدة؟ آــال ولكــن  آـانوا يحفظـون القصـائد الشـعرية الطويلـة بعـد سـماعها م
ـــة أخــرى مــن  السياسـة هـي التـي أجبرتـهم علـى نسـيانها وعـدم ذآرهـا، إنـها مهزل
مــهازل هــؤالء الصحابــة، وألن الوصيــة األولــى لرســول اهللا آــانت بــــال شـــك 

استخالف على بــن أبـي طـالب فلـم يذآرهـا الـراوي ))(6)، فـأقول: 
ــس،  1ـ هـذا الحديـث هـو جـزء مـن الحديـث الـذي يسـميه التيجـاني رزيـة يـوم الخمي
ونْقـل هـذا الجـزء هنـا وعـدم ذآـره فـي البحـث المذآـــور يظــهر بوضــوح تالعــب 
هـذا التيجـاني بـالحديث إذ أن هـذا الجـزء المذآـــور هنــا يبيــن أن الرســول �������������������� 

                                                           
(5) ثم اهتديت ص (107 ـ 108). 

(6) ثم اهتديت ص (163 ـ 164). 



ـــرد الصحابــة مــن عنــده، واألهــم مــن ذلــك أنــه أوصــى الصحابــة بــهذه  لـم يط
الوصايـا بعدمـا توقـف عـن آتابـة الكتـاب الـذي لـن يضلــوا بعــده أبــدًا، وهــذا مــن 
ـــبيل اإللــزام، إنمــا  أوضـح الدالئـل علـى أن الكتـاب الـذي أراد آتابتـه ليـس علـى س

على ســبيل االختيـار وهـو موافـق لـرأي عمـر(7).  
ـــو ســعيد بــن جبــير، وفــي روايــة ( وســكت عــن  2ـ القـائل ( ونسـيت الثالثـة ) ه
ـــيتها )، والســاآت هــو ابــن عبــاس والناســي هــو ســعيد بــن  الثالثـة أو قالـها فانس
ـــوم فقولــه ( فــهل يعقــل أن الصحابــة  جبـير وهـو ليـس مـن الصحابـة آمـا هـو معل
ـــمعوا وصايــا الرســول الثالثــة عنــد موتــه ينســون الوصيــة  الحـاضرين الذيـن س
ـــوا الحديــث إنمــا الــذي روى  الثالثـة ) ال تـدل إال علـى جهلـه ألن الصحابـة لـم ينس
ـــل الصحابــة مســؤولية نســيان  الحديـث عـن الصحابـة هـو الـذي نسـيها فكيـف يحمِّ
ــزءًا  أحـد الـرواة لجـزء مـن الحديـث، ثـم لـو فرضنـا أن أحـدًا مـن الصحابـة نسـي ج
ـــابي مثــل أي إنســان  مـن الحديـث أو حتـى حديثـًا فـهل هـذا أمـر مسـتغرب؟ فالصح
ـــك، ولكــن آمــا قلــت ســابقًا،  يتذّآـر االمـر وينسـاه، وليـس هـو فـي عصمـة مـن ذل
العصمـة التـي أوقعـها التيجـاني علـى علـــّي وبنيــه، جعلتــه يظــن أّن آــل خطــأ أو 
ــة  نسـيان أو حتـى هفـوة تقـع مـن صحـابي علـى أنـها جريمـة وقـدح، فنسـأل اهللا النقم

لعقدة العصمة لـدى الرافضـة! 
ـــى مخالفتــهم  الثـامن عشـر ـ ادعـاء التيجـاني بـأن اختـالف األئمـة األربعـة يـدل عل

ــرد عليـه فـي ذلـك:   للقرآن والسنة وال
يقـول التيجـاني (( وبمـا أن المذاهـب األربعـة فيـها اختـالف آثـير فليسـت مـــن عنــد 

ــول:   اهللا وال مـن عنـد رسـوله ألن الرسـول ال ينـاقض القـرآن ))(8)،  أق
ال أريــد الدفــاع عــن األئمــة األربعــة رحمــــهم اهللا، وإظـــهار ســـبب إختالفاتـــهم 
ـــدل علــى أنــها  الفقهيـة هنـا، ولكنـي أريـد التعليـق علـى قولـه أن اختالفـات األئمـة ي
ــــد اهللا وعنـــد رسولـــه �������������������� ؟؟ فــأقول للتيجــاني إذا آــان األمــر  ليسـت مـن عن
ـــة االثنــي عشــرية أبــو جعفــر الطوســي،  آذلـك فسـأضطر لنقـل آـالم شـيخ الطائف
والـذي يثبـت فيـه أن االختـالف فـي مذهـب االثنـــي عشــرية فــاق اختــالف األئمــة 
ــا  األربعـة أنفسـهم فيقـول فـي آتابـه ( عـدة األصـول ) مـا نّصـه ((... وقـد ذآـرت م
ــــص  ورد عنــهم ـ أي األئمــة ـ عليــهم الســالم مــن األحــاديث المختلفــة التــي تخت
ـــابي تــهذيب األحكــام مــا يزيــد  بالفقـه فـي آتـابي المعـروف باالسـتبصار، وفـي آت
علـى خمسـة آالف حــديث، وذآـرت فـي أآثرهـا اختـالف الطائفـة فـي العمـــل بــها، 
ـــي األحكــام وجـــدته  وذلـك أشـهر مــن أن يخفـى حتــى أنـك لـو تـأملت اختالفـهم ف
ــــالك ))(9)!!؟ فـــأهنئ التيجـــاني  يزيــد علــى اختــالف أبـــي حنيفــة والشــافعي وم
لهدايتـه إلـى مذهـب ليـس مـن عنـد اللــه وال مـن عنـد رسـوله �������������������� حسـب فهمـــه 

المتفلسـف لإلختـالف الفقـــهي. 
                                                           

(7) أرجو مراجعة الكتاب ص (33) لألهمية. 

(8) ثم اهتديت ص (127). 

(9) عدة األصول للطوسي جـ1 ص (356 ـ 357) ط. سيد الشهداء، نشر مؤسسة آل البيت ـ النجف. 



وأخيـــــرًا ـ الـرد عليـه فـي مبحـث ( هـدى الحــق ): 
يذآـر التيجـاني فـي هـذا المبحـث قصـة طويلـة(1) ملخصـــها أن عشــيرتان تكتشــفان 
أن أحــد أفرادهــا تــزوج امــرأة مــن العشــيرة األخــرى قــد أرضعتــهما مرضعـــة 
واحـدة؟ فـأحدث ذلـك األمـر صدمـــة، وبحــث األهــالي عــن حــلٍّ لــهذه المصيبــة، 
فذهبـوا إلـى الكثـير مـن الفقـهاء الذيـن أفتوهـــم بحرمــة هــذا الــزواج حتــى وقعــوا 
ـــن أبــي طــالب  علـى ( العّالمـة ) التيجـاني، الـذي حـل هـذا االشـكال بفتـوى لعلـّي ب
زعـم فيـها أن عليـًا يحــّرم الــزواج إذا بلغــت الرضاعــة خمــس عشــرة رضعــة!؟ 
ـــة علــى  وبعدهـا تعـرض لمحاآمـة القضـاة بسـبب هـذه الفتـوى، ثـم أظـهر لـهم األدل
ـــنة أيضــًا! فحــل هــذه المعضلــة،  صـدق دعـواه مـن آتـب الشـيعة، ومـن آتـب الس
وخـرج منـها ظـافرًا منتصـرًا، ودون الخـوض فـي صـدق هـذه القصـــة أو آذبــها، 

أقــول: 
1ـ اختلـف فقـهاء أهـل السـنة فـي عـدد الرضعـات التـي تحـّرم ذلـك فقـــالت طائفــة، 
ـــد وفتــوى عائشــة  التحريـم بخمـس رضعـات وهـو قـول الشـافعي وروايـة عـن أحم
وعبـد اهللا بـن الزبـير واسـحاق وابـن مسـعود وعطـاء وطـاووس، وقسـم حـّرم قليـــل 
الرضـاع وآثـيره ولـم يفـّرق بينـهما، وهـــو قــول علــّي بــن أبــي طــالب (!) وابــن 
عبــاس وابــن المســيب والحســن ومكحــول والزهــــري وقتـــادة والحكـــم وحمـــاد 
ـــم يــرى التحريــم إال بثــالث رضعــات  ومـالك واألوزاعـي والثـوري والليـث، وقس
ـــو ثــور وأبــو عبيــد وداود وروايــة عــن وغــيرهم(2)، والصحيــح إن  وهـو وقـل أب
شـاء اهللا أنـه ال يحـرم الرضـاع إال فـوق خمـس رضعـــات لمــا ثبــت فــي الصحيــح 
ـــات معلومــات  عـن عائشـة أنـها قـالت (( آـان فيمـا أنـزل مـن القـرآن: عشـر رضع
ـــا ُيقــرُأ  ُيحِّرمـَن، ثـم ُنسـْخَن بخمـس معلومـات، فُتُوفِّـَي رسـول اهللا �������������������� وُهـنَّ فيم

من القرآن ))(3).   
ـــي بمــا يالئــم أهــواء الســلطة الحاآمــة(4) فــهذا  2ـ أمـا ادعـاؤه أن اإلمـام مـالك يفت
ــل واحـد علـى ذلـك وأّنـى لـه ذلـك، ولـو قلـد أحـد اإلمـام مـالك فـال  آذب فلم يأت بدلي
يعتبر هذا قدح فيــه ألنـه لـم يـأمر أحـدًا بتقليـده وثبـت عنـه أنـه قـال (( إنمـا أنـا بشـر 
أخطـئ وأصيـب، فـانظروا فـي رأيـي، فكـل مـا وافـق الكتـاب والسـنة فخـذوه، وآــل 

مـا لـم يوافـق الكتـاب والسـنة فــاترآوه ))(5).  
3ـ أمــا ادعــاؤه أن عليــًا يحــــرم الـــزواج إذا بلغـــت الرضاعـــة خمـــس عشـــرة 
ـــيِّ، ألن الثــابت أن عليــًا يــري أن قليــل الرضــاع مثــل  رضعـة(6) فكـذب علـى عل
آثـيره فـي التحريـم، وهـذا القـول الشـاذ لـم يقـل بـــه احــد مــن أهــل العلــم إطالقــًا، 

                                                           
(1) ثم اهتديت ص (176ـ 184) مبحث هدى الحق. 

ــــلم مـــع الشـــرح جــــ10 ص (44 ـ 46) وبدايـــة  (2) راجــع فــي ذلــك المغنــي جـــ11 ص (310 ـ 312 ) ومس

ــــ3 ص (64 ـ 66).  المجتـهد البـن رشـد ج
(3) مسـلم مـع الشـرح آتـاب الرضـاع ـ بـاب ـ التحريـم بخمـس رضعـــات برقــم (1452). 

(4) ثـم اهتديـــت ص (178). 

(5) معنـى قـول اإلمـام ص (105) مـن ضمـن مجموعـة الرسـائل المنيريـــة جـــ2 . 

(6) ثـم اهتديـــت ص (179). 



ــــذا تخّبطـــًا عجيبـــًا، فـــيروي  ولكــن الرافضــة االثـــني عشــرية تخّبطـــوا فــي ه
الطوسـي فـي آتابـه ( تـــهذيب األحكــام ) ـ وهــو أحــد الكتــب األربعــة التــي تمثــل 
ـــيروي جــواز العشــر  أصـول وفـروع مذهـب االثنـي عشـرية ـ روايـات متناقضـة ف
رضعـات، فعـن عبيـد بـن زرارة قـال (( قلـــت ألبــي عبــد اهللا (ع): إنــا أهــل بيــت 
آثـير، فربمـا آـان الفـرح والحـزن يجتمـع فيـــه الرجــال والنســاء، فربمــا اســتحيت 
المـرأة أن تكشـف رأسـها عنـد الرجـل الـذي بينـها وبينـه الرضـــاع، وربمــا اســتحيا 
ـــت اللحــم  الرجـل أن ينظـر إلـى ذلـك، فمـا الـذي يحـرم مـن الرضـاع؟ فقـال: مـا أنب
ـــدم؟ فقــال: آــان يقــال: عشــُر رضعــات،  والـدم، فقلـت: فمـا الـذي ُينبـت اللحـم وال
قلـت: فـهل يحـرم بعشـر رضعـات؟ فقـال: دع ذا، وقـال: مـا يحـرم مـن النسـب فــهو 
يحـرم مـن الرضـــاع ))(7)، ويــروى عــن أبــي عبــد اهللا (ع) قــال ((ال يحــرم مــن 
ـــم، فأمــا الرضعــة والرضعتــان والثــالث ـ  الرضـاع إال مـا شـد العظـم وأنبـت اللح
ــــروي أن العشـــر ال  حتــى بلــغ عشــرًا ـ إذا آــنَّ متفرقــات فــال بــأس ))(8)، ثــم ي
تحـرم، بـل الخمـس عشـر ال تحـرم أيضـًا، فعـن أبـي عبـد اهللا قـال (( سـمعته يقــول: 
عشـر رضعـات ال تحـرم ))(9)، ويـروى عـن عمـــر بــن يزيــد قــال (( ســمعت أبــا 
عبـد اهللا (ع) يقـول: خمـــس عشــرة رضعــة ال تحــرم ))(10)، ثــم يحــاول الطوســي 
ـــول (( فــهذه األخبــار آّلــها ومــا فــي  التوفيـق بيـن هـذه الروايـات المتضاربـة، فيق
ـــانت متواليــة  معناهـا، محمولـة علـى أنـه إذا آـانت الرضعـات متفرقـات، فأمـا إذا آ
ـــارون بــن مســلم،  فإنـها تحـرم، وقـد تضمـن ذلـك الخـبر الـذي قدمنـاه وهـو خـبر ه
عـن أبـي عبـد اهللا (ع) وهـو قولـه لّمـا ذآـر العشـر رضعـــات قــال: ال بــأس بــه إذا 
ـــها آــانت متواليــة فإنــها تحــّرم ))(11)، فشــيخ الطائفــة  آـّن متفرقـات، فـدّل علـى أن
يقـرر أن العشـر رضعـات المتواليـات تحـــرِّم والتيجــاني يقــرر أن الخمــس عشــرة 

ـــاقض!؟  رضعـة مشـبعات ومتواليـات تحـرِّم فـانظر إلـى هـذا التضـارب والتن
ـــم يحــرم مــن  4ـ أمـا قولـه أنـه فتـح البخـاري وفيـه عـن عائشـة أن النبـي �������������������� ل
ـــذه الروايــة  الرضعـات إال خمسـة فمـا فـوق(12) فكـذب ألن البخـاري لـم يـرو مثـل ه

ــها هـو مسـلم وقـد ذآـر الحديـث فـي الفقـرة السـابقة.  إنما الذي روى مثل
ـــة مــن  5ـ لقـد استشـهد التيجـاني علـى صحـة زواج الرجـل والمـرأة فـي هـذه القضي
ـــد وفتــاوي شــلتوت، والتــي اعتمدهــا القضــاة،  آتـب أهـل السـنة آمسـلم وابـن رش

ــا هـي الحجـة لشـيعته فـي هـذه الحادثـة.  فلست أدري م
6ـ ال أآـاد أصـــدق أّن آــل هــؤالء العلمــاء والقضــاة لــم يعــرف واحــدًا منــهم أن 
ـــّرم الــزواج، وعلــى آــل  األدلـة الصحيحـة تظـهر أن دون الخمـس رضعـات ال تح
حــال فـإن آـان هنـــاك جـــهل يعــتري آــل هــؤالء النــاس! فالســبب بســيط وهــو 

                                                           
(7) تهذيب األحكام للطوسي جـ7 ص (281) ـ باب ـ ما يحرم من النكاح من الرضاع وما ال يحرم منه. 

(8) المصدر السابق جـ8 ص (281). 

(9) المصدر السابق جـ8 ص (282). 

(10) المصدر السابق. 

(11) المصدر السابق. 
(12) ثم اهتديت ص (182). 



ابتعادهــم عـن منـهج أهـل السـنة والجــماعة الـذي يوجـــب اتبــاع الكتــاب والســنة، 
ــــو المنــهج الــذي اســتدل بــه التيجــاني علــى صـــدق  وليـس التقليـد المذمــوم، وه
دعـواه عندمـا استشـهد بسـنة الرســـول ��������������������، فــأي عيــب أو قــدح يصيــب أهــل 

ــد ذلـك؟!  السنة بع
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68ـ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، تأليف: محمد بن يحيى المالقي، تحقيق: 
د. محمود يوسف زايد، دار الثقافة ـ الدوحة، ط. 1405هـ ـ 1985م. 



69ـ التمهيد والبيان لما في الوطأ من المعاني واألسانيد، تأليف: اإلمام ابن عبد البر 
األندلسي، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط. 1412هـ ـ 1992م. 

70ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن االخبار الشنيعة الموضوعة، تأليف: علي بن محمد 
الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد اهللا محمد الصديق، دار الكتب العلمية 

ـ بيروت، ط. 1401هـ ـ 1981م. 
71ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، تأليف: اإلمام جالل الدين السيوطي، المكتبة 

الثقافية ـ بيروت، ط. 1408هـ ـ 1988م. 
72ـ تهذيب األسماء واللغات، تأليف: اإلمام محي الدين بن شرف النووي، دار الكتب 

العلمية ـ بيروت. 
73ـ تهذيب تاريخ الخلفاء لإلمام السيوطي، هذبه: الشيخ نايف العباس، دار األلباب ـ 

بيروت. دمشق، ط. 1990م. 
74ـ تهـذيب الكمـال في أسـماء الرجـال، تأليف: الحـافظ جمال الدين يوسف المـزي، 

تحقيق: د. بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسالة ـ بيروت، ط. 1413هـ ـ 1992م. 
75ـ التيجانية، تأليف: علي بن محمد الدخيل اهللا، دار طيبة، الرياض. 

76ـ تيسير الكريم الرحمان في تفسير آالم المنان، تأليف: عبد الرحمن السعدي، 
تقديم: محمد النجار، دار المدني ـ جدة ط. 1408هـ ـ 1988م. 

77ـ ثعلبة بن حاطب المفترى عليه، تأليف: عداب محمود الحمش، دار عالم الكتب ـ 
الرياض، ط. 1405هـ ـ 1985م. 

78ـ الثورة اإليرانية في ميزان اإلسالم، تأليف: محمد منظور نعماني، ترجمة: د. 
سمير عبد الحميد ابراهيم، دار الصحوة للنشر. 

79ـ جامع المسانيد، تأليف: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث ـ القاهرة، ط. 
1412هـ ـ 1991م. 

80ـ الجامع المفهرس ألطراف األحاديث النبوية واآلثار السلفية التي خرجها محدث 
العصر الشيخ محمد ناصر الدين األلباني في آتبه المطبوعة، تأليف: سليم الهاللي، 

دار ابن الجوزي ـ الدمام، ط. 1409هـ ـ 1989م. 
81ـ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، تأليف: د. محمد السيد الوآيل، دار 

المجتمع ـ جدة، ط. 1408هـ ـ 1987م. 
82ـ الحاوي للفتاوي، تأليف: اإلمام جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية ـ 

بيروت، ط. 1402هـ ـ 1982م. 
83ـ الحسن البصري وحديثه المرسل، تأليف: د. عمر عبد العزيز الجغبير، دار 

البشير ـ عمان ط. 1412هـ ـ 1992م. 
84ـ حقيقة الشيعة، تأليف: عبد اهللا الموصلي، دار الحرمين للطباعة ـ القاهرة، ط. 

1412هـ ـ 1992م. 
85ـ حياة الصحابة، تأليف: الشيخ محمد الكاند هلوي، تحقيق: نايف العباس، محمد 

علي دولة، دار القلم ـ دمشق، ط. 1410هـ ـ 1989م. 
86ـ خالد بن الوليد، تأليف: صادق إبراهيم العرجون، الدار السعودية للنشر والتوزيع 

ـ جدة، ط. 1407هـ ـ 1987م. 



87ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تأليف: اإلمام عبد الرحمن شعيب 
النسائي، تحقيق: أبي اسحاق الحويني األثري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 

1407هـ ـ 1987م. 
88ـ الخطوط العريضة، تأليف: محب الدين الخطيب، تعليق: محمد مال اهللا، ط. 

1409هـ 
89ـ الخالفة والملك، تأليف: أبي األعلى المودودي، تعريب: أحمد إدريس، دار القلم ـ 

الكويت، ط. 1398هـ ـ 1978م. 
90ـ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) تأليف: د. أحمد 

محمد جلي، مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ـ الرياض، ط. 
1406هـ ـ 1986م. 

91ـ الدرر في اختصار المغازي والسير، تأليف: ابن عبد البر، تخريج: مصطفى 
ديب البغا، مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق، ط. 1404هـ ـ 1984م. 

92ـ الدر المنثور في التفسير المأثور، تأليف: جالل الدين السيوطي، دار الكتب 
العلمية ـ بيروت، ط. 1411هـ ـ 1990م. 

93ـ دالئل النبوة، تأليف: اإلمام إسماعيل األصفهاني، مساعد بن سليمان الحميد، دار 
العاصمة ـ الرياض، ط. 1412هـ 

94ـ الدين الخالص، تأليف: محمد صديق البخاري، مكتبة دار التراث ـ القاهرة. 
95ـ رجال الشيعة في الميزان، تأليف: عبد الرحمن الزرعي، دار األرقم ـ الكويت، 

ط. 1403هـ ـ 1983م. 
96ـ الرحيق المختوم، تأليف: صفي الرحمن المبارآفوري، دار السالم ـ الرياض. 

دار الوفاء ـ مصر، ط. 1411هـ ـ 1991م. 
97ـ رسالة في الرد على الرافضة، تأليف: أبوحامد محمد المقدسي، تحقيق: عبد 

الوهاب الرحمن، الدار السلفية ـ الهند، ط. 1403هـ ـ 1983م. 
98ـ رسالة في الرد على الرافضة، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: ناصر بن سعد 

الرشيد، دار طيبة ـ الرياض. 
99ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة، تأليف: اإلمام أحمد الشهير بمحب الطبري، 

دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1405هـ ـ 1984م. 
100ـ زاد المعاد في هدى خير العباد، تأليف: ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب 

األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار اإلسالمية ـ الكويت، 
ط. 1405هـ ـ 1985م. 

101ـ زيد بن ثابت آاتب الوحي وجامع القرآن، تأليف: صفوان عدنان داوودي، دار 
القلم ـ دمشق، ط. 1411هـ ـ 1990م. 

102ـ سلسلة األحاديث الصحيحة، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب 
اإلسالمي ـ بيروت. مكتبة المعارف ـ الرياض. 

103ـ سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، 
المكتب اإلسالمي ـ بيروت، ط. 1405هـ ـ 1985م. 



104ـ آتاب السنة، تأليف: اإلمام عبد اهللا بن اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد 
بن سعيد القحطاني، الرمادي للنشر ـ الدمام، المؤتمن للتوزيع ـ الرياض، ط. 1414هـ 

ـ 1994م 
105ـ سنن أبي داود، تعليق: عزت الدعاس، عادل السيد دار الحديث ـ بيروت، ط. 

1394هـ 1974م. 
106ـ سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ط. 

1395هـ ـ 1975م. 
107ـ سنن الدارقطني، تحقيق: عبد اهللا هاشم يماني المدني، وبذيله التعليق المغني 

على الدارقطني تأليف: محمد شمس الحق آبادي، دار المعرفة ـ بيروت، ط. 1386هـ 
ـ 1966م. 

108ـ سنن الدارمي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار القلم ـ دمشق، ط. 1412هـ ـ 
1991م. 

109ـ سير أعالم النبالء، تأليف: اإلمام شمس الدين محمد الذهبي، تحقيق: شعيب 
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط. 1412هـ ـ 1992م. 

110ـ السيرة الحلبية، تأليف: اإلمام علي بن برهان الدين الحلبي، دار إحياء التراث 
العربي ـ بيروت. 

111ـ السيرة النبوية الصحيحة، تأليف: د. أآرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم ـ 
المدينة المنورة، ط. 1412هـ ـ 1992م. 

112ـ السيرة النبوية، تأليف: ابن هشام، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب 
العربي ـ بيروت، ط. 1408هـ ـ 1987م. 

113ـ شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، 
دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1411هـ ـ 1990م. 

114ـ شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنية، دار المعرفة ـ بيروت، ط. 
1414هـ ـ 1993م. 

115ـ الشريعة، تأليف: اإلمام محمد بن الحسين اآلجري، تحقيق: محمد حامد الفقي، 
دار السالم ـ الرياض، ط. 1413هـ ـ 1992م. 

116ـ الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، تأليف: سليم 
الهاللي، دار عمار ـ عمان، ط. 1405هـ 

117ـ الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البالذري في 
أنساب األشراف، تحقيق: د. إحسان صدقي العمد، مؤسسة الشراع العربي ـ الكويت، 

ط. 1989م. 
118ـ الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية في ميزان اإلسالم، تأليف: ربيع بن محمد 

السعودي، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة. مكتبة العلم ـ جدة، ط. 1414هـ 
119ـ الشيعة وأهل البيت، تأليف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة ـ الهور، 

باآستان 
120ـ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، تأليف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة ـ 

الهور، ط. 1404هـ ـ 1984م. 



121ـ الشيعة والسنة، تأليف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة ـ الهور، 
باآستان. 

122ـ الشيعة وصكوك الغفران، تأليف: محمد مال اهللا، مكتبة ابن تيمية، ط.1411هـ 
123ـ الشيعة والقرآن، تأليف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة ـ الهور، 

باآستان، ط. 1403هـ ـ 1983م. 
124ـ الشيعة والمتعة، تأليف: محمد مال اهللا، تقديم: نظام الدين األعظمي، مكتبة ابن 

تيمية، ط. 1409هـ 
125ـ صحابة رسول اهللا �������������������� في الكتاب والسنة، تأليف: عيادة أيوب الكبيسي، 

دار القلم ـ دمشق. المنار ـ بيروت، ط. 1407هـ ـ 1986م. 
126ـ الصحابة ومكانتهم في اإلسالم، تأليف: نور عالم األميني، دار الصحوة للنشر ـ 

القاهرة، ط. 1409هـ ـ 1989م. 
127ـ الصحابي وموقف العلماء من االحتجاج بقوله، تأليف: د. عبد الرحمن 

الدرويش، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط. 1413هـ ـ 1992م. 
128ـ صفة النفـاق وذم المنافقـين، تأليف: الحافظ جـعفر بن محمد الفريابي، تحقيق 

وشـرح: أبـي عبد الرحمن األثري، دار الصحـابة للتراث ـ طنطا، مصر، ط. 
1408هـ ـ 1988م. 

129ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. ويليه آتاب تطهير 
الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان، آالهما 

تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1403هـ ـ 1983م. 
130ـ صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة اإلمامية، تأليف: علي الحسني 

الندوي، دار البشير ـ جدة، ط. 1410هـ ـ 1990م. 
131ـ صحيح أشراط الساعة، تأليف: مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي 

للتوزيع ـ جدة، ط. 1413هـ ـ 1992م. 
132ـ صحيح البخاري، ضبط وفهرسة: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن آثير ـ 

دمشق. بيروت، اليمامة للطبع والنشر ـ دمشق. بيروت، ط. 1410هـ ـ 1990م. 
133ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب 

اإلسالمي ـ بيروت، ط. 1408هـ ـ 1988م. 
134ـ صحيح سنن ابن ماجة، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، مكتب التربية 

العربي لدول الخليج ـ الرياض، ط. 1408هـ ـ 1988م. 
135ـ صحيح سنن أبى داود ، تأليف : محمد ناصر الدين األلبانى ، مكتب التربية 

العربى لدول الخليج ـ الرياض ، ط . 1409هـ ـ 1989م .  
136ـ صحيح سنن الترمذى ، تأليف : محمد ناصر الدين األلبانى ، مكتب التربية 

لدول الخليج ـ الرياض ، ط . 1408هـ ـ 1988 م .  
137ـ صحيح سنن النسائي ، تأليف : محمد ناصر الدين األلبانى ، مكتب التربية لدول 

الخليج ـ الرياض ، ط . 1409 هـ ـ 1988 م.  



138ـ صحيح السيرة النبوية ، تأليف : إبراهيم العلي ، دار النفائس للنشر والتوزيع ـ 
العبدلى ـ األردن ، ط . 1415 هـ ـ 1995 م .  

139ـ صحيح السيرة النبوية المسماة " السيرة الذهبية " تأليف : محمد بن رزق 
طرهوني  دار ابن تيمية ـ القاهرة ، ط . 1410هـ  .  

140 ـ صحيح مسلم بشرح اإلمام النووى ، مؤسسة قرطبة ، ط . 1412 هـ ـ 1991 م 
  .

141 ـ الصحيح المسند من أحاديث الفتن والمالحم وأشراط الساعة ، تأليف : 
مصطفى العدوى ، دار الهجرة ـ الرياض ، ط . 1412 هـ ـ 1991 م .  

142 ـ الصحيح المسند من فضائل الصحابة ، تأليف : مصطفى بن العدوى ، مكتبة 
الكوثر ـ الرياض ، دار الهجرة ـ صفاء ـ اليمن ، ط . 1410 هـ ـ 1990 م .   

143 ـ الضعفاء الصغير ـ تأليف : اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ ويليه الضعفاء 
والمتروآين لإلمام أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار 

المعرفة ـ بيروت ط . 1406 هـ ـ 1986م. 
144ـ  ضعيف الجامع الصغير وزيادته ـ تأليف : محمد ناصر الدين اإللباني ، 

المكتب اإلسالمي ـ بيروت ـ ط. 1410 هـ  ـ 1990 م .  
145 ـ ضعيف سنن ابن ماجة ـ تأليف :  محمد ناصر الدين األلباني ـ المكتب 

اإلسالمي بيروت ، ط .  1408 هـ ـ 1988 م .   
146ـ ضعيف سنن أبي داود تأليف:  محمد ناصر الدين األلباني المكتب االسالمي-

بيروت؛ ط. 1412هـ  - 1991م. 
147ـ ضعيف النسائي، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي ـ 

بيروت، ط. 1411هـ ـ 1990م. 
148ـ طه حسين في ميزان العلماء واألدباء، تأليف: محمود مهدي االستانبولي، 

المكتب اإلسالمي ـ بيروت، ط. 1403هـ ـ 1983م. 
149ـ الطبقات الكبرى، تأليف: ابن سعد، دار صادر ـ بيروت. 

150ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف: ابن قيم الجوزية، تخريج: عمر بن 
محمود أبو عمر، دار ابن القيم ـ الدمام، ط. 1409هـ ـ 1988م. 

151ـ عبد اهللا بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر اإلسالم، تأليف: سليمان بن 
حمد العودة، دار طيبة ـ الرياض، ط. 1412هـ 

152ـ عصر الخالفة الراشدة، تأليف: د. أآرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم ـ 
المدينة المنورة، ط. 1414هـ ـ 1994م. 

153ـ عقائد الثالث والسبعين فرقة، تأليف: أبي محمد اليمني، تحقيق: محمد بن 
عبداهللا الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، ط. 1414هـ 

154ـ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية، تأليف: أحمد بن حجر البنعلي، ط. 
1415هـ ـ 1994م. 

155ـ العقد الفريد، تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه، دار الكتب العلمية، بيروت، 
تحقيق: مفيد محمد قميحة، ط. 1407هـ ـ 1987م. 



156ـ عقيدة اإلمامية عند الشيعة االثني عشرية، تأليف: د. علي السالوس، دار 
االعتصام ـ القاهرة، ط. 1407هـ ـ 1987م. 

157ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، تأليف: د. ناصر بن علي 
الشيخ، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط. 1413هـ ـ 1993م. 

158ـ العلل المتناهية في األحاديث الواهية، تأيف: عبد الرحمن بن الجوزي، تقديم: 
خليل الميس، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1403هـ ـ 1983م. 

159ـ العلل ومعرفة الرجال، تأليف: اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي اهللا عباس، 
المكتب اإلسالمي ـ بيروت، دار الخاني ـ الرياض،ط. 1408هـ ـ 1988م. 

160ـ العلل الواردة في األحاديث النبوية، تأليف: اإلمام علي بن عمر الدارقطني، 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، دار طيبة ـ الرياض، ط. 1405هـ ـ 

1985م. 
161ـ عمدة التفسير عن الحافظ ابن آثير، تحقيق: أحمد شاآر، مكتبة التراث 

اإلسالمي. 
162ـ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ��������������������، 
تأليف: اإلمام أبوبكر بن العربي المالكي، تحقيق: محب الدين الخطيب، تخريج: 

محمود مهدي االستانبولي، تعليق: مرآز السنة للبحث العلمي، مكتبة السنة ـ القاهرة، 
ط. 1412هـ  

163ـ عون الباري لحل أدلة البخاري، تأليف: صديق حسن القنوجي، دار الرشيد ـ 
حلب. 

164ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق آبادي، مع شرح 
الحافظ ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1410هـ ـ 1990م. 

165ـ عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تأليف: الحافظ محمد بن محمد 
بن سيد الناس، تحقيق: د. محمد العيد الخضراوي، محي الدين مستو، مكتبة دار 

التراث ـ المدينة النورة. دار ابن آثير ـ دمشق، ط. 1413هـ ـ 1992م. 
166ـ الفتاوى العراقية، تأليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: عبد اهللا عبد الصمد 

المفتي، مطبعة الجاحظ ـ بغداد. 
167ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: اإلمام أحمد بن حجر العسقالني، 

تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية ـ القاهرة، ط. 1408هـ  
168ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد بن 

علي الشوآاني، علق عليه: سعيد محمد اللحام، دار الفكر ـ بيروت، ط. 1412هـ ـ 
1992م. 

169ـ الفتنة ووقعة الجمل برواية سيف بن عمر الضبي األسدي، جمع: أحمد راتب 
عرموش، دار النفائس ـ بيروت، ط. 1406هـ ـ1986م. 

170ـ الفتوح، تأليف: أحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق: د. سهيل زآار، دار الفكر ـ 
بيروت،ط. 1412هـ ـ 1992م. 



171ـ الفرق بين الفرق، تأليف: اإلمام عبد القاهر البغدادي، تعليق: الشيخ إبراهيم 
رمضان، دار المعرفة ـ بيروت، ط. 1415هـ ـ 1994م. 

172ـ الِفصل في الملل واألهواء والنحل، تأليف: علي بن أحمد المعروف بإبن حزم، 
تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن عميرة، شرآة مكتبات عكاظ، ط. 

1402هـ ـ 1982م. 
173ـ فضائل أبي بكر الصديق، تأليف: عبد الرحمن عبد الخالق، ط. 1409هـ ـ 

1988م. 
174ـ فضائح الباطنية، تأليف: أبي حامد الغزالي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، 

مؤسسة دار الكتب الثقافية ـ الكويت. 
175ـ فضائل الصحابة، تأليف: اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي اهللا محمد 

عباس، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط.1403هـ ـ 1983م. 
176ـ فقه السيرة، تأليف: محمد الغزالي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين األلباني، 

دار القلم ـ دمشق، ط. 1409هـ ـ 1989م. 
177ـ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، تأليف: عبد الرحمن عبد الخالق، دار 

الفيحاء ـ دمشق، مكتبة السالم ـ الرياض، ط. 1414هـ ـ 1994م. 
178ـ فنون األفنان في عيون علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: 

حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت، ط. 1408هـ ـ 1987م. 
179ـ الفوائد، تأليف: الحافظ تمام بن محمد الرازي، تحقيق: حمدي عبد المجيد 

السلفي، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط. 1412هـ ـ 1992م. 
180ـ الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة، جمع: أحمد فريد، دار الضياء ـ 

الرياض، ط. 1409هـ ـ 1989م. 
181ـ في ظالل القرآن، تأليف: سيد قطب، دار الشروق ـ بيروت، القاهرة، ط. 

1405هـ ـ 1985م. 
182ـ القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ـ 

بيروت، ط. 1407هـ ـ 1987م. 
183ـ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تأليف: أبي بكر بن العربي، تحقيق: د. 

محمد عبد اهللا ولد آريم، دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، ط. 1992م. 
184ـ القصيمية دراسة نقدية لنصوص السيرة النبوية، تأليف: محمد الصوياني، ط. 

1409هـ ـ 1989م. 
185ـ القول المعتبر في تحقيق رواية ( آل أحد أفقه من عمر )، تأليف: نزار محمد 

عرعور، دار الراية ـ الرياض، ط. 1409هـ ـ 1989م. 
186ـ الكامل في التاريخ، تأليف: علي بن أبي بكر المعروف بإبن األثير، تحقيق: عبد 

اهللا القاضي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1407هـ ـ 1987م. 
187ـ آتاب األمالي، تأليف: أبي عبد اهللا محمد اليزيدي، عالم الكتب ـ بيروت، ط. 

1404هـ ـ 1984م. 
188ـ آتاب اإلمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي، تأليف: د. عبد اهللا عسيالن، 

مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط. 1405م. 



189ـ آتاب التاريخ وأسماء المحدثين وآناهم، تأليف: اإلمام محمد بن أحمد المقدَّمي، 
حققه: إبراهيم صالح، مكتبة دار العروبة ـ الكويت. دار ابن العماد ـ بيروت، ط. 

1413هـ ـ 1992م. 
190ـ آتاب الزهد، تأليف: اإلمام عبد اهللا ابن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن 

األعظمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت. 
191ـ آتاب الضعفاء الكبير، تأليف: الحافظ محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق: د. عبد 

المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية ـ بيروت،؟؟ 
192ـ آتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروآين، تأليف: الحافظ محمد 

بن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة ـ بيروت، ط. 1412هـ ـ 
1992م. 

193ـ الكتاب المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد، تأليف: الحافظ أبو زرعة أحمد 
عبد الرحيم العراقي، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحميد البر، دار الوفاء ـ 

المنصورة. دار األندلس الخضراء ـ جدة، ط. 1414هـ ـ 1994م. 
194ـ آتاب المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير، تأليف: اإلمام عبد اهللا بن مسلم 

بن قتيبة، تحقيق: مروان عطية، محسن خرابة، ابن آثير ـ دمشق، ط. 1410هـ ـ 
1990م. 

195ـ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، تأليف: برهان الدين الحلبي، تحقيق: 
صبحي السامّرائي، عالم الكتب ـ بيروت، ط. 1407هـ ـ 1987م. 

196ـ آشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني، دار الكتب العلمية ـ بيروت. 

197ـ آشف الشبهات، تأليف: محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: الحسين بن عمر 
مروزي، دار الوطن ـ الرياض، ط. 1413هـ  

198ـ آنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تأليف: عالء الدين علي الهندي البرهان 
فوري، ضبط: بكري حياني، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط. 1405هـ ـ 1985م. 

199ـ لسان العرب، تأليف: جمال الدين ابن منظور المصري، دار صادر ـ بيروت. 
200ـ اللؤلؤ المرصوع فيما ال أصل له أو بأصله موضوع، تأليف: محمد بن خليل 

القاوجي الطرابلسي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت، ط. 
1415هـ ـ 1994م. 

201ـ لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق، تأليف: إسماعيل الكيالني، المكتب 
اإلسالمي ـ بيروت، ط. 1407هـ ـ 1987م. 

202ـ لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تأليف: موفق الدين بن قدامة المقدسي، 
شرح: محمد صالح العثيمين، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة اإلمام البخاري ـ 

اإلسماعيلية، ط. 1412هـ ـ 1992م. 
203ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: الحافظ نور الدين علي الهيثمي، دار 

الكتاب العربي ـ بيروت، ط. 1402هـ ـ 1982م. 
204ـ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب ـ بيروت، ط. 1412هـ ـ 1991م. 



205ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: القاضي عبد الحق بن غالب 
بن عطية، تحقيق: المجلس العلمي بتارودانت، مكتبة ابن تيمية، ط. 1413هـ ـ 

1992م. 
206ـ مختار الصحاح ، تأليف : اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة لبنان ـ 

بيروت ط. 1986 م .  
207ـ مختصر األباطيل والموضوعات ، تأليف : الحافظ محمد بن أحمد الذهبي ، ط . 

1413هـ 1993 م.  
208ـ مختصـر التحفـة اإلثنـي عشرية ، تأليف شـاه عبـد العزيز الدهلـوي ، إختصـار 

: محمـود شكري األلوسـي ، مكتبـة إيشـق ـ استانبـول ـ ترآيا ، ط . 1399 هـ ـ 
1979 م .  

209ـ مختصر زاد المعاد ، إختصره : اإلمام محمد بن عبد الوهاب ، دار السالم ـ 
الرياض ، تحقيق : عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين ، محمد بن عبد اهللا السمهري .  

210ـ مختصر سيرة الرسول صلى اللـه عليه وسلم ، تأليف : الشيخ عبد اللـه بن 
محمد بن عبد الوهاب ، مكتبة دار الفيحاء ـ دمشق ، مكتبة دار السالم ـ الرياض ، ط 

. 1414 هـ ـ 1994 م .  
211ـ مختصر سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، تأليف : اإلمام محمد بن عبد 

الوهاب ، تحقيق : عبد الرحمن البراك ، عبد العزيز الراجحي ، محمد البراك ـ 
الرياض  .   

212ـ مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء األربعة ، تأليف : عبد الرحمن 
بن عبد السالم الصفوري ، تحقيق : محمد خير المقداد ، راجعه : محمود األرناؤوط ، 

دار ابن آثير ـ دمشق ، ط . 1406 هـ ـ 1986 م .  
213ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تأليف : المال علي القاري ومعه أجوبة 
الحافظ ابن حجر على رسالة القزويني ، تقديم : خليل الميس ، تخريج : صدقي محمد 

العطار ، دار الفكر ـ بيروت ، ط . 1412 هـ ـ 1992 م .  
214ـ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ، تأليف : ناصر بن عبد اهللا الغفاري ، 

دار  الطيبة الرياض ، ط . 1412 هـ  .  
215ـ المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة ، جمع وتحقيق 

: عبد االله بن سليمان األحمدي، دار الطيبة ـ الرياض ، ط . 1412 هـ .  
216ـ مسائل من فقه الكتاب والسنة ، تأليف : د . عمر سليمان األشقر ، دار النفائس ـ 

عمان األردن ، ط . 1412 هـ ـ 1994 م.  
217ـ مسند أبي بكر الصديق ، تأليف : أحمد بن علي المروزي ، تحقيق : شعيب 

األرناؤوط  المكتب اإلسالمي ـ بيروت ، ط . 1406 هـ ـ 1986 م.  
218ـ مسند أبي يعلى الموصلي ، تأليف : اإلمام أحمد بن علي التميمي ، تحقيق : 

حسين سليم األسد ، دار الثقافة العربية ـ دمشق ، بيروت ـ ط . 1412 هـ ـ 1992 م.  
219ـ مسند اإلمام عبد اهللا المبارك ، تحقيق : صبحي السامرائي ، مكتبة المعارف ـ 

الرياض ، ط . 1407 هـ ـ 1987 م .  



220ـ مسند سعيد بن أبي وقاص ، لإلمام أبي بكر البزاري ، تحقيق : ابي إسحاق 
الحويني األثري ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط . 1413 هـ ـ 1990 م .  

221ـ مسند الشـاميين من مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، تخريج : د . علي محمد جماز 
، دار الثقافة الدوحة ـ قطر ، ط . 1410 هـ ـ 1990 م .   

222ـ مسند الفاروق عمر بن الخطاب ، تأليف : إسماعيل بن عمر آثير  ، التخريج : 
د . عبد المعطي قلعجي ، دار الوفاء ـ المنصورية ، ط . 1412 هـ ـ 1992 م.  

223ـ مسند فاطمة الزهراء وما ورد في فضلها ، تأليف : اإلمام الجالل الدين 
السيوطي ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي ، دار ابن حزم ـ بيروت ، ط . 1414 هـ ـ 

1994 م.  
224ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ويليه القول المسدد في الذب عن مسند اإلمام أحمد 

البن حجر العسقالني تحقيق : عبد اهللا محمد الدرويش ، دار الفكر بيروت ، ط . 
1411 هـ ـ 1991 م.  

225ـ مشكاة المصابيح ، تأليف : محمد بن عبد اهللا التبريزي ، تحقيق : محمد ناصر 
الدين األلباني المكتب اإلسالمي ـ بيروت ، ط .  1405 هـ ـ 1985م .  

226ـ المعالم األثيرة في السنة والسيرة ، تأليف : محمد حسن شراب ، دار القلم ـ  
دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ط . 1411 هـ ـ 1991 م.  

226ـ معاوية بن أبي سفيان صحابي آبير وملك مجاهد، تأليف: منير محمد الغضبان، 
دار القلم ـ دمشق، ط. 1410هـ ـ 1989م. 

227ـ المعجم الكبير، تأليف: الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي، ط. 1404هـ ـ 1984م. 

228ـ معجم المناهي اللفظية، تأليف: بكر أبو زيد، دار ابن الجوزي ـ الدمام، ط. 
1410هـ ـ 1989م. 

229ـ المغني، تأليف: موفق الدين بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد اهللا بن عبد المحسن 
الترآي، د. عبد الفتاح الحلو، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة، ط. 

1410هـ ـ 1990م. 
230ـ مفتاح الجنة في االعتصام بالسنة، تأليف: جالل الدين السيوطي، تخريج: بدر 

بن عبد اهللا البدر، مؤسسة الريان ـ بيروت. دار النفائس ـ الكويت، ط. 1414هـ ـ 
1993م. 

231ـ المقاصد الحسنة في بيان آثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، تأليف: 
محمد السخاوي، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط. 

1405هـ ـ 1985م. 
232ـ مقدمة في أصول التفسير، تأليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: فواز أحمد 

زمرلي، دار ابن جزم ـ بيروت، ط. 1414هـ ـ 1994م. 
233ـ المنافقون وشعب النفاق، تأليف: حسن عبد الغني، دار البحوث العلمية ـ 

الكويت، ط. 1401هـ ـ 1981م. 



234ـ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي، 
تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. 1407هـ ـ 

1987م. 
235ـ مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني، تخريج: 

أحمد شمس الدين، دار الكتب ـ بيروت، ط. 1409هـ ـ 1988م. 
236ـ المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ 
بيروت،ط.1412هـ 

236ـ المنتقى من منهاج االعتدال، اختصار: الحافظ محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: 
محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية ـ القاهرة. 

237ـ منهاج السنة النبوية في نقض آالم الشيعة القدرية، تأليف: شيخ اإلسالم ابن 
تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط. 1406هـ ـ 1986م. 

238ـ منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تأليف: عثمان 
بن علي حسن، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط. 1412هـ ـ 1992م. 

239ـ منهج آتابة التاريخ اإلسالمي، تأليف: محمد بن صامل السلمي، دار طيبة ـ 
الرياض، ط. 1406هـ ـ 1986م. 

240ـ منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه، تأليف: د. محمد مصطفى األعظمي، 
ويليه آتاب التمييز لإلمام مسلم بن حجاج النيسابوري، مكتبة الكوثر ـ السعودية، ط. 

1410هـ ـ 1990م. 
241ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تأليف: الحافظ نور الدين علي الهيثمي، 
تحقيق: حسين األسد الداراني، عبده علي آوشك، دار الثقافة العربية ـ دمشق، ط. 

1412هـ ـ 1992م. 
242ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، تأليف: اإلمام أحمد القسطالني، تحقيق: 

صالح الشامي، المكتب اإلسالمي ـ بيروت، ط.1412هـ ـ 1991م. 
243ـ موسوعة فقه عمر بن الخطاب، تأليف: د. محمد بن رواس قلعة جي، مكتبة 

الفالح ـ الكويت، ط. 1401هـ ـ 1981م. 
244ـ الموضوعات، تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد 

عثمان، المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة، ط. 1386هـ ـ 1966م. 
245ـ الموطأ، تأليف: اإلمام ملك بن أنس، وبذيله إسعاف المبطأ برجال الموطأ، 

تأليف: جالل الدين السيوطي، دار الريان للتراث ـ القاهرة، ط. 1408هـ ـ 1988م. 
246ـ ميزان االعتدال في نقد الرجال، تأليف: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي 

محمد البجاوي، دار الفكر ـ بيروت. 
247ـ النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة، تأليف: أبي إسحاق الحويني األثري، 

دار الصحابة للتراث ـ طنطا، ط. 1408هـ ـ 1988م. 
248ـ نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية، تأليف: سليمان بن حمد العودة، دار 

المسلم ـ الرياض، ط. 1415هـ 



249ـ النكت على آتاب ابن الصالح، تأليف: الحافظ ابن حجر العسقالني، دار الراية 
ـ الرياض، ط. 1408هـ ـ 1988م. 

250ـ النكت والعيون ( تفسير الماوردي )، تأليف: علي بن محمد الماوردي، تعليق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ـ بيروت. مؤسسة الكتب 

الثقافية ـ بيروت، ط. 1412هـ ـ 1992م. 
251ـ النهاية في غريب الحديث واألثر، تأليف: اإلمام المبارك بن محمد ابن األثير، 

تحقيق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي، المكتبة العلمية ـ بيروت. 
252ـ النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلثم والعقاب، تأليف: اإلمام محمد بن 
عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محي الدين نجيب، مراجعة: عبد القادر األرناؤوط، 

مكتبة دار العروبة ـ الكويت. دار ابن العماد ـ بيروت، ط. 1413هـ ـ 1992م. 
253ـ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تأليف: محمد الخضري، تحقيق: عبد 
اللطيف الفاعوري، عواد الفاعوري، دار الفكر ـ عمان، األردن، ط. 1986م. 

254ـ هذا الحبيب محمد يا محب، تأليف: أبي بكر الجزائري، مكتبة السوادي للتوزيع 
ـ جدة، ط. 1412هـ ـ 1992م. 

255ـ وجاء دور المجوس، تأليف: د. محمد عبد اهللا الغريب، دار الجيل للطباعة ـ 
مصر. 

256ـ الوجيز في أصول الفقه، تأليف: د. عبد الكريم زيدان، مكتبة القدس ـ بغداد. 
مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط. 1405هـ ـ 1985م. 

257ـ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، تأليف: موسى جار اهللا، مكتبة الكليات األزهرية 
ـ القاهرة. 

258ـ وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، تأليف: ابن خلكان،ط دار صادرـ بيروت. 
259ـ والية اهللا والطريق إليها دراسة وتحقيق لكتاب قطر الولي على حديث الولي 

لإلمام الشوآاني، تأليف: إبراهيم إبراهيم هالل، تقديم: ابن الخطيب، دار الكتب 
الحديثة ـ مصر. 

260ـ يزيد بن معاوية الخليفة المفترى عليه، تأليف: هزاع بن عيد الشمري، دار أمية 
ـ الرياض، ط. 1413هـ 

 
 

( آتب الشيعة ) 
1ـ اتقوا اهللا، تأليف: د. محمد التيجاني السماوي، دار المجتبى ـ بيروت، ط. 1414هـ 

ـ 1993م. 
2ـ اإلحتجاج، تأليف: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليقات: محمد باقر 

الموسوي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات. مؤسسة أهل البيت ـ بيروت، ط. 1401هـ 
1981م. 

3ـ أصل الشيعة وأصولها، تأليف: اإلمام محمد الحسين آل آاشف الغطاء، تحقيق: 
محمد جعفر شمس الدين، دار األضواء ـ بيروت، ط. 1413هـ ـ 1993م. 



4ـ األصول من الكافي، تأليف: محمد بن يعقوب الكليني الرازي، صححه: الشيخ نجم 
الدين االملي، تقديم: علي أآبر الغفاري، المكتبة اإلسالمية ـ طهران. 

5ـ إعالم الورى بأعالم الهدى، تأليف: الفضل بن الحسن الطبرسي، صححه: علي 
أآبر الغفاري، دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت. 

6ـ اإلقتصاد فيما يتعلق باإلعتقاد، تأليف: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، دار 
األضواء ـ بيروت، ط. 1406هـ ـ 1986م. 

7ـ أهل البيت في الكتاب والسنة، تأليف: السيد أمير محمد الكاظم القزويني دون 
إشارة إلى جهة الناشر . 

8ـ بيان السعادة في مقامات العبادة، تأليف: الحاج سلطان الجنابذي، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات ـ بيروت، ط. 1408هـ ـ 1988م. 

9ـ تاريخ اليعقوبي، تأليف: أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي، دار صادر ـ 
بيروت.  

10ـ تحفة العوام مقبول جديد، تأليف: مقبول أحمد ط. الهور ـ الباآستان. 
11ـ تذآرة الخواص، تأليف: سبط ابن الجوزي، مؤسسة أهل البيت ـ بيروت ـ ط. 

1401 هـ ـ 1981م.  
12ـ تعارض األدلة الشرعية، تقرير ألبحاث د. السيد محمد باقر الصدر، محمود 

الهاشمي، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت، دار الكتاب المصري ـ القاهرة ـ ط. 1980م.  
13ـ تفسير الحسن العسكري طبع حجري ط. 1315هـ  

14ـ تفسير الصافي، تأليف: الفيض الكاشاني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت 
 .

15ـ تفسير العياشي، تأليف: محمد بن مسعود ابن عياش السلمي، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات ـ بيروت، تصحيح: السيد هاشم الهولي المحالني ط. 1411هـ ـ 1991م.  

16ـ تفسير القمي، تأليف: علي بن إبراهيم القمي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ 
بيروت ـ ط. 1412هـ ـ 1991م.  

17ـ التفسير المبين، تأليف: محمد جواد مغنية، دون تحديد جهة الناشر !.  
18ـ التوحيد، تأليف: الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، صححه ـ 

السيد هاشم الحسيني الطهراني، دار المعرفة ـ بيروت .  
19ـ تهذيب األحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، تأليف: محمد بن الحسن الطوسي، 
صححه محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ ط. 1412هـ ـ 

1992م.  
20ـ جنة المأوى، تأليف: محمد الحسين آل آاشف الغطاء ، دار األضواء ـ بيروت ـ 

ط. 1408هـ ـ 1988م.  
21ـ حق اليقين في معرفة أصول الدين، تأليف: السيد عبد اهللا شبر، دار األضواء 

بيروت ـ ط. 1404هـ ـ 1983م.  
22ـ الحكومة اإلسالمية، تأليف: اإلمام روح اهللا الخميني، دون إشارة لجهة االناشر .  

23ـ خمسون ومائة صحابي مختلق، تأليف: مرتضي العسكري، دار الزهراء ـ 
بيروت ط.1405  هـ 1985م 



24ـ رجال الكشي، تأليف: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، تقديم: أحمد 
الحسيني ـ منشورات مؤسسة األعلمي ـ آربالء العراق . 

ـ سعد السعود، تأليف: علي بن موسى بن طاووس، ط.الرضى ـ قم.  
25ـ الشافي في اإلمامة، تأليف: علي بن الحسين الموسوي، تحقيق: السيد عبد 

الزهراء الخطيب، راجعه: السيد فاضل الميالني، مؤسسة الصادق ـ طهران ـ ط. 
1407هـ ـ 1986م.  

26ـ شرح نهج البالغ، تأليف: ابن أبي الحديد، دار الفكر ـ بيروت .  
27ـ شمائل علي ( ع ) في القرآن والسنة، تأليف: طالب السنجري، مجمع البحوث 

اإلسالمية ـ بيروت ـ ط. 1414هـ ـ 1994م.  
28ـ الشيعة والتشيع، تأليف: أحمد الكسروي تحقيق د. ناصر القفاري والشيخ سلمان 

بن فهد العوده .   
29ـ الشيعة والتصحيح، تأليف: د. موسى الموسوي، ط. 1408هـ ـ 1978م.  

30ـ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، تأليف: السيد أمير محمد الكاظمي القزويني دون 
إشارة إلى جهة الناشر  .  

31ـ الشيعة في الميزان، تأليف: محمد جواد مغنية، دار الجواد، دار التيار الجديد ـ 
بيروت ـ ط. 1409هـ ـ 1989م.  

32ـ الشيعة هم أهل السنة، تأليف: د. محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر ـ لندن .  
33ـ عقائد اإلمامية، تأليف: الشيخ محمد رضا المظفر، بدون ناشر . 

34ـ عقائد اإلمامية االثني عشرية، تأليف: السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني، 
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ ط. 1413هـ ـ 1992م. 

35ـ عدة األصول، تأليف: محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد مهدي نجف، سيد 
الشهداء ، نشر مؤسسة آل البيت، ط. 1983م.  

36ـ علل الشرائع، تأليف: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي، 
تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ـ النجف، دار 

إحياء التراث العربي ـ ط. 1385هـ ـ 1966م. 
37ـ عيون أخبار الرضا، تأليف: محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي، تقديم: السيد 

محمد مهدي السيد حسن، منشورات األعلمي ـ طهران .  
38ـ الغارات، تأليف: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، تحقيق: السيد جالل الدين .  
39ـ فاسألوا أهل الذآر، تأليف: د. محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر ـ لندن ـ 

ط. 1412هـ ـ 1991م.  
40ـ فروع الكافي، تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق: الشيخ محمد 

جواد الفقيه، فهرسة وتصحيح: د. يوسف البقاعي، دار األضواء ـ بيروت ـ ط. 
1413هـ ـ 1992 م.   

41ـ فرق الشيعة، تأليف: الشيخ الحسن بن موسى النوبختى ـ دار األضواء بيروت ـ 
ط. 1404هـ ـ 1984م.  

42ـ الفصول المهمة في تأليف األمة، تأليف: اإلمام عبد الحسين الموسوي، دار 
الزهراء ـ بيروت ـ ط. 1397هـ ـ 1977م.  



43ـ فضائل أهل البيت المسمى بصائر الدرجات، تأليف: محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار، تقديم: الحاج ميرزا محسن، مؤسسة النعمان ـ بيروت ـ ط. 1412هـ ـ 

1992م.  
44ـ آشف األسرار، تأليف: روح اهللا الخميني، تقديم: د. محمد أحمد الخطيب، دار 

عمار ـ عمان ـ األردن، ترجمة: د. محمد البنداري، ط. 1408هـ ـ 1987م.  
45ـ آتاب الخصال، تأليف: محمد الحسين ابن بابويه القمي، نشر مكتبة الصدوق ـ 

طهران، ط. 1389هـ  
46ـ آشف الغمة في معرفة األئمة، تأليف: علي بن عيسى بن أبي الفتح األربلي، دار 

األضواء ـ بيروت ـ ط. 1405هـ ـ 1985م. 
46ـ الكنى واأللقاب، تأليف: الشيخ عباس القمي، مطبعة العرفان ـ صيدا ـ بيروت، 

ط. 1358هـ، وط. مكتبة الصدر ـ طهران. 
47ـ لماذا اخترت مذهب الشيعة، تأليف: الشيخ محمد مرعي األمين األنطاآي، 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت .  
48ـ مبادئ الوصول إلي علم األصول، تأليف: جمال الدين الحلي، تحقيق عبد الحسين 

محمد البقال، دار األضواء ـ بيروت ـ ط. 1406هـ ـ 1986م .  
49ـ مجمع البيان في تفسير القرآن، تأليف: الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي، 

منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت .  
50ـ المراجعات، تأليف: اإلمام السيد عبد الحسين الموسوي، مؤسسة الوفاء ـ تقديم: 

السيد حسن الشيرازي .  
51ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، تأليف: علي بن الحسين المسعودي، دققها: 

يوسف أسعد داغ، دار األندلس .  
52ـ المسائل اإلسالمية، تأليف: اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي، ط. 1402هـ  
53ـ مسائل وردود طبقا لفتاوي السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي، جمعه: محمد جواد 

الشهابي مؤسسة العروة الوثقى، ط. 1412هـ ـ 1991م.  
54ـ معجم رجال الحديث، تأليف: أبو القاسم الخوئي، مدينة العلم ـ بيروت ط. 

1403هـ  
55ـ معالم المدرستين، تأليف: السيد مرتضى العسكري، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

ـ بيروت ـ ط. 1406هـ ـ 1986م.  
56ـ مع الدآتور موسى الموسوي في آتابه " الشيعة والتصحيح "، تأليف: د. عالء 

الدين السيد أمير القزويني، مكتبة األلفين ـ الكويت ـ  ط. 1414هـ ـ 1993م.  
57ـ مع الصادقين، تأليف: محمد السماوي، مؤسسة الفجر ـ لندن ـ ط. 1412هـ ـ 

1991 م.  
58ـ من ال يحضره الفقيه، تأليف: محمد بن علي ابن بابويه القمي، تحقيق: الشيخ 

محمد جواد الفقيه، فهرسة د. يوسف البقاعي، دار األضواء ـ بيروت ـ ط. 1413هـ ـ 
1992م.  
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تنبيه 
لعـل القارئ الكريم شيعيًا آان أو سنيًا سيلحـــظ مـن خـالل قراءتـه لكتابنـا هـذا نـوع 
شـدة في األسلوب وحدة في العبارة، وعذري في ذلك أن المؤلف التيجاني قد تعـّدى 
على صحابة النبي  �������������������� بكذب فظ وبتحامل جارح، فأرجو من القارئ أن يعذرني 

في ذلك. 
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