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نظَر النيب  :عن أيب هريرة أنه قال) املُسند ( فقد روى إمامهم أمحد بن حنبل يف ) ١
oفقال،� إىل علي واحلسن واحلسني وفاطمة o : ،ِلمن حاربكم أنا حرب

: مختلفة يف عشرات املصادر، مثل وقد ورد هذا احلديث بألفاٍظ . وِسلم ِلمن سالَمكُم
) املُصنف ( ، )جممع الزوائد  ( . حديثٌ حسن: وقال) املستدرك على الصحيحني ( 

املُعجم ( ، )املُعجم األوسط  ( ،)صحيح ابن حبان ( ، )أمايل احملاملي ( البن أيب شيبة، 
، )تأريخ بغداد ( ، ) العمال >�K ( ،)موارد الظمآن ( ، )املُعجم الكبري ( ، )الصغري 

، )ميزان االعتدال ( ، )سري أعالم النبالء  ( ،)أُسد الغابة ( ، )تأريخ دمشق الكبري(
البن عقدة،  ) �فضائل أمري املؤمنني( ، )البداية والنهاية ( ، )تأريخ اإلسالم(
نظم درر ( البن شاهني، ) فضائل سيدة النساء ( ، )سنن الترمذي ( ، )الفصول املهمة(

، )يل ���Kشواهد ا( ، )تفسري الثعليب ( للجصاص، ) أحكام القرآن ( ، )ني السمط
) املناقب ( البن مردويه،  ) �مناقب اإلمام علي( ، )اإلصابة ( ، )الدر املنثور(

السرية النبوية (، )الدرة يف أخبار اهلجرة ( ، )مطالب السؤول ( للخوارزمي، 
 .املصادر األخرى نتركها مراعاةً لالختصار ، وعشرات )معاِلم التأريخ ( ، )املُختصرة

 يعترب خروجاً ِمنها على إمام زماا، وحكم اخلارج على �وحماربة عائشة لإلمام
) سنن ابن ماجه ( و) صحيح البخاري ( إمام زمانه أو الذي يقاتل إمام زمانِه، جنده يف 

، وقد أَمر )تالُه كُفر ِسباب املُسلم فسوق وِق( : oوغريمها، حيث قالَ رسول اهللا
 وِقتاله، وخرجوا لقتاله ِفعالً؛ وقد �معاوية وعمرو بن العاص ِبسب اإلمام علي

، وقاتلته ِفعالً؛ واإلمام ليس مسِلماً عادياً، بل هو زعيم �أمرت عائشة بقتال اإلمام
 عائشة وغريهماملسلمني وخليفتهم بإمجاع املسلمني؛ فما هو حكم معاوية وعمرو و
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صحيح  (و ) صحيح مسلم ( يف  إنَّ:وأقول هلم أيضاً !؟ على ضوء هذا احلديث
من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه فإنه ليس (  : قالo رسول اهللاأنَّ،  )البخاري

م  كَ،)أحد من الناس خرج من السلطان شرباً فمات عليه إال مات ميتةً جاهلية 
وجاء يف   !!!؟ جاهليةً مات هؤالءم ميتةً  كَ،أي!! ؟  وعائشةوِشرباً خرج معاوية وعمر

من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتةً (  : قالo رسول اهللاأنَّّ ) صحيح مسلم (
مع أنه ال ! ؟  وغريهم وعائشة فمن هو اإلنسان الذي بايعه معاوية وعمرو،)جاهلية 

 يف �ijkً�l أَم أم بايعوا ؛ع اُألمة بإمجا يف ذلك الزمان�يوجد خليفة غري اإلمام علي
 . وليس هنا حمل التفصيل!! ؟ الصحراء

 �يوماً ورأى الصديقة الكربى فاطمة الزهراءدخل  o رسول اهللاويف رواية أن) ١
��َما يُبكِيكِ َيا بِنتَ مَُحمَّدٍ ؟�Wو+�ل�o �mتبكي، فتأمل النيب

Y��+�Wاإِنَّها ذَكََرت أُمِّي َفانَتَقَصتَه�! 
َمه يا حُميراء، فإنَّ الله تبارَكَ وتعالى بارَكَ  : وقالَ لعائشةoفغِضب النيب

 .، وأنتِ ممن أعقم الله رحِمها فلم تلدي شيئاً..في الولود الودود
البن أيب ) املنهاج ( ، )رة يف أخبار اهلجرة الد ( : مثل،هذا ما نقله بعض علمائهم

السرية النبوية  ( ، )oمناقب آل سيدنا حممد ( للمارديين،) الديباج ( املعايل، 
 فضل (للبسوي، ) ريخ معامل التأ ( ،للطهطاوي) املنورة تأريخ املدينة ( ، )املختصرة 

 . وغري ذلك) الدرة املضيئة ( ، )القرابة والصحابة 
 واملفضالت ِمن �فاطمة (الصدوق،  للشيخ)  اخلصال  (:وكما هي يف كتبنا، مثل

 .للسيالوي، وغري ذلك ) األنوار الساطعة  ( ،للبغدادي ) النساء
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم، مساحة آية اهللا ااهد الشيخ احملقق حممد مجيل 

حتكم إجازتنا يف طباعة جوابكم وحبثكم ، نريد من مساKمحود العاملي
حول وقوع عائشة لعنها اهللا يف فاحشة الزنا، فإننا سوف نطبعه على 

على األصدقاء يف املنطقة، ونريد من جنابكم  شكل كُتيب ونوزعه
تيب فيكون أحد انتخاب عنوان هلذا البحث حىت نضعه على غالف الكُ

على اإلمييل بعد االنتهاءة بنسخ�دكم بإذن اهللامؤلفاتكم، وسوف نزو . 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 حممد علي: بنكما                                                     
<
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 بسمه تعاىل
واحلمد ِهللا على سبوغ نعمائه ووفور ألطافِه يب وله الشكر وآللِه 

ولعنته الدائمة والسرمدية على  ،ة والفضلقادة البالد وساسة اخللق اِملن
المام من األولني واآلخرين أعدائهم ومنكري معاجزهم ومعارفهم وظُ

 ...إىل قيام يوم الدين
 .وبعد ..السالم عليكم ورمحته وبركاته

لقد سغريكم حسبما نتفعا كما - انتفاعكم كثرياً ألجل ررت 
ورة اجلمالية للحمرياء عائشة  ببحثي املتعلق بتحطيم الص-أفادونا بذلك 

املخالفون نسحقا تلك اُألسطورة اخليالية اليت ..بصاحبة اجلمل املدب 
 o الرسول األعظمباسمتلك العاهرة بل والداعرة  ..أمام إمياا املزيف

وهو بريٌء منها لعنها املوىل بعدد قطر السماء وجنوم الفضاء وحبات 
ه تعاىل جمده أن جيعل حبثي يف ميزان حب وأسأل ...الرمال ونسمات اهلواء

سيدة النساء احلوراء الزهراء مواليت الصديقة الكربى فاطمة روحي 
ِفداها وحب إمام اخللق وسيد املوحدين موالي وموالكم أمري املؤمنني 

 ال سيما بقية اهللا املوىل املعظم �علي وأوالده الطاهرين واملطهرين
صاحب الزمان روحي ِفداه وجعلنا اُهللا تعاىل وإياكم من اإلمام املوعود 

ومن هذا  ...خدمة دينه ومن أعوانه وأوليائه واملستشهدين بني يديه
خرية له املنطلق املبارك فإين أُجيزكم بطبع حبثي املذكور بشرط موافقيت األ

ومعرفة البلد الذي  ،طالع عليه بشكٍل كامٍلبعد تصميمكم للغالف واال
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@ :وها حنن نطلق عليه العنوان التايل ...فيه حبثنا املذكورسيطبع  }@�òãbî�
üa@´i@ò’öbÇÉÓaìÛaë@čòÛbzn�@{دكم ويوفقكموحنن ننتظر ..  واهللا تعاىل يسد
  ...املأمول منكم

 والسالم عليكم ورمحته وبركاته
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 بسمه تعاىل
 واِملنةُ والشكر لرسوِله وأهِل بيته ، تعاىل جمدهاحلمد والفضلُ ِهللا

 وأهل بيته ت على آِل اِهللا املطهرين حممٍد وصلواته التاما،�الطاهرين
ولعنته السرمدية على مبغضيهم ومبغضي مواليهم وأنصارهم  ،امليامني

 .وشيعتهم من األولني واآلخرين إىل قيام يوم الدين
د اُألستاذ ز واملؤمن الرشيد والنصري املؤيي السالم على األخ العز

 ..�صاحب الرسالة الداعي إىل اهللا تعاىل وإىل حججه الطاهرين
  ففي احلديث املأثور،ف روحه الطيبةالذي ال أعرف شخصه ولكنين أعر

S دة فما تعارف منها يف امليثاق ائتلف ههنا وما تناكرجمن األرواح جنود
 فاألستاذ حممد علي صاحب الرسالة دام Rلف ههنامنها يف امليثاق اخت
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 oحفظه هو وإخوانه عندي كما كان أُويس القرين من رسول اهللا
ن من ناحية  إني ألجد نفَس الرمحS :حيث مقالته املشهورة يف أويس

 فروح صاحب الرسالة R وآشوقاه إليك يا أُويس S : وقوله املأثورR اليمن
 يف مصاف - بِإذن اهللا تعاىل -نه الكرام ومهته العالية ستضعه وإخوا

 إذ بعمله �أولياِء أمري املؤمنني وإمام املتقني أيب احلسن علي الويلِّ
نه شارك يف معركة اجلمل ضد الباطل رة سيد املوحدين كأالرائق لنص

 إىل يومنا هذا ولن �الذي مل تنتِه فصوله على شيعة أمري املؤمنني
 قذ العامل بقية اهللا األعظم سيدنا أيب صاٍحل املهديتنتهي إىل خروج من

فبارك اهللا تعاىل جمده فيك وعليك أيها املنتِصر للحق بنشره  ...�
 وحنن موافقون على عملك ،وبارك اهللا تعاىل بإخوانك معك ودعمه،

فجزاك اهللا تعاىل عني  ،لذا فسر موفقاً ومأجوراً ومسدداً وحمبوراً ..القيم
وما طلبته منا بشأن  ، خري اجلزاء�ل بيت العصمة والطهارةوعن أه

إضافة ملحقة صغرية يف آخر الكتاب لبعض األعالم ال مانع منه دعماً 
�?=�אْ�+�Q	�����P� ﴿للحق وإزهاقاً للباطل Rو��S/���C��F���U���8�(٪�َ0ْ@������7و������(�

��U٪�َ�ْ�@0ْ�(����"�>?1=V��������٪� �W���6���X0��� ��1��>������Rאد��"�A� ��=��/� ��Z�6�ط� ��1�P]א �و�V=ن�?�9�8�0
\@�]�W�'^ْ�א��������[������������8�/� �א؟�_����٪3א `=��I��� �I�"�א��f؟�א�a��b���ْ?��/��zW����e؟�8�ْ��?=
��Aو�٪�َ�.ً�>�!�"��� �h ﴾..  ًفنشكركم على صنيعكم اجلميل فدمتم ذخرا

وعضداً لصاحب العصر والزمان بقية اهللا األعظم لإلسالم ودعامةً لإلميان 
وسالمنا  ...والسالماحلجة بن احلسن عليه وعلى آبائه آالف التحية 
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فهنيئاً لكم  ...احلار لكم وجلميع إخواننا املوالني املؤازرين للحق معكم
 �أيتها العصابة اخليرة فقد كنتم مصداقاً لقول موالنا اإلمام اهلادي

آمنت بكم  ، فمعكم معكم ال مع غريكمS اجلامعة املقدسةيف زيارته 
 من أعدائكم � وتوليت آخركم مبا توليت به أولكم وبرئت إىل اهللا

ومن اجلبت والطاغوت والشياطني وحزم الظاملني لكم اجلاحدين حلقكم 
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السالم عليكم، عندنا سؤال استفساري لسماحتك فنرجو 

 ألننا نود نقله إىل املنتديات وإىل بعض اًمنكم أن يكون جوابه صرحي
 .خوةاإل

فإن كانت اإلجابة  ؟ هل تعترب عائشة خائنة وقامت بالفاحشة
 كال فما هو حكم من قال عنها أا خائنة مبعىن الفاحشة؟
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 وإحراق �وحول هجوم املنافقني على بيت الصديقة الكربى فاطمة الزهراء) ١

للبالذري ) أنساب األشراف  ( :الباب وإسقاط اجلنني وكسر الضلع الشريف راجع
 ٣ج) مروج الذهب ( ي يف للنوفلي وعنه املسعود) األخبار  ( ،٥٨٧ و٥٨٦ ص١ج

 عن املسعودي، وابن أيب ١٤٧ ص٢٠البن أيب احلديد ج) شرح النهج ( ، ٧٧ص
 عن أيب بكر أمحد بن عبد العزيز ١١ ص٦ وج٥٧ ص٢ج) شرح النهج ( احلديد يف 

 ٤ج) شرح النهج ( ، وابن أيب احلديد يف )السقيفة وفدك ( البغدادي يف كتابه 
، ١٢٦ وص٢٤ ص٢ج) تأرخيه ( نقيب، اليعقويب يف  عن أستاذه أيب جعفر ال١٩٣ص

) كرت العمال ( ، املتقي اهلندي يف ١٠١ ص٣ وج٣٥٣ ص٢ج) تأرخيه ( الطربي يف 
 ٣٦ص) مسند فاطمة ( ، السيوطي يف ١٤١٣٨ ح٦٥١ ص٥ وج٥٣٧ ص١ج

االستيعاب يف معرفة ( ، ابن عبد الرب يف ١٠٠ ص١٣ج) جامع األحاديث (  و٧٢وص
، ٤٠ ص١٩ج) اية األرب يف فنون األدب ( ، النويري يف ٩٧٥ ص٣ج) األصحاب 

 وأيضاً يف ١٧٩ وص٢٩ ص٢ج) إزالة اخلفاء ( والشاه ويل اهللا الدهلوي يف كتابه 
 ٤٣٢ ص٧ج) املصنف ( ، ابن أيب شيبة يف كتاب ٧٨ص) قرة العينني ( كتابه 

 ٢٣٣ ص٢ وج٤١١ ص١ج) تأريخ الدولة األموية ( ، الدكتور قطب يف ٣٧٠٤٥ح
، ابن خرتابة ٢١ ص٥ وج٢٤٢ ص٤ج) العقد الفريد ( ، ابن عبد ربه يف ٢٣٥وص

، ١٥٦ ص١ج) املختصر يف أخبار البشر ( ، أبو الفداء يف ١٤٣ص) الغرر ( يف كتابه 
 حتت عنوان النظامية وما يعتقد به النظام، ٥٧ ص١ج) امللل والنحل ( الشهرستاين يف 

) اإلمامة والسياسة(، ابن قتيبة الدينوري يف ٢٢٠ ص٤ج) منهاج السنة ( ابن تيمية يف 
، الشاه عبد العزيز الدهلوي يف الرد على الطعن الثاين من مطاعن ٢٠ – ١٧ ص١ج

 ٢ج) املواعظ واالعتبار ( ، املقريزي يف ٤٦٤ص) التحفة االثنا عشرية ( عمر يف 
 لذهيب، احلافظ ا١٧ ص٦ترمجة النظام ج) الوايف بالوفيات ( ، الصفدي يف ٣٤٦ص
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سري أعالم (  و١١٧ ص٣ج) تأريخ اإلسالم ( و ١٣٩ ص١ج) ميزان االعتدال ( يف 
محد بن حممد بن السري بن حيىي املعروف بابن أيب أ عند ذكر ٥٧٨ ص١٥ج) النبالء 

، أبو الوليد حممد بن شحنة ٢٦٨ ص١ج) لسان امليزان (  ابن حجر العسقالين يف ،دارم
 ١١هامش الكامل البن األثري ج) ألوائل واألواخر اروضة املناظر يف أخبار ( يف 
، عمر رضا كحالة يف ٢٥ص) التنبيه والرد (  أبو احلسني امللطي الشافعي يف ،١١٣ص
، األستاذ ١٧٤ وص٣١ص) األموال (  أبو عبيدة يف ،١١٤ ص٤ج) أعالم النساء ( 

) ة واخلالفة السقيف( و ٢٦٦ ص١ج) اإلمام علي ( الكبري عبد الفتاح عبد املقصود يف 
، ابن منصور يف ١٤٩ص) من حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب (  البكري يف ،١٤ص

) تأريخ دمشق الكبري (  ابن عساكر يف  حديث حسن،:وقال ١١٣ ص٢ج) السنن(
مسط (، الشافعي يف ٦٢ ص١ج) املعجم الكبري (  الطرباين يف ،٢٧٨ - ٢٧٥ ص٣٢ج

، ابن الكليب ٣٢٢ص) حياة الصديق  (  الدياربكري يف،٤٦٥ ص٢ج) النجوم العوايل
، املسعودي يف ٢١٣ص) املعارف (  ابن قتيبة يف ،٩٤ ص٢ج) مجهرة النسب ( يف 

فرائد (  اجلويين يف ،٣١٧ ص٢ج) مروج الذهب (  و١٤٣ص) إثبات الوصية(
) مودة القرىب (  الدكتور عصام السامرائي احلنفي يف ،٣٥ ص٢ج) السمطني 

) الغدر(، ابن خذابة يف ٣٣ ص٢ج) بيعة الرضوان ( دادي يف  حميي الدين البغ،١٠٣ص
، العالمة عبد ٧٧ ص٣ج) معرفة التأريخ (  الدكتور البابلي املالكي يف ،٢١٤ ص٢ج

 وكذلك شاعر النيل حممد حافظ ،٤٣ ص٢ج) السرية العطرة ( احلميد الدمياطي يف 
 . إبراهيم يف أحد أشعاره

حماضرة ) منطلقاته و منهج البحث �هراءمظلومية الز( وللتفصيل راجع كتاب 
 من Hية اهللا السيد حممد رضا احلسيين الشريازيآلسماحة الفقيه احملقق الشهيد 

 . ) بريوت -لبنان ( إصدارات املنظمة العاملية لإلرشاد اجلماهريي 
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وملا نزل طلحة (  :٨٢ ص١ج) اإلمامة والسياسة ( قال ابن قتيبة الدينوري يف ) ١
جنيب  العاص على  أقبل عليهم سعيد بن،ائشة بأوطاس، من أرض خيربوالزبري وع

له سوداء،   فرتل وتوكأ على قوس،له، فأشرف على الناس، ومعه املغرية بن شعبة
وما : أريد البصرة، قال: أين تريدين يا أم املؤمنني؟ قالت: فقال هلا ،فأتى عائشة

مث أقبل  .ء قتلة عثمان معِكفهؤال: قال. أطلب بدم عثمان: تصنعني بالبصرة؟ قالت
: قال وما تصنع ا ؟ قال.  البصرة:قال ؟ وأنت أين تريد أيضاً: على مروان فقال له
 إن هذين الرجلني قتال عثمان ،فهؤالء قتلة عثمان معك: قال أطلب قتلة عثمان،

 .منغسل الدم بالد: لبا عليه قاال، فلما غُألنفسهما األمرومها يريدان  ،طلحة والزبري
 خرياً أيها الناس، إن كنتم إمنا خرجتم مع أمكم، فارجعوا ا :شعبة مث قال املغرية بن

  فرؤساؤكم قتلوا عثمان، وإن كنتم نقمتم على علي،لكم، وإن كنتم غضبتم لعثمان
 . )، فبينوا ما نقمتم عليهشيئاً

ؤمنني  الحظوا كيف أن سعيد بن العاص بين لعائشة أن خروجها على أمري امل:أقول
ومسألة أا اجتهدت فأخطأت ال ميكن قبوهلا، خاصة .  للطلب بدم عثمان خاطئ�

حينما يأيت وهايب ال يعرف : أي ). فهؤالء قتلة عثمان معِك ( :أن ابن العاص قال هلا
 اجتهدت فأخطأت فلها أجر، فهذا ال ميكن قبوله ألن احلجة :أي طرفيه أطول ويقول

فرؤساؤكم قتلوا  : ( وكذلك املغرية حينما قال هلمصقد قامت عليها من ابن العا
 . أوالًهذا ).  عثمان

إن : ( لقد بين سعيد بن العاص أن طلحة والزبري مها من قتل عثمان حينما قال: ثانياً
، فمن املفترض على عائشة أن تطلب دم  )هذين الرجلني قتال عثمان طلحة والزبري

): تارخيه ( أن الطربي يروي يف بل األعجب  .�عثمان منهما ال من أمري املؤمنني
  لقي سعيد بن العاص مروان بن احلكم وأصحابه: عن املغرية بن األخنس، قال(
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اقتلوهم مث ارجعوا إىل . أين تذهبون وثأركم على أعجاز اإلبل؟:  فقال،بذات عرق
 . )منازلكم

 أن ابن األثري ١٠٥ص) اإلمام علي بن أيب طالب ( قد ذكر األستاذ توفيق أبو علم يف و
 ).ثأركم على أعجاز اإلبل (  يعين عائشة وطلحة والزبري هم املقصودون بـ :قال

 .فهم من قتل عثمان) عائشة وطلحة والزبري ( إذاً املفروض أن من يؤخذ الثأر منه هو 
 هل كانت عائشة ولية الدم حىت خترج من املدينة إىل البصرة للطلب بدم :ثالثاً

 !؟ع أن مرمي بنت عثمان زوجة مروان حية وهي من حيق هلا أن تطلب بدمهم !!عثمان؟
إن خروج عائشة كان إلقامة حدود اهللا، واالقتصاص من الظامل،  : قد يقول قائلولكن 

 .وخاصة أن عثمان كان خليفة ويعترب رأس اهلرم يف الدولة اإلسالمية
تلك حظاً يسرياً من العقل،  إن هذا الكالم ال يصدر من جاهل، فضالً عمن مي:فنقول

 فهو املسئول أن يقيم �ملنتخب من املسلمني هو أمري املؤمنني عليافاحلاكم الشرعي 
 .حدود اهللا ويقتص من الظامل وينصف املظلوم

ن خيرج على احلاكم ألنه يريد أن أمث لو ترك احلبل على القارب لكل من هب ودب 
 . ال ميكن ضبطهايأخذ بثأر من يريد، ألصبحت الدولة فوضى

ملاذا ال نرى وهابياً يتكلم عن عائشة عندما ركبت اجلمل وخرجت للحرب مع  :رابعاً
أليس عند عائشة ِغرية على ! ؟o أليست عندهم ِغرية على شرف النيب!؟الصحابة

 - يتكلمون فقط على املرأة العظيمة اليت أرادت - لعنهم اهللا - ملاذا نراهم !؟نفسها
 وال يتكلمون عن املرأة اليت ، أن تعرف من الواقف عند الباب-وهي داخل الدار

 وتكون سبباً يف ،خرجت من املدينة إىل البصرة مع الرجال ألجل محاربة إمام زماا
  .!قتل العشرات من الصحابة؟

 ) نوا ما نقمتم عليه، فبيشيئاً وإن كنتم نقمتم على علي: (  إن قول املغرية:خامساً
   إمنا،ج عائشة ومن معها ليس ألجل الطلب بدم عثمان كما يدعونيؤكد أن خرو
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 وسوف نعرف فيما بعد حكم . )فبينوا( ، بدليل �هو بغضاً وكراهية ألمري املؤمنني
 .�مبغض علي

، !! إن عائشة ومن معها من الصحابة يف هذه الواقعة قد انتهكوا حرمات اهللا:سادساً
 وحلفا ، بالذهاب إىل مكة ألداء العمرة�ملؤمننيفقد استأذن طلحة والزبري أمري ا

 ولكنهما نكثا هذه األميان ويف ذلك ،باهللا وباألميان املغلظة أما ال يريدان إال العمرة
دخل الزبري وطلحة على  ( :٢٣٢ ص١ج) شرح النهج ( يقول ابن أيب احلديد يف 

له باهللا أما ما  فحلفا ،ما العمرة تريدان: ، فاستأذناه يف العمرة، فقال�علي
 ،ما العمرة تريدان، وإمنا تريدان الغدرة ونكث البيعة: يريدان غري العمرة، فقال هلما

 :قال هلما. فحلفا باهللا ما اخلالف عليه وال نكث بيعة يريدان، وما رأيهما غري العمرة
 فلما ،ا واملواثيق، فأذن هلماألميانفأعيدا البيعة يل ثانية، فأعاداها بأشد ما يكون من 

 .واهللا ال تروما إال يف فتنة يقتتالن فيها:  ملن كان حاضراً�خرجا من عنده، قال
 .)  كان مفعوالً اهللا أمراًيليقض: �يا أمري املؤمنني، فمر بردمها عليك، قال: قالوا

 نسوا أم تناسوا ،انظر ملن يسمون صحابة كيف حيلفون وينقضون حلفهم بكلِّ بساطة
 آيات املنافق: ( للطرباين وغريه) املعجم األوسط ( كما يف  oقول رسول اهللا

 .  )إذا حدث كذب]: وذكر منها[
 . oفطلحة والزبري منافقان بنص حديث النيب األعظم

كثر أما كذبا مرة أخرى حينما ادعيا أما بايعا أمري املؤمنني أومما يدلل على نفاِقهما 
 أن عثمان ٢٥٩ ص٧ج) البداية والنهاية  (  فقد قال ابن كثري يف، كرهاً ال طوعاً�

رسل إىل عائشة ومن معها عمران بن أ على البصرة �بن حنيف وايل أمري املؤمنني
الطلب بدم عثمان، : ما أقدمك؟ فقال ( :حصني وأبا األسود الدؤيل فقاال لطلحة

 بيننا  وال أستقبله إن هو مل خيل،بلى والسيف على عنقي: ؟ قالما بايعت علياً: فقاال
                               .  )كفذهبا إىل الزبري فقال مثل ذل. وبني قتلة عثمان
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 :٢٧٨ ص٢ج) الثقات ( انظر كيف يكذبان مرة أخرى فقد روى ابن حبان يف 
 ما العمرة تريدان وقد قلت لكما : يف العمرة فقال هلمااستأذن طلحة والزبري علياً(

 . )ء بايعته فأبيتما إال بيعيت أيكما شا:قبل بيعتكما يل
نه كان يريد البيعة هلما لكنهما رفضا إال أ يذكر هلما �دقق النظر فأمري املؤمنني

 لقد بايعناك كرهاً، مما يؤكد على � ومع ذلك مل يقوال ألمري املؤمنني،البيعة له
 . كذما على عمران وأيب األسود الدؤيل

وإن  ( ... : كما رواه الشيخان يف صحيحيهما قالoأمل يعلم طلحة والزبري أن النيب
 . )ً الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا

  فتأمل.فبالشك أن طلحة والزبري منافقان ألما يكذبان بل ويتحريان الكذب
ول شهادة زور يف اإلسالم حدثت حينما أومن انتهاك هذه الشرذمة حلدود اهللا أن 

توا هلا بأربعني شاهداً على أقل تقدير أ فقد - أذهلا اهللا -عائشة نبحت كالب احلوأب 
 وهذا ما ذكره اليعقويب وغريه يف ،وحلفوا باهللا أن هذه املنطقة ليست منطقة احلوأب

مر احلوأب، فنبحتهم : ومر القوم يف الليل مباء يقال له ( :١٨١ ص٢ج) تارخيه(
إنا هللا وإنا إليه : قالت. ماء احلوأب:  ما هذا املاء؟ قال بعضهم:كالبه، فقالت عائشة

 ال تكوين اليت تنبحِك:  هذا املاء الذي قال يل رسول اهللا!ردوين ردوين! راجعون
 .) ، فأقسموا باهللا أنه ليس مباء احلوأب فأتاها القوم بأربعني رجالً.كالب احلوأب
 .  قد يكون كالمهم صحيحاً وهذا املاء ليس ماء احلوأب:وقد يقول قائل

فلما وصلت  ( : قال٢٨٦ ص٢ج) األنساب ( فنقول اجلواب لدى السمعاين يف 
عائشة رضي اهللا عنها معهم إىل هذا املاء نبحت الكالب عليها فسألت عن املاء 

 ، أيتكن ينبح عليها كالب احلوأب:oوامسه فقيل هلا احلوأب فتذكرت قول النيب
 ليس هذا :ن الزبري وقالفتوقفت وعزمت على الرجوع فدخل عليها ابن أختها اب

  ).        واهللا أعلم-ر عن ميينه ماء احلوأب حىت قيل إنه حلف على ذلك وكفّ
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بكل !!  لعنة اهللا عليك يا مسعاين، من أين عرفت أن ابن الزبري كفّر عن ذنبه؟:أقول
 .بساطة يأتون بأي عذر حىت يخرجوا صحابتهم من العار الذي هم فيه

ىل البصرة إنبه أليس أكرب ذنب هو إخراج خالته عائشة من مكة مث حىت لو كفّر عن ذ
 أن تكون هي من تنبحها كالب احلوأب كما يف احلديث الصحيح، oوقد حذر النيب

 حدثنا :"مسنده"قال أمحد يف  (:١٧٧ ص٢ج) سري أعالم النبالء ( فقد قال الذهيب يف 
 فلما بلغت مياه بين ،ائشةملا أقبلت ع: حدثنا قيس، قال: حيىي القطان، عن إمساعيل

ما :  قالت.بأماء احلو: أي ماء هذا؟ قالوا: فقالت. نبحت الكالب. عامر ليالً
 فيصلح ،بل تقدمني فرياك املسلمون: قال بعض من كان معها. أظنين إال أنين راجعة

كيف بإحداكن تنبح   ": قال ذات يومoإن رسول اهللا: قالت. اهللا ذات بينهم
 . ) ، ومل خيرجوهاإلسنادهذا حديث صحيح ".  بأعليها كالب احلو

و ) جممع الزوائد  ( ،)مسند أمحد : (  راجع�وحول حماربتها إلمامها أمري املؤمنني
فتح ( ، )تاريخ ابن خلدون  ( ،للحاكم) املستدرك ( للهيثمي، ) موارد الضمآن ( 

مسند ابن ( ين، للصنعا) املصنف  ( ،البن أيب شيبة) املصنف ( البن حجر، ) الباري 
للطرباين، ) املعجم األوسط  ( ،)صحيح ابن حبان ( ، )مسند أيب يعلى ( ، )راهويه 

، )تاريخ الطربي  ( ،البن كثري) البداية والنهاية ( للمتقي اهلندي، ) كرت العمال(
البن قتيبة، ) اإلمامة والسياسة  ( ،للذهيب) سري أعالم النبالء ( البن عدي، ) الكامل (
أنساب ( لسعيد أيوب، ) زوجات النيب  ( ،للصاحلي الشامي) ل اهلدى والرشادسب(

شرح ( للحموي، ) معجم البلدان  ( ،للسمعاين) األنساب ( للبالذري، ) األشراف 
حلسن ) حنو إنقاذ التاريخ اإلسالمي  ( ،)تاريخ ابن األثري ( البن أيب احلديد، ) النهج 

                    .لتوفيق أبو علم) بن أيب طالب اإلمام علي ( بن فرحان املالكي، 
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 بالسهام واحليلولة دون �حول رمي عائشة لعنها اهللا جنازة اإلمام احلسن اتىب) ١
للضيب، ) الفتنة ووقعة اجلمل ( ، )تاريخ اليعقويب  ( : راجعoدفنه مع النيب األعظم

فيض ( للمتقي اهلندي، ) ل كرت العما( ، )شرح النهج ( البن أيب شيبة، ) املصنف(
 ).املعيار واملوازنة ( للمناوي، ) القدير 

��!�@���p/�ن�"��Rو� �: إشارة إىل اآلية) ٢���@�4��0���sא�rج�"	*��!���"�b��D�*!��و���t2و��אKKZ��٣٣��� 
 .سورة األحزاب

صحيح  ( :راجع!! وقد كانت تخالط الرجال وتعلمهم كيفية غسل اجلنابة) ٣
، )السنن الصغرى(، )مسند أمحد ( ، )سنن النسائي  ( ،)صحيح مسلم ( ، )لبخاري ا

 .)مستخرج أيب عوانة ( 
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وللوقوف على األحاديث املؤيدة الام عائشة وحفصة وأيب بكر وعمر السيدة ) ١

  االستيعاب امش( ، ٣٣٤ ص٣ج) اإلصابة : (  بالزنا راجعIمارية القبطية
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 ٥ج) أُسد الغابة ( ، ٣١٢ ص٣ج) السرية احللبية  ( ،٤١٢ و٤١١ ص٤ج) اإلصابة 
صحيح ( ، ٣١٣ ص٢البن األثري ج) الكامل ( ، ٢٦٨ ص٤ وج٥٤٤ و٥٤٢ص

هذا حديث : وقال ٤٠ و٣٩ ص٤ج) مستدرك احلاكم ( ، ١١٩ ص٨ج) مسلم 
البن سعد ) الطبقات (  وتلخيصه للذهيب يف نفس الصفحة، .صحيح على شرط مسلم

صفة ( عن الطرباين يف األوسط، ١٦١ ص٩ج) جممع الزوائد ( ، ١٥٥ و١٥٤ ص٨ج
إسناد رجاله : وقال ٣٠٤ ص٣ج) البداية والنهاية ( ، ٧٩ و٧٨ ص٢ج) الصفوة

 .ثقات
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باب أخالق لالسكايف   )كتاب التمحيص  (،٥٥٧ص ) بصائر الدرجات (راجع ) ١
 ٢٧ج ) وسائل الشيعة (، ١٢٧ص ٩للمازندراين ج)  شرح أصول الكايف  (،املؤمنني

باب  ٨٠ص ١ ج )مستدرك الوسائل  (،�باب وجوب العمل بأحاديث النيب وآله
جامع (، ٢٦باب ١٨٧ص ٢ ج )حبار األنوار  (،ثبوت الكفر جبحود بعض الضروريات

، ) �موسوعة أحاديث أهل البيت  (،) مستدرك سفينة البحار (، )أحاديث الشيعة
 .وغريها العشرات من املصادر)..  د املكيةالفوائد املدنية والشواه(
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 يف - لعنهم اهللا - هذه األحاديث اليت روا عائشة أو غريها وللوقوف على بعض) ١
         : راجع- والعياذ باهللا - !! وتصويره بصورة جنسيةoاالفتراء على النيب



 ٣٧

�:א
	����א
�א���

&��M����7�0ع�א�- �s��1ذ!�ل��f�7Rא� \	�2������&�و��
���&�oא)>"مB��%4�&W��� ���27QR�Yulزو�&Z)���lن��ل�'J��4�،

 ��KK�Æ-K%�&�و������x01����\"#���&Q%��א��7��ن

�א�� ً�3!1� �א�����I+�ل�'�2 FG#�ZW�����=�Fن�#h7?�א�QOE��
�	\�א���W���!"W��8�s����C�(����1א/!&���`�K�

��Wא����FG#�Iאq!"אد����
�א��( ��%�P-0:) ولא	��אد &���א�7 FG#� `� ���ً��א�0qع

���D�ً�!�l��O1�ًو��l%��Mد�r"iمr�Q����r�£�0ع-��#�_'�³=<	���� 7D1�����
                                                                                                   

) مسند أمحد(، ٢٤٩١ وح٥٢٧ح) صحيح مسلم (،٢٦٠ح) صحيح البخاري(
 ٦ وج٢٨٩ ص١للشوكاين ج) نيل األوطار (،١٧٣٣٧ وح١٤٠١٠وح ١٣٥٩٥ح

لعبد الرزاق ) املصنف (،٧٧٩٢ وح١٢٥٠٠للبيهقي ح) السنن الكربى(، ٢٨٨ص
مسند أيب (، ٣٢٩ و٣٢٨ ص٥للنسائي ج) السنن الكربى (،٥٠٦ ص٧الصنعاين ج

) صحيح ابن حبان(، ١١٥ ص١ج) صحيح ابن خزمية (،٤٧٢ ص٥ج) يعلى املوصلي
 ٧للمتقي اهلندي ج) كرت العمال(، ١٨ ص٤للطرباين ج) سند الشامينيم (،٨ ص٤ج

 ١البن حجر ج) لسان امليزان(، ١٤٧ ص٣البن حجر ج) سبل السالم(، ٢١٦ص
 .٢٨٦ ص١للذهيب ج) ميزان االعتدال (،٣٤٩ ص١البن عدي ج) الكامل(، ٤٧٩ص

حيح ص: ( راجع!! جيالس النساء السافراتoأن النيبتفيد أحاديث بل ووضعوا 
 ١٣٩٢ح) مسند أمحد(، ٤٤١٠ح) صحيح مسلم(، ٣٤٠٧ و٣٠٥١ح) البخاري

 .١٣٢ ص٢ج ) مسند أيب يعلى ( ، ٦٠٣ و٦٠٢ ص١٢ج) كرت العمال ( ، ١٥٣٨و
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 :وقد ام أربعة من الصحابة عائشة بوقوعها بالزنا وهم) ١
 :٣٨٢٦حديث ) صحيحه ( فقد قال البخاري يف . حسان بن ثابت/ املتِهم األول

 ومسطح بن أثاثة حسان بن ثابت  إالأيضاً  اإلفك    يسم من أهل  ملأيضاً  عروة  قالو..(
 . )كما قال اهللا تعاىل عصبة يل م غري أم يف ناس آخرين ال علم ومحنة بنت جحش

) املُحلى(للطحاوي، ) مشكل اآلثار ( ، )سنن أيب داود ( ، )مسند أمحد  ( :راجع أيضاً
) نيل األوطار ( للسيوطي، ) الدر املنثور ( البن قيم اجلوزية، ) ملعاد زاد ا ( ،البن حزم

) سبل السالم ( البن اجلوزي، ) زاد املسري ( للبيهقي، ) السنن الكربى ( للشوكاين، 
 .البن حجر

 حدثنا: ( ٣٨٨٠حديث ) سننه ( فقد قال أبو داود يف . مسطح بن أثاثة/ املتِهم الثاين
 بن أيب عدي اأن وهذا حديثه  ومالك بن عبد الواحد املسمعي قفيقتيبة بن سعيد الث

ملا : قالت  عائشة عن عمرة عن عبد اهللا بن أيب بكر عن حممد بن إسحق  حدثهم عن
فلما نزل من  - تعين القرآن -املنرب فذكر ذاك وتال ى عل oنزل عذري قام النيب

  عن حممد بن سلمة  حدثنا فيليالن حدثنا. بالرجلني واملرأة فضربوا حدهمر أم املنرب
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 وامرأة ممن تكلم فأمر برجلني: قال  عائشة  ذا احلديث مل يذكر  حممد بن إسحق

محنة بنت  ويقولون املرأة: النفيلي قال  بن أثاثة ومسطح حسان بن ثابت بالفاحشة
  ).جحش

) ثارمشكل اآل(، )مسند أمحد ( ، )صحيح مسلم ( ، )صحيح البخاري : ( راجع أيضاً
، )صحيح ابن حبان(البن قيم اجلوزية، ) زاد املعاد ( البن حزم، ) املُحلى ( للطحاوي، 

زاد (للبيهقي، ) السنن الكربى ( للشوكاين، ) نيل األوطار ( للسيوطي، ) الدر املنثور ( 
 .البن حجر) سبل السالم ( البن اجلوزي، ) املسري

مث : قال): (مشكل اآلثار (  الطحاوي يف فقد قال. محنة بنت جحش/ املتِهم الثالث
وهم الذين تولوا ، حدهم مثانني مثانني فضربوا، فأمر برجلني وامرأة، oنزل رسول اهللا

 ممن وقد كان أيضاً:  قال أبو جعفرومحنةحسان، ومسطح،  كرب ذلك وقالوا بالفاحشة
  ).العلم عروة بن الزبري ذهب إىل هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل

اآلحاد ( ، )سنن أيب داود ( ، )مسند أمحد ( ، )صحيح البخاري : ( جع أيضاًرا
زاد ( البن عبد الرب، ) االستيعاب ( البن حزم، ) احمللى ( البن أيب عاصم، ) واملثاين 

السنن (للسيوطي، ) الدر املنثور ( للهيثمي، ) جممع الزوائد ( البن قيم اجلوزية، ) املعاد 
البن ) أُسد الغابة ( ، )تفسري ابن كثري ( للشوكاين، ) نيل األوطار  ( ،يللبيهق) الكربى
البن سعد، ) الطبقات الكربى(للطرباين، ) املُعجم الكبري (،البن حجر) اإلصابة(األثري، 

 .البن حجر) سبل السالم(للذهيب، ) سري أعالم النبالء  ( ،البن اجلوزي) زاد املسري ( 
فجلد ): ( زاد املعاد (  فقد قال ابن القيم اجلوزية يف . سلولابن أيب/ املتِهم الرابع

وهؤالء من املؤمنني الصادقني   ومحنة بنت جحش،،وحسان بن ثابت مسطح بن أثاثة،
 . )اهللا بن أيب عبد، وترك  هلم وتكفرياًتطهرياً

الدر ( لآلجري، ) الشريعة  ( ،)مسند أمحد ( ، )صحيح البخاري : ( راجع أيضاً
زاد (للشوكاين، ) نيل األوطار  ( ،للبيهقي) السنن الكربى ( للسيوطي، ) نثور امل

                                  .البن حجر) سبل السالم ( البن اجلوزي، ) املسري
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 .منافق ال يعد من الصحابة) عبد اهللا بن أيب ( إن : فيقولل علينا شخص وقد يشِك
صاحب ) مد بن عقيل بن عبداهللا العلوي احلسيين احلضرمي حم( نترك اإلجابة لـ: نقول

تقوية اإلميان برد تزكية ( فقد رد على هذا اإلشكال يف كتابه ) العتب اجلميل ( كتاب 
فإن زعموا أم ينفون صحبة ابن أُيب بالنص على نفاقه  : قال٦١ص) ابن أيب سفيان 

 قتله ال يقال إن حممداً يقتل  مل ينفها فقال ملن استأمره يفoقلنا هلم إن النيب
 : قولهoأصحابه وهذا ثابت ويف الصحيح يف املختلجني إىل النار املرتدين بعده

 مل تعملوا النصوص كلها فتنفوا  وهو مشهور وأيضاً نقول هلم ِلم:حايبأصحايب أص
عن صحبته اخلاصة مرتكيب فواقر الفواحش ورقاق الدين ومن أخربنا بأم من أهل 

 . ودعاا ومن على شاكلتهم فتكونوا صادقنيالنار
 .، كما سوف يأيت)صحيحي البخاري ومسلم (  ويف ذلك راجع أصح كتبهم )١
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، ٥٨١ ص٣ج) تفسري نور الثقلني  ( ،١٠٠ و٩٩ ص٢ج) تفسري القمي : ( راجع) ١
) تفسري الصايف  ( ،١٢٦ ص٣ج) تفسري الربهان ( ، ١٠٣ ص٥ج) تفسري امليزان ( 
) حبار األنوار  ( ،٣٩ ص١١ج)  األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل (، ٤٢٣ ص٣ج
 .إخل.. ٢٢٠ ص١٤ج) شرح النهج  ( ١٠٣ ص٧٦ج
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&l%��$��B�&��e"ٍع��Y��f�ZO� ��f�J��&�"4QK�
�	�B�5و������7ج�+�ل�א���%W�٢٦ص�١٠W�" ثبت ما ي

وهو  به حكم الرضاع هو ما قالت به عائشة والشافعي وأصحابه
�K" مخس رضعات

 ملا ثبت يف ،ال حيرم أقل من مخس رضعات " Wو+�ل�א' �>;?
 ،عن عمرة، صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر

                                                 

مسند ( ، )صحيح مسلم  ( :وللوقوف على أحاديث عائشة يف رضاع الكبري راجع) ١
، )سنن الدارقطين ( ، )سنن ابن ماجه ( ، )سنن النسائي ( ، )موطأ مالك  ( ،)أمحد 

للبيهقي، ) معرفة السنن واآلثار ( لأللباين، ) صحيح سنن ابن ماجه  ( ،) داودسنن أيب(
) معرفة الصحابة ( ، )مسند أيب يعلى ( للطرباين، ) املعجم الكبري  ( ،)مسند احلميدي(

 .أليب نعيم األصبهاين
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 عشر رضعات كان فيما أنزل من القرآن: قالت، عن عائشة
صلى اهللا عليه  فتويف النيب ،خبمس معلومات مث نسخن معلومات حيرمن

عن ،  وروى عبد الرزاق عن معمر، فيما يقرأ من القرآنوهن وسلم
 ويف حديث سهلة بنت. عن عائشة حنو ذلك، عن عروة، الزهري

 أمرها أن ترضع ساملاً موىل صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا ، سهيل
من يريد أن يدخل وكانت عائشة تأمر ، أيب حذيفة مخس رضعات

�K" ..وذا قال الشافعي وأصحابه، عليها أن يرضع مخس رضعات
�xuא	�F?;<� '7?�אQOE&���٤٠٤ص�١ج���	دא��f�7��	\�א�����Jא�،�
���+W���KK��������א�����W<���و�6����٪�W$���<�����؟�����l�v�P�6��KKZ�٢٣���K�

�و�5و+�ل��א� W" ذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أيب 
حذيفة وإرضاعها ساملاً وهو رجل، واختلف العلماء يف هذه املسألة، 

تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت : فقالت عائشة وداود
وروى مسلم عن أم سلمة وسائر .. برضاع الطفل هلذا احلديث

�F���"B��7". أزواج رسول اهللا أن خالفن عائشة يف هذا��%W�E�
�,�٦٤ص�٣ج��E����J<�א' ����Fو،�٢٧ص١٠ج��§���&0"O��

&Q!GD�='1K�
�א'  �`�א�$��J<�+�ل ���W�" وكانت عائشة : قال الزهري
 وأخربين سامل أنه دخل على أم كلثوم بنت أيب بكر ،تفيت ذه الفتيا

ِلترضعه مخس رضعات ليدخل على عائشة فيسمع منها فأرضعته 



 ٤٧

سهلة بنت وكانت .. رضعتني أو ثالثاً مث مرضت فلم يدخل عليها
سهيل قد تبنت ساملاً موىل أيب حذيفة وكان يدخل عليها فرخص هلا 

: بن سعيد قال رسول اهللا أن ترضعه مخس رضعات، وعن حيىي
أن امرأة أيب حذيفة بن عتبة ذكرت : حدثتين عمرة بنت عبد الرمحن

لرسول اهللا ساملاً موىل أيب حذيفة ودخوله عليها فأمرها رسول اهللا أن 
����F�>�J	אK�xu" أرضعته وهو رجل كبري بعدما شهد بدراًترضعه ف
��٢١٢Yص�٨ج�Eא' ����'�&0&���2"O��_%2�K�

G مالحظة:�
§�����D1و� �و��" "6'� ='1� >U�u	�  �� &Q!GD� ='1� ,��

©	�B� �و�  \�����À'� &Q%J�� �א����U�'�f�7�א1f	>�ن \��%�� �����
fא"#Kא��fא	�����Bو!�Q،�"2eא����!J&�א��Ih6א�>���'��Q:�='1�

                                                 

نِت رسوِل وددت أين لَم أكُن أكِْشف بيت فَاِطمةَ ِب ( :ورد عن أيب بكر أنه قال) ١
 ورد هذا احلديث بألفاٍظ مختلفة يف . )اِهللا وأدِخلُه الرجالَ ولَو أعِلن علَي احلَرب

 ٢ج) تأريخ اليعقويب  ( ،٢٧٨ - ٢٧٥ ص٣٢البن عساكر ج) تأريخ دمشق الكبري(
، ٣٥٣ ص٢ج) تأريخ الطربي  ( ،٦٢ ص١للطرباين ج) املعجم الكبري ( ، ٢٤ص

 ٣للذهيب ج) تأريخ اإلسالم  ( ،٤٦٥ ص٢للشافعي ج)  العوايلمسط النجوم(
 ، للسيوطي١٠٠ ص١٣ج) جامع األحاديث (  و٧٢ص) مسند فاطمة ( ، ١١٧ص

 ٢للمسعودي ج) مروج الذهب ( ، ٥٣٧ ص١للمتقي اهلندي ج) كرت العمال(
 ١البن قتيبة ج) اإلمامة والسياسة ( ، ٢١ ص٥لألندلسي ج) العقد الفريد ( ، ٣١٧ص
    وقد حاول اهليثمي يف.حديثٌ حسن: وقال) سنن سعيد بن منصور ( ، ٢٠ص
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وغريهم ) الضعفاء ( والعقيلي يف ) لسان امليزان ( وابن حجر يف ) جممع الزوائد ( 

، )علوان بن داود البجلي ( تضعيف هذا احلديث، وذلك بالطعن يف أحد رواته وهو 
 ترمجة رقم ٣٨٠ ص٥ج) الثقات ( بان يف هذا الرجل وثّقه ابن ح: أوالًونقول 
فكل خرب رواه شيخ من : ، وقالَ ابن حبان يف مقدمة اجلزء اخلامس ما نصه٢٨١٠

هؤالء الشيوخ الذين نذكرهم مبشيئة اهللا وتوفيقه يف كتابنا هذا فإنّ ذاك اخلرب صحيح ال 
مع مالحظة أنه قال يف ) الكامل يف الضعفاء ( مل يذكره ابن عدي يف كتابه : ثانياً. حمالة

 وال يبقى ..أنا ذاِكر يف ِكتايب هذا كُل من ذُِكر بضرٍب من الضعف: املُقدمة ما نصه
قال عنه حمب الدين : ثالثاً.  الرواة الذين مل أذكرهم إال من هو ثقة أو صدوقمن

ود علوان بن دا: ( - بعد أن ذَكر احلديث -ما نصه ) معرفة الرجال ( الدمشقي يف 
، صادقاً، ديناً، عابداً، وما قاله بعضهم من الطعن فيه غري دقيق، ومنشأ ..البجلي، ثقة

ذلك هو التشدد جتاه الشيعة ألنه أحد رواة هذا احلديث، وغفلوا عن أنَّ بقية الرواة 
لقد روي هذا احلديث بأسانيد مختلفة وصحيحة : رابعاً). على درجٍة عاليٍة ِمن الوثاقة 

 ."علوان بن داوود " نسبة هلم، وليس فقط برواية بال
 وأما دعوى الوهابية يف أن ابن حبان متساهل يف التوثيق فقد رد عليها احملدث :أقول

التعريف بأوهام ( الشيخ الدكتور حممود سعيد ممدوح الشافعي يف اجلزء األول من كتابه 
سات اإلسالمية وإحياء طبعة دار البحوث والدرا) من قسم السنن إىل صحيح وضعيف 

 .التراث يف ديب
 فأقواله يف اجلرح والتعديل حمط اهتمام كبري عند " ابن عدي "وأما عاملهم الكبري 

ذكر (  فقد قال إمامهم الذهيب يف جزئه ،علمائهم حىت جعلوه يف مصاف أمحد بن حنبل
 زرعة وقسم كالبخاري وأمحد بن حنبل وأيب :)من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل 

 وأما يف العلل :)ميزان االعتدال (  وقال أيضاً يف .وابن عدي معتدلون منصفون
 عن كتاب ٢٢٦ص) تاريخ جرجان (  وقال الدارقطين يف .والرجال فحافظٌ ال جيارى

 من معينه ): طبقات الشافعية( وقال السبكي يف .فيه كفاية وال يزاد عليه: الكامل
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Y��+�&Z)��� �W� صلى اهللا عليه وسلمجاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب 
 حذيفة من دخول سامل  أرى يف وجه أيبينإ يا رسول اهللا :فقالت

                                                                                                   
 .ه حكم احملكمون، وإىل قوله رجع املتقدمون واملتأخروننتجع املنتجعون، وبشهادتا

هو أكمل الكتب املصنفة :  عن كتاب الكامل٥٨٦ص) اإلعالن ( وقال السخاوي يف 
التعريف بأوهام من قسم السنن (  وقال الدكتور حممود سعيد ممدوح يف .قبله وأجلها

 .من أهل االستقراء التام: ١٠٩ ص٥ج) إىل صحيح وضعيف 
يف مصادر  ) أنا مدينة العلم وعلي باا: (  أراد الوقوف على طرق حديثوملن) ١

فتح امللك العلي بصحة حديث باب ( أبناء العامة وصحة هذا احلديث فلرياجع كتاب 
 .للحافظ الكبري احملدث احلافظ أمحد بن الصديق الغماري) مدينة العلم علي 



 ٥٠

 وكيف : قالت،رضعيهأ :صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب )وهو حليفه(
 قد : وقالصلى اهللا عليه وسلم فتبسم رسول اهللا ؟هو رجل كبريأرضعه و

أنه رجل كبريعلمت Q.وكان قد شهد بدراً: زاد عمرو يف حديثه . 
�Kصلى اهللا عليه وسلم فضحك رسول اهللا :ويف رواية ابن أيب عمر

zא��� �א�א�"وא!& �א�א�"وא!& �א�א�"وא!& �R�;&%R�;&%R�;&%R�;�xW���7%&א�"وא!&� �-'"א#%��W+�ل  '� �-��Wق ����Dو�
0� "���='1�  '� ��e=�و����1'=���"��� %��ًא �א'  �Wא�;QJ=�+�ل

� ����!1� ��=QJ;א����#��������א���D6%&�� א���='1� '�����Jא�
&Z)��� �Wحذيفة كان مع أيب حذيفة وأهله يف أن ساملاً موىل أيب� 

 إن ساملاً : فقالتصلى اهللا عليه وسلم النيب ) ابنة سهيلتعين(بيتهم فأتت 
ين أظن أن إا وإنه يدخل علينا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلو

: صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا النيب ،يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئاً
 فرجعت ، حذيفةحترمي عليه ويذهب الذي يف نفس أيبرضعيه أ

�.R حذيفة قد أرضعته فذهب الذي يف نفس أيبإين: فقالت
zא�"وא!&�א�א�"وא!&�א�א�"وא!&�א�א�"وא!&�א��&;��;&;��;&;��;&;��;�xW� 'ق��W�-�����Dא4 و	' ���א#%��و��"'-�x

Fx4א	� 'U�«Qوא���Eل�+W�!"u� 'א��RhM1א�"زאق����������D���RhM1�
� &6%��� ='1� �1نא'  "6'� ='1�  '� ����  '� ���J�1א�� FhM1ن&Z)����

                                                 
 .٦٢٥ ص١ج) ن ابن ماجة سن( ، ٤٥٥ ص٦البن حزم ج) املُحلى ( ورد يف ) ١
، ٣٠٥ ص٣للنسائي ج) السنن الكربى ( ، ١٠٥ ص٦ج) سنن النسائي ( ورد يف ) ٢
 .٢٢ ص١٠البن حزم ج) املُحلى ( ، ٢٤٦ ص٢البن األثري ج) أُسد الغابة ( 



 ٥١

�OhM1W� صلى اهللا عليه وسلمأن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النيب 
معنا يف بيتنا )  حذيفةسامل موىل أيب( يا رسول اهللا إن ساملاً :فقالت

رضعيه حترمي أ :يعلم الرجال، قال  بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ماوقد
فمكثت سنة أو قريباً منها ال أحدث به وهبته مث لقيت :  قال،عليه

فما هو؟ :  لقد حدثتين حديثاً ما حدثته بعد، قال:القاسم فقلت له
�Kيهِن عين إن عائشة أخربتثهدفح: فأخربته قال
z��&�'א�"א� �א�"א'�&א�"وא!& �א�"א'�&א�"وא!& �א�"א'�&א�"وא!& ��xWא�"وא!&��Dو����א�;  '� ���� ��� '� ���� ����D

Y��+�&�1م����Y�'�z����%�� ��&��B����x4�R� ' �ز!��D�"Q�uW�
نه يدخل عليك الغالم األيفع الذي ما أحب إ 1�Y��+�&Z)����&���Wم

لَيصلى اهللا  يف رسول اهللا  أما لِك: فقالت عائشة:قال!! أن يدخل ع

 قالت يا رسول اهللا إن  حذيفة إن امرأة أيب: قالت؟ أسوةعليه وسلم
وهو رجل ويف نفس أيب حذيفة منه شيء، فقالساملاً يدخل علي  

�.Qرضعيه حىت يدخل عليكأ: صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
z�vא�"وא!&�אvא�"وא!&�אvא�"وא!&�אv7&א�"وא!&�א��&7��&7��&7���xW���7��،+�ل�'1�À��Dون���و	א�$�#"�و#�

� �א)!�= �%���  'Fون	�m� «Qوא��� EU�+W�z#و� �א'  ����D�1�=RhM
&��لW'6?�� �1'%��+�ل' ���"J!�x4�R� '��%��Y�~�WY�~��

�لJO�&����='1�Y�'�z�صلى اهللا عليه ���&�زوج�א��1�Y�~���sمWز!
                                                 

 ٧للشوكاين ج) نيل األوطار ( ، ٢٢ ص١٠البن حزم ج) املُحلى ( ورد يف ) ١
 .١١٨ص



 ٥٢

�ل����(Z&وسلمJO�W� واهللا ما تطيب نفسي أن يراين الغالم قد استغىن
قد جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول !  ِلم؟:عن الرضاعة فقالت

 ل اهللا واهللا إين ألرى يف وجه أيب يا رسو: فقالتصلى اهللا عليه وسلماهللا 
: صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا : حذيفة من دخول سامل، قالت

 رضعيه يذهب ما يف وجه أيبأ :فقال!! إنه ذو حلية: فقالت. رضعيهأ
�. حذيفة واهللا ما عرفته يف وجه أيب:حذيفة، فقالت

z�7د�&�7د�&�7د�&�7د�&א�"وא!&�א�א�"وא!&�א�א�"وא!&�א�א�"وא!&�א���xW�����À��D�،��7��' ��z%�Bא���N+�ل�
�א' �  �� ���M�  '� _%J�� À��D� 5�u�  �� ='1� À��D� �א��%�  '

����%�\�' �����א
�' �ز��&���R1���2B�W1+�ل'1�=RhM1نz�1���ز!��
��OhM1�&����='1�Y�1�1��2م1ن'���s��صلى اهللا عليه وسلم���&�زوج�א�

�لJO� YR�<W� صلى اهللا عليه وسلمأىب سائر أزواج النيبلن دِخ أن ي
 ما نرى هذا إال  واِهللا: أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشةعليهن

 لسامل خاصة فما هو صلى اهللا عليه وسلمرخصة أرخصها رسول اهللا 
ذه الرضاعة وال رائين ابداخل علينا أحدQ.�

�و-��4(��2 �m� &Z)��� =l��O� `� &½"�� FG#� �אq	�jع 4"وא!�<
�دون  �� �2R��א�rو!��>�D"ٍج،��3� �EMل  �� ��!����&�E;א�� 	��M(

\?M(א� Wوא��7دس�1ن�P��vوא� x'א�"א�)��xj"rO� YR�<� &Z�it�'�
                                                 

 ٦ج)  سند أمحدم ( ،٥٩ ص٣٤للمزي ج)  يب الكمالذ( وورد أيضاً يف ) ١
 .١١٥ ص٩البن حجر ج)  فتح الباري (، ٣١٢ص



 ٥٣

�W%ل���u"א�Ñ��2%��� �אQ،��_�Qא�� �1א����O"6و#Gא �Iم����&�2%���ُ
                                                 

فتح املنعم ( ألستاذ الدكتور موسى شاهني الشني يف كتابه اوهذا ما أكده شيخهم ) ١
 - رضي اهللا عنها -وكانت عائشة  ": حيث قال٦٢٢ ص٥ج) شرح صحيح مسلم 

، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية عت غالماً فعالًوأرض .ترى أن إرضاع الكبري حيرمه
 ."أمهات املؤمنني ذلك، كما يظهر من الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة

 ، )وأنكر بقية أمهات املؤمنني ذلك( دقق النظر أخي القارئ على عبارة : أقول
 !!لعامة عائشة عند أبناء ارأيح رجؤمنني يف كفّة وعائشة يف كفّة ويفأمهات امل

 فإننا نرجح ،إننا يف املسائل الفقهية إذا أجتمع الفقهاء على مسألة ما وشذ فقيه عنهم
 ألن اإلمجاع حجة يف شريعتنا املقدسة، وهذه هي الشريعة ،-عادةً-رأي األكثرية 

 .اإلسالمية الصحيحة
ل  وهذا ما يؤكد ميو!! على باطل؟باقي أمهات املؤمننيعقل أن عائشة على حق وهل ي

 .عائشة اجلنسي الذي قوبل باإلنكار من أمهات املؤمنني
 بل أجازته ملن ، إرضاع الكبري بشكل مطلقفيت جبوازإن عائشة مل ت: وقد يقول وهايب

 .يكون يف حالة سامل موال أيب حذيفة
 غالماً كما قال شيخكم اعرضقامت بإ ألن عائشة بنفسها ،هذا كذب صريح: فنقول

 فمن هو الغالم الذي ظروفه كظروف سامل موال أيب !!ر السابقموسى شاهني يف املصد
 إن عائشة بنفسها قامت باالحنراف !حذيفة وكان من الضروري أن يدخل على عائشة؟

 .، وهذا ما يكذب إشكال الوهايب السابقكانت تدعو لهاجلنسي الذي 
 املرأة تضعأن : طول ويقول أن اإلرضاع هو أرعن ال يعرف أي طرفيه أوال يأيت وهايب

 !!حليبها يف إناء ويشرب منه الرجل الكبري
، ألن اإلرضاع هو عن طريق مص اًسمى إرضاعإن الشرب من اإلناء ال ي: فنقول أوالً

 ثدي املرأة مباشرة، لذلك فقد أجاب الشيخ الوهايب احلويين يف أحد القنوات 



 ٥٤

�m�J'�" א�1!�3ً�@?�،"  موىل أيب حذيفةاملإن هذا كان خاصاً بسG#و�
 ��و ً��"B� �D"אم£ 	�<Gא�� �אq	�jع �)ن &�%Zא��  ¥� �R���� �ٍ%W��

�)ن Ih6א�� >�J'��Eً��א��B� P%و�� 	�:���'� ��Mص£ אq	�jع
،�#?:��x�3O"א��_Q$א��lw��%�zא�"�j&�دون��و!�Zط��3!1��%4ً�

،&��� &R��1�rf�2J4ن�!6�ن��� �%�-�z#ذ� �و45����א� ���%��U�&��-��א���
�و���5 &Z)���5��� ��x4�%א�� ���j�J=�א��א� ��x4	�jع�א�:Eم ً���O

Q!GD� ='1� &uא�^زو� & ��2��j	-� �אز�� �א�"��ل �6D�  �� Y���O
?�<� £_u	� ��و# §�7��-�&���وא�7 ����6��� &½"�� &Q���� �U-� �#� ���

�w���א� �_'�J���א�2�uد£�`�#�_'�،l=�$J�0ع�א�qوא�&Q!"Zא�KKK�rل�J4�
1ُ`�&Z)����&����lم�x'א�"א��!�  الغالم األيفعإنه يدخل عليِك "�Wא

�������m" ن يدخل عليالذي ما أُحب أ &Z)ل����+W�" أما لِك يف 
��" ..رسول اِهللا أُسوة؟ &Z)��� =���O� ���� &Wjوא� &�Uع��'د�j	b

                                                                                                   
ألن الناس تشرب وقال أن شرب حليب املرأة يف الكوب ال يسمى رضاعةً  الفضائية

 !حليب البقر يومياً يف كل صباح فهل نقول أن الناس يرضعون من البقرة؟
وأنا أقول :  األلباين يف أحد أشرطته الصوتيهال حمدثكم الكبري وجمدد دينكمق: ثانياً

ألن هذا ال يستلزم  ،شخصياً ال مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من احللمة
أما ... هاثدياملرأة ر حتدث عندما تظهفتنة، ألن الفتنة أنه اس بال النما قد خيطر يف 

 ، وإمنا تكشف مقدار احللمةوتتكشف إمامه، الضروري أن تأيت املرأة هذا فليس من
 .!! موضع شهوة ألا سوداء قامتة ليستاحللمة كما يعلم األزواجوهذه 

 فتأمل. يكانوقد أجاز رضاع الكبري مؤخراً الشيخ الوهايب عبداحملسن العب
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1�"£��J!�U_�א���و!_�1'�אً���و# �'_�KKK�?ZOא�:���ن�'_�وא�"�uل�1!�3ً
�Fوא	�������%��U�&��1ن��٦٢ص٣ج��Eא�$��F>�J' �����`�א��M1	�א���
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�&¬ُא�J"�ن�rא�6"!��1���&�	�uل�א���f�7R�o��E'����7א����sא)>"م���
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� �KK�H%Bو��W
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�ل�א�	�>���>�ن�'��� �Å-�I��Qא�� FG#������#Òl"¦وo���l�7�%�
��4�،�2%:�!&�� ���É���2�%	�jع����_M�!1ن��Yl�D1� ��xj"rO1ن���m

�#��Å-��'���l�O�YR�<�5G7=�א��dא�X�Z��2א�R�6�b'� 6!���4�&Z)���
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�و�� �1'�אً، ����h�א� �s�u(1ن�א��#� ���+� ����<]!�&u���P%�� �2��
��� ��j"rO� �B"��ً-,�1ن �%��� �_W��ً�%�"B� ً����� �אq	�jع �ن<� 	�����'

U� _u"وא�� ،_Q$א�� x%j"א�� ���� &�j"א�� _%�W�����%��� X�$�O
`�&%��Q$אط�א��BU�_%�Wא���`�\hא����>�Qא����אq	�jع،�و)نlא�

,��O����J���m� ً�l�1��2R��&�	�uل�א�6�����7�������&��"��&Z)��W�
6������<�و���زو����6����b��>�W�������Eل����u"א������ ً��"B�£אم"D��2R1����O�&Z)و���

�l&�و����א��7������_%�W���� ��E4دא�=��É	�jع��6%�ن�����ً ً&l��M
-�I��4�Y���'��2א����P	�jع��%�2،�و�6dא�&�	����m��l�א�7�%��?�6

&!"��U��jא�وאG#ل�א��7��،�و�u	� ���!"O� i��x� �&2�B�U4%��و
���א��6'"! �� �~�ع�אJ%J&�وא�����U-��!��O���,-ل��������7 �א�

X�Kא
�+"א(  &l°و�s��א� f�7R� ";<1�YR�<� &Z)1ن����,-�?ZO� \?;< 

o%7&�א��dא�>��)�Z���ً&j"��x'�$ �_$אن�' �א���Q��x���2�l�J<
r!�^א��N4qא�&l�+�`���<�=��7א�f������2%����"��،&l�و>J����2�lא���

���و��¬�������א)+_،�'_� �م�אd�_،�و#Gא!�
�W���x&�' ���%��א�
s��	lع�+o ��9-نZ)���l&�#=�א��%D��f�7R�_<��'�\א��O�§�^א���

&l%$�Jא��&!	��%7&�@?��Z"و�&،�G24א��u	!&�א�"��ل�'�א�2Oم��u�&+E�
�76�O� &Z)��� ���� =7�dא� Pu�mא��`� \"����א�� �א�6;?\ א)�Dد!�

I����m���#�U�^��2وא����&l!א��א��א�"و�z�<��2����Pوא�^�dאW�
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 :Qمضاجعتها وهي حائض
�_J�!���<�&Z)���>و	��J45א	�A���-�N�G<و�t%�>����א

��l�א�� ��F?@�Y��+��2R1W�" انت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأرادك 
�+��RK�Y.." أن يباشرهاصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  &%R��� �و`�	وא!&

&Z)��W�" كان النيب يباشرين وأنا حائض ويدخل معي يف حلايف وأنا 
حضت مع رسول اهللا على  "��Wو`�	وא!&����;&�+��SK&Z)���Y" حائض
 فشدي عليك: عم، قال ن:أحضِت؟ فقلت: فانسللت، فقال فراشه

                                                 

 كان يباشر oليت تذكر أن النيباوللوقوف على العديد من األحاديث املكذوبة ) ١
 - والعياذ باهللا -حليض وكذلك مباشرته هلن يف حال الصيام انساءه وهن يف وقت 

صحيح  ( ،١٨٩٠ و١٧٩٢ و١٦١٨ و٢٩٢ و٢٩١ح) صحيح البخاري (:راجع
 ٢٣٠٠٠ و٢٢٩١٨ح) د مسند أمح ( ،١٨٥٦ و١٨٥٤ و٤٤١ و٤٤٠ح) مسلم 

سنن أيب (، ٣٧١ و٢٨٤ و٢٨٣ح) سنن النسائي  ( ،٢٤٢٤٠ و٢٤٠٥٠ و٢٣١٧٨و
 ،٦٢٧ح) سنن ابن ماجه(، ١٢٢ح) سنن الترمذي(، ٢٠٣٤ و١٨٥٢ و٢٣٤ح) داود

 .)نيل األوطار(، ١١٦ح) موطأ مالك(، ٧٦٢ح) سنن الدارمي(

للنووي ) اموع (  ،٦٩ ص٨للصاحلي الشامي ج) سبل اهلدى والرشاد ( ورد يف ) ٢
 ٣للعيين ج) عمدة القاري  ( ،٢٠٦ ص٦البن حزم ج) احمللى ( ، ٣٢٦ ص٢ج

 ١للسيوطي ج) الدر املنثور  ( ،٣٥٠ ص١للشوكاين ج) نيل األوطار ( ، ٢٦٧ص
 .٢٥٩ص

) اموع (  وذكره النووي يف .١١٣ ص٦ج) مسند أمحد ( ورد ذلك أيضاً يف ) ٣
 . اجلزء األول من احلديث١٤٥ ص١١ج) لقاري عمدة ا( ، والعيين يف ٥٠٠ ص٦ج



 ٥٨

كان يأمرنا إذا  "�Z)���Y��+W&��و`�	وא!&�	א'�&QK" إزارك مث عودي
 RK" حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع مث يلتزم صدرها وثدييها

�����(Z&���د�&��e%�&�#=�א����=�و+���l�D�W "أخربك :قالت 
 ،دخل فمضى إىل مسجده، صلى اهللا عليه وسلممبا صنع رسول اهللا 

 فما انصرف حىت غلبتين عيين ،تعين مسجد بيتها: قال أبو داود
اكشفي  «:فقال،  إين حائض:فقلت» ادين مين «:فأوجعه الربد فقال

  فوضع خده وصدره على فخذي،فكشفت فخذي» عن فخذيك
�.S"  ونامئوحنيت عليه حىت دف xuא	�� F� ?7QOא '�?;<E�١ج��

��٢٢٢�	\�א��J"\�א/!&٥٢٥صK��!د�D(`��وא�	א�א�3��G#�`�\?;<
�F?7QOא��?;<� '�E&!/א�\"Jא���\	����"B�`٢٢٢K�

������'�U��'�U��'�U��'�U�Ò�7O�£ل�Ò�7Oل�Ò�7Oل�Ò�7Oلو#��و#��و#��و#��������������W���� &%7�dא� \�2Zא��YR�<� _#��
s���oא� &u	د�,-� &l!�+1���D� \1"��א 1��م� �7QR�N����!� 6!�§� �R

ً�3)�D�YR�<� �!���x3'_؟و-ن �>�ن �R1� &Z)��� �l�Dو� �J�B� \�B� �و
�����F	�و��Fl�M�#GA4�2u"4� ��<��%��!���M�r��u�ً��!"+�F�אً�

                                                 

 .١٨٥ ص٦ج) مسند أمحد ( ورد أيضاً يف ) ١
 .١٨٩ ص١ج) سنن النسائي ( ورد أيضاً يف ) ٢
 ١للسيوطي ج) الدر املنثور  ( ،١٧٥ ص٣البن عبد الرب ج) التمهيد ( ورد يف ) ٣

 .٣٢١ ص١البن عبد الرب ج) االستذكار ( ، ٢٥٩ص



 ٥٩

Fא�وא���F��E�-وאK>>Kل���	������%e��2ن��'� �U-א�G#ن�-�

�<oא

 :Qمص لسان عائشة
F��7�� `� ��1�Iو	� �J4 - � 	��R(א� ��7�٢٤٧٧٥� ��

Y��+�&Z)���W "ا  كان رسول اهللا يقبلها وهو صائم وميصلسا"K�
�+���Yو!"و5 &Z)��� ��\و"�W�"  ل بعضإن رسول اهللا قب

ن وم: )والقائل عروة( فقلت ،نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ
هي إالّ أنِت؟ فضحكت "R.�����2%M(��\"��&Z)���Y��+א�"� ��و�W

 أقبلها وأنا :ما مينعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتالعبها؟ فقال"
�SK" نعم: قالت! صائم

                                                 

مها و لعائشة oد من األحاديث اليت تذكر تقبيل النيبوللوقوف على العدي) ١
 ١٣٤ ص٣ج) صحيح مسلم  ( ،٢٢٩ ص١ج) صحيح البخاري : ( راجع!! صائمان

) املُحلى(، ١١٧ ص١ج) سنن الدارمي ( ، ٦٩ ص٧ج) املعجم األوسط ( ، ١٣٧ -
البن ) الكامل ( ، ٣٨٩ ص٤للشوكاين ج) نيل األوطار ( ، ٣٠٨ ص٦البن حزم ج

 .١٧٢ ص١١للصاحلي الشامي ج) سبل اهلُدى والرشاد ( ، ٤٦٨ ص٦عدي ج
سنن ابن ( ، ٢١٠ ص٦ج) مسند أمحد ( ، ١٢٥ ص١ج) اجلوهر النقي ( ورد يف ) ٢

 .٢٢٤ ص٥ج) تفسري القرطيب ( ، ١٦٨ ص١ج) ماجه 
لإلمام مالك ) املوطأ ( ، ٢٥٢ ص٦٩البن عساكر ج) تاريخ مدينة دمشق ( راجع ) ٣
 ٢٤البن عبد الرب ج) التمهيد ( ، ٢١١ ص٦البن حزم ج ) احمللى( ، ٢٩٢ ص١ج

 .٢٦٧ص
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G مالحظة:�
��-,�Z)���X�B&�و+��&�M�-§��%D��2)�%D=�א��J	eR�-�1Ó"א
 �� ���7O�r!� �s��وא)�Dد!��`�،��2�l�JQ"و\�1ن�GO>"����>%��>�ن�א�

��7��xu�4?א�\?;<�Nذ����1�-	��R(א���7��K�
���د	��`�	��M(א�t�'�r�<]O�_'אU�����م�>���`�א��J�� '

='1 &�%B�-���6��א�`�א�d	�rO�&!?�'���-�>����א���+����r��$r!و����Z
�2'� �R�$�د ������� �2'�y!"+� ���B?�،��0="+�وא��qد!����א�D�

���#�-و��٢٥٩א���7�7&�#�6%�W�
F١�E+�"6'��'1�����Dل�WRא������ ��x%<وE"6א������ '�f�!�

 '� 	����  �� =��ز�א�%�  �� _u	� �!��"אن  ��
�א �� �א� �2��� \1"�
Z)��&Wطَا�ةً واِريج فَتوا شهأَنقَالَتا وِبه ا : فَتِبه طَادصا نلَّنلَع

�Kشباب قُريٍش
                                                 

م أفتوا جبواز تقبيل الزوجة حال الصيام حىت لو أدى إىل أومن عجائب القوم ) ١
 وقد ذكر ذلك حافظهم احملدث عبد اهللا بن ،اعتماداً على أحاديث عائشة!! اإلنزال

] براهيم أمحد شحاته إ [ مجع) احلاوي يف فتاوى الغماري ( الصديق الغماري يف 
 كان يقبل o تستحب القبلة للصائم ألن النيب:وقال بعض الظاهرية " : قال١٠ص

ل امرأته فصومه صحيح سواء من قب:  وقال ابن حزم،عائشة وأم سلمة وهو صائم
 . "أنزل أو مل يرتل
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F٢�E���Dل��+�x%<و�����D6"�+�ل�'��'1�����Dא����E����� '�f
� �� ���א�6"!��_u	אن�"��� '� 	��� ���2��� \1"��א  ��
�א ز!�
Z)��&W�قَالَتا وِبه طَافَتةً واِريج فَتوا شهأَن :ا نلَّنا لَعِبه ِصيب

�Kبعض شباِب قُريٍش
F٣�E�"6'�'1� ����D�����Dل��+�،x%<ل�و�+����D�W� '�fEא��

��  �� �א�6"!�، ���k�k'� 	�k��  k�k�  �� �kא�"אن، \1"�k�k2k� �� ،�
�k&Z)�Wفَتوا شها  أَنِبه طَافَتةً واِريج،قَالَت  :ا نلَّنِصيلَعدضعا بِبه  

 QKٍش قُريفتيان
�

G هامةمالحظة :�
&Z)ل����+W�" ا بعض فتيان قريش لعلَّنا نصطاد "�� ���%4
�2%���O� ���� &�U�א��������� "#�eא�� z7�� &6�� `� �א����	\ +%�د\

`�Y;6�4ن��Q�� '1!�م��;��ن��&��D�&6�ود�א�7���، #�"<�א��!�
�2JD�`���%�'�?@���`�wو��_�����	وא�Fא��«4	�zuא�KKK�=�hو#

                                                 
البن ) لسان العرب (  ،٨١٢ ص٢للحريب ج) غريب احلديث ( وراجع أيضاً ) ١

تاج  ( ،٥٠٩ ص٢البن األثري ج) ب احلديث النهاية يف غري ( ،١٨٥ ص٩ جمنظور
 .٣١٤ ص١٢للزبيدي ج) العروس 

وقد يأيت وهايب فيشكل على األحاديث السابقة بأن هناك امرأة يف السند جمهولة مل 
:  هوالت النساء افصليف ) يف ميزان االعتدال ( الذهيب قال : فنقول لهيذكر امسها، 

 .وهذا كاٍف يف دحض إشكاله. " مت أو تركوهاِهعلمت يف النساء من اتوما " 
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� �'��<�F	א�R(ق�א	�Z�E�١٢٩ص����p7 �א��م�אqא� �������
،�2��� �&R�%M�	و�������rل�!�=�hل�א��+wW�z� zم���qم�א�+� ����R1

 7�����=��lא��א�[ ?�1� `� ��!K�!� \�7��א� >f�u� &4��א�6  ��
�Y�Mود��s������o&Z)���Y��J4�،�W%��1زوאج�א���1'������!
¬4� _;���J©�u��J4� �م!� U- 7�א ��مqא� �m� ��J4ل ،©�'1� ��W�

Aنبشك يف بيتك ليالً بغري قبس حبديدة، حىت ضربت احلديدةُنسيِت  
 جرداً أخضر فيه ما مجعته ك فصارت جرحاً إىل اآلن فأخرجِتكفَّ

  منه أربعني ديناراً عدداً ال تعلمني هلا وزناًمن خيانة حىت أخذِت
ن تيم وعدي، وقدبغضي علي صلوات اهللا عليه مففرقتيها يف م 

�Y��J4@  بقتلهتشفيِت ،� WNذ�� �>�ن �+�xxQ� K�YR�<� �و-ن ��#� &R�%v�4
&ZD�Qא�� �� ���1�	��1�&�E������r_i�WrO��2R(W�������-����א�7"+&�و-

�2%JZ'� &ZD�Qא�� ���� ���و- "Q6א�� �����2�R1� �U-� ،�RKوא�� �RKא�� �+%�د\
 !"�1��D1�����_i�WrOW��\د�%+������א�ZD�Q&�و--،&ZD�Qא��r_i�WrO�Uو�

��GMא��ل�Oא1�ًن��u��%אً،�4� �א���	د�R��U-�"Q6א�7"+&�وא������&ZD�Qא�
�!��rع Uو�I�2r!� �R�6�� "Q6א�� ���� KKK��&+"7א�� ���� �2���� r�r��!� ��<

���2�4��%��%4�،�2 �אU���DUن�א)M?אن�و#���"�O�&%��J�J��ً�3!1"א( �
M1� ���!� ��� ��24� ،�Oو+%�د� �RKא)א�� Gُ��2%��� \"uKK�����!� Uو

                                                 

) اهلداية الكربى  ( ،٢٧٦ ص٣٢للعالمة السي ج) حبار األنوار ( وراجع أيضاً ) ١
 .١٩٧للخصييب ص
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�

ć…ìÇ@õ†i@óÜÇ@Z@
�`� r�i���7r!� ��4��ذא &%7�dא� \1"dא� ��I��א��7 � �>�G2'�YRא

r	و��� �2JD�&ZD�Q�2א����� �א
�و+� �ل�	� �>��� �`�Yi��2�Oא�'�� �'�
�O�%Do؟� >>���6¢� E4� �#Gא x��'��و	��و xٍ��+� �'3"ٍس אKdم

Uא� �دون &%7�dא� �א)�Dد!� ���� �2O1"u� �l"pد &ZD�Qدא����������
�1ن�ذ�l"���J�!�Nد�א�D��ٍل �U-�&Wjא��¤5א�J"א( �א�+������7��_ٍ��و��

	��M����l!]���-���<�#=�א����\�`و��א�^�#=�4�قD�i���אj�Q��U&،و
N%_�א��7دسذ���א��`��#���<�K�

�������و	W) 	�دس	�دس	�دس	�دسא������א�א������א�א������א�א������א� ( 	��M(ق�א���-���&ZD�Qא�
� 23�'� ��O��#������Wً�و-�6%�
z��vאvאvאvאhhhh(ولولولول�א)�א)�א)�א�xW '�"���&W%W���1ُ&��Kذ!

À%�6א��Iو	zz� W�� 'א#%�،�� �1'%�،�� �א"'-� '�=��� �
1'=��"و\،�� ��' �D�����À��1W'=���?،�� ���"�' �1ذ!�&�+�ل

��+
�א �ل�	� �1ن �א���"5  7�א  �� �א�"o\1د\، �'KO���Àوlج  �
r!�&����� '�"����mل��JW��l��4��2R��� �01_�1#_�ز�YR�<و�����

�2%�-�>"eR ����+� &�QDو� &Z)��W
�ل�א�	����� FG#� ����:���o�
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����J4� �m�����mW�N���I"!�U�
�ل�א�	�o�Y�Mد� ���4� ً��"D�

�א �ل�	� ���oF�%'� �mو��O�Y��J4�W��!� Y3�JR�4� 
�'� �1�ذ�


�ل�א�	o�2�#�'��2J���2J�$4��2و1��،
��oوKOوج�	��ل�א
\��<� ��\1"���<��א� �ن��4��d1'=�א�Y�'-
�o'"א#%��' �	��ل�א

&%$�Jא��&!	���ل�א
��Y��+Wא' ��	��2J�4�����<�א'� ��� ً�%�Rن��<����
o_�+��2�#�'��1�+����4��2'�_M�!ن���it
�ل�א�	�oس����وو,�א�

1��O1�"6'��'��U�J4�"�6"�و�'��'1�x��u�4����$M��+و�&!��א����"!&�وא�6
��mW���HBא�-ن�	��Mא����א����HBو-ن��������M�4�F	��Oא���א���ulوK�4�F
r�4�Gruو���u"א�� �D1� �+�ل �م "M/א��� "��&��1ذ!  'Wא�G2'�Y��W4�

"Q�u�='1� ���!3%_�4"وQ\�وא�	א	ز��!�ما ى �W�A+�ل����R1א
 زواج النيبأ فيه حىت لقد نكحوا يصال وقد عإ عن شيء �اهللا
oمن بعده �@&!���وא�6 &!"��#���Oא��� �Q�u"،�وذ>" �'1� �+�ل ����
�W�A� ا ج امرأة فطلقها قبل أن يدخللو سألتهم عن رجل تزو

�xx�K@� أعظم حرمة من آبائهمo فرسول اهللاKال:  لقالوا؟أحتل البنه
'����-�>����א�����6-��٥٢١ص�٥ج4E"وع�א�W�F`�6املصدر


�،D��٨٦٨٨�!��	+��٤ج7QOE?�א�h#�ن�Fو،ذ>"�1زوאج�	��ل�א
�	�א�;F��JوR�?7QOE�٢٩٩��٢٩٨ص٤ج��\	�����٣٣K!&א)KDא���
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Y��+�������"Q6�6�&�א�'�Y#l�QO�&%R�;وא�W�"لو كان نبياً ما مات ابنه"�
NZ��4�"Q6א�� �!K��7م �Ol���'KK
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�א)>"م�Wلنا إن قيل �s��א� \��R� `� &!���א�6 NB� �o-ن�
 �� �2u"|�(ُא&���،�ls��ن�K�Oو�ج�'���	D%_�א�'� r?3א�� ��4o�U�
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�uK%�אً

� �א����"!&�وא�6��!&�>�W����YRإن قيل�&ZD�Qא��	و�ن��-�
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) شرح املقاصد  ( ،١٢٣للخطيب البغدادي ص) اإلكمال يف أمساء الرجال ( راجع ) ١
، ٧١للفكيكي ص) ة وأثرها يف اإلصالح االجتماعي املتع( ، ٢٩٤ ص٢للتفتزاين ج

 ٢ج) السرية احللبية ( ، ٤٨٤للقوشجي يف آخر مبحث اإلمامة ص) شرح التجريد(
لعلي حممد ) فلك النجاة يف اإلمامة والصالة (  باب بدء األذان ومشروعيته، ١١٠ص

 .٢٩٣فتح الدين احلنفي ص
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  فتأمل. حاشا وكالoوال يعين ذلك أا كانت ترضع النيب األعظم) ١
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البن شهرآشوب ) املناقب ( ، ٢٧٧ ص٩ وج٩٣ ص٢ج) سفينة البحار : ( راجع) ١
) شرح أصول الكايف ( ، ٣٣لعلي خان ص) الدرجات الرفيعة ( ، ٣٣١ ص١ج

 ٣٣٥ ص٤٨ وج٢٩٢ ص٢٧للمجلسي ج) البحار  ( ،٣٦٨ ص٦للمازندراين ج
 .٤٩٣ ص١البن أعثم ج) الفتوح ( ، ٢٩٣ ص١٠٨ وج٢٦٥ ص٧١وج
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 ومنه حديث عائشة (:٧٩ ص٥ج) النهاية يف غريب احلديث ( قال ابن األثري يف ) ١
 .)وهذا كان منها ملا غاضبته وذهبت إىل مكة.  عثمانعين تاهللا نعثالً ، قتل نعثالًقتلواا

وذكروا أن : قال  (:٧٢ ص١ج) اإلمامة والسياسة ( وقال ابن قتيبة الدينوري يف 
. تل عثمانقُ: هلا وكانت خارجة عن املدينة، فقيل. ويع لعليعائشة ملا أتاها أنه ب

تل واهللا ، قُ األرضما كنت أبايل أن تقع السماء على: فقالت. وبايع الناس علياً
إن أول من طعن عليه وأطمع الناس فيه  :فقال هلا عبيد ، وأنا طالبة بدمه،مظلوماً

 وقال الناس، قد واهللا قلت: ئشة فقد فجر، فقالت عااقتلوا نعثالً: ، ولقد قلِتنِتأل
  ).وآخر قويل خري من أوله

 قد  أما بعد فإنِك:وكتب لعائشة: ( ٣٥٦ ص٣ج) السرية احللبية ( وذكر احلليب يف 
 دم  بزعمِكاملسلمني وطلبِت  تريدين اإلصالح بني تزعمني أنِك من بيتِكخرجِت

اقتلوا  :oرسول اهللا  من أصحاب باألمس تؤلبني عليه فتقولني يف مألعثمان وأنِت
  ). اهللا وارجعي إىل بيتِكي فاتق،تطلبني بثأره واليوم  فقد كفر قتله اهللانعثالً
 فنرى من النصوص السابقة أن من حرض املسلمني وأمرهم بقتل عثمان هي :أقول

 ما أعجب هذه املرأة !! ، سبحان اهللا!!عائشة، مث خرجت بعد ذلك تطالب بدمه
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تقلب يف أي وقت ويف أية حلظة، وهذا ما تؤكده سريا اخلبيثة، فهي مثل احلرباء ت

وكذلك النصوص اليت ) اإلمامة والسياسة ( فالنص السابق الذي ذكره ابن قتيبة يف 
سوف نعرضها للقارئ الكرمي ستوضح كيف تتلون هذه اخلبيثة وتتقلب من حال إىل 

 !حال مىت ما أرادت وكيفما شاءت 
 وكذلك الطربي ٢٠٧ – ٢٠٦ ص٣ج) الكامل يف التأريخ (  يف فقد ذكر ابن األثري

وكان سبب اجتماعهم مبكة أن عائشة كانت خرجت إليها وعثمان ): ( تأرخيه ( يف 
املدينة فلما كانت بسرف لقيها رجل من أخواهلا من  حمصور مث خرجت من مكة تريد

تل  قُ:قال.  مهيم:هبن أم كالب فقالت لاوهو  قال له عبيد بن أيب سلمةبين ليث ي
 : فقالت. على بيعة علياجتمعوا :قال ؟ مث صنعوا ماذا: قالت.عثمان وبقوا مثانياً

 فانصرفت إىل مكة ،ردوين ليت هذه انطبقت على هذه إن مت األمر لصاحبك ردوين
أول   واهللا إنموِل:  فقال هلا، واهللا ألطلنب بدمهتل واهللا عثمان مظلوماً قُ:وهي تقول

 إم استتابوه : قالت، فقد كفر نعثالً اقتلوا: تقولنيولقد كنِت  حرفه ألنِتمن أمال
 :بن أم كالبا فقال هلا .قلت وقالوا وقويل األخري خري من قويل األول وقد مث قتلوه

  الغري البداء ومنِكفمنِك
 

  املطرومنِك  الرياحومنِك 
 

  بقتل اإلمام أمرِتوأنِت
 

 قد كفر  لنا إنهوقلِت 
 

  يف قتلهبنا أطعناِكفه
 

 عندنا من أمر وقاتله 
 

 ومل يسقط السقف من فوقنا
 

 ينكسف مشسنا والقمر ومل 
 

 وقد بايع الناس ذا تدرأ
 

 الشبا ويقيم الصغر يزيل 
 

 ويلبس للحرب أثواا
 

 مثل ما قد غدر وما من وىف 
 

 .) فانصرفت إىل مكة
أنه ملا قتل سيدنا  ( :٩٨ص)  أيب طالب اإلمام علي بن( وقال توفيق أبو علم يف كتابه 

 ووصلها خرب ،عثمان رضي اهللا عنه كانت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مبكة
  عداًب " :هو صاحب األمر، وقالته وهي بسرف، فلم تشك يف أن طلحة قتل
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و ه وهعبلكأين أنظر إىل إص! إيه يابن عم! لإيه أبا شب! صبعإيه ذا اإل! لعثمان وسحقاً

 ".يبايع له، حثُّوا اإلبل ودعدعوها 
ة وهي بسكة أقبلت مسرعة ويف قول آخر أن السيدة أم املؤمنني ملا بلغها قتل اخلليف

فلما انتهت إىل . فئاًأما إم وجدوا طلحة هلا كُ! هللا أبوك! صبعإيه ذا اإل: وهي تقول
قُتل عثمان، : ما عندك؟ قال: سرف استقبلها عبيد بن أيب سلمة الليثي، فقالت له

لوددت : فقالت. مث حارت م األمور إىل خري حمار، بايعوا علياً: مث ماذا؟ قال: قالت
 ما هو: انظر ماذا تقول، قال! أن السماء انطبقت على األرض إن مت هذا، وحيك

ما شأنِك يا أم املؤمنني؟ واهللا ما : فقال هلا. فولولت: قلت لِك يا أم املؤمنني؟ قيل
البتيها أحداً أوىل ا منه، وال أحق، وال أرى له نظرياً يف مجيع حاالته، أعرف بني 

  ).فما ردت علي جواباً: فلماذا تكرهني واليته؟ قال
انظر إىل ما أورده األستاذ توفيق أبو علم كيف أن عائشة اليت كانت فرحة : أقول

 انقلبت فجأة كيف ) بعداً لعثمان وسحقاً( ومسرورة مبقتل عثمان وكانت تشتمه 
تل واهللا عثمان قُ: (بل تقول!!! وأصبحت تصيح وتولول وتطلب بدم عثمان

كما ذكر ذلك ابن األثري، فهي حتلف باهللا أن عثمان قُتل مظلوماً وهي اليت !!) مظلوماً
إيه ذا ( فبعد أن كانت فرحة وهي تطلق تلك الصيحات !! حرضت املسلمني على قتله

 !!!انقلبت هذه احلرباء فجأة لتطلب بدم عثمان).  !ه يابن عمإي! إيه أبا شبل! صبعاإل
وهذه املُطالبة ليست لسواد عني عثمان، فهو عندها كافر كما بينا ذلك سابقاً، ولكن 

 وهذا ما أكده عبيد بن أيب سلمة حني ،�بغضاً وحقداً وحسداً ألمري املؤمنني علي
 . أن جتيبومل تستطع ) فلماذا تكرهني واليته؟: ( قال هلا

بايل أن تقع نت أُما كُ ( : وخلالفته أا قالت�بل ومن شدة كراهيتها ألمري املؤمنني
 فهي تتمىن أن تنطبق السماء على ،كما ذكر ذلك ابن قتيبة )  األرضالسماء على

.  خليفة حيكم املسلمني ليسري م يف الطريق الصحيح�األرض وال يصبح اإلمام علي
فيما بعد�بغض علياًوسوف نبني حكم من ي                                    . 
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ومن دقق النظر يف النصوص السابقة جيد شدة حرص عائشة وفرحها بتولية طلحة 
للخالفة فهو عشيقُها وحبيبها ومن كان يغمز يديها كما سوف نوضح ذلك فيما يأيت 

 .oائشة يف حياة النيبمن نصوص يرويها أبناء العامة حول رغبة طلحة بالزواج من ع
 �مث ملاذا الوهابية النواصب ومن لف لفهم ينكرون على الشيعة أتباع أهل البيت

 فمن سن هذه السنة هي عائشة فهي من كفرت عثمان ،تكفريهم خللفائهم املالعني
 !!وأمرت بقتله، فنحن يف هذا األمر نقتدي بأمهم عائشة، فهل يف ذلك بأس؟

ائشة من عثمان وحتريض املسلمني بقتله وإفتائها بكفره، وللوقوف على مواقف ع
كتاب ( ، ٤٧٧ ص٣ج) تاريخ الطربي : ( وكذلك انقالا فجأة تطلب بدمه فلرياجع

، ٣٤٣ ص٤للرازي ج) احملصول ( ، ٤٣٧ ص٢ألمحد بن أعثم الكويف ج) الفتوح 
 ٣جللحليب ) السرية احللبية ( ، ١٩٧البن عساكر ص) �ترمجة اإلمام احلسن(

لعلي بن حممد فتح الدين احلنفي ) فلك النجاة يف اإلمامة والصالة ( ، ٣٥٦ص
حملمود ) شيخ املضرية أبو هريرة ( ، ١١٥للضيب ص) الفتنة ووقعة اجلمل ( ، ١٥٤ص

، ٢١٧ - ٢١٥ ص٦البن أيب احلديد ج) شرح ج البالغة( ، ١٨١ و١٧٠ية صأبو ر
 .١٤١ ص٨للزبيدي ج) لعروستاج ا(، ٦٧٠ ص١١بن منظور جال) لسان العرب(

ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضي :  قال١٥٣ ص١ج) سريته ( ذكر ابن كثري يف ) ١
هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبداهللا بن قرظ بن رزاح : اهللا عنه

وكان اخلطاب والد عمر بن اخلطاب . بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي
وذلك ألن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه، ، عمه وأخاه ألمه

 .قاله الزبري بن بكار وحممد بن إسحاق. وكان هلا من نفيل أخوه اخلطاب
) إلزام النواصب ( ، ٢١٢ ص٣للكليب ج) الصالبة يف معرفة الصحابة ( وكذلك راجع 

 . ٥٨٥ ص٨للنمازي ج) مستدركات علم رجال احلديث ( ، ١٦٥ملفلح بن راشد ص
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للجواهري ) جواهر الكالم  ( ،١٠٤ ص٢٣للبحراين ج) احلدائق الناضرة : ( راجع) ١
) حبار األنوار ( ، ٣٦٢ ص٢٠للحر العاملي ج) وسائل الشيعة ( ، ١٣٠ ص٢٩ج

للربوجردي ) جامع أحاديث الشيعة ( ، ٢١١ ص٢٢ وج٣٩٧ ص١٦للمجلسي ج
) مسالك األفهام ( ، ٢٩٩ ص٤للحويزي ج) تفسري نور الثقلني ( ، ٣٩٠ ص٢٠ج

 .٨١ ص٧للشهيد الثاين ج
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�Y�J4�W�ÀR1@�وما مينعك من ذلك؟��J4�W�Aل،+9 U-� À��¢� ���
U1ن���ZM1ل��J4؟�=R"��O� ��4��2�W<����=�� l_�W�A  فكيف تصنع

�א	Y�+�WlO1�5@ وأنت شاب، أتصرب؟dא�GAل��+W�A  فهات اآلن فبما
�	א'�Y�+�WÀ@ تستحل اجلواري؟ �-ن \"�א &�K��� Y7%�� &��א) ��-ن

Z'f=�2��Kوא��� ��W���4+�ل@ فحدثين مبا استحللتها؟ ��WA+�ل،�'���2
�א�u�5���� 6!K���Y�J4��Wل�J4ج؟�lوKO1�I"O���4�WA ُبايل أن ما أ

��+�Y،@ تفعل WN��+�Y!1	1� W1� ��ُ�QO� �1ن =��'lنb4� ،_������Nذ�
�لJO���2uW�_�41�=R"��O���4�،©"�� �@?�1ن������O1'��=�1ن��Y7��
�"©؟�'�Nل��=�ذ��J4W�A قد كان رسول اهللاo ج وقد كان منتزو 

 إما قد كانتا حتت عبدين ،أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان
�o�^�Kא
�-ن�	��ل�Y�J4�W،@ من عبادنا صاحلني��Nذ��`�P%��

-��6��\l"J����+�ل�،!�Y��=#��Å��Fو#=�!�'�\l"J��W=ل���J4�WA  ما
 ما يعين بذلك إال � �W��8�s����C�(��1 � :�ترى من اخليانة يف قول اهللا

��+��WY+�ل،@  فالناoًالفاحشة وقد زوج رسول اهللا W�NW��1
=�� ��J4ل �"©؟�'� 4�KOوlج� X�$R1� =R"��O� ��� 
إن كنت فاعالً  W�Aא

ذوات اخلدور  W�Aو���א����f�2+�لY�+��W@ لهاء من النساءفعليك بالب
�@ العفائف KY�J4� W '�§��� �د!  ���� =#�  ��+�ل� �QD�='1W�&؟

Aال@Y�J4� ،� Wل�J4� �א�"51؟ &�%'	� �د!  ���� =#�  �� WA  ال ولكن
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و#_�Y�+�،�W@ العواتق اللوايت ال ينصنب كفراً وال يعرفن ما تعرفون
�&�1و�]�6�ن�Oو�1ن���O J4ل>�4"\؟���WA  تصوم وتصلي وتتقي اهللا وال

��Y�J4@ تدري ما أمركم؟ W
�א �+�ل �+�� W��������א����`�}��0.� ���s
K����7	������و���� K"�(��_�����6�ن��)���8!�U�
� �א���س����Uوא� �D1

"4�<�Uو� �]��P%��Kل�+�W"Q�u��قول اهللا أصدق  �J4��WAل�1'
��� �: �من قولك يا زرارة أرأيت قول اهللا ��0��ْא�{��[+����o� xً�8

S@�A� ���ً�����Wو��}�"�=��@�0��� �f��W��� ��6ن �א����0 ���7؟�@ �����'�2 �+�ل ���4�
Y�J4�WU-��#������1و�>�4"! ،�+�ل��]��Wل�J4��WA  ما تقول

�و�אْ��=ْ� �אن=���D=Vא�l�G�W�'�8�ْ<��������9א�"�bS�ل=�و�א��S'���� � :� يف قوله
@���W�'����D�D�4ً�0و�@�Zن����l xً@�*�Aون��� �W���� إىل اإلميان�  @Y�J4�،�W���

���1و�>��J4�، !"4ل�]��U-��#�WA واهللا ما هم مبؤمنني وال كافرين @�
Y�J4��W@ ما تقول يف أصحاب األعراف؟ �J4�l=���_�+1�����WAل

���א���Mن�و-ن�د���]���24�&�dא�א��M1و�>�4"! ،�-ن�د����]��U-��#
�؛ واهللا ما هم مبؤمنني وال كافرين �J4��WAل��	���24>�4"ون،א�

ولو كانوا مؤمنني لدخلوا اجلنة كما دخلها املؤمنون ولو كانوا 
كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت 

�K@ �حسنام وسيئام فقصرت م األعمال وإم لكما قال اهللا
Y�J4�W_#1� ��1 �#�&�dلא�J4؟�	��أتركهم  1���WAم��� �#1_�א�
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 كما أرجئهمنعم ��2Hu�41��WA؟�+�لY�+��W@ حيث تركهم اهللا
أرجأهم اهللا، إن شاء أدخلهم اجلنة برمحته وإن شاء ساقهم إىل النار 
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جامع أحاديث ( ، ١٠٥ ص١٠للمازندراين ج) شرح أصول الكايف : ( راجع) ١

 .٣٧٥ ص٥للحويزي ج) تفسري نور الثقلني ( ، ٥٤٣ ص٢٠للربوجردي ج) الشيعة 



 ٨١

r�� � �<�Jl"� ���و6D���א<�!�'�F��R�M��J4�Nذ��x����و!�'� !l"J��6���و
��2R1� 51�Q��Mא�� �6D� `� F�rD� 5Gא�� 
�"i2 �م%���r�Q����r����2���و�6

Q��M����6D1� `� F�،�'�u���م��4qل��א��"�� ��2�R�%M� �ن'�

�طoא��^uزو� &R�%A<� !�א��`� &R�%M�Y7%و�����R��_'�

&ZD�Qא��`�=#��Å-���2�R�%MK�
� t�'�  �� &ZD�Qא�� �'��و	 &½"�� �א���sزوאج��41"وא!&

o1� �و+� �'bُ؛ �א�"وא!& ���� i_�6B���6B،א)ول�� W�،�m��	-
=R�;وא��W '���W���2Q�j�À%$J%��7%א��K�

 :وكال اإلشكالني ال قيمة لهما
�'$"!WXٍأما األول �و	د �א�"وא!& ���� l4ن���h���� "M�

�`�=Rא"Wא��� Fوא	��%Wو�Fن��#h7?�א�QO�E����� ��À%�6א�� ��
	\�' ��34ل�� �א' �'6?�� �ز	אא�1��' ������ ��' �½%��� 

"Q�u�='1� ��مqא� ��K��xuא	� Fن�#h7?�א�QOE�٤٣٠ص�٥ج��
�١٠٨٩٧��!"Wא���\	�١٢ - ��١٠K�

��W�7%وأما الثاني  '� ���� ��j4"ض�� ���4������
� =B����א� �6��� "M�� ������ &°� � 6�� &%��u"א�� =Rא���� t�'א' �و

��א' ��،!Z?�-,�و��+&�א�"u_ א�:�3("�5و@?#��#���Q�j� ��rو1ول
�1א �%���ُ1� X!"�� ���� 	���5Gא�� �א���وق �%Zא�� �1>;"�ُ���ذ `� Fذ���
�א���sא �2�� ��u�'� Fد�Jא��� �2��� �وא�^ �Oدא�J��o��&2�B� x4��



 ٨٢

��������،א�:�'��<�`�&��א(��א���F��"B�`�&�%2و+��د�4������2�Bא���%Qא�
&�%���qא��)�J��Exuא"r%�4KKK�À%$J%��7%א��� '���������j� ���_64�

�א� ��'�%���א� �א'  �%�3��� £x'��4� ��W%��،��وق £�uو� ¬&°� P%و��
� �ن�'� Fא��د� I��� 	�<Gא�� _u"��� �Q%�3א���\fא"+� �2%4� h��!� �uqز\

K%pא��%Zو!�،�و#���@?�،א����ز�����א�"!���� �و1ن�!6�ن�א�pز�#�4��ً
����1!�م�1��":���À%$J%א��`� i!"4���ُPR�!�Fא' �،���ذ����Bא����و

��%���"! א�(�Nوذ��،���&�%����¬&�%+�UW�
FFFFא)ولא)ولא)ولא)ولEEEEWWWW�_!��א��� &W�� ���م ���� �%��u"א�� �'� �א�QOUق

�ن�وא)+7%&��e1>;"#������א��f���'U��%�����%�3O����Kא' �א�
FFFF=R�;א�=R�;א�=R�;א�=R�;א�EEEEWWWW�\ز�u-� ��x���������JQא�� �#1_�א��	א!&��7%�א �1ن�

�א�7 � ?:��� �+�Kא�"وא!& &!"eR� &��7�� �%���א� �א'  ���"د����%�3�4 &�'
�وeR�`�?M�U"5¤�،'�����	#��دא�M&�`�א��e"!�<�א��J'�&���3"و	!�<

�����À��!�U1��X� �א�À:r!�U�5Gא�� � eא�� &�K�����Rb4�¤=�ٍس�����
ً�H%BKKK�

,-�ً�4�3����JO��م�W��R1�£�%�jم���Jא���hvא�i���ن���'�ًU�u���j"4������
�E4��7%�� '�����Wא����'�W�1��'��%���x��r���� ً���O��R�����אد�'���

� �	£א�א�i��3وذ��N)ن���� 	�<Gد�	א��א� �%W�א�� ��7��'� �X!"$��'
�%�-� �R"B1� 5Gא�� "M/א�"و�5،א� "M/א� hvא� &�U�'� I�J!� �R-� ��<�



 ٨٣

'kFن�#hא�E،��hM�������א�$"!E�Xא�h#�ن4F��U&�و���i��jن��!l�J!�
�Kא)ول

E<�����&!א��4ً"وא����&W%W���J!"$و��א��&l�D�=#ً�و&�Uد
���K`�-!��ل�א�$�

z��vאvאvאvאhhhhא��א��א��א�����;���;���;���;����xW�
r��%7א��Iو	ووسא���� 'w�Q)ل٤٩٢ص��`��"א�+�W�zz ومن

 طلحة ما ذكره السدي يف تفسريهوطرائف ما شهدوا به على عثمان 
��� و�����_��ن���KK: للقرآن يف تفسري سورة األحزاب يف قوله����

�V=ن��?�6/� ]א��/�����H�a� �lو�����b<�و�����6زْא٪�����0و��6��Dن�!����+��؟وא���A�Pل��א�7ُذ�������6ن�!
�א�<���ذ ���_��ن����� ���ملَّا تويف أبو :  قال السدي����X������0��Z�٥٣@8]�؟��

 م بامرأتيهما أoُ وتزوج رسول اهللا، وخنيس بن حذافةةسلم
 نساَءنا إذا متنا وال د أينكح حمم:ن قال طلحة وعثما، وحفصةىسلم

 واِهللا لو قد مات لقد أجلنا على نسائه ،!ننكح نساَءه إذا مات
بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة، وعثمان يريد أُم سلمة، فأنزل اهللا 

����6ن�! و�����_��ن���K: تعاىل���ْא٪�����0و��6��Dن�!����+��؟وא���A�Pل��א�7ُذ��������
�ً�����U����W@��ْ*� �وא�����V=ن�!�� :وأنزل اهللا.  اآلية���KK�Z�٥٣?�6/� ]א��/�����H�a� �lو�����b<�و����6ز
�?�U�S$���0���3@8]�؟<����a)��=ن��א����������C!��6و��������0��Z_��ن��/�  : وأنزل تعاىل�����٥٤
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�املصدر W� xuא	� Fن�#hא�� ?7QOE�٤٨٦ص�٤ج���\	��
�	+�٥٤א/!&�א)KDא� �!���و،�٨٦٨٩א F��J;א�� 	�RE�٤ج��

�٢٩٨��٢٠٥Kص
��:א�����

hvم�אl�J6;"\�א��'� �د£u����Q��Aא�� ���2`����د	�6¢�E4�
����R��2�6¢�U���<�،ًא�1'�����w���د!��א�"@�&��א���D1�&!وא	د�`�l"Q���'
�s�%7&�����'����W�1�tא��dא)>"مא�o�u1زوא�`�o�FG#�،

�&א�"@�&��Jא��� �א/!�< �2%�-� >	�B1� �l%7D&�و��א�^ �'�Bb	א< \�!l]א�
�u1زوא� �D%�ل �23�'�  �� >	�� �� 	��M(א� �%��� Yد�� ���7D��

���(W�$4�&Z&�،�$"�4א I�2!Q&���� �1م� I�2!� �و�;��ن �و+��،،
                                                 

وما كان لكم أن  {: �قوله ( :تفسري سورة األحزاب) تفسريه ( قال البغوي يف ) ١
تنكحوا أزواجه من  وال أن { ألشياءاليس لكم أذاه يف شيء من }  اهللا  رسولتؤذوا

 o لئن قبض رسول اهللا:قال oنزلت يف رجل من أصحاب النيب } بعده أبداً
 . )هو طلحة بن عبيد اهللا: قال مقاتل بن سليمان. ألنكحن عائشة

، ٢٢٨ ص١٤ج) تفسري القرطيب (  :راجعوف على رغبة طلحة يف نكاح عائشة وللوق
، )تفسري عبد الرزاق  ( ،للبيهقي) السنن الكربى ( ، ٥١٣ ص٣ج) تفسري ابن كثري ( 
 .البن سعد، وغري ذلك) الطبقات الكربى ( 
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if�7R��W6�،��R�&W�$4ل�':%���'��(Z&،�و�;��ن��oא���sو��W&�1ن�!

§�� ���%�-��"+1��2R(�&�QD� �!J�	�����1م����&،�و+��!6�ن��Rل�
���YR�<�^א�� &Z)�����=7�dش�אl"Wא��� ���؛�و#Gא� \�!�B� ��אو\

�s��א� f�7�'� ����Qن  '� �و�;��ن &W��� _��+�  ��e�(א�o،���� ���
&��א��� 	��M1� `� F�l!]!ً�QR�� �R"B1� ���7D��`� �א��%�3و5 Iو	� �J4� ،

\	���?7QO�&!/א��אKD(�٥٣א���+��W "يا رسول : وي أن عمر قالر
 ت أمهات املؤمنني باحلجاباهللا يدخل عليك الرب والفاجر فلو أمر

0٪��3����s������و��Pא������W)�'� �فرتلت اآلية f��<�Z�? عليه الصالة  وقيل أنه� 

 فأصابت يد رجٍل يد عائشة، ، كان يطعم ومعه بعض أصحابهوالسالم
0���<���ذ � :ذلك فرتلت oفكره النيب�.����"���ْ�6���������/��0�Rو���������=��/? � 

�� و�����_��ن�K � النفسانية والشيطانية من اخلواطر���� � وما صح 
�! �لكم  �א�7ُذ�������6ن ���A�Pل� ��6ن� � أن تفعلوا ما يكرهه � ����0؟وא �Dو�

��+����2�RKא�.. "من بعد وفاته أو فراقه�� ?�6/� ]א��/�����H�a� �lو�����b<�و�����6زْא٪!��
�

G هامةمالحظة :�
�B-�57?�א��%�3وQO�`�f�u�lj�O�&l�2����J��R���X��F	א<�

�P%و������� ��&Z)���i�!�P��5Gא��='�W�ن�ذא©�א�-��%D�،&Z)��
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�#Gא  ��>��l�J�� &l°� �1ن ���� �א��אل �א��J��م �و���KKא��J%_�א��%�3و5
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) صحيح مسلم ( ، ٦٨١٨ وح٥٢٣٧ وح١١١ح) صحيح البخاري : ( راجع) ١
 ٦البن تيمية ج) منهاج السنة ( ، ١٠٢ ص٨البن حجر ج) فتح الباري ( ، ٣٠٩١ح

للنسائي ) السنن الكربى ( ، ١٤١٩٩ وح٢٩٤٥ وح٢٨٣٥ح) مسند أمحد ( ، ٢٤ص
، ٢١٤ ص٤للهيثمي ج) جممع الزوائد ( ، ٣٦٠ ص٤ وج٤٣٥ و٤٣٣ ص٣ج
) مسند أيب يعلى املوصلي ( ، ٢٤٤ و٢٤٣ ص٢البن سعد ج) الطبقات الكربى(

 للبيهقي،) دالئل النبوة(، ٤٣٨ ص٥ الرزاق جلعبد) املصنف ( ، ١٨٣٠ وح١٨٢٨ح
 .٥٥ ص٢البن أيب احلديد ج) شرح النهج ( ، ٥٦٢ ص١٤ج) بن حبان صحيح ا( 

لددنا رسول : (  أنه جاء عن عائشة٤٣٨ ص٢ج) تاريخ الطربي ( ورد يف ) ٢
فلما . كراهية املريض الدواء: فقلنا. ال تلدوين: oفقال النيب.  يف مرضهoاهللا

 ).س فإنه مل يشهدكم ال يبقى منكم أحد إال لد غري العبا:  قالoأفاق النيب 
.  يف مرضه فجعل يشري إلينا أن ال تلدوينoلددنا رسول اهللا: ( وعن عائشة قالت

ال يبقى أحد يف البيت إال لد، وأنا أنظر إال : فقال. كراهية املريض الدواء: قلنا
                                                     ).       العباس فإنه مل يشهدكم 
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السرية : ( انظر. [ ورواه ابن أيب الزناد عن هاشم عن أبيه عن عائشة: ال البخاريق

 ٧ج) صحيح مسلم ( ، ٥٣ ص٦ج) مسند أمحد ( ، ٤٤٩ ص٤البن كثري ج) النبوية 
 ].١٧ ص٧ج) صحيح البخاري ( ، ٢٤ص

)) ال يبقى يف البيت أحد إال لد (( معىن قوله : ( وقال السندي يف شرح البخاري
شرح ) كتاب صحيح البخاري : ( انظر ). [ م بتركهم امتثال يه عن ذلكعقوبة هل

 ].٩٥ ص٣السندي ج
من فعل يب هذا، هذا من عمل :  قالoفلدوه وهو مغمور، فلما أفاق : ( وجاء

البن ) الطب النبوي : ( انظر ) [ نساء جئن من ها هنا، وأشار بيده إىل أرض احلبشة
  ].٦٦ ص١القيم اجلوزية ج

 بأنه سِقي مساً بالطريقة اليت تسقي ا نساء احلبشة oاعتراف من رسول اهللاوهذا 
مرجاهلا الس. 

فأفاق رسول .  ذات اجلنب فهلموا فلنلده، فلدوهoإنا لنرى برسول اهللا: ( وجاء
. ك العباس ختوف أن يكون بك ذات اجلنبعم: من فعل هذا؟ فقالوا: فقال oاهللا

ها من الشيطان، وما كان اهللا ليسلطه علي، ال يبقى يف إنo :فقال رسول اهللا
معجم ما ( انظر  ). [ البيت أحد إال لددمتوه إال عمي العباس، فلد أهل البيت كلهم

  ].١٤٢لعبداهللا األندلسي ص) استعجم 
 .أوالً اشتراك العباس يف ذلك، هذا oأي أنكر الرسول

 . بالسمo تسبب يف مقتل رسول اهللاوصف ذلك الفعل بالشيطاين، ألنه: ثانياًو
Gوللوقوف على العديد من أحاديث لد النيب o٨ج) صحيح البخاري  ( : راجع 

) شرح مسلم ( ، ٥٣ ص٦ج) مسند أمحد  ( ،٢٤ ص٧ج) صحيح مسلم ( ، ٤٢ص
) حتفة األحوذي ( ، ٥٧ ص٢٤للعيين ج) عمدة القاري  ( ،١٩٩ ص١٤للنووي ج

 ٢٩ص) كتاب الوفاة (  و٢٥٥ ص٤ج)  الكربى السنن ( ،١٧ ص٦للمباركفوري ج
 البن أيب احلديد ) شرح النهج  ( ،٥٥٤ ص١٤ج) صحيح ابن حبان ( للنسائي، 
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?7QO� ل���+�=�Jא�Wzz�  أي عائشة وحفصة -مث ضرب اهللا فيهما - 
�א��: مثالً فقال �f�"�v���0؟w�� xً�\��� ���0���>�_� ����h�1������yٍ"��6؟�אْ"�وא���

��ط���h3"��6؟و�א���F�1��_��� �*��� �z�+�!� ��Wَ��o� ���*��د��1� ����� =������>��=��@�+�0�
�1��C�(�����8�s��W���1 واهللا ما عىن بقوله : فقال���C�(����8�s��W�� إالّ الفاحشة 

                                                                                                   
 ٢٤٦ ص٥ج) البداية والنهاية ( ، ٤٣٧ ص٢ج) تاريخ الطربي ( ، ٣٢ ص١٣ج
مسند (البن القيم اجلوزية، ) الطب النبوي (  البن كثري، ٤٤٩ ص٤ج) السرية النبوية(و

) الطبقات ( ، ١٦٤ ص٤البن حجر ج) تغليق التعليق ( ، ٣٥٣ ص٨ج) علىأيب ي
، ٣٣١ ص٢٦البن عساكر ج) تأريخ مدينة دمشق ( ، ٢٣٥ ص٢البن سعد ج

، ٣٢٨ ص١٠للمقريزي ج) إمتاع األمساع ( ، ٤٧٠ ص٣للحليب ج) السرية احللبية(
 .٢٧٠ ص١لسعيد أيوب ج) معامل الفنت(
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 ، فيما أتت يف طريق البصرة- أي عائشة -وليقيمن احلد على فالنة 
 ، فلما أرادت أن خترج إىل البصرة، حيبها- أي طلحة -كان فالن و

 ال حيل لِك أن خترجي من غري حمرم - أي طلحة -قال هلا فالن 
�KKKÆ-�����xxQK- أي طلحة -فزوجت نفسها من فالن 

��:א�����

� ���(Z&�وQD�&�א���U&���وאrhvr�jא�&ZD�Qא��	و�������
�ص�)ن�lא�¬�vא��uو����i;�_א
�	\�א��j�5G����!"W"'��א��`�,��O
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� ��#"Q<و�&�QDو-��Dא�������?��O����`�=7�pجא��א�	�W��٢٢�

�אل،٢٣٣صD1���'���&�QDو�&Z)��-�,1و�&ZD�Q��'�t!"א����_'�
Y�'� �א���;%_��"!� l7=�)ن�pא� F"<ذ� �1�Yو��ن��"א����D1� �2R

���J'��2u"4Wא��������������)���<����b�"�(C������z�����Z�6�$�W؟ن��א�<����z��"�8/���؟و���"���
� �oو������Zو	P�������@�(���z�R�8�0���/��>���P��z����S/���و�_���WD�������z�1*�����و�_

�������9�W�Z<��ْ�.�؟א �١٢���R'� !�א��`�&R�%vא�x��z����!�U�,ن��_�א)و�1ن�!6
�&ZD�Qدع�� �א�"��� ��m� ًE;��fא�1��2א�^�����"!�א+�u"4�Y��D

                                                 

، ٣٧٧ ص٢ج) تفسري القمي  ( ،٢٤٠ ص٢٢سي جللمجل) حبار األنوار ( راجع ) ١
 .٣٧٥ص ٥ج للحويزي) تفسري نور الثقلني ( 
 .سورة التحرمي) ٢
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��"!��� �א"אم، �א�;_� r�"̄i34�s��K'�t!"�Oوi�u=�א� �#� �Å-��
o �� ��2%u"4� ���ل�و��+�_א"אم��א�����§����	� ��2Bد\ ��'

�`�،oא &Z)���`� &'�W�א��t�'� F�J��O� ����4� �O�2دB�_�+� ���1�
�אن�' �א��$�_�א��7�=+Q��&�،��4��O�2دB���'�������	و��M1��O	���Rو1

FG#،��R"B1�^א�� 	��M(א/!�<�وא�`��!"�Oو�_'��!��Oو� £�%��Oو�
�%�R�E4�ً�J'����2%�-KKK�

=�Jא�� F"<�5ذGא����7��'� £_����hvא� �	\��و#Gא��x�$��`
����E'��R�'�£�D1��%���_6Zr!�E4��!"Wא��،� ً�4�3��-,�1ن�lא�G#�=�Jא�

w� �QOق�������fא)���'�و#��א�;J&�؟�>%�-�§�!�7Q"�א/!�<�'"1!�
&%���qو�-�א�&���א��7 �א�"وא!�<  �� "���� ��%Jא�� �א�"وא(= F?7QO

��مqא�  �� &l!א�"و� \���' �و��א���دق�א�7 =����l�א�� �2B� �+
�>��;'�F?7QO�&�l�J���2�"و!W��l&و-'"א#%��`�R1و�F?7QO��!د�D1�&

�وو��+���2%���£xi����r`�א�$�(Q&�א���K�E'�&J �א�;�J<�� �א)(�&
��م��א7 �א��KR،�5"67אعqא�i�2��i"�����+א�"وא\�و�fEu1� ����و#
�،À%�6א�� r�%Zא�� i";<1� �وذ>"��wو+� �א��6`، `� ���� �א�"وא!&¬

�j"א�� iم��qא� i=J��F�'1� �1ن� ��r'�W�1ن�E%�uن���J����24��وא'�،KK�
�وא��! و �%R�א�� �����R����א�;�J<�א�  �� �R���� ��#،�Fوא	� ��� �و>_�

�  '� �=��-��&�!"Jא�� Y��+� ��� I��� �%W�� �'��<� `� =�Jא�� '"א#%�
�KKKא���RE$'�����&�%�$Jو#���Rد	£�u�אً،�وא���د	��6��rא���وم
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�1>��و ���+���2Zدא��+�'� ¬\����ª&&%���qא� f�����  �� !"M���א��
<=���א��� "�"Mو�� =)�vא� �א"، !�وא�%7� �'���wא�����= �+�ل

>�J;و�5`�>��'��� �א�"!��R�'�=�Jل�א��الكالم   فإنّ يف هذاWz�zذ>"�+
�xxQKداللة ظاهرة على أنه ال يروي يف كتابه هذا إالّ عن ثقة 

�(=�و+�ل�א�%7�vאwW�zz إنّ كل من وقع يف إسناد روايات 
 قد شهد علي بن �املعصومنيىل إتفسري علي بن إبراهيم املنتهية 

فرواياته .. مشايخ علي بن إبراهيم  لذا حنكم بوثاقة مجيع،إبراهيم بوثاقته
 وأا انتهت إليه بوساطة املشايخ �صادرة من املعصومنيوثابتة 

مبشاخيه   وعلى ذلك فال موجب لتخصيص التوثيق،والثقات من الشيعة
�	אxx�xuا زعمه بعضهم الذي يروي عنهم علي بن إبراهيم بال واسطة كم

�Fل�u	��������!��&�٥٠ص١ج�Eא�Jא��K�
�x%0� &+���'� �6D� �J4� �ق��א�" =��u"א�� =B���و>�N�Gא�

l�D�����=�Jא���!�Z��=)�vא��א�%7�?��OwK�
���-W�Åواحلاصل��E'�=�Jא��Fوא	����lن-��� ��	���ME���#

�lنb4�&!/7?�אQO�`�F"eR�fא�د�-'l"p�P%و���%R��(אK)�u�?@�Nن��ذ�-
� �-,�	وא!& �7��אً��א���U����s%�و§�!6 � =i�uزو�,-�z7R� �R1o�

¬&ZD�Qא�Uא�G#�lنb4���51"��'�ً7?אQO��R�6��=�AZא��"e���xא��z����!
                                                 

) مستدركات علم رجال احلديث(، ٤٩ ص١للخوئي ج) معجم رجال احلديث() ١
 .٦٢ ص١للنمازي الشاهرودي ج
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9J4� 	��M(ون�����א�א�1دون��!���� �lزوאgن�i_���_'�J��`� fא	/�'�
	��M(אKKKאج�	1��66دZא��Iد��و�z#G��4���!"א�>�
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0����s���[l��'�(����W����s��8�W�ْ���A��W�����>��אَو�V=ذ�������P٪���3אو�f��<�Z?�Zاألحزاب������٥٣،�
-,�و�%�&�4���'!�Y�KR�z��o��Fو��R1��mد���'��W�1�t'��و>�ن

s��ذ��Nא� F"64� &Z)��� �!o،�&!/א�Y�K�4،�&W��� \")���>	�;4�
� �و	א�J4�Wfل��U-���l���>��'����6R1ن���R�2�!����D،�����>��� H��

��;��ن �و+�ل ،&Z)���  ulوKO(� W،&���� �1م l uوKO(&!/א�Y�K�4��
I"M(אW��!�6ن������������0�KK�Z�٥٣؟���A�Pل��אْوא�7ُذ������و�����_��ن�����	د��و
�mوKR£ص�M�`��&��vא� �'� �%��� XQl��� "�1� ��و# �و�;��ن، &W���

�ن�'Dl"�!�Uא��R�<و-ن��&��א	د�+�%�&����QDً�����وא�����`��U-ن���;�
 !	���5א)���������zDא���zJא�K!���ذ�5א�K�

 :اخلبر في مصادرنا

�=Q4�F�%#7?���=�' �-'"אQOEل��+��W�zzوأما قوله� :��K��و���
����6ن�! _��ن��������Hو�����b<�و�����6زْא٪�����0و��6��Dن�!����+��؟وא���A�Pل��א�7ُذ��������
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�a� �l�/�6/� ]א�?KK�Zان سبب نزوهلا أنه ملا أنزل ، فإنه كسورة األحزاب�����٥٣
���/������9�����7�8�ْ�*�$	��6و���2א��� اهللا=��'�>1�6������Fو����6زو��>��b��!������6����������KKE�Z��٦��� 

يحرم حممد : وحرم اهللا نساء النيب على املسلمني غضب طلحة فقال
 حممداً لنركضن �لئن أمات اهللا! علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا

�:�اهللا  فأنزل، نساءنابني خالخيل نسائه كما ركض بني خالخيل
��Kن��_����6ن�! و�������������b<�و�����6زْא٪�����0و��6��Dن�!����+��؟وא���A�Pل��א�7ُذ��������

�	�א�;KK�Z�٥٣���xx�K��F��J?�6/� ]א��/�����H�a� �lوRE�٢٨٨��٢٠٥ص�٤ج�K�
�ونزلت آية احلجاب ملا بىن رسول اهللا �x���EW�zzא��%�ن�Fو`�

o أومل عليها بتمر :  قال أنس،جحش وأومل عليها بزينب بنت
وسويق وذبح شاة وبعثت إليه أمي أم سليم حبيس يف تور من حجارة 

 إىل الطعام فدعوم فجعل هصحابأدعو أأن  oفأمرين رسول اهللا
 مث جييء القوم فيأكلون وخيرجون ،القوم جييئون ويأكلون وخيرجون

: oداً أدعوه فقال يا نيب اهللا قد دعوت حىت ما أجد أح:قلت
 ثالثة نفر يتحدثون يف يوا طعامكم فرفعوا وخرج القوم وبقارفع

وقمت معه لكي خيرجوا فمشى حىت  o فأطالوا املكث فقام،البيت
 فإذا ،بلغ حجرة عائشة مث ظن أم قد خرجوا فرجع ورجعت معه

����6ن� و�����_��ن���: هم جلوس مكام فرتلت اآلية ونزل قوله����
لئن : يف رجل من الصحابة قال.  إىل آخر اآلية������0؟وא���A�Pل��א�7ُذ������!
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 قال ، عن ابن عباس، بكرض رسول اهللا ألنكحن عائشة بنت أيبقب
 أينكح حممد : أنّ رجلني قاال:وهو طلحة بن عبيد اهللا، وقيل: مقاتل

حدمها أه واهللا لئن مات نكحنا نساءه وكان ءنساءنا وال ننكح نسا
�xxK ئشة واآلخر يريد أم سلمة، عن أيب محزة الثمايليريد عا

�	�א�;�W�F��JاملصدرRE�٢٨٨��٢٠٤ص�٤ج�K�
 :في مصادر العامةاخلبر 

\	�قيل سبب " ��J4�Wل�٥٣א/!&�א)KDא��	و�Iא�"אز�5`��
لناس قيل هو طلحة بن ا أنّ بعض - أي قول اهللا يف اآلية -نزوله 

 فاملراد أنّ ..نكحن عائشةلئن عشت بعد حممد أل: عبيد اهللا قال
 مث ..،إيذاء الرسول حرام، والتعرض لنسائه يف حياته إيذاء فال جيوز

�!��: قال مفسراً قوله تعاىل �א����������C!���6و�ً�����U����W@��ْوא�*� ������V=ن �)��=ن� �a�������0؟<
�=?���/� ����0@8]�_��ن� 3��$�U��� يعين إن كنتم ال تؤذونه يف احلال 

 فاهللا عليم بذات ،وتعزمون على إيذائه أو نكاح أزواجه بعده
�K"الصدور 

�Iو	�5`�אو�Dא��Fول�K�`�	وא!&��' ����سא�� ������1�Eא�
f�$�W� "جت :قال رجل من سادة قريشلو توفّي رسول اهللا لتزو 

�K" فأنزل اهللا تعاىل ما أنزل ،عائشة
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�Iو	אو�`�?;<� '�FF?7QOEل��J4�W� "عن ابن عن عكرمة 
����6ن�! و�����_��ن���: عباس يف قوله تعاىل���������0؟وא���A�Pل��א�7ُذ��������

 صلى اهللا عليه وسلم  نزلت يف رجل هم أن يتزوج بعض نساء النيب:قال
وكذا ، ذلك قد ذكروا: أهي عائشة؟ قال:  قال رجل لسفيان،بعده

ذكر بسنده عن  و،قال مقاتل بن حيان وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم
السدي إن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد اهللا حىت نزل التنبيه 

�K.. "على حترمي ذلك
�%��O�%��O�%��O�%��O£م�#�م�#�م�#�م�#�£� W� �G�Dא ��� �نeDEO&%��ص�א������&�`�א���Jא���

¬\�B�\א��"��&'�W�א��zR�u��2Oوא	� �_i��+�  ��،r!� U� 5�Dא���4��=l�7
����_'� &Wא����i~�� ً�l%����£_u	� �R�'��� ��y!"+� ' �>;?�א�و،د\

�z7�!-&'"+� &Z)ج���lوK�!אد�1ن�	1� �lR1�=B"Jل��,�א�KR���D�,��O�

r�%��� �����KKא��W"!��א�R�"J=�א��� ��2R1�I���f=Z��U�\א�"א��� FG#��

���2Oא��"��z��4�&'�W�2���وא�'� e7 �א�Dو�%�U����R1� ���R�<���2
`�"6'�='1�	��R1�rא���I	�Zو�"!&�א�����R�<�?�1��j�"���x���א�QOٍق�

=�������`��و§�،�א�[ &Z)����G+� 	��M1�`� �א�"א��\ FG#��Ø

�א �ل�	� &�"D� �!"א��א §� �%D� ���د	#�o��Y�3@� ���%D


�ل�א�	�����&Z)��o�2�)hO�`�£ل�+"�نKRن��������K!����7D�،�
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X!l��א���!Kא��Q�5א�G4&�א��W+�='1� 'אf�7�����&���4�������I%�\�א�
                                                 

 وهذا ،)يق الصد(  يف كتبهم وإعالمهم أنَّ خليفتهم األول هو ومما يطنطنون بِه) ١
  بألفاٍظ- oرسول اهللا ومخاِلف ملا ورد يف النصوص، فقد قالَ ،كِذب صريح

 الصِّدِّيقُونَ ثَالَثةٌ، مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ، َوَحبِيبُ النَّجَّارُ، َوعَلِيُّ � :-مختلفة 

 وجد يف، وهذا احلديث فيِه داللة على أنه ال ي�بنُ أَبِي َطالِبٍ، َوهَُو أَفضَلُهُم 
 عدد o ألنَّ النيب،�طالب بن أيب من اإلمام علي تأريخ البشرية صديق أفضل

 وهذا يكفي ، أفضلهمgالصديقني من تأريخ األنبياء إىل زمانِه، وقالَ بأنَّ اإلمام علياً
ا مصادر هذا احلديث فهيقالء دليالً، أماجلامع  (البن حنبل، )  فضائل الصحابة  (:الع

�K(، ) ذخائر العقىب (للديلمي، )  الفردوس  (،)الصواعق احملرقة  . ( وحسنه ) الصغري< 
الدر ( ، )تفسري البحر املُحيط ( ، )تفسري الرازي  ( ،)يل ���Kشواهد ا( ، )العمال
 البن)  �مناقب اإلمام علي( ، ) تأريخ دمشق الكبري  (،)تفسري اآللوسي(، )املنثور 

، )فتح القدير ( ، )ينابيع املودة ( ، ) جواهر املطالب  (،ارزميللخو) املناقب(مردويه، 
 ) �مناقب اإلمام علي( ، )البيان اجللي  ( ،)تذكرة اخلواص ( ، )الرياض النضرة(

، )تفسري العز بن عبد السالم(، )تفسري السمعاين ( ، )ختريج األحاديث  ( ،البن املغازيل
أخرجه الطرباين يف الكبري بإسناٍد :  وقال،للشوكاين) در السحابة ( وبلفٍظ آخر يف 

 يف منه وقريب.  انحب ابن وثَّقه وقد األشقر، حسن بن رجاله رجال الصحيح، إالَّ حسني
، فقد o ما قاله النيب�؛ وهناك حديث آخر يؤكد فيه اإلمام) جممع الزوائد (

الصِّدِّيقُ األَْكبَرُ، الَ َيقُولَُها  أََنا َعْبدُ اللَّهِ، َوأَخُو َرسُولِهِ، وَأََنا �: �قالَ
سنن ابن : ( ، وقد ورد هذا احلديث يف عشرات املصادر، مثل� ..بَْعدِي إالَّ كذَّابٌ

رجاله . هذا إسناد صحيح : قالَ البوصريي يف الزوائد :وقالَ محقق الكتاب) ماجة 
 . الشيخني شرط صحيح على: ك عن املنهال وقالرواه احلاكم يف املُستدر. ثقات 

 البن أيب املعايل،) املنهاج ( ، )مصنف ابن أيب شيبة ( ، )املستدرك على الصحيحني(
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، )اإلصابة ( البن أيب عاصم، )  السنة (و )  اآلحاد واملثاين ( . حديثٌ صحيح: وقال
، )املُعجم الكبري ( للنسائي،  ) �خصائص أمري املؤمنني( و) السنن الكربى(
ذيب ( ، )دمشق الكبري  تأريخ (، )تفسري الثعليب ( ، ) العمال >�K( ، )اباالستيع(

البن  ) �مناقب اإلمام علي( ، )أنساب األشراف ( ، )املعارف ( ، ) الكمال
فضائل أمري ( ، )الكامل يف التأريخ ( ، )تأريخ الطربي ( ، )اجلوهرة ( مردويه، 

ينابيع ( ، )جواهر املطالب ( زمي، للخوار) املناقب ( البن عقدة،  ) �املؤمنني
. )قبلي (  ومل يقل ) بعدي (قالَ  gإنَّ اإلمام: قائل  فلو قالَ،وغري ذلك) املودة 

  مبعىنبعديو: ما نصه) الديباج (  قالَ إمامكم وثقتكم املارديين يف :أوالً: نقول
 :ثانياً) . ة النبوية ِمن السري قبسات (ومثله قاله إمامكم تاج الدين التونسي يف . غريي

مسند ابن (  يف )قبلي (  فقد جاءت كلمة ؟ مل يقل قبلي�من قالَ لك أنَّ اإلمام
وقالَ احلافظ البوصريي يف .  ال داعي للثرثرة :ثالثاً . بسنٍد صحيحوغريِه ) أيب شيبة 

له  رجاهذا إسناد صحيح : ما نصه- معقِّباً على احلديث السابق -) مصباح الزجاجة(
، ورواه )..ال يقوهلا قبلي (  وزاد ..يب شيبة يف مسندِهثقات، رواه أبو بكر بن أ
 ومما يؤكد ما ذكرناه أيضاً . صحيح على شرط الشيخني: احلاكم يف املستدرك وقال

6�و���٪D �ق=�و��o �ق��/�������؟�/����������`��b؟و�א �: ما جاء يف سورة الزمر، قالَ تعاىل����>��٪�����s��H��
��ن���W����8�ْ؟א.Zرسول اهللا بالصدق جاء ، فالذي�����٣٣o به أمري املؤمنني قوالذي صد ،

للنحاس، ) معاين القرآن  ( :؛ وقد ورد ذلك يف العشرات من كتبهم، مثل�علي
تفسري البحر ( ، )تفسري القرطيب  ( ،)تفسري العز بن عبد السالم ( ، )تفسري الصنعاين(

البن  ) �مناقب اإلمام علي( ، )تأريخ دمشق الكبري  ( ،)الدر املنثور ( ، )ط املُحي
وطُِبع ) موسوعة األمساء واألعالم املُبهمة يف القرآن الكرمي  ( ،)فلك النجاة ( مردويه، 

،  )يل ���Kشواهد ا ( ،)ترويح أُويل الدماثة مبنتقى الكُتب الثالثة ( هذا الكتاب بعنوان 
  وهو o قالَ رسول اهللا، ولالختصار خنتم هذا التعليق ذا احلديث.وغري ذلك 
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 َهذَا أَوَّلُ َمن آَمنَ بِي، َوَهذَا أَوَّلُ َمن يَُصافِحُنِي �: �يشري إىل اإلمام علي
يَومَ القَِيامَةِ، َوَهذَا الصِّدِّيقُ األَكبَرُ، َوَهذَا َفارُوقُ َهذِهِ األُمَّةِ، يُفَرِّقُ َبنيَ 

�K( ، ) املُعجم الكبري (، وصححه)  در السحابة( ، راجع �.. وَالَباطِلِاَحلقِّ< 
 ).فلك النجاة ( ، )تأريخ دمشق الكبري ( ، )اإلكمال يف أمساء الرجال  ( ،)العمال 

اإلفادة بطرق ( لصديق الغماري يف كتابه اوقد ناقش هذه القضية حمدثهم عبد العزيز بن 
إن أبا بكر رضي اهللا عنه : ن قيلفإ " : وقال ما نصه)دة حديث النظر إىل علي عبا

 وعلي أيضاً صديق، وزوج الصديقة ووالد الصديقني، فمن : بالصديقية قلناصختا
 ليس له من نور اإلميان، بل ورد ،نفى الصديقية عن هؤالء فهو جاهل مظلم القلب

 وقال يف موضع .)" oيعين مقام القربة منه(  ما هو أعظم من الصديقية �فيهم
ومن .  هي درجة خواص أصحاب الرسل:مث إم قالوا يف تعريف الصديقية: "آخر

  .؟ بل هو من خواص خواصهمo من خواص رسول اهللا�يشك يف أن علياً
 وإال فقد علمت أن ،فالصديقية ثابتة له مبقتضى هذا التعريف، ولو مل يرد ما يثبتها له

 مث ختم حديثه ."ظم من مقام الصديقية كثرياً أعلى وأع�مقام علي بن أيب طالب
 . )وأنا الصديق األكرب، ال يقوهلا بعدي إال كذَّاب: ( �بتصحيح قول أمري املؤمنني
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وقد صنف احملدث الشيخ الدكتور حممود سعيد ممدوح الشايف كتاباً يف إثبات أن ) ١
ومجع يف هذا  ، هو أفضل الصحابة على اإلطالق حىت على الشيخني�أمري املؤمنني

 وقد ، على مجيع الصحابة�املصنف أقوال علمائهم يف مسألة تفضيل أمري املؤمنني
 .)غاية التبجيل وترك القطع يف التفضيل ( مسى هذا املصنف بـ 

 على مجيع الصحابة يقول حافظهم الكبري �وحول أعلمية وأفضلية أمري املؤمنني
) هان اجللي يف أنتساب الصوفية إىل علي الرب( أمحد بن الصديق الغماري يف كتابه 

نفرد من بني سائر الصحابة بالشجاعة والفصاحة وبسط اليد يف إن علياً ا :٨٩ص
العلم الظاهر والباطن وحل املشكالت وفك املعضالت وتفسري القرآن العظيم 
والتضلع يف علومه واالطالع على األسرار واستخراج درره واستنباط الفوائد منه 

ار اجلواب عن األسئلة يف كل الفنون مع السرعة والتكلم يف احلقائق واستحض
 وإن شاركه بعضهم كحذيفة وابن مسعود وابن .العرفانية يف أشباه هذا وأمثاله

.. �عباس يف بعضها إال إم مل يبلغوا يف ذلك البعض مبفرده عشر مبلغ علي
 .وذلك ال يوجد مثله وال عشره يف أيب بكر رضي اهللا عنه

 يف العلم ظاهرة للعيان �وأما املشاهدة فإن آثار علي: ٩٦ – ٩٥قال يف صو
وبطون الدفاتر عامرة بالنقل عنه يف التفسري واحلديث والفقه والقضاء والفرائض 
وأحكام البغاة واحلكم واألمثال واآلداب واللغة واخلطب واحلقائق العرفانية 

ش فما دونه من السماوات واألراضني والتوحيد والتاريخ واإلخبار باملغيبات عن العر
  واملالئكة واجلن واألمم املاضية وأخبار الفنت واملالحم اآلتية وأشراط الساعة
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وأخبار القيامة واملوقف واجلنة والنار وغري ذلك مما ال يوجد عشر عشره باإلضافة 
... عشر مرات عن أيب بكر رضي اهللا عنه بل وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم معه

وكذلك أسرار احلروف واألمساء وعلوم اجلداول والتصرف ا مما أفرد بالتأليف إمنا 
نقلت عن علي وآل بيته الكرام، ومل ينقل يف شيء مما ذكر حرف واحد عن أيب بكر 

 .رضي اهللا عنه
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تربت : ال تعدل وأنت نيب؟ فقال: oجحش قالت لرسول اهللا
دعوت اهللا يا رسول اهللا ليقطع : ا مل أعدل من يعدل؟ قالتيداِك إذ

 إنك لو طلقتنا وجدنا يف: ال ولكن لتتربان فقالت: يداي؟ فقال
  تسعاً وعشرينoقومنا أكفاء، فاحتبس الوحي عن رسول اهللا
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 مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل اهللا آية التخيري oنف لرسولهأ �
م أ نساءه تسعاً وعشرين ليلة يف مشربة oفاعتزل رسول اهللا

 مث دعاهن فخريهن فاخترنه، فلم يك شيئاً، ولو اخترن ،إبراهيم
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 ٣٢للمجلسي ج) حبار األنوار ( ، ٢٧١ ص٢للطربسي ج) االحتجاج  ( :راجع) ١
 ١لألصفهاين ج) مكيال املكارم ( ، ١٥٢ ص٢١ج)  تفسري اآللوسي  (،٢٦٧ص
 .٢٧ص
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� ��مÉ��"Q6א�� zu�O�Q،��J�� &R���و'% �7Q�� zu��� "Q6وא��
��،א�Kوאج ��مqא��"Dل��)ن��J�����
���O,�و�"��£�"D��#�
s��KKÆ-�K@ يا علي حربك حريب، وحريب حرب اهللا oW�Aא�

                                                 
ال تطيق ذكر امسه بأيب و �من عالمات كفرها أا كانت تبغض أمري املؤمننيو) ١

 :لرياجع ف� لألمري- لعنها اهللا -هو وأمي، وملن أراد الوقوف على كراهية عائشة 
) سنن ابن ماجه  ( ،٦٣١ح) صحيح مسلم ( ، ٦٢٥ وح١٩١ح) صحيح البخاري(

، ٤٣٨٥للحاكم ح) املستدرك  ( ،٥٩٠٤للنسائي ح) السنن الكربى ( ، ١٦٠٧ح
البن ) الطبقات  ( ،للبيهقي) دالئل النبوة (  و١١٥كتاب الطهارة ح) السنن الكربى(

) يني مقاتل الطالب ( ،٢٣٦ و٢٣٤ ص٧للهيثمي ج) جممع الزوائد ( ، ٤٠ ص٣سعد ج
حملمود أبو رية ) شيخ املضرية أبو هريرة  ( ،٢٧ و٢٦ الفرج األصفهاين صأليب
 ٣ج) تاريخ الطربي  ( ،١٠٤ ص٣لعمر رضا كحالة ج) أعالم النساء ( ، ١٧٢ص
 ٢ج) شرح النهج  ( ،٤٣٨ ص٢ج) تاريخ ابن األثري ( ، ١٥٠ ص٥ وج١٥٩ص
 .٢١٦ و٢١٥ ص٦ وج٢٦٨ص

 :ن حممد آل الشيخالعزيز ب صاحل بن عبد/ الوزير الشيخ ويقول املشرف العام معايل
 :طالب وبداية الصراع بني بين هاشم وبين أمية استخالف علي بن أيب -

 وكان يبدو على ،بين هاشم وبين أمية إىل زمن اجلاهلية تعود جذور الصراع بني
 يف بين هاشم ويف صد بين oقرنه ببعث النيب  مث ذر،شكل تنافس على الزعامة

 وقد انتهت تلك احلروب ،عليه روبأمية لدعوته وإخراجه من مكة وشن احل
العداوة ظلت خافية تنتظر   إال أن.بانتصاره عليهم واستسالمهم له ودخوهلم يف دينه

وبدت سافرة يف   حىت كشفت عن قناعها يف خالفة عثمان،الفرصة للكشف عنها
                  .مث سارعت األحداث يف جالئها، استخالف علي بن أيب طالب
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 أما بنو أمية فلم يبايعوه وهربوا ، بن أيب طالبعلياً ثمان بايع أهل املدينةبعد مقتل ع
 ومل يلبثا أن استأذناه يف الذهاب ،بايعاه عن غري رضا إىل مكة وأما طلحة والزبري فقد

أعلنا الرجوع عن بيعتهم وانضموا إىل بين أمية يف املطالبة   وهناك،إىل مكة فأذن هلما
وانضمت إليهم عائشة  ، بعدم نصرته ويف محاية قاتليهعلياً منيبدم عثمان املظلوم مته

 ألنه كان ، وكانت سقيمة النفس على عليoبكر الصديق وزوج النيب بنت أيب
 . بطالقها بعد حادث اإلفكoقد أشار على النيب

 htm.http://history.al-islam.com/display.asp?f=sub٠٠٠٤٥: الرابط

علي إمام البررة وقاتل الفجرة  �: كراراً ومراراً oوقد قال رسول اهللا
) كتاب معرفة الصحابة : ( راجع. � منصور من نصره مخذول من خذله

كرت ( ، ١٧٧ ص٢للسيوطي ج) اجلامع الصغري  ( ،٤٦٤٤للحاكم النيسابوري ح
شواهد  (،)معجم ابن املقري ( ، ٦٢٣ وص٦٠٢ ص١١ندي جللمتقي اهل) العمال 

للحافظ أمحد بن ) فتح امللك العلي ( ، ٢٢٩ ص١للحاكم احلسكاين ج) الترتيل
تاريخ  (،١٨١ ص٣للخطيب البغدادي ج) اد تاريخ بغد( ، ٥٧الصديق الغماري ص

للذهيب ) ميزان االعتدال  ( ،٣٨٣ و٣٨٢ و٢٢٥ ص٤٢البن عساكر ج) مدينة دمشق
) ينابيع املودة  ( ،١٩٩ و١٧٧للموفق اخلوارزمي ص) املناقب ( ، ١٠٩ ص١ج

 .٢٩٩ و٧٨ ص٢ وج٢١٩ ص١للقندوزي ج
 امامها عليك وال ريب وال شبهة حينما حاربت إوهذا يعين أن عائشة فاجرة بال ش

 .o بصريح كالم رسول اهللا�
وقال يف  � بشكل مستمر أصحابه من بغض أمري املؤمننيoوقد حذر رسول اهللا

 : منهااًذلك أحاديث بألفاظ خمتلفة نذكر بعض
 يحب من أصحابي أربعة أخبرني أنه يحبهم �إن الله �: oقال

  �منهم علياً  من هم يا رسول الله؟ قال إن : وأمرني أن أحبهم قالوا
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 .� إن حب علي إميان وبغضه نفاق �: oوقال
 علياً منافق، وال ال يحب �:  يقولoكان رسول اهللا: وعن أم سلمة قالت

 .� يبغضه مؤمن
 ،) صحيح البخاري  (:راجعمن هذه األحاديث وبألفاظ خمتلفة وللوقوف على العديد 

 ألمحد بن -من فضائل علي )  فضائل الصحابة  (،) مسند أمحد (، ) صحيح مسلم (
صحيح   (، للنسائي )السنن الكربى (و)  السنن الصغرى ( ،) سنن الترمذي  (،حنبل
للحاكم ) املستدرك(و)  معرفة علوم احلديث  (،) سنن ابن ماجه  (،) حبانابن 

 ،للطرباين) املعجم الكبري(و)  املعجم األوسط  (،للهيثمي)  جممع الزوائد  (،النيسابوري
مسند   (،للسيوطي)  اجلامع الصغري (و)  الدر املنثور  (،البن كثري)  البداية والنهاية (

) السنن الكربى (و)  معرفة السنن واآلثار (و)  دالئل النبوة (و)  االعتقاد  (،) أيب يعلى
)  تثبيت اإلمامة  (،البن أيب شيبة)  املصنف (البن أيب عاصم، )  السنة  (،للبيهقي

البن عبد )  االستيعاب (أليب نعيم اإلصبهاين، )  معرفة الصحابة (و) فضائل اخللفاء(و
 مسند البزار (للخطيب البغدادي، )  تاريخ بغداد  (للمتقي اهلندي،)  كرت العمال (الرب، 

جواهر املطالب يف  (البن عريب، )  املعجم (البن عساكر، )  تاريخ دمشق الكبري (، )
ينابيع  (البن أيب احلديد، )  شرح ج البالغة (البن الدمشقي، )  مناقب اإلمام علي

مشكل  (للمناوي ) لقديرفيض ا (، )صحيح ابن خزمية (للقندوزي احلنفي،)  املودة
) ذخائر العقىب(، ) مسند احلميدي (للدواليب، )  الذرية الطاهرة  (،للطحاوي ) اآلثار

)  فردوس األخبار (للبالذري، ) أنساب األشراف(، ) تفسري القرطيب  (،للطربي
 ) احملاسن اتمعة (للخوارزمي، )  املناقب (البن عقيل، )  النصائح الكافية  (،للديلمي

 .للصفوري
 بل هي أشد كفراً ألا منافقة فهي تبغض أمري املؤمنني ،وهذا يعين أن عائشة كافرة

  فتأمل.o فهو منافق بنص حديث رسول اهللا� ومن أبغض أمري املؤمنني�
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لقد أضفنا هذا اجلزء إمتاماً للفائدة، وتأكيداً على أن فكرة وقوع بعض زوجات ) ١

 أو غريها من املعاصي ليس مستحيالً، بل هذا - باهللا  والعياذ- يف الزنا �األنبياء 
 ).الناشر . ( الرأي يؤمن به حىت املخالفون النواصب الوهابية

 فتأمل.  من أهل البيتoوال ننسى أم يعتقدون أن زوجات النيب) ٢
 : وقفات مهمة البد من تسليط الضوء عليها، وهيoإن يف هذا القول من النيب) ٣

 ! يف زوجته؟oأليس يشري أنه يشك ) إن كنِت بريئة: ( لعائشةo قول النيب:أوالً
يا عائشة أنِت زوجة نيب ومن املستحيل (أو ) يا عائشة سيربئك اهللا: (ملاذا مل يقل هلا

 ال يعتقد بعصمة نسائه عن oأليس هذا دليالً على أن النيب! ؟)وقوعك يف الزنا
 !.الوقوع يف الفاحشة؟

 !              أليست الرجم؟! نا يف املرأة املتزوجة يا وهابية؟ ما هي عقوبة الز:ثانياً
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وإن كنِت أملمِت بذنب فاستغفري اهللا وتويب : ( لعائشةoملاذا يقول رسول اهللا

 !!؟)إليه
 oوهل حد احملصنة عند النيب!  أي هي حمصنة؟oأمل تكن عائشة زوجة للنيب

 !االستغفار؟
استغفري ( نت زوجته مع شخص آخر، هل يقول هلا لو أن هناك وهابياً ناصبياً ز: يعين

وكذلك يقتل الزاين إن كان ! أم يقيم عليها حد الزنا وهو الرجم؟) اهللا وتويب إليه 
 .حمصناً

استغفري اهللا وتويب : (o لذلك قال هلا oهل نقول إن عائشة مل تكن زوجة للنيب
لرجم يف الدنيا، وهلا عذاب ألنه ولو كانت زوجة له فيجب أن يقام عليها حد ا! ؟)إليه

�/�<����٪���'��<���� P: عظيم يف اآلخرة كما قال تعاىل �������� �h�ْ������� �א؟���*�$=� ��>�34�����@��*	�� 34�I�+��
����G��>��l�ْא؟����������l��َ=��@�>�l�v��fא? O . ٣٠:األحزابسورة. 

أ عليه من جترأ بأنه  فقد جترoوهذا النص قد جر الويالت على مقام النيب األعظم
oنزهة ( حمقق كتاب ) مجال مجعة ( فقد قال !!!  متساهل يف تطبيق حدود اهللا

لشهاب الدين أمحد التيفاشي، طبعة رياض الريس ) األلباب فيما ال يوجد يف كتاب 
وعموماً : ٣٠-٢٩م، يف مقدمة حتقيقه ص١٩٩٢، الطبعة األوىل عام ) قربص-لندن (

ويقال أن ... تساهالً كبرياً - أي يف تطبيق حد الزنا - لكفقد تساهل النيب يف ذ
أما بعد يا عائشة، فإنه : (( الرسول بعد اام زوجته عائشة بالزنا، أنه أتاها وقال هلا

قد بلغين عنِك كذا وكذا، فإن كنِت بريئة فسيربئك اهللا، وإن كنِت أملمِت بذنب 
، ))ترف بذنبه وتاب تاب اهللا عليه فاستغفري اهللا وتويب إليه، فإن العبد إذا أع

ولست أعلم رجالً من العرب وقف هذا املوقف مبثل هذا القدر من التسامح وكرب 
 .القلب، منه

!!  كان يستشري أصحابه يف قاذيف عائشة بالزناo الغريب أم يروون أن النيب:ثالثاً
  وحنن!! وهل يف احلدود مشورة وخاصة قذف زوجة أكرب شخصية إسالمية بالعار؟
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 بل يقيمها مهما ، ال يقبل أي نوع من أنواع التدخل يف حدود اهللاoنعلم أن النيب
 ،كلف الثمن، كما حدث ذلك يف قصة املرأة اليت سرقت وأرادوا رفع حد السرقة عنها

 .، وغري ذلك)مسند أمحد ( البن قدامة و) الشرح الكبري ( املروية يف 
 مؤيداً لطالق احلمرياء وعدم استهجان واستحالة  كان� نرى أن موقف األمري:رابعاً

علي   وأما  (:)صحيحه ( كما يذكر مسلم يف !!. صدور الفاحشة من عائشة بالنسبة له
 .) مل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري:فقال  بن أيب طالب 

لصراع األموي اوكذلك ما ذكره شيخهم صاحل بن عبد العزيز آل شيخ يف جوابه عن 
النفس على علي، ألنه كان قد أشار  – أي عائشة – وكانت سقيمة ( :مشي قالاهلا

 . ) بطالقها بعد حادث اإلفكoعلى النيب
) "اإلمام علي بن أيب طالب"أهل البيت ( بو علم يف كتابه أوقد أورد األستاذ توفيق 

شار على رسول أ �جمموعة من آراء كُتام وأعالمهم ذكروا أن أمري املؤمنني
ويقول أستاذنا عميد : ( ١٤٤ فقد قال يف ص،- لعنها اهللا - بتطليق عائشة oاهللا

 إنه كان معروفاً أن عائشة رمحها اهللا مل تكن تحب :األدب العريب الدكتور طه حسني
 بل كان معروفاً أا كانت جتد عليه موجدة شديدة منذ حديث ،علياً وال واه

إن  ( : فأشار عليه بأن يطلقها وقال لهoاإلفك، حني أراد علي أن يواسي النيب
 . ))النساء غريها كثري 

 قول طه حسني صريح يف أن عائشة منافقة فهي تبغض أمري املؤمنني وال تحبه :أقول
يعرف مدى كراهية عائشة  ) موجدة شديدة(  ومن دقق يف كلمته ،على حد تعبريه

 .oلوصي رسول اهللا
 وهي بشر تغضب ، بتطليقهاoذاها مبشورته للنيبإا ال تحبه ألنه آ: قد يقول قائل

                                                  .مثل أي امرأة سوف يطلقها زوجها
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 آذاها بأشد من ذلك فال حيق هلا أن تكرهه أو ال � حىت لو كان أمري املؤمنني:أقول

، وهو املروي فيه  ) نفاقحبه إميان وبغضه: (  هو املروي فيه�حتبه، فأمري املؤمنني
 .أحاديث كثرية ذكرنا بعضها سابقاً تحذّر من بغضه وتنهى عن ذلك

فبغضها له حتت أي سبب هو آية من آيات النفاق، فهل جيوز ألي شخص أن يبغض 
هل جيوز !  قد آذاه إيذاًء شديداً يف أهله وماله ونفسه؟o حىت لو كان النيبoالنيب 

 هو مبغض هللا، ومبغض اهللا هو كافر ال حمالة ويف نار oأليس مبغض النيب! له ذلك؟
، o هو مبغض للنيب األعظم�فكذلك مبغض أمري املؤمنني! جهنم وبئس املصري؟

 هو مبغض هللا، ومبغض اهللا هو كافر ويف النار، فيكون oومبغض النيب األعظم
 . حتت أي سبب كافراً ويف النار بال شك�مبغض علي

 ال أساس هلا من الواقع، �مة بغض عائشة ألمري املؤمنني إن ته:وقد يقول قائل
 !!ث ال بأس ا ؟كيف تكرهه وهي تروي يف فضائله ومناقبه أحادي

 إن من منهج عائشة اخلبيث تقلبها يف أي وقت ويف أي مكان ألجل مصاحلها، :أقول
 وإن ، علناً أمام اجلميع فهي تظهره�فإن كانت املصلحة إظهارها بغض أمري املؤمنني

 فهي ال تتواىن يف �كان من مصلحتها أن تروي أحاديث يف فضائل اإلمام علي
 .ذلك جلباً للمصاحل وإبعاداً عن رميها بالنصب واالحنراف

 وفجأة حينما ،وهذا ما نراه واضحاً حينما كانت تحرض املسلمني على قتل عثمان
 -كي على عثمان املظلوم  ملقاليد اخلالفة أخذت تب�أتاها خرب استالم أمري املؤمنني

 . وتطالب بدمه، كما بينا ذلك سابقاً-على حد تعبريها 
 كانت ال ، طيبة وقوية- لعنة اهللا عليهما -وحينما كانت عالقة عائشة مع معاوية 

 فمنهج بين أمية الذي أسسه معاوية هو سب أمري ،�تتواىن يف إظهارها لبغض األمري
 ،اديث يف ذمه واالستنقاص من مقامه الشريف على املنابر ووضع األح�املؤمنني

 ١ج) البحر العميق ( فقد قال حافظهم الكبري أمحد بن الصديق الغماري يف كتابه 
   معاوية يطمع الناس باألموال الطائلة ويأمرهم بوضع األحاديث يف...: ٤٩ص
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ذلك وفيهم من هو منسوب إىل الصحبة ومعدود يف مجلة الصحابة يف عرف 

 .ن واصطالحهم وليس هو بصحايب حقيقةاملتأخري
 وإن - بدأت العالقة تتغري بني عائشة ومعاوية 0وملا قَتلَ معاوية حممد بن أيب بكر

أسد (، فقد ذكر ابن األثري يف -كان قَتلُ حممد ليس هو السبب الرئيسي يف تغري العالقة 
العاص سار إليه عمرو بن : 0 حينما ذكر حممد بن أيب بكر٣٢٤ ص٤ج) الغابة

  . وقتل، وأحرق يف جوف محار ميت فازم حممد ودخل خربة، فأخرج منها فاقتتلوا،
 وملا بلغ  . عمرو بن العاص صرباً قتله :  وقيل . حديج السكوين  معاوية بن قتله : قيل

 ، ومذ أحرق مل تأكل عائشة وأخاً كنت أعده ولداً : وقالت شتد عليهااعائشة قتله 
 . مشوياًحلماً

ويقول : ( ١٤٦ص") اإلمام علي بن أيب طالب"أهل البيت ( يقول توفيق أبو علم يف و
إنه ملا بويع علي يف املدينة مل تكن السيدة عائشة من : املرحوم األستاذ عباس العقاد

أنصاره وال مع الباقني على احليدة بينه وبني خصومه، ولعلها مل تنس بعد نصيحته 
 مسألة اإلفك اليت قيل إنه أشار فيها بتطليقها، للنيب عليه الصالة والسالم يف

 ).فخرجت إىل البصرة مع املطالبني بثأر عثمان 
أما السيدة الدكتورة زاهية قدورة فترى أن بني اإلمام علي والسيدة : ( وقال أيضاً

 :عائشة خصومة ترجع إىل أسباب كثرية منها
نفس عائشة فحقدت على كل أبعد األثر وأعمقه يف ) حلديث اإلفك ( وقد كان ... 

 : بتطليقها قائالoًالذين اموها وكان اإلمام منهم حىت إنه أشار على النيب
 يف حني أنه وقف موقفاً - قبل أن جيري يف األمر حتقيق عادل ،)والنساء سواها كثري(

خيتلف كل االختالف عن هذا املوقف يوم امت مارية القبطية بالتهمة اليت امت 
 فكان موقف -فإنه اهتم برباءا حىت أثبت ذلك ) حديث اإلفك ( ة يف ا عائش

اإلمام سبباً يف أن يثري يف نفس عائشة أملاً وحقداً وكان يف رأيها جمانباً العدل واحلق 
                                                           .)ألنه كان بكيلني خمتلفني 
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هلي خري مثال ) زاهية قدورة (  يا ناصبية يا خبيثة، إن هذه املرأة  لعنة اهللا عليِك:أقول

لبنات عائشة، فقد رضعت النصب من حليب أمها، فمن راجع نقاطها اليت تذكر 
 وعائشة جيدها بكل وقاحة وقلة أدب تكيل التهم �أسباب اخلالف بني أمري املؤمنني

، بل نراها تقل أدا مع مقام  لتربئة جانب عائشة وجانب أبيها�على أمري املؤمنني
 . بشيء ال يتحمله الغيور�اإلمام

 بتطليقها، o وأشار للنيب األعظم�وقد ذكرنا سابقاً أنه لو فعل ذلك أمري املؤمنني
فال حيق هلا أن تبغضه ألنه هو املروي حبقه أحاديث صحيحة حتذر من بغضه، فمبغضه 

 .منافق كافر زنديق
 كان � كالم هذه الناصبية، كيف أا تذكر أن األمريمث دقق النظر أخي القارئ يف

 من �مهتماً كثرياً بتربئة السيدة مارية القبطية رضي اهللا عنها، وعلى العكس موقفه
 وكان يف رأيها جمانباً العدل: ( حادثة اإلفك بالنسبة لعائشة، فقالت يف اية كالمها

هل !  يقال ذلك؟�مري املؤمنني، وامصيبتاه أأل )واحلق ألنه كان بكيلني خمتلفني
علي مع �:  قال يف األحاديث الصحيحة من كُتبهمoنسيت هذه الناصبية أن النيب

احلق واحلق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي احلوض يوم 
اهليثمي يف :  رواه ابن عساكر يف تارخيه، وذكره غريه بألفاظ خمتلفة مثل�القيامة

، )اإلمامة والسياسة ( ، ابن قتيبة يف و يعلى ورجاله ثقاترواه أب: وقال) جممع الزوائد(
 ).املطالب العالية ( ابن حجر يف 

فهذه اخلبيثة هي ناصبية !!! ؟ ) جمانباً العدل واحلق: (�فهل بعد ذلك يقال لعلي
 . ويف الدرك األسفل من النار�ملعونة مبغضة ألمري املؤمنني

 �هو أكرب دليل جلرأا على مقام أمري املؤمنني ) ألنه كان بكيلني خمتلفني ( :وقوهلا
 وهو الذي ال ميتلك أي حقد وحسد ألي ، بنص آية املباهلةoالذي هو نفس النيب

 وهي التهمة اليت رمت فيها هذه الكاتبة أمري املؤمنني وفاطمة ،شخص كان
                                                                          .�الزهراء
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 -) قصص األنبياء ( وقد قال حافظهم احملدث عبد اهللا بن الصديق الغماري يف سلسلته 

 � أن أمري املؤمنني- لعنه اهللا - حينما علق على قول عمر - �قصة نيب اهللا آدم
يف هذا التعبري جتاوز : ( ٥٢فيه غرور، فقال ابن الصديق الغماري يف هامش ص

 إعجاب بنفسه، وال زهو حباله، كما شهد له �وتسامح، فلم يكن عند علي
ال يدع ابن أيب طالب زهوه، فرد : o، فقد قال الزبري لرسول اهللاoرسول اهللا
يشري إىل وقعة )) إنه ليس به زهو، ولتقاتلنه وأنت له ظامل  (( : بقولهoرسول اهللا

الذي مل يبلغ  ثقة بشجاعته الفائقة، واعتداد بعلمه ،اجلمل، ولكنها الثقة واالعتداد
 سلم الصحابة لعلي تسعة أعشار العلم، وشاركهم يف :شأوه فيه أحد، قال ابن عباس

 فهذه الثقة واالعتداد يسميها مثل عمر والزبري رضي اهللا عنهما ،العشر العاشر
 ولكن احلاسدين احلاقدين يتخذون مثل هذه ،إعجاباً وزهواً على سبيل التجوز

 كيف وقد نزل فيه ويف ه اهللا من ذلك وطهره وقد برأ،�التسمية منقصة له
V=�����1��8����"=� ��א؟�������0@��� �: ، قول اهللا تعاىل�ولديه احلسن واحلسني وزوجه فاطمة
���א؟�"=��s�6��e�b?��א؟ْ�*�@���zو�������k�s�َ ��_�"�=�����Jًא�=���!KKZ��٣٣���.(  

 وال �ال توجد عند أمري املؤمننيفهذه األحقاد وغريها من الصفات النفسية السيئة 
 فقد نزههم اهللا عن هذه الصفات بنص آية التطهري على ،�عند أحد من أهل البيت

  فتأمل.حد تعبري احلافظ عبد اهللا بن الصديق الغماري
 كان شاكاً يف عائشة بل مل يصدق - لعنه اهللا - إن أباها عتيق بن أيب قحافة :خامساً

 أجب :أليبفقلت : ( ته رواية مسلم حينما قالت عائشة ألبيهاوهذا ما ذكر!! أا بريئة
 .)o واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا:فيما قال فقال   oعين رسول اهللا

عرفت أنكم قد مسعتم ذا حىت استقر يف  إين واهللا لقد (:مث قالت عائشة بعد ذلك
يئة ال تصدقوين واهللا يعلم أين بر  فإن قلت لكم إين بريئة،نفوسكم وصدقتم به

                                                                              ).بذلك
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إذاً أبوها كان مصدقاً بوقوع ابنته يف الزنا، بل واستقر يف نفسه، أي أنه ال يتخاجل 

 فتأمل!! الشك يف نفسه بزنا ابنته عائشة
ابنتها أا مل تزين، فقد قالت هلا عائشة  إن أم عائشة كذلك كانت ال تصدق :سادساً

واهللا ما : ( فردت األم عليها ) oأجييب عين رسول اهللا( كما قالت ألبيها من قبلها 
 .مث قالت عائشة هلا مبثل ما قالته ألبيها ) oأدري ما أقول لرسول اهللا

ا  وحىت بعض الصحابة كانوا يشكون يف عائشة، بل وكانوا متيقنني بوقوعه:سابعاً
 أي عن - سأل جارية عائشة عنها oبالفاحشة لذلك يروي مسلم وغريه أن النيب

 فانتهرها: (  فحينما تكلمت بأا ال تعرف منها إال كل خري، تقول الرواية-عائشة 
 كذلك oمما يعين أن أصحاب النيب ). oصدقي رسول اهللاأ :بعض أصحابه فقال 

أصدقي رسول : (الصحايب يقول للجاريةمتأكدون بوقوع عائشة يف الزنا، ولذلك هذا 
يعين أنِت يا جارية كاذبة بكالمِك عن عائشة أنِك ال تعرفني عنها إال كل ) oاهللا

 .خري
، وبأمي عائشة، وبالصحابة حينما )والد عائشة ( ما ذنبنا حنن املقتدين بأيب بكر : ثامناً

ن متأكدون يف وقوعها ، ال بل وحن- والعياذ باهللا -نشك بعائشة أا وقعت يف الزنا 
فهو مل يصدق  ) oأصدقي رسول اهللا( بالزنا اقتداًء بذلك الصحايب القائل للجارية 

 .كالم اجلارية يف عائشة أا ال تعرف عنها إال كل خري
 - هل من يقول أن عائشة وقعت بفاحشة الزنا !هل من يقتدي بصحابتكم يعترب كافراً؟

 وهي صاحبة اجلرار اخلضر اليت تكلمت عنها ،oال أقالً بعد استشهاد رسول اهللا
 ! يعترب كافراً؟- املوجودة يف نص الكتاب �رواية اإلمام احلسن

 ، كفاراً العتقادنا بوقوع عائشة يف الزنا- وحنن الشيعة املؤمنون حقاً -إذا كُنا 
أصحايب  ( فصحابتكم أيضاً كُفّار ألننا أخذنا هذا االعتقاد منهم، وبالتايل تتالشى نظرية

 فِمن ،)عدالة الصحابة ( ، وكذلك تتالشى نظرية )كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
 .الصحابة من آمن بوقوعها بالزنا، بل وأشاع هذا اخلرب يف البالد وبني العباد
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G G استحباب سب أعداء الوالية G G 
 ممن �توألمهية املوضوع ولكثرة املشككني يف مسألة سب ولعن أعداء أهل البي

 هذا السفر بذكر بعض الروايات الشريفة اليت مى بالصحابة وغريهم، سوف خنتميس
وسوف نقتصر  � بالنسبة إىل أعداء أهل البيتبالسب والوقيعة �يأمر فيها أئمتنا

 عن رسول بسنٍد صحيح 	 الصادق اإلمامعلى مسألة السب فقط، فقد روي عن
 ةَاءََروا الَبرُهِْظأَي َفدِْع مِن َبعِدَالبِ َويبِ الرَّلَْهأَم يتُأَا َرذَإِ( :  أنه قالsاهللا

وا عُطَم َيالَْيم َكوهُتُاهَِب، َوةِيَعقِالَوم َويهِ فِولِالَقم َووا مِن َسبِّهِثِرُْكأَم َوهُْنمِ
 بتُْكم، َيهِعِونَ مِن بِدَلَّمَُعَت َيالَ َواسُهُم النََّريَحذَ َومِالَي اإلْس فِادَِسي الَففِ

، وقد ورد  )ةَِري اآلخِ فِاتَِج الدََّرهِم بِكُع َلَفْرَي َو،اتَِنَس اَحلكَلِذَم بِكُ َلهُاللَّ
، ) املكاسب ( ،) جواهر الكالم ( ،) مستند الشيعة (، ) مسالك األفهام (هذا احلديث يف 

مصباح ( ، )الدر املنضود ( ؛ صحيحة: وقال) مصباح الفقاهة ( ، )جامع املدارك ( 
املوسوعة ( ، )مستدرك سفينة البحار ( ، )حبار األنوار ( ، )منهاج الفقاهة ( ، )ملنهاج ا

الفصول املهمة يف ( ، )جممع البحرين ( ، )وسائل الشيعة ( ، )الكايف ( ، )الفقهية 
 .وغري ذلك ) �موسوعة أحاديث أهل البيت( ،  )�أصول األئمة
 . sحلديث غري معلومني بعد النيببأنَّ املقصودين من هذا ا: فلو قالَ قائل

 ! فمعىن ذلك أنَّ هذا احلديث ال نتعبد به مطلقاً، ويبقى معطَّالً: نقول
 . إنَّ املقصودين يف هذا احلديث معروفون، ولكن ال ينبغي فعل ذلك: ولو قالَ قائل

 .إننا نفعل معهم ما أُِمرنا به: نقول
 . هم غري املُسلمنيإنَّ املقصودين يف احلديث: ولو قالَ قائل

 . احلديث واضح وال حيتاج إىل قوٍل جاهٍل كهذا: أقول
 وماذا نفعل باألحاديث اليت تنهى عن السب؟ : ولو قالَ قائل

فقط ) سباب املؤمن ( كُل األحاديث اليت تنهى عن السب جاءت خبصوص : أقول
 ،  )ةَِكَلى الَهَل َعفِرِاملُْش َكنِؤمِ املُابُبََّس( : sوفقط، كما روي عن النيب
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،  )نيَنِؤمِى املَُل َعابَ السَّبَّ اللَّعانَضُغِْب يُهَ اللَّنَّإِ( : 	وقول اإلمام الصادق
، وغري ذلك من األحاديث، كُلها ) وقٌسُ فُنِمِْؤ املُابَُبسِ (: sوقول رسول اهللا

 آذوا  الذين�تتحدث عن املؤمنني فقط وفقط، فَمن قالَ بإميان أعداء أهل البيت
، وإالَّ فسبام -كما يف األحاديث- فهو ناصيب� وقتلوا علياً وأبناءه�فاطمة

 . صحيح
ن م أَكُ َلهَُرْكي أَنِّإِ( : 	فماذا تقول عن قول أمري املؤمنني علي: وإذا قال قائل

  وهذه رواية مطلقة؟  )نيَبَّابِوا َسونُكَُت
)  أكره ( قالَ 	 اإلمام:ثانياً. ئة من الناسبف خاصة هي وإمنا مطلقة ليست :أوالً :أقول

 بالقرائن األخرى :ثالثاً. وليس يف هذه الكلمة دليلٌ على احلُرمة أو جترمي السباب واللَّعان
وهذا يعرفه املُطلع على .  هو سباب املؤمن	يتبين أن املقصود من قول اإلمام

لدائرة كما جاء يف احلديث  فهم خارج هذه ا�األحاديث، أما أعداء أهل البيت
 هناك أحاديث كثرية مدسوسة وموضوعة من ِقبل بين أُمية تنهى عن :رابعاً. السابق

 sالسب واللعن ألجل جترمي الساب للصحابة املُجرمني املُعتدين الذين آذوا رسول اهللا
 .وال يوجد جمال للتحقيق والتفصيل أكثر يف هذا املوضوع. �وأهل بيته
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