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٥ عىل أباطيل الشيعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله.
ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد ك 

وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف 
  العاملني إنك محيد جميد ـ

﴿ يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ ﴾ آل 
  . ١٠٢عمران/

﴿يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها 
وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ 

  . ١لنساء/علَيكُم رقيبا﴾ ا
 رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصا  ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي ﴿

  . ٧١- ٧٠لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ﴾ األحزاب/
  مثَّ أما بعد...

الذي هدانا بعد ضالل ، وبصرنا بعد عمى، وأرشدنا سبيل املؤمنني  فاحلمد هللا
األتقياء ، املتبعني بإحسان النيب األمني ، وصحابته األخيار الراشدين ، فبهم تدي 

  ونقتدي إىل يوم الدين.
  

  



٦ الردود الشنيعة

 الدين ناصر حممد السنة وناصر،  الشامية الديار حمدث درر من درة فهذه
 ونسلكها،  النادرة وتسجيالته كتبه بطون من ستخرجهان – اهللا رمحه – األلباين

 اليت،  والفرائد الفوائد من سبيكة يف القارئ عزيزي لك لنخرجها،  منظوم عقد يف
  . - تعاىل اهللا رمحه – الشيخ ا أمتعنا طاملا
 البيت آل حبب واملدعني،  بالتشيع املتلبسني القوم فضح يف،  املرة هذه ودرتنا 

 هذا يظهر أن والبد كان،  واإلسالمية العربية منطقتنا يف الشيعي املد ومع، 
  . وطوامهم،  تلبيسام وكشف،  عوارهم لفضح اموع
 الشامخ اجلبل هذا مثل من،  ستورهم وهتك،  الكشوف هذه أتت إذا سيما ال

  . - تعاىل اهللا رمحه – األلباين الدين ناصر، 
،  مبني وضالل،  عامية عمياء يف فهم،  ومالق الكتاب ذا يهدي أن أسأل واهللا

  . وأباطيلهم خرافام حبقيقة يبصرهم وأن
 ويل هو،  وإخراجه نشره على قام ومن،  عليه واطلع قرأه من كل به ينفع وأن

  . العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر،  عليه والقادر ذلك
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  نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية
  خ حممد ناصر الدين بن احلاج نوح األلباينلفضيلة الشي

  رمحه اهللا تعاىل
  

  نشأته
ه املوافق  ١٣٣٣* ولد الشيخ حممد ناصر الدين بن احلاج نوح األلباين عام 

عن أسرة فقرية متدينة  -حينئذ  -م يف مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا  ١٩١٤
  يعلمهم و يرشدهم.يغلب عليها الطابق العلمي، فكان والده مرجعاً للناس 

* هاجر صاحب الترمجة بصحبة والده إىل دمشق الشام لإلقامة الدائمة فيها 
  بعد أن احنرف أمحد زاغو (ملك ألبانيا) ببالده حنو احلضارة الغربية العلمانية.

* أمت العالمة األلباين دراسته االبتدائية يف مدرسة اإلسعاف اخلريي يف دمشق 
  بتفوق.

ده اخلاص يف املدارس النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر عدم * نظراً لرأي وال
إكمال الدراسة النظامية ووضع له منهجاً علمياً مركزاً قام من خالله بتعليمه القرآن 
الكرمي، و التجويد، و النحو و الصرف، و فقه املذهب احلنفي، و قد ختم األلباين 

ص عن عاصم، كما درس على الشيخ على يد والده حفظ القرآن الكرمي برواية حف
سعيد الربهاين مراقي الفالح يف الفقه احلنفي و بعض كتب اللغة و البالغة، هذا يف 

  الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس و ندوات العالمة جة البيطار.
* أخذ عن أبيه مهنة إصالح الساعات فأجادها حىت صار من أصحاب الشهرة 

منها، وقد وفرت له هذه املهنة وقتاً جيداً للمطالعة و  فيها، و أخذ يتكسب رزقه
الدراسة، و هيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية و االطالع على العلوم 

  الشرعية من مصادرها األصلية.
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  توجهه إىل علم احلديث و اهتمامه به

حتذيره على الرغم من توجيه والد األلباين املنهجي له بتقليد املذهب احلنفي و 
الشديد من االشتغال بعلم احلديث، فقد أخذ األلباين بالتوجه حنو علم احلديث و 
علومه، فتعلم احلديث يف حنو العشرين من عمره متأثراً بأحباث جملة املنار اليت كان 
يصدرها الشيخ حممد رشيد رضا (رمحه اهللا) و كان أول عمل حديثي قام به هو 

سفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار" للحافظ نسخ كتاب " املغين عن محل األ
  العراقي (رمحه اهللا) مع التعليق عليه.

كان ذلك العمل فاحتة خري كبري على الشيخ األلباين حيث أصبح االهتمام 
باحلديث و علومه شغله الشاغل، فأصبح معروفاً بذلك يف األوساط العلمية 

دمشق خصصت غرفة خاصة له ليقوم فيها بدمشق، حىت إن إدارة املكتبة الظاهرية ب
بأحباثه العلمية املفيدة، باإلضافة إىل منحه نسخة من مفتاح املكتبة حيث يدخلها 
وقت ما شاء، أما عن التأليف و التصنيف، فقد ابتدأمها يف العقد الثاين من عمره، 

ب " حتذير و كان أول مؤلفاته الفقهية املبنية على معرفة الدليل و الفقه املقارن كتا
الساجد من اختاذ القبور مساجد " و هو مطبوع مراراً، و من أوائل ختارجيه 
احلديثية املنهجية أيضاً كتاب " الروض النضري يف ترتيب و ختريج معجم الطرباين 

  الصغري" و ال يزال خمطوطاً.
كان الشتغال الشيخ األلباين حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثره البالغ 

 التوجه السلفي للشيخ، و قد زاد تشبثه و ثباته على هذا املنهج مطالعته لكتب يف
  شيخ اإلسالم ابن تيميه و تلميذه ابن القيم و غريمها من أعالم املدرسة السلفية.

محل الشيخ األلباين راية الدعوة إىل التوحيد و السنة يف سوريا حيث زار الكثري 
م مناقشات حول مسائل التوحيد و اإلتباع من مشايخ دمشق و جرت بينه و بينه
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و التعصب املذهيب و البدع، فلقي الشيخ لذلك املعارضة الشديدة من كثري من 
متعصيب املذاهب و مشايخ الصوفية و اخلرافيني و املبتدعة، فكانوا يثريون عليه 
العامة و الغوغاء و يشيعون عنه بأنه "وهايب ضال" و حيذرون الناس منه، هذا يف 
الوقت الذي وافقه على دعوته أفاضل العلماء املعروفني بالعلم و الدين يف دمشق، و 
الذين حضوه على االستمرار قدماً يف دعوته و منهم، العالمة جت البيطار، الشيخ 
عبد الفتاح اإلمام رئيس مجعية الشبان املسلمني يف سوريا، الشيخ توفيق البزرة، و 

  ح (رمحهم اهللا).غريهم من أهل الفضل و الصال
  
  
  
  
  
  

  نشاط الشيخ األلباين الدعوي
  نشط الشيخ يف دعوته من خالل:

أ) دروسه العلمية اليت كان يعقدها مرتني كل أسبوع حيث حيضرها طلبة العلم 
  و بعض أساتذة اجلامعات و من الكتب اليت كان يدرسها يف حلقات علمية:

  بد الوهاب.فتح ايد لعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن ع -
  الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاين شرح صديق حسن خان. -
  أصول الفقه لعبد الوهاب خالف. -
  الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري شرح امحد شاكر. -
  منهاج اإلسالم يف احلكم حملمد أسد. -
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  فقه السنه لسيد سابق. -
بدأت بأسبوع واحد من كل شهر مث زادت  ب) رحالته الشهرية املنتظمة اليت

مدا حيث كان يقوم فيها بزيارة احملافظات السورية املختلفة، باإلضافة إىل بعض 
املناطق يف اململكة األردنية قبل استقراره فيها مؤخراً، هذا األمر دفع بعض املناوئني 

  لدعوة األلباين إىل الوشاية به عند احلاكم مما أدى إىل سجنه.
  ه على األذى .... و هجرتهصرب

م كان الشيخ يقع حتت مرصد احلكومة السورية، مع العلم أنه ١٩٦٠يف أوائل 
كان بعيداً عن السياسة، و قد سبب ذلك نوعاً من اإلعاقة له. فقد تعرض لالعتقال 

حيث اعتقل ملدة شهر يف قلعة دمشق وهي نفس  ٦٧مرتني، األوىل كانت قبل 
رأت  ٦٧شيخ االسالم (ابن تيمية)، وعندما قامت حرب  القلعة اليت اعتقل فيها

  احلكومة أن تفرج عن مجيع املعتقلني السياسيني.
لكن بعدما اشتدت احلرب عاد الشيخ إىل املعتقل مرة ثانية، و لكن هذه املرة 
ليس يف سجن القلعة، بل يف سجن احلسكة مشال شرق دمشق، و قد قضى فيه 

ذه الفترة حقق خمتصر صحيح مسلم للحافظ املنذري الشيخ مثانية أشهر، و خالل ه
  و اجتمع مع شخصيات كبرية يف املعتقل.

  
  أعمال ... اجنازات ... جوائز

  لقد كان للشيخ جهود علمية و خدمات عديدة منها:
حيضر ندوات العالمة الشيخ حممد جت البيطار  -رمحه اهللا  -) كان شيخنا١

 -مع العلمي بدمشق، منهم عز الدين التنوحيمع بعض أساتذة ا -رمحه اهللا  -
  إذ كانوا يقرؤون "احلماسة" أليب متام. -رمحه اهللا 
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) اختارته كلية الشريعة يف جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع ٢
  م. ١٩٥٥اخلاصة مبوسوعة الفقه اإلسالمي، اليت عزمت اجلامعة على إصدارها عام 

، اليت شكلت يف عهد الوحدة بني مصر و ) اختري عضواً يف جلنة احلديث٣
  سوريا، لإلشراف على نشر كتب السنة و حتقيقها.

) طلبت إليه اجلامعة السلفية يف بنارس "اهلند" أن يتوىل مشيخة احلديث، ٤
فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب األهل و األوالد بسبب احلرب بني اهلند و 

  باكستان آنذاك.
عارف يف اململكة العربية السعودية الشيخ حسن بن ) طلب إليه معايل وزير امل٥

ه ، أن يتوىل اإلشراف على قسم الدراسات  ١٣٨٨عبداهللا آل الشيخ عام 
  اإلسالمية العليا يف جامعة مكة، وقد حالت الظروف دون حتقيق ذلك.

) اخري عضواً للمجلس األعلى للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من عام ٦
  ه. ١٣٩٨ه إىل  ١٣٩٥
) لىب دعوة من احتاد الطلبة املسلمني يف أسبانيا، و ألقى حماضرة مهمة طبعة ٧

  فيما بعد بعنوان " احلديث حجة بنفسه يف العقائد و األحكام"
  ) زار قطر و ألقى فيها حماضرة بعنوان "مرتلة السنة يف اإلسالم".٨
إدارة البحوث ) انتدب من مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا رئيس ٩

العلمية و اإلفتاء للدعوة يف مصر و املغرب و بريطانيا للدعوة إىل التوحيد و 
  االعتصام بالكتاب و السنة و املنهج اإلسالمي احلق.

) دعي إىل عدة مؤمترات، حضر بعضها و اعتذر عن كثري بسبب ١٠
  انشغاالته العلمية الكثرية.
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حماضرات عديدة، وزار أيضا عدداً  ) زار الكويت و اإلمارات و ألقى فيهما١١
من دول أوروبا، و التقى فيها باجلاليات اإلسالمية و الطلبة املسلمني، و ألقى 

  دروساً علمية مفيدة.
) للشيخ مؤلفات عظيمة و حتقيقات قيمة، ربة على املئة، و ترجم كثري ١٢

اء الغليل يف منها إىل لغات خمتلفة، و طبع أكثرها طبعات متعددة و من أبرزها، إرو
ختريج أحاديث منار السبيل، وسلسلة األحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و 
فوائدها، سلسلة األحاديث الضعيفة و املوضوعة و أثرها السيئ يف األمة، وصفة 

  صالة النيب من التكبري إىل التسليم كأنك تراها.
ية للدراسات ) و لقد كانت قررت جلنة االختيار جلائزة امللك فيصل العامل١٣

م ، و موضوعها " اجلهود العلمية ١٩٩٩ه / ١٤١٩اإلسالمية من منح اجلائزة عام 
اليت عنيت باحلديث النبوي حتقيقاً و خترجياً و دراسة" لفضيلة الشيخ حممد ناصر 
الدين األلباين السوري اجلنسية، تقديراً جلهوده القيمة يف خدمة احلديث النبوي 

  سة و ذلك يف كتبه اليت تربو على املئة.خترجياً و حتقيقاً ودرا
  

  قالوا عن الشيخ
  : -رمحه اهللا تعاىل  –مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

" ما رأيت حتت أدمي السماء عاملاً باحلديث يف العصر احلديث مثل العالمة حممد 
صلى اهللا عليه و  -ناصر الدين األلباين، وسئل مساحته عن حديث رسول اهللا 

ان اهللا يبعث هلذه األمه على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها" فسئل : "-سلم
: الشيخ حممد ناصر الدين األلباين هو جمدد -رمحه اهللا-من جمدد هذا القرن، فقال 

  هذا العصر يف ظين واهللا أعلم " .
  فضيلة الشيخ عبد احملسن العباد : 
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فنوا أعمارهم يف خدمة السنة و " لقد كان رمحه اهللا من العلماء األفذاذ الذين أ 
التأليف فيها و الدعوة إىل اهللا عز و جل و نصرة العقيدة السلفية و حماربة البدعة، 

و هو من العلماء املتميزين، و  -صلى اهللا عليه و سلم -و الذب عن سنة الرسول
 قد شهد متيزه اخلاصة و العامة. و الشك أن فقد مثل هذا العامل من املصائب الكبار
اليت حتل باملسلمني. فجزاه اهللا خرياً على ما قدم من جهود عظيمة خري اجلزاء و 

  أسكنه فسيح جناته " .
  

  : -رمحه اهللا تعاىل  –العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
" فالذي عرفته عن الشيخ من خالل اجتماعي به وهو قليل، أنه حريص جداً 

كان يف العقيدة أم يف العمل، أما من على العمل بالسنة، و حماربة البدعة، سواء 
خالل قراءيت ملؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، و أنه ذو علم جم يف احلديث، رواية و 
دراية، و أن اهللا تعاىل قد نفع فيما كتبه كثرياً من الناس، من حيث العلم و من 

مد، حيث املنهاج و االجتاه إىل علم احلديث، و هذه مثرة كبرية للمسلمني و هللا احل
  أما من حيث التحقيقات العلمية احلديثية فناهيك به".

  
  : -رمحه اهللا تعاىل  –العالمة املفسر حممد األمني الشنقيطي 

يقول الشيخ عبد العزيز اهلده : "إن العالمة الشنقيطي جيل الشيخ األلباين  
قائماً  إجالالً غريباً، حىت إذا رآه ماراً وهو يف درسه يف احلرم املدين يقطع درسه

  ومسلماً عليه إجالالً له".
  

  الشيخ عبد اهللا العبيالن :
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أعزي نفسي و إخواين املسلمني يف مجيع أقطار األرض بوفاة اإلمام العالمة  
احملقق الزاهد الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، و يف احلقيقة الكلمات تعجز أن 

 بيئة ال تعد بيئة سلفية، و تتحدث عن الرجل، ولو مل يكن من مناقبه إال أنه نشأ يف
مع ذلك صار من أكرب الدعاة إىل الدعوة السلفية و العمل بالسنة و التحذير من 
البدع لكان كافياً، حىت أن شيخنا عبد اهللا الدويش و الذي يعد من احلفاظ 
النادرين يف هذا العصر و قد تويف يف سن مبكرة، يقول رمحه اهللا : منذ قرون ما 

شيخ ناصر كثرة إنتاج وجودة يف التحقيق، ومن بعد السيوطي إىل وقتنا رأينا مثل ال
  هذا مل يأت من حقق علم احلديث ذه الكثرة و الدقة مثل الشيخ ناصر.

  وصية العالمة األلباين لعموم املسلمني
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من 

هده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له، و أشهد أن ال سيئات أعمالنا، من ي
  إله إال اهللا و أن حممداً عبده و رسوله .. وبعد

فوصييت لكل مسلم على وجه األرض و خباصة إخواننا الذين يشاركوننا يف 
  االنتماء إىل الدعوة املباركة دعوة الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل.

ى اهللا تبارك و تعاىل أوالً، مث باالستزادة بالعلم النافع، أوصيهم و نفسي بتقو
كما قال تعاىل ( واتقوا اهللا و يعلمكم اهللا ) و أن يعرفوا عملهم الصاحل الذي هو 
عندنا مجيعاً ال خيرج عن كونه كتاب و سنة، و على منهج السلف الصاحل، و أن 

ذلك سبيال العمل ذا  يقرنوا مع عملهم هذا و االستزادة منه ما استطاعوا إىل
العلم، حىت ال يكون حجة عليهم، وإمنا يكون حجة هلم يوم ال ينفع مال و ال بنون 
إال من أتى اهللا بقلب سليم، مث أحذرهم من مشاركة الكثري ممن خرجوا عن املنهج 
السلفي بأمور كثرية.. و كثرية جداً، جيمعها كلمة "اخلروج" على املسلمني و على 

يف  -عليه الصالة و السالم  -إمنا نأمرهم بأن يكونوا كما قال  مجاعتهم، و
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احلديث الصحيح:" وكونوا عباد اهللا إخواناً كما أمركم اهللا تبارك و تعاىل" و علينا 
و يف اإلعادة إفادة، و علينا  -كما قلت يف جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى -

مع قوله تبارك و تعاىل دائما و  أن نترفق يف دعوتنا املخالفني إليها، و أن تكون
أبداً: ( ادع إىل سبيل ربك باحلكمة و املوعظة احلسنة و جادهلم باليت هي أحسن) 
و أول من يستحق أن نستعمل معه هذه احلكمة هو من كان أشد خصومة لنا يف 
مبدئنا و يف عقيدتنا، حىت ال جنمع بني ثقل دعوة احلق اليت امنت اهللا عز و جل ا 

و بني ثقل أسلوب الدعوة إىل اهللا عز و جل، فأرجو من إخواننا مجيعاً يف كل  علينا
بالد اإلسالم أن يتأدبوا ذه اآلداب اإلسالمية، مث أن يبتغوا من وراء ذلك وجه اهللا 

  عز و جل، ال يريدون جزاًء و ال شكوراً.
  

  آخر وصية للعالمة احملدث
إذا بلغه وفايت أن يدعو يل  أوصي زوجيت و أوالدي و أصدقائي وكل حمب يل

  وأال يبكون علي نياحة أو بصوت مرتفع. -أوالً -باملغفرة و الرمحة 
وثانياً: أن يعجلوا بدفين، و ال خيربوا من أقاريب و إخواين إال بقدر ما حيصل 
م واجب جتهيزي، وأن يتوىل غسلي (عزت خضر أبو عبد اهللا) جاري و صديقي 

  إلعانته على ذلك. -هو -املخلص، ومن خيتاره 
وثالثاً: أختار الدفن يف أقرب مكان، لكي ال يضطر من حيمل جنازيت إىل 
وضعها يف السيارة، و بالتايل يركب املشيعون سيارام، وأن يكون القرب يف مقربه 

  قدمية يغلب على الظن أا سوف ال تنبش...
رجها من و على من كان يف البلد الذي أموت فيه أال خيربوا من كان خا

إال بعد تشييعي، حىت ال تتغلب العواطف، و تعمل  -فضالً عن غريهم -أوالدي 
  عملها، فيكون ذلك سبباً لتأخري جنازيت.
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  سائالً املوىل أن ألقاه و قد غفر يل ذنويب ما قدمت و ما أخرت..
 -سواء ما كان منها مطبوعاً، أو تصويراً، أو خمطوطاً -كلها -وأوصي مبكتبيت

ملكتبة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ألن يل فيها  -خبط غرييخبطي أو 
يوم -ذكريات حسنة يف الدعوة للكتاب و السنة، و على منهج السلف الصاحل 

  .-كنت مدرساً فيها
طالا،  -يومئذ-راجياً من اهللا تعاىل أن ينفع ا روادها، كما نفع بصاحبها 

  ام.وأن ينفعين م و بإخالصهم و دعو
(رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي و على والدي و أن أعمل 

مجادى  ٢٧صاحلاً ترضاه و أصلح يل يف ذرييت إين تبت إليك و إين من املسلمني).
  هـ ١٤١٠األول 

  وفاته
تويف العالمة األلباين قبيل يوم السبت يف الثاين و العشرين من مجادى اآلخرة 

  م، و دفن بعد صالة العشاء.١٩٩٩من أكتوبر  هـ، املوافق الثاين١٤٢٠
  و قد عجل بدفن الشيخ ألمرين أثنني:

  األول: تنفيذ و صيته كما أمر.
الثاين: األيام اليت مر ا موت الشيخ رمحه اهللا و اليت تلت هذه األيام كانت 
شديدة احلرارة، فخشي أنه لو تأخر بدفنه أن يقع بعض األضرار أو املفاسد على 

  الذين يأتون لتشييع جنازته رمحه اهللا فلذلك أوثر أن يكون دفنه سريعاً.الناس 
بالرغم من عدم إعالم أحد عن وفاة الشيخ إال املقربني منهم حىت يعينوا على 
جتهيزه و دفنه، باإلضافة إىل قصر الفترة ما بني وفات الشيخ و تدفنه، إال أن آالف 

  الناس بأن يعلم كل منهم أخاه.املصلني قد حضروا صالة جنازته حيث تداعى 
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  الشيعة اإلمامية االثنا عشرية
  

  التعريف:
الشيعة  اإلمامية االثنا عشرية هم تلك الفرقة من املسلمني الذين زعموا أن عليا 
هو األحق يف وراثة اخلالفة دون الشيخني وعثمان رضي اهللا عنهم أمجعني وقد 

مة القضية األساسية اليت تشغلهم وسموا أطلق عليهم اإلمامية ألم جعلوا من اإلما
باالثىن عشرية ألم قالوا باثين عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد 
زعمهم. كما أم القسم املقابل ألهل السنة واجلماعة يف فكرهم وآرائهم املتميزة، 

  وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العامل اإلسالمي.
  

  خصيات:التأسيس وأبرز الش
االثنا عشر إماما الذين يتخذهم اإلمامية أئمة هلم يتسلسلون على النحو  •
  التايل:

ـ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه الذي يلقبونه باملرتضى ـ رابع اخللفاء 
الراشدين، وصهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد مات غيلةً حينما أقدم 

رمضان سنة  ١٧له يف مسجد الكوفة يف اخلارجي عبد الرمحن بن ملجم على قت
  هـ. ٤٠

  هـ) .٥٠ـ  ٣ـ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، ويلقبونه بابىت (
  هـ) .٦١ـ  ٤ـ احلسني بن علي رضي اهللا عنهما ويلقبونه بالشهيد (

  هـ) ويلقبونه بالسجاد. ٩٥ـ  ٣٨ـ علي زين العابدين بن احلسني (
  هـ) ويلقبونه بالباقر.١١٤ـ  ٥٧ابدين (ـ حممد الباقر بن علي زين الع

  هـ) ويلقبونه بالصادق.١٤٨ـ  ٨٣ـ جعفر الصادق بن حممد الباقر (
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  هـ) ويلقبونه بالكاظم.١٨٣ـ  ١٢٨ـ موسى الكاظم بن جعفر الصادق (
  هـ) ويلقبونه بالرضى.٢٠٣ـ  ١٤٨ـ علي الرضا بن موسى الكاظم (

  ويلقبونه بالتقي. هـ)٢٢٠ـ  ١٩٥ـ حممد اجلواد بن علي الرضا (
  هـ) ويلقبونه بالنقي.٢٥٤ـ  ٢١٢ـ علي اهلادي بن حممد اجلواد (

هـ) ويلقبونه ٢٦٠ـ  ٢٣٢ـ احلسن العسكري بن علي عبد اهلادي (
  بالزكي.

هـ ـ ... ) ويلقبونه باحلجة ٢٥٦ـ حممد املهدي بن احلسن العسكري (
  القائم املنتظر.

سردابا يف دار أبيه بِسر من رأى ومل يزعمون بأن اإلمام الثاين عشر قد دخل 
يعد، وقد اختلفوا يف سنه وقت اختفائه فقيل أربع سنوات وقيل مثاين سنوات، غري 
أن معظم الباحثني يذهبون إىل أنه غري موجود أصالً وأنه من اختراعات الشيعة  

  ويطلقون عليه لقب (املعدوم أو املوهوم) .
يا عبد اهللا بن سبأ، وهو يهودي من اليمن. أظهر من شخصيام البارزة تارخي •

اإلسالم ونقل ما وجده يف الفكر اليهودي إىل التشيع كالقول بالرجعة  ، وعدم 
املوت، وملك األرض، والقدرة على أشياء ال يقدر عليها أحد من اخللق، والعلم مبا 

ىل اهللا عما يقولون ال يعلمه أحد، وإثبات البداء والنسيان على اهللا عز وجلّ ـ تعا
علوا كبريا. وقد كان يقول يف يهوديته بأن يوشع بن نون وصي موسى عليه 
السالم، فقال يف اإلسالم بأن عليا وصي حممد صلى اهللا عليه وسلم، تنقل من 
املدينة إىل مصر والكوفة والفسطاط والبصرة، وقال لعلي: "أنت أنت" أي أنت اهللا 

يهم بقتله لكن عبد اهللا بن عباس نصحه بأن ال يفعل، فنفاه إىل مما دفع عليا إىل أن 
  املدائن.
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هـ صاحب كتاب ٥٨٨منصور أمحد بن أيب طالب الطربسي املتوىف سنة  •
  هـ.١٣٠٢االحتجاج طبع يف إيران سنة 

هـ وهو عندهم ١٢٧٨الكُلَيين صاحب كتاب الكايف املطبوع يف إيران سنة  •
  حديثًا. ١٦١٩٩ل السنة  ويزعمون بأن فيه مبرتلة صحيح البخاري عند أه

هـ ١٣٢٠احلاج مريزا حسني بن حممد تقي النوري الطربسي املتوىف سنة  •
واملدفون يف املشهد املرتضوي بالنجف، وهو صاحب كتاب فصل اخلطاب يف 
إثبات حتريف كتاب رب األرباب؛ يزعم فيه بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. 

يف سورة االنشراح نقص عبارة (وجعلنا عليا صهرك) ، معاذ  ومن ذلك ادعاؤهم
اهللا أن يكون ادعاؤهم هذا صحيحا. وقد طبع هذا الكتاب يف إيران سنة 

  هـ.١٢٨٩
آية اهللا املامقاين صاحب كتاب تنقيح املقال يف أحوال الرجال وهو لديهم  •

والطاغوت، انظر  إمام اجلرح والتعديل، وفيه يطلق على أيب بكر وعمر لقب اجلبت
  باملطبعة املرتضوية بالنجف. ١٣٥٢ـ طبع  ١/٢٠٧

أبو جعفر الطوسي صاحب كتاب ذيب األحكام، وحممد بن مرتضى  •
املدعو مال حمسن الكاشي صاحب كتاب الوايف وحممد بن احلسن احلر العاملي 
 صاحب كتاب وسائل الشيعة إىل أحاديث الشريعة وحممد باقر بن الشيخ حممد تقي
املعروف بالسي صاحب كتاب حبار األنوار يف أحاديث النيب واألئمة األطهار 
وفتح اهللا الكاشاين صاحب كتاب منهج الصادقني وابن أيب احلديد صاحب شرح 

  ج البالغة.
آية اهللا اخلميين: من رجاالت الشيعة  املعاصرين، قاد ثورة شيعية يف إيران  •

ف األسرار وكتاب احلكومة اإلسالمية. وقد تسلمت زمام احلكم، وله كتاب كش
قال بفكرة والية الفقيه. وبالرغم من أنه رفع شعارات إسالمية عامة يف بداية الثورة  
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، إال أنه ما لبث أن كشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة ورغبة يف تصدير ثورته 
إىل قيام إىل بقية العامل اإلسالمي فقد اختذ إجراءات أدى بعضها مع أسباب أخرى 

  حرب استمرت مثاين سنوات مع العراق.
  

  األفكار واملعتقدات:
اإلمامة: وتكون بالنص، إذ جيب أن ينص اإلمام السابق على اإلمام الالحق  •

بالعني ال بالوصف، وأن اإلمامة من األمور اهلامة اليت ال جيوز أن يفارق النيب صلى 
احد منهم رأيا. بل جيب أن يعني اهللا عليه وسلم األمة ويتركها مهالً يرى كل و

  شخصا هو املرجوع إليه واملعول عليه.
ـ يستدلون على ذلك بأن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قد نص على إمامة علي 
من بعده نصًا ظاهرا يوم غدير خم، وهي حادثة ال يثبتها حمدثو أهل السنة  وال 

  مؤرخوهم.
يه احلسن واحلسني.. وهكذا.. فكل ـ ويزعمون أن عليا قد نص على ولد

  إمام يعني اإلمام الذي يليه بوصية منه. ويسموم األوصياء.
العصمة: كل األئمة معصومون عن اخلطأ والنسيان، وعن اقتراف الكبائر  •

  والصغائر.
العلم اللدين: كل إمام من األئمة أُودع العلم من لدن الرسول  صلى اهللا عليه  •

شريعة، وهو ميلك علما لدنيا وال يوجد بينه وبني النيب من فرق وسلم، مبا يكمل ال
سوى أنه ال يوحى إليه، وقد استودعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسرار 

  الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمام.
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خوارق العادات: جيوز أن جتري هذه اخلوارق على يد اإلمام، ويسمون ذلك  •
يكن هناك نص على إمام من اإلمام السابق عليه وجب أن يكون  معجزة  ، وإذا مل

  إثبات اإلمامة يف هذه احلالة باخلارقة.
الغيبة: يرون أن الزمان ال خيلو من حجة هللا عقالً وشرعا، ويترتب على ذلك  •

أن اإلمام الثاين عشر قد غاب يف سردابه، كما زعموا، وأن له غيبة صغرى وغيبة 
  اطريهم.كربى، وهذا من أس

الرجعة  : يعتقدون أن احلسن العسكري سيعود يف آخر الزمان عندما يأذن  •
اهللا له باخلروج، وكان بعضهم يقف بعد صالة املغرب بباب السرداب وقد قدموا 
مركبا، فيهتفون بامسه، ويدعونه للخروج، حىت تشتبك النجوم، مث ينصرفون 

بأنه حني عودته سيمأل األرض عدالً كما  ويرجئون األمر إىل الليلة التالية. ويقولون
ملئت جورا وظلما، وسيقتص من خصوم الشيعة على مدار التاريخ، ولقد قالت 

  اإلمامية قاطبة بالرجعة، وقالت بعض فرقهم األخرى برجعة بعض األموات.
التقية  : وهم يعدوا أصالً من أصول الدين، ومن تركها كان مبرتلة من  •

ي واجبة ال جيوز رفعها حىت خيرج القائم، فمن تركها قبل خروجه ترك الصالة، وه
فقد خرج عن دين اهللا تعاىل وعن دين اإلمامية، كما يستدلون على ذلك بقوله 
تعاىل: (إال أن تتقوا منهم تقاة) وينسبون إىل أيب جعفر اإلمام اخلامس قوله: "التقية 

يتوسعون يف مفهوم التقية إىل حد ديين ودين آبائي وال إميان ملن ال تقية له" وهم 
  كبري.
املتعة: يرون بأن متعة النساء خري العادات وأفضل القربات مستدلني على  •

ذلك بقوله تعاىل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) وقد حرم 
اإلسالم هذا الزواج الذي تشترط فيه مدة حمدودة، فيما يشترط معظم أهل السنة 
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ار نية التأبيد، ولزواج املتعة آثار سلبية كثرية على اتمع تربر وجوب استحض
  حترميه.
)  : ويروي الكُليين ١يعتقدون بوجود مصحف لديهم امسه مصحف فاطمة( •

هـ عن أيب بصري أي "جعفر ١٢٧٨طبعة  ٥٧يف كتابه الكايف يف صفحة 
مصحف الصادق": "وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها السالم، قال: قلت: وما 

فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهللا ما فيه حرف واحد 
  من قرآنكم".

الرباءة: يتربؤون من اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان وينعتوم بأقبح  •
الصفات ألم ـ كما يزعمون ـ اغتصبوا اخلالفة دون علي الذي هو أحق منهم 

ر وعمر بدل التسمية يف كل أمر ذي بال، وهم ا، كما يبدؤون بلعن أيب بك
ينالون كذلك من كثري من الصحابة باللعن، وال يتورعون عن النيل من أم املؤمنني 

  عائشة رضي اهللا عنها.
املغاالة: بعضهم غاىل يف شخصية علي رضي اهللا عنه واملغالون من الشيعة   •

بأن جربيل قد أخطأ يف الرسالة  رفعوه إىل مرتبة األلوهية كالسبئية  ، وبعضهم قالوا
فرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، بدالً من أن يرتل على علي ألن عليا يشبه 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب ولذلك مسوا بالغرابية.
عيد غدير خم: وهو عيد هلم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي  • 

عيدي األضحى والفطر ويسمونه بالعيد األكرب، وصيام هذا  احلجة ويفضلونه على
اليوم عندهم سنة مؤكدة، وهو اليوم الذي يدعون فيه بأن النيب قد أوصى فيه 

  باخلالفة لعلي من بعده.
يعظمون عيد النريوز وهو من أعياد الفرس، وبعضهم يقول: غسل يوم  •

  النريوز سنة.
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ع من ربيع األول، وهو عيد أبيهم (بابا شجاع هلم عيد يقيمونه يف اليوم التاس •
الدين) وهو لقب لَقَّبوا به (أبا لؤلؤة اوسي) الذي أقدم على قتل عمر بن اخلطاب 

  رضي اهللا عنه.
يقيمون حفالت العزاء والنياحة واجلزع وتصوير الصور وضرب الصدور  •

شهر حمرم معتقدين وكثري من األفعال احملرمة اليت تصدر عنهم يف العشر األول من 
بأن ذلك قربة إىل اهللا تعاىل وأن ذلك يكفر سيئام وذنوم، ومن يزورهم يف 

  املشاهد املقدسة يف كربالء والنجف وقم.. فسريى من ذلك العجب العجاب.
  

  اجلذور الفكرية والعقائدية:
انعكست يف التشيع معتقدات الفرس الذين يدينون هلم بامللك والوراثة وقد  •

هم الفرس فيه لينتقموا من اإلسالم ـ الذي كسر شوكتهم ـ باسم اإلسالم سا
  ذاته.
اختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد اآلسيوية كالبوذية واملانوية   •

  والربمهية  ، وقالوا بالتناسخ  وباحللول  .
  لية.استمد التشيع أفكاره من اليهودية اليت حتمل بصمات وثنية آشورية وباب •
أقواهلم يف علي بن أيب طالب ويف األئمة من آل البيت تلتقي مع أقوال  •

النصارى يف عيسى عليه السالم ولقد شاوهم يف كثرة األعياد وكثرة الصور 
  واختالق خوارق العادات وإسنادها إىل األئمة.

  
  االنتشار ومواقع النفوذ:

ن يف إيران وتتركز فيها، ومنهم تنتشر فرقة االثنا عشرية من اإلمامية الشيعية اآل
عدد كبري يف العراق، وميتد وجودهم إىل الباكستان كما أن هلم طائفة يف لبنان. أما 
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يف سوريا فهناك طائفة قليلة منهم لكنهم على صلة وثيقة بالنصيرية الذين هم من 
  غالة الشيعة.

  ويتضح مما سبق:
أيب طالب يف اخلالفة، مث أن التشيع األول بدأ كحزب  يرى أحقية علي بن 

تطور حىت أصبح فرقة عقائدية وسياسية انضوى حتت لوائها كل من أراد الكيد 
لإلسالم والدولة املسلمة، حىت أن املتتبع للتاريخ اإلسالمي ال يكاد يرى ثورة أو 
انفصاالً عن الدولة األم أو مشكلة عقائدية إال وكان الشيعة بفرقها املتعددة وراءها 

م ضلع فيها. وهلذا اصطبغ التاريخ اإلسالمي بكثري من الثورات والتمزق، أو هل
ونظرا لوجود عناصر مندسةً بني املسلمني يهمها استمرار هذا اخلالف فإن املشكلة 
مل تنته، بل استمر اخلالف وكاد التشيع أن يكون دينا خمتلفًا عن اإلسالم متاما، وقد 

ستشرقون هذا اخلالف لتصوير املسلمني شيعا وأحزابا استغلت الدوائر الغربية وامل
  متناحرة. بل يقارنونه باملسيحية  اليت بلغت فرقها املئات.
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  هل يكفر الشيعة بعامة؟
  

 خاصة فرق أم منهم؟ خاصة فرق أم عامتهم الشيعة تكفري يصح هل: سؤال
  منهم؟

 تكفري -وتعاىل ركتبا- اهللا شرع يف جيوز ال: وأبداً دائماً نقول حنن: الشيخ
 يكون قد طائفة أي ألن ذلك هذا؛ جيوز ال باجلملة، املسلمني من مجاعة أو طائفة
 فيهم يوجد قد أنه كما آلخر، أو لعذر التكفري إليه يوجه أن يستحق مل من فيهم
 كلهم مثالً الشيعة: يقال أن الوجوه من بوجه جيوز فال ولذلك التكفري، يستحق من

 كانت اليت الفرق هذه غري أو اإلباضية، أو اخلوارج، أو مثالً، الزيدية أو كفار،
 وخالصة أوالً، هذا هذا، يومنا حىت موجودة آثارها من شيء يزال وال قدمياً،
 بأن بالتجربة نعلم وحنن التفصيل، من بد ال وإمنا باجلملة، التكفري جيوز ال: ذلك
 إىل أو الشيعة إىل أو السنة إىل انتمائهم عن النظر بغض املسلمني عامة من كثرياً

 بعلم العلماء عند يسمى مبا يتأثر ومل الفطرة على يزال ال من فيهم جند غريهم
 على يبقون العامة فهؤالء ولذلك بالعلم، املشتغلني من كثري به تأثر كما الكالم،

 املستقيم اخلط عن احنرفوا قد خاصتهم بعض يكون بينما فطرم، وعلى سالمتهم،
 فإذا اإلسالم، من أا عليها يطلق كان وإن إسالمية، غري بثقافة تثقفوا مأ بسبب
 مجاعة أي من: ألقول أعود أي من منهم اخلاصة إىل وتوجهنا العامة، هؤالء تركنا

 مع فنحن واجلماعة، السنة أهل من إم يقولون الذين السنة أهل من حىت كانت،
 بعضها يتبىن اليت الصوفية الطرق من رياًكث واجلماعة السنة أهل يف بأن نعلم األسف

: وهي أال والنصارى، اليهود عقيدة من تضل أا يعترب عقيدة أو مذهباً األقل على
 يؤمنون الذين هؤالء أمثال من كثري الصوفية يف فيوجد الوجود، وحدة عقيدة

 ألن الدين؛ عن مرتداً كافراً يكون ا يؤمن كان من أن شك وال هذه، بالوحدة
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 الشيوعيون واملالحدة الكفار يقول كما الطبيعة، تعين الوجود وحدة عقيدة
: يعلنوا فالشيوعيون صراحة، به يعلن اليوم الكفر املادة، إال هناك ليس إنه وأمثاهلم

  .املادة سوى شيء هناك ليس
 والدين، اإلسالم من ثوباً ويلبسوا للقضية يغمغمون الوجود بوحدة املؤمنون

 اهللا، إال إله ال: التوحيد كلمة يفسرون حينما مثالً فهم املسلمني، عامة يضللوا كي
 مستثىن تتضمن اليت اجلملة هذه خيتصرون مث هو، إال هو ال: يقول أن إىل ا ينتهون

ا هو إال هو ال هو، هو: فيقولون منه، ومستثىنشيء ال هو، هو: فيقولون يلخصو 
 كقول القناع، املكشوفة الشركية عباداتال من بكثري ذلك عن ويعربون سواه،

 املالحدة، ا يؤمن اليت املادة هي هذه إذاً اهللا، فهو بعينك تراه ما كل: مثالً بعضهم
 والشاهد القهار، الواحد إال عبدوا ما النار اوس عبد ملا: فيقول آخر وبعض
 جيوز فهل اعة،واجلم السنة أهل من هؤالء اخلوارج، يف وال الشيعة، يف ليسوا هؤالء
 بظنهم مجلة التصوف يتبعون إمنا منهم كثرياً ألن ال؛: اجلواب عامة؟ الصوفية تكفري

 هذه يعلمون ال أكثرهم لكن العاملني، رب إىل يوصلهم الذي السلوك هو أنه
 بأصحابنا لنبدأ فإذاً ا، يؤمنون فهم خاصتهم أما الباطل، أبطل من هي اليت العقيدة
 بوحدة يؤمن ممن ذكرنا من وفيهم واجلماعة، السنة أهل وهم ناومذهب سنتنا وأهل

 يوجد ذلك مع ولكن الصوفية، عند الغالب على يوجدون إمنا وهؤالء الوجود،
 مجلة التصوف حياربون الذين بعض عند حىت الصوفية، غري عند حىت هؤالء

 وأم ،التوحيد بأهل أنفسهم يسمون الذين املعتزلة مثالً، كاملعتزلة وتفصيالً
 واملاتريدية األشاعرة ومنها احلديث أهل منها األخرى الطوائف على يفخرون
 يؤمنون املعتزلة ظن يف ألم العدل؛ وأهل التوحيد أهل من ليسوا هؤالء وغريهم،

 حق واعتقادهم يعتقدون، حينما باجلرب يؤمنون املعتزلة عند السنة أهل يعين باجلرب،
 تبارك- اهللا مبشيئة إال شر أو خري من الكون هذا يف يقع شيء من ما أن شك بال
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 بإرادة الكون هذا يف يقع شيء كل ليس: ال فيقولون املعتزلة أما وإرادته، -وتعاىل
 يدندنون هم خاصة خيلق، الذي وهو يريد، ملا الفعال هو اإلنسان بل ومشيئته، اهللا

 أن نريد وال طويل حبث وهذا إرادة، ذلك يف هللا وليس الشر خيلق فهو الشر، حول
 الوجود بوحدة القائلني مع يشتركون املعتزلة هؤالء أن املهم السؤال، أصل ننسى
 صفة -وجل عز- هللا أن تثبت والسنة الكتاب يف قاطعة نصوصاً ينكرون حينماً
 ريب سبحان: السجود يف نقول ،)١:األعلى} (اَألعلَى ربك اسم سبحِ{ العلو،

 ينكرون هم عندكم، معروفة -اهللا شاء إن- إليها أشرنا ليتا والنصوص األعلى،
 بإنكارها صرحوا إن ألم معىن؛ ينكروا وإمنا لفظاً، ينكروا ال النصوص، هذه
 عز- اهللا بأن يؤمنون ال فهم التأويل، بطريق فينكروا اإلسالم، عن خرجوا لفظاً
 االستواء يؤولون مأل ؛-وجل عز- اهللا قال كما- استوى العرش على -وجل
 لو فإذاً ذلك، يف القول لتفصيل آخر جمال وله ،-أيضاً- باطل وهذا االستيالء مبعىن
 أين: «وهو أال -عليه وسالمه اهللا صلوات- نبينا إياه ورثنا الذي السؤال سئلوا
 اهللا، خلق من خلْق املكان مكان، كل يف اهللا إذاً مكان، كل يف اهللا: فجوام »اهللا؟
 املخلوق، الكون هذا إال شيء ال: أي الوحدة أهل قول مع هذا قوهلم ىالتق

 يقولون هكذا ،-وجل عز- اهللا بأن اإلهلي الوجود نفي يف يؤكدون حينما وخباصة
 أمام وال يسار، وال ميني وال حتت، وال فوق بأنه يوصف ال اهللا: ستسمعون كما
 الكون هذا إال املادة؛ الإ يبق مل إذاً خارجه؛ وال العامل داخل ال خلف، وال

 ال أن يف الوجود بوحدة القائلني اجلماعة مع املعتزلة -أيضاً- فالتقت املشاهد،
 النقطة هذه يف الغالة الصوفية ومع املعتزلة مع يشترك هل الطبيعة، إال هناك شيء

 األشعرية؟ أو املاتريدية إىل ينتمي ممن واجلماعة السنة إىل ينتمي ممن كثري بالذات
 وال شيعياً ليس سين جمتمع كل يف أبداً دائماً ونسمعه نلمسه وهذا نعم،: قولن

 السنة أهل وجود، كل يف موجود اهللا مكان، كل يف موجود اهللا: يقولون معتزلياً
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 نكفر فهل هكذا، األمر كان إذا يقولون، هكذا معهم وعايشني معنا عايشني هاللي
} استوى الْعرشِ علَى{ أنه -وتعاىل ركتبا- اهللا صفة من أن ينكرون الذين هؤالء

 غري إىل ،)١٠:فاطر} (يرفَعه الصالح والْعملُ الطَّيب الْكَلم يصعد إِلَيه{ و ،)٥:طه(
 هل كلها، املخلوقات فوق -وجل عز- اهللا أن على أمجعت كثرية من هنالك ما

 أيضاً نكفرهم؟ هل: منهم العلم بأهل نبدأ ال،: نقول بالكوم؟ باجلملة هؤالء نكفر
 ما مسلم أي تكفري إىل املبادرة من مينعنا ألنه احلجة؛ إقامة بعد واحد، بشرط إال ال

 ال أن شهادة وهي اخلمسة، اإلسالم أصول من األول األصل يف معنا يلتقي أنه دام
 ألنه ه؛بتكفري احلكم جيوز ال فابتداًء الشهادة هذه يشهد مسلم فكل اهللا، إال إله

 قول تعلمون مجيعاً أعتقد فيما وأنتم اإلسالم، بشهادة بشهادته اإلسالم راية رفع
 إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: «- وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
 إال وأمواهلم دماءهم مين عصموا فقد: قالوها فإذا اهللا، رسول حممداً وأن اهللا، إال

 هذه يشهد الذي املسلم هذا إذاً ،»-وتعاىل تبارك-اهللا عند وحسام حبقها،
 احلق من عليه تدل مبا كافر وهو يقوهلا قد أنه يفوتنا وال عنا يغيب ال حنن الشهادة

 يف حىت موجودين كانوا الذين املنافقني طبيعة من هذا ألن الصحيحة؛ العقيدة ومن
: -السالم عليه- الرسول نهع قال الذي العصر وهو األطهر، األنور األول العصر

 املدينة يف خاصة فيهم كان قد »يلوم الذين مث يلوم، الذين مث قرين، الناس خري«
 عليه اهللا صلى - للنيب وقال يعلمهم، كان اهللا النفاق، على مردوا املدينة أهل من

 الرسول معامله فكيف ،)١٠١:التوبة} (نعلَمهم نحن تعلَمهم ال: {- وسلم وآله
 يعطوا اجلزية عليهم فرض والنصارى؟ اليهود معاملة عاملهم هل -السالم عليه-

 عليهم مشى اإلسالم؟ أحكام عليهم مشى أم صاغرون؟ وهم يد عن ويدفعون
: السابق احلديث يف قال فكما قلوم أما بألسنتهم، شهدوا ألم اإلسالم؛ أحكام
 اإلسالم أن خالصته الذي املعىن هذا لكم يؤكد ،-وتعاىل تبارك- اهللا عند حسابه
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: واألصول الفقه علماء قواعد من كان ولذلك للناس، يظهر ما على أحكامه يبين
  .السرائر يتوىل واهللا بالظاهر، حنكم حنن

 القصة تلك منها الصحيحة، السنة يف ثابتة أحاديث بضعة من مأخوذ وهذا
 فلما مشركاً يبارز كان رجالً نأ -أيضاً- الصحيح ويف السرية كتب يف الواردة

 اهللا، إال إله ال: قال حمالة ال مقتول وأنه السيف ضربة حتت صار بأنه املشرك شعر
 أرسل - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب اخلرب بلغ وملا قتله، بااله، ما فاملسلم

 خوفاً إال قاهلا ما اهللا رسول يا: قال ،»اهللا إال إله وال أنت كيف: «له وقال خلفه
 األمر باشر الذي الصحايب ذاك عن فضالً منا واحد كل: األمر وحقيقة القتل، من

 اقتنع ما ولذلك القتل، من فراراً إال الكلمة هذه قال ما املشرك هذا أنه متاماً يشعر
 وسلم وآله عليه اهللا صلى - فالرسول ذلك مع فقتله، الشهادة ذه الصحايب هذا
: يقول كأنه إذاً ؛!»قلبه؟ عن شققت هال« ،!»قلبه؟ نع شققت هال: «له قال -

 سبحانه- الغيوب عالم إال فيها ما يعلم فال القلوب أما الظاهر، إال لك ليس
  .-وتعاىل

 هذا أن املمكن من أنه بيانه سبق ما نتصور الذي الوقت يف أننا األمر وحقيقة
 احتماالً نالحظ أن -ضاًأي- ميكن القتل، من خوفاً وإال تقية، إال قاهلا ما املشرك
 نفسه رأى فلما وبطولته، وشجاعته بقوته معتداً املشرك هذا يكون أن وهو آخر،

 قوة هناك أن له جتلى كأنه الصحايب ذلك سيف ضربة حتت ومقتوالً بل مغلوباً،
 يتوهم كان الذي املشرك ذلك جيعل أن من متكن حىت الصحايب هذا ا مد قاهرة

 يف قلنا كما خاف ألنه وليس القوة هلذه خضع فحينئذ الصنديد، البطل أنه نفسه يف
 االحتمال هذا- إلينا يقربه وهذا اهللا، إال إله ال: فقال القتل من األول االحتمال

 لركانة، - وسلم وآله عليه اهللا صلى - الرسول مصارعة حادثة إلينا يقربه -الثاين
 صلى - النيب إىل فجاء له، غالب ال الذي املصارع اجلاهلية زمن يف يعد كان الذي
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 من بقوة -السالم عليه- منه كان فما املصارعة، منه وطلب - وسلم وآله عليه اهللا
 خارقة، قوة ظهره، على ورماه أخذه أن جمرد إال شك وال -وتعاىل تبارك- اهللا

 اهللا، رسول أنك أشهد: قال أن أمره عاقبة فكان والثالثة، الثانية املرة منه طلب
  .البشر قوة من إا يعتقد ال قوة رأى ألنه ملاذا؟ من،فآ

 هذه يرفع إذاً مسلم فكل للناس، يظهر ما على أحكامه يبين احلكيم الشارع إذاً
 يف إال تكفريه إىل نبادر أن لنا جيوز ال اهللا؛ إال إله ال أن فيشهد اإلسالمية، الراية
 وينكرها، يعطلها وما يعارضها ما الشهادة تلك مع يعلن حينما واحدة، حالة

رويدك، ذلك ومع نكفره، أن باستطاعتنا حينذاك منه، يلزم مبا ونلزمه ندينه حينئذ 
  .عليه احلجة إقامة بعد إال تكفريه إىل املسارعة -أيضاً- جيوز وال

 أن: األول الشرط: مسلماً يكفر أن املسلم للعامل ليجوز شرطان؛ اآلن عندنا إذاً
- اهللا ألن عليه؛ احلجة تقام أن: الثاين الشرط. به يكفر ام املسلم هذا من يسمع
 -وتعاىل تبارك- اهللا حجة لتكون إال الرسل وأرسل الكتب أنزل ما -وتعاىل تبارك
 القيامة، يوم عذر ورسوله باهللا كفر أو ارتد ما إلنسان يكون وال الناس، على قائمة

 اإلسالم دعوة تبلغهم مل قوم هناك وجد إذا أنه على املسلمني علماء اتفق هنا من
 الدعوة بلغتهم الذين هم الكفار ألن الكفار؛ ا وعد اليت بالنار هلم حيكم ال فهؤالء

 وجحدوا: {هؤالء من كثري يف -وجل عز- اهللا قال كما وأنكروها، جحدوها مث
 وهو الكَفْر من -تعلمون كما- الكفر وأصل) ١٤:النمل} (أَنفُسهم واستيقَنتها بِها

 أي) ٢٠:احلديد} (نباته الْكُفَّار أَعجب{ بالكفار يسمون فالزراع لذلك التغطية؛
 احلق يستر الكافر كذلك وبالتراب، باحلرث احلب يستر الزارع كان فلما الزراع،
 تأته مل من أما النار، يف خملداً ويكون يكفر، الذي فهو املثابة ذه كان فمن بباطله،

 علماء عند يعترب فهذا ضالله، وعلى كفره على ظل مث احلجة له تظهر ومل دعوةال
 هلم بكفر، وال بإسالم ال هلم حيكم ال الفترة فأهل ولذلك الفترة، أهل من املسلمني
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: واملهم هؤالء، إىل اإلشارة ذه ونكتفي ،-وتعاىل تبارك- اهللا عند خاصة معاملة
 ما منه ظهر إنسان أي تكفري إىل املبادرة جيوز الف الناس، على البالغة احلجة فلله

 فإن عليه، احلجة إقامة من بد فال اهللا، إال إله ال بـ كفر بأنه نقتنع أن على حيملنا
 نسوق حنن هذا على إسالمه، يف يزال ال فهو هلا خضع وإن بالكفار، أحلق جحدها

 أو الشيعة إىل أو السنة إىل ينتمون كانوا سواء املسلمني، لعامة بالنسبة القاعدة هذه
 يف ثابت هو ملا إنكاره يعلن أن من شيء كل قبل بد ال أخرى، طائفة أي إىل

 الدين من معلوم هو ما أنكر: بكلمة العلماء يعرب وهنا اليقني، طريق على الشرع
 مرتد كافراً يعترب فهذا اخلمر، حرمة ينكر الذي: مثالً لكم أضرب أنا بالضرورة،

 حرمة ينكر من كذلك وليس بالضرورة، الدين من معلوم هذا ألن الدين؛ عن
 ال هؤالء الناس، عامة به ابتلي الذي الدخان هذا أو األفيون أو املخدر احلشيش
 كثرياً جيدون إم مث بالضرورة، الدين من معلوم هو ما ينكرون ال ألم يكفرون؛

 هذا من أوىل، تركه عليشم مكروه، هذا بأنه يفتوم العلم أهل من أم يظنون ممن
 عليه أقيمت مث بالضرورة الدين من معلوماً كان ما أنكر فمن ولذلك الكالم،
 - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول سنة ومن اهللا كتاب من الشرعية احلجة
 أو الشيعة إىل أو السنة إىل منتسباً سنياً كان يهمنا ما الكافر، هو فهذا وجحد فكفر

  .السؤال عن اجلواب اية هذا غريهم، إىل
 يفيد ال الكالم هذا اليوم؛ املسلم الشباب نظر ألفت أن أريد شيء عندي ولكن
 هذا ألن املسلم؛ احلاكم رأي إىل يعود هذا التكفري قضية ألن ذلك اليوم، املسلمني
 أفراد من فرد قال فإذا الشرعية، احلدود إقامة صالحية له الذي هو املسلم احلاكم

 عليه ترتب ذلك؟ على ترتب ماذا كافر، فالن: مثلي العلم طالب من أو لماءالع
 يوجد هناك بيكون ملا لكن آخره، إىل أعامله..  كذا ما أزاوجه ما أنا إين فقط

 املفيد من فليس ولذلك رأسه، قطع وإال باإلسالم يؤمن أن يدعوه مسلم حاكم
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 مبا حيكمون الذين باحلكام تتعلق كامأح ألا القضايا؛ هذه إثارة املسلمني بني اليوم
 فضالً أنفسهم، املسلمني أفراد بني الغربة زمن الزمان، هذا يف هؤالء وأين اهللا أنزل
 أن كثرياً يفيد فما ولذلك فيه، منه اخلل دود: قال من وصدق حكامهم، عن

 يترتب الذي ما! اخل؟...  أو اخلوارج، تكفري أو الشيعة؟ تكفري جيوز هل: نتكلم
 نفكر الذين حنن منا يتطلب وهذا اهللا، شريعة الناس نبلغ أن جيب وإمنا! هذا؟ من

 وعلى اهللا، دين يف نتفقه أن علينا جيب وهؤالء؟ هؤالء تكفري جيوز هل: ونتساءل
 أن نرجوا ذلك بعد مث ،- وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول وسنة اهللا كتاب
 ميكن ال بدونه والذي أوالً، املنشود اإلسالمي اتمع لتحقيق نواة وضعنا قد نكون
 عن اجلواب قدمت أن بعد أنصح ذا األرض، وجه على اإلسالمي احلكم إقامة
  .السؤال ذاك
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  هل جيوز ختصيص علي رضي اهللا عنه باإلمامة وبقولنا: كرم اهللا وجهه؟
  

 اجلَفْر يسمى مبا يتعاملون باملشايخ يتسمون من بعض: ئلالسا يقول: سؤال
 هو فاملرجو الدين، من األمور هذه ويعدون ذلك، وغري واألعداد الرموز ومفاتيح
  ذلك؟ يف األمر توضيح

 عن التحدث األمور أصعب من األدباء أو الظرفاء بعض يقول: الشيخ
  ... عليها والتدليل البدهيات
 مدروس هو وال السنة، يف هو وال الكتاب يف هو ال العلم هذا: نقول حنن
 اتهدين ال املسلمني علماء من أحد وال: نقول بل الصاحل، السلف عند ومعلوم

 يأكل أن يريد من ويدعيه به يقول إمنا العلم، ذا يقولون املقلدين وال املتبعني وال
 أقع أن وكدت عنه اهللا رضي علي إىل املنسوب اجلفر ولذلك بالباطل، الناس أموال

 علي، اإلمام إىل املنسوب اجلفر: أقول أن كدت غريي، فيه يقع مشهور خطأ يف
 من هو. ال إماماً، ليس ألنه علي اإلمام أقل فلم لساين وحفظت نفسي فحبست

 العرف عرف؟ أي اإلمام، اللفظة ذه خصه العرف ولكن شك، بال املسلمني أئمة
 اللقب هذا سحبوا الذين هم الشيعي، العرف هو .نعم البدعي؟ العرف أم السين
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 أيب: األولني الراشدين اخللفاء وعلى له منهم تعصباً عنه اهللا رضي بعلي وخصوه
 بقية دون اإلمام بلفظة علياً نذكر أن اخلطأ فمن ولذلك وعثمان، وعمر بكر

 علي، ماماإل: نقول أن لنا جاز حينئذ بكر أبو اإلمام: قلنا فإذا الراشدين، اخللفاء
 نسأل فال الشيعة أما السنة، أهل من عاملاً ما يوماً مسعتم هل: أذكركم أنا لكن
 عاملاً ما يوماً مسعتم هل لكن وعمر، بكر أيب الشيخني اإلمامني أعداء ألم عنهم

 ال،: اجلواب بكر؟ أبو اإلمام قال: يقولون واجلماعة السنة أهل املسلمني علماء من
 تسيطر اليت الغفلة هذه ملاذا؟ علي، اإلمام مين تسمعوا أن متوكد مثلي مسعتم لكن
 عن فضالً املسلمني الناس من كثري قلوب على ران الذي والتقليد الناس، على

 بال إمامنا هو والعني الرأس على عنه، اهللا رضي علي اإلمام قال: يقولون غريهم،
 يزعمون وألم الشيعة، عند اإلمام ألنه باإلمامة؟ علياً خصصتم ملاذا ولكن شك،
 أبو منه صادرها مث له، زعموا الرسول بوصية له كانت اخلالفة أن إبالة على ضغثاً
 ساكناً، حيرك أن يستطع مل وهو الفاضلة، القرون هذه طيلة وعثمان وعمر بكر

 الرسول أعطاه الذي حبقه يطالب ما ذلك، يف املصلحة رأى أنه زعموا ألم ملاذا؟
  .زعموا الوداع حجة يفو السالم عليه

  .منه ألسنتكم حتفظوا أن فيجب شيعي، تعبري هذا: إذاً
 حنن التكرمي، ذا علياً خصصوا أيضاً وجهه، اهللا كرم علي: قوهلم أيضاً ومثله

 وعمر بكر أيب دون علياً خصصنا ملاذا لكن شك، ال وجهه اهللا كرم علي: نقول
 اهللا كرم علي اإلمام: يقولون الشيعة تممسع لقد: آنفاً قلنا كما لكم نقول وعثمان؟
  .بكر أبو اإلمام: والبقية بكر أيب يف يقول من منهم مسعتم ما لكن وجهه،

 أمل لكن آخره، إىل وجهه اهللا كرم بكر أبو: يقولوا ولن قالوا ما كذلك
. نعم وجهه؟ اهللا كرم علي قال: يقولون املسلمني مشايخ من كثرياً تسمعوا
 من متاماً كاألوىل األخرى: أعين. متاماً كاألوىل واألخرى اماً،مت كاألوىل األخرى
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 األوىل ختصيص جواز عدم حيث من كاألوىل واألخرى استعماهلم، حيث
 ألسنتنا حنفظ أن ينبغي لذلك الراشدين، اخللفاء من األولني دون بعلي كاألخرى

 كان إن ه،وحد علي اإلمام قال أو وحده، وجهه اهللا كرم علي قال: نقول أن من
 مجيعاً عليهم يصدق ووصف الوصف من هلم نعطيه ما اخللفاء لبقية أعطينا بد وال

  .منهم أحد بني نفرق ال لكي
} رسله من أَحد بين نفَرق ال: {والرسل األنبياء يف جاءت آية هذه أن شك ال

 مع كهنسل الذي سبيل فيهم نسلك أن ينبغي الرسل أتباع ولكن) ٢٨٥:البقرة(
 عبارة يف يقولون كما واحد ملتقى يف السالم عليه الرسول مجعهم فهؤالء الرسل،
 املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: «قال حيث واحدة مجلة يف واحدة

  .»بعدي من
 وعلي اجلنة يف وعثمان اجلنة يف وعمر اجلنة يف بكر وأبو اجلنة يف النيب: «وقال

. منهم أحد بني نفرق ال: فإذاً. باجلنة املبشرين العشرة آخر إىل )١... » ( اجلنة يف
  .غريه
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  من هو املهدي املنتظر؟ وهل هو مهدي الشيعة؟
  

 عنه بيتكلموا اللي املنتظر املهدي هو هل املهدي للمهدي، بالنسبة: سؤال
  عام؟ كذا بعد بيطلع...  عنه بيقولوا اللي املهدي أو الشيعة

 إال له، وجود ال خيال الشيعة مهدي خيال، الشيعة تبع أخي يا املهدي: الشيخ
  بالعنقاء؟ تسمع. أدمغتهم يف

  .ال: مداخلة
 الويف، اخلل تعرفوه؟ الويف، اخلل ومثله جسم، بدون اسم: العنقاء: الشيخ

 سنني، كذا من السرداب يف داخل هو بيقولوا ألنو يال،خ الشيعي مهدي: املهم
 املغارة باب وبريوحوا الفرسان، من العسكر، من اجليش، من ثلة بيهيؤوا يوم وكل

 يف به املبشر املهدي أما يعمهون، ضالهلم يف يزالون ال وهكذا يستقبلوه، شان من
 حىت الدنيا ضيتنق ال: «والسالم الصالة عليه قوله ومنها الصحيحة، األحاديث

 ميأل -اهللا عبد بن حممد أي- أيب اسم أبيه واسم امسي، امسه يوافق رجالً اهللا يبعث
 كما وعدالً قسطاً األرض ميأل ،»وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض
  )١(.»سنوات مثان أو سنوات سبع األرض يف ميكث« وظلماً، جوراً ملئت

                                                        

 الفنت، يف) ٢٢٣٢( و) ٢٢٣١( رقم والترمذي املهدي، يف) ٤٢٨٢( رقم داود أبو رواه )١(
 .قال كما وهو صحيح، حسن حديث هذا: الترمذي وقال هدي،امل يف جاء ما باب
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 عليه الرسول أخرب الذين اددين، من رجل وه اهللا عبد بن حممد املهدي فإذن
 مائة كل رأس على دينها هلا جيدد من األمة هلذه يبعث اهللا إن: «بقوله عنهم السالم

 لعلمه يتبعونه الناس مصلح، عامل عادي إنسان إال هو ما فاملهدي )١(.»سنة
 ظلموال اجلور يرون يعودون وال العدل، الناس يرى زمانه ففي ولذلك ولصالحه؛

  .الشديد األسف مع اإلسالم بالد كل يف يعيشونه اليوم املسلمني حال] هو كما[
 أيب، اسم أبيه واسم امسي، امسه يوافق رجالً اهللا يبعث حىت الدنيا تنقضي ال«

 العلماء من إنسان املهدي هذا. »وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً األرض ميأل
  .الراشدين واخللفاء الصحابة بعد مثله النساء تلد مل املصلحني

  .السالم عليه عيسى نزول قبل: مداخلة
 شرقي عيسى بيرتل أنه ذكرنا آنفاً، مسعت كما به يلتقى لكن قبل هو: الشيخ

: يقول يصلي، بيقدمه عيسى يرى فحينما للمهدي، أقيمت الصالة وبتكون دمشق،
  .منع. األمة هذه تكرمة حممد أمة معشر أتقدمكم ال أنا أي ال،

: وتعاىل سبحانه اهللا قول وهو به تفضلت ملا شاهد يف: ... شيخنا: مداخلة
} شهِيدا علَيهِم يكُونُ الْقيامة ويوم موته قَبلَ بِه لَيؤمنن إِلَّا الْكتابِ أَهلِ من وإِنْ{
  ).١٥٩:النساء(

  .اهللا صدق نعم،: الشيخ
  ).٠٠: ٠٦: ٠٩/ ٥٢٩" (والنور اهلدى"
  

  

                                                        

 . املائة قرن يف يذكر ما باب املالحم، يف) ٤٢٩١( رواه ابو داود )١(



٣٨ الردود الشنيعة

  ترتيب اخللفاء األربعة من ناحية األفضلية
  
  ]:قال أنه - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب عن روي[
  .»العرب سيد وعلي آدم ولد سيد أنا«
  ).موضوع(
  ]:الشيخ قال[
  السنة أهل عند الثابت من فإن احلديث، من واضح التشيع روح إن مث
 عمر،مث مث بكر، أبو فأفضلهم ملعروف،ا ترتيبهم على األربعة اخللفاء فضل أن
 بل نفسه، علي عن ثابت التفضيل، وهذا أمجعني، عنهم اهللا رضي علي مث عثمان،

 كما أحداً بكر بأيب يعدلون ال كانوا - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب زمن ويف
 هذا أن شك فال ،" العرب سيد وعلي: "يقول أن ميكن فكيف وغريه، البخاري يف
  .الشيعة وضع من

  )٢٨ ص" (السول بداية حتقيق"
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٩ عىل أباطيل الشيعة

   كلمة حول علم اجلفر
  

 اجلَفْر يسمى مبا يتعاملون باملشايخ يتسمون من بعض: السائل يقول: سؤال
 هو فاملرجو الدين، من األمور هذه ويعدون ذلك، وغري واألعداد الرموز ومفاتيح
  ذلك؟ يف األمر توضيح
  

 عن التحدث األمور أصعب من األدباء أو الظرفاء بعض يقول: الشيخ
  ... عليها والتدليل البدهيات
 مدروس هو وال السنة، يف هو وال الكتاب يف هو ال العلم هذا: نقول حنن
 اتهدين ال املسلمني علماء من أحد وال: نقول بل الصاحل، السلف عند ومعلوم

 يأكل أن يريد من ويدعيه به وليق إمنا العلم، ذا يقولون املقلدين وال املتبعني وال
 أقع أن وكدت عنه اهللا رضي علي إىل املنسوب اجلفر ولذلك بالباطل، الناس أموال

 علي، اإلمام إىل املنسوب اجلفر: أقول أن كدت غريي، فيه يقع مشهور خطأ يف
 من هو. ال إماماً، ليس ألنه علي اإلمام أقل فلم لساين وحفظت نفسي فحبست

 العرف عرف؟ أي اإلمام، اللفظة ذه خصه العرف ولكن شك، بال املسلمني أئمة
 اللقب هذا سحبوا الذين هم الشيعي، العرف هو. نعم البدعي؟ العرف أم السين

 أيب: األولني الراشدين اخللفاء وعلى له منهم تعصباً عنه اهللا رضي بعلي وخصوه
 بقية دون اإلمام بلفظة علياً نذكر أن اخلطأ فمن ولذلك وعثمان، وعمر بكر

 علي، اإلمام: نقول أن لنا جاز حينئذ بكر أبو اإلمام: قلنا فإذا الراشدين، اخللفاء
 نسأل فال الشيعة أما السنة، أهل من عاملاً ما يوماً مسعتم هل: أذكركم أنا لكن
 عاملاً ما يوماً مسعتم هل لكن وعمر، بكر أيب الشيخني اإلمامني أعداء ألم عنهم

 ال،: اجلواب بكر؟ أبو اإلمام قال: يقولون واجلماعة السنة أهل املسلمني علماء من



٤٠ الردود الشنيعة

 تسيطر اليت الغفلة هذه ملاذا؟ علي، اإلمام مين تسمعوا أن وكدمت مثلي مسعتم لكن
 عن فضالً املسلمني الناس من كثري قلوب على ران الذي والتقليد الناس، على

 بال إمامنا هو والعني الرأس على ه،عن اهللا رضي علي اإلمام قال: يقولون غريهم،
 يزعمون وألم الشيعة، عند اإلمام ألنه باإلمامة؟ علياً خصصتم ملاذا ولكن شك،
 أبو منه صادرها مث له، زعموا الرسول بوصية له كانت اخلالفة أن إبالة على ضغثاً
 ساكناً، يأيت أن يستطع مل وهو الفاضلة، القرون هذه طيلة وعثمان وعمر بكر

 الرسول أعطاه الذي حبقه يطالب ما ذلك، يف املصلحة رأى أنه زعموا ألم اذا؟مل
  .زعموا الوداع حجة ويف السالم عليه

  .منه ألسنتكم حتفظوا أن فيجب شيعي، تعبري هذا: إذاً
 حنن التكرمي، ذا علياً خصصوا أيضاً وجهه، اهللا كرم علي: قوهلم أيضاً ومثله

 وعمر بكر أيب دون علياً خصصنا ملاذا لكن شك، ال ههوج اهللا كرم علي: نقول
 اهللا كرم علي اإلمام: يقولون الشيعة مسعتم لقد: آنفاً قلنا كما لكم نقول وعثمان؟
  .بكر أبو اإلمام: والبقية بكر أيب يف يقول من منهم مسعتم ما لكن وجهه،

 أمل لكن آخره، إىل وجهه اهللا كرم بكر أبو: يقولوا ولن قالوا ما كذلك
. نعم وجهه؟ اهللا كرم علي قال: يقولون املسلمني مشايخ من كثرياً تسمعوا
 من متاماً كاألوىل األخرى: أعين. متاماً كاألوىل واألخرى متاماً، كاألوىل األخرى

 األوىل ختصيص جواز عدم حيث من كاألوىل واألخرى استعماهلم، حيث
 ألسنتنا حنفظ أن ينبغي لذلك ن،الراشدي اخللفاء من األولني دون بعلي كاألخرى

 كان إن وحده، علي اإلمام قال أو وحده، وجهه اهللا كرم علي قال: نقول أن من
 مجيعاً عليهم يصدق ووصف الوصف من هلم نعطيه ما اخللفاء لبقية أعطينا بد وال

  .منهم أحد بني نفرق ال لكي



٤١ عىل أباطيل الشيعة

} رسله من أَحد بين نفَرق ال: {والرسل األنبياء يف جاءت آية هذه أن شك ال
 مع نسلكه الذي سبيل فيهم نسلك أن ينبغي الرسل أتباع ولكن) ٢٨٥: البقرة(

 عبارة يف يقولون كما واحد ملتقى يف السالم عليه الرسول مجعهم فهؤالء الرسل،
 املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: «قال حيث واحدة مجلة يف واحدة

  )١(.»بعدي من
 وعلي اجلنة يف وعثمان اجلنة يف وعمر اجلنة يف بكر وأبو اجلنة يف النيب: «وقال

  .غريه. منهم أحد بني نفرق ال: فإذاً. باجلنة املبشرين العشرة آخر إىل )٢(»اجلنة يف
  .شيخ يا اجلفر: مداخلة
  فجزاك شردت يعين ذهين يف! اهللا وسبحان نتكلم، كنا. أحسنت: الشيخ

  .خرياً اهللا
 ذه ال خرب عنده ما علي. علي لإلمام ملن؟ ينسب هذا اجلفر أن: لونيقو
 اهللا ألن ذلك؛ شرعاً باطل اجلفر هذا مث املزعوم، اجلفر ذا خرب عنده وال اللفظة

 فَال الْغيبِ عالم: {صفاته ببعض تعاىل به هلم معرفاً عباده منبهاً يقول وجل عز

                                                        

 رقم العلم يف والترمذي السنة، لزوم باب) : ٤٦٠٧( رقم"  السنة"  يف داود أبو )١(
 ماجة وابن ،١٢٧ ،٤/١٢٦ املسند يف أمحد وأخرجه صحيح، وإسناده ،١٦ باب) : ٢٦٧٨(

 .الراشدين اخللفاء سنة اتباع باب ٤٢ رقم املقدمة يف

 اخللفاء، يف باب السنة، يف) ٤٦٥٠( و) ٤٦٤٩( و) ٤٦٤٨( رقم داود أبو رواه )٢(
 أحد عوف بن الرمحن عبد مناقب باب املناقب، يف) ٣٧٥٨( و) ٣٧٤٩( رقم والترمذي

 باجلنة املبشرين العشرة



٤٢ الردود الشنيعة

ظْهِرلَى يع بِها، غَيدنِ إِلَّا أَحى مضتار نولٍ مسر هفَإِن لُكسي ننِ ميب هيدي نمو 
هلْفا خدص٢٧: اجلن} (ر.(  

 أم يزعمون -عليه ويعتمدون ويتعاطونه يدرسونه الذين -أم يزعمون فاجلفر
 ليست اليت] الطرق من[ طريق بأي أبداً ألحد سبيل ال غيبية، أمور عن يتحدثون به

 أَمرا قَضى وإِذَا واَألرضِ السموات بديع: {تعاىل بقوله أي كوناً إما ميسرة طرقاً
 - اهللا رسول به جاءنا مبا: أي شرعاً أو) ١١٧: البقرة} (فَيكُونُ كُن لَه يقُولُ فَإِنما
: ولنق أن نستطيع ال الغيبية، األمور عن التحدث من - وسلم وآله عليه اهللا صلى

 صلى - اهللا رسول حديث يف أو اهللا كتاب يف نص هناك كان إذا إال كذا سيكون
  .صحيح - وسلم وآله عليه اهللا

 أنفسهم ويضلون يتنبؤون فهم ولذلك وذاك، هذا من شيء فيه ليس اجلفر
: وجل عز قال كما الغيب، على يطلع أن يستطيع أحد ال ألنه غريهم ويضلون

 تبارك) ٦٥: النمل} (اللَّه إِلَّا الْغيب واَألرضِ السموات يف من يعلَم ال قُلْ{
  .وتعاىل

 يف وتقول تغني جارية يوماً مسع - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب كان وإذا
 عليه هلا قال جارية، وهي السالم عليه هلا فقال غد، يف ما يعلم نيب وفينا: غنائها
 يعلم نيب وفينا: تقويل ال هذا، دعي هذا، دعي- اهللا، الإ الغيب يعلم ال: «السالم

 وصف من يعين )١(»تقولني كنت ما وقويل ،-اهللا إال الغيب يعلم ال غد يف ما

                                                        

 ويف والوليمة، النكاح يف الدف ضرب باب النكاح، يف ١٧٤/  ٩ البخاري رواه )١(
 الغناء، عن النهي باب األدب، يف) ٤٩٢٢( رقم داود وأبو بدراً، املالئكة شهود باب املغازي،

 .النكاح إعالن يف جاء ما باب النكاح، يف) ١٠٩٠( رقم والترمذي



٤٣ عىل أباطيل الشيعة

 ويسموا األناشيد ينشدون الذين النشادون يفعل كما وليس السالم عليه الرسول
 وذاتية، بل فقط امسية بدعة ليست وذاتية، امسية بدعة وهي إسالمية أناشيد بأا
 حنن اليت القرون فقط أعين ولست-مضت اليت القرون هذه كل يف اإلسالم ألن

 ما-القرون هذه كل بل-باخلريية هلا املشهود الثالثة القرون هي أبداً دائماً ا حنتج
 اتمع يعرف ما-عشر الرابع القرن نعيشه كنا أو نعيشه الذي القرن هذا عدا

 اإلميان ضعفاء لكن الدينية، باألناشيد تسمى أناشيد قرونال هذه كل يف اإلسالمي
 النطق جيوز ال اليت املائعة األغاين بعض إىل نفوسهم ارتاحت ملا معاً العلم وضعفاء

 فمن الفاحش والكالم واون الفسق من فيها ملا ا النطق جيوز ال إسالمياً، ا
  .ا والتطريب التغين جيوز ال أنه أوىل باب

 والترويح للتنفيس هلم خمرجاً جيدوا أن أرادوا التحرمي بين حراماً ذلك وجدوا ملا
 جنوا ما قبل من كانوا ولقد إسالمية، أناشيد يسموا بأناشيد فجاءوا النفوس عن
 يسموا أغاين وجدت فقد املاجنة، األغاين يف املوجود الظاهر التحرمي من حىت

  .نعم أي. املائعة األغاين يف يوجد ال ام الكفر من وفيها إسالمية أناشيد
  :بالربدة يسمونه فيما نقرأ مثالً حنن
 اهللا رسول والقلم اللوح علم علومك ومن...  وضرا الدنيا جودك من فإن

 يعلم: قالت ما قالت؟ ماذا »اهللا إال الغيب يعلم ال: «آنفاً مسعتم كما للجارية يقول
 عليه الرسول عليها فرد. غد يف ما يعلم نيب وفينا: قالت وإمنا شيء، كل الرسول
  .احلديث آخر إىل »هذا دعي اهللا، إال الغيب يعلم ال: «السالم
  :يقول البوصريي الشاعر هذا أما
  والقلم اللوح علم علومك ومن...  وضرا الدنيا جودك من فإن



٤٤ الردود الشنيعة

 هذا يبعثون، يوم إىل سيكون وما كان ما مضى وما غداً يكون ما يدري مش
 يرض مل ذلك مع القلب الطيبة اجلارية تلك من صدرت اليت الكلمة تلك نم أكرب

  .احلديث آخر إىل »اهللا إال الغيب يعلم ال هذا، دعي: «هلا وقال اهللا رسول ا
 السلفيني الدعاة دندنة وبسبب الدينية األناشيد هذه على دور مضى: أيضاً

 مثل إنكار حول دندنوني املاضي القرن هذا يف الزمان من قرن نصف برهة فقط،
 لدعوم كان وحديثاً قدمياً الساحة يف املوجودة اجلماعات سائر دون األلفاظ هذه
 أن حنن ينبغي ال أنه املسلم الشباب من كثري فتنبه هللا، واحلمد املرجو التأثري ذلك
 يكون بأناشيد بالتطريب أبداننا عن الكلل ونذْهب نفوسنا عن ونروح أناشيد ننشد

  .البوصريي قول مثل من وجل عز اهللا حرم ما افيه
 املديح وأشعار اون أشعار بني وسطاً تكون جديدة بأشعار نأيت أن جيب إذاً
 هذه مثل ظهرت وفعالً والصاحلني، األنبياء يف أو السالم عليه الرسول يف املغايل

 من ااسابق من الشرع إىل وأقرب أنزه يعين تكون قد األخري الزمن يف األناشيد
 والتقرب والغلو االحنراف من شيء من منها الكثري خيلو ال ذلك مع ولكن أناشيد،

  .املقيت التصوف إىل
 ساعدونا،. يقول أيش. الشعر من األبيات بعض دمشق يف وأنا أحفظ كنت

  .ياسني يقول أيش
  .أوهلا أيش: مداخلة
 الدنيا: ذهين يف باقي وآخرها، أوهلا باقي شيء كل...  أقول راح ال،: الشيخ

  ... يفء
  .يفء فالدنيا: ... مداخلة
  .يفء فالدنيا: الشيخ

  .حي والباقي يفين الكل: مداخلة



٤٥ عىل أباطيل الشيعة

 لرب ملن؟ ظلٌّ خيال، الدنيا الوجود، وحدة هذه يفء؟ الدنيا معىن أيش: الشيخ
 الكفر ناقل ولكن كفريات يف ندخل بدنا بقى هنا العاملني؟ رب هو من العاملني،

 اهللا ظل هي املخلوقات وهذه اهللا، فهو بعينك تراه ما كل: لونيقو بكافر، ليس
  .الباطلة العقيدة هذه إىل يرمي الشاعر هذا هلا، حقيقة وال وهم وهي

  :اثنان شيئان فيها دخل ولكن األلفاظ حتسنت أيضاً قد املهم
 وعدم معانيها بصحة سلمنا إذا األناشيد هذه أن: فيها دخل شيء أول
 سلمنا إذا-التعارض من آنفاً األمثلة بعض ذكرنا كما-عةالشري مع تعارضها
  .آخر شيء حلقه مث شيء أوالً فيها دخل فقد معانيها سالمة بسالمتها

 لكل منه بد ال هذا...  املائعة األغاين باألوزان يوزنوها أم: هو األول الشيء
  .واملنشدين األناشيد هذه

 أناشيد اآلن فتسمع الدف، على الضرب فيه أدخلوا: األفظع وهو الثاين الشيء
 بأم التلفزيون إىل بالنظر أبتلى ما قلة على يل وقيض دينية بأناشيد يسموا
 الدف على يضرب به وإذا بلدي، من سوري هو األسف ومع هنا شخصاً أحضروا
  .يعين غرض قاضي: السوري بالتعبري حاله وشايف متاماً ومكيف
 إىل الدف وصل حىت دينية، وأناشيد أغاين ويغين الدف على يضرب فهذا
 قلت. متجانس فكله إسالمية، املساجد ويف دينية أناشيد ماذا؟ حبيلة املساجد

  .بعض مع بعضه كله فمتجانس...  معىن له لكن لغو معليش متناجس،
 مع هذه كنائس، تدخل كأنك دخلتها دخلتها لو األسف مع اليوم املساجد

  .املنحرفني املسلمني وبألباب جهة من سلمنيامل غري بألباب تأخذ ظاهرة األسف
 األموي املسجد أصبح-الشديد األسف مع-نرى كنا دمشق يف كنا ملا حنن

 يكن مل ال، ليهتدوا؟ ليصلوا، ملاذا؟ ورجاالً، نساًء واألمريكيني األوربيني كعبة
 بين زمن يف نقشت اليت النقوش وعلى الفسيفساء على يتفرجوا وإمنا هذا، من شيء



٤٦ الردود الشنيعة

 من وأكثر متربجات، كاسيات النساء وتدخل هذه، قدمية آثار آخره، وإىل ميةأ
 يف يقول وجل عز وربنا املسلم على الكافر واستعالء اسم اسد الذل نرى ذلك

  ).١٤١:النساء} (سبِيلًا الْمؤمنِني علَى للْكَافرِين اللَّه يجعلَ ولَن: {الكرمي القرآن
 ما الصفراء العمائم رؤوسهم وعلى املسجد خدم بعض ىنر ماذا؟ نرى
 متمسك هو لكن عامل هو ما العمامة ذه املتعمم أن على تدل هذه هنا، تعرفوا
 هن اللي األوربيات النساء أقدام على يكسيها بنعال يأيت اخلدم هؤالء فبعض بدينه،

 وهو رأسه فوق فوقه وهي القرفصاء جالس وهو عاريات كاسيات متربجات
 ذاك أو الكافرة هذه دخلت لو أنا، اعتقادي ويف املسجد، لتدخل ملاذا؟ خيدمها،
   .آسفني نراه كنا الذي الذل هذا من للمسلمني أشرف بنعاهلم الكافر

 قال النبوي، املسجد جدد ملا عنه اهللا رضي عمر قال كما فاملساجد: املقصود
 عن اهللا رضي.»تصفر وال حتمر وال روالق احلر من الناس أكن: «املهندس للبناء
 مسجدنا، هو ما لكن هذا مسجدنا »الفيحاء« مسجد ورأى اليوم جاء لو عمر،

 حتقق عباس بن اهللا عبد خرب أن لرأى العجاب، العجب لرأى سوريني يعين مسجد
 يف جاء حيث لفظاً، أو معىن نبيه من لفظاً قاله ما تلقى كان أنه على يدل مما فعالً
 اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال أنه عباس ابن عن القوي بالسند داود أيب سنن
 يف قال كما بنياا، رفع: أي »املساجد بتشييد أمرت ما: «- وسلم وآله عليه

: احلديث على معقباً عباس ابن قال) ٤٥: احلج} (مشيد وقَصرٍ: {القرآن
  )١(.»والنصارى اليهود زخرفت كما لتزخرفنها«

                                                        

 ورواه صحيح، هوإسناد املساجد، بناء يف باب الصالة، يف) ٤٤٨(رواه أبو داود  )١(
 .وغريه داود أبو وصله وقد املسجد، بنيان باب املساجد، يف ٤٤٩/  ١ تعليقاً البخاري



٤٧ عىل أباطيل الشيعة

 دخلت كما: أقول ال اليوم، املسلمني مساجد دخلت والنصارى ليهودا زخرفة
 كبرياً فرقاً هناك لكن أيضاً، واقع هذا املسلمني، بيوت إىل والنصارى اليهود صور
 كلٌ صحيح البيوت، إىل الصور دخول وبني املساجد إىل الزخارف دخول بني جداً

 اإلنكار يف أغرق ساجدامل إىل الزخارف دخول لكن للشرع، خمالف منكر منهما
  .اهللا إىل وتقرباً عبادة املعصية اختذنا ألننا ذلك البيوت، إىل الصور دخول من

 أن نسمع لن أن أخرياً ونرجو نسمع أال ونرجو نسمع مل-هللا واحلمد-اليوم إىل
 يف نعيش اآلن لكننا البيوت، إىل الصور بإدخال اهللا إىل يتقرب املسلمني من أحداً
 فيهم فصدق وتعاىل، تبارك اهللا بيوت إىل الزخارف بإدخال اهللا إىل يتقربون ناس
 الرسول من مسعه ما بني فرق ألنه موقوف، الرواية ويف اللفظ يف هو عباس ابن قول

  .هو قاله ما وبني الرسول قاله ما بني أو
 ابن قال. »املساجد بتشييد أُمرت ما: «قال أنه السالم عليه الرسول عن قال

 ابن يكون أن املمكن فمن) والنصارى اليهود زخرفت كما زخرفنهالت: (عباس
 لكن السالم، عليه الرسول من نفسه عند من قاله الذي الكالم هذا معىن مسع عباس

 يف احلديث علماء يقوله كما هذا يكون أن وممكن عنده، من بلفظ عنه عرب هو
  .املرفوع حكم يف موقوف إنه: األحاديث من كثري

 األناشيد فدخلت واقع، اليوم هذا »والنصارى اليهود زخرفت كما لتزخرفنها«
 املساجد إىل الدف مع دخلت الدينية باألناشيد وعدواناً وظلماً بغياً يسموا اليت

 صلى - نبينا دي يعرفنا أن وجل عز اهللا فنسأل. وتعاىل تبارك اهللا إىل ا يتقربون
 اهلدى" .نعم. وتعاىل تبارك نلقاه حىت به ميسكنا وأن ،- وسلم وآله عليه اهللا

  )٠٠: ٢٨: ٣٤/ ٣١٣" (والنور
  
  



٤٨ الردود الشنيعة

  التسمي بعبد احلسني
  

 العزى كعبد اهللا لغري معبد اسم كل حترمي على االتفاق حزم ابن نقل: فائدة
 حتل فال وعليه) ٣٧ ص" ( املودود حتفة"  يف القيم ابن العالمة وأقره الكعبة، وعبد

 عبد: بـ وال الشيعة، عند مشهور هو كما احلسني بدوع على عبد: بـ التسمية
  ]١/٥٩٦ الضعيفة. [ السنة أهل من اجلهلة بعض يفعله كما الرسول عبد أو النيب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤٩ عىل أباطيل الشيعة

  والية علي رضي اهللا عنه
  
 وعدين اليت اخللد جنة ويسكن موتيت، وميوت حيايت، حييا أن أحب من"  -

 خيرجكم لن فإنه طالب، أيب بن علي ليتولف بيديه، قضباا غرس وجل، عز ريب
  ". ضاللة يف يدخلكم ولن هدى، من

  .موضوع
) ١٢٨/  ٣( واحلاكم) ٣٥٠و ٣٥٠ - ٣٤٩/  ٤" ( احللية"  يف نعيم أبو رواه

  )٢/  ٦٥/  ١٨" ( السنة شرح"  يف شاهني وابن"  الكبري"  يف الطرباين وكذا
 أسباب علته، عن الكشفو ونقده احلديث هذا ختريج على الباعث كان لقد

 احلديث خرج قد الشيعي املوسوي احلسني بعبد املدعو الشيخ رأيت أنين منها عدة،
 أمثاله، يف كعادته صحيح أنه القراء به أوهم خترجيا) ٢٧ ص" ( مرجعاته"  يف

 إىل فبادرت اهللا، رمحه حجر ابن للحافظ وقع قلميا خطأ ذلك سبيل يف واستغل
 منه ذلك وكان إليه، املشار اإليهام على الرد مث ضعفه، انوبي إسناده، عن الكشف

  :فأقول فيه ما ببيان منهما كل على معقبا أذكرمها، فأنا وجهني، على
 من احلافظ عن نقال معه ذكرنا ومن مطني رواية من احلديث ساق أنه: األول

 بن زيد حديث ومثله: " قال مث) . ٣٨( برقم وصدره مطرف، بن زياد رواية
 منهما، كل مصادر مبينا عليهما علق مث ،) ٣٩( بـ له ورقم فذكره،.... " مأرق

 منهما كال فإن ذلك، خالف واحلقيقة! إسنادا متغايران حديثان أما بذلك فأوهم
 يرويه كان الراوي أن األمر يف ما غاية بيانه، سبق كما األسلمي، على إسناده مدار
 أرقم، بن زيد فيه يذكر ال وتارة أرقم، بن زيد عن مطرف بن زياد عن تارة

 كما إسناده يف الضطرابه احلديث ضعف يؤكد وهو مطرف ابن زياد على ويوقفه



٥٠ الردود الشنيعة

 على أو علته، بيان يتبعه أن دون للحديث احلاكم تصحيح حكى أنه واآلخر. سبق
  .نقده يف الذهيب كالم ينقل أن دون األقل

 يف: قلت": "  اإلصابة " يف قوله احلافظ عن نقل أنه صحته إيهام يف وزاد
 هذا أقول: " بقوله(!)  احلسني عبد فتعقبه".  واه وهو احملاريب يعلى بن حيىي إسناده
 له أخرج وقد باالتفاق، ثقة احملاريب يعلى بن حيىي فإن العسقالين، مثل من غريب

  ... ". ومسلم...  البخاري
 احلافظ توهيمه يف كالمه احلسني عبد يدير أن الغريب هذا من أغرب: فأقول

 وليس األسلمي هو إمنا التوهني ذا املقصود أن يعلم وهو للمحاريب، توهينه يف
"  يف نفسه احلافظ وثقه فقد الشيخني، رجال من كونه مع هذا ألن احملاريب،
 بن حيىي: " األول ترمجة يف قال فقد األسلمي، ضعف نفسه الوقت ويف"  التقريب

".  عشرة ست سنة مات التاسعة صغار من ثقة، ويفالك احملاريب احلارث بن يعلى
".  التاسعة من ضعيف، شيعي الكويف األسلمي يعلى بن حيىي: " بترمجة بعده وقال

 توثيقه، على متفق وهو املذكور احملاريب تضعيف احلافظ يقصد أن يعقل وكيف
 وترمجة وشرحه خدمته يف احلافظ استمر الذي"  البخاري صحيح"  رجال ومن
 أراد"  اإلصابة"  يف احلافظ أن األمر يف ما كل! الزمان؟ من قرن ربع قرابة هرجال

 فاستغل"! .  واه وهو احملاريب: " وامها فقال ،" واه وهو األسلمي" ...  يقول أن
 وإمنا التوهني، يف ليس الوهم أن ينبه أن فبدل االستغالل، أسوأ الوهم هذا الشيعي

 راوي أن وهو ذلك عكس القراء يوهم أخذ ،" األسلمي مكان احملاريب"  كتب يف
  !الواهي األسلمي هو وليس الثقة احملاريب هو إمنا احلديث
: " بقوله الكتاب أول يف ترمجته يف زكاه من يؤيد ما هذا صنيعه يف فهل
 وهو هذا يا النقل أمانة أين".  النقل وأمانة.... املالحظة بدقة متتاز كلها ومؤلفاته

 األسلمي"  بأنه موصوفا يعلى بن حيىي فيه يرى وهو"  املستدرك"  من احلديث ينقل



٥١ عىل أباطيل الشيعة

 أمانته وأين الثقة، احملاريب أنه القراء ليوهم احلافظ خطأ ويستغل ذلك، فيتجاهل" 
 أن عن فضال! هذا؟ باألسلمي للحديث واهليثمي الذهيب نقد ينقل ال وهو أيضا

"  يف السيوطي ضعفه لكولذ رأيت، كما هذا من ضعفا أشد هو مبن أعله الذهيب
  ". واه وهو: " فقال بالتضعيف فيه عنايته قلة على"  الكبري اجلامع

 احلديث، الشيعي نقل ومنه) . ٢٥٧٨( برقم"  العمال كرت"  يف وقع وكذلك
  !أين؟ املزعومة األمانة فأين احلديث، مع هذا تضعيفه ينقل أن دون

 القسم يف مطرف بن بن يادز ترمجة يف احلديث حجر بن احلافظ أورد) تنبيه(
 وردت فيمن: " مقدمته يف قال كما خاص القسم وهذا"  الصحابة"  من األول

 أو حسنة أو صحيحة الطريق كانت سواء غريه، عن أو عنه الرواية بطريق صحبته
 - أوال كنت وقد كان، طريق بأي الصحبة على يدل مبا ذكره وقع أو ضعيفة،

 وأميز واحدا، قسما أجعله أن يل بدا مث أقسام، ثةثال على الواحد القسم هذا رتبت
  ". ترمجة كل يف ذلك

 ثابتة صحبته أن القسم هذا يف للصحايب احلافظ إيراد من إذن يستفاد فال: قلت
 النيب من بسماعه فيه صرح الذي احلديث إسناد ضعف على نص قد أنه دام ما

 من صحبته ثبوت على يدل مبا يتبعه مل مث احلديث، هذا وهو وسلم عليه اهللا صلى
) : " ١٩٩/  ١: (بقوله"  التجريد"  يف الذهيب بنفيه أفصح ما وهذا أخرى، طريق
  ". يصح ومل الصحابة، يف مطني ذكره مطرف، بن زياد

 يف يذكر أن من أوىل التابعني، من اهولني يف يذكر بأن فهو هذا عرفت وإذا
 يف كلها العلل هذه ومع. حلديثا يف ثالثة علة فهو وعليه املكرمني الصحابة
 غري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن بصحته نؤمن أن الشيعي يريدنا احلديث



٥٢ الردود الشنيعة

 كذب أنه يرى وهو حبديث عين حدث من: " وسلم عليه اهللا صلى بقوله عابئ
  .املستعان فاهللا".  صحيحه"  مقدمة يف )١(مسلم رواه".  الكاذبني أحد فهو

 واملوضوعة الضعيفة باألحاديث حمشو املذكور شيعيلل"  املرجعات"  وكتاب
 على والتدليس الشريف، العلم ذا اجلهل من كثري مع عنه، اهللا رضي علي فضل يف

 الكرمي القارىء يكاد ال مما الصريح، والكذب بل الواقع، احلق عن والتضليل القراء
 قويت ذلك أجل من مثله، يف يقع نفسه حيترم املؤلفني من أحدا أن باله يف خيطر
 الكشف مع وضعفها، عللها وبيان - كثرا على - األحاديث تلك ختريج يف اهلمة
 برقم تعاىل اهللا بإذن سيأيت مما وذلك والتضليل، التدليس من عليها كالمه يف عما

  ] ٢٩٥/ ٢ الضعيفة) . [ ٤٩٧٥ - ٤٨٨١(
  
  

  

  

  

  

  

                                                        

)٢( ١/٧ )١( 



٥٣ عىل أباطيل الشيعة

  حرمان الشفاعة
  
 ريب، غرسها عدن جنة كنويس ممايت، وميوت حيايت، حييا أن سره من"  -
 خلقوا عتريت، فإم بعدي، من باألئمة وليقتد وليه، وليوال بعدي، من عليا فليوال

 فيهم القاطعني أميت، من بفضلهم للمكذبني وويل وعلما، فهما رزقوا طينيت، من
  ". شفاعيت اهللا أناهلم ال صليت،

  .موضوع
  )٨٦/  ١( نعيم أبو أخرجه

"  شفاعيت اهللا أناهلم ال! " الدعاء ذاك مثل وفيه منكرا يكون ال وكيف: قلت
 اهللا صلى خلقه مع يتناسب وال وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن مثله يعهد ال الذي
 صاحب أوردها اليت األحاديث من احلديث وهذا. بأمته ورمحته ورأفته وسلم عليه
 - ٢١٧و ١٥٥/  ٦( العمال كرت عن نقال املوسوي احلسني عبد"  املرجعات" 

 تبعا إياه الكرت صاحب تضعيف عن معرضا أمحد، اإلمام مسند يف أنه مومها) ٢١٨
  ! .للسيوطي
 الشيعي حياول موضوعات، أحاديث من"  املراجعات"  الكتاب هذا يف وكم

 اليت حىت احلديث علم قواعد يراعي يكاد ال ذلك يف وهو صحتها القراء يوهم أن
 يف وسلم عليه اهللا صلى عنه جاء مما التثبت ندهع الغاية ليست إذ! مذهبهم على هي

 كغريه عنه اهللا رضي وعلي! فيه روي ما كل حشر بل عنه، اهللا رضي علي فضل
 عن يصح مل مبا ميدحوا أن من مقاما أمسى الكاملني والصحابة الراشدين اخللفاء من

  .وسلم وآله عليه تعاىل اهللا صلى اهللا رسول
"  احلديث مصطلح"  يف قواعد وضع على تفقواا والشيعة السنة أهل أن ولو

 على مجيعا اعتمدوا مث الروايات، مفردات يف االختالف عند إليها التحاكم يكون



٥٤ الردود الشنيعة

 أمهات يف والتفاهم التقارب يف أمل هناك لكان ذلك فعلوا أم لو منها، صح ما
 على ولواألص القواعد يف قائما يزال ال واخلالف أما بينهم، فيها املختلف املسائل
 سبيل يف حماولة كل بل معهم، والتفاهم التقارب ميكن أن هيهات فهيهات أشده
  ] ٢/٢٩٩ الضعيفة. [ املستعان واهللا. فاشلة ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



٥٥ عىل أباطيل الشيعة

  رد الشمس لعلي رضي اله عنه
  

 ويف( شرقها، عليه فرد نبيك، على نفسه احتبس عليا عبدك إن اللهم"  -
 قالت الشمس، عليه فاردد رسولك وطاعة اعتكط يف كان إنه اللهم) : رواية
  ". غربت ما بعد طلعت رأيتها مث غربت، فرأيتها أمساء،

  .موضوع
: صاحل بن أمحد طريق من) ٩/  ٢" ( اآلثار مشكل"  يف الطحاوي أخرجه

 جعفر أم أمه عن حممد بن عون عن موسى بن حممد حدثين: فديك أيب ابن حدثنا
 ،) الصهباء( بـ الظهر صلى وسلم عليه اهللا صلى نيبال أن: " عميس بنت أمساء عن
 وسلم عليه اهللا صلى النيب صلى وقد فرجع حاجة، يف السالم عليه عليا أرسل مث

 حيركه فلم ،) فنام( علي حجر يف رأسه وسلم عليه اهللا صلى النيب فوضع العصر،
) : وزاد لاألو باللفظ فذكره( وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال الشمس، غابت حىت

 علي قام مث األرض، وعلى اجلبال، على وقعت حىت الشمس فطلعت: أمساء قالت
  ) ".الصهباء( يف وذلك غابت، مث العصر، وصلى فتوضأ

 وهو ،) الفطري( بـ املعروف املدين هو موسى بن حممد: " الطحاوي قال
 وأمه طالب، أيب بن علي بن حممد بن عون هو حممد، بن وعون روايته، يف حممود

 ضعيف سند وهذا: وأقول".  طالب أيب بن جعفر بن حممد ابنة جعفر أم هي
 فإنه تضعيفه، إىل يشري لعله بل صحته، يفيد ال عليه الطحاوي وكالم جمهول،
 سبيال جيد فلوكان هذا، الفطري وثق بينما وأمه، حممد بن عون حال عن سكت

 مما املقام هذا مثل يف ماعنه فسكوته بالفطري، فعل كما لوثقهما توثيقهما إىل
 منهما، األول فإن الباحث، إليه ينتهي الذي هو وهذا جمهوالن، عنده أما يشعر
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 ابن وأما تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل) ٣٨٦/  ١/  ٣( حامت أيب ابن أورده
 أمه وأما! اهولني توثيق يف قاعدته على) ٢٢٨/  ٢" ( الثقات"  يف فأورده حبان

 هلا أخرج ماجه، ابن رواة من فهي طالب، أيب بن جعفر بن حممد نتب جعفر أم
 يف بأن البوصريي احلافظ أعله وقد) ١٦١١ رقم" ( اجلنائز"  يف واحدا حديثا
 دون"  التهذيب"  يف احلافظ ذكرها وقد هذه، عون أم إحدامها جمهولتني إسناده
 لينة فهي وإال املتابعة، ندع يعين"  مقبولة": "  التقريب"  يف وقال جتريح، أو توثيق

  .عنده احلديث
 ثقة وهي طالب، أيب بن علي بن احلسني بنت فاطمة من توبعت وقد: قلت
"  يف والطرباين) ٨/  ٢( الطحاوي أخرجه يصح، ال إليها الطريق أن إال فاضلة،
 بنت فاطمة عن احلسن بن إبراهيم عن مرزوق بن الفضيل طريق من"  الكبري

 يوحى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: " قالت عميس بنت أمساء عن احلسني
  علي حجر يف ورأسه إليه،

: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال الشمس غربت حىت العصر يصل فلم ،
 الرواية فذكر: ... " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ال،: قال علي؟ يا صليت
 قبلها، واليت الرواية هذه ساق أن بعد) ٢٩٧/  ٨("  امع"  يف اهليثمي قال الثانية،

 رجال أحدها ورجال بأسانيد، الطرباين كله رواه: " فيها الزيادة نقلت ومنه
 أيب بن علي بنت وفاطمة حبان، ابن وثقه ثقة وهو حسن بن إبراهيم غري الصحيح

  ". أعرفها مل طالب
 كما طالب يبأ بن علي بن احلسني بنت فاطمة فهي معروفة، هي بل: قلت

 طالب، أيب بن علي جدها إىل منسوبة الطرباين معجم يف وقعت أا والظاهر تقدم،
  .أعلم واهللا اهليثمي، يعرفها مل ولذلك
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 العلم، أهل على خيفى ال تساهل ففيه ثقة، أنه"  حسن بن إبراهيم"  يف قوله أما
 بناه إمنا إياه يقهتوث أن إىل أشار قد وهو عرفت، كما حبان ابن غري يوثقه مل ألنه
 عليه اعتمد فمن التوثيق يف بالتساهل معروف هذا كان وإذا حبان، ابن توثيق على

 ومل) ٩٢/  ١/  ١( حامت أيب ابن هذا إبراهيم أورد وقد تساهل، فقد فيه وحده
 البن"  الثقات كتاب"  من الثاين الد أول يف وهو تعديال، وال جرحا فيه يذكر
  .حبان
 أشار وقد فيه، خمتلف فإنه مسلم رجال من كان وإن مرزوق بن فضيل إن مث 

 اإلسالم شيخ فيه وقال ،" يهم صدوق": "  التقريب"  يف بقوله احلافظ ذلك إىل
) : " ١٨٩/  ٤" ( السنة منهاج"  يف احلديث هذا على طويل له كالم يف تيمية ابن

: حبان ابن فيه الق الكذب، يتعمد ال كان وإن الثقات، على باخلطأ معروف وهو
: الرازي حامت أبو فيه وقال".  املوضوعات عطية عن ويروي الثقات، على خيطىء" 
 قول يناقضه ال وهذا"  ضعيف هو: " مرة معني بن حيىي فيه وقال".  به حيتج ال" 

 ممن ليس فإنه ،" ثقة هو: " سفيان وقول ،" خريا إال أعلم ال: " فيه حنبل بن أمحد
 أن يلزم مل غريه، عليه تابعه ما مسلم له روى وإذا خيطىء، نهولك الكذب يتعمد
 فاطمة، من إبراهيم مساع وال إبراهيم عن مساعه يعرف مل أنه مع به انفرد ما يروي

 من كال أن يعلم أن من احلديث هذا ثبوت يف والبد أمساء، من فاطمة مساع وال
  ". معلوما هذا وليس اآلخر، من مسع وأنه ضابط، عدل هؤالء

 اهللا صلى النيب أن ففيها األوىل، الطريق خيالف ما الطريق هذه يف إن مث: قلت
 اهللا رضي علي حجر يف رأسه واضعا كان حينما إليه يوحى يقظانا كان وسلم عليه
 حمفوظة، غري القصة هذه أن على يدل تناقض وهذا نائما، كان أنه األوىل ويف عنه،
"  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده ديثواحل) . ١٨٤/  ٤( تيمية ابن قال كما
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 منكر حديث هذا: اجلوزقاين وقال شك، بال موضوع) " ٣٥٦/  ١( وقال
  ". مضطرب

 هذا، يف السيوطي يتعقبه ومل إبراهيم، جهالة وفاته فقط، هذا بالفضيل أعله مث
:  )األوىل الطبعة - ١٧٤/  ١" ( الآلىلء"  يف فقال الفضيل، تضعيف يف تعقبه وإمنا

  ".  األربعة له وأخرج"  صحيحه"  يف مسلم به واحتج صدوق، ثقة" 
 السيوطي له ساق مث سبق، مما ذلك عن اجلواب عرفت وقد بشيء، ليس وهذا

 وقد) : " ١٥٥/  ٦" ( الفتح"  يف احلافظ قول وأما معلولة، كلها أخرى طرقا
 الرد"  كتاب يف ةتيمي ابن وكذا ،" املوضوعات"  يف له بإيراده اجلوزي ابن أخطأ
  ". أعلم واهللا وضعه زعمه يف"  الروافض على

 صحيح أنه عنده علم ال من يوهم فقد إسناده، بصحة تصرحيه عدم مع فهو
 هو كما ضعيف أنه ينفي ال وذلك فقط، موضوع غري أنه يعين إمنا وهو! عنده

 وإمنا ،إسناده جهة من بالوضع احلديث على حيكم مل اهللا رمحه تيمية وابن ظاهر،
 أمساء حديث من ساقه فإنه تضعيفه، على اقتصر فقد اإلسناد، أما متنه، جهة من

 يف الذي الضعف بني هريرة،مث وأيب اخلدري سعيد وأيب طالب أيب بن وعلي
 هو من بعضها ويف ضبط، وال بعدالة يعرفون ال رجال على تدور وكلها أسانيدها،

 يف ذكر فقد متنا، بالوضع حلديثا على حكمه وأما جدا، احلديث منكر متروك
 البد أنه وأرى بوضعه، جيزم أن إال عليه، وقف من يسع ال جدا، متينا كالما ذلك
 وحديث: " اهللا رمحه فقال األمر من بينة على القارئ ليكون ولوملخصا نقله من
 وعدوا وغريمها، عياض والقاضي كالطحاوي طائفة ذكره قد لعلي، الشمس رد

 واملعرفة العلم أهل من احملققون لكن وسلم، عليه اهللا صلى النيب معجزات من ذلك
  موضوع، كذب احلديث هذا أن يعلمون باحلديث،
  ) ".املوضوعات( يف اجلوزي ابن ذكره كما
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 يوشع وهو األنبياء، من لنيب الشمس حديث يف"  الصحيحني"  حديث ذكر مث
 سلسلة"  يف ينتهب كما جيد بسند والطحاوي ألمحد رواية يف كما نون، بن

 بين من أفضل األمة فهذه: قيل فإن: " قال مث) ٢٠٢( رقم"  الصحيحة األحاديث
: فيقال األمة؟ هذه لفضالء ترد أن املانع فما ليوشع ردت قد كانت فإذا إسرائيل،

 يظهر ال قد وهذا النهار له وطول غروا تأخر ولكن الشمس، له ترد مل يوشع
 النيب خبرب ليوشع وقوفها علمنا إمنا وحنن يدرك، ال صرهوق النهار طول فإن للناس،
 لكن ذلك، لفعل اهللا ولوشاء ذلك، طول من مانع ال وأيضا وسلم، عليه اهللا صلى
 ألجل الشمس، غروب بعد عليه حمرما كان القتال ألن ذلك إىل حمتاجا كان يوشع

 هلم حاجة فال مدحم أمة وأما السبت ويوم السبت ليلة العمل من عليهم اهللا حرم ما
 ذنبه يسقط مل مفرطا كان إن العصر فاتته الذي فإن فيه، هلم منفعة وال ذلك، إىل
 فال والناسي كالنائم مفرطا يكن مل وإن رد، إىل حيتاج ال التوبة ومع التوبة، إال

  .الغروب بعد الصالة يف عليه مالم
 بعد يفاملصل للصالة، املضروب الوقت خرج الشمس غروب فبنفس وأيضا 
"  تعاىل اهللا وقول الشمس، ولوعادت الشرعي الوقت يف مصليا يكون ال ذلك

 املعروف، الغروب يتناول"  غروا وقبل الشمس طلوع قبل ربك حبمد فسبح
 املتعلقة واألحكام. غربت مث طلعت وإن الغروب هذا قبل يصلي أن العبد فعلى

 مل ذلك بعد ادتولوع يفطر فالصائم الغروب، بذلك حصلت الشمس بغروب
 تقدير فتقديرها ألحد، وقعت وال ألحد، تقع ال الصورة هذه أن مع صومه، يبطل

  .له وجود ال ما
 قضاء فصالها اخلندق، يوم العصر صالة فاتته وسلم عليه اهللا صلى فالنيب وأيضا

 صلى النيب أن"  الصحيح"  ويف الشمس، رد اهللا يسأل ومل أصحابه، من وكثري هو
 أحد يصلني ال"  قريظة، بين إىل أرسلهم ملا ذلك بعد ألصحابه، قال وسلم عليه اهللا
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 مل: بعضهم قال الطريق، يف الصالة أدركتهم فلما ،)١(" قريظة بين يف إال العصر
 بين يف إال نصلي ال: طائفة فقالت الطريق، يف فصلوا الصالة، تفويت من يرد

 عليه اهللا صلى النيب مع كانوا ذينال فهؤالء الطائفتني، من واحدة يعنف فلم قريظة،
 عليه اهللا صلى النيب من بأفضل علي وليس الشمس غروب بعد العصر صلوا وسلم

 فإن بذلك، أوىل وأصحابه الغروب،فعلي بعد معه وأصحابه هو صالها فإذا وسلم،
 رسول كان الشمس رد إىل حتتاج ناقصة أو جتزي ال الغروب بعد الصالة كانت

 إىل حاجة فال جمزئة كاملة كانت وإن الشمس، برد أوىل وسلم ليهع اهللا صلى اهللا
  . ردها

 اهلمم تتوفر اليت العادة عن اخلارجة العظام األمور من القضية هذه فمثل وأيضا
  .ذلك يف كذم علم واالثنان، الواحد إال ينقلها مل فإذا نقلها، على والدواعي

 من الصحابة رواه فقد هذا عوم الناس، نوم وقت بالليل كان القمر وانشقاق
 وجه، غري من"  املسانيد" و"  السنن" و"  الصحاح"  يف وأخرجوه وجه، غري

 ينقله وال ذلك، يشتهر وال بالنهار، تكون اليت الشمس ترد فكيف القرآن، به ونزل
  ! مثله؟ نقل العلم أهل

 الفالسفة من كثري كان وإن غروا، بعد رجعت الشمس أن قط يعرف وال 
 يف الكالم فليس ذلك، يشبه وما القمر انشقاق ينكر الكالم أهل وبعض الطبيعنيو

 من وكثري الفلك، يف العادات خوارق أعظم من هذا أن الغرض لكن املقام، هذا

                                                        

 من وسلم عليه اهللا صلى النيب مرجع باب املغازي، يف ٣١٣/  ٧ البخاري رواه )١(
 رقم ومسلم وإمياًء، راكباً واملطلوب الطالب صالة باب اخلوف، صالة ويف األحزاب،

 .بالغزو املبادرة باب اجلهاد، يف) ١٧٧٠(
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 ونقله، دونه ما ظهور من أعظم ونقله ظهوره لكان فلووقع إمكانه، ينكر الناس
 بأنه اليقيين العلم يوجب اهذ فإن مشهور، إسناد له ليس وحديثه يقبل فكيف
  .يقع مل كذب
 املعتادة، األمور من فهذا سحاا، ارتفع مث بغيم احتجبت الشمس كانت وإن 

 اهللا أن ففيه وقع قد كان إن وهذا عنها، الغمام كشف مث غربت أا ظنوا ولعلهم
  ". الناس من لكثري جيري هذا ومثل فيه، يصلي حىت الوقت بقاء له بني

 يكون أن إما هذا مبثل الصالة تفويت مث: " تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن قال مث
 إذا إمث عنه اهللا رضي علي على يكن مل جائزا كان فإن يكون، ال أن وإما جائزا،
 وقد وسلم، عليه اهللا صلى النيب من أفضل علي وليس الغروب، بعد العصر صلى

 طلعت حىت لفجرا عن الصحابة وسائر علي ومعه وسلم عليه اهللا صلى نام
 من العصر فتفويت حمرما التفويت كان وإن. الشرق إىل هلم ترجع ومل الشمس،
 أهله وتر فكأمنا العصر صالة فاتته من: " وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال الكبائر،

  )١(". وماله
 صلى النيب عن روى قد وهو العصر، صالة وهي الوسطى أا يعلم كان وعلي 

 صالة الوسطى الصالة عن شغلونا: " قال أنه)٢("  الصحيحني"  يف وسلم عليه اهللا
  ". نارا وبيوم أجوافهم اهللا مأل الشمس غربت حىت العصر

                                                        

 السفر، يف العصر صالة باب الصالة، يف ٢٣٩ و ٢٣٨ و ٢٣٧/  ١ النسائي أخرجه )١(
 .صحيح حديث وهو

 رقم ومسلم والزلزلة، باهلزمية املشركني على الدعاء باب اجلهاد، يف ٧٦/  ٦ البخاري )٢(
 العصر صالة تفويت يف التغليظ باب ،) ٦٢٧(
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 الروايات، بعض يف كما خيرب يف كانت القصة وهذه اخلندق، يف كان وهذا
 عليها ويقره الكبرية هذه مثل يفعل أن من قدرا أجل فعلي اخلندق، بعد وخيرب
 عليا اهللا نزه وقد مناقبه، من ال مثالبه من كان هذا فعل ومن اهللا، سولور جربيل

 القصة هذه كانت فإذا وأيضا. الشمس بعود عنه اإلمث يسقط مل فاتت مث ذلك عن
 مما هذا كان وأربعمائة، ألف من أكثر واملسلمون العسكر، قدام الربية يف خيرب يف

 أن فيمتنع نقله، على والدواعي اهلمم تتوفر مما هذا ومثل ويشاهدونه، العسكر يراه
 نقلوا كما العلم، أهل منهم لنقله الصحابة فلونقله واالثنان، الواحد بنقله ينفرد

 أسانيد مجيع يف وليس وعدالتهم، ضبطهم يعرف ال الذين اهولون ينقله مل أمثاله،
 الاتص يعلم وال وضبطهم، ناقليه عدالة تعلم يثبت، واحد إسناد احلديث هذا

 حيب رجال الراية ألعطني: " خيرب عام وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد إسناده،
 وأحاديثهم الصحابة من واحد غري ذلك فنقل ،)١(" ورسوله اهللا وحيبه ورسوله، اهللا
 كتب من شيء يف ليس احلديث وهذا ،" املسانيد" و"  السنن" و"  الصحاح"  يف

 بل ،" املسانيد"  وال"  السنن"  أهل وال حلديثا أهل رواه وال املعتمدة، احلديث
  .املعتمدة احلديث كتب من شيء يف فكيف عنه، واإلعراض تركه، على اتفقوا
 وقد) : قال. (املختلق الكذب من هذا بأن القطع يوجب مما وهذا) : قال(
 والترمذي نعيم وأيب أمحد كاإلمام علي فضائل يف احلديث علماء من مجاعة صنف

 يذكروا ومل ضعيفة، كثرية أحاديث فيها وذكروا الرب، عبد بن عمر وأيب يوالنسائ
 القيم حبثه اإلسالم شيخ ختم مث".  غريه خبالف عليه ظاهر الكذب ألن! هذا

 من فيه ملا صحيحا هذا مثل يكون أن يودون املسلمني علماء وسائر: " بقوله

                                                        

 .وغريها قرد ذي غزوة باب اجلهاد، يف )١٨٠٧( مسلم رجهأخ )١(



٦٣ عىل أباطيل الشيعة

 ويتولونه، حيبونه ينالذ عند علي وفضيلة: وسلم عليه اهللا صلى النيب معجزات
  ". أعلم واهللا ديانة، فردوه بالكذب التصديق يستجيزون ال ولكنهم
 احلافظان تلميذاه احلديث هذا يف تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما إىل مال وقد
 الشمس حبس حديث ساق أن بعد منهما األول فقال والذهيب، كثري ابن الكبريان
 خصائص من كان هذا أن وفيه": "  تارخيه " من) ٣٢٣/  ١( السالم عليه ليوشع
 رجعت الشمس أن رويناه الذي احلديث ضعف على فيدل السالم، عليه يوشع
 اهللا صلى النيب نوم بسبب فاتته ما بعد العصر، صالة طالب أيب بن علي صلى حىت
 حىت عليه يردها أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسأل ركبته، على وسلم عليه

 يف ليس منكر ولكنه املصري، صاحل بن أمحد صححه وقد فرجعت، صرالع يصلي
 وتفردت نقله، على الدواعي تتوفر مما وهو ،" واحلسان"  الصحاح"  من شيء
  ". أعلم واهللا. حاهلا يعرف ال جمهولة البيت أهل من امرأة بنقله

 لعلي الشمس رد حديث أسانيد": "  املوضوعات تلخيص"  يف الذهيب وقال
 عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أيب عن صح مبا واعترض بصحيحة، ليست ساقطة
 )١(". املقدس بيت إىل سار ليايل نون، بن ليوشع إال حتبس مل الشمس أن: " وسلم
 فال املغيب بعد الطلوع فيه وحديثنا وقوفها، السالم عليه نفى إمنا: شيعي وقال
  .بينهما تضاد

 أوىل، وسلم عليه اهللا صلى للنيب خلندقا يوم ردها لكان لعلي لوردت: قلت
 مبجرد لكان لعلي لوردت: نقول مث. لذلك املشركني على ودعا وتأمل حزن فإنه

 وقت ودخل العصر وقت خرج غابت ملا ولكن وسلم عليه اهللا صلى النيب دعاء

                                                        

 ٢/٣٢٥ أمحد أخرجه )١(



٦٤ الردود الشنيعة

 ختبيط للزم الشمس فلوردت املغرب، املسلمون وصلى الصائمون، وأفطر املغرب،
 العصر يعيد ال رجوعها إذ لعلي، فائدة ردها يف يكن ومل وصالا، هاصوم يف األمة
  .أداء

 على والدواعي اهلمم وتوفرت الشتهرت وقعت لو العظيمة احلادثة هذه مث
  ".  القمر وانشقاق نوح، طوفان جمرى جارية العادات نقض يف هي إذ. نقلها

 وهو) ٣٧٩/  ١( راقع البن"  الشريعة ترتيه"  من نقلته الذهيب كالم كله هذا
 الوجوه بعض من رده املذكور حاول وقد تيمية، ابن كالم يف جله سبق قوي كالم
 جدا، املقال لطال عليه التعقيب مع ذلك يف كالمه ننقل أن ولوأردنا يفلح، فلم

: وقوله: " قال باقيه، على يدل مما كالمه من واحدا مثاال إليك نقدم ولكن
  .ءأدا العصر يعيد ال ورجوعها
: اهللا رمحه قال أداء، وقعت أا يقتضي ما"  القرطيب تذكرة"  يف إن: جوابه

 الصالة عليه ردها ملا الوقت يتجدد ال وأنه نافعا، الشمس رجوع يكن فلومل
  .انقش مث العرش أثبت: يقال أن: أوال: وجوه من هذا على واجلواب".  والسالم
 عليه اهللا صلى اهللا رسول لكان به الوقت ويتجدد نافعا الرجوع لوكان: ثانيا

 وسائر عنه اهللا رضي علي ومعه السيما اخلندق، غزوة يف به وأوىل أحق وسلم
  .تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن عن تقدم كما وسلم عليه اهللا صلى أصحابه
 وليس - كمال نفع هو حال كل على ولكنه نفعا، ذلك يف أن هب: ثالثا
 املذكورة، الغزوة يف وسلم عليه اهللا صلى له الشمس رجوع عدم بدليل ضروريا،

 املسلمني يصيب الذي الكبري الضرر ذلك جتاه النفع هذا قيمة فما كذلك كان فإذا
  ! الذهيب؟ عن سبق كما ووصومهم صالم يف ختبيطهم بسبب



٦٥ عىل أباطيل الشيعة

 هذا على احلفاظ هؤالء كالم من سبق فيما تأمل إذا العقل أن: القول ومجلة
 احلديث أن تيقن به، حيتج إسناد له ليس أنه ذلك قبل علمو متنه، جهة من احلديث
  ]٢/٣٩٥ الضعيفة[  له أصل ال موضوع كذب
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦ الردود الشنيعة

  وقفة مع الكليين وكتابه الكايف
  

 فقال الطوسي ترمجه وقد عندهم، إمام فهو"  األصول"  مؤلف الكليين وأما
)٥٩١: (  

 يشتمل"  الكايف"  كتاب منها كتب له باألخبار، عارف ثقة جعفر، أبا يكىن
 مثان سنة تويف ،" الروضة كتاب"  وآخره.. العقل كتاب أوله كتاب ثالثني على

  .وثالمثائة وعشرين
 وكذلك عنده، مستور فكأنه يوثقه، ومل"  امليزان لسان"  رجال من وهو: قلت

   :)املصورة من - ١٠/١٢٤( فقال"  النبالء سري"  يف الذهيب صنع
 سنة تويف وا ببغداد وكان التصانيف، بصاح اإلمامية وعامل الشيعة شيخ

"  الكايف فروع" و"  الكايف أصول"  قسمني إىل ينقسم"  الكايف"  وكتابه ٣٢٨
 عبد بقلم وختريج عليه تعليقات مع األول وطبع مرة، من أكثر منهما كل طبع وقد

 منه والثاين األول اجلزء على وقفت ،) ١٣٧٦( سنة النجف يف املظفر احلسني
  .وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوع غري حديثا،غالبه) ٢١١( فيهما

 املعروفة األربعة احلديث كتب بني من األوىل املرتلة له"  الكايف"  هذا وكتام
 ورد أنه) ١٣ ص( التعليق مقدمة يف املذكور احلسني عبد ذكر لقد حىت عندهم،

 ومن"  لشيعتنا كاف الكايف (!) : " فرجه اهللا عجل املنتظر إمامنا عن قيل كما فيه
 وهو دعام أحد يل صرح بل! عندنا"  البخاري صحيح"  مبرتلة أنه عنهم املشهور
  !!البخاري من عندهم أصح أنه النجفي الرفاعي طالب الشيخ

 ألف عشر سبعة زهاء بلغت أحاديثه أن املذكورة املقدمة يف أيضا وذكر
 الكتاب أحاديث درس من على لي والتهو املبالغة من العدد هذا ويف! حديث
 عددها البالغ املذكورين اجلزأين أحاديث تتبعت فقد متوا، يف النظر وأمعن



٦٧ عىل أباطيل الشيعة

 كأيب بيته، أهل وبعض عنه اهللا رضي علي على موقوفا غالبا فوجدت ،) ٢١١(
 حنو منها واملرفوع أمجعني، عنهم اهللا رضي الباقر جعفر وأيب العابدين زين اهللا عبد
 عشرة بنسبة أي الثاين، يف والباقي األول، اجلزء يف منها مخسة حديثا نوعشري ثالثة

 ٥٠و ٤٤و ٣٩و ٣٥و ٢٨و ٢٥و ١٥و ١١و ٩: (أرقامها وإليك تقريبا، املائة يف
 ١٦١و ١٥٩و ١٢٧و ١١٩و ١١٥و ١٠٨و ١٠٧و ١٠٤و ٨٧و ٨٠و ٥٧و
  ) .١٩٩و ١٩٠و

"  من حأص الكتاب هذا أن قوهلم صحة مدى الكرمي القارئ أيها ولتعلم
  :اآلتية احلقيقة لك أذكر عندهم، مثله هو األقل أوعلى"  البخاري صحيح

 لضعف منها شيء إسناد يثبت ال املرفوعة، األحاديث من العدد هذا أن وهي
 حديث كل على تعليقه يف نفسه عليه املعلق بينه كما إسنادها، وانقطاع رجاهلا،

 تثبت ال ذلك مع وهي ها،قوا فقد ،) ١٩٩ ،٨٠ ،٥٧( األحاديث حاشا منها،
 حقيقة بوضوح لك تبني اليت اآلتية، الشهادة هذه وخذ! الرتيه العلمي النقد أمام
 الشيعة عناية ذكر ما بعد قال فقد احلسني عبد املعلق من وهي القول، ذلك

  ) :١٩ ص( ونقدا واختصارا شرحا بالكتاب
 من هعلي يشتمل ما أحصوا أم بنقده العناية مدى لتعرف وكفاك

 أنواع من فيه ما أحصوا مث حديثا،) ١٦.١٩٩( جمموعها األحاديث،فكان
) ٥٠٧٣( فكانت الصحيحة األخبار فعدوا والتصحيح، التوثيق جهة من األحاديث

 من أكثر أي) ٩٤٨٥( فكانت الضعيفة، األخبار وعدوا الثلث، من أقل أي
  !نقده بلغ مدى أي إىل فانظر واملرسل، والقوي املوثق عدا وذلك النصف،

 املرفوعة يعين أحاديثه نصف من وأكثر"  الصحيح"  لكتام بخ بخ: فأقول
! عنه ودفاعا له، تعصبا الناس أشد بذلك يشهد! صحيح غري أئمتهم على واملوقوفة

  ". أهلها من شاهد وشاهد" 



٦٨ الردود الشنيعة

 سندا، الضعيفة األحاديث تلك على كمثال احلديث، هذا لك قدمت إمنا وأنا
 اليت األلفاظ فإن متنا، ببطالا الشريف العلم ذا املبتدئ يقطع ما فيها أن لتعلم

 اليت األخرى كاأللفاظ هي"  واملتشابه واحملكم واملنسوخ الناسخ"  فيه وردت
 أحدث مما وحنوها"  واملقيد واملطلق واخلاص، العام"  مثل العلم، أهل عليها اصطلح

 مل موضوع، باطل حديث أنه على يلدل أكرب هلي وسلم، عليه اهللا صلى النيب بعد
 عنهما، اهللا رضي أبيه عن حممد بن جعفر به حدث وال وسلم، عليه اهللا صلى يقله
 اهللا رسول على الكذب يروي أن من أتقى وهو فقيه، ثقة فإنه شربمة، ابن رواه وال

 الضعفاء من الشيعة من دونه من بعض اختالق من هو وإمنا وسلم، عليه اهللا صلى
تقدم كما والرافضة الغالة بعض وفيهم هولني،وا.  

 الطعن لقبول به ليمهد وضعه يستحق مبا اهللا عامله احلديث هذا واضع وكأن
 فقد القياس، استعمال من يكثر أنه باعتباره تعاىل اهللا رمحه اإلمام حنيفة أيب يف

 بن موسى احلسن أيب عن له بإسنادين) ١٧٠و ١٦٦ رقم( كتابه يف الكليين روى
  :قال أنه الكاظم جعفر

 وقلت، الصحابة، وقالت أنا، وقلت علي، قال: يقول كان حنيفة أبا اهللا لعن
 رواه الكليين ألن حسن غري وهو احلسني، عبد عليه املعلق إسناديه أحد حسن وقد
 الذي البعري حلم حترمي حديث روى الذي القمي وهو إبراهيم بن علي شيخه عن

 ،) ١٩٨ ص( قريبا ترمجته يف سبق كما حمال بأنه عليه الشيعي الطوسي حكم
 أورده احلال جمهول وهو القمي، هاشم ابن وهو إبراهيم أبيه عن يرويه وهذا

  .توثيقا فيه يذكرا ومل"  اللسان"  يف احلافظ مث) ٦ رقم" ( الفهرست"  يف الطوسي
  .حكيم بن حممد عن عمري أيب ابن عن يرويه وهذا

 الطوسي أورده وملا أصال، عندنا ذكر له ليس ني،الع جمهول حكيم بن وحممد
  :قوله على يزد مل) ٦٦٦و ٦٣٣( برقم



٦٩ عىل أباطيل الشيعة

 يف اللعن بل الطعن البيت أهل أئمة عن الشيعة يروي السند هذا مبثل! كتاب له
 عن فضال البيت أهل عامة من أحد عن ذلك يصدر أن أنكرنا فإذا املسلمني، أئمة

 كنتم إن برهانكم هاتوا: " قلنا فإذا عنهم، عندنا مروي ذلك بلى: قالوا أئمتهم،
 اجلهر عن يتورعون ال أم داموا ما منهم، غريبا ذلك وليس! ومجوا"  صادقني
 تفسيق عن وال قبله، الذي احلديث يف بيانه سبق كما عنه، اهللا رضي معاوية بتكفري
 من ذلك مسعت وقد عنهم، اهللا رضي وعائشة وعمر بكر كأيب الصحابة كبار
 تركوا فهال والتقارب، التفاهم إىل بالدعوة يتظاهرون كله ذلك مع هم مث هم،بعض

  ! جماال؟ للصلح
  ]٣/١٩٨ الضعيفة[ 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



٧٠ الردود الشنيعة

  مسألة يف اإلمامة
  
  ". جاهلية ميتة مات زمانه، إمام يعرف ومل مات من"  -
 املطهر ابن على رده يف تيمية ابن اإلسالم شيخ أفاده كما اللفظ ذا له أصل ال

: " خمتصره يف الذهيب احلافظ وقال ،) ٢٧ - ١/٢٦" ( السنة منهاج"  يف لياحل
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قاله ما واهللا":"  املنهاج: " ألصله تبعا) ٢٨ ص" ( املنتقى
  ) .١/٥٢٥( تقدم كما".  هكذا وسلم

 لكن ،) احللي( لـ منهم تقليدا احلديث هذا يتناقلون كتبهم يف والشيعة: قلت
 اهللا روح: املدعو هو فهذا ليضلوهم، املسلمني على يكذب بل يدلس، مبعضه

  ) :١٩٧ ص" ( األسرار كشف: " كتابه يف يقول اخلميين
:.. " يقول النيب عن منقول السنة وأهل الشيعة لدى معروف حديث وهناك" 
  .فذكره

 ترى كما الكثري، الشيء مثله من وله اختالقه، من السنة ألهل عزاه الذي وهذا
) ٤٩٧٥ - ٤٨٨١( من ابتداء"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  من العاشر الد يف
  .له أصل ال بأنه جيزمان تيمية ابن قبله ومن الذهيب رأيت فقد ،

  :بلفظ أصال له أن إىل"  هكذا: " بقوله ويشري
  ". جاهلية ميتة مات بيعة، عنقه يف وليس مات من" 

  ) .٩٨٤" ( حيحةالص"  يف خمرج وهو وغريه، مسلم رواه
  ]٥/٨٧ الضعيفة[ 
  
  

  



٧١ عىل أباطيل الشيعة

  علي رضي اهللا عنه قائد الغر احملجلني
  
 أنه: بثالث علي يف إيل فأوحى وجل؛ عز ريب إىل انتهيت يب؛ أسري ليلة( -

  ) .احملجلني الغر وقائد املتقني، وويل املسلمني، سيد
  موضوع
  ) ٢/ ١٣٧/ ١٢( عساكر وابن ،) ١/ ١٨٩" (الطيوريات" يف السلفي أخرجه

 البن) ١/ ١٥٨/ ٢" (الكبري اجلامع" يف الترمجة حديث السيوطي عزا) : تنبيه(
  .أيضاً عساكر ابن رواه أنه عليه فيستدرك! وحده النجار

 أن بعد -) ١٦٩ ص" (املراجعات" كتابه يف الشيعي احلسني عبد قول وأما
  :-" الكرت" عن نقالً النجار؛ البن عزاه

  "!!السنن أصحاب من وغريه"
 م واملراد ،"السنن" أصحاب من أحد يروه مل فإنه وزور؛ كذب ذافه

 ذلك يفعل وإمنا! ماجه ابن الترمذي، النسائي، داود، أبو": األربعة السنن" أصحاب
  !للحديث وتقوية للقراء، تضليالً

 أما ليوهم آنفاً؛ املذكور احلاكم وحديث احلديث هذا بني فرق أنه ذلك ومن
 ما غاية. أسعد بن اهللا عبد على مداره ألن واحد؛ حديث ماأ واحلقيقة! حديثان

! أبيه مسند من وبعضهم مسنده، من جعله فبعضهم فيه، اختلفوا الرواة أن األمر يف
 الضعيفة. [ املستعان واهللا. رأيت كما صحيحة غري إليه كلها الطرق أن مع
١٠/٥١١[  

  
  

  



٧٢ الردود الشنيعة

  عاىلت اهللا من الرسول مبرتلة اهللا، رسول منمرتلة علي 
  
  ) .بعدي من فيه اختلفوا ما ألميت تبني أنت( -

  موضوع
  )١٢٢/ ٣( احلاكم أخرجه

 الديلمي رواية من) ٢/ ٦١/ ٣" (الكبري اجلامع" يف السيوطي أورده واحلديث؛
  !وحده

 دون إياه، احلاكم تصحيح ونقل ،) ١٧٢" (املراجعات" يف الشيعي عزاه وإليه
 من دون صححه من كالم ينقل الشيعية، اديثهأح يف عادته هي كما له؛ الذهيب نقد

  !ضعفه
  !املسلمني؟ وتوحيد الكلمة مجع يريد من يصنع أهكذا

  :على به يستدل بل ذلك؛ على يقتصر وال
 عما اهللا تعاىل... "!!!  تعاىل اهللا من الرسول مبرتلة اهللا، رسول من علياً أن"
  !كبرياً علواً الظاملون يقول

 هذه نقل إىل يبادر الشيعي فترى التصحيح؛ على حلاكما الذهيب وافق إذا وأما
  . فيها ويغايل بل املوافقة،
  ]١٠/٥١٦ الضعيفة[ 
  
  
  
  
  



٧٣ عىل أباطيل الشيعة

  طاعة علي من طاعة الرسول
  
 فقد علياً أطاع ومن. اهللا عصى فقد عصاين ومن. اهللا أطاع فقد أطاعين من( -
  ) .عصاين فقد علياً عصى ومن. أطاعين

  ضعيف
  )١/ ١٣٩/ ١٢( عساكر وابن ، )١٢١/ ٣( احلاكم أخرجه

  :فقال ؛) ١٧٤ ص" (مراجعاته" يف احلديث هذا الشيعي ذكر) : تنبيه( 
 يف والذهيب ،"املستدرك" من الثالث اجلزء من) ١٢١( ص يف احلاكم أخرجه"
  "!!الشيخني شرط على بصحته منهما كل وصرح ،"تلخيصه" من الصفحة تلك

 نقلته الذي قوهلما على يزيدا مل فإما عليهما؛ مكشوف كذب وهذا: قلت
  :آنفاً عنهما
  "!اإلسناد صحيح"

 آخر حديث إىل هذا احلديث من انتقل الشيعي نظر لعل: أقول أن أود وكنت
 عمالً هذا؛ وددت ،) ١٢١( الصفحة يف شرطهما على والذهيب احلاكم صححه

) للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا ال أن على قوم شنآن جيرمنكم وال: (تعاىل بقوله
 على احلاكم صححه حديث املذكورة الصفحة يف يوجد ال أنه منه منعين ولكن ،

  !!الذهيب وال شرطهما،
 انتقل بصره لعل: فقلت حد؛ أبعد إىل عنه االعتذار يف أتوسع أن أردت إنين بل

 فتح عند واحدة صفحة تشكالن أختها مع أا اعتبار على قبلها، اليت الصفحة إىل
 ولكين سهواً، النقل عند األخرى إىل إحدامها من البصر انتقل افرمب الكتاب؛
! الشيخني  شرط على مصحح حديث أيضاً فيها ليس أختها، كأمر أمرها وجدت



٧٤ الردود الشنيعة

 هذا مثل يف املنصفون يقول فماذا! عمداً وافتراه الشيعي اقترفه مما ذلك أن فتيقنت
  !املؤلف؟

  ) :٤٥ ص( حاشية يف قال هذه؛ مثل أخرى فرية له وجدت مث
 عباس ابن عن" املستدرك" من) ٣( اجلزء من) ٤( صفحة يف احلاكم أخرج"
 بصحته احلاكم صرح وقد احلديث،...  النيب ثوب ولبس نفسه علي شرى: قال
) املستدرك تلخيص( يف الذهيب بذلك واعترف خيرجاه، مل وإن الشيخني شرط على
!!"  

 قول إال جيد مل املذكورات؛ واحلديث واجلزء الصفحة إىل القارىء رجع وإذا
  :احلاكم
  :الذهيب وقول"! خيرجاه ومل اإلسناد صحيح"
  "!صحيح"

 الصفحة فإن وعسى؛ لعل: بقول أيضاً احلديث هذا يف عنه لالعتذار جمال وال
  .الشيخني شرط على مصحح آخر حديث فيهما ليس أيضاً؛ تقابلها واليت املذكورة

 الشيخني؛ شرط على بأنه عليه احلكم من عمين ما هذا عباس ابن إسناد يف إن مث
  .ميمون بن عمرو عن بلج أبو وهو أال

  .الشيخني دون أربعة له أخرج سليم؛ بن حيىي امسه: هذا بلج فأبو
  :حامت أبو وقال! أحد الستة من له خيرج مل حيىي؛ بن كثري أيضاً وفيه

  ".الصدق حمله"
  :زرعة أبو وقال". الثقات" يف حبان ابن وذكره

  ".مناكري عنده: "فقال األزدي وأما". دوقص"
  ]٥٢١/ ١٠ الضعيفة[ 

  



٧٥ عىل أباطيل الشيعة

  علي رضي اهللا عنه سيد الدنيا
  
 حبيب وحبييب حبييب، حبيبك اآلخرة، يف سيد الدنيا، يف سيد أنت! علي يا( -

  ) بعدي أبغضك ملن والويل اهللا، عدو وعدوي عدوي، وعدوك اهللا،
  موضوع
/ ٤( واخلطيب ،) ١٢٨-١٢٧/ ٣( واحلاكم ،) ٢/ ٣٠٨( عدي ابن أخرجه

  ) ١/ ١٣٥-٢/ ١٣٤/ ١٢( عساكر وابن ،) ٤٢-٤١
 رواية من) ١٧٥ ص" (مراجعاته" يف احلديث هذا الشيعي أورد) : تنبيه(

  :وقال احلاكم؛
  "!!الشيخني شرط على وصححه"

 ابن بني جرت اليت املناقشة نقل وإمنا عليه، الذهيب رد - كعادته - ينقل ومل
  :األزهر ابن قول آخرها ويف احلاكم، رواية من هراألز وأيب معني
 معني بن حيىي فصدقه لفظاً، احلديث ذا - واهللا -) الرزاق عبد( فحدثين"

  "!إليه واعتذر
 بصحة التصديق يعين ال معني ابن تصديق أن هو: عليه التنبيه أريد والذي
 عن األزهر أيب حتديث بصحة التصديق وإمنا الشيعي، صنيع تومهه كما احلديث؛

  :بلفظ املتقدمة اخلطيب رواية هذا؛ يؤكد والذي. به الرزاق عبد
. سالمته من وتعجب بكذاب، لست إنك أما: وقال معني؛ بن حيىي فتبسم"
  ".احلديث هذا يف لغريك الذنب: وقال

 ابن عند صحيح غري احلديث أن يف صريح وهو قلته، فيما نص فهذا: قلت
  .معني



٧٦ الردود الشنيعة

 فيها ملا هذه؛ اخلطيب رواية لنقل منصفاً؛ ومتجرداً حقاً، عاملاً الشيعي كان فلو
 لديه كان إن عنه وألجاب ذاته، احلديث من معني ابن ملوقف الواضح البيان من

  !هيهات وهيهات! جواب
  ]٥٢٥/  ١٠ الضعيفة[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٧ عىل أباطيل الشيعة

  علي رضي اهللا عنه هو اهلادي
  
  ] ) .بعدي[ املهتدون دييهت! علي يا بك اهلادي، وعلي املنذر، أنا( -

  موضوع
-٣١٠/ ١( والديلمي ،) ٧٢/ ١٣" (تفسريه" يف الطربي جرير ابن أخرجه

  )١/ ١٥٤/ ١٢( عساكر وابن ،) الفردوس زهر -٣١١
  

 مطهر ابن إمامهم فهذا كتبهم، يف ويتداولونه الشيعة؛ به تلهج مما واحلديث
-٨١ ص" (اإلمامة إثبات يف الكرامة منهاج" أمساه الذي كتابه يف أورده قد احللي
  :قال ؛"الفردوس" رواية من) سامل رشاد حممد الدكتور حتقيق -٨٢

  "!!له والوالية اإلمامة ثبوت يف صريح وهو نعيم، أبو وحنوه"
" األسرار كشف" يف اخلميين مث ،) ٥٥ ص" (مراجعاته" يف احلسني عبد وقلده

  :قال أنه واالفتراء الكذب يف عليهما وزاد ؛) ١٦١ ص(
  "!السنة أهل عند أحاديث سبعة ذلك يف وردت"
  !هريرة أيب إىل احلموي إبراهيم أسنده أنه زعم واحداً حديثاً إال يذكر مل مث

 فإن! يدري نفسه احلميين أظن وال أدري، ال واهللا هذا؟ احلموي إبراهيم فمن
 احلموي، سليمان بن إبراهيم يكون أن فيحتمل السنة؛ أهل من أنه قوله صح

" األعالم"و ،"البهية الفوائد"و ،"الذهب شذرات"و ،"الكامنة الدرر" يف ترجمامل
 كان فإن ،) هـ ٧٣٢( سنة املتوىف احلنفية علماء من فهو هو؛ يكن فإن للزركلي،

 الذي الكتاب يذكر مل فإنه إليه؛ عزوه يف صادقاً وكان اخلميين، عناه الذي هو
  :عنه فقوله. فيه احلديث أسند



٧٨ الردود الشنيعة

 وبني فبينه الثامن، القرن يف كان من يسند كيف إذ مكشوف؛ كذب"! أسند"
  !مفاوز؟ هريرة أيب

! الرواة؟ الكثري النازل اإلسناد هذا مثل قيمة فما فعالً؛ أسنده أنه فرضنا ولو
  !الشريف العلم ذا العارفني عند معلوم هو كما علة؛ من يسلم ما قل مثله فإن

 يتعلقون كالغرقى أم الشيعة؛ هؤالء عن تقدم مما وحنوه العزو هذا من والعربة
 عدة اآلية هذه تفسري يف" املنثور الدر" يف السيوطي ساق فلقد! القمر خبيوط ولو

  !هريرة أيب عن اخلميين حديث فيها وليس روايات؛
 من فيه ما عرفت فقد احللي؛ املطهر ابن به احتج الذي عباس ابن حديث وأما

  !جمتمعة؟ ا فكيف النه؛بط على بعضها تدل اليت العلل،
 احلديث، بطالن من لتتأكد احللي؛ على تيمية ابن اإلسالم شيخ رد اآلن فامسع

  ) :٣٨/ ٤( - اهللا رمحه - قال وضالهلم؛ الشيعة وجهل
  :وجوه من واجلواب"

 وكتاب به، االحتجاج جيوز فال صحته؛ على دليل يقم مل هذا أن: أحدها
 كونه جمرد أن على العلم أهل أمجع كثرية، موضوعات فيه للديلمي" الفردوس"

  .الصحة على تدل ال نعيم أيب رواية وكذلك احلديث، صحة على يدل ال رواه
 ورده تكذيبه فيجب باحلديث، العلم أهل باتفاق موضوع كذب هذا أن: الثاين

." ...  
 كلها لسقتها الكالم يطول أن ولوال تسعة؛ وهي الوجوه؛ بقية ذكر مث

  :قوله هامن ألمهيتها؛
 أمة من اهتدى من كل أن ظاهره ؛"املهتدون يهتدي بك: "قوله أن: اخلامس"
  ! اهتدى فبه حممد



٧٩ عىل أباطيل الشيعة

 كثري خلق - وسلم عليه اهللا صلى - بالنيب آمن قد فإنه بني؛ كذب وهذا
 آمنوا الذين وأكثر واحدة، كلمة علي من يسمعوا ومل اجلنة؛ ودخلوا به واهتدوا

 ملا وكذلك شيء، يف بعلي يهتدوا مل به واهتدوا - لموس عليه اهللا صلى - بالنيب
 كان وغريهم؛ الصحابة من سكنها مبن الناس واهتدى وآمن األمصار فتحت
 يهتدي بك: يقال أن جيوز فكيف شيئاً، علي من يسمعوا مل املسلمني مجاهري

  ! ".املهتدون؟
 - النيب ا املقصود أن: اآلية تفسري يف الصحيح أن السادس؛ الوجه يف ذكر مث
  .اهلادي وهو النذير فهو ؛- وسلم عليه اهللا صلى
 أن يقتضي وهذا ؛) هاد قوم ولكل: (قال ألنه فباطل؛ بعلي تفسريه وأما 
 لكل هادياً علي جيعل فكيف اهلداة، فتتعدد هؤالء، هادي غري هؤالء هادي يكون

  ]٥٣٧/  ١٠  الضعيفة[  واآلخرين؟ األولني من قوم
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٨٠ الردود الشنيعة

  اهللا عنه حجة على األمةعلي رضي 
  
  ) .القيامة يوم أميت على حجة) علياً: يعين( وهذا أنا( -

  موضوع
  ) ٢/ ١٣٩/ ١٢( عساكر وابن ،) ٨٨/ ٢( اخلطيب أخرجه

 رواية من) ١٧٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورده مما واحلديث: قلت 
  :قائالً به حمتجاً بل كعادته، عليه ساكتاً فقط، اخلطيب

 من األمر وصاحب عهده، ويل أنه لوال كالنيب؟ حجة احلسن أبو كوني ومباذا"
  ! ".بعده؟

 الذهيب، النقاد اإلمام بشهادة باطل فاحلديث انقش؛ مث العرش أثبت: له فيقال
 وعشرات احلديث ذا حيتج باله فما شيعياً؛ بصفته عنده حجة ليس هذا كان فإن

 هذا وليس! السنة؟ أهل عند حجة ةاألئم من وأمثاله وهو السنة، أهل على أمثاله
 عندهم، صحيح هو مبا إال صحيح هو مبا إال حيتج ال بأنه ليومههم إنه بل فقط؛

  !املستعان فاهللا. يكذبه والواقع
  ]٥٤١/ ١٠ الضعيفة[  
  
  
  
  
  
  
  



٨١ عىل أباطيل الشيعة

  علي رضي اهللا عنه جامع األنبياء
  

 وإىل فهمه، يف نوح وإىل علمه، يف آدم إىل ينظر أن أراد من( - ٤٩٠٣
 بطشه؛ يف عمران بن موسى وإىل زهده، يف زكريا بن حيىي وإىل حلمه، يف إبراهيم
  ) .طالب أيب بن علي إىل فلينظر

  موضوع
  ) ٢/ ١٤٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  
) ١٧٩ ص( وقال". مراجعاته" يف الشيعي: هذا الترمجة حديث أورد) : تنبيه(

:  
 نقله وقد ،"مسنده" يف بلحن بن أمحد واإلمام ،"صحيحه" يف البيهقي أخرجه"
 من) ٤٤٩ ص( يف أوردها اليت األخبار من الرابع اخلرب يف احلديد أيب ابن عنهما
  ) "!!النهج شرح( من الثاين الد

  ذا معرفة له كان من كل به يقطع له، أصل ال كذب التخريج وهذا: قلت
 يف اهليثمي احلافظ هيورد مل فلماذا ؛"أمحد اإلمام مسند" يف احلديث كان فلو العلم،

 الزوائد" يف وال ،"الصغري" و ،"الكبري جامعه" يف والسيوطي ،"الزوائد جممع"
  !؟"عليه

 له وإمنا ،"الصحيح" باسم كتاب له ليس البيهقي أن: ذلك لك يؤكد ومما
 املقصود أن البني الواضح فمن. وغريمها" واآلثار السنن معرفة" و ،"الكربى السنن"

  .الصحة مبظهر احلديث إظهار هو إمنا ؛التخريج هذا من



٨٢ الردود الشنيعة

/ ١٣" (البداية" يف كثري ابن قال كما غال؛ شيعي معتزيل احلديد أيب وابن
 كما عنه، بالناقل يوثق ال كما الباب، هذا يف سيما ال بنقله؛ يوثق فال ،) ١٩٩
  !!األمثلة من مضى فيما لك قدمنا
  ] ٥٤٨/  ١٠ الضعيفة[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٣ عىل أباطيل الشيعة

  ي رضي اهللا عنه السبعةخصال عل
  
 أول أنت: القيامة يوم أحد فيهن حياجك ال خصال، سبع لك! علي يا( -

 بالرعية، وأرأفهم اهللا، بأمر وأقومهم اهللا، بعهد وأوفاهم إمياناً، باهللا املؤمنني
  ) .القيامة يوم مزيةً وأعظمهم بالقضية، وأعلمهم بالسوية، وأقسمهم

  موضوع
  )٦٦/ ١( نعيم أبو أخرجه

  
 اليت وزيادة؛ األربعني أحاديثه الشيعي احلسني عبد ختم احلديث؛ ذا) : تنبيه(
 السنن من حديثاً أربعون: (عنوان حتت) ٤٧( املراجعة": مراجعاته" يف ساقها
  :بقوله ختمها مث) ! للنصوص املؤيدة
 املتناصرة املتضافرة السنن هذه أمثال من استقصاؤه املقام يسع ال ما إىل"
 صلى - اهللا رسول ثاين علياً أن هو واحد؛ معىن على الداللة على كلها اعهاباجتم

 عليه اهللا صلى - النيب بعد الزعامة من عليها له وأن املة، هذه يف - وسلم عليه اهللا
 معناها، يف املتواترة السنن من فهي ،- وسلم عليه اهللا صلى - له كان ما - وسلم
  "!!لفظها يتواتر مل وإن

  :- وحده تعاىل باهللا مستعيناً - وأقول
 ليس أحاديث، أربعة سوى الثابتة األحاديث من ساقها اليت األربعني يف ليس

  :علي حديث إال اللهم واحد؛ حديث الشيخان أخرجه مما فيها
 إال يبغضين وال مؤمن، إال حيبين ال: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب لعهد إنه
  .مسلم أخرجه فإنه...  منافق



٨٤ الردود الشنيعة

 الذي املعىن على مطلقاً تدل ال وكلها! فقط حسن األربعة؛ من آخر ثوحدي
  !الشيعي ذكره

 - النيب عن الرباء، حديث اآلخر؛ حديثه مثل إال هذا مسلم حديث مثل وما
  :األنصار يف قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى
  )١(".منافق إال يبغضهم وال مؤمن، إال حيبهم ال"

 ال مبا بيانه سبق كما موضوع وأكثرها شيء، منها يصح ال األحاديث وبقية
 هذا إىل وانتهاء ،) ٤٨٨٢( رقم احلديث من ابتداًء وهي آخر، كتاب يف تراه

 خرجتها كنت األربعني من أخرى وجمموعة حديثاً،) ٣١( وجمموعها احلديث،
  ) .٢٩٥٥ ،٢٣١٠ ،٢٢٩٥ ،٣٥٥،٣٥٧ ،٣٥٣( برقم قدمياً
  ]٥٧٢/ ١٠ الضعيفة[  
  
  
  
  
  

  

                                                        

 حب باب وسلم، عليه اهللا صلى النيب أصحاب فضائل يف ٨٧/  ٧ البخاري رواه )١(
 اهللا رضي وعلي األنصار حب أن على الدليل باب اإلميان، يف) ٧٥( رقم ومسلم األنصار،

 اإلميان من عنهم



٨٥ عىل أباطيل الشيعة

  يةآية الوال
  
 اهللا وليكم إمنا: (- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على اآلية هذه نزلت( -

 فخرج ،) راكعون وهم الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله
 راكع بني يصلون والناس املسجد؛ ودخل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 هذا إال ال؛: فقال شيئاً؟ أحد أعطاك! سائل يا: قال سائل، فإذا يصلي؛ وقائم

  ) .خامتاً أعطاين - لعلي - الراكع
  منكر

/ ١٥٣/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٠٢ ص" (احلديث علوم" يف احلاكم أخرجه
٢(  

  
  :أمور لذلك ويشهد: قلت

 بين يهود من تربأ ملا الصامت بن عبادة يف نزلت اآلية أن ثبت أنه: األول
  .وحلفهم قينقاع

  .حسن أحدمها عنه؛ بإسنادين) ١٨٦/ ٦( يرجر ابن أخرجه
 عبد عن) ١٨٥/ ٣" (احللية" يف نعيم وأبو أيضاً، جرير ابن أخرجه ما: الثاين

  :قال سليمان أيب بن امللك
 اآلية؛... )  اهللا وليكم إمنا: (وجل عز قوله عن علي بن حممد جعفر أبا سألت

 - حممد أصحاب: قال: نعيم أيب ولفظ) (آمنوا الذين: (قال آمنوا؟ الذين من: قلنا
 علي: قال! طالب؟ أيب بن علي يف نزلت أا بلغنا: قلنا) . - وسلم عليه اهللا صلى

  .آمنوا الذين من
  .صحيح وإسناده



٨٦ الردود الشنيعة

 مبعرفة الناس أوىل لكان خاصة؛ عنه اهللا رضي علي يف نزلت اآلية أن فلو: قلت
  !بذلك عنده علم ال هعن اهللا رضي الباقر جعفر أبو فهذا وذريته، بيته أهل ذلك

  !به عندهم علم ال ما بأئمتهم يلصقون الشيعة أن على الكثرية األدلة من وهذا
. خاضعون: أي ؛) راكعون وهو: (اآلية آخر يف تعاىل قوله معىن أن: الثالث

 عقب -) ٥١٤/ ٣" (احمليط البحر: "تفسريه يف الغرناطي حيان ابن العالمة قال
  :- اآلية

 يداوم ال املنافق ألن املنافق؛ من اإلميان اخلالص املؤمن ا ميز أوصاف هذه"
 ،) كساىل قاموا الصالة إىل قاموا وإذا: (تعاىل قال الزكاة، على وال الصالة، على
 من اآلية هذه نزول وقت الصحابة كانت وملا) . اخلري على أشحة: (تعاىل وقال

 تعاىل هللا باخلضوع متصفني كانوا احلالتني كلتا ويف الزكاة، ومؤيت الصالة مقيمي
 ال اخلضوع، ظاهره هنا والركوع. اجلليلة األوصاف ذه اآلية نزلت له؛ والتذلل

  ".الصالة يف اليت اهليئة
  :كثري ابن احلافظ قول ويؤيده: قلت

 موضع يف اجلملة هذه أن الناس بعض توهم فقد ؛) راكعون وهم: (قوله وأما"
 كذلك؛ هذا كان ولو! ركوعهم حال يف: أي ؛) الزكاة ويؤتون: (قوله من احلال
 األمر وليس! ممدوح ألنه غريه؛ من أفضل الركوع حال يف الزكاة دفع لكان

  ".الفتوى أئمة من نعلمه ممن العلماء من أحد عند كذلك
  ) :٣٦: ص( كتابه يف الشيعي قال) : تنبيه(

 على - األشاعرة أئمة من وهو القوشجي، به اعترف كما - املفسرون أمجع"
 النسائي وأخرج. الصالة يف راكعاً تصدق حني علي على نزلت إمنا اآلية هذه أن
 أيضاً فيه نزوهلا وأخرج. سالم بن اهللا عبد عن: علي يف نزوهلا" (!) صحيحه" يف

  "!!املائدة سورة تفسريه يف" الستة الصحاح بني اجلمع" صاحب



٨٧ عىل أباطيل الشيعة

  :أكاذيب - صغره على - الكالم هذا يف: قلت
 إليه عزا من القائل كان سواء باطل؛... "  املفسرون أمجع: "قوله: أوالً

 يف نزوهلا - الرواية حيث من - األرجح أن سبق وقد كيف! غريه أو به االعتراف
 راداً) ٣٣٠/ ٢( اآللوسي احملقق حكاها أخرى أقوال وهناك! الصامت؟ بن عبادة

 جرير ابن املفسرين مإما اخلالف حكى وقد ذلك يصح وكيف. املزعوم اإلمجاع ا
  !تقدم؟ كما كثري وابن حيان ابن خالفه ورجح! الطربي؟
 يف النسائي خيرجه مل فإنه أيضاً؛ كذب! إخل... "  النسائي وأخرج: "قوله: ثانياً

 يف وال ،"الكربى سننه" يف وال ،"الصغرى سننه" يف ال املعروفة، كتبه من كتاب أي
 ساقوا الذين إليه يعزه ومل صحيحاً، لعزوا هذا يكون أن ميكن وكيف ،"اخلصائص"

 السنة، كتب من املعروفة مصادرها إىل وعزوها وخرجوها احلديث هذا روايات
  !وغريمها؟ والسيوطي كثري ابن كاحلافظني

 بن اهللا عبد مسند يف مطلقاً احلديث يورد مل املزي احلافظ أن ذلك على زد
  !للنسائي" الكربى السنن" على فيه يعتمد وهو ؛"أطرافه" من سالم

  "!الصغرى السنن" على فيه واعتماده". ذخائره" يف النابلسي وال
  !بنفسي راجعته فقد ؛"اخلصائص" وأما
 العلم هذا يف املبتدئني فإن املكشوفة؛ أكاذيبه من"!! صحيحه يف: "قوله: ثالثاً
 الظن وغالب ،"الصحيح" بـ يعرف كتاب له ليس النسائي أن يعلمون الشريف

) ! الوسيلة تربر الغاية( باب أو ،) التقية( باب من الكذب هذا يستحلون لشيعةا أن
 عنده؛ مطرد وذلك القراء، عامة لتضليل املكشوف؛ الكذب إباحة يف أدخلهم وقد
  ) :٩٨ ص( املنذر بن علي ترمجة يف قال رأيته فقد

  ) "!الصحيح( يف حبديثه النسائي احتج"



٨٨ الردود الشنيعة

 ص( يقول فهو إفراداً، وتارة مجعاً، تارة ؛"ةاألربع السنن" سائر يف ذلك وطرد
٥٠: (  

  "!الستة صحاحهم وتلك"
  ) .٥٤ ص( يف وحنوه
  :وقال والترمذي؛ داود أبا وذكر

  ) .٥٥،٥٧،٩٥،١١٦ ص) "! (صحيحيهما( يف"
  :وقال داود؛ وأبا النسائي وذكر

  ) .٥٩ ص) "! (صحيحيهما( فراجع"
 يف الترمذي به احتجو) : "١١١ ص( احلارث بن نفيع ترمة يف ويقول

  ) "!صحيحه(
  :قوله وهو آخر؛ افتراء هذا ويف: قلت

  :فيه القائل وهو كيف عليه؛ كذب فهذا"! الترمذي به احتج"
  :قال الرب عبد ابن أن وفيه! ؟"التهذيب" يف كما ؛"احلديث يف يضعف"
  "!عنه الرواية ترك على وأمجعوا بعضهم، وكذبه ضعفه، على أمجعوا"

 إطالقه أمام ليهون" األربعة السنن" من كل على" الصحيح" ماس إطالقه وإن
) ! ٤٩٠٣( احلديث حتت ذلك على التنبيه فراجع"! البيهقي سنن" على االسم هذا

  !عليهم والتدجيل املخالفني على الكذب تستحل ال سنياً جعلك أن اهللا وامحد
" ... الستة الصحاح بني اجلمع" صاحب أيضاً فيه نزوهلا وأخرج: "قوله: رابعاً

!"  
 كذب وهذا"! األصول جامع" بـ املسمى األثري ابن كتاب: به يعين: قلت

 ليس واحلديث خيرجه وكيف املواطن، من غريه يف وال هناك، خيرجه مل فإنه عليه؛



٨٩ عىل أباطيل الشيعة

 مالك،: وهم كتابه، يف أحاديثهم مجع الذين الستة أحد يروه مل ألنه! شرطه؟ من
  !ماجه ابن حاشا ؛"األربعة السنن" وأصحاب والشيخان،

  "!مراجعاته" من) ١٦٠( الصفحة يف: املذكورة أكاذيبه كرر رأيته مث
  ) .٤٩٥٨( برقم مطوالً لفظها يأيت ساقطة، أخرى طريق وللحديث

 ويف فيها، إمامه فهو فريته، يف احلسني عبد سبق قد احللي املطهر ابن رأيت مث
 ص" (اإلمامة إثبات يف الكرامة منهاج" كتابه يف قال فقد يأيت؛ كما فراه من كثري
 وهم: (.. اآلية هذه ذكر وقد -) سامل رشاد حممود الدكتور حتقيق - ٧٤

  ... "!! السالم عليه علي يف نزلت أا على أمجعوا وقد:"-) راكعون
 رواية من ذكره الترمجة، حديث من أنكر آخر بلفظ مطوالً احلديث ساق مث
  ) .٤٩٥٨( برقم وسيأيت) ! ١٥٨ ص( اخلميين وتبعه! ذر أيب عن الثعليب

 تسعة بلغت كثرية؛ وجوه من هذا استدالله تيمية ابن اإلسالم شيخ أبطل وقد
 احلافظ وأقره -) ٤/ ٤( اهللا رمحه قال منها، الثاين الوجه هنا يهمنا وجهاً، عشر

  :-) ٤١٩ ص" (منه املنتقى" يف الذهيب
 أهل بل الكاذبة، الدعاوى أعظم من": علي يف نزلت أا أمجعوا قد: "قوله"
 الكذب من احلديث وأن خبصوصه، علي يف ترتل مل أا على بالنقل العلم

 وفيه ليل، حاطب وكان املوضوعات؛ من طائفة فيه" الثعليب تفسري" وأن املوضوع،
 من نعفيك مث. األحاديث من والسقيم بالصحيح له خربة ال ولكن ودين خري

 فيه واه، الثعليب عن أوردته وما. صحيح احدو بسند ونطالبك اإلمجاع دعوى
  ... ". متهمون رجال
  :فقال الرواية؛ هذه كذب على يدل ما اآلية يف أن اإلسالم شيخ ذكر مث
 ذلك يكون أن لوجب الركوع؛ حالة يف الزكاة يؤيت أن باآلية املراد كان لو"
 مث! واحلسني احلسن ىليتو فال فقط، علياً إال املسلم يتوىل ال وأن املواالة، يف شرطاً



٩٠ الردود الشنيعة

 يثىن فال وأيضاً. فرد واحد على تصدق فال مجع، صيغة... )  يقيمون الذين: (قوله
 مستحباً؛ كان ولو مبستحب، ليس الصالة يف ذلك وفعل مبحمود، إال املرء على
 يف وإن فعله، علي ولكرر عليه وخلص ،- وسلم عليه اهللا صلى - الرسول لفعله

! الركوع؟ حال يف يتصدقون الذين إال لكم ويل ال: يقال فكيف لشغالً، الصالة
  .كالمه إخل... " 

 اإلطالة ولوال غريه، عند يوجد ال ما الشيخ علم من فيه جداً، هام وهو
  .ملخصاً األقل على أو حبذافريه؛ لنقلته الصدد؛ عن واخلروج
 ذاك ادعى أن بعد - أنه: القراء وإاماته احلسني عبد تضليالت من وإن
  :بقوله أتبعه - الكاذب اإلمجاع

  "!األشاعرة أئمة من وهو القوشجي؛ به اعترف كما" ... 
  كان؟ عصر أي ويف القوشجي؟ هذا فمن
 ةسن كانت وفاته أن: فيه وجدت للزركلي؛" األعالم" كتاب إىل رجعت إذا

 وهي فيها، مصادره وذكر... !  احلنفية فقهاء من رياضي، فلكي وأنه ،) ٨٧٩(
  .سبعة
 ؛- عنه احلسني عبد نقل صح إن - الفقيه هذا مثل من االعتراف هذا قيمة ماف
 يف هو مث وإمجاعهم، واختالفهم العلماء، بأقوال العارفني من بأنه يوصف مل وهو

  !اهلجري؟ التاسع القرن
! احلسني عبد زعم كما أشعرياً وليس تريدي، ما أنه يعين حنفياً؛ وكونه هذا؛

 من مبلغه ذلك أم يعقوب؟ نفس يف لغاية ؛"األشاعرة مةأئ من: "قوله كان فهل
  !العلم؟

  :الباطل ذر أيب حديث يدي بني فقال ؛! قرون هلا أخرى كذبة اخلميين وزاد



٩١ عىل أباطيل الشيعة

 اآلية هذه بأن - السنة أهل أحاديث من - حديثاً وعشرين أربعة يف جاء وقد"
 أهل اذكره اليت األحاديث تلك من واحدة هنا ننقل طالب، أيب بن علي يف

  "!!السنة
 تيمية ابن كالم من - علمت وقد آنفاً، إليه املشار ذر أيب حديث ذكر مث

 كان إن األخرى؛ األحاديث تلك عليها فقس املوضوع؛ الكذب من أنه - والذهيب
  ]٥٨٢/ ١٠ الضعيفة! [ وجود هلا

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



٩٢ الردود الشنيعة

  يوم غدير خم
  
 غدير يوم ،) كرب من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: (اآلية هذه نزلت( -

  ) .طالب أيب بن علي يف) خم(
  موضوع
  )٢/ ١١٩/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٥٠ ص( الواحدي أخرجه
 عنه، اهللا رضي علي إمامة على الشيعة به احتجت مما املوضوع احلديث وهذا

 وال شرع عليها يدل ال مبعان وتفسريها اآليات بتأويل تارة ذلك؛ يف يتفننون وهم
 بل بذلك؛ يكتفون وال. واملوضوعة الواهية باألحاديث اجباالحتج وتارة عقل،

 أصحاب" إىل حديثهم يعزون فتارة األكاذيب؛ مبختلف السنة أهل على ويكذبون
 يكون وال ،- تقدم كما ماجه؛ وابن والنسائي والترمذي داود أبو: وهم -" السنن

 املتقدمني احلديثني يف الشيعي احلسني عبد املدعو صنع كما! أحدهم رواه احلديث
: بـ" السنن" فيسمون أخرى؛ كذبة ذلك إىل يضمون وقد) . ٤٨٨٩،٤٩٥١(
  .هذا قبل الذي احلديث يف بيانه تقدم كما ؛"الصحاح"

 احلديث حتت بعضها على التنبيه سبق متنوعة أخرى أكاذيب هذا وللعبد
)٤٨٩٢. (  

  :احلديث هذا يف) ٥٧ ص" (مراجعاته" يف قوله ذلك ومن
  ... "! الواحدي كاإلمام ؛"السنن" أصحاب من احدو غري أخرجه"

 عندنا؛" السنن" أصحاب من ليس الواحدي فإن أيضاً؛ أكاذيبه من وهذا: قلت
 يف يلتزم ال السنة؛ أهل من مفسر هو وإمنا آنفاً، ذلك إىل اإلشارة تقدمت كما

 حديثاً إليه عزا فمن السابق، احلديث يف بيانه تقدم كما الصحيحة األحاديث روايته
 عشرات ويف هنا الشيعي فعل كما - صحيح حديث أنه بذلك القراء مومهاً



٩٣ عىل أباطيل الشيعة

 أو شك بال الكذابني املدلسني من فهو ؛- ويأيت تقدم كما األخرى، األحاديث
  .احلديث هذا يف الواحدي إسناد حال عرفت وقد! ريب

 بفرية فجاء الزمان، هذا مخيين - واالفتراء الكذب يف - سننه على جرى وقد
 فضيحة" بـ يسمى أن به وحري -" األسرار كشف" كتابه يف فزعم أخرى؛
 عنهم يعلمها ال الشيعة عقائد من كثرية فضائح عن فعالً فيه كشف فقد ؛"األشرار

  :املذكور كتابه من) ١٤٩ ص( اخلميين قال ؛- سترى كما السنة أهل من كثري
 واتفاق السنة أهل باعتراف - نزلت) املتقدمة العصمة آية( اآلية هذه إن"

  "!!طالب أيب بن علي إمامة بشأن) خم( غدير يف - الشيعة
 هو ما على اتفقوا قد ألم هنا؛ يهمنا ال الشيعة اتفاق من ذكره وما: قلت

 أيضاً أكاذيبه من فإنه ؛"السنة أهل اعتراف" من زعمه فيما البحث وإمنا! منه أضل
 منهاج" كتابه يف احللي املطهر ابن كذل يف وإمامه! كتابه ا يطفح اليت الكثرية
 إىل سبقتهم فقد احلسني؛ عبد خلفه من يركض الذي" اإلمامة إثبات يف الكرامة

 من) ٧٥ ص( قال قبله، الذي احلديث يف أحدها تقدم منها، أكثر وإىل الفرية، هذه
  ":منهاجه"

  "!السالم عليه علي يف نزوهلا على اتفقوا"
  :- الذهيب وتبعه -) ١٤/ ٢" (السنة منهاج" يف هعلي الرد يف تيمية ابن فقال

 وهم الزكاة ويؤتون: (.. السابقة اآلية يف قاله مما وفرية كذباً أعظم هذا"
... "  يقولون ما يدرون الذين العلماء من أحد ذاك وال هذا يقل فلم ؛) راكعون

 عالتوس شاء من فلرياجعها مهمة، متينة أربعة أجوية يف املفصل؛ كالمه إخل
  .والتفصيل
 أن: االتفاق من ادعوه فيما افترائهم على املنصف الباحث يدل مما وإن

 التفسري يف الواردة لآلثار املفسرين أمجع من كونه مع -" املنثور الدر" يف السيوطي



٩٤ الردود الشنيعة

 اآلية هذه حتت يذكر مل - ضعيفها من صحيحهما متييز دون هلل؛ حشراً وأكثرهم
 ابن رواية من حنوه آخر وحديث! وهاءه فتعر وقد هذا؛ سعيد أيب حديث غري

 الشيعة وضع من أنه وواضح ،- كعادته - عنه سكت مسعود، ابن عن مردويه
 يدل ومرسلة، موصولة كثرية أحاديث السيوطي ذكر مث! سياقه من يتبني كما

 هلل ليس عامة، وأا اآلية، نزول يف) خم( وغدير علي ذكر بطالن على جمموعها
 ساقها اليت األحاديث هذه كل مع - يقال فكيف بعيد، وال قريب من يعلي عالقة

  !الكرب إلحدى إا تاهللا! علي؟ يف نزلت اآلية إن: - السيوطي
 الباطل احلديث هذا ليطابق - القرآن حيرفون الشيعة أن للقراء يؤكد مما وإن
 من يعصمك واهللا: (تعاىل قوله أن: -) خم( غدير يوم نزلت اآلية بأن املصرح

 الطرق، بشىت وقتله الدعوة، من منعه حاولوا الذين املشركني يعين إمنا ؛) الناس
  :الشافعي قال كما

  ".إليك أنزل ما تبلغ حىت يقتلوك أن قتلهم من يعصمك"
  ) .١٨٥/ ٢" (الدالئل" يف البيهقي عنه رواه

 إىل طريقه يف الوداع حجة بعد كان ألنه الغدير؛ يوم وجود هلم يكن مل فهؤالء
 وهو - وسلم عليه اهللا صلى - حجته قبل اآلية نزلت وإمنا! معلوم هو كما ملدينةا

 اإلشارة سبقت اليت الكثرية األحاديث تدل كما املشركني؛ جياهد يزال ال املدينة يف
  .التخريج هذا أول يف إليه املشار هريرة أيب حديث ومنها قريباً، إليها

 إن: الشيعة قول وبطالن ديث،احل بطالن من تأكدت فإنك هذا؛ عرفت إذا
 كانوا الذين - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب اآلية يف) الناس( بـ املقصود

! الصحابة وكبار وعثمان وعمر بكر أبو عندهم املقصود بل! الغدير يوم يف معه
 هو علياً أن) : (ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: (عندهم اآلية معىن ألن



٩٥ عىل أباطيل الشيعة

 كأيب) : الناس من يعصمك واهللا رسالته بلغت فما تفعل مل وإن) (بعدك من فةاخللي
  !وغريه بكر

 كتبهم، يف به يصرحون يكادون ما هو بل عليهم، تقوالً هذا نقول ال وحنن
 احلقيقة هذه يكشف أن وتعاىل تربك اهللا ويشاء! أمرهم ينفضح أن من خوفهم لوال
 املزعومة، اإلسالمية وبدولته به املغرورين على قائمة اهللا حجة ليكون اخلميين؛ بقلم
: آية بذكر أتبعها وقد العصمة؛ آية يف املتقدمة فريته عقب - اخلميين قال فقد

  ) :١٥٠ ص( قال ؛-) دينكم لكم أكملت اليوم(
 رمزاً؛ ولو عليه الصالة دون كذا( حممداً بأن وواضح الوداع، حجة يف نزلت"

. أحكام من عنده ما كل أبلغ قد الوقت ذلك حىت كان!) كثرياً منه هذا ويتكرر
  .اإلمامة خيص التبليغ هذا أن ذلك من يتضح إذاً

 ألن إليه؛ أنزل ما يبلغ أن منه يريد) : الناس من يعصمك واهللا: (تعاىل وقوله
  .والتحفظ التخوف من خالية األخرى األحكام

 كان) كذا( النيب أن - واألحاديث األدلة هذه جمموع من - يتضح وهكذا
 يعلم واألخبار التواريخ إىل يعود ومن. اإلمامة إىل الدعوة بشأن الناس من متهيباً

 فكان حبمايته، ووعده يبلغ، بأن أمره اهللا أن إال يبه؛ يف حمقاً كان) كذا( النيب بأن
 يسمح مل املناوىء احلزب أن إال األخري؛ نفسه حىت ذلك يف اجلهود وبذل بلغ أن

  "!!األمر بإجناز
 صدورهم ختفي وما أفواههم من البغضاء بدت قد( ،) بأفواههم قوهلم ذلك(
  ]٥٨٩/ ١٠ الضعيفة) !! [ أكرب

  
  
  



٩٦ الردود الشنيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



٩٧ عىل أباطيل الشيعة

  قوله تعاىل الرد على اخلوميين يف تفسري
  ... ) دينكم لكم أكملت اليوم(

  
 له فنادى ،) خم( بغدير علياً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول نصب ملا( -

 وأمتمت دينكم لكم أكملت اليوم: (اآلية ذه السالم عليه جربيل هبط بالوالية؛
  )) .ديناً اإلسالم لكم ورضيت نعميت عليكم

  موضوع
  ) ٢/ ١١٩/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
  ) :٣٨ ص( الشيعي فقول

 اهللا صلى - اهللا رسول إىل املرفوعة بأسانيدهم أحاديث السنة أهل وأخرج"
  "!املعىن هذا يف ةصرحي ؛- وسلم عليه

 ص( اخلميين عليه وتبعه - به تغتر فال الكثرية؛ تدليساته أو أكاذيبه من فهو
  ) :٣٨ ص( قال أنه: ذلك على األمثلة ومن! -) ١٥٦
 رسول ا وصادر عالنية، يتهم وال جحد مبن يومئذ ربك فعل كيف تر أمل"

 عندك من احلق هو هذا كان إن! اللهم: فقال جهرة، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 سجيل من حبجر اهللا فرماه. أليم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر
. واقع بعذاب سائل سأل: (احلال تلك يف وأنزل الفيل، بأصحاب قبل من فعل كما

  :احلاشية يف خترجيه يف وقال! "! ؟) دافع له ليس للكافرين
 وأخرجها. مفصلة الفضيلة هذه" الكبري تفسريه" يف الثعليب اإلمام أخرج"

 جزئه من) ٥٠٢( صفحة فراجع ،"املستدرك" من) املعارج( تفسري يف احلاكم
  "!!الثاين

  ) !١٥٧ ص( اخلميين حنوه وذكره



٩٨ الردود الشنيعة

  :يأيت ما فيها فإذا ؛"املستدرك" من املذكورة الصفحة إىل فرجعت"  قلت
 اهللا من. دافع له ليس للكافرين. واقع بعذاب سائل سأل: (جبري بن سعيد عن"
: قال كلدة؛ بن احلارث بن النضر هو: سائل سأل. الدرجات: ذي) : املعارج ذي

  ".السماء من حجارة علينا فأمطر عندك؛ من احلق هو هذا كان إن! اللهم
 البيت، وأهل لعلي فيه ذكر ال أنه ترى وأنت ؛"املستدرك" يف جاء ما كل هذا

 األقل على فهو التخريج؛ يف مكشوفاً كذباً هذا يكن مل فإن! مطلقاً لواليتهم وال
  .خبيث تدليس
/ ٦" (الدر" يف كما مبكة؛ نزلت إمنا) سأل( وسورة ذلك؛ يصح كيف مث
 يف فاطمة تزوج إمنا علياً ألن البيت؛ ألهل - يومئذ - وجود وال ،! ؟) ٢٦٣
  !!معروف هو كما اهلجرة بعد املدينة

 يف - للثعليب عزاها اليت القصة هذه بطالن يف التفصيل زيادة شئت إن - وانظر
 وقابل ،) ١٥-١٠/ ٤( الشيعي احللي املطهر ابن على تيمية ابن اإلسالم شيخ رد

 اختصرها؛ هذا أن جتد احلسني؛ عبد برواية - أيضاً للثعليب عزاها وقد - روايته
  !بطالا على يدل ملا ستراً

-١٥٤ ص( بقوله إياه اًمتبني الباطل احلديث هذا إىل اخلميين أشار وقد هذا؛
١٥٥: (  
 الوداع، حجة بعد نزلت... )  دينكم لكم أكملت اليوم: (اآلية هذا إن"

  "!السنة وأهل الشيعة من بشهادة وذلك إماماً، املؤمنني أمري تنصيب وعقب
 - اهللا رسول على الكذب على - سلفهم عن خلفاً - الشيعة يتتابع وهكذا

  .حياء أو ورع دومنا! املسلمني على ءواالفترا ،- وسلم عليه اهللا صلى
 بعد نزلت اآلية أن يقرر هنا أنه: القراء على وتدليسه اخلميين تالعب ومن

  :يقول) ١٥٠ ص( ويف الوداع؛ حجة



٩٩ عىل أباطيل الشيعة

  .السابق احلديث آخر يف نقله تقدم وقد"! الوداع حجة يف نزلت"
 دأعتق وال. تقدم كما الصحيحة لألحاديث املطابق الصحيح هو القول وهذا

 الضعيفة! [ تقية أو تدليساً إال السنة أهل عليه ملا املوافق القول هذا قال اخلميين أن
٥٩٥/  ١٠[  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٠٠ الردود الشنيعة

  الطعن يف معاوية رضي اهللا عنه
  
  ) .فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( -

  موضوع
/ ١٦" (التاريخ" يف عساكر ابن وعنه ،) ١/ ٣٠٩ ق( عدي ابن أخرجه

  . اخلدري سعيد أيب حديث من) . ١/ ٣٦٢
) ٨٩ ص( حاشية يف" املراجعات" يف الشيعي اعتمده مما احلديث وهذا: قلت

 السنة، أهل من استنكاره إىل أشار من على بالطعن مشرياً معاوية، على الطعن يف
 معاوية رأوا الذين الصحابة بكل الطعن من عليه االعتماد يستلزمه ما متجاهالً

 اهلوى من تعاىل باهللا فنعوذ ،- وسلم عليه اهللا صلى - منربه على خيطب
  ]١٠/٦١١ الضعيفة!! [ واخلذالن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠١ عىل أباطيل الشيعة

  أول من يدخل اجلنة علي رضي اهللا عنه
  
  
 خلف وذرارينا واحلسني، واحلسن وأنت أنا: اجلنة يدخلون أربعة أول إن( -

  .) مشائلنا وعن إمياننا عن وشيعتنا ذرارينا، خلف وأزواجنا ظهورنا،
  موضوع
  )٢/ ٤٨/ ١" (الكبري" يف الطرباين أخرجه

 - احلديث هذا يف املذكورة اخلالفة أن على جمموعها يدل الطرق فهذه: قلت
 عليه اهللا صلى - أهله يف خاصة خالفة هي إمنا - هنا نذكره مل مما غريه يف وكذا
  .وعشريته - وسلم

  :- املتقدمة الطرق عقب - فقال كثري؛ ابن اإلمام ذلك بيان أحسن وقد
 صلى - سؤاله ومعىن عنه، اهللا رضي علي عن احلديث هلذا متعددة طرق فهذه"

 إن: يعين أهله، يف وخيلفوه دينه عنه يقضوا أن وأوالدهم ألعمامه - وسلم عليه اهللا
: تعاىل اهللا أنزل فلما يقتل، أن اإلنذار بأعباء قام إذا خشي كأنه اهللا؛ سبيل يف قتل

 واهللا رسالته بلغت فما تفعل مل وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا(
: اآلية هذه نزلت حىت حيرس أوالً وكان. أمن ذلك فعند ؛) الناس من يعصمك

 إمياناً أشد - ذاك إذ - هاشم بين يف أحد يكن ومل ،) الناس من يعصمك واهللا(
 عنه، اهللا رضي علي من - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا لرسول وتصديقاً وإيقاناً
 كان مث ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول منهم طلب ما التزام إىل بدرهم وهلذا
 قريش لبطون وإنذاره الصفا، على جهرة الناس دعاؤه - أعلم واهللا - هذا بعد

 على باألدىن لينبه وبناته وعماته أعمامه من مسى من مسى حىت وخصوصاً؛ عموماً
  ".مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي واهللا ذير،ن أنا إمنا: أي األعلى؛



١٠٢ الردود الشنيعة

 قد -) ١٢٥-١٢٣ ص" (املراجعات" كتابه يف - الشيعي أن اعلم) : تنبيه(
 تبعه مث! بعينه الكذب هي فاحشة؛ تدليسات احلديث هذا حول - كعادته - دلس
  :البيان وإليك) ! ١٧٥-١٧٣ ص" (األسرار كشف" يف اخلميين ذلك على

  :يف الترمجة حديث أن زعم: أوالً
 أو الصحاح، كتب به أراد سواًء كذب؛ فهذا"! املأثورة السنن صحاح"

  .رأيت كما هذه؛ وال هذه يف ليس احلديث فإن الصحاح؛ األحاديث
 الثالثة املواضع يف أمحد اإلمام منهم األئمة، من جلماعة احلديث عزا: ثانياً
 إليها،و املشار حةالصف يف" اخلصائص" يف والنسائي ،"املسند" من املتقدمة

! بعينه احلديث فيها املصادر هذه أن مومهاً املتقدمة، الصفحة يف" احلاكم مستدرك"
  ) :١٢٥ ص( فقال صرح بل

  "!النص هذا يتضمن عباس ابن حديث إن"
  .املستعان فاهللا. التخريج هذا من واضحاً لك يظهر كما وافتراء؛ زور وهذا
  !يستحق مبا اهللا عامله"! صحيحه" يف هروا مسلماً أن احلاشي يف ذكر: ثالثاً

  !!كتابه يف البخاري أخرجه أنه القارىء أوهم) ١٣٣ ص( يف رأيته مث
  ) :١٢٧ ص( قال: رابعاً

  "!!احملققني أعالم من واحد غري صححه وقد"
  .تقدم كما الترمجة لفظ بغري هو إمنا صححوه؛ الذين فإن ظاهر؛ كذب وهذا

  :قال مث: خامساً
 م احتج الذين األثبات الثقات طريق من ثبوته يحهتصح يف وحسبك"

 جتده ؛"أمحد مسند" من األول اجلزء من) ١١١ ص( ودونك الصحاح، أصحاب
 عباد عن املنهال عن األعمش عن شريك عن عامر بن أسود عن احلديث هذا خيرج



١٠٣ عىل أباطيل الشيعة

 عند حجة السند هذا سلسلة من واحد وكل. مرفوعاً علي عن األسدي اهللا عبد بن
  "!!الصحاح رجال من وكلهم م،اخلص

 يف قال وكذلك"! صحيحهما" يف مسلم به احتج شريكاً أن احلاشية يف وذكر
  ) .٧٩ ص(

 القرشي العوام بن الزبري بن اهللا عبد بن عباد" هو األسدي اهللا عبد بن عباد وأن
  ... "!! وعائشة أمساء مسع ،"صحيحيهما" يف ومسلم البخاري به احتج األسدي؛
 وهاك الرجال؛ بتراجم العارفني على خيفى ال ما الكذب من هذا ويف: قلت

  :البيان
  !القاضي اهللا عبد ابن وهو...  بشريك احتج مسلماً بأن قوله: األول

 ترمجته، يف بذلك صرحوا كما متابعة؛ له روى وإمنا به؛ حيتج مل مسلماً فإن
" امليزان" يف ذهيبوال ،) ٢٨٤/ ٤" (الترغيب" كتابه آخر يف املنذري احلافظ منهم

 - هو مث. وغريهم) ٩٩/ ٥" (التهذيب" يف العسقالين حجر وابن ،) ٤٤٦/ ١(
  :احلافظ قال تقدم؛ كما احلفظ سىيء - ذلك إىل

  ".كثرياً خيطىء صدوق"
 العوام بن الزبري ابن...  هو األسدي اهللا عبد بن عباد بأن: قوله: واآلخر

  !القرشي
: - علي عن الراوي - األسدي اهللا عبد بن عباد بل قبله، أحد يقله مل مما فهذا

 كويف، األول فإن وعائشة؛ أمساء عن الراوي األسدي اهللا عبد بن عباد غري هو
 اآلخر؛ وأما. احلديث هذا صاحب وهو تقدم؛ كما ضعيف واألول. مدين واآلخر

 عنه الرواة يف يذكروا ومل احلديث، ذا له عالقة وال الشيخان؛ به احتج الذي فهو
  .غريه معه يذكروا ومل األول؛ عن روى أنه ذكروا وإمنا عمرو، بن املنهال



١٠٤ الردود الشنيعة

 مها وإمنا الشيعي، يتعمدمها مل األكذوبتني هاتني إن: أقول أن أود كنت ولقد
 كما تأويلها؛ ميكن ال اليت األكاذيب من كثرياً عليه أخذت أنين لوال أوهامه؛ من

  .مراراً تقدم
 وقلة جرأة بكل - قوله عليها بىن حىت أكاذيب؛ من رىافت مبا الشيعي يقنع ومل

  :- حياء
 وهذا اخلالفة، يف رأيهم يصادم رأوه ألم وأمثاهلما؛ الشيخان خيرجه مل وإمنا"

 سالحاً تكون أن خافوا الصحيحة، النصوص من كثري عن إعراضهم يف السبب هو
 عنهم اهللا عفا - السنة أهل شيوخ من كثرياً وإن يعلمون، وهم فكتموها للشيعة؛

  "!!القبيل هذا من كان ما كل يكتمون الوترية، هذه على كانوا -
 إخوانه ووصف وصفه الواقع يف وهو! - يستحق مبا اهللا عامله - قال هكذا

 الواهية باألحاديث وحيتجون الصحيحة، النصوص يردون الذين فهم الشيعة؛
 أو ضعيفة عندهم وهي سنة؛ال أهل عند صحيحة أا القراء إيهام مع واملوضوعة،

  .موضوعة
 عواره؛ عنه وكشفنا فضحناه الذي الشيعي هذا صنيع من ذلك على أدل وهل

 فال وجد فإن! صحيح؟ حديث فيها يكون ما نادراً اليت كتابه أحاديث ختريج يف
 برأه - عنه اهللا رضي علي خالفة على النص من يزعمونه ما على مطلقاً فيه حجة

  !- واألباطيل األكاذيب من إليه ويعزونه فيه، يقولون مما اهللا
 سليم الشيخ لسن على) ١٢٨ ص( ذكر أنه: وتلفيقاته أكاذيبه ومن: سادساً

  :قال أنه البشري
 ونقبت ،"أمحد مسند" من األول اجلزء من) ١١١ ص( يف احلديث راجعت"

  "!!حجج أثبات ثقات هم فإذا سنده، رجال عن



١٠٥ عىل أباطيل الشيعة

 العلم هذا يف املبتدئني فإن البشري؛ يخالش على وافتراء وكذب زور فهذا
  .بيانه سبق الذي الضعف من سنده يف ما يعلمون

 يف سبق فيما شاهداً - منه طرفاً ذكرت الذين عباس ابن حديث ساق: سابعاً
 ؛"السنن" أصحاب من وغريهم"الذي الثالثة األئمة رواية من - احلديث هذا أول

  ... "!! يمونم بن عمرو عن صحتها على امع بالطرق
  :أيضاً أكذوبتان هذا ويف: قلت

 بل منهم، أحد يروه مل فإنه"!! السنن أصحاب من وغريهم: "قوله: األوىل
  !تدليساته أو أكاذيبه من ذلك

 عند واحد طريق إال له ليس فإنه"!! صحتها على امع بالطرق: "واألخرى
: بلج أبو حدثنا: عوانة أبو حدثنا: محاد بن حيىي على مدارها املذكورين؛ الثالثة
  .ميمون بن عمرو حدثنا

 ليس لكنه - األرجح على ثقة كان وإن - هذا بلج أبا أن وهي ثالثة؛ وأكذوبه
  :البخاري وقال. معني ابن ضعفه فقد به؛ االحتجاج على جممعاً
  :حبان ابن وقال". نظر فيه"
  :املتقدم اهليثمي قول ذلك إىل أشار وقد"! خيطىء"
  ".لني فيه ثقة وهو"

  .الكذب مزدوج ؛"صحتها على امع بالطرق: "فقوله
 من صدده يف هو فيما ينفعه ال معناه؛ يف وما هذا عباس ابن حديث وثبوت
 كيف ،- وسلم عليه اهللا صلى - بعده من اخلليفة هو علياً أن على به االستدالل

  :عنه اهللا رضي لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - قوله إال فيه وليس



١٠٦ الردود الشنيعة

 ويكون: ".. األخرى األحاديث يف قوله وحنوه"! واآلخرة الدنيا يف وليي تأن"
 ليسن أنه إىل لطيفة إشارة األخري هذا يف بل! ظاهر؟ هو كما" أهلي يف خليفيت
  :عليهم عطفاً فقال واحلاكم؛ والنسائي أمحد: هناك ذكرنا

  !وأكاذيبه الشيعي بشقاشق تغتر وال فتنبه، كلها؛ أمته يف خليفته
 كفره ختالف ألا حذفها؛ الرافضي تعمد مجلة هذا، عباس ابن حديث يف إن مث

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب مع هجرته يف وهي وفضائله، عنه اهللا رضي بكر بأيب
  :ونصها ،-

 اهللا، نيب أنه حيسب بكر وأبو: قال نائم، وعلي بكر أبو فجاء: عباس ابن قال
 ميمون؛ بئر حنو انطلق قد اهللا نيب إن: علي له فقال: قال! اهللا نيب يا: فقال: قال

  .احلديث إخل...  الغار معه فدخل بكر أبو فانطلق: قال. فأدركه
 على امع بالطرق جاء هذا عباس ابن حديث إن: قولك يف صادقاً كنت فإذا
 صاحب بأنه عنه اهللا رضي بكر أليب تشهد اليت اجلملة هذه حذفت فلماذا صحتها؛

  !الغار؟ يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب
 الكتاب ببعض أفتؤمنون: (بقوله اهللا عناهم كالذين أنك عليك يصدق أفال

 اهللا صلى - قوله وهو منه؛ أصح هو مبا كفرمت وقد! ال؟ ومل! ؟) ببعض وتكفرون
  :- وسلم عليه



١٠٧ عىل أباطيل الشيعة

 يف خمرج وهو ،)١(الشيخان رواه! ". ثالثهما؟ اهللا باثنني ظنك ما! بكر أبا يا"
 لصاحبه يقول إذ الغار يف مها إذ: (تعاىل لقوله تفسري وهو ،) ١٧٣" (السرية هفق"
  ) .معنا اهللا إن حتزن ال

  !؟) تذهبون فأين(
 الصحيحة؛ السنة أحاديث الشيعة أنكرت إذا: فيقول الناس بعض يتساءل وقد
 ربك أبو مقدمتهم ويف - الصاحل لسلفنا واملعاداة الضالل من عليه هم ما ملخالفتها

   بكر؟ أيب على الثناء يف الصرحية اآلية هذه يف يقولون فماذا ،- عنه اهللا رضي
 الكتاب نصوص من الضالة الفرق كل موقف اآليه من موقفهم: فأقول

 بالتوراة قبل من اليهود فعلت كما معانيها؛ حتريف وهو ألهوائهم، املخالفة
  :- اآلية عن جواباً -) ١٢٥ ص" (منهاجه" يف يقول كبريهم هو فهذا! واإلجنيل

  ... "!! أمره يظهر لئال منه؛ حذراً يستصحبه أن جلواز الغار؛ يف له فضيلة ال"
/ ٤" (املنهاج" يف تيمية ابن اإلسالم شيخ: جداً فيه القول وبسط عليه رد وقد

 يستطعون ال - احلال عة.إليه فلرياجع وفائدة؛ علم زيادة شاء فمن ؛) ٢٧٣-٢٣٩
-٦١٦/ ١٠ الضعيفة[  كفرهم؟ يف ألحد جمال يبق مل فعلوا لو ألم إنكارها؛

٦٢٣[  
  
  

                                                        

 مناقب باب وسلم، عليه اهللا صلى النيب أصحاب فضائل يف ١٠ و ٩/  ٧ البخاري رواه )١(
 رضي بكر أيب فضائل من باب الصحابة، فضائل يف) ٢٣٨١( رقم ومسلم وفضلهم، املهاجرين

 عنه اهللا



١٠٨ الردود الشنيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



١٠٩ عىل أباطيل الشيعة

  كاد عليا رضي اهللا عنه أن يكون نبيا
  

 من هارون مبرتلة وهو دمي، من ودمه حلمي، من حلمه علياً إن! سلمة أم يا( -
  ) .بعدي نيب ال أنه غري موسى؛

  موضوع
/ ١٢( عساكر ابن طريقه منو ،) ١٣١ ص" (الضعفاء" يف العقيلي أخرجه

١/ ٦٦(  
  
 أحاديث مجلة يف) ١٤١ ص" (مراجعاته" يف الشيعي احلديث أورد) : تنبيه(
 على استخلفه حني لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - قوله أن على ا استدل ثالثة؛
  :تبوك غزوة يف املدينة
 ذلك على استدل مبورده، خاصاً ليس... "  موسى من هارون مبرتلة مين أنت"

  !أحدها وهذا إليها؛ املشار باألحاديث
 جيري إمنا - استدالالته يف - الشيعي أن منصف لكل يؤكد مما كله وذلك

 إسناده صح مبا يستدل أن يهمه ال فهو ولذلك"! الوسيلة تربر الغاية: "قاعدة على
  .واهياً كان مهما غرضه؛ حيقق أنه دام ما ؛- وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل

 خمرج إىل معزواً السنة كتب من كتاب يف احلديث كان إذا أنه: تدليساته نوم
 العناية مع احلديث، أخرج الذي الكتاب إىل احلديث بعزو يكتفي املؤلفني؛ من

 من خرجه من يذكر وال ؛- التضليل متام من وذلك - والصفحة اجلزء ببيان التامة
  ) !بأيديهم بيوم خيربون: (يهمف اهللا قال كالذين لكان فعل لو ألنه املؤلفني؛



١١٠ الردود الشنيعة

 معزو فيهما وهو يزد، ومل ،"منتخبه" و" للكرت" الشيعي عزاه احلديث؛ فهذا
 ألن ذلك؛ احلديث، ضعف على يدل ألنه العزو؛ هذا عن الشيعي فأعرض! للعقيلي
  "!الضعفاء" كتابه به املقصود

 يأيت كما - رمنك وهو - النسائي علقه الثالثة؛ األحاديث من الثاين واحلديث
  ]١٠/٦٢٤ الضعيفة. [ تعاىل اهللا بإذن بعده الذي يف حتقيقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١١ عىل أباطيل الشيعة

  علي رضي اهللا عنه وارث النيب صلى اهللا عليه وسلم
  
 من هارون مبرتلة مين وأنت لنفسي، إال أخرتك ما! باحلق بعثين والذي( -

 يا منك أرث وما: علي قال. ووارثي أخي وأنت بعدي، نيب ال أنه غري موسى؛
 قبلك؟ من األنبياء ورثت وما: قال. قبلي من األنبياء ورثت ما: قال! اهللا؟ رسول

. ابنيت فاطمة مع اجلنة، يف قصري يف معي وأنت. نبيهم وسنة رم كتاب: قال
 ينظر اهللا؛ يف املتحابني) : متقابلني سرر على إخواناً: (تال مث. ورفيقي أخي وأنت

  ) .بعض إىل بعضهم
  ضعيف
 عساكر وابن ،) ١٠٨٥" (الصحابة فضائل زوائد" يف أمحد بن اهللا عبد أخرجه

)١/ ٦٩/ ١٢(  
  

 ساقها اليت ؛) ١٤٧،١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أحاديث من واحلديث
 من فيه ما على داللته عن غفل ولكنه! هلواه ملوافقته كعادته؛ املسلمات مساق
  :قوله يف املوافقة
 بكر أيب حلديث -" نبيهم وسنة رم كتاب: قبلي من األنبياء ورثت ما"

  :عنه اهللا رضي الصديق
  )١(".صدقة تركنا ما نورث، ال"

                                                        

 ال: " وسلم عليه اهللا صلى النيب قول باب الفرائض، يف ٥ ،٤/  ١٢ البخاري أخرجه )١(
 . الفيء حكم باب اجلهاد، يف) ١٧٥٧( رقم ومسلم ،" صدقة تركنا ما نورث



١١٢ الردود الشنيعة

 هلم شاء ما فيه وطعنوا عنه، اهللا رضي الصديق على الشيعة أنكرته مما وهذا
 احلديث ذا عمالً عنها؛ اهللا رضي فاطمة السيدة يورث مل ألنه وضالهلم؛ هواهم
 عمر: مثل عنهم اهللا رضي الكرام الصحابة من آخر مجع رواه وقد عنه، عليه املتفق

 فانظر وغريهم، وعائشة عوف بن الرمحن وعبد والزبري وطلحة وسعد وعثمان
 الشيعة كذب على يدل الذي األمر ؛) ٢٠٣٨( رقم" الصحيحة" من اخلامس الد

  ) :٣٥ ص" (منهاجه" يف زعم فقد احللي، املطهر ابن مقدمتهم ويف وجهلهم،
  !احلديث ذا انفرد بكر أبا أن

 اهللا جزاه - تيمية ابن اإلسالم شيخ فيه القول وبسط عليه الرد أحسن ولقد
 فلرياجعه ،) ١٦٥-١٥٧/ ٢( كبار صفحات مثان يف" السنة منهاج" يف - خرياً
  .وضالالت أكاذيب من الشيعة عليه ما حبقيقة معرفة يزداد أن أحب من

 كـ الشيعة يعتربه الذي -" الكايف" كتابه يف كليينال رأيت أنين: ذلك ومن
 جعفر هو( اهللا عبد أيب عن) ٣٢/ ١( بإسناده فيه روى - عندنا" البخاري صحيح"

  :قال) اهللا رمحه الصادق حممد ابن
 أحاديثهم، ورثوا وإمنا ديناراً؛ وال درمهاً يورثوا مل األنبياء؛ ورثة العلماء إن"
  ".وافراً حظاً ذأخ فقد منها؛ بشيء أخذ فمن

 حتاملهم من تقدم ما ويؤكد عنه، اهللا رضي األكرب الصديق حديث يؤيد فهذا
  .عليه

 وغريه؛" حبان ابن صحيح" يف مرفوع عندنا هو: الصادق اهللا عبد أيب وحديث
  :أوله حديث؛ آخر يف

" الصغري اجلامع صحيح" انظر ؛... " علماً فيه يطلب طريقاً سلك من"
)٦٢٩٧. (  



١١٣ عىل أباطيل الشيعة

 - النيب إىل مرفوعاً اهللا عبد أيب عن) ٣٤/ ١( آخر مكان يف الكليين هروا وقد
  ]١٠/٦٢٩ الضعيفة.[ - وسلم عليه اهللا صلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١١٤ الردود الشنيعة

  علي رضي اهللا عنه هو الوصي
  
 ووزيري؛ أخي أنت: قال! اهللا رسول يا بلى: قال علي؟ يا أرضيك أال( -
 قضى فقد مين؛ حياة يف أحبك فمن. ذميت وتربىء موعدي، وتنجز ديين، تقضي

 أحبك ومن. واإلميان باألمن له اهللا ختم بعدي؛ منك حياة يف أحبك ومن. حنبه
 مات ومن. األكرب الفزع يوم وأمنه واإلميان، باألمن له اهللا ختم يرك؛ ومل بعدي
  ) .اإلسالم يف عمل مبا اهللا حياسبه جاهلية، ميتة مات علي؛ يا يبغضك وهو

  ضعيف
  )٢/ ٢٠٥/ ٣" (الكبري املعجم" يف اينالطرب أخرجه

  ) :٢٢٥ ص( بقوله وأتبعه هذا، الطرباين حديث الشيعي أورد
 من وفيه النيب، بعد الناس أفضل أنه يف وصريح الوصي، كونه يف نص وهذا"

  "!األلباب أويل على خيفى ال ما - طاعته ووجوب خالفته على - االلتزامية الداللة
 جداً، ضعيف فاحلديث! انقش مث العرش أثبت: لونيقو األلباب أولو: وأقول

  :عنه اهللا رضي علي عن طرق من ثبت فقد موضوع؛ هو بل
 وعمر؛ بكر أبو: - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بعد الناس أفضل أن

  !!وجيحدون يكابرون وأصحابه الشيعي ولكن. وغريه" البخاري" يف كما
 األحاديث يف املصنوعة الآلىلء" يف يالسيوط أورده قد هذا؛ احلديث رأيت مث

  :وقال أنس عن مطر عن أمحد بن جعفر طريق من) ١٨٥/ ١" (املوضوعة
  ".فيه تكلموا وجعفر. متروك مطر"
  .بوضعها وحكم أنس؛ عن أخرى طريق من أورده مث

  :بقوله وأعله عنه؛ أخرى طريق من أيضاً سلمان حديث من وأورده
  ".متروك زياد بن وإمساعيل. وضعفاء جمهولون رواته: سعيد بن الغين عبد قال"



١١٥ عىل أباطيل الشيعة

 به سلمان عن ميناء بن قيس طريق من) ٣٥٨" (الضعفاء" يف العقيلي ورواه
  :بفلظ خمتصراً؛

  ".طالب أيب بن علي وصيي"
  :وقال. هذا قيس ترمجة يف أورده

  ".سوء مذهب له وكان حديثه، على يتابع ال كويف"
  :وقال. احلديث هذا الذهيب له وساق

  ".كذب"
  ) ١٨٦-١٨٥/ ١" (الآلىلء" يف والسيوطي ،"اللسان" يف احلافظ وأقره
 برقم وسيأيت بريدة، حديث من - هذا من بأمت - الوصية حديث روي وقد

  ]١٠/٦٤٤ الضعيفة) .[ ٤٩٦٢(
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١١٦ الردود الشنيعة

  )اهللا مرضاة ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن(سبب نزول آية 
  
: وميكائيل جربائيل إىل - الفراش لىع املبيت ليلة - وجل عز اهللا أوحى( -

 يؤثر فأيكما اآلخر، عمر من أطول أحدكما عمر وجعلت بينكما، آخيت إين
 بن علي مثل كنتما أال: إليهما اهللا فأوحى. احلياة كالمها فاختار! باحلياة؟ صاحبه

 فراشه على فبات ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممد وبني بينه آخيت! طالب أيب
 فكان فرتال،. عدوه من فاحفظاه األرض إىل اهبطا!! باحلياة ويؤثره سهبنف ليفديه
 ابن يا مثلك من! بخ بخ: ينادي وجربائيل رجليه، عند وميكائيل رأسه، عند جربيل

: ذلك يف تعاىل اهللا وأنزل! املالئكة وأنزل! املالئكة بك اهللا يباهي! طالب؟ أيب
  .احلديث)) . اهللا مرضاة ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن(

  موضوع
  ) :١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي قال

 الرازي فخرالدين اإلمام وذكره". مسانيدهم" يف" السنن" أصحاب أخرجه"
 تفسريه" من الثاين اجلزء من) ١٨٩ ص( البقرة سورة من اآلية هذه تفسري يف

  "!!خمتصراً" الكبري
  :وأقول

 أويت أحد على ختفى ال بينة؛ ظاهرة احلديث هذا على الوضع لوائح إن: أوالً
 حمشو وهو ؛"تفسريه" يف إياه الرازي الفخر ذكر فائدة فما وبصرية، فهماً

  !للغزايل" اإلحياء" مثل ذلك يف وهو! واملوضوعة؟ الباطلة باألحاديث
 يدل تعبري... "!  مسانيدهم" يف" السنن" أصحاب أخرجه: "قوله فإن: وثانياً

 أصحاب غري هم به املعرفة أهل عند" السنن" صحابأ فإن العلم؛ ذا جهله على



١١٧ عىل أباطيل الشيعة

 هم فمن وإال والتضليل؛ التعمية التعبري ذا املقصود أن الظن وغالب"! املسانيد"
  !هؤالء؟

 أهل معشر عندنا -" املسانيد" أصحاب وكذلك ،"األربعة السنن" وأصحاب
 مبثل ودتس أن من أرفع فهي ضعيفة؛ أحاديث من ختلو ال كتبهم أن مع - السنة
  .املستعان فاهللا! بطالنه البني احلديث هذا

  ]١٠/٦٥٠ الضعيفة[ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٨ الردود الشنيعة

  علي رضي اهللا عنه أحق بالنيب
  

 اهللا إن: - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول حياة يف يقول علي كان( -
 بعد أعقابنا على ننقلب ال! واهللا ؛) أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن: (يقول

! واهللا أموت، حىت عليه قاتل ما على ألقاتلن قتل؛ أو مات لئن! واهللا اهللا، هدانا إذ
  !) .مين؟ به أحق فمن علمه، ووارث عمه، وابن ووليه، ألخوه، إين

  منكر
 وابن ،) ١٢٦/ ٣( واحلاكم ،) ١٣ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه

  )٢/ ٧٩/ ١٢( عساكر
 وعزاه احلديث، هذا من طرفاً )١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورد
  :وقال للحاكم؛

  "!!بصحته مسلماً ؛"تلخيصه" يف الذهيب وأخرجه"
 مل نفسه واحلاكم عليه، سكت الذهيب فإن الكثرية؛ تدليساته من وهذا: قلت

  !!فتنبه أيضاً، عليه سكت وإمنا ،- عادته خالف على - إسناده بصحة يصرح
 واألخري األول طرفه ذكر أن بعد -) ٢٢٢ ص( فقال بالكذب أفصح رأيته مث

  :- منه
 ،) ١٢٦( صفحة يف احلاكم أخرجها علي، عن ثابتة لفظها بعني الكلمة هذه"

 ومسلم، البخاري شرط على الصحيح بالسند" املستدرك" من) ٣( اجلزء من
  "!!بذلك" تلخيصه" يف الذهيب واعترف

  ]٦٥٤/ ١٠ الضعيفة[ 

  



١١٩ عىل أباطيل الشيعة

  عنه خصال يتمناها النيب يف علي رضي اهللا
  
 منها؛ خصلة يل تكون ألن خصال، ثالث طالب أيب بن علي أعطي لقد( -
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول بنت فاطمة تزوجه: النعم محر أعطى أن من إيل أحب
 فيه له حيل - - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع املسجد وسكناه ،- وسلم

  ) .خيرب يوم والراية ،- له حيل ما
  جداً ضعيف

  )٢/ ٨٧/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٢٥/ ٣( احلاكم رجهأخ
 عن يكشف ومل يعلى؛ وأيب للحاكم) ١٤٩ ص( حاشية يف فعزاه الشيعي؛ وأما

  :بأنه الكتاب صلب يف فقال ذلك، على زاد بل! عادته هي كما علته
  "!الشيخني شرط على صحيح حديث"

 جعفر بن هللا عبد فإن الرواة؛ بتراجم علم له من كل عند مفضوح كذب وهذا
  .الشيخان له خيرج مل - الشديد ضعفه مع - هذا

  !الكاذبني؟ على اهللا لعنة جنعل أفال. البخاري له خيرج مل صاحل؛ أيب بن وسهيل
 عزوه على عطفاً قوله ؛- أكاذيبه من: نقل مل إن - الشيعي هذا تدليسات ومن

  :آنفاً إليه املشار
 اهللا عبد حديث من حنبل بن أمحد: - األلفاظ قرب مع - املعىن ذا وأخرجه"

  ) "!!مسنده( من الثاين اجلزء من) ٢٦ ص( عمر بن
  :أقول تدليسه؛ عن وكشفاً

 اخلصلة يف الترمجة حديث لفظ عن جداً بعيد عمر ابن حديث لفظ إن: أوالً
 عن سعد بن هشام طريق من إليه أشار الذي املكان يف أخرجه أمحد فإن الثانية؛

  :قال عمر بنا عن أسيد بن عمر



١٢٠ الردود الشنيعة

 مث الناس، خري اهللا رسول: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب زمن يف نقول كنا
 واحدة يل تكون ألن خصال؛ ثالث طالب أيب ابن أويت ولقد عمر، مث بكر، أبو

  ... ". النعم محر من إيل أحب منهن
  :الثانية اخلصلة يف قال أنه إال فذكرها؛: قلت

  ".سجدامل يف بابه إال األبواب وسد"
  :الترمجة ولفظ اللفظ هذا بني الفرق كم فتأمل

 حيل ما فيه له حيل ؛- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع املسجد وسكناه
  !له؟

  !األلفاظ؟ مقصود وهو املعىن، يف بالك فما اللفظ؛ يف الفرق هذا
 بعد الناس خري أن وهو الشيعة؛ به يؤمن ال ما هذا عمر ابن حديث يف: ثانياً

 جمادلة ذلك يف وجيادلون وعمر، بكر أبو: - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ولرس
 عن ويعرضون ووعر، سهل كل ذلك سبيل يف ويرتكبون بالباطل، كبرية

 باألحاديث االحتجاج إىل - هذا عمر ابن كحديث - الصحيحة األحاديث
  .- يأيت وما األحاديث من قبله وما هذا، عمر كحديث - واملوضوعة الضعيفة
 أهواءهم، يوافق ما النص من يأخذون الذين وأمثاله الشيعي هذا أشبه فما
 أفتؤمنون: (بقوله تعاىل اهللا خاطبهم مبن أشبههم فما خيالفهم، ما منه ويدعون

 احلياة يف خزي إال منكم ذلك يفعل من جزاء فما ببعض وتكفرون الكتاب ببعض
  ) !تعملون عما بغافل اهللا وما العذاب أشد يردون القيامة ويوم الدنيا

  :سبق ما على عطفاً قوله أيضاً؛ تدليساته ومن
  "!خمتلفة بأسانيد األثبات من واحد غري اهللا؛ عبد وابنه عمر من كل عن ورواه"

 تلك إال عمر ابن عن وال الواهية، الطريق تلك إال عمر عن له ليس: فأقول
  :فيه اهليثمي وقال. جيدة وهي املذكورة؛ الطريق



١٢١ عىل أباطيل الشيعة

  ) "!الصحيح( رجال ورجاهلما يعلى، وأبو أمحد رواه"
 وهو يسري، ضعف حفظه ففي مسلم؛ له أخرج وإن سعد؛ بن هشام: وأقول

/ ٧" (الفتح" يف هذا حديثه إسناد حجر ابن احلافظ حسن ولذلك. احلديث حسن
  .عمر ابن حديث يف اخلصلة هذه صحة تؤيد كثرية شواهد له لكن) . ١٣

 يف يبقني ال: "- وسلم عليه اهللا صلى - قوله بنيو بينها احلافظ مجع وقد
 فتح" يف فراجعه البخاري، أخرجه" بكر أيب باب إال سد؛ إال باب املسجد
  ]١٠/٦٥٩ الضعيفة".[ الباري
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



١٢٢ الردود الشنيعة

  جزاء من تنقص من علي رضي اهللا عنه
  
 علياً فارق ومن تنقصين، فقد علياً تنقص من! علياً؟ يتنقصون أقوام بال ما( -

 وأنا إبراهيم، طينة من وخلقت طينيت، من خلق منه، وأنا مين علياً إن فارقين، فقد
  )) .عليم مسيع واهللا بعض من بعضها ذرية( إبراهيم من أفضل

  جداً ضعيف
  )١٢٨/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده

 من احلديث ساق أن بعد -) ١٥٦-١٥٥ ص" (مراجعاته" يف الشيعي قال
  :- هذه الطرباين طريق
 معتربة وهي كثرية، بريدة إىل وطرقه صدوره، يف ريب ال مما احلديث هذاو"

  "!بأسرها
 عرفت ما وفيها االعتبار؛ الطريق هلذه أين فمن مكشوف، كذب وهذا: فأقول

  !تشيعه؟ مع األشقر حسني وضعف رواته، من مجاعة جهالة من
 لىع أيضاً الشيعة من اجلماعة فهل الشيعي؛ عند عنه مرضي هذا أن وهب
  !جهالتهم؟

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول من صدوره يف ريب ال أنه يعين كان إن إنه مث
 - قوله وحسبه ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على التقول فهو ؛- وسلم
  :- وسلم عليه اهللا صلى
  ".الكاذبني أحد فهو كذب؛ أنه يرى حبديث عين حدث من"

 الشيعي وذاك اهولني أولئك تفرد مع كذب؛ احلديث هذا أن يرى ال وكيف
 اهللا رسول فصدق! بيانه؟ سبق كما وغريهم الثقات الرواة سائر دون به، الضعيف

  :يقول إذ - وسلم عليه اهللا صلى -



١٢٣ عىل أباطيل الشيعة

  ]١٠/٦٦٨ الضعيفة". [ شئت ما فاصنع تستحي؛ مل إذا"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



١٢٤ الردود الشنيعة

  علي رضي اهللا عنه ويل املؤمنني
  
 فيك فأعطاين سألته: واحدة ومنعين أربعاً فأعطاين ،مخساً فيك اهللا سألت( -

 وأنت احلمد، لواء معك معي؛ وأنت. القيامة يوم عنه األرض تنشق من أول أنك
  ) .بعدي من املؤمنني ويل أنك وأعطاين. حتمله

  موضوع
" تارخيه" من العباس أيب األجلح بن غالب بن أمحد ترمجة يف اخلطيب أخرجه

)٣٣٩-٣٣٨/ ٤(  
 إال اللهم ختريج؛ أي دون" مراجعاته" يف به حمتجاً احلديث هذا لشيعيا أورد

  ) !٦ جزء ٣٩٦ ص" (الكرت" أحاديث من أنه ذكر أنه
 بل - للقارىء ميكن وال تتناهى، ال اليت تدليساته من: فقط هذا على واقتصاره

 إىل بعزوه احلديث خيرج أن عادته من فإن سرها؛ يكتشفوا أن - القراء ألكثر
 املصدر يذكر مث ،...  و والطرباين أمحد رواه: يقول كأن غالباً؛ احلديث أئمة بعض
 خمرج عنه ينقل مل فلماذا عليه، الغالب وهو مثالً؛" الكرت" كـ منه ذلك نقل الذي
  !احلديث؟ هذا

 أشار الذي املوضع يف قال" الكرت" أن ذلك؛ أمره، النفضح فعل لو ألنه ذلك؛
  :نفسه الشيعي إليه

  ) ".الواهيات( يف اجلوزي ابن رواه"
 أن يعلم فيه؛ املصنفة الكتب وعلم احلديث، رائحة شم من وكل: قلت

 تبلغ مل اليت واملنكرة، الواهية باألحاديث خصه اجلوزي البن كتاب" الواهيات"
 كما أيضاً، املوضوعات بعض فيه يورد ما فكثرياً غاليب، وهذا الوضع، دركة عنده

  .احلفاظ ذلك على نبه



١٢٥ عىل أباطيل الشيعة

 ينقل مل ذلك أجل من له؛ تضعيف" الواهيات" إىل احلديث فعزو وعليه؛
  "!!الواهيات" يف له اجلوزي ابن رواية" الكرت" عن الشيعي
 أن يلزم فال ؛"الواهيات" كتاب موضوع يعلم ال الشيعي لعل: قائل يقول وقد

  !ذكرت ملا إليه احلديث عزو ترك تعمد أنه وجنزم به، الظن نسيء
 به الظن إساءة من خلصناه فقد به؛ سلمنا ولئن عنه، ذلك أستبعد إين: فأقول

 ذاك؛ أو هذا كان فسواء العلم، هذا يف املبتدئون عنه يترفع مبا اجلهل؛ به وألصقنا
  !مر فأحالمها
 أن: خالصتها تروى؛ طريفة بقصة للشيعي املنسوب اجلهل هذا ذكرين ولقد

  :عقبه قال خطبته؛ يف حديثاً ذكر القرى بعض يف خطيباً
  ]١٠/٦٧٠ الضعيفة) "!![ املوضوعات( يف اجلوزي ابن رواه"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٦ الردود الشنيعة

  علي رضي اهللا عنه وزير النيب صلى اهللا عليه وسلم
  
 يل ويسر. صدري يل اشرح رب قال( سألك؛ موسى أخي إن! اللهم( -
 هارون. أهلي من وزيراً يل واجعل. قويل يفقهوا. لساين من عقدة واحلل. أمري
. كثرياً ونذكرك. كثرياً نسبحك كي. أمري يف وأشركه. أزري به اشدد. أخي
 وإين! اللهم) . موسى يا سؤلك أوتيت قد: (إليه فأوحيت) . بصرياً بنا كنت إنك

 أهلي، من وزيراً يل واجعل أمري، يل ويسر صدري، يل فاشرح ونبيك، عبدك
  ) .ظهري به اشدد علياً

  موضوع
" تفسريه" يف الثعليب رواية من) ١٦١ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورده
 وإال - اتني - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت: قال ذر أيب إىل باإلسناد

  :يقول - عميتا وإال - اتني ورأيته - صمتا
  ".خذله من خمذول نصره، من منصور الكفرة، وقاتل الربرة، قائد علي"

 سائل فسأل يوم، ذات - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع صليت إين أما
 وكان - إليه خبنصره فأومأ راكعاً، علي وكان شيئاً، أحد يعطه فلم املسجد؛ يف

 اهللا صلى - النيب فتضرع خنصره، من اخلامت أخذ حىت السائل فأقبل ،- ا يتختم
 ما! فواهللا: ذر أبو قال. فذكره...  فقال يدعوه، وجل عز اهللا إىل - وسلم عليه
 جربيل األمني عليه هبط حىت الكلمة؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول تتماس

 ويؤتون الصالة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله اهللا وليكم إمنا: (اآلية ذه
 هم اهللا حزب فإن آمنوا والذين ورسوله اهللا يتول ومن. راكعون وهم الزكاة

  ) .الغالبون



١٢٧ عىل أباطيل الشيعة

 صحيح، بأنه القراء يوهم أخذ بل عادته،ك إسناده عن الشيعي وسكت: قلت
  :فيه قال أنه بعضهم عن نقل الذي خلكان؛ ابن عن الثعليب ترمجة نقل بأن وذلك
  "!به موثوق النقل، صحيح"

 صحيح األحاديث من ينقله ما كل أن معناه هذا أن عنده؛ علم ال من فيتوهم
 وإمنا الشريف، العلم ذا املشتغلني عامة يعلمه كما كذلك، األمر وليس! ذاته يف

  .احلفاظ من كغريه مسع، ما روايته يف ثقة وأنه مسعه، ما إال ينقل ال أنه املراد
 إسناده يف النظر إىل يعود أمر فهذا ال؛ أو نفسه يف صحيحاً روى ما كون وأما

 تصحيحاً تكون ال إياه روايته جمرد فإن وإال فبها؛ صح فإن به؛ احلديث روى الذي
 برواية يتقيدوا مل الذين احلديث أئمة كل شأن ذلك يف شأنه فى،خي ال كما له؛

  .فقط الصحيح
 حديث ومنه العلماء، عند فيه مطعون وهو هذا، الثعليب رواه حديث من وكم

 أخرى طريق من احلديث ضعف أن بعد - حجر ابن احلافظ قال فقد هذا؛ الترمجة
 ص( احلافظ قال ؛-) ٤٩٢١( برقم تقدم كما علي، يف املذكورة اآلية نزول يف

  ) :٤ج ٥٧-٥٦
  ".ساقط وإسناده مطوالً، ذر أيب حديث من الثعليب ورواه"

  ) .٤٩٢١( احلديث حتت إبطاله يف مفصالً اإلسالم شيخ كالم ومضى
  .أخرى رواية من منه األول الطرف بوضع عدي ابن حكم وقد

  ]٦٧٢/ ١٠ الضعيفة![ وضعه على باهللا حلف بل الذهيب، وكذلك
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  لهم من كنت مواله فعلي موالهال
  
 عمر نصف إال نيب يعمر مل أنه اخلبري اللطيف نبأين قد إين! الناس أيها يا( -
 وإنكم مسؤول، وإين فأجيب، أدعى أن موشك أين ألظن وإين قبله، من يليه الذي

 ونصحت، وجهدت بلغت قد أنك نشهد: قالوا قائلون؟ أنتم فماذا مسؤولون،
 ورسوله، عبده حممداً وأن اهللا، إال إله ال أن تشهدون أليس: فقال. خرياً اهللا فجزاك

 وأن املوت، بعد حق البعث وأن حق، املوت وأن حق، وناره حق، جنته وأن
. بذلك نشهد بلى: قالوا القبور؟ يف من يبعث اهللا وأن فيها، ريب ال آتية الساعة

  :قال مث. اشهد! اللهم: قال
 فمن أنفسهم، من م أوىل وأنا املؤمنني، موىل أناو موالي، اهللا إن! الناس أيها

 وعاد. واله من وال! اللهم. - عنه اهللا رضي علياً: يعين - مواله فهذا مواله كنت
  :قال مث. عاداه من

 بصري بني ما حوض: احلوض علي واردون وإنكم فرطكم، إين! الناس أيها يا
 عن علي تردون حني لكمسائ وإين. فضة من قدحان النجوم عدد فيه صنعاء، إىل

 سبب وجل، عز اهللا كتاب: األكرب الثقل فيهما، ختلفوين كيف فانظروا الثقلني؛
 أهل وعتريت تبدلوا، وال تضلوا ال به؛ فاستمسكوا بأيديكم، وطرفه اهللا، بيد طرفه
  ".احلوض علي يردا حىت ينقضا لن أما اخلبري اللطيف نبأين قد فإنه بييت؛

  ضعيف
-١/ ١١٤/ ١٢( عساكر وابن ،) ٢/ ١٤٩/ ١" (الكبري" يف ينالطربا أخرجه

٢(  
  

  ) :١٨٧ ص( بقوله احلديث صدر فقد الشيعي؛ وأما
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... "  قال أرقم بن زيد عن صحته على جممع بسند وغريه الطرباين أخرج"
  .أوله من كلمات اختصر أنه إال بتمامه؛ فذكره

  - خطآن: أقول وال - خطيئتان قصره على هذا الشيعي كالم ويف: قلت
 هذه مثل فإن بواح؛ كذب فهذا"! صحته على جممع بسند: "قوله: األوىل

 فكيف احلديث، علم يف متخصص ثقة عامل من حىت إثباا ميكن ال الدعوى
 كما الكثري، الكذب منه بلونا ممن هو بل! النفري؟ يف وال العري يف ليس ومدعيها

  .مراراً بيانه سبق
 احلاشية؛ يف الكاذبة الدعوى هذه يثبت أن أراد ملا هأن: ذلك على الدليل ومن

  :فقال أخرى، كاذبة دعوى إليها أضاف أن على يزد مل
 يف.. حجر ابن بذلك اعترف حىت األعالم؛ من واحد غري بصحته صرح"

  "!٢٥ ص الصواعق
 هو وليس املذكور، حجر ابن إال صحته أحد عن ينقل أن يستطع فلم: قلت

 يف هذا صرح فقد األسف؛ ومع. الفقيه اهليتمي هو إمناو العسقالين، احلافظ
  !صحيح الطرباين سند بأن املذكور الكتاب

 ال والتضعيف، بالتصحيح املعرفة أهل من ليس ألنه مثله؛ من يقبل ال وهذا
 فأىن ضعيف، بأنه - سبق كما - العسقالين جزم الذي األمناطي ذلك وفيه سيما

  !ا؟عليه اإلمجاع بل الصحة، إلسناده
 ابن حذيفة رواية من هو وإمنا أرقم، بن زيد رواية من احلديث جعله: واألخرى

 مثله يفعل فإنه تضليالً؛ احلديث صحايب تغيري تعمد أنه والظاهر! رأيت كما أسيد
  !يستحق مبا اهللا عامله! كثرياً حنوه أو
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 فال السياق، ذا جاء الذي اإلسناد هذا خصوص يف هو إمنا الكالم أن واعلم
 صحيح فهو كثرية؛ طرق من جاء قد) الغدير( حديث بأن علينا أحد يعترضن

  :نقول فإننا! قطعاً
 فما كثرياً، اختالفاً متوا ختتلف طرقها أن إال اجلملة؛ يف صحيح هو نعم؛

  :قوله ذلك ومن صحيح، فهو املنت من عليه اتفقت
 طرق وله". داهعا من وعاد واله من وال! اللهم مواله، فعلي مواله كنت من"

  ) .١٧٥٠" (الصحيحة" يف منها كبرياً قسماً مجعت كنت قد صحيحة
 يصح مل وإن فبها، صح فإن اإلسناد؛ إىل حينئذ فاملرجع منه؛ عليه اختلف وما

  .فال
 كما األول، بالنوع - الشيعي يفعل كما - النوع هذا تصحيح حينئذ جيوز وال

 احلديث يستغلون ما كثرياً األهواء أهل فإن النهى؛ أويل على خيفى ال ظاهر هو
 أن يزعمون مث الصحيحة، األسانيد يف يرد مل خاصاً سياقاً له ألن إسناده؛ الضعيف
  !!اخلاص السياق على بذلك يستدلون وهم أصله، ويعنون صحيح، احلديث
 أخرى طريق من) ١٢٣-١٢٢/ ٧( مسلم روى قد احلديث؛ أن اعلم مث
  :قال أرقم بن زيد عن يانح بن يزيد حديث من منه طرفاً

 -) مخاً: (يدعى مباء خطيباً فينا يوماً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قام
  :قال مث وذكر؛ ووعظ عليه، وأثىن اهللا فحمد - واملدينة مكة بني

 وأنا فأجيب، ريب رسول يأيت أن يوشك بشر أنا فإمنا الناس؛ أيها أال: بعد أما"
 اهللا بكتاب فخذوا والنور، اهلدى فيه اهللا، كتاب: أوهلما ثقلني؛ فيكم تارك

  :قال مث فيه، ورغب اهللا كتاب على فحث". به واستمسكوا
  ) .ثالثاً" (بييت أهل اهللا أذكركم بييت؛ أهل يف اهللا أذكركم بييت؛ وأهل"

  ) .٣٦٧-٣٦٦/ ٥( أمحد أخرجه وهكذا
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 طريق نم) ١٠٩/ ٣( واحلاكم ،) ١٥ ص" (اخلصائص" يف النسائي وأخرجه
  :وزاد حنوه، به زيد عن الطفيل أيب عن ثابت أيب بن حبيب حدثنا: األعمش

 مث". احلوض علي يردا حىت يتفرقا لن فإما فيهما؛ ختلفوين كيف فانظروا"
  :قال

  :فقال عنه اهللا رضي علي بيد أخذ إنه مث". مؤمن كل ويل وأنا موالي، اهللا إن"
 وزاد". عاداه من وعاد وااله، من وال! اللهم وليه، فهذا وليه كنت من"

  :احلاكم
  :وقال". بطوله احلديث فذكر"
  !الذهيب عنه وسكت"! الشيخني شرط على صحيح"

  .عنعنه وقد مدلس، ثابت أيب بن حبيب أن لوال قال؛ كما هو: وأقول
  .هكذا عنه فروي: إسناده يف عليه اختلف وقد

  :قوله دون به أرقم بن زيد عن عنه وروي
  .إخل... "  واليم اهللا إن"

 واألعمش سعيد، أيب عن عطية عن أيضاً األعمش طريق من الترمذي أخرجه
  .الطفيل أبا بينهما من فأسقط...  به زيد عن ثابت أيب بن حبيب عن

  :وقال) . ٣٠٨/ ٢( الترمذي أخرجه
  ".غريب حسن"

  .منه بأمت الوجه هذا من) ١٧،٢٦/ ٣( أمحد وأخرجه
  !أكاذيبه من...  طريقني من رجهأخ أنه) ٢٠ ص( الشيعي وقول

 ابن حبيب مسعت: العالء أيب كامل طريق من) ٥٣٣/ ٣( احلاكم أخرجه مث
  :قال أرقم بن زيد عن جعدة بن حيىي عن خيرب ثابت أيب



١٣٢ الردود الشنيعة

 ،) خم( غدير إىل انتهينا حىت ؛- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع خرجنا
 وأثىن اهللا فحمد منه، حراً أشد انك يوم علينا أتى ما يوم يف فكسح بروح، فأمر

  :وقال عليه،
 قبله، كان الذي عاش ما نصف عاش إال قط نيب يبعث مل إنه! الناس أيها يا"
 عز اهللا كتاب: بعده تضلوا لن ما فيكم تارك وإين فأجيب، أدعى أن أوشك وإين
  :فقال عنه اهللا رضي علي بيد فأخذ قام مث ،"وجل
  :قال! أعلم ورسوله اهللا: قالوا! " نفسكم؟بأ أوىل من! الناس أيها يا"
  :احلاكم وقال". مواله فعلي مواله؛ كنت من"
  !الذهيب ووافقه"! اإلسناد صحيح"

  .حبيب عنعنة لوال قاال؛ كما وهو: وأقول
 ضعف، حفظه ففي ؛- مسلم رجال من كان وإن - العالء أبا كامالً أن على

  :بقوله احلافظ ذلك إىل أشار كما
  ".ءخيطى صدوق"

  .فيه يتوقف مما لألعمش مثله فمخالفة
 الطرق يف ثابت ألنه صحيح؛ - غالبه أو - اجلملة يف حديثه أن على

 له جاء فإن اآلن؛ وقفة فيه فعندي بالبعث؛ يتعلق ما إال األخرى؛ واألحاديث
  .به تقوى به معترب شاهد

-١٦٣/ ٩( اهليثمي ساقه الطرباين، رواية من هذا زيد حديث يف هذا جاء وقد
  . ضعيف وهو جبري؛ بن حكيم فيه بأن أعله أنه إال احلاكم؛ رواية من بأمت) ١٦٤

  ) .٤٩١٤: رقم( منه طرفاً تقدم فيما عنه نقلت وقد
 قبل - رواته اختلف قد الغدير حديث أن التخريج هذا لك يكشف) : تنبيه(

  .املختصر ومنهم املطول، فمنهم سياقه؛ يف - األئمة من خمرجيه
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 أن بعد - قوله السنة؛ أئمة على وحقده وطغيانه وحيفه الشيعي فجن فمن
  ) :١٩٠ ص( قال ؛- زيد عن النسائي رواية ومنها - فيه الروايات بعض ساق
 لكنه أرقم، بن زيد عن )١( طرق عدة من مسلم أخرجه احلديث؛ وهذا"

  "!!- يفعلون وكذلك - فبعثره اختصره
   !حياءه أقل ما! فاه اهللا فض! قال كذا
 هناك كان إن - اختصره الذي هو بأنه مسلم اإلمام اام على محله الذي فما
 وهذا بذلك، إياه اامه يصح وكيف! رواته؟ من فوقه من دون - مقصود اختصار

  !خمتصراً؟ روايته مثل أيضاً رواه قد أمحد اإلمام
 يزيد أخرى؛ طرق من احلديث أخرج ممن وغريه النسائي عن يقول ماذا مث
 أكل روايته، يف الترمذي وخصوصاً بعض، عن بعضهم وينقص بعض، على همبعض

  !وبتروه؟ احلديث اختصروا هؤالء
 بالتشيع املتهم وهو - نفسه احلاكم صنيع يف اجلائر الشيعي هذا يقول ماذا بل
  :املتقدم بقوله احلديث اختصر بأنه - الصريح

  !؟"بطوله احلديث فذكر".. 
 كان لو مسلم، من احلديث باختصار يتهم نبأ األوىل هو احلاكم أليس
  :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول صدق ولكن! مة؟ االختصار

  )١(".شئت ما فاصنع تستح مل إذا"

                                                        

 ابن يزيد طريق من إال يروه مل فإنه الكثرية؛ أكاذيبه من"!  طرق عدة من: " وقوله: قلت )١(
 .قريباً القبيل هذا من أخرى كذبة بيان ويأيت. أمحد وكذلك تقدم؛ كما حبان
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 اإلمام الشيعي ام الذي األمر أن عن كشف أنه: اللطيفة اهللا تقادير ومن
 هلوى ويبترها؛ تالروايا خيتصر الذي فهو نفسه، الشيعي صنيع هو إمنا: به مسلماً

  :قال - الفاشلة الطعنة تلك اإلمام يف عنط أن بعد - فإنه نفسه؛ يف
 بلغ فلما ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع كنا: قال أيضاً سعد وعن"
  ... ". للناس وقف ؛) خم( غدير

 فيه راوياً فيه ألن السند؛ ضعيف املنت صحيح وهو احلديث؛ فذكر: قلت
  :أوله يف قوله وهو راويه، ضعف على يدل ما سياقه يف وقع فقد ذلك ومع. جهالة

 إليها، متوجه وهو مكة بطريق - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع كنا
  .   احلديث...  بلغ فلما

  )١(.إليه الشيعي عزاه الذي النسائي خمرجه عند نصه هكذا
  :قوله منه حذف ذلك؛ ومع 

 أن خشي فعل لو ألنه ذلك؛ على ينبه أن دون! إليها متوجه وهو مكة بطريق
 ال العلم؛ ذا جلهله ولكنه! احلديث أصل صحة يف الشك القراء بعض إىل يتسرب
  !صحيح احلديث أصل: يقال أن مبثل إليه املشار الشك يدفع أن يستطيع

                                                                                                                                  

 داود وأبو شئت، ما فاصنع تستح مل إذا باب األدب، يف ٤٣٤/  ١٠ البخاري أخرجه )١(
 يف) ٤١٨٣( رقم ماجة ابن أيضاً وأخرجه احلياء، يف جاء ما باب األدب، يف) ٤٧٩٧( رقم

 .احلياء باب الزهد،

 )٢ - ١٢/١٥٥/١( أيضاً عساكر ابن رواه وقد". النسائي خصائص"  لـ الشيعي عزاه )١(
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 الطرق ألن رواته؛ بعض من خطأ فهو...  إليها متوجه وهو: قوله وأما
. الوداع حجة من مرجعه كان ذلك أن على متفقة ريهوغ زيد حديث يف األخرى

  ) ١٨٨،١٨٩ ص( ذلك يف الروايات بعض نفسه الشيعي ذكر وقد
  ) !!وانسلت بدائها رمتين: (السائر املثل الشيعي يف صدق قد أنه يتبني وذا
 أورده الغدير؛ حديث أن: سبق فيما إليه أشرت الذي االستغالل من أن واعلم

 - طريقني من عازب بن الرباء حديث من أمحد اإلمام رواية من) ١٩٠( الشيعي
 من وعاد: "- وسلم عليه اهللا صلى - قوله بعد - وزاد فذكره، ،- قال كذا

  :-" عاداه
  أصبحت! طالب أيب ابن يا هنيئاً: له فقال ذلك، بعد عمر فلقيه: قال

  !!ومؤمنة مؤمن كل موىل وأمسيت
 اليت األخرى األحاديث على أخرى زيادة هذا الرباء حديث يف ليس: قلت

  !الزيادة هذه أجل من حديثه من ساقه إمنا فهو الشيعي، ساقها
 يف أخرجه أمحد اإلمام فإن الصحيح؛ الغدير حديث يف يصح ال مما وهي
 علي أنبأنا: سلمة بن محاد طريق من) ٢٨١/ ٤( نفسه الشيعي ذكرها اليت الصفحة

  .به عازب نب الرباء عن ثابت بن عدي عن زيد ابن
  .مراراً تقدم كما ضعيف؛ - جدعان ابن وهو - زيد بن وعلي: قلت
 ماجه ابن وكذا ،) ٢/ ١١٤/ ١٢( أيضاً عساكر ابن أخرجه: طريقه ومن

  .الزيادة هذه يذكر مل ولكنه ؛) ١١٦(
 هذه يف ا جدعان ابن لتفرد نكارا؛ إىل منه إشارة حذفها تعمد ولعله

  .الطريق
  .العبدي هارون أبو - عساكر ابن عند - اعليه تابعه نعم؛

  .بالكذب متهم فإنه منه؛ شر ولكنه
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 قاال أرقم بن وزيد الرباء عن إسحاق أبو رواه ما: الزيادة هذه نكارة يؤكد ومما
  .الزيادة دون احلديث... 

/ ١٢( عساكر وابن ،) منسوخيت - ١٢ رقم" (السنة" يف شاهني ابن أخرجه
١/ ١١٥. (  
  :تقدم فيما الشعي قول) : تنبيه(

  !عازب بن الرباء عن طريقني من أمحد رواه احلديث إن
 كما فقط؛ جدعان ابن طريق من عنده هو فإمنا تتناهى؛ ال اليت أكاذيبه من فهو

  .سبق
  ) :١٩٥ ص( الشيعي قول االستغالل؛ ذلك ومن: قلت

  "!!مالك بن كأنس الشهادة؛ بواجب القيام عن البغض أقعدهم قوم ورب"
 - اهللا رسول مسع من عنه اهللا رضي علي مناشدة إىل بالشهادة يشري :قلت

 فزعم فشهدوا، مجع فقام قال، ما) خم( غدير يوم يقول - وسلم عليه اهللا صلى
 القيام عن البغض أقعده عنه اهللا رضي أنساً أن - يستحق مبا اهللا عامله - الشيعي

  !!الشهادة بتلك
 اهللا صلى - اهللا رسول خدم الذي وهو - ألنس كان فما! اهللا عدو وكذب

 - خرياً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول له ودعا سنني، عشر - وسلم عليه
  !الشهادة يكتم أن

  :بروايتني عليه استدل إمنا - هذا الكاذب زعمه يف - والشيعي
 أصحاب مع تقوم ال لك ما: ألنس قال عنه اهللا رضي علياً أن عمز: األوىل

 أمري يا: فقال! منه؟ يؤمئذ مسعته مبا فتشهد ،- وسلم عليه اهللا لىص - اهللا رسول
 ال ببيضاء اهللا فضربك كاذباً؛ كنت إن: علي فقال. ونسيت سين كربت! املؤمنني
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 أصابتين: يقول ذلك بعد فكان. برصاً وجهه ابيض حىت قام فما! العمامة تواريها
  .الصاحل العبد دعوة

 ال اليت الكثرية روايام من وهي! وإمثاً يةفر تقطر شيعية رواية وهذه: قلت
  .السنة مراجع من مرجع أي إىل ينسبها مل نفسه والشيعي خطام، وال هلا سنام

  .منها شيء يف هلا أصل ال فألنه السنة؛ أهل كتب من أما
 هذه مثل عزو بأن لعلمه منها؛ شيء إىل يعزه مل فكأنه الشيعة؛ كتب من وأما

  !هلا فضيحة هو إمنا كتاب إىل الرواية
  :اآلتية السنية الرواية يف وإمنا فيها؛ الشاهد فليس حال؛ كل وعلى
  :قال: الثانية

 من األول اجلزء من) ١١٩ ص( آخر يف أمحد اإلمام أخرجه ما هلا ويشهد"
  "!!دعوته فأصابتهم يقوموا؛ مل ثالثة إال فقاموا: قال حيث ؛"مسنده"

  :وجوه من واجلواب: فأقول
 الشيعي فإن السنة؛ بكتب اجلهل سببه خطأ؛ أمحد لإلمام زوهاع أن: األول

 أهل عند كذلك األمر وليس روايته، من هو" أمحد مسند" يف ما كل أن يظن
 أبيه؛ غري عن اهللا عبد ابنه رواية من هي وإمنا ذلك؛ بسط جمال هذا وليس العلم،

 حدثنا: - الشيعي إليه أشار الذي املكان يف -" أبيه مسند" يف اهللا عبد قال فقد
 نزار بن عقبة بن الوليد حدثنا: احلباب بن زيد حدثنا: الوكيعي عمر ابن أمحد

 بن الرمحن عبد على دخلت: قال العنسي الوليد بن عبيد بن مساك حدثين: العنسي
  :فحدثين ليلى أيب

  ... اهللا أنشد: قال الرحبة يف عنه اهللا رضي علياً شهد أنه
  :آخره يف وزاد آنفاً؛ إليه أشرنا ما فذكر: قلت
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 فدعا يقوموا؛ مل ثالثة إال) كذا( فقام. خذله من واخذل نصره، من وانصر"
  "!دعوته فأصابتهم عليهم؛

 كان إذا جيوز إمنا الرواية؛ هذه آخر يف اليت الزيادة ذه االحتجاج أن: الثاين
 نزار بن عقبة بن الوليد - رأيت كما - فيه فإن هيهات؛ وهيهات ثابتاً؛ إسنادها
  :الذهيب وقال. احلافظ قال كما جمهول وهو العنسي؛

  ".يعرف ال"
  .الزيادة هذه دون به ليلى أيب بن الرمحن عبد عن زياد أيب بن يزيد خالفه وقد

 من مجع وهم عنه؛ اهللا رضي علي عن هذه املناشدة قصة روى من كل وخالفه
 ،) ١٦،١٧،١٨،٢٩ ص( والنسائي ،) ٨٤،١١٨،١١٩/ ١( أمحد عند: التابعني

 املتضمنة الزيادة يذكروا مل هؤالء كل ؛) ١/ ١١٣-٢/ ١١٠/ ١٢( عساكر وابن
  .لالستثناء

 الثالثة تسمية فيه فليس القصة؛ يف ثابت إليه املشار االستثناء أن هب: الثالث
 منهم مسي قد يكون أن فضالً عنه؛ اهللا رضي علي دعوة فأصابتهم يقوموا؛ مل الذين
  .عنه اهللا يرض مالك بن أنس

  .دعوته من أصام ما تعيني فيه فليس مسوا، أم هب: الرابع
 اجلائرة؛ الشيعية الرواية تلك مبثل والدعوة االسم تعيني جيوز أنه: البدهي ومن

  !ا الثابت الشرعي النص تفسري يراد اليت اإلسرائيلية الرواية مبرتلة ألا
  !خيفى ال باطل وهذا
  :قال) ٢٠٠ ص( رهذك ما: أيضاً ذلك ومن

  (!) : معتربين بسندين املعارج سورة تفسري يف الثعليب إسحاق أبو أخرجه مما"
 الناس نادى ؛) خم( غدير يوم كان ملا - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن

 فطار ذلك فشاع ،"مواله فعلي مواله كنت من: "فقال علي، بيد فأخذ فاجتمعوا،
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 عليه اهللا صلى - اهللا رسول فأتى الفهري، النعمان بن احلارث ذلك وبلغ البالد، يف
 إله ال أن نشهد أن أمرتنا! حممد يا: وقال عنها ونزل فأناخها له، ناقة على - وسلم

 وأمرتنا منك، فقبلنا مخساً، نصلي أن وأمرتنا منك، فقبلنا اهللا، رسول وأنك اهللا إال
 ذا ترض مل مث باحلج، وأمرتنا فقبلنا، رمضان، نصوم أن وأمرتنا فقبلنا، بالزكاة،

 ،"مواله فعلي مواله كنت من: "فقلت علينا؛ تفضله عمك ابن بضبعي رفعت حىت
 إله ال الذي فواهللا: "- وسلم عليه اهللا صلى - فقال! اهللا؟ من أم منك شيء فهذا

 إن! اللهم: يقول وهو راحلته يريد احلارث فوىل". وجل عز اهللا ملن هذا إن! هو إال
 فما! أليم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر حقاً؛ حممد يقول ما كان

 دبره من فخرج هامته، على سقط حبجر سبحانه اله رماه حىت راحلته إىل وصل
 اهللا من. دافع له ليس للكافرين. واقع بعذاب سائل سأل: (تعاىل اهللا وأنزل فقتله،

  "!!لفظه بعني احلديث انتهى ،) املعارج ذي
 بعلم علم من ذرة عنده من ذلك يف يشك ال باطل، السياق فهذا: قلت
  :وجوه من وبيانه والتفسري، احلديث

 جهل أيب قول من هو إمنا...  عندك من احلق هو هذا كان إن: قوله أن: األول
/ ٢( احلاكم روى مما أصح وهذا". صحيحه" يف البخاري رواه كما - اهللا لعنه -

  .مرسل هذا ألن كلدة؛ بن احلارث بن النضر أنه: جبري بن سعيد عن) ٥٠٢
 يصح فكيف مكية؛ السورة آخر إىل) واقع بعذاب سائل سأل: (آية أن: الثاين

  !الوداع؟ حجة من رجوعه بعد) خم( يف نزلت بأا القول
  :قال عباس ابن عن - الضريس ابن منهم - مجع روى وقد

  .مبكة) سأل( سورة نزلت
  .مثله الزبري ناب عن مردويه ابن وروى
  :املتقدم جبري بن سعيد مرسل يف احلاكم وروى
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  .احلارث بن النضر هو سأل الذي أن
  .الثعليب إىل الشيعي عزاه ما يبطل كله فهذا

 شيء يف يرد مل ؛- يصح مل وما منها صح ما - الغدير روايات أن: الثالث
  .هذه الثعليب رواية تضمنته الذي التفصيل هذا منها

 ما لكثرة ذلك؛ يف مصدق غري فهو"! معتربين بسندين: "شيعيال قول وأما
 جاء احلديث يكون ما وكثرياً! الشريف العلم ذا وجلهله الكذب، من عليه بلونا
 واحد، تابعي تابع وعنه واحد، تابعي وعنه واحد، صحايب يرويها واحدة طريق من
  :الشيعي فيقول حتته، من الطرق تتعدد مث

  !"طرق أو طريقني من"
 احلديث؛ هذا من) ٦٨٥ ص( على املتقدم التعليق - املثال سبيل على - انظر

  .عجباً تر
  :- الباطلة القصة هذه إىل مشرياً -) ٣٨ ص( قوله ذلك ومن

 يف احلاكم وأخرجها.... مفصلة القضية هذه" تفسريه" يف الثعليب اإلمام أخرج"
  "!!الثاين ئهجز من) ٥٠٢( صفحة فراجع" املستدرك" من املعارج تفسري

 أو للقصة جتد ال ؛"املستدرك" من إليه املشار املكان إىل رجعت إذا وأنت
 بن سعيد مرسل وهو نقيضها، على يدل ما جتد بل ذكراً، - تعبريه على - القضية

. واقع بعذاب سائل سأل: (جبري بن سعيد عن: ... هكذا وسياقه! سبق الذي جبري
: قال) سائل سأل. (الدرجات ذي) : املعارج ذي اهللا من. دافع له ليس للكافرين

 عندك من احلق هو هذا كان إن! اللهم: قال كلدة؛ بن احلارث بن النضر هو
  ) .السماء من حجارة علينا فأمطر

 اآلية أن فيه جتد فهل الشيعي؛ عليها أحال اليت القضية نص هو فهذا: قلت
...  كان إن! اللهم: لقا الذي وأن! عنه؟ اهللا رضي علي والية جحد فيمن نزلت
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 فيه جتد أم! الباطلة؟ القصة يف جاء الذي النعمان بن احلارث هو) سأل( فيه ونزب
  !كلدة؟ بن احلارث بن النضر أنه

 عن يتورع ال الذي الشيعي هذا مثل يف يقول أن اإلنسان يستطيع فماذا
  !املشتكى اهللا فإىل! القراء؟ تضليل وعن الكذب

  ) :٢٠٨ ص( قوله أيضاً ذلك ومن
 بأحد تصنعه ال شيئاً لعلي تصنع إنك: - الدارقطين أخرجه فيما - لعمر وقيل"

  "!!موالي إنه: فقال ؟- وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب من
 سكتا وقد ؛) ٢٦ ص( للهيتمي" الصواعق" كتاب عن الشيعي نقله: قلت

  !!صنعا ما فبئس! عليه
 عن بسنده الدارقطين يقطر من) ١/ ١١٩/ ١٢( عساكر ابن أخرجه فقد

 سامل عن الدهين عمار عن قيس عن األشقر حسني أخربنا: األسدي حممد بن سعيد
  ... لعمر قيل: قال اجلعد أيب بن

  .فذكره: قلت
  :علل فيه ضعيف؛ إسناد وهذا: قلت

  .عنه اهللا رضي عمر يدرك مل ساملاً فإن االنقطاع؛: األوىل
 غالة من - ضعفه على - فإنه ؛- راألشق احلسن ابن وهو - حسني: الثانية

  .بعضهم كذبه وقد الشيعة،
 فلم الكويف؛ الثقفي الوراق هو يكن مل إن األسدي؛ حممد بن سعيد: الثالثة

  .أعرفه
  ]٦٨٠/ ١٠ الضعيفة) . [ ٤٨٩٥( احلديث يف ذكر له مضى والثقفي
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  علي رضي اهللا عنه وارث النيب ووصيه
  
  ) .ووارثي وصيي علياً وإن ووارث، وصي نيب لكل( -

  موضوع
  )١/ ١٩٣ ق" (الكامل" من اهللا عبد بن شريك ترمجة يف - عدي ابن أخرجه

 من بشيء املذكور الذهيب قول) ٢٢٤ ص" (مراجعاته" يف الشيعي نقل: قلت
  :قال مث واملكر، اخلبث
 ابن واإلمام البغوي القاسم أبا واإلمام حنبل بن أمحد اإلمام أن: واجلواب"
 ابن حممد وثقوا طبقتهم، من وغريهم معني ابن والتعديل اجلرح وإمام يالطرب جرير
 حممد ترمجة يف الذهيب به يعترف كما ومعتمدهم؛ شيخهم فهو عنه؛ ورووا محيد

  ) "!!امليزان( من محيد بن
  :والتدليس الكذب من أنواع فيه: قلت
 من أحداً فإن التعميم؛ ذا كذب"!! محيد بن حممد وثقوا: "قوله: أوالً

 كما إياه اآلخرين األئمة خمالفة مع معني، بن سوى بتوثيقه؛ يصرح مل املذكورين
  .يأيت

 هو كما عندهم، ثقة أنه ذلك من يلزم وال عنه، رووا املذكورين سائر نعم؛
  :فيه يقول عنه الرواة من خراش ابن فهذا. الشأن ذا العارفني عند معلوم
  :جزرة صاحل وقال". ذبيك - واهللا - وكان محيد، ابن حدثنا"
 كان منه؛ اهللا على أجرأ رأيت ما حيدثنا؛ شيء كل يف محيد ابن نتهم كنا"
  "!بعض على بعضها فيقلب الناس أحاديث يأخذ
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 أيضاً؛ التوثيق يف نصاً ليس هذا ولكن خرياً، عليه أمحد اإلمام أثىن قد نعم؛
 اهللا عبد ابنه رواه الذي هو وهذا مثالً، والعلم احلفظ وهو آخر، لشيء أنه الحتمال

  :أبيه عن اهللا عبد فقال عنه،
  ".حياً محيد بن حممد دام ما علم؛ بالري يزال ال"
 قبل منهم كان ذلك أن احملتمل فمن وثقوه؛ أم ذلك كل من يلزم أنه هب مث

 علي أبو قال فقد األئمة؛ من اآلخرون منه عرفه الذي كذبه هلم يتبني أن
  :النيسابوري

 أحسن قد أمحد فإن محيد؛ بن حممد عن األستاذ حدث لو: خزمية نالب: قلت"
  ".أصالً عليه أثىن ما عرفناه؛ كما عرفه ولو يعرفه، مل إنه: فقال عليه؟ الثناء

 الرواية على يستمروا مل عنه رووا الذين األئمة أولئك أن احملتمل ومن: قلت
  :يقول حيىي بن داود فهذا عنه؛
  ".بآخرة تركه مث اً،قدمي حامت أبو عنه حدثنا"

 على للرد كاف غري فذلك التوثيق؛ من نقله فيما صادق الشيعي أن هب: ثانياً
  :الذهيب قول

 أئمة من صدر تكذيباً التوثيق مقابل يف أن يعلم الشيعي ألن ؛"بثقة ليس"
 مفسر، جرح التكذيب أن أيضاً املعلوم ومن الترجيح، من حينئذ بد فال آخرين،

 فلست الشيعة؛ وأما. السنة أهل معاشر حنن قواعدنا يف هذا! لتوثيقا على مقدم فهو
  .السنة أهل عليه ما غري يعقل ال كان وإن ذلك يف مذهبهم أعلم

 يتبعون إمنا ألم معهم؛ ينفع ال مما فذلك عندهم؛ كذلك األمر أن وهب
  ) !!الوسيلة تربر الغاية: (الغربيني وقاعدة أهواءهم،
 من يكون أن منه يلزم فهل الشيعي؛ مذهب على ثقة هذا يالراز أن هب: ثالثاً

  !كذلك ليس األمر أن بينا أن سبق قد أننا مع! أيضاً؟ ثقات اإلسناد رجال من فوقه
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 من سالمته من بد ال أم اإلسناد؛ يصح ذلك مبجرد فهل ثقات؛ أم هب مث
  !قادحة؟ علة كل

 تربر الغاية: (السابقة عدةللقا يتجاهلها هو مث احلقائق، هذه يعرف الشيعي لعل
  ) !الوسيلة

 بالوضع؛ احلديث على اآلخرين األئمة حكم يتجاهل تراه ذلك؛ أجل ومن
  !عراق وابن والسيوطي، العسقالين، حجر وابن اجلوزي، وابن كاجلورقاين،

 كذب... "!  الذهيب به يعترف كما ومعتمدهم، شيخهم فهو: "قوله: رابعاً
 عند من الشيعي زادها وإمنا أصالً،" معتمدهم: "لفظ يذكر مل فإنه الذهيب؛ على
  ! مايستحق اهللا من فعليه وتضليالً، زوراً نفسه

  ]١٠/٦٩٥ الضعيفة[ 
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  عنها اهللا رضي مارية السيدة أحوال
  
  ) .وجدته حيث مارية عم ابن عنق فاضرب فانطلق، السيف؛ هذا خذ( -

  جداً ضعيف
 عن األنصاري األرقم بن سليمان معاذ أيب طريق من) ٣٩/ ٤( احلاكم أخرجه

  :قالت عنها اهللا رضي عائشة عن عروة عن الزهري
 هلا؛ عم ابن ومعها - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل مارية أهديت

: قالت. عمها ابن عند فعزهلا: قالت. حامالً فاستمرت وقعة، عليها فوقع: قالت
 قليلة أمة وكانت! غريه ولد ادعى لولدا إىل حاجته من: والزور اإلفك أهل فقال
 قالت. حلمه عليها فحسن بلبنها، يغذى فكان لبون، ضائنة له فابتاعت اللنب،
. يوم ذات - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على به فدخل: عنها اهللا رضي عائشة
  :فقال
  :قال! حلمه حيسن الضأن بلحم غذي من: فقلت".  ترين؟ كيف"
 أرى ما: قلت أن الغرية من النساء حيمل ما فحملين: قالت".  الشبه؟ وال"
 لعلي فقال. الناس يقول ما - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وبلغ: قالت! شبهاً
. رطبات خيترف خنلة على حائط يف هو فإذا فانطلق؛: قالت) . احلديث فذكر... (

 فإذا اخلرقة؛ فسقطت: قال. رعدة استقبلته السيف؛ ومعه علي إىل نظر فلما: قال
  .ممسوح شيء للرجال؛ ما له وجل عز اهللا خيلق مل هو

 األرقم بن سليمان فإن ضعفه؛ لظهور ولعله والذهيب، احلاكم عنه سكت: قلت
  :البخاري قال فقد جداً؛ ضعيف هو بل تضعيفه، على األئمة بني متفق
  :والدارقطين احلاكم، أمحد وأبو داود، أبو وقال". تركوه"
  :داود أبو وقال". ديثاحل متروك"



١٤٦ الردود الشنيعة

 مل أم روى نبايل ال: قال التلبية؟ يف أنس عن الزهري عن روى: ألمحد قلت"
/ ١٥٤( حديثاً وعشرين نيفاً له ساق وقد - ترمجته آخر يف عدي ابن وقال"! يرو
٢-١ (-:  

  ".أحد عليه يتابعه ال يرويه ما وعامة"
 تدل منكرة، اداتزي هذا األرقم ابن عليه زاد صحيح، أصل وللحديث: قلت

 حيتج مث نفسه، يف هلوى والزيادة؛ الكذب يتعمد أنه أو جداً، احلفظ سىيء أنه على
  !األهواء أهل ا

 املنكرة، الزيادات تلك لك ليتبني للحديث؛ الصحيح النص لك أسوق فأنا
  :أنس عن ثابت فروى
 رسول فقال ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ولد بأم يتهم كان رجالً أن

  :لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
  ".عنقه فاضرب اذهب"

 يده، فناوله. اخرج: علي له فقال. فيها يتربد ركي يف هو فإذا علي؛ فأتاه
 اهللا صلى - النيب أتى مث. عنه علي فكف ذكر، له ليس حمبوب هو فإذا فأخرجه؛

  .ذكر له ما حملبوب؛ إنه! اهللا رسول يا: فقال - وسلم عليه
 ،) ٢٨١/ ٣( وأمحد ،) ٤٠-٣٩/ ٤( واحلاكم ،) ١١٩/ ٨( مسلم رجهأخ

: عفان عن كلهم ؛) ١٩١٢/ ٤" (االستيعاب" من مارية ترمجة يف الرب عبد وابن
  :احلاكم وقال...  ثابت أخربنا: سلمة بن محاد حدثنا
  "!خيرجاه ومل مسلم، شرط على صحيح"

  :الرب عبد ابن وقال! مسلم على استدراكه يف فوهم



١٤٧ عىل أباطيل الشيعة

 أكون! اهللا رسول يا: علي قال: فيه فقال احلديث هذا األعمش وروى"
 ال ما يرى الشاهد بل: فقال الغائب؟ يرى ال ما يرى الشاهد أو احملماة؛ كالسكة

  ".الغائب يرى
 من غريه رواية من وإمنا األعمش، رواية من عليها أقف مل الزيادة هذه: قلت
 فيه وليس ،) ١٩٠٤( برقم" حيحةالص" يف خترجيه مضى وقد نفسه، علي حديث

  .احلديث هذا يف األرقم ابن ا تفرد اليت املنكرة الزيادات تلك أيضاً
  !شبهاً أرى ما: قالت أا عائشة عن ذكره ما نكارة وأشدها

 عليها واتكأ االستغالل، أسوأ" مراجعاته" يف الشيعي احلسني عبد استغلها فقد
  ) :٢٤٨-٢٤٧ ص( فقال دينها،و خلقها يف عائشة للسيدة اامه يف

 أهل إفك من - العاطفة حكم على نزوالً - أيدته ما هلذا مثاالً وحسبك"
 قالوا، ما السالم عليه وولدها مارية السيدة يف - وعدواناً تاناً - قالوا إذ الزور
 حمسوسة - املؤمنني أمري يد على - براءة ظلمهم من وجل عز اهللا برأمها حىت

  ) "!خرياً ينالوا مل بغيظهم كفروا الذين اهللا ورد! (ملموسة
  :بقوله هذا على وعلق

 يف عنها اهللا رضي مارية السيدة أحوال فلرياجع املصيبة؛ هذه تفصيل أراد من"
  "!للذهيب" تلخيصه" من أو للحاكم،" املستدرك" من الرابع اجلزء من) ٣٩ ص(

  !املنكر احلديث هذا إىل بذلك يشري
 - الشديد ضعفه مع - عليه االعتماد يف يكتف مل أنه :وخبثه مكره من وإن

 فعل لو فإنه وتضليالً؛ الناس على تدليساً لفظه؛ يسق مل أنه ذلك على زد إنه بل
 إليها نسب مما بريئة عائشة أن ودين لب له كان من لكل منه لتبني اللفظ؛ وساق

 تعاىل اهللا فربأها به؛ ناملنافقو امها مما براءا - القول من املنكر احلديث هذا يف



١٤٨ الردود الشنيعة

 مبا هلم واملؤيدين الكذابني اهللا عامل كفروا، أم بذلك الشيعة آمن ،- يتلى بقرآن
  .راجعون إليه وإنا هللا وإنا! يستحقون
... )  كفروا الذين اهللا ورد: (الكرمية لآلية كالمه آخر يف إيراده يف ما وتأمل

 ويتعرف) ! ٢٢٩ ص( أحياناً اعنه يترضى أنه مع بالكفر، عائشة السيدة رمي من
  !ومرتلتها فضلها هلا بأن) ٢٣٨ ص(

 ذلك يتلقي فكيف وإال؛ منهم، املعهودة التقية باب من إال منه ذلك إخال وما
  !يستحق مبا اهللا عامله! كفروا؟ الذين زمرة يف إياها حشره مع

 الزهري عن أرقم بن سليمان طريق من أيضاً شاهني ابن أخرجه احلديث؛ إن مث
  :وقال العسقالين؛ للحافظ) ١٤/ ٦" (اإلصابة" يف كما به؛

  ]١٠/٧٠٠ الضعيفة". [ ضعيف وسليمان"
  
  
  
  

  

  

  

  

  



١٤٩ عىل أباطيل الشيعة

  تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه
  
  ) .باب ألف باب كل يفتح باب، ألف علمين( -

  منكر
  )١/ ١٦١/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ٢/ ١١١ ق( عدي ابن أخرجه

  :وقال ؛) ٢٥٣ ص" (املراجعات" يف الشيعي به احتج مما واحلديث؛
 ص يف كما" نسخته" يف الفرضي أمحد وأبو ،"حليته" يف نعيم أبو وأخرجه"

  ] "!الكرت[ من السادس اجلزء من) ٣٩٢(
  ) .٢٥١ ص( قال وكذلك

 به اغتر طابعه، أو" الكرت" صاحب من خطأ" احللية" إىل عزوه أن أظن وأنا
  :الشيعي من إليه املشار ملوضعا يف نصه فإن الشيعي؛

 أبو.. (باب ألف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علمين: قال علي عن"
 صدوق": املغين" يف قال(!)  جحفة أبو األجلح وفيه ،"جزئه" يف الفرضي أمحد

  ) "!حل. جلد شيعي
 أنه -" الكبري اجلامع" ألصله تبعاً -" الكرت" صاحب من واملعروف: قلت

  !- كالمه قلة على - عليه يتكلم مث أوالً، احلديث خمرجي وزرم يسوق
  !مقحم أنه يشعر مما األجلح، على كالمه بعد جاء قد) حل( رمز جند وهنا
 اجلامع" من عندي مصورة نسخة إىل رجوعي بعد ذلك من تأكدت وقد

" احللية فهرس" إىل رجعت بأين ذلك وتأيد. املذكور الرمز فيها يقع فلم ؛"الكبري
  .فيه احلديث أر فلم الغماري؛ لشيخل

 عنده؛ من زيادة فيه دس قد الشيعي فإن ضعفه؛ مع هذا علي حديث) : تنبيه(
: فيه الذي) ٤٩٤٥( املتقدم احلديث عقب ساقه فإنه ذلك؛ إىل القراء ينبه أن دون



١٥٠ الردود الشنيعة

: قوله بعد - فزاد علي، إىل مستند وهو تويف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن
  :- - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علمين... 

  !- وسلم عليه اهللا صلى - وفاته حني: يعين. - حينئذ: يعين -
 التعليم أن صريح فإنه عمرو؛ ابن حديث يف الزيادة هذه معىن إن: قيل فإن
  .مرضه يف كان املذكور

  :وجهني من وذلك معناه، يف ليس كال؛: فأقول
  .موته مرض هو املرض أن فيه ليس أنه: األول

 بل علي؛ إىل مستنداً ومات علمه أنه فيه فليس موته؛ مرض أنه هب: واآلخر
  .مريضاً وتركه خرج علياً بأن صريح هو

 سبيل يف والكذب الدس يستحلون الشيعة أن على الكثرية األدلة من كله فهذا
  .السالمة اهللا نسأل! الضالل من عليه هم ما تأييد
  ]١٠/٧٠٨ الضعيفة[  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٥١ عىل أباطيل الشيعة

  وفاة النيب  صلى اهللا عليه وسلم على صدر علي رضي اهللا عنه
  
  ) .علي صدر إىل ملستند وإنه] - وسلم عليه اهللا صلى -[ تويف( -

  موضوع
  )٢٦٣/ ٢( سعد ابن أخرجه

 فإن عائشة؛ عن املذكور عروة حلديث خمالفته احلديث؛ وضع يؤكد مما وإن
 الثقات من مجع عنه رواه وقد قام،وث التابعني كبار من - الزبري ابن - وهو عروة

" البخاري صحيح" و ،) ١٢١،٢٠٠،٢٧٠،٢٧٤/ ٦" (أمحد اإلمام مسند" يف
  ) .١٣٨-١٣٧/ ٧" (مسلم" و ،) ١١٠-١٠٥/ ٨(

 يف وكذلك عنها، اهللا رضي عائشة عن الثقات من مجاعة عندمها وتابعه
/ ٢" (سعد ابن" و ،) ٣٢،٤٨،٦٤،٧٤،٧٧،٢٣١،٢٧٤/ ٦" (املسند"

  .متواتراً يكن مل إن عنها؛ اهللا رضي عائشة عن مشهور حديث فهو) . ٢٦١،٢٦٢
 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قبض: فقال النخعي إبراهيم به جزم ولذلك

  .عائشة صدر إىل مستند وهو وقبض يوص، ومل -
 أيب ابن ترمجه جريس؛ بن الرمحن عبد غري ثقات؛ رجاله بإسناد سعد ابن رواه

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ؛) ٢٢١/ ٢/ ٢( حامت
 رضي عباس ابن على خيفى أن جداً يبعد عائشة عن املشهور احلديث هذا فمثل

 من الكذابني صنع من هو إمنا عنه؛ اهللا رضي لعلي وإثباته عائشة عن فنفيه! عنه اهللا
  .يساندهم من أو الشيعة

 عثمان بن حرام عن حممد بن زالعزي عبد أخربنا: أيضاً الواقدي رواه ما وحنوه
  :األنصاري اهللا عبد بن جابر عن حازم أيب عن



١٥٢ الردود الشنيعة

- املؤمنني أمري عمر عند جلوس وحنن - فقال عمر زمن قام األحبار كعب أن
:  

 سل: عمر فقال ؟- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول به تكلم ما آخر كان ما
 فوضع صدري، إىل أسندته :علي فقال فسأله،. هنا هو: قال هو؟ أين: قال. علياً

  :فقال منكيب، على رأسه
 وعليه أمروا، وبه األنبياء عهد آخر كذلك: كعب فقال". الصالة الصالة"

: فقال فسأله؟: قال. علياً سل: قال! املؤمنني؟ أمري يا غسله فمن: قال. يبعثون
  .باملاء إيل خيتلفان وشقران أسامة وكان جالساً، عباس وكان أغسله، أنا كنت

  )١(.سعد ابن أخرجه
 عثمان؛ بن حرام شيخه الشيخ أو الواقدي، واآلفة أيضاً؛ موضوع وهذا: قلت

  :وغريه الشافعي اإلمام قال فقد
  :احلافظ وقال"! حرام حرام عن الرواية"
  ".متروكان ومها عثمان؛ بن وحرام الواقدي، سنده ويف"

  :املتقدم حديثها يف لعائشة رواية يف أن وضعه، يؤكد ومما
  :يقول فجعل

  .قبض حىت ؛"األعلى الرفيق يف"
  .البخاري أخرجه

  :قال علي عن هذا من خري آخر بإسناد روي قد نعم؛
  :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول كالم آخر كان

                                                        

)٢/٢٦٢( )١. ( 



١٥٣ عىل أباطيل الشيعة

  ".أميانكم ملكت فيما اهللا اتقوا! الصالة الصالة"
  .وغريها سلمة أم حديث من) ٨٦٨" (الصحيحة" يف خرجتها شواهد وله
 - النيب من نفسه هو مسعه ما على حممول فهو علي؛ عن القدر هذا صح فإن

 حمدد ألنه املذكور؛ عائشة قول حينئذ ينايف فال مرضه، يف - وسلم عليه اهللا صلى
  .عينني ذي لكل ظاهر هو كما التخصيص يقبل ال

 علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد حدثين: الواقدي رواه ما: أيضاً ذلك ومن
  :قال حسني بن علي عن بيهأ عن

  .علي حجر يف ورأسه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قبض
  :احلافظ قال. سعد ابن أخرجه

  ".لني فيه اهللا وعبد. الواقدي مع انقطاع، فيه"
 قال. مثله الشعيب عن أبيه عن اجلويرية أبو حدثين: الواقدي عن أخرج مث
  :احلافظ
 عبد امسه ؛) اجلويرية أبو وهو: قلت( احلويرث وأبو واالنقطاع، الواقدي، فيه"

  ".حاله يعرف ال وأبوه. بثقة ليس: مالك قال املدين؛ احلارث بن معاوية بن الرمحن
 - كعادته - الشيعي احلسني عبد يتورع مل املوضوعة؛ األحاديث وهذه: قلت

  :عنوان حتت هلا؛ املعارض عائشة السيدة حديث معارضة يف ا االحتجاج عن
 لغري يعزها ومل) ! ٢٥٢-٢٤٧ ص" (املؤمنني أم لدعوى املعارضة لصحاحا"

 سالمتها عدم مع الكذاب، الواقدي على - رأيت كما - كلها ومدارها. سعد ابن
  .فوقه ممن

" شرحها" و" البالغة ج" يف جاء مبا حيتج أخذ بل ذا؛ الشيعي يكتف ومل
  !!املعتزيل احلديد أيب البن



١٥٤ الردود الشنيعة

 ؛) ٤٩٤٥( احلديث حتت املتقدم سلمة أم حبديث جهاحتجا ذلك إىل وضم
 طرق من املروي عائشة حديث على - سبق كما ضعيف وهو - حلديثها وتقدميه
 بأمور منها والغمز عليها بالطعن حديثها على رجحه مث! عنها صحيحة كثرية

 املل، وقعة كحضورها املعصومني، األنبياء لغري الزمة أمور منها عنها، ثابت بعضها
 وسلم عليه اهللا صلى - النيب كصالة فيها؛ عليها عيب ال ما ومنها. منه تابت وقد

 ذلك يف اعتماده وإمنا إليها، نسبته يصح ال ما ومنها! رجليها مادة وهي إليها -
 أيب البن" البالغة ج شرح" وخباصة ودب، هب ما تروي اليت التاريخ كتب على

 اهلمة تتجه ومل بنقدها، الكالم يطول اليت موراأل من ذلك غري إىل! املعتزيل احلديد
  .عليها الكالم بسط إىل

 بطرق عنده علم ال من على يشكل قد منها؛ أمر على الكالم من بد ال لكن
 عامة، السنة أهل يف وطعنه وضالله، وخبثه الشيعي هذا ومكر وألفاظه، احلديث

 اهللا عبد عن بخاريال حديث وهو أال خاصة؛ الصديق بنت الصديقة املؤمنني وأم
  :قال عمر ابن

  :فقال عائشة مسكن حنو فأشار خطيباً، - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قام
  :مسلم عند ولفظه". الشيطان قرن يطلع حيث من) ثالثاً( الفتنة ههنا"

  :فقال عائشة بيت من - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج
  ".شيطانال قرن يطلع حيث هنا؛ ها من الكفر رأس"

 عنها، اهللا رضي - عائشة هي إمنا احلديث يف الفتنة أن قراءه الشيعي فأوهم
  !- قبل من املنافقني من برأها كما ذلك من اهللا وبرأها

 يعلم ؛- جمموعها عن فضالً - احلديث طرق بعض يف النظر أمعن من وكل
 إمنا ؛"ههنا: "ولهبق - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إليها أشار اليت اجلهة أن يقيناً



١٥٥ عىل أباطيل الشيعة

 قدمياً الفنت منبع أا يشهد والواقع العراق، التحديد على وهي املشرق، جهة هي
  .وحديثاً
 ،) ٢٤٩٤( برقم" الصحيحة" يف وخرجتها وألفاظه احلديث طرق مجعت وقد

 فال وته، الشيعي تدجيل عن للكشف كفاية فيه مبا خالصتها إليك قدمت وقد
  ]١٠/٧١١ الضعيفة.[ لإلعادة داعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



١٥٦ الردود الشنيعة

  من فضائل عائشة رضي اهللا عنها
  
 فتزوجين. - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل بصوريت امللك جاء( -
 ابنة وأنا إليه وأهديت. سنني سبع ابنة وأنا - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

 وهو وأنا الوحي يأتيه وكان. الناس من أحد يف يكن مل بكراً وتزوجين. سنني تسع
 كادت القرآن من آيات يف ونزل. إليه الناس أحب من وكنت. واحد حلاف يف

 نسائه من أحد يره ومل والسالم؛ الصالة عليه جربيل ورأيت. فيها لك األمة
  ) .أنا إال امللك غري أحد يله مل بييت؛ يف وقبض. غريي

  منكر
 بن الرمحن عبد أأنب: خالد أيب بن إمساعيل طريق من) ١٠/ ٤( احلاكم أخرجه

  :الضحاك
 أمسعت: ألحدمها عائشة فقالت معه، وآخر عائشة أتى صفوان بن اهللا عبد أن
: صفوان بن اهللا عبد هلا فقال! املؤمنني؟ أم يا نعم: قال! فالن؟ يا حفصة حديث

 إال قبلي؛ النساء من ألحد يكن مل تسع؛ يل خالل: قالت! املؤمنني؟ أم يا ذاك وما
 من أحد على أفخر أين هذا أقول ما! واهللا عمران، بنت مرمي وجل عز اهللا آتى ما

. فذكره...  قالت! املؤمنني؟ أم يا هن وما: صفوان بن اهللا عبد هلا فقال. صواحبايت
  :وقال
  !الذهيب ووافقه"! اإلسناد صحيح"

 أورده وقد الضحاك، بن الرمحن عبد غري مسلم؛ رجال ثقات ورجاله: قلت
 أنه إال هذا؛ خالد أيب بن إمساعيل رواية من) ٢٤٧-٢٤٦/ ٢/ ٢( حامت أيب ابن
  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل! الضحاك أيب بن الرمحن عبد فيه وقع

  .احلديث علة فهو جمهول، حال كل على فهو ؛"حبان ابن ثقات" يف أره ومل



١٥٧ عىل أباطيل الشيعة

) : ٦٥/ ٨( سعد ابن فقال ا، يتقوى ال أنه إال أخرى؛ طريقاً له وجدت وقد
 به عائشة عن عمري بن امللك عبد عن عوانة أبو حدثنا: الوليد أبو هشام أخربنا
  :األخرية اخللة يف وقال. حنوه

 ومل فقبض فمرضته، بييت؛ يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ومرض
  .واملالئكة غريي يشهده

 له يذكروا مل عمري بن امللك عبد أن غري الشيخني؛ رجال ثقات ورجاله: قلت
  .بالتدليس رمي قد أنه على. عائشة عن رواية

 كعبد جمهوالً؛ أو مطعوناً رجالً وبينها بينه الواسطة يكون أن احملتمل فمن
  .هذا الرمحن

 مل فإين األخرية؛ اخللة هذه مع فيه مرمي ذكر أجل من احلديث أوردت وإمنا
-٢٥٧" (اتهمراجع" يف احلسني عبد الشيعي استغلها وقد يقويها، شاهداً هلا أجد

 مما وهي اخللة، هذه بسبب منها يغمز أخذ مث إليها، احلديث بنسبة فجزم ؛) ٢٥٨
 فكلها قبلها، اليت اخلالل خبالف التخريج، هذا من لك تبني كما عنها يثبت مل

  .وغريمها" الصحيحني" يف عنها ثابتة صحيحة
![ عنها اهللا رضي املؤمنني أم عن الشيعية املطاعن دفع على يساعدك هذا؛ فاعلم
  ]١٠/٧١٥ الضعيفة
  

  

  

  



١٥٨ الردود الشنيعة

  .عندنا عليها يعتمد ال اليت الشيعة كتب من هو" السقيفة" كتاب
  
  ) .ذلك وكرر. عنه ختلف من اهللا لعن أسامة، بعث أنفذوا( -

  منكر
 حدثنا: قال" السقيفة كتاب" يف اجلوهري العزيز عبد بن أمحد بكر أبو أخرجه

 عن األنصاري كثري بن سعيد عن سيار بن أمحد عن صاحل بن إسحاق بن محد
  :الرمحن عبد بن اهللا عبد عن رجاله
 بن زيد بن أسامة أمر موته مرض يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن
 عبيدة وأبو وعمر، بكر، أبو منهم واألنصار؛ املهاجرين جلة فيه جيش على حارثة

 مؤتة على يغري نأ وأمره والزبري، وطلحة، عوف، بن الرمحن وعبد اجلراح، بن
 - اهللا رسول أفاق فلما للخروج، فتجهز أسامة وقام) . فيه احلديث فساق: قلت(

 فجعل يتجهزون، أم فأخرب والبعث، أسامة عن سأل - وسلم عليه اهللا صلى
  .فذكره...  يقول

  .إخل...  يديه بني والصحابة رأسه؛ على واللواء أسامة فخرج
 يف الشيعي احلسني عبد - أنا تهاختصر ما إال - هكذا ساقه: قلت

 الشهرستاين أن زعم أنه إال كعادته؛ عليه وسكت ،) ٢٩٢-٢٩١"(مراجعاته"
  "!والنحل امللل" كتاب من الرابعة املقدمة يف املسلمات إرسال أرسله

 هذا علماء من ليس الشهرستاين أن يعلم ال - باحلديث جهله لبالغ - وكأنه
!! ثانياً يصح ال ضعيف اجلوهري عن نقله الذي ثاحلدي إسناد وأن أوالً، الشأن
  :وجوه من هذا وبيان

 عبد بن اهللا عبد أنه الظن على يغلب هذا؛ الرمحن عبد بن اهللا عبد أن: األول
-٢١٨/ ٣" (تارخيه" يف جرير ابن له روى الذي األنصاري عمرة أيب بن الرمحن



١٥٩ عىل أباطيل الشيعة

 حامت أيب ابن غري ذكره من أجد ومل السقيفة، بيعة قصة من كبرية قطعة) ٢٢٢
  :وقال) . ٩٦/ ٢/ ٢(

  ".املسعودي عنه روى. عمرة أيب جده عن روى"
  !تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل

  .يعرفون ال مبهمون األنصاري؛ كثري بن سعيد رجال: الثاين
  .أجده مل صاحل؛ بن إسحاق بن محد: الثالث
 أورده اهولني، الشيعة رجال من هو: اجلوهري العزيز عبد بن أمحد: الرابع
  :وقال) . ١٠٠/ ٣٦" (الفهرست" يف الطوسي

  ".السقيفة كتاب له"
 غريهم عن فضالً لديهم؛ معروف غري أنه على فدل شيئاً، ذلك على يزد ومل

  ) :٢ ص" (املقدمة" يف قال فقد السنة؛ أهل من
 أن من بد فال األصول؛ وأصحاب املصنفني من واحد كل ذكرت فإذا".. 

  ... ". ال؟ أم روايته على يعول وهل والتجريح، التعديل من فيه قيل ما إىل أشري
 فيحتج! مذهبه برجال حىت الشيعي احلسني عبد جهل تعلم هذا ومن: قلت
 يعرفون ال ممن فوقه عمن فضالً عندهم، معروف غري وهو هذا؛ اجلوهري حبديث

  !أيضاً
 ال اليت الشيعة تبك من هو" السقيفة" كتاب أن تعلم السابقة؛ الترمجة ومن

  :بقوله العلوم حبر آل صادق حممد السيد عليه علق وقد. عندنا عليها يعتمد
 ج شرح" يف املعتزيل احلديد أيب ابن: كثرياً هذا" السقيفة" كتاب عن ينقل"

  ".فراجع اجلوهري؛ العزيز عبد بن أمحد بكر أليب نسبته مع ؛"البالغة
 عقب بذلك صرح كما احلسني؛ عبد قلهن الشيعي؛ احلديد أيب ابن وعن: قلت
 أهل من هو" السقيفة" مؤلف أن إياهم وإيهامه القراء على تدليسه مع احلديث،



١٦٠ الردود الشنيعة

 يف عليها وجوابه ،) ٩١( املراجعة يف النظر أمعن ملن ذلك يظهر كما! السنة
  !بعدها اليت املراجعة

  ]١٠/٧١٨ الضعيفة[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٦١ عىل أباطيل الشيعة

  الكالم على حديث الطري
  
 بكر أبو فجاء. الطري هذا من معي يأكل إليك، خلقك بأحب ائتين! للهما( -
  ) .له فأذن علي وجاء فرده، عمر وجاء فرده،

  .منكر
 وابن ،) اخلصائص - ٥/١٠٧/٨٣٩٨" (الكربى السنن"  يف النسائي أخرجه

  )١/٢٢٦/٣٦٢" (املتناهية العلل" يف اجلوزي
- ١/٣٥٨" (اهلداية ألحاديث الراية نصب" القيم كتابه يف الزيلعي احلافظ قال

٣٦٠: (  
 من وكم ضعيفة، كلها - لكنها رواا، كثرت وإن - اجلهر وأحاديث"

  ".الطري كحديث ضعيف، حديث وهو طرقه، وتعددت رواته، كثرت حديث
  .مطبوعة نافعة رسالة فيها ويل الغرانيق، قصة حديث القبيل هذا ومن
 بضعف صرحوا بل هنا، القاعدة هذه واأعمل املتقدمني احلفاظ نر مل وهلذا
 ،- اخلليلي يعلى وأيب والبزار، والعقيلي البخاري اإلمام عن تقدم كما- احلديث

  . - سبق كما- احلديث أهل مجيع عن رده نقل هذا إن بل
 فيما نفسه، احلاكم طرقه إىل يلتفتوا ومل ضعفوه الذين هؤالء من كان ولقد

  ) :١٧/١٦٨" (ريالس" من ترمجته يف الذهيب ذكره
  :فقال الطري؟ حديث عن احلاكم اهللا عبد أبو فسئل جملس، يف كانوا أم

 عليه اهللا صلى النيب بعد علي من أفضل أحد كان ملا صح، ولو يصح، ال"
  ". وسلم

  :عقبه الذهيب قال



١٦٢ الردود الشنيعة

 فكأنه! ؟"املستدرك" يف الطري حديث أخرج باله فما قوية، حكاية فهذه"
  ".جزء يف الطري حديث طرق عتمج وقد اجتهاده، اختلف

 أهل عند ا مقطوع علمية حقيقة إىل املذكور جبوابه احلاكم أشار وقد: قلت
 أفضل أن وهي الضاللة، فرق من وأمثاهلم الرافضة إال فيها يرتاب وال السنة،

 اهللا رضي عمر مث بكر، أبو اإلطالق على وسلم عليه اهللا صلى النيب بعد الصحابة
 صحيح" يف وبعضها عنه اهللا رضي عمر ابن عن طرق من ءجا كما عنهما،

 كتاب ختريج يف اجلنة ظالل" من الثاين الد آخر يف خمرجة وهي ،"البخاري
  ".السنة

 صلى النيب سأل أنه: العاص بن عمرو حديث خيالف الطري فحديث وكذلك،
 ل؟الرجا من: قلت: قال". عائشة: "قال إليك؟ الناس أحب عن وسلم عليه اهللا
  ") .املشكاة" من الثالث الد مقدمة انظر( )١(.عليه متفق".أبوها: "قال

" السنة منهاج" يف الشيعي على رده يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذلك 
)٤/٩٩: (  

 حبقائق واملعرفة العلم أهل عند املوضوعات املكذوبات من الطائر حديث إن"
  .فراجعه قيم، له حبث يف ؟... " النقل

 االجتهادما اختالف من احلديث هذا يف الذهيب أصاب أنه الغرائب ومن: تقل
- ٤٧٢ ص( نقل" االعتدال منهاج من املنتقى" كتابه يف فإنه احلاكم، أصاب

                                                        

 رقم ومسلم السالسل، اتذ غزوة باب املغازي، يف ٦٠ و ٥٩/  ٨ البخاري رواه )١(
 .عنه اهللا رضي بكر أيب فضائل من باب الصحابة، فضائل يف) ٢٣٨٤(



١٦٣ عىل أباطيل الشيعة

 ال الذي احلق وهو وأقره، إليه املشار حبثه وخالصة املذكور تيمية ابن قول) ٤٧٣
  ) :١٣/٢٣٣( يقول هرأيت" السري" كتابه من آخر مكان يف ولكنه فيه، ريب
 يثبت، ومل جزء، يف أفردا وقد مجة، طرق فله - ضعفه على- الطري وحديث"

  "!بطالنه باملعتقد أنا وال
  :طرقه يف قال أنه إال ،"التذكرة" يف حنوه وذكر

  "!أصل له احلديث يكون أن يوجب وجمموعها"
 التايل السؤال أوجه فإين ولذلك يشفي، وال يروي ال جممل كالم هذا: قلت

 املتأخرين بعض من قلده ومن كالعسقالين احلفاظ من وافقه ومن الذهيب احلافظ إىل
)١( :  

 احلسن وهو أال- اإلثبات درجات بأدىن ولو إثباته يراد الذي األصل هذا ماهو
 سعد الشيخ الفاضل األخ بينه كما جداً، كثري اضطراب فيه احلديث فإن ،- لغريه
  ) :١٤٧٠ ص( خرياً هللا جزاه فقال محيد، آل ابن

 فإمنا املنت، سالمة إىل يفتقر وإمنا طرق، كثرة ينقصه ال فاحلديث وباجلملة،"
 رضي الشيخني على علي تفضيل من متنه من يظهر ملا احلديث هذا األئمة من أنكر
  .واالضطراب اللفظ ركة من متنه يف ملا باإلضافة عنهم، اهللا

 منت يف فاملتأمل متنه، يف الرواة باضطرا احلديث هذا سقوط على يدل فمما
 بعض وهذه الروايات، بني ظاهراً االختالف جيد املتقدمة الطرق من احلديث
  ..".األمثلة

  ) .٣٥- ٣٤ ص( البلوشي األخ منها ثالثة إىل سبقه منها، مخسة فذكر: قلت

                                                        

 ".الذهيب استدراك خمتصر" على التعليق من) ١٤٧٤ ص( انظر )١(



١٦٤ الردود الشنيعة

 عساكر البن رواية يف أن وهو األقوى، املثال عن كالمها غفل وقد
  :بلفظ) ١٢/٢٤٢(

  ".ورسوله اهللا حيب برجل ائتين! اللهم"
  :وزاد أخرى) ١٢/٢٤٤( رواية يف وكذا

  ".ورسوله اهللا وحيبه"
  :بلفظ ثالث ويف

  ".وأحبه حتبه من علي أدخل! اللهم"
  .اجلوزي ابن عند) عشر الرابع( الطريق يف مردويه ابن رواه
- املعىن قةاملتف األلفاظ هذه من بلفظ طرقه أكثر يف كان احلديث أن فلو: قلت

 بثبوته، القول املمكن من لكان ،-" خلقك أحب" التفضيل باسم تكن ومل ،
  :رواياته بعض يف الذي الصحيح الراية كحديث ويكون
 ورسوله اهللا وحيبه ورسوله، اهللا حيب يديه، على اهللا يفتح رجالً الراية ألعطني"

  ) .٧/١٢٧( ومسلم ،) ٤٢١٠( البخاري رواه... " 
 جاء هنا ومن".. أحب: "التفضيل اسم بلفظ الروايات أكثر أن الواقع لكن 
  .- تقدم كما- بالوضع عليه احلكم

 يكون أن يوجب وجمموعها: "احلديث طرق يف الذهيب قول أن: واملقصود
 فهو بالتفضيل، الصريح" أحب: "لفظ فيها اليت طرقه يعنِ إن" أصل له احلديث
 لكن سهل، فاخلطب احلب، ملطلق بتةاملث األخرى األلفاظ يعين كان وإن باطل،
 يعين أنه" بطالنه باملعتقد أنا وال: "املتقدم وقول كالمه سياق من يل يظهر الذي

 عندي، مفهوم غري بكالم تأويله حاول -) ١٣/٢٣٢( ساقه أن بعد - ألنه األول،
 حال كل على وهو شيئاً، أفادوين فما ومعرفتهم، بعلمهم أثق من بعض سألت وقد

  . أعلم وتعاىل سبحانه واهللا. معناها يف وما الترمجة حديث برواية عندي مردود



١٦٥ عىل أباطيل الشيعة

  ]١٨١/ ١٤ الضعيفة[ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



١٦٦ الردود الشنيعة

  خريية علي رضي اهللا عنه
  
- )يلع ريخ ةرِيالب. (  

/  ١( عدي وابن ،) ١٤٠/  ١)) (الضعفاء(( يف حبان ابن أخرجه. موضوع
 ابن وكذا ،) ٣٤٩ - ٣٤٨/  ١( وضوعاتامل يف اجلوزي ابن طريق ،ومن) ١٧٠

  )٣١٣/  ١٢)) (التاريخ(( يف عساكر
) ٣٧٩/  ٦)) (املنثور الدر(( كتابه السيوطي ا سود اليت األحاديث من هذا
 صحتها؛ املسلمني ويومهوا ليستغلوها، الضالة الفرق من بعده من ليأيت عنها، ساكتاً
 خرجت وقد مراجعاته، يف احلسني عبد الشيعي فعل كما اهللا، سبيل عن ليضلوا

 ،) ٤٩٧٥ - ٤٨٨٢( تقدم فيما وموضوع ضعيف بني ما حديث مئة حنو منها
  .آنفاً إىل املشار هذا الزبري أيب حديث منها

 أصل(( كتابه يف الغطاء كاشف آل احلسني حممد اآلخر الشيعي أورده وكذلك
 أخرى أحاديث يف)) املنثور الدر(( السيوطي كتاب عن نقالً) ١١٠ ص)) (الشيعة
 طرقهم ومن وأعالمهم، السنة علماء أحاديث من: ((أا زاعما بعضا آنفاً تقدم

  )) !والوضع الكذب فيها مسكة ذو يظن ال اليت الوثيقة
 وتنوعت مذاهبهم، تعددت مهما والوضاعني، الكذابني على لعنتك فاللهم
  )) :املنار(( يف اجلوزية قيم ابن العالمة قال! الرافضة منهم وخباصة أساليبهم،

 احلافظ قال ،)) يعد أن من فأكثر علي؛ فضائل يف الرافضة وضعت ما وأما((
  )) :اإلرشاد(( كتاب يف اخلليلي يعلى أبو

 مئة ثالث حنو البيت وأهل عنه اهللا رضي علي فضائل يف الرافضة وضعت((
  )) .حديث ألف



١٦٧ عىل أباطيل الشيعة

 كما األمر لوجدت ذلك؛ من عندهم ما تتبعت لو فإنك هذا؛ يستبعد وال
  )) .قال

  ]١٢/١٩٤ الضعيفة. [ باهللا إال قوة ال حول وال املستعان واهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٦٨ الردود الشنيعة

  اإلسالم يف التشيع بذرة وضع من أول
  

 عليه ويقْدم مرضيني، راضني وشيعتك أنت اهللا على ستقْدم إنك! علي يا( -
  )مقمحني غضاباً عدوك

  .موضوع
  )٤٠٩١/  ٢/  ٢٣٣/  ١" ( األوسط املعجم"  يف رباينالط أخرجه

 الشيعي الوضع لوائح - الشديد إسناده ضعف مع - احلديث هذا إن: أقول
 متعصبة بعض يستغلها ولذلك اآلتية، األخرى األحاديث كبعض عليه، ظاهرة

 احلسني حممد كالشيخ السنة، أهل مع والتعاطف بالتقارب يتظاهرون الذين دعام،
 - ١٠٩ ص( فيه زعم فإنه ،" وأصوهلا الشيعة أصل"  كتابه يف الغطاء اشفك آل

  ) :١٣٧٧ طبعة/  ١١١
 يف وترعرعت منت حىت وتعاهدها اإلسالم يف التشيع بذرة وضع من أول أن
  ! !وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هو إمنا وفاته، بعد أمثرت مث حياته،
 القراء مومهاً وغريه، السيوطي عن نقلها أحاديث ببعض ذلك على استشهد مث

 السنة، أهل من إليهم احلديث عزا ومن السيوطي،: أعين عنده، وثبوا صحتها
  :فقال

 ومن وأعالمهم، السنة علماء أحاديث من بل واإلمامية، الشيعة طريق من ال" 
  ". والوضع الكذب فيها مسكَة ذو يظن ال اليت الوثيقة طرقهم
 مقدمة يف نفسه السيوطي نص ممن وغريه، عساكر البن معزوة بعضها ساق مث

 عن إليها بالعزو فيستغين حديثهم ضعف يعين إليهم العزو جمرد أن"  الكبري اجلامع" 
 مساحة"  بـ كتابة طرة يف املوصوف وهو ذلك، الشيعي جهل فهل. ضعفه بيان



١٦٩ عىل أباطيل الشيعة

 أا القراء أوهم حىت بذلك يقنع مل مث!  نفسه؟ يف لغاية جتاهله أم"  األكرب اإلمام
  ! !الوثيقة الطرق من

 قدماؤهم وصف كما - يزالون ال الشيعة أن - األسف مع - يؤكد مما وهذا
 بلصق فأولئك الوسيلة، يف فارق وع النبوي، احلديث يف الطوائف أكذب -

 بالتقاط وهؤالء لتشيعهم، انتصاراً يضعوا اليت األحاديث على وتركيبها األسانيد
 غريهم ومن منهم القراء وإيهام السنة أهل كتب من واملوضوعة املنكرة األحاديث

  !السنة أهل عند ثابتة أا
 كتاب أي يف السنة أهل رواه حديث كل ليس أنه يقيناً يعلمون الشيعة وهؤالء

 كتبهم ألفوا ولذلك، أسانيد، أو طرق له كان ولو عندهم، صحيح هو كتبهم من
 اليت"  السلسلة"  هذه وما معلوم، هو اكم ضعيفها من صحيحها لتمييز املتنوعة

"  لـ جاز فكيف. لألمة نصحهم يف آلثارهم واقتفاًء جهم على سرياً إال بيدك
  ! !احلقيقة خالف مجيعاً الناس ويوهم كله هذا يتجاهل أن"  األكرب اإلمام مساحة

 وأسانيده بطرقه األحاديث يروى السنة أهل من ملؤلف عزاه فيما نقوله وهذا
 علموا إذا الشيعي هذا يف الكرام القراء يقول فما عساكر، وابن عدي كابن دة،عا
 األحاديث فيه يروي ال وهو فقط،"  النهاية"  يف األثري البن الترمجة حديث عزا أنه

 هذا يف) مقمحني( مثل غريباً لفظاً منها ليشرح تعليقاً فقط يعلقها وإمنا باألسانيد،
 وغريها"  العرب لسان"  أو"  القاموس"  لـ حلديثا عزا لو كما فهو!  احلديث؟

 يوهم وهو فكيف!  مذهبه؟ كان مهما خملص عامل ذلك يفعل فهل! اللغة كتب من
 من الطرباين عند أنه عرفت وقد الوثيقة، الطرق من بطريق األثري ابن عند أنه القراء
 فرجع متهم، متروك شيعي عن جمهول شيعي رواية من هي بل وثيقة، غري طريق

 على الكثرية األدلة من إياه السنة أهل ورواية!  الشيعة؟ طريق من أنه إىل احلديث



١٧٠ الردود الشنيعة

 عليهم، وما هلم ما يروون أم السنة أهل عالمة كان وهلذا وإنصافهم، جتردهم
  !عليهم ما يروون وال هلم، ما يروون أم غريهم عالمة ومن

 من نفسه الوقت يف هوو ذلك، على الكثرية األدلة من اآليت واحلديث: قلت
 ال اليت الوثيقة السنة أهل طرق من أا زعم واليت ذكره، املتقدم الشيعي أحاديث

 أم فيه قال فيما صادق هو هل لتعلم فتأمله! والوضع الكذب فيها مسكة ذو يظن
  ! ال؟

 احلسن بن حرب يوريه أخرى، طريق على الترمجة حلديث وقفت وقد
 أن جده عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد نع يعلى بن حيىي ثنا: الطحان

  :بلفظ خمتصراً فذكره:. . . . . . . . لعلي قال وسلم عليه اهللا صلى النيب
 وإن وجوهكم، مبيضة مرويني رواًء احلوض علي تردون وشيعتك أنت" 
  " مقبحني ظماء علي يردون عدوك

  ) .٩٤٨/  ٣١٩/  ١" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
 من ضعفاً أشد وبعضهم بالضعفاء مسلسل جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت

  ) .٥٥٩١( احلديث حتت بيانه يأيت كما شيعي، وأحدهم بعض،
  ]١٢/١٨٣ الضعيفة[  
  
  
  

  

  

  



١٧١ عىل أباطيل الشيعة

  سفينة أهل البيت
  
  ) .غرق عنها ختلف ومن جنا، ركبها من نوح؛ سفينة مثل بييت؛ أهل مثل( -

  ضعيف
 سعيد وأيب ذر، وأيب الزبري، بن اهللا وعبد عباس، بن اهللا عبد حديث من روي
  .مالك بن وأنس اخلدري،

 عن الصهباء أيب عن جعفر أيب بن احلسن فريويه: عباس ابن حديث أما  -١
 يف والطرباين ،) األستار كشف - ٢٦١٥( البزار أخرجه. عنه جبري بن سعيد

  ) .٣٠٦/ ٤( "احللية" يف نعيم وأبو ،) ١/ ١٦٠/ ٣" (الكبري املعجم"
 اهللا عبد بن عامر عن األسود أيب عن هليعة ابن فريويه: الزبري ابن حديث أم -٢

  .أبيه عن الزبري بن
  ) .٢٦١٢( البزار أخرجه

  :طريقان عنه فله: ذر أيب حديث وأما -٣
  .عنه املسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن جعفر أيب بن احلسن عن: األوىل

/ ٣" (الكبري" يف والطرباين ،) ٥٣٨/ ١" (اريخالت معرفة" يف الفسوي أخرجه
  ) .٢٦١٤/ ٢٢٢/ ٣( البزار وكذا ،) ٢٦٣٦/ ٣٧

 عن القدوس عبد بن اهللا عبد حدثنا: الرازي داهر بن اهللا عبد عن: واألخرى
  .به الغفاري ذر أبا مسع أنه املعتمر بن حنش عن إسحاق أيب عن األعمش

  ) .٧٨ ص" (الصغري املعجم" يف الطرباين أخرجه
 ربيعة بن حممد بن العزيز عبد فريويه: اخلدري سعيد أيب حديث وأما -٤

 عطية عن الصائغ سلمة أيب عن املقرىء محاد أيب بن الرمحن عبد حدثنا: الكاليب
  .عنه



١٧٢ الردود الشنيعة

  ) .١٧٠ ص" (الصغري" يف الطرباين أخرجه
  .عنه عياش أيب بن أبان فريويه: أنس حديث وأما -٥

  ) .٩١/ ١٢( اخلطيب أخرجه
 شديدة احلديث طرق أكثر أن البصري للناقد يتبني والتحقيق؛ التخريج وذا
  .مبجموعها احلديث يتقوى ال الضعف،

 مل وإال فيها؛ النظر وإمعان لتتبعها تفرغ يكن مل املقبلي صاحل الشيخ أن ويبدو
  ) :٥٢٠ ص" (الشامخ العلم" كتابه يف يقل

 جرير وابن اخلطيب ذلكوك. ذر أيب عن" املستدرك" يف احلاكم أخرجه"
 وحكم. الزبري ابن حديث من والبزار أيضاً، ذر وأيب عباس ابن عن والطرباين

  "!!األهواء مدارك من احململ هذا ألن مقبول؛ غري" منكر" بأنه الذهيب
 الشرط ألن طرقه؛ موع بصحته القول ميكن ال نفسه؛ وللتعليل! نعم: فأقول

 األمر وليس احلديث، علم يف مقرر هو كما ،شديداً الضعف يكون ال أن ذلك يف
 فعلنا؛ كما الطرق تتبع لو - اهللا رمحه - الشيخ أن وظين. بيانه سبق كما كذلك

  .أعلم واهللا. للحديث إنكاره يف الذهيب خيالف مل
 عزاه احلديث هذا أن: - األهواء مدارك من احململ أن - املقبلي قول يؤيد ومما
 دار طبع - ٢٣ ص" (املراجعات" كتابه يف الشيعي املوسوي احلسني عبد الشيخ

  :بقوله صحيح أن القراء مومهاً ،) ٣( املتقدم ذر أيب حديث من للحاكم) الصادق
 صحيحة من الثالث اجلزء من) ١٥١ ص( ذر أيب إىل باإلسناد احلاكم أخرجه"
  "!املستدرك(!) 

 إنه بل ه،مذهب تدعم اليت أحاديثه أسانيد على يتكلم ال - كعادته -وهو
 بصحتها القارىء يشعر مل إن األحاديث؛ من املصححات املسلمات كلها يسوقها

  :بقوله هنا فعل كما



١٧٣ عىل أباطيل الشيعة

 أسانيدها يف ما احلديث أئمة عن حيكي ال أنه عن فضالً"! املستدرك صحيحة"
  .نكارة من ومتوا طعن، من

 كتاب؛ يف وأمجعها النوع هذا من اليت أحاديثه أتتبع أن البال يف خطر وقد
 ذلك يكون أن وعسى املغرضني، املدلسني عمل من هلم وحتذيراً للمسلمني، نصحاً
  .قريباً

 من) ١٧١ ص( فزعم االفتراء؛ يف احلسني عبد على زاد قد اخلميين رأيت مث
  !!املتواترة املسلمة األحاديث من احلديث أن" األسرار كشف" كتابه

  !السنة أهل عند: أي ؛"املسلمة: "بقوله ويعين
  :فقال كعادته، أخرى مرة كذب مث
  "!السنة أهل طريق عن حديثاً عشر أحد ذلك يف ورد وقد"
  !تقدم كما املتروك؛ فيه الذي عباس ابن حديث إال يسق مل مث
  ]١٠/١٠ الضعيفة[  
  
  

  

  

  

  

  



١٧٤ الردود الشنيعة

  الشيعة يف اجلنة
  

 يزعم ممن أنه إال اجلنة، يف وشيعتك أنت اجلنة، يف وأصحابك أنت! علي يا( -
 هلم تراقيهم، جياوز ال القرآنَ يقرأون يلْفظُونه، مث اإلسالم يضفَزون أقوام يحبك أنه
زبم فإن الرافضة،: هلم يقال، نهكْترأَد ،مهدم فجاهمشركون فإ.  

ةً يشهدونَ ال: قال فيهم؟ العالمةُ ما! اهللا رسولَ يا: فقلتعممجاعةً، وال ج 
طْععلى نونَوي لَفاألول الس(  

  .موضوع
"  يف واخلطيب ،) ٦٧٤٩/  ٢/  ١١٢/  ٢" ( األوسط"  يف الطرباين أخرجه

  )٣٥٨/  ١٢" ( التاريخ
 الغطاء كاشف آل احلسني حممد الشيخ أوردها اليت األحاديث من احلديث هذا

 يظن ال ليتا الوثيقة طرقهم من السنة أهل عند أا زاعماً ،" الشيعة أصل"  كتابه يف
 الذي احلديث يف عليه والرد عنه نقله تقدم كما! والوضع الكذب فيها مسكة ذو

 على الكذب عليه يهن من ولكن السنة، أهل على كذبه على آخر مثال فهذا قبله،
  !شئ بعده عليه يصعب ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 فهو"!  اجلنة يف حابكوأص أنت! علي يا: " األول طرفه إال منه ينقل مل إنه مث

 ما دون هلم ما يروون األهواء أهل أن: هناك ذكرته ما على الكثرية األدلة من
  !عليهم
 كذا. يقبلونه وال يتركونه مث يلقنونه: أي ،) اإلسالم يضفَزون( قوله) : فائدة(

"!  يرفضون": "  امع"  ويف ،" يصفون"  األصل وكان".  النهاية"  يف
  ". النهاية"  و"  التاريخ"  من والتصحيح



١٧٥ عىل أباطيل الشيعة

 سليمان أيب عن الكليب جناب أيب رواية من أخرى، طريقاً للحديث رأيت مث
  :وسلم عليه اهللا صلى النيب يل قال: قال علي عن عمه عن النخعي أو اهلمداين
 إن الرافضة،: هلهم يقال نبز هلم قوما وإن اجلنة يف وشيعتك أنت! علي يا((

  )) .مشركون مفإ فاقتلهم أدركتهم؛
 أبا يشتمون أم ذلك وآية! كذلك وليسو البيت أهل حبنا ينتحلون علي قال

  .وعمر بكر
  ) .١٩٢/  ٣)) (السنة(( يف أمحد بن اهللا عبد أخرجه

 حيىي وامسه فوقه، من أو الكليب جناب أبو آفته جدا؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  )) :التقريب(( التقريب يف احلافظ قال أشهر؛ بكنيته وهو حية، أيب بن

  )) .تدليسه لكثرة ضعفوه؛((
)) امليزان(( يف الذهيب أورده: اهلمداين سليمان) ابن: األصل ويف( أبو وشيخه

  :وقال
  )) .منكر خبرب وأتى. كأبيه هو؟ من يدرى ال. علي عن أبيه عن((

  ]١٢/١٨٩ الضعيفة.[ اعلم واهللا. هذا إىل يشري كأنه: قلت
  
  
  

  

  

  



١٧٦ الردود الشنيعة

  هريرة رضي اهللا عنه الطعن يف أيب
  
 فإنه فامقلوه، الطعام يف وقع فإذا شفاء، واآلخر سم الذباب جناحي أحد إن" 
  ". الشفاء ويؤخر السم يقدم

  
 أيب الثالثة الصحابة هؤالء عن الصحيحة، األسانيد ذه احلديث ثبت فقد

 أيب صدق ثبت كما فيه، للتشكيك وال لرده جمال ال ثبوتا وأنس، سعيد وأيب هريرة
 وسلم،خالفا عليه اهللا صلى اهللا رسول عن إياه روايته يف عنه اهللا رضي هريرة
 رضي فيه طعنوا حيث الزائغني، من تبعه ومن املعاصرين، من الشيعة غالة لبعض

 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على فيه يكذب بأنه واموه إياه، لروايته عنه اهللا
 وأن ذلك كل من بريء أنه يثبت العلمي التحقيق هو فهذا ذلك، من وحاشاه
 حديث وردوا بالبهت، صحابيا رموا ألم فيه، بالطعن احلقيق هو فيه الطاعن
  !املريضة عقوهلم على انطباقه عدم رد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 هؤالء علم هل شعري وليت علمت، كما الصحابة من مجاعة عنه رواه وقد
 كان فإن ذلك، جهلوا أم تفرد، ولو حجة وهو باحلديث، هريرة أيب تفرد بعدم

 من أحد يتابعه مل أنه الناس ويومهون إياه، هريرة أيب برواية يتعللون فلماذا األول
 باحلديث والعلم االختصاص أهل سألوا فهال اآلخر كان وإن!  الكرام؟ األصحاب
  الشريف؟
  :قيل ما أحسن وما
  أعظم فاملصيبة تدري كنت إنو     مصيبة فتلك تدري ال كنت فإن

 وهو األطباء يقرره ما خيالف احلديث هذا أن يتومهون الناس من كثريا إن مث 
 تلك به علقت الشراب يف أو الطعام يف وقع فإذا اجلراثيم، بأطرافه حيمل الذباب أن



١٧٧ عىل أباطيل الشيعة

 أن خيرب إذ يؤيدهم هو بل ذلك، يف األطباء خيالف ال احلديث أن واحلقيقة اجلراثيم،
  ." شفاء اآلخر ويف: " فيقول عليهم يزيد ولكنه داء، جناحيه حدأ يف

 وإال مسلمني، كانوا إن به اإلميان عليهم فوجب بعلمه، حييطوا مل مما فهذا
 الصحيح العلم ألن ذلك! علماء عقالء كانوا إن غريهم من كانوا إذا فالتوقف

  .بعدمه العلم يستلزم ال بالشيء العلم عدم أن يشهد
 وقد بالصحة، احلديث هلذا يشهد مل احلديث الطب أن افتراض على ذلك نقول
 ما يؤيد كل خمتلفة جمالت يف كثرية مقاالت وقرأت حوله، األطباء آراء اختلفت

 اهللا صلى النيب وأن احلديث بصحة مؤمنني بصفتنا وحنن ردا، أو تأييدا إليه ذهب
 ثبوت كثريا يهمنا ال ،) يوحى وحي إال هو إن اهلوى، عن ينطق ما( وسلم عليه

 دعم إىل حيتاج ال نفسه يف قائم برهان احلديث ألن الطب، نظر وجهة من احلديث
 العلم يوافقه الصحيح احلديث ترى حني إميانا تزداد النفس فإن ذلك ومع خارجي

 أحد ألقاها حماضرة خالصة القراء إىل أنقل أن فائدة من خيلو فال ولذلك الصحيح،
  :قال احلديث هذا حول مصر يف اإلسالمية هلدايةا مجعية يف األطباء
 األمراض منها تنشأ اليت باجلراثيم اململؤة القذرة املواد على الذباب يقع" 

 مادة ذلك من جسمه يف فيتكون بعضا، ويأكل بأطرافه، بعضها فينقل املختلفة،
 جراثيم من كثريا تقتل وهي ،" البيكتريا مبعد"  بـ الطب علماء يسميها سامة

 اإلنسان جسم يف تأثري هلا يكون أو حية تبقى أن اجلراثيم لتلك ميكن وال األمراض،
  .البكتريا مبعد وجود حال يف

 ناحيته، إىل البكتريا حيول أنه هي الذباب، جناحي أحد يف خاصية هناك وأن 
 يف بأطرافه العالقة اجلراثيم وألقي طعام أو شراب يف الذباب سقط فإذا هذا وعلى
  .اجلراثيم لتلك مبيد أقرب فإن شراب،ال ذلك



١٧٨ الردود الشنيعة

 أحد من قريبا جوفه يف الذباب حيمله الذي البكتريا مبعد هو منها واق وأول
 كاف وطرحه كله الذباب وغمس منه، قريب فدواؤه داء هناك كان فإذا جناحيه،

  ". عملها إبطال يف وكاف عالقة، كانت اليت اجلراثيم لقتل
 سعيد األستاذ للطبيب املعىن هذا يف ضافيا حبثا الة هذه يف قدميا قرأت وقد
 كلمة) ٥٠٣ ص( الفائت العام جملد يف كلمة وقرأت) األول العام جملد( السيوطي
  .األزهر جملة عن نقال حسني املنعم عبد وحممد كمال حممود للطبيبني

 حتت ١٤٤ ص الكويتية"  العريب جملة"  من) ٨٢( العدد على وقفت مث
 على له جوابا كبري، الوارث عبد املدعو بقلم"  جنيب وحنن أل،تس أنت:" عنوان
  :فقال والضعف؟ الصحة من احلديث هلذا عما سؤال
 هو بل ضعيف، فحديث وشفاء، داء من جناحيه يف وما الذباب، حديث أما" 
  ... واألقذار اجلراثيم من حيمل الذباب أن به املسلم فمن مفترى، حديث عقال

 هذا وضع من إال شفاء، اآلخر ويف داء الذبابة جناحي يف أن قط أحد يقل ومل
 مبضار يقطع الذي احلديث العلم عنه لكشف ذلك صح ولو افتراه، أو احلديث
  ". مكافحته على وحيض الذباب
 عن دفاعا عنه الكشف من البد ما واجلهل الدس من اختصاره على الكالم ويف
 يغتر قد من به يكفر أن له وصيانة وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث

  !القول بزخرف
  :فأقول
 بدليل احلديثية العلمية الناحية من يعين ضعيف، احلديث أن زعم لقد: أوال

  ". مفترى حديث عقال هو بل: " قوله
 طرق من احلديث ختريج من سبق مما ذلك تعرف البطالن، واضح الزعم وهذا

 على دليال وحسبك. صحيحة وكلها وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ثالث



١٧٩ عىل أباطيل الشيعة

 الكاتب هذا فعل كما احلديث بضعف يقل مل العلم أهل من أحدا أن ذلك
  !اجلريء
  .عقال مفترى حديث أنه زعم لقد: ثانيا

 يسق مل دعوى جمرد ألنه سابقه، من بأقل بطالنه وضوح ليس الزعم وهذا
  :يقول تراه ألست به، اإلحاطة ميكن ال الذي بالعلم اجلهل سوى به يؤيده دليال

  ... ". احلديث العلم عنه لكشف صح ولو ،...  أحد يقل ومل" 
 أهله أن أم علما، شيء بكل أحاط قد - املسكني أيها - احلديث العلم فهل

 ازددنا كلما إننا: يقولون - منا يقلدهم من أصيب كما - بالغرور يصابوا مل الذين
 تبارك اهللا قال كما حبق األمر وأن! جبهلنا معرفة ازددنا وأسراره، الكون يف مبا علما

  ) .قليال إال العلم من أوتيتم وما: (وتعاىل
  "! مكافحته على وحيض الذباب مبضار يقطع العلم إن: " قوله وأما

 عن حتدث وإمنا هذا، نقيض يقل مل احلديث إن: نقول ألننا مكشوفة، فمغالطة
  :ديثاحل قال فإذا معاجلتها، يعرف العلم يكن مل أخرى قضية

 إال اللهم العجم، من وال العرب من ال يفهم، أحد فال.. " الذباب وقع إذا" 
  يكافحه؟ وال الذباب يف يبارك الشرع أن وإفهامهم عقوهلم يف العجم

 جوفه يف حيمل الذباب أن من اليوم، الطب أثبته ما سبق فيما لك نقلنا قد: ثالثا
 يف ملا موافقا يكن مل وإن وهذا. مللجراثي القاتل"  البكتريا مبعد"  بـ مسوه ما

 إليه املشار الكاتب استنكره ملا موافق اجلملة يف فهو التفصيل، وجه على احلديث
 فيه تنجلي يوم يأيت أن يبعد وال الذباب، يف والدواء الداء اجتماع من وأمثاله
 علميا، إليها املشار التفاصيل ثبوت يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول معجزة

  ) .حني بعد نبأه، لمنولتع(



١٨٠ الردود الشنيعة

 إىل فيه ذهب الذي الوقت يف أنه وتناقضه، الكاتب هذا أمر عجيب من وإن
 فيه يلغ الذي اإلناء طهور"  حديث تصحيح إىل ذهب احلديث، هذا تضعيف
  :فقال"  بالتراب إحداهن: مرات سبع يغسل أن الكلب
 لعلماءا اتفاق من جاءت صحته كانت إذا فإنه"  عليه متفق صحيح حديث" 

 خالف بدون العلماء عند صحيح أيضا األول فاحلديث صحته، على الشيخني أو
 يؤدي باطال تأويال تأويله مث!  ذاك؟ وتصحيح هذا تضعيف له جاز فكيف بينهم،

 جمرد العدد من املقصود أن ذكر ألنه معناه، يف عنده صحيح غري احلديث أن إىل
 ذلك إزالة شأا من املاء مع مادة لاستعما هو التراب من املقصود وأن الكثرة،

  !األثر
 اهللا عفا شلتوت حممود للشيخ عزاه كان وإن البطالن بني باطل، تأويل وهذا

  .عنه
 أم صحيح، وهو األول للحديث تضعيفه أهو أعظم، خطأيه أي أدري فال
  ! .باطل تأويل وهو اآلخر للحديث تأويله

 يف اليوم يكتب ما بكل يثقوا ال أنب الكرام القراء أنصح فإين املناسبة، وذه
 ما وخصوصا اإلسالمية، البحوث من الذائعة، الكتب أو السائرة، االت بعض
 بعلمه مث أوال، بدينه يوثق من بقلم كانت إذا إال احلديث، علم يف منها كان

 احلاضر، العصر كتاب من كثري على الغرور غلب فقد ثانيا، فيه واختصاصه
 من ليس فيما يكتبون فإم"! .  الدكتور"  لقب نهمم حيمل من وخصوصا

 إىل حديثا أخرج هؤالء، من واحدا ألعرف وإين به، هلم علم ال وما اختصاصهم،
 من صح ما على فيه اعتمد أنه فيه وزعم والسرية، احلديث يف جله كتابا الناس

 الروايات من فيه أورد هو مث! والسرية السنة كتب يف واألخبار األحاديث
 الرواة من بالكذب واملتهمون واملتروكون الضعفاء به تفرد ما واألحاديث
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 ،" السرائر يتوىل واهللا بالظاهر، حنكم حنن: " حديث فيه أورد بل وغريه، كالواقدي
 اللفظ، ذا عنه له أصل ال مما أنه مع وسلم، عليه اهللا صلى النيب إىل بنسبته وجزم
  .هؤالء أمثال القراء أيها فاحذروا وغريه، يكالسخاو احلديث حفاظ عليه نبه كما

  ]١/٩٦ الصحيحة[  املستعان واهللا
  
  ". شعرا ميتلئ أن من له خري يريه، حىت قيحا أحدكم جوف ميتلئ ألن" = 

 اهللا رضي هريرة أيب حلديث موافقة الصحابة هؤالء عن األحاديث هذه وكل
  .وحفظه صدقه على يدل مما وذلك عنه

 الذين املعاصرين من واملتشيعني الشيعة بعض على ردا قيقالتح هذا كتبت وقد
 النيب على الكذب إىل وينسبونه الطعن أشد عنه اهللا رضي هريرة أيب يف يطعنون

 أذنام من ريا أبو زعم فقد ذلك، من حاشاه عليه، واالفتراء وسلم عليه اهللا صلى
 عنه احلديث حيفظ مل عنه اهللا رضي هريرة أبا أن - يستحقون مبا اهللا عاملهم -

 هريرة، أبو يذكرها مل زيادة آخره يف أن وزعم به، نطق كما وسلم عليه اهللا صلى
 به وردت وسلم عليه اهللا صلى عنه ذلك حفظت عائشة وأن"  به هجيت: " وهي
 األحاديث سلسلة"  يف بينته كما إسناده يصح ال مما ذلك وكل هريرة، أيب على

  ) .١١١١ رقم" ( الضعيفة
 – حفظه على - هريرة أيب من النسيان وقوع جواز ننكر ال كنا وإن نوحن

 رد الكذب بل النسيان إىل نسبته اإلنكار أشد ننكر ولكنا معصوما، ليس ألنه
 أن ذكرنا كما جائزا كان فإذا أيدينا، بني املثال هو وهذا به، الظن وسوء  الدعوى

 أيضا حيفظها ال أن جيوز فهل املزعومة، الزيادة تلك حيفظ مل هريرة أبو يكون
  ! وسلم؟ عليه اهللا صلى النيب أصحاب من اجلماعة أولئك
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 حيث من الزيادة تلك بطالن على يدل ما سياقه يف احلديث هذا أن على
"  فقوله كذلك كان وإذا منه، اإلكثار وإمنا مطلقا، الشعر يذم مل فإنه املعىن،

 وسلم عليه اهللا صلى هجاؤه يهف الذي الشعر من القليل أن ،يعطي" به هجيت
  !باطل فهو باطل منه لزم وما باطل وهذا جائز،

  ": القدير فيض"  يف جاء
 عليه، يغلب حبيث للشعر التجرد على حممول احلديث هذا: النووي وقال" 
 العادة حبكم لزمه الشعر، عليه غلب من: القرطيب وقال. والذكر القرآن عن فيشغله
 الشعر به عىن: بعضهم وقول احلديث، حيمل وعليه مة،املذمو األوصاف األدبية
 وإن حرام غريه وهجو قل، أو كثر كفر هجوه بأن رد غريه، أو هو به هجي الذي

  ". معىن بالكثري الذم لتخصيص يكون فال قل
 للحديث"  صحيحه"  يف البخاري به ترجم الذي هو النهي عن ذكره وما

  :فقال
 اهللا ذكر عن يصده حىت الشعر اإلنسان لىع الغالب يكون أن يكره ما باب" 

."  
 قول ذكر أن بعد فقال سالم، بن القاسم عبيد أبو اإلمام ذلك إىل وتقدمه

  :إليه املشار البعض
 صلى النيب به هجى الذي ألن القول، هذا غري احلديث هذا يف عندي والذي" 

 على ديثاحل وجه محل إذا فكأنه كفرا، لكان بيت شطر كان لو وسلم عليه اهللا
 من قلبه ميتلئ أن عندي وجهه ولكن منه، القليل يف رخص قد أنه منه القلب امتالء
 فأما عليه، الغالب فيكون اهللا، ذكر وعن القرآن عن فيشغله عليه يغلب حىت الشعر

  ". ممتلئا جوفه فليس عليه، الغالبني والعلم القرآن كان إذا
  ]١/٦٥٩ الصحيحة[ 
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  ملتعةا نكاح حترمي
  

 هذا يومكم من حرام إا أال: وقال ،) النساء متعة الفتح زمان( املتعة عن ى" 
  ". القيامة يوم إىل

  
 أحد يغتر فال أبديا، حترميا املتعة نكاح حترمي يف صريح نص واحلديث: قلت

 الزواج مثل مطلقا إباحتها عن فضال للضرورة، بإباحتها العلماء أكابر بعض بإفتاء
  .الشيعة ذهبم هو كما

  ] ٣/٩ الصحيحة[ 
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  فتوى يف اخلوميين
  
  ]:فأجاب باخلميين، اخلاصة فتواه عن الشيخ سئل[

 أربع وكذا، كذا: يقول أنه للخميين عبارات على وقفنا أنه: خالصتها الفتوى
 فهو الكالم ذا يقول من وكل بعينه، الكفر هي العبارات فهذه عبارات، مخس
 نفس أنه شك وبال احلكم، هلذا املقتضية األسباب يف هنا وشرحنا ،يكفر أو كافر

 يف يشك ال فهو ضحلة اإلسالمية الثقافة كان مهما مسلم يقرأها عندما الكلمات
  .كفر الكالم هذا أن

 عند املرتلة من هم البيت أهل أئمة بأن: كتبه بعض يف يقول أنه مثالً ذلك من
 أن: يقول أنه ذلك ومن واألنبياء، والرسل ئكةاملال مرتلة فوق وتعاىل تبارك اهللا

 املصحف هو فاطمة مصحف..  األشياء يف هذا مذكور أظن فاطمة مصحف
 وهذا املصحف، ذاك من جزء فهو األئمة بني اليوم املتداول املصحف أما الكامل،

 وهكذا) ٩: احلجر} (لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا: {تعاىل لقوله كفر
 خطرية األشياء هذه نفسه، اخلميين كتب..  كتبه من نقلت عبارات مخس أربع
: املعروف الكتاب: وهي هذه »اإليرانية الثورة فوائد: «أصدره الذي وكتابه جداً

  الصغري؟ الكتيب هذا رأيتم أدري ال ،»اإلسالمية باحلكومة«
  .ال: مداخلة
: أو اإلسالمية الثورة: مساه الذي الصغري يبالكت هذا يف تروه،، مل: الشيخ

 الناس كل عند واملفروض دعاية، كتاب هو الكتاب هذا أن مع اإلسالمية احلكومة
 هذا يف ينشر أن بالكاتب حيسن ال سياسي كتاب أي أن والكافرين املسلمني
 االستجابة عدم إىل ويبادرون ينكروا سوف اخلصوم أن يعلم اليت العقائد الكتاب
 يساعدهم عقيدة عندهم يوجد الشيعة أن ومع عامة، بصورة الكتاب ملضمون



١٨٦ الردود الشنيعة

 عن عقائدهم كتمان: وهو السياسي السبيل هذا سلوك يف املساعدة تكون ما أوسع
 شيء، التقية عن مسعت أنك بد ال بالتقية،: يسمى شيء لديهم يوجد ألنه الناس؛
 أن يعرف إلنسان ميكن ال أنه حبيث جداً خطري التقية موضوع يف عندهم فاألمر
 دين وهذا قلوم، يف ليس ما بألسنتهم يقولون ألم إليهم؛ يركن أن التقية عندهم

 هذا من يستوحش ال كاذب أنه يعلم وهو شيء عن لك قال إذا فهو عندهم،
  .بذلك يأمره التقية منه الذي دينه هكذا ألن إطالقاً؛ الكالم

 العكس وعلى شاءوا، ما يقولوا أن هلم تسوغ اليت التقية هذه عندهم كون فمع
 البالغة حلكمته وجل عز اهللا لكن عقائدهم، الناس عن يكتموا أن ذلك من أكثر
 عن يبيح أن اإلسالمية احلكومة: آنفاً إليه املشار كتيبه يف اخلميين الرجل هذا أهلم

 هلأل تعظيمه من آنفاً ذكرته ما: منها وسياسة، دعوة كتاب أنه مع العقائد بعض
  .والرسل واألنبياء املالئكة من أكثر البيت

 كل يعلمون البيت أهل: يعين أم: وهي أخرى، كفرية وهذه ذلك ومن
 أهل أن مع ا، علم على وهم إال الكون يف تقع ذرة من ما الكون يف تقع حركة
 عز اهللا مع العلم يف شركاء فجعلوهم شأم، كان مهما تراباً وصاروا ماتوا البيت

 يغتر قد من على احلجة ليقيم وتعاىل تبارك فربنا جداً، غريبة أشياء: يعين ل،وج
 دعاية كتاب هو الذي الكتيب هذا يف يضع أن اإلنسان هذا سخر: يعين بدعايتهم
 بالثورة مسوه مبا االغترار من الناس لتحذير تكفي منها واحدة الوافدتني، العقيدتني
  .اإلسالمية
 اإلسالمية الشخصيات بعض ا اغتر الثورة هذه قامت امل: يعين األسف ومع

 اآلن إىل يزال ال من ومنهم احلق، له تبني وقد رجع من فمنهم إليهم، ذهبوا وميكن
  ...  دعوم إىل يدعو

  )٠٠:٠٥:١٨/ ١٣٧] ( والنور اهلدى[ 



١٨٧ عىل أباطيل الشيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



١٨٨ الردود الشنيعة

  العملي؟ الكفر من يعد القبوريون فيه يقع ما هل
  
  

 يف املغالني من اليوم صوفية غالب حيمله ما يعترب هل الشيخ لةفضي: سؤال
 هل للشرع؛ خمالفة فاسدة وأحوال شركية مظاهر من والصاحلني واملقبورين القبور
  العملي؟ الكفر من هذا يعترب

  .اعتقادي كفر يكون قد فقط، هذا ليس: الشيخ
 يكون قد هو ةاجلمهر عليه نرى ملا يعين عام بشكل القصد أنه يعين: امللقي

 أنكم هذا يف يعين متسرعاً أكون أن فأخشى أعلم، واهللا يعين ترون لعلكم كما
  .اعتقادياً األمر هذا فيه يكون البعض أن ترون

  .اآلن قلته الذي وهذا: الشيخ
 حولنا ممن يعين وعشريتنا أهلنا من عليه نرى ملا عام بشكل أنه فالقصد: امللقي

  .بلدنا أهل من
  .والصاحلني باملقبورين استغاثة أو تقبيل أو طواف من يأتونه ملا: امللقي
 من يكون وقد هذا من يكون قد عامة، قاعدة أعطي أن أستطيع ما: الشيخ

 يكون قد شيئاً أقول وأنا عملياً، كفراً يكون وقد اعتقادياً، كفراً يكون قد هذا،
 عرفنا إذا إال لرافضة؛با يسموم قوم الشيعة بتكفري القول على أجترأ ال أنا غريباً
  أيش؟ بـ مساه مبا عقيدته عن أعلن اخلميين مثالً منهم، واحد كل عقيدة

  .»اإلسالمية احلكومة: «مداخلة
 مش أنا لكن يعين، شك بال كُفْر هذا إيه ،»اإلسالمية احلكومة: «الشيخ
  كل أتصور ضروري

  .شيعي: مداخلة



١٨٩ عىل أباطيل الشيعة

 حيمل كان من: فأقول هذه، الفكرة نفس حيمل هو شيعي عامل كل: الشيخ
 احلقيقي القرآن ربع هو أيدينا بني الذي القرآن هذا أنه يعتقد كان من الفكرة، هذه
  :أقول لكن هذا، يقول من كفر يف شك ال فاطمة، مصحف يف هو اللي

 هذا! وكذا كذا يقول الكايف كتام ألنه أو منهم، كثري ألنه كفار؛ الشيعة 
 سبيني يف هنا ألنه الرافضة؛ وعلى الشيعة على لكفرا لفظة إطالق لتعميم كايف غري

  :اإلطالق هذا من مانعني
. املكفرة العقيدة هذه حيمل شيعي عامل كل: نقول أن نستطيع ال أننا: األول 
 يكفينا مفقود وهذا فهذا. احلجة إقامة وهو: الثاين الشرط يتحقق أن ينبغي: ثانياً
 من إما عقيدم نعرف أن فينبغي تناهية،م بدقة أما ضالون، هؤالء: نقول أن إذاً

  .قلمهم من أو لسام
  .الشيخ فضيلة خرياً اهللا جزاكم: امللقي

  )٠٠: ٢٧: ٥٠/ ٧٥٤] ( والنور اهلدى[ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٩٠ الردود الشنيعة

  احلسينية التربة على السجود
  
  " .الفرات بشط يقتل احلسني أن فحدثين ، قبل جربيل عندي من قام" 

  : ١٥٩/  ٣"  الصحيحة سلسلةال"  يف اهللا رمحه الشيخ قال
 و علي مع سار أنه أبيه عن جني بن اهللا عبد عن)  ٨٥/  ١(  أمحد أخرجه

 فنادى ، صفني إىل منطلق هو و)  نينوى(  حاذى فلما ، مطهرته صاحب كان
:  قال ؟ ماذا و:  قلت ، الفرات بشط اهللا عبد أبا أصرب:  اهللا عبد أبا أصرب:  علي

 نيب يا:  قلت ، تفيضان عيناه و يوم ذات وسلم عليه اهللا صلى النيب على دخلت" 
 هل:  فقال:  قال...  قام بل:  قال ؟ تفيضان عينيك شأن ما ؟ أحد أغضبك اهللا
 تراب من قبضة فقبض يده فمد ، نعم:  قلت:  قال ؟ تربته من أمشك أن إىل لك

  " . فاضتا أن عيين أملك فلم ، فأعطانيها
 قال كما هو من يدرى ال اهللا عبد والد جني ، فضعي إسناد هذا و:  قلت

 فقد اإلسناد هذا صحح فمن ، منه أشهر ابنه و حبان ابن غري يوثقه مل و الذهيب
 و البزار و يعلى أبو و أمحد رواه) : "  ١٨٧/  ٩(  اهليثمي قال احلديث و.  وهم

  " . ذا جني ينفرد مل و ثقات رجاله و الطرباين
  . كذلك هو و تقويه واهدش له أن يعين:  قلت

 القطر ملك استأذن: "  قال أنس عن ثابت حدثنا زاذان بن عمارة روى - ١
 فبينا...  سلمة أم يوم يف فكان ، له فأذن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب يزور أن ربه
 اهللا صلى النيب ظهر على يتوثب فجعل...  علي بن احلسني دخل إذ الباب على هي
 حتبه:  امللك له فقال ، يقبله و يتلثمه وسلم عليه اهللا صلى النيب جعل و وسلم عليه

  ؟



١٩١ عىل أباطيل الشيعة

 فيه يقتل الذي املكان أريتك شئت إن ستقتله أمتك إن أما:  قال.  نعم:  قال
 أو ، سهلة فجاء إياه فأراه ، فيه يقتل الذي املكان من قبضة فقبض ، نعم:  قال ؟

 إا:  نقول كنا:  ثابت قال ، ثوا يف فجعلته ، سلمة أم فأخذته ، أمحر تراب
 أبو و)  ٢٢٤١(  حبان ابن و)  ٢٦٥ و ٢٤٢/  ٣(  أمحد أخرجه" .  كربالء

  ) . ٢٠٢" ( الدالئل"  يف نعيم
" .  اخلطأ كثري صدوق: "  احلافظ قال هذا عمارة غري ثقات رجاله و:  قلت

 عمارة فيها و نيدبأسا الطرباين و البزار و يعلى أبو و أمحد رواه: "  اهليثمي قال و
  " . الصحيح رجال يعلى أيب رجال بقية و ضعف فيه و مجاعة وثقه زاذان بن

 عبد بن شداد عمار أيب عن األوزاعي حدثنا:  مصعب بن حممد روى و - ٢
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل يوما...  دخلت أا احلارث بنت الفضل أم عن اهللا

 رسول عينا فإذا ، التفاتة مين حانت مث ، رةحج يف)  احلسني تعين(  فوضعته وسلم
 أنت بأيب اهللا نيب يا:  فقلت:  قالت ، الدموع من ريقان وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ستقتل أميت أن فأخربين السالم و الصالة عليه جربيل أتاين:  قال ؟ مالك أمي و

 أخرجه" .  ءمحرا تربته من بتربة أتاين و نعم:  فقال ؟ هذا:  ،فقلت هذا ابين
 رده و" !  الشيخني شرط على صحيح: "  قال و)  ١٧٧ و ١٧٦/ ٣(  احلاكم
  : قلت: "  بقوله الذهيب
 مصعب بن حممد و ، الفضل أم يدرك مل شدادا فإن ، ضعيف منقطع بل
  " . ضعيف
 اهللا عبد شك - سلمة أم أو عائشة عن أبيه عن سعيد بن اهللا عبد روى و - ٣

 البيت علي دخل لقد: "  إلحدامها قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن -سعيد بن
 شئت إن و مقتول حسني هذا ابنك إن:  يل فقال ، قبلها علي يدخل مل ملك



١٩٢ الردود الشنيعة

(  أمحد أخرجه" .  محراء تربة فأخرج:  قال.  ا يقتل اليت األرض تربة من أريتك
  . سعيد بن اهللا عبد حدثين:  قال وكيع حدثنا) :  ٢٩٤/  ٦

 كان إن صحيح فهو ، الشيخني رجال ثقات كلهم رجاله إسناد هذا و:  قلت
 مل فإم ، لذلك أطمئن مل و سلمة أم أو عائشة من مسعه هند أيب ابن هو و سعيد

 بني و سنة مخسني و أربع حنو سلمة أم وفاة و وفاته بني و منهما مساعا له يذكروا
  . لمأع اهللا و.  مخسني و مثان حنو عائشة وفاة و وفاته
 أن أخربين جربيل إن عائشة يا: "  بلفظ حنوه عائشة عن الطرباين أخرجه و 
  ... " الطف أرض يف مقتول حسني ابين

 يف و"  األوسط"  و"  الكبري"  يف الطرباين رواه) : "  ١٨٨/  ٩(  اهليثمي قال
  " . أعرفه مل من"  األوسط"  إسناد يف و هليعة ابن"  الكبري"  إسناد
 هذا ستقتل أمتك إن: "  بلفظ حنوه سلمة أم عن أيضا الطرباين جهأخر و - ٤
 عليه اهللا صلى النيب فأراها ، تربتها من جربيل فتناول ، كربالء هلا يقال بأرض
  ) .  ٢١/  ١٦١ رقم االستدراك انظر... " . (  وسلم

 ثقات أحدها رجال و ، بأسانيد الطرباين رواه) : "  ١٨٩/  ٩(  اهليثمي قال
  ) . ٢٦/  ١٦١ رقم االستدراك انظر(  " .

 صلى النيب على يسلم أن القطر ملك استأذن: "  قال الطفيل أيب عن و - ٥
  ... " . وسلم عليه اهللا

 رواه) . "  ١٩٠/  ٩(  اهليثمي قال.  املتقدم أنس حديث حنو فذكره:  قلت
  " . حسن إسناده و الطرباين
 عبد بن عامر حدثنا خالد نب قرة حدثنا:  نصري بن حجاج يروي و - ٦
 و نشك كنا ما: "  قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن الضحى أيب عن الواحد



١٩٣ عىل أباطيل الشيعة

(  احلاكم أخرجه) " .  الطف(  بـ يقتل علي بن احلسني أن متوافرون البيت أهل
  " . متروك حجاج:  قلت: "  بقوله الذهيب تعقبه ،و عليه سكت و)  ١٧٩/  ٣

 هذه مبجموع صحيح له املترجم و أعاله ملذكورا فاحلديث باجلملة:  قلت
 و السيما ، يسري ضعف لكنه و ضعف من ختلو ال مفرداا كانت إن و الطرق
  . أعلم اهللا و ، اهليثمي حسنه قد بعضها
 البن)  ٥٦ و ٥٥/  ١ فتح(  السيوطي عزامها علي و عائشة حديث)  تنبيه( 
 اهللا و ، منها يطبع مل الذي القسم يف فلعله ، فيها أره مل و"  الطبقات"  يف سعد
  . أعلم

 فضل و كربالء قداسة على يدل ما األحاديث هذه من شيء يف ليس:  فائدة
 كما الصالة عند عليه للسجود منها قرص اختاذ استحباب و أرضها على السجود

 أرض من يتخذ أن به أحرى لكان مستحبا ذلك كان لو و اليوم الشيعة عليه
 أهل تعظيم يف غلوهم و الشيعة بدع من لكنه و املدين و املكي فنيالشري املسجدين

 عندهم التشريع مصادر من العقل أن يرون أم عجائبهم من و ، آثارهم و البيت
 فضل يف يروون فإم ذلك مع و العقليني التقبيح و بالتحسني يقولون فهم لذلك و

 ، بداهة ببطالنه لسليما العقل يشهد ما األحاديث من كربالء أرض على السجود
 املرعشي( ! )  الرضا عبد السيد املدعو هو و لبعضهم رسالة على وقفت فقد

  " . احلسينية التربة على السجود"  بعنوان الشهرستاين
 و لشرفها أفضل عليها السجود أن ورد و) : "  ١٥ ص(  فيها جاء مما و 

 عليهم الطاهرة العترة مةأئ عن احلديث ورد فقد.  فيها دفن من طهارة و قداستها
 احلجب خيرق أنه:  آخر و.  السابعة األرض إىل ينور عليها السجود أن السالم
 ،و غريها من يقبله مل ما عليها يسجد من صالة اهللا يقبل) :  آخر(  يف و ، السبعة

  " . األرضني ينور احلسني قرب طني على السجود أن)  آخر(  يف



١٩٤ الردود الشنيعة

 عنهم اهللا رضي البيت أهل أئمة و عندنا لبطالنا ظاهرة األحاديث هذه مثل و 
 و أصوله و احلديث علم ج على نقدها ليمكن عندهم أسانيد هلا ليس و منها براء
  ! معضالت و مراسيل هي إمنا

 أئمة على املزعومة النقول هذه مبثل بتسويدها الرسالة مؤلف يكتف مل و 
 هو فها ، السنة أهل حنن كتبنا يف مثلها مروية أا القراء يوهم راح حىت البيت
 قداستها و احلسينية التربة هذه فضل أحاديث ليس و) : "  ١٩ ص: (  يقول

 شهرة هلا األحاديث هذه أمثال أن إذ ، السالم عليهم األئمة بأحاديث منحصرة
 منها و ، روام و علمائهم طريق عن اإلسالمية الفرق بقية كتب أمهات يف وافرة

 اهللا صلى النيب إخبار باب"  يف"  الكربى اخلصائص"  كتابه يف يالسيوط رواه ما
 عن حديثا العشرين يناهز ما فيه روى و ، السالم عليه احلسني بقتل وسلم عليه

 ٩" (  امع"  يف اهليثمي و الطرباين و نعيم أيب و البيهقي و كاحلاكم ثقام أكابر
  " . روام مشاهري من أمثاهلم و)  ١٩١/

 يدل واحد حديث لو و اهليثمي ال و السيوطي عند ليس أنه املسلم أيها مفاعل 
 إمنا مفرداا عليه اتفقت مما فيها ما كل و ، قداستها و احلسينية التربة فضل على
 فهل ، منها خنبة آنفا لك سقت قد ،و فيها بقتله وسلم عليه اهللا صلى إخباره هو

 و ، ال اللهم!  ؟ اهليثمي و السيوطي على رسالته يف الشيعي ادعاه ما فيها ترى
 بيت من أوهى هو مبا يتعلقون بدعهم و ضالالم تأييد سبيل يف الشيعة لكن

  ! .  العنكبوت
 رسول على الكذب إىل تعداه بل القراء على التدليس هذا عند أمره يقف مل و

 من لوحة اختذ من أول و): "  ١٣ ص(  يقول فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 من الثالثة السنة يف وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا هو عليها للسجود ألرضا

 أعظم فيها ادم و أحد يف قريش و املسلمني بني اهلائلة احلرب وقعت ملا اهلجرة



١٩٥ عىل أباطيل الشيعة

 أمر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم املطلب عبد بن محزة هو و لإلسالم ركن
 األمر اتسع و ، مأمت كل يف عليه بالنياحة املسلمني نساء وسلم عليه اهللا صلى النيب

 هللا عليه يسجدون و به فيتربكون قربه تراب من يأخذون صاروا أن إىل تكرميه يف
 و"  احلسينية التربة و األرض" كتاب يف جاء كما منه املسبحات يعملون و ، تعاىل
  ... " . الفقيه منهم و ، أصحابه عليه

 كيف الكرمي القارئ أيها فتأمل ، يعةالش كتب من هو املذكور الكتاب و 
 للسجود قرصا اختذ من أول أنه فادعى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على كذب

 وسلم عليه اهللا صلى أمره هي و أخرى أكذوبة إال دعواه لدعم يسق مل مث ، عليه
 بني و صح لو هذا بني ارتباط ال أنه مع و مأمت كل يف محزة على بالنياحة النساء

 عليه اهللا صلى اهللا رسول على ذلك يصح ال ،فإنه ظاهر هو كما القرص اذاخت
 كما ينحن أال إياهن مبايعته يف النساء على أخذ أنه عنه صح قد هو و كيف وسلم
 و)  ٢٨ ص"  اجلنائز أحكام"  كتابنا نظرا( عطية أم عن غريمها و الشيخان رواه
 أصحاب يف قوله هي و ثالثة ذوبةأك على السابقتني األكذوبتني بىن أنه يل يبدو
 من يأخذون صاروا أن إىل تكرميه يف األمر اتسع و: "  وسلم عليه اهللا صلى النيب

 على كذب فهذا ،... "  تعاىل هللا عليه يسجدون و به فيتربكون قربه تراب
 حسب و ، الوثنية هذه مثل يقارفوا أن من حاشاهم و عنهم اهللا رضي الصحابة
 أنه أصحابه و وسلم عليه اهللا صلى النيب على الشيعي هذا افتراء ىعل دليال القارئ

"  كتاب سوى ، املسلمني مصادر من معروف ملصدر ذلك يعزو أن يستطع مل
 منهم مغمور ملؤلف و متأخريهم بعض كتب من هو و"  احلسينية التربة و األرض

 أمره يفتضح ال حىت هويته عن الكشف و تسميته على الشيعي جيرؤ مل ما ألمر و ،
  ! ألكاذيبه مصدرا إياه بذكره



١٩٦ الردود الشنيعة

 إىل تعداه بل األول السلف على الكذب من سبق مبا حضرته يكتف مل و 
 الكبري الفقيه منهم و: "  السابق كالمه متام إىل فامسع ، بعدهم من على الكذب

 الصحاح رجال من عظيم تابعي) ٦٢(  سنة املتوىف األجدع بن مسروق عليه املتفق
  ( ! ) عليها يسجد املنورة املدينة تربة من لبنة أسفاره يف يأخذ انك الست
"  كتابه يف شيبة أيب ابن بكر أبو السنة إمام احلافظ املشايخ شيخ أخرجه كما 

 ، عليه يسجد شيئا السفينة يف حيمل كان من باب"  يف الثاين الد يف"  املصنف
 تربة من لبنة السفينة يف عهم محل سافر إذا كان مسروقا أن بإسنادين فأخرجه

  " . عليها يسجد املنورة املدينة
 يف يأخذ كان: "  قوله:  األوىل:  الكذبات من عديد الكالم هذا يف و:  قلت
  ! ذكره الذي األثر خالف هو و برا السفر يشمل بإطالقه فإنه" أسفاره

 بل كذلك ليس و عنه ثابت أنه يعطي ذلك يفعل كان بأنه جزمه:  الثانية
  . بيانه يأيت كما منقطع ضعيف

 حممد على مداره واحد إسناد هو إمنا و كذب"  بإسنادين" ...  قوله:  الثالثة
)  ٢/  ٤٣/  ٢" (  املصنف"  يف شيبة أيب ابن فرواه ، فيه عليه اختلف ، سريين بن
 معه حيمل كان مسروقا أن نبئت: "  قال سريين ابن عن إبراهيم بن يزيد طريق من
 أن"  حممد عن عون ابن طريق من و" .  عليها يسجد يعين.  السفينة يف لبنة

  " . عليها يسجد لبنة السفينة يف معه محل سافر إذا كان مسروقا
 حممد طريق من اآلخر و ، سريين ابن طريق من األول اإلسناد أن ترى فأنت 

:  عنه الق إبراهيم بن يزيد لكن و واحد إسناد احلقيقة يف فهو ، سريين ابن هو و
 ذلك يثبت مل و مسروق عن بالواسطة ذلك أخذ سريين ابن أن فأثبت ،"  نبئت
 يف بزيادة جاء قد إبراهيم ابن يزيد أن إال روى فيما ثقة منهما كل و عون ابن

 على حجة حفظ من ألن"  املصطلح"  يف مقرر هو كما تقبل أن فيجب ، السند



١٩٧ عىل أباطيل الشيعة

 ألن حجة به تقوم ال ضعيف مسروق إىل بذلك فاإلسناد عليه بناء و ، حيفظ مل من
 اهللا رضي مسروق إىل ذلك بنسبة اجلزم جيوز فال ، جمهول يسم مل راو على مداره

  . الشيعي صنع كما رمحه و عنه
 و"  املصنف"  يف أصل هلا ليس زيادة األثر هذا يف الشيعي أدخل لقد:  الرابعة

 عنده الروايتني من كل يف ذكر هلا فليس" !  املنورة املدينة تربة من: "  قوله هي
 له تبني لقد ؟ األثر هذا يف الزيادة هذه الشيعي أفتعل مل تدري فهل.  رأيت كما
 املنورة املدينة(  املباركة األرض من القرص اختاذ على مطلقا دليل فيه ليس أنه
 الزيادة هذه به أحلق لذلك و شيبة أيب ابن رواه ما على تركه ما إذا عليه للسجود)

 ،فإذا تربكا عليه للسجود املدينة من القرص اختذ اهللا رمحه مسروقا أن القراء ليوهم
 األرضني اشتراك جبامع كربالء أرض من القرص اختاذ جواز به أحلق ذلك له ثبت

  ! !  القداسة يف
 الشيعي اختالف من هو إمنا و له أصل ال باطل عليه املقيس أن علمت إذا و
  !  ؟ أعوج العود و الظل يستقيم هل و:  قيل كما ألنه ضاأي باطل املقيس أن عرفت

 صلى النيب على حىت الكذب على الشيعة جرأة مبلغ الكرمي القارىء أيها فتأمل
 من صدق لك يتبني ، الضالل من عليه هم ما تأييد سبيل يف وسلم عليه اهللا

  " !  الرافضة الطوائف أكذب: "  بقوله األئمة من وصفهم
( ! ) (  صحيفة البخاري صحيح يف ورد) : "  ٩ ص(  قوله أكاذيبه من و
 دون شيء على الصالة يكره كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن)  ١ ج ٣٣١

"  البخاري صحيح"  يف ليس أنه:  األول:  وجهني من كذب هذا و" !  األرض
   السلف من غريه عن ال و وسلم عليه اهللا صلى عنه ال النص هذا



١٩٨ الردود الشنيعة

/  ١ ج" (  البخاري على شرحه"  يف حجر ابن احلافظ ذكره مناإ أنه:  اآلخر
 عروة عن شيبة أيب ابن روى قد و: "  فقال عروة عن)  البهية املطبعة- ٣٨٨ ص
  " . األرض دون شيء على الصالة يكره كان أنه الزبري بن

 أردت إمنا و حيصر يكاد ال األمة على تدليسهم و الشيعة أكاذيب و:  قلت
 و التمثيل سبيل على احلديث هذا ختريج مبناسبة الرسالة هذه يف وقع مما بعضها بيان
  . تتبعها يف يضيع أن من أعز فالوقت إال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



١٩٩ عىل أباطيل الشيعة

   اهللا لغري التعبيد عن النيب ي بني اجلمع

  »املطلب؟ عبد ابن أنا: ... قوله  مع  
  
  

 أنا: «- وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب لقول الصحيح الفهم ما: السؤال
 وآله عليه اهللا صلى - النيب ي مع )١(»املطلب عبد ابن أنا..  كذب ال النيب

  .وجل عز اهللا لغري التعبيد عن - وسلم
 أي فيه ليس السالم، عليه الرسول عن صح الذي الكالم هذا يف ليس: الشيخ

 هو ألنه لكذ اهللا، لغري التعبيد عن النهي منه املستفاد أمره أو يه وبني بينه تعارض
 الناس، عند به املعروف علم امسه، هو هذا أن حيث املطلب عبد جده إىل ينتسب

 ابن بأنه الناس عرف وإمنا وجل، عز اهللا غري إىل شخصاً فيه عبد امساً ينشأ مل فهو
 امسه، بتغيري املطلب عبد إىل بانتسابه الناس يعرف أن يستطيع ال فهو املطلب، عبد
  :مثالً لكم أضرب أنا يعين

 وحنو..  احلسن وعبد احلسني، بعبد يسمون تعلمون كما الشيعة من كثري
 الذين وحنن وكذا، كذا املراجعات كتاب يف احلسني عبد قال: نقول فنحن ذلك،
 يقرأ من لذهن يتبادر فال وتعاىل، تبارك اهللا لغري التعبيد جيوز ال بأنه كتبنا يف نقرر
 ألنه وجل؛ عز اهللا لغري إنساناً عبدت أنين..  اكذ كتاب يف احلسني عبد قال: قويل
  .بكافر ليس -الكفر حاكي أو- الكفر ناقل: العلماء يقول كما

                                                        

 إذا حنني ويوم: {تعاىل اهللا قول باب املغازي، يف ٣٧ - ٢١/  ٨ البخاري رواه )١(
 حنني غزوة باب اجلهاد، يف) ١٧٧٦( رقم مومسل ،} شيئاً عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم



٢٠٠ الردود الشنيعة

 يتعارض ال »املطلب عبد ابن أنا..  كذب ال النيب أنا: «احلديث هذا فإذاً
 اهللا لغري التعبيد حيرم أنه - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب عن املعروف مع مطلقاً

  )٠١:٠٢:٠٩/ ١٨٨" (والنور اهلدى" .مبؤسس وليس ناقل فهو وجل، زع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



٢٠١ عىل أباطيل الشيعة

  كامالً ليس أيدينا بني الذي القرآن أن يدعي من           
  
  :]فأجاب باخلميين، اخلاصة فتواه عن الشيخ سئل[ 

 أربع وكذا، كذا: يقول أنه للخميين عبارات على وقفنا أنه: خالصتها الفتوى
 فهو الكالم ذا يقول من وكل بعينه، الكفر هي العبارات فهذه ات،عبار مخس
 نفس أنه شك وبال احلكم، هلذا املقتضية األسباب يف هنا وشرحنا يكفر، أو كافر

 يف يشك ال فهو ضحلة اإلسالمية الثقافة كان مهما مسلم يقرأها عندما الكلمات
  .كفر الكالم هذا أن

 عند املرتلة من هم البيت أهل أئمة بأن: تبهك بعض يف يقول أنه مثالً ذلك من
 أن: يقول أنه ذلك ومن واألنبياء، والرسل املالئكة مرتلة فوق وتعاىل تبارك اهللا

 املصحف هو فاطمة مصحف..  األشياء يف هذا مذكور أظن فاطمة مصحف
 وهذا املصحف، ذاك من جزء فهو األئمة بني اليوم املتداول املصحف أما الكامل،

 وهكذا) ٩:احلجر} (لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا: {تعاىل قولهل كفر
 خطرية األشياء هذه نفسه، اخلميين كتب..  كتبه من نقلت عبارات مخس أربع
: املعروف الكتاب: وهي هذه »اإليرانية الثورة فوائد: «أصدره الذي وكتابه جداً

  الصغري؟ الكتيب هذا رأيتم أدري ال ،»اإلسالمية باحلكومة«
  .ال: مداخلة
: أو اإلسالمية الثورة: مساه الذي الصغري الكتيب هذا يف تروه،، مل: الشيخ

 الناس كل عند واملفروض دعاية، كتاب هو الكتاب هذا أن مع اإلسالمية احلكومة
 تابالك فيهذا ينشر أن بالكاتب حيسن ال سياسي كتاب أي أن والكافرين املسلمني
 ملضمون االستجابة عدم إىل ويبادرون ينكروا سوف اخلصوم أن يعلم اليت العقائد
 ما أوسع يساعدهم عقيدة عندهم يوجد الشيعة أن ومع عامة، بصورة الكتاب



٢٠٢ الردود الشنيعة

 الناس؛ عن عقائدهم كتمان: وهو السياسي السبيل هذا سلوك يف املساعدة تكون
 فاألمر شيء، التقية عن مسعت أنك بد ال بالتقية،: يسمى شيء لديهم يوجد ألنه

 عندهم أن يعرف إلنسان ميكن ال أنه حبيث جداً خطري التقية موضوع يف عندهم
 عندهم، دين وهذا قلوم، يف ليس ما بألسنتهم يقولون ألم إليهم؛ يركن أن التقية
 الكالم هذا من يستوحش ال كاذب أنه يعلم وهو شيء عن لك قال إذا فهو

  .بذلك يأمره التقية منه الذي دينه هكذا ألن إطالقاً؛
 العكس وعلى شاءوا، ما يقولوا أن هلم تسوغ اليت التقية هذه عندهم كون فمع

 البالغة حلكمته وجل عز اهللا لكن عقائدهم، الناس عن يكتموا أن ذلك من أكثر
 عن يبيح أن اإلسالمية احلكومة: آنفاً إليه املشار كتيبه يف اخلميين الرجل هذا أهلم

 ألهل تعظيمه من آنفاً ذكرته ما: منها وسياسة، دعوة كتاب أنه مع العقائد بعض
  .والرسل واألنبياء املالئكة من أكثر البيت

 كل يعلمون البيت أهل: يعين أم: وهي أخرى، كفرية وهذه ذلك ومن
 أهل أن مع ا، علم على وهم إال الكون يف تقع ذرة من ما الكون يف تقع حركة
 عز اهللا مع العلم يف شركاء فجعلوهم شأم، كان مهما تراباً وصاروا ماتوا البيت
 يغتر قد من على احلجة ليقيم وتعاىل تبارك فربنا جداً، غريبة أشياء: يعين وجل،

 دعاية كتاب هو الذي الكتيب هذا يف يضع أن اإلنسان هذا سخر: يعين بدعايتهم
 بالثورة مسوه مبا االغترار من الناس لتحذير تكفي منها واحدة الوافدتني، العقيدتني
  .اإلسالمية
 اإلسالمية الشخصيات بعض ا اغتر الثورة هذه قامت ملا: يعين األسف ومع

 اآلن إىل يزال ال من ومنهم احلق، له تبني وقد رجع من فمنهم إليهم، ذهبوا وميكن
  ... دعوم إىل يدعو
  )٠٠:٠٥:١٨/ ١٣٧" (والنور اهلدى"



٢٠٣ عىل أباطيل الشيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٢٠٤ الردود الشنيعة

  وضالالته اخلميين
   

 ألنين الشيعة؛ أناهض كنت مجعة خطيب وأنا مأدبة يف يعين كنت أنا: سؤال
 أخواننا من فكثري الكثري، عنهم وعرفت السعودية يف توحيد مدرس كنت الواقع يف

 إسالمية، دولة وإقامة اإلسالم إىل الداعية هو رأيه يف اخلميين ألن ديداً؛ يل بعثوا
 الصحابه وحياة احلديث مصطلح اقرؤوا روحوا هلم أقول الزم أقنعهم فلكي

 لنا تبني أن فضيلتكم من نريد فنحن فيه، السري ميكن وال طويل طريق هذا والقرآن
 ،)باختصار( بأصنافها الشيعة إمساعيلني العلويني مثالً اآلن القائمة الفرق فعالً

 املسلمني صنف ألنه احلشر سورة يف ذلك ذكر قد وتعاىل سبحانه اهللا أن وأعتقد
 لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاءوا والذين وأنصار مهاجرين أنواع، ثالث

 سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ بعدهم من جاُءوا والَّذين{ وإلخواننا
انال بِاِإلميلْ وعجاقُلُوبِ يف تا نلغ ينلَّذوا لنا آمنبر كإِن ُءوفر يمحر {

  .خرياً اهللا وجزاكم ،)١٠:احلشر(
 مسامعكم على وكررت آنفاً قلت أنا لكن صحيح طويل الطريق: ... الشيخ

 علمك، فاستفيت حمدثاً كنت إن نفسك، فاستفيت فقيهاً كنت إن إنه مرة من أكثر
 لتعرف حمدثاً كنت وإن نفسك، استفيت واحلالل ماحلرا لتعرف فقيهاً كنت إن

: قلت كذلك لست كنت وإن فقيه، ألنك عامل ألنك اخلطأ، من الصحيح
  .»تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا«

  .نريد سيدي يا: السائل
  اجلواب؟ هذا تسمع أمل شوي، يل امسح يل، امسح: الشيخ
  .نعم نعم،: السائل
  طويل؟ ولَّا قصري لثاينا الطريق هذا طيب: الشيخ



٢٠٥ عىل أباطيل الشيعة

  .طبعاً قصري هذا واهللا: السائل
  .يل امسح طيب: الشيخ
  صالح فيه كان إذا: السائل
 الطريق هذا أن وهولت حوله ودندنت كالمي بعض أخذت أنت فإذاً: الشيخ

 املسلمني أكثر أن: آنفاً قلت طَولَه؟) الذي( و طويل، معك بقول وأنا طويل
  ال؟ ولَّا الكالم هذا تذكر عنه، انصرفوا

  .أذكره نعم نعم،: السائل
 من لك، عذراً وجعلته الطويل، الطريق هذا ذكرت أنت ملاذا فإذاً: الشيخ

 متخصص يعين يكون عاملاً، يكون مسلم كل أن كلَّف ما اهللا أنت أخي يا كلفك
 ما بعبادة اهللا تعبد إذا أنه مسلم كل كلف لكن كلَّف، ما اهللا الشرع، علوم كل يف
 علَى اللَّه إِلَى أَدعوا سبِيلي هذه قُلْ{ اآلية وذكرت بصرية، على فيها يكون أن

ةريصأَلُوا: {وهو خمتصر طريق عندك يف فإذاً ،)١٠٨:يوسف} (بلَ فَاسالذِّكْرِ أَه 
 نصف كالمك نصف بأنه ذكرتك أنا اآلن ،)٤٣:النحل} (تعلَمونَ ال كُنتم إِنْ

  .صح السابق، كالمي تضاعيف يف جاء كان سؤالك
  .نعم: السائل
 احكي الشيعة، عن لك احكي أن أنت، عنه تسأل الذي هذا ما اآلن: الشيخ

  .. عن االمساعيليني، عن لك
  .مبادئهم عن نبذة كثري مش كلمة ملخص: السائل
  .آه: الشيخ
 اسالن بعض بصراحة املوضوع يف أجي أريد أنا الواقع يف الناس بعض: السائل

  .الشيعة أقاتل أن مستعد أنا: قلت حقيقةً ألنين كثرياً خطأوين
  ملاذا؟ فخطاؤوك: الشيخ



٢٠٦ الردود الشنيعة

 وإم اهللا، إال إله ال أن أشهد: يقولون مجاعة هذول يعين ألن خطأوين: السائل
 يعين أن هذا، أخي بواسطة ديد وجاءين كَفَّرهم، من يكْفُر يعين بل مسلمون

  ... يقتلوين جيوز
  .كويس إنك ربك امحد: مداخلة
  بالعلم عالقة له املوضوع أظن أنا: الشيخ
  .نعم: السائل
 السنة أهل من ناس راح بدعوته طلع اخلميين ملا أن نعرف وحنن: الشيخ
 وال بعامة، الشيعة مذهب يعرفون ال أم والسبب..  ليبايعوه هالبلد ومن واجلماعة
 عليك،كان نقموا هل فحينئذ داه،عا شيئاً جهل ومن خباصة اخلميين دعوة يعرفون

 انتقدوك الذي موقف وما يقولون؟ وماذا الشيعة؟ عقيدة شو هلم تبني الزم أنت
  .أنت

 أن السنة من إنسان أي ا قال لو فقط قال لو فقط عقيدة لو هلم قلت: السائل
 وآله عليه اهللا صلى - حممد على نزل الذي القرآن ليس اآلن نقرأه الذي القرآن
  .قلته ما هذا لتكفريه هذا لكفى ،- وسلم

 ما أو إليهم أشرت كان الذين هؤالء من سواًء مسلم أظن ما أقول، أنا: الشيخ
  رأيك؟ شو هذا، يف بيخالفك إليهم أشرت

 ينكرون أم معقول مش لك قلت هي كما النتيجة تطلع هو ما لكن: السائل
  .القرآن

 يف« ...  امسه أيل ها الكتاب جنبله عنه، غصباً يعقل جنعله حنن ال،: الشيخ
  .»األرباب رب كتاب إثبات

  .منه قرأت الذي هذا صح،: السائل
  .الكتاب هذا له جنيب طيب: الشيخ



٢٠٧ عىل أباطيل الشيعة

  .اخلطاب فصل: السائل
  .احلني موقفه يكون بده شو كويس: الشيخ
  .املوجودين اآلن غري كتبوا أيل مجاعه هذول معقول مش: يقول موقفه: السائل
 إىل ورجعنا املناقشة، عن وخترج العلم عن القضية أخي خترج حينئذ،: الشيخ

  .معي وأعطي خذ سواء كلها الناس عند املعقوالت هل املعقول،
  .ال: السائل
 حنن لكن آخره، وإىل ثاين شيء زيد ومعقول شيء أنت معقولك فإذاً: الشيخ

 الطوائف أو الشعوب عقائد ندرس الواقع حدود يف ثانياً عقيدتنا أوال ندرس بدنا
 كتاب قرأ هل بالواقع نربطه الكالم هذا لك قال الذي اإلنسان هذا األخرى
  .للخميين اإلسالمية احلكومة

  .قرأته أنا أظن، ال: السائل
 الواقع، األمر أمام جتعله الزم خمطى، فأنت قَرأته، ما أنت ليش طيب،: الشيخ

 وهم إال الكون يف ذرة يف ما البيت أهل أئمة أن يقول اخلميين شوف له تقول
  .ا يعلمون
 أهل وأئمة مسلم؟ غري وال مسلم كالم هذا رأيه شو عليك أنكر الذي هذا

 فلما واملالئكة، والرسل األنبياء منازل دوا وتعاىل تبارك اهللا عند مرتلة يف البيت
  .. يكابر ما هو بيصري واقع أمر حتت جتعله أنت

 أيضاً سؤاالً فسألته الطائف يف باز ابن عند ضيف كنت سؤال سؤال،: السائل
 ملاذا؟: قلت ال؛: يل فقال شيعية؟ يتزوج أن للسين جيوز هل: قلت بالشيعة خاص

 وأن مشركون النصارى أن فتذكرت قليالً عنه انصرفت مث مشركون، ألم قال
 لنا جيز ومل واليهودية، النصرانية زواج لنا وجل عز اهللا أجاز فلماذا مشركون اليهود
  .الشيعية زواج



٢٠٨ الردود الشنيعة

  .باز البن سؤاالً وجهت انك مخنت أنا: الشيخ
  .شك عندي حصل يعين أنا لكن باجلواب، وفوجئت وجهت، ما: السائل
  جوابه كان شو: الشيخ
  .الثاين السؤال على أجابين ما يعين ما نائماً، وجدته ال: السائل
 مع خيتلف جواب أوالً أمسعك راح أنا بالك عليا وطول سؤالك احفظ: الشيخ

 بدك أنك أجيت سؤال ورائه من ونتج منه، مسعته) الذي هذا( باز ابن جواب
 سؤالك عن وجباوبك معك يقظان بتالقيين أنا اهللا شاء إن اآلن نائماً وجدته تسأله

 يصدر أن ملسلم أجيز ال أوالً أنا باز، ابن من مسعت) اليت( غري فكره عليك وبطرح
 رسول حممداً وأن اهللا إال إله ال أن يشهدون املسلمني من طائفة بتكفري عامة فتوى

  معي؟ توافق أنت يل قل رأيك، شو اهللا
  .أعرف ال واهللا: السائل
 ال فليعترب، بغريه العربة رأى من غريك مثل تعمل ال يل امسح ال ال،: الشيخ

 طائفة نكفر أن شرعاً اجلائز من أرى ال أقول أنا جداً، حمدود سؤايل عين تشرد
 قلي اجلواب ذا رأيك شو علي، فهمت بالكوم، السابق الميك على وبزيد

  .صحيح مو قلي أو صحيح
 يقولون الناس من كثرياً ألن ملاذا؟، أنا رأيي يف صحيح، مو االعتبار مع: السائل

  .الكفر يفعل تراه مث اهللا رسول حممداً وأن اهللا إال إله ال أن أشهد
 هذا لك أقول أنا يهديك اهللا أخي يا يهديك اهللا كالمي يؤيد هذا: الشيخ

  .كالمك وينقض كالمي يؤيد قُلْت الذي
  ملاذا؟: السائل



٢٠٩ عىل أباطيل الشيعة

 الكفر يعمل تراه اهللا، إال إله ال أن أشهد يقول من كثرياً قلت ألنك: الشيخ
 صالحيتك لك حينئذ الكفر، ويعتقد الكفر يعمل رأيته إذاً حينئذ لك أقول عم وأنا
  .بالكمشة بالكوم هيك، لك وعملت ومبالك تكفري لك أقول عم أنا فيه،

  .بالكمشة بالكوم كلهم: ... السائل
  يل امسح يل امسح: الشيخ
 القاديانية عن يسألون ناس يف يل قالوا التلفون، على سئلت اليوم: السائل
  .أتصور وهابية أو قاديانية يعين متزوج واحد يف أن يل قالوا والوهابية

  .وهابية مش ائية: مداخلة
  .اهللا أستغفر ائية،: لالسائ

  .معك باز ابن الشيخ تضيع راح وين: الشيخ
 قادياين أو ائي، هو يل بيقول وبعدين متزوج هذا يل بيقول طيب: السائل

 يعين فبيقول طب وضوء، بدون تصلح الصالة أن هلا ويقول سنيه متزوج وبعدين
  ال وال الزواج هذا جيوز هل

  لك؟ بيقولوا أنت أيش أبو: الشيخ
  .سامي أبو: السائل
 تكفري جيوز ال ألقول أعود أنا فيك اهللا بارك وسهالً، أهالً سامي أبو: الشيخ

  .رأيك شو بالتفصيل، وإمنا باجلملة بالكمشه بالكوم املسلمني من طائفة
  .ماشي: السائل
 وتعلم طائفة إىل ينتمي من فكل امسع ،...  طيبة خطوه هذه ماشي،: الشيخ

 راح أنا أوال أخي يا شيعي، كونه أما بتكفره، بكفرياا بدينها، ينيد إنه منه يقيناً
 السنة أهل كل هل اآلن، الس هلا بالنسبة حساسية شوية يف لشيء نظرك ألفت
  .بعضهم مثل



٢١٠ الردود الشنيعة

  .ال: السائل
  .صح بعضهم، مثل يكونوا ألَّا أوىل باب من فالشيعة طيب: الشيخ
  .لكن: السائل
 امسع أن أرجو فأنا صح؟ سامي أبو يا لك لأقو عم لكن،: تقل ال: الشيخ

  صح؟ ما صح؛
  .سواء عقيدم يف السنة أهل كل العقيدة تعين كان إذا: السائل
  .ال: الشيخ
  .سنيني يكونون ما وال: السائل
 ليسوا لك أقول عم أنا تسكت، وال تصمت ال يل قل سواء، ليسوا ال: الشيخ

  .العقيدة يف سواء ليسوا السنة أهل نفس سواء
  .العقيدة مظاهر من مظهر: السائل
 جيوز يقول من قول مسعك طرق هل ذلك، لك أبني أنا أفندم، حاضر: الشيخ

 تلك لصاحبك قلت مثلما ال يل قل العاصي، وإثابة الطائع تعذيب وتعاىل تبارك هللا
  وزيادته وينقص يزيد اإلميان: يقولون ناس يف إنه بيعرف ما الساعة

  .الصاحل العمل
 هو يعين ألنه وتعاىل سبحانه هللا جيوز يعين أن األزهر يف هذا ندرس :السائل

  ... الكون مالك يعين
  .صحيحة العقيدة هذه رأيك شو فيك اهللا بارك اهه: الشيخ
  ... وتعاىل سبحانه اهللا ألن ال؛ شرعاً ال،: السائل
 قل ما الكالم خري سامي أبو يا بكالم اجللسة نضيع وبدنا ال ال، ال،: الشيخ

: لك أقول عم أنا املشوار خنفف بدنا أسئلة عندهم رمبا هون عندنا ناس يف ودل



٢١١ عىل أباطيل الشيعة

 الذي هذا األزهر، يف درسنا هكذا يل قلت هال صح، ما قلي صح،: يل قل صح؟
  ال؟ يل قل إيه يل قل صحيح العقيدة هذه األزهر يف درسته

  .صحيحة ليست: السائل
 أهل من أو السنة أهل من هم درسوك الذي وهل هو، هذا بس: الشيخ

  الشيعة؟
  .السنة من: السائل
 بأهل بالك فما صحيحة غري عقائد السنة أهل يف إنه قال من صح فإذاً: الشيخ

 جداً، مرة احلقيقة هذه يعرفوا أن األخوان من وأرجو للشيعة، حنن نرجع الشيعة،
 ذبيع أن وتعاىل تبارك هللا جيوز هكذا يقول من السنية املذاهب بعض يف يوجد
 البشر سيد يأخذ أن تعاىل هللا جيوز: فقال جترأ وبعضهم العاصي يثيب وأن الطائع
 اهللا رمحة من املطرود امللعون الرجيم إبليس وإن النار، من سافلني أسفل يف وحيطه

  .هكذا قالوا احملمود املقام، أيش املقام أيش يف حيطوه الدين يوم إىل
  .السنة من وليس ذلك قال من مه التصوف غاله من هذه سيدي يا: مداخلة
 فيه لنا ما حنن هذا التصوف بالتصوف، عالقة هلذا ليس يل امسح ال ال،: الشيخ

  .اآلن
  ... الوجود وحدة: مداخله
  .نقوله الذي هذا السنة أهل عقيدة من هذا: الشيخ

  .. إذاً هم من ذلك على أمجعوا مث السنة، أهل: ... مداخلة
 مث شخص من أخي العدوى سرت الظاهر نكما هو هال يل امسح: الشيخ

 اآلن الصوفية عن نتكلم ال حنن وإياكم، يهدينا اهللا أمجعوا؟: قلت أنا أمجعوا نقول
 درسناه وحنن الشريف األزهر يف درسه هو مذهب عن وتقول جتيء أنت حىت أبداً
 مع لكن واجلماعة، السنة أهل عقائد من كثرية عقائد بيعتقدوا هايل الناس كتب يف



٢١٢ الردود الشنيعة

 اآلن الصوفية يل فاترك واجلماعة السنة طريق عن احنرفوا اجلوانب بعض يف ذلك
  حضرتك؟ أيش أبوا هنا، األستاذ كالم على بناًء مضطر أنا واآلن جانباً

  .عمر أبو: السائل
 اليوم يوجد أال نذكر حنن اآلن عمر أبا فيا الفاروق، عمر اهللا، شاء ما: الشيخ

 أنبأوين مكان كل يف موجود وجل عز اهللا أن يعتقد من العام اإلسالمي جمتمعنا يف
  .بعلم

  .نعم: السائل
 ننتظر واجلماعة، السنة أهل عقيدة هذه، العقيدة بأهل رأيك شوا طيب: الشيخ

  .اجلواب
 السنة أهل عقيدة من وليست الوجود، وحدة هذه عقيدة هذه ليست: السائل
  .واجلماعة

 يعيشون الذين املسلمني يف العقيدة هذه يتبىن من يوجد أال لكن مجيل،: الشيخ
 واجلماعة السنة أهل من وهو آخره، إىل و..و منا ويتزوجون منهم ونتزوج معنا
  .الئم لومة اهللا يف تأخذك ال اهللا، يف ختشى ال عمر أبا يا صرحية قلها

  عليه وافق ما يعين السنة لكن اإلجابة، أمة من نقول: ... السائل
  .- وسلم وآله يهعل اهللا صلى - الرسول
 أال معهم نتزاوج عم أيل املسلمني السنة، يل تعرف أن أسألك ما أنا: الشيخ
  العقيدة؟ هذه يعتقدون

  .وجود بوحدة يقول السنة يلتزم مسلم عرفت ما أنا واهللا: السائل
  االبتدائية املرحلة يف إياها درسونا...  سيدي يا: مداخلة
  مبني مبني،: الشيخ

  ... كذبوها البلد ا عالية مناصب صحابأ هناك: مداخلة



٢١٣ عىل أباطيل الشيعة

  .آنفاً قلت عما تراجعت بأنك هذا بكالمك تشعرين أنت: الشيخ
  .وهو؟: السائل
 كل يف موجود اهللا املسلم يقول أن اإلسالم من ليس هذا إنه وهو: الشيخ

  كذلك؟ أليس تراجعت كأنك مكان،
  يعلم بعلمه وجل عز اهللا أقول: السائل
  العلم؟ لفضة مين مسعت هل: الشيخ
  ... اهللا أن يقولون الذين لكن إطالقاً: ... السائل
 موجود اهللا قائل قال إذا فيما رأيك ما يقول أحد أال افترض أسألك أنا: الشيخ

  املسلم؟ يقوله أن وجيوز إسالمية عقيدة هذه هل مكان، كل يف
  .بعلمه معنا اهللا أن صحيح املعىن: السائل
  .وبذاته: الشيخ
  وتعاىل سبحانه بيننا يكون أن يترته بذاته،و: السائل
  وهيك؟ هيك ملاذا إذاً: الشيخ
  بذاته وإذا نقول أن جيوز بعلمه، نقول أن فصلنا؛ إذا ألنه: السائل
 قلت، ما الشيعة عن قلت ملا أن عريضة طويلة بدعوى طلعت آنفاً أنت: الشيخ

 واضح سؤال أيدي بني تقف أنت واآلن آخره، إىل و...و عارضوك ناس قاموا
  ... الدهاليز األمكنة هذه ومن مكان كل يف اهللا أن مسلم يقول أن ميكن ال جداً

 تلني بك وإذا باهللا، أعوذ باهللا أعوذ تقول أن ملثلك واملفروض آخره، وإىل
  .وتقول القول،

  .ثالثة جنوى من يكون ما: ... السائل
 ومل بعلمه، معكم وهو بعلمه،: مسلم كل ا يقول هذه حملها ما هذا: الشيخ

 السؤال كافر، فهو مسلم فيه شك إن هذا شيء؟ بكل عليم اهللا هل السؤال، يكن



٢١٤ الردود الشنيعة

 أمام مسؤول أنت اآلن اعتربك أنا مكان، كل يف موجود اهللا: يقول فيمن رأيك ما
  .اهللا

  .باز ابن شيخك عن كثري بعدنا نرجع
  .فيك يبارك اهللا: السائل
 تكفري جيوز ال أقول أنا باز، ابن شيخال إىل نرجع لك أقول عم أنا: الشيخ

 تكفريه جيوز ال واملنحرفة، اإلسالمية الطوائف من طائفة إىل ينتمي ألنه بعينه مسلم
 كفار، الشيعة أما حينئذ، الكفر يف وقع تراه آنفاً قلت مثلما تراه أن إال بعينه،

 فهو وكذا كذا يعتقد كان من) قل( كفار، البهائية كفار، القاديانية كفار، الزيدية
 املسلم، تكفري خطورة بتعي ألنه جيوز، ما هذا باجلملة بالكمشه بالكوم أما كافر

 بكتاب أتيتم ما آنفاً لك قلت أنا لذلك صحيح، هذا ،»كفر فقد مسلماً كفر من«
 جزء هذا مصحفنا فاطمة مصحف أن فيه يقول وما الكليين كتاب امسه اللي الشيعة

  ... يراه من فهذا يعضا والباقي املصحف ذاك من
  بالكوم؟ تكفريهم جيوز فال العقيدة هذه على بناًء طيب: مداخلة
 عليك، يرضى اهللا باز ابن الشيخ عند إىل نرجع بدنا شيخ، يا امسع: الشيخ

 من كباراً أن يقني على أنا لكن كافر، فهو اعتقدها ومن كُفْر العقيدة هذه فاملهم
 شاذين هؤالء واعتربوا القول ذا فرواك القول، ذا كفروا الشيعة علماء

 إله ال أن بيشهدوا) الذين( أخي يا بالعامة بالك ما الشيعة، مذهب عن وخارجني
 عن وخترجه املسلم بتضلل اللي...  هاملعلومات عندهم ما أخي يا وبيصلوا، اهللا إال

 لسنةا أهل من خطأ هذا باجلملة، بالكوم، بالكمشة، تكفري فهذا فلذلك الدين هذا
 كان من بقول كفار؛ الشيعة بأن أقول ما أنا هذا على املسلم، فيه يقع أن جيوز وال

 البيت أهل يقول من ناقص القرآن أن يقول كان من وكذا وكذا، كذا يعتقد



٢١٥ عىل أباطيل الشيعة

 طهرها اليت عائشة السيدة أن يقول من واملالئكة والرسل األنبياء من اهللا عند أفضل
  .وجل عز اهللا

  .برأها: مداخلة
 لكن شك بال كفار فهؤالء...  آخره، إىل به رميت مما برأها نعم أي: شيخال

 العقائد هذه يعتقد شيعي كل بأن ويقول يأيت أن غريك وال أنت ال تستطيع ال
 يتزوج أن للمسلم جيوز: تقول تقدر التفصيل هذا على بناًء هذا، جيوز ال الباطلة
 مما التفصيل هذا وعلى ال، وال يلشيع بنته يزوج أن ملسلم جيوز ال، ولَّا شيعية
  .عرفته

  .أوالً نفحصه: مداخلة
  .هذا جيوز ما هيك أما احلكم، من يستحقه ما فتعطيه عرفته من أيوه: الشيخ

  )٠٠: ١٩: ٢٢/ ٤٤٦" (والنور اهلدى"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢١٦ الردود الشنيعة

  !!املالئكة من أفضل البيت أهل
  
  ]:فأجاب باخلميين، اخلاصة فتوته عن الشيخ سئل[ 

 أربع وكذا، كذا: يقول أنه للخميين عبارات على وقفنا أنه: صتهاخال الفتوى
 فهو الكالم ذا يقول من وكل بعينه، الكفر هي العبارات فهذه عبارات، مخس
 نفس أنه شك وبال احلكم، هلذا املقتضية األسباب يف هنا وشرحنا يكفر، أو كافر

 يف يشك ال فهو ضحلة اإلسالمية الثقافة كان مهما مسلم يقرأها عندما الكلمات
  .كفر الكالم هذا أن

 عند املرتلة من هم البيت أهل أئمة بأن: كتبه بعض يف يقول أنه مثالً ذلك من
 أن: يقول أنه ذلك ومن واألنبياء، والرسل املالئكة مرتلة فوق وتعاىل تبارك اهللا

 املصحف هو فاطمة مصحف..  األشياء يف هذا مذكور أظن فاطمة مصحف
 وهذا املصحف، ذاك من جزء فهو األئمة بني اليوم املتداول املصحف ماأ الكامل،

 وهكذا] ٩:احلجر} [لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا: {تعاىل لقوله كفر
 خطرية األشياء هذه نفسه، اخلميين كتب..  كتبه من نقلت عبارات مخس أربع
: املعروف الكتاب: وهي هذه »اإليرانية الثورة ائدفو: «أصدره الذي وكتابه جداً

  الصغري؟ الكتيب هذا رأيتم أدري ال ،»اإلسالمية باحلكومة«
  .ال: مداخلة
: أو اإلسالمية الثورة: مساه الذي الصغري الكتيب هذا يف تروه،، مل: الشيخ

 الناس كل عند واملفروض دعاية، كتاب هو الكتاب هذا أن مع اإلسالمية احلكومة
 هذا يف ينشر أن بالكاتب حيسن ال سياسي كتاب أي أن والكافرين املسلمني
 االستجابة عدم إىل ويبادرون ينكروا سوف اخلصوم أن يعلم اليت العقائد الكتاب
 يساعدهم عقيدة عندهم يوجد الشيعة أن ومع عامة، بصورة الكتاب ملضمون



٢١٧ عىل أباطيل الشيعة

 عن عقائدهم كتمان: وهو السياسي السبيل هذا سلوك يف املساعدة تكون ما أوسع
 شيء، التقية عن مسعت أنك بد ال بالتقية،: يسمى شيء لديهم يوجد ألنه الناس؛
 أن يعرف إلنسان ميكن ال أنه حبيث جداً خطري التقية موضوع يف عندهم فاألمر
 دين وهذا قلوم، يف ليس ما بألسنتهم يقولون ألم إليهم؛ يركن أن التقية عندهم

 هذا من يستوحش ال كاذب أنه يعلم وهو شيء عن لك قال إذا فهو عندهم،
  .بذلك يأمره التقية منه الذي دينه هكذا ألن إطالقاً؛ الكالم

 العكس وعلى شاؤوا، ما يقولوا أن هلم تسوغ اليت التقية هذه عندهم كون فمع
 البالغة حلكمته وجل عز اهللا لكن عقائدهم، الناس عن يكتموا أن ذلك من أكثر
 عن يبيح أن اإلسالمية احلكومة: آنفاً إليه املشار كتيبه يف اخلميين الرجل اهذ أهلم

 ألهل تعظيمه من آنفاً ذكرته ما: منها وسياسة، دعوة كتاب أنه مع العقائد بعض
  .والرسل واألنبياء املالئكة من أكثر البيت

 كل يعلمون البيت أهل: يعين أم: وهي أخرى، كفرية وهذه ذلك ومن
 أهل أن مع ا، علم على وهم إال الكون يف تقع ذرة من ما الكون يف تقع حركة
 عز اهللا مع العلم يف شركاء فجعلوهم شأم، كان مهما تراباً وصاروا ماتوا البيت
 يغتر قد من على احلجة ليقيم وتعاىل تبارك فربنا جداً، غريبة أشياء: يعين وجل،

 دعاية كتاب هو الذي الكتيب هذا يف يضع أن اإلنسان هذا سخر: يعين بدعايتهم
 بالثورة مسوه مبا االغترار من الناس لتحذير تكفي منها واحدة الوافدتني، العقيدتني
  .اإلسالمية
 اإلسالمية الشخصيات بعض ا اغتر الثورة هذه قامت ملا: يعين األسف ومع

 اآلن إىل اليز ال من ومنهم احلق، له تبني وقد رجع من فمنهم إليهم، ذهبوا وميكن
  ... دعوم إىل يدعو
  )٠٠:٠٥:١٨/ ١٣٧" (والنور اهلدى"



٢١٨ الردود الشنيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٢١٩ عىل أباطيل الشيعة

  الصحابة حب يف اإلفراط عدم
  
  
 اهللا رسول أصحاب وحنب:] "الطحاوية صاحب قول على معلقاً الشيخ قال[ 

  ":منهم أحد حب يف نفرط وال - وسلم وآله عليه اهللا صلى -
 الشيعة تقول كما العصمة هلم فندعي منهم أحد حب يف احلد نتجاوز ال أي

  .أئمتهم من وغريه عنه اهللا رضي علي يف
  ).١٠١ص" (الطحاوية منت على التعليق"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢٠ الردود الشنيعة

  البيت وآل الصحابة يوالون السنة أهل        
  
   
 اهللا رسول أصحاب وحنب:] " الطحاوية صاحب قول على معلقا الشيخ قال[

 أحد من نتربأ وال منهم أحد حب يف نفرط وال - سلمو وآله عليه اهللا صلى -
  ":منهم

 حىت البيت أهل يتوىل ال أي. برباء إال والء ال فعندهم الرافضة فعلت كما: أي
 ويرتلوم مجيعاً يوالوم السنة وأهل. عنهما اهللا رضي وعمر بكر أيب من يتربأ

  .صبوالتع باهلوى ال واإلنصاف بالعدل يستحقوا اليت منازهلم
  ).١٠٢ص" (الطحاوية منت على التعليق"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٢١ عىل أباطيل الشيعة

  الصحابة سب حكم                           
  
  

 على عليه املترتب احلكم ما، الصحابة سب يف وقع واحداً أن نفترض: سؤال
  السب؟ هذا

، أصحايب تسبوا ال: «السالم عليه قال حني يعين النهي خالف طبعاً: الشيخ
 وال أحدهم مد بلغ ما ذهباً أحد جبل مثل أحد أنفق لو يدهب حممد نفس فوالذي
 عليه الرسول بأمر يأمتر ومل، النهي خالف أنه ذلك فمعىن سب إذا )١(»نصيفه
 تعاىل قال وقد، أصحابه يسب أال وهو، عنه ى عما االنتهاء منه يلزم الذي السالم

} أَليم عذَاب يصيبهم أَو فتنةٌ تصيبهم أَنْ أَمرِه عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ{
  ).٦٣:النور(

 يه يف أعين احلديث هذا يف األمر أن إىل النظر لفت من يل بد ال املناسبة وذه
 ال ذلك، أصحابه من أحداً يسبوا أن كافة املسلمني - وسلم وآله عليه اهللا صلى -

 احلديث هلذا ليس، املخالفة مفهوم صولاأل فقهاء عند يسمى الذي الباب من يعين
 وجه على مسلم أي سب جيوز ال مسلم أي سب جيوز ال ألنه خمالفة؛ مفهوم

 أن له جيوز ال مثله مسلم أيضا أنه واملفروض، الساب يشارك مسلم ألنه األرض؛
 تسبوا ال: «قال الذي - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب ألن مسلماً؛ يسب

                                                        

 قول باب وسلم، عليه اهللا صلى النيب أصحاب فضائل يف ٢٨ و ٢٧/  ٧ البخاري رواه )١(
 فضائل يف) ٢٥٤١( رقم ومسلم ،" خليالً متخذاً كنت لو: " وسلم عليه اهللا صلى النيب

 عنهم. اهللا رضي الصحابة سب حترمي باب الصحابة،



٢٢٢ الردود الشنيعة

 قد كان تبع،  )١(»أسلم قد كان فإنه تبعاً تسبوا ال: «أيضاً الق قد »أصحايب
 يتوجه أن عن دينه بأحكام امللتزم املسلم ردع يف يكفي وحده اإلسالم إذن، أسلم

 أصحاب من مسلماً يسب أن جيوز ال أنه أوىل باب فمن، مثله مسلم إىل بسبابه
 أعرابياً التابعني بعض قال اكم كان ولو،  - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
 من وكانوا واتبعوه األمي بالنيب آمنوا الذين أن تعلمون ألنكم عقبيه؛ على بواالً

 وآله عليه اهللا صلى - الرسول فيه قال الذي األول القرن من أي األول الرعيل
 أهل أن شك ال )٢(»يلوم الذين مث يلوم الذين مث قرين الناس خري: «- وسلم
 ممن أيضاً وغريهم،  - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب أصحاب وهم األول القرن

 ايء هلم يتسىن مل ولكنهم، حياته يف - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب شاركوا
 صلى - النيب كان فإذا األول القرن أهل من كلهم هؤالء، غيبياً به آمنوا لكنهم إليه
 قد كان أنه وهي شرعية بعلة تبعاً يسب أن املسلم ى قد - وسلم وآله عليه اهللا

 يسب أن - وسلم وآله عليه اهللا صلى - الرسول ينهى أن أوىل باب فمن، أسلم
 ينهى أن أوىل باب فمن أُعلُ؛ مث، الناس أفضل ألنه األول؛ القرن أهل من أحد
 أتوا ذينال األول القرن أهل من أحد يسب أن - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب

 قريتهم إىل رجعوا مث به وآمنوا،  - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب إىل وفدوا أو
 الذين الصحابة من أحد يسب ألَّا وأوىل وأوىل أوىل وأخريا باديتهم إىل بلدم إىل
 كلها فهذه، ذلك وحنو اهللا سبيل يف اجلهاد يف جهود هلم أو، اإلسالم يف سابقة هلم

                                                        

 ٥/٣٤٠ أمحد أخرجه )١(

 شهد، إذا جور شهادة على يشهد ال باب الشهادات، يف ١٩٠/  ٥ البخاري رواه )٢(
 يلوم الذي مث يلوم الذي مث الصحابة فضل باب الصحابة، فضائل يف) ٢٥٣٥( رقم ومسلم



٢٢٣ عىل أباطيل الشيعة

 ولو مسلماً أحد يسب أن عن النهي يف تدخل لكنها متفاوتة تكان وإن درجات
 جاء وقد فكيف، األولني إسالم أسلم لكنه السالم عليه الرسول يدرك مل تبعاً كان

 وآله عليه اهللا صلى - النيب أن وغريه" أمحد اإلمام مسند"و" داود أيب سنن" يف
  .هييناجل هو هذه يشبه ما أو اجلهيين متيم أبا أظن وعظ - وسلم

  .متيمة أبو: مداخلة
  .األيش اجلهيين متيمة أبو: الشيخ

  .اهلجيمي: مداخلة
 مسلماً تسنب ال  )١(»أحداً تسنب ال: «واعظاً له قال أحسنت اهلجيمي: الشيخ

 هذا أقول أنا، أصحايب تسبوا ال يقول الرسول كان فإذا املوضوع انتهى فإذن
 إىل النهي وجه احلديث هذا أن حالشرا بعض أقوال من أن أدري ألنين التفصيل

 املتقدمني لبعض شتم منهم بدر حينما إسالمهم يف تأخروا الذين الصحابة بعض
 يف التسلسل هذا تذكرمت إذا لكنكم القول من وجاهة له هذا، اإلسالم يف السابقني

                                                        

 إن الذي  وحده اهللا إىل أدعو: قال تدعو؟ إالم اهللا يارسول: قلت(ونص احلديث :  )١(
 إن والذي عليك، رد فدعوته بأرضٍ ضللت إن والذي. عنك فكش فدعوته ضر مسك

 يف تزهدنَّ وال أحداً، تسبن ال: قال. فأوصين: قلت: قال. عليك أنبت فدعوته سنةٌ أصابتك
 إناء يف دلوك من يفرغ أن ولو وجهك، إليه منبسطٌ وأنت أخاك تلقى أن ولو املعروف،
 إسبال فإن اإلزار، وإسبال وإياك الكعبني، فإىل أبيت إنف الساق، نصف إىل وائتزر املستسقى

 يف ماجاء( االستئذان كتاب: الترمذي سنن . )املخيلة يحب ال اهللا وإن املخيلة، من اإلزار
 حتفة يف كما الكربى يف النسائي وأخرجه ؛٥/٧٠) مبتدئاً السالم عليك: يقول أن كراهية

 .٢/١٤٥ األشراف



٢٢٤ الردود الشنيعة

 نعرف حينئذ مسلم أي سب عن النهي آخرها أخرى أحاديث على االعتماد
 أصحاب بعض فقط ليس بسب وجيهرون يصدعون الذين يعةالش من كثري ضالل

 عام أسلموا الذين من أم عنهم يقال الذين - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
 وعمر بكر كأيب -السالم عليه- الرسول أصحاب خنبة سب إىل يتعدون بل، الفتح

 اهللا صلى - النيب أصحاب من أحد سب إىل التوجه أن املهم، ذلك وحنو وعائشة
، رافضية أا نقل مل إن، شيعية ضاللة فهي مراتبهم كانت مهما - وسلم وآله عليه
 اخلبيث هذا من حىت اإلسالمي العامل يف اليوم نسمعه مما ذلك غري نقل مل إن

 جالساً املذكور وكان أسلموا الذين األمريكان أحد ومسعت أعلن حيث السقاف
، حضوره يف عليه رددت فأنا، قبيحاً سباً سبهف النار يف معاوية إن: يقول هذا يقول
 ينال أن من لسانه حيفظ أن مسلم كل على فينبغي لذلك، يقال كما جواباً حير ومل

 احفظ: معي يتذكر وأن،  - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب أصحاب من عرضاً
 اهللا صلى - النيب قول هذا من وأحسن، ثعبان إنه يلدغنك ال اإلنسان أيها لسانك

 وذا  »ألسنتهم حصائد إال مناخرهم على الناس يكب وهل: «- وسلم وآله عليه
  .كفاية القدر

  )٠٠: ٠٩: ٠٤١/ ٧٦٨" (والنور اهلدى" 
  
  

  

  

  



٢٢٥ عىل أباطيل الشيعة

  وزوجات البيت آل عصمة دمع

  - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
  
  

 النيب ابن إبراهيم أم مارية على أُكْثر: " قال...  طالب أيب بن علي...  عن -
 وخيتلف يزورها كان - هلا عم ابن - قبطي يف - وسلم وآله عليه اهللا صلى -

 السيف هذا خذ: «يل - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال إليها،
 إذا أمرك يف أكون اهللا رسول يا: فقلت. »فاقتله عندها وجدته فإن إليه، فانطلق
 يرى الشاهد أو به، أرسلتين ملا أمضى حىت شيء يثنيين ال احملماة كالسكة أرسلتين

 متوشحا فأقبلت ،]الغائب يرى ال ما يرى الشاهد: ... [قال الغائب؟ يرى ال ما
 فأتى أريده، أين عرف حنوه أقبلت فلما السيف، فاخترطت عندها فوجدته السيف

 ما أمسح، أجب هو فإذا برجليه، وشفر قفاه، على بنفسه رمى مث فيها، فرقى خنلة
 وآله عليه اهللا صلى - النيب أتيت مث سيفي، فأغمدت أكثر، وال قليل للرجال ام له

  .»البيت أهل عنا يصرف الذي هللا احلمد: فقال فأخربته، - وسلم
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 ما فيهم جيوز عنهم اهللا رضي البيت أهل أن يف صريح نص واحلديث: قلت
 عليه اهللا صلى - كقوله فهو تعاىل، اهللا عصم من إال املعاصي من غريهم يف جيوز
 وكذا، كذا عنك بلغين قد فإنه! عائشة يا: «اإلفك قصة يف لعائشة - وسلم وآله
...  إليه وتويب اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت وإن اهللا فسيربئك بريئة كنت فإن
  .مسلم أخرجه» 

 وآله يهعل اهللا صلى - زوجاته بعصمة القول ابتدع من على قاطع رد ففيهما
 أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا: {فيهن تعاىل قوله مبثل حمتجاً - وسلم



٢٢٦ الردود الشنيعة

 اإلرادة ليست اآلية يف اإلرادة أن متجاهالً أو جاهالً} تطهريا ويطهركم البيت
 والرضا للمحبة املتضمنة الشرعية اإلرادة هي وإمنا املراد وقوع تستلزم اليت الكونية

 وعلى البيت أهل أئمة عصمة على ا استدالهلم يف للشيعة حجة اآلية لكانت وإال
 أنه يدعي أنه مع املبتدع ذلك عنه غفل مما وهذا عنه، اهللا رضي علي رأسهم
  !سلفي

): ١١٧/ ٢( الرافضي الشيعي على رده يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذلك
 وإمنا عنهم، لرجسا وذهاب البيت أهل بطهارة إخبار فيها فليس التطهري آية وأما" 

 مما هذا أن يبني ومما...  عنهم، الرجس وذهب طهارم يوجب مبا هلم األمر فيها
 وآله عليه اهللا صلى - النيب أن"  الصحيح"  يف ثبت ما بوقوعه أخرب مما ال به أمروا
 هؤالء اللهم: «قال مث وحسني وحسن وعلي فاطمة على الكساء أدرك - وسلم
 أنه على دليل ففيه. مسلم رواه. »تطهرياً وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بييت، أهل

 على ويشكره بوقوعه اهللا على يثين لكان وقع كان لو فإنه ذلك، بوقوع خيرب مل
  ". الدعاء جمرد على يقتصر ال ذلك
  ).٥٣٠ - ٥٢٩ ،٥٢٧/ ٤" (الصحيحة"
  
  
  
  
  

  

  



٢٢٧ عىل أباطيل الشيعة

  - وسلم وآله عليه اهللا صلى -  النيب زوجات عصمة عدم      
  
  

  :عائشة خماطباً - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا سولر قال
: الذنب من التوبة فإن إليه، وتويب اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت إن« -
  .»واالستغفار الندم
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 خالفاً ،- وسلم وآله عليه اهللا صلى - نسائه عصمة عدم على دليل وفيه
  !األهواء أهل لبعض
  ).٢١٠ - ٢٠٩/ ٣" (الصحيحة"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢٨ الردود الشنيعة

  م املراد وبيان بالعترة الوصية باب
  
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال[ 
 اهللا كتاب تضلوا، لن به أخذمت إن ما فيكم تركت قد إين! الناس أيها يا« -
  .»بييت أهل وعتريت
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 الشيعة، به حيتج مما احلديث أن عروفامل من أن الكرمي، القارئ أيها واعلم
 مجيعاً وهم ذلك، يف مصيبون أم السنة أهل يتوهم حىت كثرياً، بذلك ويلهجون

  :وجهني من وبيانه ذلك، يف وامهون
"  عتريت: " - وسلم وآله عليه اهللا صلى - قوله يف احلديث من املراد أن: األول

 أن وهو أال به، مستمسكون هم بل السنة أهل يرده وال الشيعة، يريده مما أكثر
 موضحاً ذلك جاء وقد ،- وسلم وآله عليه اهللا صلى - بيته أهل هم فيهم العترة

"  هم األصل يف بيته وأهل"  بييت أهل عتريت: " الترمجة كحديث طرقه بعض يف
 مجيعاً عنهن اهللا رضي عائشة الصديقة وفيهن - وسلم وآله عليه اهللا صلى - نساؤه
 الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما): {األحزاب( يف تعاىل قوله يحصر هو كما
  }.تطْهِريا ويطَهركُم الْبيت أَهلَ

 إِن النساء من كَأَحد لَستن النبِي نِساء يا: {بعدها واليت قبلها اليت اآلية بدليل
نتقَيفَالَ ات عضختلِ نبِالْقَو عطْمي فَييف الَّذ قَلْبِه ضرم قُلْنالً ووفًا، قَورعنَ مقَريف و 

كُنوتيالَ بو نجربت جربت ةيلاهاُألولَى الْج نمأَقالَةَ والص نيآتكَاةَ والز نعأَطو اللَّه 
ولَهسرا ومإِن رِيداللَّ يه بذْهيل نكُمع سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيا، وطْهِريت 
} خبِريا لَطيفًا كَانَ اللَّه إِنَّ والْحكْمة اللَّه آيات من بيوتكُن يف يتلَى ما واذْكُرنَ



٢٢٩ عىل أباطيل الشيعة

 وفاطمة بعلي اآلية يف) البيت أهل( الشيعة وختصيص ،)٣٤ - ٣٢:األحزاب(
 من - وسلم وآله عليه اهللا صلى - نسائه دون عنهم اهللا رضي واحلسني واحلسن
 وحديث موضعه، يف مشروح هو كما ألهوائهم انتصاراً تعاىل اهللا آليات حتريفهم
 كما فيها وأهله علي ودخول اآلية داللة توسيع فيه ما غاية معناه يف وما الكساء

 اهللا صلى - النيب بني قد"  العترة"  حديث وكذلك وغريه، كثري ابن احلافظ بينه
 باملعىن - وسلم وآله عليه اهللا صلى - بيته أهل املقصود أن - وسلم وآله عليه

  .وأهله وعلي لزوجاته الشامل
 أهل: الرجل عترة): " ٦٠٠/ ٥" ( املرقاة"  يف كما - التوربشيت قال ولذلك

 - اهللا رسول بينها كثرية أحناء على"  العترة"  والستعماهلم األدنون، ورهطه بيته
 نسله بذلك أراد أنه ليعلم"  بييت أهل: " بقوله - وسلم وآله عليه اهللا صلى

 هم إمنا"  البيت أهل"  من املقصود أن: اآلخر والوجه".  وأزواجه األدنني وعصابته
 جعفر أبو اإلمام قال والسنة، بالكتاب واملتمسكون منهم الصاحلون العلماء

 - وسلم وآله عليه اهللا صلى - بيته أهل هم) العترة: " (تعاىل هللا رمحه الطحاوي
 يف القاريء علي الشيخ حنوه وذكر".  بأمره التمسك وعلى دينه على هم الذين

 ما بالذكر البيت أهل ختصيص يف الوجه أن استظهر مث. آنفا إليه املشار املوضع
 فاملراد وأحواله، البيت بصاحب أعرف يكونون غالبا البيت أهل إن: " بقوله أفاده
 حبكمه العارفون طريقته على الواقفون سريته على املطلعون منهم العلم أهل م

 ويعلِّمهم: {قال كما سبحانه اهللا لكتاب مقابال يكون أن يصلح وذا. وحكمته
ابتةَ الْككْمالْحو." {  

 يف - وسلم وآله هعلي اهللا صلى - أزواجه خطاب يف تعاىل قوله ومثله: قلت 
  }. والْحكْمة اللَّه آيات من بيوتكُن يف يتلَى ما واذْكُرنَ: {املتقدمة التطهري آية
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 وآله عليه اهللا صلى - بسنته منهم املتمسكني) البيت أهل( بـ املراد أن فتبني
 يف) الثقلني( أحد جعلها ولذلك احلديث، يف بالذات املقصود هي فتكون ،- وسلم

 ابن قول إليه يشري ما وهو القرآن، وهو األول للثقل املقابل أرقم بن زيد حديث
) والسنة الكتاب يعين( ما اآلخذ ألن) ثقلني( مسامها": "  النهاية"  يف األثري

 إعظاما) ثقلني( فسمامها ،)ثقل( نفيس خطري لكل ويقال ثقيل، ما والعمل
  ". لشأما وتفخيما لقدرمها

 كذكر احلديث هذا يف القرآن مقابل يف البيت أهل ذكر أن واحلاصل: قلت
 فعليكم: «قوله يف - وسلم وآله عليه اهللا صلى - سنته مع الراشدين اخللفاء سنة

 مل فإم): " ١٩٩/ ١( القاري الشيخ قال... ».  الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت
 إياها واختيارهم الستنباطهم أو ا، لعملهم إما إليهم، فاإلضافة بسنيت، إال يعملوا

 تركت: " بلفظ"  املوطأ"  حلديث قوي شاهد فاحلديث تقدم ما عرفت إذا". 
"  يف وهو".  رسوله وسنة اهللا كتاب ما، متسكتم ما تضلوا لن أمرين فيكم

  ).١٨٦" (املشكاة
 الناشئني إخواننا من صفحات سود من بعض على الشاهد هذا وجه خفي وقد

  .املستعان واهللا. املوطأ حديث تضعيف يف اليوم
  ).٣٦١ - ٣٥٥/ ٤" (الصحيحة"
  
  
  
  

  



٢٣١ عىل أباطيل الشيعة

  الصحابة يف والطعن التشيع بدعة ظهور
  
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال[ 
 يطلع حيث من ،]ثالثا أو مرتني قاهلا[ ههنا الفتنة إن أال ههنا، الفتنة إن أال«

  ]».العراق: رواية ويف شرق،امل إىل] بيده[ يشري[ الشيطان، قرن
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 اهللا صلى - النيب إليها أشار اليت اجلهة أن على متضافرة احلديث وطرق: قلت
 بعض يف رأيت كما العراق التحديد على وهي املشرق، هي إمنا - وسلم وآله عليه

 ،- وسلم وآله عليه اهللا صلى - نبوته أعالم من علَم فاحلديث الصرحية، الروايات
 وكذلك املسلمني، بني للفرقة سبباً ذلك فكان املشرق، قبل من كان الفنت أول فإن

  .وحنوها واخلروج التشيع كبدعة اجلهة تلك من نشأت البدع
: قال نعم أيب ابن عن) ١٥٣ ،٨٥/ ٢( وأمحد) ٧٧/ ٧( البخاري روى وقد 

 أهل يا: فقال ذبابا قتل حمرم عن العراق أهل من رجل وسأله عمر ابن شهدت" 
 اهللا صلى - اهللا رسول بنت ابن قتلتم وقد ذباباً، قتل حمرم عن تسألوين! العراق

 مها: " - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال وقد ،- وسلم وآله عليه
 اهللا رضي الصحابة كبار يف الشيعة طعن الفنت تلك من وإن. الدنيا يف رحيانيت
 فقد السماء، من براءا نزلت اليت الصديق بنت الصديقة ةعائش كالسيدة عنهم،

 فصوالً) ٢٣٧ ص" ( املراجعات"  كتابه يف املتعصب الشيعي احلسني عبد عقد
 حياء، وقلة جرأة بكل واقعة، بكل حديثها،ورميها يف وتكذيبها فيها الطعن يف عدة

"  يف منها اقسم بينت وقد واملوضوعة، الضعيفة األحاديث إىل ذلك يف مستنداً
 من وحتميلها الصحيحة، لألحاديث حتريفه مع) ٤٩٧٠ - ٤٩٦٣" ( الضعيفة



٢٣٢ الردود الشنيعة

 - يداه وشلت فوه فض - محله فإنه الصحيح، احلديث كهذا تتحمل ال ما املعاين
 - احلديث يف املذكورة الفتنة هي أا زاعما عنها اهللا رضي عائشة السيدة على

}ترةً كَبمكَل جرخت نأَفْ مهِماهقُولُونَ إِن وا إِالَّ يب٥:اآلية: الكهف  } (كَذ  (
  :املتقدمتني الروايتني على ذلك يف معتمدا

 رواية: واألخرى...  عائشة مسكن حنو فأشار: )١(البخاري رواية: األوىل
: فقال عائشة بيت من - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج: )٢(مسلم
  .ههنا من الكفر رأس

 عائشة مسكن إىل هي إمنا الكرمية اإلشارة بأن الكرام القراء اخلبيث فأوهم
  !نفسها عائشة هي بالفتنة املقصود وأن ذاته،
 فإن مواضعه، بعد من الكلم حيرفون الذين اليهود صنيع هو هذا أن واجلواب، 
 لو كما الشيعي فهمه قد ،" عائشة مسكن حنو فأشار: " األوىل الرواية يف قوله
  "! عائشة مسكن إىل فأشار: " بلفظ النص نكا

 أن والسيما الباطل، مقصوده إبطال يف قاطع نص"  إىل"  دون"  حنو: " فقوله 
  . العراق بعضها ويف. املشرق إىل أشار بأنه صرحت الروايات أكثر

 ولو سبق، كما شاذة فهي عكرمة رواية وأما. لذلك يشهد التارخيي والواقع
 كما مرا، استغالالً الشيعي استغله خمال، اختصاراً جدا صرةخمت فهي بصحتها، قيل
 وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج: فاملعىن احلديث، روايات جمموع عليه يدل

 جنب إىل خطيباً قام مث الفجر، فصلى عنها، اهللا رضي عائشة بيت من - وسلم

                                                        

 . وجنوده إبليس صفة باب لق،اخل بدء يف ٢٤١/  ٦ )١(

   املشرق من الفتنة باب الفنت كتاب ٢٩٠٥ )٢(



٢٣٣ عىل أباطيل الشيعة

 حنو بيده، فأشار س،الشم مطلع فاستقبل) عائشة باب عند: رواية ويف( املنرب
 بيده يشري: ألمحد أخرى ويف) عائشة مسكن حنو: للبخاري رواية ويف. (املشرق

  .العراق يؤم
 إليه رمى ما ببطالن قطع اموع هذا يف اهلوى عن املتجرد املنصف أمعن فإذا
  .يستحق مبا اهللا عامله. عنها اهللا رضي عائشة السيدة يف الطعن من الشيعي
  ).٦٥٧ - ٦٥٣/ ٥" (الصحيحة"
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  الشيخني بغض املتقدمني يف التشيع من يلزم ال
  
  
 تقريب" رجال من وهو الكندي اهللا عبد بن األجلح يف الشيخ رمحه اهللا  قال[ 

 بغض التشيع من يلزم وال ذلك، على إلمجاعهم شيعي أنه فيه ريب ال"]: التهذيب
  .التفضيل جمرد وإمنا عنهما، اهللا رضي الشيخني

  ).٢٦٢/ ٥" (الصحيحة"
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  الثالثة خالفة يف طعن من حكم
  
  
  ]:الطحاوية صاحب قول على معلقًاالشيخ رمحه اهللا  قال[ 
 بكر أليب أوالً - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول بعد اخلالفة ونثبت"

 رضي خلطابا بن لعمر مث األمة مجيع على وتقدمياً له تفضيالً عنه اهللا رضي الصديق
 اخللفاء وهم عنه اهللا رضي طالب أيب بن لعلي مث عنه اهللا رضي لعثمان مث عنه اهللا

  ".املهديون واألئمة الراشدون
  ]:قال[

 فهو األئمة هؤالء من أحد خالفة يف طعن ومن: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  ).١٥٣/ ٣" ( الفتاوى جمموع. " أهله محار من أضل
  ).١٠٢ص" (حاويةالط منت على التعليق"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣٦ الردود الشنيعة

  الشيخني؟ من باخلالفة أحق عنه اهللا رضي علي هل
  
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[ 

 علي يف قال - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب أن...  الشيعة يذكره ما
 من هو بل الوجوه، من بوجه يصح) ال. (»بعدي من خليفيت إنه: «عنه اهللا رضي

 صلى - النيب أن فرض لو ألنه كذا؛ على التارخيي الواقع لد اليت الكثرية أباطيلهم
 ال سبحانه واهللا] يوحى وحي[ ألنه قال كما لوقع قاله، - وسلم وآله عليه اهللا

  .وعده خيلف
  ).٣٤٤/ ٤" (الصحيحة"
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال[
  .»بعدي مؤمن كل ويل وهو منه وأنا مين علياً إن علي؟ من تريدون ما«
  ]:اإلمام قال[

 من باخلالفة األحق هو عنه اهللا رضي علياً أن على البتة دليل فيه ليس احلديث
 فإمنا اإلمارة، مبعىن هي اليت الوالية غري املواالة ألن الشيعة؛ تزعم كما الشيخني

  .مؤمن كل وايل: فيها يقال
  ).٢٦٤/ ٥" (الصحيحة"
  
  
  
  
  



٢٣٧ عىل أباطيل الشيعة

  الثالثة اخللفاء على علي تفضيل على الشيعة به يستدل قد ما رد
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب عن روي[ 
  .»العربِ سيد وعلي، آدم ولَد سيد أنا«
  ).موضوع(
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 لتقويته، منها شيء يصلح ال طرقه، مجيع من ضعيف احلديث أن: واخلالصة
 يكون أن يبعد ال عائشة وطريق أنس بطريق فاحلديث): " ٦ ص( الغماري فقول

  "! لغريه احلسن قبيل من
 حاهلما، يعرف ال جمهولني على إليهما املشار الطريقني مدار ألن فاشلة؛ حماولة 
 علي تفضيل على دليالً كان صح لو احلديث فإن الشيعة؛ من كوما احملتمل ومن

  ! الثالثة اخللفاء على عنه اهللا رضي
 يف بعضها إىل أشرت كنت وقد الصحيحة، لألحاديث باطل؛ملخالفته وهذا

 الذهيب حكْم وجه وهو ،)٢٨ ص" ( السول بداية"  رسالة على تعليقي مقدمة
 يستطع ومل الغماري الشيخ ذلك إىل أشار وقد احلديث، على بالبطالن والعسقالين

"  العرب سيد علي: " ولهق فمعىن: ". . . قال فإنه مراوغة، إال مطلقاً عنه اجلواب
 ولد سيد أنا: " احلديث من األول الشطر فتجاهل"!  فيهم واد الشرف ذو أنه
  . . . "! آدم

 مجيعهم، آدم ولد على - وسلم وآله عليه اهللا صلى - تفضيله يف صريح فإنه
 - تفضيله على اهللا رمحه السالم عبد بن العز به استدل الذي األول الوجه وهو
 عقب فقال آنفاً؛ املذكورة رسالته يف األنبياء على - وسلم وآله عليه اهللا صلى



٢٣٨ الردود الشنيعة

 مشعر وهذا. السنية واألخالق العلية، بالصفات اتصف من: والسيد: " احلديث
  .إخل. . . " الدارين يف منهم أفضل بأنه

 على علي تفضيل على واضحاً دليالً كان احلديث؛ من الثاين الشطر صح فلو
 الغماري على خيفى ال بداهة، باطل وذلك! وعمر بكر أبو منهمو مجيعهم، العرب

  !للشيعة والتعصب اهلوى، غلبة لوال
  ).٤١٥ - ٤١٤ ،١/٤٠٥/ ١٢" (الضعيفة"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣٩ عىل أباطيل الشيعة

  آية أن ادعائهم يف الشيعة كذب

  خم غدير يوم نزلت} الناس من يعصمك واهللا{
  
  
  ]:قالت عائشة عن[ 
 فأخرج ،}الناس من يعصمك واهللا: {اآلية هذه نزلت حىت يحرس كان« -
  !الناس أيها يا: هلم فقال القبة، من رأسه - وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول
  .»اهللا عصمين فقد انصرفوا«
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 املذكورة اآلية أن - املتقدمة لألحاديث خالفا - يزعمون الشيعة أن واعلم
 عديدة روايات ذلك يف ويذكرون عنه، اهللا رضي علي يف) خم( غدير يوم نزلت

 حققته كما عنه يصح وال اخلدري، سعيد أيب عن ومنها أكثرها، ومعاضيل مراسيل
"  يف الشيعي احلسني عبد إليها أشار األخرى والروايات ،)٤٩٢٢" ( الضعيفة"  يف

 ديثأحا كل يف عادته هي كما أسانيدها يف حتقيق أي دون) ٣٨ ص" ( مراجعاته
: قاعدم على يصح مل أو صح سواء ملذهبه، يشهد ما كل حشد غايته ألن كتابه،

 هو بل فقط، هذا وليس حذر، على رواياته ومن منه فكن"!  الوسيلة تربر الغاية" 
 يف إليه املشار املكان يف قال فإنه - عليهم يكذب أقل مل إن - القراء على يدلس
 السنن، أصحاب من واحد غري أخرجه: " باطلال بل املنكر، هذا سعيد أيب ختريج

 أن يعلمون العلم هذا يف املبتدئني أن كذبه ووجه... "!  الواحدي كاإلمام
 صح ما بأسانيده يروي مفسر، هو وإمنا األربعة، السنن أصحاب من ليس الواحدي

 متروك فيه طريق من أخرجه فقد يصح، ال مما هذا سعيد أيب وحديث يصح، مل وما
  ". الضعيفة"  من إليه املشار املكان يف مبني هو كما لضعف،ا شديد



٢٤٠ الردود الشنيعة

 السنة، أهل على الكذب يستحلون أم: وحديثاً قدمياً الشيعة عادة من وهذه
 بذلك صرح كما للتقية، باستحالهلم صرحوا أن بعد وخطبهم، كتبهم يف عمال

 حدأ على خيفى وليس ،)١٤٨ - ١٤٧ ص" ( األسرار كشف"  كتابه يف اخلميين
: " تيمية ابن اإلسالم شيخ م، الناس أعرف قال ولذلك الكذب، أخت التقية أن

  ". الطوائف أكذب الشيعة
 احلسني عبد وخباصة مؤلفيهم بعض يف اليد ملس كذم ملست قد شخصياً وأنا

 عند احلديث أن القراء أوهم املذكورة، كذبته فوق فإنه يديك، بني والشاهد هذا
 أصرح كان فقد طرقه، كثرة وادعائه علته عن بسكوته سلماتامل من السنة أهل
 العصمة آية أن) ١٤٩ ص( املذكور الكتاب يف صرح فإنه اخلميين، الكذب يف منه

 واتفاق السنة أهل باعتراف طالب أيب بن علي إمامة بشأن خم غدير يوم نزلت
 إن"  الضعيفة"  يف بيانا األمر هذا وسأزيد يستحق، مبا اهللا عامله قال كذا الشيعة،

  .تعاىل اهللا شاء
  
  ).٦٤٦ - ٦٤٤/ ٥" (الصحيحة"
  
  
  
  
  

  

  



٢٤١ عىل أباطيل الشيعة

  عنه اهللا رضي معاوية يف طعن من على الرد
  
  
  ]:قال أنه - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب عن روي[ 
 خانوا، ائتمنوا وإذا جاروا، ملكوا إذا بنوفالن، هم إمنا نبات، بشجرة ليست«

 يكون رجال! عم يا ظهرك من اهللا فيخرج: قال ،العباس ظهر على بيده ضرب مث
  .»يديه على هالككم

  ) ...موضوع(
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

  :قال الطربي جرير ابن روى ما البطالن؛ يف احلديث هذا ومثل
 سهل بن عباس بن املهيمن عبد حدثنا: زبالة بن احلسن بن حممد عن حدثت

 وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا لرسو رأى: " قال جدي عن أيب حدثين: سعد بن
 حىت ضاحكاً استجمع فما ذلك فساءه القرود، نزو منربه على يرتون فالن بين -

 اآلية... }  فتنة إال أريناك اليت الرؤيا جعلنا وما{ ذلك يف اهللا وأنزل: قال مات،
."  

 نرى نزال ال فإننا ذلك، ومع البطالن، بل الضعف يف احلديثني هذين حال هذا
 على ا وحيتجون األحاديث، هذه مثل يروون احلاضر العصر يف الشيعة بعض
 املتعبد للكليين"  الكايف أصول"  كتاب على املعلق مثل عنه اهللا رضي معاوية تكفري

 يف كاملتني صفحتني سود بل كتب؛ فإنه املظفر، احلسني بعبد املسمى اهللا، لغري
 غري على مبوته أخرب - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب وأن وتكفريه، معاوية لعن

 من هواه له شاء ما ذلك تأييد يف) ٢٤ - ٢٣ ص( ساق بقتله، أمر وأنه السنة،
 بادرت ولذلك الباطالن، احلديثان هذان منها الباطلة، واألحاديث املوضوعة اآلثار



٢٤٢ الردود الشنيعة

 حال يعلم ال هذا احلسني عبد أن الظن وغالب للناس، نصحا حاهلما بيان إىل
 عند الغاية ألن بطالما مع ما االحتجاج من ذلك مينعه فما علم ولئن نادمها،إس

 األحاديث على باالعتماد ولو وتكفريه معاوية لعن والغاية الوسيلة، تربر أمثاله
 تيمية ابن اإلسالم شيخ بينه كما بعيد زمن منذ بذلك عرفوا قد والشيعة املوضوعة،

  .كتبه يف
  ).١٩٦ - ١٩٤/ ٣" (الضعيفة"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٤٣ عىل أباطيل الشيعة

  معصومة غري حمفوظة عنها اهللا رضي عائشة
  
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال[ 
 بنات من أنت إمنا[ وكذا، كذا عنك بلغين قد فإنه! عائشة يا بعد أما« -

 وتويب اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت وإن اهللا، فسيربئك بريئة كنت فإن ،]آدم
 التوبة فإن: رواية ويف. عليه اهللا تاب اهللا إىل تاب مث بذنبه اعترف إذا لعبدا إليه،فإن

  .»الندم الذنب من
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

/ ٦( وأمحد) ١١٦/ ٨( ومسلم) فتح - ٣٦٤ - ٣٦٣/ ٨( البخاري أخرجه
 والطربي) ١٢١٨و ١٢٠٨/ ٣( يعلى وأبو) ٣٦٤/ ٦( له األخرى والرواية) ١٩٦

 اهللا رضي عائشة حديث من) ٧٤/ ٦( والبغوي) ٧٥و ٧٣/ ١٨("  التفسري"  يف
 آيات يف برباءا القرآين الوحي ونزول اإلفك، قصة عن الطويل حديثها يف عنها،

 - ١١( اآليات... }  منكُم عصبةٌ بِاِإلفْك جاؤوا الَّذين إِنَّ: {النور سورة من
 يف والطرباين ،"صحيحه" يف عوانة أليب هي املعقوفتني بني اليت والزيادة ،)٢٠

 أي: احلافظ قال". أملمت: " وقوله). ٣٦٤و ٣٤٤/ ٨" (الفتح" يف كما" معجمه"
 مرخ والليل بنا أملت: ومنه اإلملام، حقيقة وهذا العادة، خالف على منك وقع

  .مستورة
 أزواج بني للفرق الكتمان، إىل يندا ومل باالعتراف، أمرها: " الداوودي قال

 مبا االعتراف أزواجه على فيجب وغريهن، - وسلم وآله عليه اهللا صلى - يبالن
 نساء خبالف ذلك منها يقع من إمساك لنيب حيل ال ألنه إياه، يكتمنه وال منهن يقع

 ادعاه فيما عياض القاضي عن نقالً احلافظ تعقبه مث".  الستر إىل ندبن فإن الناس،



٢٤٤ الردود الشنيعة

 لنيب حيل ال إنه: قوله له سلموا لكنهم اء،ش من فلرياجعه باالعتراف، األمر من
 عليه اهللا صلى - نبيه على تعاىل اهللا من غرية وذلك، ذلك منها يقع من إمساك

 أمهات وسائر عنها اهللا رضي عائشة السيدة صان سبحانه ولكنه ،- وسلم وآله
 خبصوص التربئة ونزول حيان، تاريخ من ذلك عرف كما ذلك من املؤمنني
 لعدم النظرية الناحية من ممكناً ذلك وقوع كان وإن عنها، اهللا رضي ئشةعا السيدة
 وآله عليه اهللا صلى - النيب موقف كان وهلذا منهن، ذلك باستحالة نص وجود
 ذلك يف للشك القاطع الوحي نزول املترقب املتريث موقف القصة يف - وسلم
 أنت إمنا: «الترمجة ثحدي يف - وسلم وآله عليه اهللا صلى - قوله عنه ينبئ الذي

 فاستغفري بذنب أملمت كنت وإن اهللا، فسيربئك بريئة كنت فإن آدم، بنات من
 أن وفيه: " الفوائد من احلديث يف ما بيان صدد يف احلافظ قال ولذلك ،.. » اهللا

 نبه، الوحي نزول بعد إال لنفسه حيكم ال كان - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
 وآله عليه اهللا صلى - النيب أن يعين"،  به اهللا نفع مجرة أيب بن حممد أبو الشيخ عليه

 إشعار ففيه، الوحي نزول بعد إال عنها اهللا رضي عائشة برباءة يقطع مل - وسلم
 حوادث كل حوله يدندن ما وهو الوقوع، ممكن نفسه حد يف األمر بأن قوي

  .عليها الشراح وكالم القصة
 ضرب: {تعاىل قوله تفسري يف) ٤١٨/ ٨( كثري ابن احلافظ قول ذلك ينايف وال

ثَالً اللَّهم ينوا لِّلَّذأَةَ كَفَررموحٍ اأَةَ نرماو ا لُوطتكَان تحنِ تيدبع نا منادبع 
} الداخلني مع النار ادخالَ وقيلَ شيئًا اللَّه من عنهما يغنِيا فَلَم فَخانتاهما صالحينِ

 فإن الدين، يف بل فاحشة، يف} فخانتامها: {بقوله املراد وليس). " ١٠:التحرمي(
 سورة يف قدمنا كما األنبياء حلرمة الفاحشة يف الوقوع عن معصومات األنبياء نساء
  ". النور



٢٤٥ عىل أباطيل الشيعة

 ،}عظيم اللَّه ندع وهو هينا وتحسبونه: {تعاىل قال مث): " ٨١/ ٦( هناك وقال
 مل ولو سهالً، يسرياً ذلك وحتسبون املؤمنني، أم شأن يف تقولون ما تقولون: أي

 زوجة وهي فكيف هيناً، كان ملا - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب زوجة تكن
 عند فعظيم املرسلني، وسيد األنبياء خامت األمي - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب
 وهو هلذا، يغار وتعاىل سبحانه اهللا فإن قيل، ما ورسوله نبيه زوجة يف قالي أن اهللا

 ذلك، يكن مل وملا وكال، حاشا ذلك، األنبياء من نيب زوجة على يقدر ال سبحانه
 الدنيا يف اإلطالق على آدم ولد سيد زوجة األنبياء نساء سيدة يف هذا يكون فكيف

  } ".عظيم اللَّه عند وهو هينا نهوتحسبو: {تعاىل قال وهلذا واآلخرة،
"  العصمة"  بـ املقصود ألن اإلمكان، من ذكرنا ما هذا ينايف فال: أقول

 الوحي عليها دل اليت العصمة هي إمنا معناها يف وما اهللا رمحه كالمه يف الواردة
 الذي عىنبامل فهي إليه، املشار اإلمكان وهو األصل، على البقاء لوجب لواله الذي
 يف »اهللا عصمه من فاملعصوم: «بقوله - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب أراده

 عليهم باألنبياء اخلاصة العصمة ا املراد وليس وغريه، )١(البخاري أخرجه حديث
 إمنا األنبياء غري يف ذه فالقول املذكور، اإلمكان تنايف اليت وهي والسالم، الصالة

 هذه يف نفسه الصديق بكر أبو به صرح ما وهذا علم، بغري هللا على القول من هو
 عنها اهللا رضي عائشة عن صحيح بسند البزار أخرج فقد كأب، هلواه خالفا القصة

: فقال عذرتين؟ أال: فقالت رأسها، عنها اهللا رضي بكر أبو قبل عذرها نزل ملا أنه
 الذي املوقف هو وهذا )١(!أعلم؟ ال ما قلت إن تقلين أرض وأي تظلين، مساء أي

                                                        

 ٦٧٧٣ رقم )١(

 ١٥٣٠٢ الزوائد جممع )١(



٢٤٦ الردود الشنيعة

 يوافق مبا احلنيف الشرع يأت مل مسألة كل جتاه يقفه أن مسلم كل على جيب
  .هواه إهله يتخذ وال الرجل، هوى

 مع طويلة برهة عاش رجالً أن تقدم، ما كتابة إىل دعاين الذي أن واعلم
 مفيه أحدث مث الوقت، بعض عليهم رئيساً كان إنه بل حلب، يف السلفيني إخواننا
 - النيب نساء بعصمة القول إىل دعاهم أن وهو ورسوله، اهللا من برهان دون حدثاًً
 ناقشه وملا الفاحشة، يف الوقوع من وذريته بيته وأهل - وسلم وآله عليه اهللا صلى

 تاريخ عليها دل اليت عصمتهن تعين لعلك: له وقال هناك، إخوانه أحد ذلك يف
 املرتهني املشهورين، الصحابة من وغريهم عةاألرب كاخللفاء ذلك يف فهن حيان،

 وهو ذلك على زائداً شيئا أريد إمنا ال،: فقال الكبائر؟ من غريها ومن منها
 صاحل كل فيها يشترك مما غريها دون عنها وأخرب الشرع، عليها دل اليت عصمتهن
 ال غييب أمر هذا: له قيل وملا! الوقوع استحالة مقدماً تعين اليت العصمة أي وصاحلة،

 الرسول وموقف اإلفك، قصة عليه دلت ملا خمالف هو بل بدليل، إال به القول جيوز
 - وسلم وآله عليه اهللا صلى - أنه صرحية داللة يدل فإنه فيها، الصديق بكر وأيب
 بنات من أنت إمنا: هلا يقول وهو كيف املذكورة، العصمة عائشة يف يعتقد ال كان
...  اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت وإن اهللا، كفسيربئ بريئة كنت فإن آدم،

 يرِيد إِنما: {٣٣ األحزاب آية نزول قبل من كان ذلك بأن فأجاب: )١(احلديث
اللَّه بذْهيل نكُمع سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيا وطْهِريأن متجاهالً أو جاهالً}! ت 

 تعاىل اهللا رضي عائشة السيدة قول بدليل فك،اإل قصة قبل نزلت املذكورة اآلية

                                                        

 ومسلم ،بعضاً بعضهن النساء تعديل باب الشهادات، يف ٢٠١ - ١٩٨/  ٥ البخاري )١(
 .القاذف توبة وقبول اإلفك حديث باب التوبة، يف) ٢٧٧٠( رقم



٢٤٧ عىل أباطيل الشيعة

 قبل يراين وكان رآين، حني فعرفين: " السلمي املعطل بن صفوان عن عنها
  .منه احتجبت أا وفيه ،"احلجاب

 أن خالف وال): " ٣٥١/ ٨( بقوله اهللا رمحه احلافظ بينه ما وهو آخر، ودليل
 بنت بزينب - وسلم وآله عليه اهللا صلى - دخوله حني نزلت احلجاب آية

 زينب سأل - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب أن: اإلفك حديث ويف جحش،
  ". اإلفك قصة قبل كان احلجاب أن فثبت. عنها

 الغيورين اإلخوان أحد إيلّ أرسل حىت ذلك يف بينهما اادلة اشتدت مث
 قبل ليهم،إ بالسفر ويستعجلين األمر، يل يشرح خطاباً الصف وحدة على احلريصني

 إىل - مرة وألول - بالطائرة فسافرت، اجلماعة عقد وينفرط األمر، يتفاقم أن
 يكون أن عليهما واقترحت مرتله، يف الرجل وأتينا اإلخوان، من اثنان ومعي حلب،
 من أحدثه فيما مبناقشته بدأنا الغداء وبعد، ذلك فاستحسنا له، تألفاً عنده الغداء

 كان فقد عبثاً، ولكن العشاء، صالة بعد ما إىل همع النقاش واستمر القول،
 أي دون آرائهم عن يدافعون الذين املتعصبة شأن ذلك يف شأنه لرأيه، مستسلماً

  .عليهم هذا زاد لقد بل هلم، املخالفة لألدلة اهتمام
 جهد بعد - تنازل أنه إال املذكور، قوله يف خيالفه من بتكفري الس يف فصرح

  !كان أيا املخالف بتضليل بالتصريح واكتفى إليه، املشار ريالتكف عن - جهيد
 به، مقتنع غري وهو رأيك يتبىن أن غريك على فرضك إن: له قلنا منه يئسنا وملا

 بقوله وذكرناه وحده، هللا احلاكمية أن وهو السلفية، الدعوة أصول من أصالً ينايف
 وهلذا ،}اِهللا دون من أَربابا بانهموره أَحبارهم اتخذُواْ: {النصارى يف تعاىل

 اآلخر، برأي يقنع مل أحدكما أن دام ما رأيه، عند منكما كل يظل أن فحسبك
 فيما معه التعاون يف تستمر أن ميكنك وبذلك يضللك، ال هو كما تضلله، وال

 فال وإال عليه رأيه فرض على فأصر. وفروعها الدعوة أصول من عليه متفقان أنتما



٢٤٨ الردود الشنيعة

 بالدعوة وأفقه منه أعرف هو رأيه عليه يفرض أن يريد الذي هذا بأن علما تعاون،
  .منه عامة ثقافة أكثر ذاك كان وإن وفروعاً، أصوالً السلفية

 ال الرجل وأن املناقشة، خبالصة إليه املقربني إخوانه بلغنا التايل اليوم وصباح
 على أمرهم فأمجعوا، لرأيه عباخلضو إال التعاون وعدم التضليل على مصرا يزال

 وأنا - طبعاً استئذانه بعد - بيته يف إليه فذهبوا أيضاً، مناقشته بعد ولكن عزله،
 وأن رأيه، على الرجل يدع وأن إصراره عن التنازل منه فطلبوا وصاحباي معهم،
 يف خمالفه وبني بينه شديدة مناقشة وبعد ذلك، فرفض التعاون، يف معهم يستمر
 ذكره ملا ملخالفه قال حىت طوره عن الرجل فيها خرج إخوانه، من هوغري الرأي
 جمال ال اليت األمور من ذلك غري إىل! باهللا أنت تذكرين أن أريد ال أنا: باهللا

 ضيوفه مع تصرفه سوء من ورأوا إصراره، من مسعوا ما ضوء وعلى اآلن، لذكرها
  .عليهم رئيساً غريه ونصبوا عزله، على اتفقوا
 مبا ويصفه خصمه من ينال بأنه تترى عنه واألخبار متضي، األيام تأخذ مث
 وإخالصه نزاهته يعرف وهو عليه، وتقوله رأيه على إصراره تيقنت فلما فيه، ليس
 إيل وهش لقيين كلما فكان رشده، إىل يعود حىت مقاطعته أعلنت سنة، ثالثني قرابة
 الناس وأكثر فعلته، جاهالًمت عنه إعراضي شاكياً للناس وحيكي، عنه أعرضت وبش

 أن إىل! تلميذي وأنه علي والثناء مبدحي فيه يتظاهر الذي الوقت يف ا، يعلمون ال
 مجادى منتصف يف غداء دعوة يف عمان يف السلفيني أحد مرتل يف به فوجئت
 وعلى كعاديت، عنه فأعرضت كعادته، استقبايل إىل فسارع) ١٣٩٦( لسنة األوىل
 العلمية الشخصيات بعض عن إياي بسؤاله مكاملته إىل يستدرجين أن حاول املائدة

: له فقلت منه، بالرجوع عهد حديث وكنت ،)املغرب( إىل سفري يف لقيتها اليت
 ا، أدرى أنت: قلت مشكلة؟ أي: قال! مشكلتك تنهي حىت وبينك بيين كالم ال

  .طعامه يكمل أن يستطع فلم
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 املخالف ألخيه وظلمه لرأيه، تعصبهو قصته، احلاضرين اإلخوان على فقصصت
 من يومني بعد ذلك وكان، الطرفني من ليسمعوا خاصة جلسة عقد واقترحت له،

 دار يف عقدا كنت اليت الندوة من مجيعاً الناس انصرف أن فبعد اللقاء، ذلك
 م فإذا النقاش، بدأ اإلخوان، من اخلاصة بعض وبقي) النصر جبل( يف أحدهم

 ملقاطعيت إليهم يشكوين جهة من فهو غريباً، وتناقضا عجباً، ماًكال منه يسمعون
 ملا أخرى جهة ومن شيخه، بأين االس يف ويتفاخر ويبش، إيل يهش وأنه إياه،

 له فيقول! ومبقاطعيت أيضاً بتضليلي يصرح وبينه بيين العلمي البحث جيري
 وإمنا سؤاهلم، على جييب فال! إياك؟ مقاطعته تشكو وأنت هذا، كيف: اإلخوان
  .املوضوع من آخر جانب يف خيوض

 على وتعديه عليه، وإصراره برأيه إعجابه للحاضرين انكشف فقد وباختصار
 هو هذا رأيك: له قيل فإذا. املستعان واهللا بضالله، وجزمه شيخه أنه يزعم من

 جتزم فكيف: له قيل فإذا بلى،: قال خطأ؟ يكون أن ميكن أال السماء، وحي
 يعود وإمنا جوابا، حير مل معه؟ الصواب يكون أن احتمال مع الفكخم بضالل
 هذه: لكم قلت لقد املؤاخذة، عدم: قال بذلك ذكر فإذا مرتفع، بصوت ليجادل
 يزعمها، اليت العصمة على بالدليل احلاضرين بعض فطالبه! تؤاخذوين فال! عاديت
 ويطَهركُم الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد إِنما: {التطهري آية فتلى

: له فقيل! كونية: فأجاب كونية، أم شرعية اآلية هذه يف اإلرادة: له فقيل ،}تطْهِريا
 أوالدها؟ وأوالد قيل. نعم: قال! معصومون أيضا فاطمة أوالد أن يستلزم هذا

  .اجلواب من وفر فصاح
 ال ولكنه يبعثون، يوم إىل مجيعا البيت هلأ بعصمة يقول أنه كالمه من وواضح

  .لقبحه بذلك يفصح
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 منها وقرأ اهللا، رمحه تيمية ابن اإلسالم لشيخ برسالة وأتى الدار صاحب فقام
 تعاىل حمبته فاألوىل الكونية، واإلرادة الشرعية اإلرادة بني الفرق بيان يف هاما فصالً

 اإلرادة خبالف املراد، وقوع تستلزم وال الصاحل، والعمل اإلميان من أراده ملا ورضاه
 كما والشر، اخلري تشمل عامة ولكنها تعاىل، أراده ما وقوع تستلزم فهي الكونية،

 ،)٨٢: يس} (فَيكُون كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما: {تعاىل قوله يف
 وقوع تستلزم ال فهي شرعية رادةإ التطهري آية يف اإلرادة كانت فإذا هذا، فعلى
 كانت لو ما خبالف يتطهروا، أن البيت ألهل تعاىل حمبته وإمنا التطهري، من املراد
 يف الشيعة متمسك وهو منه، البد كائن أمر تطهريهم أن ذلك فمعىن كونية إرادة
 ضالهلم تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ بني وقد البيت، أهل بعصمة قوهلم

 أن من بأس فال ،" السنة منهاج"  كتابه من عديدة مواطن يف شافيا بيانا ذلك يف
 على رده صدد يف فقال فيه، حنن مبا الوثيقة لصلته منه طرفا الكرام القراء إىل أنقل

 األحزاب( آية وأما: "السابقة باآلية عنه اهللا رضي علي عصمة املدعي الشيعي
 فيها بل وبالطهارة، الرجس بذهاب خبارإ فيها فليس} تطهريا ويطهركم): {٣٣

 عليكم ليجعل اهللا يريد ما): {٦املائدة( تعاىل كقوله وذلك يوجبهما، مبا هلم األمر
 لكم ليبني اهللا يريد): {٢٦: والنساء ،}ليطهركم يريد ولكن حرج من

 متضمنة هنا فاإلرادة}. عنكم خيفف أن اهللا يريد): {٢٨: النساء( و ،}ويهديكم
 كل لتطهر كذلك كان ولو املراد، لوقوع امللتزمة هي ليست والرضا حملبةوا لألمر

 إن: يقولون معتزلة فإم أوجه، زماننا شيعة قول على وهذا. طهارته اهللا أراد من
 كان إذا} الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد: {تعاىل فقوله يكون، ال ما يريد اهللا

 أمروا ما فعلوا فإن وبأفعاهلم، بإرادم متعلقاً ذلك كان احملظور، وترك املأمور بفعل
  .طهروا به
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 وآله عليه اهللا صلى - النيب أن بوقوعه أخرب مما ال به أمروا مما ذلك أن يبني ومما
 هؤالء اللهم: «قال مث واحلسني واحلسن وفاطمة علي على الكساء أدار - وسلم
  .»تطهريا وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بييت أهل

 وفيه سلمة، أم حديث من السنن أهل ورواه، عائشة يثحد من مسلم رواه
 العباد، أفعال خالق وأنه والتطهري، الرجس إذهاب على قادراً تعاىل أنه على دليل
  .املعتزيل على ردا

 النيب نساء يا: {الكالم سياق يف قوله والنهي لألمر متضمنة اآلية أن يبني ومما
 اجلاهلية تربج تربجن وال{ - لهقو إىل -... }  مبينة بفاحشة منكن يأت من

 عنكم ليذهب اهللا يريد إمنا ورسوله اهللا وأطعن الزكاة وآتني الصالة وأقمن األوىل،
 ٣٠:األحزاب} (بيوتكن يف يتلى ما واذكرن تطهريا ويطهركم البيت أهل الرجس

 البيت، أهل من الزوجات وأن وي، أمر ذلك أن على يدل السياق فهذا ،)٣٤ -
 زوجاته غري عم أنه على املذكر الضمري ويدل خماطبتهن يف هو إمنا قالسيا فإن

  ".وابنيهما وفاطمة كعلي
  : "التطهري آية عقب) ٢٦٧/ ١١" ( الفتاوى جمموعة"  يف وقال

 فمن تطهرياً، ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم يذهب مبا أمركم أنه واملعىن
  ". عصاه نم خبالف الرجس عنه أذهب قد مطهرا كان أمره أطاع

 عن تقدم ما معىن ذكر أن بعد املذكورة اآلية تفسري يف اآللوسي احملقق وقال
 مقصودة العصمة معىن إفادة كانت لو وباجلملة): " بوالق - ٤٧/ ٧( تيمية ابن

 لو وأيضاً. تطهرياً وطهركم البيت أهل الرجس عنكم أذهب اهللا إن: هكذا لقيل
 بدر غزوة يف احلاضرين السيما لصحابةا يكون أن ينبغي للعصمة مفيدة كانت
 عليكم نعمته وليتم ليطهركم يريد ولكن: {فيهم تعاىل لقوله معصومني قاطبة
 نعمته وليتم: {سبحانه قوله من فيه ملا أفيد هذا لعل بل ،}تشكرون لعلكم
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 الشيطان وشر املعاصي عن احلفظ بدون يتصور ال اإلمتام هذا وقوع فإن ،}عليكم
."  

 شاء فمن له، تأكيد فيه ولكن تقدم، عما مضمونه خيرج ال تتمة دهعن وللبحث
 ولصلتها ألمهيتها املزعومة، العصمة مسألة يف الكالم أطلت لقد: فأقول. فلرياجعه
 فيما جيد لعله إليه املشار لآلخر وتذكرياً، عنها اهللا رضي عائشة حبديث الوثقى
 وللتاريخ إضالله، عن راجعاً أخيه، ملواصلة والعودة اهلداية، سبيل له ينري ما كتبت
  .أخرياً والعربة
 إىل ومعذرة ومغفرته، اهللا رمحة إىل طويلة بسنني هذا كتابه بعد الرجل تويف مث
 هلم، يروق ال ما يأيت وفيما العلمي النقد هذا يف يرون قد الذين اإلخوان بعض

  .خمالفته يسعين ال الذي هو دهري عشته الذي العلم بأن فأذكرهم
  ).٣٥ - ١/٢٦/ ٦" (الصحيحة"
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  فاطمة فضائل من          
  
  
  ]:- وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب عن روي[ 
 غضوا! اجلمع أهل يا: احلجاب وراء من مناد نادى القيامة يوم كان إذا«

  .»متر حىت - وسلم وآله عليه اهللا صلى - حممد بنت فاطمة عن أبصاركم
  ).موضوع(
  ]:الشيخ رمحه اهللا قال[

 على يدل احلديث هذا يف عجيب كالم على الغماري أمحد للشيخ وقفت لقد
 بتقوية ولو البيت ألهل وحماباته التشيع إىل وميله والسنة، احلديث أهل عن احنرافه

 أمساء) ٥٤٢ - ٤٥١/ ١" ( املداوي"  يف ذكر فقد املوضوعة، األحاديث
 عادته خالف على - أسانيدهم يسوق أن دون عنهم احلديث روي الذين الصحابة

 اللهم والسراقني، الكذابني من فيها من يبني أن ودون - ا صفحات تسويد من
 علته، يبني ومل عنه، خنس ولكنه إسناده، ساق فقد عنه، اهللا رضي علي حديث إال
  .ينالدارقط اإلمام عن تقدم كما كذاب وهو ،)الضيب بكار بن العباس( فيه أن مع

 احلديث رواة ورمى وأالنه، فيها الكالم أمجل أنه هلواه واتباعه احنرافه من وإن
 أهل ومعاداة بالنصب كتبهم يف املوضوعات هذه رواية عن أعرضوا الذين وأئمتهم

"  يف السيوطي يعين( املصنف ذكرها اليت والطرق: " فقال حاشاهم، - البيت
 من غريهم ونفور(!)  النواصب زهد أن إال(!)  ضعيفة كلها كانت وإن")  اجلامع
 هو الرواية، عصر يف معروفاً كان كما البيت، أهل فضائل رووا إذا بالرفض التهمة
  "! هللا واألمر هذا، مبثل ينفردون الضعفاء جعل الذي

  .املستعان واهللا فأقول
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 وفاطمة. التخريج من ظاهر هو كما للقراء مضللة كلمة"  الضعفاء: " قوله
 وآله عليه اهللا صلى - أبيها على بالكذب متدح أن وأغىن أرفع عنها اهللا رضي
 رووا الذين وهم كيف) النواصب( بـ ليسوا احلديث وأئمة السنة وأهل ،- وسلم

 يريبه - وسلم وآله عليه اهللا صلى - منه بضعة أا فضلها يف الصحيحة باألسانيد
 اجلنة، أهل نساء سيدة وأا املني،الع نساء سيدة وأا يؤذيها، ما ويؤذيه يريبها، ما
  .الفضائل من ذلك غري إىل...  مرمي إال

  ).٢١٣ - ٢١٢ ،٢٠٨/ ٦" (الضعيفة"
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  املوسوي احلسني عبدأكاذيب 
  

  " . ديين يقضي علي"  -
  

  : ٦٣١/  ٤"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال
  . وقاص أيب نب سعد و جنادة بن حبشي و مالك بن أنس حديث من روي

 بن املعتمر حدثنا:  نعيم أبو صرد بن ضرار فريويه أنس حديث أما - ١
:  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أنس عن احلسن عن حيدث أيب مسعت سليمان
 احلافظ قال" .  منكر احلديث هذا: "  قال و)  ٢٦٨ ص(  البزار أخرجه.  فذكره

  " . جدا ضعيف دصر بن ضرار و" : "  البزار زوائد"  يف
 و" .  خطأ و أوهام له صدوق: "  فقال"  التقريب"  يف تساهل و:  قلت

 بعض عن تلقاه يكون أن ميكن و عنعنه قد و مدلس هو و ، البصري هو احلسن
.  به أنس عن مطر عن الزبيدي رجاء بن إمساعيل بن حممد رواه فقد ، املتروكني

  ) . خمتصره - ٢٩٧/  ٢" (  الفردوس مسند"  يف الديلمي أخرجه
  " . متروك: "  احلافظ قال ، احملاريب ميمون ابن هو هذا مطر و:  قلت

 أيب عن إسحاق أيب بن يونس بن إسرائيل فريويه حبشي حديث أما و - ٢
 علي أو أنا إال)  ديين(  عين يؤدي ال و ، منه أنا و مين علي: "  بلفظ عنه إسحاق

 ١٥٠/  ١٢" (  دمشق تاريخ"  يف عساكر ابن و)  ١٦٤/  ٤(  أمحد أخرجه" . 
 مدلس هو مث.  اختلط كان السبيعي هو و إسحاق أبا أن إال ثقات رجاله و)  ١/ 
:  إسحاق أليب قلت: "  شريك قال و.  به إسحاق أيب عن شريك تابعه لكن ،

 أيضا أمحد أخرجه" .  أحفظه ال ، كذا و كذا موضع:  قال ؟ منه مسعته أين أنت



٢٥٦ الردود الشنيعة

 و)  خصائص - ١٤ ص(  النسائي و) ٢٩٩/  ٢(  الترمذي و)  ١٦٥/  ٤( 
: "  الترمذي قال و ،)  ١١٩( ماجة ابن و)  ٣٥١١" (  الكبري"  يف الطرباين
  " . غريب حسن حديث

 من ذكرنا ما فالعلة ، حفظه كان فإن ، احلفظ سيء شريكا أن إال:  قلت
(  الطرباين أخرجه.  حبشي عن إسحاق أيب عن الربيع بن قيس وتابعه االختالط

٣٥١٢ . (  
 بن مهاجر حدثنا:  قال يعقوب بن موسى فريويه سعد حديث أما و - ٣
 اهللا رسول مسعت:  يقول أيب مسعت:  قالت سعد بنت عائشة عن سلمة بن مسسار
 فأثىن اهللا فحمد فخطب علي بيد فأخذ - اجلحفة يوم يقول وسلم عليه اهللا صلى
 أخذ مث ، اهللا رسول يا صدقت:  قالوا" .  وليكم إين اسالن أيها: "  قال مث - عليه
  : فقال فرفعها علي بيد

" .  عاداه من معادي و وااله من موايل أنا و ديين عين يؤدي و ، وليي هذا" 
 ص" (  مسنده"  يف البزار و)  ٣ ص" (  علي خصائص"  يف النسائي أخرجه
  : قال و)  ٢٦٦
 ال و ، الوجه هذا من)  إال(  أبيها عن سعد بنت عائشة عن يروى نعلمه ال" 

  " . هذا إال أبيها عن سعد بنت عائشة عن املهاجر روى يعلم
 احلفظ سيء الزمعي هو و يعقوب بن موسى أن على ثقات رجاله و:  قلت

  " . التقريب"  يف احلافظ قال كما
 درجة إىل مبجموعهما احلديث ارتقى قبله الذي إىل هذا ضم فإذا:  قلت

  . تعاىل اهللا شاء إن احلسن
 الصالة عليه فيه نطق الذي املكان تعيني الطرق هذه من شيء يف ليس)  تنبيه( 

 ما إال و ،"  اجلحفة يوم"  أنه سعد حديث يف ما إال اللهم احلديث ذا السالم و
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 أخربنا:  هارون بن جبري طريق من)  ٢/  ١٥٠/  ١٢(  عساكر البن رواية يف
 ، املتقدم حبديثه حبشي عن إسحاق أيب عن عنبسة عن حكام أخربنا محيد بن حممد

  "  الوداع حجة يف قاله: "  آخره يف زاد و
 أيب عن املتقدمة الطرق دون ا الطريق هذا لتفرد منكرة زيادة هذه و:  قلت
 و.  حفظه لسوء ضعيف هو و ، الرازي هو و محيد بن حممد هذا يف و. إسحاق

 سوء من الزيادة هذه تكون أن أستبعد ال و.  رمجةت له أجد مل هارون بن جبري
: " ...  بلفظ أخرى زيادة أمحد عند املتقدمة إسرائيل رواية يف فإن ، الرازي حفظ

  " . - الوداع حجة شهد قد كان و – جنادة بن حبشي عن
: "  فصريها حفظه لسوء عليه انقلبت و اجلملة هذه الرازي يضبط فلم:  قلت

 املخالفة من ذلك يف ما مع! !  احلديث عقب جعله و" ! !  عالودا حجة يف قاله
  . فتنبه ، سعد لرواية
 متعصبة من رجل هذا الرازي صنيع صنع قد أنه فاعلم ، هذا تبينت إذا و 

 ألنه أقبح و أسوأ صنيعه إن بل املوسوي احلسني بعبد املسمى الشيخ هو و ، الشيعة
 قوله - ١٥) : "  ١٧٣ ص" (  عاتاملراج"  كتابه يف قال فقد!  فعل عمد عن

 ال و ، علي من أنا و مين علي:  الوداع حجة يف عرفات يوم وسلم عليه اهللا صلى
 يف ماجة ابن أخرجه: "  احلاشية يف خترجيه يف قال مث" .  علي أو أنا إال عين يؤدي
 يف النسائي و الترمذي و سننه من األول اجلزء من ٩٢ ص الصحابة فضائل باب

  ( ! ) ماصحيحيه
 أخرجه قد و.  الكرت من السادس اجلزء من ١٥٣ ص ٢٥٣١ احلديث هو و
 جنادة بن حبشي حديث من)  مسنده من الرابع اجلزء من ١٦٤ص(  أمحد اإلمام
 إسرائيل عن آدم بن حيىي عن رواه أنه حسبك و( ! ) صحيحة كلها متعددة بطرق

 عند حجج الءهؤ كل و حبشي عن السبيعي إسحاق أيب جده عن يونس بن
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 يف كان إمنا صدوره أن علم أمحد مسند يف احلديث هذا راجع من و.  الشيخني
  " ! الوداع حجة

 يوم: "  قوله:  األوىل.  أكاذيب السطور هذه يف:  املستعان اهللا و أقول
 الزيادة هذه افترى إمنا و.  الروايات من شيء يف مطلقا له أصل ال فإنه ،" عرفات

 فلما) : "  ١٩٤ ص(  فقال أخرى بعبارة ذلك ليكرر و ، ويال و لألمر تصخيما
  ... " ! مين علي:  الناس يف نادى بعرفات املوقف يوم كان

 من شيء يف ترد مل أا عرفت فقد ،"  الوداع حجة يف: "  قوله:  الثانية
 غري إىل الزيادة ذه احلديث عزى إمنا هو و ، الواهية عساكر ابن طريق إال الطرق

  . عليهم ظاهر افتراء فهو ، عندهم ليست و رأيت كما عساكر بنا
 تضليل ، إخل... "  أمحد مسند يف احلديث هذا راجع من و: "  قوله:  الثالثة
 و: "  حبشي يف دونه من أو إسحاق أيب قول إال"  املسند"  يف فليس ، مكشوف

 تعطي ال ملةاجل هذه أن يعلم علم و لب ذي كل و" .  الوداع حجة شهد قد كان
 يف وسلم عليه اهللا صلى منه احلديث مسع جنادة بن حبشي أن تلميحا ال و تصرحيا
  . الوداع حجة

 و الترمذي كتاب فإن ، آخر تضليل"  صحيحيهما يف: "  قوله:  الرابعة
 فيهما و كيف ،"  الصحيح"  بـ ليس و"  السنن"  بـ يعرفان إمنا النسائي
 على.  منها األول السيما بضعفها غريه عن الفض املؤلف يصرح ضعيفة أحاديث

 فهذا ، تقدم كما"  اخلصائص"  يف إمنا و"  سننه"  يف احلديث خيرج مل النسائي أن
  ! ظاهر هو كما أيضا"  الصحيح"  عليها أطلق كان لو و حىت ، آخر تضليل

"  املسند"  يف له ليس ألنه أيضا كذب" .  متعددة بطرق: "  قوله:  اخلامسة
 و.  حبشي عن السبيعي إسحاق أيب طريق هي واحدة طريق إال غريه يف ال و بل
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 بطرق: "  يقال أن يصح ال احلال هذه يف و ، فقط السبيعي إىل الطرق تعددت إمنا
   الشيعي كهذا مدلس أو ، متساهل من إال"  متعددة

  " . صحيحة كلها: "  قوله:  السادسة
.  آنفا بيانه سبق كما واحدة طريق الإ له ليس ألنه مزدوج كذب فهذا:  أقول

 هو و - ا املتفرد الختالط عليها الصحة إطالق جيوز ال الطريق هذا ألن و
 يف كثرية أكاذيب الشيعي هلذا أن اعلم مث.  بيانه سبق كما لعنعنته ،و السبيعي

 و الضعيفة باألحاديث احتجاجه و العلم ذا جهله عن فضال املذكور كتابه
 يستلزم الذي األمر السنة أهل و احلديث أئمة و الصحابة يف طعنه و املوضوعة

 و.  األكاذيب و األخطاء و األسواء من كتابه يف عما الكشف و عليه بالرد القيام
 منها لدي اجتمع قد و ، املوضوعة و الضعيفة أحاديثه يف لنقده اهلمة توفرت قد

 و ضعيف بني ما هي و ليع فضل يف كلها أو جلها حديث مائة قرابة اآلن حىت
  . املستعان اهللا و) .  ٤٩٦٠ - ٤٨٨٢(  اآلخر الكتاب يف أرقامها و موضوع
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  تفسري آية املودة
  
  
 عن جربيل عليه، اهللا يفتح حىت يرجع فما الراية، فيعطيه البعث يبعثه كان"  -
  ". عنه اهللا رضي عليا يعين. يساره عن وميكائيل ميينه،

  
 )الكشف - ٢٥٧٤( والبزار) ١٩٩/  ١( وأمحد) ٢٢١١( حبان ابن أخرجه

 رقم"  اخلصائص"  يف والنسائي) ١/  ١٣١/  ١" ( الكبري املعجم"  يف والطرباين
 أيب عن طرق من) ٢ - ١/  ٢١٥/  ١٢( عساكر وابن البلوشي حتقيق حنوه) ٢٥(

 يا: فقال الناس فخطب قام علي بن احلسن مسعت: قال يرمي بن هبرية عن إسحاق
 لقد. اآلخرون يدركه وال األولون، سبقه ما رجل أمس فارقكم لقد! الناس أيها
 صفراء وال بيضاء ترك ما ،) احلديث( يبعثه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان
 ورجاله: قلت. خادما ا يشترى أن أراد عطائه من فضلت درهم سبعمائة إال

 بأس ال: " احلافظ وقال فيه، ااختلفو فقد هذا، هبرية غري الشيخني، رجال ثقات
 وكان مدلس - السبيعي وهو - إسحاق وأبو: قلت".  بالتشيع عيب وقد به،

 حفيده وخالفهم. هكذا عنه مجع فرواه إسناده، يف عليه اختلف اختلط،وقد
  :فقال إسرائيل
. احلديث...  علي بن احلسن خطبنا: قال حبشي بن عمرو عن إسحاق أيب عن
 نفسه السبيعي من االختالف هذا ولعل: قلت. ساكرع وابن أمحد أخرجه

: خالد بن حفص حدثين العزيز، عبد بن سكني فقال. توبع قد لكنه الختالطه،
  :قال جابر بن خالد أيب حدثين
  ( البزار أخرجه. فذكره...  خطيبا احلسن قام طالب أيب ابن قتل ملا
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 العزيز عبد بن سكني حدثنا عاصم أبو حدثنا علي بن عمرو حدثنا) : ٢٥٧٣
  .به

 سكني أخربنا: احلجاج بن إبراهيم حدثنا) : ١٥٩٦/  ٤( يعلى أبو وأخرجه
 فزاد...  احلسن عن أبيه عن جابر بن خالد عن: فقال اإلسناد، يف زاد أنه إال به،
/  ٢٣٥/  ٢" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين رواه وكذا. خالد والد جابرا فيه

 وقال. به العزيز عبد بن سكني حدثنا: قال نالرمح عبد طريق من)  ٨٦٣٤
  : "الطرباين
 احلجاج بن إبراهيم تابعه بل: قلت".  الرمحن عبد به تفرد سكني، إال يروه مل
 وإسناده سكني، إال حفص] عن[ به حدث نعلم وال: " البزار وقال. تقدم كما

 صوحف يعرفون، ال وجده وأبوه جابر بن خالد بن وحفص! قال كذا".  صاحل
 وال جرحا فيهما يذكر ومل) ٣٢٣ ،١٧٢/  ٢/  ١( حامت أيب ابن أوردمها وأبوه

 وقال".  العزيز عبد بن سكني عنه روى. أبيه عن روى: " حفص يف وقال. تعديال
 بن خالد بن حفص ابنه عنه روى علي، بن احلسن عن روى: " جابر بن خالد يف

  ".  جابر
 ٣٦٢/  ٢/  ١" ( البخاري تاريخ"  يف لكن. البزار لرواية مطابق وهذا: لتق

: علي بن احلسن قال: جده عن أباه مسع جابر، بن خالد بن حفص) : " ٣٦٣-
 مطابق وهذا: قلت".  العزيز عبد بن سكني منه مسع. القرآن نزل ليلة علي قتل

 من ولعله قدمي، إسناده يف فاالختالف ،" الطرباين أوسط"  و يعلى أيب لرواية
. معروف هو كما التوثيق يف متساهل فهو حبان، ابن وثقه وإن فإنه ، هذا حفص

 عن اجلارود أيب رواية من ألنه فلسا، يساوي ال لكنه ثالث، طريق وللحديث
 عمامة وعليه أبوه أصيب حني علي بن احلسن خطبنا: قال رزين أيب عن منصور
  .حنوه فذكر سوداء
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 قال – األعمى املنذر بن زياد وامسه - اجلارود وأبو: قلت. البزار أخرجه
 بن جعفر بن علي يرويه رابع، طريق وله".  معني بن حيىي كذبه رافضي: " احلافظ
: قال احلسني بن علي أبيه عن علي بن عمر عن زيد بن احلسني حدثين: حممد

: قال مث: " وزاد بتمامه، احلديث فذكر...  قتل حني الناس علي بن احلسن خطب
 ابن وأنا علي، بن احلسن فأنا يعرفين مل ومن عرفين، فقد عرفين من! الناس أيها

 بإذنه، اهللا إىل الداعي ابن وأنا النذير ابن وأنا البشري ابن وأنا الوصي ابن وأنا النيب،
 من ويصعد إلينا يرتل جربيل كان الذي البيت أهل من وأنا املنري، السراج ابن وأنا

 من وأنا تطهريا، وطهرهم الرجس معنه اهللا أذهب الذي البيت أهل من وأنا عندنا،
 صلى لنبيه وتعاىل تبارك فقال مسلم كل على مودم اهللا افترض الذي البيت أهل
 حسنة يقترف ومن القرىب يف إالاملودة أجرا عليه أسألكم ال قل: * (وسلم عليه اهللا
 البيت أهل مودتنا احلسنة فاقتراف،  ٢٣: اآلية: الشورى) حسنا فيها له نزد

 ليس: قلت: " بقوله الذهيب وتعقبه. عليه وسكت ،) ١٧٢/  ٣( احلاكم هأخرج"
 وقد العلوي، حيىي بن حممد بن احلسن احلاكم شيخ آفته أن إىل وأشار".  بصحيح

 تساهله اخلطيب على ،وأنكر" البشر خري علي: " حديث بوضع"  امليزان"  يف امه
".  اللسان"  يف احلافظ فقهووا"!  بثابت ليس منكر، حديث هذا: " فيه قوله يف

 بأن تضعيفه، إىل الترمذي أشار بل أحد، يوثقه مل هذا، جعفر بن وعلي: قلت
  ... ". هذين وأحب أحبين من: " بلفظ حديثه استغرب
 ما": "  امليزان"  يف الذهيب وقال) . ٣١٢٢( اآلخر الكتاب يف خمرج وهو

 وال الترمذي صححه ما ،جدا منكر حديثه لكن وثقه، من وال لينه، أحدا رأيت
  ".  حسنه

 وهذه: قلت. املتابعة عند يعين".  مقبول": "  التقريب"  يف احلافظ وقال
 بتفسري املتعلق آخرها والسيما جدا، منكرة الطرق سائر دون ا تفرد اليت الزيادة



٢٦٣ عىل أباطيل الشيعة

 رضي علي ابن احلسن من يصدر أن يعقل ال باطل، املذكور التفسري فإن املودة، آية
 واملعىن عنهما، اهللا رضي بفاطمة علي زواج قبل نزلت مكية اآلية ألن عنه، اهللا

 ابن عن روي وما وبينكم، بيين ما قرابة تصلوا أن إال: عباس ابن عن صح كما
 برقم اآلخر الكتاب يف حققته كما عنه يصح ال باطل هذا خيالف مما عباس

 وميكن ألولني،ا بطريقيه حسن الترمجة حديث أن القول، ومجلة) . ٤٩٧٤(
  .أعلم واهللا. أيضا الرابع بالطريق االستشهاد

 الطفيل أيب رواية من احلديث) ١٤٦/  ٩" ( امع"  يف اهليثمي أورد) : تنبيه(
 الزيادة وفيه الرابع، الطريق مثل بطوله احلديث...  علي بن احلسن خطبنا: قال

 باختصار،"  الكبري"  و"  طاألوس"  يف الطرباين رواه: " اهليثمي قال مث. املذكورة
 وبعض أمحد، وإسناد كثري، باختصار أمحد ورواه بنحوه، والبزار يعلى، أبو وكذا
 األئمة هؤالء روايات كل لك خرجت وقد: قلت".  حسان والطرباين البزار طرق

 خمتصرة كلها وهي - بعد عليه أقف مل فإين الطفيل، أيب طريق سوى - وطرقها
 فإذا احلاكم، رواية يف اليت املنكرة الزيادة تلك فيها وليس ياهليثم بذلك صرح كما

: قال حني) ١٠١ ص" ( الصواعق"  يف اهليثمي الفقيه خطأ لك يتبني هذا، عرفت
 أنه حسان بعضها طرق من عنه اهللا رضي احلسن عن والطرباين البزار وأخرج" 

 على وقع هأن وشرحه. إخل... "  عرفين فقد عرفين من: مجلتها من خطبة خطب
 اخلطبة لكون متنبه غري سيئا، تلخيصا فلخصه املذكور، اهليثمي احلافظ ختريج
 هو إمنا املذكور التحسني وأن اآلخرين دون الطرباين"  أوسط"  به تفرد مما بطوهلا
 مع اهليثمي عنه سكت مما وهذه الطفيل، أيب طريق منها وليس طرقهم، لبعض

 ،)  بترقيمي – ٢٣٤٤" ( األوسط"  يف هاإسناد على وقفت مث. الشديد األسف
  .الطفيل أيب عن خربوذ بن معروف عن عمرة أيب ابن سالم رواية من هو فإذا



٢٦٤ الردود الشنيعة

 الثقات عن يروي) : " ٣٤١/  ١" ( الضعفاء"  يف حبان ابن قال هذا وسالم
  ". خبربه االحتجاج جيوز ال املقلوبات،

  ]٥/٦٦٠ الصحيحة[ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



٢٦٥ عىل أباطيل الشيعة

  من أكاذيب اخلوميين
  
  ". جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ومل مات من"  -
  .اللفظ ذا له أصل ال

 هكذا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قاله ما واهللا: تيمية ابن الشيخ قال وقد
 عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عمر ابن أن مسلم روى ما املعروف وإمنا

 مات ومن له، حجة وال القيامة يوم هللا لقي طاعة من يدا خلع من: " يقول وسلم
"  السنة منهاج خمتصر"  يف الذهيب وأقره ،" جاهلية ميتة مات بيعة عنقه يف وليس

 يف مث الشيعة، كتب بعض يف رأيته احلديث وهذا حجة، ما وكفى) ٢٨ ص(
 أمحد غالم مريزا بدجاهلم اإلميان وجوب على به يستدلون القاديانية كتب بعض

 فيه ما وغاية زعموا، ما إىل إشارة أدىن فيه كان ملا احلديث هذا ولوصح املتنيب،
 مسلم حديث عليه دل كما حق وهذا يبايعونه، إماما املسلمني اختاذ وجوب
  .وغريه
 الشيعة علماء من للكليين"  الكايف من األصول"  كتاب يف احلديث رأيت مث
 بن احلارث عن الفضيل عن صفوان عن اجلبار عبد بن حممد عن) ٣٧٧/  ١( رواه

  .عنهما اهللا رضي علي بن احلسني هو اهللا عبد وأبو مرفوعا، اهللا عبد أيب عن املغرية
"  الفهرست"  يف الشيعي الطوسي أورده األعور وهو هذا الفضيل لكن

 يف يذكرا ومل ،) ٨١ ص" ( العلماء معامل"  يف السروي جعفر أبو مث) ١٢٦ص(
 ليس وكذلك مطلقا، يورداه فلم اجلبار عبد بن حممد ماوأ! كتابا له أن غري ترمجته

"  الكايف"  كتام يف الوارد اإلسناد هذا حال فهذا كتبنا، من شيء يف ذكر له
 اليت الشيعة أكاذيب ومن ،) ٣٣ ص( املقدمة يف جاء كما كتبهم أحسن هو الذي

 يثحد وهناك) : ١٩٧ ص" ( األسرار كشف"  يف اخلميين قول حصرها ميكن ال



٢٦٦ الردود الشنيعة

 يقرنه أن دون ذكره مث: ... النيب عن منقول السنة وأهل الشيعة لدى معروف
 وأهل: فقوله! الكتاب هذا يف عادته وهذه وسلم، عليه اهللا صلى عليه بالصالة

 إن باطل بظاهره هو بل تقدم كما لديهم معروف غري ألنه عليه ظاهر كذب السنة
 فاحلديث وحينئذ"  خمتصره" و"  جاملنها"  يف حمقق هو كما مسلم حبديث يفسر مل

  .فراجعهما عليهم حجة
  ]١/٥٢٥ الضعيفة[ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



٢٦٧ عىل أباطيل الشيعة

  واملوضوعة الضعيفة باألحاديث الطالب إحتاف
  طالب أيب بن علي فضائل يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦٨ الردود الشنيعة

  ". واآلخرة الدنيا يف أخي أنت علي يا"  - ١
  .موضوع
/  ٣( واحلاكم) ١/  ٦٩ ،١ / ٥٩( عدي وابن) ٣٢٨/  ٤( الترمذي أخرجه

 رسول ورد ملا: قال عمر ابن عن عمري بن مجيع عن جبري بن حكيم طريق من) ١٤
 تدمع عنه اهللا رضي علي فجاء أصحابه، بني آخى املدينة وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 فقال أحد، وبني بيين تواخ ومل أصحابك، بني آخيت اهللا رسول يا: فقال عيناه
 حسن حديث هذا: الترمذي وقال احلديث،: ... وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول
 ورمي ضعيف، جبري بن حكيم: فقال املباركفوري الشارح وتعقبه غريب،
  .بالتشيع

  شيء يف اإلنصاف من ليس وحده هذا حكيم برأس اجلناية تعصيب: قلت
  

  ". اجلنة يف ورفيقي وصاحيب أخي أنت علي يا"  - ٢
  .موضوع
 حممد حدثنا الرمحن، عبد بن عثمان طريق من) ٢٦٨/  ١٢( اخلطيب أخرجه

  .مرفوعا علي عن أبيه عن احلسني بن علي بن
 كذاب وهو القرشي هو الرمحن عبد بن عثمان موضوع، سند وهذا: قلت

 كذب، كلها املواخاة وأحاديث: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وقد مرارا، تقدم كما
  ) .٤٦٠ ص("  املنهاج خمتصر"  يف الذهيب وأقره
  
  



٢٦٩ عىل أباطيل الشيعة

 سيد أنه: يب أسري ليلة أشياء ثالثة علي ىف إيل أوحى تعاىل اهللا إن"  - ٣
  ". احملجلني الغر وقائد املتقني، وإمام املؤمنني

  .موضوع
 حدثنا عمرو بن جماشع عن) ٢١٠ ص" ( الصغري املعجم"  يف الطرباين أخرجه

 عكيم بن اهللا عبد عن الوزان محيد أيب بن هالل حدثنا النخعي سوادة بن عيسى
  .جماشع به تفرد: وقال مرفوعا، اجلهين

 يف اهليثمي أعله وحده وبه سوادة، بن عيسى شيخه وكذا كذاب، وهو: قلت
 موضوع حديث هذا: تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال فقصر،) ١٢١/  ٩" ( امع" 

 نعلم وال املعصوم، الرسول إىل نسبته حتل وال باحلديث، معرفة أدىن له من عند
 عليه اهللا صلى نبينا غري احملجلني الغر وقائد املتقني وإمام املسلمني سيد هو أحدا

"  املنهاج خمتصر"  يف الذهيب وأقره بعدي، من فيه قال ما مطلق، واللفظ وسلم،
  ) .٤٧٣ ص(

  

 قوم يا: {  قال الذي يس آل مؤمن النجار حبيب:  ثالثة الصديقون"  - ٤
 أن رجال أتقتلون: {  قال الذي فرعون آل مؤمن حزقيلو ،}  املرسلني اتبعوا
  " . أفضلهم وهو طالب أيب بن وعلي ،}  اهللا ريب يقول

  . موضوع
 وابن"  املعرفة"  يف نعيم أيب رواية من"  الصغري اجلامع"  يف السيوطي ذكره

:  قال أنه غري ، بشيء املناوي شارحه عليه يتكلم ومل ، ليلى أيب ابن عن عساكر
 كذب حديث هذا:  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال لكن ، والديلمي مردويه ابن هروا

 من وإن ، حجة ما وكفى)  ٣٠٩ ص" (  املنهاج خمتصر"  يف الذهيب وأقره ،



٢٧٠ الردود الشنيعة

 كتابه يف عزاه الشيعي املطهر ابن أن بعضا بعضهم فيها يقلد اليت الشيعة أكاذيب
 مل:  فقال عليه رده يف اهللا رمحه يميةت ابن اإلسالم شيخ عليه فأنكره ، أمحد لرواية
 القطيعي زاده وإمنا ، أبدا رواه وال"  الفضائل"  يف وال"  املسند"  يف ال أمحد يروه
 حدثنا ، مجيع بن عمرو حدثنا ، األنصاري حممد بن احلسن حدثنا ، الكدميي عن
  . مرفوعا أبيه عن ليلى أيب بن الرمحن عبد عن أخيه عن ليلى أيب ابن

 معروف والكدميي ، بالوضع يتهم:  احلافظ عدي ابن فيه قال هذا روفعم
 ففي ، صديقا علي غري تسمية الصحيح يف ثبت قد مث ، احلديث فسقط ، بالكذب

 وعمر بكر أبو ومعه أحدا صعد وسلم عليه اهللا صلى النيب أن"  الصحيحني" 
 عليك فما أحد اثبت: "  وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ، م فرجف ، وعثمان

 فقد ، املعاصرين من قواه فمن ، ونكارته ضعفه... "  وشهيدان وصديق نيب إال
 ٤٥٢ ص" (  خمتصره"  يف الذهيب وأقره ، أيضا اإلنصاف ولرمبا ، الصواب جانبه

"  يف بينته كما ، وهم ملسلم الصحيح احلديث هذا  عزو لكن ،)  ٤٥٣ -
  ) . ٨٧٥(  احلديث حتت"  الصحيحة

 ٢/  ٣١" (  الكدميي حديث جزء"  يف أيضا نعيم أبو رواه احلديث جدتو مث
 مجيع بن عمرو حدثنا ، األنصاري الرمحن عبد بن احلسن حدثنا:  هكذا وسنده) 

  . مرفوعا أبيه عن ليلى أيب بن الرمحن عبد عن عيسى أخيه عن ليلى أيب ابن عن
  

 إىل والنظر ، عبادة لدينالوا إىل الولد ونظر ، عبادة املصحف ىف النظر"  - ٥
  " . عبادة طالب أيب بن علي

  . موضوع
 بكار بن العباس حدثنا دينار بن زكريا بن حممد طريق من الفرايت ابن أخرجه

  . مرفوعا جابر عن الزبري أيب عن كثري بن عباد حدثنا



٢٧١ عىل أباطيل الشيعة

 وهو!  عليه وسكت شاهدا)  ٣٤٦/  ١" (  الآليلء"  يف السيوطي ذكره
  . بالوضع معروف وهو الغاليب هو زكريا نب حممد فإن موضوع

 مجاعة رواية من"  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أوردها منه األخرية واجلملة
 ٣٤٦ - ٣٤٢/  ١" (  الآليلء"  يف السيوطي وتعقبه ، كلها وأعلها الصحابة من
 صحح وقد"  الصغري اجلامع"  يف أورده ولذلك ، ذكرها كثرية وشواهد مبتابعات) 

 فيما بينته نظر وفيه ، شواهده أحد)  ١٤١/  ٣" (  املستدرك تلخيص"  يف يبالذه
  ) . ٤٧٠٢(  برقم اهللا شاء إن سيأيت
  

 خذله من خمذول ، نصره من منصور ، الفجرة وقاتل ، الربرة إمام علي"  - ٦
. "  

  . موضوع
 بن أمحد طريق من)  ٢١٩/  ٤(  واخلطيب)  ١٢٩/  ٣(  احلاكم أخرجه

 اهللا عبد عن الثوري سفيان حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا ، احلراين يزيد بن اهللا عبد
 يقول اهللا عبد بن جابر مسعت:  قال عثمان بن الرمحن عبد عن خثيم بن عثمان بن
 صحيح:  وقال ، فذكره: ...  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: 

 فما ، كذاب وأمحد ، وضوعم واهللا بل:  قلت:  بقوله الذهيب وتعقبه ، اإلسناد
  ! معرفتك سعة على أجهلك

 هذا له ساق مث ، احلديث يضع:  عدي ابن قال" :  امليزان"  ويف:  قلت
  . روى ما أنكر هو:  اخلطيب وقال ، احلديث

 عيسى إىل والسابق ، نون بن يوشع موسى إىل فالسابق:  ثالثة السبق"  - ٧
  " . طالب أىب بن علي وسلم عليه اهللا صلى حممد إىل والسابق ياسني صاحب



٢٧٢ الردود الشنيعة

  . جدا ضعيف
 أنبأنا ، العسقالين السري أيب بن احلسني عن)  ٢/  ١١١/  ٣(  الطرباين رواه

  عن جماهد عن جنيح أيب ابن عن عيينة بن سفيان أنبأنا ، األشقر حسني
  . مرفوعا عباس ابن

 هوو األشقر حسني فإن ، موضوعا يكن مل إن جدا ضعيف سند وهذا:  قلت
" (  الصغري التاريخ"  يف فقال جدا البخاري ضعفه ، غال شيعي الكويف احلسن ابن

 أنه البخاري عن)  ٩٠" (  الضعفاء"  يف العقيلي وروى ، مناكري عنده) :  ٢٣٠
:  السعدي قال) :  ١/  ٩٧(  عدي البن"  الكامل"  ويف ، نظر فيه:  فيه قال
 ما كل وليس:  عدي ابن قال مث بعضهم هووثق ، للخرية الشتامني من ، غاليا كان

 ، عنه يروي من قبل من كان فرمبا ، قبله من فيه اإلنكار احلديث من عنه يروي
 أن على ، األشقر حسني على بالروايات حييلون الكوفيني ضعفاء من مجاعة ألن

  . فيه ما بعض حديثه يف حسينا
 رواية من فإنه ديثاحل هذا مثل إىل الكالم ذا يشري عدي ابن وكأن:  قلت
 أبو ضعفه:  الذهيب قال ، ضعفا أشد بل مثله فإنه ، عنه السري أيب ابن احلسني

 احلراين عروبة أبو وقال ، كذاب فإنه أخي عن تكتبوا ال:  حممد أخوه وقال ، داود
  . الطرباين طريق من احلديث هذا له ساق مث ، كذاب وهو أيب خال هو: 

  ) : ٥٧٠/  ٣" (  التفسري"  يف كثري ابن احلافظ وقال
 متروك شيعي وهو ، األشقر حسني طريق من إال يعرف ال ، منكر حديث هذا

 قال أنه"  التهذيب ذيب"  يف احلافظ عنه ونقل ، العقيلي عن املناوي حنوه ونقل ،
:  

.  للعقيلى"  الضعفاء"  من نسختنا يف هذا وليس ، عيينة ابن عن له أصل ال
  . أعلم واهللا



٢٧٣ عىل أباطيل الشيعة

 إسناده:  فيه وقال"  التيسري: "  اآلخر كتابه يف فاحشا ومها وهم املناوي إن مث
  . صحيح أو حسن
  

 من أفضل اخلندق يوم ود عبد بن لعمرو طالب أىب بن علي ملبارزة"  - ٨
  " . القيامة يوم إىل أميت أعمال

  . كذب
 عيسى بن أمحد طريق من)  ٣٢/  ٣" (  املستدرك"  يف احلاكم أخرجه

 ز عن الثوري سفيان حدثنا:  سلمة أيب بن عمرو حدثنا"  تنيس"  بـ باخلشا
"  يف الذهيب وقال احلاكم عنه سكت مرفوعا جده عن أبيه عن ، حكيم بن

  " : تلخيصه
  . افتراه رافضيا اهللا قبح
 سرقه ولعله وغريه طاهر ابن قال كما كذاب فإنه هذا اخلشاب وعلته:  قلت

 بشر بن إسحاق طريق من)  ١٩/  ١٣(  اخلطيب أخرجه فقد ، مثله كذاب من
  . به ز عن القرشي

 أحاديث له سبقت وقد أيضا كذاب وهو الكويف الكاهلي هو هذا وإسحاق
  . اجلزء هذا من)  ٣٥١و ٣٢٩و ٣١١و ٣٠٩(  احلديث مثال فانظر ، موضوعة
 يف مشهورة إياه وقتله ود بن لعمرو عنه اهللا رضي علي مبارزة وقصة:  قلت

 املراسيل من هي وإمنا صحيحا مسندا طريقا هلا أعرف ال كنت وإن السرية تبك
 دالئل" و)  ٢٣٤ - ٢٤٠/ ٣" (  هشام ابن سرية"  شئت إن فانظر واملعاضيل

 ٢٠٥ - ٢٠٣/  ٣" (  كثري ابن سرية" و)  ٤٣٩ - ٤٣٥/  ٣(  للبيهقي"  النبوة
. (  

  



٢٧٤ الردود الشنيعة

 يوايف كما ، ناقته على احلاص ويبعث ، الدواب على األنبياء اهللا يبعث"  - ٩
 ناقتني على واحلسني احلسن:  فاطمة بابين ويبعث ، احملشر أصحابه من باملؤمنني

 ينادي ناقة على بالال ويبعث الرباق على وأنا ، ناقيت على طالب أيب بن وعلي ،
"  اهللا رسول حممدا أن أشهد"  بلغ إذا حىت ، حقا حقا ، وشاهده باألذان
  " . منه قبلت ممن فقبلت ، واآلخرين األولني املؤمنني من الئقاخل مجيع شهدا

  . موضوع
/  ٣(  عساكر ابن وعنه)  ١٤١ - ١٤٠/  ٣" (  التاريخ"  يف اخلطيب رواه

 عبد حدثنا:  القنطري داود بن علي حدثنا:  عائذ بن حممد عن)  ٢ - ١/  ٢٣١
 عن القرظي كعب بن دحمم عن جريج ابن عن أيوب بن حيىي حدثنا:  صاحل بن اهللا
  : علل وله ضعيف إسناد وهذا:  قلت.  مرفوعا هريرة أيب

  . مدلس فإنه ، جريج ابن عنعنة:  األوىل
  . صاحل بن اهللا عبد ضعف:  الثانية
 ترمجته ويف اخلالل مهدي بن احلسني ابن وهو عائذ بن حممد جهالة:  الثالثة

 ابن أورده واحلديث!  كذل غري فيها يذكر ومل احلديث هذا اخلطيب له ساق
  . موضوع) : "  ٢٤٦/  ٣(  وقال اخلطيب طريق من"  املوضوعات"  يف اجلوزي
 احلديث يضع جار له كان جدا احلديث منكر الليث كاتب صاحل بن اهللا عبد

 كتبه بني داره يف ويرميه اهللا عبد خط يشبه خبط ويكتبه ، اهللا عبد شيخ على
  " . به فيحدث خطه أنه اهللا عبد فيتوهم

 أخرجه ، آخر طريقا له بأن)  ٤٤٦/  ٢" (  الآليل"  يف السيوطي وتعقبه
 حدثنا:  األعمش قائد مسلم أيب طريق من)  ١٥٢/  ٣" (  املستدرك"  يف احلاكم

  : احلاكم وقال مرفوعا هريرة أيب عن أبيه عن صاحل أيب بن سهيل عن األعمش



٢٧٥ عىل أباطيل الشيعة

 له خيرجوا مل مسلم أبو: "  فقال الذهيب ورده" .  مسلم شرط على صحيح" 
 من شواهد له بأن أيضا وتعقبه" .  متروك:  غريه وقال.  نظر فيه:  البخاري قال ،

 يستشهد فال الكذابني رواية من كلها لكن:  قلت.  وأنس ، وعلي ، بريدة حديث
  . ظاهرة عليه الوضع ولوائح السيما ، موضوعا كونه عن احلديث خيرج وال ، ا

  

  " . طالب أيب بن علي حب املؤمن صحيفة انعنو"  - ١٠
  . باطل
 ٥٥/  ٢(  عساكر ابن طريقه ومن)  ٤١٠/  ٤" (  تارخيه"  يف اخلطيب رواه

 عبد بن إبراهيم حدثنا:  العكربي جوري بن حممد بن أمحد الفرج أيب عن)  ٢/ 
 ناحدث:  الكاتب أيان بن خملد بن مهران بن ميمون حدثنا:  الرملي مهران بن اهللا
 مسعت:  قال الزهري عن النعمان بن قدامة حدثنا:  الفضل بن عارم النعمان أبو

 عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت هو إال إله ال الذي واهللا:  يقول مالك بن أنس
  . فذكره:  يقول وسلم

 وقال" .  ومناكري غرائب حديثه ويف: "  وقاال هذا الفرج أيب ترمجة يف أورداه
 كأنه: "  عقبه املناوي قال" .  موضوع حبديث خيثمة عن: "  هترمجت يف الذهيب
 كما خيثمة عن روايته من ليس احلديث هذا فإن ، كال:  قلت" .  هذا إىل يشري
 أشار وإمنا" .  له أصل ال حديث:  اجلوزي ابن وقال: "  املناوي قال مث ، ترى

  : فقال النعمان بن قدامة ترمجة يف احلديث هذا إىل الذهيب
 قال" .  إليه مظلم سنده إن مث ، باطل واخلرب ، يعرف ال ، الزهري عن" 
 احلديث هذا ذكر مث... "  اخلطيب رواه املذكور واخلرب" : "  اللسان"  يف احلافظ

.  
  



٢٧٦ الردود الشنيعة

 جعل تعاىل اهللا وإن ، صلبه يف نيب كل ذرية جعل وجل عز اهللا إن"  - ١١
  " . طالب أيب بن علي صلب يف ذرييت

  . موضوع
 حيىي حدثنا:  األسدي زياد بن عبادة عن) :  ٢/  ٢٥٨/  ١(  الطرباين اهرو

  . مرفوعا جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر عن الرازي العالء بن
   مرارا تقدم كما يضع كذاب ، العالء بن حيىي آفته ، موضوع وهذا:  قلت

 ، جابر عن الطرباين رواية من ،"  اجلامع"  يف السيوطي أورده واحلديث
 قال: "  الطرباين رواية يف املناوي فقال ، عباس ابن عن"  التاريخ"  يف واخلطيب

  ) : ١٧٢/  ٩(  اهليثمي
 العالء بن حيىي:  أمحد قال اجلوزي ابن وقال.  متروك وهو العالء بن حيىي فيه
  . يضع كذاب

 ترمجة يف حنوه"  امليزان"  يف وذكر" .  موضوعة أحاديثه: "  الدارقطين وقال
 ابن قال: "  اخلطيب رواية يف قال مث" .  منها هذا أخبارا له وأورد ، لعالءا

 ومن ، كذاب:  الكاتب ابن قال ، املرزبان ابن فيه ، يصح ال حديث: "  اجلوزي
 عبد ترمجة يف"  امليزان"  ويف" .  موثوق وغري جمهول بني ما املنصور إىل فوقه

" .  اخلطيب رواه ، كذب وخربه ؟ ذا من يدرى ال: "  احلاسب حممد بن الرمحن
  " . اخلرب هذا ساق مث

  

 اليت اخللد جنة ويسكن ، موتيت وميوت ، حيايت حييا أن أحب من"  -١٢
 لن فإنه ، طالب أيب بن علي فليتول ، بيديه قضباا غرس ، وجل عز ريب وعدين

  " . ضاللة يف يدخلكم ولن ، هدى من خيرجكم



٢٧٧ عىل أباطيل الشيعة

  . موضوع
/  ٣(  واحلاكم)  ٣٥٠و ٣٥٠ - ٣٤٩/  ٤" (  احللية"  يف نعيم أبو رواه

 ٦٥/  ١٨" (  السنة شرح"  يف شاهني وابن"  الكبري"  يف الطرباين وكذا)  ١٢٨
 أيب عن رزيق بن عمار حدثنا:  قال األسلمي يعلى بن حيىي عن طرق من)  ٢/ 

 زيد يذكر مل ورمبا:  الطرباين زاد - أرقم بن زيد عن مطرف بن زياد عن إسحاق
:  نعيم أبو وقال.  فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال - أرقم بن
 ، ضعيف شيعي وهو:  قلت" .  حيىي به تفرد ، إسحاق أيب حديث من غريب" 

 وقال" .  احلديث مضطرب: "  البخاري وقال" .  بشيء ليس: "  معني ابن قال
  " .  احلديث ضعيف ، بالقوي ليس: "  أبيه عن)  ١٩٦/  ٢/  ٤(  حامت أيب ابن

 وفيه ، الطرباين رواه) : "  ١٠٨/  ٩" (  امع"  يف اهليثمي قال واحلديث
  ". ضعيف وهو ، األسلمي يعلى بن حيىي

:  قلت: "  بقوله الذهيب فرده" !  اإلسناد صحيح: "  فقال احلاكم وأما:  قلت
 ركيك واللفظ ، ضعيف)  ياألسلم يعين(  وشيخه ، متروك والقاسم الصحة له أىن
  " . أقرب الوضع إىل فهو ،

 أيب عند آخران راويان تابعه بل ، يتفرد مل - شيبة ابن وهو - القاسم:  وأقول
  : أخريان علتان عندي للحديث نعم.  دونه وحده األسلمي على فيه فاحلمل نعيم

 نعنهع وقد ، تدليسه مع اختلط كان فقد السبيعي وهو ، إسحاق أبو:  األوىل
.  

 من تارة جيعله فإنه ، األسلمي من أو منه إسناده يف االضطراب:  األخرى
 مطني عنه رواه وقد ، مطرف بن زياد مسند من وتارة أرقم بن زيد مسند

 يف حجر ابن احلافظ ذكر كما"  الصحابة"  يف شاهني وابن جرير وابن والباوردي
  . " يصح ال: "  منده ابن قال: "  وقال"  اإلصابة" 



٢٧٨ الردود الشنيعة

  " . واه وهو ، احملاريب يعلى بن حيىي إسناده يف:  قلت
  . ويأيت سبق كما األسلمي هو وإمنا ، منه قلم سبق"  احملاريب"  وقوله:  قلت

 ، علته عن والكشف ونقده احلديث هذا ختريج على الباعث كان لقد)  تنبيه( 
 قد الشيعي املوسوي احلسني بعبد املدعو الشيخ رأيت أنين منها ، عدة أسباب
 صحيح أنه القراء به أوهم خترجيا)  ٢٧ ص" (  مرجعاته"  يف احلديث خرج

 رمحه حجر ابن للحافظ وقع قلميا خطأ ذلك سبيل يف واستغل ، أمثاله يف كعادته
 املشار اإليهام على الرد مث ، ضعفه وبيان ، إسناده عن الكشف إىل فبادرت ، اهللا
 ما ببيان منهما كل على معقبا ، أذكرمها فأنا ، وجهني على منه ذلك وكان ، إليه
  : فأقول فيه

 من احلافظ عن نقال معه ذكرنا ومن مطني رواية من احلديث ساق أنه:  األول
 بن زيد حديث ومثله: "  قال مث) .  ٣٨(  برقم وصدره ، مطرف بن زياد رواية
 منهما كل درمبينامصا عليهما علق مث ،)  ٣٩(  بـ له ورقم ، فذكره.... "  أرقم

 كال فإن ، ذلك خالف واحلقيقة!  إسنادا متغايران حديثان أما بذلك فأوهم ،
 الراوي أن األمر يف ما غاية ، بيانه سبق كما ، األسلمي على إسناده مدار منهما
 بن زيد فيه يذكر ال وتارة ، أرقم بن زيد عن مطرف بن زياد عن تارة يرويه كان
 يف الضطرابه احلديث ضعف يؤكد وهو مطرف بنا زياد على ويوقفه ، أرقم

 بيان يتبعه أن دون للحديث احلاكم تصحيح حكى أنه واآلخر.  سبق كما إسناده
  . نقده يف الذهيب كالم ينقل أن دون األقل على أو ، علته

 يف:  قلت" : "  اإلصابة"  يف قوله احلافظ عن نقل أنه صحته إيهام يف وزاد
 أقول: "  بقوله( ! )  احلسني عبد فتعقبه" .  واه وهو اريباحمل يعلى بن حيىي إسناده

 وقد ، باالتفاق ثقة احملاريب يعلى بن حيىي فإن ، العسقالين مثل من غريب هذا
  ... " . ومسلم...  البخاري له أخرج



٢٧٩ عىل أباطيل الشيعة

 احلافظ توهيمه يف كالمه احلسني عبد يدير أن الغريب هذا من أغرب:  فأقول
 وليس األسلمي هو إمنا التوهني ذا املقصود أن يعلم هوو ، للمحاريب توهينه يف

"  يف نفسه احلافظ وثقه فقد ، الشيخني رجال من كونه مع هذا ألن ، احملاريب
 حيىي: "  األول ترمجة يف قال فقد ، األسلمي ضعف نفسه الوقت ويف"  التقريب

 عشرة ست نةس مات التاسعة صغار من ، ثقة الكويف احملاريب احلارث بن يعلى بن
 من ، ضعيف شيعي الكويف األسلمي يعلى بن حيىي: "  بترمجة بعده وقال" . 

 على متفق وهو املذكور احملاريب تضعيف احلافظ يقصد أن يعقل وكيف" .  التاسعة
 شرحه و خدمته يف احلافظ استمر الذي"  البخاري صحيح"  رجال ومن ، توثيقه

"  يف احلافظ أن األمر يف ما كل! ؟ نالزما من قرن ربع قرابة رجاله وترمجة
 وهو احملاريب: "  وامها فقال ،"  واه وهو األسلمي" ...  يقول أن أراد"  اإلصابة

 ليس الوهم أن ينبه أن فبدل ، االستغالل أسوأ الوهم هذا الشيعي فاستغل" ! .  واه
 عكس اءالقر يوهم أخذ ،"  األسلمي مكان احملاريب"  كتب يف وإمنا ، التوهني يف

  ! الواهي األسلمي هو وليس الثقة احملاريب هو إمنا احلديث راوي أن وهو ذلك
: "  بقوله الكتاب أول يف ترمجته يف زكاه من يؤيد ما هذا صنيعه يف فهل
 وهو هذا يا النقل أمانة أين" .  النقل وأمانة....  املالحظة بدقة متتاز كلها ومؤلفاته

 األسلمي"  بأنه موصوفا يعلى بن حيىي فيه يرى وهو"  املستدرك"  من احلديث ينقل
 أمانته وأين ، الثقة احملاريب أنه القراء ليوهم احلافظ خطأ ويستغل ، ذلك فيتجاهل" 

 أن عن فضال! ؟ هذا باألسلمي للحديث واهليثمي الذهيب نقد ينقل ال وهو أيضا
"  يف لسيوطيا ضعفه ولذلك ، رأيت كما هذا من ضعفا أشد هو مبن أعله الذهيب
  " . واه وهو: "  فقال بالتضعيف فيه عنايته قلة على"  الكبري اجلامع

 احلديث الشيعي نقل ومنه) .  ٢٥٧٨(  برقم"  العمال كرت"  يف وقع وكذلك
  !؟ أين املزعومة األمانة فأين ، احلديث مع هذا تضعيفه ينقل أن دون ،



٢٨٠ الردود الشنيعة

 القسم يف مطرف بن بن يادز ترمجة يف احلديث حجر بن احلافظ أورد)  تنبيه( 
 وردت فيمن: "  مقدمته يف قال كما خاص القسم وهذا"  الصحابة"  من األول

 أو حسنة أو صحيحة الطريق كانت سواء ، غريه عن أو عنه الرواية بطريق صحبته
 - أوال كنت وقد ، كان طريق بأي الصحبة على يدل مبا ذكره وقع أو ، ضعيفة
 ، واحدا قسما أجعله أن يل بدا مث ، أقسام ثالثة ىعل الواحد القسم هذا رتبت
  " . ترمجة كل يف ذلك وأميز

 صحبته أن القسم هذا يف للصحايب احلافظ إيراد من إذن يستفاد فال:  قلت
 من بسماعه فيه صرح الذي احلديث إسناد ضعف على نص قد أنه دام ما ثابتة
 ثبوت على يدل مبا يتبعه مل مث ، احلديث هذا وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب

 ١: (  بقوله"  التجريد"  يف الذهيب بنفيه أفصح ما وهذا ، أخرى طريق من صحبته
  " . يصح ومل ، الصحابة يف مطني ذكره ، مطرف بن زياد) : "  ١٩٩/ 

 يف يذكر أن من أوىل ، التابعني من اهولني يف يذكر بأن فهو هذا عرفت وإذا
 يف كلها العلل هذه ومع.  احلديث يف ثالثة علة هوف وعليه املكرمني الصحابة
 غري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن بصحته نؤمن أن الشيعي يريدنا احلديث

 كذب أنه يرى وهو حبديث عين حدث من: "  وسلم عليه اهللا صلى بقوله عابئ
  . املستعان فاهللا" .  صحيحه"  مقدمة يف مسلم رواه" .  الكاذبني أحد فهو

 واملوضوعة الضعيفة باألحاديث حمشو املذكور للشيعي"  املرجعات"  تابوك
 والتدليس ، الشريف العلم ذا اجلهل من كثري مع ، عنه اهللا رضي علي فضل يف

 القارىء يكاد ال مما ، الصريح والكذب بل ، الواقع احلق عن والتضليل القراء على
 ذلك أجل من ، مثله يف يقع نفسه رمحيت املؤلفني من أحدا أن باله يف خيطر الكرمي
 مع ، وضعفها عللها وبيان - كثرا على - األحاديث تلك ختريج يف اهلمة قويت
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 اهللا بإذن سيأيت مما وذلك ، والتضليل التدليس من عليها كالمه يف عما الكشف
  ) . ٤٩٧٥ - ٤٨٨١(  برقم تعاىل

  

 اليت الياقوتة بالقصبة ويتمسك ، ميتيت وميوت حيايت حييا أن سره من"  - ١٣
 من طالب أيب بن علي فليتول"  فكانت كوين: "  هلا قال مث ، بيده اهللا خلقها
  " . بعدي

  . موضوع
:  الغاليب زكريا بن حممد طريق من)  ١٧٤/  ٤و ٨٦/  ١(  نعيم أبو رواه

 حذيفة عن وهب بن زيد عن األعمش عن شريك حدثنا:  مهران بن بشر حدثنا
  " . شريك عن بشر به تفرد: "  وقال ، مرفوعا

 مهران بن وبشر.  حفظه لسوء ضعيف وهو القاضي اهللا عبد ابن هو:  قلت
 بن حممد عنه روى قد: "  الذهيب قال" .  حديثه أيب ترك: "  حامت أيب ابن قال

  " . متهم الغاليب لكن ، الغاليب زكريا
"  احلديث يضع"  : الدارقطين فيه قال والغاليب.  احلديث هذا ساق مث:  قلت

 من)  ٣٨٧/  ١" (  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده واحلديث.  آفته فهو. 
 عليه وزاد ،)  ٣٦٩ - ٣٦٨/  ١" (  الآليل"  يف السيوطي وأقره ، أخرى طرق

 بلفظ روي وقد" .  متهم الغاليب: "  وقال أحدمها هذا ، أعلهما آخرين طريقني
  : وهو ، منه أمت

 ريب غرسها عدن جنة ويسكن ، ممايت وميوت ، حيايت حييا أن سره من"  - ١٤
 عتريت فإم ، بعدي من باألئمة وليقتد ، وليه وليوال ، بعدي من عليا فليوال ،
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 ، أميت من بفضلهم للمكذبني وويل ، وعلما فهما رزقوا ، طينيت من خلقوا ،
  " . شفاعيت اهللا أناهلم ال ، صليت فيهم القاطعني

  . موضوع
:  الرحيم عبد بن جعفر بن حممد طريق من)  ٨٦/  ١(  نعيم أبو رجهأخ
 ليلى أيب بن عمران بن الرمحن عبد حدثنا:  سليم بن زيد بن حممد بن أمحد حدثنا

 عن رواد أيب ابن عن اهلامشي موسى بن يعقوب حدثنا:  - عمران بن أخوحممد -
  " . غريب وهو: "  وقال.  مرفوعا عباس ابن عن عكرمة عن أمية بن إمساعيل

 ذكرهم من أجد مل ، جمهولون رواد أيب دون من كل مظلم إسناد وهذا:  قلت
 مسلم ابن هو إمنا سليم بن يزيد بن حممد بن أمحد أن عندي يترجح أنه غري ،

)  ٧٣/  ١/  ١(  حامت أيب ابن قال ، احلناجر بابن املعروف األطرابلسي األنصاري
 ١١٣ ق/  ٢" (  عساكر ابن تاريخ"  يف ترمجة وله" .  صدوق وهو عنه كتبنا: " 

- ١/  ١١٤ . (  
 البطالن الظاهر احلديث هذا اختلق الذي هو فأحدهم أعرفهم فلم سائرهم وأما

 هذه مبثل عليه يستدل أن من أشهر عنه اهللا رضي علي وفضل ، والتركيب
 ، مثاهلاأ من بالعشرات كتبهم ويسودون ، ا الشيعة يتشبث اليت ، املوضوعات

 اهللا رضي علي فضيلة وهي ، جيحدها أحد اليوم يبق مل حقيقة إثبات يف ا جمادلني
  . عنه

 ابن عن أيضا للرافعي)  ١/  ٢٥٣/  ٢" (  الكبري اجلامع"  يف عزاه احلديث مث
 من)  ٢/  ١٢٠/  ١٢" (  دمشق تاريخ"  يف أخرجه عساكر ابن رأيت مث ، عباس
"  اهولني من واحد غري وفيه ، منكر حديث هذا: "  هعقب قال مث نعيم أيب طريق

.  
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"  شفاعيت اهللا أناهلم ال! "  الدعاء ذاك مثل وفيه منكرا يكون ال وكيف:  قلت
 اهللا صلى خلقه مع يتناسب وال ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مثله يعهد ال الذي
 صاحب أوردها اليت ثاألحادي من احلديث وهذا.  بأمته ورمحته ورأفته وسلم عليه
 - ٢١٧و ١٥٥/  ٦(  العمال كرت عن نقال املوسوي احلسني عبد"  املرجعات" 

 إياه الكرت صاحب تضعيف عن معرضا ، أمحد اإلمام مسند يف أنه مومها)  ٢١٨
  ! . للسيوطي تبعا

 الشيعي حياول ، موضوعات أحاديث من"  املراجعات"  الكتاب هذا يف وكم
 اليت حىت احلديث علم قواعد يراعي يكاد ال ذلك يف وهو هاصحت القراء يوهم أن

 وسلم عليه اهللا صلى عنه جاء مما التثبت عنده الغاية ليست إذ!  مذهبهم على هي
 عنه اهللا رضي وعلي!  فيه روي ما كل حشر بل ، عنه اهللا رضي علي فضل يف

 مل مبا ميدحوا أن من مقاما أمسى الكاملني والصحابة الراشدين اخللفاء من كغريه
  . وسلم وآله عليه تعاىل اهللا صلى اهللا رسول عن يصح

"  احلديث مصطلح"  يف قواعد وضع على اتفقوا والشيعة السنة أهل أن ولو
 على مجيعا اعتمدوا مث ، الروايات مفردات يف االختالف عند إليها التحاكم يكون

 أمهات يف والتفاهم ربالتقا يف أمل هناك لكان ذلك فعلوا أم لو ، منها صح ما
 على واألصول القواعد يف قائما يزال ال واخلالف أما ، بينهم فيها املختلف املسائل
 سبيل يف حماولة كل بل ، معهم والتفاهم التقارب ميكن أن هيهات فهيهات أشده
  . املستعان واهللا.  فاشلة ذلك

  " . تعاىل اهللا ذات يف ممسوس فإنه ، عليا تسبوا ال"  - ١٥
  . جدا عيفض
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 حدثنا:  أمحد بن سليمان حدثنا) :  ٦٨/  ١" (  احللية"  يف نعيم أبو رواه
 بن الرحيم عبد حدثنا الكويف بشر بن سعد حدثنا:  املصري سليمان بن هارون
  .مرفوعا أبيه عن عجرة بن كعب بن إسحاق عن زياد أيب بن يزيد عن سليمان

  : عدة بعلل مسلسل ، جدا واه سند وهذا:  قلت
 واحلافظ القطان ابن قال كما"  احلال جمهول"  فإنه كعب بن إسحاق:  األوىل

.  
  " . متروك: "  احلافظ قال ، الدمشقي وهو زياد أيب بن يزيد:  الثانية
 حتريف امسه يف وقع يكون أن وأخشى ، أعرفه مل الكويف بشر بن سعد:  الثالثة

 رواه: "  وقال)  ١٣٠/  ٩(  " الزوائد جممع"  يف اهليثمي احلديث أورد فقد ،
 ليس ، متأخر ، بشري أو بشر بن سفيان وفيه"  األوسط" و"  الكبري"  يف الطرباين

 ويف ، وثقوا رجاله وبقية ، أعرفه ومل ، احلبلي الرمحن عبد أيب عن روى الذي هو
  " . ضعف بعضهم

 قصريت تعلم سبق ومما.  ذكره من أجد مل املصري سليمان بن هارون:  الرابعة
 بالضعف احلديث على تقضي اليت علله عن واإلفصاح ، عليه الكالم يف اهليثمي
  . أعلم واهللا ، القلب به يشهد الذي الوضع من سلم إن ، الشديد
  

 ويف( شرقها، عليه فرد نبيك، على نفسه احتبس عليا عبدك إن اللهم"  - ١٦
 قالت الشمس، هعلي فاردد رسولك وطاعة طاعتك يف كان إنه اللهم) : رواية
  ". غربت ما بعد طلعت رأيتها مث غربت، فرأيتها أمساء،

  .موضوع
: صاحل بن أمحد طريق من) ٩/  ٢" ( اآلثار مشكل"  يف الطحاوي أخرجه

 جعفر أم أمه عن حممد بن عون عن موسى بن حممد حدثين: فديك أيب ابن حدثنا
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 ،) الصهباء( بـ الظهر صلى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: " عميس بنت أمساء عن
 وسلم عليه اهللا صلى النيب صلى وقد فرجع حاجة، يف السالم عليه عليا أرسل مث

 حيركه فلم ،) فنام( علي حجر يف رأسه وسلم عليه اهللا صلى النيب فوضع العصر،
) : وزاد األول باللفظ فذكره( وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال الشمس، غابت حىت

 علي قام مث األرض، وعلى اجلبال، على وقعت حىت الشمس تفطلع: أمساء قالت
  ) ".الصهباء( يف وذلك غابت، مث العصر، وصلى فتوضأ

 وهو ،) الفطري( بـ املعروف املدين هو موسى بن حممد: " الطحاوي قال
 وأمه طالب، أيب بن علي بن حممد بن عون هو حممد، بن وعون روايته، يف حممود

 ضعيف سند وهذا: وأقول".  طالب أيب بن جعفر بن حممد ابنة جعفر أم هي
 فإنه تضعيفه، إىل يشري لعله بل صحته، يفيد ال عليه الطحاوي وكالم جمهول،
 سبيال جيد فلوكان هذا، الفطري وثق بينما وأمه، حممد بن عون حال عن سكت

 مما املقام هذا مثل يف عنهما فسكوته بالفطري، فعل كما لوثقهما توثيقهما إىل
 منهما، األول فإن الباحث، إليه ينتهي الذي هو وهذا جمهوالن، عنده أما شعري

 ابن وأما تعديال، وال جرحا فيه يذكر ومل) ٣٨٦/  ١/  ٣( حامت أيب ابن أورده
 أمه وأما! اهولني توثيق يف قاعدته على) ٢٢٨/  ٢" ( الثقات"  يف فأورده حبان

 هلا أخرج ماجه، ابن رواة من فهي ب،طال أيب بن جعفر بن حممد بنت جعفر أم
 يف بأن البوصريي احلافظ أعله وقد) ١٦١١ رقم" ( اجلنائز"  يف واحدا حديثا
 دون"  التهذيب"  يف احلافظ ذكرها وقد هذه، عون أم إحدامها جمهولتني إسناده
 لينة فهي وإال املتابعة، عند يعين"  مقبولة": "  التقريب"  يف وقال جتريح، أو توثيق

  .عنده احلديث
 ثقة وهي طالب، أيب بن علي بن احلسني بنت فاطمة من توبعت وقد: قلت
"  يف والطرباين) ٨/  ٢( الطحاوي أخرجه يصح، ال إليها الطريق أن إال فاضلة،
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 بنت فاطمة عن احلسن بن إبراهيم عن مرزوق بن الفضيل طريق من"  الكبري
 يوحى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: " قالت عميس بنت أمساء عن احلسني

 اهللا رسول فقال الشمس غربت حىت العصر يصل فلم علي، حجر يف ورأسه إليه،
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ال،: قال علي؟ يا صليت: وسلم عليه اهللا صلى
 أن بعد) ٢٩٧/  ٨" ( امع"  يف اهليثمي قال الثانية، الرواية فذكر: ... " وسلم
 الطرباين كله رواه: " فيها الزيادة نقلت ومنه قبلها، واليت روايةال هذه ساق

 ابن وثقه ثقة وهو حسن بن إبراهيم غري الصحيح رجال أحدها ورجال بأسانيد،
  ". أعرفها مل طالب أيب بن علي بنت وفاطمة حبان،

 كما طالب أيب بن علي بن احلسني بنت فاطمة فهي معروفة، هي بل: قلت
 طالب، أيب بن علي جدها إىل منسوبة الطرباين معجم يف وقعت اأ والظاهر تقدم،

  .أعلم واهللا اهليثمي، يعرفها مل ولذلك
 العلم، أهل على خيفى ال تساهل ففيه ثقة، أنه"  حسن بن إبراهيم"  يف قوله أما

 بناه إمنا إياه توثيقه أن إىل أشار قد وهو عرفت، كما حبان ابن غري يوثقه مل ألنه
 عليه اعتمد فمن التوثيق يف بالتساهل معروف هذا كان وإذا حبان، ابن قتوثي على

 ومل) ٩٢/  ١/  ١( حامت أيب ابن هذا إبراهيم أورد وقد تساهل، فقد فيه وحده
 البن"  الثقات كتاب"  من الثاين الد أول يف وهو تعديال، وال جرحا فيه يذكر
 وقد فيه، خمتلف فإنه لممس رجال من كان وإن مرزوق بن فضيل إن مث. حبان
 شيخ فيه وقال ،" يهم صدوق": "  التقريب"  يف بقوله احلافظ ذلك إىل أشار

/  ٤" ( السنة منهاج"  يف احلديث هذا على طويل له كالم يف تيمية ابن اإلسالم
 فيه قال الكذب، يتعمد ال كان وإن الثقات، على باخلطأ معروف وهو) : " ١٨٩

 أبو فيه وقال".  املوضوعات عطية عن ويروي الثقات، على خيطىء: " حبان ابن
 ال وهذا"  ضعيف هو: " مرة معني بن حيىي فيه وقال".  به حيتج ال: " الرازي حامت
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 ،" ثقة هو: " سفيان وقول ،" خريا إال أعلم ال: " فيه حنبل بن أمحد قول يناقضه
 غريه، عليه تابعه ام مسلم له روى وإذا خيطىء، ولكنه الكذب يتعمد ممن ليس فإنه
 إبراهيم مساع وال إبراهيم عن مساعه يعرف مل أنه مع به انفرد ما يروي أن يلزم مل

 أن يعلم أن من احلديث هذا ثبوت يف والبد أمساء، من فاطمة مساع وال فاطمة، من
  ". معلوما هذا وليس اآلخر، من مسع وأنه ضابط، عدل هؤالء من كال

 اهللا صلى النيب أن ففيها األوىل، الطريق خيالف ما الطريق هذه يف إن مث: قلت
 اهللا رضي علي حجر يف رأسه واضعا كان حينما إليه يوحى يقظانا كان وسلم عليه
 حمفوظة، غري القصة هذه أن على يدل تناقض وهذا نائما، كان أنه األوىل ويف عنه،
"  ملوضوعاتا"  يف اجلوزي ابن أورده واحلديث) . ١٨٤/  ٤( تيمية ابن قال كما
 منكر حديث هذا: اجلوزقاين وقال شك، بال موضوع) " ٣٥٦/  ١( وقال

  ". مضطرب
 هذا، يف السيوطي يتعقبه ومل إبراهيم، جهالة وفاته فقط، هذا بالفضيل أعله مث
) : األوىل الطبعة - ١٧٤/  ١" ( الآلىلء"  يف فقال الفضيل، تضعيف يف تعقبه وإمنا
 ليس وهذا".  األربعة له وأخرج"  صحيحه"  يف مسلم به واحتج صدوق، ثقة" 

 أخرى طرقا السيوطي له ساق مث سبق، مما ذلك عن اجلواب عرفت وقد بشيء،
 ابن أخطأ وقد) : " ١٥٥/  ٦" ( الفتح"  يف احلافظ قول وأما معلولة، كلها

 على الرد"  كتاب يف تيمية ابن وكذا ،" املوضوعات"  يف له بإيراده اجلوزي
  ". أعلم واهللا وضعه زعمه يف"  الروافض
 صحيح أنه عنده علم ال من يوهم فقد إسناده، بصحة تصرحيه عدم مع فهو

 هو كما ضعيف أنه ينفي ال وذلك فقط، موضوع غري أنه يعين إمنا وهو! عنده
 وإمنا إسناده، جهة من بالوضع احلديث على حيكم مل اهللا رمحه تيمية وابن ظاهر،
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 أمساء حديث من ساقه فإنه تضعيفه، على اقتصر فقد ناد،اإلس أما متنه، جهة من
  هريرة، وأيب اخلدري سعيد وأيب طالب أيب بن وعلي
 بعدالة يعرفون ال رجال على تدور وكلها أسانيدها، يف الذي الضعف بني مث

 على حكمه وأما جدا، احلديث منكر متروك هو من بعضها ويف ضبط، وال
 عليه، وقف من يسع ال جدا، متينا كالما ذلك يف ذكر فقد متنا، بالوضع احلديث

 من بينة على القارئ ليكون ولوملخصا نقله من البد أنه وأرى بوضعه، جيزم أن إال
 كالطحاوي طائفة ذكره قد لعلي، الشمس رد وحديث: " اهللا رمحه فقال األمر

 وسلم، عليه اهللا صلى النيب معجزات من ذلك وعدوا وغريمها، عياض والقاضي
 كذب احلديث هذا أن يعلمون باحلديث، واملعرفة العلم أهل من احملققون نلك

  ) ".املوضوعات( يف اجلوزي ابن ذكره موضوع،كما
 يوشع وهو األنبياء، من لنيب الشمس حديث يف"  الصحيحني"  حديث ذكر مث

 سلسلة"  يف بينته كما جيد بسند والطحاوي ألمحد رواية يف كما نون، بن
 بين من أفضل األمة فهذه: قيل فإن: " قال مث) ٢٠٢( رقم"  يحةالصح األحاديث
: فيقال األمة؟ هذه لفضالء ترد أن املانع فما ليوشع ردت قد كانت فإذا إسرائيل،

 يظهر ال قد وهذا النهار له وطول غروا تأخر ولكن الشمس، له ترد مل يوشع
 النيب خبرب ليوشع وقوفها علمنا إمنا وحنن يدرك، ال وقصره النهار طول فإن للناس،
 لكن ذلك، لفعل اهللا ولوشاء ذلك، طول من مانع ال وأيضا وسلم، عليه اهللا صلى
 ألجل الشمس، غروب بعد عليه حمرما كان القتال ألن ذلك إىل حمتاجا كان يوشع

 هلم حاجة فال حممد أمة وأما السبت ويوم السبت ليلة العمل من عليهم اهللا حرم ما
 ذنبه يسقط مل مفرطا كان إن العصر فاتته الذي فإن فيه، هلم منفعة وال ذلك، إىل
 فال والناسي كالنائم مفرطا يكن مل وإن رد، إىل حيتاج ال التوبة ومع التوبة، إال

 الوقت خرج الشمس غروب فبنفس وأيضا. الغروب بعد الصالة يف عليه مالم
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 ولوعادت الشرعي قتالو يف مصليا يكون ال ذلك بعد فاملصلي للصالة، املضروب
"  غروا وقبل الشمس طلوع قبل ربك حبمد فسبح"  تعاىل اهللا وقول الشمس،

 مث طلعت وإن الغروب هذا قبل يصلي أن العبد فعلى املعروف، الغروب يتناول
 يفطر فالصائم الغروب، بذلك حصلت الشمس بغروب املتعلقة واألحكام. غربت

 وقعت وال ألحد، تقع ال الصورة هذه نأ مع صومه، يبطل مل ذلك بعد ولوعادت
  .له وجود ال ما تقدير فتقديرها ألحد،

 قضاء فصالها اخلندق، يوم العصر صالة فاتته وسلم عليه اهللا صلى فالنيب وأيضا
 صلى النيب أن"  الصحيح"  ويف الشمس، رد اهللا يسأل ومل أصحابه، من وكثري هو
 أحد يصلني ال"  قريظة، بين إىل أرسلهم ملا ذلك بعد ألصحابه، قال وسلم عليه اهللا

 يرد مل: بعضهم قال الطريق، يف الصالة أدركتهم فلما ،" قريظة بين يف إال العصر
 قريظة، بين يف إال نصلي ال: طائفة فقالت الطريق، يف فصلوا الصالة، تفويت من
 وسلم عليه اهللا صلى النيب مع كانوا الذين فهؤالء الطائفتني، من واحدة يعنف فلم

 وسلم، عليه اهللا صلى النيب من بأفضل علي وليس الشمس غروب بعد العصر صلوا
 كانت فإن بذلك، أوىل وأصحابه الغروب،فعلي بعد معه وأصحابه هو صالها فإذا

 صلى اهللا رسول كان الشمس رد إىل حتتاج ناقصة أو جتزي ال الغروب بعد الصالة
. ردها إىل حاجة فال جمزئة كاملة كانت وإن الشمس، برد أوىل وسلم عليه اهللا

 اهلمم تتوفر اليت العادة عن اخلارجة العظام األمور من القضية هذه فمثل وأيضا
. ذلك يف كذم علم واالثنان، الواحد إال ينقلها مل فإذا نقلها، على والدواعي
 غري من الصحابة رواه فقد هذا ومع الناس، نوم وقت بالليل كان القمر وانشقاق

 به ونزل وجه، غري من"  املسانيد" و"  السنن" و"  الصحاح"  يف وأخرجوه وجه،
 أهل ينقله وال ذلك، يشتهر وال بالنهار، تكون اليت الشمس ترد فكيف القرآن،

 كثري كان وإن غروا، بعد رجعت الشمس أن قط يعرف وال!  مثله؟ نقل العلم
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 ذلك، يشبه وما القمر قانشقا ينكر الكالم أهل وبعض والطبيعني الفالسفة من
 يف العادات خوارق أعظم من هذا أن الغرض لكن املقام، هذا يف الكالم فليس

 ظهور من أعظم ونقله ظهوره لكان فلووقع إمكانه، ينكر الناس من وكثري الفلك،
 العلم يوجب هذا فإن مشهور، إسناد له ليس وحديثه يقبل فكيف ونقله، دونه ما

 سحاا، ارتفع مث بغيم احتجبت الشمس كانت وإن. عيق مل كذب بأنه اليقيين
 إن وهذا عنها، الغمام كشف مث غربت أا ظنوا ولعلهم املعتادة، األمور من فهذا
 لكثري جيري هذا ومثل فيه، يصلي حىت الوقت بقاء له بني اهللا أن ففيه وقع قد كان
  ". الناس من

 يكون أن إما هذا مبثل لصالةا تفويت مث: " تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن قال مث
 إذا إمث عنه اهللا رضي علي على يكن مل جائزا كان فإن يكون، ال أن وإما جائزا،
 وقد وسلم، عليه اهللا صلى النيب من أفضل علي وليس الغروب، بعد العصر صلى

 طلعت حىت الفجر عن الصحابة وسائر علي ومعه وسلم عليه اهللا صلى نام
 من العصر فتفويت حمرما التفويت كان وإن. الشرق إىل هلم ترجع ومل الشمس،
 أهله وتر فكأمنا العصر صالة فاتته من: " وسلم عليه اهللا صلى النيب وقال الكبائر،

 النيب عن روى قد وهو العصر، صالة وهي الوسطى أا يعلم كان وعلي".  وماله
 الوسطى ةالصال عن شغلونا: " قال أنه"  الصحيحني"  يف وسلم عليه اهللا صلى
  ". نارا وبيوم أجوافهم اهللا مأل الشمس غربت حىت العصر صالة

 الروايات، بعض يف كما خيرب يف كانت القصة وهذه اخلندق، يف كان وهذا
 عليها ويقره الكبرية هذه مثل يفعل أن من قدرا أجل فعلي اخلندق، بعد وخيرب
 عليا اهللا نزه وقد ناقبه،م من ال مثالبه من كان هذا فعل ومن اهللا، ورسول جربيل

 القصة هذه كانت فإذا وأيضا. الشمس بعود عنه اإلمث يسقط مل فاتت مث ذلك عن
 مما هذا كان وأربعمائة، ألف من أكثر واملسلمون العسكر، قدام الربية يف خيرب يف
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 أن فيمتنع نقله، على والدواعي اهلمم تتوفر مما هذا ومثل ويشاهدونه، العسكر يراه
 نقلوا كما العلم، أهل منهم لنقله الصحابة فلونقله واالثنان، الواحد نقلهب ينفرد

 أسانيد مجيع يف وليس وعدالتهم، ضبطهم يعرف ال الذين اهولون ينقله مل أمثاله،
 اتصال يعلم وال وضبطهم، ناقليه عدالة تعلم يثبت، واحد إسناد احلديث هذا

 حيب رجال الراية ألعطني: " خيرب عام وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد إسناده،
 يف وأحاديثهم الصحابة من واحد غري ذلك فنقل ،" ورسوله اهللا وحيبه ورسوله، اهللا
 كتب من شيء يف ليس احلديث وهذا ،" املسانيد" و"  السنن" و"  الصحاح" 

 بل ،" املسانيد"  وال"  السنن"  أهل وال احلديث أهل رواه وال املعتمدة، احلديث
  .املعتمدة احلديث كتب من شيء يف فكيف عنه، واإلعراض تركه، على تفقواا

 وقد) : قال. (املختلق الكذب من هذا بأن القطع يوجب مما وهذا) : قال(
 والترمذي نعيم وأيب أمحد كاإلمام علي فضائل يف احلديث علماء من مجاعة صنف

 يذكروا ومل ضعيفة، ةكثري أحاديث فيها وذكروا الرب، عبد بن عمر وأيب والنسائي
 القيم حبثه اإلسالم شيخ ختم مث".  غريه خبالف عليه ظاهر الكذب ألن! هذا

 من فيه ملا صحيحا هذا مثل يكون أن يودون املسلمني علماء وسائر: " بقوله
 ويتولونه، حيبونه الذين عند علي وفضيلة: وسلم عليه اهللا صلى النيب معجزات
  ". أعلم واهللا ديانة، فردوه بالكذب التصديق يستجيزون ال ولكنهم
 احلافظان تلميذاه احلديث هذا يف تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما إىل مال وقد
 الشمس حبس حديث ساق أن بعد منهما األول فقال والذهيب، كثري ابن الكبريان
 خصائص من كان هذا أن وفيه": "  تارخيه"  من) ٣٢٣/  ١( السالم عليه ليوشع
 رجعت الشمس أن رويناه الذي احلديث ضعف على فيدل السالم، هعلي يوشع
 اهللا صلى النيب نوم بسبب فاتته ما بعد العصر، صالة طالب أيب بن علي صلى حىت
 حىت عليه يردها أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسأل ركبته، على وسلم عليه
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 يف ليس منكر ولكنه املصري، صاحل بن أمحد صححه وقد فرجعت، العصر يصلي
 وتفردت نقله، على الدواعي تتوفر مما وهو ،" واحلسان"  الصحاح"  من شيء
  ". أعلم واهللا. حاهلا يعرف ال جمهولة البيت أهل من امرأة بنقله

 لعلي الشمس رد حديث أسانيد": "  املوضوعات تلخيص"  يف الذهيب وقال
 عليه اهللا صلى نيبال عن هريرة أيب عن صح مبا واعترض بصحيحة، ليست ساقطة
".  املقدس بيت إىل سار ليايل نون، بن ليوشع إال حتبس مل الشمس أن: " وسلم
 فال املغيب بعد الطلوع فيه وحديثنا وقوفها، السالم عليه نفى إمنا: شيعي وقال
  .بينهما تضاد

 أوىل، وسلم عليه اهللا صلى للنيب اخلندق يوم ردها لكان لعلي لوردت: قلت
 مبجرد لكان لعلي لوردت: نقول مث. لذلك املشركني على ودعا ملوتأ حزن فإنه

 وقت ودخل العصر وقت خرج غابت ملا ولكن وسلم عليه اهللا صلى النيب دعاء
 ختبيط للزم الشمس فلوردت املغرب، املسلمون وصلى الصائمون، وأفطر املغرب،

 العصر يعيد ال رجوعها إذ لعلي، فائدة ردها يف يكن ومل وصالا، صومها يف األمة
  .أداء

 على والدواعي اهلمم وتوفرت الشتهرت وقعت لو العظيمة احلادثة هذه مث
 هذا".  القمر وانشقاق نوح، طوفان جمرى جارية العادات نقض يف هي إذ. نقلها
 كالم وهو) ٣٧٩/  ١( عراق البن"  الشريعة ترتيه"  من نقلته الذهيب كالم كله
 فلم الوجوه بعض من رده املذكور حاول وقد ية،تيم ابن كالم يف جله سبق قوي

 ولكن جدا، املقال لطال عليه التعقيب مع ذلك يف كالمه ننقل أن ولوأردنا يفلح،
 ال ورجوعها: وقوله: " قال باقيه، على يدل مما كالمه من واحدا مثاال إليك نقدم
  .أداء العصر يعيد
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: اهللا رمحه قال أداء، عتوق أا يقتضي ما"  القرطيب تذكرة"  يف إن: جوابه
 الصالة عليه ردها ملا الوقت يتجدد ال وأنه نافعا، الشمس رجوع يكن فلومل

  .انقش مث العرش أثبت: يقال أن: أوال: وجوه من هذا على واجلواب".  والسالم
 عليه اهللا صلى اهللا رسول لكان به الوقت ويتجدد نافعا الرجوع لوكان: ثانيا

 وسائر عنه اهللا رضي علي ومعه السيما اخلندق، غزوة يف به وأوىل أحق وسلم
  .تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن عن تقدم كما وسلم عليه اهللا صلى أصحابه
 وليس - كمال نفع هو حال كل على ولكنه نفعا، ذلك يف أن هب: ثالثا
 املذكورة، الغزوة يف وسلم عليه اهللا صلى له الشمس رجوع عدم بدليل ضروريا،

 املسلمني يصيب الذي الكبري الضرر ذلك جتاه النفع هذا قيمة فما ذلكك كان فإذا
  ! الذهيب؟ عن سبق كما ووصومهم صالم يف ختبيطهم بسبب

 هذا على احلفاظ هؤالء كالم من سبق فيما تأمل إذا العقل أن: القول ومجلة
 يثاحلد أن تيقن به، حيتج إسناد له ليس أنه ذلك قبل وعلم متنه، جهة من احلديث
  .له أصل ال موضوع كذب
  

  ". عبادة علي ذكر"  - ١٧
  .موضوع

 أخربنا: اهلامشي صابر بن احلسن عن) ٢/  ١٥٣/  ١٢( عساكر ابن رواه
 جدا، واه سند وهذا: قلت. مرفوعا عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع
 عن.. . له ساق مث. احلديث منكر: حبان ابن قال: " الذهيب قال متهم، هذا احلسن
 باحلسن زينتك قد: قال زيين، رب: قالت الفردوس، اهللا خلق ملا: مرفوعا عائشة

  ". كذب وهذا. واحلسني
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: " وقال حبان، ابن رواية من"  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده وقد: قلت
  جدا الرواية منكر صابر بن احلسن

: " قال لكليب،وا خمنف أبو لوط فيها أخرى، طريقا اجلوزي ابن له ساق مث". 
 وفيه الطرباين رواه ثالثا طريقا) ٣٨٩/  ١( السيوطي له وساق".  كذابان ومها
 األول احلديث إن مث".  املتروكني أحد وهو: " السيوطي قال صهيب، بن عباد

 عن"  الفردوس مسند"  يف الديلمي رواية من"  اجلامع"  يف السيوطي أورده
 أن يقتضي وذلك صابر، ابن يف املتقدم نحبا ابن بقول املناوي وأعله. عائشة
 يف غاية".  ضعيف إسناده": "  التيسري"  يف فقوله تقدم، كما جدا ضعيف إسناده

  .الوضع ظاهر ومتنه التقصري،
  

 وفرع ، فرع شيء ولكل ، الورع اإلميان وأس ، أس شيء لكل"  - ١٨
 شيء ولكل ، العباس عمي األمة هذه وسنام ، سنام شيء ولكل ، الصرب اإلميان
 وجناح ، جناح شيء ولكل ، واحلسني احلسن حبيباي األمة هذه وسبط ، سبط
 أيب بن علي األمة هذه وجمن ، جمن شيء ولكل ، وعمر بكر أبو األمة هذه

  " . طالب
  . موضوع

 عن بسنده اخلطيب بكر أيب طريق من)  ٢/  ٤٧١/  ٨(  عساكر ابن رواه
 عباس ابن عن رباح أيب بن عطاء عن أبيه عن ظهري)  بن احلكم(  بن إبراهيم
 صاحل وقال:  قلت" .  احلديث ذاهب ظهري بن احلكم: "  اخلطيب وقال.  مرفوعا
 وقال" .  تركوه ، احلديث متروك: "  البخاري وقال" .  احلديث يضع: "  جزرة
  : حامت أبو فيه قال فقد ، منه خريا ليس إبراهيم وابنه:  قلت" .  كذاب: "  حيىي
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 ،)  ٥٣ ص" (  املوضوعات ذيل"  يف السيوطي أورده واحلديث" .  كذاب "
 هذه من فقط الديلمي رواية من)  ٢/  ١٧٧" (  الشريعة ترتيه"  يف عراق ابن مث

 حيث تناقض السيوطي إن مث.  قصور وهو فقط هذا بإبراهيم أعاله و ، الطريق
 وأما! .  هذه عساكر بنوا اخلطيب رواية من"  الصغري اجلامع" يف احلديث أورد

 الديلمي ورواه: "  فقال ، الكذابني هذين رواية من احلديث أن عليه فخفي املناوي
 إطالق إن مث!  املناوي له بيض فقد"  التيسري"  يف وأما" .  يعرف ال من وفيه ،

 اجلامع"  مقدمة يف عليه نص كما"  تارخيه"  يف أنه يشعر للخطيب العزو السيوطي
 اخلطيب طريق من له عساكر ابن رواية من استلزم ولعله ، فيه وليس ،"  الصغري

  . خيفي ال كما بالزم ذلك ،وليس"  تارخيه"  يف أنه
  

  ". اهللا سبه سبين ومن سبين، فقد عليا سب من"  - ١٩
  منكر
 عن مسهر بن علي عن اخلليل بن إمساعيل عن) ١٢/٢٠٣/١( عساكر ابن رواه

  :قال السبيعي إسحاق أيب
 فاتبعتهم، واحدا، عنقا الناس فرأيت باملدينة، فمررت غالم، وأنا جتحج

 بن شبيب يا: تقول وهي فسمعتها وسلم، عليه اهللا صلى النيب زوج سلمة أم فأتوا
  اهللا صلى اهللا رسول أيسب: فقالت! أمه يا لبيك: جاف جلف رجل فأجاا! ربيع

 الدنيا، احلياة هذه ضعر نريد شيئا نقول إنا: فقال ناديكم؟ يف وسلم عليه
  .فذكره: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: فقالت

 إسناده، يف خولف وقد الشيخني، رجال من ثقة اخلليل بن وإمساعيل: قلت
 أمحد، طريق من) ٥٣ - ٥٢ ص" ( األمايل"  يف الشيعي الطوسي جعفر أبو فرواه



٢٩٦ الردود الشنيعة

 عن إسرائيل حدثنا: قال بكر أيب بن حيىي حدثنا) : ٦/٣٢٣" ( املسند"  يف وهذا
  :قال اجلديل اهللا عبد أيب عن إسحاق أيب

...  أيسب: فقالت وسلم عليه اهللا صلى النيب زوجة سلمة أم على دخلت
  ". اهللا سبه سبين ومن: " قوله دون. احلديث

  :وقال عساكر، ابن رواية مثل أمحد بسند) ٣/١٢١( احلاكم ورواه
  .الذهيب ووافقه".  اإلسناد صحيح" 
  :وجهني من نظر وفيه: لتق

 االختالط قبل به أحدث يدري ال اختلط، كان السبيعي إسحاق أبا أن: األول
 وهو – إسحاق أيب بن يونس ابن وهو - إسرائيل ألن الثاين، والراجح بعده، أن

  .ومتنه إسناده يف اضطرابه ذلك آثار من ولعل. متأخرا منه مسع إمنا السبيعي حفيد
 سلمة أم وبني بينه جعل إسرائيل رواية يف فإنه تقدم، مما فظاهر اإلسناد؛ أما

! سلمة أم من مسع بأنه صرح اخلليل بن إمساعيل رواية ويف ،) اجلديل اهللا عبد أبا(
  .هذا) اجلديل( ذكر"  التاريخ"  من سقط يكون أن إال

 دون موقوفا سلمة أم عن اجلديل عن عنه خليفة بن فطر رواه فقد املنت؛ وأما
  .منه الثاين الشطر

  ) .٣٢٣ - ٢٣/٣٢٢" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
 أخرى طريقا هلا ألن احملفوظة، هي وروايته البخاري، رجال من ثقة هذا وفطر

  ) .٣٣٣٢" ( الصحيحة"  يف خرجتها وقد سلمة، أم عن
  .عنعنه وقد مدلس، إسحاق أبا أن: الثاين

 فيها يرد مل فإنه سقطا، عساكر ابن رواية يف أن أمحد رواية من يبدو) : تنبيه(
  .أعلم واهللا. الناسخ من سقط أنه فالظاهر اجلديل، اهللا عبد أليب ذكر

  



٢٩٧ عىل أباطيل الشيعة

  ) .محزة أعمامي وخري علي، إخويت خري( -٢٠
  موضوع
 عن يعقوب، بن عباد عن نعيم، أيب طريق من) ١١٦/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً أبيه عن ة،ربيع بن عابس بن الرمحن عبد عن ثابت، بن عمرو
 رافضيان، ثابت بن وعمرو يعقوب بن عباد جداً؛ واه إسناد وهذا: قلت
  :منهما األول يف فقال ،"واملتروكني الضعفاء" يف الذهيب أوردمها

  :اآلخر يف وقال". داعية رافضي: حبان ابن قال"
  ".داود أبو قاله. رافضي تركوه،"
  

 منه خرج ومن مؤمناً، كان فيه لدخ من حطة، باب طالب أيب بن علي( - ٢١
  ) .كافراً كان

  باطل
 األعمش، عن شريك، حدثنا: األشقر حسني عن) ٢٩٧/ ٢( الديلمي أخرجه

  .مرفوعاً عمر ابن عن عطاء، عن
  :وقال ،"امليزان" من) األشقر حسني( ترمجة يف الذهيب ذكره

  ".باطل وهذا"
  :وقال آخر، له وذكر

  ".احلسني من البالء: عدي ابن قال"
  

  ) . بدين من رأسي مبرتلة علي(  - ٢٢
  ضعيف



٢٩٨ الردود الشنيعة

 القاسم أيب عن) ١/ ١٥٠/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ١٢/ ٧( اخلطيب رواه
 مصعب بن أيوب حدثنا:  إمساعيل بن عنبس حدثنا:  أيوب بن يوسف بن أيوب

  : اخلطيب وقال.  مرفوعاً الرباء عن ، إسحاق أيب عن ، إسرائيل عن ، الكويف
  " .الوجه هذا من إال أكتبه مل"

 اخلطيب أورده وقد ، أعرفهم مل ؛ إسرائيل دون من فإن ؛ مظلم وهو:  قلت
 عن املناوي وذكر.  تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ؛ يوسف بن أيوب ترمجة يف
  : قال أنه اجلوزي ابن

  " .جماهيل إسناده ويف"
 حسني ريقط من) خمتصره-٢٩٨/ ٢" (الفردوس مسند" يف الديلمي وأخرجه

 عباس ابن عن ، جماهد عن ، وليث هاشم أيب عن ، الربيع بن قيس حدثنا:  األشقر
  . مرفوعاً

  . ضعيفان ؛ الربيع بن وقيس ، - األشقر احلسن ابن وهو - وحسني
  

  ) . الدنيا ألهل الصبح ككواكب اجلنة يف يزهر طالب أيب بن علي(  - ٢٣
  جداً ضعيف
 ، حممد بن إبراهيم حدثنا:  الفاطمي بن ىيحي عن) ٢٩٨/ ٢( الديلمي أخرجه

  . مرفوعاً أنس عن ، محيد عن ، سلمة بن محاد عن
 ؛ األسلمي حيىي أيب ابن هو حممد بن إبراهيم ؛ جداً واه إسناد وهذا:  قلت

  . متروك وهو
 ،) القارئة أو باهر يل ينكشف مل كلمة فيه أو ، بياض األصل كذا( بن وحيىي

  : املناوي قال وقد



٢٩٩ عىل أباطيل الشيعة

 ، متهم ؛ الفاطمي حيىي فيه ؛ يصح ال حديث" : العلل" يف اجلوزي ابن قال"
  " .متروك ؛ حيىي بن وإبراهيم
  . أعلم واهللا.  الفاطمي حيىي الرواة يف أجد ومل:  قلت

  

  ) .عنه اهللا رضي لعلي قاله. منها علي أعز وأنت منك، إيل أحب فاطمة( - ٢٤
  ضعيف
 أبيه، عن جنيح، أيب] ابن[ عن) ٢٦ ص(" علي خصائص" يف النسائي أخرجه

  :يقول بالكوفة املنرب على عنه اهللا رضي علياً مسعت: قال رجل عن
 السالم، عليها فاطمة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل خطبت

  .فذكره: ... قال هي؟ أم إليك أحب أنا! اهللا رسول يا: فقلت فزوجين،
  .يسم مل الذي الرجل جلهالة ضعيف، إسناد وهذا: قلت

 من ؛"األوسط" يف الطرباين رواية من" اجلامع" يف السيوطي أورده واحلديث
  :املناوي وقال. مرفوعاً هريرة أيب حديث
  ".الصحيح رجال رجاله: اهليثمي قال"
  

) غرق عنها ختلف ومن جنا، ركبها من نوح؛ سفينة مثل بييت؛ أهل مثل( - ٢٥
.  

  ضعيف
 سعيد وأيب ذر، وأيب الزبري، بن اهللا وعبد اس،عب بن اهللا عبد حديث من روي
  .مالك بن وأنس اخلدري،



٣٠٠ الردود الشنيعة

 عن الصهباء أيب عن جعفر أيب بن احلسن فريويه: عباس ابن حديث أما -١
 يف والطرباين ،) األستار كشف - ٢٦١٥( البزار أخرجه .عنه جبري بن سعيد

  :وقال) . ٣٠٦/ ٤" (احللية" يف نعيم وأبو ،) ١/ ١٦٠/ ٣" (الكبري املعجم"
  :البزار وقال". الوجه هذا من إال نكتبه مل سعيد، حديث من غريب"
 يف اهليثمي وقال". العباد من وكان بالقوي، وليس احلسن، إال رواه نعلم ال"

  ) :١٦٨/ ٩" (امع"
  ".متروك وهو جعفر؛ أيب بن احلسن وفيه والطرباين، البزار، رواه"

  :فيه البخاري قال ممن وهو: قلت
  ".احلديث نكرم"

  .احلديث هذا مناكريه من له وساق" امليزان" يف ذكره
  .حبان ابن غري يوثقه مل - الكويف وهو - الصهباء أبو وشيخه

 اهللا عبد بن عامر عن األسود أيب عن هليعة ابن فريويه: الزبري ابن حديث أم -٢
  .أبيه عن الزبري بن

  ) .٢٦١٢( البزار أخرجه
  .حفظه لسوء ؛ضعيف هليعة بن اهللا وعبد

  :طريقان عنه فله: ذر أيب حديث وأما -٣
  .عنه املسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن جعفر أيب بن احلسن عن: األوىل

/ ٣" (الكبري" يف والطرباين ،) ٥٣٨/ ١" (التاريخ معرفة" يف الفسوي أخرجه
  :وقال) . ٢٦١٤/ ٢٢٢/ ٣( البزار وكذا ،) ٢٦٣٦/ ٣٧

  ".جعفر أيب ابن به تفرد"
  .تقدم كما متروك؛ وهو: قلت

  .ضعيف - جدعان ابن وهو - زيد بن وعلي



٣٠١ عىل أباطيل الشيعة

 عن القدوس عبد بن اهللا عبد حدثنا: الرازي داهر بن اهللا عبد عن: واألخرى
  .به الغفاري ذر أبا مسع أنه املعتمر بن حنش عن إسحاق أيب عن األعمش

  :وقال) . ٧٨ ص" (الصغري املعجم" يف الطرباين أخرجه
  ".القدوس عبد بن اهللا عبد إال األعمش عن يروه مل"

  ":امليزان" يف الذهيب قال اجلمهور؛ ضعفه - رفضه مع - هو: قلت
 بشيء، ليس: حيىي قال. البيت أهل فضائل يف يرويه ما عامة: عدي ابن قال"

  ".ضعيف: الدارقطين وقال. بثقة ليس: وغريه النسائي وقال. خبيث رافضي
  :عدي ابن قال منه؛ شر - الرازي داهر بن اهللا عبد - عنه والراوي: قلت

  :عقبه الذهيب قال". ذلك يف متهم وهو علي، فضائل يف يرويه ما عامة"
  ".واألباطيل باألكاذيب مناقبه تقرر أن عن علياً اهللا أغىن قد: قلت"

  :اهليثمي قال واحلديث؛
 جعفر يبأ بن احلسن: البزار إسناد ويف ،"الثالثة" يف والطرباين البزار، رواه"

  "!متروكان ومها داهر، بن اهللا عبد: الطرباين إسناد ويف اجلفري،
  .به إسحاق أيب عن صاحل بن املفضل رواه فقد توبعا؛ قد لكنهما: قلت

  :وقال) . ١٥٠/ ٣ و ٣٤٣/ ٢( احلاكم أخرجه
  "!مسلم شرط على صحيح"

  :بقوله الذهيب ورده
  :اآلخر املوضع يف وقال". ضعفوه فقط، الترمذي له خرج مفضل: قلت"
  ".واه مفضل"

  :البخاري فيه قال فقد جداً؛ ضعيف: يعين: قلت
  :عدي ابن وقال". احلديث منكر"
  ".علي بن احلسن حديث: له رأيت ما أنكر"



٣٠٢ الردود الشنيعة

/ ٣٩٦" (عدي ابن كامل منتخب" يف ولفظه". امليزان" من نصه سقط: قلت
٢-١: (  

 اكشف: فقال الكتاب، يف وأنا اهللا عبد بن جابر أتاين: قال علي بن احلسن عن
 اهللا رسول أمرين: قال مث ببطين، بطنه فألصق بطين، عن له فكشفت بطنك، عن يل
  .السالم منه أقرئك أن - وسلم عليه اهللا صلى -

 أنكر إنه: عدي ابن قال الذي وهو الوضع، ظاهر موضوع عندي وهذا: قلت
  :بقوله الذهيب فتعقبه. له رأى ما

  "!وأنكر أنكر نوح سفينة وحديث"
  .ا يستشهد ال مما فمتابعته: قلت
  .خمتلط مدلس وهو ؛- السبيعي وهو - إسحاق أبا فوقه أن على

  :حبان ابن فيه قال بل ضعف، فيه املعتمر؛ بن وحنش
  ".الثقات حديث حديثه يشبه ال"

  .به حنش حدثه رجل عن إسحاق أيب عن إسرائيل طريق من الفسوي ورواه
 أخربين: قال القرشي هالل بن الكرمي عبد يرويه: ثالثاً طريقاً للحديث رأيت مث
  :الطفيل أبو حدثنا: املكي أسلم

 عرفين، فقد عرفين من أال: ينادي وهو الباب هذا على قائماً ذر أبا رأى أنه
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت ذر، أبو وأنا أال جندب، فأنا يعرفين مل ومن

  .فذكره...  يقول - وسلم
 ربيعة بن حممد بن العزيز عبد فريويه: اخلدري سعيد أيب حديث اوأم -٤

 عطية عن الصائغ سلمة أيب عن املقرىء محاد أيب بن الرمحن عبد حدثنا: الكاليب
  .عنه

  :وقال) . ١٧٠ ص" (الصغري" يف الطرباين أخرجه



٣٠٣ عىل أباطيل الشيعة

 بن حممد بن العزيز عبد به تفرد محاد، أيب ابن إال سلمة أيب عن يروه مل"
  ".ربيعة

  .ترمجه من أجد ومل: قلت
  .فوقه اللذان وكذا

  :اهليثمي وقال. ضعيف - العويف وهو - وعطية
  ".أعرفهم مل مجاعة وفيه ،"األوسط" و" الصغري" يف الطرباين رواه"
  .عنه عياش أيب بن أبان فريويه: أنس حديث وأما -٥

  ) .٩١/ ١٢( اخلطيب أخرجه
  .بالكذب متهم متروك هذا وأبان: قلت
 شديدة احلديث طرق أكثر أن البصري للناقد يتبني والتحقيق؛ التخريج وذا
  .مبجموعها احلديث يتقوى ال الضعف،

  

  ) .السحاب يف أقبل قد علي هذا( - ٢٦
  موضوع
 عن) ١٢٤ ص" (- وسلم عليه اهللا صلى - النيب أخالق" يف الشيخ أبو أخرجه

  :قال جده عن أبيه عن حممد بن جعفر عن اليسع ابن مسعدة
 عنه اهللا رضي علي فأقبل ؛- السحاب: هلا يقال - عمامة علياً اهللا رسول كسا

 علي: فقالوا هؤالء فحرفها. فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - فقال عليه، وهي
  !السحاب يف

  ) :٢٦/ ٢/ ٤" (التاريخ" يف البخاري قال هذا؛ مسعدة وآفته: قلت
  :الذهيب وقال". دهر منذ حديثه اوتركن حديثه، خرقنا بشيء، ليس: أمحد قال"
  ".داود أبو كذبه. هالك"



٣٠٤ الردود الشنيعة

: آخره يف قوله أن فيه ذكر لكنه أحدمها، هذا عليه؛ أنكر مما حديثني له ساق مث
  .أبيه عن جعفر قول من هو ؛...  هؤالء فحرفها
 والرد التنبيه: "كتابه يف الشافعي امللطي احلسني أبو الشيخ احلديث أورد وقد

-١٩ ص" (واعتقادهم وأصنافهم الرافضة ذكر باب" يف" والبدع واءاأله أهل على
  :عقبه فقال ؛) ٢٠

  ".تأويله غري على - هؤالء - فتأولوه"
  

 ومن ، توالين تواله فمن ، علي بوالية وصدقين يب آمن من أوصي(  - ٢٧
  ) . اهللا توىل فقد توالين

  جداً ضعيف
  

 أخربنا:  الطرباين طريق نم) ١/ ١٢٠/ ١٢" (التاريخ" يف عساكر ابن أخرجه
 بن عمرو أخربنا:  الوابشي طارق بن أمحد أخربنا:  شيبة أيب بن عثمان بن حممد
 عن عبيدة أيب أبيه عن ياسر بن عمار بن حممد بن عبيدة أيب بن حممد عن ثابت
  . مرفوعاً أبيه عن ياسر بن عمار بن حممد
 عن عياش ابن ربناأخ:  الضحاك بن الوهاب عبد عن أخرى طريق من روى مث
  . به عبيدة أيب عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد

  . به اهللا عبيد بن حممد حدثين:  هليعة ابن طريق ومن
.  الطرق هلذه الترمجة ولفظ.  به رافع أيب ابن عن آخرين طريقني من أخرجه مث
  : فهو ؛ الطرباين لفظ وأما

 ، والييت واليته فإن ؛ طالب أيب بن علي فليتول ؛ وصدقين يب آمن من"
  " .اهللا والية ووالييت



٣٠٥ عىل أباطيل الشيعة

 رواية من) ٢/ ٢٠٧/ ٢" (الكبري اجلامع" يف السيوطي أورده:  اللفظ وذا
 أوله يف زاد أنه إال ؛) ٢٥٧٦/ ١٥٥/ ٦" (الكرت" صاحب نقله وكذلك.  الطرباين

:  
  . منه سهو وهي..." !  اللهم"

 األول باللفظ إال احلديث هذا) ١٠٩-١٠٨/ ٩" (امع" يف اهليثمي يذكر ومل
  : بقوله اآلخر اللفظ إىل أشار ولكنه ، الترمجة لفظ ؛

  " !وثقوا وقد ؛ ضعفاء مجاعة فيهما أحسب ، بإسنادين الطرباين رواه"
 أورده ؛ جمهول وهو ، ياسر بن عمار بن حممد على اإلسنادين مدار:  وأقول

 وال جرحاً فيه يذكر ومل ، عنه دةعبي أيب ابنه رواية من) ٤٣/ ١/ ٤( حامت أيب ابن
  . تعديالً

.  اهولني توثيق يف قاعدته على ؛" الثقات" يف فذكره ؛ حبان ابن وأما
  " :التقريب" يف فقال ؛ احلافظ بتوثيقه يعتد مل ولذلك
  . املقدمة يف عليه نص كما ، احلديث فلني وإال ؛ املتابعة عند:  أي ؛" مقبول"

  . ترمجة له أجد مل ؛ يدةعب أيب بن حممد وحفيده
 ؛ احلديث متروك وهو ، داود أبو قال كما ؛ خبيث رافضي ثابت بن وعمرو

  : حبان ابن وقال.  النسائي قال كما
  " .األثبات عن املوضوعات يروي"

  . اجلمهور وضعفه
  . أعرفه مل ؛ الوابشي طارق بن وأمحد
  . ضعف فيه ؛ شيبة أيب بن وحممد
  . جداً ضعيف اإلسناد فهذا



٣٠٦ الردود الشنيعة

 ، جداً ضعيف وهو ، رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد على اآلخر اإلسناد ومدار
  : حديث صاحب وهو ، آفته فهو ؛ الكوفة شيعة من وهو

 جلهله ؛ الكوثري تلميذ حسنه الذي ؛ املوضوع..."  أحدكم أذن طنت إذا"
  ) .٢٦٣١( برقم بيانه تقدم كما ، الرجال وتراجم العلم ذا

  : حامت أبو قال ؛ الضحاك بن الوهاب وعبد
  " .كذاب"

 بن عمرو اإلسنادين فآفة ، السابق التخريج من يتبني كما ؛ به يتفرد مل لكن
  . وتشيعهما ضعفهما شدة مع عليهما مدارمها ألن ؛ رافع أيب وابن ثابت

 ، احلسني عبد الشيخ مذهبهما ابن:  هذا حديثهما إىل استروح ؛ ذلك ومع
 فيه فساقه ،) ٢٧ ص" (املراجعات" عليه الدال كتابه يف عهلتشي جداً املتعصب

 صح ما إال فيه يورد ال أنه يوهم مبا) ٥ ص( املقدمة يف نص بل ، املسلمات مساق
  : فقال ؛

  " !!الصحيحة بالسنن وعنيت"
 أخربنا:  الرمحن عبد بن سعيد بن حممد بن أمحد طريق من عساكر ابن روى مث

 خمتار أخربنا:  اهلمذاين محاد بن أمحد أخربنا:  ضيبال زياد بن يوسف بن يعقوب
  : بلفظ مرفوعاً طالب أيب بن علي عن أبيه عن التيمي حيان أيب عن التمار
  " .وجل عز اهللا توىل فقد ؛ توالين ومن ، توالين فقد ؛ علياً توىل من"

 وهو - هذا املختار وشرها ، بالعلل مسلسل جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  : البخاري قال ؛ - الكويف التمار التيمي افعن ابن

  " .احلديث منكر"
  : حبان ابن وقال.  حامت وأبو النسائي قال وكذا

  " .لذلك املتعمد أنه القلب إىل يسبق حىت ؛ املشاهري عن باملناكري يأيت كان"



٣٠٧ عىل أباطيل الشيعة

  : الذهيب قال ؛ اهلمذاين محاد بن وأمحد
  " .اللسان" يف قال وكذا" . ذا أعرف ال.  الدارقطين ضعفه"

  " .اللسان" يف انظره ؛ الدارقطين ضعفه الذي أنه الظاهر ؛ يوسف بن ويعقوب

 ينال ال العبد فإن ؛ فليحبه أحبين فمن ، اهللا بكتاب أميت أقضى علي(  - ٢٨
  ). السالم عليه علي حبب إال والييت

  التمام ذا منكر
 العباس بن علي ناب:  يعين - العباس عن) ٢/ ١٢٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

:  العطار خلف بن علي بن حممد أخربنا) : النسائي( بـ املعروف الفضل أنبأنا:  -
  . مرفوعاً عباس ابن عن أبيه عن قبيصة بن الرمحن عبد عن ، حذيفة أبو أخربنا

 بن موسى وامسه - حذيفة أيب غري منه أعرف مل ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
  : احلافظ قال ؛ - البصري النهدي مسعود
" املتابعات يف البخاري عند وحديثه...  يصحف وكان ، احلفظ سىيء صدوق"

.  
 تبعاً) ٥٧/ ٣" (التاريخ" يف اخلطيب وثقه ؛ العطار خلف بن علي بن وحممد

 ابن جتريح -" اللسان" يف احلافظ قال كما - عليهما وخفي!  منصور بن حملمد
 ، األشقر حسني ترمجة يف جرحه وإمنا ، ترمجة له يفرد مل أنه والسبب ، إياه عدي
  : فيه ؛ بإسناده عنه هذا العطار رواية من آخر حديثاً له ساق فقد

 لعنك - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت:  موسى أليب قال عماراً أن
  : عدي ابن فقال!  اجلمل ليلة

 ، احلديث منكر وهو ، عجائب الضرب هذا من هذا علي بن حممد عند"
  " .حسني من ال منه عندي فيه لبالءوا

  . ودونه فوقه ممن سلم إن ؛ أيضاً احلديث هذا يف البالء هو فلعله:  قلت



٣٠٨ الردود الشنيعة

 من شاهد له األول فطرفه وإال ؛ منه الثاين الطرف أجل من أوردته وإمنا
  ) .١٢٢٤" (الصحيحة" يف خرجتهما ؛ عنه طريقني من عمر ابن حديث

/ ١" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه:  عليه موقوفاً عمر حديث من آخر وشاهد
٦٥. (  

  : وقال) . ١٣٥/ ٣( احلاكم أخرجه:  موقوفاً مسعود ابن عن وثالث
  . الذهيب ووافقه" . لشيخني شرط على صحيح"

  ) .٢/ ١٦٦/ ١٢( عساكر ابن وأخرجهما
  . موقوفاً عباس ابن عن رابعاً شاهداً له وأخرج

 من قبلك أرسلنا من واسأل! ( حممد يا:  قالف ملك أتاين!  اهللا عبد يا(  - ٢٩
 ووالية واليتك على:  قال ؟ بعثوا ما على:  قلت:  قال ؟ بعثوا ما على) رسلنا
  ) . طالب أيب بن علي

  موضوع
 يف أره ومل - احلاكم طريق من) ٢/ ١٢٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

:  اهللا بدع بن خالد بن حممد أخربنا:  جابر بن علي عن بسنده -" مستدركه"
 اهللا عبد عن األسود عن إبراهيم عن سوقة بن حممد أخربنا:  فضيل بن حممد أخربنا

  : احلاكم وقال.  مرفوعاً
  " .خالد بن حممد عن جابر بن علي به تفرد"

  . أعرفه مل ؛ واألول:  قلت
  : معني ابن قال بل ؛ اتفاقاً ضعيف وهو ، الطحان الواسطي فهو ؛ اآلخر وأما

  " .كذاب ، سوء رجل"
  : فقال ؟ حامت أبو عنه وسئل

  : احلافظ قال" . عدل يدي على هو"



٣٠٩ عىل أباطيل الشيعة

 امسه شرطي امللوك لبعض كان ، للعرب مثل وهذا.  اهلالك من قرب:  معناه"
 قتيبة ابن ذكره.  غالباً الكه جزموا ؛ جناية جىن من إليه دفع فإذا ،) عدل(

  " .وغريه
 بإسناده) ٩٦ ص" (احلديث لومع معرفة" يف احلاكم عند احلديث رأيت مث
  . املتقدم
  
  
  

  ) . املتقني وإمام ، املسلمني بسيد مرحباً(  - ٣٠
  موضوع
/ ١٢" (التاريخ" يف عساكر ابن وعنه ،) ٦٦/ ١" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه

 بن علي حدثنا:  القصباين القاضي عمر بن أمحد بن عمر حدثنا) : ١/ ١٥٧
 إبراهيم حدثنا:  احلسني بن احلسن حدثنا:  حيىي بن أمحد حدثنا:  البجلي العباس

 اهللا رسول يل قال:  علي قال:  قال الشعيب عن أبيه عن إسحاق أيب بن يوسف بن
  : وزاد.  فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى -

 آتاين ما على تعاىل اهللا محدت:  قال ؟ شكرك من كان شيء فأي:  لعلي فقيل
  . أعطاين مما يزيدين وأن ، الينأو ما على الشكر وسألته ،

  العرين وهو - احلسني بن احلسن آفته ؛ جداً ضعيف مظلم إسناد وهذا:  قلت
  : حامت أبو قال ؛ متهم - الشيعي الكويف

  : عدي ابن وقال" . الشيعة رؤساء من وكان ، عندهم بصدوق يكن مل"
  : حبان ابن وقال" . الثقات حديث حديثه يشبه ال"
  " .املقلوبات ويروي ، بامللزقات ثباتاأل عن يأيت"



٣١٠ الردود الشنيعة

  . الشيخني رجال ثقات فوقه ومن
  . اآلن ترمجتهم أجد مل ؛ دونه من لكن
 وإمام املسلمني سيد فإن ؛ فيه اليت املبالغة:  احلديث هذا وضع يؤكد ومما
 فقط وحده - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول به يوصف أن يصح إمنا ؛ املتقني

 ، بالوضع احملققون العلماء - معناه يف مما وأمثاله - احلديث لىع حكم ولذلك. 
  . فراجعه ؛) ٣٥٣( احلديث يف تقدم كما

 وسيد ، املؤمنني أمري:  الباب هذا من عليك يدخل من أول!  أنس يا(  - ٣١
!  اللهم:  قلت:  أنس قال.  الوصيني وخامت ، احملجلني الغر وقائد ، املسلمني

 ؟ أنس يا هذا من:  فقال ، علي جاء إذ ؛ - وكتمته - نصاراأل من رجالً اجعله
 ، بوجهه وجهه عن ميسح جعل مث ، فاعتنقه مستبشراً فقام.  علي:  فقلت

 شيئاً صنعت رأيتك لقد!  اهللا رسول يا:  علي قال.  بوجهه علي عرق وميسح
 صويت وتسمعهم ، عين تؤدي وأنت ، مينعين وما:  قال! ؟ قبل من يب صنعت ما
  ! ) .؟ بعدي فيه اختلفوا ما هلم وتبني ،

  موضوع
/ ١٦١/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ٦٤-٦٣/ ١" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه

  حممد بن إبراهيم حدثنا:  شيبة أيب بن عثمان بن حممد طريق من) ٢
 بن القاسم عن حصرية بن احلارث عن عابس بن علي حدثنا:  ميمون ابن
  . مرفوعاً كرهفذ...  قال أنس عن جندب

  . به حمتج ثقة فيهم ليس ؛ جداً مظلم إسناد وهذا:  قلت
  . ترمجة له أجد مل ؛ جندب بن القاسم:  أوالً
  : حامت أبو قال ؛ توثيقه يف اختلفوا ، حمترق شيعي حصية بن احلارث:  ثانياً



٣١١ عىل أباطيل الشيعة

 احلافظ وقال" . حديثه لترك عنه روى الثوري أن لوال ؛ العتق الشيعة من هو"
  " :التقريب" يف

  " .بالرفض ورمي ، خيطىء صدوث"
 ابن وقال.  تضعيفه على متفق - األزرق الكويف وهو - عابس بن علي:  ثالثاً

  : حبان
  " .الترك فاستحق خطؤه فحش"

  : الذهيب قال ؛ ميمون بن حممد بن إبراهيم:  رابعاً
 شيبة أبو عنه روى.  عجيباً خرباً عابس بن علي عن روى ، الشيعة أجالد من"

  " .وغريه بكر أيب بن
  : تراجم سبع بعد قال فقد ؛ احلديث هذا العجيب باخلرب ويعين

..."  فامسعه ؛ موضوعاً حديثاً روى ، أعرفه ال ؛ ميمون بن حممد بن إبراهيم"
  . عنه شيبة أيب بن عثمان بن حممد طريق من ذكره مث

  : فقال عليه زاد أنه غري ؛ بالوضع احلديث على حكمه على احلافظ وأقره
 حبان ابن وذكره.  احلديث منكر إنه:  وقال ،" الضعفاء" يف األسدي وذكره"

  " .ثقة ليس:  الفضل أبو شيخنا وقال" . الثقات" يف
 يف احلافظ أشار لكن ، توثيقه يف خمتلف شيبة أيب بن عثمان بن حممد:  خامساً

 على فيه فالعهدة ؛ لكذ ثبت فإن ، غريه عنه رواه قد أنه حممد بن إبراهيم ترمجة
  : املتقدم الذهيب قول من ذلك أخذ احلافظ ولعل.  فوقه من

  " !!وغريه بكر أيب بن شيبة أبو عنه روى"
 فسبقه ، شيبة أيب بن جعفر أبو:  يقول أن أراد ولعله ، أعرفه مل هذا شيبة وأبو

  . بكر أيب بن شيبة أبو:  فكتب القلم



٣١٢ الردود الشنيعة

 أعلم واهللا.  احلديث هلذا الراوي شيبة أيب بن عثمان بن حممد هو:  جعفر وأبو
.  

 عابس بابن وأعله ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده قد احلديث رأيت مث
  : فقال!  فقط

 وجابر.  حنوه أنس عن الطفيل أيب عن اجلعفي جابر وتابعه ، بشيء ليس"
  " !كذبوه

 لذهيبا كالم ونقل ،) ١٨٦/ ١" (املصنوعة الآلىلء" يف السيوطي وأقره
  ! وأقرمها السابقني والعسقالين
  ) .٣٥٧/ ١" (الشريعة ترتيه" كتابه يف عراق ابن ذلك على وتبعه

  

 فقال! ؟ يل بينه!  رب يا:  فقلت.  علي يف عهداً إيل عهد تعاىل اهللا إن(  - ٣٢
 من ونور ، أوليائي وإمام ، اهلدى راية علياً إن:  فقال.  مسعت:  فقلت.  امسع: 

 أبغضين أبغضه ومن ، أحبين أحبه من.  املتقني ألزمتها اليت الكلمة وهو ، أطاعين
. (  

  موضوع
  سعيد بن عباد عن) ٦٧-٦٦/ ١" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه

 أيب بن صاحل حدثين:  البهلول أيب بن عثمان بن حممد حدثنا:  اجلعفي عباد ابن
 بزرة أيب عن اجلعفي سالم عن الثقفي األعشى عن الرازي املطهر أيب عن األسود
  : وزاد.  مرفوعاً
 اهللا عبد أنبأنا!  اهللا رسول يا:  فقال ، فبشرته ، علي فجاء.  بذلك فبشره"
:  قال.  يب أوىل فاهللا به بشرتين الذي يتم وإن ، فبذنيب يعذبين فإن ، قبضته ويف
 مث.  ذلك به فعلت قد:  اهللا فقال.  اإلميان ربيعه واجعل ، قلبه أجل!  اللهم:  قلت
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 يا:  فقلت.  أصحايب من أحداً به خيص مل بشيء البالء من سيخصه أنه إىل رفع إنه
  " .به ومبتلى مبتلى إنه ؛ سبق قد شيء هذا إن:  فقال! ؟ وصاحيب أخي!  رب

 ظاهرة عليه الوضع لوائح ؛ موضوع ومنت ، جداً مظلم إسناد وهذا:  قلت
 اجلرح كتب يف هلم ذكر ال ؛ نيعرفو ال جمهولون كلهم ورجاله ، كسوابقه
  : منهم اثنني سوى ؛ والتعديل

 ، عدي ابن سوى املتقدمني من فيه يتكلم مل ؛ األسود أيب بن صاحل:  األول
  ) :١/ ٢٠٠" (الكامل" يف فقال
  " .املعروف بذاك هو وليس ، النكرة بعض فيها ، باملستقيمة ليست أحاديثه"

  : - العسقالين وتبعه - الذهيب وقال
  " .واه"

  : وقال ؛ احلديث هذا الذهيب له ساق ؛ اجلعفي سعيد بن عباد:  واآلخر
  " .ظلمات والسند ، باطل"

  . العسقالين قال وكذا
 أيب بن اهللا عبيد بن حممد طريق من) ٢/ ١٢٨/ ١٢( عساكر ابن وأخرجه

 اهللا رسول قال:  قاال علي بن عمرو وعن جعفر أيب عن اهللا عبيد بن عون عن رافع
  ...". علي فجاء: " قوله دون ؛ فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى -

  : وقال.  عساكر ابن أخرجه
  " .مرسل هذا"

 تقدم كما ، متروك رافع أيب ابن فإن ؛ جداً واه - ذلك مع - وإسناده:  قلت
  ) .٤٨٨٢( احلديث حتت قريباً

  : اجلوزي ابن قال ؛ واحلديث
  " .جماهيل رواته وأكثر ، يصح ال حديث"
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  . بعده احلديث يف يأيت كما السيوطي نقله

 ؛ طالب أيب بن علي يف عهداً إيل عهد العاملني رب إن!  برزة أبا يا(  - ٣٣
  . أطاعين من مجيع ونور ، أوليائي وإمام ، اإلميان ومنار ، اهلدى راية إنه:  فقال
 يف يتراي وصاحب ، القيامة يوم غداً أميين طالب أيب بن علي!  برزة أبا يا
  ) . ريب رمحة خزائن مفاتيح علي ، القيامة

  موضوع
 أيب عن) ٦٦/ ١( نعيم وأبو ،) ٢/ ٤١٤" (الكامل" يف عدي ابن أخرجه

 عن عروة بن هشام عن أبيه عن سليمان بن معتمر حدثنا:  اهللا عبد بن الهز عمرو
  : قال مالك بن أنس حدثنا:  قال أبيه

 أمسع وأنا له فقال ، األسلمي برزة أيب إىل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بعثين
  : عدي ابن وقال.  فذكره... 

 عن التيمي سليمان ألن ؛ املنت منكر ، اإلسناد منكر وهو ، اإلسناد ذا باطل"
 بن هز وال.  هذا غري اإلسناد ذا أعرف ال ؛ أنس عن أبيه عن عروة بن هشام
 أعرف وال ، منه والبالء ، ناكريامل الثقات عن يروي ، يعرف ال جمهول اهللا عبد

 إبطاله عدي ابن عن نقل أن بعد - الذهيب وقال" . احلديث هذا غري لالهز
  : - للحديث

  " حيبه ال من اهللا فلعن ؛ وعلي ، املوضوعات أبرد من!  واهللا إي:  قلت"
 ابن كالم خبالصة وأعله ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده ؛ ثيواحلد

  . املتقدم عدي
 جزمه يف السابق الذهيب كالم ونقل ،) ١٨٨/ ١" (الآلىلء" يف السيوطي وأقره

  . املوضوعات أبرد من بأنه
  : وقال ؛ قبله الذي باحلديث اليت وهي ؛ أخرى طريقاً له ساق مث



٣١٥ عىل أباطيل الشيعة

 وأكثر ، يصح ال حديث هذا:  وقال ،" الواهيات" يف اجلوزي ابن أورده"
  " .جماهيل رواته

 املتقدم الذهيب قول نقال بأن أيداه بل ؛) ٣٥٩/ ١( اقعر وابن ، هو وأقره
  . إبطاله يف هناك

  

 بثالث علي يف إيل فأوحى ؛ وجل عز ريب إىل انتهيت ؛ يب أسري ليلة(  - ٣٤
  ) . احملجلني الغر وقائد ، املتقني وويل ، املسلمني سيد أنه: 

  موضوع
) ٢/ ١٣٧/ ١٢( عساكر وابن ،) ١/ ١٨٩" (الطيوريات" يف السلفي أخرجه

 حدثين:  األنصاري كثري أبو أخربنا:  الصرييف هالل أخربنا:  زياد بن جعفر عن
  . مرفوعاً زرارة بن أسعد بن اهللا عبد

  . وثقوه ولكنهم ، شيعي زياد بن جعفر ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
  " :الضعفاء" يف حبان ابن قال لكن

 يف ، بأشياء عنهم تفرد ؛ الثقات عن روى وإذا ، الضعفاء عن الرواية كثري"
  : الدارقطين وقال" . شيء منها القلب
  " .به يعترب"

 برواية) ٧٥/ ٢/ ٤( حامت أيب ابن ترمجه ، الصرييف أيوب ابن هو:  وهالل
  . تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ، فقط هذا جعفر

 عنه ي العبد مسلم بن إمساعيل رواية من ، األنصاري كثري أليب ترجم وكذلك
  . تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ،) ٤٢٩/ ٢/ ٤(

:  الكسائي حيىي بن زكريا أخربنا:  يعلى أيب طريق من عساكر ابن رواه مث
 بن اهللا عبد عن مقالص بن هالل عن زياد بن جعفر عن مزاحم بن نصر أخربنا



٣١٦ الردود الشنيعة

 لفظهو ،" أبيه عن: " اإلسناد يف فزاد ، مرفوعاً أبيه عن األنصاري زرارة بن أسعد
:  

 ذهب من فراش فيه ؛ لؤلؤ من قصر إىل يب انتهي ؛ السماء إىل يب عرج ملا"
  . احلديث..."  إيل فأوحي ، يتألأل

  : الذهيب قال ؛ مزاحم بن نصر ؛ مبرة واه إسناد وهذا
 وخطأ اضطراب حديثه يف ؛ شيعي:  العقيلي قال.  تركوه ، جلد رافضي"
  ...". كذاباً كان:  خيثمة أبو وقال.  كثري

  : معني ابن قال ؛ أيضاً شيعي الكسائي حيىي بن وزكريا
  " !فيها فيلقى بئر له حيفر أن يستأهل ، سوء بأحاديث حيدث ، سوء رجل"

  : والدارقطين النسائي وقال
  " .متروك"

 هالل حدثنا:  الرازي العالء بن حيىي أنبأ:  العقيلي احلصني بن عمرو وتابعهما
  . احلديث من األول الشطر دون ؛ أبيه عن:  وقال ، به محيد أيب ابن

 ) ١٣٨-١٣٧/ ٣( احلاكم وكذا ،) ١/ ١٣٨/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
  : وقال
  " !اإلسناد صحيح"

  : بقوله الذهيب ورده
  " .متروكان وشيخه وعمرو ، موضوعاً أحسبه:  قلت"

 و ٤٩ و ٤٠ و ٣٩( األرقام فانظر ، أحاديث عدة هلما مضى وقد:  قلت
  ) .٤٢٥ و ٣٨٢ و ٣٢١

 بن اهللا عبد عن محيد أيب بن هالل عن أخرى طريق من احلديث روي وقد
  ) .٣٥٣( برقم بيانه سبق كما ؛ أيضاً موضوع وهو.  به مرفوعاً اجلهين عكيم



٣١٧ عىل أباطيل الشيعة

 فيها وليس ، رأيت كما احلديث هذا إسناد يف الرواة اضطرب فقد ؛ وباجلملة
  : بيانه خامتة يف وقال" . صابةاإل" يف احلافظ بينه وقد ، احلجة به تقوم ما

  " .جداً منكر واملنت ، ضعفاء األسانيد هذه يف الرواة ومعظم"
  : قال أنه احلافظ عن) ٢/ ١٣٣/ ٢" (الكبري اجلامع" يف السيوطي ونقل

  : وقال" . ومنقطع جداً ضعيف"
 من موضوعاً يكون أن ويشبه ، جداً منكر حديث هذا:  كثري بن العماد وقال"
 ال ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول صفات هذه وإمنا ، الغالة يعةالش بعض

  " .علي صفات
  . آنفاً إليه املشار الرقم عند ؛ تيمية ابن عن حنوه ذكرت وقد:  قلت

 البن) ١/ ١٥٨/ ٢" (الكبري اجلامع" يف الترمجة حديث السيوطي عزا) : تنبيه(
  . أيضاً اكرعس ابن رواه أنه عليه فيستدرك!  وحده النجار

 أن بعد -) ١٦٩ ص" (املراجعات" كتابه يف الشيعي احلسني عبد قول وأما
  : -" الكرت" عن نقالً ؛ النجار البن عزاه

  " !!السنن أصحاب من وغريه"
 م واملراد ،" السنن" أصحاب من أحد يروه مل فإنه ؛ وزور كذب فهذا
 يفعل وإمنا!  ماجه ابن ، مذيالتر ، النسائي ، داود أبو" : األربعة السنن" أصحاب

  ! للحديث وتقوية ، للقراء تضليالً ذلك
 ليوهم ؛ آنفاً املذكور احلاكم وحديث احلديث هذا بني فرق أنه ذلك ومن

.  أسعد بن اهللا عبد على مداره ألن ؛ واحد حديث أما واحلقيقة!  حديثان أما
 من وبعضهم ، مسنده من لهجع فبعضهم ، فيه اختلفوا الرواة أن األمر يف ما غاية

  . املستعان واهللا.  رأيت كما صحيحة غري إليه كلها الطرق أن مع!  أبيه مسند
  



٣١٨ الردود الشنيعة

 عائشة فقالت.  - علياً:  يعين - العرب سيد يل فادع انطلق!  أنس يا(  - ٣٥
 سيد وعلي ، آدم ولد سيد أنا:  قال! ؟ العرب سيد ألست:  عنها اهللا رضي

! ؟ بعده تضلوا مل به متسكتم إن ما على أدلكم أال!  راألنصا يامعشر.  العرب
 ؛ لكراميت وأكرموه ، حبيب فأحبوه ؛ علي هذا:  قال!  اهللا رسول يا بلى:  قالوا
 وجل عز اهللا عن لكم قلت بالذي أمرين - وسلم عليه اهللا صلى - جربيل فإن
. (  

  موضوع
  يف نعيم وأبو ،) ٢/ ١٣٢/ ١" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 بن إبراهيم حدثنا:  شيبة أيب بن عثمان بن حممد عن) ٦٣/ ١" (احللية"
 عن ليلى أيب عن سليم أيب بن ليث عن الربيع بن قيس حدثنا:  الصيين إسحاق
  . مرفوعاً علي بن احلسن

  . ضعيفان وقيس ليث ؛ جداً مظلم إسناد وهذا:  قلت
  . قريباً تقدم كما ؛ شيبة أيب ابن وحنومها

  : الدارقطين قال ؛ مجيعاً منهم شر فهو ؛ الصيين ماوأ
  " .احلديث متروك"

 يف فقال ، احلديث إعالل يف عليه اهليثمي اقتصر - ضعفه لشدة - وكأنه
  ) :١٣٢/ ٩" (الزوائد جممع"

  " .متروك وهو ؛ الصيين إبراهيم بن إسحاق وفيه ، الطرباين رواه"
  : بلفظ عائشة حديث من بعضه وروي

  " .العرب سيد وعلي ، آدم ولد دسي أنا"
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 حفص أيب عن) ٢/ ١٣٨/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٢٤/ ٣( احلاكم أخرجه
.  عنها جبري بن سعيد عن بشر أيب عن عوانة أبو حدثنا:  الراسيب احلسن ابن عمر
  : احلاكم وقال
 ذلك ولوال ، صدوق أنه وأرجو ، احلسن بن عمر وفيه ؛ اإلسناد صحيح"

  " !الشيخني شرط على بصحته حلكمت
  : بقوله الذهيب ورده

  " .هذا وضع الذي هو أنه أظن:  قلت"
  : وقال ،" امليزان" يف أورده فقد ؛ جمهول ألنه وذلك:  قلت

  )" .العرب سيد علي: ( متنه باطل خبرب وأتى ، يعرف يكاد ال"
  . به عوانة أبو أخربنا:  احلماين احلميد عبد بن حيىي تابعه لكن

  . عنه طريقني من) ٢-١/ ١٣٨/ ١٢( كرعسا ابن أخرجه
 ، بغيضاً شيعياً كونه مع!  احلديث بسرقة وغريه أمحد امه ؛ احلماين لكن

  . الذهيب اإلمام قال كما
 عن أبيه عن عروة بن هشام عن علوان بن احلسني طريق من احلاكم أخرجه مث
  . به عائشة

  : بقوله الذهيب ورده
  " .علوان ابن وضعه:  قلت"
 عن القمي يعقوب أخربنا:  األشعري بالل أيب طريق من عساكر ابن اهرو مث
  : بلفظ مرفوعاً عائشة عن أبزى ابن عن املغرية أيب بن جعفر
 خامت أنا: " فقال! ؟ املسلمني سيد ألست:  فقلت" . املسلمني سيد هذا"
  " .العاملني رب ورسول ، النبيني

  : احلافظ قال ؛ ميالق هو:  هذا جعفر ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت



٣٢٠ الردود الشنيعة

  " .يهم صدوق"
  . القمي اهللا عبد ابن وهو ؛ يعقوب ومثله
  . احلاكم ولينه ، الدارقطين ضعفه ؛ األشعري بالل وأبو

/ ٤/ ١" (الفوائد" يف وهذا ، الشافعي بكر أيب طريق من عساكر ابن أخرجه مث
  : قال خالد أيب بن إمساعيل عن خليفة بن خلف طريق من) ٢

 سيد يا:  فقالت - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل نظرت ئشةعا أن بلغين
  : السالم عليه فقال!  العرب
" العرب شباب سيد وعلي ، العرب كهول سيد بكر وأبو ، آدم ولد سيد أنا"

.  
  . اآلخر يف اختلط وكان ؛ خليفة بن خلف فيه - انقطاعه مع - وهذا:  قلت

 موسى بن عمر رواية من ؛ فوعاًمر جابر حديث من شاهداً احلاكم له وذكر
  : الذهيب قال.  جابر عن الزبري أيب عن الوجيهي

  " .وضاع عمر:  قلت"
/ ١" (أصبهان أخبار" يف وهذا ، نعيم أيب طريق من عساكر ابن روى مث
 مرفوعاً اخلدري سعيد أيب عن العويف عطية عن فطر عن العوام بن عبيد عن) ٣٠٨
  : بلفظ
 رأسه عن الغبار ينفض من ألول وإنه ، العرب سيد ليوع ، آدم ولد سيد أنا"

  " .القيامة يوم
  . مدلس ضعيف العويف عطية ؛ منكر ضعيف وهذا:  قلت

  . ترمجة له أجد مل ؛ العوام بن وعبيد
  : - الترمجة حديث عقب - نصه ما مسوديت يف رأيت مث



٣٢١ عىل أباطيل الشيعة

 عوانة أيب عن له ذكر) أمحد اإلمام:  يعين( اهللا عبد أبا ومسعت:  األثرم وقال"
.  شديداً إنكاراً فأنكره! ؟) احلديث( عائشة عن جبري بن سعيد عن بشر أيب عن

!  رواه قد غريه فإذا ، عليه الناس فأنكره ؛ احلماين ابن رواه:  اهللا عبد أليب:  قلت
!  كتابه هكذا:  قال!  امللك عبد بن أمحد:  احلراين ذاك:  قلت ؟ من:  قال

 له قلت.  هذا يف يقول وهو مسعته:  قلت ؟ منه مسعته أنت : قال مث.  منه يتعجب
 حيدثنا ومل! ؟ احلماين رواه وقد علي تنكرون فما:  قال.  رواه قد احلماين ابن إن: 
  " .به

 يوم أقيده أن نسيت وكأنين ، مصدره بيان فيها وليس ، مسوديت يف ما انتهى
  ! فلرياجع ؛" قدامة البن املنتخب" أنه الظن وغالب ، منه نقلته

  

  ) . بعدي من فيه اختلفوا ما ألميت تبني أنت(  - ٣٦
  موضوع

 ابن معتمر حدثنا:  صرد بن ضرار نعيم أيب عن) ١٢٢/ ٣( احلاكم خرجه
 صلى - النيب أن:  مالك بن أنس عن احلسن عن يذكر أيب مسعت:  قال سليمان

  : وقال.  فذكره...  لعلي قال - وسلم عليه اهللا
  " !الشيخني طشر على صحيح"

  : بقوله الذهيب ورده
" . كذاب:  معني ابن قال.  ضرار وضع من - أعتقده فيما - هو بل:  قلت"
  : والنسائي ، البخاري وقال
  :أبيه عن) ٤٦٦-٤٦٥/ ١/ ٢( حامت أيب ابن وقال" . احلديث متروك"
 عليه اهللا صلى - النيب عن أنس عن احلسن عن أبيه عن معتمر عن حديثاً روى"

  " باحلديث املعرفة أها ينكرها ، الصحابة لبعض فضيلة يف - سلمو



٣٢٢ الردود الشنيعة

  : فيه قال فقد ؛ ذلك ومع.  احلديث هذا إىل يشري أنه والظاهر:  قلت
..."  روى ، به حيتج وال ، حديثه يكتب ، صدوق ، وفرائض قرآن صاحب"

!!  
 ، بالصدق يصفه مل منهم أحداً فإن ؛ األئمة جلمهور خمالفته من وهذا:  قلت

  : املتقدم بقوله البخاري اإلمام ذلك إىل ويشري! ؟ يكذبه معني وابن ذلك له وأىن
 اجلرح مراتب أردأ يف هو فيمن إال اإلمام يقوله ال هذا فإن ؛" احلديث متروك"
.  عليه إنكاره إىل منه إشارة احلديث هذا الذهيب له ساق وقد.  معلوم هو كما
  : - احلديث ذاه له ساق وقد - حبان ابن فيه وقال
 باجلرح عليه شهد ؛ السامع مسعها إذا حىت ، الثقات عن املقلوبات يروي"

  " .والوهن
 رواية من) ٢/ ٦١/ ٣" (الكبري اجلامع" يف السيوطي أورده ؛ واحلديث

  ! وحده الديلمي
 دون ، إياه احلاكم تصحيح ونقل ،) ١٧٢" (املراجعات" يف الشيعي عزاه وإليه

 دون صححه من كالم ينقل ، الشيعية أحاديثه يف عادته هي ماك ؛ له الذهيب نقد
  ! ضعفه من

  !؟ املسلمني وتوحيد الكلمة مجع يريد من يصنع أهكذا
  : على به يستدل بل ؛ ذلك على يقتصر وال

 عما اهللا تعاىل..." !!!  تعاىل اهللا من الرسول مبرتلة ، اهللا رسول من علياً أن"
  ! كبرياً علواً الظاملون يقول

 هذه نقل إىل يبادر الشيعي فترى ؛ التصحيح على احلاكم الذهيب وافق إذا وأما
  . اآليت احلديث يف تراه كما ؛ فيها ويغايل بل ، املوافقة
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 أطاع ومن.  اهللا عصى فقد عصاين ومن.  اهللا أطاع فقد أطاعين من(  - ٣٧
  ) . عصاين فقد علياً عصى ومن.  أطاعين فقد علياً

  ضعيف
 عن طرق من) ١/ ١٣٩/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٢١/ ٣( حلاكما أخرجه

 بن معاوية عن الفقيمي عمرو بن احلسن عن الصرييف بسام حدثنا:  يعلى بن حيىي
  : احلاكم وقال.  مرفوعاً ذر أيب عن ثعلبة بن معاوية
  ! الذهيب ووافقه" ! اإلسناد صحيح"

 كما! ؟ ضعيف - األسلمي وهو - يعلى بن وحيىي ؛ الصحة له أىن:  قلت
 تضعيفه على متفق شيعي وهو ،) ٨٩٢( برقم تقدم آخر حديث يف الذهيب به جزم
  . مثة بينته كما

 تأيت كما ، عدالته تعرف ال ؛ ثعلبة بن معاوية غري ؛ ثقات الرواة وسائر
  . بعده الذي احلديث يف ذلك إىل اإلشارة

  . تشيعه مع وثقوه وقد ، الكويف الصرييف اهللا عبد هوابن:  وبسام
 أيب حديث من وغريمها الشيخان أخرجه:  صحيح احلديث من األول والشطر

 عاصم أيب البن" السنة ختريج" ويف ،) ٣٩٤" (الغليل إرواء" يف خمرج وهو ، هريرة
)١٠٦٨-١٠٦٥. (  

 بن إبراهيم يرويه ؛ له أخرى طريق على وقفت فقد ؛ الثاين الشطر وأما
 بن عمر عن سعد بن عمر حدثنا:  زياد بن عباه أخربنا:  الكويف النهمي سليمان

  : بلفظ مرفوعاً الثقفي مرة بن يعلى جده عن أبيه عن الثقفي اهللا عبد
 فقد عصاين ومن ، عصاين فقد علياً عصى ومن ، أطاعين فقد علياً أطاع من"
  . احلديث..."  أحبين فقد علياً أحب ومن.  اهللا عصى
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/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ٢ /٢٣٩" (الكامل" يف عدي ابن أخرجه
  : عدي ابن وقال) ٢/ ١٢٨
 احلمال هارون بن موسى مسعت:  يقول عيسى بن حممد بن إبراهيم مسعت"
  : عدي ابن قال" . حديثه تركت ؛ الكويف زياد بن عباه:  يقول
 الشيعة يف الغالني من ، الكوفة أهل من وهو ، األسدي زياد بن عبادة:  وقيل"

  " .الفضائل يف مناكري يثأحاد وله ،
 أنه النيسابوريني احلفاظ أحد عن" اللسان" يف حجر ابن احلافظ ونقل:  قلت

  : قال
  : بقوله تعقبه مث" . كذبه على جممع"
  " .التشيع غري ؛ به بأس ال وعبادة ، مردود قول هذا"

  : أبيه عن) ٩٧/ ١/ ٣( حامت أيب ابن قول ويؤيده
  " .الصدق وحمله ، عنه أكتب ومل هأدركت ، الشيعة رؤساء من هو"

 الثقفي اهللا عبد بن عمر فإن ؛ دونه من أو ، فوقه ممن إما احلديث وآفة:  قلت
  : الوالد يف الذهيب قال ؛ ضعيفان وأباه
:  البخاري قال.  أيضاً ضعيف وهو ، عمر ابنه عنه روى.  واحد غري ضعفه"

  : حبان ابن وقال" . نظر فيه
 أدري وال ، روايته يف املناكري لكثرة ؛ انفرد إذا خبربه االحتجاج يعجبين ال"
  !" .؟ أيضاً واه فإنه ؛ عمر ابنه من أم منه أذلك

  . الدارقطين ضعفه ؛ النهمي سليمان بن وإبراهيم
 ؛" أبغضين فقد علياً أبغض ومن ، أحبين فقد علياً أحب من: " حديث وأما

  .) ١٢٩٩" (الصحيحة" يف خرجته ، صحيح حديث فهو
  : فقال ؛) ١٧٤ ص" (مراجعاته" يف احلديث هذا الشيعي ذكر) : تنبيه(
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 يف والذهيب ،" املستدرك" من الثالث اجلزء من) ١٢١( ص يف احلاكم أخرجه"
  " !!الشيخني شرط على بصحته منهما كل وصرح ،" تلخيصه" من الصفحة تلك

 نقلته لذيا قوهلما على يزيدا مل فإما ؛ عليهما مكشوف كذب وهذا:  قلت
  : آنفاً عنهما
  " !اإلسناد صحيح"

 آخر حديث إىل هذا احلديث من انتقل الشيعي نظر لعل:  أقول أن أود وكنت
 عمالً ؛ هذا وددت ،) ١٢١( الصفحة يف شرطهما على والذهيب احلاكم صححه

) للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا ال أن على قوم شنآن جيرمنكم وال: ( تعاىل بقوله
 على احلاكم صححه حديث املذكورة الصفحة يف يوجد ال أنه منه منعين ولكن ،

  !! الذهيب وال ، شرطهما
 بصره لعل:  فقلت ؛ حد أبعد إىل عنه االعتذار يف أتوسع أن أردت إنين بل
 واحدة صفحة تشكالن أختها مع أا اعتبار على ، قبلها اليت الصفحة إىل انتقل
 ، سهواً النقل عند األخرى إىل إحدامها من البصر انتقل فرمبا ؛ الكتاب فتح عند

 شرط على مصحح حديث أيضاً فيها ليس ، أختها كأمر أمرها وجدت ولكين
 املنصفون يقول فماذا!  عمداً وافتراه الشيعي اقترفه مما ذلك أن فتيقنت!  الشيخني

  !؟ املؤلف هذا مثل يف
  ) :٤٥ ص( حاشية يف قال ؛ هذه مثل أخرى فرية له وجدت مث
 عباس ابن عن" املستدرك" من) ٣( اجلزء من) ٤( صفحة يف احلاكم أخرج"
 بصحته احلاكم صرح وقد ، احلديث...  النيب ثوب ولبس نفسه علي شرى:  قال
 تلخيص( يف الذهيب بذلك واعترف ، خيرجاه مل وإن الشيخني شرط على

  )" !!املستدرك



٣٢٦ الردود الشنيعة

 قول إال جيد مل ؛ ملذكوراتا واحلديث واجلزء الصفحة إىل القارىء رجع وإذا
  : احلاكم
  : الذهيب وقول" ! خيرجاه ومل اإلسناد صحيح"
  " !صحيح"

 الصفحة فإن ؛ وعسى لعل:  بقول أيضاً احلديث هذا يف عنه لالعتذار جمال وال
 الشيخني شرط على مصحح آخر حديث فيهما ليس ؛ أيضاً تقابلها واليت املذكورة

.  
 الشيخني شرط على بأنه عليه احلكم من مينع ما اهذ عباس ابن إسناد يف إن مث

  . ميمون بن عمرو عن بلج أبو وهو أال ؛
  . الشيخني دون أربعة له أخرج ؛ سليم بن حيىي امسه:  هذا بلج فأبو
  : حامت أبو وقال!  أحد الستة من له خيرج مل ؛ حيىي بن كثري أيضاً وفيه

  " .الصدق حمله"
  : زرعة أبو وقال " .الثقات" يف حبان ابن وذكره

  : فقال األزدي وأما" . صدوق"
  " .مناكري عنده"
 فريتيه مثل هي ،) ٣٧٠٦( برقم املتقدم احلديث يف ثالثة فرية له وجدت مث

  . فراجعه ؛ السابقتني
  

 فارقين فقد!  علي يا فارقك ومن.  اهللا فارق فقد فارقين من!  علي يا(  - ٣٨
. (  

  منكر
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 عدي وابن ،) ٢٥٦٥/ ٢٠١/ ٣( والبزار ،) ١٢٤-١٢٣/ ٣( احلاكم أخرجه
 معاوية عن عوف أيب بن داود اجلحاف أيب عن) ١/ ١٣٩/ ١٢( عساكر وابن ،

  : احلاكم وقال.  مرفوعاً ذر أيب عن ثعلبة بن
  " !اإلسناد صحيح"

  : بقوله الذهيب ورده
  " .منكر بل:  قلت"

 أيب ابن أورده دوق ، هذا معاوية سوى ؛ به يتهم من إسناده يف ليس:  وأقول
  . تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ، اإلسناد ذا) ٣٧٨/ ١/ ٤( حامت

 هذا إىل أشار لكنه ،) ٣٣٣/ ١/ ٤" (تارخيه" يف البخاري صنع وكذلك
  . إسناده وساق احلديث

  ) !٤١٦/ ٥" (الثقات" يف حبان ابن وذكره
 فقد ؛ - مجاعة وثقه وإن - فإنه ؛ هذا داود هو به املتهم يكون أن وحيتمل

  : عدي ابن قال
  " .البيت أهل فضائل يف يرويه ما عامة ، شيعي ، به حيتج ممن عندي هو ليس"

  : وقال.  احلديث هذا له ساق مث ؛ الذهيب ذكره
  " .منكر هذا"
  

 وحبييب ، حبييب حبيبك ، اآلخرة يف سيد ، الدنيا يف سيد أنت!  علي يا(  -٣٩
  ) . بعدي أبغضك ملن والويل ، اهللا عدو دويوع ، عدوي وعدوك ، اهللا حبيب

  موضوع
/ ٤( واخلطيب ،) ١٢٨-١٢٧/ ٣( واحلاكم ،) ٢/ ٣٠٨( عدي ابن أخرجه

 األزهر أيب عن طرق من) ١/ ١٣٥-٢/ ١٣٤/ ١٢( عساكر وابن ،) ٤٢-٤١



٣٢٨ الردود الشنيعة

 عبد بن اهللا عبيد عن الزهري عن معمر أنبأ:  الرزاق عبد أخربنا:  األزهر بن أمحد
  : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن اهللا

  : احلاكم وقال.  فذكره...  فقال علي إىل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب نظر
 انفرد وإذا ، ثقة - بإمجاعهم - األزهر وأبو ، الشيخني شرط على صحيح"
  " !!صحيح أصلهم على فهو ؛ حبديث الثقة

  : بقوله الذهيب وتعقبه
 وإال ؛ الوضع من ببعيد ليس ، منكر فهو ؛ ثقات رواته كان وإن هذا:  قلت"
 معني وابن ألمحد به يتفوه أن جيسر ومل ، سراً الرزاق عبد به حدث شيء ألي

  " .ثقة األزهر وأبو ، إليه رحلوا الذين واخللق
 احلاكم رواه ما إىل سراً باحلديث الرزاق عبد بتحديث الذهيب يشري:  قلت

 أبا فسمعت:  الفضل أبو قال:  قال - أمت وسياقه - واخلطيب ، احلديث عقب
  : يقول األزهر أبا مسعت:  يقول حامت

 أبا يا:  يل فقال ، الطريق يف معه فكنت ، قريته إىل الرزاق عبد مع خرجت
   احلديث ذا فحدثين:  قال! ؟ غريك به حدثت ما حديثاً أفيدك!  األزهر
  : الق التستري زهري بن حيىي بن أمحد عن بسنده اخلطيب روى مث
 أخرب ؛ الفضائل يف الرزاق عبد عن حبديثه النيسابوري األزهر أبو حدث ملا

 معني بن حيىي قال إذ ؛ احلديث أهل مجاعة يف عنده هو فبينا ، بذلك معني بن حيىي
 فقام! ؟ احلديث ذا الرزاق عبد عن حدث الذي النيسابوري الكذاب هذا من: 
 ، بكذاب لست إنك أما:  وقال معني بن حيىي فتبسم ، أنا ذا هو:  فقال األزهر أبو

  " .احلديث هذا يف لغريك الذنب:  وقال.  سالمته من وتعجب
 قال فقد ؛ عليه توبع قد األزهر أبا أن ؛ هذا معني ابن قول ويؤيد:  قلت
  : اخلطيب
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 سفيان بن علي بن حممد عن النيسابوري محدون بن حممد رواه وقد:  قلت"
  " .روايته على توبع قد إذ ؛ عهدته من األزهر أبو فربىء ؛ الرزاق عبد عن النجار

 حمتج ثقة وكالمها ، معمر يف أو ، نفسه الرزاق عبد يف العلة فاحنصرت:  قلت
  : مطلقاً العلة ينفي ال هذا لكن ،" الصحيحني" يف ما

 روى فقد ؛ الشرقي حامد أبو:  فيه العلة وجه بني فقد ؛ ملعمر بالنسبة أما
  : عنه صحيح بسند اخلطيب
  : فقال ؟ هذا األزهر أيب حديث عن سئل أنه
 وكان ، رافضي أخ ابن له كان معمراً أن:  فيه والسبب ، باطل حديث هذا"
 يقدر ال مهيباً رجالً معمر وكان ، احلديث هذا عليه فأدخل ، كتبه من ميكنه معمر
  !" . معمر أخي بنا كتاب يف الرزاق عبد فسمعه ، واملراجعة السؤال يف أحد عليه

 البيت أهل فضائل يف معمر أحاديث يف واضحة علة - صح إن - فهذا:  قلت
 كالذهيب ؛ معمر ترمجة يف ذكره من أر مل ألنين ؛ ذلك صحة من شك يف ولكين ،

  . أعلم واهللا.  وغريمها والعسقالين
 ؛ أيضاً حجر وابن ، الشرقي حامد أيب عن ذلك حكى قد الذهيب رأيت مث
  : - وثقه أن بعد - الذهيب فقال ، األزهر أيب ترمجة يف لكن

 علي فضائل يف حديثاً معمر عن الرزاق عبد عن لروايته إال فيه يتكلموا ومل"
:  قلت) . قال مث ملخصاً كالمه فذكر( حامد أبو فقال ، باطل بأنه القلب يشهد
 بن ألمحد ؛ سراً إال األثر ذا حيدث جسر فما ، األمر يعرف الرزاق عبد وكان
  " .عهدته من األزهر أبو فربىء...  عن محدون بن حممد رواه فقد ؛ ولغريه األزهر

 تكلموا فقد ؛ ثقة كان وإن ألنه ؛ أقرب بن فإعالله ؛ الرزاق لعبد بالنسبة وأما
  : البخاري فقال ؛ كتابه دون حفظه من حتديثه يف

  : الدارقطين وقال" . أصح فهو كتابه من به حدث ما"
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  : حبان ابن وقال" . أحاديث يف معمر على خيطىء لكنه ، قةث"
 يف عدي ابن وقال" . فيه تشيع على ؛ حفظه من حدث إذا خيطىء ممن كان"
  : ترمجته آخر

 يف أحاديث روى وقد ، التشيع إىل نسبوه أم إال ؛ بأساً حبديثه يروا ومل"
 باب يف وأما ، به رموه ما أعظم فهذا ، الثقات من أحد عليه يوافقه ال مما الفضائل
 أهل فضائل يف أحاديث منه سبق قد أنه إال ؛ به بأس ال أنه أرجو فإين ؛ الصدق
  " :امليزان" من ترمجته يف الذهيب وقال" . مناكري ؛ آخرين ومثالب البيت
 عبد أن:  - ثقة وهو - األزهر بن أمحد حديث:  به أتى ما أوهى:  قلت"

 ، احلديث فساق:  قلت... ( معمر أنبأنا:  - هحفظ من خلوة - حدثه الرزاق
  ) .وقال

 النفس ففي ، آخره سوى ؛ صحيح فمعناه ؛ بصحيح ليس كونه ومع:  قلت
  : زاد حىت ا اكتفى وما!  منها

  " .أبغضك ملن والويل ، اهللا بغيض وبغيضك ، اهللا حبيب وحبيبك"
 من غض أو ، منه يغض ملن الويل بل ، فيه ريب ال هذا ؛ أبغضه ملن فالويل

  " .أمجعني عنهم اهللا رضي ، الشورى أهل من نظرائه كحب حيبه ومل ، رتبته
 ونقل ،) ٦١ ص" (املوضوعة األحاديث ذيل" يف السيوطي أورده ؛ واحلديث

  : قال مث ، املتقدم اخلطيب كالم
 صحيح ومعناه ، موضوع إنه:  وقال ،" الواهيات" يف اجلوزي ابن أورده وقد"

  " .ذلك يف فائدة ال إذ ؛ وضعه تكلف ملن فالويل:  قال ،
  ) .٣٩٨/ ١( عراق البن" الشريعة ترتيه" يف وكذا

 رواية من) ١٧٥ ص" (مراجعاته" يف احلديث هذا الشيعي أورد) : تنبيه(
  : وقال ؛ احلاكم
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  " !!الشيخني شرط على وصححه"
 ابن بني جرت اليت املناقشة نقل وإمنا ، عليه الذهيب رد - كعادته - ينقل ومل

  : األزهر ابن قول آخرها ويف ، احلاكم رواية من األزهر وأيب معني
 معني بن حيىي فصدقه ، لفظاً احلديث ذا - واهللا -) الرزاق عبد( فحدثين"

  " !إليه واعتذر
 بصحة التصديق يعين ال معني ابن تصديق أن هو:  عليه التنبيه أريد والذي

 عن األزهر أيب حتديث بصحة التصديق وإمنا ، يعيالش صنيع تومهه كما ؛ احلديث
  : بلفظ املتقدمة اخلطيب رواية ؛ هذا يؤكد والذي.  به الرزاق عبد

.  سالمته من وتعجب ، بكذاب لست إنك أما:  وقال ؛ معني بن حيىي فتبسم"
  " .احلديث هذا يف لغريك الذنب:  وقال

 ابن عند صحيح غري ثاحلدي أن يف صريح وهو ، قلته فيما نص فهذا:  قلت
  . معني

 ملا ؛ هذه اخلطيب رواية لنقل ؛ منصفاً ومتجرداً ، حقاً عاملاً الشيعي كان فلو
 كان إن عنه وألجاب ، ذاته احلديث من معني ابن ملوقف الواضح البيان من فيها
  ! هيهات وهيهات!  جواب لديه

  
  
  

 وكذب ضكأبغ ملن وويل.  فيك وصدق أحبك ملن طوىب!  علي يا(  - ٤٠
  ) . فيك

  باطل



٣٣٢ الردود الشنيعة

/ ٣( واحلاكم ،) ١٦٠٢/ ٣( يعلى وأبو ،) ١/ ٢٨٣( عدي ابن أخرجه
 وابن ،) ٢-١/ ١٧٠" (الطيوريات" يف والسلفي ،) ٧٢/ ٩( واخلطيب ،) ١٣٥

 قال احلزور بن علي عن الوراق حممد بن سعيد طريق من) ٢/ ١٣١/ ١٢( عساكر
  : احلاكم وقال.  مرفوعاً ياسر بن عمار مسعت:  يقول الثقفي مرمي أبا مسعت: 

  " !اإلسناد صحيح"
  : بقوله الذهيب ورده

 من) احلزور بن علي( ترمجة يف وقال" . متروكان وعلي سعيد بل:  قلت"
  " :امليزان"

  ) :احلزور( يف عدي ابن وقال" . باطل وهذا"
  " .بني حديثه على والضعف ، الكوفة متشيعة مجلة يف وهو"

  ) :١٣٢/ ٩( مياهليث قال ؛ واحلديث
  " .متروك وهو ؛ احلزور بن علي وفيه ، الطرباين رواه"
  

 وادياً الناس وسلك وادياً سلك قد علياً رأيت إن!  ياسر بن عمار يا(  - ٤١
  ) . هدى من خيرجك ولن ، ردى على يدلك لن فإنه ؛ علي مع فاسلك ؛ غريه

  موضوع
 حدثنا:  لرمحنا عبد بن املعلى عن) ٢/ ١٨٥/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  : قاال واألسود علقمة عن إبراهيم أخربنا:  األعمش مهران بن سليمان عن شريك
) قال وفيه ؛ قصة فذكر... ( صفني من منصرفه عند األنصاري أيوب أبا أتينا
  : وقال.  فذكره...  لعمار يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ومسعت

  " :التقريب" يف احلافظ وقال" . ديثاحل ذاهب ضعيف الرمحن عبد بن معلى"
  " .بالرفض رمي وقد ، بالوضع متهم"



٣٣٣ عىل أباطيل الشيعة

 عن للديلمي ؛) ١/ ٦٣/ ٣" (الكبري اجلامع" يف السيوطي عزاه ؛ واحلديث
  . أيوب وأيب ، ياسر بن عمار
  

  ) . سواء العدل يف علي وكف كفي(  - ٤٢
  موضوع
  )١/ ١٥٧-٢/ ١٥٦/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ٣٧/ ٥( اخلطيب أخرجه

:  وارة بن مسلم بن حممد حدثنا:  التمار صاحل بن حممد بن أمحد بكر أيب عن
 قال جنادة بن حبشي عن إسحاق أيب عن إسرائيل حدثنا:  رجاء بن اهللا عبد حدثنا

:  
 اهللا صلى - اهللا رسول عند له كانت من:  فقال ، بكر أيب عند جالساً كنت

 اهللا رسول إن!  اهللا رسول خليفة يا:  لفقا رجل فقام.  فليقم عدة - وسلم عليه
 إىل أرسلوا:  فقال:  قال.  متر من حثيات بثالث وعدين - وسلم عليه اهللا صلى -

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن يزعم هذا إن!  احلسن أبا يا:  فقال ؛ علي
 بكر أبو فقال.  فحثاها:  قال.  له فاحثها ، متر من حثيات ثالث له حيثي أن وعده

 على واحدة تزيد ال ، مترة ستني حثية كل يف فوجدوها ، فعدوها.  عدوها: 
 - اهللا رسول يل قال!  ورسوله اهللا صدق:  الصديق بكر أبو فقال:  قال.  األخرى

...  - املدينة نريد الغار من خارجان وحنن اهلجرة ليلة - - وسلم عليه اهللا صلى
  : عساكر ابن وقال.  فذكره
  " .التمار على عندي فيه احلمل"

 ومل ؛ ترمجته يف اخلطيب ذكره ، احلال جمهول هذا التمار ألن ؛ وذلك:  قلت
 يف الذهيب وأورده.  تعديالً وال جرحاً فيه حيك ومل ، اثنني راويني غري عنه يذكر

  : فقال ؛" امليزان"



٣٣٤ الردود الشنيعة

 اقهس مث ؛" آفته فهو ؛ موضوعاً خرباً فذكر...  وارة ابن حدثنا:  قال".. 
  . به اخلطيب إىل بإسناده

  " .اللسان" يف احلافظ وأقره
 يف اجلوزي البن) ١/ ١٠٧/ ٢" (الكبري اجلامع" يف السيوطي عزاه ؛ واحلديث

 أعلى وأوهلما سيما ال ؛ ذكرما اللذان املصدران وفاته!  بكر أيب عن" الواهيات"
  . اجلوزي ابن من طبقة

 ذكر مل أنه) : ١٧٧ ص" (اجعاتهمر" يف الشيعي احلسني عبد تدليس ومن
 - خرجه من يذكر مل ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل برفعه جمزوماً احلديث
 موضحاً" الكرت" على به أحال وإمنا ، الديلمي كان ولو يذكره فإنه ؛ - كعادته

  : فيه ألن ؛ خرجه من يذكر أن دون!  وصفحته وجزأه فيه رقمه
  )" !واهياتال( يف اجلوزي ابن أخرجه"

 الضعيفة لألحاديث استغالله عن للناس لكشف ؛ بذلك صرح لو أنه يعلم ألنه
  ! املستعان واهللا.  ملذهبه واالحتجاج كتابه تسويد يف - املوضوعة بل -

 حدثنا:  إبراهيم بن قاسم يرويه:  فلساً تساوي ال أخرى طريقاً للحديث إن مث
 عمر عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك حدثين:  املختط أمية أبو
  : يقول هريرة أبا مسعت:  قال الصديق بكر أبو حدثين:  قال اخلطاب ابن

  ... متر يديه وبني - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل جئت
 ، وسبعون ثالث والعدد ، واحدة ملرة ولكن ، التمر حثو قصة فذكر:  قلت

  : آخره ويف
!" ؟ سواء العدل يف طالب أيب بن علي ويد يدي أن علمت أما!  هريرة أبا يا"

.  



٣٣٥ عىل أباطيل الشيعة

 وقال) . ٢/ ١٥٦/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ٧٧-٧٦/ ٩( اخلطيب أخرجه
  : اخلطيب

" احلديث يضع وكان ، امللطي قاسم بروايته تفرد ، اإلسناد ذا باطل حديث"
.  

:  له قيل وإمنا ، اهللا عبد بن املبارك امسه:  املختط أمية أبو وشيخه:  قلت
 يف مبارك غري وهو ، مصرت ملا بطرسوس داراً اختط من أول ألنه ؛ املختط
  : الذهيب قال فقد ؛ الرواية
  " .مأمون وال بثقة ليس"

  . العسقالين احلافظ ووافقه

 فاختار األرض أهل إىل اطلع وجل عز اهللا أن ترضني أما!  فاطمة يا(  - ٤٣
  ! ) .؟ بعلك واآلخر ، أبوك أحدمها:  رجلني
  وضوعم

 ، األنصاري أيوب وأيب ، عباس بن اهللا وعبد ، هريرة أيب حديث من روي
  . يسار بن ومعقل ، اهلاليل وعلي
 الترمذي سفيان بن أمحد بن حممد بكر أبو فريويه ؛ هريرة أيب حديث أما -١

 صاحل أيب عن األعمش حدثنا:  األبار حفص أبو حدثنا:  يونس بن سريج حدثنا: 
  : لقا هريرة أيب عن

 طالب أيب بن علي من زوجتين!  اهللا رسول يا:  عنها اهللا رضي فاطمة قالت
  . فذكره...  فقال! ؟ له مال ال فقري وهو

 يف كما ؛ ومسلم البخاري شرط على وصححه ؛) ١٢٩/ ٣( احلاكم أخرجه
  : بقوله الذهيب تعقبه مث" !! املستدرك" من التصحيح سقط فقد ،" الذهيب تلخيص"

  " .سريج على موضوع بل:  قلت"



٣٣٦ الردود الشنيعة

 غري ؛ فوقه من وكذلك ، الشيخني رجال من ثقة سرجياً ألن ؛ وذلك:  قلت
  . ثقة وهو ؛ - الرمحن عبد بن عمر وامسه - األبار حفص أيب

 هذا الترمذي بكر أبو به فاملتهم ؛ املوضوع احلديث هذا مثل حيتمل ال فأحدهم
.  

  : وقال ؛" امليزان" يف الذهيب جزم وبذلك
  " .الباهلي لهولع"

  : قال أنه إال ؛" اللسان" يف احلافظ ووافقه
  " .الباهلي غري بأنه احلسيين وجزم"
 عبد أخربنا:  قال احلجاج بن إبراهيم فريويه ؛ عباس ابن حديث وأما -٢
  . به عنه جماهد عن جنيح أيب ابن عن معمر عن الرزاق

" التاريخ" يف خلطيبوا ،) ٢/ ١١١/ ٣"  (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه
  : اخلطيب وقال) . ١/ ٩٢-٢/ ٩١/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٩٦-١٩٥/ ٤(

.  عباس ابن عن جماهد عن جنيح أيب بن اهللا عبد رواية من غريب حديث"
 الرزاق عبد عنه بروايته تفرد ، جنيح أيب ابن عن راشد بن معمر حديث من وغريب

  " .واحد غري الرزاق عبد عن رواه وقد ،
  : الذهيب قال ؛ هذا احلجاج بن وإبراهيم:  قلت

 ، بالنيلي وال )١( بالسامي هو وما ، باطل رواه الذي واخلرب ، يعرف ال نكرة"
  " .صدوقان ذانك

  . منه طبقة أقدم ومها:  قلت

                                                        

   حتريف وهو!  باملعجمة"  اللسان"  و"  امليزان"  يف عووق.  باملهملة )١(



٣٣٧ عىل أباطيل الشيعة

  : وقال ، احلديث هذا له ساق مث
  " .الرزاق عبد عن - اهللكى أحد - صاحل بن السالم عبد تابعه" 

  " .اللسان" يف ظاحلاف وأقره
 عدي ابن وكذا ، املذكورون الثالثة أخرجها ؛ صاحل بن السالم عبد ومتابعة

  ) .١/ ٣٠٩" (الكامل" من الرزاق عبد ترمجة يف
  . به الرزاق عبد حدثنا:  اهلشيمي يزيد بن اهللا عبد بن أمحد وتابعه
  . عساكر ابن وعنه ، اخلطيب أخرجه

 وقد ،..."  العلم مدينة أنبأنا: " يثحد رواة من هو هذا واهلشيمي:  قلت
  . فراجعه ؛ كذاب وأنه ،) ٢٩٥٥( برقم هناك حاله بيان مضى
 بن حممد أخربنا:  قال التستري عثمان بن احلسن حدثنا:  عدي ابن قال مث
  : وقال.  حنوه بإسناده الرزاق عبد أخربنا:  البخاري سهل
 ليس هذا عثمان وابن.  الرزاق عبد عن اهلروي الصلت بأيب يعرف وهذا"
  " !البخاري عن حدثناه الذي بذاك

 هذا للتستري عقد وقد!  الناسخ من لعله غموض كالمه آخر ويف!  قال كذا
  ) :١/ ٩٤-٢/ ٩٣( فيه قال ؛ خاصة ترمجة
 ؟ عنه األهوازي ان عبد سألت ، الناس حديث ويسرق ، احلديث يضع كان"
  " .كذاب:  فقال

) ٢٩٥٥( برقم آنفاً إليه املشار احلديث صاحب وهو ، أيضاً متهم الصلت وأبو
  . عليه الكالم إعادة عن فأغىن ؛

 ابن عن تقدم كما ؛ يعرف به فإنه ؛ منه احلديث هذا سرق التستري ولعل
  . عدي

  . الرزاق عبد عن ثقة يروه مل احلديث أن ؛ القول ومجلة



٣٣٨ الردود الشنيعة

 أن حتمالا وهي ، صحته يف تقدح أخرى علة فيه لبقي ؛ عنه ثبت أنه ولو
 كان فإنه ؛ معمر كتب يف معمر أخي ابن أدخله مما أيضاً احلديث هذا يكون

 ،) ٤٨٩٤( احلديث يف الشرقي حامد أيب عن أمره حكاية تقدم كما ، رافضياً
  . فراجعه
" املوضوعة األحاديث ذيل" يف السيوطي فأورده ؛ أيوب أيب حديث وأما -٣

 الطرباين رواية من -) ٣٩٦ ص" (شريعةال ترتيه" يف عراق ابن وتبعه -) ٥٨ ص(
 عنه ربعي بن  عباية عن األعمش عن الربيع بن قيس حدثنا:  األشقر حسني عن

  : وزاد ، به مرفوعاً
  : السيوطي وقال" . وصياً واختذته ، فأنكحته ، إيل فأوحي"
 قال ؛ ربعي بن وعباية.  به حيتج ال الربيع بن وقيس.  متهم األشقر حسني"

  " .ملحد غال شيعي:  العقيلي
 ص" (املوضوعة ذيل" يف أيضاً السيوطي فأورده ؛ اهلاليل علي حديث وأما -٤

 أيضاً الطرباين رواية من -) ٤٠٤-٤٠٣ ص" (الترتيه" يف عراق ابن وتبعه -) ٦٥
 عن اهلاليل علي بن علي عن عيينة بن سفيان حدثنا:  حبيب بن اهليثم طريق من -

  : قال أبيه
 ؛ فيها قبض اليت شكاته يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا لرسو على دخلت

 اهللا صلى - اهللا رسول فرفع ، صوا ارتفع حىت فبكت ، رأسه عند فاطمة فإذا
  : فقال ؛ إليها طرفه - وسلم عليه

!  بعدك من الضيعة أخشى:  قالت!" . ؟ يبكيك الذي ما!  فاطمة حبيبيت يا"
  : فقال



٣٣٩ عىل أباطيل الشيعة

 اطالعة األرض أهل إىل اطلع وتعاىل تبارك اهللا نأ علمت أما!  حبيبيت يا"
 واحلسني احلسن ذكر وفيه ، أيوب أيب حديث حنو احلديث..."  أباك منها فاختار

  : عراق وابن السيوطي وقال.  واملهدي
  " .احلديث ذا املتهم هو حبيب بن واهليثم.  موضوع هذا:  الذهيب قال"

" اللسان" يف احلافظ فتعقبه.  امليزانط" من اهليثم ترمجة يف الذهيب ذكره:  قلت
  : بقوله
  )" !الثقات( من الرابعة الطبقة يف حبان ابن ذكره ؛ املذكور حبيب بن واهليثم"

 العلم أهل عند مشهور معروف اهولني توثيق يف حبان ابن تساهل:  وأقول
 فإين ؛ اليلاهل علي بن علي وهو ، فوقه ممن فالعلة ؛ ثقة أنه ثبت فإن ، الشأن ذا
  . ذكره من أجد مل

" اإلصابة" يف احلافظ أورده فقد ؛ احلديث هذا يف إال معروف غري نفسه وأبوه
  : قال مث ، -" الكبري" يف:  يعين - أيضاً الطرباين رواية من احلديث هلذا

  " .اإلسناد ذا إال يروى ال إنه:  وقال" األوسط" يف وأخرجه"
 عنه نافع أيب بن نافع عن ، طهمان بن خالد فريويه ؛ معقل حديث وأما -٥

  : قال
  : فقال ؛ يوم ذات - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وضأت

 متوكئاً فقام ؛ نعم:  فقلت!" . ؟ تعودها عنها اهللا رضي فاطمة يف لك هل"
  : فقال ، علي

 علي يكن مل فكأنه:  قال" . لك أجرها ويكون ، غريك ثقلها سيحمل إنه أما"
  : هلا فقال ، السالم عليها فاطمة على دخلنا حىت ، شيء
  " .؟ جتدينك كيف"



٣٤٠ الردود الشنيعة

 عبد أبو قال - سقمي وطال ، فاقيت واشتدت ، حزين اشتد لقد واللخ:  قالت
 قال - احلديث هذا يف يده خبط أيب كتاب يف وجدت) : أمحد اإلمام ابن( الرمحن

:  
 حلماً وأعظمهم ، علماً وأكثرهم ، سلماً أميت أقدم زوجتك أين ترضني أوما"

  !" .؟
  ) .١/ ٨٩/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ٢٦/ ٥( أمحد أخرجه

 فضعفه ؛ طهمان بن خالد غري ؛ ثقات رجاله ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  : معني ابن وقال.  األكثرون

  " .ثقة ذلك قبل وكان ، سنني بعشر موته قبل خلط ضعيف"
  

  ] ) .بعدي[ املهتدون يهتدي!  علي يا بك ، اهلادي وعلي ، املنذر أنا(  - ٤٤
  موضوع
-٣١٠/ ١( والديلمي ،) ٧٢/ ١٣" (تفسريه" يف الطربي جرير ابن أخرجه

 بن احلسن طريق من) ١/ ١٥٤/ ١٢( عساكر وابن ،) الفردوس زهر -٣١١
 جبري بن سعيد عن السائب بن عطاء عن مسلم بن معاذ أخربنا:  األنصاري احلسني

  : قال عباس ابن عن
 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال ؛) هاد قوم ولكل منذر أنت إمنا( نزلت امل
  . فذكره... 

  : علل ثالث وله ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
  . السائب بن عطاء اختالط:  األوىل
  : ترمجته يف الذهيب قال ؛ مسلم بن معاذ:  الثانية



٣٤١ عىل أباطيل الشيعة

 السائب بن ءعطا عن وله.  جمهول ؛ السمط بن شرحبيل عن روى.  جمهول"
  )" .احلسني بن احلسن( يف سقناه باطل خرب

 وقد ، متهم وهو ؛ - العرين وهو - األنصاري احلسني بن احلسن:  الثالثة
  . لإلعادة داعي فال ؛) ٤٨٨٥( احلديث حتت فيه األئمة أقوال من شيء تقدم

 األعرايب ابن رواية من مناكريه من احلديث هذا ترمجته يف الذهيب ساق وقد
  : وقال.  عنه إسنادهب

  " .منه اآلفة فلعل ، نكرة ومعاذ"
  " .اللسان" يف احلافظ وأقره
  ) :منار -٤٩٩/ ٤" (تفسريه" يف كثري ابن احلافظ وقال

  " .شديدة نكارة فيه احلديث وهذا"
  ) .٦٦/ ٣" (القدير فتح" يف الشوكاين وأقره

  ) !٤٢٧/ ٣" (تفسريه" يف الشيعي الطربسي عنه وسكت
 بن منصور حدثنا:  األشقر حسن بن حسني رواه:  موقوفاً روي قدو:  قلت

 عن األسدي اهللا عبد بن عباد عن عمرو بن املنهال عن األعمش عن األسود أيب
  : علي قال ؛) هاد قوم ولكل منذر أنت إمنا: ( علي

  . اهلادي وأنا ، املنذر - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 عبد عن) ١/ ١٥٤/ ١٢( عساكر وابن ، )١٣٠-١٢٩/ ٣( احلاكم أخرجه

  : احلاكم وقال.  عنه احلارثي منصور بن حممد ابن الرمحن
  " !اإلسناد صحيح"

  : بقوله الذهيب ورده
  " .واضعه اهللا قبح ، كذب بل:  قلت"



٣٤٢ الردود الشنيعة

 كما متروك فإنه ؛ األشقر حسني - عندي - وهو ، واضعه يسم ومل:  قلت
 يف هذا بعد حديث يف - فيه الذهيب قال وقد) . ٣٥٨( احلديث حتت بيانه تقدم

  : -" التلخيص"
  " .عدي ابن امه وقد.  وثق األشقر:  قلت"

  : عدي ابن قال - عنه الراوي - واحلارثي
  : وغريه الدارقطين وقال" . عليها يتابع مل بأشياء حدث"
  " .بالقوي ليس"

 ؛ اآلية فذكر ... قوله يف علي عن رواه خري عبد أن:  احلديث نكارة يؤيد ومما
  : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال

  " .هاشم بين من رجل:  واهلادي املنذر"
 ابن طريقه ومن ،) ١٢٦/ ١" (املسند زوائد" يف أمحد بن اهللا عبد أخرجه

  . عنه السدي عن زياد بن مطلب حدثنا:  شيبة أيب بن عثمان حدثين:  عساكر
  . ثقات رجاله ، صحيح إسناد وهذا

 بن العز أبو أخربنا:  قال ؛ فأفسده اهللا عبد طريق غري من عساكر ابن رواه قدو
:  احلريب حممد بن عمر بن علي أنبأنا:  اهللا عبد بن طاهر الطيب أبو أنبأنا:  كادش

 خمتصراً فساقه...  شيبة أيب بن عثمان أخربنا:  اجلبار عبد بن احلسن بن أمحد أنبأنا
  : بلفظ
  " .علي واهلادي"

 بن أمحد وامسه - كادش بن العز أيب من ولعله ، منكر االختصار ذا ووه
  : النجار ابن قال فقد ؛ عساكر ابن شيخ - اهللا عبيد
  " .مقال فيه ولألئمة ، مبثله حيتج ال ، كذاباً خملطاً كان"



٣٤٣ عىل أباطيل الشيعة

 ومخسني ست" : "اللسان" يف ووقع.  مئة ومخس وعشرين ست سنة وتويف
  " .الشذرات" من حوالتصحي ، خطأ وهو..." ! 

 - شئت إن - فراجعه ، يسري ولكنه ؛ أيضاً كالم فيه ؛ احلريب عمر بن وعلي
  " .اللسان" يف

 مطهر ابن إمامهم فهذا ، كتبهم يف ويتداولونه ؛ الشيعة به تلهج مما واحلديث
-٨١ ص" (اإلمامة إثبات يف الكرامة منهاج" أمساه الذي كتابه يف أورده قد احللي
  : قال ؛" الفردوس" رواية من) سامل رشاد حممد الدكتور حتقيق -٨٢

  " !!له والوالية اإلمامة ثبوت يف صريح وهو ، نعيم أبو وحنوه"
" األسرار كشف" يف اخلميين مث ،) ٥٥ ص" (مراجعاته" يف احلسني عبد وقلده

  : قال أنه واالفتراء الكذب يف عليهما وزاد ؛) ١٦١ ص(
  " !السنة أهل دعن أحاديث سبعة ذلك يف وردت"
  ! هريرة أيب إىل احلموي إبراهيم أسنده أنه زعم واحداً حديثاً إال يذكر مل مث

!  يدري نفسه احلميين أظن وال ، أدري ال واهللا ؟ هذا احلموي إبراهيم فمن
 ، احلموي سليمان بن إبراهيم يكون أن فيحتمل ؛ السنة أهل من أنه قوله صح فإن

" األعالم"و ،" البهية الفوائد"و ،" الذهب شذرات"و ،" الكامنة الدرر" يف املترجم
 فإن ،) هـ ٧٣٢( سنة املتوىف احلنفية علماء من فهو ؛ هو يكن فإن ، للزركلي

 الكتاب يذكر مل فإنه ؛ إليه عزوه يف صادقاً وكان ، اخلميين عناه الذي هو كان
  : عنه فقوله.  فيه احلديث أسند الذي
 فبينه ، الثامن القرن يف كان من يسند كيف إذ ؛ مكشوف كذب" ! أسند"
  !؟ مفاوز هريرة أيب وبني

! ؟ الرواة الكثري النازل اإلسناد هذا مثل قيمة فما ؛ فعالً أسنده أنه فرضنا ولو
  ! الشريف العلم ذا العارفني عند معلوم هو كما ؛ علة من يسلم ما قل مثله فإن



٣٤٤ الردود الشنيعة

 يتعلقون كالغرقى أم ؛ الشيعة ؤالءه عن تقدم مما وحنوه العزو هذا من والعربة
 عدة اآلية هذه تفسري يف" املنثور الدر" يف السيوطي ساق فلقد!  القمر خبيوط ولو

  ! هريرة أيب عن اخلميين حديث فيها وليس ؛ روايات
 من فيه ما عرفت فقد ؛ احللي املطهر ابن به احتج الذي عباس ابن حديث وأما

  !؟ جمتمعة ا فكيف ؛ طالنهب على بعضها تدل اليت ، العلل
 احلديث بطالن من لتتأكد ؛ احللي على تيمية ابن اإلسالم شيخ رد اآلن فامسع

  ) :٣٨/ ٤( - اهللا رمحه - قال ؛ وضالهلم الشيعة وجهل ،
  : وجوه من واجلواب"

 وكتاب ، به االحتجاج جيوز فال ؛ صحته على دليل يقم مل هذا أن:  أحدها
 كونه جمرد أن على العلم أهل أمجع ، كثرية موضوعات هفي للديلمي" الفردوس"

  . الصحة على تدل ال نعيم أيب رواية وكذلك ، احلديث صحة على يدل ال رواه
 تكذيبه فيجب ، باحلديث العلم أهل باتفاق موضوع كذب هذا أن:  الثاين

  ..." . ورده
 كلها لسقتها الكالم يطول أن ولوال ؛ تسعة وهي ؛ الوجوه بقية ذكر مث

  : قوله منها ؛ ألمهيتها
 من اهتدى من كل أن ظاهره ؛" املهتدون يهتدي بك: " قوله أن:  اخلامس"

 وسلم عليه اهللا صلى - بالنيب آمن قد فإنه ؛ بني كذب وهذا!  اهتدى فبه حممد أمة
 وأكثر ، واحدة كلمة علي من يسمعوا ومل ؛ اجلنة ودخلوا به واهتدوا كثري خلق -

 ، شيء يف بعلي يهتدوا مل به واهتدوا - وسلم عليه اهللا صلى - بالنيب آمنوا الذين
 وغريهم الصحابة من سكنها مبن الناس واهتدى وآمن األمصار فتحت ملا وكذلك

 بك:  يقال أن جيوز فكيف ، شيئاً علي من يسمعوا مل املسلمني مجاهري كان ؛
  !" .؟ املهتدون يهتدي



٣٤٥ عىل أباطيل الشيعة

 النيب ا املقصود أن:  اآلية تفسري يف حيحالص أن ؛ السادس الوجه يف ذكر مث
 ؛ فباطل بعلي تفسريه وأما.  اهلادي وهو النذير فهو ؛ - وسلم عليه اهللا صلى -

 هادي غري هؤالء هادي يكون أن يقتضي وهذا ؛) هاد قوم ولكل: ( قال ألنه
  !؟ واآلخرين األولني من قوم لكل هادياً علي جيعل فكيف ، اهلداة فتتعدد ، هؤالء
   

  ) . القيامة يوم أميت على حجة) علياً:  يعين( وهذا أنا(  - ٤٥
  موضوع
 أيب ابن مطر عن) ٢/ ١٣٩/ ١٢( عساكر وابن ،) ٨٨/ ٢( اخلطيب أخرجه

  : قال مالك بن أنس عن ، مطر
...  فقال ، مقبالً علياً فرأى ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عند كنت

  : عساكر ابن وقال.  فذكره
  " .احلديث منكر ؛ األسكاف هو:  رمط"

 ،" امليزان" يف كما ؛ والنسائي ، حامت وأبو ، البخاري فيه قال وكذا:  قلت
  : وقال ؛ حديثني الذهيب له وساق
  : وقال ، احلديث هذا له ساق مث" . موضوعان كالمها:  قلت"
  " .أيضاً باطل وهذا"

 رواية من) ١٧٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورده مما واحلديث:  قلت
  : قائالً به حمتجاً بل ، كعادته عليه ساكتاً ، فقط اخلطيب

 األمر وصاحب ، عهده ويل أنه لوال ؟ كالنيب حجة احلسن أبو يكون ومباذا"
  !" .؟ بعده من

 الذهيب النقاد اإلمام بشهادة باطل فاحلديث ؛ انقش مث العرش أثبت:  له فيقال
 احلديث ذا حيتج باله فما ؛ شيعياً تهبصف عنده حجة ليس هذا كان فإن ،



٣٤٦ الردود الشنيعة

! ؟ السنة أهل عند حجة األئمة من وأمثاله وهو ، السنة أهل على أمثاله وعشرات
 صحيح هو مبا إال صحيح هو مبا إال حيتج ال بأنه ليومههم إنه بل ؛ فقط هذا وليس

  ! املستعان فاهللا.  يكذبه والواقع ، عندهم
  

 أخو علي ، اهللا رسول حممد ، اهللا إال إله ال:  اجلنة باب على مكتوب(  -٤٦
  )  عام بألفي واألرض السماوات ختلق أن قبل ؛ اهللا رسول

  موضوع
 وعن ،) ٣٨٧/ ٧( اخلطيب وعنه ،) ٢٥٦/ ٧" (احللية" يف نعيم أبو أخرجه

 ، - الطرباين:  منهم ؛ مجاعة عن أخرجه -) ٢/ ٧٠/ ١٢( عساكر ابن هذا
:  قالوا) ٢/ ١٤٧/ ١٢( عساكر ابن وعنه ،) ٩ ص" (الضعفاء" يف والعقيلي

:  سامل بن حيىي حدثنا:  حيىي بن زكريا حدثنا:  شيبة أيب بن عثمان بن حممد حدثنا
 حدثنا:  - احلسن على يفضل وكان - صاحل بن حسن عم ابن أشعث حدثنا
  : نعيم أبو وقال.  مرفوعاً جابر عن عطية عن مسعر
  " .مسعر عن رمحة بن وكادح أشعث به تفرد"

  : العقيلي وقال:  قلت
 وحيىي الكسائي وزكريا.  احلديث يضبط ممن ليس ؛ مذهب له كان أشعث"

  " !األسانيد يف أشعث بدون ليسا ؛ سامل ابن
  : - العقيلي عن نقالً -" اللسان" ويف" ! األسانيد يف: " األصل كذا

  . عنه عساكر ابن يف ملا ملطابقته ؛ الصواب وهو" . املذهب هذا يف"
 عن الراوي سامل بن حيىي غري وهو ، الدارقطين ضعفه ؛ كويف سامل بن وحيىي

 يف احلافظ استظهره الذي وهو ، ترى كما عنه الطبقة متأخر ألنه ؛ عمر ابن
  " .اللسان"



٣٤٧ عىل أباطيل الشيعة

  " .الثقات" يف حبان ابن ذكره الراوي وهذا
 احلديث حتت ذكره تقدم كما ، متروك شيعي الكسائي حيىي بن وزكريا

  . احلديث هذا آفة فهو ؛) ٤٨٨٩(
  . شيخه من فالعلة ، وثق وقد ؛ تقدم كما فيه خمتلف شيبة أيب وابن
 من ترمجته يف عدي ابن أخرجها فقد ؛ نعيم أبو ذكرها اليت كادح متابعة وأما

 بن مسعر عن) ٢/ ٧١/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ١/ ٣٣٩" (الكامل"
  : بلفظ كدام
  : قوله دون ؛ احلديث..."  نةاجل باب على رأيت"
  : عدي ابن وقال..." .  ختلق أن قبل"
 وال أسانيده يف عليه يتابع وال ، حمفوظ غري يرويه ما عامة ؛ رمحة بن وكادح"

  : نعيم وأبو ، احلاكم وقال" . متونه يف
  " .موضوعة أحاديث والثوري مسعر عن روى"

  . ا يفرح ال مما فمتابعته:  قلت
 من عليه أنكر ما مجلة يف ؛ الكسائي ترمجة يف الذهيب وردهأ ؛ واحلديث

  . احلديث
  ) :١١١/ ٩" (امع" يف اهليثمي قال) : تنبيه(
 وهو ؛ صاحل بن احلسن عم ابن أشعث وفيه ،" األوسط" يف الطرباين رواه"

  " !أعرفه ومل ، ضعيف
 دعن معروف غري غريب ؛ املعرفة ونفي التضعيف بني اجلمع وهذا:  قلت

  . النساخ بعض من مقحم" أعرفه ومل: " قوله فلعل!  والتعديل باحلرج العلماء
 الضعيف وشيخه املتروك ذلك وفيه ، احلديث إعالل يف ظاهراً تقصرياً فيه إن مث

!!  



٣٤٨ الردود الشنيعة

 عالء والشيخ ،) ٧٤٤/ ١" (الكبري اجلامع" يف السيوطي وعزاه) : آخر تنبيه(
 املتفق" يف واخلطيب ،" األوسط" يف اينللطرب:  -" الكرت" يف له تبعاً - الدين

  . جابر عن" الواهيات" يف اجلوزي وابن ،" واملفترق
 ومل ،" الكرت" إىل معزواً األولني إىل) ١٧٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي وعزاه

 ، القراء على تدليساً ؛ -" الواهيات" يف اجلوزي ابن وهو - منهم الثالث إىل يعزه
  ! إليه عزوه عليه يدل الذي احلديث حال حلقيقة عنهم وكتماً

 أيضاً حاله على يدل الذي ، احلديث من الثاين الشطر يذكر مل فإنه ؛ وأيضاً
  ! العقول أهل عند

  : فيه ليس العقيلي لفظ أن على التنبيه فاتين وقد ؛ هذا
  : بديله وقال ،" اهللا رسول أخو علي"
  " .بعلي أيدته"

  ) .١٤٤ ص( الكسائي ترمجة يف رواه وكذلك
  . بعده اآليت وهو ، احلمراء أيب حديث من كذلك روي وقد

 حممد ، اهللا إال إله ال:  مكتوباً العرش ساق يف رأيت ؛ يب أسري ملا(  - ٤٧
  ) . ونصرته بعلي أيدته ، خلقي من صفويت اهللا رسول

  موضوع
 أخربنا:  األسدي زياد بن عبادة عن) ٢/ ١٤٧/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 أيب عن جبري بن سعيد عن الثمايل محزة أيب عن املقدام أيب بن ابتث بن عمرو
  . مرفوعاً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول خادم احلمراء

  : بالرافضة مسلسل موضوع وهذا:  قلت
 على متفق - الكويف صفية أيب بن ثابت وامسه - الثمايل محزة أبو:  األول

  : الدارقطين قال بل.  تضعيفه



٣٤٩ عىل أباطيل الشيعة

  : حبان ابن وقال. " متروك"
 مع ؛ انفرد إذا به االحتجاج حد عن خرج حىت ؛ األخبار يف الوهم كثري كان"
  " .تشيعه يف غلوه

  . الرافضة من قوم يف السليماين وعده
  : معني ابن قال ؛ الكويف ثابت بن عمرو:  الثاين

  : مرة وقال" . بشيء ليس"
  : النسائي وقال" . مأمون وال بثقة ليس"
  : حبان ابن وقال" . حلديثا متروك"
  : داود أبو وقال" . املوضوعات يروي"
  " .خبيث رافضي"

 تقدم كما ؛ فيه خمتلف لكنه ، أيضاً شيعي األسدي زياد بن عبادة:  الثالث
   ا األحق هو وشيخه ، فوقه ممن فاآلفة) . ٤٨٩٢( احلديث حتت بيانه

  ) :١٢١/ ٩" (امع" يف فقال ؛ اهليثمي أعله وبه
  " .متروك وهو ؛ ثابت بن عمرو وفيه ، الطرباين رواه"

 إبراهيم وإىل ، فهمه يف نوح وإىل ، علمه يف آدم إىل ينظر أن أراد من(  - ٤٨
 ؛ بطشه يف عمران بن موسى وإىل ، زهده يف زكريا بن حيىي وإىل ، حلمه يف

  ) . طالب أيب بن علي إىل فلينظر
  موضوع
 بن حممد بن أمحد جعفر أيب طريق من) ٢/ ١٤٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 أخربنا:  العبسي موسى بن اهللا عبيد أخربنا: وارة بن مسلم بن حممد أخربنا:  سعيد
  . مرفوعاً احلمراء أيب عن احلرباين راشد أيب عن األزدي عمرو أبو

  ! أعرفه مل ؛ هذا عمرو وأبو:  قلت
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  : وقال ،" األزدي مرع أبو: " احلاكم رواية من) ١٨٤/ ١" (الآلىلء" يف ووقع
  " .متروك عمر أبو ، موضوع:  اجلوزي ابن قال"

 فإم ؛ األسدي الكويف البزاز عمر أبو سليمان بن حفص أنه فيحتمل:  قلت
 ذلك إىل هو مث ،" السمعاين أنساب" يف كما السني من الزاي يبدلون ما كثرياً

  . وغريه الساجي كذبه حىت ، الضعف بشدة معروف
 حكمه على اجلوزي ابن -) ٣٨٥/ ١( عراق ابن مث - لسيوطيا أقره وقد

 إن علتها عن الكشف يأيت ، األخرى الطرق بعض له ذكرا لكنهما ، بالوضع عليه
  . تعاىل اهللا شاء

  : وجوه على موسى بن اهللا عبيد على اختلف وقد
  . هكذا عنه وارة بن مسلم بن حممد فرواه -١
 إسحاق أيب عن العالء حدثنا:  عنه يالنوفل هاشم أيب بن حممد ورواه -٢

.  به احلمراء أيب عن) تصحيف وهو!  مقنع:  األصل( نفيع داود أيب عن السبيعي
  . الديلمي أخرجه

 وهو - هذا داود أبا فإن ؛ جبيد وليس!  عراق وابن السيوطي عنه وسكت
  : احلافظ قال ؛ الشديد بالضعف مشهور - األعمى

  " .معني ابن كذبه وقد.  متروك"
 أيب عن موسى بن اهللا عبيد حدثنا:  حجاج بن عمران بن حممد وقال -٣
 سعيد أيب عن ي العبد هارون أيب عن!)  احلماين:  األصل( احلرباين:  يعين - راشد

  . به مرفوعاً اخلدري
  " .السنة" يف شاهني ابن أخرجه

 ؛ جوين بن عمارة امسه:  ي العبد هارون وأبو!  أيضاً عليه وسكتا:  قلت
  : احلافظ قال ؛ كاألعمى وحاله
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  " .شيعي ، كذبه من ومنهم ، متروك"
 عن حيىي بن مسعر طريق من ؛ عباس ابن حديث من شاهداً عراق ابن له وذكر

  : وقال.  عنه أبيه عن إسحاق أيب عن شريك
.  منكر وخربه ، أعرفه ال ؛ النهدي حيىي بن مسعر" : امليزان" يف الذهيب وقال"
 يصح وال ، صحبة له:  يقال:  البخاري قال ؛ احلمراء وأبو) . هذا:  يعين( انتهى
  " .أعلم واهللا.  حديثه

 ضعف إىل" التهذيب" من احلمراء أيب ترمجة يف احلافظ أشار وقد:  قلت
/ ٣٤/ ٢" (الكبري اجلامع" يف السيوطي وقال ، جبري بن سعيد عن األوىل الطريق

٢: (  
  " !احلمراء أيب عن طريقني من" الواهيات" يف اجلوزي وابن عساكر ابن رواه"

  : بلفظ ؛ مرفوعاً حنوه أنس حديث من احلديث روي وقد
 وإىل ، خلقي يف وأنا ، خلقه يف آدم إىل ينظر أن أحب من!  الناس أيها يا"

 يف عيسى وإىل ، زهده يف حيىي وإىل ، مناجاته يف موسى وإىل ، خلته يف إبراهيم
 كأمنا ؛ الصفني بني خطر إذا طالب أيب بن علي إىل لينظرف ؛) سنه:  األصل( مسته

  . دهر من يتحدر أو ، صخر من يتقلع
 يبعد وال ، ضاللة إىل يدعو ال علياً فإن ؛ حببه أوالدكم امتحنوا!  الناس أيها يا

  " .منكم فليس أبغضه ومن ، منكم فهو أحبه فمن ، هدى عن
 ابن الفضل بن العباس أمحد أيب طريق من) ٢/ ١٣٣/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 وسبعني إحدى سنة بصنعاء - الدبري إبراهيم بن إسحاق أخربنا:  املكي جعفر
  : قال أنس عن ثابت عن سلمة بن محاد عن الرزاق عبد أخربنا:  - ومئتني
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 مشهد أو موطن يف علياً يشهر أن أراد إذا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كان
 اهللا صلى - اهللا رسول وإن.  دونه ينخفضوا أن الناس وأمر ، راحلته على عال ؛

  : وقال.  فذكره...  فقال ، خيرب يوم علياً شهر - وسلم عليه
  " .جمهول املكي أمحد وأبو ، منكر حديث هذا"

 كتابيهما يف العسقالين وال الذهيب يذكره فلم ؛ أغفلوه مما الرجل وهذا:  قلت
  . أعلم واهللا!  الكىن يف وال السماء يف ال ،

  " .اللسان" يف ترمجته فراجع ، ضعف فيه ؛ الدبري وإسحاق
) ١٧٩ ص( وقال" . مراجعاته" يف الشيعي:  هذا الترمجة حديث أورد) : تنبيه(

:  
 وقد ،" مسنده" يف حنبل بن أمحد واإلمام ،" صحيحه" يف البيهقي أخرجه"
) ٤٤٩ ص( يف أوردها اليت األخبار من الرابع اخلرب يف احلديد أيب ابن عنهما نقله
  )" !!النهج شرح( من الثاين الد من

 ذا معرفة له كان من كل به يقطع ، له أصل ال كذب التخريج وهذا:  قلت
 اهليثمي احلافظ يورده مل فلماذا ؛" أمحد اإلمام مسند" يف احلديث كان فلو ، العلم

 الزوائد" يف وال ،" غريالص" و ،" الكبري جامعه" يف والسيوطي ،" الزوائد جممع" يف
  !؟" عليه

 له وإمنا ،" الصحيح" باسم كتاب له ليس البيهقي أن:  ذلك لك يؤكد ومما
 أن البني الواضح فمن.  وغريمها" واآلثار السنن معرفة" و ،" الكربى السنن"

  . الصحة مبظهر احلديث إظهار هو إمنا ؛ التخريج هذا من املقصود
/ ١٣" (البداية" يف كثري ابن قال كما ؛ غال يشيع معتزيل احلديد أيب وابن

 كما ، عنه بالناقل يوثق ال كما ، الباب هذا يف سيما ال ؛ بنقله يوثق فال ،) ١٩٩
  !! األمثلة من مضى فيما لك قدمنا
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 أبغضته ؛ مثالً والسالم الصالة عليه عيسى من فيك إن!  علي يا(  - ٤٩
  ) . ا ليس اليت باملرتلة أنزلوه حىت النصاري وأحبته ، أمه توا حىت اليهود

  ضعيف
 يف والنسائي ،) ٢٨٢-٢٨١/ ١/ ٢" (التاريخ" يف البخاري أخرجه

 يف عاصم أيب وابن ،) ١٦٠/ ١( أمحد بن اهللا وعبد ،) ١٩ ص" (اخلصائص"
/ ١٣٦-٢/ ١٣٥/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٢٣/ ٣( واحلاكم ،) ١٠٠٤" (السنة"
 عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث عن مللكا عبد بن احلكم عن طرق من) ١

  : قال عنه اهللا رضي علي عن ناجذ ابن ربيعة
  : وزاد.  فذكره...  فقال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول دعاين

  : علي وقال:  قال
 حيمله ؛ مفتر ومبغض ، يف ليس مبا يقرظين ؛ مطر حمب يف يهلك وإنه أال
 بكتاب أعمل ولكين ، إيل يوحى وال ، بنيب لست وإين أال ، يبتين أن على شنآين

 اهللا طاعة به أمرتكم فما ، استطعت ما - وسلم عليه اهللا صلى - نبيه وسنة اهللا
 وغريي أنا مبعصية أمرتكم وما ، كرهتم أو أحببتم فيما طاعيت عليكم فحق ؛ تعاىل

 والسياق.  املعروف يف الطاعة إمنا ؛ وجل عز اهللا معصية يف ألحد طاعة فال ؛
  : وقال ؛ للحاكم

  " !اإلسناد صحيح"
  : بقوله الذهيب ورده

  " .معني ابن وهاه ؛ احلكم"
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 يعتد فال ، فوثقه ؛ العجلي غري ؛ تضعيفه على األئمة اتفق ممن هو بل:  قلت
 من اجلمهور خالف إذا فكيف ؛ بالتوثيق بالتساهل معروف وهو سيما وال ، به

  . األئمة
 تعليقه يف إلسناده حتسينه يف اهللا رمحه شاكر أمحد شيخال تساهل فقد ؛ ولذلك

  ) !١٣٧٦( رقم" املسند" على
 عن املزين صباح عن ثابت بن عمرو طريق من عساكر ابن أخرجه وقد
  . به حصرية بن احلارث

 قال ؛ - حيىي ابن وهو - هذا صباحاً فإن ؛ ا يفرح ال متابعة وهذه:  قلت
  : الذهيب
  " .متهم بل ، متروك"

  . شيعي وهو:  قلت
 احلديث حتت بيانه تقدم كما ؛ والتشيع الضعف شدة يف ثابت بن عمرو ومثله

)٤٨٨٢،٤٩٠٢. (  
 بيانه تقدم كما ؛ توثيقه يف اختلفوا لكنهم ، أيضاً شيعي حصرية بن واحلارث

  . أوىل دونه مبن احلديث هذا يف اجلناية فتعصيب ،) ٤٨٨٦( احلديث حتت
 ، والعجلي حبان ابن وثقه وإن ؛ جمهول وهو ، ناجذ بن ربيعة وفوقه
  . معروف اهولني توثيق يف فتساهلهما

  : وقال ؛ - الزيادة مع -) ١٣٣/ ٩( اهليثمي أورده ؛ واحلديث
 عبد إسناد ويف ، - منه أمت - يعلى وأبو ، - باختصار - والبزار اهللا عبد رواه"

 بن حممد:  البزار إسناد ويف ، فضعي وهو ؛ امللك عبد بن احلكم:  يعلى وأيب اهللا
  " .ضعيف وهو ، الكويف كثري
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 يف عراق وابن ،) ٥٩ ص" (املوضوعة األحاديث ذيل" يف السيوطي وأورده
 من -" الضعفاء" يف:  يعين - حبان ابن رواية من) ٣٩٦/ ١" (الشريعة ترتيه"

 جده نع أبيه عن طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد بن عيسى طريق
  : قال علي عن

 ، إيل فنظر ؛ قريش من مأل يف يوماً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول جئت
  : وزاد ؛ حنوه فذكره...  وقال

 فأنزل!  بعيسى عمه ابن يشبه ؛ انظروا:  وقالوا عنده الذين املأل فضحك
  : وقال) . يصدون منه قومك إذا مثالً مرمي ابن ضرب وملا: ( القرآن
 حيل ال ، موضوعة أشياء آبائه عن أبيه عن يروي عيسى:  حبان ناب قال"

  " .به االحتجاج
 ؛ احلاكم رواية من احلديث) ١٧٩ ص( مراجعاته يف الشيعي أورد) : تنبيه(
 إبطال يف صرحية فإا ؛ واضح والسبب!  عنه اهللا رضي علي قول من الزيادة دون

  : - صح إن - يقول وهو كيف ، بيته وألهل له العصمة دعواهم
  ... ! طاعة فال وغريي أنا مبعصية أمرتكم وما

 له من صفة هذه فهل ، مبعصية أمره احتمال يف وغريه نفسه بني فسوى
  !؟ العصمة
  

  ) . بعدي بك ستغدر األمة إن(  - ٥٠
  ضعيف
 وابن ،) ٢١٦/ ١١" (التاريخ" يف واخلطيب ،) ١٤٠/ ٣( احلاكم أخرجه

 األودي إدريس أيب عن سامل بن إمساعيل عن هشيم عن) ٢/ ١٧٨/ ١٢( عساكر
  : قال عنه اهللا رضي علي عن
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  : احلاكم وقال.  فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - إيل عهد مما إن
  ! الذهيب ووافقه!   " اإلسناد صحيح"

 وثقه من أجد ومل ، )١( امسه أعرف مل هذا إدريس أبا فإن ؛ نظر وفيه:  قلت
  "التاريخ" يف البخاري أورده فقد ،" الثقات" كتابه فلرياجع!  حبان ابن يكون إال ؛

 أيب رواية من) ٣٣٤/ ٢/ ٤" (والتعديل اجلرح" يف حامت وابن ،) ٦/ ٩( 
  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكرا ومل ، عنه مسلمة

  " .املستدرك" يف ملا مطابقاً ؛" األودي: " البخاري عند ووقع
 وقال ،" عساكر ابن" يف ملا موافق وهو ؛ "األزدي: " حامت أيب ابن عند ووقع

  : عقبه
 يف - أعلم واهللا - به املراد يكون أن فيحتمل ؛ هذا صح فإن:  البيهقي قال"

  " .قتله يف مث ، إمارته يف عليه خرج من خروج
  . عنده صحيح غري أنه إىل إشارة ؛" صح إن: " قوله ففي:  قلت
  : عنه اآليت قوله ومثله

  . "حمفوظاً كان إن"
  . سأذكره كما متابع وله

 بشري ابن وهو - هشيم عنعنة فيه أنه إال ؛ ثقات اإلسناد رجال وسائر
  : احلافظ قال ؛ -  الواسطي

                                                        

"  الثقات"  يف حبان ابن أروده وقد"  الدواليب كىن"  يف كما ، احلديد أيب بن إبراهيم هو )١(
 أيب ابن أورده وكذا.  فحسب عنه هذا إمساعيل برواية - اهللا رمحه - الشيخ ظن كما) ٤/١١(

 . مرسلة علي على روايته وجعل ، جهله نهأ أبيه عن ونقل ،) ٢/٩٦/٢٦٢( حامت
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  " .واإلرسال التدليس كثري ، ثبت ثقة"
...  علي عن احلماين ثعلبة عن ثابت أيب بن حبيب رواه ما فهو ؛ املتابع وأما

  . مثله
 وابن ،) ٦٤ ص" (الضعفاء" يف والعقيلي ،) ٢٥٦٩/ ٢٠٣/ ٣( البزار أخرجه

  : األخريان قال ؛ عساكر
" هذا حديثه يف عليه يتابع ال ، نظر فيه ؛ احلماين يزيد بن ثعلبة:  البخاري قال"

  : عساكر ابن زاد. 
 كان إن ؛ علي عن آخر بإسناد رويناه وقد ، البخاري قال كذا:  البيهقي قال"

  " .حمفوظاً
  . صحته من البيهقي غمز آنفاً عرفت وقد ، قبله الذي سناداإل:  يعين:  قلت
  ) :١٧٤/ ٢/ ١( هذا احلماين ترمجة يف قال البخاري أن ومع

 ،..."  نظر فيه ، الكوفيني يف يعد ، ثابت أيب بن حبيب عنه روى ، علياً مسع"
  : وقال ، احلديث ذكر مث

  " .عليه يتابع ال"
  : ترمجته آخر يف قال هذا فإن ؛) ٢/ ٤٨ ق" (الكامل" يف عنه عدي ابن ورواه

  " !البخاري قاله كما ؛ نظر ففيه ؛ علي من مساعه وأما"
  ! مساعه يف:  أي ؛" نظر فيه: " البخاري قول من فهم وكأنه:  قلت

  : بلفظ عساكر البن رواية يف صريح ومساعه ، نفسه الرجل يعين أنه واملتبادر
  ...)١(ليقو وهو املنرب على علياً مسعت:  قال

                                                        

  : علي قول وفيه ،) ٢٠٤/٢٥٧٢ و ٣/٢٠٣/٢٥٦٩( أيضاً البزار ورواه )١(
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  . آخر حديث يف) ٣٢٨/ ٤٤٢/ ١" (يعلى أيب مسند" يف وكذا
 مدلس – عنه الراوي - حبيباً فإن ؛ حقاً نظر عندي عنه ذلك ثبوت يف لكن

  : فيه أيضاً احلافظ قال ؛ هشيم مثل أيضاً
  " .والتدليس اإلرسال كثري وكان ، جليل فقيه ثقة"

 إبراهيم عن جبري بن حكيم رواية من ألا ؛ واهية جد لكنها ؛ ثالثة طريق وله
  . فذكره...  علي قال:  قال علقمة عن

  . عساكر ابن أخرجه
 وقال.  وغريه شعبة تركه ، جداً ضعيف فإنه ؛ هذا جبري ابن من واآلفة:  قلت

  : اجلوزجاين
  " .كذاب"

  . بغريه يتقوى ما فيها وليس ، واهية احلديث طرق فجميع ؛ وباجلملة
 علياً مسعت:  األسدي حيان طريق من) ١٤٢/ ٣( اكماحل أورده قد ؛ نعم

  : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول يل قال:  يقول
 من ، سنيت على وتقتل ، مليت على تعيش وأنت ، بعدي بك ستغدر األمة إن"
:  يعين" . هذا من ستخضب هذه وإن ، أبغضين أبغضك ومن ، أحبين أحبك
  : وقال.  رأسه من حليته
  !" صحيح"

   إسناد بدون" التلخيص" و" املستدرك" يف احلديث وقع كذا:  قلت

                                                                                                                                  

رأسه من للحيته ؛ هذه من هذه لتخضنب .  

 . علي عن سبيع بن اهللا عبد عن آخر بإسناد) ١/٤٤٣( يعلى وأبو ،) ١/١٣٠( أمحد ورواه
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" . تلخيصه" يف الذهيب اصطالح أو األسلوب هو إمنا ؛ فقط" صحيح: " وقوله
 نقله ؛" تلخيصه" يف ووجده ،" املستدرك" يف احلديث ير مل ملا الطابع أن يل فيبدو

 ، أيضاً احلديث هذا غري يف ذلك فعل أنه حفظي ويف" ! املستدرك" يف وطبعه عنه
  . أحسن فما ؛ هنا عمله خبالف ، عليه نبه ولكنه

 احلافظ رأيت فإين ؛" املستدرك" يف احلديث هذا ثبوت من شك يف وأنا
" الكبري اجلامع" يف -" التلخيص" يف الذي اللفظ ذا - احلديث أورد السيوطي

  : وقال ،) ١/ ١٦٣/ ١(
  " .عنه اهللا رضي علي عن اخلطيبو ،" األفراد" يف الدارقطين رواه"

  . تعاىل اهللا شاء إن ؛ إليه السيوطي لعزاه ؛" املستدرك" يف ثابتاً كان فلو:  قلت
  

  ) . علياً:  يعين.  جهداً بعدي ستلقى إنك أما(  - ٥١
  ضعيف
 ابن أمحد حدثنا:  املتوكل بن سهل طريق من) ١٤٠/ ٣( احلاكم أخرجه

 ابن عن جبري بن سعيد عن التيمي حيان أيب عن فضيل بن حممد حدثنا:  يونس
 فذكره...  لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال:  قال عنهما اهللا رضي عباس

  : وزاد ،
  : قال ؟ ديين من سالمة يف:  قال

  : وقال" . دينك من سالمة يف"
  ! الذهيب ووافقه" ! الشيخني شرط على صحيح حديث"

  . فوقه فما يونس بن دأمح من شرطهما على هو نعم:  قلت
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 مل فإين ؛ عندي جمهول هو بل ، شرطهما على فليس ؛ املتوكل بن سهل وأما
  !)١(املصادر من لدي فيما ترمجة له أجد

 هذا حصة من فهو وإال ؛ صحيح فاحلديث ؛ ثقة من توبع أو ، ثقة كان فإن 
  . أعلم واهللا.  الكتاب
 قال.  أيضاً علي حديث من ةاحلديق قصة يف يعلى أبو:  الزيادة أخرج وقد
  ) :١١٨/ ٩( اهليثمي
 وضعفه ، حبان ابن وثقه ؛ عمرية بن الفضل وفيه ، والبزار ، يعلى أبو رواه"
  " .ثقات رجاله وبقية ، غريه

 احلاكم وصححه.  - الزيادة دون - والطرباين ،) ١٣٩/ ٣( احلاكم وأخرجها
.  

 ساق مث!  احلديث منكر بأنه ةعمري ابن ترمجة يف جزم أنه مع ؛ الذهيب ووافقه
  : اهليثمي قال.  بالزيادة احلديث هذا له

  " .ضعف فيه أيضاً ومندل ، أعرفهم مل من وفيه"
  

 ، والنهروانات ، بالطرقات:  واملارقني ، والقاسطني ، الناكثني تقاتل(  - ٥٢
  ) . وبالشعفات
  التمام ذا موضوع

                                                        

 بين من وهو ، بلده أهل عنه يروي: "  وقال ،) ٨/٢٩٤" ( الثقات"  يف حبان ابن ترمجه )١(
 "   غرب أويس بن إمساعيل عن حدث إذا.  شيبان
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 عبد حدثنا:  القرشي نسيو بن حممد عن) ١٤٠-١٣٩/ ٣( احلاكم أخرجه
 بن األصبغ عن فاطمة أيب ابن] عن[ غراب بن علي حدثنا:  اخلطاب بن العزيز
 عليه اهللا صلى - النيب مسعت:  قال عنه اهللا رضي األنصاري أيوب أيب عن نباتة

  . فذكره...  طالب أيب بن لعلي يقول - وسلم
  :قال ؟ األقوام ءهؤال نقاتل من مع!  اهللا رسول يا:  قلت:  أيوب أبو قال

  " .طالب أيب بن علي مع"
  ! آفته لظهور وكأنه ؛ احلاكم عنه سكت:  قلت

 نباتة بن األصبغ ؛ ذلك من شر فإنه ؛ فقصر!  تضعيفه على الذهيب واقتصر
  . بالكذب متهم كتروك

 ساق وقد ؛ - احلزور بن علي وهو ؛ علي وامسه ٠ فاطمة أيب ابن ومثله
 من األصبغ ترمجة يف - منه الثاين الشطر دون - احلديث ذاه" ميزانه" يف الذهيب
  : وقال.  عنه احلزور بن علي طريق
  " .هالك احلزور بن علي"

  . الوضاع الكذاب الكدميي هو:  القرشي يونس بن وحممد:  قلت
 تتبعها من بد فال ؛ الزيادة دون وغريه أيوب أيب عن أخرى طرق وللحديث

  : بدوا حلديثا مرتبة لنتبني ؛ ودراستها
 عن األحول زيد أبو حدثين:  الفضل بن سلمة حدثنا:  محيد بن حممد عن -٢
 اهللا رضي اخلطاب بن عمر خالفة يف األنصاري أيوب أبو حدثين:  ثعلبة بن عتاب

  : قال عنه
 الناكثني بقتال طالب أيب بن علي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أمر

  . واملارقني والقاسطني
  ) ٢/ ١٨٥/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ١٣٩/ ٣( احلاكم رجهأخ
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  ! قبله كالذي احلاكم عليه وسكت:  قلت
  : بقوله الذهيب وتعقبه

 - أيوب أيب إىل - خمتلفني بإسنادين احلاكم وساقه ، يصح مل:  قلت"
  " !ضعيفني
 نفإ ؛ منه قريب وهذا.  موضوع بل ، جداً واه األول أن آنفاً بينت قد:  قلت

  " :امليزان" من ترمجته يف الذهيب قال ؛ اليعرف ثعلبة بن عتاب
.  الناكثني قتال:  حديث األحول زيد أبو عنه روى.  التابعني يف عداده"

  " .منكر واملنت ، مظلم واإلسناد
  " :اللسان" يف احلافظ وأقره

  . ضعيف كالمها ؛ محيد بن وحممد ، الفضل بن وسلمة
  . ثبت ثقة وهو ؛ يزيد بن ثابت امسه:  األحول زيد وأبو

 األعمش مهران بن سليمان عن شريك أخربنا:  الرمحن عبد بن املعلى عن -٣
  : قاال واألسود علقمة عن إبراهيم أخربنا: 

  : فقال...  صفني من منصرفه عند األنصاري أيوب أبا أتينا
 تالبق:  علي مع ثالثة بقتال أمرنا - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إن

  . احلديث...  الناكثني
  . عساكر ابن أخرجه

 عند صرح وقد ، احلديث يضع كان ؛ هذا املعلى آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
  . حديثاً - سبعني:  قال أو - تسعني عنه اهللا رضي علي فضل يف وضع بأنه موته

  . احلفظ سىيء وهو ؛ القاضي اهللا عبد ابن هو:  وشريك
   اإلسناد ذا) ٤٨٩٦( املتقدم احلديث راوي ووه ، املعلى من اآلفة لكن
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 خمنف عن صادق أيب عن حصرية بن احلارث أخربنا:  كثري بن حممد عن -٤
  . حنوه عنه سليم ابن

 وقال ؛ -) ٢٣٥/ ٦" (امع" يف كما - الطرباين وكذا ، عساكر ابن أخرجه
:  

  " !ضعيف وهو ؛ الكويف كثري بن حممد وفيه"
  : أمحد فيه قال فقد ؛ كذل من شر حاله:  قلت

  : املديين ابن وقال" . حديثه خرقنا"
  : البخاري وقال" . حديثه على وخططت ، عجائب عنه كتبنا"
  " .احلديث منكر"

 احلديث حتت بيانه تقدم كما ؛ فيه خمتلف شيعي حصرية بن واحلارث
)٤٨٨٦. (  

  ! بعضاً بعضها يقوي ما الطرق هذه يف ليس أنه يتبني ؛ سبق ومما
 ، مسعود ابن عن مروية وهي ، إليها اإلشارة سبقت اليت الشواهد يف فلننظر

  : عنهم اهللا رضي اخلدري سعيد وأيب ، وعلي
 أخربنا:  املقري اخلزاز حيىي بن زكريا فريويه ؛ مسعود ابن حديث أما -٢

 عن علقمة عن إبراهيم عن منصور عن شريك أخربنا:  املقري عباد بن إمساعيل
  . حنوه هب اهللا عبد

  ) .١/ ١٨٥/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 املزين السعدي وهو - عباد بن إمساعيل آفته ؛ جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  : وقال) . ١/ ١٣" (عدي ابن كامل" يف كما - البصري

  ) :٢٩ ص( العقيلي وقال" . املعروف بذلك ليس"
  " :امليزان" يف وقال" . غريحمفوظ حديثه ؛ بصري"
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 املزين حممد أبو عباد بن إمساعيل:  حبان ابن وقال.  متروك:  رقطينالدا قال"
  " :اللسان" يف زاد" . حبال به االحتجاج جيوز ال ، بصري
 املقلوب عن ختلو ال ، اإلسناد ذا نسخة عنه كتبنا:  حبان ابن وقال"

  " .واملوضوع
  . اآلفة فهو ؛ ثقات كلهم ؛ إليه أشار الذي واإلسناد:  قلت

  . تقدم كما ؛ احلفظ ضعيف وشريك
 قال ؛ البخاري شيوخ من - مبعجمات ؛ اخلزاز وهو - حيىي بن وزكريا

  : احلافظ
  " .الدارقطين بسببها لينه ، أوهام له صدوق"

  ) :٢٣٥/ ٦( اهليثمي قال ؛ واحلديث
  "  .أعرفه مل من وفيه ، الطرباين رواه"
  : طرق عنه فله ؛ علي حديث أما -٣

 جده عن أبيه عن علي بن احلسني بن علي بن زيد عن اجلارود أيب عن:  األوىل
  . مرفوعاً عنه

  ) .٢/ ١٨٤/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 احلديث يضع كان ، رافضي وهو ؛ املنذر بن زياد امسه:  اجلارود وأبو:  قلت

  : معني ابن وقال.  حبان ابن قال كما ؛
  " .اهللا عدو كذاب"

 ربيعة بن علي عن عبيد بن سعيد عن اريالفز سهل بن الربيع عن:  الثانية
  : يقول هذا منربكم على علياً مسعت:  قال الواليب

  . احلديث...  القاسطني بعده مقاتل أين السالم عليه النيب إيل عهد
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 يف العقيلي وكذا.  عساكر وابن ،) ٥١٩/ ٣٩٧/ ١( يعلى أبو أخرجه
  : وقال ،) ١٣٢ ص" (الضعفاء"

 احلرورية يف عنه والرواية.  الطرق لينة علي عن احلديث هذا يف األسانيد"
  " .صحيحة
  : معني ابن فيه وقال.  تضعيفه على متفق سهل بن والربيع:  قلت

  . - مرة - وقال" . بشيء ليس"
  : زرعة أبو وقال" . بثقة ليس"
  " .احلديث منكر"

 يعم حدثين. . . . . :  العويف سعد بن عطية بن احلسن بن حممد عن:  الثالثة
 حدثين:  عطية عن سعد بن عطية بن احلسن أخيه عن سعد بن عطية بن عمرو
  : قال علي عن جنادة بن سعد جدي

  :) وزاد ، فذكرهم... ( ثالثة بقتل أمرت
 ؛ املارقون وأما.  فذكرهم ؛ الناكثون وأما.  الشام فأهل ؛ القاسطون فأما

  . احلرورية:  يعين.  النهروان فأهل
  . عساكر ابن أخرجه

 على - فوقه فمن احلسن بن حممد:  بالضعفاء مسلسل مظلم وإسناده:  قلت
 العقيلي أورده فقد ؛ عطية بن عمرو:  ضعفاً وأشدهم ، - البياض من األصل يف ما
  : قال أنه البخاري عن الصحيح بسنده وروى ،) ٣١٠ ص" (الضعفاء" يف

  " .نظر حديثه يف"
 روايته من وليس ، نفسه العقيلي قول من" اللسان" يف احلافظ هذا جعل وقد

  ! فوهم ؛ البخاري عن
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 اهلمداين اجلبار عبد عن - األمحر:  أحسبه - جعفر عن غسان أيب عن:  الرابعة
  . الزيادة دون قبله الذي مثل فذكره...  قال علي عن أبيه عن عمرو بن أنس عن

  ) .١/ ١٨٥-٢/ ١٨٤/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 و" امليزان" يف كما ، جمهوالن وأبوه عمرو بن أنس ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت

  : فقال ؛ األول ترمجة يف زاد حجر ابن أن إال ؛" اللسان"
  )" !الثقات( يف حبان ابن ذكره"

  . التوثيق يف بتساهله معروف حبان وابن:  قلت
 ذكر لكن ، وثقوه ؛ الشبامي اهلمداين العباس ابن هو:  اهلمداين اجلبار وعبد

  " :امليزان" يف الذهيب
" الضعفاء" يف العقيلي وقال" . منه أكذب بالكوفة يكن مل:  نعيم أبو قال"

  ) :٢٦٠ ص(
  " .يتشيع وكان ، حديثه على يتابع ال"

  . تشيعه مع - أيضاً - وثقوه - زياد ابن هو - األمحر وجعفر
 الرمحن عبد بن عبيد بن احلسن أخربنا:  عقدة بن العباس أيب عن:  اخلامسة

 عن إبراهيم عن األعمش عن الزيات محزة أخربنا:  بشر بن بكار أخربنا:  نديالك
  . فذكره...  قال علي عن ، التيمي سعيد أيب وعن.  علي

  ) .١/ ١٨٥/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 فيه اختلفوا وقد ، معروف شيعي حافظ عقدة ابن ؛ أيضاً مظلم وسنده:  قلت

  : للدارقطين قاينالرب قال وقد" . اللسان" يف تراه كما ؛
  " .باملناكري اإلكثار:  قال ؟ عقدة ابن من نفسك ما أكثر أيش"

 من أجد مل ؛ بشر بن وبكار عبيد بن احلسن فإن ؛ مناكريه من وهذا:  قلت
  . ذكرمها
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 قال ؛ - السبعة األئمة أحد ، التيمي القارىء حبيب ابن وهو - الزيات ومحزة
  : احلافظ
  ." وهم رمبا ، زاهد صدوق"

  . منقطع فهو ؛ علياً يدرك ومل ، النخعي يزيد ابن هو:  وإبراهيم
 أيب ابن له يذكر مل التيمي سعيد أبا فإن ؛ األخرى الطريق من هو وكذلك

  : فقال ؛ علي عن رواية) ٢٤٧/ ٢/ ١( حامت
  " .األعمش عنه روى.  الفنت حذر أنه قيس بن األشعث عن روى"

  . اهولني عداد يف فهو ؛ تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل
 طريق من) ١٩١/ ١" (الكىن" يف الدواليب أخرجه:  إليه املشار والتحذير

  : قال التيمي سعيد أيب حيان عن األعمش عن أخرى
! ؟ علي مع أنت خرجت قد إنك:  له فقيل.  الفنت قيس بن األشعث حذر

  !؟ علي مثل بإمام لكم ومن:  قال
  . به عنه علقمة عن إبراهيم عن جبري نب حكيم عن مطر عن:  السادسة
  . أيضاً عساكر ابن أخرجه

 ، - اإلسكاف مطر أيب ابن وهو ، ميمون ابن وهو - مطر آفته وهذا:  قلت
  ) .٤٩٠٠( برقم أحدها سبق وقد ، موضوعات روى ؛ متهم متروك وهو

  . تشيع مع ؛ منه قريب جبري بن وحكيم
 قال العصري خليد عن أبان عن أرقم بن يونس عن األمحر جعفر عن:  السابعة

  . فذكره...  النهروان يوم يقول علياً املؤمنني أمري مسعت: 
  . مراراً تقدم ؛ متهم متروك ، عياش أيب ابن وهو ؛ أبان آفته وهذا:  قلت

  . خراش بن الرمحن عبد احلافظ لينه ؛ أرقم بن ويونس
  : وقال ؛" الثقات" يف حبان ابن وذكره
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  " .يتشيع كان"
  . مرة من أكثر تقدم كما ؛ أيضاً شيعي األمحر وجعفر:  قلت

 بن إسحاق أخربنا:  أبان بن إمساعيل فريويه ؛ سعيد أيب حديث وأما -٤
  : قال عنه ي العبد هارون أيب عن األزدي إبراهيم

 واملارقني والقاسطني الناكثني بقتال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أمرنا
  : قال ؟ من فمع ؛ هؤالء بقتال أمرتنا!  اهللا ولرس يا:  فقلنا. 

  " .ياسر بن عمار يقاتل معه ، طالب أيب بن علي مع"
  . عساكر ابن رواه
 يف احلافظ قال ؛ - جوين بن عمارة وامسه - هذا هارون أبو آفته وهذا:  قلت

  " :التقريب"
  : - عنه سئل وقد - فقال ؛ املديين بن علي ومنهم ، متروك"
  : حبان ابن وقال" . فرعون من أكذب"
  " .حديثه من ليس ما سعيد أيب عن يروي كان"

 والنسب االسم ذا كثرة الرواة ويف ، أعرفه مل ؛ األزدي إبراهيم بن وإسحاق
  . أعلم واهللا.  أزدياً فيهم أر مل لكين ،

 فهو ؛ الوراق كان وإن ، كذاب فهو ؛ الغنوي كان إن ؛ أبان بن وإمساعيل
  . ثقة

 حديث من األول الطرف عضد من يشد ما الشواهد هذه يف فليس ؛ ملةوباجل
 كثري رواا ويف سيما ال ، بعض من ضعفاً أشد وبعضها ، ضعفها لشدة ؛ الترمجة

 فكيف ، باامهم أحد يصرح مل ولو ؛ التهمة مظنة فهم ، والرافضة الشيعة من
  !؟ والوضع بالكذب متهمون منهم وكثري



٣٦٩ عىل أباطيل الشيعة

 ،) ٣٨٧/ ١" (الشريعة ترتيه" من الثاين الفصل يف عراق ابن أورده ؛ واحلديث
 قول ذكر وإمنا ، عللها لبيان مطلقاً تعرض وال ، استقصاءنا طرقه يستقص ومل

  : املتقدم العقيلي
  " !لينة وأسانيدها"

  ! عليه يعرج مل مما كله فهذا ؛ فيها اللني نسبة وما ، لينها وجه ما أما
 إنه ؛ فضله من يزيدنا أن املرجو وهو ، بذلك قياملل وفقنا الذي هللا فاحلمد

  . جميب مسيع
  

 ينصرك مل فمن ، احلق على وأنت ، الباغية الفئة ستقاتل!  علي يا(  - ٥٣
  ) . مين فليس يومئذ

  ضعيف
 أمحد بن حممد أمحد أيب طريق من) ١/ ١٨٦/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 أخربنا:  - سامل بن حممد بن محنالر عبد وهو - الرازي حيىي أبو أخربنا:  العسال
 عن عشانة أيب عن هليعة ابن عن وهب ابن أخربنا:  املقدسي جعفر بن اهللا عبد

  . مرفوعاً ياسر بن عمار
  . أعرفه مل جعفر بن اهللا عبد ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
  . الرازي حيىي أبو ومثله
 له ترجم ؛ املشهورين احلديث حفاظ أحد فهو ؛ العسال أمحد أبو وأما
  . وغريه ،) ١/ ٣٩٠ ق" (األنساب" يف السمعاين

  



٣٧٠ الردود الشنيعة

 تأويل على بعدي من الناس يقاتل لرجالً فيكم إن!  بيده نفسي والذي(  - ٥٤
 فيكرب ، اهللا إله ال أن يشهدون وهم ، ترتيله على املشركني قاتلت كما ، القرآن
 كما ، ملهع ويسخطوا ، تعاىل اهللا ويل على يطعنوا حىت ؛ الناس على قتلهم
  ) . تعاىل اهللا رضي كله ذلك وكان ، واجلدار والغالم السفينة أمر موسى سخط

  موضوع
  مع إسناده على أقف مل كنت وإن ، ظاهرة عليه الوضع ولوائح
 - عزوه يف اقتصر السيوطي أن ؛ صحته عدم على الداللة يف ويكفي!  األسف

 يف وكذا  ذر أيب عن طفق الديلمي على -) ١/ ٣٢٤/ ٢" (الكبري اجلامع" يف
  ) !!٢٥٨٧/ ١٥٥/ ٦" (الكرت"

  

 ، جهادهم اهللا على حقاً ؛ علياً يقاتلون قوم بعدي سيكون!  رافع أبا يا(  -٥٥
 ليس ، فبقلبه ؛ بلسانه يستطع مل فمن ، فبلسانه ؛ بيده جهادهم يستطع مل فمن
  ) . شيء ذلك وراء

  موضوع
 بن عثمان ابن حممد حدثنا) : ٢/ ٤٨/ ١" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 بن حممد عن هاشم بن علي أخربنا:  فرات بن احلسن بن حيىي أخربنا:  شيبة أيب
 أيب جده عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن عون أخربنا:  رافع أيب بن اهللا عبيد
  : قال رافع

 - ليهإ يوحى أو ٠ نائم وهو - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على دخلت
 وبني بينه فاضطجعت ، فأوقظه أقتلها أن فكرهت ، البيت جانب يف حية وإذا ،



٣٧١ عىل أباطيل الشيعة

 وليكم إمنا: ( اآلية هذه يتلو وهو فاستيقظ ، دونه يب كان شيء كان فإن ، احلية
  : قال.  اآلية) آمنوا والذين ورسوله اهللا

  : فقال ، جانبه إىل فرآين" . هللا احلمد"
  : قال.  احلية هذه ملكان : قلت!" . ؟ ههنا أضجعك ما"
  . فذكره...  فقال بيدي أخذ مث اهللا فحمد.  فقتلها" . فاقتلها إليها قم"

 وهو ، رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد آفته ؛ جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت
 صاحب وهو ،) ٢٨٨٢( رقم بعلي الوصية يف املتقدم احلديث رواة وأحد ؛ شيعي

  : حديث
  . هناك عليه التنبيه تقدم كما ؛..."  كمأحد أذن طنت إذا"

 فقال ، حامت أيب ابن غري ؛ ذكره من أجد مل ؛ رافع أيب بن اهللا عبيد بن وعون
)٣٨٥/ ١/ ٣: (  

 أيب بن اهللا عبيد بن عون:  ويقال ، رافع أيب بن اهللا عبيد بن علي بن عون"
 خيطىء ؛ رافع أيب بن اهللا عبد بن عون:  يقول من ومنهم.  جده إىل فنسب ؛ رافع
 ويف ، اهللا عبيد بن عون:  موضع يف كتب ؛ أسامي ثالثة جعله الناس وبعض.  فيه

 وكلهم ، اهللا عبد بن عون:  موضع ويف ، اهللا عبيد بن علي بن عون:  موضع
 سعيد بن حيىي عنه روى.  عمر بن اهللا عبد بن اهللا وعبيد ، أبيه عن روى.  واحد

 ابن سئل.  الزمعي يعقوب بن وموسى ، علي بن حممد جعفر وأبو ، األنصاري
  " .مشهور:  فقال ؟ رافع أيب بن اهللا عبيد بن عون عن معني

  . ذكره من أجد مل ؛ فرات بن احلسن بن وحيىي
  . مرة من أكثر سبق كما ، ضعف فيه ؛ شيبة أيب وابن

  ) .١٣٤/ ٩( اهلثيمي قال ؛ واحلديث



٣٧٢ الردود الشنيعة

 ووثقه ، اجلمهور ضعفه ؛ رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد وفيه ، الطرباين رواه"
  " !ثقات رجاله وبقية ، أعرفه مل الفرات بن) كذا( احلسني بن وحيىي.  حبان ابن

  

  ) . تأويله على يقاتل وعلي ، القرآن ترتيل على أقاتل أنا(  -٥٦
  جداً ضعيف
 جابر عن حصرية بن احلارث طريق من" الصحابة" يف السكن ابن أخرجه

 عن األخضر أيب ابن األخضر عن أبيه عن احلسني بن علي بن مدحم عن اجلعفي
  : وقال.  به - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

  " .نظر حديثه إسناد ويف ، الصحابة يف مشهور غري األخضر"
  : وقال.  حجر ابن للحافظ" اإلصابة" يف كذا

  " .رافضي وجابر.  به تفرد جابراً أن إىل الدارقطين وأشار"
 احلارث كان وإن ، احلديث آفة فهو ، متهم متروك - ذلك إىل - هوو:  قلت

  . مراراً سبق كما ؛ وثق قد ولكنه ، أيضاً شيعياً حصرية بن
  

 وال بسبع الناس وختصم ، بعدي نبوة وال ، بالنبوة أخصمك!  علي يا(  - ٥٧
 ، اهللا بعهد وأوفاهم ، باهللا إمياناً أوهلم أنت:  قريش من أحد فيها حياجك

 بالقضية وأبصرهم ، الرعية يف وأعدهلم ، بالسوية وأقسمهم ، اهللا بأمر وأقومهم
  ) . مزية اهللا عند وأعظمهم ،

  موضوع
 عن) ٢/ ٧٠/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ٦٦-٥٥/ ١( نعيم أبو أخرجه

 بن ثور عن األنصاري إبراهيم بن بشر حدثنا:  البصري ي العبد خالد بن خلف



٣٧٣ عىل أباطيل الشيعة

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال:  قال جبل بن معاذ عن معدان بن خالد عن يزيد
  . فذكره...  -

  : عدي ابن قال ؛ هذا األنصاري آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
  : حبان ابن وقال" . احلديث يضع من عندي هو"
  " .الثقات على احلديث يضع كان"

  . ثقات كلهم فوقه ومن
  " .التقريب" يف كما ؛ مستور ي والعبد

  : وقال ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده ؛ احلديثو
  : بقوله عليه وعقب ،) ١٦٧/ ١" (الآلىلء" يف كما" . بشر آفته ، موضوع"
  ..." ! نعيم أبو قال ، آخر طريق له:  قلت"

 أخرى آفة فيه ألن ؛ شيئاً يصنع فلم ، هذا بعد اآليت احلديث فذكر:  قلت
  ) :٣٥٢/ ١( بقوله قعرا ابن تعقبه ولذلك.  سترى كما

  " .بالوضع املتهمني أحد ؛ حممد بن عصمة فيه:  قلت"
 عثمان بن عمرو سعيد أيب طريق من شاهداً عساكر ابن له ساق وقد:  قلت

 بن حممد بن ياسني أخربنا:  الشامي مسعود بن اهللا عبد أخربنا:  السواق راشد ابن
  : اخلطاب بن عمر قال:  قال عباس ابن عن عباس ابن موىل حازم أيب عن أمين

 فيه] ذكر[ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت فإين ؛ علي عن كفوا
 عليه طلعت مما إيل أحب كان ؛ اخلطاب آل مجيع يف منها خصلة أن لو ؛ خصاالً
  ... الشمس
  . قصة وفيه ، فذكرها:  قلت
  : الذهيب قال ؛ حممد بن ياسني وآفته:  قلت

  " .متروك:  زدياأل وقال.  يعرف ال"



٣٧٤ الردود الشنيعة

 رواية يف أمحد قال كما ؛ ثقة وهو ، نبتل امسه:  عباس ابن موىل حازم وأبو
  . عنه) ٥٠٨/ ١/ ٤( حامت أيب ابن

  . أعرفهما مل ؛ ياسني دون ومن

 أنت:  القيامة يوم أحد فيهن حياجك ال ، خصال سبع لك!  علي يا(  - ٥٨
 بالرعية وأرأفهم ، اهللا بأمر وأقومهم ، اهللا بعهد وأوفاهم ، إمياناً باهللا املؤمنني أول

  ) . القيامة يوم مزيةً وأعظمهم ، بالقضية وأعلمهم ، بالسوية وأقسمهم ،
  موضوع
  حيىي عن حممد بن عصمة طريق من) ٦٦/ ١( نعيم أبو أخرجه

 اهللا رسول قال:  قال سعيد أيب عن املسيب بن سعيد عن األنصاري سعيد ابن
   فذكره...  - كتفيه بني وضرب - لعلي - وسلم عليه اهللا صلى -

  : معني ابن قال ؛ هذا عصمة آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
  : العقيلي وقال" . احلديث يضع كذاب"
  " .الثقات عن بالبواطيل حيدث"
 ؛ وزيادة األربعني أحاديثه الشيعي احلسني عبد ختم ؛ احلديث ذا) : تنبيه(

 السنن من حديثاً أربعون: ( عنوان حتت) ٤٧( ةاملراجع" : مراجعاته" يف ساقها اليت
  : بقوله ختمها مث) ! للنصوص املؤيدة
 املتناصرة املتضافرة السنن هذه أمثال من استقصاؤه املقام يسع ال ما إىل"

 صلى - اهللا رسول ثاين علياً أن هو ؛ واحد معىن على الداللة على كلها باجتماعها
 اهللا صلى - النيب بعد الزعامة من عليها له وأن ، مةاأل هذه يف - وسلم عليه اهللا

 يف املتواترة السنن من فهي ، - وسلم عليه اهللا صلى - له كان ما - وسلم عليه
  " !!لفظها يتواتر مل وإن ، معناها

  : - وحده تعاىل باهللا مستعيناً - وأقول



٣٧٥ عىل أباطيل الشيعة

 يسل ، أحاديث أربعة سوى الثابتة األحاديث من ساقها اليت األربعني يف ليس
  : علي حديث إال اللهم ؛ واحد حديث الشيخان أخرجه مما فيها

 إال يبغضين وال ، مؤمن إال حيبين ال:  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب لعهد إنه
  . مسلم أخرجه فإنه...  منافق

 الذي املعىن على مطلقاً تدل ال وكلها!  فقط حسن ؛ األربعة من آخر وحديث
  ! الشيعي ذكره

 - النيب عن ، الرباء حديث ؛ اآلخر حديثه مثل إال هذا مسلم ثحدي مثل وما
  : األنصار يف قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى
  " .منافق إال يبغضهم وال ، مؤمن إال حيبهم ال"

 ال مبا بيانه سبق كما موضوع وأكثرها ، شيء منها يصح ال األحاديث وبقية
 هذا إىل وانتهاء ،) ٤٨٨٢( مرق احلديث من ابتداًء وهي ، آخر كتاب يف تراه

 خرجتها كنت األربعني من أخرى وجمموعة ، حديثاً) ٣١( وجمموعها ، احلديث
  ) . ٢٩٥٥ ،٢٣١٠ ،٢٢٩٥ ،٣٥٧، ٣٥٥ ،٣٥٣( برقم قدمياً

 اآلن يل يتيسر مل ، املوضوعة أربعينه من فقط حديثني ختريج علي وبقي
  : إسناديهما على الوقوف

  : األول
  ) .١..." ( به أرسلت ما ألميت بعدي من ومبني ، علمي باب علي"

  : واآلخر
  " .ريب من مرتليت ؛ مين علي"

 سنديهما على لالطالع يوفقين أن اهللا فعسى ؛ عليهما الوضع لوائح كان وإن
.  

  ) .٥٧٩٨( برقم فخرجته ،) ٢( منهما األول إسناد على وقفت مث



٣٧٦ الردود الشنيعة

   
  

 إمنا: ( - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على اآلية هذه نزلت(  - ٥٩
 وهم الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله اهللا وليكم

 ؛ املسجد ودخل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فخرج ،) راكعون
 أعطاك!  سائل يا:  قال ، سائل فإذا ؛ يصلي وقائم راكع بني يصلون والناس

  ) . خامتاً أعطاين - لعلي - راكعال هذا إال ؛ ال:  فقال ؟ شيئاً أحد
  منكر

/ ١٥٣/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٠٢ ص" (احلديث علوم" يف احلاكم أخرجه
 اهللا عبيد ابن اهللا عبد بن عيسى حدثنا:  الضريس بن حيىي بن حممد طريق من) ٢
...  قال علي عن جده عن أبيه عن أيب حدثنا:  قال طالب أيب بن علي بن عمر بن

  : احلاكم وقال.  فذكره
  " .الكويف العلوي عيسى عن الضريس ابن به تفرد"

  " :امليزان" يف قال ؛ متهم وهو:  قلت
 أشياء آبائه عن يروي:  حبان ابن وقال.  احلديث متروك:  الدارقطين قال"

  . أحاديث له ساق مث" . موضوعة
 هذا يف وقع هكذا ؛ إخل...  عمر بن اهللا عبيد بن اهللا عبد بن عيسى) : تنبيه(

  " :اللسان" و" امليزان" يف والذي.  املذكورين عند اإلسناد
 ؛ اهللا عبيد:  بدل ، حممداً:  جده فسمى!  عمر بن حممد بن اهللا عبد بن عيسى

 بعض ويف ، الترمجة يف) ١/ ٢٩٥" (الكامل" يف كذلك فإنه ؛ الصواب ولعله
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 حدثنا:  ضريس نب حيىي بن حممد طريق من وأحدها ، حتتها ساقها اليت األحاديث
  : قال مث...  حممد بن اهللا عبد بن عيسى
 ال يرويه ما وعامة ، ذكرت ما غري وله ، مناكري أحاديث تسعة اإلسناد وذا"
  " .عليه يتابع

  ) :٣٢٩/ ٢" (املعاين روح" يف اآللوسي قول أن تعلم ؛ سبق ومما
  " !متصل إسناده"

  ! حتته طائل ال مما
" املنثور الدر" يف السيوطي ساقها أخرى بطرق يثاحلد يتقوى ال أنه واعلم

  ! ا حيتج ال ومعاضيل مراسيل وسائرها ، أكثرها ضعف لشدة ؛) ٢٩٣/ ٢(
 ص" (الرتول أسباب" يف الواحدي أخرجه ما:  - املثال سبيل على - منها

 عباس ابن عن صاحل أيب عن السائب بن حممد عن مروان بن حممد طريق من) ١٤٨
  . سالم بن اهللا لعبد قصة وفيه...  به

  . بالكذب متهم وهم ، األصغر السدي هو:  مروان بن حممد:  قلت
  . الكليب وهو ؛ السائب بن حممد ومثله
  : كثري ابن احلافظ وقال.  مردويه ابن رواه:  طريقه ومن

  " .متروك وهو"
  : وقال) . ١٧/ ٧" (امع" يف اهليثمي أورده ؛ ياسر بن عمار حديث:  ومثله

  " .أعرفهم مل من وفيه ،" األوسط" يف الطرباين رواه"
  " :الكشاف ختريج" يف احلافظ فقال ؛ مردويه ابن لرواية وغريه كثري ابن وعزاه

  " .متروك وهو ، العمري يزيد بن خالد إسناده ويف"
  : السابق الكليب حديث عقب قال فإنه ؛ كثري ابن ذلك إىل وأشار



٣٧٨ الردود الشنيعة

 ، نفسه عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي ثحدي من مردويه ابن رواه مث"
 أسانيدها لضعف ؛ بالكلية منها شيء يصح وليس ؛ رافع وأيب ، ياسر بن وعمار
  " .رجاهلا وجهالة

  : أمور لذلك ويشهد:  قلت
 بين يهود من تربأ ملا الصامت بن عبادة يف نزلت اآلية أن ثبت أنه:  األول

  . وحلفهم قينقاع
  . حسن أحدمها ؛ عنه بإسنادين) ١٨٦/ ٦( جرير ابن أخرجه

 عبد عن) ١٨٥/ ٣" (احللية" يف نعيم وأبو ، أيضاً جرير ابن أخرجه ما:  الثاين
  : قال سليمان أيب بن امللك

 ؛ اآلية...)  اهللا وليكم إمنا: ( وجل عز قوله عن علي بن حممد جعفر أبا سألت
 أصحاب:  قال:  نعيم أيب ولفظ) (آمنوا الذين: ( قال ؟ آمنوا الذين من:  قلنا

! ؟ طالب أيب بن علي يف نزلت أا بلغنا:  قلنا) . - وسلم عليه اهللا صلى - حممد
  . آمنوا الذين من علي:  قال

  . صحيح وإسناده
 الناس أوىل لكان ؛ خاصة عنه اهللا رضي علي يف نزلت اآلية أن فلو:  قلت

 عنده علم ال عنه اهللا ضير الباقر جعفر أبو فهذا ، وذريته بيته أهل ذلك مبعرفة
  ! بذلك

  ! به عندهم علم ال ما بأئمتهم يلصقون الشيعة أن على الكثرية األدلة من وهذا
 خاضعون:  أي ؛) راكعون وهو: ( اآلية آخر يف تعاىل قوله معىن أن:  الثالث

 عقب -) ٥١٤/ ٣" (احمليط البحر: " تفسريه يف الغرناطي حيان ابن العالمة قال. 
  : - اآلية



٣٧٩ عىل أباطيل الشيعة

 يداوم ال املنافق ألن ؛ املنافق من اإلميان اخلالص املؤمن ا ميز أوصاف هذه"
) كساىل قاموا الصالة إىل قاموا وإذا: ( تعاىل قال ، الزكاة على وال ، الصالة على

 من اآلية هذه نزول وقت الصحابة كانت وملا) . اخلري على أشحة: ( تعاىل وقال ،
 تعاىل هللا باخلضوع متصفني كانوا احلالتني كلتا ويف ، الزكاة ومؤيت الصالة مقيمي
 ال ، اخلضوع ظاهره هنا والركوع.  اجلليلة األوصاف ذه اآلية نزلت ؛ له والتذلل

  " .الصالة يف اليت اهليئة
  : كثري ابن احلافظ قول ويؤيده:  قلت

 موضع يف اجلملة هذه أن الناس بعض توهم فقد ؛) راكعون وهم: ( قوله وأما"
 هذا كان ولو!  ركوعهم حال يف:  أي ؛) الزكاة ويؤتون: ( قوله من احلال

 وليس!  ممدوح ألنه ؛ غريه من أفضل الركوع حال يف الزكاة دفع لكان ؛ كذلك
  " .الفتوى أئمة من نعلمه ممن العلماء من أحد عند كذلك األمر

  

 يوم ،) ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: ( اآلية هذه نزلت(  - ٦٠
  ) . طالب أيب بن علي يف) خم( غدير

  موضوع
 علي طريق من) ٢/ ١١٩/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٥٠ ص( الواحدي أخرجه

...  قال اخلدري سعيد أيب عن عطية عن اجلحاف وأيب األعمش عن عابس بن
  . فذكره

  . مدلس ضعيف - العويف سعد ابن وهو - عطية ؛ واه إسناد وهذا:  قلت
  ) :١٠٥-١٠٤/ ٢( حبان ابن قال بل ؛ أيضاً ضعيف بسعا بن وعلي

 ليس:  معني ابن قال.  به االحتجاج فبطل ، ومهه وكثر ، خطؤه فحش"
  " .بشيء



٣٨٠ الردود الشنيعة

 هريرة وأيب عائشة عن طرق من ثبت فقد ؛ اآلفة هو هذين فأحد:  قلت
 ، املدينة يف وهو - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على نزلت اآلية أن:  وجابر
  ) .٢٤٨٩" (الصحيحة األحاديث سلسلة" فراجع

 عطية عن - آخر بإسناد - روي فقد ؛ أوىل عابس بابن اآلفة تعصيب ولعل
 كما ، متهماً إليه الطريق يف أن ولو ، إليها املشار الطرق يوافق ما سعيد أيب عن
  ) !٩٨٩" (النضري الروض" يف بينته

 ، عنه اهللا رضي علي مةإما على الشيعة به احتجت مما املوضوع احلديث وهذا
 وال شرع عليها يدل ال مبعان وتفسريها اآليات بتأويل تارة ؛ ذلك يف يتفننون وهم
 بل ؛ بذلك يكتفون وال.  واملوضوعة الواهية باألحاديث باالحتجاج وتارة ، عقل

 أصحاب" إىل حديثهم يعزون فتارة ؛ األكاذيب مبختلف السنة أهل على ويكذبون
 وال ، - تقدم كما ؛ ماجه وابن والنسائي والترمذي داود أبو:  وهم -" السنن
 احلديثني يف الشيعي احلسني عبد املدعو صنع كما!  أحدهم رواه احلديث يكون

 فيسمون ؛ أخرى كذبة ذلك إىل يضمون وقد) . ٤٨٨٩،٤٩٥١( املتقدمني
  . هذا قبل الذي احلديث يف بيانه تقدم كما ؛" الصحاح: " بـ" السنن"

 احلديث حتت بعضها على التنبيه سبق متنوعة أخرى أكاذيب هذا دوللعب
)٤٨٩٢. (  

  : احلديث هذا يف) ٥٧ ص" (مراجعاته" يف قوله ذلك ومن
  ..." ! الواحدي كاإلمام ؛" السنن" أصحاب من واحد غري أخرجه"

" السنن" أصحاب من ليس الواحدي فإن ؛ أيضاً أكاذيبه من وهذا:  قلت
 ال ؛ السنة أهل من مفسر هو وإمنا ، آنفاً ذلك إىل اإلشارة تقدمت كما ؛ عندنا
 عزا فمن ، السابق احلديث يف بيانه تقدم كما الصحيحة األحاديث روايته يف يلتزم
 ويف هنا الشيعي فعل كما - صحيح حديث أنه بذلك القراء مومهاً حديثاً إليه



٣٨١ عىل أباطيل الشيعة

 بال الكذابني سنياملدل من فهو ؛ - ويأيت تقدم كما ، األخرى األحاديث عشرات
  . احلديث هذا يف الواحدي إسناد حال عرفت وقد!  ريب أو شك

 بفرية فجاء ، الزمان هذا مخيين - واالفتراء الكذب يف - سننه على جرى وقد
 فضيحة" بـ يسمى أن به وحري -" األسرار كشف" كتابه يف فزعم ؛ أخرى

 عنهم يعلمها ال الشيعة دعقائ من كثرية فضائح عن فعالً فيه كشف فقد ؛" األشرار
  : املذكور كتابه من) ١٤٩ ص( اخلميين قال ؛ - سترى كما السنة أهل من كثري
 واتفاق السنة أهل باعتراف - نزلت) املتقدمة العصمة آية( اآلية هذه إن"

  " !!طالب أيب بن علي إمامة بشأن) خم( غدير يف - الشيعة
 هو ما على اتفقوا قد ألم ؛ ناه يهمنا ال الشيعة اتفاق من ذكره وما:  قلت

 أكاذيبه من فإنه ؛" السنة أهل اعتراف" من زعمه فيما البحث وإمنا!  منه أضل
 كتابه يف احللي املطهر ابن ذلك يف وإمامه!  كتابه ا يطفح اليت الكثرية أيضاً

 فقد ؛ احلسني عبد خلفه من يركض الذي" اإلمامة إثبات يف الكرامة منهاج"
 قال ، قبله الذي احلديث يف أحدها تقدم ، منها أكثر وإىل ، الفرية هذه إىل سبقتهم

  " :منهاجه" من) ٧٥ ص(
  " !السالم عليه علي يف نزوهلا على اتفقوا"

  : - الذهيب وتبعه -) ١٤/ ٢" (السنة منهاج" يف عليه الرد يف تيمية ابن فقال
 وهم الزكاة ويؤتون : (.. السابقة اآلية يف قاله مما وفرية كذباً أعظم هذا"

 إخل..."  يقولون ما يدرون الذين العلماء من أحد ذاك وال هذا يقل فلم ؛) راكعون
 والتفصيل التوسع شاء من فلرياجعها ، مهمة متينة أربعة أجوية يف ؛ املفصل كالمه

.  
 أن:  االتفاق من ادعوه فيما افترائهم على املنصف الباحث يدل مما وإن

 التفسري يف الواردة لآلثار املفسرين أمجع من كونه مع -" املنثور الدر" يف السيوطي



٣٨٢ الردود الشنيعة

 هذه حتت يذكر مل - ضعيفها من صحيحهما متييز دون ؛ هلل حشراً وأكثرهم
 رواية من حنوه آخر وحديث!  وهاءه عرفت وقد ؛ هذا سعيد أيب حديث غري اآلية
 وضع من أنه وواضح ، - كعادته - عنه سكت ، مسعود ابن عن مردويه ابن

 ، ومرسلة موصولة كثرية أحاديث السيوطي ذكر مث!  سياقه من يتبني كما الشيعة
 ، عامة وأا ، اآلية نزول يف) خم( وغدير علي ذكر بطالن على جمموعها يدل
  عالقة هلل ليس

 ساقها اليت األحاديث هذه كل مع - يقال فكيف ، بعيد وال قريب من يعلي
  ! الكرب إلحدى إا تاهللا! ؟ علي يف نزلت اآلية إن:  - السيوطي
 الباطل احلديث هذا ليطابق - القرآن حيرفون الشيعة أن للقراء يؤكد مما وإن
 من يعصمك واهللا: ( تعاىل قوله أن:  -) خم( غدير يوم نزلت اآلية بأن املصرح

 ، الطرق بشىت وقتله ، الدعوة من منعه حاولوا الذين املشركني يعين إمنا ؛) الناس
  : الشافعي قال اكم

  " .إليك أنزل ما تبلغ حىت يقتلوك أن قتلهم من يعصمك"
  ) .١٨٥/ ٢" (الدالئل" يف البيهقي عنه رواه

 طريقه يف الوداع حجة بعد كان ألنه ؛ الغدير يوم وجود هلم يكن مل فهؤالء
 - وسلم عليه اهللا صلى - حجته قبل اآلية نزلت وإمنا!  معلوم هو كما املدينة إىل

 سبقت اليت الكثرية األحاديث تدل كما ؛ املشركني جياهد يزال ال املدينة يف وهو
  . التخريج هذا أول يف إليه املشار هريرة أيب حديث ومنها ، قريباً إليها اإلشارة
 إن:  الشيعة قول وبطالن ، احلديث بطالن من تأكدت فإنك ؛ هذا عرفت إذا

 كانوا الذين - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب اآلية يف) الناس( بـ املقصود
!  الصحابة وكبار وعثمان وعمر بكر أبو عندهم املقصود بل!  الغدير يوم يف معه
 علياً أن) : (ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: ( عندهم اآلية معىن ألن



٣٨٣ عىل أباطيل الشيعة

 ) :الناس من يعصمك واهللا رسالته بلغت فما تفعل مل وإن) (بعدك من اخلليفة هو
  ! وغريه بكر كأيب

 ، كتبهم يف به يصرحون يكادون ما هو بل ، عليهم تقوالً هذا نقول ال وحنن
 هذه يكشف أن وتعاىل تربك اهللا ويشاء!  أمرهم ينفضح أن من خوفهم لوال

  اإلسالمية وبدولته به املغرورين على قائمة اهللا حجة ليكون ؛ اخلميين بقلم احلقيقة
 أتبعها وقد ؛ العصمة آية يف املتقدمة فريته عقب - يناخلمي قال فقد ، املزعومة

  ) :١٥٠ ص( قال ؛ -) دينكم لكم أكملت اليوم: ( آية بذكر
 رمزاً ولو عليه الصالة دون كذا( حممداً بأن وواضح ، الوداع حجة يف نزلت"

 أحكام من عنده ما كل أبلغ قد الوقت ذلك حىت كان!)  كثرياً منه هذا ويتكرر ؛
  . اإلمامة خيص التبليغ هذا أن ذلك من ضحيت إذاً. 

 ألن ؛ إليه أنزل ما يبلغ أن منه يريد) : الناس من يعصمك واهللا: ( تعاىل وقوله
  . والتحفظ التخوف من خالية األخرى األحكام

 كان) كذا( النيب أن - واألحاديث األدلة هذه جمموع من - يتضح وهكذا
 يعلم واألخبار التواريخ إىل يعود ومن.  امةاإلم إىل الدعوة بشأن الناس من متهيباً

 ، حبمايته ووعده ، يبلغ بأن أمره اهللا أن إال ؛ يبه يف حمقاً كان) كذا( النيب بأن
 مل املناوىء احلزب أن إال ؛ األخري نفسه حىت ذلك يف اجلهود وبذل بلغ أن فكان

  " !!األمر بإجناز يسمح
 صدورهم ختفي وما أفواههم من ءالبغضا بدت قد( ،) بأفواههم قوهلم ذلك(
  ) !!أكرب

  



٣٨٤ الردود الشنيعة

 ،) خم( بغدير علياً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول نصب ملا(  -٦١
 لكم أكملت اليوم: ( اآلية ذه السالم عليه جربيل هبط ؛ بالوالية له فنادى
  )) .ديناً اإلسالم لكم ورضيت نعميت عليكم وأمتمت دينكم

  موضوع
 أخربنا:  احلماين احلميد عبد بن حيىي عن) ٢/ ١١٩ /١٢( عساكر ابن أخرجه

  . فذكره...  قال اخلدري سعيد أيب عن ي العبد هارون أيب عن الربيع بن قيس
 كما ؛ بالكذب متهم فإنه ؛ ي العبد هارون أبو آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت

  . مراراً تقدم
  . ضعيف الربيع بن وقيس
  . احلماين وحنوه
  : قال هريرة أيب عن حوشب بن شهر عن الوراق مطر روى ما:  وحنوه

 يوم وهو ، شهراً ستني صيام له كتب ؛ احلجة ذي من عشرة مثان يوم صام من
 فقال طالب أيب بن علي بيد - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أخذ ملا ،) خم( غدير

:  
  : قال!  اهللا رسول يا بلى:  قالوا!" . ؟ املؤمنني ويل ألست"
 أيب ابن يا لك بخ بخ:  اخلطاب بن عمر فقال" . مواله فعلي مواله كنت من"
 لكم أكملت اليوم: ( اهللا فأنزل!  مسلم كل وموىل موالي أصبحت!!  طالب
 ، شهراً ستني صيام له كتب ؛ رجب من وعشرين سبعة يوم صام ومن) . دينكم
 - وسلم عليه اهللا صلى - حممد على السالم عليه جربيل نزل يوم أول وهو

  . الرسالةب
) ٢-١/ ١١٨/ ١٢( عساكر وابن ،) ٢٩٠/ ٨" (التاريخ" يف اخلطيب أخرجه

  . ومطر شهر لضعف ؛ أيضاً ضعيف إسناد وهذا. 



٣٨٥ عىل أباطيل الشيعة

  ) .٢٥٩/ ٢" (املنثور الدر" يف السيوطي قبله الذي بضعفه جزم وقد
 عدة ذكر فإنه ؛) ٥٤/ ٦" (تفسريه" يف الطربي جرير ابن ذلك إىل وأشار

 يوم عرفة على - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ورسول نزلت يةاآل أن يف أحاديث
  : جرير ابن قال مث ، - عمر حديث من" الصحيحني" يف وبعضها - مجعة
  : اخلطاب بن عمر عن روي الذي القول:  اآلية نزول وقت يف األقوال وأوىل"

  " .غريه أسانيد ووهي ، سنده لصحة ؛ مجعة يوم عرفة يوم نزلت أا
 ابن رواية من األول احلديث ساق أن بعد -) ٦٨/ ٣( كثري ابن افظاحل وقال

  : - أيضاً روايته من اآلخر احلديث إىل وأشار ، مردويه
 أا:  مرية وال فيه شك ال الذي الصواب بل ، هذا وال هذا ال يصح وال"
 اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري ذلك روى كما ؛ مجعة يوم وكان ، عرفة يوم نزلت

 وترمجان ، سفيان أيب بن معاوية اإلسالم ملوك وأول ، طالب أيب بن ليوع ،
  " .عنه اهللا رضي جندب بن ومسرة ، عباس بن اهللا عبد القرآن
.  معىن وال لفظاً ال ، احلديثني هذين غري غريه وال السيوطي يذكر مل) : تنبيه(
  ) :٣٨ ص( الشيعي فقول
 اهللا صلى - اهللا رسول إىل وعةاملرف بأسانيدهم أحاديث السنة أهل وأخرج"
  " !املعىن هذا يف صرحية ؛ - وسلم عليه

 ص( اخلميين عليه وتبعه - به تغتر فال ؛ الكثرية تدليساته أو أكاذيبه من فهو
  ) :٣٨ ص( قال أنه:  ذلك على األمثلة ومن!  -) ١٥٦
 رسول ا وصادر ، عالنية يتهم وال جحد مبن يومئذ ربك فعل كيف تر أمل"

 من احلق هو هذا كان إن!  اللهم:  فقال ، جهرة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 من حبجر اهللا فرماه.  أليم بعذاب ائتنا أو السماء من حجارة علينا فأمطر عندك
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 سائل سأل: ( احلال تلك يف وأنزل ، الفيل بأصحاب قبل من فعل كما سجيل
  : احلاشية يف خترجيه يف وقال!" ! ؟) دافع له ليس للكافرين.  واقع بعذاب
 وأخرجها.  مفصلة الفضيلة هذه" الكبري تفسريه" يف الثعليب اإلمام أخرج"

 جزئه من) ٥٠٢( صفحة فراجع ،" املستدرك" من) املعارج( تفسري يف احلاكم
  " !!الثاين

  ) !١٥٧ ص( اخلميين حنوه وذكره
  :يأيت ما فيها فإذا ؛" املستدرك" من املذكورة الصفحة إىل فرجعت"  قلت

 من.  دافع له ليس للكافرين.  واقع بعذاب سائل سأل: ( جبري بن سعيد عن"
 كلدة بن احلارث بن النضر هو:  سائل سأل.  الدرجات:  ذي) : املعارج ذي اهللا
" السماء من حجارة علينا فأمطر ؛ عندك من احلق هو هذا كان إن!  اللهم:  قال ؛
.  

 البيت وأهل لعلي فيه ذكر ال أنه ترى أنتو ؛" املستدرك" يف جاء ما كل هذا
 على فهو ؛ التخريج يف مكشوفاً كذباً هذا يكن مل فإن!  مطلقاً لواليتهم وال ،

  . خبيث تدليس األقل
/ ٦" (الدر" يف كما ؛ مبكة نزلت إمنا) سأل( وسورة ؛ ذلك يصح كيف مث
 يف فاطمة جتزو إمنا علياً ألن ؛ البيت ألهل - يومئذ - وجود وال ،! ؟) ٢٦٣
  !! معروف هو كما اهلجرة بعد املدينة

 يف - للثعليب عزاها اليت القصة هذه بطالن يف التفصيل زيادة شئت إن - وانظر
 وقابل ،) ١٥-١٠/ ٤( الشيعي احللي املطهر ابن على تيمية ابن اإلسالم شيخ رد

 ؛ اختصرها هذا أن جتد ؛ احلسني عبد برواية - أيضاً للثعليب عزاها وقد - روايته
  ! بطالا على يدل ملا ستراً
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-١٥٤ ص( بقوله إياه متبنياً الباطل احلديث هذا إىل اخلميين أشار وقد ؛ هذا
١٥٥: (  
 ، الوداع حجة بعد نزلت...)  دينكم لكم أكملت اليوم: ( اآلية هذا إن"

  " !السنة وأهل الشيعة من بشهادة وذلك ، إماماً املؤمنني أمري تنصيب وعقب
 - اهللا رسول على الكذب على - سلفهم عن خلفاً - الشيعة يتتابع اوهكذ

  . حياء أو ورع دومنا!  املسلمني على واالفتراء ، - وسلم عليه اهللا صلى
 بعد نزلت اآلية أن يقرر هنا أنه:  القراء على وتدليسه اخلميين تالعب ومن

  : يقول) ١٥٠ ص( ويف ؛ الوداع حجة
  . السابق احلديث آخر يف نقله تقدم دوق" ! الوداع حجة يف نزلت"

 أعتقد وال.  تقدم كما الصحيحة لألحاديث املطابق الصحيح هو القول وهذا
  ! تقية أو تدليساً إال السنة أهل عليه ملا املوافق القول هذا قال اخلميين أن

  

 وذري ، ذا خذي:  أقول ، القيامة يوم النار قسيم أنا:  علي حديث(  - ٦٢
  ) . ذا

  عموضو
 وابن ،) ٢/ ٣٨٣( عدي وابن ،) ٤٠٦ ص" (الضعفاء" يف العقيلي أخرجه

 عن عباية عن طريف بن موسى عن األعمش طريق من) ٢/ ١٣٦/ ١٢( عساكر
  . به عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي

  : الذهيب قال ، طريف بن موسى آفته وهذا:  قلت
 اجلوزجاين وقال.  ضعيف:  والدارقطين حيىي وقال.  عياش بن بكر أبو كذبه"

  " .زائغ: 
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 العقيلي فروى ؛ طريف ابن على احلديث هذا أنكر أنه األعمش عن ثبت وقد
  : قال اخلرييب داود بن اهللا عبد عن صحيح بإسناد

 بن موسى من تعجبون أال:  فقال مغضب وهو يوماً فجاء ؛ األعمش عند كنا
  !؟ النار قسيم أنا:  علي عن عباية عن حيدث طريف

  ) :٣٤٣ ص" (الضعفاء" يف العقيلي قال ؛ األسدي ربعي ابن هو:  ةوعباي
  " .غاليان كالمها ، طريف بن موسى عن روى"
  

:  قال مث  القيامة يوم الفائزون هلم وشيعته هذا إن!  بيده نفسي والذي(  -٦٣
 يف وأعدلكم ، اهللا بأمر وأقومكم ، اهللا بعهد وأوفاكم ، معي إمياناً أولكم إنه

 إن: ( ونزلت:  قال.  مزية اهللا عند وأعظمكم ، بالسوية وأقسمكم ، الرعية
 أصحاب فكان:  قال) . الربية خري هم أولئك الصاحلات وعملوا آمنوا الذين
  ) . الربية خري جاء قد:  قالوا علي أقبل إذا - وسلم عليه اهللا صلى - حممد

  موضوع
:  األنصاري نسأ بن إبراهيم طريق من) ٢/ ١٥٧/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 بن جابر عن الزبري أيب عن مسلمة بن حممد بن اهللا عبد بن جعفر بن إبراهيم أخربنا
  : قال اهللا عبد

 فقال ، طالب أيب بن علي فأقبل ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عند كنا
  : - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

  . فذكره...  قال مث بيده فضرا الكعبة إىل التفت مث" . أخي أتاكم قد"
  . عنعنه وقد ، مدلس الزبري أبو ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
  . اآلفة هو فأحدمها ، ترمجة هلما أجد مل ؛ دونه ومن
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:  قال محيد ابن طريق من) ١٧١/ ٣٠" (التفسري" يف الطربي جرير ابن وروى
  : علي بن حممد عن اجلارود أيب عن فرقد بن عيسى حدثنا
  : - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال) يةالرب خري هم أولئك(
  " .وشيعتك!  علي يا أنت"

 ، الفاضل الثقة ؛ الباقر جعفر أبو هو:  علي بن حممد ؛ مرسل وهذا:  قلت
  . األئمة وسائر الشيخني عند به احملتج

 ابن قال ؛ - املنذر بن زياد وامسه - اجلارود أبا فإن ؛ هالك إليه السند لكن
  : اودد وأبو ، معني
  : حبان ابن وقال" . كذاب"
  " .احلديث يضع رافضياً كان"

  : حامت أبو فيه قال ؛ فرقد بن وعيسى
  " .شيخ"

  . ضعيف حافظ ؛ حممد امسه:  محيد وابن
  : بلفظ جداً خمتصراً احلديث وروي

  " !الربية خري علي"
  

 املطلب عبد بن وعباس - الدار عبد بين من - شيبة بن طلحة افتخر(  - ٦٤
 أشاء لو ، مفتاحه معي البيت صاحب أنا:  طلحة فقال.  طالب أيب بن وعلي

 يف بت أشاء لو ، عليها والقائم السقاية صاحب أنا:  عباس وقال.  فيه بت
 أشهر ستة القبلة إىل صليت لقد!  تقوالن ما أدري ما:  علي وقال.  املسجد

 وعمارة احلاج سقاية أجعلتم: ( اهللا فأنزل!  اجلهاد صاحب وأنا ، الناس قبل
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 عند يستوون ال اهللا سبيل يف وجاهد اآلخر واليوم باهللا آمن كمن احلرام املسجد
  )) .الظاملني القوم يهدي ال واهللا اهللا

  ضعيف
  أيب عن أخربت:  قال وهب ابن عن) ٦٨/ ١٠( جرير ابن أخرجه
  . فذكره...  يقول القرظي كعب بن حممد مسعت:  قال صخر
  . وهب البن املخرب وجلهالة ، إلرساله ؛ ضعيف وهذا:  قلت
 هليعة ابن أخربين:  فقال جرير ابن رواية من) ١٣٠/ ٤( كثري ابن ذكره لكن

  . أعلم واهللا... 
.  والسيوطي كثري وابن جرير ابن عند تراها ؛ أخرى روايات اآلية نزول ويف
 وليس ، األنصاري بشري بن النعمان حديث من وغريه مسلم رواه ما:  وأصحها

  . معه ذكر ممن لغريه وال عنه اهللا رضي لعلي ذكر فيه
  

 اهللا على أستوجب أن محلين:  قال) علياً:  يعين( ؟ هذا على محلك ما(  - ٦٥
  ) . لك ذلك إن أال:  له فقال.  وعدين الذي

  موضوع
 هذه نزلت:  الكليب وقال:  فقال) ٤٤ ص" (الرتول أسباب" يف الواحدي علقه

 طالب أيب بن علي يف) وعالنية سراً والنهار بالليل أمواهلم ينفقون نالذي: ( اآلية
 وبدرهم ، ليالً بدرهم فتصدق ، دراهم أربعة غري ميلك يكن مل ؛ عنه اهللا رضي
 فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول له فقال.  عالنية وبدرهم ، اراً

.  
  . بالكذب متهم الكليب نفإ ؛ - معضالً معلقاً كونه مع - وهذا:  قلت
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  : يصح وال عباس ابن عن مسنداً الرتول سبب روي وقد
 الرزاق عبد طريق من) ١/ ١٥٤/ ١٢( عساكر ابن وعنه ، الواحدي أخرجه

 اآلية فذكر...  قوله يف عباس ابن عن أبيه عن جماهد بن الوهاب عبد حدثنا:  قال
  : قال ؛

 دون احلديث...  دراهم ةأربع عنده كان ؛ طالب أيب بن علي يف نزلت
  . منه املرفوع

  . الثوري وكذبه ، متروك جماهد بن الوهاب وعبد
 أبيه عن جماهد بن الوهاب عبد عن:  فقال ميان بن حيىي:  الرزاق عبد وخالف

  . إسناده يف عباس ابن يذكر ومل ؛ احلديث فذكر...  قال
 إليه عزاه وقد . حامت أيب ابن طريق من عساكر ابن وعنه ، الواحدي أخرجه

  : وقال) . ٥٤/ ٢( كثري ابن احلافظ
 لكن.  ضعيف وهو ؛ جماهد بن الوهاب عبد طريق من جرير ابن رواه وكذا"
  " !عباس ابن عن آخر وجه من مردويه ابن رواه

 عبد أخرجها اليت الوهاب عبد طريق غري من رواه أنه يعين فهل!  قال كذا
  .أعلم هللاوا!  أستبعده مما ذلك! ؟ عنه الرزاق

  . احلفظ سىيء ميان بن وحيىي
  

 وصدق: ( قال ؛) به وصدق بالصدق جاء والذي: ( وجل عز قوله يف(  - ٦٦
  ) . طالب أيب بن علي) : به

  منكر
  . به أبيه عن جماهد ابن عن) ٢-١/ ١٥٤/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  . آنفاً تقدم كما جداً ضعيف وهو ، الوهاب عبد امسه:  جماهد وابن:  قلت
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  . به جماهد عن ليث وتابعه
  . عساكر ابن أخرجه
  . اختلط وكان ؛ سليم أيب ابن وهو ؛ ضعيف وليث
  : جماهد عن:  فقال منصور خالفهما وقد
  : قال ؛) به وصدق بالصدق جاء والذي: ( قوله

 ما فاتبعنا أعطيتمونا الذي هذا:  فيقولون ؛ القيامة يوم بالقرآن جييئون الذين
  . فيه

  . صحيح وإسناده) . ٤-٣/ ٢٤( جرير بنا أخرجه
 الوهاب عبد رواه الذي هذا فيها ليس ، اآلية تفسري يف أخرى أقواالً روى مث
 التوحيد إىل دعا من كل تشمل ؛ عامة أا استصوب مث.  جماهد عن وليث

  . - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول وتصديق
 امللك عبد عن خالد بن يمإبراه بن عمر طريق من رواه ما:  األقوال تلك ومن

 جاء والذي: ( قوله يف:  عنه اهللا رضي علي عن صفوان بن أسيد عن عمري ابن
 بكر أبو:  قال) به وصدق( ، - وسلم عليه اهللا صلى - حممد:  قال ،) بالصدق

  . عنه اهللا رضي
 لكنه  وهائه على ، الشيعة به حيتج الذي ؛ الترمجة حلديث معارض فهذا:  قلت

  : الدارقطين قال ؛ هذا إبراهيم بن عمر ألن ؛ أيضاً يصح ال
  " .خبيث كذاب"
 عن مردويه البن) ٣٢٨/ ٥" (الدر" يف السيوطي عزاه ؛ الترمجة حديث إن مث

  ! الغالبة كعادته إسناده عن وسكت ، هريرة أيب
  

  ) . آية مئة ثالث علي يف نزلت(  - ٦٧
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  جداً ضعيف
 عباس ابن عن الضحاك عن يربجو عن) ٢/ ١٥٥/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  . فذكره...  قال
 ؛ املفسر - سعيد ابن وهو - هذا جويرب آفته ؛ جداً واه إسناد وهذا:  قلت

  " :التقريب" يف احلافظ قال
  " .جداً ضعيف"
  . عباس ابن يلق مل - اهلاليل مزاحم ابن وهو - الضحاك فإن ؛ منقطع إنه مث

 بن عباد عن) ٦٤/ ١( نعيم أبو وكذا ، أيضاً عساكر ابن أخرجه ما:  وحنوه
 عباس ابن عن جماهد عن األعمش عن احلضرمي عثمان بن موسى حدثنا:  يعقوب

  : قال
 وزاد.  وأمريها رأسها وعلي إال ؛) آمنوا الذين أيها يا: ( فيها آية اهللا أنزل ما

  : وقال...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قال:  نعيم أبو
  " موقوفاً رووه والناس ، خيثمة أيب ابن حديث من إال مرفوعاً بهنكت مل"

 عدي ابن أورده ؛ هذا احلضرمي فإن ؛ مرفوعاً وال موقوفاً ال يصح وال:  قلت
  : وقال.  - أحاديث عدة له وساق -) ٢-١/ ٣٨٥(

  " .الغالني من وهو ، باحملفوظ ليس حديثه"
  : حامت أبو وقال.  التشيع يف مفرط غال شيعي أنه:  يعين

  " .متروك"
 جريج ابن عن حيىي أخربنا:  اهللا عبيد بن إمساعيل طريق من عساكر ابن وروى

  . حنوه عباس ابن عن عطاء عن
  : حبان ابن قال ؛ السعدي القرشي سعيد ابن أنه الظاهر ؛ هذا وحيىي:  قلت

  " .انفرد إذا به االحتجاج جيوز ال ، وامللزقات املقلوبات يروي"
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 به عباس ابن موىل عكرمة عن حيىي أيب سكني عن ثابت بن عمرو قطري ومن
  . حنوه

  . ضعفه على ؛ رافضي ثابت بن وعمرو
  " !الكىن" يف الواليب يورده ومل ، أعرفه مل ؛ حيىي أبو وسكني

  : بلفظ عكرمة عن بذمية بن علي عن راشد بن عيسى طريق ومن
 القرآن من آي يف حممد حابأص اهللا عاتب ولقد.  وأمريها شريفها علي إال.. 

  . خبري إال علياً ذكر وما ،
  " .امليزان" يف كما ؛ البخاري قاله ؛ منكر وخربه ، جمهول راشد بن وعيسى

:  أيب أخربنا:  احلسن بن أمحد أخربنا:  علي بن احلسن بن عمر طريق ومن
 بن سعيد عن عمرو بن املنهال عن قطاف بن اهللا عبد(.........)  حصني أخربنا
  : قال عباس ابن عن جبري

  . علي يف نزل ما اهللا كتاب من أحد يف نزل ما
   الذهيب قال ؛ - القاضي األشناين هو - علي بن احلسن بن وعمر:  قلت

 هذا ولكن.  هذا يصح ومل ؛ كذاب أنه:  عنه ويروى ، الدارقطين ضعفه"
  " .باليا صاحب األشناين
  ! ثالث أو كلمتني مبقدار بياضاً سخةالن فإن ؛ أعرفه مل ؛ هذا وحصني:  قلت
  ) :١٨٢ ص" (مراجعاته" يف الشيعي قال ؛ األخري اللفظ وهذا

  " !!السنن أصحاب من واحد وغري عساكر ابن أخرجه"
  

  ) . فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا(  - ٦٨
  موضوع



٣٩٥ عىل أباطيل الشيعة

 بن وسهل ، مسعود بن اهللا وعبد ، اخلدري سعيد أيب حديث من روي وقد
  . مرسالً البصري واحلسن ، حنيف
  : طريقان عنه فله ؛ سعيد أيب حديث أما -١

  . به مرفوعاً سعيد أيب عن نضرة زيد بن علي عن:  األوىل
/ ١٦" (التاريخ" يف عساكر ابن وعنه ،) ١/ ٣٠٩ ق( عدي ابن أخرجه

١/ ٣٦٢. (  
 بن زيد بن علي مناكري يف أورده وقد ، منكر حديث أنه إىل عدي ابن وأشار

  : نصها ؛ آخره يف بزيادة) ٢-١/ ٢٨٦( جدعان
 ما:  سعيد أبو فقال.  بالسيف - خيطب وهو - األنصار من رجل إليه فقام

 فذكر...  يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت:  فقال! ؟ تصنع
 السيف نسل أن نكره ولكنا ، مسعت ما مسعنا قد إنا:  سعيد أبو له فقال.  احلديث

 أن قبل موته فجاء ، ذلك يف عمر إىل فكتبوا ، نستأمره حىت عمر دعه على
  . به خترجوا

.  حفظه لسوء تضعيفه على متفق - جدعان ابن وهو - زيد بن وعلي:  قلت
  : فيه حبان ابن قال بل

  " .الترك فاستحق ، منه ذلك فكثر ، وخيطىء يهم"
  : زريع بن يزيد فيه قال كما أنه على يدل احلديث وهذا

" التهذيب" من ترمجته آخر يف احلافظ وقال" . رافضياً كان فإنه ؛ عنه أمحل مل"
:  

  " .جدعان ابن به حدث ما أنكر احلديث وهذا"
 سعيد أبو يكون أن يعقل ال إذ ؛ بطالنه تؤكد ذكرناها اليت والزيادة:  قلت

 مث ، األنصاري ذلك مسعه كما - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن احلديث مسع



٣٩٦ الردود الشنيعة

 رآه حني عنه اهللا رضي معاوية بقتل األمر تنفيذ أراد حينما عليه اإلنكار إىل يبادر
  : بقوله ذلك على حمتجاً ، املنرب على

  ... عمر عهد على نسل أن نكره ولكنا
 اهللا صلى - منه خاص نص هناك يكن مل إذا فيما احلجة هذه مثل تنفق وإمنا

 - وسلم عليه اهللا صلى - أنه ضواملفرو أما ، معني شخص بقتل - وسلم عليه
  : قال

  ! الكراهة لتلك وجه فال ؛" فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا"
 ثبت قد إنه إذ ؛ احلديث بطالن - ذكرنا كما - تؤكد املذكورة الزيادة لكن

 - اهللا رسول كان إن يقتلوه مل فلم ، املنرب على خطب عنه اهللا رضي معاوية أن
  !؟ قاله قد - موسل عليه اهللا صلى

 اهللا شاء إن قريباً املعىن ذا السيوطي عنه نقله الذي عدي ابن قول وسيأيت
  . تعاىل

  . به سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد عن:  األخرى والطريق
 حدثنا الدمشقي الوهاب عبد بن بشر طريق من) ٢/ ٣٩٧( عدي ابن أخرجه

  : وقال...  جمالد حدثنا:  بشر بن حممد
  : عقبه عدي ابن وقال!  فعلوا فما:  بشر ابن قال

 ابن غري رواه وقد.  بشر ابن وعنه ، جمالد غري الوداك أيب عن يرويه أعلم ال"
 عنه روى وقد ، صاحلة أحاديث جابر عن الشعيب عن له وجمالد.  جمالد عن بشر
  " .حمفوظ غري يرويه ما وعامة ؛ عنه روايته أكثر ولكن ، الشعيب غري

  . جدعان بن زيد بن علي حنو ؛ الضعف يف جمالد حالو:  قلت
  : وقال ،" املوضوعات" يف اجلوزي ابن هذا حديثهما ساق وقد

  " .بشيء ليسا ؛ وعلي جمالد"



٣٩٧ عىل أباطيل الشيعة

" الشريعة ترتيه" يف عراق ابن وكذا ،) ٢٢١/ ١" (الآلىلء" يف السيوطي وأقره
 هلذه بالنسبة لحمتم وهذا ، جمالد دون ممن اآلفة أن استظهر ولكنه ،) ٨/ ٢(

 الوهاب عبد بن بشر أنه الظاهر ؛ الدمشقي الوهاب عبد بن بشر فإن ؛ الطريق
  . العيد مسلسل حديث بوضع الذهيب امه الذي األموي

 فهي ؛ - اجلوزي ابن ساقها اليت وهي - عراق ابن عناها اليت الطريق وأما
:  املثىن بن علي دثناح:  العباس بن علي أنبأنا:  أيضاً عدي ابن رواية من عنده

  . به جمالد عن القاسم بن الوليد حدثنا
 الوليد فإن ؛ جمالد من اآلفة بتعصيب أوىل هو من فيه ليس اإلسناد فهذا:  قلت

.  حبان وابن ، عدي وابن ، أمحد وثقه ؛ - الكويف اهلمداين وهو - القاسم بن
  : معني ابن وقال
  " .احلديث ضعيف"

  : فقال!  أيضاً" ضعفاءال" يف حبان ابن وأورده
 االحتجاج حد عن فخرج ؛ األثبات حديث يشبه ال مبا الثقات عن انفرد"

  : احلافظ وقال" ! بأفراده
  " .خيطىء صدوق"

 ابن وذكره ، الثقات من مجاعة عنه روى ؛ - الطهوي وهو - املثىن بن وعلي
  " .الثقات" يف حبان

  " :التقريب" يف وقال" . التهذيب" يف كما ؛ ضعفه إىل عدي ابن أشار لكن
  " .مقبول"

 وقد ،" التهذيب" من املثىن ابن ترمجة يف كما ؛ املقانعي هو:  العباس بن وعلي
  : وقال.  النسبة هذه يف السمعاين أورده



٣٩٨ الردود الشنيعة

 ، املقري بن بكر أبو عنه روى ، وغريه الكويف مروان بن حممد عن يروي"
  " .مئة وثالث ست سنة شوال بعد ومات

  . أعلم واهللا.  املستورين يوخالش من فهو
 ظهري بن احلكم حدثنا:  يعقوب بن عباد فريويه ؛ مسعود ابن حديث وأما -٢

  . مرفوعاً عنه زر عن عاصم عن
:  العباس بن علي أخربنا:  عساكر ابن وعنه ،) ١/ ٦٧ ق( عدي ابن أخرجه

  . به يعقوب بن عباد حدثنا
  : وقال.  ظهري بن مللحك مستنكرة أحاديث مجلة يف عدي ابن ساقه

 وروى" . حمفوظة غري أحاديثه وعامة ، احلديث من ذكرنا ما غري وللحكم"
  : فيه قال أنه معني ابن عن

  : عنه رواية ويف" . بثقة ليس"
  : اجلوزي ابن وقال" . كذاب"
  " .كذاب متروك واحلكم.  رافضي عباد.  موضوع"

  . عراق وابن ؛ السيوطي وأقره
  : احلافظ وقال.  وثق فقد ؛ - رافضياً كان إنو - يعقوب بن وعباد

: فقال حبان ابن بالغ ، مقرون" البخاري" يف حديثه ، رافضي ، صدوق"
  " .الترك يستحق

 احلكم عن غراب بن علي بن حممد فرواه ؛ احلديث منت يف خولف وقد:  قلت
  : بلفظ...  ظهري بن

  " .قريش من سفهاء أغيلمة يدي على أميت هالك يكون"
  . عدي ابن رجهأخ



٣٩٩ عىل أباطيل الشيعة

) ٢٨/ ١/ ٤( حامت أيب ابن أورده ؛ احلال جمهول غراب بن علي بن حممد لكن
  . تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ، عنه احلضرمي احلجاج بن حممد رواية من

 رواه:  مرفوعاً هريرة أيب حديث من شاهد له ؛ صحيح اللفظ ذا وهو
  ) .١١٥٧" (النضري الروض" يف خمرج وهو ، وغريه البخاري

 عن إسحاق بن حممد حدثنا:  الفضل بن سلمة فريويه ؛ سهل حديث وأما -٣
 إال ، به مرفوعاً أبيه عن حنيف بن سهل بن أمامة أيب عن التيمي إبراهيم بن حممد

  : قال أنه
  " .معاوية: " مكان" فالناً"

 بن احلسني حدثنا:  سعيد بن علي حدثنا) : ٢/ ٣٤٣ ق( عدي ابن أخرجه
  : عقبه وقال...  الفضل بن سلمة حدثنا:  الرازي ىعيس

  " .سعيد بن علي عن إال نكتبه مل"
  . فيه متكلم وهو:  قلت
  : احلافظ قال ؛ - األبرش وهو - الفضل بن سلمة وهو ، فوقه ممن العلة لكن

  " .اخلطأ كثري صدوق"
  . عنعنه وقد ؛ مدلس إسحاق بن حممد وشيخه

  ! منها اآلفة فلعل
  . املعتزيل عبيد بن عمرو فريويه ؛ البصري احلسن ديثح وأما -٤

 أن احلسن عن روى عبيد بن عمرو إن:  أليوب قيل:  زيد بن محاد فقال
  . عمرو كذب:  فقال! ؟ فذكره...  قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

/ ١٢" (التاريخ" يف واخلطيب ،) ٣٠٧ ص" (الضعفاء" يف العقيلي أخرجه
  : وقال.  عساكر وابن ،) ١٨١
  : قال مث" . مقال فيها كلها األسانيد وهذه"



٤٠٠ الردود الشنيعة

  " .منكر وهو ، بالباء" : فاقبلوه: " روي وقد"
:  الفقيه إسحاق بن حممد طريق من) ٢٥٩/ ١( واخلطيب ، هو روى مث
 أمين بن بكر أخربنا:  قال كثري بن احلسن أخربنا:  قال القازي النضر أبو حدثين
 جابر عن الزبري أبو أخربنا:  قال الصرميي حيىي بن عامر أخربنا:  قال القيسي
  : بلفظ مرفوعاً
 وقال" . مأمون أمني فإنه ؛ فاقبلوه منربي على خيطب معاوية رأيتم إذا"

  : اخلطيب
 بن حممد بني ما - إسناده ورجال ، الوجه هذا من إال احلديث هذا أكتب مل"

  " .جمهولون كلهم - الزبري وأيب إسحاق
  :اخلطيب فيه قال ؛) شاموخ( بـ املعروف هو:  هذا إسحاق ابنو:  قلت

  " .املناكري كثري وحديثه"
  . احلديث هذا ساق ترمجته ويف

 واستنكره ؛ واحلسني واحلسن وفاطمة علي فضل يف آخر حديثاً قبله له وساق
  : الذهيب وقال. 

  " .موضوع هذا"
  : - ماملتقد اخلطيب قول بعد -" الآلىلء" يف السيوطي وقال

 بالباء أيضاً قرىء قد - بطالنه مع - اللفظ هذا:  عدي ابن قال:  قلت"
 على خيطب رأوه األمة فإن ؛ العقل إىل أقرب وهو ، أيضاً يصح وال ، املوحدة

 أن جيوز وال.  عليه ذلك ينكروا ومل ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول منرب
 ، أمره وخالفت - وسلم عليه اهللا صلى - نبيها بعد ارتدت الصحابة إن:  يقال
  !" . نبيه على والكذب اخلذالن من باهللا نعوذ



٤٠١ عىل أباطيل الشيعة

) ٨٩ ص( حاشية يف" املراجعات" يف الشيعي اعتمده مما احلديث وهذا:  قلت
 ، السنة أهل من استنكاره إىل أشار من على بالطعن مشرياً ، معاوية على الطعن يف

 معاوية رأوا الذين الصحابة بكل لطعنا من عليه االعتماد يستلزمه ما متجاهالً
 واخلذالن اهلوى من تعاىل باهللا فنعوذ ، - وسلم عليه اهللا صلى - منربه على خيطب

!!  
  

 وذرارينا ، واحلسني واحلسن وأنت أنا:  اجلنة يدخلون أربعة أول إن(  - ٦٩
  ) . مشائلنا وعن إمياننا عن وشيعتنا ، ذرارينا خلف وأزواجنا ، ظهورنا خلف

  موضوع
  احلسن بن حرب عن) ٢/ ٤٨/ ١" (الكبري" يف الطرباين أخرجه
 عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد عن يعلى بن حيىي أخربنا:  الطحان

  . فذكره...  لعلي قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن:  جده
 ، اهللا عبيد بن حممد وشرهم ؛ بالشيعة مسلسل موضوع إسناد وهذا:  قلت

  ) .٤٩١٠( احلديث يف فيه اجلرح أئمة أقوال بعض تقدم وقد
: حديث صاحب وهو ؛ الضعيف الشيعي األسلمي هو:  يعلى بن وحيىي

 مضى وقد ، عنه اهللا رضي علي فضل يف ؛ احلديث..."  حيايت حييا أن منأحب"
  ) .٨٩٤( برقم

  : األزدي قال ؛ الطحان احلسن بن وحرب
  : احلافظ وزاد" . امليزان" يف كما ؛" بذاك حديثه ليس"
:  أي ؛ الرواية عامي:  النجاشي ابن وقال" . الثقات" يف حبان ابن وذكره"
  " .األمر قريب شيعي

  ) :٣٥١/ ١٥٤/ ٤" (الكشاف أحاديث ختريج" يف احلافظ قال ؛ واحلديث



٤٠٢ الردود الشنيعة

  " .واه وسنده ، الطرباين رواه"
  

 علياً:  يعين.  طيعواوأ له فامسعوا ، فيكم وخليفيت ووصيي أخي هذا(  - ٧٠
  ) . عنه اهللا رضي

  موضوع
 ٢٤١٧/ ١٣٧/ ٣( والبزار ،) ٧٥-٧٤/ ١٩" (التفسري" يف جرير ابن أخرجه

-٢/ ٦٧/ ١٢( عساكر وابن ،) ٣٦٤ ص" (الدالئل" يف نعيم وأبو ،) كشف -
 بن املنهال عن القاسم بن الغفار عبد عن إسحاق بن حممد طريق من) ١/ ٦٨

 بن علي عن عباس بن اهللا عبد عن املطلب عبد بن احلارث بن اهللا عبد عن عمرو
  : قال طالب أيب

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول دعاين) [األقربني عشريتك وأنذر: ( نزلت ملا
  : يل فقال - وسلم
 ، ذرعاً بذلك فضقت ،] األقربني عشرييت أنذر أن أمرين اهللا إن!  علي يا"

 جاءين حىت عليها فصمت ، أكره ما منهم أرى األمر ذا أناديهم مىت أين وعرفت
 لنا فاصنع!  ربك سيعذبك به تؤمر ما تفعل مل إن إنك!  حممد يا:  فقال جربيل
 بين يل وامجع ، لنب من عساً لنا وامأل ، شاة رجل عليه واجعل ، طعام من صاعاً
 دونيزي ؛ رجالً أربعون يومئذ وهم[ الطعام هلم فصنع" . أبلغهم حىت املطلب عبد

 ،] هلب وأبو والعباس ومحزة طالب أبو:  أعمامه فيهم ، ينقصون أو رجالً
 اهللا صلى - اهللا رسول تكلم مث:  قال.  الطعام وبقي ، وشبعوا فأكلوا وحضروا

  : فقال - وسلم عليه



٤٠٣ عىل أباطيل الشيعة

 بأفضل قومه جاء العرب من شاباً أعلم ما - واهللا - إين!  املطلب عبد بين يا"
 ، أدعوكم أن أمرين ريب وإن ، واآلخرة الدنيا خبري جئتكم قد إين ؛ به جئتكم مما

  " .؟ فيكم وخليفيت ووصيي أخي يكون أن على األمر هذا على يؤازرين فأيكم
 أكون! اهللا نيب يا أنا:  فقلت.  سناً ألحدثهم وإين ، مجيعاً عنها القوم فأحجم

 ويقولون ضحكوني القوم فقام) . فذكره... ( قال مث برقبيت فأخذ.  عليه وزيرك
  ! تطيع و لعلي تسمع أن أمرك قد:  طالب أليب

  . جرير البن والزيادتان ؛ عساكر البن والسياق
 الغفار عبد:  اإلسناد من أسقط لكنه ؛" النبوة دالئل" يف البيهقي رواه وكذلك

-٣٤٨/ ٦( كثري ابن احلافظ ساقه.  إسحاق ابن تدليس من وكأنه ، القاسم ابن
  : عقبها وقال ، جرير ابن رواية من مث ، البيهقي رواية من) ٣٤٩
 شيعي كذاب متروك وهو ؛ مرمي أبو القاسم بن الغفار عبد السياق ذا تفرد"

  " .اهللا رمحهم األئمة وضعفه ، احلديث بوضع وغريه املديين بن علي امه ،
 عن القدوس عبد بن اهللا عبد:  واملنت القصة بعض على تابعه قد:  قلت
 حنوه به طالب أيب بن علي عن اهللا عبد بن عباد عن عمرو بن املنهال عن األعمش

  : بلفظ
  " فقال

  : وفيه" ... ؟ بعدي من ووصيي خليفيت ويكون ، ديين يقضي أيكم"
  : قال!  اهللا رسول يا أنا:  فقلت

  !" . علي يا أنت!  علي يا أنت"
 زكريا بن القاسم بن حممد طريق من) ٢/ ٦٧/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  ... القدوس بن اهللا عبد أنبأنا:  يعقوب بن عباد أخربنا:  احملاريب
  : الثالثة هؤالء من بالرفض مسلسل ؛ مبرة واه إسناد وهذا:  قلت



٤٠٤ الردود الشنيعة

  : الذهيب قال ؛ القدوس عبد بن اهللا فعبد
 عامة:  عدي ابن قال.  وغريه األعمش عن روى.  الري نزل ، رافضي كويف"

 وقال.  خبيث رافضي ، بشيء ليس:  حيىي قال.  البيت أهل فضائل يف يرويه ما
  " .بثقة ليس:  وغريه النسائي

  . مراراً تقدم كما أيضاً رافضي وعباد
  : الذهيب قال ؛ هذا واحملاريب

  " .بالرجعة مؤمناً كان:  وقيل.  فيه تكلم"
 بن عيسى عن حامت أيب ابن رواية من كثري ابن ذكره فقد ، به يتفرد مل لكن

  : قال أنه إال ؛ به القدوس عبد بن اهللا عبد حدثنا:  احلارثي ةميسر
  " .أهلي يف خليفيت ويكون".. 
 عن األعمش عن شريك رواه فقد ؛ بالصواب األشبه هو اللفظ وهذا:  قلت

  : ولفظه ، به املنهال
 يف خليفيت ويكون ، اجلنة يف معي ويكون ، ومواعيدي ديين عين يضمن من"
  !" .؟ أهلي

 والبزار ،) بتحقيقي - ٤٧٦( املقدسي الضياء وعنه ،) ١١١/ ١( أمحد أخرجه
  ) :١١٣/ ٩( اهليثمي وقال) . ٢٤١٨(

  " !جيد وإسناده"
  . ضعيف فإنه ؛ األسدي اهللا عبد بن عباد غري ؛ ثقات ورجاله!  قال كذا

 به حيتج مل ولذلك ؛ احلفظ سىيء - القاضي اهللا عبد ابن وهو - وشريك
  . يأيت كما متابعة له ىرو وإمنا ، مسلم

  : بلفظ أخرى طريق له لكن
  !" .؟ وصاحيب أخي يكون أن على يبايعين فأيكم".. 



٤٠٥ عىل أباطيل الشيعة

  . علي عن ناخذ بن ربيعة عن صادق أيب طريق من) ١٥٩/ ١( أمحد أخرجه
  . أمحد طريق من) ٢-١/ ٦٧/ ١٢( عساكر ابن وأخرجه

  . مراراً تقدم كما ؛ ناخذ بن ربيعة يف جهالة لوال ؛ جيد وإسناده:  قلت
  ) .٣٢١/ ٢" (التاريخ" يف أيضاً جرير ابن ورواه
  ) .٦٠٤٥/ ٣٩٦/ ٦" (العمال كرت" يف كما ؛ صححه أنه عنه السيوطي ونقل
  : بلفظ عباس ابن حديث من شاهد وله

  : عمه لبين وقال
 فقال.  فأبوا - جالس معه وعلي:  قال -" ؟ واآلخرة الدنيا يف يواليين أيكم"
  : قال.  واآلخرة الدنيا يف أواليك أنا:  علي

  " .واآلخرة الدنيا يف وليي أنت"
  . مطلقاً للخالفة ذكر فيه ليس

 والنسائي ،) ١٣٤-١٣٢/ ٣( احلاكم وعنه ،) ٣٣١-٣٣٠/ ١( أمحد أخرجه
 اهللا رضي لعلي خصائص عشر فيه ؛ طويل حديث يف) ٧-٦ ص" (اخلصائص" يف

  : احلاكم وقال.  إحداها هذه عنه
  . الذهيب ووافقه" . اإلسناد صحيح"

 إليه يشري كما ، به يتفرد ما يقبل ال رواته أحد يف ضعف على ؛ قاال كما وهو
  ) :١٢٠/ ٩( اهليثمي قول

" لني وفيه ، ثقة وهو ؛ الفزاري بلج أيب غري ؛" الصحيح" رجال أمحد ورجال"
.  

 - ديثاحل هذا يف املذكورة اخلالفة أن على جمموعها يدل الطرق فهذه:  قلت
 عليه اهللا صلى - أهله يف خاصة خالفة هي إمنا - هنا نذكره مل مما غريه يف وكذا
  . وعشريته - وسلم



٤٠٦ الردود الشنيعة

  :- املتقدمة الطرق عقب - فقال ؛ كثري ابن اإلمام ذلك بيان أحسن وقد
 - سؤاله ومعىن ، عنه اهللا رضي علي عن احلديث هلذا متعددة طرق فهذه"
 ، أهله يف وخيلفوه دينه عنه يقضوا أن وأوالدهم هألعمام - وسلم عليه اهللا صلى
 أنزل فلما ، يقتل أن اإلنذار بأعباء قام إذا خشي كأنه ؛ اهللا سبيل يف قتل إن:  يعين
 بلغت فما تفعل مل وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: ( تعاىل اهللا

 نزلت حىت حيرس أوالً وكان.  أمن ذلك فعند ؛) الناس من يعصمك واهللا رسالته
 - ذاك إذ - هاشم بين يف أحد يكن ومل ،) الناس من يعصمك واهللا: ( اآلية هذه
 اهللا رضي علي من - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا لرسول وتصديقاً وإيقاناً إمياناً أشد
 ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول منهم طلب ما التزام إىل بدرهم وهلذا ، عنه
 لبطون وإنذاره ، الصفا على جهرة الناس دعاؤه - أعلم واهللا - هذا بعد كان مث

 باألدىن لينبه وبناته وعماته أعمامه من مسى من مسى حىت ؛ وخصوصاً عموماً قريش
  " .مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي واهللا ، نذير أنا إمنا:  أي ؛ األعلى على

 قد -) ١٢٥-١٢٣ ص( "املراجعات" كتابه يف - الشيعي أن اعلم) : تنبيه(
 مث!  بعينه الكذب هي ؛ فاحشة تدليسات احلديث هذا حول - كعادته - دلس
  : البيان وإليك) ! ١٧٥-١٧٣ ص" (األسرار كشف" يف اخلميين ذلك على تبعه

  : يف الترمجة حديث أن زعم:  أوالً
 أو ، الصحاح كتب به أراد سواًء ؛ كذب فهذا" ! املأثورة السنن صحاح"

  . رأيت كما ؛ هذه وال هذه يف ليس احلديث فإن ؛ الصحاح ثاألحادي
 الثالثة املواضع يف أمحد اإلمام منهم ، األئمة من جلماعة احلديث عزا:  ثانياً
  ، إليها املشار الصفحة يف" اخلصائص" يف والنسائي ،" املسند" من املتقدمة
 احلديث فيها ادراملص هذه أن مومهاً ، املتقدمة الصفحة يف" احلاكم مستدرك" و
  ) :١٢٥ ص( فقال صرح بل!  بعينه



٤٠٧ عىل أباطيل الشيعة

  " !النص هذا يتضمن عباس ابن حديث إن"
  . املستعان فاهللا.  التخريج هذا من واضحاً لك يظهر كما ؛ وافتراء زور وهذا
  ! يستحق مبا اهللا عامله" ! صحيحه" يف رواه مسلماً أن احلاشي يف ذكر:  ثالثاً

  !! كتابه يف البخاري أخرجه أنه ارىءالق أوهم) ١٣٣ ص( يف رأيته مث
  ) :١٢٧ ص( قال:  رابعاً

  " !!احملققني أعالم من واحد غري صححه وقد"
 تقدم كما الترمجة لفظ بغري هو إمنا ؛ صححوه الذين فإن ؛ ظاهر كذب وهذا

.  
  : قال مث:  خامساً

 م احتج الذين األثبات الثقات طريق من ثبوته تصحيحه يف وحسبك"
 جتده ؛" أمحد مسند" من األول اجلزء من) ١١١ ص( ودونك ، صحاحال أصحاب

 عباد عن املنهال عن األعمش عن شريك عن عامر بن أسود عن احلديث هذا خيرج
 حجة السند هذا سلسلة من واحد وكل.  مرفوعاً علي عن األسدي اهللا عبد بن

  " !!الصحاح رجال من وكلهم ، اخلصم عند
 يف قال وكذلك" ! صحيحهما" يف مسلم به احتج شريكاً أن احلاشية يف وذكر

  ) .٧٩ ص(
 القرشي العوام بن الزبري بن اهللا عبد بن عباد" هو األسدي اهللا عبد بن عباد وأن
  ..." !! وعائشة أمساء مسع ،" صحيحيهما" يف ومسلم البخاري به احتج ؛ األسدي
 وهاك ؛ رجالال بتراجم العارفني على خيفى ال ما الكذب من هذا ويف:  قلت

  : البيان
  ! القاضي اهللا عبد ابن وهو...  بشريك احتج مسلماً بأن قوله:  األول
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 ، ترمجته يف بذلك صرحوا كما ؛ متابعة له روى وإمنا ؛ به حيتج مل مسلماً فإن
" امليزان" يف والذهيب ،) ٢٨٤/ ٤" (الترغيب" كتابه آخر يف املنذري احلافظ منهم

 - هو مث.  وغريهم) ٩٩/ ٥" (التهذيب" يف عسقالينال حجر وابن ،) ٤٤٦/ ١(
  : احلافظ قال ؛ تقدم كما احلفظ سىيء - ذلك إىل

  " .كثرياً خيطىء صدوق"
 العوام بن الزبري ابن...  هو األسدي اهللا عبد بن عباد بأن:  قوله:  واآلخر

  ! القرشي
 - علي عن يالراو - األسدي اهللا عبد بن عباد بل ، قبله أحد يقله مل مما فهذا

 ، كويف األول فإن ؛ وعائشة أمساء عن الراوي األسدي اهللا عبد بن عباد غري هو: 
 وأما.  احلديث هذا صاحب وهو ؛ تقدم كما ضعيف واألول.  مدين واآلخر
 يف يذكروا ومل ، احلديث ذا له عالقة وال ؛ الشيخان به احتج الذي فهو ؛ اآلخر
 معه يذكروا ومل ؛ األول عن روى أنه ذكروا إمناو ، عمرو بن املنهال عنه الرواة
  . غريه

 مها وإمنا ، الشيعي يتعمدمها مل األكذوبتني هاتني إن:  أقول أن أود كنت ولقد
 كما ؛ تأويلها ميكن ال اليت األكاذيب من كثرياً عليه أخذت أنين لوال ؛ أوهامه من

  . مراراً تقدم
 جرأة بكل - قوله عليها بىن حىت ؛ أكاذيب من افترى مبا الشيعي يقنع ومل

  : - حياء وقلة
 وهذا ، اخلالفة يف رأيهم يصادم رأوه ألم ؛ وأمثاهلما الشيخان خيرجه مل وإمنا"

 سالحاً تكون أن خافوا ، الصحيحة النصوص من كثري عن إعراضهم يف السبب هو
 عنهم هللا عفا - السنة أهل شيوخ من كثرياً وإن ، يعلمون وهم فكتموها ؛ للشيعة

  " !!القبيل هذا من كان ما كل يكتمون ، الوترية هذه على كانوا -
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 إخوانه ووصف وصفه الواقع يف وهو!  - يستحق مبا اهللا عامله - قال هكذا
 الواهية باألحاديث وحيتجون ، الصحيحة النصوص يردون الذين فهم ؛ الشيعة

 أو ضعيفة عندهم وهي ؛ ةالسن أهل عند صحيحة أا القراء إيهام مع ، واملوضوعة
  . موضوعة
 ؛ عواره عنه وكشفنا فضحناه الذي الشيعي هذا صنيع من ذلك على أدل وهل

 فال وجد فإن! ؟ صحيح حديث فيها يكون ما نادراً اليت كتابه أحاديث ختريج يف
 برأه - عنه اهللا رضي علي خالفة على النص من يزعمونه ما على مطلقاً فيه حجة

  ! - واألباطيل األكاذيب من إليه ويعزونه ، فيه نيقولو مما اهللا
 سليم الشيخ لسن على) ١٢٨ ص( ذكر أنه:  وتلفيقاته أكاذيبه ومن:  سادساً

  : قال أنه البشري
 ونقبت ،" أمحد مسند" من األول اجلزء من) ١١١ ص( يف احلديث راجعت"

  " !!حجج أثبات ثقات هم فإذا ، سنده رجال عن
 العلم هذا يف املبتدئني فإن ؛ البشري الشيخ على اءوافتر وكذب زور فهذا
  . بيانه سبق الذي الضعف من سنده يف ما يعلمون

 يف سبق فيما شاهداً - منه طرفاً ذكرت الذين عباس ابن حديث ساق:  سابعاً
 والنسائي أمحد:  هناك ذكرنا الذين الثالثة األئمة رواية من - احلديث هذا أول

  : عليهم عطفاً فقال ؛ واحلاكم
 بن عمرو عن صحتها على امع بالطرق ؛" السنن" أصحاب من وغريهم"

  ..." !! ميمون
  : أيضاً أكذوبتان هذا ويف:  قلت

 بل ، منهم أحد يروه مل فإنه" !! السنن أصحاب من وغريهم: " قوله:  األوىل
  ! تدليساته أو أكاذيبه من ذلك



٤١٠ الردود الشنيعة

 عند واحد طريق إال له ليس نهفإ" !! صحتها على امع بالطرق: " واألخرى
:  بلج أبو حدثنا:  عوانة أبو حدثنا:  محاد بن حيىي على مدارها ؛ املذكورين الثالثة
  . ميمون بن عمرو حدثنا

 لكنه - األرجح على ثقة كان وإن - هذا بلج أبا أن وهي ؛ ثالثة وأكذوبه
  : ريالبخا وقال.  معني ابن ضعفه فقد ؛ به االحتجاج على جممعاً ليس

  : حبان ابن وقال" . نظر فيه"
  : املتقدم اهليثمي قول ذلك إىل أشار وقد" ! خيطىء"
  " .لني فيه ثقة وهو"

  . الكذب مزدوج ؛" صحتها على امع بالطرق: " فقوله
 من صدده يف هو فيما ينفعه ال ؛ معناه يف وما هذا عباس ابن حديث وثبوت
 كيف ، - وسلم عليه اهللا صلى - بعده من اخلليفة هو علياً أن على به االستدالل

  : عنه اهللا رضي لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - قوله إال فيه وليس
: "..  األخرى األحاديث يف قوله وحنوه" ! واآلخرة الدنيا يف وليي أنت"

 أنه إىل لطيفة إشارة األخري هذا يف بل! ؟ ظاهر هو كما" أهلي يف خليفيت ويكون
  ليس

  ! وأكاذيبه الشيعي بشقاشق تغتر وال ، فتنبه ؛ كلها هأمت يف خليفته
 ختالف ألا ؛ حذفها الرافضي تعمد مجلة ، هذا عباس ابن حديث يف إن مث
 عليه اهللا صلى - النيب مع هجرته يف وهي ، وفضائله عنه اهللا رضي بكر بأيب كفره
  : ونصها ، - وسلم

 اهللا نيب أنه حيسب بكر وأبو:  قال ، نائم وعلي بكر أبو فجاء:  عباس ابن قال
 بئر حنو انطلق قد اهللا نيب إن:  علي له فقال:  قال!  اهللا نيب يا:  فقال:  قال ،

  . احلديث إخل...  الغار معه فدخل بكر أبو فانطلق:  قال.  فأدركه ؛ ميمون
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 على امع بالطرق جاء هذا عباس ابن حديث إن:  قولك يف صادقاً كنت فإذا
 بأنه عنه اهللا رضي بكر أليب تشهد اليت اجلملة هذه حذفت ذافلما ؛ صحتها
  !؟ الغار يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب صاحب
 الكتاب ببعض أفتؤمنون: ( بقوله اهللا عناهم كالذين أنك عليك يصدق أفال

 اهللا صلى - قوله وهو ؛ منه أصح هو مبا كفرمت وقد! ؟ ال ومل! ؟) ببعض وتكفرون
  : - وسلم عليه

 يف خمرج وهو ، الشيخان رواه!" . ؟ ثالثهما اهللا باثنني ظنك ما!  بكر أبا يا"
 لصاحبه يقول إذ الغار يف مها إذ: ( تعاىل لقوله تفسري وهو ،) ١٧٣" (السرية فقه"
  ) .معنا اهللا إن حتزن ال

  !؟) تذهبون فأين(
 يحةالصح السنة أحاديث الشيعة أنكرت إذا:  فيقول الناس بعض يتساءل وقد

 بكر أبو مقدمتهم ويف - الصاحل لسلفنا واملعاداة الضالل من عليه هم ما ملخالفتها ؛
 ؟ بكر أيب على الثناء يف الصرحية اآلية هذه يف يقولون فماذا ، - عنه اهللا رضي
 يف ألحد جمال يبق مل فعلوا لو ألم ؛ إنكارها يستطعون ال - احلال بطبيعة - وهم

  ؟ كفرهم
 الكتاب نصوص من الضالة الفرق كل موقف اآليه من مموقفه:  فأقول

 و بالتوراة قبل من اليهود فعلت كما ؛ معانيها حتريف وهو ، ألهوائهم املخالفة
  : - اآلية عن جواباً -) ١٢٥ ص" (منهاجه" يف يقول كبريهم هو فهذا!  اإلجنيل
..."  أمره يظهر لئال ؛ منه حذراً يستصحبه أن جلواز ؛ الغار يف له فضيلة ال"

!!  
/ ٤" (املنهاج" يف تيمية ابن اإلسالم شيخ:  جداً فيه القول وبسط عليه رد وقد

  . إليه فلرياجع ؛ وفائدة علم زيادة شاء فمن ؛) ٢٧٣-٢٣٩



٤١٢ الردود الشنيعة

  

 مبرتلة وهو ، دمي من ودمه ، حلمي من حلمه علياً إن!  سلمة أم يا(  - ٧١
  ) . بعدي نيب ال أنه غري ؛ موسى من هارون

  موضوع
/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ١٣١ ص" (الضعفاء" يف العقيلي خرجهأ
 عن األعمش عن أيب حدثين:  قال الرازي حيىي بن داهر بن اهللا عبد عن) ١/ ٦٦

 فذكره...  سلمة ألم قال أنه:  السالم عليه النيب عن عباس ابن عن األسدي عباية
.  

  : وقال.  هذا داهر ترمجة يف العقيلي أورده
  : الذهيب قول وحنوه" . حديثه على يتابع ال ، الرفض يف يغلو نمم كان"
  " .بالياه على يتابع ال ، بغيض رافضي"

 ،) ٢/ ٢٢٢( عدي ابن:  احلديث أخرج ترمجته ويف.  منه شر وابنه:  قلت
 له ساق أن بعد - عدي ابن وقال) . ٢/ ١٠٠/ ١٢( أيضاً عساكر ابن وعنه

  : - بعضها البإبط الذهيب صرح ؛ أخرى أحاديث
  : أمحد وقال" . متهم فيه وهو ، علي فضائل يف يرويه ما وعامة"
  : وزاد.  حيىي قال وكذا" . بشيء ليس"
  " !خري فيه إنسان حديثه يكتب وما"
 أحاديث مجلة يف) ١٤١ ص" (مراجعاته" يف الشيعي احلديث أورد) : تنبيه(
 على استخلفه حني لعلي - موسل عليه اهللا صلى - قوله أن على ا استدل ؛ ثالثة

  : تبوك غزوة يف املدينة
 ذلك على استدل ، مبورده خاصاً ليس..."  موسى من هارون مبرتلة مين أنت"

  ! أحدها وهذا ؛ إليها املشار باألحاديث



٤١٣ عىل أباطيل الشيعة

 جيري إمنا - استدالالته يف - الشيعي أن منصف لكل يؤكد مما كله وذلك
 إسناده صح مبا يستدل أن يهمه ال فهو لذلكو" ! الوسيلة تربر الغاية: " قاعدة على
  . واهياً كان مهما ؛ غرضه حيقق أنه دام ما ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل

 خمرج إىل معزواً السنة كتب من كتاب يف احلديث كان إذا أنه:  تدليساته ومن
 ايةالعن مع ، احلديث أخرج الذي الكتاب إىل احلديث بعزو يكتفي ؛ املؤلفني من

 من خرجه من يذكر وال ؛ - التضليل متام من وذلك - والصفحة اجلزء ببيان التامة
  ) !بأيديهم بيوم خيربون: ( فيهم اهللا قال كالذين لكان فعل لو ألنه ؛ املؤلفني

 معزو فيهما وهو ، يزد ومل ،" منتخبه" و" للكرت" الشيعي عزاه ؛ احلديث فهذا
 ؛ ذلك ، احلديث ضعف على يدل ألنه ؛ العزو هذا عن الشيعي فأعرض!  للعقيلي

  " !الضعفاء" كتابه به املقصود ألن
 يأيت كما - منكر وهو - النسائي علقه ؛ الثالثة األحاديث من الثاين واحلديث

  . تعاىل اهللا بإذن بعده الذي يف حتقيقه
  

  ) . النبوة إال ؛ موسى من هارون مبرتلة مين فأنت!  علي يا أنت وأما(  - ٧٢
  السياق ذا منكر

 أيب ابن حدثين:  شبيب بن اهللا عبد عن) ١/ ١٠١/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 بن إمساعيل عن بكر أيب بن الرمحن عبد حدثين:  إمساعيل بن حممد حدثين:  أويس

  : قال أبيه عن جعفر بن اهللا عبد
 رسول فقال.  وزيد وجعفر علي فيها اختصم ؛ ة املدين محزة ابنة قدمت ملا

  : - وسلم عليه اهللا صلى - هللا
 ابنة:  علي وقال ، ا أحق وأنا أخي ابنة هي:  زيد فقال" . أمسع ؛ قولوا"
  : قال ، عندي وخالتها عمي ابنة:  جعفر وقال ، ا جئت وأنا عمي



٤١٤ الردود الشنيعة

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال" . ا أحقهم أنت!  جعفر يا خذها"
- :  

!  جعفر يا أنت وأما.  موالك وأنا فموالي!  زيد يا تأن أما.  بينكم ألقضني"
  . احلديث..."  علي يا أنت وأما.  وخلقي خلقي فأشبهت
 أيب ابن وهو - بكر أيب بن الرمحن عبد آفته ؛ جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  : والبخاري ، أمحد وقال.  مجاعة ضعفه ؛ - املدين التيمي مليكة
  : ئيالنسا وقال" . احلديث منكر"
  " .احلديث متروك"

:  احلاكم أمحد أبو قال ؛ واه فإنه ؛ شبيب بن اهللا عبد من سلم إن وهذا:  قلت
  " .امليزان" يف كما ؛" احلديث ذاهب"

  منها - مواطن يف" البخاري صحيح" يف ثابتة صحيحة القصة هذه أن واعلم
 ؛ عنه هللا رضي الرباء عن إسحاق أيب عن إسرائيل رواية من -) القضاء عمرة(
  : بلفظ هو وإمنا ، املرتلة ذكر فيه ليس لكن

  " .منك وأنا مين أنت: " لعلي وقال
 يف والبيهقي ،) ٣٧-٣٦ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه وكذلك

 قوله إال القصة من يسق مل أنه إال ؛) ٢٩٩/ ٢( أيضاً والترمذي ،) ٥/ ٨" (السنن"
  : فقال ؛ هاإلي أشار ولكنه ؛ عنه اهللا رضي لعلي هذا

  " .قصة احلديث ويف"
  . به إسرائيل عن موسى بن اهللا عبيد رواية من كلهم أخرجوه

 هبرية عن إسحاق أيب عن إسرائيل أنبأ:  قال فإنه ؛ آخر إسناد هذا اهللا ولعبيد
  : قال علي عن هاىنء بن وهاىنء يرمي ابن

  : فيهو ، بتمامه احلديث...  محزة ابنة اتبعتنا ؛ مكة من خرجنا ملا



٤١٥ عىل أباطيل الشيعة

  " .منك وأنا مين أنت: " يل وقال
  : وقال) . ١٢٠/ ٣( احلاكم أخرجه

  ! الذهيب ووافقه" ! اإلسناد صحيح"
  ) .٢١٩٠" (اإلرواء" يف بينته نظر وفيه

  . آنفاً املذكور املصدر يف خرجتهم وقد ؛ به إسرائيل عن مجع وتابعه
  : بلفظ رووه هؤالء وكل

  " .منك وأنا مين أنت"
  : بلفظ...  إسرائيل عن:  فقال اجلرمي يزيد بن اسمالق وخالفهم

  " .منك وأنا ، هارون مبرتلة مين أنت"
 يزيد بن القاسم رواه:  فقال ؛ معلقاً) ١٤ ص" (اخلصائص" يف النسائي ذكره
  . به إسرائيل عن) كذا( املخزومي
 هاىنء بن هاىنء وحدثين:  إسحاق أيب عن وغريه زائدة أيب بن زكريا وتابعه

  . به يرمي بن ريةوهب
  . البيهقي أخرجه

  : - وسلم عليه اهللا صلى - قوله هو إمنا القصة هذه يف احملفوظ أن ؛ واخلالصة
 سائر دون به اجلرمي لتفرد ؛ منكر فيه املرتلة ذكر وأن ،" منك وأنا مين أنت"

 عبد ولتفرد ، إليه اإلسناد حلال معرفتنا عدم مع ، إسرائيل أصحاب من الثقات
  . التوفيق ويل تعاىل واهللا.  جعفر بن اهللا عبد حديث يف به بكر أيب بن نالرمح

  : وفيه ، آخر بسياق القصة رويت وقد
  ..." ! وإيل ، ومين ، ولدي وأبو ، فأخي!  علي يا أنت وأما"



٤١٦ الردود الشنيعة

 اهللا عبد بن يزيد عن إسحاق بن حممد طريق من) ٢١٧/ ٣( احلاكم أخرجه
.  القصة فذكر...  زيد بن أسامة أبيه عن يدز بن أسامة بن حممد عن ، قسيط ابن

  : احلاكم وقال
  ! الذهيب ووافقه" ! مسلم شرط على صحيح"

 بغريه مقروناً مسلم له أخرج إمنا إسحاق ابن فإن ؛ أوهامهما من وذلك:  قلت
  !؟ الصحة له فأىن ، عنعنه وقد ؛ مدلس هو مث ،

  

 هارون مبرتلة مين وأنت ، لنفسي إال أخرتك ما!  باحلق بعثين والذي(  - ٧٣
 أرث وما:  علي قال.  ووارثي أخي وأنت ، بعدي نيب ال أنه غري ؛ موسى من

 ورثت وما:  قال.  قبلي من األنبياء ورثت ما:  قال! ؟ اهللا رسول يا منك
 يف قصري يف معي وأنت.  نبيهم وسنة رم كتاب:  قال ؟ قبلك من األنبياء

 سرر على إخواناً: ( تال مث.  ورفيقي أخي وأنت.  ابنيت فاطمة مع ، اجلنة
  ) . بعض إىل بعضهم ينظر ؛ اهللا يف املتحابني) : متقابلني

  ضعيف
 عساكر وابن ،) ١٠٨٥" (الصحابة فضائل زوائد" يف أمحد بن اهللا عبد أخرجه

 بن اهللا عبد عن معن بن يزيد:  قال عباد بن املؤمن عبد طريق من) ١/ ٦٩/ ١٢(
  : قال أوىف أيب بن زيد عن) قريش من رجل عن:  عساكر ابن زاد( شرحبيل

  : فقال ، مسجده - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على دخلت
 يف احلديث فذكر... ( أصحابه وجوه يف ينظر فجعل" . ؟ فالن بن فالن أين"

 فعلت رأيتك حني ، ظهري وانقطع روحي ذهب لقد:  علي فقال) وفيه ، املؤاخاة



٤١٧ عىل أباطيل الشيعة

!  والكرامة العتىب فلك ؛ علي سخط من هذا كان فإن ؛ غريي علتف ما بأصحابك
  . فذكره...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال

  ) :٦٦/ ١/ ٣( حامت أبو قال ؛ هذا املؤمن عبد ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  ) :١١٧/ ٢/ ٣( البخاري وقال" . احلديث ضعيف"
  " .حديثه على يتابع ال"

  " :الضعفاء" يف اجلارود وابن ، الساجي وذكره
  . يسم مل ؛ القرشي والرجل

 حامت أيب ابن قال ؛ - القرشي وهو حسنة ابن وهو - شرحبيل بن اهللا وعبد
)٨٢-٨١/ ٢/ ٢: (  

  " الزهري عنه روى.  أزهر بن الرمحن وعبد ، عفان بن عثمان عن روى"
  : زاد أنه إال ؛) ١١٧/ ١/ ٣( للبخاري" التاريخ" يف وكذا

  " .إبراهيم بن عدوس"
 - معن بن ويزيد إبراهيم بن وسعد الزهري:  ثالثة عنه روى فقد:  قلت

 - احلافظ قال لكن!  ترمجة هذا ليزيد أجد مل ولكين ؛ - احلديث هذا عنه الراوي
  : -" اإلصابة" من زيد ترمجة يف

 من حديثه روي:  السكن ابن وقال.  شرحبيل بن اهللا عبد عن طرق وحلديثه"
 بعض من بعضهم مساع يعرف ال:  البخاري وقال.  يصح ما فيها ليس طرق ثالث

 وال ، أوىف أيب بن اهللا عبد عن خالد أيب ابن عن بعضهم رواه ، عليه يتابع وال ،
  " .يصح

 ساقها اليت ؛) ١٤٧،١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أحاديث من واحلديث
 من فيه ما على داللته عن غفل ولكنه!  هلواه ملوافقته ؛ كعادته املسلمات مساق
  : قوله يف املوافقة



٤١٨ الردود الشنيعة

 بكر أيب حلديث -" نبيهم وسنة رم كتاب:  قبلي من األنبياء ورثت ما"
  : عنه اهللا رضي الصديق

  " .صدقة تركنا ما ، نورث ال"
 هلم شاء ما فيه وطعنوا ، عنه اهللا رضي الصديق على الشيعة أنكرته مما وهذا

 احلديث ذا عمالً ؛ عنها اهللا رضي فاطمة السيدة يورث مل ألنه ؛ وضالهلم هواهم
:  مثل عنهم اهللا رضي الكرام الصحابة من آخر مجع رواه وقد ، عنه عليه املتفق
 ، وغريهم وعائشة عوف بن الرمحن وعبد والزبري وطلحة سعد و وعثمان عمر

 كذب لىع يدل الذي األمر ؛) ٢٠٣٨( رقم" الصحيحة" من اخلامس الد فانظر
 ص" (منهاجه" يف زعم فقد ، احللي املطهر ابن مقدمتهم ويف ، وجهلهم الشيعة

٣٥: (  
  ! احلديث ذا انفرد بكر أبا أن

 اهللا جزاه - تيمية ابن اإلسالم شيخ فيه القول وبسط عليه الرد أحسن ولقد
 فلرياجعه ،) ١٦٥-١٥٧/ ٢( كبار صفحات مثان يف" السنة منهاج" يف - خرياً
  . وضالالت أكاذيب من الشيعة عليه ما حبقيقة معرفة يزداد أن بأح من

 كـ الشيعة يعتربه الذي -" الكايف" كتابه يف الكليين رأيت أنين:  ذلك ومن
 جعفر هو( اهللا عبد أيب عن) ٣٢/ ١( بإسناده فيه روى - عندنا" البخاري صحيح"

  : قال) اهللا رمحه الصادق حممد ابن
 ، أحاديثهم ورثوا وإمنا ؛ ديناراً وال درمهاً يورثوا مل ؛ ياءاألنب ورثة العلماء إن"
  " .وافراً حظاً أخذ فقد ؛ منها بشيء أخذ فمن

 حتاملهم من تقدم ما ويؤكد ، عنه اهللا رضي األكرب الصديق حديث يؤيد فهذا
  . عليه



٤١٩ عىل أباطيل الشيعة

 وغريه" حبان ابن صحيح" يف مرفوع عندنا هو:  الصادق اهللا عبد أيب وحديث
  : أوله ؛ حديث آخر يف ؛

" الصغري اجلامع صحيح" انظر ؛..."  علماً فيه يطلب طريقاً سلك من"
)٦٢٩٧. (  

 - النيب إىل مرفوعاً اهللا عبد أيب عن) ٣٤/ ١( آخر مكان يف الكليين رواه وقد
  . - وسلم عليه اهللا صلى

  

 آخيت حني علي أغضبت ، تراب أبا إال تكون أن صلحت فما ؛ قم(  - ٧٤
 تكون أن ترضى أما! ؟ منهم أحد وبني بينك أواخ ومل ؛ واألنصار ريناملهاج بني
 حف أحبك من أال! ؟ نيب بعدي ليس أنه إال ؛ موسى من هارون مبرتلة مين

 يف بعمله وحوسب ، جاهليةً ميتةً اهللا أماته أبغضك ومن ، واإلميان باألمن
  ) . اإلسالم

  موضوع
 ابن حممود حدثنا) : ٢-١/ ١٠٩/ ٣" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 جماهد عن ليث عن جرير أخربنا:  املروزي آدم بن أمحد أخربنا:  املروزي حممد
  : قال عباس ابن عن

 فلم ؛ واألنصار املهاجرين أصحابه بني - وسلم عليه اهللا صلى - النيب آخى ملا
 ؛ اًمغضب عنه اهللا رضي علي خرج ؛ منهم أحد وبني طالب أيب بن علي بني يؤاخ
 - النيب فطلبه ، الريح عليه فنسف ، ذراعه فتوسد األرض من جدوالً أتى حىت
  . فذكره...  له فقال برجله فوكزه ، وجده حىت - وسلم عليه اهللا صلى

  : الذهيب قال ؛ هذا حامد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت



٤٢٠ الردود الشنيعة

 اشتهر فيمن السليماين علي بن أمحد وعده.  عدي وابن اجلوزجاين كذبه"
  " .احلديث بوضع

  : وقال) . ١١١/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده ؛ واحلديث
 وهو ؛ املروزي آدم بن حامد وفيه ،" األوسط" و" الكبري" يف الطرباين رواه"

  " .كذاب
 االحتجاج يف كعادته ؛ به حمتجاً) ١٤٣( فأورده ؛ الشيعي وأما:  قلت

  ! املوضوعة باألحاديث
  : قوله دون أخرى طريقاً للحديث رأيت مث
 حفص طريق من) ١/ ٦٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه:  إخل...."  ترضى أما"

  : قال حرب بن مساك حدثين:  مجيع ابن
 أن عسيت وما:  قال.  علي شتم إىل يدعونين القوم هؤالء إن:  جلابر قلت

 إليه أحب كنية لعلي كانت ما ، فواهللا:  قال.  تراب بأيب أكنيه:  قال! ؟ به تشتمه
 بينه يؤاخ ومل ، الناس بني آخى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إن ؛ تراب أيب من

  . احلديث...  مغضباً فخرج ، أحد وبني
  : الساجي وقال.  ضعيف مجيع بن حفص لكن

  " .ضعف وفيه ، مناكري بأحاديث مساك عن حيدث"
  
  

 أن ترضى أال! علي يا.  يل حيل ما املسجد يف لك حيل إنه!  علي يا(  - ٧٥
 إنك!  بيده نفسي والذي! ؟ النبوة إال ؛ موسى من هارون مبرتلة مين تكون

 بعصاً ، املاء عن الضال البعري يذاد كما ، رجاالً القيامة يوم حوضي عن لتذودن
  ) . حوضي من مقامك إىل أنظر كأين ، العوسج من معك



٤٢١ عىل أباطيل الشيعة

  جداً منكر
  عن عثمان بن حرام عن) ٩٣/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 األنصاري اهللا عبد بن جابر أبيهما عن اهللا عبد بن جابر ابين وحممد رمحنال عبد
  : قال

 ويف ، املسجد يف مضطجعني وحنن - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول جاءنا
  : وقال فضربنا ، رطب عسيب يده

 بن علي معنا وأجفل ، فأجفلنا" . أحد فيه يرقد ال إنه! ؟ املسجد يف أترقدون"
  : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال!  طالب أيب

  . احلديث..."  إنه!  علي يا تعال"
  : معني وابن ، الشافعي قال ؛ هذا حرام آفته وهذا:  قلت

  : حبان ابن وقال" . حرام حرام عن احلديث"
 عدي ابن وطول" . املراسيل ويرفع ، األسانيد يقلب ، التشيع يف غالياً كان"

  : آخرها يف وقال ، ترمجته) ٢/ ١١١-١/ ١١٠" (الكامل" يف
 أحدها هذا ؛ عليه أنكرت أحاديث الذهيب له وساق" . مناكري أحاديثه وعامة"

  : وقال ؛
  " .جداً منكر حديث وهذا"
 عزو دون) ١٤٤ ص" (املراجعات" يف الشيعي أورده ؛ احلديث هذا) : تنبيه(
  : احلاشية يف قوله إال ؛ لعادته خالفاً ؛ ختريج أو ألحد
  " !املودة ينابيع من ١٧ الباب يف كما"

  ! الشيعة كتب من وهذا
  



٤٢٢ الردود الشنيعة

 مين وأنت ، إسالماً املسلمني وأول ، إمياناً املؤمنني أول أنت!  علي يا(  - ٧٦
  ) . موسى من هارون مبرتلة

  منكر
/ ١٠٠/ ١٢( عساكر وابن ،) ٢/ ٤٩ ق" (الكىن" يف احلاكم أمحد أبو أخرجه

 أمري حدثين:  - املأمون وصي - اجلوهري سعيد بن إبراهيم طريق من) ٢-١
 أبيه عن املنصور املؤمنني أمري حدثين:  الرشيد املؤمنني أمري حدثين:  املأمون املؤمنني

  : قال عباس بن اهللا عبد عن جده عن
 ، اإلسالم إىل السابقني فتذاكروا ، مجاعة وعنده ؛ اخلطاب بن عمر مسعت

  : عمر فقال
 ثالث فيه يقول - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ولرس فسمعت ؛ علي أما
  : الشمس عليه طلعت مما أحب إيل فكان ، منهن واحدة يل أن لوددت ؛ خصال

 صلى - النيب ضرب إذ ؛ الصحابة من ومجاعة بكر وأبو عبيدة وأبو أنا كنت
  . فذكره...  له فقال علي منكب على بيده - وسلم عليه اهللا

 عبد بن علي بن حممد وامسه - املنصور والد بني ما ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت
 يعرف ال ؛ العباسيني امللوك من ، اجلوهري سعيد بن وإبراهيم - عباس بن اهللا

 ، التجهم من - اهللا عبد وامسه - املأمون عن عرف ما مع ، الرواية يف حاهلم
  . به وتعذيبهم العلماء وامتحان ، القرآن خبلق واملناداة
 املنصور وبني - هارون وامسه - الرشيد بني سقطاً اإلسناد يف أن هرالظا إن مث

.  املنصور أبيه عن املهدي حممد أبيه عن يرويه الرشيد فإن ؛ - اهللا عبد وامسه -
  . أعلم واهللا



٤٢٣ عىل أباطيل الشيعة

 من وغريمها" الصحيحني" يف ثابتة صحيحة احلديث من األخرية اجلملة إن مث
 عليه اهللا صلى - النيب أن املعروف آلن ؛ السياق هذا يف مستنكرة ولكنها ، طرق
  ! تبوك إىل خرج حينما قاهلا - وسلم
  

 إىل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج ليلة علي بات(  - ٧٧
 الناس ومن: ( اآلية نزلت وفيه.  قريش على ليعمي ؛ فراشه على ، املشركني

  )) .اهللا مرضاة ابتغاء نفسه يشري من
  موضوع
 حممد عن اهللا عبد بن النور عبد طريق من) ١/ ٧٣/ ١٢( اكرعس ابن أخرجه

  . فذكره...  قال عباس ابن عن معبد بن اهللا عبد بن إبراهيم عن القرشي املغرية بن
  ) :٢٦٧ ص( العقيلي قال ؛ هذا النور عبد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت

  " .أهله من وليس ، احلديث يقيم ال ، الرفض يف يغلو ممن كان"
  : وقال ؛ علي من فاطمة زواج يف حديثاً له قسا مث
  : فيه الذهيب وقال" . النور عبد وضعه ، له أصل ال بطوله احلديث"
  . الكذاب هذا راويه ويف فيه العقيلي وكالم احلديث ساق مث" . كذاب"

  . بطوله) ١/ ٩٠/ ١٢( عساكر ابن أخرجه:  طريقه ومن
 حدثين:  قرم بن سليمان حدثين:  ثابت بن عباد طريق من عساكر ابن روى مث

  . حنوه به عباس بن اهللا عبد عن أيب حدثين:  اهللا عبد أبو ميمون بن الرمحن عبد
 ؛ الكندي البصري اهللا عبد أبو هو هذا ميمون ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  : أمحد فيه قال وقد" . التقريب" يف كما ؛ ضعيف ؛ مسرة موىل ، القرشي:  ويقال
  " .ريمناك أحاديثه"

  : احلافظ وقال.  حبان ابن غري يوثقه مل ؛ الرمحن عبد وابنه



٤٢٤ الردود الشنيعة

  " .مقبول"
  . يتشيع احلفظ سىيء قرم بن وسليمان
  : قال عنه ميمون بن عمرو عن بلج أبو رواه ما:  عباس ابن عن واملعروف

 مكانه نام مث ، - وسلم عليه اهللا صلى - النيب ثوب ولبس ، نفسه علي شرى
  . احلديث... 

  ) .٤٩٣٢( احلديث حتت عليه الكالم وسبق ، وغريه) ٤/ ٣( احلاكم رجهأخ
 اآلية فيه وليس ، نفسه شرى عنه اهللا رضي علياً أن عباس ابن من إخبار وهذا

  . واضح بينهما فالفرق ؛ شأنه يف نزلت
 اآلية أن على هذا احلاكم حبديث) ٤٥ ص" (مراجعاته" يف الشيعي فاستدالل

 يف نزلت أا التفسري كتب يف واملعروف سيما ال ؛ فيه ما خيفى ال ؛ فيه نزلت
  ! عنه اهللا رضي صهيب

  . وغريه" كثري ابن تفسري" يف اآلية راجع

  ) . إيل بييت أهل أحب أنكحتك فقد ؛ اسكين(  - ٧٨
  ضعيف
 عن طريقني من) ١/ ٩١/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٥٩/ ٣( احلاكم أخرجه

  : قالت عميس بنت ءأمسا عن املدين يزيد أيب عن أيوب
 فلما.  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بنت فاطمة زفاف يف كنت

  : فقال الباب إىل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب جاء ؛ أصبحنا
  : قال! ؟ وتنكحه أخوك هو:  فقالت" . أخي يل ادعي!  أمين أم يا"
 من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فنصح ، علي فجاء!" .  أمين أم يا ؛ نعم"
  : قال مث ، له ودعا ، املاء



٤٢٥ عىل أباطيل الشيعة

 اهللا صلى - اهللا رسول هلا فقال.  احلياء من تعثر فجاءت" . فاطمة يل ادعي"
 رسول رجع مث ، املاء من عليها النيب ونضح:  قالت) . فذكره... ( - وسلم عليه
  : فقال.  يديه بني سواداً فرأى ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا

  : قال.  أمساء أنا:  فقلت.  "؟ هذا من"
 - اهللا رسول ابنة زفاف يف جئت: " قال.  نعم:  قلت" . ؟ عميس بنت أمساء"
  . يل فدعا.  نعم:  قلت" . ؟ - وسلم عليه اهللا صلى

 ذلك ولعل ، - عادته خالف على - يصححه ومل احلاكم عنه سكت:  قلت
  : بقوله الذهيب وبينه!  متنه يف الذي للخطأ
  " .باحلبشة - فاطمة زفاف ليلة - كانت أمساء ألن ؛ غلط احلديث"

 يكون أن إال ؛ ثقات رجاله فإن ؛ ظاهرة علة إسناده يف أجد وال:  قلت
  : عساكر ابن إسناد يف قال فقد ؛ وأمساء املدين يزيد أيب بني االنقطاع

  . أعلم واهللا.  اإلرسال صورته وهذا...  قالت عميس بنت أمساء إن
 احلاكم رواية من) ١٤٧ ص" (مراجعاته" يف احلديث الشيعي وردأ) : تنبيه(

  : قال مث ؛ عنه نقلته الذي املوضع يف
  " !بصحته مسلماً" تلخيصه" يف الذهيب وأخرجه"

  كما غلط بأنه احلديث وصف ألنه ؛ الذهيب على مكشوف كذب وهذا
  !؟ بصحته سلم إنه:  يقال فكيف ، رأيته

 عن كشفنا فطاملا ؛ الشيعي هذا عن اًغريب ليس الكذب هذا مثل ولكن
 احلديث املثال سبيل على فلراجع ؛ هذه من وأفضح أوضح هي له أخرى أكاذيب

  !! تعاىل باهللا والعياذ ، له أكاذيب عدة حتته جتد ؛) ٤٩٣١(
  

  ) . وصاحيب أخي أنت(  -٧٩



٤٢٦ الردود الشنيعة

  ضعيف
 من -) ١٠٩٨/ ٣" (االستيعاب" من علي ترمجة يف - الرب عبد ابن أخرجه

 صلى - اهللا رسول قال:  قال عباس ابن عن مقسم عن احلكم عن حجاج ريقط
  . فذكره...  - وسلم عليه اهللا

  : علتان وله ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
 مقسم وبني - موالهم الكندي عتيبة ابن وهو - احلكم بني االنقطاع:  األوىل

  . هذا منها ليس ؛ أحاديث مخسة إال منه يسمع مل فإنه ؛
  . مدلس فإنه ؛ - أرطاة ابن وهو - احلجاج عنعنة:  رىواألخ

  . ضعيف إليه اإلسناد لكن ؛ متابعاً له وجدت وقد
 جعفر أيب بن اهللا عبد بن حممد طريق من) ١/ ٦٩/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  . به احلكم عن شعبة عن أبيه عن الرازي
  : احلافظ قال ؛ الرازي جعفر أيب بن اهللا وعبد:  قلت

  " .طىءخي صدوق"
  . حديث بعد يأيت ؛ فيه بزيادة موضوع بإسناد احلديث روي وقد

  

 أمر ؛ فاطمة علياً يزوج أن أراد ملا اهللا إن ؛ ريب عند من أتتين بشارة(  - ٨٠
 وأنشأ ، - صكاكاً:  يعين - رقاقاً فنثرت ، فهزها ، طوىب شجرة يهز أن ملكاً

 يرون فال ، اخللق يف املالئكة تثار القيامة كانت فإذا ، التقطوها مالئكة اهللا
 ؛ النار من له براءة:  كتاباً منها إليه دفعوا إال ؛ حمضاً - البيت أهل - لنا حمباً
  ) . النار من أميت من ونساء رجال رقاب فكاك ، وابنيت عمي وابن أخي من

  موضوع



٤٢٧ عىل أباطيل الشيعة

:  البجلي إبراهيم بن حممد بن عمر طريق من) ٢١٠/ ٤( اخلطيب أخرجه
 األنصاري قبيصة بن داود بن اهللا عبد حدثنا:  البيع صدقة بن أمحد علي أبو حدثنا

 عن طالب أيب بن علي موىل قنرب بن أمحد بن قنرب حدثنا:  علي بن موسى حدثنا: 
  : قال محامة بن بالل عن نوفل بن كعب عن جده عن أبيه

.  مستبشراً ضاحكاً يوم ذات - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علينا خرج
...  قال! ؟ اهللا رسول يا أضحكك ما:  فقال عوف ابن الرمحن عبد إليه فقام

  : وقال.  فذكره
  " .جمهولون كلهم ؛ - حممد بن وعمر بالل بني ما - رجاله"

  : الذهيب فيه وقال.  هذا صدقة بن أمحد ترمجة يف ساقه:  قلت
  " .أعرفه وال ، فيه تكلم"

  : فقال ، لفظه يسق مل أنه إال ؛ احلديث ذا إسناده فساق ؛ احلافظ عليه وزاد
  " .فاطمة من علي تزويج يف اللفظ ركيك حديثاً فذكر"

  : وقال -" اإلصابة" من الرابع القسم من - محامة بن بالل ترمجة يف وذكره
 لكان ثبت ولو ، جداً واه واحلديث.  املؤذن بالل وبني بينه موسى أبو فرق"

  " .املؤذن رباح بن بالل هو
  : علي موىل قنرب ترمجة يف الذهيب قالو
 أو يقول ما يدري ال كان حىت كرب:  يقال:  األزدي قال.  حديثه يثبت مل"
  " .روى ما قل:  قلت! ؟ يروي

 عليه الوضع لوائح فإن! ؟ احلديث بوضع احلافظ يصرح مل مل أدري وال:  قلت
 احلديث فانظر ؛ املوضوعات يف - دونه بل - مثله أوردوا وقد!  ظاهرة

" املوضوعة الشنيعة األخبار عن املرفوعة الشريعة ترتيه" من) ٩،١٠،١١،١٢،١٣(
.  



٤٢٨ الردود الشنيعة

 عن نقالً - اخلوارزمي بكر أليب) ١٤٦ ص( الشيعي عزاه ؛ واحلديث
  !! وكفى ،" الصواعق"

  

  ) . اجلنة يف ورفيقي ، وصاحيب ، أخي أنت!  علي يا(  - ٨١
  موضوع
/ ١٢( عساكر ابن طريقه ومن ،) ٢٦٨/ ١٢" (التاريخ" يف اخلطيب أخرجه

 عن أبيه عن احلسني بن علي بن حممد حدثنا:  الرمحن عبد بن عثمان عن) ٢/ ٧١
  . مرفوعاً علي

 الوقاصي القرشي وهو - الرمحن عبد بن عثمان آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
  : احلافظ قال ؛ -

  " .معني ابن وكذبه ، متروك"
  : احلافظ حممد بن صاحل وقال:  قلت

  " .احلديث يضع كان"
 مضى وقد ، آخره يف الزيادة دون ؛ هذا من خري آخر بإسناد روي وقد:  قلت

  . حديث قبل
  

 أخي أنت:  قال!  اهللا رسول يا بلى:  قال ؟ علي يا أرضيك أال(  -٨٢
 حياة يف أحبك فمن.  ذميت وتربىء ، موعدي وتنجز ، ديين تقضي ؛ ووزيري

 باألمن له اهللا ختم ؛ بعدي منك حياة يف أحبك ومن.  حنبه قضى فقد ؛ مين
 يوم وأمنه ، واإلميان باألمن له اهللا ختم ؛ يرك ومل بعدي أحبك ومن.  واإلميان



٤٢٩ عىل أباطيل الشيعة

 اهللا حياسبه ، جاهلية ميتة مات ؛ علي يا يبغضك وهو مات ومن.  األكرب الفزع
  ) . اإلسالم يف عمل مبا

  ضعيف
 عثمان ابن حممد حدثنا) : ٢/ ٢٠٥/ ٣" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه

 اهللا عبد أخربنا:  - الرفاعي هشام أبو هو - يزيد بن حممد أخربنا:  شيبة أيب بن
  : قال عمر ابن عن جماهد عن ليث عن الطهوي حممد ابن

 علياً يطلب وهو ، باملدينة ظل يف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب مع أنا بينما
 يف نائم وهو علي إىل فنظر ، فيه فنظرنا ، حائط إىل انتهينا إذ ؛ عنه اهللا رضي

  : فقال.  اغرب وقد األرض
  " .تراب أبا يكنونك ، الناس ألوم ال"

  . فذكره...  فقال!  عليه ذلك واشتد ، وجهه تغري علياً رأيت فلقد
 أيب ابن يف خالف على - ضعفاء جماهد دون من ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  . - شيبة
  . ترمجة له أجد فلم ؛ الطهوي حممد بن اهللا عبد غري

  ) :١٢١/ ٩" (امع" يف فقال ؛ اهليثمي وقصر
  " !أعرفه مل من وفيه ، الطرباين رواه"
  : وقال.  حنوه علي حديث من ذكره مث
  " !ضعيف وهو ، األصبهاين زكريا وفيه ، يعلى أبو رواه"
  : أخط" امع" يف أن فتبني ؛ يعلى أيب إسناد على وقفت مث

 يف وهذا - يعلى أيب طريق من) ٢/ ٧٩/ ١٢( عساكر ابن أخرجه فقد
 عبد بن زكريا أخربنا:  سعيد بن سويد أخربنا:  -) ٢٦٨/ ٤٠٢/ ١" (مسنده"

  ... علي عن املغرية أيب عن املؤمن عبد عن الصهباين يزيد بن اهللا



٤٣٠ الردود الشنيعة

  . األصبهاين وليس ؛ الصهباين فهو
  : وقاال" . اللسان" و" امليزان" يف وقع الصواب وعلى

  " .احلديث منكر:  األزدي قال"
  . أعرفهما مل فوقه من لكن

  . حديثه من ليس ما يتلقن فصار ، عمي كان ؛ سعيد بن وسويد
 حيىي أيب عن بسنده اخلطيب طريق من) ١/ ٧٠/ ١٢( عساكر ابن وأخرج

  :قال مالك بن أنس عن خالد أيب مطري عن إبراهيم بن إمساعيل التيمي
 بن علي أمرنا ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول نسأل أن أردنا إذا كنا

 أجرأ كانوا ألم ؛ األنصاري معاذ بن ثابت أو الفارسي سلمان أو طالب أيب
 رسول أن وعلمنا ،) والفتح اهللا نصر جاء إذا: ( نزلت فلما.  سؤاله على أصحابه

  ؛ نفسه إليه نعيت - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 أمورنا إليه نسند من:  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سل:  لسلمان لناق

 ، سأله مث.  عنه فأعرض ، فسأله فلقيه ؟ إليه الناس أحب ومن ، مفزعنا ويكون
 قد - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول يكون أن سلمان فخشي.  عنه فأعرض

  : قال ؛ لقيه بعد كان فلما.  عليه ووجد مقته
 اهللا رسول يا:  فقال ؟ تسألين كنت عما أحدثك أال!  اهللا عبد يا!  سلمان يا"

  : قال!  علي ووجدت مقتين قد تكون أن خشيت إين! 
 من وخري ، بييت أهل يف وخليفيت ، ووزيري ، أخي إن!  سلمان يا كال"

 وقال" . طالب أيب بن علي:  - موعدي وينجز ، ديين يقضي - بعدي تركت
  : اخلطيب

  " .جمهول هذا ريمط"



٤٣١ عىل أباطيل الشيعة

 ابن ترمجه ، خالد أيب بن مطري وهو ؛ بالضعف ولكن ، معروف هو بل:  قلت
 عن روى مث.  مطري بن موسى ابنه منهم ؛ عنه مجع برواية) ٣٩٤/ ١/ ٤( حامت أيب
  : فيه قال أنه زرعة أيب

  : أبيه وعن" . احلديث ضعيف"
  " .احلديث متروك"

  ) !خالد أيب بن طهرم" : (اللسان" و" امليزان" يف ووقع
  : قال احلافظ أن ويؤيده.  الطابعني أو النساخ بعض من حتريف أنه والظاهر

  " .ذكره اآليت) كذا( مطني بن موسى والد وهو:  قلت"
  ) !مطيناً( وال ،) مطهراً( وليس ،) مطري( هو:  موسى ووالد:  قلت

  . إليه أشار الذي املكان يف احلافظ ذكره الصواب وعلى
 لفظة األصل من سقط يكن مل فإن) ! خالد أيب مطري: ( احلديث سند يف ووقع

  . أعلم واهللا.  كأبيه أيضاً مطري كنية هو خالد فأبو ؛) ابن(
 يف كما ؛ أيضاً ضعيف - إبراهيم بن إمساعيل - التيمي حيىي أبا إن مث

  " .التقريب"
 مانسل حديث من) ١١٣/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده ؛ احلديث وهذا

  : بلفظ حنوه نفسه
 وقال  مثله والباقي..."  بعدي أترك من وخري ، سري وموضع ، وصيي فإن"

:  
  " .متروك وهو ، اهللا عبد بن ناصح إسناده ويف ، الطرباين رواه"
  ) :٢٢٥ ص( بقوله وأتبعه ، هذا الطرباين حديث الشيعي أورد) : تنبيه(



٤٣٢ الردود الشنيعة

 من وفيه ، النيب بعد الناس أفضل أنه يف وصريح ، الوصي كونه يف نص وهذا"
" األلباب أويل على خيفى ال ما - طاعته ووجوب خالفته على - االلتزامية الداللة

!  
 جداً ضعيف فاحلديث!  انقش مث العرش أثبت:  يقولون األلباب أولو:  وأقول

  : عنه اهللا رضي علي عن طرق من ثبت فقد ؛ موضوع هو بل ،
 ؛ وعمر بكر أبو:  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بعد الناس أفضل أن

  !! وجيحدون يكابرون وأصحابه الشيعي ولكن.  وغريه" البخاري" يف كما
 األحاديث يف املصنوعة الآلىلء" يف السيوطي أورده قد ؛ هذا احلديث رأيت مث

  : وقال أنس عن مطر عن أمحد بن جعفر طريق من) ١٨٥/ ١" (املوضوعة
  " .فيه مواتكل وجعفر.  متروك مطر"
  . بوضعها وحكم ؛ أنس عن أخرى طريق من أورده مث

  : بقوله وأعله ؛ عنه أخرى طريق من أيضاً سلمان حديث من وأورده
" متروك زياد بن وإمساعيل.  وضعفاء جمهولون رواته:  سعيد بن الغين عبد قال"

.  
 به سلمان عن ميناء بن قيس طريق من) ٣٥٨" (الضعفاء" يف العقيلي ورواه

  : بفلظ ؛ خمتصراً
  " .طالب أيب بن علي وصيي"

  : وقال.  هذا قيس ترمجة يف أورده
  " .سوء مذهب له وكان ، حديثه على يتابع ال كويف"

  : وقال.  احلديث هذا الذهيب له وساق
  " .كذب"

  ) .١٨٦-١٨٥/ ١" (الآلىلء" يف والسيوطي ،" اللسان" يف احلافظ وأقره



٤٣٣ عىل أباطيل الشيعة

 برقم وسيأيت ، بريدة حديث من - هذا نم بأمت - الوصية حديث روي وقد
)٤٩٦٢. (  

 العلل تلك فيها اليت - يعلى أيب رواية من املتقدم علي حديث) : آخر تنبيه(
/ ٤٠٤/ ٦" (العمال كرت" يف ذكره قد ؛ - الضعف شديد أنه تستوجب اليت

  : وقال ، يعلى أيب رواية من) ٦١٢٧
  " !ثقات رواته:  البوصريي قال"

  ! عليه أو البوصريي من إما ؛ ظاهر خطأ وهو
  ! فاعتمده ؛) ٢٣١ ص( الشيعي استغله وقد

 عليه اهللا صلى - موته مرض يف قاله.  علياً:  يعين.  أخي يل ادعوا(  - ٨٣
  ) . - وسلم

  موضوع
 عبد حدثين:  عمر بن حممد أخربنا) : بريوت - ٢٦٣/ ٢( سعد ابن أخرجه

 اهللا رسول قال:  قال جده عن أبيه عن طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد بن اهللا
  : قال.  فذكره...  مرضه يف - وسلم عليه اهللا صلى -

 يزل فلم ، إيل فاستند ، منه فدنوت" . مين ادن: " فقال ، علي له فدعي
 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب ريق بعض إن حىت ليكلمين وإنه ، إيل مستنداً
 ، حجري يف وثقل ، - وسلم عليه هللا صلى - اهللا برسول نزل مث.  ليصيبين
 أن مجيعاً جهدمها فكان ، العباس فجاء!  هالك فإين أدركين!  عباس يا:  فصحت
  . أضجعاه
 ؛ كذاب - الواقدي وهو - عمر بن حممد آفته ؛ موضوع إسناد وهذا:  قلت

  . مراراً تقدم كما
  " .التقريب" يف كما ؛ مقبول العلوي عمر بن حممد بن اهللا وعبد



٤٣٤ الردود الشنيعة

  . فثقة ؛ طالب أيب بن علي بن عمر بن حممد أبوه وأما
) ١٠٧/ ٨" (الفتح" يف وقال.  احلافظ قال كما ؛ مرسلة جده عن روايته لكن

:  
  " .لني فيه اهللا وعبد ، متروك وهو ، الواقدي مع ؛ انقطاع فيه"

  !!وكفى ؛ سعد البن بعزوه - كعادته - احلديث هذا يف الشيعي واكتفى
 - - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قالت عائشة حديث من وروي

  : - املوت حضره ملا بيتها يف وهو
  : قال مث.  رأسه وضع مث ، إليه فنظر.  بكر أبا له فدعوت" . حبييب يل ادعوا"
  . رأسه وضع ، إليه نظر فلما.  عمر له فدعوا" . حبييب يل ادعوا"
 ، طالب أيب بن علي يل ادعوا كمويل:  فقلت" . حبييب يل ادعوا: " قال مث
 فلم ، فيه أدخله مث ، عليه كان الذي الثوب أفرد رآه فلما.  غريه يريد ما فواهللا
  . عليه ويده قبض حىت حيتضنه يزل

 إمساعيل عن بسنده الدارقطين طريق من) ٢/ ١٦٣/ ١٢( عساكر ابن أخرجه
 واألسود علقمة عن إبراهيم عن أبيه عن املالئي مسلم بن اهللا عبد أخربنا:  أبان ابن
  : وقال...  عائشة عن

 به تفرد.  ابنه حديث من غريب وهو ؛ مسلم به تفرد:  الدارقطين قال"
  " .إمساعيل

  . بالكذب املتهم الغنوي هو وليس ، ثقة وهو ؛ الوراق أبان ابن وهو:  قلت
 يف زيامل احلافظ ذكره وقد ، ترمجة له أجد مل ؛ املالئي مسلم بن اهللا عبد لكن

  . الضعيف املكي مسلم بن اهللا عبد غري وهو ، أبيه عن الرواة
 قال كما ؛ متروك فهو ؛ - األعور كيسان ابن وهو - املالئي مسلم أبوه وأما
  . وغريه النسائي



٤٣٥ عىل أباطيل الشيعة

 فقد ؛ - الفاحشة أوهامه من:  األقل على أو - أكاذيبه من وهذا:  قلت
  : قال يزيد بن األسود عن إبراهيم عن رواه ؛ الثبت الثقة عون بن اهللا عبد خالفه

 كنت فقد! ؟ إليه أوصى مىت:  فقالت!  وصياً كان علياً أن عائشة عند ذكروا
 يف اخننث فلقد ، بالطست فدعا ، - حجري:  قالت أو - صدري إىل مسندته
  !؟ إليه أوصى فمىت ، مات أنه شعرت وما حجري

  ) .٣٢/ ٦( دوأمح ،) ٧٥/ ٥( ومسلم ،) ١٨٥/ ٢( البخاري أخرجه
 أن إال ؛ الواقدي حديث وكذلك ، املالئي مسلم حديث يبطل فهذا:  قلت

 علي إىل مستند وهو مات - وسلم عليه اهللا صلى - بأنه التصريح فيه ليس هذا
  . عنه اهللا رضي

  : بلفظ احلديث هذا الشيعي رواية وأما
 فاضت حىت يكلمه وهو كذلك يزل فلم ، إليه منه فدنا ،" مين ادن: " فقال"
  : فقوله" ! الزكية نفسه
 اهللا نسأل!  مذهبه لتأييد ودسائسه زياداته من" ! الزكية نفسه فاضت حىت"

  ! السالمة
  : قالت عنها اهللا رضي سلمة أم عن موسى أم روته ما:  الواقدي حديث وحنو

 اهللا صلى - اهللا برسول عهداً الناس ألقرب علي كان إن!  به أحلف والذي
 جاء: " يقول وهو غداة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عدنا ، - وسلم عليه
:  قالت.  حاجة يف بعثته كأنك:  فاطمة فقالت) . مراراً" (؟ علي جاء ؟ علي
 فقعدنا ، البيت من فخرجنا ، حاجة إليه له أن فظننت:  سلمة أم قالت.  بعد فجاء
 اهللا صلى - اهللا رسول هعلي فأكب ، الباب إىل أدناهم من وكنت ؛ الباب عند
 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قبض مث ، ويناجيه يساره وجعل ، - وسلم عليه

  . عهداً الناس أقرب علي فكان ، ذلك يومه من -



٤٣٦ الردود الشنيعة

) ١٣٩-١٣٨/ ٣( واحلاكم ،) ٢٩-٢٨ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه
 وقال.  موسى مأ عن مغرية طريق من عساكر وابن ،) ٣٠٠/ ٦( وابنه ، وأمحد ،

  : احلاكم
  ! الذهيب ووافقه" ! اإلسناد صحيح"

  : وجهني من نظر وفيه:  قلت
 الذهيب أوردها وقد.  وضبطها عدالتها تثبت مل ، هذه موسى أم أن:  األول

  : فيها وقال ،" امليزان" من" اهوالت النسوة فصل" يف نفسه
  " .اعتباراً حديثها خيرج:  الدارقطين قال.  مقسم بن مغرية عنها تفرد"

  : فيها قال بل" التقريب" يف احلافظ يوثقها مل ولذلك
  . املتابعة عند:  يعين" . مقبولة"

  : -والطرباين يعلى وأيب ألمحد عزاه أن بعد -) ١١٢/ ٩( اهليثمي قول وأما
  " !ثقة وهي ، موسى أم غري ؛" الصحيح" رجال ورجاله"

 ، حبان ابن هو إمنا التوثيق هذا مثل يف عمدته ألن ؛ تساهله من فهذا:  أقول
  . مراراً ذكرناه كما ، التوثيق يف بالتساهل مشهور وهو

 أنه إال ؛ متقناً ثقة كان وإن - الضيب مقسم ابن وهو - املغرية أن:  واآلخر
  . عنعنه وقد ، احلافظ قال كما ؛ يدلس كان

 ؛ الصحيح شةعائ حديث وبني بينه التوفيق ألمكن ؛ سلمة أم عن صح لو فهذا
 بعد علي خيرج أن ذلك ينايف فال ؛ الرجال على) الناس: ( سلمة أم قول حبمل

 اهللا رضي عائشة أمره تتوىل وأن ، إياه - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول مناجاة
 ظاهر وهذا ؛ صدرها إىل مسندته وهي - وسلم عليه اهللا صلى - وميوت ، عنها
  . جداً

  ) .٦٦٢٧( برقم سيأيت ، هذا من أنكر آخر حديث الباب ويف



٤٣٧ عىل أباطيل الشيعة

  

 جربائيل إىل - الفراش على املبيت ليلة - وجل عز اهللا أوحى(  - ٨٤
 ، اآلخر عمر من أطول أحدكما عمر وجعلت ، بينكما آخيت إين:  وميكائيل

 أال:  إليهما اهللا فأوحى.  احلياة كالمها فاختار! ؟ باحلياة صاحبه يؤثر فأيكما
 وسلم عليه اهللا صلى - حممد وبني بينه آخيت!  طالب أيب بن علي مثل كنتما

 فاحفظاه األرض إىل اهبطا!!  باحلياة ويؤثره بنفسه ليفديه فراشه على فبات ، -
 وجربائيل ، رجليه عند وميكائيل ، رأسه عند جربيل فكان ، فرتال.  عدوه من

 وأنزل!  ةاملالئك بك اهللا يباهي! ؟ طالب أيب ابن يا مثلك من!  بخ بخ:  ينادي
 مرضاة ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن: ( ذلك يف تعاىل اهللا وأنزل!  املالئكة

  . احلديث)) . اهللا
  موضوع

  ) :١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي قال
 الرازي فخرالدين اإلمام وذكره" . مسانيدهم" يف" السنن" أصحاب أخرجه"

 تفسريه" من الثاين زءاجل من) ١٨٩ ص( البقرة سورة من اآلية هذه تفسري يف
  " !!خمتصراً" الكبري

  : وأقول
 أويت أحد على ختفى ال ؛ بينة ظاهرة احلديث هذا على الوضع لوائح إن:  أوالً

 حمشو وهو ؛" تفسريه" يف إياه الرازي الفخر ذكر فائدة فما ، وبصرية فهماً
  ! للغزايل" اإلحياء" مثل ذلك يف وهو! ؟ واملوضوعة الباطلة باألحاديث
 يدل تعبري..." !  مسانيدهم" يف" السنن" أصحاب أخرجه: " قوله فإن:  وثانياً

 أصحاب غري هم به املعرفة أهل عند" السنن" أصحاب فإن ؛ العلم ذا جهله على



٤٣٨ الردود الشنيعة

 هم فمن وإال ؛ والتضليل التعمية التعبري ذا املقصود أن الظن وغالب" ! املسانيد"
  !؟ هؤالء

 أهل معشر عندنا -" املسانيد" أصحاب وكذلك ، "األربعة السنن" وأصحاب
 مبثل تسود أن من أرفع فهي ؛ ضعيفة أحاديث من ختلو ال كتبهم أن مع - السنة
  . املستعان فاهللا!  بطالنه البني احلديث هذا

  

 بعدي يقوهلا ال ، األكرب الصديق وأنا ، اهللا رسول وأخو ، اهللا عبد أنا(  - ٨٥
  ) . سنني سبع اسالن قبل آمنت ، كاذب إال

  موضوع
 من) ١١٢-١١١/ ٣( واحلاكم ،) ٣ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه

  .فذكره...  علي قال:  قال اهللا عبد بن عباد عن عمرو بن املنهال طريق
  ! شيئاً فيه يذكر فلم ؛ احلاكم له وبيض:  قلت
  : قال أنه" تلخيصه" يف أفاد الذهيب لكن

  : بقوله تعقبه مث" ! الشيخني شرط على صحيح"
 بل ، بصحيح هو وال بل ، منهما واحد شرط على هو] ليس[و ، قال كذا"

 من ترمجته يف وقال" . ضعيف:  املديين ابن قال ؛ وعباد.  فتدبره ؛ باطل حديث
  " :امليزان"

  " .عنه اهللا رضي علي على كذب وهذا"
  : البخاري قال فقد ؛ هذا عباد وآفته ، اهللا رمحه وصدق

  " .رنظ فيه"
  " .املوضوعات" يف اجلوزي ابن أورده ؛ واحلديث

  ! بطائل) ١٦٦/ ١" (الآلىلء" يف السيوطي يتعقبه ومل



٤٣٩ عىل أباطيل الشيعة

 صفوان بن شعيب طريق من) ١/ ٦٣/ ١٢( عساكر وابن ، احلاكم روى مث
  : قال علي عن جوين بن حبة عن كهيل بن سلمة عن األجلح عن

 يعبد أن قبل ؛ سنني سبع - موسل عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع اهللا ت عبد
  : الذهيب وقال!  احلاكم عنه سكت.  األمة هذه من أحد ه

 ؛ إليه أوحي ما أول من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب ألن ؛ باطل وهذا"
 ، بساعات بعده أو بساعات قبله ؛ علي مع وزيد وبالل بكر وأبو خدجية به آمن

 أمري فيكون ؛ أخطأ السمع ولعل! ؟ سنني السبع فأين ؛ نبيه مع اهللا وا وعبد
 جبل شيعي حبة مث.  الراوي يضبط ومل ؛ سنني سبع ويل اهللا ت عبد:  قال املؤمنني

 أبو وذكره!  بدرياً مثانون صفني معه شهد علياً أن من بطالنه يعلم ما قال قد ،
  " .فيهما متكلم واألجلح وشعيب.  ثقة غري هو:  فقال اجلوزجاين إسحاق

:  قال) ٣ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه ما:  منه وأنكر ثلهوم:  قلت
 أخربنا:  قال فضيل ابن أخربنا:  قال الكويف) نذر:  األصل( املنذر بن علي أخربنا

  : قال عنه اهللا رضي علي عن اهلذيل] أيب[ بن اهللا عبد عن األجلح
 قبل اهللا ت عبد ، غريي - نبينا بعد - اهللا عبد األمة هذه من أحداً أعرف ما

  ! سنني تسع األمة هذه من أحد ه يعبد أن
 من كلهم اهلذيل أيب ابن دون من لكن ؛ كلهم ثقات إسناده ورجال:  قلت

  . الشيعة
 أعلم واهللا.  العلة هو فلعله ، الذهيب عن تقدم كما ؛ فيه متكلم منهم واألجلح

.  
 وهو ، مرسل صحيح بإسناد روي قد ؛ الترمجة حديث من األول والطرف

  ) .٤٩٥٠( برقم قريباً اآليت



٤٤٠ الردود الشنيعة

 اهللا إن:  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول حياة يف يقول علي كان(  - ٨٦
 أعقابنا على ننقلب ال!  واهللا ؛) أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن: ( يقول
 حىت عليه قاتل ما على ألقاتلن ؛ قتل أو مات لئن!  واهللا ، اهللا هدانا إذ بعد
 به أحق فمن ، علمه ووارث ، عمه وابن ، ووليه ، ألخوه إين!  واهللا ، تأمو
  ! ) .؟ مين

  منكر
 وابن ،) ١٢٦/ ٣( واحلاكم ،) ١٣ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه

 عكرمة عن حرب بن مساك عن نصر بن أسباط طريق من) ٢/ ٧٩/ ١٢( عساكر
  . فذكره...  قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن

 تنحصر وهي ، علته لظهور ذلك ولعل ؛ والذهيب احلاكم عليه سكتو:  قلت
  . أسباط:  عنه الراوي يف أو ، مساك يف

 ، خاصة عكرمة عن روايته يف تكلموا فقد ؛ ثقة كان وإن فألنه ؛ األول أما
  " :التقريب" يف احلافظ فقال
 رمبا فكان ، بآخره تغري وقد ، مضطربة خاصة عكرمة عن وروايته ، صدوق"
  " .يلقن

  : احلافظ فقال ؛ اآلخر وأما
  " .يغرب ، اخلطأ كثري ، صدوق"
 ، احلديث هذا من طرفاً) ١٤٨ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورد) : تنبيه(
  : وقال ؛ للحاكم وعزاه
  " !!بصحته مسلماً ؛" تلخيصه" يف الذهيب وأخرجه"

 مل نفسه حلاكموا ، عليه سكت الذهيب فإن ؛ الكثرية تدليساته من وهذا:  قلت
  !! فتنبه ، أيضاً عليه سكت وإمنا ، - عادته خالف على - إسناده بصحة يصرح



٤٤١ عىل أباطيل الشيعة

 واألخري األول طرفه ذكر أن بعد -) ٢٢٢ ص( فقال بالكذب أفصح رأيته مث
  : - منه

 ،) ١٢٦( صفحة يف احلاكم أخرجها ، علي عن ثابتة لفظها بعني الكلمة هذه"
 ، ومسلم البخاري شرط على الصحيح سندبال" املستدرك" من) ٣( اجلزء من

  " !!بذلك" تلخيصه" يف الذهيب واعترف
  

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول آخى أحد فيكم هل!  اهللا أنشدكم(  - ٨٧
  ). ال!  اللهم:  قالوا ؟ غريي - املسلمني بني آخى إذ - وبينه بينه -

  موضوع
 املنذر ابن زياد طريق نم) ١٠٩٨/ ٣" (االستيعاب" يف الرب عبد ابن أخرجه

  : قال الطفيل أيب عن األزدي حممد بن سعيد عن
 الرمحن وعبد والزبري وطلحة وعثمان علي بني شورى جعلها ؛ عمر احتضر ملا

  . فذكره...  علي هلم فقال.  وسعد عوف ابن
  : احلافظ قال ؛ املنذر بن زياد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت

  ." معني بن حيىي كذبه ؛ رافضي"
  هو يكون أن ألخشى وإين ، ذكره من أجد مل ؛ األزدي حممد بن وسعيد
 فقد ؛ بالزندقة املصلوب وهو ؛ - األزدي:  ويقال - األسدي سعيد بن حممد

 - قلبه ؛ الوجوه تلك من الوجه هذا فيكون ، وجه مئة على امسه قلبوا إم:  قيل
  . أعلم واهللا.  الكذاب الرافضي هذا - ألمره تعمية
  !! وكفى ؛ الرب عبد البن وعزاه ، الشيعي به احتج ؛ احلديثو
  : آخرين طريقني للحديث وجدت مث



٤٤٢ الردود الشنيعة

 بن احلارث عن رجل عن زافر حدثنا:  الرازي املغرية بن حيىي عن:  األول
  : قال الكناين واثلة بن عامر الطفيل أيب عن حممد

 علياً فسمعت ، بينهم األصوات فارتفعت ، الشورى يوم الباب على كنت
  : يقول

 فسمعت ، منه وأحق منه باألمر أوىل -!  واهللا - وأنا ؛ بكر أبا الناس بايع
 مث!  بالسيف بعض رقاب بعضهم يضرب ، كفاراً الناس يرجع أن خمافة ؛ وأطعت

 وأطعت فسمعت ، منه به وأحق منه باألمر أوىل -!  واهللا - وأنا ، عمر الناس بيع
 أنتم مث!  بالسيف بعض رقاب بعضهم يضرب ، كفاراً الناس يرجع أن خمافة ؛

 أنا نفر مخسة يف جعلين عمر إن ؛ وأطيع أمسع إذن!  عثمان تبايعوا أن تريدون
 شرع فيه كلنا ، يل يعرفونه وال ، الصالح يف عليهم فضالً يل يعرف ال ؛ سادسهم

 آخى أحد أفيكم:  مجيعاً!  النفر أيها اهللا نشدتكم:  قال مث...  اهللا وأمي ، سواء
:  قال مث.  ال!  اللهم:  قالوا ؟ غريي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول بنت فاطمة زوجيت مثل له أحد أفيكم...  اهللا نشدتكم
  . احلديث...  ال:  قالوا ؟ - وسلم

 ومن ،) ٧٥-٧٤ ص" (الضعفاء" من هذا احلارث ترمجة يف العقيلي أخرجه
  : وقاال) . ١/ ١٧٥-٢/ ١٧٤/ ١٢( عساكر ابن طريقه
  " .حممد بن واحلارث ، زافر يسمه مل رجل:  جمهوالن رجالن فيه"
 احلارث حدثنا:  زافر حدثنا:  قال محيد بن حممد عن آخر طريق من ساقه مث

  : العقيلي قال.  حنوه احلديث فذكر...  علي عن الطفيل أيب عن حممد بن
 والصواب.  احلديث جيود أن أراد ؛ الرجل أسقط ، محيد بن حممد عمل وهذا"

  " .علي عن له أصل ال احلديث وهذا ثقة وحيىي املغرية بن حيىي قال ما
  : -" جيوده أن أراد: " العقيلي قول عقب - الذهيب وقال



٤٤٣ عىل أباطيل الشيعة

 فقال ؛ آخره من قليالً إال بتمامه ساقه مث" . منكر خرب وهو ، فأفسده:  قلت"
:  

  " هذا قول من املؤمنني أمري وحاشا ، صحيح غري فهذا ؛ احلديث وذكر"
  " :اللسان" يف احلافظ وقال:  قلت

  " .زافر من احلديث هذا يف اآلفة ولعل"
  : احلافظ قال ؛ القهستاين سليمان ابن وهو:  قلت

  " .األوهام كثري صدوق"
 موضوع احلديث أن يف شك فال ؛ فوقه ممن أو منه اآلفة كانت وسواء:  قلت

 رضي علياً بتربئته الذهيب ذلك إىل وأشار ، العقيلي بذلك صرح كما ؛ له أصل ال
  . قوله من عنه اهللا

 ؛ فقراته ببعض ذلك على واستدل ، عساكر ابن احلافظ بوضعه جزم وكذلك
  . تعاىل اهللا شاء إن قريباً يأيت كما

 إسحاق أيب عن الثوري سفيان عن اهللا عبد أيب مثىن عن:  اآلخر والطريق
 عمرو بن املنهال عن صاحل بن العالء وعن.  وهبرية ضمرة بن عاصم عن يعيالسب
  :قالوا واثلة بن عمرو وعن.  األسدي اهللا عبد بن عباد عن

  . بطوله حنوه احلديث فذكر...  الشورى يوم طالب أيب بن علي قال
  : وقال) . ٢-١/ ١٧٤/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 ؛" القبلتني وصلى: " قوله وهو ؛ هموضو أنه على يدل ما احلديث هذا ويف"
 مثل زوجة له أحد أفيكم: " وقوله.  القبلتني صلى قد الشورى أصحاب وكل

  " .وزيادة الفضيلة هذه من له ما مثل لعثمان كان وقد -" ؟ فاطمة زوجيت
  . ترمجة له أجد مل فإين ؛ هذا املثىن:  الطريق هذه آفة ولعل:  قلت

  



٤٤٤ الردود الشنيعة

  ) . رسوله وأخو اهللا عبد أنا(  - ٨٨
  ضعيف
:  األزدي الوليد بن خلف أخربنا) : ٢٣/ ٢" (الطبقات" يف سعد ابن أخرجه

  : قال البهي عن خالد أيب بن إمساعيل حدثين:  زائدة أيب بن زكريا بن حيىي أخربنا
 إليهم فخرج ، عتبة بن والوليد ربيعة ابنا وشيبة عتبة برز ؛ بدر يوم كان ملا
 ، حلمزة شيبة فربز احلارث بن وعبيدة طالب أيب بن وعلي املطلب عبد بن محزة
 ؛ كرمي كفء:  قال.  ورسوله اهللا أسد أنا:  فقال ؟ أنت من:  شيبة له فقال

.  فذكره...  ؟ أنت من:  فقال لعلي الوليد برز مث.  محزة فقتله ، ضربتني فاختلفا
 الذي أنا:  قال ؟ أنت من:  عتبة فقال ، احلارث بن لعبيدة عتبة برز مث.  علي فقتله

 فأجاز ، صاحبه منهما كل أوهن ضربتني فاختلفا ، كرمي كفء:  قال.  احللف يف
  . عتبة على وعلي محزة

 هذا البهي فإن ؛ اإلرسال علته وإمنا ؛ ثقات كلهم رجاله إسناد وهذا:  قلت
  : وقال ؛" التهذيب" من األلقاب فصل يف احلافظ أورده
  " .الزبري بن مصعب موىل ، يسار بن اهللا عبد هو"

 يوردوه مل فإم ؛ اخلزرجي فعل كما ،" يسار ابن: " قوله حذف والصواب
  : هناك احلافظ فقال ؛ أبيه إىل ينسب مل فيمن وإمنا ، أبيه إىل منسوباً
.  يسار:  أبيه اسم يقال ، حممد أبو الزبري بن مصعب موىل البهي اهللا عبد"
  ".... و قيس بنت وفاطمة عائشة عن روى

 حامت أيب وعن.  مسلم له وأخرج ، حبان وابن ، سعد ابن عن توثيقه وروى
  : فيه قال أنه

  " :التقريب" يف احلافظ وقال" . احلديث مضطرب وهو ، بالبهي حيتج ال"
  " .خيطىء صدوق"



٤٤٥ عىل أباطيل الشيعة

  

 منها خصلة يل تكون ألن ، خصال ثالث طالب أيب بن علي أعطي لقد(  - ٨٩
 اهللا صلى - اهللا رسول بنت فاطمة تزوجه:  لنعما محر أعطى أن من إيل أحب ؛

 - - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع املسجد وسكناه ، - وسلم عليه
  ) . خيرب يوم والراية ، - له حيل ما فيه له حيل

  جداً ضعيف
 بن علي طريق من) ٢/ ٨٧/ ١٢( عساكر وابن ،) ١٢٥/ ٣( احلاكم أخرجه

 أيب عن أبيه عن صاحل أيب بن سهيل أخربين:  أيب دثناح:  املديين جعفر بن اهللا عبد
  : احلاكم وقال.  فذكره...  عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر قال:  قال هريرة
  " !اإلسناد صحيح"

  : بقوله الذهيب ورده
  " :امليزان" يف وقال" . ضعيف ؛ جعفر بن اهللا عبد املديين بل:  قلت"
 منكر:  حامت أبو وقال.  ضعيف أيب : املديين ابن وقال.  ضعفه على متفق"

 ابن وقال.  واه:  اجلوزجاين وقال.  احلديث متروك:  النسائي وقال.  جداً احلديث
 األبيض الديك: ( مرفوعاً هريرة أيب عن أبيه عن سهيل عن روى الذي هو:  حبان

  )" .عدوي وعدو ، صديقي وصديق ، صديقي
  . السنة دواوين يف متواترف ؛ الراية ومحله بفاطمة تزوجه لكن:  قلت

  : وقال) . ١٢١/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده ؛ واحلديث



٤٤٦ الردود الشنيعة

 وهو ، جنيح بن جعفر بن اهللا عبد وفيه ؛)١(" الكبري" يف يعلى أبو رواه"
  " .متروك

 يكشف ومل ؛ يعلى وأيب للحاكم) ١٤٩ ص( حاشية يف فعزاه ؛ الشيعي وأما
  : بأنه الكتاب صلب يف فقال ، لكذ على زاد بل!  عادته هي كما علته عن

  " !الشيخني شرط على صحيح حديث"
 بن اهللا عبد فإن ؛ الرواة بتراجم علم له من كل عند مفضوح كذب وهذا

  . الشيخان له خيرج مل - الشديد ضعفه مع - هذا جعفر
 الكاذبني على اهللا لعنة جنعل أفال.  البخاري له خيرج مل ؛ صاحل أيب بن وسهيل

  !؟
 على عطفاً قوله ؛ - أكاذيبه من:  نقل مل إن - الشيعي هذا دليساتت ومن

  : آنفاً إليه املشار عزوه
 عبد حديث من حنبل بن أمحد:  - األلفاظ قرب مع - املعىن ذا وأخرجه"

  )" !!مسنده( من الثاين اجلزء من) ٢٦ ص( عمر بن اهللا
  : أقول ؛ تدليسه عن وكشفاً

 اخلصلة يف الترمجة حديث لفظ عن جداً بعيد عمر ابن حديث لفظ إن:  أوالً
 عن سعد بن هشام طريق من إليه أشار الذي املكان يف أخرجه أمحد فإن ؛ الثانية
  : قال عمر ابن عن أسيد بن عمر

                                                        

 " . الكبري"  يف:  يعين ؛)  كـ: (  بـ له ورمز ،) ١٣٢٩" ( العلي املقصد"  يف وهو )١(



٤٤٧ عىل أباطيل الشيعة

 مث ، الناس خري اهللا رسول:  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب زمن يف نقول كنا
 واحدة يل تكون ألن ؛ خصال ثالث طالب أيب ابن أويت ولقد ، عمر مث ، بكر أبو

  ..." . النعم محر من إيل أحب منهن
  : الثانية اخلصلة يف قال أنه إال ؛ فذكرها:  قلت

  " .املسجد يف بابه إال األبواب وسد"
  : الترمجة ولفظ اللفظ هذا بني الفرق كم فتأمل

 حيل ما فيه له حيل ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع املسجد وسكناه
  !؟ له

  !؟ األلفاظ مقصود وهو ، املعىن يف بالك فما ؛ اللفظ يف الفرق هذا
 بعد الناس خري أن وهو ؛ الشيعة به يؤمن ال ما هذا عمر ابن حديث يف:  ثانياً
 جمادلة ذلك يف وجيادلون ، وعمر بكر أبو:  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 عن ويعرضون ، ووعر سهل كل ذلك سبيل يف ويرتكبون ، بالباطل كبرية

 باألحاديث االحتجاج إىل - هذا عمر ابن كحديث - الصحيحة األحاديث
  . - يأيت وما األحاديث من قبله وما ، هذا عمر كحديث - واملوضوعة الضعيفة
 ، أهواءهم يوافق ما النص من يأخذون الذين وأمثاله الشيعي هذا أشبه فما
 أفتؤمنون: ( بقوله تعاىل اهللا خاطبهم مبن ههمأشب فما ، خيالفهم ما منه ويدعون

  يف خزي إال منكم ذلك يفعل من جزاء فما ببعض وتكفرون الكتاب ببعض
  ) !تعملون عما بغافل اهللا وما العذاب أشد يردون القيامة ويوم الدنيا احلياة
  : سبق ما على عطفاً قوله ؛ أيضاً تدليساته ومن

" خمتلفة بأسانيد األثبات من واحد غري ؛ اهللا عبد وابنه عمر من كل عن ورواه"
!  



٤٤٨ الردود الشنيعة

 تلك إال عمر ابن عن وال ، الواهية الطريق تلك إال عمر عن له ليس:  فأقول
  : فيه اهليثمي وقال.  جيدة وهي ؛ املذكورة الطريق
  )" !الصحيح( رجال ورجاهلما ، يعلى وأبو أمحد رواه"

 ، يسري ضعف فظهح ففي ؛ مسلم له أخرج وإن ؛ سعد بن هشام:  وأقول
" الفتح" يف هذا حديثه إسناد حجر ابن احلافظ حسن ولذلك.  احلديث حسن وهو

  . عمر ابن حديث يف اخلصلة هذه صحة تؤيد كثرية شواهد له لكن) . ١٣/ ٧(
 يف يبقني ال: " - وسلم عليه اهللا صلى - قوله وبني بينها احلافظ مجع وقد
 فتح" يف فراجعه ، البخاري أخرجه "بكر أيب باب إال ؛ سد إال باب املسجد
  " .الباري
  

  ) . وأسكنه أخرجكم اهللا ولكن ، وأسكنته أخرجتكم أنا ما(  - ٩٠
  جداً ضعيف
 عبد بن خيثمة عن املالئي مسلم طريق من) ١١٧-١١٦/ ٣( احلاكم أخرجه

  : قال الرمحن
 ، عنه ختلفت أنك ؛ فيك يقع علياً إن:  رجل له وقال مالك بن سعد مسعت

 ألن ؛ ثالثاً أعطي علياً إن ، رأيي وأخطأ ؛ رأيته لرأي إنه!  واهللا:  سعد قالف
  ... فيها وما الدنيا من إيل أحب إحداهن أعطيت أكون

  : - وسلم عليه اهللا صلى - قوله وفيه ؛ خمتصراً) خم( غدير قصة فذكر:  قلت
 ،" هعادا من وعاد ، وااله من وال ، مواله فعلي مواله كنت من!  اللهم"
  : الثالثة يف قال مث ، خيرب علي وفتح ، الرمد من له دعائه وقصة



٤٤٩ عىل أباطيل الشيعة

.  املسجد من وغريه العباس عمه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وأخرج
...  فقال! ؟ علياً وتسكن ، وعمومتك عصبتك وحنن خترجنا:  العباس له فقال

  . فذكره
  " :تلخيصه" يف الذهيب لوقا.  علته لظهور وكأنه ؛ احلاكم عنه سكت:  قلت

  " .متروك ومسلم ، تصحيحه عن احلاكم سكت"
  ) :١٥٠ ص( وقاحة بكل فقال ؛ الشيعي وأما

  " !صحيح حديث"
  : - للحاكم عزاه أن بعد - احلاشية يف فقال ، ذلك على وزاد

 السنة أثبات من واحد غري أخرجه وقد ، السنن صحاح يف احلديث وهذا"
  " !!وثقاا

  ) ٤٤٩٥( برقم مضى وقد ، حنوه أخرى طريق من روي قد ؛ واحلديث

 فيه وقال علي باب إال ؛ األبواب هذه بسد أمرت فإين ؛ بعد أما(  - ٩١
 بشيء أمرت ولكين ؛ فتحته وال شيئاً سددت ما -!  واهللا - وإين.  قائلكم
  ) . فاتبعته

  ضعيف
 ريقهط ومن ،) ٣٦٩/ ٤( وأمحد ،) ٩ ص" (اخلصائص" يف النسائي أخرجه

 جعفر ابن حممد طريق من) ٢/ ٩٢/ ١٢( عساكر ابن وكذا ،) ١٢٥/ ٣( احلاكم
  :قال أرقم بن زيد عن اهللا عبد أيب ميمون عن عوف حدثنا: 

 يف شارعة أبواب - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أصحاب من لنفر كان
  : يوماً فقال:  قال.  املسجد

  فقام:  قال.  الناس ذلك يف فتكلم:  قال" . علي باب إال األبواب هذه سدوا"



٤٥٠ الردود الشنيعة

...  قال مث ، عليه وأثىن اهللا فحمد ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
  : احلاكم وقال.  فذكره
  " !اإلسناد صحيح"

  : قال وإمنا ؛ عادته هي كما ، خالفه وال يوافقه فلم ؛ الذهيب وأما
  " !اهللا عبد أيب ميمون عن عوف رواه"

 طبقته يف ألن ؛ يعرفه مل أو ، هذا ميمون حلال مستحضراً يكن مل ولعله:  قلت
 هو إمنا احلديث هذا راوي أن إىل الذهيب فأشار ، ميموناً يسمى منهم كل ؛ مجاعة
  . عوف عنه روى الذي ميمون

 القرشي:  ويقال - الكندي البصري اهللا عبد أبو هو:  هذا ميموناً أن:  والواقع
  . غريه عنه روى كما ؛ األعرايب عوف عنه روى ذيال فهو ، مسرة ابن موىل -

  : وقال" . الثقات" كتابه يف أورده حبان ابن أن غري ؛ تضعيفه على اتفقوا وقد
  " .فيه الرأي سىيء القطان حيىي كان"

 أمحد اإلمام ومنهم ؛ فيه الرأي سىيء كان ، فيه تكلم من كل وكذلك:  قلت
  : فيه قال فقد ،

  " :التقريب" يف احلافظ قال ولذلك" . مناكري أحاديثه"
  " .ضعيف"

  ) :١٣/ ٧" (الفتح" يف قوله يف إياه توثيقه من فيتعجب:  قلت
  !! )١(" ثقات ورجاله ، واحلاكم والنسائي أمحد أخرجه"

                                                        

 يف بعضهم وتكلم ، واحد غري وثقه) : " ١/١٨٠" ( الآللئ"  يف السيوطي قول وحنوه )١(
 . تقدم كما ، حبان ابن إال يوثقه مل فإنه" !  حفظه



٤٥١ عىل أباطيل الشيعة

/ ٩" (امع" يف قال حني ؛ منه الصواب إىل أقرب اهليثمي شيخه كان ولقد
١١٤: (  
  " مجاعة وضعفه ، حبان ابن وثقه ؛ اهللا عبد أبو ميمون وفيه ، أمحد رواه"

 عن املعتمر طريق من لكن ؛) ٤١٤" (الضعفاء" من ترمجته يف العقيلي وأخرجه
  : وقال.  به عوف
  " .أيضاً لني وفيها ، هذا من أصلح طريق من روي وقد"

 الذي ؛ أبيه عن وقاص أيب بن سعد بن إبراهيم حديث إىل يشري لعله:  قلت
  ) .٤٤٩٥( احلديث حتت عليه موالكال خترجيه سبق

 عوف عن واملعتمر جعفر بن حممد فرواه:  إسناده يف ميمون على اختلف وقد
  . هكذا عنه

  . به الرباء عن ميمون عن عوف أخربنا:  فقال األشهب أبو وخالفهما
  . أرقم بن زيد عن حديثه عقب عساكر ابن أخرجه
  . حنوه به عباس ابن عن اهللا عبد أيب ميمون عن:  فقال ؛ النواء كثري وخالف

 الرقم عند بيانه تقدم كما ؛ دونه من بعض وكذا ، ضعيف هذا كثرياً لكن
  . آنفاً إليه املشار

 ممن هو ليس إسناده يف االضطراب هذا يكون أن أستبعد ال فإين ؛ ذلك ومع
 ؛ نفسه ميمون من هو وإمنا ، األولني الوجهني من سيما ال ، هذا ميمون دون
  . أعلم واهللا.  ضبطه وقلة ضعفه على يدل ذيال األمر

 مصعب عن بلج أيب عن شعبة حدثنا:  الرمحن عبد بن معلى رواه ؛ واحلديث
  : قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن أبيه عن سعد ابن

  " .علي خوخة إال ؛ املسجد يف خوخة كل عين سدوا"
  : وقال ،) ٢٥٥١/ ١٩٥/ ٣( البزار أخرجه



٤٥٢ الردود الشنيعة

 وأبا شعبة ألن ؛ فيه معلى وأخطأ ، الطريق هذا من إال سعد عن يروى ال"
  " .الصواب وهو ، عباس ابن عن ميمون بن عمرو عن بلج أيب عن يرويانه عوانة

 حديث يف وقوله.  جيد وأنه ،) ٢٩٢٩( احلديث حتت خترجيه تقدم:  قلت
  : سعد
 أخرجه فقد وإال ؛ له وقع ملا بالنسبة هو إمنا" ! الطريق هذا من إال يروى ال"

 احلافظ وقال.  عنه أخرى طريق من) ١٧٥/ ١( وأمحد ،) ٤١ و ٤٠/ ٢( النسائي
  ) :١٤/ ٧" (الفتح" يف

  " .قوي وإسناده"
  

 اهللا سألت وإين ، وذريته هلارون مسجده يطهر أن ربه سأل موسى إن(  - ٩٢
  ) . بعدك من ولذريتك لك مسجدي يطهر أن

  موضوع
 احلسن عن ، بسنده) آلىلء - ١٧٩/ ١" (وعاتاملوض" يف اجلوزي ابن أخرجه

 املهدي عن الرشيد عن املأمون عن سعيد بن إبراهيم حدثنا:  األبزاري اهللا عبيد بن
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قال عباس ابن عن أبيه عن املنصور عن

  : وقال.  فذكره...  لعلي
  " .األبزاري عمل من.  باطل"

 ،" اللسان" و" امليزان" يف ترمجة وله ، مصغراً) احلسني: ( هفي ويقال:  قلت
  . أكاذيبه من آخر حديثاً له وذكرا
  



٤٥٣ عىل أباطيل الشيعة

 أن ريب سألت وإين ، ارون مسجده يطهر أن ربه سأل موسى إن(  - ٩٣
  ) . وبذريتك بك مسجدي يطهر

  جداً ضعيف
 وأب حدثنا:  موسى بن اهللا عبيد طريق من) زوائد - ٢٦٨ ص( البزار أخرجه

  : قال طالب أيب بن علي عن أبيه عن حسني بن علي عن املالئي عيسى عن ميمونة
 أرسل مث.  فذكره...  فقال بيدي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أخذ

 مث.  بابه فسد ، وطاعة مسعاً:  قال مث ، فاسترجع" . بابك سد: " أن ؛ بكر أيب إىل
 اهللا صلى - اهللا رسول قال مث ، ذلك مبثل العباس إىل أرسل مث ، عمر إىل أرسل
  : - وسلم عليه

 وسد علي باب فتح اهللا ولكن ؛ علي باب وفتحت أبوابكم سددت أنا ما"
  : البزار وقال" . أبوابكم

  " .هذا إال روى نعلم ال املالئي وعيسى.  جمهول ميمونة أبو"
  : األزدي الفتح أبو قال ؛ املالئي عيسى:  قلت

  " .اللسان" و" امليزان" يف كما ؛" تركوه"
 دون فإنه ؛ املدين الفارسي ميمونة أيب غري وهو ، أغفلوه فقد ؛ ميمونة أبو وأما

  . وغريه هريرة أيب عن يروي تابعي الفارسي ألن ؛ الطبقة يف هذا
  ) :١١٥/ ٩" (امع" يف بقوله إليه أشار اهليثمي وكأن

  " .أعرفه مل من إسناده ويف ، البزار رواه"
  



٤٥٤ الردود الشنيعة

 فارق ومن ، تنقصين فقد علياً تنقص من! ؟ علياً يتنقصون أقوام بال ما(  -٩٤
 طينة من وخلقت ، طينيت من خلق ، منه وأنا مين علياً إن ، فارقين فقد علياً

  )) .عليم مسيع واهللا بعض من بعضها ذرية( إبراهيم من أفضل وأنا ، إبراهيم
  جداً ضعيف
 رسول بعث:  قال.  بريدة حديث نم) ١٢٨/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده

 على الوليد بن خالد وبعث ، اليمن على أمرياً علياً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
  : فقال ، اجلبل
 مثله يصيبوا مل ما الغنائم من وأصابوا فالتقوا" . الناس على فعلي اجتمعتما إن"

 ؛ اغتنمها:  فقال بريدة الوليد بن خالد فدعا ، اخلمس من جارية علي وأخذ ،
 ؛ املسجد ودخلت املدينة فقدمت.  صنع ما - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فأخرب

 ، بابه على أصحابه من وناس ، مرتله يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ورسول
 ما:  فقالوا.  املسلمني على اهللا فتح!  خرياً:  فقلت ؟ بريدة يا اخلرب ما:  فقالوا

 اهللا صلى - النيب ألخرب فجئت ، اخلمس من على أخذها جارية:  قلت ؟ أقدمك
 من يسقط فإنه ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فأخرب:  فقالوا.  - وسلم عليه
 يسمع - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ورسول ، - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عني

  . فذكره...  فقال مغضباً فخرج ، الكالم
 بعدي وليكم وأنه ، أخذ اليت اجلارية من أكثر لعلي أن علمت أما!  بريدة يا"

 اإلسالم على فبايعتين يدك بسطت إال ، بالصحبة!  اهللا رسول يا:  فقلت!" . ؟
  : اهليثمي وقال.  اإلسالم على بايعته حىت فارقته فما:  قال.  جديداً
 ؛ األشقر وحسني ، أعرفهم مل مجاعة وفيه ،" األوسط" يف الطرباين رواه"
  " .حبان ابن ووثقه ، اجلمهور ضعفه

  " :امليزان" يف قال:  قلت



٤٥٥ عىل أباطيل الشيعة

 ليس:  حامت أبو وقال.  احلديث منكر:  زرعة أبو وقال.  نظر فيه:  خ قال"
 يف فذكره ؛ حبان ابن وأما...  للخرية شتام غال:  اجلوزجاين وقال.  بقوي

  )" .الثقات(
 يف النسائي عند:  قطر من عنه وردت ؛ علي مع هذه بريدة قصة إن:  وأقول

) ٣٥١،٣٥٦،٣٥٩-٣٤٧،٣٥٠،٣٥٠/ ٥( وأمحد ،) ١٦-١٥ ص" (اخلصائص"
 وليس ، صحيح بعضها عنه طرق من) ١/ ١٠٨-٢/ ١٠٥/ ١٢( عساكر وابن ،

  . الترمجة حديث منها شيء يف
  : آخرها يف - وسلم عليه اهللا صلى - وقوله ، اجلارية قصة بعضها يف ؛ نعم

  " .ذلك من أكثر اخلمس يف له فإن"
 ساق أن بعد -) ١٥٦-١٥٥ ص" (مراجعاته" يف الشيعي قال) : تنبيه(

  : - هذه الطرباين طريق من احلديث
 معتربة وهي ، كثرية بريدة إىل وطرقه ، صدوره يف ريب ال مما احلديث وهذا"

  " !بأسرها
 ما وفيها ؛ االعتبار الطريق هلذه أين فمن ، مكشوف كذب وهذا:  فأقول

  !؟ تشيعه مع األشقر حسني وضعف ، رواته من مجاعة هالةج من عرفت
 على أيضاً الشيعة من اجلماعة فهل ؛ الشيعي عند عنه مرضي هذا أن وهب
  !؟ جهالتهم

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول من صدوره يف ريب ال أنه يعين كان إن إنه مث
 - قوله سبهوح ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على التقول فهو ؛ - وسلم
  : - وسلم عليه اهللا صلى
  " .الكاذبني أحد فهو ؛ كذب أنه يرى حبديث عين حدث من"



٤٥٦ الردود الشنيعة

 وذاك اهولني أولئك تفرد مع ؛ كذب احلديث هذا أن يرى ال وكيف
 فصدق! ؟ بيانه سبق كما وغريهم الثقات الرواة سائر دون ، به الضعيف الشيعي
  : وليق إذ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
  " .شئت ما فاصنع ؛ تستحي مل إذا"

 فأعطاين سألته:  واحدة ومنعين أربعاً فأعطاين ، مخساً فيك اهللا سألت(  - ٩٥
 لواء معك ؛ معي وأنت.  القيامة يوم عنه األرض تنشق من أول أنك فيك

  ) . بعدي من املؤمنني ويل أنك وأعطاين.  حتمله وأنت ، احلمد
  موضوع
" تارخيه" من العباس أيب األجلح بن غالب بن أمحد مجةتر يف اخلطيب أخرجه

 عبد بن عيسى حدثنا:  الضريس بن حيىي بن حممد عن بروايته) ٣٣٩-٣٣٨/ ٤(
 جده عن أبيه عن عمر بن اهللا عبد أيب حدثين:  طالب أيب بن علي بن عمر بن اهللا

  . مرفوعاً طالب أيب بن علي
  . الًتعدي وال جرحاً ترمجته يف يذكر ومل:  قلت
  : الدارقطين قال ؛ هذا عيسى من اآلفة لكن

  : حبان ابن وقال" . احلديث متروك"
  : نعيم أبو وقال" . موضوعة أشياء آبائه عن يروي"
  " .شيء ال ، حديثه يكتب ال ، مناكري أحاديث آبائه عن روى"

  : وقال ، احلديث هذا مثل من مجلة) ١/ ٢٩٥ ق( عدي ابن له وساق:  قلت
  " .عليه يتابع ال يرويه ما وعامة ، ذكرت ما غري وله"

 يف أمساءهم ساق الذين) والكذابني الوضاعني( يف عراق ابن وأورده:  قلت
  ) .١٣٣-١٧/ ١( كتابه أول يف خاص فصل

  : احلديث هذا يف قوله ؛ ذلك يؤكد مما وإن



٤٥٧ عىل أباطيل الشيعة

  " !القيامة يوم عنه األرض تنشق من أول أنك"
 يف جاء كما ؛ وحده - وسلم عليه اهللا صلى - النيب خصوصيات من هذا فإن

  .  وسوامها اخلدري سعيد وأيب هريرة أيب حديث من ؛ وغريمها" الصحيحني"
 اهللا فقبح.  عنه اهللا رضي علي خصوصيات من فجعله ، الكذاب هذا فجاء
  ! ا الكتب ويسود ، أكاذيبهم يذيع من معهم وقبح ، الوضاعني

 ؛ ختريج أي دون" مراجعاته" يف به حمتجاً ثاحلدي هذا الشيعي أورد) : تنبيه(
  ) !٦ جزء ٣٩٦ ص" (الكرت" أحاديث من أنه ذكر أنه إال اللهم

 - للقارىء ميكن وال ، تتناهى ال اليت تدليساته من:  فقط هذا على واقتصاره
 إىل بعزوه احلديث خيرج أن عادته من فإن ؛ سرها يكتشفوا أن - القراء ألكثر بل

 يذكر مث ،...  و الطرباين و أمحد رواه:  يقول كأن ؛ غالباً ثاحلدي أئمة بعض
 ينقل مل فلماذا ، عليه الغالب وهو ؛ مثالً" الكرت" كـ منه ذلك نقل الذي املصدر

  !؟ احلديث هذا خمرج عنه
 الذي املوضع يف قال" الكرت" أن ؛ ذلك ، أمره النفضح فعل لو ألنه ؛ ذلك

  : نفسه الشيعي إليه أشار
  )" .الواهيات( يف اجلوزي ابن رواه"

 أن يعلم ؛ فيه املصنفة الكتب وعلم ، احلديث رائحة شم من وكل:  قلت
 تبلغ مل اليت ، واملنكرة الواهية باألحاديث خصه اجلوزي البن كتاب" الواهيات"

 ، أيضاً املوضوعات بعض فيه يورد ما فكثرياً ، غاليب وهذا ، الوضع دركة عنده
  . حلفاظا ذلك على نبه كما

 ينقل مل ذلك أجل من ؛ له تضعيف" الواهيات" إىل احلديث فعزو ؛ وعليه
  " !!الواهيات" يف له اجلوزي ابن رواية" الكرت" عن الشيعي



٤٥٨ الردود الشنيعة

 يلزم فال ؛" الواهيات" كتاب موضوع يعلم ال الشيعي لعل:  قائل يقول وقد
  ! تذكر ملا إليه احلديث عزو ترك تعمد أنه وجنزم ، به الظن نسيء أن

 الظن إساءة من خلصناه فقد ؛ به سلمنا ولئن ، عنه ذلك أستبعد إين:  فأقول
 أو هذا كان فسواء ، العلم هذا يف املبتدئون عنه يترفع مبا ؛ اجلهل به وألصقنا به

  ! مر فأحالمها ؛ ذاك
 أن:  خالصتها ؛ تروى طريفة بقصة للشيعي املنسوب اجلهل هذا ذكرين ولقد

  : عقبه قال ؛ خطبته يف حديثاً ذكر رىالق بعض يف خطيباً
  )" !!املوضوعات( يف اجلوزي ابن رواه"
  

 ويسر.  صدري يل اشرح رب قال( ؛ سألك موسى أخي إن!  اللهم(  - ٩٦
.  أهلي من وزيراً يل واجعل.  قويل يفقهوا.  لساين من عقدة واحلل.  أمري يل

 و.  كثرياً بحكنس كي.  أمري يف وأشركه.  أزري به اشدد.  أخي هارون
 يا سؤلك أوتيت قد: ( إليه فأوحيت) . بصرياً بنا كنت إنك.  كثرياً نذكرك
 ، أمري يل ويسر ، صدري يل اشرح ، ونبيك عبدك وإين!  اللهم) . موسى
  ) . ظهري به اشدد علياً ، أهلي من وزيراً يل واجعل

  موضوع
" تفسريه" يف الثعليب رواية من) ١٦١ ص" (مراجعاته" يف الشيعي أورده
 - اتني - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت:  قال ذر أيب إىل باإلسناد

  : يقول - عميتا وإال - اتني ورأيته - صمتا وإال
  " .خذله من خمذول ، نصره من منصور ، الكفرة وقاتل ، الربرة قائد علي"



٤٥٩ عىل أباطيل الشيعة

 فسأل ، يوم ذات - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع صليت إين أما
 - إليه خبنصره فأومأ ، راكعاً علي وكان ، شيئاً أحد يعطه فلم ؛ املسجد يف سائل
 - النيب فتضرع ، خنصره من اخلامت أخذ حىت السائل فأقبل ، - ا يتختم وكان
:  ذر أبو قال.  فذكره...  فقال ، يدعوه وجل عز اهللا إىل - وسلم عليه اهللا صلى
 عليه هبط حىت ؛ الكلمة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول استتم ما!  فواهللا

 يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله اهللا وليكم إمنا: ( اآلية ذه جربيل األمني
 فإن آمنوا والذين ورسوله اهللا يتول ومن.  راكعون وهم الزكاة ويؤتون الصالة
  ) .الغالبون هم اهللا حزب

 صحيح بأنه القراء يوهم أخذ بل ، كعادته إسناده عن الشيعي وسكت:  قلت
 فيه قال أنه بعضهم عن نقل الذي ؛ خلكان ابن عن الثعليب ترمجة نقل بأن وذلك ،
:  

  " !به موثوق ، النقل صحيح"
 صحيح األحاديث من ينقله ما كل أن معناه هذا أن ؛ عنده علم ال من فيتوهم

 ، الشريف العلم اذ املشتغلني عامة يعلمه كما ، كذلك األمر وليس!  ذاته يف
  . احلفاظ من كغريه ، مسع ما روايته يف ثقة وأنه ، مسعه ما إال ينقل ال أنه املراد وإمنا

 إسناده يف النظر إىل يعود أمر فهذا ؛ ال أو نفسه يف صحيحاً روى ما كون وأما
 تكون ال إياه روايته جمرد فإن وإال ؛ فبها صح فإن ؛ به احلديث روى الذي

 يتقيدوا مل الذين احلديث أئمة كل شأن ذلك يف شأنه ، خيفى ال كما ؛ له تصحيحاً
  . فقط الصحيح برواية

 ومنه ، العلماء عند فيه مطعون وهو ، هذا الثعليب رواه حديث من وكم
 من احلديث ضعف أن بعد - حجر ابن احلافظ قال فقد ؛ هذا الترمجة حديث



٤٦٠ الردود الشنيعة

 قال ؛ -) ٤٩٢١( برقم تقدم اكم ، علي يف املذكورة اآلية نزول يف أخرى طريق
  ) :٤ج ٥٧-٥٦ ص( احلافظ
  " .ساقط وإسناده ، مطوالً ذر أيب حديث من الثعليب ورواه"

  ) .٤٩٢١( احلديث حتت إبطاله يف مفصالً اإلسالم شيخ كالم ومضى
  . أخرى رواية من منه األول الطرف بوضع عدي ابن حكم وقد

) ٣٥٧( برقم خترجيها سبق قدو!  وضعه على باهللا حلف بل ، الذهيب وكذلك
.  

  

 أنه إيل خيل حىت ؛ عين وتنحيكم ختلفكم كرهت قد إين!  الناس أيها(  - ٩٧
 مين اهللا أنزله طالب أيب بن علي لكن ؛ تليين شجرة من إيل أبغض شجرة ليس

 وحمبيت قريب على خيتار ال فإنه ؛ راض عنه أنا كما عنه اهللا رضي ؛ منه مبرتليت
  ) . شيئاً

  منكر
 أخربنا:  صاحل بن اهللا عبد طريق من) ٢-١/ ١١٦/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

 جابر عن سلمة وأيب ذؤيب بن قبيصة عن هبرية وابن سوادة بن بكر عن هليعة ابن
  : قال اهللا عبد بن

 الناس فتنحى ؛) خم( نزل حىت ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج
 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على شقف ، طالب أيب بن علي معه ونزل ، عنه

 على متوسد وهو ، فيهم قام اجتمعوا فلما.  فجمعهم علياً فأمر ، عنه الناس تأخر
  : قال مث.  فذكره...  قال مث ، عليه وأثىن اهللا فحمد ، طالب أيب بن علي

" . عاداه من وعاد ، وااله من وال!  اللهم ، مواله فعلي مواله كنت من"
 ، إليه ويتضرعون يبكون ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إىل ناسال وابتدر



٤٦١ عىل أباطيل الشيعة

 من باهللا فنعوذ ، عليك نثقل أن كراهية ؛ تنحينا إمنا!  اهللا رسول يا:  ويقولون
 عند - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عنهم فرضي!  رسوله وسخط اهللا سخط
  : هلم فقال.  مجيعاً لنا استغفر!  اهللا رسول يا:  بكر أبو فقال.  ذلك
 بغري ألفاً سبعون أصحايب من اجلنة ليدخلن!  بيده نفسي فوالذي ؛ أبشروا"

:  بكر أبو قال" . أضعافاً مثلهم بعدهم ومن ، ألفاً سبعون ألف كل ومع ، حساب
 رمل موضع يف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وكان - زدنا!  اهللا رسول يا
  : قال مث ، كفيه ملء الرمل ذلك من بيديه فحفن.  -

.  مرات ثالث ذلك مثل ففعل!  اهللا رسول يا زدنا:  بكر أبو قال" . هكذا"
 مسعنا الذي بعد النار يدخل ومن:  عمر فقال!  اهللا رسول يا زدنا:  بكر أبو فقال
 اهللا من الرمل من حنفات ثالث وبعد ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من
!  بيده نفسي والذي: " فقال!  - وسلم عليه اهللا صلى - هللا رسول فضحك! ؟
  " .األعراب من عدم يوىف حىت أميت ذا يفي ما

  . هليعة ابن حفظ لسوء ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  . صاحل بن اهللا عبد وحنوه
  . منكر واملنت

 ، املنت هذا فيها ليس صحاح طرق من جاء قد ؛ صحيح) خم( غدير وحديث
  . الشفاعة وال ، حيالتن وال

" : حجر ابن صواعق" عن نقالً) ١٧٢ ص" (مراجعاته" يف الشيعي ذكر وقد
  : مرفوعاً بكر أيب عن أخرج السماك ابن أن

 ، إسناده على وقفت وما!  كعادته عنه وسكت" . ريب من مبرتليت مين علي"
  : بلفظ - يصح وال - واملعروف ، يصح إخاله وما

  " .بدين من رأسي مبرتلة".. 



٤٦٢ الردود الشنيعة

  ! منه حمرف ولعله ،) ٣٩١٤( مضى وقد
  

 ألبعثن أو ، الزكاة وليؤتوا ، الصالة فليقيموا!  بيده نفسي والذي(  - ٩٨
 ذراريهم وليسبني ، مقاتليهم أعناق فليضربن ؛ - كنفسي أو - مين رجالً إليهم

  ) . هو هذا:  فقال علي بيد فأخذ. 
  ضعيف
:  شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا ) :٢٤٤/ ١" (مسنده" يف يعلى أبو أخرجه

 عبد بن مصعب عن اهللا عبد بن املطلب عن طلحة عن موسى بن اهللا عبيد أخربنا
  : قال عوف بن الرمحن عبد عن الرمحن
 الطائف إىل انصرف ؛ مكة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول افتتح ملا

 ،]نزل[ ، غدوة أو روحة أوغل مث ، يفتحها مل عشرة مثان أو عشرة تسع فحاصرها
  : فقال ؛ هجر مث

 ، احلوض موعدكم وإن ، خرياً بعتريت وأوصيكم ، لكم فرط إين!  الناس أيها"
  : قال..." .  بيده نفسي والذي

  ... فأخذ ؛ عمر أو بكر أبو أنه الناس فرأى
  ) .٢٢٤-٢٢٣/ ٣( البزار أخرجه:  موسى بن اهللا عبيد طريق ومن
 أيب ابن أورده ؛ جرب ابن هو:  هذا طلحة ؛ جداً ضعيف إسناد وهذا:  قلت

  : فيه قال أنه معني ابن عن وروى ،) ٤٨٠/ ١/ ٢( حامت
  " :امليزان" يف وزاد" . شيء ال"
  " :اللسان" يف زاد" . ثقة غري:  فقال اجلوزجاين وهاه.  ثقة:  مرة وقال"
  " .حجة بنقله تثبت ال:  الطربي وقال" . الثقات" يف حبان ابن وذكره"



٤٦٣ عىل أباطيل الشيعة

 قال كما ، واإلرسال التدليس كثري لكنه ، صدوق اهللا عبد بن واملطلب:  تقل
  . يأيت كما رواية يف أرسله وقد ، احلافظ

 أورده وقد ، معروف غري - عوف ابن وهو - الرمحن عبد بن مصعب وشيخه
 وال جرحاً فيه يذكر ومل ، عنه هذا املطلب برواية) ١/ ٣٠٣/ ٤( حامت أيب ابن

  . تعديالً
  ) :١٣٤/ ٩( اهليثمي قول وأما

 وضعفه ، رواية يف معني ابن وثقه ؛ جرب بن طلحة وفيه ، يعلى أبو رواه"
  " !ثقات رجاله وبقية ؛ اجلوزجاين

  : فقال ،) ١٦٣/ ٩( آخر موضع يف وأورده
  " !ضعيف وهو ، جرب بن طلحة وفيه ،  البزار رواه"

 اهليثمي فاعتمده ؛" لثقاتا" يف حبان ابن أورده هذا مصعباً أن الظاهر:  فأقول
 كتاب أن على!  التوثيق يف حبان ابن تساهل من عرف ملا ؛ جبيد ليس وهذا ،
  . فيه مصعب ورود من للتحقق اآلن يدي تطوله ال" الثقات"

  : وقال ،) ٤١١/ ٥( فيه رأيته مث
  " .مكة قضاء على وكان ،) ٦٣( سنة احلرة يوم قتل.  املدينة أهل عنه روى"

/ ٣" (االستيعاب" يف الرب عبد ابن فقال ، ومتنه إسناده يف جرب ابن خولف وقد
١١١٠-١١٠٩: (  

:  قال حنطب بن اهللا عبد بن املطلب عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر وروى"
  : جاءه حني ثقيف لوفد - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال

 ، أعناقكم ضربنفلي ؛ - نفسي مثل:  قال أو - مين رجالً ألبعثن أو لتسلمن"
 إال اإلمارة متنيت ما!  فواهللا:  عمر قال" . أموالكم وليأخذن ، ذراريكم وليسبني



٤٦٤ الردود الشنيعة

 إىل فالتفت:  قال.  هذا هو:  يقول أن رجاء ؛ له صدري أنصب وجعلت ، يومئذ
  : قال مث بيده فأخذ ؛ عنه اهللا رضي علي

  " .هذا هو"
  . مرسل ولكنه ؛ صحيح إسناد وهذا:  قلت
  " .هذا هو:  يقول أن رجاء....  فواهللا:  عمر قال: " قوله منه تنكرألس وإين
  : - وسلم عليه اهللا صلى - قال حني ؛ خيرب يوم عمر قاله إمنا هذا فإن

:  قال ، يومئذ إال اإلمارة أحببت ما:  عمر قال ؛..."  الراية ألعطني"
 - وسلم عليه هللا صلى - اهللا رسول فدعا:  قال.  هلا أدعى أن رجاء هلا فتساورت

  . احلديث...  طالب أيب بن علي
  . هريرة أيب حديث من) ١٢١/ ٧( مسلم رواه

 أيب عن إسحاق أيب بن يونس رواية من ؛ أخرى طريقاً للحديث وجدت مث
 اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قال عنه اهللا رضي أيب عن يثيغ بن زيد عن إسحاق

  : - وسلم عليه
 فيقتل ؛ أمري فيهم ينفذ ، كنفسي رجالً عليهم ألبعثن أو ؛ ربيعة بنو لينتهني"
  " .الذرية ويسيب املقاتلة

 يعين إياك:  قلت ؟ يعين من:  خلفي من حجزي يف عمر وكف إال راعين فما
  . النعل خيصف وعلي:  قال النعل خاصف:  قلت ؟ يعين فمن:  قال! ؟ وصاحبك
 ، مدلس - السبيعي وهو - إسحاق أبا لكن ؛ ثقات رجاله إسناد وهذا:  قلت

  . اختالطه بعد عنه روى يونس وابنه ، اختلط وكان
 وقد ، شيبة أيب البن) ٤٠٥/ ٦" (الكرت" يف عزاه ؛ الترمجة حديث) : تنبيه(
 به متكنا الذي إسناده بواسطته فعرفنا ، طريقه من أخرجه قد يعلى أبا أن رأيت
  . توفيقه على هللا فاحلمد.  وعلته احلديث ضعف معرفة



٤٦٥ عىل أباطيل الشيعة

  ) .١٢١٨٦/ ٨٥/ ٢" (شيبة أيب ابن مصنف" يف رأيته مث
 عبد عن العامري عياش عن شريك عن خمتصراً) ١٢١٤٢/ ٦٨/ ١٢( ورواه

  : قال شداد ابن اهللا
 فقال ، اليمن من سرح أيب وفد - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على قدم

  . حنوه فذكر...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول هلم
  . ضعيف مرسل هذاو
  
  
  
  
  
  
  

 نصف إال نيب يعمر مل أنه اخلبري اللطيف نبأين قد إين!  الناس أيها يا(  - ٩٩
 وإين ، فأجيب أدعى أن موشك أين ألظن وإين ، قبله من يليه الذي عمر

 بلغت قد أنك نشهد:  قالوا ؟ قائلون أنتم فماذا ، مسؤولون وإنكم ، مسؤول
 اهللا إال إله ال أن تشهدون أليس:  فقال.  رياًخ اهللا فجزاك ، ونصحت وجهدت

 وأن ، حق املوت وأن ، حق وناره ، حق جنته ،وأن ورسوله عبده حممداً وأن ،
 يف من يبعث اهللا وأن ، فيها ريب ال آتية الساعة وأن ، املوت بعد حق البعث
اس ! أيها الن: قال مث.  اشهد!  اللهم:  قال.  بذلك نشهد بلى:  قالوا ؟ القبور

إن اهللا موالي ، وأنا موىل املؤمنني ، وأنا أوىل م من أنفسهم ، فمن كنت مواله 
. اللهم ! وال من واله . وعاد من  -يعين : علياً رضي اهللا عنه  -فهذا مواله 
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عاداه . مث قال :يا أيها الناس ! إين فرطكم ، وإنكم واردون علي احلوض : 
عدد النجوم قدحان من فضة . وإين حوض ما بني بصري إىل صنعاء ، فيه 

سائلكم حني تردون علي عن الثقلني ؛ فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، الثقل 
األكرب : كتاب اهللا عز وجل ، سبب طرفه بيد اهللا ، وطرفه بأيديكم ، 
فاستمسكوا به ؛ ال تضلوا وال تبدلوا ، وعتريت أهل بييت ؛ فإنه قد نبأين اللطيف 

  نقضا حىت يردا علي احلوض" .اخلبري أما لن ي
  ضعيف
-١/ ١١٤/ ١٢( عساكر وابن ،) ٢/ ١٤٩/ ١" (الكبري" يف الطرباين أخرجه

 عن الطفيل أيب عن خربوذ بن معروف أخربنا:  األمناطي احلسن بن زيد عن) ٢
  : قال الغفاري أسيد بن حذيفة
 حابهأص ى ؛ الوداع حجة من - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول صدر ملا

 حتتهن ما فقم ، إليهن بعث مث ، حتتهن يرتلوا أن متقاربات بالبطحاء شجرات عن
  . فذكره...  فقال قام مث ، حتتهن فصلى إليهن وعمد ، الشوك من

  : حامت أبو قال ؛ هذا األمناطي أجل من ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
  " .احلديث منكر"

  " !الثقات" يف فذكره ؛ حبان ابن وأما
  " :التقريب" يف فقال ؛ احلافظ به بأيع ومل

  " .ضعيف"
 من التمام ذا الطرباين رواية من) ١٦٥-١٦٤/ ٩( اهليثمي أورده ؛ واحلديث

 وابن حامت أيب قول حكى أنه إال ؛ هذا باألمناطي وأعله ، أسيد بن حذيفة حديث
  . فيه حبان
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  ) . ووارثي وصيي علياً وإن ، ووارث وصي نيب لكل(  -١٠٠
  عموضو
) ١/ ١٩٣ ق" (الكامل" من اهللا عبد بن شريك ترمجة يف - عدي ابن أخرجه

 حممد حدثين:  سلمة حدثنا:  محيد بن حممد حدثنا:  سهل بن علي طريق من -
 أبيه عن بريدة ابن عن اإليادب ربيعة أيب عن اهللا عبد بن شريك عن إسحاق بن

  . مرفوعاً
 بن حممد حدثنا:  البغوي عن بإسناده" املوضوعات" يف اجلوزي ابن وأورده

  : وقال.  به إسحاق بن حممد حدثنا:  جماهد بن علي حدثنا:  الرازي محيد
  " .وغريه زرعة أبو كذبه ؛ الرازي"

  : وزاد ؛) ١٨٦/ ١" (الآلىلء" يف السيوطي أورده
 بن علي:  ظلمات إسناده ويف.  باطل حديث هذا:  اجلورقاين قال:  قلت"
  " .وغريه صاحل كذبه ؛ محيد بن وحممد.  ديثاحل يضع كان ؛ جماهد

 يف شيخه عن - عنه عدي ابن رواية يف - الرازي شيخ اختلف وقد:  قلت
 ، األول رواية يف - الفضل ابن وهو - سلمة فهو ؛ - ترى كما البغوي رواية
  . اآلخر رواية يف جماهد ابن علي وهو

  . أكاذيبه أو الرازي ختاليط من ذلك ولعل
 سلمة حدثنا:  فقال الفرياناين اهللا عبد بن أمحد:  سلمة عن روايته يف تابعه وقد

  . به الفضل بن
  : وقال" . املوضوعات" يف اجلوزي ابن رواه

  " .يضع الفرياناين"
-٣٥٦/ ١" (الشريعة ترتيه" يف عراق ابن مث ،" الآلىلء" يف السيوطي وأقره

٣٥٧. (  



٤٦٨ الردود الشنيعة

 غري عن جاء فقد ؛ أقرب اوهذ ؛ العكس أو الرازي من سرقه ولعله:  قلت
  . الذهيب قال كما ، احلديث يسرق كان محيد ابن أن واحد

  . احلديث آفة فهما ؛ حال كل وعلى
  . حفظه قبل من ضعف فيه الفضل بن سلمة كان وإن
  . مدلس فإنه ؛ عنعنته جهة من إسحاق وابن

  . حفظه لسوء ؛ وشريك
 طريق من ساقه وقد - احلديث عقب فقال ، عنه العهدة رفع الذهيب لكن
  : - به سلمة عن الرازي
  " .شريك حيتمله وال ، كذب هذا:  قلت"

  : احلديث سند يف امسه عقب قال حيث ؛ الرازي هو اآلفة إىل وأشار:  قلت
  " .بثقة وليس"

 ، هارون وأيب ، حممد وزوجي ؛ مين خرياً تكونان فكيف:  قلت أال(  - ١٠١
  ! ) .؟ موسى وعمي

  ضعيف
 الكويف سعيد بن هاشم عن) ٢٩/ ٤( واحلاكم ،) ٣٢٣/ ٢( رمذيالت أخرجه

  : قالت حيي بنت صفية حدثتنا:  قال كنانة حدثنا: 
 حفصة عن بلغين وقد ؛ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علي دخل
  . فذكره...  فقال له ذلك فذكرت ، كالم وعائشة

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول على أكرم حنن:  قالوا أم بلغها الذي وكان
  . عمه وبنات - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أزواج حنن:  وقالوا ، منها - وسلم

  : وقال.  الترمذي لفظ هذا
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 ، الكويف هاشم حديث من إال ضفية حديث من نعرفه ال ، غريب حديث"
  " .القوي بذلك إسناده وليس

  " :التقريب" يف احلافظ وقال:  قلت
  " .ضعيف"

.  مجع عنه روى لكن.  حبان ابن غري يوثقه مل ؛ صفية موىل انةوكن:  قلت
  : احلافظ وقال
  ! )١(" مقبول"

 من عدي ابن رواه احلديث أن" التهذيب" من ترمجته يف احلافظ ذكر وقد
 احلديث فذكر...  صفية موىل نبيه بن كنانة حدثنا:  الباهلي مغلس بن يزيد طريق

.  
 يتقوى وحينئذ.  سعيد بن هاشم تابع غلسامل بن يزيد أن ظاهره وهذا:  قلت
  . مبتابعته احلديث

 إمنا املغلس ابن فإن ؛ سقطاً أو انقطاعاً عدي ابن إسناد يف أن أرى ولكين
 قطعاً التابعني من أحداً يدرك مل فمثله ، التابعني أتباع من وطبقته مالك عن يروي

  . منهم وكنانة ،
 عن للحديث الراوي سعيد بن اشمه هذا يزيد شيوخ يف ذكروا أم ويؤيده

  . أعلم واهللا.  وكنانة يزيد بني الساقط هو أنه فالظاهر ، كنانة
  . ضعفه لظهور ذلك ولعل ، والذهيب احلاكم له بيض ؛ واحلديث

                                                        

 سبق ما فانظر ؛)  صدوق(  هذا)  كنانة(  أن ، أخرياً - اهللا رمحه - للشيخ تراجح وقد )١(
 ) . ١٩١ - ١/١٩٠" ( السلسلة"  هذه من
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) ١٨٧٢/ ٤" (االستيعاب" من صفية ترمجة يف الرب عبد ابن ذلك إىل وأشار
  : بقوله
 فذكره..."  صفية على دخل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن ويروى"

.  
 على به فاستدل ، احلديث ضعف) ٢٣٩ ص" (مراجعاته" يف الشيعي جتاهلو

 عليه اهللا صلى - زوجاته وسائر صفية من أفضل ليست عنها اهللا رضي عائشة أن
  . - وسلم

 إياه تضعيفه عنه ينقل ومل ، للترمذي عزاه أنه:  جتاهله أو جهله غرائب ومن
  : بقوله
  . إخل..."  غريب ديثح"

  . تضعيفه إىل الرب عبد ابن إشارة أيضاً جتاهل أو جهل كما
 تقدم كما ؛ الصريح الكذب العلماء على يكذب وهو منه غريباً هذا ولكن

  ! وتكراراً مراراً بيانه
  

  ) . باب ألف باب كل يفتح ، باب ألف علمين(  -١٠٢
  منكر

 من) ١/ ١٦١/ ١٢( كرعسا ابن وعنه ،) ٢/ ١١١ ق( عدي ابن أخرجه
 اهللا عبد عن احلبلي الرمحن عبد أيب عن اهللا عبد بن حيي حدثين:  هليعة ابن طريق

  : عمرو بن
  : مرضه يف قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن
  : قال مث.  عنه فأعرض ، بكر أبا له فدعوا" . أخي يل ادعوا"
  : قال مث.  عنه فأعرض ، عمر له فدعوا" . أخي يل ادعوا"
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  : قال مث.  عنه فأعرض ، عثمان له فدعي" . أخي يل ادعوا"
.  عليه وانكب ، بثوب فستره ، طالب أيب بن علي له فدعي" . أخي يل ادعوا"
  :عدي ابن وقال.  فذكره...  قال ؟ قال ما:  له قيل عنده من خرج فلما

 يف إلفراطا شديد فإنه ؛ هليعة ابن من فيه البالء ولعل ، منكر حديث هذا"
  " .الضعف إىل ونسبوه األئمة فيه تكلم وقد ، التشيع

 يف أورده ، هليعة ابن ترمجة يف الذهيب احلافظ مث ، عساكر ابن احلافظ وأقره
  . األحاديث من عليه أنكر ما مجلة

  : وقال ؛) ٢٥٣ ص" (املراجعات" يف الشيعي به احتج مما ؛ واحلديث
 ص يف كما" نسخته" يف الفرضي أمحد بووأ ،" حليته" يف نعيم أبو وأخرجه"

  ]" !الكرت[ من السادس اجلزء من) ٣٩٢(
  ) .٢٥١ ص( قال وكذلك

 به اغتر ، طابعه أو" الكرت" صاحب من خطأ" احللية" إىل عزوه أن أظن وأنا
  : الشيعي من إليه املشار املوضع يف نصه فإن ؛ الشيعي
 أبو.. ( باب ألف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علمين:  قال علي عن"
 صدوق" : املغين" يف قال(!)  جحفة أبو األجلح وفيه ،" جزئه" يف الفرضي أمحد

  )" !حل.  جلد شيعي
 أنه -" الكبري اجلامع" ألصله تبعاً -" الكرت" صاحب من واملعروف:  قلت

  !- كالمه قلة على - عليه يتكلم مث ، أوالً احلديث خمرجي رموز يسوق
  ! مقحم أنه يشعر مما ، األجلح على كالمه بعد جاء قد) حل( زرم جند وهنا
 اجلامع" من عندي مصورة نسخة إىل رجوعي بعد ذلك من تأكدت وقد

" احللية فهرس" إىل رجعت بأين ذلك وتأيد.  املذكور الرمز فيها يقع فلم ؛" الكبري
  . فيه احلديث أر فلم ؛ الغماري للشيخ
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 عنده من زيادة فيه دس قد الشيعي فإن ؛ فهضع مع هذا علي حديث) : تنبيه(
 الذي) ٤٩٤٥( املتقدم احلديث عقب ساقه فإنه ؛ ذلك إىل القراء ينبه أن دون ؛

 بعد - فزاد ، علي إىل مستند وهو تويف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن:  فيه
  : - - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول علمين: ...  قوله

  ! - وسلم عليه اهللا صلى - وفاته حني:  يعين.  - حينئذ:  يعين -
 التعليم أن صريح فإنه ؛ عمرو ابن حديث يف الزيادة هذه معىن إن:  قيل فإن
  . مرضه يف كان املذكور

  : وجهني من وذلك ، معناه يف ليس ؛ كال:  فأقول
  . موته مرض هو املرض أن فيه ليس أنه:  األول

 ؛ علي إىل مستنداً ومات علمه أنه فيه فليس ؛ موته مرض أنه هب:  واآلخر
  .مريضاً وتركه خرج علياً بأن صريح هو بل

 سبيل يف والكذب الدس يستحلون الشيعة أن على الكثرية األدلة من كله فهذا
  . السالمة اهللا نسأل!  الضالل من عليه هم ما تأييد

 إن أيتي وسوف ، الباهلي أمامة أيب عن:  بيته وأهل علي فضل يف الباب ويف
  ) .٦٢٥٤( برقم خترجيه اهللا شاء

  

  ) . علي صدر إىل ملستند وإنه] - وسلم عليه اهللا صلى -[ تويف(  - ١٠٣
  موضوع
 داود بن سليمان حدثين:  عمر بن حممد أخربنا) : ٢٦٣/ ٢( سعد ابن أخرجه

  : قال غطفان أيب عن أبيه عن احلصني بن
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 ورأسه تويف - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أرأيت:  عباس ابن سألت
 حدثين عروة فإن:  قلت.  علي صدر إىل ملستند وهو تويف:  قال ؟ أحد حجر يف

  : قالت أا عائشة عن
 ابن فقال! ؟ وحنري سحري بني - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول تويف

 ىلإ ملستند وإنه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول لتويف!  واهللا! ؟ أتعقل:  عباس
 وقال ، حيضر أن أيب وأيب.  عباس ابن الفضل وأخي غسله الذي وهو ؛ علي صدر

 الستر عند فكان ، نستتر أن يأمرنا كان - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إن: 
.  

  . كذاب ؛ - الواقدي وهو - عمر بن حممد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
/ ١/ ٢( حامت أيب ابن ردهأو ؛ يعرف ال ؛ احلصني بن داود بن سليمان وشيخه

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ،) ١١١
  ) :١٠٧/ ٨" (الفتح" يف قال احلافظ رأيت مث
  " .حاله يعرف ال"

 عائشة عن املذكور عروة حلديث خمالفته ؛ احلديث وضع يؤكد مما وإن:  قلت
 من مجع نهع رواه وقد ، وثقام التابعني كبار من - الزبري ابن - وهو عروة فإن ؛

 صحيح" و ،) ١٢١،٢٠٠،٢٧٠،٢٧٤/ ٦" (أمحد اإلمام مسند" يف الثقات
  ) .١٣٨-١٣٧/ ٧" (مسلم" و ،) ١١٠-١٠٥/ ٨" (البخاري

 يف وكذلك ، عنها اهللا رضي عائشة عن الثقات من مجاعة عندمها وتابعه
/ ٢" (سعد ابن" و ،) ٣٢،٤٨،٦٤،٧٤،٧٧،٢٣١،٢٧٤/ ٦" (املسند"

 متواتراً يكن مل إن ؛ عنها اهللا رضي عائشة عن مشهور حديث فهو) . ٢٦١،٢٦٢
.  
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 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قبض:  فقال النخعي إبراهيم به جزم ولذلك
  . عائشة صدر إىل مستند وهو وقبض ، يوص ومل -

 ابن ترمجه ؛ جريس بن الرمحن عبد غري ؛ ثقات رجاله بإسناد سعد ابن رواه
  . تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ؛) ٢٢١/ ٢/ ٢( حامت أيب

 رضي عباس ابن على خيفى أن جداً يبعد عائشة عن املشهور احلديث هذا فمثل
 الكذابني صنع من هو إمنا ؛ عنه اهللا رضي لعلي وإثباته عائشة عن فنفيه!  عنه اهللا
  . يساندهم من أو الشيعة من

 عثمان بن حرام عن حممد بن العزيز عبد أخربنا:  أيضاً الواقدي رواه ما وحنوه
  : األنصاري اهللا عبد بن جابر عن حازم أيب عن

 - املؤمنني أمري عمر عند جلوس وحنن - فقال عمر زمن قام األحبار كعب أن
:  

:  عمر فقال ؟ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول به تكلم ما آخر كان ما
 إىل أسندته:  علي لفقا ، فسأله.  هنا هو:  قال ؟ هو أين:  قال.  علياً سل

  : فقال ، منكيب على رأسه فوضع ، صدري
 وعليه ، أمروا وبه األنبياء عهد آخر كذلك:  كعب فقال" . الصالة الصالة"

 فقال ؟ فسأله:  قال.  علياً سل:  قال! ؟ املؤمنني أمري يا غسله فمن:  قال.  يبعثون
  . باملاء إيل خيتلفان انوشقر أسامة وكان ، جالساً عباس وكان ، أغسله أنا كنت: 

  . سعد ابن أخرجه
 بن حرام شيخه الشيخ أو ، الواقدي واآلفة ؛ أيضاً موضوع وهذا:  قلت

  : وغريه الشافعي اإلمام قال فقد ؛ عثمان
  : احلافظ وقال" ! حرام حرام عن الرواية"
  " .متروكان ومها ؛ عثمان بن وحرام ، الواقدي سنده ويف"



٤٧٥ عىل أباطيل الشيعة

  : املتقدم حديثها يف لعائشة رواية يف أن ، وضعه يؤكد ومما
  : يقول فجعل

  . قبض حىت ؛" األعلى الرفيق يف"
  . البخاري أخرجه

  : قال علي عن هذا من خري آخر بإسناد روي قد ؛ نعم
  : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول كالم آخر كان

  " .أميانكم ملكت فيما اهللا اتقوا!  الصالة الصالة"
  . وغريها سلمة أم حديث من) ٨٦٨" (الصحيحة" يف خرجتها شواهد وله
 - النيب من نفسه هو مسعه ما على حممول فهو ؛ علي عن القدر هذا صح فإن

 حمدد ألنه ؛ املذكور عائشة قول حينئذ ينايف فال ، مرضه يف - وسلم عليه اهللا صلى
  . عينني ذي لكل ظاهر هو كما التخصيص يقبل ال

 علي بن عمر بن حممد بن اهللا عبد حدثين:  لواقديا رواه ما:  أيضاً ذلك ومن
  : قال حسني بن علي عن أبيه عن

  . علي حجر يف ورأسه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قبض
  : احلافظ قال.  سعد ابن أخرجه

  " .لني فيه اهللا وعبد.  الواقدي مع ، انقطاع فيه"
 قال.  مثله الشعيب عن أبيه عن اجلويرية أبو حدثين:  الواقدي عن أخرج مث
  : احلافظ
 امسه ؛) اجلويرية أبو وهو:  قلت( احلويرث وأبو ، واالنقطاع ، الواقدي فيه"
 يعرف ال وأبوه.  بثقة ليس:  مالك قال ؛ املدين احلارث بن معاوية بن الرمحن عبد
  " .حاله



٤٧٦ الردود الشنيعة

 كعادته - الشيعي احلسني عبد يتورع مل ؛ املوضوعة األحاديث وهذه:  قلت
  : عنوان حتت ؛ هلا املعارض عائشة السيدة حديث معارضة يف ا االحتجاج نع -

 لغري يعزها ومل) ! ٢٥٢-٢٤٧ ص" (املؤمنني أم لدعوى املعارضة الصحاح"
 عدم مع ، الكذاب الواقدي على - رأيت كما - كلها ومدارها.  سعد ابن

  . فوقه ممن سالمتها
" شرحها" و" البالغة ج" يف جاء مبا حيتج أخذ بل ؛ ذا الشيعي يكتف ومل

  !! املعتزيل احلديد أيب البن
 ؛) ٤٩٤٥( احلديث حتت املتقدم سلمة أم حبديث احتجاجه ذلك إىل وضم

 طرق من املروي عائشة حديث على - سبق كما ضعيف وهو - حلديثها وتقدميه
 بأمور منها والغمز عليها بالطعن حديثها على رجحه مث!  عنها صحيحة كثرية

 وقعة كحضورها ، املعصومني األنبياء لغري الزمة أمور منها ، عنها ثابت بعضها
 اهللا صلى - النيب كصالة ؛ فيها عليها عيب ال ما ومنها.  منه تابت وقد ، املل
 وإمنا ، إليها نسبته يصح ال ما ومنها!  رجليها مادة وهي إليها - وسلم عليه

 ج شرح" وخباصة ، ودب هب ما رويت اليت التاريخ كتب على ذلك يف اعتماده
 الكالم يطول اليت األمور من ذلك غري إىل!  املعتزيل احلديد أيب البن" البالغة
  . عليها الكالم بسط إىل اهلمة تتجه ومل ، بنقدها

 بطرق عنده علم ال من على يشكل قد ؛ منها أمر على الكالم من بد ال لكن
 ، عامة السنة أهل يف وطعنه ، وضالله بثهوخ الشيعي هذا ومكر ، وألفاظه احلديث

 اهللا عبد عن البخاري حديث وهو أال ؛ خاصة الصديق بنت الصديقة املؤمنني وأم
  : قال عمر ابن

  : فقال عائشة مسكن حنو فأشار ، خطيباً - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قام
  :لممس عند ولفظه" . الشيطان قرن يطلع حيث من) ثالثاً( الفتنة ههنا"



٤٧٧ عىل أباطيل الشيعة

  : فقال عائشة بيت من - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول خرج
  " .الشيطان قرن يطلع حيث ؛ هنا ها من الكفر رأس"

 ، عنها اهللا رضي - عائشة هي إمنا احلديث يف الفتنة أن قراءه الشيعي فأوهم
  ! - قبل من املنافقني من برأها كما ذلك من اهللا وبرأها

 يعلم ؛ - جمموعها عن فضالً - احلديث طرق بعض يف النظر أمعن من وكل
 إمنا ؛" ههنا: " بقوله - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إليها أشار اليت اجلهة أن يقيناً
 قدمياً الفنت منبع أا يشهد والواقع ، العراق التحديد على وهي ، املشرق جهة هي

  . وحديثاً
 ،) ٢٤٩٤( برقم" ةالصحيح" يف وخرجتها وألفاظه احلديث طرق مجعت وقد

 فال ، وته الشيعي تدجيل عن للكشف كفاية فيه مبا خالصتها إليك قدمت وقد
  . لإلعادة داعي
  

 عليه اهللا صلى - حملمد إال ؛ حائض وال جلنب املسجد حيل ال إنه(  - ١٠٤
!  أال.  - وسلم عليه اهللا صلى - حممد بنت وفاطمة وعلي ، وأزواجه - وسلم

  .)  تضلوا أن اءاألمس لكم بينت هل
  موضوع
 أيب ابن امللك عبد طريق من) ٢/ ٣/ ١٢" (التاريخ" يف عساكر ابن أخرجه

:  قالت دجاجة بنت جسرة عن حمدوج عن اهلجري عمر اخلطاب أيب عن غنية
  : قالت سلمة أم أخربتين

 ؛ املسجد صرح إىل انتهى حىت ، بيته من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب خرج
  . فذكره...  صوته ىبأعل فنادى

  .  مضى وقد ، جمهول اخلطاب أبو ؛ مظلم إسناد وهذا:  قلت



٤٧٨ الردود الشنيعة

  . الباهلي وهو ؛ حمدوج ومثله
  : البخاري قال وقد ، فيها خمتلف وجسرة

  " .عجائب عندها"
  . بتوثيقه يوثق من يوثقها ومل
 ، هذا من أقوى وهو ، عائشة عن عنها أخرى طريق من احلديث روي وقد

  . هذه جسرة أجل من ؛) ٣٢" (داود أيب ضعيف" يف أوردته وقد
 دون الوجه هذا من) ٢٦٩/ ٩٩/ ١" (العلل" يف حامت أيب ابن رواه ؛ واحلديث

  : قوله
  ..." . بينت هل أال"

 وكأنه ، مطلقاً االستثناء يذكر مل أنه إال ؛) ٦٤٥( ماجه ابن رواه وكذلك
  . النكارة من فيها ملا ؛ حذفها تعمد

  : تعاىل اهللا رمحه القيم ناب قال ولذلك
 ابن خيرجه ومل ، الشيعة غالة بعض زيادة من ؛ موضوع باطل االستثناء فهذا"
  " .احلديث يف ماجه

  . آنفاً إليه املشار كتايب راجع
 ابن عمر عن:  فقال ؛ األسود] أيب[ بن منصور إسناده يف غنية أيب ابن وخالف

  . به جسرة عن فريوز بن عروة عن اهلجري عمري
  . أيضاً عساكر ابن أخرجه

  . ثقة شيعي ؛ هذا ومنصور
  ! ذكره أحداً أجد فلم ؛ فريوز بن عروة أما

:  أي - إسناده يف واضطرابه ضبطه عدم على يدل مما عنه اهلجري رواية ولعل
   أعلم واهللا.  فريوز ابن عن وتارة ، حمدوج عن يرويه فتارة:  - اهلجري



٤٧٩ عىل أباطيل الشيعة

 قال أبيه عن سعد بن خارجة عن زيد بن ناحلس روى ما:  احلديث هذا وحنو
  : لعلي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: 

  " .وغريك غريي املسجد هذا يف جينب أن ألحد حيل ال"
  : وقال) . زوائد - ٢٦٨ ص( البزار أخرجه

  " .اإلسناد ذا إال يروى نعلمه ال"
 اهللا عبد بن خارجة هو:  سعد بن خارجة ألن ؛ ومنقطع ضعيف وهو:  قلت

 اجلرح" يف حامت أيب ابن أورده فقد ؛ يل ظهر فيما ، وقاص أيب بن سعد بن
  : وقال ،) ٣٧٥/ ٢/ ١" (والتعديل

  " .محران بن يونس عنه روى.  أبيه عن روى"
  . احلال جمهول فهو ؛ ذلك على يزد ومل:  قلت

 أنه دوأفا ؛) ٦٤-٦٣/ ٢/ ٢( وقاص أيب بن سعد بن اهللا عبد ألبيه ترجم مث
  : وقال.  سعد بين ؛ وعمرو ، وإبراهيم ، وحيىي ، وعمر ، مصعب أخو

  ! يزد ومل" . اهللا عبد بن خارجة] ابنه عنه[ روى.  أيوب أيب عن روى"
 فهو ؛ - اهللا عبد وأبيه خارجة جهالة على - فاحلديث ؛ ذلك وعلى:  قلت

  . مرسل
 فيه - نفيسة الست لدوا املدين حممد أبو العلوي وهو - زيد بن احلسن إن مث
  : احلافظ قال ؛ حفظه قبل من ضعف
  " .فاضالً وكان ، يهم صدوق"

  ) :١١٥/ ٩" (امع" يف اهليثمي قول وأما
  " !ثقات رجاله وبقية ، أعرفه مل وخارجة ، البزار رواه"

 من تقدم ما تذكرت إذا ؛ والتساهل التقصري من خيفى ال ما فيه:  فأقول
  . التحقيق



٤٨٠ الردود الشنيعة

 اخلدري سعيد أيب عن عطية حديث من) ٣٧٢٩( الترمذي أخرجه ؛ واحلديث
  . خمتصراً حنوه مرفوعاً

  . مراراً سبق كما ، مدلس ضعيف وهو ، العويف سعد ابن هو:  وعطية
  

 يا:  قالوا ؛) القرىب يف املودة إال أجراً عليه أسألكم ال قل: ( نزلت ملا(  - ١٠٥
 ، علي:  قال ؟ مودم علينا توجب الذين هؤالء قرابتك ومن!  اهللا رسول

  ) . وابنامها ، وفاطمة
  باطل

/ ٢" (الفضائل" على زياداته يف والقطيعي ،) ٢/ ١٢٤/ ١( الطرباين أخرجه
 الربيع بن قيس عن األشقر حسني أخربنا:  الطحان حسن بن حرب عن) ٦٦٩

  . فذكره...  قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عن األعمش عن
  : بالعلل مسلسل ، مظلم إسناد وهذا:  قلت

  . حفظه لسوء ؛ ضعيف الربيع بن قيس:  األوىل
  : احلافظ قال ؛ األشقر حسني:  الثانية

  " .التشيع يف ويلغو ؛ يهم صدوق"
  " :امليزان" يف قال ؛ الطحان حسن بن حرب: الثالثة

  " .األزدي قاله.  بذاك حديثه ليس"
  " !اللسان" يف كما ؛" الثقات" يف فذكره ؛ حبان ابن وأما
 بل ؛ النكارة ظاهر منكر احلديث فإن ؛ العلة هو الثالثة هؤالء فأحد:  قلت

  : وجهني من وذلك ، باطل هو



٤٨١ عىل أباطيل الشيعة

 عنه صح بل ، هذا خالف اآلية تفسري يف عباس ابن عن الثابت أن:  األول
 مسعت:  قال امللك عبد أنبأين:  شعبة روى فقد ؛ ذلك جبري بن سعيد على إنكاره
  : يقول طاوساً

 عليه أسألكم ال قل: ( وجل عز قوله عن - املعىن - عباس ابن رجل سأل
 عليه اهللا صلى - حممد قرابة:  جبري بن سعيد فقال ،) القرىب يف املودة إال أجراً

 مل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول إن ؛ عجلت:  عباس ابن قال.  - وسلم
 فرتلت ، قرابة فيهم - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا للرسو إال قريش من بطن يكن
  ) :القرىب يف املودة إال أجراً عليه أسألكم ال قل: (

  " .وبينكم بيين ما قرابة تصلوا أن إال"
 ،) ٢٢٩،٢٨٦/ ١( وأمحد ،) ٤٣٣/ ٨ و ٣٨٦/ ٦( البخاري أخرجه

  ) .١٥/ ٢٥" (تفسريه" يف والطربي
 وأحدمها ، حنوه عباس ابن عن آخرين طريقني من) ٤٤٤/ ٢( احلاكم وأخرجه

  : أحدمها يف احلاكم وقال.  الطربي عند
  : اآلخر ويف" . البخاري شرط على صحيح"
  . الذهيب ووافقه" . مسلم شرط على صحيح"

 كثري كابن ، احلفاظ من واحد غري بذلك جزم كما ؛ مكية اآلية أن:  واآلخر
  . وغريمها حجر وابن

 قال وهلذا! ؟ بعد يتزوجا مل ومها وفاطمة علي بناءأ مبودة اهللا يأمر فكيف
  : - الترمجة حديث ساق أن بعد -) ٤٣٣/ ٨" (الفتح" يف احلافظ
 احلديث هذا ملخالفته ساقط وهو.  ورافضي ضعيف فيه ، واه وإسناده"

 عن صح مبا الزجاج ورده.  وضعها ظاهر أحاديث هنا الزخمشري وذكر ، الصحيح



٤٨٢ الردود الشنيعة

 املعتمد وهو ؛ عنه الشعيب نقله ومبا ، الباب حديث يف وسطا رواية من عباس ابن
  " .مكية السورة أن ذلك ويؤيد... 

  : وقال) . ١٦٨/ ٩" (امع" يف اهليثمي أورده ؛ واحلديث
  " .وثقوا وقد ، ضعفاء مجاعة وفيه ، الطرباين رواه"

:  حامت أيب ابن رواية من) ٣٦٥/ ٧" (تفسريه" يف كثري ابن وذكره:  قلت
 فذكره...  األشقر حسني حدثنا:  - مساه - رجل حدثنا:  احلسني بن علي دثناح

  : كثري ابن قال مث.  الطرباين رواية من تقدم ما حنو
 الطرباين رواية من عرف قد:  قلت( يعرف ال مبهم فيه ؛ ضعيف إسناد وهذا"
 هذا يف خربه يقبل وال ، األشقر حسني وهو ، حمترق شيعي شيخ عن) تقدم كما
 اهللا رضي لفاطمة ذاك إذ يكن ومل ، مكية فإا ؛ بعيد اآلية نزول وذكر ، احملل
 الثانية السنة من بدر بعد إال عنه اهللا رضي بعلي تتزوج مل فإا ؛ بالكلية أوالد عنها
  . اهلجرة من

 بن اهللا عبد القرآن وترمجان ، األمة حرب به فسرها مبا اآلية هذه تفسري:  واحلق
 ، البيت بأهل الوصاة ننكر وال ؛ البخاري عنه رواه كما ؛ عنهما اهللا رضي عباس
 أشرف من ، طاهرة ذرية من فإم ؛ وإكرامهم واحترامهم إليهم باإلحسان واألمر

 متبعني كانوا إذا سيما وال ؛ ونسباً وحسباً فخراً األرض وجه على وجد بيت
 ، وبنيه كالعباس ؛ سلفهم ليهع كان كما ، اجللية الواضحة الصحيحة النبوية للسنة
  " .أمجعني عنهم اهللا رضي ، وذريته بيته وأهل وعلي
  ) :تنبيهان(

) ١٠١ ص" (الصواعق" يف اهليتمي حجر ابن الترمجة حديث عزا:  األول
  ! واحلاكم أيضاً ألمحد



٤٨٣ عىل أباطيل الشيعة

 كما ؛ يبطله ما عباس ابن عن واحلاكم أمحد أخرج فإمنا ؛ فاحش وهم وهذا
  . بيانه سبق

 فسر -) ٣٣ ص" (املراجعات" كتابه يف - الشيعي احلسني عبد أن:  رواآلخ
 ، مكية اآلية أن إىل ملتفت غري ؛ الباطل احلديث هذا عليه دل مبا املذكورة اآلية
  ! نقيضه على فسرها عباس ابن وأن

  

 ، بيوتاً لقومهما يتبوأ أن وهارون موسى أمر اهللا إن!  الناس أيها يا(  - ١٠٦
 هارون إال ؛ النساء فيه يقربوا وال ، جنب مسجدمها يف يبيت ال أن وأمرمها
 فيه يبيت وال ؛ هذا مسجدي يف النساء) ١( يعرن أن ألحد حيل وال.  وذريته
  ) . وذريته علي إال ؛ جنب

  موضوع
  رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد عن) ٢/ ٩٣/ ١٢( عساكر ابن أخرجه

  : رافع أيب أبيهما عن وعمه أبيه عن
  . فذكره...  فقال الناس خطب - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن

 أحاديث عدة له مضى وقد ، اهللا عبيد بن حممد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
  ) .١٥٤٦،١٧٥٤،٤٨٨٢،٤٨٨٧: ( مثالً فانظر
  

 ويقدم مرضيني، راضني وشيعتك أنت اهللا على ستقدم إنك! علي يا( -١٠٧
  )مقمحني غضابا عدوك عليه

  .موضوع



٤٨٤ الردود الشنيعة

 طريق من) ٤٠٩١/  ٢/  ٢٣٣/  ١" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه
  :جني بن اهللا عبد عن الطفيل أيب عن جابر عن يعفور أيب الكرمي عبد

 وغري واصفري، ابيضي: وقال فنكت فضة، أو بذهب البصرة أتى عليا أن
 كذل فذكر الناس، على قوله فشق. عليك ظهروا لو غدا الشام أهل غري. غريي

:. . . . قال وسلم عليه اهللا صلى خليلي إن فقال عليه، فدخلوا الناس، يف فأذن له،
  .فذكره. 

  :وزاد
  :الطرباين وقال".  اإلقماح كيف يريهم عنقه إىل يده علي مجع مث" 
  ". يعفور أبو الكرمي عبد به تفرد جابر، إال الطفيل أيب عن يروه مل" 

 البخاري تاريخ"  يف كما اجلعفي، عفوري أبو يعفور بن الكرمي عبد وهو: قلت
 األنصاري، موسى أبو أيضا عنه وروى عليه، وسكت عنه، سعيد بن قتيبة برواية" 

  :وقال) ٣٢٠/  ٦١/  ١/  ٣" ( حامت أيب ابن جرح"  يف كما
 شيخ هو: قال حاله؟ ما قلت. الشيعة عتق من هو: فقال عنه؟ أيب سألت" 

  " باملعروف ليس
 مطبعيا، خطأ وأظنه) زيد: (فيه وقع كذا. زيد بن جابر عن روى أنه وذكر
  ": امليزان"  ويف. اجلعفي وهو يزيد، بن جابر فإنه ،) يزيد: (والصواب

  .جدا احلديث واهي: األزدي قال اجلعفي، جابر عن اخلزاز، الكرمي عبد" 
  .يكذب كان: حامت أبو قال ،) اخلزاز( أراه صاحل، بن الوليد شيخ الكرمي، عبد

  ". الشيعة عتق من: حامت أبو قال املذكور، هو اخلزاز، يعفور بن الكرمي بدع
 حامت أيب ابن عند ليس لكن يقينا، اجلعفي عن الراوي األول هو هذا: قلت

  ) .اخلزاز(



٤٨٥ عىل أباطيل الشيعة

 حامت أيب ابن يعفور ابن وبني بينه فرق آخر، فهو قبله، الذي الكرمي عبد وأما
  " يكذب كان: " أبيه عن وقال نفسه،

 من ولعله واضح، شئ منه يتحصل ال مشوش"  اللسان"  يف احلافظ الموك
  .النساخ

  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا. احلال جمهول هذا يعفور ابن أن القول، ومجلة
  :احلافظ قال تقدم، كما اجلعفي، هو جابر، وشيخه

  ": الكاشف"  يف الذهيب وقال".  رافضي ضعيف" 
  ". احلفاظ وتركه فشذ، عبة،ش وثقه الشيعة، علماء أكرب من" 

  ) :١٣١/  ٩" ( امع"  يف فقال اهليثمي، أعله وبه
  ". ضعيف وهو اجلعفي، جابر وفيه ،" األوسط"  يف الطرباين رواه" 
  

 ممن أنه إال اجلنة، يف وشيعتك أنت اجلنة، يف وأصحابك أنت! علي يا( - ١٠٨
 جياوز ال القرآن رأونيق يلفظونه، مث اإلسالم يضفزون أقوام حيبك أنه يزعم

 فإم فجاهدهم، أدركتهم فإن الرافضة،: هلم يقال، نبز هلم تراقيهم،
 وال مجعة يشهدون ال: قال فيهم؟ العالمة ما! اهللا رسول يا: فقلت.مشركون

  )األول السلف على ويطعنون مجاعة،
  .موضوع
 " يف واخلطيب ،) ٦٧٤٩/  ٢/  ١١٢/  ٢" ( األوسط"  يف الطرباين أخرجه

 عن مصعب بن سوار حدثنا: غامن بن الفضل طريق من) ٣٥٨/  ١٢" ( التاريخ
  :قالت سلمة أم عن اخلدري سعيد أيب عن العويف عطية



٤٨٦ الردود الشنيعة

 فسبقها فاطمة، فأتته عندي، وسلم عليه اهللا صلى النيب وكان ليليت، كانت
  :الطرباين وقال فذكره،:. . . . وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال علي،
  " مصعب بن سوار إال سلمة أم عن سعيد أيب عن عطية عن يروه مل" 

  :البخاري قال متهم، وهو: قلت
  :وغريه النسائي وقال".  احلديث منكر" 
  ) :٣٥٦/  ١( حبان ابن وقال".  متروك" 
 هلا املتعمد كان أنه القلب إىل يسبق حىت املشتهري، عن باملناكري يأيت ممن كان" 

  :احلاكم قال بل". 
  " املوضوعات عطية وعن املناكري، خالد وابن األعمش عن ىرو" 

 ضعف على موضوعاته، من فهو ترى، كما عطية عن روايته من وهذا: قلت
  .عطية

  :الذهيب قال منه، قريب غامن، بن والفضل
 ضعيف: اخلطيب وقال. بالقوي ليس: الدارقطين وقال. بشئ ليس: حيىي قال" 

"  
 تقدم، كما متهم ألنه بشيخه، إعالله واألوىل ،) ٢٢/  ١٠( اهليثمي أعله وبه

 حدثنا: فقال إسناده، يف خالفه لكن البصري، عمري بن مجيع تابعه قد أنه على
 بن عصام عنه رواه. به مرفوعا علي عن الشعيب عن جحادة بن حممد عن سوار
  .العكربي احلكم

/  ١٢" ( خالتاري"  يف واخلطيب ،) ٣٢٩/  ٤" ( احللية"  يف نعيم أبو أخرجه
  :وقال) ٣٩٧/  ١" ( املوضوعات"  يف اجلوزي ابن طريقه ومن ،) ٢٨٩

. الناس أكذب من مجيع: منري ابن قال بثقة، ليس وسوار يصح، ال حديث" 
  " احلديث يضع كان: حبان ابن وقال



٤٨٧ عىل أباطيل الشيعة

 وابن ،) ٣٧٩/  ١" ( الآليل"  يف السيوطي عليه تبعه! فاحش خطأ هذا: قلت
 الصحابة فضائل"  على املعلق وصاحيب ،) ٣٦٦/  ١" ( يعةالشر ترتيه"  يف عراق

 وابن منري ابن فيه قال الذي فإن وغريهم،) ٦٥٥/  ٢( عباس حممد بن اهللا وصي": 
 ابن عن روى تابعي، وهو الكويف، التيمي عمري بن مجيع هو إمنا ذكر، ما حبان
 طبقة من جدا، هذا عن متأخر فهو احلديث، هلذا الراوي مجيع وأما! وعائشة عمر

  :نعيم أيب رواية يف ووقع! كويف واألول بصري هو مث! الستة األئمة شيوخ
  .الطابع أو الناسخ من خطأ فلعله) اهللا عبد( أباه فسمى ،" اهللا عبد بن مجيع" 
  :وقال عنه، آخر برواية متييزا،"  التهذيب"  يف أورده قد احلافظ إن مث
  " علي شيعة يف باطل حديث وزياجل البن"  املوضوعات"  يف له: قلت" 

  .تعديال وال جرحا فيه يذكر ومل
  .ضعيف بأنه فجزم ،" التقريب"  يف وأما
 أنه توهم أنه ظين ويف أحد، عن تضعيفه يرو مل فإنه عندي، له وجه ال مما وهذا

 اآلفة أن وفاته ،" التهذيب"  يف كالمه به يشعر كما الباطل، احلديث هذا آفة هو
: " فيه يقال أن فالصواب تقدم، كما متهم وهو مصعب، بن سوار شيخه من

  ". احلال جمهول
 يف هانئ بن هانئ على اآليت الكالم وانظر احلديث، أهل قاعدة هي كما
  ) .٥٥٩٤( احلديث

 أنه وذكر هذا، حديثه اخلطيب أورد ترمجته ففي عنه، الراوي العكربي ومثله
  .التعدي وال جرحا فيه يذكر ومل ثالثة، عنه روى

 وتلون اضطرب الذي هو وأنه هذا، سوار هو إمنا احلديث آفة أن يؤكد مما وإن
 فضائل"  يف زوائده يف أخرجه القطيعي بكر أبا أن: خمتلفة بأسانيد روايته يف

  ) :١١١٥/  ٦٥٤/  ٢( فقال عنه، صحيح بسند"  الصحابة



٤٨٨ الردود الشنيعة

 بكري بن نسيو ثنا: قال الضيب مكرم بن عقبة ثنا: قال شريك بن إبراهيم حدثنا
 الشيعة من وكان - عقبه مكرم أبو قال. اجلحاف أيب عن مصعب بن السوار عن
  احلديث:. . . . . . قالت سلمة أم عن الكربى فاطمة عن عمرو بن حممد عن: -

 صدوق وهو التميمي، سويد عوف أيب بن داود امسه جحاف وأبو: قلت
  ". متروك سوار: " السيوطي وقال تقدم، كما سوار فاآلفة. شيعي
  

 وأنت أنا، اجلنة يدخل من أول أربعة؟ رابع تكون أن ترضى أما( -١٠٩
 أزواجنا، خلف وذرارينا مشائلنا، وعن أمياننا عن وأزواجنا واحلسني، واحلسن،
  ) .ورائنا من وشيعتنا

/  ٦٢٤/  ٢)) (الفضائل(( زوائد يف القطيعي بكر أبو أخرجه. موضوع
 بن إمساعيل أنا: قال عائشة بن اهللا عبيد ثنا: الق يونس بن حممد حدثنا) : ١٠٦٨
 علي عن جده عن أبيه عن حسني بن علي بن زيد عن موسى بن عمرو عن عمرو

  :قال طالب أيب بن
  .فذكره:. . . فقال إياي، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل شكوت

 قال كما وهو - الوجيهي وهو - موسى بن عمرو آفته موضوع؛ وهذا قلت
  :عدي ابن

  :حامت أبو وقال)) . وإسنادا متنا احلديث يضع ممن((
  )) .احلديث يضع كان احلديث، ذاهب((

 يف السيوطي أعله وبه ضعيف، ؛- األصبهاين وهو - عمرو بن وإمساعيل
 ال كما أوىل الوجيهي بشيخه وإعالله. عساكر البن وعزاه)) . الكبري اجلامع((

  .طريقه من إال عساكر ابن عند أظنه وما خيفى،



٤٨٩ عىل أباطيل الشيعة

: الطحان احلسن بن حرب يرويه ،) ٤٩٣١( برقم مضى آخر طريق وللحديث
 رسول أن: جده عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد عن يعلى بن حيىي ثنا
  :بلفظ خمتصرا فذكره:. . . لعلي قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

  .احلديث. . .)) اجلنة يدخلون أربعة أول إن((
  )٩٥٠/  ٣١٩/  ١)) (الكبري املعجم(( يف رباينالط أخرجه

  :قلت
  :بالضعفاء مسلسل جدا؛ ضعيف إسناد وهذا
  :البخاري قال اهللا؛ عبيد بن حممد األول

  :حامت أيب ابن وقال)) . احلديث منكر((
  :الدارقطين وقال)) . ذاهب جدا، احلديث منكر احلديث، ضعيف((
  )) .معضالت وله متروك((

  !التهمعض من وهذا: قلت
 من وهو تضعيفه، على متفق ؛- القطواين األسلمي وهو - يعلى بن حيىي: الثاين

  .الكوفة شيعة
  :األزدي قال الطحان؛ حسان بن حرب: الثالث

  )) .بذلك حديثه ليس((
  )) .الثقات(( يف فذكره: حبان ابن وأما

  ) :١٣١/  ٩)) (امع(( يف فقال قبله؛ وبالذي به اهليثمي وأعله
  )) .ضعيف وكالمها.  ((. . .

  .فتنبه. ضعفا أشدهم ألنه أوىل؛ باألول وإعالله: قلت
  



٤٩٠ الردود الشنيعة

قالت  (والذي نفسي بيده! لوال أن يقول فيك طوائف من أميت ما -١١٠
من املسلمني  النصارى يف عيسى بن مرمي؛ لقلت فيك اليوم مقاال، ال متر بأحد

  إال أخذ التراب من أثر قدميك، يطلبون به الربكة) 
  .قبله الذي بإسناد) ٩٥١/  ٣٢٠/  ١( الطرباين أخرجه. عموضو

 أيب عند جدا احلديث منكر أحدهم بالضعفاء؛ مسلسل أنه عرفت وقد
  .الكوفة شيعة من وهو وآخر؛ البخاري، عند حامت،متهم

  

 ويقْدم مرضيني، راضني وشيعتك أنت اهللا على ستقْدم إنك! علي يا( -١١١
  )مقمحني باًغضا عدوك عليه

  .موضوع
 طريق من) ٤٠٩١/  ٢/  ٢٣٣/  ١" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه

  :جني بن اهللا عبد عن الطفيل أيب عن جابر عن يعفور أيب الكرمي عبد
 وغري واصفري، ابيضي: وقال فنكت فضة، أو بذهب البصرة أتى علياً أن
 ذلك فذكر الناس، على قوله قفش. عليك ظهروا لو غداً الشام أهل غري. غريي

:. . . . قال وسلم عليه اهللا صلى خليلي إن فقال عليه، فدخلوا الناس، يف فأذن له،
  .فذكره. 

  :الطرباين وقال".  اإلقماح كيف يريهم عنقه إىل يده علي مجع مث: " وزاد
  ". يعفور أبو الكرمي عبد به تفرد جابر، إال الطفيل أيب عن يروه مل" 

 البخاري تاريخ"  يف كما اجلعفي، يعفور أبو يعفور بن الكرمي عبد ووه: قلت
 األنصاري، موسى أبو أيضاً عنه وروى عليه، وسكت عنه، سعيد بن قتيبة برواية" 

  :وقال) ٣٢٠/  ٦١/  ١/  ٣" ( حامت أيب ابن جرح"  يف كما



٤٩١ عىل أباطيل الشيعة

 شيخ هو: قال حاله؟ ما قلت. الشيعة عتق من هو: فقال عنه؟ أيب سألت" 
  " باملعروف سلي

 مطبعياً، خطأً وأظنه) زيد: (فيه وقع كذا. زيد بن جابر عن روى أنه وذكر
  ": امليزان"  ويف. اجلعفي وهو يزيد، بن جابر فإنه ،) يزيد: (والصواب

  .جداً احلديث واهي: األزدي قال اجلعفي، جابر عن اخلزاز، الكرمي عبد" 
  .يكذب كان: حامت أبو قال ،) ازاخلز( أراه صاحل، بن الوليد شيخ الكرمي، عبد
  ". الشيعة عتق من: حامت أبو قال املذكور، هو اخلزاز، يعفور بن الكرمي عبد
 حامت أيب ابن عند ليس لكن يقيناً، اجلعفي عن الراوي األول هو هذا: قلت

  ) .اخلزاز(
 حامت أيب ابن يعفور ابنِ وبني بينه فرق آخر، فهو قبله، الذي الكرمي عبد وأما

  " يكذب كان: " أبيه عن وقال فسه،ن
 من ولعله واضح، شئ منه يتحصل ال مشوش"  اللسان"  يف احلافظ وكالم

  .النساخ
  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا. احلال جمهول هذا يعفور ابن أن القول، ومجلة

  :احلافظ قال تقدم، كما اجلعفي، هو جابر، وشيخه
  ": فالكاش"  يف الذهيب وقال".  رافضي ضعيف" 
  ". احلفاظ وتركه فشذ، شعبة، وثقه الشيعة، علماء أكرب من" 

  ) :١٣١/  ٩" ( امع"  يف فقال اهليثمي، أعله وبه
  ". ضعيف وهو اجلعفي، جابر وفيه ،" األوسط"  يف الطرباين رواه" 

 الشيعي الوضع لوائح - الشديد إسناده ضعف مع - احلديث هذا إن: وأقول
 متعصبة بعض يستغلها ولذلك اآلتية، األخرى حاديثاأل كبعض عليه، ظاهرة

 احلسني حممد كالشيخ السنة، أهل مع والتعاطف بالتقارب يتظاهرون الذين دعام،



٤٩٢ الردود الشنيعة

 - ١٠٩ ص( فيه زعم فإنه ،" وأصوهلا الشيعة أصل"  كتابه يف الغطاء كاشف آل
  ) :١٣٧٧ طبعة/  ١١١

 يف وترعرعت منت ىتح وتعاهدها اإلسالم يف التشيع بذرة وضع من أول أن
  ! !وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هو إمنا وفاته، بعد أمثرت مث حياته،
 القراء مومهاً وغريه، السيوطي عن نقلها أحاديث ببعض ذلك على استشهد مث

 السنة، أهل من إليهم احلديث عزا ومن السيوطي،: أعين عنده، وثبوا صحتها
 وأعالمهم، السنة علماء أحاديث من بل ية،واإلمام الشيعة طريق من ال: " فقال
  ". والوضع الكذب فيها مسكَة ذو يظن ال اليت الوثيقة طرقهم ومن

 مقدمة يف نفسه السيوطي نص ممن وغريه، عساكر البن معزوة بعضها ساق مث
 عن إليها بالعزو فيستغين حديثهم ضعف يعين إليهم العزو جمرد أن"  الكبري اجلامع" 

 مساحة"  بـ كتابة طرة يف املوصوف وهو ذلك، الشيعي جهل فهل. ضعفه بيان
 أا القراء أوهم حىت بذلك يقنع مل مث!  نفسه؟ يف لغاية جتاهله أم"  األكرب اإلمام

  ! !الوثيقة الطرق من
 قدماؤهم وصف كما - يزالون ال الشيعة أن - األسف مع - يؤكد مما وهذا

 بلصق فأولئك الوسيلة، يف فارق وع النبوي، احلديث يف الطوائف أكذب -
 بالتقاط وهؤالء لتشيعهم، انتصاراً يضعوا اليت األحاديث على وتركيبها األسانيد

 غريهم ومن منهم القراء وإيهام السنة أهل كتب من واملوضوعة املنكرة األحاديث
  !السنة أهل عند ثابتة أا

 كتاب أي يف السنة هلأ رواه حديث كل ليس أنه يقيناً يعلمون الشيعة وهؤالء
 كتبهم ألفوا ولذلك، أسانيد، أو طرق له كان ولو عندهم، صحيح هو كتبهم من

 اليت"  السلسلة"  هذه وما معلوم، هو كما ضعيفها من صحيحها لتمييز املتنوعة
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"  لـ جاز فكيف. لألمة نصحهم يف آلثارهم واقتفاًء جهم على سرياً إال بيدك
  ! !احلقيقة خالف مجيعاً الناس ويوهم كله هذا يتجاهل نأ"  األكرب اإلمام مساحة

 وأسانيده بطرقه األحاديث يروى السنة أهل من ملؤلف عزاه فيما نقوله وهذا
 علموا إذا الشيعي هذا يف الكرام القراء يقول فما عساكر، وابن عدي كابن عادة،

 األحاديث فيه يروي ال وهو فقط،"  النهاية"  يف األثري البن الترمجة حديث عزا أنه
 هذا يف) مقمحني( مثل غريباً لفظاً منها ليشرح تعليقاً فقط يعلقها وإمنا باألسانيد،
 وغريها"  العرب لسان"  أو"  القاموس"  لـ احلديث عزا لو كما فهو!  احلديث؟

 يوهم وهو فكيف!  مذهبه؟ كان مهما خملص عامل ذلك يفعل فهل! اللغة كتب من
 من الطرباين عند أنه عرفت وقد الوثيقة، الطرق من بطريق األثري ناب عند أنه القراء
 فرجع متهم، متروك شيعي عن جمهول شيعي رواية من هي بل وثيقة، غري طريق

 على الكثرية األدلة من إياه السنة أهل ورواية!  الشيعة؟ طريق من أنه إىل احلديث
 عليهم، وما هلم ما وونير أم السنة أهل عالمة كان وهلذا وإنصافهم، جتردهم

  !عليهم ما يروون وال هلم، ما يروون أم غريهم عالمة ومن
 من نفسه الوقت يف وهو ذلك، على الكثرية األدلة من اآليت واحلديث: قلت
 ال اليت الوثيقة السنة أهل طرق من أا زعم واليت ذكره، املتقدم الشيعي أحاديث

 أم فيه قال فيما صادق هو هل لتعلم هفتأمل! والوضع الكذب فيها مسكة ذو يظن
  ! ال؟

 احلسن بن حرب يوريه أخرى، طريق على الترمجة حلديث وقفت وقد
 أن جده عن أبيه عن رافع أيب بن اهللا عبيد بن حممد عن يعلى بن حيىي ثنا: الطحان

  :بلفظ خمتصراً فذكره:. . . . . . . . لعلي قال وسلم عليه اهللا صلى النيب
 وإن وجوهكم، مبيضة مرويني رواًء احلوض علي تردون وشيعتك أنت" 
  " مقبحني ظماء علي يردون عدوك
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  ) .٩٤٨/  ٣١٩/  ١" ( الكبري املعجم"  يف الطرباين أخرجه
 من ضعفاً أشد وبعضهم بالضعفاء مسلسل جداً، ضعيف إسناد وهذا: قلت

  ) .٥٥٩١( احلديث حتت بيانه يأيت كما شيعي، وأحدهم بعض،
  

  ) .الربية خري علي( - ١١٢
/  ١( عدي وابن ،) ١٤٠/  ١)) (الضعفاء(( يف حبان ابن أخرجه. موضوع

 ابن وكذا ،) ٣٤٩ - ٣٤٨/  ١( املوضوعات يف اجلوزي ابن طريق ومن ،) ١٧٠
  :مسرة أيب سامل بن أمحد طريق من) ٣١٣/  ١٢)) (التاريخ(( يف عساكر

  .مرفوعاً درياخل سعيد أيب عن عطية عن األعمش عن شريك حدثنا
 أورده ترمجته ويف هذا، سامل بن أمحد آفته البطالن؛ ظاهر باطل وهذا: قلت

  :وقال عدي ابن
  :حبان ابن وقال)) . مناكري له((
  :اجلوزي ابن وقال)) . والطامات األوابد الثقات عن يروي((
  . . .)) .حبان ابن وقال وسلم، عليه اهللا صى اهللا رسول عن يصح ال((

  فقال اآلخر، عن أحدهم سرقه ولعله مثله، من لكن توبع، هوكأن: قلت
  :عقبه الذهيب

 عن األعمش عن جاء وإمنا كذب، وهذا شريك، عن أمحد غري عن ويروى((
  )) .حق وهذا)) . خيارنا من عليا نعد كنا)) قال جابر عن العويف عطية

  )) .اللسان(( يف احلافظ وأقره
 أن وفيه حنوه، جابر عن الزبري أيب نع مظلم بإسناد عساكر ابن ورى: قلت

  :وقال عنه، اهللا رضي علي يف نزل)) الربية خري هم أولئك(( تعاىل قوله
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 خري جاءنا قد: قالوا علي أقبل إذا وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب فكان((
  )) .الربية

  ) .٤٩٢٥( برقم مضى وقد
/  ٦)) (املنثور لدرا(( كتابه السيوطي ا سود اليت األحاديث من وهذا: قلت

 املسلمني ويومهوا ليستغلوها، الضالة الفرق من بعده من ليأيت عنها، ساكتاً) ٣٧٩
 وقد مراجعاته، يف احلسني عبد الشيعي فعل كما اهللا، سبيل عن ليضلوا صحتها؛
 - ٤٨٨٢( تقدم فيما وموضوع ضعيف بني ما حديث مئة حنو منها خرجت
  .آنفاً إىل املشار هذا الزبري أيب حديث منها ،) ٤٩٧٥

 أصل(( كتابه يف الغطاء كاشف آل احلسني حممد اآلخر الشيعي أورده وكذلك
 أخرى أحاديث يف)) املنثور الدر(( السيوطي كتاب عن نقالً) ١١٠ ص)) (الشيعة
 طرقهم ومن وأعالمهم، السنة علماء أحاديث من: ((أا زاعما بعضا آنفاً تقدم

  )) !والوضع الكذب فيها مسكة ذو يظن ال اليت الوثيقة
 وتنوعت مذاهبهم، تعددت مهما والوضاعني، الكذابني على لعنتك فاللهم
  )) :املنار(( يف اجلوزية قيم ابن العالمة قال! الرافضة منهم وخباصة أساليبهم،

 احلافظ قال ،)) يعد أن من فأكثر علي؛ فضائل يف الرافضة وضعت ما وأما((
  )) :اإلرشاد(( كتاب يف اخلليلي يعلى أبو

 مئة ثالث حنو البيت وأهل عنه اهللا رضي علي فضائل يف الرافضة وضعت((
  )) .حديث ألف

 كما األمر لوجدت ذلك؛ من عندهم ما تتبعت لو فإنك هذا؛ يستبعد وال
  )) .قال

  .باهللا إال قوة ال حول وال املستعان واهللا
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  ) .املطيب بالطيب مرحبا له، ائذنوا( - ١١٣
 والترمذي ،) ٢٢٩/  ٢/  ٤)) (التاريخ(( يف البخاري أخرجه. ضعيف

 علي مسند)) (اآلثار ذيب(( يف جرير وابن ،) ٦٥/  ١( ماجه وابن ،) ٣٧٩٩(
١٤/  ١٥٥ (،  

 يف نعيم وأبو ،) ١١٧/  ١( يعلى وأبو ،) ١٩٩ ،١٢٥ ،٩٩/  ١( وأمحد
/  ١)) (التاريخ(( يف واخلطيب ،) ٣٨٨/  ٣( واحلاكم ،) ١٤٠/  ١)) (احللية((

  :قال علي عن هانئ بن هانئ عن إسحاق أيب عن سفيان عن طرق من) ١٥١
 اهللا صلى النيب على يستأذن وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل ياسر بن عمار جاء

  .فذكره:. . . فقال وسلم عليه
  )) .علي عن أراه)) : فقال سفيان؛ عن ميان ابن رواية يف رفعه يف شك لكنه
 عن الثقات خالف وقد سيما ال ضعف، فيه - حيىي وامسه - انمي ابن لكن
  .يشكوا فلم سفيان؛
 فذكه؛:. . . يقول هانئ بن هانئ مسعت: قال إسحاق أيب عن شعبة تابعه وقد

  .عليا يذكر ومل)) . له ائذنوا(( قوله دون
  .مرسالً به شعبة حدثنا) ١١٧)) (مسنده(( يف الطيالسي أخرجه

  .علي عن مسندا به شعبة حدثنا: رجعف بن حممد رواه لكن
  ) .١٦/  ١٥٦( جرير وابن ،) ١٣٨/  ١( أمحد أخرجه
  .به شعبة عن - سعيد ابن وهو- حيىي وتابعه
  ) .١٢٣/  ١( أمحد أخرجه
 هانئ عن إسحاق أيب عن: فقال ؛- القاضي وهو- شريك وشعبة سفيان وتابع

  .به علي عن
  ) .١٧/  ١٥٦( جرير ابن أخرجه



٤٩٧ عىل أباطيل الشيعة

  .به إسحاق أيب عن األشعث بن بيالص وتابعهم
  ) .١٥٥/  ٦)) (التاريخ(( يف اخلطيب أخرجه
 أيب عن فقال علي؛ على فأوقفه متنه يف خالفهم لكنه األعمش؛ وتابعهم

  :قال هانئ عن إسحاق
  املطيب، بالطيب مرحبا: فقال ياسر، بن عمار عليه فدخل علي، عند كنا

  :وليق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت
  )) .مشاشه إىل إمياناً ملئ عمارا إن

 خمرج وهو وغريمها،) ١١٧/  ١( يعلى وأبو ،) ١٥٨/  ١٥٧( جري ابن رواه
 عن علي بن عثام طريق من) ٤٦٧ - ٤٦٦/  ٢)) (الصحيحة(( يف - كشاهد -

  .األعمش
  .اإلميان زيادة دون مرفوعاً؛ به األعمش عن دراج بن نوح وخالفه
  ) .٣١٥/  ١٣( اخلطيب أخرجه

  :احلافظ قال هذا؛ نوح لكن
  )) .معني بن كذبه وقد متروك((
 رجال من ثقة وهو علي بن لعَثّام املخالفة مع فكيف به، تفرد ملا قيمة فال

 - الثوري وهو- سفيان اتفاق لكن األعمش، عن احملفوظة هي فروايته!  البخاري؟
 عن روايتهم ونفتك شاذة األعمش رواية جتعل احلديث رفع على وشريك وشعبة

  .اعلم واهللا. احملفوظة هي إسحاق أيب
  بذلك؟ احلديث يثبت فهل الصواب هي اجلماعة رواية كانت فإذا: فإن

 والذهيب واحلاكم والطربي الترمذي صححه قد كان وغن كال،: فأقول
)) املشكاة(( على تعليقي يف عليه تبعته وكنت ،)) اإلصابة(( يف العسقالين وحسنه

 رجال كل يف تشرط اليت احلديثية القواعد مع يتماشى ال ذلك أن يل داب والىن ،
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 جمهول فإنه هانئ؛ بن هانئ يف متوفراً أجده مل ما وهذا والضبط، العدالة اإلسناد
)) التهذيب ذيب(( يف ترمجته وهذا املتساهلني، بعض إال يوثقه ومل احملدثني، عند

:  
 ابن وذكره. بأس به ليس النسائي قال. وحده السبيعي إسحاق ابو عنه روى((
: قال الكوفة أهل من األوىل الطبقة يف سعد ابن وذكره ،)) الثقات(( يف حبان
 يعرف، ال: الشافعي عن حرملة وقال جمهول،: املديين ابن وقال. يتشيع وكان
  )) .حاله جلهالة حديثه يثبتون ال باحلديث العلم وأهل

 تكون واحد عنه تفرد إذا الراوي أن ))املصطلح علم(( يف الثابت ومن: قلت
 من عرفت كما عنه إسحاق أيب لتفرد العني؛ جمهول إذا فهو عينية، جخالة جهالته

  )) :التقريب(( يف هذا هانئ يف فقوله ولذلك؛ ؛)) احلافظ ذيب((
  )) !مستور((

 مقدمة يف عليه نص كما احلال؛ جمهول يف يقال إمنا هذا ألن منه؛ مقبول غري
  :الرواة مراتب بيان صدد يف قال فإنه ؛)) ريبالتق((

  :بلفظ اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد من أكثر عنه روى من االسابعة((
  :قال مث)) ) . احلال جمهول( أو ،) مستور(

)) جمهول( بلفظ اإلشارة وإليه يوثق، ومل واحد غري عنه يروي مل من: التاسعة((
. (  

 ال أنه مبفهومه يدل ؛)) يوثق ومل: ((رتبتنيامل من كل يف قوله: قائل يقول وقد
  .موثقا كان من فيهما يورد

 أورده ذلك ومع وثق، من فهناك عنده، مضطرد غري ذلك ولكنه نعم: فأقول
  :مثالً فهذا إحديهما، يف
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 عنه روى أنه مع ،)) مستور(( فيه قال املخزومي؛ القرشي الرمحن عبد بن أمحد
  )) !الثقات(( يف حبان ابن كرهوذ واحملاملي، ماجة ابن اثنان

  :فيه قال األنصاري؛ الرزقي خملد بن واحلارث
 حبان ابن أن)) التهذيب(( يف ذكر أنه مع القطان البن تبعا ؛)) احلال جمهول((

  !وثقه
  )) :جمهول(( فيه قال وممن

! حبان وابن شاهني وابن صاحل بن أمحد أنه مع. الشامي طريف بن إبراهيم
  .هانئ بن نئها كحال فهذا

  .أيضاً حبان ابن وثقه. املدين اهلذيل يزيد بن إسحاق
  .أيضاً حبان ابن وثقه. الرملي بكر أيب بن إمساعيل
  .كفاية ذكرنا وفيما. يتتبعها من جيدها كثرية غريها واألمثلة

 حجة يصلح ما جند ومل املديين، ابن قال كما جمهول؛ هذا فهانئ وباجلملة؛
/  ٦)) (الطبقات(( يف قال قد سعد ابن وجدنا بل حديثه، حسنيلت وبالتايل لتوثيقه،

  :قال)) التهذيب(( عن نقله املتقدم قوله بعد) ٢٢٣
  )) .احلديث منكر وكان((

 واهللا))  التهذيب(( من سقطت فإا سعد؛ ابن بكالم تلحق هامة فائدة وهذه
  .أعلم

 قد عنده احلديث هذا سند بصحة تصرحيه مع الطربي أن: النظر يلفت مما إن مث
  :قوله أقواها منها، شئ عن يجِبْ مل علل خبمس أعله

 بنقل إال الدين احلجةيف تثبت وال جمهول، هانئ بن هانئ أن: واخلامسة((
  ))بالعدالة املعروفني العدول

  !إلسناده تصحيحه مع ذلك يلتقي كيف أدري فال هانئ، جبهالة تسليمه فمع
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 إىل أشار أن بعد قال فإنه شاكر؛ حممد حممود الفاضل حمققه هذا إىل أشار وقد
  :إليه أشرنا مبا جرير ابن إعالل
  )) .إسناده تصحيح يف حبجة يأيت مل ولكنه((

  .  املتساهلني من أنه النفس يف ألقي حىت منه يكثر ما وذلك: قلت
  

كهول  سيد –يعين: أبا بكر  -(أنا سيد ولد! آدم وال فخز، وأبوك  -١١٤
  يد شباب العرب) .العرب، وعلي س

/  ١" ( ألمحد الصحابة فضائل على زوائده"  يف القطيعي أخرجه. جداً ضعيف
 أبو ربه عبد بن امللك عبد ثنا: قال سليمان بن حممد حدثنا: قال) ٥٩٩/  ٣٩٤

 نظرت: يقول خالد أيب ابن مسعت: قال خليفة بن خلف: قال الطائي إسحاق
 اهللا رسول هلا فقال! العرب سيد يا: فقالت وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل عائشة
  .فذكره:. . . وسلم عليه اهللا صلى

  :آخره إىل أوله من بالعلل مسلسل مبرة؛ ضعيف إسناد وهذا: قلت
  يدرك مل تابعي - إمساعيل وامسه - خالد أيب ابن ألن اإلرسال؛: األوىل
  .القصة
 يف له رجأخ فإمنا مسلم؛ رجال من كان وإن خليفة؛ بن خلف: الثانية
  .اختلط كان إنه مث الشواهد،
 واه خرب له احلديث، منكر": "  املغين"  يف الذهيب قال هذا؛ امللك عبد: الثالثة

  ". موضوع مسلم بن الوليد عن وآخر ،" النسائي خصائص"  يف
  ". اللسان"  يف احلافظ وأقره
"  يف ترمجة له ؛- العالف بكر أبو بالويه ابن وهو - سليمان بن حممد: الرابعة

  .تعديالً وال جرحاً فيه يذكر ومل ،) ٣٠٧( سنة مات ،) ٣٠٠/  ٥" ( بغداد تاريخ



٥٠١ عىل أباطيل الشيعة

  :بزيادة"  الكبري اجلامع"  يف السيوطي أورده واحلديث؛
  "وعيسى حيىي اخلالة ابين إال اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني واحلسن" 

  :وقال
  ". عائشة عن عساكر ابن رواه" 
  

  ) .طالب أيب بن علي: إسالماً أولكم احلوض علي وروداً أولكم( - ١١٥
  .باطل

  اجلوزي ابن طريقه ومن ،) ٤/٢٩١" ( الكامل" يف عدي ابن أخرجه
 عبد الزعفراين معاوية أيب طريق من) ٣٤٧- ١/٣٤٦" (املوضوعات" يف
 سلمان عن صادق أىب عن كُهيل بن سلمة عن الثوري سفيان ثنا: قيس ابن الرمحن

  :قال
  :اجلوزي ابن وقال. فذكره: ... وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا لرسو قال

  .متروك بشئ حديثه يكن مل: الزعفراين معاوية أبو: أمحد قال. . يصح ال"
 أبو وقال. حديثه ذهب: ومسلم البخاري وقال. متروك: النسائي قال وكذلك

 حممد بن سيف اهورو. احلديث يضع كان: حممد بن على أبو وقال. كذاب: زرعة
  ". معاوية أىب من شر وسيف الثوري، عن

) ١٢/١٢٩" (التاريخ" يف أيضاً عساكر ابن أخرجه عدي أبن طريق ومن قلت
،  

  :إليه يعزه ومل هذا اجلوزي ابن قول عقب وقال
  ".عليهما إسناده يف وزاد الثوري، عن ميان بن حيىي رواه وقد: قلت"
  عن ميان ابن نا: أيب نا: شيبة أيب بن عثمان بن حممد طريق من ساقه مث

  :قال سلمان عن عليم عن صادق أيب عن كهيل بن سلمة عن سفيان



٥٠٢ الردود الشنيعة

 بن علي:إسالماً أوهلم القيامة يوم احلوض نبيها على وروداً األمة هذه أول إن
  ".طالب أيب

) ابن( عامر عن العالء أبو كامل حدثين: عامر بن إمساعيل طريق من أخرجه مث
  .موقوفاً به...  كهيل بن سلمة عن

  .ترمجة له أجد مل: عامر بن إمساعيل قلت
 من شيئاً اهلامش على أن إىل املشري القوس مع األصل يف كذا) : بن وعامر
 عن أكشف أن وحاولت شيء، املصورة النسخة يف يظهر ومل البيان، أو التصحيح

 فيها أجد لمف العالء، أيب كامل عنه والراوي سلمة شيخه ترمجة مبراجعة هويته
  .شيئاً

 يف احلافظ وقال حفظه، يف تكلموا لكنهم مسلم، رجال من: اليمان بن وحيىي
  ":التقريب"

  ".تغري وقد كثرياً، خيطئ عابد، صدوق"
 )١/٢٠٧/٣٣٣" (العلل" يف اجلوزي ابن ذكره فقد إسناده، يف خولف وقد

: قال الضيف نب إسحاق نا: قال الواسطي أمحد بن حممد عن مردويه ابن رواية من
 عليم عن اجلديل مسلم بن قيس عن الثوري سفيان نا: قال املازين حيىي بن حممد نا

 ابن وقال. املوقوف مثل به،...  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب عن سلمان عن الكندي
  :اجلوزي

  ".منكرة مظلمة وأحاديثه احلديث، منكر: حيىي بن حممد"
  .والبصل البيض بأكل األمر حديث بوضع) ٢/٣٠٨( حبان ابن امه: قلت
  :احلاكم وقال

  :نعيم أبو وقال".موضوعة بأحاديث حدث"
  ".اللسان" و" امليزان" يف كذا". مبناكري حدث"



٥٠٣ عىل أباطيل الشيعة

  الفوائد" على تعليقه يف - اهللا رمحه - اليماين املعلمي الشيخ ذكره ما وأما
  .عليه أقف مل افمم وثقه، الدارقطين أن) ٣٤٧( للشوكاين" اموعة
  :احلافظ قال: الضيف بن وإسحاق

  ".خيطئ صدوق"
  :اهللا رمحه املعلمي الشيخ قال: الواسطي أمحد بن وحممد

  ".تالف وهو ،) ١٧٩ رقم ٥/٥٣" (امليزان لسان" يف املذكور أراه"
  الوراق عيسى بن محدان بن أمحد بن حممد أنه عندي واألقرب: قلت

 فهو هو، يكن فإن الضيف، بن إسحاق عن الرواة يف املزي ذكره فقد الرسعين،
  .أعلم واهللا. - الذهيب قال كما - كذاب

 وال عليها االعتماد ميكن ال واهية، سفيان إىل الطرق هذه فكل وباجلملة،
  ) :١/٣٢٦" (الآليل" يف فقال أخرى بطريق قواه قد السيوطي لكن ا، االستشهاد

  عن الرزاق عبد حدثنا: مسعود بوأ حدثنا: عاصم أيب بن بكر أبو وقال"
  :وقال". موقوفاً...  سلمان عن الكندي عليم عن بسنده...  سفيان

  ".الرفع حكم له ألن الوقف، بصيغة إيراده يضر وال جداً، قوية متابعة وهذه"
  .تقويته يف عليه الرد بيان ويأيت
  :فقال وزاد ،) ١/٣٧٧" (الشريعة ترتيه" يف عراق ابن وتبعه

  ) ".السنة( يف عاصم أيب ناب" ... 
 وخرجت عليه، وعلقت حققته كنت" السنة" هذا كتابه فإن منه، وهم وهذا
 املرفوعة، ألحاديثه فهرساً له وضعت مث اإلسالمي، املكتب يف وطبعته أحاديثه،

 )٧٨/٦٧ ص" (األوائل" كتابه يف هو وإمنا فيه، احلديث وليس املوقوفة، وآثاره
 من) ٦/٣٢٥/٦١٧٤" (الكبري معجمه" يف الطرباين هوروا املذكور، باإلسناد
  .موقوفاً به...  الرزاق عبد عن أخريني طريقني



٥٠٤ الردود الشنيعة

 بن حممد حدثنا: جرير بن حممد طريق من لسفيان متابعاً السيوطي ذكر مث
 ابن شعيب عن قيس أيب بن عمرو حدثنا: السندي اهليثم حدثناأبو: الرازي عماد
  .قوفاًمو به...  كهيل بن سلمة عن خالد

 ليس – القاضي الرازي: هو - هذا خالد بن وشعيب عنه، السيوطي وسكت
  .- احلافظ قال كما - بأس به

  .أوهام له صدوق: قيس أيب بن وعمرو
 حبان ابن وثقه: - الذهلي الرمحن عبد بن سهل: هو - السندي اهليثم وأبو
  .-) ٦٢٨٨( احلديث حتت تقريره تقدم كما - احلديث حسن وهو وغريه،

  :والصواب تصحيف، وهو" ... اللآليل يف وقع فكذا: عماد بن حممد وأما
 ٣٢٦ رقم" (اآلثار ذيب" يف الطربي جرير ابن شيوخ من وهو ،) عمار(

  .-) ٤/٤٣( حامت أيب ابن قال كما - ثقة صدوق وهو ،) ٩٠١و
 بن اهللا عبد بن علي الراوي من سلم إن عليم إىل جيد اإلسناد فهذا: أقول

 أخرج الذي سعيد بن الغين عبد احلافظ وشيخ ،- جرير ابن عن الراوي - الفضل
  .عليه ساكتاً السيوطي عزاه الذي ،"اإلشكال إيضاح" يف احلديث

 ـ ضعف من الختلو مفرداا كانت وإن - أا: الطرق هذه يف القول ومجلة
 أيب عن سلمة عن سفيان حتديث بصحة النفس يف الطمأنينة تلقي مبجموعها - فإا

  .موقوفاً...  سلمان عن عليم عن صادق
  .به...  كهيل بن سلمة عن الربيع بن قيس تابعه قد سفيان أن على

 ابن معاوية حدثنا: قال) ١٢/٧٦/١٢١٦١" (املصنف" يف شيبة أيب ابن أخرجه
  .به...  قيس ثنا: قال هشام

 : "الذكر السابق الكتاب يف عاصم أيب ابن رواه شيبة أيب ابن وعن
  ) .١/١٤٩/١٨١" (واملثاين اآلحاد" و) ٧٦/٦٩"(االوائل



٥٠٥ عىل أباطيل الشيعة

 وهو بعده، من احلديث خرج ممن وغريه السيوطي فاتت مما هذه قيس ومتابعة
  ":الكاشف" يف الذهيب فقال حفظه، قبل من ضعف ممن

 ليس: حامت أبو وقال. بشىء ليس: معني ابن وقال عليه، يثىن شعبة كان" 
  ".مستقيمة روايته عامة: عدى ابن وقال. الصدق وحمله بقوى،

 عليم حتديث بصحة طمأنينة النفس فتزداد به، لالستشهاد يصلح ممن فهو: قلت
  .به

 إسناد قوى أنه السيوطي كالم يف سبق وقد هذا، عليم حال يف النظر يبقى لكن
 الطرباين رواية يف قال فإنه اهليثمي، ذلك يف تبع وكأنه موقوفاً، املتقدم الرزاق عبد

  ) :٩/١٠٢( الرزاق عبد نع
  :ثقات ورجاله"

  "الثقات" يف هذا لعليم حبان ابن إيراد ذلك يف عمدته وإمنا! قال كذا
  :فقال ،) ٥/٢٨٦(
  ".زاذان عنه روى الفارسي، سلمان عن يروي"

 عبساً سلمان مع قرن أنه إال ،) ٤/١/٨٨" (التاريخ" يف البخاري قال وكذا
 بن عثمان اليقظان أبو زاذان عن راويه ألن ح،تص ال عنه زاذان ورواية.الغفاري

 بن شريك عنه ورواه بالعنعنة، عنه رواه وقد مدلس، خمتلط ضعيف وهو عمري،
" الصحيحة" يف خمرجة هذه وروايته احلفظ، سيء وهو القاضي، اهللا عبد

 إن فراجعه عليماً، إسناده يف يذكر مل...  اليقظان أيب غري رواه ألنه ،) ٩٧٩رقم(
  .شئت

  .عليم عن هذه زاذان رواية ضعف عرفت إذاً: فأقول
  :قال بل زاذان، عنه روى أنه حامت أيب ابن يذكر مل
  ". األزدي صادق أبو يزيد بن مسلم عنه روى"



٥٠٦ الردود الشنيعة

 احلديث، علة فهو العني، جمهول هذا فعليم وعليه. الترمجة حديث إىل يشري
 وتعاىل سبحانه واهللا .به عرف الذي تساهله من" الثقات" يف غياه حبان ابن فذكر
  .أعلم
 فقد الواقع، خالف أوهم احلديث، ختريج يف ومهان للسيوطي وقع) : تنبيه(
 عزاه بأن هو وخترجيه هذا خترجيي مطلع يف املذكورة عدي ابن رواية عقب

. به... سفيان عن حممد بن سيف إىل منهما كل إسناد وساق واحلاكم، للخطيب
 رواية من عدي ابن عند هو كما عندمها أنه القراء فأشعر! إسنادمها متام يسق ومل
 واسطة بينهما أدخل أنه) ٣/١٣٦( احلاكم عند والذي! سلمان عن صادق أيب

  :فقال عليم، غري أخرى
  يف اخلطيب عند هو وكذلك"! سلمان عن األغر عن صادق أيب عن"
 عن األغر عن كهيل بن سلمة عن: "فيه وقع أنه إال ،) ٢/٨١" (التاريخ"

  " ...سلمان
  .أوالطابع الناسخ من سقط فلعله ،"صادق أيب عن: "فيه يقع مل

 عنه عراق ابن ذكر لكن الذهيب، وكذا إسناده، عن احلاكم سكت وقد! هذا
  ".التلخيص" من سقط أنه والظاهر. كذاب سيفاً بأن تعقبه أنه

  .السيوطي ومهي أحد هذا
  :واخلطيب احلاكم رواية عقب قال فقد األول، يشبه فهو: اآلخر الوهم وأما

  :هاشم بن حيىي حدثنا": مسنده" يف أسامة أيب بن احلارث وأخرجه"
  ".كذاب - السمسار: هو - وحيىي. به...  الثوري حدثنا
  :قال فإنه إسناده، يف اجلماعة خالف ذلك مع ولكنه كذاب، هو نعم،: فأقول



٥٠٧ عىل أباطيل الشيعة

 صادق أيب عن كهيل بن سلمة عن الثوري سفيان حدثنا: هاشم بن حيىي حدثنا
 يف فزاد. مرفوعاً...  الفارسي سلمان عن الكندي عليم عن املعتمر بن حنش عن

  .أوهام له صدوق وهو هذا حنشاً السند
  عن سفيان عن الرزاق عبد عن مجاعة رواه أنه تقدم مما عرفت وقد. هذا

 أيب معجم" يف فرأيت. موقوفاً...  سلمان عن عليم عن صادق أيب عن سلمة
 عبد نا) : عامر ابن: يعين( جعفر نا: قال) ٢ - ١٢٥/١ ق" ( األعرايب ابن سعيد

  :قال أنه إال به،...  الرزاق عبد نا: صاحل بن السالم
  ". مرفوعاً...  سلمان عن الكندي قيس بن غنيم عن صادق أيب عن" ... 
  :موضعني يف اجلماعة خالف فقد: قلت

  إنه: يقال أن ميكن وكان ،) عليم: (مكان) ... غنيماً( جعل أنه: أحدمها
  .ينسب مل وعليم قيس، أبيه إىل نسبه أنه لوال عليم، تصحيف
 موقوف، وإمنا باطل، ورفعه وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى النيب إىل رفعه أنه: واآلخر

  .عليم جهالة مع
  قال: - اهلروي الصلت أبو: وهو - صاحل بن السالم عبد من الرفع أن وأظن
  ":الكاشف" يف الذهيب

"،صالحه مع متهم شيعي، واه."  
 الكالم سبق وقد ،... " باا وعلي العلم مدينة أنا: "حديث بوضع املتهم وهو

  ) .٢٩٥٥( برقم مفصال عليه
  على الدائرة احلديث هذا طرق عن اهللا رمحه اليماين الشيخ غفل وقد هذا
  :عليم يف فقال عليم، عن صادق أيب
  "!زاذان إال نهع يرو مل جمهول، وهو"
  



٥٠٨ الردود الشنيعة

 أبو فجاء. الطري هذا من معي يأكل إليك، خلقك بأحب ائتين! اللهم( - ١١٦
  ) .له فأذن علي وجاء فرده، عمر وجاء فرده، بكر

  .منكر
  - ٥/١٠٧/٨٣٩٨" (الكربى السنن"  يف النسائي أخرجه

 طريق من) ١/٢٢٦/٣٦٢" (املتناهية العلل" يف اجلوزي وابن ،) اخلصائص
  :مالك بن أنس عن السدي عن عمر بن عيسى عن امللك دعب بن مسهر
  .فذكره: ... فقال طائر، عنده كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

 وهو ،) اهللا عبد بن مسهر( غري ثقات، رجاله ضعيف، إسناد وهذا: قلت
  :وقال" املغين" يف الذهيب أورده فيه، خمتلف
  ":التقريب" يف احلافظ قالو". النظر بعض فيه: البخاري قال. بالقوي ليس"
  ".احلديث لني"

 فقال متابع، له لكن. اجلوزي ابن أعله املذكور البخاري وبقول
 عيسى عن موسى بن اهللا عبيد أخربنا: وكيع بن سفيان حدثنا) : ٣٨٢٣(الترمذي

  :وقال وعمر، بكر أيب ذكر دون به، عمر بن
  ".الوجه ذاه من إال السدي حديث من نعرفه ال غريب،)١( حسن حديث"

  ":املغين" يف الذهيب قال: وكيع بن سفيان: قلت
  ".بالكذب يتهم كان: زرعة أبو وقال. ضعف"

 طريق من بإسناده) ٣٦٣( اجلوزي ابن رواه فقد توبع، قد لكنه: قلت
  .به موسى بن اهللا عبيد نا: قال الليث بن حامت نا: خملد بن حممد نا: الدارقطين

                                                        

 .أخرى طبعات يف التحسني يثبت ومل الدعاس، طبعة يف كذا )١(



٥٠٩ عىل أباطيل الشيعة

 وهو - اخلالف من) السدي( يف ما إال ،ثقات كلهم رجاله إسناد وهذا
  :فقال اجلوزي ابن أعله وبه ،- الرمحن عبد بن إمساعيل: وامسه ،) الكبري السدي(

 وحيىي مهدي بن الرمحن عبد ضعفه قد السدي إمساعيل ألن يصح، ال وهذا"
  ".معني بن

  :- أستعني وباهللا - وأقول
 أوىل، - العبسي املختار أيب ابن: وهو -) موسى بن اهللا عبيد( بـ إعالله لعل
  :اثنني لسببني وذلك

 كالم ففيه - الشيخني، رجال ومن ثقة كان وإن -) اهللا عبيد( أن: أحدمها
 يف غلو مع ومنكرات، ختاليط، له وكان ،- وغريه" التهذيب" يف تراه كما - كثري

  ) :٦/٤٠٠" (الطبقات" يف سعد ابن قال التشيع،
 يتشيع، وكان اهليئة، حسن احلديث، كثري ،اهللا شاء إن صدوقا ثقة كان" 

 ويف". الناس من كثري عند بذلك فضعف منكرة، التشيع يف أحاديث ويروي
  ":التهذيب"

 ابن اهللا عبيد( - حنبل بن أمحد: يعين - عنده وذكر: امليموين احلسن أبو قال"
  :قال. له كاملنكر فرأيته ،) موسى
  ".ا فحدث الباليا تلك رجأخ سوء، بأحاديث وحدث ختليط، صاحب كان"

 تلك فأخرج هو وأما منه، أستر كان مثله، يكن مل: قال فضيل؟ فابن: له قيل
  ".الردية األحاديث
" العلل" يف له وذكر ،- اإلمام يشري فيما - منها هذا ولعل: قلت

  :بقوله عليه وعقب حديثا،) اهللا وصي حتقيق- ١/٥٥٦/١٣٢٧(
  ".حديث إسناده يف حديث إسناد) ىموس بن اهللا عبيد( لـ دخل أراه"

  .قريبا سأذكره ملا نقدي، يف القبيل هذا من الترمجة وحديث: قلت



٥١٠ الردود الشنيعة

 رواه فمرة احلديث، إسناد يف اضطرب) اهللا عبيد( أن: - السببني من - واآلخر
 بن إمساعيل ثنا: قال ومرة- تقدم كما - السدي إمساعيل عن عمر بن عيسى عن

  .والمط به أنس عن األزرق سلمان
 عثمان بن أمحد حدثنا) : األستار كشف - ١٩٤- ٣/١٩٣( البزار أخرجه

 وقال) . ١/١/٣٥٨( البخاري وعلقه. به موسى بن اهللا عبيد ثنا: حكيم ابن
  :البزار
  بالقوي، فليس أنس عن رواه من وكل وجوه، من أنس عن روي قد"

  ".حبديثني أنس عن حدث كويف وإمساعيل
  ) :٩/١٢٦" (لزوائدا جممع" يف اهليثمي وقال

  ".متروك وهو سلمان بن إمساعيل وفيه البزار، رواه"
  :املتقدم اإلسناد يف) موسى بن اهللا عبيد( قول يكون أن أخشى فأنا: قلت

  :مكان جعله...  أمحد اإلمام إليها أشار اليت ختاليطه من" السدي إمساعيل"
 إمنا فاحلديث صحيح، كبذل إليه البزار إسناد فإن املتروك،) سلمان بن إمساعيل(

 ولعل الثقة،) السدي إمساعيل( حديث وليس املتروك، هذا سلمان ابن حديث هو
  :املتقدم البزار قول يف

 أيب قول ومثله. - ذلك إىل إشارة -" بالقوي فليس أنس عن رواه من وكل"
  ) :١/٤٢٠" (اإلرشاد" يف اخلليلي يعلى
 أهل من) احلاجيب صخر(: له يقال مالك على كذاب وضعه الطري، حديث"
 سلمان بن إمساعيل: (مثل الضعفاء، رواه ثقة، الطري حديث روى وما...  مرو

  ".احلديث أهل مجيع ويرده وأشباهه،) األزرق
) ٣- ١/٢/٢" (التاريخ" يف أورده فقد البخاري، اإلمام رأسهم وعلى: قلت

  :وقال الترمذي، رواية مثل به، أنس عن الطويل عثمان طريق من



٥١١ عىل أباطيل الشيعة

  ".أنس من مساع لعثمان يعرف الو"
 له روى ،) احلراين احلسن أبو إبراهيم بن يزيد بن أمحد( إليه الطريق ويف: قلت
  .حامت أبو وضعفه متابعة، البخاري

". مرسل" :وقال. ذا أنس عن سليمان أيب بن امللك عبد طريق من رواه مث
  .وأنس امللك عبد بني منقطع: يعين

 مث أنس، عن له الرواي يدري ال االنقطاع،: حلديثا أصل هو هذا ولعل: قلت
 معهم املتعاطفني أو منهم، واهولني والضعفاء الشيعة من - الوضاعني بعض سرقه

" املتسدرك" يف احلاكم قول ذلك على يدلك كثرية، أسانيد عليه فركبوا ،-
)٣/١٣١: (  

  ".نفسا ثالثني على زيادة أصحابه من مجاعة أنس عن رواه وقد"
 صحح الطعن، من ساملني غري فقط، طريقني إال منها يسوق أن يستطع مل لمث

  :بقوله هذا يف الذهيب فتعقبه اآلخر، عن وسكت! الشيخني شرط على احدمها
  :األول يف وقال.  )١(" ساقط ثابت بن إبراهيم: قلت"
 مل الطري حديث أن أظن طويال زمانا كنت ولقد أعرفه، ال عياض ابن: قلت"
 من اهلول رأيت الكتاب، هذا علقت فلما ،"مستدركه" يف يودعه أن اكماحل جيسر

  "!مساء إليها بالنسبة الطري حديث فإذا فيه، اليت املوضوعات

                                                        

 وتابعه أصل، ثابت حديث من له وليس:"هذا اهيمإبر حديث يف) ١/٤٦( العقيلي وقال )١(
 ال وضعف، لني فيها الرواية الباب وهذا. ثقة به يأت ومل يكذب، وهو الرمحن، عبد بن معلى
 ".البخاري قال وهكذا ،(!)  ثابث شيء فيه نعلم



٥١٢ الردود الشنيعة

 من - إليهم أشرنا ممن عليه األسانيد تركيب من آنفا ذكرته ما مصداق وجتد
 ستة عده يف بلغت وقد اجلوزي، ابن خرجها اليت الطرق يف - وغريهم الوضاعني

 عشر واخلامس عشر الرابع الطريق ألن عشر، مخسة الواقع يف وهي طريقا، عشر
  .اآلخر يف املالئي مسلم: وهو منهما، األول يف اهللا عبد أيب مسلم على مدارمها

  :أقول وللفائدة 
 محة أبو نا) : اجلدي فرقد بن سعيد بن أمحد( وفيه العاشر، للطريق بيض وقد

  .أنس عن بسنده طارق بن موسى قرة أبو ان: اليمامي يوسف بن حممد
 ملا الذهيب فإن ذلك، له وحق هذا،) سعيد بن أمحد( يعرف مل أنه والظاهر

  :قوله على يزد مل ،"امليزان" يف أورده
  ".به املتهم فهو الصحيح، بإسناد الطري حديث فذكر. الطرباين وعنه"

  :مثل عليها، لعنط مل اليت كتبه بعض يف ولعله إسناده، على أقف مل: قلت
  ".النبوة دالئل كتاب: "أو ،"عنه اهللا رضي علي فضائل كتاب"

 يف أره ومل - أعاله املذكور بإسناده عنه للحاكم" اللسان" يف احلافظ وعزاه
  :وقال -" املستدرك"

 يف إسناد عليه دخل وأظنه الطرباين، شيوخ من معروف سعيد بن وأمحد"
  ".إسناد

 يف له يرو مل فإنه الطرباين، شيوخ مشهوري من ليس هذا أمحد لكن: قلت
 بإسناد حديثني إال) بترقيمي - ١٧٢٨ ،١/٩٤/١/١٧٢٧" (األوسط املعجم"

 نافع عن عمر بن اهللا عبيد عن عقبة بن موسى عن لكن آنفا، املذكور وهو واحد،
  ) .الروض - ٥٢٤( برقم" الصغري املعجم" يف وأحدمها عمر، ابن عن

  ) :١/٢٣٣( اجلوزي ابن قال مث



٥١٣ عىل أباطيل الشيعة

 فلم مطاعن، وفيها مظلم، كلها طريقا، عشرين حنو من مردويه ابن ذكره وقد"
  ".بذلك اإلطالة أر

 أصحابه من أنس عن رواه أنه املتقدم قوله يف مبالغا احلاكم يكن ومل: قلت
 العدد هذا أبلغها قد البلوشي أمحد الفاضل األخ رأيت فقد نفسا، ثالثني على زيادة

 سعد الفاضل األخ ذلك وقارب ،) ٣٣- ٢٩ص" (علي خصائص" على تعليقه يف
- ٣/١٤٤٧" (الذهيب احلافظ استدراك خمتصر" على تعليقه يف محيد آل اهللا عبد بن

 خترجيهما يف النفس أطاال وقد طريقا، وعشرين مخس إىل فأوصلها ،) ١٤٥٤
  .خريا اهللا وجزامها. عللها عن والكشف

 على يتكلم مل منهما األول أن: أمههما ء،األشيا بعض عليهما أخذت أنين إال
 السدي، عن عمر بن عيسى عن موسى بن اهللا عبيد على مدارها اليت األوىل الطريق
 إىل الثالثني طرقه أقرب احلقيقة يف وهي العلة، من ساملة أا بسكوته فأوهم

  .خاصة عناية ا يعىن أن به األوىل فكان السالمة،
 زاد ولكنه اجلوزي، البن تبعا بالسدي،) ٣/١٤٥٦( فأعله: اآلخر الفاضل وأما

  .وكيع بن بسفيان - اجلوزي ابن يسقها مل اليت - الترمذي لرواية إعالله عليه
  :قال ولكنه

 من يتضح أن إىل فيها فيتوقف وكيع بن لسفيان الليث بن حامت متابعة وأما"
 ابن علل" من عاملوض هذا غري يف ذكرا له أجد مل فإين هذا، الليث بن حامت هو

 اخلطيب وال موسى، بن اهللا عبيد عن الرواة يف املزي يذكره ومل ،"اجلوزي
  ".الدارقطين شيخ حفص بن خملد بن حممد شيوخ يف البغدادي
 ،- التخريج هذا أول يف ذلك إىل اإلشارة سبقت كما - ثقة هذا حامت: قلت

  :فأقول ذلك، يف مستندي ذكر من بد ال واآلن



٥١٤ الردود الشنيعة

 الرواة يف وذكر ،) ٢٤٦- ٨/٢٤٥" (بغداد تاريخ"  يف طيباخل ترمجه لقد
  :قال مث هذا، خملد ابن عنه

  ) :١٢/٥١٩" (السري" يف الذهيب احلافظ وقال". حافظا متقنا ثبتا ثقة وكان"
  ".الثقة املكثر احلافظ"....
 إلعالل فائدة كبري يبق فلم وكيع، بن لسفيان جدا قوية متابعة فهذه: قلت
 احلافظ ردها وقد سيما وال وغريه، الفاضل عند السدي يلبإمساع احلديث

  )٣/٣١٤" (املشكاة" آخر يف املطبوع رده يف القزويين الشيخ على العسقالين
  :بقوله

  ".القطان وحيىي وسفيان شعبة: منهم مجاعة، ووثقه مسلم، له أخرج: قلت"
 عبيد وهم وهي الطرق، هذه يف احلقيقية احلديث علة مجيعا عليهم خفيت وقد

  :مكان) ... السدي إمساعيل: (قال إسناده، يف واضطرابه موسى بن اهللا
  .علمت فيما- إليه أسبق مل مما وهو. - بيانه سبق كما ،) سلمان بن إمساعيل(

 أن أسأل تعاىل واهللا. نفسي فمن أخطأت، وإن وفضله، اهللا فمن أصبت، فإن
  .عندي ذلك وكل وعمدي، وخطئي ذنيب، يل يغفر

  ".وسفينة سعيد، وأيب علي، عن الرواية صحت مث"
 يف تعقبه وإمنا بشيء، يتعقبه فلم ،"التلخيص" يف هنا الذهيب عنه وسكت

  :فقال احلديث هذا يف مجعه الذي" جزءه"
  ".شيء ذلك من صح ما! اهللا ال" 

  ) .٣٥١- ٧/٣٥٠" (تارخيه" يف كثري ابن تلميذه عنه نقله
 هؤالء عن الطرق علل كثري ابن بني فقد اهللا، رمحه الذهيب حنث وما: قلت

 ذلك وختم ،- آنفا إليها املشار الطرق من كثري علل بني كما - الثالثة األصحاب
  :بقوله كله



٥١٥ عىل أباطيل الشيعة

 واهللا. طرقه كثرت وإن نظر، احلديث هذا صحة من القلب ففي وباجلملة،"
  ".أعلم

 هو كما - مضطردة قاعدة ليست الضعيفة الطرق بكثرة احلديث تقوية: قلت
 ضعفه ذلك ومع طرقه، كثرت حديث من فكم ،- املصطلح علم يف شروحم

 قال ولذلك. وغريه... "  حديثا أربعني أميت على حفظ من: "كحديث العلماء
  ) :٣٦٠- ١/٣٥٨" (اهلداية ألحاديث الراية نصب" القيم كتابه يف الزيلعي احلافظ
 من كمو ضعيفة، كلها - لكنها رواا، كثرت وإن - اجلهر وأحاديث"

  ".الطري كحديث ضعيف، حديث وهو طرقه، وتعددت رواته، كثرت حديث
  .مطبوعة نافعة رسالة فيها ويل الغرانيق، قصة حديث القبيل هذا ومن
 بضعف صرحوا بل هنا، القاعدة هذه أعملوا املتقدمني احلفاظ نر مل وهلذا
 ،- اخلليلي ىيعل وأيب والبزار، والعقيلي البخاري اإلمام عن تقدم كما- احلديث

 هؤالء من كان ولقد. - سبق كما- احلديث أهل مجيع عن رده نقل هذا إن بل
  ترمجته يف الذهيب ذكره فيما نفسه، احلاكم طرقه إىل يلتفتوا ومل ضعفوه الذين

  ) :١٧/١٦٨" (السري" من
  :فقال الطري؟ حديث عن احلاكم اهللا عبد أبو فسئل جملس، يف كانوا أم

 عليه اهللا صلى النيب بعد علي من أفضل أحد كان ملا ،صح ولو يصح، ال"
  ". وسلم

  :عقبه الذهيب قال
 فكأنه! ؟"املستدرك" يف الطري حديث أخرج باله فما قوية، حكاية فهذه"

  ".جزء يف الطري حديث طرق مجعت وقد اجتهاده، اختلف
 لأه عند ا مقطوع علمية حقيقة إىل املذكور جبوابه احلاكم أشار وقد: قلت

 أفضل أن وهي الضاللة، فرق من وأمثاهلم الرافضة إال فيها يرتاب وال السنة،



٥١٦ الردود الشنيعة

 اهللا رضي عمر مث بكر، أبو اإلطالق على وسلم عليه اهللا صلى النيب بعد الصحابة
 صحيح" يف وبعضها عنه اهللا رضي عمر ابن عن طرق من جاء كما عنهما،

  وهي ،"البخاري
  ".السنة كتاب ختريج يف اجلنة لظال" من الثاين الد آخر يف خمرجة

 صلى النيب سأل أنه: العاص بن عمرو حديث خيالف الطري فحديث وكذلك،
 الرجال؟ من: قلت: قال". عائشة: "قال إليك؟ الناس أحب عن وسلم عليه اهللا
  ".أبوها: "قال

 شيخ قال ولذلك") . املشكاة" من الثالث الد مقدمة انظر. (عليه متفق
  ) :٤/٩٩" (السنة منهاج" يف الشيعي على رده يف تيمية ابن اإلسالم

 حبقائق واملعرفة العلم أهل عند املوضوعات املكذوبات من الطائر حديث إن"
  .فراجعه قيم، له حبث يف ؟... " النقل

 االجتهادما اختالف من احلديث هذا يف الذهيب أصاب أنه الغرائب ومن: قلت
- ٤٧٢ ص( نقل" االعتدال منهاج من قىاملنت" كتابه يف فإنه احلاكم، أصاب
 ال الذي احلق وهو وأقره، إليه املشار حبثه وخالصة املذكور تيمية ابن قول) ٤٧٣
  ) :١٣/٢٣٣( يقول رأيته" السري" كتابه من آخر مكان يف ولكنه فيه، ريب
 يثبت، ومل جزء، يف أفردا وقد مجة، طرق فله - ضعفه على- الطري وحديث"

  "!بطالنه تقدباملع أنا وال
  :طرقه يف قال أنه إال ،"التذكرة" يف حنوه وذكر

  "!أصل له احلديث يكون أن يوجب وجمموعها"



٥١٧ عىل أباطيل الشيعة

 التايل السؤال أوجه فإين ولذلك يشفي، وال يروي ال جممل كالم هذا: قلت
 املتأخرين بعض من قلده ومن كالعسقالين احلفاظ من وافقه ومن الذهيب احلافظ إىل

)١( :  
 احلسن وهو أال- اإلثبات درجات بأدىن ولو إثباته يراد الذي صلاأل هذا ماهو

 سعد الشيخ الفاضل األخ بينه كما جدا، كثري اضطراب فيه احلديث فإن ،- لغريه
  ) :١٤٧٠ ص( خريا اهللا جزاه فقال محيد، آل ابن

 فإمنا املنت، سالمة إىل يفتقر وإمنا طرق، كثرة ينقصه ال فاحلديث وباجلملة،"
 رضي الشيخني على علي تفضيل من متنه من يظهر ملا احلديث هذا األئمة من أنكر
  .واالضطراب اللفظ ركة من متنه يف ملا باإلضافة عنهم، اهللا

 منت يف فاملتأمل متنه، يف الرواة اضطراب احلديث هذا سقوط على يدل فمما
 بعض وهذه الروايات، بني ظاهرا االختالف جيد املتقدمة الطرق من احلديث
  ..".األمثلة

 عساكر البن رواية يف أن وهو األقوى، املثال عن كالمها غفل وقد
  :بلفظ) ١٢/٢٤٢(

  ".ورسوله اهللا حيب برجل ائتين! اللهم"
  :وزاد أخرى) ١٢/٢٤٤( رواية يف وكذا

  ".ورسوله اهللا وحيبه"
  :بلفظ ثالث ويف

                                                        

  ".الذهيب استدراك خمتصر" على التعليق من) ١٤٧٤ ص( انظر)١(

 ) .٣٥- ٣٤ ص( البلوشي األخ منها ثالثة إىل سبقه منها، مخسة فذكر: قلت



٥١٨ الردود الشنيعة

  ".وأحبه حتبه من علي أدخل! اللهم"
  .اجلوزي ابن عند) عشر رابعال( الطريق يف مردويه ابن رواه
- املعىن املتفقة األلفاظ هذه من بلفظ طرقه أكثر يف كان احلديث أن فلو: قلت

 بثبوته، القول املمكن من لكان ،-" خلقك أحب" التفضيل باسم تكن ومل ،
  :رواياته بعض يف الذي الصحيح الراية كحديث ويكون
 ورسوله اهللا وحيبه ورسوله، هللا حيب يديه، على اهللا يفتح رجال الراية ألعطني"

 أكثر أن الواقع لكن) . ٧/١٢٧( ومسلم ،) ٤٢١٠( البخاري رواه... " 
 كما- بالوضع عليه احلكم جاء هنا ومن".. أحب: "التفضيل اسم بلفظ الروايات

  .- تقدم
 يكون أن يوجب وجمموعها: "احلديث طرق يف الذهيب قول أن: واملقصود

 بالتفضيل، الصريح" أحب: "لفظ فيها اليت رقهط يعن إن" أصل له احلديث
 لكن سهل، فاخلطب احلب، ملطلق املثبتة األخرى األلفاظ يعين كان وإن فهوباطل،

 يعين أنه" بطالنه باملعتقد أنا وال: "املتقدم وقول كالمه سياق من يل يظهر الذي
 عندي، مفهوم غري بكالم تأويله حاول -) ١٣/٢٣٢( ساقه أن بعد - ألنه األول،

 حال كل على وهو شيئا، أفادوين فما ومعرفتهم، بعلمهم أثق من بعض سألت وقد
  .أعلم وتعاىل سبحانه واهللا. معناها يف وما الترمجة حديث برواية عندي مردود
  
  

 أخى، يل ادعوا: قال مث عنه، فأعرض عمر، له فدعى أخى، يل ادعوا( -١١٧
 عثمان له فدعى. أخي يل اادعو: قال مث عنه، فأعرض بكر، أبو له فدعى

 فلما عليه، وأكب بثوبه، فستره طالب، أىب بن على دعى مث عنه، فأعرض،



٥١٩ عىل أباطيل الشيعة

 ألف] يفتح[ باب كل باب ألف علمين: قال قال؟ ما: له قيل. عنده من خرج
  ) .باب

  .موضوع
/ ٢" (الكامل"  يف عدي وابن ،) ١٤/ ٢" ( الضعفاء"  يف حبان ابن أخرجه

 بن حيي ثنا: هليعة ابن ثنا: طلحة بن كامل ثنا: يعلى أيب طريق من كالمها ؛) ٤٥٠
 اهللا صلى اهللا رسول أن عمر بن اهللا عبد عن احلبلي الرمحن عبد أيب عن اهللا عبد
  :عدد ابن وقال. فذكره: ... مرضه يف قال وسلم عليه

 يف اإلفراط شديد فإنه هليعة؛ ابن من فيه البالء ولعل منكر، حديث هذا" 
  ". الضعف إىل ونسبوه األئمة، فيه تكلم دوق التشيع،

  :بقوله) ٢٢٥/ ١١"  اإلسالم تاريخ"  يف الذهيب وتعقبه
 وإن اجلحدري وكامل. بالتشيع رماه قبله أحدا رأيت وما عدي، ابن قال كذا"
 فقد. حبجة يدفعه أحدا علمت ما: أمحد وقال. به بأس ال: حامت أبو قال قد كان
 من البالء فلعل. بشيء ليس: معني ابن وقال. تبهبك رميت: داود أبو فيه قال

  ". أعلم واهللا. كامل
 من وغريه أمحد اإلمام قال كما الرجل أن - أعلم واهللا - يل يبدو الذي: قلت
 مال هذا وإىل احلال، هذه يف يقبل فال مفسر؛ غري جرح داود أيب وقول املوثقني،
 شاء إن وسط صدوق فهو كور،املذ حامت أيب قول"  التقريب"  يف فتبىن احلافظ؛

 املؤسسة فهرس يف أرقامها جتد أحاديث، عدة حبان ابن له صحح وقد تعاىل، اهللا
 أوىل؛ - عدي ابن فعل كما - هليعة بابن البالء فتعصيب وعليه؛ ،) ٢١٥ ص(

 بعيد؛ من وال قريب من ال فيه اإلفراط بله التشيع؛ إىل نسبته يستلزم ال ذلك ولكن
  .تعاىل اهللا شاء إن الخيفى ظاهر هو كما راو، جمرد ألنه



٥٢٠ الردود الشنيعة

 رواية من نفسه، على حديث من - منه األول طرفه- احلديث روي وقد
  ) .٤٩٤٥( عليه والكالم خترجيه مضى وقد الواقدي،

  

. يهوديا القيامة يوم اهللا حشره البيت، أهل أبغضنا من! الناس أيها( -١١٨
 أنه وزعم وصلى، صام نوإ: قال وصلى؟ صام وإن! اهللا رسول يا: فقلت

 وهم يد عن اجلزية يؤدي وأن دمه، سفك من بذلك احتجر الناس، أيها مسلم،
 لعلي فاستغفرت الرايات، أصحاب يب فمر الطني، يف أميت يل مثل. صاغرون

  ).وشيعته
  .موضوع بل. جدا منكر

 حدثنا) : ٤٠١٤/ ١٤ - ١٣/ ٥" ( األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه
 بن حنان حدثنا: قال الطحان حسن بن حرب حدثنا: قال الرازي دسعي بن علي

  :قال املكي شريف حدثنا: قال الصرييف سدير
 حدثنا: قال - يعدله قط حممديا رأيت وما - احلسني بن علي بن حممد حدثنا

  :قال األنصاري اهللا عبد بن جابر
  :قالو. فذكره: يقول وهو فسمعته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطبنا

 عن وال شريف، إال جعفر أيب عن وال جعفر، أبو إال جابر عن يروه مل" 
  ".سدير بن حنان إال شريف

 عنه، برواية مجع) ٢٩٩/ ٢/ ١( كتابه يف حامت أيب ابن ترمجه: هذا حنان: قلت
  .تعديال وال جرحا فيه يذكر ومل

 من هو": وقال) ٤٣٠/ ١" ( واملختلف املؤتلف"  يف الدارقطين ترمجه وكذلك
  ".الشيعة شيوخ



٥٢١ عىل أباطيل الشيعة

 أبيها عن احلسني بنت فاطمة عن حسن بن حسن طريق من حديثا له ساق مث
  :مرفوعا
 ليلة، أربعني صالة منه يقبل مل منها؛ فلذ ،) مسكر من: يعين( شربة شرب من"
  ". اخلبال طينة من يسقيه أن وجل عز اهللا على حقا وكان

  .مناكريه من) ٣٦٧ /٢" ( اللسان"  من ترمجته يف احلافظ وذكره
  ) :١٦٨٤/ ٤٤٩/ ١" ( امليزان"  يف ووقع

: األزدي قال: الكويف الصرييف!) مدير ابن": ( اللسان"  ويف - يزيد بن جبان(
  ،" عندهم بالقوي ليس

 ابن: وهو - اهللا عبد عن له آخر بإسناد املهدي خروج يف أخر حديثا له وساق
 يف عقبه احلافظ وقال) . ٨٥( ديثاحل حتت"  الضعيفة"  يف خمرج وهو. - مسعود

  ) :١٦٦/ ٢" ( اللسان" 
 ،- خمففا.. ونونني املهملة بفتح -) حنان( هو هذا يكون أن أخشى وأنا" 
  ".أبيه واسم امسه تصحف) .. قدير( بوزن ،- املهملة السني بفتح -) سدير( وأبوه

 مجةتر يف إليه املشار مسعود ابن حديث ساق الدارقطين أن ويؤيده: قلت
  .أيضا) حنان(

"  كتابه يف النجاشي فيهم أورده أنه) الشيعة شيوخ( من أنه يؤكد مما وإن
  ) :١١٢ ص( وقال ،" الرجال
  ". طويال عمرا حنان وعمر ،...  والنار اجلنة صفة يف كتاب له" 

  :فأقول اإلسناد، رجال بقية ترمجة إىل ولنعد
 احملتمل ومن املصادر، من لدي فيما ذكرا له أجد فلم) : املكي شريف( وأما

  ) :١٤٨( النجاشي"  رجال"  يف الذي أنه
  ،) تفليس( إىل انتقل كويف، أصله: حممد أبو التفليسي سابق بن شريف"



٥٢٢ الردود الشنيعة

  ".مجاعة يرويه كتاب له ،)١( فروة أيب بن الفضل صاحب
 الصويف حيىي بن أمحد برواية حامت أيب ابن ترمجه) : الطحان حسن بن حرب( و
  :وقال عنه،
/ ٨( وقال ،" الثقات"  يف حبان ابن وذكره". شيخ: فقال عنه؟ أيب سألت"
٢١٣: (  
  :-"  امليزان"  يف كما - األزدي وقال". العراق أهل عنه روى"
  ) :١١٤( وقال ،" رجاله"  يف أيضا النجاشي وذكره".  بذاك حديثه ليس" 
  ". الرواية عامي كتاب، له احلديث، يف األمر قريب كويف" 

  :بقوله"  الرواية عامي: " قوله"  اللسان"  يف احلافظ وفسر
  "! شيعي أي"

  :-"  املغين"  يف كما - الدارقطين فقال) : الرازي سعيد بن علي( وأما
  ". بأشياء تفرد بذاك، ليس" 

 الئحة، عليه الشيعي الوضع عالمات فإن الشيعة؛ من فوقه ممن اآلفة لعل: قلت
 وهل احلديث، هذا يف عنه اهللا رضي علي مع ةالشيع قرن من ذلك على أدل وال

 قصة بعد وجدوا امنا وهم! وسلم؟ عليه اهللا صلى النيب عهد يف شيعة لعلي كان
  !عنهما اهللا رضي ومعاوية علي بني املعروفة التحكيم

                                                        

 .املذكور كتابه منها وذكر".  قرة) : "٢٣٧( عنده) الفضل( ترمجة يف ووقع كذا،)١(


