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 عقيدة أهل السنة في الصحابة 

 :المقدمة
ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًا * َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل  ِفيَهاالَِّذي َجَعَل ِف السََّماِء بُ ُروًجا َوَجَعَل }احلمد هلل 

الذي أرسله ، والصالة والسالم على نبينا حممد  ، {رَاَد َأْن يَذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًاَوالن ََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَ 
 :أما بعدا، منريً  اإىل اهلل بإذنه وسراجً  اوداعيً  ،اونذيرً  اومبشرً  اربه هاديً 

، صلى اهلل عليه وسلم على الطعن ِف أصحاب نبيناا، وحديثً  اقديً ، فقد دأب أعداء اإلسالم
 .يعين الطعن ِف املنقول ألهنم يعلمون أن الطعن ِف الناقل ؛نقلوا إلينا القرآن والسنة الذين

 من أجل ذلك ؛هدم اإلسالم وهذا معناه، يعين الطعن ِف القرآن والسنة إن الطعن ِف الصحابة
مع بيان أقوال العلماء ِف الرد  ،حول الصحابة قمت جبمع بعض الشبهات اليت ذكرها الطاعنون

ببيان عقيدة أهل السنة ِف  هذا الكتاب أوًل  احلديث ِف بدأتوقد  ،ذه الشبهاتعلى ه
وعمر بن ، عن الشبهات اليت ذكرها الطاعنون حول أيب بكر الصديق مث حتدثت، الصحابة
ومعاوية بن أيب ، وأيب هريرة، وأم املؤمنني عائشة، وعلي بن أيب طالب، وعثمان بن عفان، اخلطاب
، وأم املؤمنني حفصة بنت عمر، هلل بن عمرعبداو ، وخالد بن الوليد، ن مسعودهلل بعبداو ، سفيان

 .مث ختمت الكتاب بذكر شبهات عامة حول الصحابة، وحذيفة بن اليمان
وأن جيعله ، لوجهه الكرمي اأن جيعل هذا العمل خالصً  ىأسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العل

َفُع َماٌل َوَل بَ ُنوَن * ِإلَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلب  َسِليم  يَ وْ } يل عنده يوم القيامة اذخرً  ]الشعراء:  {َم َل يَ ن ْ
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،كما أسأله سبحانه أن ينفع به طالب العلم[،  88، 88

 
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 دينوالتابعين لهم بإحسان إلى يوم ال
 صالح نجيب الدق

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عقيدة أهل السنة في الصحابة

 
 {إِنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا لَُه حَلَاِفظُونَ } :فقال سبحانه، إن اهلل تعاىل ضمن حفظ القرآن والسنة

 .[8]احلجر: 
صلى اهلل  تار أصحاب نبيهومن أعظم هذه األسباب أنه اخا، وجعل سبحانه هلذا احلفظ أسبابً 

َنو دين  وقاموا بواجبهم كاماًل ، وصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، فحفظوا القرآن والسنة ؛عليه وسلم
م ِف القرآن وعلى هللتزكية اهلل تبارك وتعاىل  فكانوا أهاًل ، فبذلوا ِف سبيل ذلك كل شيء، اهلل تعاىل

وندافع عنهم بكل ، م علينا أن نظهر فضائلهمولذا كان من حقه ؛صلى اهلل عليه وسلم لسان نبيه
 .ما منلك ضد أصحاب العقائد الفاسدة

 
 :تعريف الصحابي

فيدخل ِف  ،ومات على اإلسالم ،به امؤمنً  صلى اهلل عليه وسلم هو كل من لقي النيب :الصحايب
لنيب ومن روى عن ا ،رتطالت جمالسته له أو قصُ  ،صلى اهلل عليه وسلم من لقي النيب ذلك كل  

ومن  ،من رآه رؤية ولو مل جيالسه ،زُ غْ ومن غزا معه ومن مل ي َ  ،عنه ومن مل يروِ صلى اهلل عليه وسلم 
إذا مل جيتمع به  ،ولو أسلم بعد ذلك ،اوخيرج بقيد اإليان من لقيه كافرً  ،كالعمى  ؛مل يره لعارض

 (.11ص   1ج   اإلصابة لبن حجر العسقالين)؛ مرة أخرى
 :عدد الصحابة

يقول أبو  ؛اعدد كبري من الصحابة رضوان اهلل عليهم مجيعً  صلى اهلل عليه وسلم د صحب النيبَّ لق
ومن رآه ومسع منه زيادة على مائة  صلى اهلل عليه وسلم "توِف النيب :- اهلل هرمح -زرعة الرازي 

 5ج   ن كثريلب البداية والنهاية) "؛أو رؤية اكلهم قد روى عنه مساعً   ،ألف إنسان من رجل وامرأة
 (.918ص  

 



 

 :عدالة جميع الصحابة
وعدالة الصحابة ثابتة  ،صلى اهلل عليه وسلم تفق أهل السنة على عدالة مجيع أصحاب النيبا

 وكذلك زكاهم النيب ،واختياره هلم ،إخباره عن طهارهتم ِف كتابه العزيزو  ،بتعديل اهلل هلم ؛معلومة
إن كثرة اآليات الكرية واألحاديث الصحيحة  ،بعدهم  فضلهم على منوبنيَّ  صلى اهلل عليه وسلم

 .إىل تعديل أحد من الناس - مع تعديل اهلل له -ول حيتاج أحٌد منهم  ،تقتضي القطع بتعديلهم
صلى  إن اهلل نظر ِف قلوب العباد فوجد قلب حممد  : "هلل بن مسعود أنه قالعبداروى أمحد عن 
مث نظر ِف قلوب العباد بعد  ،فابتعثه برسالته ،طفاه لنفسهفاص ؛خري قلوب العباد اهلل عليه وسلم

فما  ،يقاتلون على دينه ،فجعلهم وزراء نبيه ؛قلب حممد  فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد
(؛ حديث حسن) وما رأوا سيًئا فهو عند اهلل سيئ" ،رأى املسلمون حسًنا فهو عند اهلل حسن

 (.88ص   6ج   مسند أمحد)
 

:  :الة الصحابة في القرآنعد أوًلا
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم } :( قال تعاىل1)

 .[48]األنفال:  {اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرميٌ 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوأُولَِئَك هَلُُم  َلِكِن الرَُّسولُ } :( وقال جل شأنه2)

رَاُت َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * أََعدَّ اللَُّه هَلُْم َجنَّات  ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِدينَ  ِفيَها َذِلَك  اخْلَي ْ
 .[88، 88بة: ]التو  {اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَسان  َرِضَي } :( وقال سبحانه9)
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات  ََتْرِي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدً   {ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ اللَُّه َعن ْ

 .[111]التوبة: 
أخرب اهلل العظيم أنه قد رضي عن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين : قال ابن كثري

ول سيما سيد ، أو أبغض أو سب بعضهم ،همن أبغضهم أو سبَّ فيا ويل مَ  ؛اتبعوهم بإحسان  
أبا بكر بن أيب  :يق األكرب واخلليفة األعظمدِّ  الصِّ أعين، الصحابة بعد الرسول وخريهم وأفضلهم

بغضوهنم ويُ  ،ون أفضل الصحابةفإن الطائفة املخذولة من الرافضة يعادُ  ؛رضي اهلل عنه قحافة
فأين ، وقلوهبم منكوسة، وهذا يدل على أن عقوهلم معكوسة ،عياًذا باهلل من ذلك، ويسبوهنم

 من رضي اهلل عنهم؟ون إذ يسب   هؤلء من اإليان بالقرآن

 



 

ويوالون من يوايل ، ويسبون من سبه اهلل ورسوله، ون عمن رضي اهلل عنهوأما أهل السنة فإهنم يرتضَّ 
اهلل  وهلذا هم حزبُ  ؛ويقتدون ول يبتدون، وهم متبعون ل مبتدعون، ويعادون من يعادي اهلل، اهلل

 (.241: 241ص   4ج   ريتفسري القرآن العظيم لبن كث؛ )وعباده املؤمنون ،املفلحون
َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه ِف َساَعِة اْلُعْسرَِة } :( وقال تعاىل8)

ُهْم مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم إِنَُّه هِبِْم َرُؤوفٌ  َرِحيٌم * َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن  ِمْن بَ ْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُ ُلوُب َفرِيق  ِمن ْ
َأ ِمَن ُخلُِّفوا َحَّتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض ِبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنْ ُفُسُهْم َوظَن وا أَْن َل َمْلجَ 

 .[118، 114]التوبة:  {ت َّوَّاُب الرَِّحيمُ اللَِّه ِإلَّ إِلَْيِه مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو ال
َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوهِبِْم } :( وقال جل شأنه5)

 [.18]الفتح:  {فَأَنْ َزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا
فال يرضى إل عن عبد علم أنه يوافيه على  ؛الرضا من اهلل صفة قدية: يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش

 (.542ص   الصارم املسلول لبن تيمية) ؛اومن رضي اهلل عنه مل يسخط عليه أبدً  ،موجبات الرضا
يَّ } :( وقال سبحانه6) َة اْْلَاِهِليَِّة فَأَنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِف قُ ُلوهِبُِم احلَِْميََّة محَِ

 { َشْيء  َعِليًماَرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ هِبَا َوأَْهَلَها وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ 
 .[26]الفتح: 

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكًَّعا حُمَمٌَّد َرُسوُل اللَّ } :وقال تعاىل (4) ِه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ
 الت َّْورَاِة ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الس ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِف 

يِل َكَزرْع  َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الز رَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم َوَمثَ ُلُهْم ِف اإْلِنِْ 
ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما  [.28]الفتح:  {اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمن ْ

قلبه  من أصبح وِف: [28]الفتح:  {لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّارَ } :ك بن أنس ِف قوله تعاىلقال اإلمام مال
لبن  زاد املسري؛ )فقد أصابته هذه اآلية ،صلى اهلل عليه وسلم غيظ على أصحاب رسول اهلل

 (.886ص   4ج   اْلوزي
 :ن اهلل تعاىل يقولأل - الرافضة يعين - ن أن يكونوا ضارعوا الكفارل آمَ : وقال ابن إدريس

 (.886ص   4ج   لبن اْلوزي زاد املسري؛ )[28]الفتح:  {لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّارَ }
وهم  ،لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ؛وا بذلكومسُ  ،فرقة من غالة الشيعة: الرافضة

 .ون معظم الصحابةيسب  

 



 

 {ْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًاتَ رَاهُ } ِف قول اهلل عز وجل: وقال ابن اْلوزي
ص   8ج   لبن اْلوزي زاد املسري؛ )هذا الوصف ْلميع الصحابة عند اْلمهور [28]الفتح: 

888.) 
ِر َلَعِنت ْم َوَلِكنَّ اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِف َكِثري  ِمَن اأْلَمْ } :( وقال سبحانه8)

يَاَن َوزَي ََّنُه ِف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَئِ   {َك ُهُم الرَّاِشُدونَ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ
  [.4]احلجرات: 

ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق ِمْن ق َ } :وقال تعاىل (8)
 .[11]احلديد:  {أَنْ َفُقوا ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكالًّ َوَعَد اللَُّه احلُْْسىَن َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

ُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرِ } :( وقال جل شأنه11)
اَر َواإْلِ  يَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم اللَِّه َورِْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن * َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ

ُدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم حيُِب وَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَل جيَِ 
ا اْغِفْر َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقولُوَن رَب َّنَ 

ْخَوانِنَ  يَاِن َوَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ لََنا َوإلِِ  {ا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ
 .[11 - 8]احلشر: 

الذي يسب  أن الرافضيَّ : ما استنبط اإلمام مالك من هذه اآلية الكرية وما أحسنَ : قال ابن كثري
رَب ََّنا اْغِفْر } :لعدم اتصافه ِبا مدح اهلل به هؤلء ِف قوهلم ؛الفيء نصيبالصحابة ليس له ِف مال 

يَاِن َوَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا إِ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ  {نََّك َرُؤوٌف َرِحيمٌ لََنا َوإلِِ
 .(889: 888ص   19ج   لبن كثريتفسري القرآن العظيم )[؛ 11]احلشر: 

روا أن يستغفروا ألصحاب مِ أُ  ،يا بن أخيت: "قالت يل عائشة :روى مسلم عن عروة بن الزبري قال
 (.9122 مسلم: حديث) "؛وهمفسب   ،صلى اهلل عليه وسلم النيب

 
 :عدالة الصحابة في السنة ثانياا:

 اوسوف نذكر بعضً  ،ى اهلل عليه وسلمصل ثبتت عدالة الصحابة ِف كثري من أحاديث نبينا حممد
 :منها

وسلم قال: صلى اهلل عليه أن رسول اهلل  :هلل بن مسعود رضي اهلل عنهعبدا( روى الشيخان عن 1)
مسلم: / 9651 البخاري: حديث) ؛((مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم ،خري الناس قرين))

 (.2599 حديث

 



 

ل تسبوا وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن النيب :سعيد اخلدريأيب  ( روى الشيخان عن2)
 البخاري: حديث) ؛((صيفهأحدهم ول نَ  دَّ حد  ذهًبا ما بلغ مُ فلو أن أحدكم أنفق مثل أُ  ،أصحايب
 .(2581 مسلم: حديث /9649

 صلى اهلل عليه وسلم صلينا املغرب مع رسول اهلل: "موسى األشعري قالأيب  ( روى مسلم عن9)
 ما زلتم ها: ))فخرج علينا فقال ،فجلسنا :قال ،سنا حَّت نصلي معه العشاءلو جل :مث قلنا

 :قال ،نلس حَّت نصلي معك العشاء :مث قلنا ،صلينا معك املغرب ،يا رسول اهلل :قلنا ؟((،هنا
: فقال ،وكان كثريًا ِما يرفع رأسه إىل السماء ،فرفع رأسه إىل السماء :قال ((،أحسنتم أو أصبتم))
 فإذا ذهبتُ  ،ألصحايب وأنا أمنةٌ  ،ما توعد فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ  ،للسماء نةٌ مَ النجوم أ))

 ؛((فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون ،ألميت وأصحايب أمنةٌ  ،أتى أصحايب ما يوعدون
 (.2591 مسلم: حديث)
نصار ل حيبهم األوسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن النيب :( روى البخاري عن الرباء بن عازب8)

البخاري: ) ؛((ومن أبغضهم أبغضه اهلل ،من أحبهم أحبه اهلل ؛ضهم إل منافقبغِ ول يُ  ،إل مؤمن
 (.9489 حديث

يأيت على وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :سعيد اخلدريأيب  ( روى الشيخان عن5)
 ؟صلى اهلل عليه وسلم اهلل فيكم من صاحب رسول :الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون

هل فيكم من  :فيقال ،مث يأيت على الناس زمان فيغزو فئام من الناس ،فيفتح هلم ،نعم :فيقولون
مث يأيت على الناس  ،فيفتح هلم ،نعم :فيقولون ؟صلى اهلل عليه وسلم صاحب أصحاب رسول اهلل

صلى  صحاب رسول اهللن صاحب أهل فيكم من صاحب مَ  :فيقال ،زمان فيغزو فئام من الناس
 مسلم: حديث /9688 ((؛ )البخاري: حديثفيفتح هلم ،نعم :فيقولون ؟اهلل عليه وسلم

2592.) 
شي رِ األنصار كَ وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :( روى البخاري عن أنس بن مالك6)

 ((؛ )البخاري: حديثئهموَتاوزوا عن مسي ،لوا من حمسنهمفاقبَ  ؛ونوالناس سيكثرون ويقل   ،يبيتوعَ 
9811.) 

 .بطانيت وخاصيت :أي ؛يبيتشي وعَ رِ كَ 
صلى اهلل  جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهلل :( روى البخاري عن أنس بن مالك قال4)

 ،والذي نفسي بيده: ))فقال صلى اهلل عليه وسلم فكلمها رسول اهلل ،ومعها صيب هلا عليه وسلم
 (.9486 ؛ )البخاري: حديثتنيمر  ((إنكم أحب الناس إيلَّ 

 



 

آية اإليان وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :( روى البخاري عن أنس بن مالك8)
 (.9488 ((؛ )البخاري: حديثاألنصار غضُ وآية النفاق بُ  ،حب األنصار

 ارَ ل يدخل النوسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :هللعبدا( روى مسلم عن جابر بن 8)
 (.2886 ((؛ )مسلم: حديثمن أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها -إن شاء اهلل  -
اللهم اغفر وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :( روى مسلم عن أنس بن مالك11)

 (.2516 ((؛ )مسلم: حديثوأبناء أبناء األنصار ،وألبناء األنصار ،لألنصار
أن عمر بن  :-وذلك ِف قصة حاطب بن أيب بلتعة  - طالب بن أيب ي( روى مسلم عن عل11)

إنه قد شهد : ))فقال ،دعين يا رسول اهلل أضرب عنق هذا املنافق: اخلطاب رضي اهلل عنه قال
((؛ !اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم :وما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر  فقال ،بدرًا

 (.2185 )مسلم: حديث
ر وَنن َنفِ  صلى اهلل عليه وسلم جاءنا رسول اهلل: سهل بن سعد قال ( روى الشيخان عن12)

إل  اللهم ل عيشَ : ))صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،ل الرتاب على أكتادنااخلندق وننقُ 
 مسلم: حديث /9484 البخاري: حديث؛ )((فاغفر للمهاجرين واألنصار ،هْ عيش اآلخرَ 

1818.) 
لو أن األنصار سلكوا وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن النيب :هريرة أيب ( روى البخاري عن19)

البخاري: )((؛ من األنصار أً ولول اهلجرة لكنت امر  ،لسلكت ِف وادي األنصار ،عًباواديًا أو شِ 
 (.9448 حديث

بغض األنصار رجل ل يُ وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن النيب :( روى الرتمذي عن ابن عباس18)
 (.9166صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )صحيح ( )حديث(اهلل واليوم اآلخريؤمن ب

إذا وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :( روى الطرباين ِف معجمه الكبري عن ثوبان15)
 ( )حديث(ر فأمسكواكر القدَ وإذا ذُ ، كرت النجوم فأمسكواوإذا ذُ ، كر أصحايب فأمسكواذُ 

 (.585لأللباين حديث صحيح اْلامع (؛ )صحيح
وسلم صلى اهلل عليه  ن رسول اهلل: إ( روى الطرباين ِف معجمه الكبري عن ابن عباس قال16)

صحيح (؛ )حسن ( )حديث(فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،أصحايب من سبَّ قال: ))
 (.6285اْلامع لأللباين رقم 

 



 

 ؛صلى اهلل عليه وسلم  تسبوا أصحاب حممد  ل: "هلل بن عمر قالعبدا( روى ابن ماجه عن 14)
بن ماجه لأللباين اصحيح (؛ )حسن ( )حديثمن عمل أحدكم عمره فلمقام أحدهم ساعًة خريٌ 

 (.199حديث 
 

 :صلى اهلل عليه وسلم في أصحاب النبي عقيدتنا
ومن أصول عقيدة أهل السنة ، اعلم أن عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة واْلماعة ،أخي الكرمي

حبمد اهلل  -وَنن  ،صلى اهلل عليه وسلم أصحاب النيب ِف مجيع سالمة قلوهبم وألسنتهم: واْلماعة
من  ،وإمجاع العلماء صلى اهلل عليه وسلم ة رسولهنقبل ما جاء به كتاب اهلل تعاىل وسنَّ  -تعاىل 

 .فضائل الصحابة ومراتبهم
على من أنفق من  ،تل ِف سبيل اهللوقا ،وهو صلح احلديبية ،فنحن نقدم من أنفق من قبل الفتح

ونؤمن بأن اهلل تعاىل قال ألهل  ،ونقدم املهاجرين على األنصار ،وعد اهلل احلسىن وكالًّ  ،بعد وقاتل
 ((؛ )مسلم: حديثاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)): - وكانوا ثالمثائة وبضعة عشر - بدر

وكانوا  ،اعنهم مجيعً رضي  وأن اهلل، ةونؤمن بأنه لن يدخل النار أحد بايع حتت الشجر ، (2185
 .أكثر من ألف وأربعمائة

ل يدخل النار وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :هللعبدافقد روى مسلم عن جابر بن 
 .(2886 ((؛ )مسلم: حديثمن أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها -إن شاء اهلل  -

وغريهم ِمن  ،كالعشرة املبشرين باْلنة  ؛صلى اهلل عليه وسلم ونشهد باْلنة ملن شهد هلم رسول اهلل
 .صلى اهلل عليه وسلم نهم رسول اهللعيَّ 

مث عمر بن  ،يقدِّ أبو بكر الصِّ  :صلى اهلل عليه وسلم ونؤمن بأن خري هذه األمة بعد رسول اهلل
 ا.اهلل عنهم مجيعً رضي  بن أيب طالب يمث عل ،مث عثمان بن عفان ،اخلطاب
 :عما شجر بني الصحابة التوقف

وجوب السكوت وعدم اخلوض ِف الفنت اليت جرت بني  :اومن عقيدتنا أيضً  ،أخي الكرمي
ونعتقد أن فتنة اْلمل قد  ،وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان ،االصحابة رضوان اهلل عليهم مجيعً 

زبري بن العوام ول من ال ،ول من طلحة بن عبيداهلل ،متت من غري اختيار من علي بن أيب طالب
 امع العلم بأهنم مجيعً  ،وأن عائشة رضي اهلل عنها خرجت لإلصالح بني املسلمني ،رضي اهلل عنهم

فيما أخرجه الرتمذي من حديث  ،باْلنة صلى اهلل عليه وسلم رهم رسول اهللن الذين بشَّ مِ 
 (.2886صحيح الرتمذي لأللباين حديث ؛ )لرمحن بن عوفعبدا

 



 

 ،ط ِف حب أحد منهمفرِ ول نُ  ،صلى اهلل عليه وسلم َنب مجيع أصحاب النيبأننا : ومن عقيدتنا
وحبهم  ،ول نذكرهم إل باخلري ،وبغري اخلري يذكرهم ،بغضهمبغض من يُ ونُ  ،ول نتربأ من أحد منهم

 أن رجاًل  :روى البخاري من حديث أنس بن مالك ؛غضهم كفر ونفاق وطغيانوبُ  ،دين وإحسان
ل شيء إل  :قال ؟((هلا وماذا أعددتَ )) :قال ؟مَّت الساعة: اهلل عليه وسلم صلى سأل رسول اهلل

فما فرحنا  :قال أنس ((،أنت مع من أحببت: ))فقال ،صلى اهلل عليه وسلم ورسوله أين أحب اهللَ 
فأنا أحب  :قال أنس ((،أنت مع من أحببت: ))صلى اهلل عليه وسلم بشيء  فرحنا بقول النيب

وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن مل أعمل ِبثل  ،وأبا بكر  وعمرَ  عليه وسلمصلى اهلل  النيب
 (.9688 البخاري: حديث) ؛أعماهلم

 .وإن مل نعمل ِبثل أعماهلم ،نسأل اهلل تعاىل أن جيمعنا هبم ِف الفردوس األعلى من اْلنة حببنا هلم
معاوية بن سفيان رضي اهلل أن نتوقف عما شجر بني علي بن أيب طالب و  :اومن عقيدتنا أيضً 

ِف  ًل كان متأوِّ  وأن معاوية ،مع اعتقادنا أن احلق كان مع علي بن أيب طالب وأصحابه ،عنهما
 .قتاله لعلي بن أيب طالب

فإن أهل  ؛ونعتقد أن القتال الذي حصل بني الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يكن على اإلمامة
 :ول كان معاوية يقول ،غري علي بن أيب طالب إمام   نصبِ ني مل يقاتلوا على فِّ ل وصِ اْلمَ  موقعة

 .وكذلك طلحة والزبري ،إنه اإلمام دون علي
 

 :أسباب الفتنة بين علي ومعاوية
ن معه من علي بن أيب طالب ومَ  أن الفتنة قد حدثت عندما طلب معاوية -أخي الكرمي  -اعلم 

منه أن تسليم  اظنًّ  ؛فامتنع علي ،ابن عمهوذلك لكون معاوية  ؛تسليم قتلة عثمان بن عفان إليهم
يؤدي إىل اضطراب ِف ، مع كثرة عشائرهم واختالطهم بعسكر علي ،قتلة عثمان إليهم على الفور

فرأى علي بن أيب طالب  ،وهي ِف بدايتها خاصة ،هبا انتظام كلمة أهل اإلسالم أمر اخلالفة اليت
ويتحقق  ،أن يرسخ قدمه ِف اخلالفة إىل ،أن تأخري تسليم قتلة عثمان رضي اهلل عنه أصوب

 افواحدً  امث بعد ذلك يلتقطهم واحدً  ،ويتم اتفاق كلمة املسلمني ،التمكن من األمور فيها
ويدل على ذلك أن بعض قتلة عثمان رضي اهلل عنه عزم على اخلروج على علي  ،ويسلمهم إليهم

الصواعق )؛ ه قتلة عثمان رضي اهلل عنها نادى يوم اْلمل بأن خيرج عنمَّ بن أيب طالب ومقاتلته لَ 
 (.925ص   احملرقة لبن حجر اهليتمي

 



 

ِف قتال  صلى اهلل عليه وسلم أكثر الصحابة قد اعتزلوا القتال واتبعوا النصوص الثابتة عن النيب
 .الفتنة

 :أنه قال ،روى اإلمام أمحد عن إمساعيل بن علية عن أيوب عن حممد بن سريين: قال ابن كثري
فلم حيضرها منهم  ،عشرات األلوف صلى اهلل عليه وسلم ت الفتنة وأصحاب رسول اهللهاج)

 (.268ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )(بل مل يبلغوا ثالثني، مائة
ونعرتف هلم  ،وَنفظ فضائلهم ،ونرتحم عليهم ،أن نستغفر للقتلى من كال الفريقني :ومن عقيدتنا

َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا } :بقول اهلل تعاىل ماًل ع ؛وننشر مناقبهم ،بسبقهم
يَاِن َوَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا إِنََّك  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ  {َرُءوٌف َرِحيمٌ َوإلِِ

 [.11]احلشر: 
أهل السنة واْلماعة ل يعتقدون أن كل واحد  من الصحابة : بن تيميةااإلسالم أمحد قال شيخ 

وهلم من السوابق والفضائل  ،بل َتوز عليهم الذنوب ِف اْلملة ،معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره
 ؛حَّت إنه يغفر هلم من السيئات ما ل يغفر ملن بعدهم ،ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر

صلى اهلل  وقد ثبت بقول رسول اهلل ،من احلسنات اليت متحو السيئات ما ليس ملن بعدهم ألن هلم
حد  كان أفضل من جبل أُ   ،"وإن املد من أحدهم إذا تصدق به ،"إهنم خري القرون" عليه وسلم

فيكون قد تاب منه أو أتى حبسنات  ،مث إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب ،ذهًبا ِمن بعدهم"
الذي هم أحق الناس  صلى اهلل عليه وسلم أو بشفاعة حممد   ،ر له بفضل سابقتهأو غف ،متحوه

فكيف باألمور  ،فإذا كان هذا ِف الذنوب احملققة ،لي ببالء ِف الدنيا كفر به عنهأو ابتُ  ،بشفاعته
واخلطأ مغفور هلم؟  ،وا فلهم أجر واحدؤ وإن أخط ،إن أصابوا فلهم أجران: اليت كانوا فيها جمتهدين

من  ؛القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور ِف جنب فضائل القوم وحماسنهم مث
ومن نظر ِف  ،واهلجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصاحل ،واْلهاد ِف سبيله ،اإليان باهلل ورسوله

 ،بعد األنبياءعلم يقيًنا أهنم خري اخللق  ،سرية القوم بعلم وبصرية  وما من اهلل به عليهم من الفضائل
اليت هي خري األمم وأكرمها على  ،وأهنم هم الصفوة من قرون هذه األمة ،ل كان ول يكون مثلهم

 (.156: 155ص   9ج   ةجمموع فتاوى ابن تيمي؛ )اهلل تعاىل
 

 



 

 :من الصحابة صلى اهلل عليه وسلم اب النبيكت  
 -5علي بن أيب طالب  -8عثمان بن عفان  -9عمر بن اخلطاب  -2 أبو بكر الصديق -1

يزيد  -8عمرو بن العاص  -8أبو سفيان بن حرب  -4الزبري بن العوام  -6هلل عبيداطلحة بن 
 -19 أيب بن كعب -12أبان بن سعيد بن العاص  -11خالد بن الوليد  -11بن أيب سفيان 

ن جهيم ب -16اس ثابت بن قيس بن شَّ  -15بريدة بن احلصيب  -18األرقم بن أيب األرقم 
 -21لعزى عبداحويطب بن  -18 حنظلة بن الربيع -18 جهيم بن سعد -14الصلت 

 -28 خالد بن زيد -29 حذيفة بن اليمان -22 حاطب بن عمرو -21احلصني بن عمري 
 شرحبيل بن حسنة -24سعيد بن العاص  -26 زيد بن ثابت -25 خالد بن سعيد بن العاص

 -91 سلولَ  بنِ ا هلل بن أيبي عبداهلل بن عبدا -91 هلل بن األرقمعبدا -28 عامر بن فهرية -28
هلل بن عبدا -98هلل بن سعد بن أيب السرح عبدا -99هلل بن زيد عبدا -92 هلل بن رواحةعبدا

معاوية بن  -98 حممد بن مسلمة -94 العالء بن عقبة -96 العالء بن احلضرمي -95أسد 
 5ج   البداية والنهاية لبن كثري) شعبة املغرية بن -81 معيقيب بن أيب فاطمة -98 أيب سفيان

 (.918ص   :285ص   من
 

 :أكثر الصحابة رواية للحديث
هلل بن عمر بن عبدا -8 أنس بن مالك -9عائشة بنت أيب بكر الصديق  -2 أبو هريرة -1

هلل بن عبدا -8 أبو سعيد اخلدري -4 هللعبداجابر بن  - 6هلل بن عباس عبدا - 5اخلطاب 
 (.161ص   :154ص   الباعث احلثيث لبن كثري؛ )هلل بن عمرو بن العاصاعبد -8 مسعود

 :أكثر الصحابة فتوى
عمر بن  -1: وهم ،ا سبعةأكثر الصحابة فتوى مطلقً : رمحه اهلل() قال ابن حجر العسقالين

هلل بن عبدا - 5هلل بن عمر عبدا -8 هلل بن مسعودعبدا -9علي بن أيب طالب  -2 اخلطاب
 ا.رضوان اهلل عليهم مجيعً  ،عائشة بنت أيب بكر الصديق - 4بن ثابت  زيد - 6عباس 

يكن أن جيمع من فتيا كل واحد من هؤلء السبعة جملد : وقال ابن حزما: مث قال ابن حجر أيضً 
أبو  ،عثمان بن عفان ،أبو بكر الصديق: وهم ،ويلي هؤلء عشرون: مث قال ابن حزم ،ضخم

عبداهلل بن  ،أنس بن مالك ،أبو هريرة ،سعد بن أيب وقاص ،ومعاذ بن جبل ،موسى األشعري
الزبري  ،طلحة بن عبيداهلل ،أبو سعيد اخلدري ،سلمان الفارسي ،جابر بن عبداهلل ،عمرو بن العاص

 



 

معاوية بن أيب  ،عبادة بن الصامت ،أبو بكرة ،عمران بن حصني ،عبدالرمحن بن عوف ،بن العوام
 (.18ص   1ج   اإلصابة لبن حجر العسقالين)؛ سلمةأم  ،ن الزبريبعبداهلل  ،سفيان

 
 :منزلة الصحابة عند السلف الصالح

 :صلى اهلل عليه وسلم من أقوال سلفنا الصاحل ِف أصحاب النيب اسوف نذكر بعضً 
 :( عمر بن اخلطاب1)

 مرع فهمَّ  ،املقداد بن األسود طاباخلهلل بن عمر بن عبيدا سبَّ : عن البهي قال روى الاللكائي
قطع أذروين : فقال ،صلى اهلل عليه وسلم فكلمه فيه أصحاب حممد ،بقطع لسانه رضي اهلل عنه

؛ اأبدً  صلى اهلل عليه وسلم جيرتئ أحد بعده بسب أحد  من أصحاب حممد حَّت ل ؛لسان ابين
 .2944رقم  8ج   شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي)
 
صلى اهلل  من أصحاب رسول اهلل ايب بكر وعمر أحدً ل على أمن فضَّ : ( قال عمار بن ياسر2)

شرح أصول صلى اهلل عليه وسلم؛ ) من أصحاب رسول اهلل اأزرى على اثين عشر ألفً  ،عليه وسلم
 (.2611رقم  1888ص   4ج   اعتقاد أهل السنة لاللكائي

 
 :هلل بن عباسعبدا( 9)

صلى اهلل عليه  وا أصحاب حممدل تسب  : روى الاللكائي بسنده عن جماهد عن ابن عباس قال
اعتقاد أهل السنة ؛ )فإن اهلل عز وجل قد أمر بالستغفار هلم وهو يعلم أهنم سيقتتلون ؛وسلم

 (.2998رقم  8ج   لاللكائي
 
 :( جعفر بن حممد8)

 برئ اهلل ِمن تربأ من: مسعت جعفر بن حممد يقول: بسنده عن عمرو بن قيس قال روى الاللكائي
 (.2989رقم  8ج   شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ )رضي اهلل عنهمابكر وعمر أيب 

 

 



 

ومن أحب عمر فقد أوضح  ،من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين: ختياين  ( قال أيوب السَّ 5)
فقد استمسك بالعروة  اومن أحب عليًّ  ،ومن أحب عثمان بن عفان فقد استنار بنور اهلل ،السبيل
الكبائر ؛ )فقد برئ من النفاق صلى اهلل عليه وسلم  أصحاب رسول اهللِف ومن قال اخلريَ  ،الوثقى
 (.285ص   للذهيب

 
هو  :ول أقول ألحد منهم ،السيف الذي وقع بني الصحابة فتنة: هلل بن املباركعبدا( قال 6)

 (.815ص   8ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )مفتون
 
ما  إظهارُ  صلى اهلل عليه وسلم صحاب رسول اهللالواجب على املسلمني ِف أ: أبو نعيم ( قال4)

وأن يغضوا عما كان  ،ومجيل سوابقهم ،وشكرهم عليه من مجيل أفعاهلم ،مدحهم اهلل تعاىل به
ونأخذ ِف ذكرهم  ،واإلغفال عما فرط منهم عند استذلل الشيطان إياهم ،منهم ِف حال الغضب

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َوالَِّذي} :فقال تعاىل ،ِبا أخرب اهلل تعاىل به َن َجاُؤوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
يَاِن َوَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ  فإن  [،11]احلشر:  {َسبَ ُقونَا بِاإْلِ

اعتقاد أهل السنة ؛ )وهو هلم مغفور ،ل خيلو منه أحد اهلفوة والزلل والغضب واحلدة واإلفراط
 (.1844ص   4ج   لاللكائي

 
فقال  ؟ومعاوية رمحهما اهلل ما تقول فيما كان من علي ،يا أبا عبداهلل: ( قيل ألمحد بن حنبل8)

 .(419رقم  861ص   السنة للخالل؛ )رمحهم اهلل أمجعني ،ما أقول فيهما إل احلسىن :أبو عبداهلل
 ؟لعزيزعبداأيا أفضل معاوية أو عمر بن  :قلت أليب عبداهلل: قال أبو بكر املروذي: قال اخلالل *

صلى اهلل  قال النيب ،اأحدً  صلى اهلل عليه وسلم لسنا نقيس بأصحاب النيب ،معاوية أفضل :فقال
 (.661رقم  898ص   السنة للخالل((؛ )ثت فيهمعِ خري الناس قرين الذي بُ )) :عليه وسلم

 ،بسوء صلى اهلل عليه وسلم يذكر أصحاب رسول اهلل اإذا رأيت أحدً ا: قال اإلمام أمحد أيضً و 
 (.2958رقم  8ج   لاللكائياعتقاد أهل السنة ؛ )ه على اإلسالممْ فاهتَِّ 

 



 

صلى اهلل عليه  من أصحاب رسول اهلل اإذا رأيت الرجل ينتقص أحدً : زيا( قال أبو زرعة الر 8)
وإمنا أدى إلينا  ،وما جاء به حق ،والقرآن حق ،وذلك أن الرسول حق ؛نديقأنه ز  مْ فاعلَ  ،وسلم

 ،واْلرح هبم أوىل ،لوا الكتاب والسنةبطِ ليُ  ؛حوا شهودناوهؤلء يريدون أن جيرَ  ،ه الصحابةُ ذلك كلَّ 
 (.88ص   الكفاية ِف علم الرواية؛ )وهم زنادقة

 ،وأما احلروب اليت جرت: فضائلهم(عند ذكر الصحابة رضي اهلل عنهم و ) ( القاضي عياض11)
 ،وكلهم عدول رضي اهلل عنهم ،فكانت لكل طائفة  شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها

ج شيء من ذلك أحًدا منهم عن العدالة؛ ألهنم جمتهدون ِر ومل خيُ  ،لون ِف حروهبم وغريهاومتأوِّ 
 ،مسائل من الدماء وغريها جتهاد كما خيتلف اجملتهدون بعدهم ِفاختلفوا ِف مسائل من حمل ال

 (.516ص   :515ص   2ج   معارج القبول؛ )ول يلزم من ذلك نقص أحد  منهم
ومن أوكد آلت  صلى اهلل عليه وسلم ِف احلديث عن سنن النيب: لربعبدا( قال أبو عمر بن 11)

لى اهلل عليه ص معرفة الذين نقلوها عن نبيهم رسول اهلل :السنن املعينة عليها واملؤدية إىل حفظها
ها حمتسبني وْ وها وأدَّ وهم صحابته الذين وعَ  ،غوها عنهوبلَّ  ،وحفظوها عليه ،الناس كافة إىل وسلم

فهم خري القرون وخري  ؛وثبت هبم حجة اهلل عز وجل على املسلمني ،حَّت كمل ِبا نقلوه الدينُ 
ول  ،لى اهلل عليه وسلمص وثناء رسوله ،ثبت عدالة مجيعهم بثناء اهلل عز وجل عليهم ،أمة أخرجت

ول  ،ول تزكية أفضل من ذلك ،ونصرته صلى اهلل عليه وسلم أعدل ِمن ارتضاه اهلل لصحبة نبيه
 (.118ص   :114ص   1ج   الستيعاب)؛ تعديل أكمل منه

َل َيْسَتِوي } :قال اهلل تعاىل ؛االصحابة كلهم من أهل اْلنة قطعً : ( قال أبو حممد بن حزم12)
ُكالًّ َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا َو  ِمْنُكمْ 

َها } :وقال تعاىل[، 11]احلديد:  {َوَعَد اللَُّه احلُْْسىَن  ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقْت هَلُْم ِمنَّا احلُْْسىَن أُولَِئَك َعن ْ
َعُدونَ   ؛وأنه ل يدخل أحد منهم النار ،من أهل اْلنة فثبت أن اْلميعَ [؛ 111]األنبياء:  {ُمب ْ

 (.18ص   1ج   اإلصابة لبن حجر العسقالين)؛ بون باآلية السابقةألهنم املخاطَ 
 :( اإلمام النووي19)

 ،لمان بسيفيهماإذا تواجه املس)): قال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :رةكْ مسلم عن أيب بَ  روى
 ؟فما بال املقتول ،هذا القاتل ،يا رسول اهلل :- أو قيل - فقلت :قال ((،فالقاتل واملقتول ِف النار

 (.2888 مسلم: حديث؛ )((إنه قد أراد قتل صاحبه)) :قال
اعلم أن الدماء اليت جرت بني الصحابة رضي اهلل عنهم ليست بداخلة  ِف هذا : قال اإلمام النووي

 ،وتأويل قتاهلم ،واإلمساك عما شجر بينهم ،إحسان الظن هبم :ومذهب أهل السنة واحلق ،الوعيد

 



 

بل اعتقد كل فريق  أنه احملق وخمالفه  ،حمض الدنيا دوا معصيًة ولمل يقصِ  ،وأهنم جمتهدون متأولون
 ؛ِف اخلطأوبعضهم خمطًئا معذورًا  ،وكان بعضهم مصيًبا ،لريجع إىل أمر اهلل ؛فوجب عليه قتاله ،باغ  

وكان علي رضي اهلل عنه هو احملق املصيب ِف تلك  ،واجملتهد إذا أخطأ ل إمث عليه ،ألنه لجتهاد  
حَّت إن مجاعًة من الصحابة حتريوا فيها  ،وكانت القضايا مشتبهة ،هذا مذهب أهل السنة ؛احلروب

مسلم بشرح ؛ )اعدة أي منهممث تأخروا عن مس ،ومل يتيقنوا الصواب ،ومل يقاتلوا ،فاعتزلوا الطائفتني
 (.298ص   8ج   النووي

إن القدح ِف خري القرون الذين صحبوا الرسول قدح ِف الرسول عليه : ( قال ابن تيمية18)
صلى اهلل عليه  هؤلء طعنوا ِف أصحاب رسول اهلل: كما قال مالك وغريه من أئمة العلم  ،السالم
ولو كان رجاًل  ،كان له أصحاب سوء    ،وء  جل سَ ر : إمنا طعنوا ِف أصحابه ليقول القائل ،وسلم

صلى اهلل  النيب وأيًضا فهؤلء الذين نقلوا القرآن واإلسالم وشرائعَ  ،صاحلًا لكان أصحابه صاحلني
ِبا نقلوه من  فالقدح فيهم يوجب أل يوثقَ  ؛وهم الذين نقلوا فضائل علي وغريه ،عليه وسلم

 (.828ص   8ج   جمموع فتاوى ابن تيمية)؛ ي ول لغريهل لعل ،وحينئذ  فال تثبت فضيلة ،الدين
ر أحواهلم وسريهم وآثارهم ِف ن تدبَّ الصحابة رضي اهلل عنهم مَ  عرف فضائلَ يَ : ( قال الذهيب15)

نشر ، و اجملاهدة للكفار، و من املسابقة إىل اإليان ؛وبعد موته صلى اهلل عليه وسلم حياة رسول اهلل
ولولهم ما وصل  ،وتعليم فرائضه وسننه ،رسولهو  إعالء كلمة اهلل، و المإظهار شعائر اإلس، و الدين

ول علمنا من  ا،ول علمنا من الفرائض والسنن سنًة ول فرضً  ،إلينا من الدين أصل ول فرع
ق من ملة ومرَ  ،فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ا،األحاديث واألخبار شيئً 

وإنكار ما ذكره اهلل  ،إضمار احلقد فيهمو  ،إل من اعتقاد مساويهمألن الطعن ل يكون  ؛املسلمني
وألهنم أرضى الوسائل من  ،وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم ،من ثنائه عليهم تعاىل ِف كتابه

بالناقل ازدراء  زدراءالو  ،والطعن ِف الوسائط طعن ِف األصل ،والوسائط من املنقول ،املأثور
: 288ص   الكبائر للذهيب؛ )م من الزندقة واإلحلاد ِف عقيدتهتدبره وسلِ  وهذا ظاهر ملن ،باملنقول
289.) 

مث كان ما كان بينه وبني علي بعد قتل  :-ِف ترمجة معاوية بن أيب سفيان  -قال ابن كثري  (16)
وكان احلق والصواب ، كما قدمنا  ،فجرى بينهما قتال عظيم، على سبيل الجتهاد والرأي عثمان

وقد شهدت األحاديث الصحيحة ، عند مجهور العلماء سلًفا وخلًفا عاوية معذورٌ وم، مع علي
: كما ثبت ِف احلديث الصحيح  -أهل العراق وأهل الشام  -باإلسالم للفريقني من الطرفني 

 



 

 فكانت املارقةُ  ((،فيقتلها أدىن الطائفتني إىل احلق، مارقة على خري فرقة من املسلمني قُ مترُ ))
 (.128ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري)؛ وأصحابه لهم علي  وقت، اخلوارجَ 

 :( ابن حجر العسقالين14)
 ،إذا تواجه املسلمان بسيفيهما)) قال: صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :رةكْ روى البخاري عن أيب بَ 
((؛ احبهإنه أراد قتل ص)) :قال ؟فما بال املقتول ،فهذا القاتل :قيل ((،فكالمها من أهل النار

 (.4189 )البخاري: حديث
الطعن على أحد  من الصحابة بسبب  اتفق أهل السنة على وجوب منعِ : قال ابن حجر العسقالين

وقد  ،ألهنم مل يقاتلوا ِف تلك احلروب إل عن اجتهاد   ؛ولو عرف احملق منهم ،ما وقع هلم من ذلك
؛ وأن املصيب يؤجر أجرينِ  ،أجرًا واحًدا بل ثبت أنه يؤجر ،عفا اهلل تعاىل عن املخطئ ِف الجتهاد

 (.94ص   19ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين)
ِف الصحابة  اإن سب الصحابة رضي اهلل عنهم ليس جرحً  ،ِف احلقيقة :( قال ابن عثيمني18)

 ،اهلل ةوِف شريع ،صلى اهلل عليه وسلم وِف النيب ،بل هو قدح ِف الصحابة ،رضي اهلل عنهم فقط
صلى  ا ِف رسول اهللوأما كونه قدحً  ،فواضح ،ِف الصحابة اأما كونه قدحً : ذات اهلل عز وجل وِف

وفيه قدح ِف  ،أمته من شرار اخللق ىفحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه عل ،اهلل عليه وسلم
 .وهو تكذيبه فيما أخرب به من فضائلهم ومناقبهم ،من وجه آخر صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

ِف نقل  صلى اهلل عليه وسلم فألن الواسطة بيننا وبني رسول اهلل، ِف شريعة اهلل اأما كونه قدحً و 
 اوأما كونه قدحً  ،ثقة فيما نقلوه من الشريعة فإذا سقطت عدالتهم مل يبقَ  ،الشريعة هم الصحابة

ته ومحل واختارهم لصحب ،ِف شرار اخللق صلى اهلل عليه وسلم فحيث بعث نبيه ،ِف اهلل سبحانه
؛ الصحابة رضي اهلل عنهم الكربى على سبِّ  فانظر ماذا يرتتب من الطوامِّ  !شريعة ونقلها ألمته

 (.288ص   :289ص   2ج   شرح العقيدة الواسطية)
 

 ؟من هم أعداء الصحابة
 ؛لكي حيذرهم ويتصدى ألقواهلم الباطلة ؛ن هم أعداء الصحابةجيب على كل مسلم أن يعرف مَ 

ألن الدفاع عن الصحابة الكرام إمنا هو ِف حقيقة  ؛صلى اهلل عليه وسلم حاب النيبعن أص ادفاعً 
وهم من الفرق  ،أعداء الصحابة هم اخلوارج والشيعةو  ،األمر دفاع عن القرآن الكرمي والسنة

 .الضالة

 



 

هم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب بعد قبوله التحكيم مع : اخلوارج أوًل:
 .لعلي هم النواصب اوأشدهم بغضً  ،رق متعددة ضالةوهم فِ  ،اويةمع

أمجعت اخلوارج على تكفري علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان ومن معهم من الصحابة 
 1ج   مقالت اإلسالميني؛ )وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأمواهلم ،بعد أن رضي علي بالتحكيم

 (.164ص  
 .عشرية الشيعة اإلمامية أو الثىنوتسمى ب: الرافضة ثانًيا:

وهم جممعون على أن  ،أيب بكر وعمر لرفضهم إمامةَ  ؛وا الرافضةوإمنا مسُ : قال أبو احلسن األشعري
 ،هنَ ذلك وأعلَ  رَ أظهَ و  ،نص على استخالف علي بن أيب طالب بامسه صلى اهلل عليه وسلم النيب

مقالت صلى اهلل عليه وسلم؛ ) فاة النيبوا برتكهم القتداء به بعد و أن أكثر الصحابة ضل  و 
 .(88ص   1ج   اإلسالميني

: وهم ،إل ثالثة صلى اهلل عليه وسلم بعد موت النيب يعتقد الرافضة أن كل الصحابة قد ارتدوا
 .(88ص   الشيعة والسنة؛ )وسلمان الفارسي ،فاريوأبو ذر الغِ  ،املقداد بن األسود

وأسقطوا   ،حرفوا القرآن -كأيب بكر وعمر وعثمان  -وأئمتهم  إن كبار أهل السنة: يقول الروافض
 ،والنهي عن خمالفتهم ،واألمر باتباعهم ،من اآليات والسور اليت نزلت ِف فضائل أهل البيت اكثريً 

ص   عشرية ثىنخمتصر التحفة ال) ؛واللعنة عليهم ،والطعن فيهم ،أمساء أعدائهمو  ،وإجياب حمبتهم
 (.91ص   :91

صلى اهلل عليه  ه ومل حيفظه أحد كما أنزل على الرسولعْ روافض أن القرآن الكرمي مل جيمَ يعتقد ال
بون من ادعى حفظه من باقي ويكذِّ  ،إل علي بن أيب طالب واألئمة من آل البيت فقط وسلم

 (.14ص   اخلطوط العريضة؛ )الصحابة
ائشة بنت أيب بكر وحفصة بنت يق وعمر بن اخلطاب وعدِّ ون أبا بكر الصِّ الروافض يلعنون ويسب  

ص   هلل املوصليعبدال -حقيقة الشيعة ؛ )قريش املشهور ِف كتبهم يْ وذلك ِف دعاء صنمَ  ؛عمر
 (.114ص   :116

 



 

 :صلى اهلل عليه وسلم حكم من سب أصحاب النبي
 :كما يلي  ،ولكل منهما حكم خيصه ،قسمنيإىل  ينقسم سب الصحابة

فهذا كافر : يقدح ِف عدالتهم بالكفر أو الردة أو الفسق امن سب الصحابة سبًّ األول: القسم 
أو  السنة كفارٌ و  ك ألن السب هبذه الطريقة يعين أن الذين نقلوا القرآنلوذ ؛ومرتد عن اإلسالم

 ،لة طعن ِف املنقولألن الطعن ِف النقَ  ؛وبذلك يقع الشك ِف القرآن والسنة ،اقٌ ن أو فسَّ و مرتد
 .يب لعدالتهم والرضا عنهم ِف القرآن الكرميتكذ - اأيضً  -وهذا القول 

مثل وصف بعضهم ، ل يقدح ِف عدالتهم ول ِف دينهم امن سب الصحابة سبًّ الثاني: القسم 
 ه التعزيرَ ويستحق صاحبُ  ،فهذا السب حرام، بالبخل أو اْلنب أو قلة العلم أو عدم الزهد

 (.584ص   :564ص   الصارم املسلول لبن تيمية)؛ والتأديب

 



 

 شبهات حول الصحابة والرد عليها

 :معنى الشبهة
 :الشبهة في اللغة

لسان )؛ وشبهات، هبَ شُ : ومجع الشبهة ،إذا اختلط: اشتبه األمر عليه: يقال ،الختالط: الشبهة
 (.1162ص   2ج   جممع اللغة العربية(؛ )2181ص   8ج   العرب لبن منظور

 :الشبهة ِف الشرع
ص   1ج   املعجم الوسيط؛ )وحق هو أم باطل، رى أحالل هو أم حرامفال يد، ما اختلط أمره

841.) 
فأما أولياء اهلل فضياؤهم فيها  ،ألهنا تشبه احلق ؛مسيت الشبهة شبهةً : قال علي بن أيب طالب

شرح هنج ؛ )دليلهم العمىو  ،أما أعداء اهلل فدعاؤهم فيها الضاللو  ،ودليلهم مست اهلدى ،اليقني
 (.614 ص  1ج   البالغة

 
 :التحذير من اتباع الشبهات

:  :القرآن الكريم أوًلا
ُه   َو الَّ   ِذي أَنْ    َزَل َعَلْي   َك اْلِكتَ   اَب ِمْن   ُه آيَ   اٌت حُمَْكَم   اٌت ُه   نَّ أُم  اْلِكتَ   اِب َوُأَخ   ُر } :يق   ول اهلل تع   اىل

نَ  ِة َوابِْتغَ  اَء تَْأِويلِ  ِه َوَم  ا يَ ْعلَ  ُم ُمَتَش  اهِبَاٌت فََأمَّ  ا الَّ  ِذيَن ِف قُ لُ  وهِبِْم زَيْ  ٌغ فَ َيتَِّبُع  وَن َم  ا َتَش  ابَ  َه ِمْن  ُه ابِْتغَ  اَء اْلِفت ْ
 {ِإلَّ أُولُ و اأْلَْلبَ ابِ تَْأِويَلُه ِإلَّ اللَُّه َوالرَّاِس ُخوَن ِف اْلِعْل ِم يَ ُقولُ وَن آَمنَّ ا بِ ِه ُك ل  ِم ْن ِعْن ِد رَب ِّنَ ا َوَم ا يَ ذَّكَُّر 

 .[4]آل عمران: 
 

 :السنة ثانياا:
إن )) :يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت رسول اهلل: قال، روى الشيخان عن النعمان بن بشري  

فمن اتقى الشبهات  ؛وبينهما مشتبهات ل يعلمهن كثري من الناس، وإن احلرام بنيِّ ، احلالل بنيِّ 
ك أن يوش كالراعي يرعى حول احلمى،  ومن وقع ِف الشبهات وقع ِف احلرام، رضهوعِ  استربأ لدينه

 حتإذا صلَ ، أل وإن ِف اْلسد مضغةً ، أل وإن محى اهلل حمارمه، ك  مًحىأل وإن لكل ملِ ، يرتع فيه

 



 

 /52: البخاري: حديث؛ )((أل وهي القلب، فسد اْلسد كله وإذا فسدت، صلح اْلسد كله
 (.1588: مسلم: حديث

 
 :أقوال العلماء في الشبهات

هي ما يشتبه فيها احلق  ه اليت يضل هبا بعض الناسبَ الش  : (رمحه اهلل) ( قال اإلمام ابن تيمية1)
ومن أويت العلم بالفصل بني هذا وهذا مل يشتبه عليه احلق ، حَّت يشتبه على بعض الناس، بالباطل
 (.116 :ص  التدمرية لبن تيمية؛ )بالباطل

إل إذا انكشف ا ليس لك أن تظن باملسلم شرًّ : رمحه اهلل() ( قال اإلمام ابن قدامة املقدسي2)
ألنك لو   ؛اكنت معذورً ،  فإن أخربك بذلك عدل فمال قلبك إىل تصديقه، أمر ل حيتمل التأويل

ينبغي أن ، فال ينبغي أن حتسن الظن بواحد  وتسيئه بآخر، كذبته كنت قد أسأت الظن باملخرب 
 قدامة املقدسيخمتصر منهاج القاصدين   لبن  ؛(فتتطرق التهم، تبحث هل بينهما عداوة وحسد

 (.289ص  
الشبهة إذا كانت واضحة البطالن ل عذر : رمحه اهلل() لوهابعبدا( قال اإلمام حممد بن 9)

ص   ٤ج   لوهابعبدامؤلفات الشيخ حممد ؛ )للزمان فإن اخلوض معه ِف إبطاهلا تضييعٌ  ؛لصاحبها
89.) 

 



 

 شبهات عامة حول الصحابة

 :الشبهة األولى
، ِف خطبة اْلمعة صلى اهلل عليه وسلم وا عن رسول اهللالصحابة انفض  "أكثر : قال الطاعنون

 ".وذلك دليل على عدم الديانة ؛واشتغلوا بالتجارة ،وذهبوا إىل اإلبل اليت جاءت من الشام
 

 الرد على هذه الشبهة:
إذ  صلى اهلل عليه وسلم بينما َنن نصلي مع النيب: "قال، هللعبداروى الشيخان عن جابر بن 

إل اثنا عشر  صلى اهلل عليه وسلم حَّت ما بقي مع النيب ،فالتفتوا إليها، حتمل طعاًما ريٌ قبلت عِ أ
َها َوتَ رَُكوَك قَاِئًما} :فنزلت هذه اآلية، رجاًل  ؛ "[11]اْلمعة:  {َوِإَذا رَأَْوا َِتَارًَة أَْو هَلًْوا انْ َفض وا إِلَي ْ

 (.869: مسلم: حديث /896: البخاري: حديث)
واقفني على  ،ِف ذلك الوقت، ومل يكن الصحابة، القصة إمنا وقعت ِف بدء زمن اهلجرة هذه

وظنوا أن لو ذهبت اإلبل يزيد الغالء ، وكان للناس مزيد رغبة ِف الغلة، اآلداب الشرعية كما ينبغي
ى صل كانوا قائمني عنده  - كأيب بكر وعمر  - بل كبار الصحابة، ومل خيرجوا مجيعهم، ويعم البالء

؛ اأيضً  صلى اهلل عليه وسلم ومل يعاتبهم النيب، ولذا مل يوعدهم اهلل تعاىل بعذاب ؛اهلل عليه وسلم
 (.241: 242ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية للدهلوي)
 

 :الشبهة الثانية
حَّت تركوه بعد قتله ثالثة  ،وا منهؤ وترب ، كان الصحابة كلهم راضني بقتل عثمان: "قال الطاعنون

 ". دفنأيام بال
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 سبحانك هذا هبتان عظيم!
يقة عائشة ومعاوية وعمرو بن العاص رضي اهلل عنهم قد طالبوا دِّ الصِّ و  إن طلحة والزبري أوًل:
 .صاص من قتلة عثمانبالقِ 

 



 

حَّت استأذنوا منه ِف  ،ِف دفع البلوى عنه اثبت ِف التاريخ أن الصحابة كلهم مل يدخروا جهدً  ثانًيا:
 .فلم يأذن هلم ،رينقتال احملاصِ 

 .كنا أنصار اهلل مرتني  إن شئتَ : وقال شباهبم له بن ثابت األنصارَ  جاء زيدُ  ثالثًا:
واستأذنه ، نوا سيوفناإن الذين خرجوا عليك قد أمِ : هلل بن عمر مع املهاجرين وقالعبداجاء  رابًعا:

هلل بن عامر عبداهلل بن الزبري و عبداو  هلل بن عمرعبداو  سن واحلسنيوكان احل ،له يأذنفلم  ،لقتاهلم
وكانوا يدافعون عنه كلما هجم عليه أهل  ،وغريهم من الصحابة معه ِف دار وأبو هريرة بن ربيعة

 .بقتاهلم ومل يأذن هلم ول ألحد   ،البغي والعدوان
خمتصر التحفة الثىن ؛ )ومل يؤخروه ودفنوه لياًل  ،شيع جنازته مجاعة من الصحابة والتابعني خامًسا:

 (.266: 264ص   عشرية للدهلوي
 

 :سؤال هام
 ؟صلى اهلل عليه وسلم وفيها مجاعة من كبار أصحاب النيب كيف قتل املتمردون عثمان باملدينة

 :هذا السؤال من ع دة وجوه ناإلجابة ع
 ؛ج يبل   غ إىل قت  ل عثم   انمل يك  ن يظ   ن أن أم  ر اخل  وار  -كله  م  أو -الكث  ري م  ن الص   حابة األول: 

أو  ،أو يس لم إل يهم م روان ب ن احلك م، إم ا أن يع زل نفس ه: ألهنم طلبوا من عثمان أحد أم ور ثالث ة
ويس رتيح م ن ه ذه الض ائقة ، أو أن يع زل نفس ه، فكان اخلوارج يرحب ون أن يس لم هل م م روان ،يقتلوه

 .ن عليهوأما القتل فما كان يظن أحد أن هؤلء اخلوارج جيرتئو ، الشديدة
ع زم عثم ان عل ى  ،ولكن ملا وقع التض ييق الش ديد، عوا دون عثمان أشد ِمانعةالصحابة مانَ الثاني: 

وم ع ذل ك  ،ف تمكن أولئ ك اخل وارج ِم ا أرادوا ،ففعل وا ،يغم دوا أس لحتهمو  ،الناس أن يكف وا أي ديهم
 .ل عثمانقتَ ما ظن أحد من الناس أن يُ 

وع  دم جم  يء اْلي  و  م  ن  ،م  ن أه  ل املدين  ة ِف أي  ام احل  ج كث  ري  يب  ةه  ؤلء اخل  وارج اغتنم  وا غَ الثالثثث: 
 .رضي اهلل عنهفصنعوا ما صنعوا من قتل عثمان ، عثمان فاق لنصرةاآل

ورِب  ا مل يك  ن ِف أه  ل املدين  ة ه  ذا الع  دد م  ن ، م  ن ألف  ي مقات  ل اه  ؤلء اخل  وارج ك  انوا قريبً  الرابثثع: 
ومع هذا كان كثري م ن الص حابة ق د ، يم ِف كل جهةاألقالوِف  ألن الناس كانوا ِف الثغور؛ املقاتلني

واخل وارج ، إل ومع ه الس يف يءوكان من حيضر منهم املسجد ل جي، اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوهتم
ولك   ن  ،ورِب   ا أرادوا ص   رفهم ع   ن عثم   ان ح   َّت تص   ل اْلي   و  م   ن األمص   ار، حم   دقون ب   دار عثم   ان

 



 

ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )صول هذه اْليو روا دار عثمان وقتلوه قبل و اخلوارج قد تسوَّ 
214 :216.) 

 
 الشبهة الثالثة:
والفرار من الزحف من ، ننيد وحُ حُ من الزحف ِف غزويت أُ  "كثري من الصحابة فرَّ  :قال الطاعنون
 ".أكرب الكبائر

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 .كان قبل النهي عن الفرار من املعارك  دحُ فرار الصحابة يوم غزوة أُ  أوًل:
ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا } :بدليل قوله تعاىل ؛عنه فهو معفو  ؛ لو افرتضنا أن الفرار كان بعد النهي ثانًيا:

َا اْستَ َزهلَُُّم الشَّْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا ا ُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَْْمَعاِن ِإمنَّ للَُّه َعن ْ
 .[155]آل عمران:  {َحِليمٌ 
ومل يصر عليه أولئك ، عليه امعاتبً  افإنه كان فرارً ، ننيلو كان الصحابة قد فروا يوم غزوة حُ  ثالثًا:

َن َكِثريَة  َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه ِف َمَواطِ } :بدليل قوله تعاىل ؛بل عادوا وانتصروا على أعدائهم، املخلصون
ْت مُثَّ َولَّْيُتْم َويَ ْوَم ُحنَ نْي  ِإْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْ رَُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض ِبَا َرُحبَ 

َل ُجُنوًدا ملَْ تَ َرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن  ُمْدِبرِيَن * مُثَّ أَنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْ زَ 
ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية للدهلوي؛ )[26، 25]التوبة:  {َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِينَ 

248 :249.) 
 

 الشبهة الرابعة:
َّت ح، ناس من أصحايب احلوضَ  عليَّ  نَّ لريدَ وسلم: ))صلى اهلل عليه  قال النيب: قال الطاعنون
 ) فيقول، أصحايب: فأقول، دوا(بعِ أُ ) جوا دوينلِ عرفتهم اختُ 

َ
ل تدري ما أحدثوا : ك(لَ أي امل

 .((بعدك

 



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

صلى اهلل عليه املتبعني له ، صلى اهلل عليه وسلم قد يكون املراد باألصحاب مجيع املؤمنني به أوًل:
أصحاب  :وملقلدي الشافعي ،أصحاب أيب حنيفة :دي أيب حنيفةوهذا كما يقال ملقل، وسلم

ِف  :وكذا يقول الرجل للماضني املوافقني له، وإن مل يكن هناك رؤية واجتماع ...وهكذا ،الشافعي
هلم مع عدم  صلى اهلل عليه وسلم ومعرفته، مع أن بينه وبينهم عدة من السنني، مذهب أصحابنا

فقد جاء ِف اخلرب أن عصاة هذه األمة يتازون يوم  ؛تلوح عليهم رؤيتهم ِف الدنيا بسبب أمارات
وجذهبم إىل ذات الشمال  ، كما أن طائعيهم يتازون عن طائعي غريهم  ،القيامة من عصاة غريهم

 .ا على معاصيهما هلم وعقابً كان تأديبً 
مث ارتدوا  ، حياتهِف صلى اهلل عليه وسلمقد يكون املقصود هبم األعراب الذين آمنوا بالنيب  ثانًيا:

 .رضي اهلل عنه يقدِّ وحارهبم أبو بكر الصِّ ، بعد موته
قال ؛ يعرفهم صلى اهلل عليه وسلم الذين مل يكن النيب، نيقد يكون املقصود هبم املنافق ثالثًا:

ُم إِنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعلَ } :سبحانه
ْعَمُلوَن * َذِلَك اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن * اَّتََُّذوا أَْيَانَ ُهْم ُجنًَّة َفَصد وا َعْن َسِبيِل اللَِّه إِن َُّهْم َساَء َما َكانُوا ي َ 

ُهْم َل يَ ْفَقُهوَن * َوِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن بِأَن َُّهْم آَمُنوا مُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِْم ف َ 
ُهْم قَاتَ َلُهُم يَ ُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْوهلِِْم َكأَن َُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحة  َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدو  فَاْحَذرْ 

 .[8 - 1ون: ]املنافق {اللَُّه َأىنَّ يُ ْؤَفُكونَ 
َوِمَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الن َِّفاِق َل تَ ْعَلُمُهْم } :وقال تعاىل

بُ ُهْم َمرَّتَ نْيِ مُثَّ يُ َرد وَن ِإىَل َعَذاب  َعِظيم    .[111]التوبة:  {ََنُْن نَ ْعَلُمُهْم َسنُ َعذِّ
كل من عا  وصحب : أي ؛قد يكون املراد بكلمة أصحايب املعىن العام لكلمة الصحبة :رابًعا

فال يدخلون حتت املعىن ، صلى اهلل عليه وسلم ولو مل يؤمن به، باملدينة صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 (.242: 249ص   الثىن عشرية للدهلوي ةخمتصر التحف؛ )الشرعي لكلمة صحايب

أي ضرب( رجل ) كنا ِف غزاة  فكسع: قال، هلل رضي اهلل عنهماعبدابن  عن جابر روى البخاري
، يا للمهاجرين: وقال املهاجري، يا لألنصار: فقال األنصاري، رجاًل من األنصار من املهاجرين

يا رسول : قالوا ،((؟!ما بال دعوى اْلاهلية)) :فقال صلى اهلل عليه وسلم فسمع ذلك رسول اهلل
فسمع بذلك  ،((نةفإهنا منتِ  ؛دعوها)) :فقال، ملهاجرين رجاًل من األنصاركسع رجل من ا،  اهلل

 فبلغ النيب، أما واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، فعلوها: فقال، هلل بن أيبعبدا

 



 

 فقال النيب، دعين أضرب عنق هذا املنافق ،يا رسول اهلل: فقام عمر فقال ،صلى اهلل عليه وسلم
: البخاري: حديث(؛ )(ل يتحدث الناس أن حممًدا يقتل أصحابه، دعه)) :اهلل عليه وسلم صلى

8815.) 
زعيم املنافقني( من ) سلولَ  بنَ ا هلل بن أيبي عبدا صلى اهلل عليه وسلم ِف هذا احلديث جعل النيب

 .بناًء على معىن كلمة الصحبة ِف اللغة العربية ،أصحابه
أهنم مل يرتدوا  صلى اهلل عليه وسلم لظنه ؛أصحايب()  عليه وسلمصلى اهللقال النيب  خامًسا:

 .((ل تدري ما أحدثوا بعدك)): كويؤيد ذلك قول امللَ ، بعده
لريدن علي ناس من وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  عن النيب، روى الشيخان عن أنس بن مالك  

ل : أي امللك() فيقول، صحايبأ: فأقول، أبعدوا() جوا دوينلِ حَّت عرفتهم اختُ ، أصحايب احلوض
 (.2918مسلم: حديث /6582: ((؛ )البخاري: حديثتدري ما أحدثوا بعدك

 .من آثار الوضوء :أي ؛أعرفهم() :صلى اهلل عليه وسلمقول النيب  سادًسا:
الس الم عل يكم )) :أت ى املق ربة فق ال ص لى اهلل علي ه وس لمأن رس ول اهلل  :روى مسلم عن أيب هري رة

أولس   نا  :ق   الوا ((،ا ق   د رأين   ا إخوانن   اأنَّ    وددتُ  ،وإن   ا إن ش   اء اهلل بك   م لحق   ون ،ؤمننيدار ق   وم  م   
كي ف تع رف   :فق الوا ((،وإخواننا ال ذين مل ي أتوا بع دُ  ،أنتم أصحايب)) :قال ؟!إخوانك يا رسول اهلل

 أرأي  ت ل  و أن رج  اًل ل  ه خي  ل غ  ر حمجل  ة ب  ني)) :فق  ال ؟م  ن أمت  ك ي  ا رس  ول اهلل بع  دُ  م  ن مل ي  أتِ 
ا ف  إهنم ي  أتون غ  رًّ )) :ق  ال ،بل  ى ي  ا رس  ول اهلل :ق  الوا ؟!((،أل يع  رف خيل  ه ،م  ْه  ه  م  ب ُ خي  ل  دُ  يْ ظه  رَ 

رج  ال ع  ن حوض  ي كم  ا ي  ذاد البع  ري  نَّ ذادَ أل ليُ   ،طهم عل  ى احل  وضوأن  ا ف  رَ  ،حمجل  ني م  ن الوض  وء
 مس لم: ح ديث؛ )((سحًقا س حًقا :فأقول ،إهنم قد بدلوا بعدك :فيقال ،مَّ أل هلُ  :أناديهم ،الضال
298.) 

 
 الشبهة الخامسة:

حُمَمٌَّد َرُسوُل } :وذلك بدليل قوله سبحانه ؛""إن اهلل تعاىل مل يدح مجيع الصحابة: يقول الطاعنون
نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ  ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نِْيِل َكَزرْع  أَ  ْخرََج َشْطأَُه ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الس ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِف الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِف اإْلِ
اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الز رَّاَع لَِيِغيَظ هِبِمُ 

ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما  .[28]الفتح:  {الصَّاحِلَاِت ِمن ْ
 الرد على هذه الشبهة:

 



 

 :الرد من عدة وجوه
ُهمْ }: ن" ِف قوله"مِ  ليست: رمحه اهلل() قال اإلمام القرطيب أوًل: وم  لق ضةً مبعِّ  [28]الفتح:  {ِمن ْ

فَاْجَتِنُبوا } :مثل قوله تعاىل، جنس الصحابة :أي؛ ولكنها عامة جمنسة، من الصحابة دون قوم  
بل ، ول يعين اهلل تعاىل أن نتنب بعض األوثان ونرتك بعضها [،91]احلج:  {الرِّْجَس ِمَن اأْلَْوثَانِ 
، وشرب اخلمر والكذبوالربا  امنها الزن، ألن الرجس يقع على أجناس  شَّت ؛نتنب كل األوثان

 .يعين جنس الصحابة، من هذا اْلنس :أي ؛منهم() وكذا ،من( يفيد هبا اْلنس) فأدخل سبحانه
ودليل هذا  ؛واملعىن وعدهم اهلل كلهم مغفرًة وأجرًا عظيًما، من( مؤكدة للكالم) قد تكون ثانًيا:

 {مْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َوَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإلَّ َخَسارًاَونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَ } :قوله سبحانه
ا به وليس الشفاء خمتصًّ ، شفيحرف  منه يَ  ألن كلَّ  ؛وننزل القرآن شفاءً  :معناه [،82]اإلسراء: 

 .بعضه دون بعض  
،  هلمبوعد املغفرة تفضياًل  صلى اهلل عليه وسلم قد خيصص اهلل تعاىل أصحاب نبينا حممد   ثالثًا:

 (.282: 289ص   16ج   تفسري القرطيب)؛ وإن وعد اهلل مجيع املؤمنني املغفرة
 

 :الشبهة السادسة
 ".وأغضبوه ِف صلح احلديبية صلى اهلل عليه وسلم "اعرتض الصحابة على النيب: قال الطاعنون

 
 الرد على هذه الشبهة:

فلما فرغ من قضية : قال ية(وهو يتحدث عن صلح احلديب) روى البخاري عن املسور بن خمرمة
فواهلل : قال، ((مث احلقوا ،قوموا فاَنروا)) :ألصحابه صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل، الكتاب

، سلمة دخل على أمِّ  ،فلما مل يقم منهم أحدٌ ، حَّت قال ذلك ثالث مرات   ،ما قام منهم رجل
اخرج مث ل تكلم أحًدا  ؟!أحتب ذلك ،اهلل يا نيبَّ : فقالت أم سلمة، فذكر هلا ما لقي من الناس

فخرج فلم يكلم أحًدا منهم حَّت فعل ، وتدعو حالقك فيحلقك، كنَ دْ حَّت تنحر بُ ، منهم كلمةً 
 ،وجعل بعضهم حيلق بعًضا ،فنحروا، فلما رأوا ذلك قاموا، ودعا حالقه فحلقه، نهدْ َنر بُ  ؛ذلك

 (.2491: البخاري: حديث؛ )احَّت كاد بعضهم يقتل بعًضا غمًّ 
 

 



 

 :الرد من عدة وجوه
لحتمال أن يكون األمر بذلك  ؛صلى اهلل عليه وسلم توقف الصحابة عن تنفيذ أمر النيب أوًل:

 .لالستحباب( :أي) ؛للندب
أو َّتصيصه باإلذن بدخوهلم  ،كان الصحابة يرجون نزول الوحي بإبطال الصلح املذكور ثانًيا:

 .ألنه كان زمان وقوع النسخ ؛كوسوغ هلم ذل ،مكة ذلك العام إلمتام نسكهم
حيتمل أن يكون الصحابة قد أهلتم صورة احلال فاستغرقوا ِف الفكر ملا حلقهم من الذل عند  ثالثًا:

 .أنفسهم مع ظهور قوهتم واقتدارهم ِف اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة
لعتقادهم أن األمر املطلق ل يقتضي  ؛لمصلى اهلل عليه وس ر الصحابة المتثال ألمر النيبأخَّ 

 .الفور
بعد  تأكدوا أنه مل يبقَ ، قد َنر هديه وحلق رأسه صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى الصحابة النيب رابًعا:

صلى اهلل عليه وسلم؛  فبادروا إىل فعل ما أمرهم به النيب، وأن األمر للوجوب، ذلك غاية تنتظر
 (.818ص   5ج   ينفتح الباري لبن حجر العسقال)
 

 :الشبهة السابعة
يتصارعون من أجل السلطة والوصول  صلى اهلل عليه وسلم"كان أصحاب النيب : قال الطاعنون

 ".إىل اخلالفة
 الرد على هذه الشبهة:

 .صلى اهلل عليه وسلمعلى مجيع أصحاب النيب  ! هذا هبتان عظيماهلل سبحان
 :الرد من عدة وجوه

يوم  رضي اهلل عنه على خالفة أيب بكر الصديق، املهاجرون واألنصار، أمجع الصحابة أوًل:
فلما كان ، الثاين عشر من ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة ِف سقيفة بين ساعدة، الثنني

 .ليبني للناس املنهج الذي سوف يسري عليه ِف خالفته جلس على املنرب، من الغد
مث  ،فحمد اهلل وأثىن عليه ،خطب الناس ،ملا ويل أبو بكر  : قال عن الزبري بن العوام روى ابن سعد  

صلى اهلل  النيب   ولكن نزل القرآن وسنَّ  ،قد وليت أمركم ولست خبريكم :أما بعد أيها الناس: قال
وأن ، وأن أمحق احلمق الفجور ،س التقوىيْ اعلموا أن أكيس الكَ ، نامْ نا فعلِ مَ السنن فعلَّ  عليه وسلم

أيها ، وأن أضعفكم عندي القوي حَّت آخذ منه احلق ،الضعيف حَّت آخذ له حبقه أقواكم عندي

 



 

الطبقات لبن ؛ )وإن زغت فقوموين ،فأعينوين فإن أحسنتُ ، إمنا أنا متبع ولست ِببتدع   ،الناس
 (.196ص   9ج   سعد
ة على فأمجع الصحاب، أمر اخلالفة شورى بني الصحابة رضي اهلل عنه ترك عمر بن اخلطاب ثانًيا:

 .رضي اهلل عنه خالفة عثمان بن عفان
قالوا لعمر بن : وهو يتحدث عن مقتل عمر() قال، روى ابن أيب شيبة عن عمرو بن ميمون  

ل أجد أحًدا أحق هبذا األمر من هؤلء النفر الذين : فقال، استخلف: اخلطاب حني حضره املوت
فسمى ، فأيهم استخلفوا فهو اخلليفة بعدي، وهو عنهم راض   صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهللتوِفِّ 
وإل فأيهم ، فإن أصابت سعًدا فذلك، لرمحن بن عوف  وسعًداعبداا وعثمان وطلحة والزبري و عليًّ 
هلل بن عمر يشاور اعبدَ وجعل : قال، فإين مل أنزعه عن عجز  ول خيانة   ؛به نْ ف فليستعِ خلِ استُ 

اجعلوا أمركم إىل : لرمحن بن عوف  عبداعوا قال فلما اجتم: قال، معهم وليس له من األمر شيء
وجعل سعد أمره إىل ، أمره إىل عثمان وجعل طلحةُ  ،فجعل الزبري أمره إىل عليي : قال، ثالثة نفر  

أيكم يتربأ : لرمحنعبدافقال : قال، فأمتروا أولئك الثالثة حني جعل األمر إليهم: قال، لرمحنعبدا
فأسكت  ؟عن أفضلكم وخريكم للمسلمني اهلل علي أل آلوَ  ولكم، وجيعل األمر إيل ،من األمر
فواهلل ل آلو عن أفضلكم  ؛وأنا أخرج منها إيل َتعالنه: لرمحنعبدا فقال، وعثمان علي   الشيخانِ 

صلى اهلل عليه  إن لك من القرابة من رسول اهلل: فخال بعلي فقال، نعم: قالوا ؟وخريكم للمسلمني
، ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن، يك لئن استخلفت لتعدلنويل اهلل عل، والقدم وسلم
 طْ بسُ ا، يا عثمان: مث قال، نعم: فقال له عثمان، وخال بعثمان فقال مثل ذلك: قال، نعم: فقال
: حديث 895ص   4ج   بن أيب شيبةامصنف ؛ )والناس فبسط يده فبايعه وبايعه علي  ، يدك

94158.) 
 

 .رضي اهلل عنه خالفة علي بن أيب طالب أمجع الصحابة على ثالثًا:
، فقام فدخل منزله ،رضي اهلل عنه كنت مع أيب حني قتل عثمان: قال، ( حممد بن احلنفية1)

ول بد للناس من ، إن هذا الرجل قد قتل: فقالوا، صلى اهلل عليه وسلم فأتاه أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل ول أقرب من رسول اهلل ، أقدم سابقةل ، ول ند اليوم أحًدا أحق هبذا األمر منك، إمام  

واهلل ما َنن ، ل: فقالوا، فإين أكون وزيرًا خري من أن أكون أمريًا ؛ل تفعلوا: فقال عليه وسلم،
ول تكون إل عن رضا ، افإن بيعيت ل تكون خفيً  ؛ففي املسجد: قال، بفاعلني حَّت نبايعك

وأىب هو ، كرهت أن يأيت املسجد خمافة أن يشغب عليهفلقد  : هلل بن عباس  عبدافقال ، املسلمني

 



 

 8ج   تاريخ الطربي؛ )مث بايعه الناس، عوهفلما دخل دخل املهاجرون واألنصار فبايَ ، إل املسجد
 (.824ص  

واجتمع املهاجرون ، كنت باملدينة حني قتل عثمان رضي اهلل عنه: ( قال أبو بشري  العابدي2)
ل حاجة يل ِف : فقال، هلم نبايعك، يا أبا حسن  : ا فقالوافأتوا عليًّ ، ريفيهم طلحة والزب، واألنصار

: قال، ما خنتار غريك: فقالوا ،فاختاروا واهلل، فمن اخرتمت فقد رضيت به ،أنا معكم، أمركم
إنه ل يصلح : فقالوا له، مث أتوه ِف آخر ذلك، تل عثمان رضي اهلل عنه مرارًافاختلفوا إليه بعدما قُ 

إن  ،وإين قائل لكم قولً ، وأتيتم إيل إنكم قد اختلفتم: فقال هلم، وقد طال األمر، إل بإمرة  الناس 
فجاء ، من شيء  قبلناه إن شاء اهلل ما قلتَ : قالوا ،وإل فال حاجة يل فيه، قبلتموه قبلت أمركم

، أكون عليكم فأبيتم إل أن، قد كنت كارًها ألمركم ينإ: فقال، فاجتمع الناس إليه، فصعد املنرب
أل وإنه ليس يل أن آخذ منه درمهًا ، إل أن مفاتيح مالكم معي، أل وإنه ليس يل أمر دونكم

 8ج   تاريخ الطربي؛ )مث بايعهم على ذلك، اللهم اشهد عليهم: قال، نعم: رضيتم؟ قالوا، دونكم
 (.824: 828ص  

فقال ، ك يا طلحة ألبايعكابسط يد: ا جاء فقال لطلحةإن عليًّ : ( قال حممد بن سريين9)
 تاريخ الطربي؛ )فبسط علي يده فبايعه: قال، فابسط يدك، وأنت أمري املؤمنني، أنت أحق: طلحه

 (.898ص   8ج  
 .خبالفة علي بن أيب طالب ا( معاوية بن أيب سفيان كان معرتفً 8)

ل : فقال معاوية ت مثله؟أم أن، اأنت تنازع عليًّ : وقالوا، جاء أبو مسلم  اخلولين وأناس إىل معاوية
، اتل مظلومً ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُ ، وأحق باألمر مين، إين ألعلم أنه أفضل مين، واهلل

، افأتوا عليًّ ، وأسلم له، عثمان قتلةَ  إيلَّ  فليدفع، فقولوا له، توهأف، والطالب بدمه، وأنا ابن عمه
 (.181ص   9ج   هيبسري أعالم النبالء للذ؛ )فلم يدفعهم إليه، فكلموه

 
كفيلة وحدها للرد  صلى اهلل عليه وسلم إن تزكية اهلل تعاىل ومدحه ْلميع أصحاب نبينا رابًعا:

 .على هذا الطعن
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َس ِبيِل اللَّ ِه َوالَّ ِذيَن آَوْوا َوَنَص ُروا أُولَئِ َك ُه ُم } :( قال اهلل تعاىل1)

 .[48]األنفال:  {ْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرميٌ اْلمُ 

 



 

َلِك   ِن الرَُّس   وُل َوالَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َمَع   ُه َجاَه   ُدوا بِ   َأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِس   ِهْم َوأُولَئِ   َك هَلُ   ُم } :( وق   ال س   بحانه2)
رَاُت َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * أََعدَّ اللَّ ُه هَلُ  ْم َجنَّ ات  ََتْ رِي ِم ْن حَتِْتَه ا اأْلَنْ َه اُر َخالِ ِديَن ِفيَه ا َذلِ َك اخْلَي ْ

 .[88، 88]التوبة:  {اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
َوالسَّ  اِبُقوَن اأْلَوَّلُ  وَن ِم  َن اْلُمَه  اِجرِيَن َواأْلَْنَص  اِر َوالَّ  ِذيَن ات َّبَ ُع  وُهْم بِِإْحَس  ان  َرِض  َي } :( وق  ال تع  اىل9)

 {ِظ يمُ ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات  ََتْرِي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخالِ ِديَن ِفيَه ا أَبَ ًدا َذلِ َك اْلَف ْوُز اْلعَ اللَُّه َعن ْ 
 .[111]التوبة: 

ِنت ْم َوَلِكنَّ اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِف َكِثري  ِمَن اأْلَْمِر َلعَ } :( وقال جل شأنه8)
يَاَن َوزَي ََّنُه ِف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَئِ   {َك ُه ُم الرَّاِش ُدونَ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ

 [.4]احلجرات: 
اْلَف  ْتِح َوقَاتَ  َل أُولَئِ  َك أَْعظَ  ُم َدَرَج  ًة ِم  َن َل َيْس  َتِوي ِم  ْنُكْم َم  ْن أَنْ َف  َق ِم  ْن قَ ْب  ِل } :( وق  ال س  بحانه5)

 .[11]احلديد:  {الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكالًّ َوَعَد اللَُّه احلُْْسىَن َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 
 

 الشبهة الثامنة:
أمية عند مبايعة عثمان بن عفان  ينوب "وقعت مشاجرة بني الصحابة من بين هاشم: قال الطاعنون
 ".على اخلالفة

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهين

 .إن كنتم صادقني ،هلذا الكالم اصحيحً  انريد إسنادً  :نقول هلؤلء الطاعنني أوًل:
لقد ، كانت عالقة طيبة قبل اإلسالم وبعده أثبت التاريخ أن العالقة بني بين هاشم وبين أمية ثانًيا:
فهم من أقرب الناس فيما  ؛ت عالقة بين أمية مع بين هاشم عالقة أبناء العمومة واإلخوانكان

فبنو أمية وبنو هاشم   ؛ويتقامسون اهلموم واآللم واألحزان، يتبادلون احلب والتقدير والحرتام، بينهم
، سالموأغصان شجرة واحدة قبل اإلسالم وبعد اإل، واحد دي وأحفاد جَ ، واحد كلهم أبناء أب  

وأخذوا الثمار من دين اهلل احلنيف الذي جاء ، واحد ا من عني واحدة ومنبع صاف  وْ وكلهم استقَ 
ولقد كان بني أيب سفيان ، خامت األنبياء واملرسلني، املريب، املعلم، به رسول اهلل الصادق األمني

فلقد  ؛م وبعدهكما كانت بينهم املصاهرات قبل اإلسال،  وبني العباس صداقة يضرب هبا األمثال
بناته الثالث من األربعة من بين أمية؛ من أيب العاص بن  صلى اهلل عليه وسلم زوج رسول اهلل

وهو مع ذلك ابن بنت ، ومن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية، وهو من بين أمية ،الربيع

 



 

هلل عبداة والسالم اليت ولدت مع والد رسول اهلل عليه الصال ،صلى اهلل عليه وسلم عمة رسول اهلل
وأمها أم حكيم  ،أم عثمان يوه ،ملطلب توءمني أروى بنت كريز بن حبيب بن عبدشسعبدابن 
 ولقد تزوج بعد عثمان بن عفان، صلى اهلل عليه وسلمملطلب عمة النيب عبداالبيضاء بنت  يوه

 هلل بن جعفراعبدوكانت عنده أم كلثوم بنت ، ه أبان بن عثمانمن بين هاشم ابنُ  رضي اهلل عنه
وبنت احلسني سكينة كانت ، يوحفيدة عل، رضي اهلل عنهما يي الطيار( بن أيب طالب شقيق عل)

الثانية  يوحفيدة عل، رضي اهلل عنهم أمجعني، متزوجة من حفيد عثمان زيد بن عمرو بن عثمان
بن عثمان هلل بن عمرو عبداحممد بن ، وابنة احلسني فاطمة كانت متزوجة من حفيد عثمان اآلخر

وكانت أم حبيبة بنت أيب سفيان سيد بين أمية متزوجة من سيد بين هاشم وسيد ولد ، بن عفان
كما أن هند بنت أيب سفيان كانت متزوجة من ،  كما هو معروف  ،آدم رسول اهلل الصادق األمني

طالب علي بن أيب ؛ )فولدت له ابنه حممًدا ،ملطلب بن هاشمعبدااحلارث بن نوفل بن احلارث بن 
 (.154: 158ص     لعلي حممد الصاليب

 
 الشبهة التاسعة:

التقى : حدثين أبو جناب الكليب قال: قال أبو خمنف: قال ابن جرير الطربي: "قال الطاعنون
: قال ما رأيك؟: فقال عمرو أليب موسى، عمرو بن العاص وأبو موسى األشعري بدومة اْلندل

فيختار املسلمون ألنفسهم من ، مر شورى بني املسلمنيونعل األ، رأيي أن خنلع هذين الرجلني
، يا أبا موسى: فقال، فأقبال إىل الناس وهم جمتمعون، فإن الرأي ما رأيت: فقال له عمرو ،أحبوا

قد اتفق على  إن رأيي ورأي عمرو: فتكلم أبو موسى فقال، هم بأن رأينا قد اجتمع واتفقمْ أعلِ 
تقدم ، يا أبا موسى، صدق وبر: فقال عمرو ،أمر هذه األمةأمر نرجو أن يصلح اهلل عز وجل به 

إنا قد نظرنا ِف أمر ، أيها الناس: مث قال ،م أبو موسى فحمد اهلل عز وجل وأثىن عليهفتقدَّ ، فتكلم
وهو أن ، لشعثها من أمر قد أمجع رأيي ورأي عمرو عليه ول أملَّ ، أصلح ألمرها هذه األمة فلم نرَ 

وإين قد خلعت ، وتستقبل هذه األمة هذا األمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم، ةا ومعاويخنلع عليًّ 
مث تنحى وأقبل عمرو بن ، وا عليكم من رأيتموه هلذا األمر أهالً وول  ، لوا أمركمفاستقبِ ، ا ومعاويةعليًّ 

 وأنا، إن هذا قد قال ما مسعتم وخلع صاحبه: وقال ،فحمد اهلل وأثىن عليه، العاص فقام مقامه
وأحق ، والطالب بدمه ،عثمان بن عفان فإنه ويل   ؛وأثبت صاحيب معاوية، أخلع صاحبه كما خلعه

 ،غدرت وفجرت! إمنا مثلك كمثل الكلب، لك ل وفقك اهلل ما: فقال أبو موسى ،الناس ِبقامه
ومحل  ،اإمنا مثلك كمثل احلمار حيمل أسفارً : قال عمرو، إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث

 



 

وقام ، لعمرو فضربه بالسوط ابنٌ  ومحل على شريح  ، على عمرو فضربه بالسوط ئ  يح بن هانشر 
 (.68: 41ص   5ج   تاريخ الطربي)؛ الناس فحجزوا بينهم

 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
لوط  :أبو خمنف: رمحه اهلل() ال اإلمام ابن حجر العسقالينق: هذه رواية ل تقوم هبا حجة أوًل:

، ضعيف :وقال الدارقطين ،تركه أبو حامت وغريه ،ل يوثق به ،إخباري تالف ،أبو خمنف ،بن حيىي
صاحب  ،شيعي حمرتق :وقال ابن عدي، ليس بشيء :وقال مرة، ليس بثقة :وقال حيىي بن معني

 (.1568: رقم 882ص   8ج   لسان امليزان لبن حجر العسقالين؛ )أخبارهم
؛ ِف احلديث اكان ضعيفً ،  امسه حيىي بن أيب حية، أبو جناب الكليب: اهلل(رمحه ) قال ابن سعد

 (.2589: رقم 982ص   6ج   ربى لبن سعدكالطبقات ال)
واملرسل ل تقوم ، وعلى ذلك فهذه رواية مرسلة، أبو جناب الكليب مل يشهد حادثة التحكيم ثانًيا:

 .به حجة عند علماء احلديث
بن العاص قام بتثبيت معاوية  وأهنا تنص على أن عمر  :هذه الروايةِما يدل على كذب  ثالثًا:

حَّت مقتل علي بن أيب  ول زعم أنه خليفة، مع أن معاوية مل يكن خليفة، للخالفة أمام الناس
 .طالب
اكان أبو موسى رجاًل تقيًّ  رابًعا:

ً
، إىل اليمن مع معاذ صلى اهلل عليه وسلم أرسله النيب، ا فقيًها عامل

ضعيف  وزعمت الطائفة التارخيية الركيكة أنه كان أبلهَ  ،عمرو بن العاص وأثىن عليه بالفهم وقدمه
تأكيًدا  ،حَّت ضربت األمثال بدهائه ،وأن ابن العاص كان ذا دهاء  وأرب  ، الرأي خمدوًعا ِف القول
وغريه من ، وصنفوا فيه حكايات ،اتبع ِف ذلك بعض اْلهال بعًضا، ملا أرادت من الفساد

مرًا ملا غدر أبا موسى ِف قصة التحكيم صار وا على أن عَ وإمنا بنَ ، منه وأدهى قَ ذلصحابة كان أحا
 (.146ص   العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب)؛ كر ِف الدهاء واملكرله الذِّ 

وهل ، خدع أبا موسى األشعري، كأنه ثعلب مكار هذه الرواية تصور عمرو بن العاص خامًسا:
 ؟!صلى اهلل عليه وسلم بعمرو الذي مدحه النيب هذا يليق

وآمن  أسلم الناسُ )) :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: روى الرتمذي عن عقبة بن عامر  قال
 (.9121: صحيح الرتمذي لأللباين حديث(؛ )حديث حسن) ((و بن العاصعمرُ 

 

 



 

 .مبن العاص قد عزل معاوية عن إمارة الشا والثابت أن عمر  سادًسا:
ملا : قال، ذكر الدارقطين بسنده إىل حصني بن املنذر: رمحه اهلل() قال اإلمام أبو بكر بن العريب

فاذهب فانظر ما هذا الذي ، إنه بلغين عن عمرو كذا وكذا: فقال إيلَّ  فأرسل، عزل عمرو معاوية
عتما فيه؟ أخربين عن األمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صن: فقلت افأتيت عمرً ، بلغين عنه

ما : ولكن قلت أليب موسى، واهلل ما كان األمر على ما قالوا، قد قال الناس ِف ذلك ما قالوا: قال
أرى أنه ِف النفر الذي توِف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو : ترى ِف هذا األمر؟ قال

 نَ غْ ست َ وإن يُ ، يكما معونةبكما فف نْ عَ ست َ إن يُ : فأين َتعلين أنا ومعاوية؟ فقال: قلت، عنهم راض  
فأتيته ، فكانت هي اليت قتل معاوية منها نفسه: قال، عنكما فطاملا استغىن أمر اهلل عنكما

العواصم من القواصم )؛ فأتى حصني معاوية فأخربه" أن الذي بلغه عنه كما بلغه :"أي ؛فأخربته
 (.181ص   أليب بكر بن العريب

 
 الشبهة العاشرة:

صلى  أن رسول اهلل :بدليل ما رواه أنس بن مالك ؛الصحابة ليسوا كلهم عدوًل : يقول الطاعنون
وا حَّت تلقوا اهلل ورسوله فاصربِ  ؛إنكم سرتون بعدي أثرة شديدة)): قال لألنصار اهلل عليه وسلم

لقيت الرباء بن : وما رواه العالء بن املسيب عن أبيه قال، فلم نصرب: قال أنس، ((على احلوض
يا بن : فقال، وبايعته حتت الشجرةصلى اهلل عليه وسلم  طوىب لك صحبت النيب :عازب فقلت

 ".إنك ل تدري ما أحدثنا بعده ،أخي
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 .سوف نذكر الرواية الصحيحة حلديث أنس بن مالك أوًل:
، صلى اهلل عليه وسلم اهلل أن ناًسا من األنصار قالوا لرسول :روى البخاري عن أنس بن مالك  

فطفق يعطي رجاًل من ، من أموال هوازن ما أفاء صلى اهلل عليه وسلم حني أفاء اهلل على رسوله
، يعطي قريًشا ويدعنا ؛صلى اهلل عليه وسلم يغفر اهلل لرسول اهلل: فقالوا، قريش  املائة من اإلبل

فأرسل إىل ، ِبقالتهم صلى اهلل عليه وسلم ث رسول اهللدِّ فحُ : قال أنس !وسيوفنا تقطر من دمائهم
 فلما اجتمعوا جاءهم رسول اهلل، ومل يدع معهم أحًدا غريهم، فجمعهم ِف قبة  من أدم  ، األنصار

أما ذوو آرائنا يا : قال له فقهاؤهم، ((؟!ما كان حديث بلغين عنكم)) :فقال صلى اهلل عليه وسلم

 



 

صلى اهلل  يغفر اهلل لرسول اهلل: فقالوا نا حديثة أسناهنموأما أناس م، فلم يقولوا شيًئا، رسول اهلل
صلى اهلل عليه  فقال رسول اهلل، وسيوفنا تقطر من دمائهم ويرتك األنصار يعطي قريًشا ؛عليه وسلم

وترجعوا ، ون أن يذهب الناس باألموالأما ترضَ ، إين أعطي رجاًل حديث عهدهم بكفر  )) :وسلم
: قالوا، ((ِما ينقلبون به فواهلل ما تنقلبون به خريٌ  ؟!اهلل عليه وسلمصلى  إىل رحالكم برسول اهلل

فاصربوا حَّت تلقوا اهلل ، إنكم سرتون بعدي أثرًة شديدةً )) :فقال هلم، قد رضينا، بلى يا رسول اهلل
: البخاري: حديث؛ )فلم نصرب: قال أنس ،((على احلوض صلى اهلل عليه وسلم ورسوله

9184.) 
 لقيت الرباء بن عازب  رضي اهلل عنهما: قال، عن أبيه، ن العالء بن املسيبوروى البخاري ع

، يا بن أخي: فقال، وبايعته حتت الشجرة صلى اهلل عليه وسلم النيب صحبتَ  طوىب لك: "فقلت
 (.8141: البخاري: حديث)؛ "إنك ل تدري ما أحدثنا بعده

 
 .رمن فضائل األنصا -كما هو ظاهر  -هذا احلديث  ثانًيا:
وترجعوا إىل رحالكم برسول ، ا ترضون أن يذهب الناس باألموالأمَ )): ِف هذا احلديث يقول ثالثًا:

 ؟!فهل يقول ذلك إل خلري الناس ؟!((صلى اهلل عليه وسلم اهلل
فال يقبل أن جيعل حجًة على مجيع  ،ل يزيد أن يكون رأيه هو "فلم نصرب": قول أنس رابًعا:

 .من شراح احلديث :أي ؛لذلك مل يلتفت هلذه الزيادة ؛خطأ ِف قولهأ اولعل أنسً ، الصحابة
لرتد به  ،ل يفهم منه القدح أصاًل  ،أن حيمل قول واحد من الصحابة وعقاًل  ال جيوز شرعً  خامًسا:

 .ومدح األنصار خاصة ،اآيات حمكمة وكثرية ِف مدح الصحابة عمومً 
 صلى اهلل عليه وسلم ا اهلل ورسولهوُ ربوا حَّت تلقَ فاص)): صلى اهلل عليه وسلم قول الرسول سادًسا:

على صلى اهلل عليه وسلم  ا اهلل ورسولهوُ ل يفهم منه أهنم إن مل يصربوا فلن يلقَ ((: على احلوض
 .احلوض
وحماولة منازعتهم للمهاجرين ِف بداية  ،ذكر ذلك بسبب موقف قومه من اخلالفة العل أنسً  سابًعا:
 .األمر
فخاف نتيجة  ؛يشري إىل ما وقع هلم من احلروب وغريها حايب الرباء بن عازبقول الص ثامًنا:
 .ذلك

بد أن يشمله  فال ؛ومن املعلوم أن علي بن أيب طالب كان أحد املشاركني ِف هذه احلروب تاسًعا:
 .صلى اهلل عليه وسلم فيكون ِمن أحدث بعد النيب، نيهؤلء الطاعن فهمِ  اخلطاب على حدِّ 

 



 

ِف مدح الصحابة والرضا  -القرآن والسنة  -ا جمموع األدلة ل يكن أن يردَّ  احلديثانِ  هذان عاشرًا:
هم وقوعهم ِف األخطاء ل ينفي فضلَ و  ،صلى اهلل عليه وسلم عنهم من اهلل سبحانه ورسوله

 (.184: 211ص   شبهات طال حوهلا اْلدل؛ )م الظاهرة والباطنةوطهارهتَ 
 

 الشبهة الحادية عشرة:
يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف َسِبيِل اللَِّه } :يقول اهلل تعاىل: لطاعنونيقول ا

نْ َيا ِف اآْل  نْ َيا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الد   قَِليٌل * ِإلَّ ِخرَِة ِإلَّ اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الد 
ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْرَُكْم َوَل َتُضر وُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ شَ   {ْيء  َقِديرٌ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ

 [.98، 98]التوبة: 
 ىل احلياة الدنياواختاروا الركون إ ،هاتان اآليتان صرحيتان ِف أن الصحابة تثاقلوا عن اْلهاد: قالوا

حَّت استوجبوا توبيخ اهلل سبحانه وهتديده إياهم بالعذاب ، رغم علمهم بأهنا متاع قليل، والراحة
 .من املؤمنني الصادقنيهبم وباستبدال غريهم ، األليم

 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد على هذه الشبهة من وجوه
وذلك بعد فتح مكة ، ض على غزوة تبوكأن هذه اآلية نزلت ِف احلعلى اتفق املفسرون  أوًل:

فت اخرتُِ  وقد أمروا بالنفري بالصيف حني ،ننيمن الطائف وحُ صلى اهلل عليه وسلم  وبعد رجوعه
حَّت   ،ى بغريهاإذا أراد غزوة ورَّ صلى اهلل عليه وسلم  وكان من عادة النيب، وطابت الثمار ،النخل

 ،فشق عليهم اخلروج ،ثرية وعدو غفريكانت هذه الغزوة ِف حر شديد وسفر بعيد وعقبات ك
وعلى ذلك فمعىن اآلية  ،بهم من التثاقل عنهوترهِّ  ،فأنزل اهلل هذه اآليات حتضهم على اْلهاد

 ؛على غزو الرومصلى اهلل عليه وسلم  لمؤمنني به من أصحاب رسولهلمن اهلل جل ثناؤه  حث  
 .تبوك صلى اهلل عليه وسلم وذلك ِف غزوة رسول اهلل

على التباطؤ  األنه من املستبعد أن يتفقوا مجيعً  ؛هذا التثاقل مل يصدر من كل الصحابة ا:ثانيً 
باإلضافة إىل أن الذين ، وهو كثري شائع، وإمنا هو باب نسبة ما يقع من البعض إىل الكل ،والتثاقل

 ؛ هذه الغزوةد املشقة ِفعْ ولكن ملا رأوه من طيب الثمار وب ُ  ،تثاقلوا عن اْلهاد ل رغبة عن اْلهاد
يعرتيهم ما  رٌ ومعلوم أن الصحابة بشَ ، لذلك نزلت هذه اآليات تعاتبهم وحتضهم على اْلهاد

 



 

م الصحابة ولذلك نزل القرآن ِف كثري من املواطن يعلِّ  ؛يعرتي أي إنسان من الكسل وغريه
 .هم ليجعل منهم خري أمة أخرجت للناسبُ ويوجههم وحيضهم ويرهِّ 

عصمة ِف البشر جعلهم يعتقدون أن أي خطأ أو تقصري يصدر من الصحابة من اعتقد ال ثالثًا:
 .همفي ايعترب قدحً 

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما} :بالنسبة لقوله تعاىل رابًعا:  قال اإلمام ابن كثري، [98]التوبة:  {ِإلَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ
ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًماِإلَّ تَ ْنِفرُ } :توعد تعاىل على ترك اْلهاد فقال: رمحه اهلل()  ،[98]التوبة:  {وا يُ َعذِّ

فأمسك اهلل ، فتثاقلوا عنه، ا من العربحيًّ  صلى اهلل عليه وسلم اهلل ر رسولُ استنفَ : قال ابن عباس  
 (.218ص   4ج   تفسري ابن كثري؛ )فكان عذاهبم ،رَ طْ عنهم القَ 

إىل غزوة تبوك ومل صلى اهلل عليه وسلم  ومعلوم أن الصحابة رضوان اهلل عليهم قد خرجوا مع نبيهم
 .هم من عذاب اهلل شيءيسَّ 

منهم كعب بن مالك ، من املسلمني من غري شك ول ارتياب ف عن غزوة تبوك بعضٌ َّتلَّ  خامًسا:
أبو خيثمة وأبو  اوَّتلف أيضً ، وهم الثالثة الذين َّتلفوا عن الغزوة ،رارة بن الربيعوهالل بن أمية ومُ 

الثالثة  علىتعاىل بعد ذلك  مث تاب اهلل، ا ألفً نيباْليش الذي كان تعداده ثالثمث حلقا  ذري 
َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه ِف } :فقال تعاىل ،املتخلفني عن الغزوة

ُهْم مُثَّ تَاَب َعَلْيِهْم إِنَُّه هِبِْم رَ َساَعِة اْلُعْسرَِة ِمْن بَ ْعِد َما َكاَد يَزِيُغ  ]التوبة:  {وٌف َرِحيمٌ ؤُ قُ ُلوُب َفرِيق  ِمن ْ
114]. 

َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه ِف } :قوله تعاىل: قال اإلمام اْلصاص
الذين غزوا معه من  صلى اهلل عليه وسلم فيه مدح ألصحاب النيب [114]التوبة:  {َساَعِة اْلُعْسرَةِ 

ألن اهلل تعاىل ل خيرب بأنه قد  ؛وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارهتم ،املهاجرين واألنصار
والناسبني  ،وهذا نص ِف رد قول الطاعنني عليهم ،تاب عليهم إل وقد رضي عنهم ورضي أفعاهلم

 ،وصالح السرائر ،ووصفهم به من صحة الضمائر ، إليه من الطهارةهبم إىل غري ما نسبهم اهلل
 (.941ص   8ج   تفسري اْلصاص؛ )رضي اهلل عنهم

رضوان  مع صحابته صلى اهلل عليه وسلم أليست غزوة تبوك هذه كانت آخر غزوات النيب سادًسا:
صلى  وها مع النيبرى اليت غزَ وا أعظم البالء ِف مجيع الغزوات األخوكانوا قد أبلَ  ؟ااهلل عليهم مجيعً 
فكان النصر والفتح  ،مث غزوة حنني ومؤتة ،مث فتح مكة ،حد واخلندقمثل بدر وأُ  ،اهلل عليه وسلم

ظوا الدين من فحفِ  ،أكملوا طريق اْلهاد صلى اهلل عليه وسلم مث إهنم بعد وفاة النيب، حليفهم
ن : إفكيف يقال بعد هذا، لشام ومصروالعراق وا وفتح اهلل على أيديهم بالد فارسَ  ،املرتدين

 



 

شبهات ؛ )سبحانك هذا هبتان عظيم، تثاقلوا عن اْلهاد واختاروا الركون إىل احلياة الدنيا الصحابةَ 
 (.198: 189ص   طال حوهلا اْلدل

 
 الشبهة الثانية عشرة:

هلل بن عبداوذلك بدليل ما رواه مسلم عن  ؛كان الصحابة يتنافسون على الدنيا: "قال الطاعنون
، إذا فتحت عليكم فارس والروم)) :أنه قال صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل، عمرو بن العاص

ده ونشكره ونسأله معناه َنمَ ) نقول كما أمرنا اهلل: لرمحن بن عوف  عبداقال  ،((أي قوم  أنتم؟
، مث تتحاسدون، تتنافسون، أو غري ذلك)) :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل، املزيد من فضله(

فتجعلون بعضهم ، مث تنطلقون ِف مساكني املهاجرين، أو َنو ذلك، مث تتباغضون، مث تتدابرون
 (.2862: مسلم: حديث(؛ )(على رقاب بعض  

أن ثروة الزبري بن العوام بلغت مخسني ألف دينار وألف ، ِف مروج الذهب، وما ذكره املسعودي
كما بلغت غلة طلحة من ،  وِف الكوفة وِف مصر وغريها كثريًة ِف البصرة  افرس وألف عبد وضياعً 

وعشرة  ،وله ألف بعري، لرمحن بن عوف مائة فرسعبداوكان ل، العراق وحده كل يوم ألف دينار
وترك عثمان ، ان ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة ومثانني ألفً وبلغ ربع مثُُ ، آلف شاة

وترك ، دينار عدا املواشي واألراضي والضياع ِما ل حيصىبن عفان يوم مات مائة ومخسني ألف 
ما عدا األموال والضياع بقيمة مائة ، زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس

 .ألف دينار
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

، لتنافس ِف الدنياوأنه سوف يقع ا، احلديث خيرب أن هذه األمة سوف متتلك خزائن األرض أوًل:
ولكن احلديث ل ينطبق  ،فإنه قد وقع ما أخرب به ؛صلى اهلل عليه وسلم وهذه من معجزات النيب

باإلضافة إىل أن القتال الذي ، ألن الصحابة مل يتلكوا خزائن األرض بعد ؛على هؤلء الصحابة
وقعت بسبب مقتل  ولكن الفتنة اليت ،وقع بينهم مل يكن من أجل التنافس على حطام الدنيا

وعلى العموم فكل من الفريقني ، مع أهنم مل يكونوا يريدون القتال ،عثمان هي اليت أدت لذلك
 .مأجور على اجتهاده

 

 



 

 .كان بعض هؤلء الصحابة املشهورين يكنز الذهب والفضة  :قول الطاعنني ثانًيا:
 !؟أين الدليل الصحيح على هذا الدعاء: فنقول
فسرية هؤلء  ؛ هؤلء الصحابة ليس فيه ما يدعو إىل الذم أو التجريحشك أن غىن ل ثالثًا:

ومن أقرب الناس  ،فعثمان بن عفان ثالث اخللفاء ؛الصحابة الكرام تثبت أهنم من خيار الصحابة
 .ومن أجودهم وأكرمهم ،صلى اهلل عليه وسلم إىل النيب

: أش رف عل يهم ف وق داره مث ق المل ا حص ر عثم ان : لرمحن الس لمي ق العب داروى الرتمذي ع ن أيب 
اثب  ت : ))ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ه  ل تعلم  ون أن ح  راء ح  ني ان  تفض ق  ال رس  ول اهلل ،أذك  ركم ب  اهلل

ه ل تعلم ون  ،أذك ركم ب اهلل :ق ال ،نع م :قالوا((، أو شهيد؟ ،يقدِّ أو صِ  ،فليس عليك إل نيب ؛حراءُ 
والن   اس  ((،ن ينف   ق نفق   ًة متقبل   ةً م   : ))ق   ال ِف ج   يش العس   رة ص   لى اهلل علي   ه وس   لم أن رس   ول اهلل

ه  ل تعلم  ون أن بئ  ر  ،أذك  ركم ب  اهلل :مث ق  ال ،نع  م: ذل  ك اْل  يش؟ ق  الوا فجه  زت ،جمه  دون معس  رون
 الله م: إل بثمن  فابتعتها فجعلتها للغ ين والفق ري واب ن الس بيل؟ ق الوا دٌ رومة مل يكن يشرب منها أحَ 

 (.2818لباين حديث صحيح الرتمذي لأل(؛ )حديث صحيح) وأشياء عددها ،نعم
 بألف دينار   صلى اهلل عليه وسلم جاء عثمان إىل النيب: لرمحن بن مسرة قالعبداوروى الرتمذي عن 

 فرأي  ت :لرمحنعب  داق  ال  ،فنثره  ا ِف حج  ره ،ذه  ب( ح  ني جه  ز ج  يش العس  رة ورب  ع اتكيل  و  ةأربع  )
 م  رتني ((م ا عم  ل بع د الي  وم عثم  انَ  م ا ض  رَّ )): ه  ا ِف حج ره ويق  ولبُ يقلِّ  ص  لى اهلل علي ه وس  لم الن يب

 (.2821صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حسن )حديث
وكان من اجملاهدين ِف سبيل  ،باْلنةصلى اهلل عليه وسلم  هلل فقد بشره النيبعبيداوأما طلحة بن 

 .اهلل
ن سره مَ )): يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت رسول اهلل: هلل قالعبداروى الرتمذي عن جابر بن 

(؛ حسن (( )حديثهللعبيدابن  إىل طلحةَ  رْ فلينظُ  ،ن ينظر إىل شهيد  يشي على وجه األرضأ
 (.2881: صحيح سنن الرتمذي لأللباين حديث)

صلى اهلل عليه  النيب وكان حواريَّ  ،باْلنة صلى اهلل عليه وسلم وأما الزبري بن العوام فقد بشره النيب
 .وسلم

يوم  صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: قال، رضي اهلل عنهما هللعبداروى البخاري عن جابر بن 
فقال  ))من يأتينا خبرب القوم؟((،: مث قال، أنا: فقال الزبري ؟((،من يأتينا خبرب القوم)): األحزاب

وإن  ا،إن لكل نيب حواريًّ )): مث قال، أنا: فقال الزبري ))من يأتينا خبرب القوم؟((،: مث قال، أنا: الزبري
 (.8119: البخاري: حديث؛ )((الزبريُ  ريَّ حوا

 



 

 .ينه وهو على شفا املوتداد دَ سَ بهلل بن الزبري عبداأوصى الزبري ابنه 
 .وله فضائل كثرية، باْلنة صلى اهلل عليه وسلم لرمحن بن عوف فقد بشره النيبعبداوأما 

ا له من عثمان بن لرمحن بن عوف  باع أرضً عبداأن  :روى أمحد عن أم بكر  بنت املسور بن خمرمة
وِف أمهات  ،وِف ذي احلاجة من الناس ،فقسمه ِف فقراء بين زهرة ،عفان بأربعني ألف دينار  

 :قلت ؟من أرسل هبذا :فقالت ،فدخلت على عائشة بنصيبها من ذلك :قال املسور ،املؤمنني
عليكم بعدي إل  ل حين  )): قال صلى اهلل عليه وسلم إن رسول اهلل :فقالت ،لرمحن بن عوف  عبدا

ص   81ج   مسند أمحد(؛ )حسن )حديث ((سقى اهلل ابن عوف  من سلسبيل اْلنة ،الصابرون
 (.29889حديث  888

لرمحن بن عوف  أوصى حبديقة  ألمهات املؤمنني بيعت بأربع عبداأن  :عن أيب سلمة وروى الرتمذي
 .(2888صحيح سنن الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حسن )حديث مائة ألف  

 .صلى اهلل عليه وسلم وأما زيد بن ثابت فهو أحد األربعة الذين مجعوا القرآن ِف عهد النيب
صلى اهلل عليه  مجع القرآن على عهد النيب: روى البخاري عن قتادة عن أنس  رضي اهلل عنه قال

قلت ، ت  وزيد بن ثاب، وأبو زيد  ، ومعاذ بن جبل  ، بن كعب   يَب  أُ  :كلهم من األنصار  ،أربعة وسلم
 (.9811: البخاري: حديث؛ )أحد عموميت: من أبو زيد ؟ قال: ألنس  

وهو الذي مجع القرآن ، وزيد بن ثابت أحد الذين انتدهبم أبو بكر الصديق ْلمع القرآن ِف عهده
 .ِف عهد عثمان بن عفان

 
 واْلنة! بالصدق والعدالة والرضا صلى اهلل عليه وسلم هؤلء هم الصحابة الذين شهد هلم النيب

 
؛ ألنه جمروح ِف عدالته، ل جيوز - كاملسعودي -الستشهاد برجل  ليس من أهل السنة  رابًعا:

 (.148: 181ص   شبهات طال حوهلا اْلدل)
لسان امليزان ؛ )امعتزليًّ  اكتب املسعودي طافحة بأنه كان شيعيًّ : قال اإلمام ابن حجر العسقالين

 (.228ص   8ج   ر العسقالينجلبن ح
ِف تاريخ املسعودي من األكاذيب ما ل : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن كتاب مروج الذهب

 (.88ص   8ج  ) منهاج السنة لبن تيمية ؛(حيصيه إل اهلل تعاىل

 



 

 فضائل أبي بكر الصديق

 صلى اهلل عليه وسلم"قلت للنيب : قال رضي اهلل عنه ( روى الشيخان عن أنس عن أيب بكر  1)
ما ظنك يا أبا بكر  باثنني اهلل )) :فقال ،لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا :الغار وأنا ِف
 (.2981: مسلم: حديث /9659البخاري ((؛ )؟!ثالثهما

إن وسلم قال: ))صلى اهلل عليه أن النيب  :رضي اهلل عنهروى البخاري عن أيب سعيد اخلدري  (2)
 ،لَّتذت أبا بكر   ،ولو كنت متخًذا خلياًل غري ريب ،ا بكر  ِف صحبته وماله أب الناس عليَّ  نِّ ن أمَ مِ 

البخاري: ؛ )((إل باب أيب بكر ،دَّ ِف املسجد باب إل سُ  ل يبقنَيَّ  ،ولكن أخوة اإلسالم ومودته
 (.2658حديث

بعثه على  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  :رضي اهلل عنه ( روى الشيخان عن عمرو بن العاص9)
من : فقلت، ((عائشة)): "أي الناس أحب إليك؟ قال: فأتيته فقلت، سلجيش ذات السال

البخاري: )؛ "فعد رجاًل  ((،مث عمر بن اخلطاب)): مث من؟ قال: قلت، ((أبوها)): فقال الرجال؟
 (.2988مسلم: حديث) ،(9662حديث

حًدا د أُ صعِ  صلى اهلل عليه وسلم"أن النيب : رضي اهلل عنهروى البخاري عن أنس بن مالك   (8)
فإمنا عليك نيب  ؛دحُ اثبت أُ )): صلى اهلل عليه وسلم فقال ،فرجف هبم ،وأبو بكر  وعمر وعثمان

 (.9645((؛ )البخاري: حديثيق وشهيداندِّ وصِ 
صلى اهلل "كنت مع رسول اهلل : قال رضي اهلل عنه( روى الرتمذي عن علي بن أيب طالب  5)

هذان سيدا كهول )): صلى اهلل عليه وسلمسول اهلل فقال ر ، إذ طلع أبو بكر  وعمر عليه وسلم
صحيح الرتمذي (؛ )صحيح ( )حديث(إل النبيني واملرسلني ،أهل اْلنة من األولني واآلخرين

 (.2884 لأللباين حديث
صلى اهلل عليه "أن أبا بكر  دخل على رسول اهلل : ( روى الرتمذي عن عائشة رضي اهلل عنها6)

صحيح (؛ )صحيح )حديث عتيًقا: فيومئذ  مسي ((،ق اهلل من الناريتِ أنت عَ )): فقال وسلم
 (.2815لأللباين حديث الرتمذي 

 ،أن نتصدق صلى اهلل عليه وسلم"أمرنا رسول اهلل : ( روى الرتمذي عن عمر بن اخلطاب قال4)
 ،فجئت بنصف مايل: قال ،إن سبقته يوًما ،اليوم أسبق أبا بكر   :فقلت ،فوافق ذلك عندي ماًل 

وأتى أبو بكر  بكل ما  ،همثلَ : قلت(( ؟ألهلك ما أبقيتَ )): صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل فقال

 



 

واهلل ل : قلت، أبقيت هلم اهلل ورسوله: قال ((،ما أبقيت ألهلك؟ ،يا أبا بكر  )): فقال ،عنده
 (.2812صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حسن )حديث "أسبقه إىل شيء  أبًدا

، ما نفعين مال أحد  قطوسلم قال: ))صلى اهلل عليه أن النيب  :لرتمذي عن أيب هريرة( روى ا8)
 (.2888صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حديث صحيح)(( ما نفعين مال أيب بكر  

فأسلم  ،مث أخذ يدعو إىل اإلسالم، أول من أسلم من الرجال رضي اهلل عنه ( كان أبو بكر8)
والزبري بن ، عثمان بن عفان :وهم ،مخسة من العشرة املبشرين باْلنة منهم ،على يديه عدد كبري

 1ج   سرية ابن هشام؛ )هللعبيداوطلحة بن ، وسعد بن أيب وقاص، لرمحن بن عوفعبداو ، العوام
 (.212ص  

 



 

 يق والرد عليهاد  شبهات حول أبي بكر الص  

 :الشبهة األولى
 :مكررًا لذلك، مرًة بعد أخرى، ِف مرض موته وسلم صلى اهلل عليه قال رسول اهلل: "قال الطاعنون

ومنع أبو بكر  وعمر ، وكان الثالثة معه، لعن اهلل املتخلف عن جيش أسامة، جيش أسامة أنفذوا))
 .("(من ذلك

 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
، اد  معروف  فإن هذا ل يروى بإسن ؛ أن يأتوا بدليل  على صحة هذا النقلنينطالب الطاعن أوًل:

ومعلوم أن الحتجاج باملنقولت ل يسوغ إل بعد قيام احلجة ، ول صححه أحد من علماء النقل
 .وإل فيمكن أن يقول كل أحد  ما شاء، بثبوهتا
ومل ينقل أحد من أهل ، هذا من الكذب املتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السرية ثانًيا:

وإمنا روي ذلك ِف ، أرسل أبا بكر  أو عثمان ِف جيش أسامة لمصلى اهلل عليه وس العلم أن النيب
عشر  اثين وقد استخلفه يصلي باملسلمني مدة مرضه وكيف يرسل أبا بكر  ِف جيش أسامة، عمر
فكيف يتصور أن يأمره باخلروج ِف ، ومل يقدم ِف الصالة باملسلمني إل أبا بكر  بالنقل املتواتر، يوًما

 !صالة بالناس؟الغزاة وهو يأمره بال
على جيش  عامتهم  اوجعله أمريً ، جيش أسامة قبل أن يرض صلى اهلل عليه وسلم جهز النيب ثالثًا:

وأمره ، ثالثة آلف   وكانوا، صلى اهلل عليه وسلم ِف آخر عهده ،منهم عمر بن اخلطاب، املهاجرون
، بعد ذلك عليه وسلم صلى اهلل وتوِف رسول اهلل، وعلى جانب فلسطني، أن يغري على أهل مؤتة

غري أنه استأذنه ، على ذلك اْليش اأمريً  أرسل أسامةَ  ،للخالفةرضي اهلل عنه  فلما جلس أبو بكر  
وسار أسامة ، فأذن له، ألنه ذو رأي  ناصح  لإلسالم ؛أن يأذن لعمر بن اخلطاب ِف اإلقامة ِف

وغنم ، عدو مصيبة عظيمةال فأصاب ِف ذلك، صلى اهلل عليه وسلم لوجهه الذي أمر رسول اهلل
ص   5ج   منهاج السنة لبن تيمية)؛ (وردهم اهلل ساملني إىل املدينة، وقتل قاتل أبيه، هو وأصحابه

888 :885.) 
 

 :الشبهة الثانية
أترث أباك  ،يا بن أيب قحافة :فقالت له، منع أبو بكر  فاطمة إرثها ِف خيرب وفدك: "قال الطاعنون

َنن ))وسلم قال: صلى اهلل عليه  وهي أن النيب، ذلك إىل رواية  انفرد هباول أرث أيب؟ والتجأ ِف 

 



 

يُوِصيُكُم } :والقرآن خيالف ذلك؛ ألن اهلل تعاىل قال ،("(ما تركناه صدقة، معاشر األنبياء ل نورث
 ا باألمة دونه ذلك خاصًّ ومل جيعل اهلل [،11]النساء:  {اللَُّه ِف أَْوَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ 

وقال ، [16]النمل:  {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ } :فقال تعاىل همب روايتَ وكذَّ ، صلى اهلل عليه وسلم
 *َوِإينِّ ِخْفُت اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمرََأيت َعاِقرًا فَ َهْب يل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا } :تعاىل عن زكريا

 .[6، 5]مرمي:  { َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ يَرُِثيِن 
 
 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه: 

أترث أباك ول أرث أيب؟ ل يعلم صحته : -رضي اهلل عنها  -أن ما ذكر من قول فاطمة : أحدها
، فيه حجة؛ ألن أباها صلوات اهلل عليه وسالمه ل يقاس بأحد  من البشر صح فليس وإن، عنها

ول هو ِمن حرم اهلل عليه صدقة الفرض والتطوع  ، و بكر  أوىل باملؤمنني من أنفسهم كأبيهاوليس أب
 .كما جعل أباها كذلك،  ول هو أيًضا ِمن جعل اهلل حمبته مقدمًة على حمبة األهل واملال، كأبيها

ذلك شبهًة  لئال يكون ؛والفرق بني األنبياء وغريهم أن اهلل تعاىل صان األنبياء عن أن يورثوا دنيا
وأمثاله فال رضي اهلل عنه  يقدِّ وأما أبو الصِّ ، لورثتهم ملن يقدح ِف نبوهتم بأهنم طلبوا الدنيا وخلفوها

كما صان اهلل تعاىل نبينا عن اخلط والشعر صيانًة لنبوته عن ،  نبوة هلم يقدح فيها ِبثل ذلك
 .وإن كان غريه مل حيتج إىل هذه الصيانة، الشبهة

يُوِصيُكُم اللَُّه ِف أَْوَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل } :القرآن خيالف ذلك؛ ألن اهلل تعاىل قال: "قوهلمالثاني: 
 .صلى اهلل عليه وسلم ا باألمة دونهومل جيعل اهلل ذلك خاصًّ  [11]النساء:  {َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ 

 .ل يورث عليه وسلم صلى اهلل لكون النيب ؛صلى اهلل عليه وسلم هذا ِف حق غري النيب: فنقول
 ابنة رسول اهلل -عليها السالم  -أن فاطمة  :روى الشيخان عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها

أن يقسم ، صلى اهلل عليه وسلم سألت أبا بكر  الصديق بعد وفاة رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم
إن رسول : فقال هلا أبو بكر  ، هلل عليهِما أفاء ا صلى اهلل عليه وسلم ِما ترك رسول اهلل هلا مرياثها

 فغضبت فاطمة بنت رسول اهلل، ((ما تركنا صدقة، ل نورث)) :قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل
 وعاشت بعد رسول اهلل، فلم تزل مهاجرته حَّت توفيت، فهجرت أبا بكر  ، صلى اهلل عليه وسلم
 أبا بكر  نصيبها ِما ترك رسول اهللوكانت فاطمة تسأل : قالت، ستة أشهر   صلى اهلل عليه وسلم
لست : وقال، فأىب أبو بكر  عليها ذلك، وصدقته باملدينة وفدك   من خيرب صلى اهلل عليه وسلم

فإين أخشى إن تركت ، يعمل به إل عملت به صلى اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل تارًكا شيًئا
 (.9189و 9182: البخاري: حديث؛ )شيًئا من أمره أن أزيغ

 



 

فَ َهْب يل } :وقوله تعاىل عن زكريا، [16]النمل:  {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ } :أن قوله تعاىلالثالث: 
 .[6، 5]مرمي:  {ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا * يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ 

 :وذلك ألنه قال؛ ل إرث املال ،املراد هبذا اإلرث ِف هذه اآليات هو إرث العلم والنبوة وَنو ذلك
فال ، ومعلوم أن داود كان له أولد كثريون غري سليمان، [16]النمل:  {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ }

 (.189: 225ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )خيتص سليمان ِباله
إن  ،ي اءإن العلم اء ورث ة األنب)): ق ال ص لى اهلل علي ه وس لمأن الن يب  :روى الرتمذي عن أيب ال درداء

(؛ صحيح )حديث ((فمن أخذ به أخذ حبظ وافر   ،إمنا ورثوا العلم ،األنبياء مل يورثوا دينارًا ول درمهًا
 (.2158لأللباين حديث  صحيح الرتمذي)
 

 الشبهة الثالثة:
أظلت  ول، الغرباء تِ ما أقلَّ ")): ِف حق أيب ذر صلى اهلل عليه وسلم قال النيب: "قال الطاعنون

وا أبا بكر  بذلك مع أنه مل ومسَّ ، ديًقاومل يسموه صِ ، ((لى ذي هلجة  أصدق من أيب ذراخلضراء ع
 ".يرد مثل ذلك ِف حقه

 
 الرد على هذه الشبهة:

فإن هذا  ؛أن أبا ذر أصدق من مجيع اخللق صلى اهلل عليه وسلم هذا احلديث مل يرد به النيب أوًل:
ومن علي بن أيب ، ومن سائر النبيني، ليه وسلمصلى اهلل ع يلزم منه أن يكون أصدق من النيب

فعلم أن هذه الكلمة معناها أن ، من السنة والشيعة وهذا خالف إمجاع املسلمني كلهم، طالب  
أن  ول يلزم إذا كان ِبنزلة غريه ِف حتري الصدق، ليس غريه أكثر حتريًا للصدق منه، أبا ذر صادق

وذلك  ؛وِف عظم احلق الذي صدق فيه وصدق به، حلقيكون ِبنزلته ِف كثرة الصدق والتصديق با
 والنيب، األنبياء وإن كان قليل العلم ِبا جاءت به، فالن صادق اللهجة إذا حترى الصدق: أنه يقال

أصدق )) :بل قال، ما أقلت الغرباء أعظم تصديًقا من أيب ذر: مل يقل صلى اهلل عليه وسلم
 .((هلجةً 
ول ، رضي اهلل عنه كما علمه أبو بكر   صلى اهلل عليه وسلم  به النيبأبو ذر مل يعلم ما أخرب ثانًيا:

ول حصل عنده من كمال التصديق معرفًة  ،حصل له من التصديق املفصل كما حصل أليب بكر  
وأعظم نصرًا هلل ، ا هلل ورسوله منهوأعظم حبًّ ، فإن أبا بكر  أعرف منه ؛وحاًل كما حصل أليب بكر  

 .إىل غري ذلك من الصفات اليت هي كمال الصديقية، جهاًدا بنفسه وماله منه وأعظم، ورسوله منه

 



 

 (.268: 264ص   8ج   لبن تيمية منهاج السنة؛ )يق ثابت ِف حق أيب بكردِّ لقب الصِّ  ثالثًا:
حًدا وأبو صعد أُ  صلى اهلل عليه وسلم"أن النيب : رضي اهلل عنهروى البخاري عن أنس بن مالك  

يق دِّ فإمنا عليك نيب وصِ  ؛حدُ أُ  تْ اثبُ )): صلى اهلل عليه وسلم فقال ،مان فرجف هبمبكر  وعمر وعث
 (.9645 ((؛ )البخاري: حديثوشهيدان

 
 الشبهة الرابعة:

ِف حياته ول بعد  ومل يستخلفه صلى اهلل عليه وسلم مسوا أبا بكر خليفة رسول اهلل: "قال الطاعنون
: منها، ني خليفة رسول اهلل مع أنه استخلفه ِف عدة مواطنومل يسموا أمري املؤمن ..وفاته عندهم

 .أنه استخلفه على املدينة ِف غزوة تبوك
 

 :الرد على هذه الشبهة من وجهين
كما هو املعروف ِف ،  وإن كان مل يستخلفه ،الذي خيلف غريه: اخلليفة إما أن يكون معناهاألول: 

رضي اهلل عنه  فأبو بكر  خليفة ،األول إن كان هوف، من استخلفه غريه: وإما أن يكون معناه، اللغة
 صلى اهلل عليه وسلم اهلل ومل خيلف رسولَ ، ألنه خلفه بعد موته ؛صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

فإن الشيعة وغريهم ل ينازعون ِف  ؛فكان هو اخلليفة دون غريه ضرورةً ، أحد بعد موته إل أبو بكر  
ويقسم ، ويقيم فيهم احلدود، وصار خليفًة له يصلي باملسلمني، هأنه هو الذي صار ويل األمر بعد

وغري ذلك من األمور اليت يفعلها ، ويويل عليهم العمال واألمراء ،ويغزو هبم العدو، الفيء بينهم
صلى اهلل  هو اخلليفة للرسول فكان، إمنا باشرها بعد موته أبو بكر   فهذه باتفاق الناس، ولة األمور
 .ا قطًعافيه عليه وسلم

فمن قال ، كما قاله بعض أهل السنة وبعض الشيعة،  إن اخلليفة من استخلفه غريه: وأما إن قيل
إما  ،رضي اهلل عنه استخلف أبا بكر   صلى اهلل عليه وسلم إن النيب: يقول هذا من أهل السنة فإنه

لنص على علي كما أن الشيعة القائلني با  ،وإما بالنص اخلفي، كما قاله بعضهم،  بالنص اْللي
وعلى هذا التقدير فلم يستخلف ، ومنهم من يقول بالنص اخلفي، منهم من يقول بالنص اْللي

أو ، فإن اخلليفة املطلق هو من خلفه بعد موته ؛فلهذا كان هو اخلليفة ؛بعد موته أحًدا إل أبا بكر  
 .اخلليفةفلهذا كان هو  ؛وهذان الوصفان مل يثبتا إل أليب بكر  ، استخلفه بعد موته

 صلى اهلل عليه وسلم فإن النيب ؛فذلك ليس من خصائصه، أما استخالفه لعلي على املدينة ثانًيا:
، كما استخلف ابن أم مكتوم  تارةً ،  كان إذا خرج ِف غزاة  استخلف على املدينة رجاًل من أصحابه

 



 

ن ِف غزوة ذات وعثما، واستخلف ابن أم مكتوم  ِف غزوة بدر  وغريها، وعثمان بن عفان تارةً 
واستخلف ِف بدر  الوعيد بن رواحة وزيد بن حارثة ِف ، غزوة أمنار   :الرقاع وغطفان اليت يقال هلا

، وِف غزوة األبواء سعد بن عبادة، واستخلف أبا لبابة ِف غزوة بين قينقاع وغزوة السويق، املريسيع
ص   8ج   لبن تيمية هاج السنةمن)؛ وِف غزوة العشرية أبا سلمة، وسعد بن معاذ  ِف غزوة بواط  

242 :268.) 
 

 الشبهة الخامسة:
هل  :صلى اهلل عليه وسلم ليتين كنت سألت رسول اهلل: قال أبو بكر  عند موته: "قال الطاعنون

 ".وهذا يدل على أنه ِف شك من إمامته ومل تقع صوابًا ؟لألنصار ِف هذا األمر حق
 

 الرد على هذه الشبهة:
ومعلوم أن من احتج ِف أي ، القول ليس له إسناد ذاوه، رضي اهلل عنه -بكر  على أيب  هذا كذب

فكيف ِبن يطعن ِف ، فال بد أن يذكر إسناًدا تقوم به احلجة، مسألة  كانت بشيء  من النقل
 (.881ص   8ج   لبن تيمية منهاج السنة) السابقني األولني ِبجرد حكاية  ل إسناد هلا؟!

 :الشبهة السادسة
ليت أمي مل تلدين! يا ليتين كنت تبنًة ِف : قال أبو بكر عند احتضاره: "الطاعنون من الشيعةقال 
ما من حمتضر  حيتضر إل ويرى ")): أنه قال صلى اهلل عليه وسلم مع أهنم قد نقلوا عن النيب، لبنة  

 .("(مقعده من اْلنة والنار
 

 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
الثابت عنه أنه ملا و ، هذا عند احتضاره حيتاج إىل دليل صحيحرضي اهلل عنه  قول أيب بكر أوًل:

 :ومتثلت عنده عائشة بقول الشاعر، احتضر
 يوًما وضاق هبا الصدرُ  تْ رجَ شْ إذا حَ  =عن الفَّت  ك ما يغين الثراءُ رُ مْ عَ لَ 

حلَْقِّ َذِلَك َما  َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت بِا} :ولكن قويل، ليس كذلك: وقال، فكشف عن وجهه
 .[18]ق:  {ُكْنَت ِمْنُه حتَِيدُ 

 



 

ليت أمي مل تلدين! وَنو هذا قاله خوفًا : أنه قال ِف صحته :رضي اهلل عنه نقل عن أيب بكر ثانًيا:
ومثل هذا الكالم منقول عن مجاعة  السلف الصاحل أهنم قالوه خوفًا وهيبًة ، إن صح النقل عنه -

 (.881: 889ص   8ج   لبن تيمية هاج السنةمن؛ )من أهوال يوم القيامة
 

 :الشبهة السابعة
 فكان، ليتين ِف ظلة بين ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلني: قال أبو بكر  : "قال الطاعنون

 ".وهذا يدل على أنه مل يكن صاحلًا يرتضي لنفسه اإلمامة، "وكنت الوزير، هو األمري
 

 الرد على هذه الشبهة:
مل رضي اهلل عنه  فهو دليل على أن علي بن أيب طالب ،قال هذارضي اهلل عنه  كرإن كان أبو ب

وأنه إذا وىل ، وذلك أن قائل هذا إمنا يقوله خوفًا من اهلل أن يضيع حق الولية ؛يكن هو اإلمام
عًة لكانت توليته ألحد الرجلني إضا، هو اإلمام فلو كان علي  ، لذمته كان أبرأَ ،  وكان وزيرًا له، غريه

وهذا ل يفعله من ، وكان قد باع آخرته بدنيا غريه، وكان يكون وزيرًا لظامل  غريه، لإلمامة أيًضا
فاعتقد الوارث أن ، وهذا كما لو كان امليت قد وصى بديون  ، ويطلب براءة ذمته، خياف اهلل

خوفًا ، ن منهأرسلتها مع من هو أدي يا ليتين: مث قال، فأرسلها إليه مع رسوله، املستحق هلا شخص
وهناك شخص حاضر يدعي أنه ، تفريطًا أو خيانةً ، أن يكون الرسول األول مقصرًا ِف الوفاء

لكان يعطيه ول حيتاج إىل  ،فلو علم الوارث أنه املستحق، ين دون ذلك الغائباملستحق للدَّ 
 (.888: 885ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )اإلرسال به إىل ذلك الغائب

 
 ة الثامنة:الشبه

بل وىل عليه عمرو ، أبا بكر  ألبتة عماًل ِف وقته صلى اهلل عليه وسلم النيب مل يولِّ : "قال الطاعنون
 .وأسامة أخرى ،بن العاص تارةً 

 
 الرد على هذه الشبهة:

فإنه من املعلوم املتواتر عند أهل التفسري واملغازي والسري واحلديث  ؛الكذب هذا من أبنيِ  أوًل:
، على احلج عام تسع  رضي اهلل عنه  استعمل أبا بكر   صلى اهلل عليه وسلم أن النيب: وغريهم والفقه

ومل يكن قبله حج ِف ، صلى اهلل عليه وسلم كان ِف اإلسالم من مدينة رسول اهلل  وهو أول حجي 

 



 

 فإن مكة فتحت، إل احلجة اليت أقامها عتاب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية من مكة، اإلسالم
على  صلى اهلل عليه وسلم الذي استعمله النيب، أقام احلج ذلك العام عتاب بن أسيد  ، سنة مثان
، من غزوة تبوك صلى اهلل عليه وسلم بعد رجوع النيب، مث أمر أبا بكر  سنة تسع  للحج، أهل مكة

، ((بيت عريانول يطوف بال، أن ل حيج بعد العام مشرك)) :وفيها أمر أبا بكر  باملناداة ِف املوسم
فولية أيب بكر  كانت من  ؛غري أيب بكر  على مثل هذه الولية صلى اهلل عليه وسلم ومل يؤمر النيب

 .خصائصه
وهي ، ية  رِ مرًا ِف سَ كان أرسل عَ  صلى اهلل عليه وسلم فإن النيب، أما قصة عمرو بن العاص ثانًيا:

مرًا ليكون ذلك سبًبا فأمر عَ ، ووهم أخوال عمر  ، وكانت إىل بين عذرة، غزوة ذات السالسل
، ومعه أبو بكر  وعمر وغريمها من املهاجرين، مث أردفه بأيب عبيدة، للقرابة اليت له منهم، إلسالمهم

: قال، أصلي بأصحايب وتصلي بأصحابك: مرًا قالفلما حلق عَ  ،("(تطاوعا ول َّتتلفا")): وقال
 صلى اهلل عليه وسلم إن رسول اهلل: بو عبيدةفقال له أ، يل فإمنا أنت مددٌ  ؛بل أنا أصلي بكم
، فأراد عمرو أن ينازعه ِف ذلك، أعصيك فإين: قال، فإن عصيتين أطعتك، أمرين أن أطاوعك

، فكانوا يصلون خلف عمر و، ورأى أبو بكر  أن ذلك أصلح لألمر، فأشار عليه أبو بكر  أل يفعل
؛ وصالحهم وكان ذلك لفضلهم، ل من عمر وأن أبا بكر  وعمر وأبا عبيدة أفض مع علم كل أحد  

 (.888: 889ص   8ج  ) منهاج السنة لبن تيمية
صلى  بل قد يرتك النيب، ل يدل على نقصهرضي اهلل عنه  إن عدم ولية أيب بكر الصديق ثالثًا:

نائه غَ وحاجته إليه ِف املقام عنده و ، تلك الولية ألنه عنده أنفع له منه ِف ؛وليته اهلل عليه وسلم
يقول  ، فإنه هو وعمر كانا مثل الوزيرين له ؛عن املسلمني أعظم من حاجته إليه ِف تلك الولية

وكان أبو بكر  يسمر ، ((خرجت أنا وأبو بكر  وعمر))و ((دخلت أنا وأبو بكر  وعمر)): كثريًا
وهم عنده ، وغريهم، والزبري، وطلحة، كعثمان ؛وعمر مل يكن يويل أهل الشورى، عنده عامة ليله
ألن انتفاعه هبؤلء ِف حضوره أكمل من  ؛وغريمها، ومعاوية، مثل عمرو بن العاص ،أفضل ِمن وله

: 285ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )انتفاعه بواحد  منهم ِف ولية  يكفي فيها من دوهنم
288.) 

 



 

 الشبهة التاسعة:
مث أرسل علي بن أيب ، بكر ألداء سورة براءةأبا  صلى اهلل عليه وسلم "أرسل النيب: قال الطاعنون
ومن ل يصلح ألداء سورة  أو ، وأن يتوىل هو ذلك، وأمره برد أيب بكر إىل املدينة، طالب خلفه

 ."!يصلح لإلمامة العامة املتضمنة ألداء األحكام إىل مجيع األمة؟ فكيف، بعضها
 

 :الرد من وجوه  
استعمل أبا  صلى اهلل عليه وسلم فإن النيب ؛واتر العاموبالت، هذا كذب باتفاق أهل العلماألول: 

بل هو الذي أقام للناس احلج ذلك ، مل يرده ول رجع، على احلج سنة تسع  رضي اهلل عنه  بكر  
ويأمتر بأمره كسائر من ، ويدفع بدفعه، يصلي خلفه، من مجلة رعيتهرضي اهلل عنه  وعلي، العام
 .معه

مل خيتلف اثنان ِف أن أبا بكر  هو الذي أقام احلج ذلك : هل العلموهذا من العلم املتواتر عند أ
إىل  ذَ نبِ ولكن أردفه بعلي ليَ  !إنه أمره برده؟: فكيف يقال، صلى اهلل عليه وسلمالعام بأمر النيب 
أو رجل من أهل ، ألن عادهتم كانت جاريًة أل يعقد العقود ول حيلها إل املطاع ؛املشركني عهدهم

 .يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد  فلم ، بيته
بعثين أبو بكر  ِف تلك : قال، أن أبا هريرة رضي اهلل عنه :لرمحنعبداعن محيد بن  روى البخاري

ول يطوف بالبيت  ،أن ل حيج بعد العام مشرك، احلجة ِف مؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون ِبىًن 
، بعلي بن أيب طالب   لى اهلل عليه وسلمص أردف رسول اهلل) مث: لرمحنعبداقال محيد بن ، عريان

وأن ل حيج )، فأذن معنا علي يوم النحر ِف أهل مىًن برباءة: قال أبو هريرة، (وأمره أن يؤذن برباءة
 (.8655: البخاري: حديث(؛ )ول يطوف بالبيت عريان، بعد العام مشرك

ألنه هو الذي  ؛ظم فضائلهديق كان من أعما حصل ِف حجة الصِّ : "قال اإلمام أبو حممد بن حزم  
وعلي بن ، يصلون خلفه، والناس منصتون خلطبته، خطب بالناس ِف ذلك املوسم واْلمع العظيم

فقرأها ، وذكر الغاررضي اهلل عنه  وِف السورة فضل أيب بكر  ، من مجلتهمرضي اهلل عنه  أيب طالب
 ".وحجة قاطعة، فهذا مبالغة ِف فضل أيب بكر  ، على الناس علي  

رضي اهلل  على علي بن أيب طالبرضي اهلل عنه  أليب بكر   صلى اهلل عليه وسلم تأمري النيب نًيا:ثا
ول ريب أن ، "؟((أما ترضى أن تكون مين ِبنزلة هارون من موسى")): هذا كان بعد قولهعنه 

جيهلون من ذلك ما هو ، شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسريته وأموره ووقائعه
 .ويزيدون فيه وينقصون، وجييئون إىل ما وقع فيقبلونه، متواتر معلوم ملن له أدىن معرفة  بالسرية

 



 

 ".اإلمامة العامة متضمنة ألداء مجيع األحكام إىل األمة: "قوهلم ثالثًا:
إل كما حتتاج ، ل حتتاج فيها إىل اإلمام، فاألحكام كلها قد تلقتها األمة عن نبيها ؛هذا قول باطل

ومل ، وكانت عامة الشريعة اليت حيتاج الناس إليها عند الصحابة معلومةً ،  نظائره من العلماءإىل
، كان يظهره بعضهم لبعض   إل واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي يق ِف شيء  منهادِّ يتنازعوا زمن الصِّ 

ِمن كان عنده وإذا خفي عنه الشيء اليسري سأل عنه الصحابة ، وكان الصديق يعلم عامة الشريعة
 صلى اهلل عليه وسلم فأخربه من أخربه منهم أن النيب، سأهلم عن مرياث اْلدة) كما،  علم ذلك

 (.285: 288ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية)؛ (أعطاها السدس
 

 الشبهة العاشرة:
 ".ومل يعلم أن القطع لليد اليمىن، قطع أبو بكر يسار سارق  : "قال الطاعنون

 الشبهة: الرد على هذه
كان جييز رضي اهلل عنه   ولو قدر أن أبا بكر  ، إن أبا بكر  جيهل هذا من أظهر الكذب: قوهلم
لكن تعيني اليمني ِف ، ألن القرآن ليس ِف ظاهره ما يعني اليمني ؛لكان ذلك قوًل سائًغا، ذلك

لك عن أيب بكر  ولكن أين النقل بذ، ةوبذلك مضت السنَّ  ،فاقطعوا أياهنما": "قراءة ابن مسعود  
وهذه كتب أهل العلم باآلثار  ؟رضي اهلل عنه أنه قطع اليسرى؟ وأين اإلسناد الثابت بذلك

 -مع تعظيمهم أليب بكر  ، ول نقل أهل العلم بالختالف ِف ذلك قوًل ، موجودة ليس فيها ذلك
 (.888: 885ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )رضي اهلل عنه

 
 عشرة:الشبهة الحادية 

 عن صلى اهلل عليه وسلم وقد هنى النيب، أحرق أبو بكر الفجاءة السلمي بالنار: قال الطاعنون
 ".اإلحراق بالنار

 الرد على هذه الشبهة:
 .وأظهر منه عن أيب بكر   اإلحراق بالنار عن علي بن أيب طالب أشهرُ 

 ،فبلغ ذلك ابن عباس  ، مبزنادقة  فأحرقه رضي اهلل عنه يت عليأُ : روى البخاري عن عكرمة قال
 ((،ل تعذبوا بعذاب اهلل)): صلى اهلل عليه وسلم لنهي رسول اهلل ؛لو كنت أنا مل أحرقهم: فقال

 البخاري: حديث)((؛ ينه فاقتلوهل دِ من بدَّ : ))صلى اهلل عليه وسلم لقول رسول اهلل ؛ولقتلتهم
6822.) 

 



 

وإن كان فعل ، ففعل علي أنكر منه، منكرًافإن كان ما فعله أبو بكر  ، فعلي حرق مجاعًة بالنار
 8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )فأبو بكر  أوىل أل ينكر عليه، علي ِما ل ينكر مثله على األئمة

 (.885: 886ص  
 

 الشبهة الثانية عشرة:
أقول : وقال، يعرف حكم الكاللة فلم، خفي على أيب بكر  أكثر أحكام الشريعة: "قال الطاعنون

 .فمين ومن الشيطان أً خط وإن يك، صوابًا فمن اهلل فإن يك، برأيي فيها
 الرد على هذه الشبهة:

 :وخفي على أيب بكر أكثر أحكام الشريعة :قوهلم أوًل:
صلى اهلل عليه  ومل يكن حبضرة النيب، كيف خيفى عليه أكثر أحكام الشريعة،  هذا من أعظم البهتان

أكثر مشاورًة ألحد  من  صلى اهلل عليه وسلم كن النيبومل ي !من يقضي ويفيت إل هو؟ وسلم
، منه مث عمر صلى اهلل عليه وسلم ومل يكن أحد أعظم اختصاًصا بالنيب، منه له ولعمر أصحابه

إمجاع أهل العلم على أن الصديق ، ْلبار السمعاين وغريهعبدامثل منصور بن ، وقد ذكر غري واحد  
، مل َّتتلف ِف وليته ِف مسألة  إل فصلها هو بعلم  يبينه هلم فإن األمة ؛وهذا بنيِّ ، أعلم األمة

وتثبيتهم ، صلى اهلل عليه وسلم كما بني هلم موت النيب،  وحجة  يذكرها هلم من الكتاب والسنة
وبني هلم قتال مانعي الزكاة ملا شك فيه ، مث بني هلم موضع دفنه، وقراءته عليهم اآلية، على اإليان

ملا ظن من ظن أهنا تكون ، بني هلم أن اخلالفة ِف قريش  ِف سقيفة بين ساعدةو ، عمر بن اخلطاب
 .ِف غري قريش  

صلى اهلل عليه  على أول حجة  حجت من مدينة النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد استعمله النيب
وكذلك الصالة ، ولول سعة علمه هبا مل يستعمله، ِف العبادات وعلم املناسك أدق ما، وسلم
وكتاب ، ومل يستخلف غريه ل ِف حج ول ِف صالة  ، ولول علمه هبا مل يستخلفه، فه فيهااستخل

وهو أصح ما روي ، من أيب بكر   أخذه أنسٌ  صلى اهلل عليه وسلم الصدقة اليت فرضها رسول اهلل
مسألة من الشريعة غلط رضي اهلل عنه  وِف اْلملة ل يعرف أليب بكر  ، وعليه اعتمد الفقهاء، فيها
 .فيها

 ".مل يعرف حكم الكاللة حَّت قال فيها برأيه: "أما قوهلم ثانًيا:
 ؛فإن هذا الرأي الذي رآه ِف الكاللة قد اتفق عليه مجاهري العلماء بعده ؛فهذا من أعظم علمه

والقول بالرأي ، ن ل ولد له ول والدوهو مَ ، رضي اهلل عنه فإهنم أخذوا ِف الكاللة بقول أيب بكر  

 



 

ومعاذ ، وزيد بن ثابت  ، وابن مسعود  ، وعثمان، وعمر، كأيب بكر   ؛عن سائر الصحابةهو معروف 
فإن هذا خري  ؛كرأي الصديق ؛لكن الرأي املوافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران، بن جبل  

: 512ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد
886.) 
، واحتاجوا إليه ِف مواريثهم ،ألنه أمر ناب املسلمني ؛يق ِف الكاللة برأيهدِّ أفَّت أبو بكر الصِّ  ثالثًا:

له  ومل يأتِ ، فيه شيء صلى اهلل عليه وسلم وقد أبيح له اجتهاد الرأي فيما مل يؤثر عن رسول اهلل
؛ من أن يقول افلم جيد بدًّ ، وهو إمام املسلمني ومفزعهم فيما ينوهبم، ِف الكتاب شيء كاشف

 (.98ص   تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة الدينوري)
 

 الشبهة الثالثة عشرة:
 ".وهو يدل على قصوره ِف العلم، أي رأي() قضى أبو بكر ِف اْلد بسبعني قضيةً : قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
هذا عن  بل نقلُ ، ول نقل هذا عن أيب بكر  ، رضي اهلل عنه وليس هو قول أيب بكر  ، هذا كذب

ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قضى ، أيب بكر  يدل على غاية جهل هؤلء الروافض وكذهبم
فإنه مل يت ِف خالفته سبعون  ؛عن عمر ومع هذا هو باطل، أي رأي() ِف اْلد بسبعني قضيةً 

بل هذا ، لفةً وكانت تلك الوقائع حتتمل سبعني قوًل خمت، ا كل منهم كان لبن ابنه إخوةجدًّ 
فإنه ، وأما مذهب أيب بكر  ِف اْلد، فعلم أن هذا كذب ..الختالف ل حيتمله كل جد ِف العامل

منهاج السنة لبن )؛ وهو مذهب كثري  من الفقهاء، وهو قول بضعة عشر من الصحابة، جعله أبًا
 (.512: 519ص   8ج   تيمية

 
 الشبهة الرابعة عشرة:

قتل  حيث ،ول حده من خالد بن الوليد فلم يقتصَّ  ؛بكر  حدود اهللأمهل أبو : "قال الطاعنون
فلم  ،عمر بقتله وأشار عليه، وضاجعها ،وتزوج امرأته ِف ليلة قتله، وكان مسلًما، مالك بن نويرة

 .يفعل"
 الرد على هذه الشبهة:

شيعة عثمان كان هذا من أعظم حجة ،  إن كان ترك قتل قاتل املعصوم ِما ينكر على األئمة أوًل:
وقد ، وهو خليفة املسلمني، من ملء األرض من مثل مالك بن نويرة فإن عثمان خريٌ  ؛على علي

 



 

وكان هذا من أعظم ما امتنعت به ، وعلي مل يقتل قتلته، تل مظلوًما شهيًدا بال تأويل  مسوغ  لقتلهقُ 
فعذر أيب ، مانفإن كان علي له عذر شرعي ِف ترك قتل قتلة عث ؛شيعة عثمان عن مبايعة علي

وإن مل يكن أليب بكر  عذر ِف ذلك فعلي أوىل أل ، بكر  ِف ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى
فعله الرافضة من اإلنكار على أيب بكر  ِف هذه يوأما ما ، يكون له عذر ِف ترك قتل قتلة عثمان

، هم وتناقضهمفهذا من فرط جهل ،وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي، القضية الصغرية
 .هو من هذا الباب، هلل بن عمر باهلرمزانعبيداوكذلك إنكارهم على عثمان كونه مل يقتل 

إما : ألن شروط الستيفاء مل توجد ؛علي كان معذورًا ِف ترك قتل قتلة عثمان: وإذا قال القائل
 .وَنو ذلك، لكوهنم ذوي شوكة   ؛وإما لعجزه عن القوم، لعدم العلم بأعيان القتلة

لوجود الشبهة  اهلرمزان؛ وقتل قاتل، فشروط الستيفاء مل توجد ِف قتل قاتل مالك بن نويرة: قيل
 .واحلدود تدرأ بالشبهات، ِف ذلك

هلل عبيداوعلي أشار على عثمان بقتل ، عمر أشار على أيب بكر  بقتل خالد بن الوليد: وإذا قالوا
 .بن عمر ملا قتل اهلرمزان

مع أن الذين أشاروا على أيب بكر  ، ريمها أشاروا على علي بقتل قتلة عثمانوطلحة والزبري وغ: قيل
وإما لكون ذلك ِما يسوغ فيه ، إما لظهور احلق معه ؛وسلموا هلا ،أقام عليهم حجةً ، بالقود

، وجرى بينه وبينهم من احلروب ما قد علم، وعلي ملا مل يوافق الذين أشاروا عليه بالقود، الجتهاد
؛ ففي ذلك أوىل، فإذا كان ِف هذا اجتهاد سائغ، نيفِّ عثمان أهون ِما جرى باْلمل وصِ وقتل قتلة 

 (.518: 516ص   5ج   منهاج السنة لبن تيمية)
وهذا ، وإن خالًدا قتله بتأويل  ، إنه كان معصوم الدم: ِف قصة مالك بن نويرة غاية ما يقال ثانًيا:

 وقال له النيب، ل إله إل اهلل: ا قتل الرجل الذي قالكما أن أسامة بن زيد  مل،  ل يبيح قتل خالد  
ومل ، فأنكر عليه قتله ((ل إله إل اهلل؟: أقتلته بعد أن قال، يا أسامة)): صلى اهلل عليه وسلم

 (.518ص   5ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ًة ول كفارةً يوجب عليه قوًدا ول ديَ 
 .إن عمر أشار بقتله: قوله ثالثًا:

، فيها أل يقتل خالًدارضي اهلل عنه  كان رأي أيب بكر  ،  غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد  : قالفي
ول ، ول عند الشيعة، ل عند السنة: وليس عمر بأعلم من أيب بكر  ، وكان رأي عمر فيها قتله

يف فك، ومل يظهر بدليل  شرعي أن قول عمر هو الراجح، جيب على أيب بكر  ترك رأيه لرأي عمر
منهاج السنة لبن ) يًنا؟جيوز أن جيعل مثل هذا عيًبا أليب بكر  إل من هو من أقل الناس علًما ودِ 

 (.518ص   5ج   تيمية

 



 

 الشبهة الخامسة عشرة: 
ولو كان إماًما مل ، فلست خبريكم" ؛أي التمسوا يل العذر() أقيلوين: "قول أيب بكر  : قال الطاعنون

 ".له طلب اإلقالة زْ جيُ 
 .والقدح بغري الصحيح ل يصح، وإل فما كل منقول  صحيح، ينبغي بيان صحة هذا القول :أوًل 

اإلمام ل جيوز له : مل َتز معارضته بقول القائلرضي اهلل عنه  إن صح هذا عن أيب بكر   ثانًيا:
ل جيوز له طلب اإلقالة إن كان قال  فلمَ ، فإن هذه دعوى جمردة ل دليل عليها ؛طلب اإلقالة

، فال جيب اْلزم بأنه باطل، ذلك؟ بل إن كان قاله مل يكن معنا إمجاع على نقيض ذلك ول نص
 .وإن مل يكن قاله فال يضر حترمي هذا القول

وهذا يناقض ما ، وخوف اهلل أل يقوم حبقوقها، والورع فيها ،يدل على الزهد ِف الولية هذا ثالثًا:
 (.288ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )راغًبا ِف الولية ،إنه كان طالًبا للرياسة: يقوله الرافضة

 
 الشبهة السادسة عشرة:

، وإن زغت فقوموين، فإن استقمت فأعينوين، إن يل شيطانًا يعرتيين: قول أيب بكر  : "قال الطاعنون
 ."!فكيف يطلب منهم الكمال؟، ومن شأن اإلمام تكميل الرعية

 
 :الرد على هذه الشبهة من وجوه  

 ،إن يل شيطانًا يعرتيين" يعين عند الغضب: "أنه قالرضي اهلل عنه  أن املأثور عن أيب بكراألول: 
فإن عصيت اهلل فال ، أطيعوين ما أطعت اهلل: "وقال، "ل أؤثر ِف أبشاركم ؛فاجتنبوين ،"فإذا اعرتاين

 .ح بهمن أعظم ما يد  -رضي اهلل عنه  -وهذا الذي قاله أبو بكر  ، "طاعة يل عليكم
فخاف عند الغضب أن ، الشيطان الذي يعرتيه قد فسر بأنه يعرض لبن آدم عند الغضبالثاني: 

 .فأمرهم ِبجانبته عند الغضب ؛يعتدي على أحد  من الرعية
بني  مٌ كَ ل يقضني حَ )) :يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت النيب: روى الشيخان عن أيب بكرة قال

 (.1414: مسلم: حديث /4158: : حديثالبخاري(؛ )(اثنني وهو غضبان
أو ، كًماوأمرهم أل يطلبوا منه حُ ، أراد أل حيكم وقت الغضب، أبو بكر   وهذا هو الذي أراده

 .وهذا من طاعته هلل ورسوله، على حكم  ِف هذا احلال حيملوه
 .الغضب يعرتي بين آدم كلهم: أن يقالالثالث: 

 



 

اللهم إين أَّتذ عندك عهًدا لن )) :قال هلل عليه وسلمصلى ا أن النيب :روى مسلم عن أيب هريرة
وقربًة ، فاجعلها له صالًة وزكاةً ، جلدته، لعنته، فأي املؤمنني آذيته شتمته، فإمنا أنا بشر، َّتلفنيه

 (.2611: مسلم: حديث(؛ )(تقربه هبا إليك يوم القيامة
 .ابهوقد أخرب اهلل عن غضبه ِبا ذكره ِف كت، وأيًضا فموسى رسول كرمي

صلى اهلل عليه  مع أن النيب !فكيف يقدح ِف اإلمامة؟، فإذا كان مثل هذا ل يقدح ِف الرسالة
فإذا  ، وشبه عمر بنوح  وموسى ِف شدته ِف اهلل، لمهينه وحِ شبه أبا بكر  بإبراهيم وعيسى ِف لِ  وسلم

 !فكيف تنافيها شدة أيب بكر ؟، كانت هذه الشدة ل تناِف اإلمامة
 .الحرتاز أن يؤذي أحًدا منهم -رضي اهلل عنه  -بذلك أبو بكر   قصدالرابع: 

]القصص:  {َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدو  ُمِضل  ُمِبنيٌ } :قال موسى ملا قتل القبطيالخامس: 
وذكر اهلل ِف  ،[69]الكهف:  {َوَما أَْنَسانِيُه ِإلَّ الشَّْيطَاُن أَْن أَذُْكرَهُ } :وقال فَّت موسى، [15

َها فََأْخَرَجُهَما ِمَّا َكانَا ِفيهِ } :قصة آدم وحواء َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ  :وقوله، [96]البقرة:  {فََأَزهلَّ
ُهَما ِمْن َسْوَءاهِتَِما}  .[21]األعراف:  {فَ َوْسَوَس هَلَُما الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي هَلَُما َما ُوورَِي َعن ْ

فكيف يقدح ِف إمامة  -عليهم السالم  - يقدح ِف نبوة األنبياء فإذا كان عرض الشيطان ل
 اخللفاء؟!
، فهذا من كمال عدله وتقواه، وإن زغت فقوموين"، فإن استقمت فأعينوين: "قوله سادساا:

فإن ، وواجب على الرعية أن تعامل األئمة بذلك، وواجب على كل إمام  أن يقتدي به ِف ذلك
 .وه عليهوإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودل  ، طاعة اهلل تعاىل استقام اإلمام أعانوه على

 ."!فكيف يطلب منهم التكميل؟، من شأن اإلمام تكميل الرعية: "قوهلم سابعاا:
 

 :الرد على ذلك من وجوه
، ل على اإلمث والعدوان، جيب على اإلمام والرعية أن يتعاونوا على الرب والتقوى معناه أنه أوًل:

 فلم يبقَ ، صلى اهلل عليه وسلم ين قد عرف بالرسولوالدِّ ، أمري اْليش والقافلة والصالة واحلجِبنزلة 
، فإن كان احلق فيها بيًنا أمر به، ولكن ل بد من الجتهاد ِف اْلزئيات، عند اإلمام دين ينفرد به

ا عليهم تشاوروا فيه وإن كان مشتبهً ، وكان عليهم أن يطيعوه، وإن كان متبيًنا لإلمام دوهنم بينه هلم
فاإلمام هو ، وإن اختلف الجتهاد، وإن تبني ألحد  من الرعية دون اإلمام بينه له، حَّت يتبني هلم

 .ع ِف اجتهادهبَ املتَّ 

 



 

، واملتشاورين ِف الرأي، كاملتناظرين ِف العلم ؛كل من املخلوقني قد استكمل باآلخرالثاني: 
 .ما ودنيامهاينهواملتعاونني املتشاركني ِف مصلحة دِ 

مع أن عامة ما ، ويستفيدها املعلم منهم، أنه ما زال املتعلمون ينبهون معلمهم على أشياءالثالث: 
 .وكذلك ِف الصناع وغريهم، عند املتعلم من األصول تلقاها من معلمه

وقد ، وهو أفضل منه، مسائل ر ثالثَ قد استفاد من اخلضِ  صلى اهلل عليه وسلم موسىالرابع: 
كان  صلى اهلل عليه وسلم ونبينا [،22]النمل:  {َأَحْطُت ِبَا ملَْ حتُِْط بِهِ } :دهد لسليمانقال اهل

 ،يا رسول اهلل: يوم بدر   ابُ بَ قال له احلُ  كما،  وكان أحيانًا يرجع إليهم ِف الرأي، يشاور أصحابه
حلرب والرأي واملكيدة؟ أم هو ا، أهو منزل أنزلكه اهلل تعاىل فليس لنا أن نتعداه: أرأيت هذا املنزل

صلى اهلل عليه  فرجع النيب، ليس هذا ِبنزل قتال  : فقال ((،هو احلرب والرأي واملكيدة بل)): فقال
 .اببَ إىل رأي احلُ  وسلم

ومل تعظم األمة أحًدا ، أن هذا الكالم من أيب بكر  ما زاده عند األمة إل شرفًا وتعظيًماالخامس: 
ول ، من غري رغبة  أعطاهم إياها، ول أطاعت أحًدا كما أطاعته، يقدِّ مت الصِّ بعد نبيها كما عظَّ 

مقرين ، حتت الشجرة بايعوه طوًعاصلى اهلل عليه وسلم  بل الذين بايعوا الرسول، رهبة  أخافهم هبا
مث مع هذا مل نعلم أهنم اختلفوا ِف عهده ِف مسألة  واحدة  ِف دينهم إل وأزال ، بفضيلته واستحقاقه

 8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ه فيه غريهكُ شَر وهذا أمر ل يَ ، ومراجعتهم له، ف ببيانه هلمالختال
 (.249: 246ص  

 
 الشبهة السابعة عشرة:

مُهَا  ِإلَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْ نَ نْيِ ِإذْ } :قال اهلل تعاىل: قال الطاعنون
 {جِبُُنود  ملَْ تَ َرْوَهاِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه َل حَتَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه 

 .[81]التوبة: 
صلى  وعدم رضاه ِبساواته للنيب، وعدم يقينه باهلل، هذه اآلية تدل على ضعف أيب بكر وقلة صربه

 .مجيًعا( وبقضاء اهلل وقدره" نأي يوتا) اهلل عليه وسلم
 الرد على هذه الشبهة:

 :والرد من عدة وجوه، ليس ِف اآلية ما يدل على هذا، هذا كله كذب ظاهر
 ؛صلى اهلل عليه وسلم على النيبرضي اهلل عنه  هذه اآلية دليل على حزن أيب بكر الصديق أوًل:

وهلذا ملا كان  ؛صلى اهلل عليه وسلم وكان أبو بكر  يود أن يفدي النيب، اإلسالم لئال يقتل فيذهب

 



 

عن ذلك  صلى اهلل عليه وسلم فسأله النيب ،ووراءه تارةً  ،معه ِف سفر اهلجرة كان يشي أمامه تارةً 
 ."وأذكر الطلب فأكون وراءك، أذكر الرصد فأكون أمامك": فقال

ل باملعىن الذي أراده الروافض أنه مل  هلل عليه وسلمصلى ا وحينئذ  مل يكن يرضى ِبساواة النيب
بل  ، ويعيش هو صلى اهلل عليه وسلم بل كان ل يرضى بأن يقتل رسول اهلل، بأن يوتا مجيًعا يرضَ 

 .كان خيتار أن يفديه بنفسه وأهله وماله
أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن  النَّيب  }: قال تعاىل ؛يق أقوم املؤمنني بذلكدِّ والصِّ  ،وهذا واجب على كل مؤمن  

ل )): أنه قال صلى اهلل عليه وسلم وِف الصحيحني عن أنس  عن النيب [،6]األحزاب:  {أَنْ ُفِسِهمْ 
 وحزن أيب بكر الصديق ،((يؤمن أحدكم حَّت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

ونصحه له واحرتاسه ، ل موالته وحمبتهيدل على كما صلى اهلل عليه وسلم على النيبرضي اهلل عنه 
فإن من املعلوم أن احلزن على الرسول أعظم من  ؛وهذا من أعظم اإليان، ودفع األذى عنه ،عليه

 .أوجب من حمبة اإلنسان لبنهصلى اهلل عليه وسلم فإن حمبة الرسول  ؛حزن اإلنسان على ابنه
ول يدل على انعدام شيء  من الصرب املأمور  بل، فباطل، "إنه يدل على قلة صربه: "قوهلم ثانًيا:

 .ومع هذا فحزن القلب ل يناِف ذلك، بالكتاب والسنة فإن الصرب على املصائب واجب ؛به
 :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: قال، رضي اهلل عنهما هلل بن عمرعبداعن  روى الشيخان

أو  -وأشار إىل لسانه  -ن يعذب هبذا ولك، ول حبزن القلب، إن اهلل ل يعذب بدمع العني))
 (.828: مسلم: حديث /1918: البخاري: حديث؛ )((يرحم
 ".إنه يدل على عدم يقينه باهلل: "قوهلم ثالثًا:

كما ذكر اهلل ،  ومل يكن ذلك دلياًل على عدم يقينهم باهلل، فإن األنبياء قد حزنوا ؛هذا كذب وافرتاء
 .عن يعقوب

صلى اهلل  عند موت ابنه إبراهيم( دمعت عينا رسول اهلل) :قال، روى مسلم عن أنس بن مالك  
واهلل يا إبراهيم إنا بك ، ول نقول إل ما يرضى ربنا، تدمع العني وحيزن القلب)) :فقال عليه وسلم

 (.2915: مسلم: حديث(؛ )(حملزونون
 ن أبا بكر الصديقأل ؛هو باطل، "يدل على الضعف وعدم الرضا بقضاء اهلل وقدره: "قوهلم رابًعا:

؛ وكل من قرأ سريته املباركة يعرف ذلك، بقضاء اهلل وقدره امن أكثر الصحابة إيانً رضي اهلل عنه 
 (.856: 862ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية)

 



 

 الشبهة الثامنة عشرة:
أمرت ، ألن بالًل ملا أذن بالصالة ؛أً ِف الصالة كان خط ا"تقدمي أيب بكر  إمامً : قال الطاعنون

 من يصلي: فقال، مسع التكبري صلى اهلل عليه وسلم فلما أفاق رسول اهلل ،عائشة أن يقدم أبا بكر  
وعزله عن  ،اه عن القبلةفخرج بني علي والعباس فنحَّ  ،أخرجوين: فقال ،أبو بكر  : فقالوا ؟بالناس
 .وتوىل الصالة"، الصالة

 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
من ذكر ما نقلتم بإسناد  : ويقال هلم، ا من الكذب املعلوم عند مجيع أهل العلم باحلديثهذ أوًل:

 ؟يوثق به
وأهل العلم يعلمون أنه مل ، هذا كالم جاهل  يظن أن أبا بكر  مل يصل هبم إل صالًة واحدةً  ثانًيا:

بعد أن ، الصالةبإذنه واستخالفه له ِف  صلى اهلل عليه وسلم يزل يصلي هبم حَّت مات رسول اهلل
ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )راجعته عائشة وحفصة ِف ذلك وصلى هبم أياًما متعددةً 

554 :556.) 
مرضه الذي  صلى اهلل عليه وسلم ملا مرض النيب: قالت، روى الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها

إن أبا بكر  رجل : قلت، ((مروا أبا بكر  فليصل)) :فقال، ذنه بالصالةؤ أتاه بالل ي ،مات فيه
: فقلت، ((مروا أبا بكر  فليصل)) :فقال، فال يقدر على القراءة، إن يقم مقامك يبكي ،أسيف

؛ فصلى، ((مروا أبا بكر  فليصل، يوسف إنكن صواحبُ )) :فقال ِف الثالثة أو الرابعة، مثله
 (.818: مسلم: حديث /412: البخاري: حديث)

 :ةالشبهة التاسعة عشر 
كما نزل ِف ،  لوجب أن ينزل فيه قرآن ،لو أنفق أبو بكر الصديق ِف سبيل اهلل: "لطاعنونقال ا

 ".[1]اإلنسان:  {َهْل أََتى} سورة: علي بن أيب طالب
 

 



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

علم فمما اتفق أهل ال ،ِف علي بن أيب طالب   [1]اإلنسان:  {َهْل أََتى} سورة أما نزولاألول: 
]اإلنسان:  {َهْل أََتى} أن سورة :والدليل الظاهر على أنه كذب، باحلديث على أنه كذب موضوع

، ويولد احلسن واحلسني، وقبل أن يتزوج علي بفاطمة، نزلت قبل اهلجرة، مكية باتفاق العلماء [1
وج بفاطمة وملا تز ، ألنه مل يكن له مال ؛ومل ينزل قط قرآن ِف إنفاق علي بن أيب طالب  خبصوصه

 .مل يكن له مهر إل درعه صلى اهلل عليه وسلم بنت رسول
  ثانًيا:

ُ
هو أول املرادين  قني ِف سبيل اهلل فأبو بكر  الصديق رضي اهلل عنهنفِ كل آية  نزلت ِف مدح امل

َل أُولَِئَك أَْعَظُم َل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاتَ } :مثل قوله تعاىل، هبا من األمة
وكذلك ، وأبو بكر  أفضل هؤلء وأوهلم، [11]احلديد:  {َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا

 .[21]التوبة:  {الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهمْ } :قوله
فذكر  [،18، 14]الليل:  {َوَسُيَجنَّبُ َها اأْلَتْ َقى * الَِّذي يُ ْؤيت َماَلُه يَ تَ زَكَّى} :وله تعاىلق ثالثًا:

باألسانيد عن عروة بن الزبري  ،لرمحن بن أيب حامت  وغريمهاعبدامثل ابن جرير  الطربي و  ،املفسرون
منهاج السنة لبن )؛ ديقالصِّ هلل بن الزبري وسعيد بن املسيب وغريهم أهنا نزلت ِف أيب بكر  عبداو 

 (.559: 555ص   8ج   تيمية
 

 :الشبهة العشرون
وملا ، وِف اإلسالم كان خياطًا، كان أبو بكر  الصديق معلًما للصبيان ِف اْلاهلية: قال الطاعنون

فجعلوا له كل يوم  ثالثة  ،إين حمتاج إىل القوت: فقال، ويل أمر املسلمني منعه الناس عن اخلياطة
 .م من بيت املال"دراه

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

فهذا من املنقول الذي لو كان صدقًا ، إن أبا بكر  كان معلًما للصبيان ِف اْلاهلية: قوهلماألول: 
وكان مجاعة من علماء املسلمني يؤدبون ، بل يدل على أنه كان عنده علم ومعرفة، مل يقدح فيه

 عبيدأبو ، وعطاء بن أيب رباح  ، والضحاك بن مزاحم  ، لرمحن السلميعبداأبو : منهم، الصبيان
  ،لقاسم بن سالم  ا

ُ
 !فكيف إذا كان ذلك من الكذب املختلق؟، ع على إمامته وفضلهجمَ اإلمام امل

 ".وملا ويل أمر املسلمني منعه الناس عن اخلياطة ،ديق كان خياطًا ِف اإلسالمإن الصِّ : "قوهلم ثانًيا:

 



 

فإن أبا بكر  مل  ؛اوإن كان ل غضاضة فيه لو كان حقًّ ، يعرف كل أحد  أنه كذب، كذب ظاهر
وقد سافر إىل الشام ِف َتارته ، وتارًة ل يسافر ،تارًة يسافر ِف َتارته ،وإمنا كان تاجرًا، يكن خياطًا
، وكان خيار أهل األموال منهم أهل التجارة، والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش  ، ِف اإلسالم

 .وكانت العرب تعرفهم بالتجارة
فمنعه  ،أراد أن يتجر لعياله ،خليفًة للمسلمني رضي اهلل عنه أصبح أبو بكر الصديق ملا ثالثًا:

: 586ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ك عن مصاحل املسلمنيلُ شغَ هذا يَ : وقالوا، املسلمون
581.) 

 
 :الشبهة الحادية والعشرون

فقال له ، صلى اهلل عليه وسلم على منرب رسول اهلل اأبو بكر الصديق يومً  دصعِ : "قال الطاعنون
 ".فعلم أن ليس له لياقة اإلمامة ،(انزل عن منرب جدنا) :احلسن واحلسني

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهين

على  امسندً  اصحيحً  نريد دلياًل : فنقول للطاعنني، على احلسن واحلسني هذا كذب وافرتاءٌ األول: 
 .صحة هذا الكالم

فإن  ؛فإن احلسن واحلسني كانا صغريين ِف ذلك الوقت، صحة هذا الكالم لو افرتضنا ثانًيا:
واخلالفة ِف ، واحلسني ِف الرابعة منها ِف شعبان، احلسن ولد ِف السنة الثالثة من اهلجرة ِف رمضان

ِف مقام  اهنم إذا رأوا أحدً فمن دأب األطفال أ، فال نقص ول عيب ِف ذلك، أول احلادية عشرة
وهم ، فال يعترب العقالء هذا الكالم، قم عن هذا املقام :يزامحونه ويقولون له ،ولو برضائه ،حمبوهبم

؛ وهلذا اشرتط ِف القتداء البلوغ إىل حد كمال العقل ؛اوإن ميزوا عن غريهم لكن للصيب أحكامً 
 (.298ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوي)
 

 :الشبهة الثانية والعشرون
بن أيب طالب فنام على فراشه ليلة  عليَّ  صلى اهلل عليه وسلم أمر رسول اهلل: "قال الطاعنون

 ".فأخذه معه إىل الغار، وخشي من أيب بكر بن أيب قحافة أن يدل القوم عليه، اهلجرة

 



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 إن كانوا صادقني!، يؤيد هذا الكالم فليأتوا بدليل مسند  صحيح  ، مسبحانك هذا هبتان عظي أوًل:
، صلى اهلل عليه وسلم لرسول اهلل امن املعلوم أن أبا بكر الصديق كان من أكثر الصحابة حبًّ  ثانًيا:

 .صلى اهلل عليه وسلم على الرسول اوكان من أكثر الصحابة خوفً 
فكأهنم فضلوا عمر على أيب  ،ل على عهد عمرذكر رجا: روى البيهقي عن حممد بن سريين قال

واهلل لليلة من أيب بكر  خري من آل : رضي اهلل عنه قال فلما بلغ ذلك عمرَ ، بكر  رضي اهلل عنهما
ليلة انطلق  صلى اهلل عليه وسلم لقد خرج رسول اهلل، وليوم من أيب بكر  خري من آل عمر، عمر

حَّت فطن له  ،وساعًة خلفه ،جعل يشي ساعًة بني يديهف، إىل الغار ومعه أبو بكر  رضي اهلل عنه
لك متشي ساعًة بني يدي وساعًة  ما ،يا أبا بكر  )) :فقال صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

، مث أذكر الرصد فأمشي بني يديك، فأمشي خلفك أذكر الطلب ،يا رسول اهلل: فقال ،((!خلفي؟
والذي بعثك باحلق ، نعم: قال ،((يكون لك دوين؟أن  لو كان شيء أحببتَ ، يا أبا بكر  )) :فقال

قال أبو بكر   الغار إىل فلما انتهينا، ن من ملمة  إل أحببت أن تكون يل دونكو ما كانت لتك
حَّت إذا كان ِف  ،فدخل فاستربأه ،ستربئ لك الغارأمكانك يا رسول اهلل حَّت : رضي اهلل عنه

، فدخل فاستربأ، ستربئ اْلحرةأمكانك يا رسول اهلل حَّت : فقال، اْلحرة رْبِ تَ سْ أعاله ذكر أنه مل يَ 
؛ لتلك الليلة خري من آل عمر ،والذي نفسي بيده: فقال عمر ،فنزل، انزل يا رسول اهلل: مث قال

 (.846ص   2ج   دلئل النبوة للبيهقي)
على هذا أليب بكر الصديق هي من أقوى الردود ِف الرد  صلى اهلل عليه وسلم تزكية النيب ثالثًا:

 .الكذب
 نِّ إن من أمَ وسلم قال: ))صلى اهلل عليه  أن النيب :( روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري1)

ولكن  ،لَّتذت أبا بكر   ،ولو كنت متخًذا خلياًل غري ريب ،الناس علي ِف صحبته وماله أبا بكر  
 البخاري: حديث؛ )((بكر إل باب أيب ،دَّ ِف املسجد باب إل سُ  ل يبقنَيَّ  ،أخوة اإلسالم ومودته

2658.) 
ثه على بعَ  صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :رضي اهلل عنه روى الشيخان عن عمرو بن العاص (2)

ن مِ : فقلت، ((عائشة)): "أي الناس أحب إليك؟ قال: فأتيته فقلت، جيش ذات السالسل
البخاري: )؛ "د رجاًل فع ((مث عمر بن اخلطاب)): مث من؟ قال: قلت، ((أبوها)): فقال الرجال؟
 (.2988 مسلم: حديث(؛ )9662 حديث

 



 

حًدا د أُ صعِ  صلى اهلل عليه وسلم أن النيب: رضي اهلل عنه روى البخاري عن أنس بن مالك   (9)
فإمنا عليك نيب  ؛دحُ أُ  تْ اثبُ )): صلى اهلل عليه وسلم فقال ،فرجف هبم ،وأبو بكر  وعمر وعثمان

 (.9645 حديث ((؛ )البخاري:يق وشهيداندِّ وصِ 
صلى اهلل  "كنت مع رسول اهلل: قالرضي اهلل عنه  روى الرتمذي عن علي بن أيب طالب   (8)

هذان سيدا كهول )): صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل، إذ طلع أبو بكر  وعمر عليه وسلم
مذي صحيح الرت (؛ )صحيح ( )حديث(إل النبيني واملرسلني ،أهل اْلنة من األولني واآلخرين

 (.2884 لأللباين حديث
صلى اهلل عليه  أن أبا بكر  دخل على رسول اهلل": روى الرتمذي عن عائشة رضي اهلل عنها (5)

صحيح (؛ )حديث صحيح)" عتيًقا: فيومئذ  مسي ،((تيق اهلل من النارأنت عَ )): فقال وسلم
 (.2815: الرتمذي لأللباين حديث

 
 :الشبهة الثالثة والعشرون

 صلى اهلل عليه وسلم والنيب، "إن أبا بكر  الصديق قد استخلف عمر بن اخلطاب: ونقال الطاعن
 صلى اهلل عليه وسلم". فقد خالف أبو بكر النيب ؛امل يستخلف أحدً 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 .واإلشارة كالعبارة، أشار باستخالف أيب بكر الصديق صلى اهلل عليه وسلم النيب أوًل:
فأمرها أن صلى اهلل عليه وسلم  "أتت امرأة النيب: ( روى الشيخان عن جبري بن مطعم  قال1)

يت أبا أْ إن مل َتديين فَ )): قال، كأهنا تقول املوت() أرأيت إن جئت ومل أجدك: قالت، ترجع إليه
 (.2986مسلم: حديث) ،(9658البخاري: حديث؛ )((بكر

ِف  صلى اهلل عليه وسلم "قال يل رسول اهلل: قالت( روى مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 2)
ويقول  ،فإين أخاف أن يتمىن متمني  ؛حَّت أكتب كتابًا ،وأخاك ،ادعي يل أبا بكر  أباك)) :مرضه
 (.2984 ((؛ )مسلم: حديثويأىب اهلل واملؤمنون إل أبا بكر   ،أنا أوىل :قائل

مستخلًفا لو  صلى اهلل عليه وسلم من كان رسول اهلل: ( روى مسلم عن عائشة أهنا سئلت9)
من بعد عمر؟  :مث قيل هلا، عمر: قالت مث من بعد أيب بكر ؟ :فقيل هلا ،أبو بكر  : قالت استخلفه؟

 (.2985 ؛ )مسلم: حديثمث انتهت إىل هذا، أبو عبيدة بن اْلراح: قالت

 



 

، عهد باإلسالموهم حديثو ، من العرب ِف اإلسالم ريٌ ِف زمن أيب بكر الصديق دخل كث ثانًيا:
خمتصر ؛ )حَّت ل تقع املنازعات واملشاجرات ؛فاجتهد أبو بكر ِف استخالف عمر بن اخلطاب

 (.282ص   التحفة الثىن عشرية   للدهلوي

 



 

 عمر بن الخطاب

 :عمر بن الخطاب فضائل
بينا : ))إذ قال صلى اهلل عليه وسلمبينا َنن عند رسول اهلل : ( روى البخاري عن أيب هريرة قال1)

لعم ر  :فق الوا ؟!ملن هذا القص ر :فقلت ،فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر   ،رأيتين ِف اْلنة ،أنا نائم
؛ ي   ا رس   ول اهلل أعلي   ك أغ   ار :فبك   ى عم   ر وق   ال ((،فولي   ت م   دبرًا ،ف   ذكرت غريت   ه ،ب   ن اخلط   اب

 (.9681 البخاري: حديث)
 ،بين ا أن ا ن ائم ش ربت)): ق ال وسلمصلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :( روى البخاري عن ابن عمر2)

 ؟لت هفم ا أوَّ  :فق الوا ،مث ناول ت عم ر ،حَّت أنظر إىل الري جيري ِف ظفري أو ِف أظف اري ،يعين اللنب
 (.9681 البخاري: حديث؛ )((العلم :قال

ي ا  "اعجبً " اإيًه )): قال صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  :( روى البخاري عن سعد بن أيب وقاص9)
 ا غ  ري فج  كا ق  ط إل س  لك فجًّ  م  ا لقي  ك الش  يطان س  الًكا فجًّ   ،وال  ذي نفس  ي بي  ده ،بب  ن اخلط  ا

 (9689 البخاري: حديث؛ )(("طريقك"
ح  د  ومع ه أب  و إىل أُ  ص لى اهلل علي  ه وس لمص عد الن  يب : ( روى البخ اري ع  ن أن س ب  ن مال ك ق  ال8)

ديق أو يك إل نيب أو صِ فما عل ؛حدُ اثبت أُ )): جله قالفضربه برِ  ،فرجف هبم ،بكر  وعمر وعثمان
 (.9686 البخاري: حديث؛ )((شهيدان

لقد كان فيم ا ق بلكم )): قال صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :( روى البخاري عن أيب هريرة5)
 (.9688 البخاري: حديث؛ )((فإنه عمر ،فإن يك ِف أميت أحدٌ  ،ثونمن األمم حمدَّ 

بين ا أن ا ن ائم )): قال صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل أن  :( روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري6)
رض وُع  ،ومنه ا م ا يبل غ دون ذل ك ،فمنها م ا يبل غ الث دي ،مصرضوا علي وعليهم قُ رأيت الناس عُ 

البخ   اري: ؛ )((ال   دين)): فم   ا أولت   ه ي   ا رس   ول اهلل؟ ق   ال :ق   الوا ((،وعلي   ه قم   يص اج   رته عم   رُ  عل   يَّ 
 (.9681 حديث

ل   و  ،ي   ا رس   ول اهلل :قل   ت، وافق   ت اهلل ِف ث   الث  : ر ب   ن اخلط   اب ق   ال( روى البخ   اري ع   ن عم   4)
فل و أم رت أمه ات  ،والف اجر ر  ي دخل علي ك البَ   ،يا رسول اهلل :وقلت ،ىاَّتذت مقام إبراهيم مصلًّ 

بع  ض  ص  لى اهلل علي  ه وس  لموبلغ  ين معاتب  ة الن  يب : ق  ال ،ف  أنزل اهلل آي  ة احلج  اب ،امل  ؤمنني باحلج  اب
 ،خ ريًا م نكن ص لى اهلل علي ه وس لمأو ليب دلن اهلل رس وله  إن انتهي نتَّ  :قل ت ف دخلت عل يهن ،نسائه

نس  اءه  ظُ م  ا يعِ   ص  لى اهلل علي  ه وس  لمأم  ا ِف رس  ول اهلل  ،ي  ا عم  ر: ح  َّت أتي  ت إح  دى نس  ائه قال  ت

 



 

 {ُكنَّ ُمْس  ِلَمات  َعَس  ى رَب   ُه ِإْن طَلََّقُك  نَّ َأْن يُ ْبِدلَ  ُه أَْزَواًج  ا َخي ْ  رًا ِم  نْ } :ف  أنزل اهلل ،ه  ن أن  تظَ ح  َّت تعِ 
 (.812 البخاري: حديث؛ )[5]التحرمي: 

 



 

 شبهات حول عمر بن الخطاب

 :الشبهة األولى
صلى اهلل  مع أن رسول اهلل، بذلك ا عليه السالمومل يسموا عليًّ ، مسوا عمر الفاروق: "قال الطاعنون

ما  : هلل بن عمرعبدا وقال ،(يفرق بني أهل احلق والباطل ،هذا فاروق أميت) :قال فيه عليه وسلم
 ".عليه السالم -ا غضهم عليًّ إل ببُ  صلى اهلل عليه وسلم كنا نعرف املنافقني على عهد النيب

 الرد على هذه الشبهة:
 حديثان موضوعان مكذوبان على النيب ل شك عند أهل املعرفة باحلديث أهنما هذان احلديثان

ول لواحد  منهما ، شيء  من كتب العلم املعتمدةواحد منهما ِف  وَ رْ ومل ي ُ  ،صلى اهلل عليه وسلم
ول كتب األحاديث  ،ول وجود هلذين احلديثني ل ِف كتب األحاديث الصحيحة، إسناد معروف

 (.286ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية)؛ املوضوعة
 

 :الشبهة الثانية
صلى اهلل  هد رسول اهللمتعتان كانتا حمللتني على ع: "قال: إن عمر بن اخلطاب :قال الطاعنون

 .وأنا أهنى عنهما وأعاقب عليها" عليه وسلم
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :تعريف المتعة

 .اسم جامع ملن اعتمر ِف أشهر احلج ومجع بينها وبني احلج ِف سفر  واحد  : املتعة
 :الرد من عدة وجوه

 .نينفرتض أن عمر قال قوًل خالفه فيه غريه من الصحابة والتابع أوًل:
اعلم ) :قال، عن عمران بن احلصني رضي اهلل عنه، هلل بن الشخريعبداروى مسلم عن مطرف بن 

نا عنهما ومل ينهَ ، مث مل ينزل فيها كتاب، مجع بني حج وعمرة   صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل
 (.1226: مسلم: حديث؛ )فيها رجل برأيه ما شاء قال ،(صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

صلى اهلل عليه  إل النيب، من الناس يؤخذ من قوله ويرد ة متفقون على أن كل واحد  هل السنَّ أو 
 .وسلم

 



 

ا وكان نصرانيًّ  ،الصيب بن معبد  : ب يقال لهأن رجاًل من بين تغلِ  :روى النسائي عن أيب وائل   ثانًيا:
فمر على ، هبما مجيًعافهو كذلك يليب ، (فلىب حبج وعمرة  مجيًعا)، فأقبل ِف أول ما حج ،فأسلم

فلم : فقال الصيب ،هذا ن مجلكمِ  ألنت أضل  : فقال أحدمها، سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان
صلى اهلل  ة نبيكلسنَّ  يتَ دِ هُ : فقال ،فذكرت ذلك له ،يزل ِف نفسي حَّت لقيت عمر بن اخلطاب

 (.268ص   2ج   صحيح سنن النسائي لأللباين(؛ )صحيح )حديث عليه وسلم
، إن أباك هنى عنها: فيقولون له، يأمرهم باملتعة -رضي اهلل عنهما  -هلل بن عمر عبداكان  لثًا:ثا

أحق أن  صلى اهلل عليه وسلم أفرسول اهلل: فإذا أحلوا عليه قال، إن أيب مل يرد ما تقولون: فيقول
 تتبعوا أم عمر؟

لسهولة املتعة  - وكان الناسُ ، لأن يأمرهم ِبا هو األفض -رضي اهلل عنه  -كان مراد عمر  رابًعا:
فإذا أفردوا احلج ، طول السنة افأراد أل جيعل البيت خاليً ، تركوا العتمار ِف غري أشهر احلج -

، من املتعة مع احلج ِف أشهر احلج أفضلُ  والعتمار ِف غري أشهر احلج، اعتمروا ِف سائر السنة
 .باتفاق الفقهاء األربعة وغريهم

]البقرة:  {َوأمت وا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة لِلَّهِ } :ِف قوله تعاىل -رضي اهلل عنهما  -وعلي  قال عمر خامًسا:
 (.948ص   8ج   أضواء البيان للشنقيطي) ؛إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك: قال [،186

 .أن تسافر للحج سفرًا وللعمرة سفرًا -رضي اهلل عنهما  -أراد عمر وعلي 
فإذا رجع احلاج إىل  ،((بكأجرك على قدر نصَ )) :لعائشة ِف عمرهتا صلى اهلل عليه وسلم وقد قال

أو اعتمر ِف أشهره ورجع ، وأقام حَّت حيج، واعتمر قبل أشهر احلج، فأنشأ العمرة منها، دويرة أهله
ما على وهذا إتيان هب، يرة أهلهوَ كني من دُ سُ هنا قد أتى بكل واحد  من الن   فها، إىل أهله مث حج

 (.181: 186ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )فهو أفضل من غريه، الكمال
 

 الشبهة الثالثة:
وه  و ِف  ص  لى اهلل علي  ه وس  لم إن عم  ر ب  ن اخلط  اب رض  ي اهلل عن  ه ق  ال ع  ن الن  يب: ق  ال الط  اعنون

 .رُ إنه يهجُ  :مرض موته
 الرد على هذه الشبهة

 :الرد من عدة وجوه
 .والتخريفهو اهلذيان : رجْ اهلُ 

 



 

وم  ا ي  وم اخلم  يس؟ اش  تد ، ي  وم اخلم  يس: ق  ال اب  ن عب  اس  : ق  ال، روى البخ  اري ع  ن س  عيد ب  ن جب  ري  
، ((ائت وين أكت ب لك م كتابً ا ل ن تض لوا بع ده أب ًدا)) :فق ال، وجع ه صلى اهلل علي ه وس لم برسول اهلل

 :فق ال، ا ي ردون علي هاستفهموه؟ فذهبو ، أهجر، ما شأنه: فقالوا، ول ينبغي عند نيب تنازع ،فتنازعوا
أخرج  وا املش  ركني م  ن )) :ق  ال، وأوص  اهم ب  ثالث   ،((فال  ذي أن  ا في  ه خ  ري ِم  ا ت  دعوين إلي  ه ؛دع  وين))

؛ "فنس  يتها :أو ق  ال ،وس  كت ع  ن الثالث  ة ،((وأجي  زوا الوف  د بنح  و م  ا كن  ت أجي  زهم، جزي  رة الع  رب
 (.8891: البخاري: حديث)

وإمن  ا قاهل  ا بع  ض م  ن  ،أص  اًل  -رض  ي اهلل عن  ه  -ر أهج  ر( ل تثب  ت ع  ن عم  ) أن ه  ذه اللفظ  ة أوًل:
هك ذا بص يغة اْلم ع  (أهج ر، م ا ش أنه: فق الوا) ا:وإمن ا الثاب ت في ه، حضر احلادثة من غ ري أن تع ني

 .دون اإلفراد
وه   ذا  ،(؟رَ َج   هْ أَ ) هك   ذا ،الثاب   ت الص   حيح م   ن ه   ذه اللفظ   ة أهن   ا وردت بص   يغة الس   تفهام ثانيً   ا:

 (.ويهجر، هجر) :ايات بلفظخبالف ما جاء ِف بعض الرو 
ل ) :فق   د ن   ص ش   راح احل   ديث عل   ى أن الس   تفهام هن   ا ج   اء عل   ى س   بيل اإلنك   ار عل   ى م   ن ق   ال

 .تكتبوا(
ألن اهلج ر ِف  ؛فال مطعن فيها على قائله ا، هجر( من غري استفهام) على فرض صحة رواية ثالثًا:

 :اللغة يأيت على قسمني
بس ب احلرارة وغلبة اليُ ، لبحة الصوت ؛هو عدم تبيني الكالمو ، قسم ل نزاع ِف عروضه لألنبياء (1)

 .ِف احلميات احلارة كما،  على اللسان
 ،أو املخ  الف للمقص  ود عل  ى اللس  ان لع  ارض، وه  و جري  ان الك  الم غ  ري املن  تظم: ( وقس  م آخ  ر2)

 .ألهنم معصومون عن ذلك ؛ل جيوز ِف حق األنبياء وهذا، بسبب احلميات احملرقة ِف األكثر
ص  لى اهلل علي  ه  ا مل نفه  م كالم  ه بس  بب ض  عف نطق  هوه  و أنَّ  ، ع  ل القائ  ل هن  ا أراد القس  م األولفل

 (.استفهموه؟) :ويدل على هذا قوله بعد ذلك، وسلم
حيتم  ل أن تك  ون ه  ذه اللفظ  ة ص  درت ع  ن قائله  ا ع  ن ده  ش  وح  رية  أص  ابته ِف ذل  ك املق  ام  رابًع  ا:
 .صلى اهلل عليه وسلم ه عند موت النيبغريَ و  كما قد أصاب عمرَ ،  واملصاب اْلسيم، العظيم

إم ا لش دة ف رح ، فإن الرجل يعذر بإغالق الفكر والعقل ؛كان معناها  افقائلها معذور أيًّ  ،وعلى هذا
وأن ا ، الله م أن ت عب دي) :كما ِف قصة الرجل الذي فقد دابته مث وجدها بعد ي أس فق ال،  أو حزن

 (.أخطأ من شدة الفرح، ربك

 



 

فل م ينك روا ، وكب ار أص حابه ص لى اهلل علي ه وس لم فظ ة ص درت حبض ور رس ول اهللهذه الل خامًسا:
ول ينكر عليه بعد ذلك إل مفتون ِف ، فدل على أنه معذور على كل حال، ومل يؤمثوه، على قائلها

خمتص  ر )؛ كم  ا ه  و ح  ال ه  ذا املس  كني املع  رض نفس  ه مل  ا ل يطي  ق،  زائ  غ ع  ن احل  ق واهل  دى، ينال  دِّ 
 (.288: 251ص   عشرية   للدهلوي التحفة الثىن

 
 الشبهة الرابعة:

وقى ، (ث  ول مشورة  فجأًة من غري تري   :أي) كانت بيعة أيب بكر  فلتةً : قال عمر: قال الطاعنون
وكوهنا فلتًة يدل على أهنا مل تقع عن رأي  ، فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه، اهلل املسلمني شرها

 ".يوجب الطعن فيه وكان ذلك، أمر بقتل من يعود إىل مثلهامث ، مث سأل وقاية شرها، صحيح  
 الرد على هذه الشبهة:

 ؛مل تكن قد استعددنا هلا ول هتيأنا ،معناه أهنا وقعت فجأةً : كانت بيعة أيب بكر  فلتةً : قول عمر
ون إذ كلهم يعلم ؛فلم يكن حيتاج ِف ذلك إىل أن جيتمع هلا الناس، ألن أبا بكر  كان متعيًنا لذلك

وليس بعد أيب بكر  من جيتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك ، أنه أحق هبا
وعمر مل يسأل اهلل وقاية ، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل  دون مأل  من املسلمني فاقتلوه، ِف أيب بكر  

 (.248ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )بل أخرب أن اهلل وقى شر الفتنة بالجتماع، شرها
 

 الشبهة الخامسة:
يا ليتين كنت  : عند احتضاره عمر قال أن :"حلية األولياء" روى أبو نعيم  ِف كتابه :قال الطاعنون

نصفي شواًء  فجعلوا، مث جاءهم أحب قومهم إليهم فذحبوين، ما بدا هلم كبًشا لقومي فسمنوين
يَا لَْيَتيِن  } :وهل هذا إل مساو  لقول الكافر، فأكون عذرًة ول أكون بشرًا، فأكلوين، ونصفي قديًدا

 ."[81]النبأ:  {ُكْنُت تُ رَابًا
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
؛ وهذا القول يدل على شدة خوف عمر من اهلل تعاىل، هذه من مناقب عمر بن اخلطاب أوًل:

 (.5: 11ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية)
 فقال له ابن عباس  وكأنه جيزعه، ملا طعن عمر جعل يأمل: قال، ر بن خمرمةروى البخاري عن املسو 

 صلى اهلل عليه وسلم لقد صحبت رسول اهلل، ولئن كان ذاك، يا أمري املؤمنني(: أي يزيل جزعه)

 



 

مث فارقته ، مث صحبت أبا بكر  فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو عنك راض  ، فأحسنت صحبته
ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك ، صحبتهم فأحسنت صحبتهممث صحبت ، وهو عنك راض  

ن مِ  ن  فإمنا ذاك مَ ، ورضاه صلى اهلل عليه وسلم أما ما ذكرت من صحبة رسول اهلل) :قال، راضون
ن اهلل جل ذكره مِ  ن  فإمنا ذاك مَ ، وأما ما ذكرت من صحبة أيب بكر  ورضاه، به عليَّ  نَّ اهلل تعاىل مَ 

واهلل لو أن يل طالع ، ما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابكوأ، به عليَّ  منَّ 
 (.9682: البخاري: حديث(؛ )(قبل أن أراه لفتديت به من عذاب اهلل عز وجل ،األرض ذهًبا

فهذا إخبار  [؟81]النبأ:  {يَا لَْيَتيِن ُكْنُت تُ رَابًا} :وهل هذا إل مساو  لقول الكافر: "قوهلم ثانًيا:
ذا خاف ربه كان خوفه إ عبدفال وأما ِف الدنيا، يوم القيامة حني ل ينفع توبة ول خشية عن حاهلم

ومن جعل خوف املؤمن من ربه ِف ، نه يوم القيامةأمَّ  فمن خاف اهلل ِف الدنيا، ِما يثيبه اهلل عليه
  واألحياء، والظل كاحلرور، الدنيا كخوف الكافر ِف اآلخرة فهو كمن جعل الظلمات كالنور

وهو ِف ذلك خياف اهلل ، عامتهم ومن توىل أمر املسلمني فعدل فيهم عدًل يشهد به، كاألموات
مع ، من العذاب وهو ِف نفسه آمنٌ ، إنه ظلم: أفضل ِمن يقول كثري من رعيته فهو، أن يكون ظلم

 (.15: 16ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )أن كليهما من أهل اْلنة
 

 :الشبهة السادسة
فخرجت من ، وردها عليها، كتب هلا كتابًا هبا،  ملا وعظت فاطمة أبا بكر  ِف فدك  : ل الطاعنونقا

 .فدعت عليه ِبا فعله أبو لؤلؤة به، الكتاب عمر بن اخلطاب فحرق فلقيها، عنده
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

ول ، من أهل العلم باحلديثومل يذكر هذا أحد ، هذا من الكذب الذي ل يشك فيه عامل أوًل:
ول دعت فاطمة على ، ول غريها ل لفاطمة ،وأبو بكر  مل يكتب فدًكا قط ألحد  ، يعرف له إسناد

 .عمر
وهو أعظم ِما فعله ابن  -رضي اهلل عنه  -ما فعله أبو لؤلؤة اجملوسي كرامة ِف حق عمر  ثانًيا:

قتل  فإن أبا لؤلؤة كافرٌ  ؛به -رضي اهلل عنه  -وما فعله قتلة احلسني ، رضي اهلل عنه -ملجم  بعلي 
منهاج السنة )؛ وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم، عمر كما يقتل الكافر املؤمن

 (.91: 91ص   6ج   لبن تيمية

 



 

 :الشبهة السابعة
 ".بن شعبة على املغريةِ  احلدَّ  مِ قِ "إن عمر بن اخلطاب عطل حدود اهلل فلم يُ : قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

 الناس املغريةَ  حيث اهتم بعضُ ) مؤيدون ما فعله عمر ِف قصة املغرية بن شعبة مجاهري العلماء أوًل:
ومن قال بالقول اآلخر مل ، أقيم احلد على الشهود، وأن البينة إذا مل تكمل، بارتكاب جرية الزنا(

 .ينازع ِف أن هذه مسألة اجتهاد  
 وعلي  ، وأقروه على ذلك، رضي اهلل عنهم -ِف قصة املغرية كان حبضرة الصحابة  الذي فعله ثانًيا:
واهلل لقد : وقال، أعاد أبو بكرة القذف، له أنه ملا جلد الثالثة احلد والدليل على إقرار عليي ، منهم

يعين أن هذا القول إن   ،إن كنت جالده فارجم املغرية: فقال له علي، عمر جبلده ثانًيا فهمَّ ، زىن
فلم ، فيجب رمجه، ِبنزلة قول  ثان  فقد مت النصاب أربعة هوإن جعلتَ ، فقد حد عليه، كان هو األول

وإل كان أنكر ، دون احلد الثاين وهذا دليل على رضا علي بن أيب طالب حبدهم أوًل ، ه عمرحيدَّ 
 (.98: 95ص   6 ج  منهاج السنة لبن تيمية؛ )كما أنكر الثاين حدهم أوًل 

 
 الشبهة الثامنة:

من بيت املال أكثر  صلى اهلل عليه وسلم كان عمر بن اخلطاب يعطي أزواج النيب: "قال الطاعنون
 ".ف درهم  لآوكان يعطي عائشة وحفصة من املال ِف كل سنة  عشرة ، ِما ينبغي

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

وهذا من  ، هلل بن عمرعبداكما نقص ،  لكوهنا ابنته ؛العطاء أما حفصة فكان ينقصها من أوًل:
 .وهنيه نفسه عن اهلوى، وخوفه مقام ربه، كمال احتياطه ِف العدل

أعظم  صلى اهلل عليه وسلم فيعطي أزواج النيب، كان عمر يرى التفضيل ِف العطاء بالفضل ثانًيا:
ل أيب طالب  وآل العباس أكثر ِما كما كان يعطي بين هاشم  من آ،  ِما يعطي غريهن من النساء

صلى اهلل عليه  ل شخًصا كان ألجل اتصاله برسول اهللفإذا فضَّ ، يعطي أعدادهم من سائر القبائل
وإمنا هو الرجل ، ليس أحد أحق هبذا املال من أحد  : وكان يقول، أو لسابقته واستحقاقه ،وسلم
على إعطائه  مُ هَ ت َّ فما كان يعطي من ي ُ ، تهوالرجل وحاج، والرجل وسابقته، والرجل وبالؤه، وغناؤه

وإمنا كان ، بل كان ينقص ابنه وابنته وَنومها عن نظرائهم ِف العطاء، ِبحاباة  ِف صداقة  أو قرابة  

 



 

على مجيع البيوتات  صلى اهلل عليه وسلم ويفضل أهل بيت النيب، ل باألسباب الدينية احملضةيفضِّ 
 (.98: 95ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية)؛ ويقدمهم

 
 الشبهة التاسعة:

فقال له علي بن ، برجم حامل   أمر: كان عمر بن اخلطاب قليل املعرفة باألحكام: "قال الطاعنون
 لول علي  : وقال، فأمسك، فال سبيل لك على ما ِف بطنها، إن كان لك عليها سبيل: أيب طالب
 ".هللك عمر

 :الرد على هذه الشبة
 :الرد من وجهني

فأخربه علي ، هذه القصة إن كانت صحيحًة فال َّتلو من أن يكون عمر مل يعلم أهنا حامل :أوًل 
واإلمام إذا مل يعلم أن املستحقة للقتل أو ، ول ريب أن األصل عدم العلم، بن أيب طالب حبملها

ن وم، كان هذا من مجلة إخباره بأحوال الناس املغيبات،  فعرفه بعض الناس حباهلا، الرجم حامل
، وهذا أمر ل بد منه مع كل أحد  من األنبياء واألئمة وغريهم، جنس ما يشهد به عنده الشهود

 .وليس هذا من األحكام الكلية الشرعية
، وهلذا أمسك ؛ذكر ذلك ره علي  فلما ذكَّ ، احلامل ل ترجم وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كونُ 

صلى اهلل عليه وقد مضت سنة النيب ، إىل رأي غريه ومل يرجع، ولو كان رأيه أن احلامل ترجم لرمجها
اذهيب حَّت )): صلى اهلل عليه وسلم فقال هلا النيب، إين حبلى من الزنا: ملا قالت ِف الغامدية وسلم
 .((تضعيه
مل يقدح ذلك فيه؛ ألن عمر ، لو افرتضنا أنه خفي على عمر علم هذه املسألة حَّت عرفه ثانًيا:

وِف زمنه ، وحيكم بني الناس كلهم، ويقيم احلدود، يعطي احلقوق، مةساس املسلمني وأهل الذ
ولول كثرة علمه مل يطق ، وهو دائًما يقضي ويفيت، وظهر ظهورًا مل يكن قبله مثله، انتشر اإلسالم

فأي عيب  ِف ، أو كان نسيها فذكرها، فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية  مث عرفها، ذلك
 !ذلك؟

 صلى اهلل عليه وسلم قد خفي عليه من سنة رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -طالب  وعلي بن أيب
 (.81: 89ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية)؛ ومنها ما مات ومل يعرفه، أضعاف ذلك

 

 



 

 الشبهة العاشرة:
إن القلم : -رضي اهلل عنه  -فقال له علي ، أمر عمر بن اخلطاب برجم جمنونة  : "قال الطاعنون

 ".هللك عمر لول علي  : وقال عمر، فأمسك، ن اجملنون حَّت يفيقرفع ع
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
 .هذه الزيادة ليست معروفًة ِف هذا احلديث، "هللك عمر لول علي  ": قال عمر: قوهلم أوًل:
أو  ، ِف علمه باألحكامفال يقدح ذلك  ،إما أن يكون مل يعلم جبنوهنا: رجم اجملنونة ل خيلو ثانًيا:

 .ذلك فذكر بذلك اكان ناسيً 
واجملنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غريه من ، العقوبات تكون لدفع الضرر ِف الدنيا ثالثًا:

 .والزنا هو من العدوان، العقالء واجملانني
وهم رُ مُ )) :صلى اهلل عليه وسلم كما قال ؛والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصالة

ومل يندفع  واجملنون إذا اعتدى، ((وفرقوا بينهم ِف املضاجع، واضربوهم عليها لعشر  ، بالصالة لسبع  
وإن كانت ، بل البهيمة إذا اعتدت ومل يندفع اعتداؤها إل بقتلها قتلت، اعتداؤه إل بقتله قتل

ص   6ج   لبن تيميةمنهاج السنة ؛ )ِملوكًة مل يكن على قاتلها ضمان للمالك عند مجهور العلماء
86 :85.) 

 
 الشبهة الحادية عشرة:

، من غاىل ِف مهر امرأة  جعلته ِف بيت املال: بن اخلطاب ِف خطبة  له عمر قال: "قال الطاعنون
]النساء:  {َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا} :كيف متنعنا ما أعطانا اهلل ِف كتابه حني قال: فقالت له امرأة

 ".من عمر أفقهُ  كل أحد  : عمرفقال  !؟[21
 الرد على هذه الشبهة:

وأنه يقبل ، ورجوعه إىل احلق إذا تبني له، هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه
وليس من ، ولو ِف أدىن مسألة  ، وأنه معرتف بفضل الواحد عليه، ويتواضع له، احلق حَّت من امرأة  

 :صلى اهلل عليه وسلم فقد قال اهلدهد لسليمان ؛من األمور شرط األفضل أل ينبهه املفضول ألمر  
صلى اهلل عليه  وقد قال موسى [،22]النمل:  {َأَحْطُت ِبَا ملَْ حتُِْط بِِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبإ  بَِنَبإ  يَِقني  }

والفرق بني [، 66ف: ]الكه {َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا} :رضِ للخَ  وسلم

 



 

ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )موسى واخلضر أعظم من الفرق بني عمر وبني أشباهه من الصحابة
 (.46: 44ص   6
 

 الشبهة الثانية عشرة:
لَْيَس } :ألنه تال عليه ؛م عمر بن اخلطاب حد اخلمر على قدامة بن مظعون  قِ ومل يُ : "قال الطاعنون

فقال له ، [89]املائدة:  {َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنواَعَلى الَِّذيَن آَمُنوا 
 :فقال له أمري املؤمنني، كم حيده  فلم يدرِ ، ليس قدامة من أهل هذه اآلية: علي بن أيب طالب

 ".افرتىوإذا هذى ، وإذا سكر هذى، إن شارب اخلمر إذا شرهبا سكر، ه مثاننيدَّ حُ 
 الرد على هذه الشبهة:

رضي اهلل عنه؛ فإن علم عمر بن اخلطاب باحلكم ِف مثل  هذا من الكذب البني الظاهر على عمر
وكانوا ، فإنه قد جلد ِف اخلمر غري مرة  هو وأبو بكر  قبله ؛هذه القضية أبني من أن حيتاج إىل دليل  
وكانوا ، أحيانًا يعزر فيها حبلق الرأس والنفي وكان عمر، يضربون فيها تارًة أربعني وتارًة مثانني

 6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )وتارًة بالنعال واأليدي وأطراف الثياب، يضربون فيها تارًة باْلريد
 (.82: 89ص  

 
 الشبهة الثالثة عشرة:

، فأسقطت جنينها خوفًا من عمر ،أرسل عمر بن اخلطاب إىل حامل  يستدعيها: "قال الطاعنون
فأوجب  ،املؤمنني علي بن أيب طالب أمريَ  مث سأل، عليك نراك مؤدبًا ول شيء: قال له الصحابةف

 ".ة على عاقلة عمرالديَ 
 الرد على هذه الشبهة:

رضي اهلل  -وكان عمر بن اخلطاب يشاور الصحابة ، هذه مسألة اجتهاد  اختلف فيها العلماء
لرمحن بن عوف  وابن مسعود  وزيد بن ثابت  اعبدا و يشاور عثمان وعليًّ ، ِف احلوادث -عنهم 
 دِّ كان من أسَ  وهلذا ؛وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، حَّت كان يشاور ابن عباس  ، وغريهم

منهاج السنة ؛ )وهذا ل عيب فيه، وتارًة إىل رأي هذا ،وكان يرجع تارًة إىل رأي هذا، الناس رأيًا
 (.84: 88ص   6ج   لبن تيمية

 



 

 الرابعة عشرة: الشبهة
: فقال له علي بن أيب طالب، أمر عمر بن اخلطاب برجم امرأة  ولدت لستة أشهر  : "قال الطاعنون

 {َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًا} :إن اهلل يقول، خصمتك -تعاىل  -إن خاصمتك بكتاب اهلل 
َلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَوْ } :تعاىل وقال [،15]األحقاف: 

 .[299]البقرة:  {الرََّضاَعةَ 
 

 الرد على هذه الشبهة:
وتارًة ، وتارًة يشري عليه علي، فتارًة يشري عليه عثمان ِبا يراه صوابًا، كان عمر يستشري الصحابة

 :-تعاىل  -وهبذا مدح اهلل املؤمنني بقوله ، هموتارًة يشري عليه غري ، لرمحن بن عوف  عبدايشري عليه 
نَ ُهمْ }  (.89ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )[98]الشورى:  {َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
 
 الشبهة الخامسة عشرة: 

 ".التسوية تعاىل اهلل وأوجب، كان عمر بن اخلطاب يفضل ِف الغنيمة والعطاء: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
وكان ، سمُ وإمنا يقسمها اْليش الغامنون بعد اخلُ ، أما الغنيمة فلم يكن يقسمها هو بنفسه أوًل:

 .فيقسمه بني أهله، كما يرسل إىل غريه،  س يرسل إليهمُ اخلُ 
هل لإلمام أن : ولكن تنازع العلماء، إن الغنيمة جيب فيها التفضيل: مل يقل عمر ول غريه ثانًيا:

؟ إذا تبني فضل بعض الغامنني على بعض  ي ، مها روايتان عن أمحد، فيه قولن للعلماء له زيادة نفع 
 .وهو مذهب أيب حنيفة، أن ذلك جائز: إحدامها

 :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: قال: ِف غزوة الغابة() روى مسلم عن سلمة بن األكوع
صلى اهلل  مث أعطاين رسول اهلل: قال، ((التنا سلمةرجَّ وخري ، كان خري فرساننا اليوم أبو قتادة))

صلى  مث أردفين رسول اهلل، فجمعهما يل مجيًعا، وسهم الراجل سهم الفارس ،سهمني عليه وسلم
مسلم: ؛ )( راجعني إىل املدينةصلى اهلل عليه وسلم بعري النيب) وراءه على العضباء اهلل عليه وسلم

 ن األكوع أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو ِبا مل يأتِ وذلك ألن سلمة ب؛ (1814: حديث
 .(به غريه

 



 

ل يكون النفل إل من : ومالك يقول، وهو مذهب مالك  والشافعي، ل جيوز ذلكالثاني: والقول 
فإذا كان عمر ، فهذه مسألة اجتهاد  ، سمُ س اخلُ ل يكون إل من مخُُ : والشافعي يقول، مساخلُ 

 .فهو الذي ضرب اهلل احلق على لسانه وقلبه، ةيرى التفضيل للمصلح
، وجيعل الناس فيه على مراتب ،أما التفضيل ِف العطاء فال ريب أن عمر كان يفضل فيه ثالثًا:

 :أي ؛لئن عشت إىل قابل  ألجعلن الناس بابًا واحًدا: وروي عن عمر أنه قال، وهذا اجتهاد منه
وكان علي ، وكان أبو بكر  يسوي ِف العطاء، طاء(يسوي بني مجيع الناس ِف الع) نوًعا واحًدا
فهل لإلمام التفضيل فيه للمصلحة؟ على ، وهي مسألة اجتهاد  ، لوكان عثمان يفضِّ ، يسوي أيًضا

والتفضيل قول ، والتسوية ِف العطاء اختيار أيب حنيفة والشافعي، مها روايتان عن أمحد ،قولني
 (.111: 112 ص  6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )مالك  

 الشبهة السادسة عشرة:
 ".كان عمر بن اخلطاب يقول بالرأي والظن: "قال الشيعة الروافض

 الرد على هذه الشبهة:
وكذلك أبو بكر  ، كان من أقوهلم بالرأي  بل علي  ، رضي اهلل عنه -القول بالرأي مل خيتص به عمر 

أي ) ؛كانوا يقولون بالرأي  -عنهم رضي اهلل  -وعثمان وزيد وابن مسعود  وغريهم من الصحابة 
 .بالجتهاد ِف األمور اليت ليس فيها نص من القرآن أو السنة(

أعهد  ،أخربنا عن مسريك هذا: رضي اهلل عنه قلت لعليي : قال، عن قيس بن عباد   روى أبو داود
صلى اهلل  هللا رسولُ  إيلَّ  ما عهد) :أم رأي رأيته؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم عهده إليك رسول اهلل

: صحيح أيب داود لأللباين حديث(؛ )حديث صحيح) (ولكنه رأي رأيته ،بشيء   عليه وسلم
9811.) 

ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )فال لوم على من قال به ،ومعلوم أن الرأي إن مل يكن مذموًما
119 :111.) 

 



 

 الشبهة السابعة عشرة:
هذا يدل على قلة ، مل يت صلى اهلل عليه وسلم حممًدا إن: قول عمر بن اخلطاب: "قال الطاعنون

 ."علمه
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
، مث تبني له موته، فهذا كان ساعةً ، مل يت صلى اهلل عليه وسلم كون عمر ظن أن النيب أوًل:

ليس  وهذا، تهمث يتبني له مو ، قد يشك اإلنسان ِف موت ميت  ساعًة وأكثر ،ومثل هذا يقع كثريًا
بل ظن  ، وعلي بن أيب طالب قد تبني له أمور خبالف ما كان يعتقده فيها أضعاف ذلك، اعيبً 

منهاج ؛ )ومل يقدح ذلك ِف إمامته، ومات على ذلك، كثريًا من األحكام على خالف ما هي عليه
 (.911: 911ص   8ج   السنة لبن تيمية

 ،من شدة دهشته ِبوت الرسول ضي اهلل عنهر  إن ذلك القول قد يكون صدر من عمر ثانًيا:
ا ما حيصل وكثريً ، له ِف ذلك احلني شعور بشيء حَّت مل يبقَ  ،صلى اهلل عليه وسلم وكمال حمبته له

أل ترى ، ألن النسيان والذهول من اللوازم البشرية ؛الذهول بسبب تفاقم املصائب وتراكم الشدائد
بل إن ، نسي أن خيرب موسى بفقد احلوت مع املكتل - امعصومً  امع كونه نبيًّ  -أن يوشع بن نون 

قد نسي معاهدته مع اخلضر على عدم  -مع كونه من أويل العزم  - صلى اهلل عليه وسلمموسى 
َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإىَل آَدَم ِمْن قَ ْبُل } :صلى اهلل عليه وسلم وقال تعاىل ِف حق آدم، السؤال ثالث مرات

 (.252ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوي؛ )[115]طه:  {َلُه َعْزًما فَ َنِسَي ومََلْ نَِدْ 
 

 الشبهة الثامنة عشرة:
 :قال صلى اهلل عليه وسلم ابتدع عمر بن اخلطاب صالة الرتاويح مع أن النيب: قال الطاعنون

، بدعة وصالة الضحى، إن الصالة بالليل ِف شهر رمضان من النافلة مجاعًة بدعة ،أيها الناس))
وكل ضاللة  سبيلها إىل ، أل وإن كل بدعة  ضاللة، ِف سنة  خري من كثري  ِف بدعة   فإن قلياًل 

إن : ما هذا؟ فقيل له: فقال، وخرج عمر ِف شهر رمضان لياًل فرأى املصابيح ِف املساجد، ((النار
 ".عةفاعرتف بأهنا بد، ونعمت البدعة ،بدعة: فقال، الناس قد اجتمعوا لصالة التطوع

 



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

ما الدليل على صحة هذا احلديث؟ وأين إسناده؟ وِف أي كتاب  من كتب احلديث روي  أوًل:
 إن هذا صحيح؟: هذا؟ ومن قال من أهل العلم باحلديث

هلل صلى ا مجيع أهل املعرفة باحلديث يعلمون أن هذا من الكذب املوضوع على رسول اهللالثاني: 
ه أحد من املسلمني ِف شيء  من  وأدىن من له معرفة باحلديث يعلم أنه كذب مل يروِ ، عليه وسلم

بل ، ل صحيح ول ضعيف: ول يعرف له إسناد، ل كتب الصحيح ول السنن ول املساند: كتبه
 .هو كذب بنيِّ 

صلى اهلل عليه  أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل ِف رمضان على عهد النيبالثالث: 
يقصد  نعمة البدعة هذه() :وقول عمر، وثبت أنه صلى باملسلمني مجاعًة ليلتني أو ثالثًا، وسلم

 .العمل البديع :أي ؛بالبدعة هنا معناها اللغوي
ألبطلها علي بن أيب طالب ملا صار أمري املؤمنني وهو  ،لو كانت صالة الرتاويح بدعةالرابع: 
 منهاج السنة لبن تيمية؛ )دل على استحباب ذلك ،ا ِف ذلك جمرى عمرفلما كان جاريً ، بالكوفة

 (.918: 918ص   8ج  
فأمر  ،دعا القراء ِف رمضان: "رضي اهلل عنه ان عليًّ أ :لرمحن السلميعبداعن أيب  روى البيهقي

ى السنن الكرب ؛ )وكان علي رضي اهلل عنه يوتر هبم: قال ،منهم رجاًل يصلي بالناس عشرين ركعًة"
 (.688ص   2ج   للبيهقي

رضي اهلل عنه يأمر الناس بقيام  كان علي بن أيب طالب  : "قال روى البيهقي عن عرفجة الثقفي
السنن ؛ )"النساء فكنت أنا إمامَ : "وللنساء إماًما" قال عرفجة، وجيعل للرجال إماًما، شهر رمضان

 (.685ص   2ج   الكربى للبيهقي
 

 عشرة:الشبهة التاسعة 
 ا.ثالثً  ابتدع عمر بن اخلطاب وقوع طالق الثالث ِف جملس واحد: لطاعنونيقول ا

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 .ف ِف الصحابة مبتدععرَ بل ل يُ ، وما كان عمر ليبتدع، مل يبتدع عمر ذلك أوًل:
 .وبينهما فرق، ل من التشريع ،ما فعله عمر يعترب من السياسة الشرعية ثانًيا:

 



 

للناس احلج لغري  كأن يأيت أحد فيسن ويشرع ؛أمر مل يكن ِف شريعة اإلسالم هو سن  : التشريع
 وَنو ذلك!، س ِف أموال الناسأو فرض مخُ  !أو إىل النجف ،كاحلج إىل كربالء ؛مكة

 .أن يأخذ الناس باحلزم ِف أمر مشروع: والسياسة الشرعية
ِف السنة  وهلذا أصلٌ ، لزمهم بأمر رآهم توسعوا فيهوي، فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الشرعية

 .النبوية
عن  صلى اهلل عليه وسلم هنى رسول اهلل :قال، روى الشيخان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه

صلى اهلل عليه  فقال رسول اهلل، فإنك يا رسول اهلل تواصل: فقال له رجال من املسلمني ،الوصال
واصل  ،وا أن ينتهوا عن الوصالفلما أبَ  ،((يطعمين ريب ويسقنييت بِ إين أَ  ؟!أيكم مثلي)) :وسلم

البخاري: ؛ )وال هبم حني أبَ كاملنكِّ   ،((لو تأخر لزدتكم)) :فقال، مث رأوا اهلالل، مث يوًما، هبم يوًما
 (.٠٠١١: مسلم: حديث/ 6851: حديث

 ؛اليس تشريعً  وهذا، هقاعإي :أي ؛الثالثإلزام الناس بالطالق  :من باب السياسة الشرعية ثالثًا:
أما إلزام الناس بأمر ، فإن هذا هو التشريع ،مثاًل  −يزاد طلقة رابعة : قال افإن التشريع لو أن أحدً 

والناس إذا رأوا أنه ضيق ، من باب السياسة الشرعية إمنا هو، مشروع فهذا ليس من باب التشريع
 .ذي ذهب إليه عمروهذا ال، كان أدعى للزجر  ،عليهم ِف أمر كان هلم فيه سعة

وأيب ، صلى اهلل عليه وسلم كان الطالق على عهد رسول اهلل: "قال، روى مسلم عن ابن عباس  
إن الناس قد : فقال عمر بن اخلطاب، طالق الثالث واحدةً ، وسنتني من خالفة عمر، بكر  

: م: حديثمسل) ؛فأمضاه عليهم"، فلو أمضيناه عليهم، استعجلوا ِف أمر  قد كانت هلم فيه أناة
1842.) 

 .وهم متوافرون، هذا األمر قد وافق الصحابة عليه عمر بن اخلطاب رابًعا:
وهذا ، وإمنا أخذ بذلك، مل يزعم عمر بن اخلطاب نسخ العمل بالثالث أن تكون واحدة خامًسا:

، أو يصرف الزكاة لصنف واحد من األصناف الثمانية، كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمني
وتركه لبعض  ،وإمنا أخذ ببعض ما شرع، اويلتزم هذا ل يعترب مشرعً  ي يكفر عن يينه باإلطعامفالذ

ل  وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من األصناف الثمانية من أهل الزكاة، ما فيه اختيار
ق وكذلك القول بالنسبة للطال، وإمنا أخذ ببعض ما له فيه خيار، ملا شرعه اهلل يعترب معطاًل 

 (.688: 419ص   شبهات طال حوهلا اْلدل؛ )وما اختاره عمر فيها، الثالث

 



 

 :الشبهة العشرون
 .الصالة خري من النوم" ِف األذان: "أدخل عمر قول: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 من السنة الصحيحة لصالة خري من النوم"ا": ألن قول ؛هذا كذب وافرتاء على عمر بن اخلطاب

 .صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل الثابتة
فمسح مقدم : قال علمين سنة األذان؟ ،يا رسول اهلل: قلت: قال، روى أبو داود عن أيب حمذورة

أشهد أن : مث تقول، ترفع هبا صوتك، اهلل أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب: تقول)): وقال، رأسي
، أشهد أن حممًدا رسول اهلل، شهد أن حممًدا رسول اهللأ، أشهد أن ل إله إل اهلل، ل إله إل اهلل

، أشهد أن ل إله إل اهلل، أشهد أن ل إله إل اهلل، مث ترفع صوتك بالشهادة، َّتفض هبا صوتك
حي ، حي على الصالة، على الصالة حيَّ ، أشهد أن حممًدا رسول اهلل، أشهد أن حممًدا رسول اهلل

الصالة خري ، الصالة خري من النوم: كان صالة الصبح قلت  فإن، حي على الفالح، على الفالح
صحيح أيب داود لأللباين (؛ )صحيح ( )حديث(ل إله إل اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب، من النوم
 (.842: حديث

 
 :الشبهة الحادية والعشرون

 "."أراد عمر بن اخلطاب أن حيرق بيت فاطمة الزهراء: يقول الطاعنون
 هة:الرد على هذه الشب

 .هذا هبتان عظيمريب سبحانك 
 :الرد من عدة وجوه

 هلذه الرواية؟ اصحيحً  انريد سندً  أوًل:
صلى اهلل  هل يظن أحد من املسلمني أن يفعل عمر بن اخلطاب ذلك بأهل بيت نبينا حممد   ثانًيا:

 (.252ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوي) ؛عليه وسلم
 .ثابتة ومعلومة لكل مسلم صلى اهلل عليه وسلم اب ألهل بيت النيبحمبة عمر بن اخلط ثالثًا:

 كان علي  ،  صلى اهلل عليه وسلم ملا بويع أليب بكر  بعد النيب: روى أمحد عن زيد بن أسلم قال
يا بنت : فدخل على فاطمة فقال ،فبلغ عمر، والزبري بن العوام يدخالن على فاطمة فيشاوراهنا

وما أحد من اخللق بعد أبيك أحب إلينا ، خللق أحب إلينا من أبيكما أحد من ا، رسول اهلل

 



 

؛ فما رجعا إليها حَّت بايعا، انصرفا راشدين: والزبري على فاطمة فقالت فدخل علي  ، وكلمها، منك
 (.968ص   فضائل الصحاب ألمحد بن حنبل)

 .لعمر بن اخلطاب ثابتة صلى اهلل عليه وسلم حمبة أهل بيت النيب رابًعا:
: وهو يتحدث عن موت عمر() يقول أنه مسع ابن عباس   ( روى البخاري عن ابن أيب مليكة1)
فلم ، يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، (أحاطوا به) ضع عمر على سريره فتكنفه الناسوُ 
ما : وقال، فرتحم على عمر ،فإذا علي بن أيب طالب  ، يفاجئين( إل رجل آخذ منكيب) ينعْ يرُ 

إن كنت ألظن أن جيعلك اهلل مع  ،وامي اهلل، أن ألقى اهلل ِبثل عمله منك إيل ا أحبخلفت أحدً 
 ذهبت أنا وأبو بكر  )) :يقول صلى اهلل عليه وسلم ين كنت كثريًا أمسع النيبأوحسبت ، صاحبيك

: البخاري: حديث) ؛((وعمر وخرجت أنا وأبو بكر  ، وعمر ودخلت أنا وأبو بكر  ، وعمر
9685.) 

 ؛تسمية أبنائهم بامسه :-رضي اهلل عنه  -ن دللة حمبة أهل البيت لعمر بن اخلطاب ( إن م2)
وملا قدم إىل ، وتقديرًا ملا أتى به من األفعال الطيبة واملكارم العظيمة، ا وإعجابًا بشخصيتهحبًّ 

، والرحم وإقرارًا بالصالت الودية الوطيدة اليت تربطه بأهل بيت النبوة، اإلسالم من اخلدمات اْلليلة
مسى ابنه من  ،بن أيب طالب يفأول من مسى ابنه بامسه أمري املؤمنني عل ؛والصهر القائم بينه وبينهم

وتبعه احلسن بن علي ِف ذلك احلب لعمر بن اخلطاب رضي ، أم حبيب بنت ربيعة البكرية عمر
احلسني ابنه  ومن بعد، مسى عمر يوكذلك احلسني بن عل، اهلل عنهم فسمى أحد أبنائه عمر أيًضا

وكذلك موسى بن جعفر امللقب بالكاظم ، امللقب بزين العابدين مسى أحد أبنائه باسم عمر يعل
صلى اهلل  فهؤلء األئمة من أهل البيت الذين ساروا على هدي النيب، مسى أحد أبنائه باسم عمر

روق ما يكنونه ِف ومعامل منهج أهل السنة واْلماعة بسريهتم العطرة يظهرون لعمر الفا عليه وسلم
 ،وكذلك أبو بكر وعثمان ،وقد جرى هذا السم، صدورهم من حبهم وولئهم له بعد وفاته ِبدة

؛ إىل يومنا هذا ،وهو منهج أهل السنة واْلماعة ،ِف ذرية أهل البيت ِمن ساروا على مذهب احلق
 (.186ص   علي بن أيب طالب   لعلي حممد الصاليب)
فقد  ؛امسح :فقال ،هلل بن احلسن عن املسح على اخلفنيعبدالت سأ: ( قال حفص بن قيس  9)

ذاك أعجز : قال ؟أنت متسح :إمنا أسألك :قلت :قال ،مسح عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
يا أبا  :فقلت، فعمر كان خريًا مين ومن ملء األرض ؛أخربك عن عمر وتسألين عن رأيي ،لك

اللهم إن هذا : فقال يل   وَنن بني القرب واملنرب : ة؟ قالفإن ناًسا يزعمون أن هذا منكم تقيَّ  ،حممد  

 



 

النهي عن سب األصحاب   حملمد بن ) ؛فال تسمعن علي قول أحد  بعدي ،قويل ِف السر والعالنية
 (.28: رقم 41ص   لواحد املقدسي  عبدا

 
 :الشبهة الثانية والعشرون

حَّت  صلى اهلل عليه وسلم "ضرب عمر بن اخلطاب فاطمة بنت رسول اهلل: قال الطاعنون
 ".وهو ِف بطنها اأسقطت ولدها حمسنً 
 :الرد على هذه الشبة
 :الرد من عدة وجوه

 إن كانوا صادقني؟!، نريد من الطاعنني أن يأتوا بإسناد صحيح هلذه الرواية أوًل:
عليه صلى اهلل  ِف حياة النيب قد ولدته فاطمةُ  االدليل على كذب هذه الرواية أن حمسنً  ثانًيا:
 .وسلم
وأنه كان خياف من ، باْلنب هذه الرواية فيها اهتام مباشر ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب ثالثًا:

 (.182ص   علي بن أيب طالب   لعلي حممد الصاليب) ؛عمر بن اخلطاب
 

 :الشبهة الثالثة والعشرون
 :لثابت بقوله تعاىلأهل البيت سهمهم من اخلمس ا إن عمر بن اخلطاب مل يعطِ : "قال الطاعنون

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيء  فََأنَّ لِلَِّه مُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ } اِكنِي َواْبِن َواْعَلُموا أمنَّ
 .فقد خالف حكم اهلل تعاىل ،[81]األنفال:  {السَِّبيلِ 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

إذا مل يكن عمر بن اخلطاب هو الذي حيكم بشرع اهلل  !هذا هبتان عظيمريب  سبحانك :أوًل 
 فمن حيكم؟! تعاىل
فقد كان أبو بكر وعمر خيرجان سهم  ؛صلى اهلل عليه وسلم فعل عمر موافق لفعل النيب ثانًيا:

صلى  النيب كما كان ذلك ِف زمن،  أهل البيت ومساكينهم ه لفقراءعطيانِ ذوي القرىب من اخلمس ويُ 
 (.255ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوياهلل عليه وسلم؛ )

 



 

ا مَّ سلك علي بن أيب طالب  ِف سهم ذوي القرىب لَ : روى الطحاوي عن ابن إسحاق قال ثالثًا:
: رقم616ص   11ج   إحتاف املهرة لبن حجر العسقالين) ؛مسلك أيب بكر  وعمر ويل اخلالفة
18498.) 

 
 :رابعة والعشرونالشبهة ال

، ن سعد بن عبادة بأقدامهمو كادوا يطؤ ،  "ملا أقبل الناس ملبايعة أيب بكر الصديق: قال الطاعنون
مث قام عمر ، قتله اهلل، اقتلوه: فقال عمر، بأقدامكم اا سعدً و ل تطؤ ، انتبهوا: فقال أصحاب سعد
بن سعد بن عبادة فأخذ قيس ، لقد مهمت أن أطأك حَّت تسقط أعضاؤك: على رأس سعد فقال

فقال أبو بكر ، امً ما رجعت إىل دارك سالِ ، لو مسست من أيب شعرةً : وقال له، بلحية عمر
 .عن سعد  وانصرف فأعرض عمرُ ، الرفق هنا أبلغ، يا عمر مهاًل : الصديق

 الرد على هذه الشبهة:
 :والرد من عدة وجوه، هذا هبتان عظيم على عمر بن اخلطاب ريب سبحانك

 !إن كنتم صادقني، نريد منكم أن تأتوا بسند  صحيح  هلذه الرواية :ول هلؤلء الطاعننينق أوًل:
وذلك بدليل ما رواه البخاري عن ابن  ؛مل يطلب عمر بن اخلطاب قتل سعد بن عبادة ثانًيا:
قال أبو بكر  : وهو يتحدث عما حدث ِف سقيفة بين ساعدة() أن عمر بن اخلطاب قال :عباس  

فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن ، فبايعوا أيهما شئتم، ضيت لكم أحد هذين الرجلنيقد ر : الصديق
بين ل يقرِّ ، كان واهلل أن أقدم فتضرب عنقي،  فلم أكره ِما قال غريها، وهو جالس بيننا، اْلراح

نفسي عند إىل  اللهم إل أن تسول، من أن أتأمر على قوم  فيهم أبو بكر   إيلَّ  أحبَّ ، ذلك من إمث  
فكثر ، يا معشر قريش   ومنكم أمري منا أمري: فقال قائل من األنصار، املوت شيًئا ل أجده اآلن

: فقلت، خشيت( من الختالف) تُ قْ رِ حَّت فَ ، وارتفعت األصوات، (الصوت والضجيج) اللغط
نا( بْ وث َ ) ونزونا، مث بايعته األنصار ،وبايعه املهاجرون، فبسط يده فبايعته، ابسط يدك يا أبا بكر  

قتل : فقلت (خذلتموه وأعرضتم عنه) قتلتم سعد بن عبادة: فقال قائل منهم، على سعد بن عبادة
 (.6891: البخاري: حديث؛ )اهلل سعد بن عبادة

ذلن سعد بن مقصود به أن اهلل تعاىل هو الذي قدر خِ  قتل اهلل سعد بن عبادة() قول عمر ثالثًا:
ألن  ؛الدعاء على سعد بن عبادة ون املقصد بقول عمرأو أن يك، وعدم صريورته خليفة ،عبادة

 (.98ص   4ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين) ؛رقة ِف املسلمنيموقفه كان رِبا أحدث فُ 



 

 عثمان بن عفان

 :فضائل عثمان بن عفان
 صلى اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل" :قالت رضي اهلل عنها روى مسلم عن عائشة (1)

 ،فاستأذن أبو بكر  فأذن له وهو على تلك احلال ،كاشًفا عن فخذيه أو ساقيه  ،يتمضطجًعا ِف بي
 مث استأذن عثمان فجلس رسول اهلل ،فتحدث ،فأذن له وهو كذلك ،مث استأذن عمر ،فتحدث

دخل أبو بكر  فلم  :فلما خرج قالت عائشة ،فدخل فتحدث، ى ثيابهوسوَّ  صلى اهلل عليه وسلم
مث دخل عمر  ،(مل حتتفل لدخوله) ومل تباله ، طالقة الوجه وحسن اللقاء(اهلشاشة ِبعىن) هتتش له

أل أستحي من رجل  )): فقال ؟!مث دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ،هفلم هتتش له ومل تبالِ 
 (.2811 مسلم: حديث؛ )("(تستحي منه املالئكة

عل  يهم ف  وق داره مث  مل  ا حص  ر عثم  ان أش  رف: لرمحن الس  لمي ق  العب  دا( روى الرتم  ذي ع  ن أيب 2)
اثبت : ))صلى اهلل عليه وسلم هل تعلمون أن حراء حني انتفض قال رسول اهلل ،أذكركم باهلل :قال

هل تعلم ون أن  ،أذكركم باهلل :قال ،نعم :قالوا ،؟((فليس عليك إل نيب أو صديق أو شهيد ؛حراءُ 
والن  اس جمه  دون  ؟متقبل  ةً  م  ن ينف  ق نفق  ةً  :ق  ال ِف ج  يش العس  رة ص  لى اهلل علي  ه وس  لم رس  ول اهلل
ه ل تعلم  ون أن بئ  ر روم  ة مل  ،أذك  ركم ب  اهلل :مث ق ال ،نع  م :ق  الوا ،؟ذل  ك اْل يش فجه  زت ،معس رون

 ،نع م الله م: والفق ري واب ن الس بيل؟ ق الوا فابتعته ا فجعلته ا للغ ينِّ  ،إل ب ثمن   يكن يشرب منه ا أح دٌ 
 (.2818ث صحيح الرتمذي لأللباين حدي(؛ )صحيح )حديث وأشياء عددها

ب ألف  ص لى اهلل علي ه وس لم ج اء عثم ان إىل الن يب: لرمحن بن مسرة قالعبدا( روى الرتمذي عن 9)
 :لرمحنعب  داق  ال  ،فنثره  ا ِف حج  ره ،ورب  ع ذه  ب( ح  ني جه  ز ج  يش العس  رة تاكيل  و   ةأربع  ) دين  ار  
 ((الي وم عثم ان م ا عم ل بع د م ا ض رَّ )): يقلبه ا ِف حج ره ويق ول صلى اهلل علي ه وس لم النيب فرأيت
 (.2821صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حسن )حديث مرتني

أح ًدا ومع ه أب و بك ر   اهلل علي ه وس لم ص لى صعد النيب: ( روى البخاري عن أنس بن مالك قال8)
فل  يس علي  ك إل ن  يب وص  ديق  ؛جل  هأظن  ه ض  ربه برِ  ،ح  دُ اس  كن أُ )): وق  ال ،فرج  ف ،وعم  ر وعثم  ان

 (.2684 البخاري: حديث؛ )((وشهيدان
ل نع دل ب أيب  صلى اهلل عليه وسلم كنا ِف زمن النيب: هلل بن عمر قالعبداروى البخاري عن  (5)

؛ ل نفاض  ل بي  نهم ص  لى اهلل علي  ه وس  لم مث ن  رتك أص  حاب الن  يب ،مث عثم  ان ،مث عم  ر ،بك  ر  أح  ًدا
 (.9688 البخاري: حديث)



 

 شبهات حول عثمان والرد عليها

 :الشبهة األولى
 .وعوتب على ذلك مرارًا فلم يرجع، إن عثمان قسم الوليات بني أقاربه: نيقول الطاعنو 

 الرد على هذه الشبهة:
واستعملهم ، يستعملهم ِف حياته صلى اهلل عليه وسلم إن بين أمية كان رسول اهلل: يقول عثمان

ول نعرف  ،أبو بكر  الصديق رضي اهلل عنه وعمر رضي اهلل عنه :فيهم هم بقرابة  تَّ ن ل ي ُ بعده مَ 
؛ ألهنم   صلى اهلل عليه وسلم قبيلًة من قبائل قريش  فيها عمال لرسول اهلل أكثر من بين عبدشس 

ِف عزة اإلسالم على  صلى اهلل عليه وسلم فاستعمل النيب، وكان فيهم شرف وسؤدد، كانوا كثريين
ا سفيان بن واستعمل على نران أب، أفضل األرض مكة عتاب بن أسيد بن أيب العاص بن أمية

واستعمل أيًضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بين مذحج وعلى صنعاء ، حرب بن أمية
واستعمل عثمان بن سعيد بن ، صلى اهلل عليه وسلم فلم يزل عليها حَّت مات رسول اهلل، اليمن

 مث، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، العاص على تيماء وخيرب وقرى عرينة
صلى اهلل عليه  فلم يزل عليها بعد العالء بن احلضرمي حَّت توِف النيب ،استعمله على البحرين

 .وسلم
منهاج السنة لبن ؛ )منهم صلى اهلل عليه وسلم أنا مل أستعمل إل من استعمله النيب: يقول عثمان

 (.182: 189ص   6ج   تيمية
 

 :الشبهة الثانية
حَّت ظهر من بعضهم ، ر املسلمني من ل يصلح للوليةإن عثمان وىل أمو : يقول الطاعنون

 .ومن بعضهم اخليانة، الفسوق
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
وإما أن يكون وىل من ل يصلح ِف نفس ، إل من يصلح ومل يولِّ ، إما أن يكون هذا باطاًل  أوًل:
 .وهذا ل يقدح فيه، أ ظنهيصلح وأخط فظن أنه كان، لكنه كان جمتهًدا ِف ذلك، األمر
 هذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه وليته قد اشتهر ِف التفسري واحلديث والسري أن النيب ثانًيا:

فظن أهنم ، فلما قرب منهم خرجوا إليه، ه على صدقات ناس  من العربولَّ  صلى اهلل عليه وسلم



 

 صلى اهلل عليه وسلم فأراد النيب، اربتهم لهيذكر حم صلى اهلل عليه وسلم فأرسل إىل النيب، حياربونه
أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبإ  فَ َتبَ ي َُّنوا أَْن  يَا} :فأنزل اهلل تعاىل، أن يرسل إليهم جيًشا

 .[6]احلجرات:  {ُتِصيُبوا قَ ْوًما جِبََهاَلة  فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمنيَ 
 فكيف ل خيفى على عثمان؟! ،صلى اهلل عليه وسلم ذا كان حال هذا خفي على النيبفإ

هلل بن سعد بن عبداوقد كان ، باب التوبة مفتوح: فيقال، إن عثمان وله بعد ذلك: إذا قيل ثالثًا:
ن  إسالمه وتوبته بعد أ صلى اهلل عليه وسلم ل النيبوقبِ ، مث جاء تائًبا، أيب سرح  ارتد عن اإلسالم

 (.298: 281ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )كان أهدر دمه
 

 الشبهة الثالثة:
وصلى بالناس وهو ، بن عقبة حَّت ظهر منه شرب اخلمر الوليدَ  استعمل عثمانُ : يقول الطاعنون

 .سكران
 الرد على هذه الشبهة:

الوليد بن : هو) شهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد: روى مسلم عن حضني بن املنذر قال
فشهد عليه رجالن أحدمها ، أزيدكم: مث قال، أخو عثمان ألمه( قد صلى الصبح ركعتني: عقبة
إنه مل يتقيأ حَّت : فقال عثمان، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، موىل عثمان( أنه شرب اخلمر) محران
يا : الفق، فرفض احلسن، فاجلده قم يا حسنُ : فقال علي، فاجلده مْ قُ ، يا علي: فقال، شرهبا
جلد ) :مث قال، أمسك: فقال، حَّت بلغ أربعني د  يعُ  فجلده وعلي  ، قم فاجلده: هلل بن جعفر  عبدا
 وهذا أحب  ، ةسنَّ  وكل  ، وعمر مثانني، وجلد أبو بكر  أربعني، (أربعني صلى اهلل عليه وسلم النيب  
 (.1414: مسلم: حديث؛ )إيلَّ 
 

 الشبهة الرابعة:
وظهر منه ما أدى إىل أن أخرجه ، عثمان سعيد بن العاص على الكوفة استعمل: يقول الطاعنون

 .أهل الكوفة منها
 الرد على هذه الشبهة:

فإن أهل الكوفة   ؛ل يدل على ذنب  يوجب ذاك جمرد إخراج أهل الكوفة لسعيد بن العاص أوًل:
وكسر ، لبالدوهو الذي فتح ا، قد قاموا على سعد بن أيب وقاص  ، كانوا يقومون على كل وال  

وا غريه مثل عمار بن وقد شكَ ، عليهم نائب مثله ومل يتولَّ ، وهو أحد أهل الشورى، جنود كسرى



 

رضي اهلل  -ودعا عليهم عمر بن اخلطاب ، وغريهم، واملغرية بن شعبة، وسعد بن أيب وقاص  ، ياسر  
 .فلبس عليهم ،اللهم إهنم قد لبسوا عليَّ : فقال -عنه 
فمجرد ذلك ل يوجب أن يكون عثمان راضًيا ، أن سعيد بن العاص أذنب ذنًبا إذا افرتضنا ثانًيا:
 صلى اهلل عليه وسلم بل كان غري واحد  من نواب النيب، قد أذنبوا ذنوبًا كثريةً  ونواب عليي ، بذنبه

أو استيفاء ، من إقامة حد ؛وإمنا يكون اإلمام مذنًبا إذا ترك ما جيب عليه، يذنبون ذنوبًا كثريةً 
 (.289: 288ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )وَنو ذلك ،أو اعتداء  ، قح
 

 الشبهة الخامسة:
وكاتبه ، هلل بن سعد بن أيب سرح  مصر حَّت تظلم منه أهلهاعبداإن عثمان وىل : يقول الطاعنون

 .خالف ما كتب إليه جهرًا، اأن يستمر على وليته سرًّ 
 الرد على هذه الشبهة:

بال  وهو الصادق البار  ، وقد حلف عثمان أنه مل يكتب شيًئا من ذلك، مانهذا كذب على عث
، فامتنع، وأهنم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه، إن مروان كتب بغري علمه: وغاية ما قيل، يني  

وإن  ، فقد فعل اْلائز، وإن كان جيوز ول جيب، فقد فعل الواجب، فإن كان قتل مروان ل جيوز
فإن جمرد  ؛فذاك من موارد الجتهاد؛ فإنه مل يثبت ملروان ذنب يوجب قتله شرًعا، واجًباكان قتله 

 (.288ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية) ؛التزوير ل يوجب القتل
 

 :الشبهة السادسة
 .إن عثمان أمر بقتل حممد بن أيب بكر  الصديق: يقول الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
يعلم أنه مل يكن ، وكل ذي علم  حبال عثمان وإنصاف  له، وم على عثمانهذا من الكذب املعل

وقد ، رف منه قط أنه قتل أحًدا من هذا الضربول عُ ، ِمن يأمر بقتل حممد بن أيب بكر  ول أمثاله
فكيف يبتدئ ، وهو ل يأمر بقتاهلم دفًعا عن نفسه، ودخل عليه حممد فيمن دخل، وا ِف قتلهسعَ 

 (.288: 285ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية) م؟!بقتل معصوم الد
 :الشبهة السابعة
، ودفع إليه خامته، وألقى إليه مقاليد أموره، إن عثمان بن عفان وىل مروان أمره: "يقول الطاعنون

 ".وحدث من الفتنة بني األمة ما حدث، وحدث من ذلك قتل عثمان



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

من ، بل اجتمعت أمور متعددة، قتل عثمان والفتنة مل يكن سببها مروان بن احلكم وحده إن أوًل:
وكانوا يفعلون أشياء ل ، كان قد كرب  -رضي اهلل عنه  -وعثمان ، مجلتها أمور تنكر من مروان

ارًة فت، بل كان يأمر بإبعادهم وعزهلم، فلم يكن آمرًا هلم باألمور اليت أنكرمتوها عليه، يعلمونه هبا
أزاهلا  ، وا أمورًاوشكَ ، وملا قدم املفسدون الذين أرادوا قتل عثمان، وتارًة ل يفعل ذلك، يفعل ذلك

وإىل أن مفاتيح بيت املال تعطى ملن ، نه أجاهبم إىل عزل من يريدون عزلهإحَّت ، كلها عثمان
وهلذا  ؛هلم طلب ومل يبقَ ، وأنه ل يعطي أحًدا من املال إل ِبشورة الصحابة ورضاهم، يرتضونه

 ".مث عمدمت إليه فقتلتموه، مصصتموه كما يص الثوب: "-رضي اهلل عنها  -قالت عائشة 
فأنكر ، وأهنم أخذوه ِف الطريق، بقتلهم اعلى عثمان كتابً  زور إن مروان بن احلكم: قيل ثانًيا:

وهذا ، م يسلمهفل، وطلبوا تسليمه إليهم، وأهنم اهتموا به مروان، وهو الصادق، عثمان الكتاب
وغايته أن يكون مروان قد أذنب ِف ، ل يبيح شيًئا ِما فعلوه بعثمان بافرتاض أن يكون صحيًحا

فما كان ، مل جيب قتله، ومن سعى ِف قتل إنسان  ومل يقتله، غرضه لكن مل يتمو ، إرادته قتلهم
، وَنو ذلك، وتأديبهوتأخريه ، نعم ينبغي الحرتاز ِمن يفعل مثل هذا، جيب قتل مروان ِبثل هذا

 (.288: 288ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )عظيم فأمرٌ  أما الدمُ 
 

 الشبهة الثامنة:
نه دفع إىل أربعة نفر  من إحَّت ، وكان يؤثر أهله باألموال الكثرية من بيت املال: يقول الطاعنون

 .دينار   ودفع إىل مروان ألف ألف، أربعمائة ألف دينار  ، جهم بناتهزوَّ ، قريش  
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
، ويعطي غري أقاربه أيًضا، أين النقل الثابت هبذا؟ نعم كان عثمان يعطي أقاربه عطاًء كثريًا أوًل:

 .وأما هذا القدر الكثري فيحتاج إىل نقل  ثابت  ، وكان حمسًنا إىل مجيع املسلمني
مان ول غريه من اخللفاء الراشدين أعطوا أحًدا ما يقارب فإنه ل عث ؛هذا من الكذب البني ثانًيا:

 .هذا املبلغ



 

ومع هذا فغاية ، من املعلوم أن معاوية بن أيب سفيان كان يعطي من يتألفه أكثر من عثمان ثالثًا:
؛ أحًدا قدر هذا قط وذكروا أنه مل يعطِ ، ما أعطى احلسن بن علي مائة ألف  أو ثالمثائة ألف درهم  

 (.288: 251ص   6ج   سنة لبن تيميةمنهاج ال)
 

 الشبهة التاسعة:
مع أن ، وضربه ضربًا وجيًعا ،ذةإن عثمان بن عفان نفى أبا ذر الغفاري إىل الربَ : يقول الطاعنون

هلجة   ت اخلضراء على ذيت الغرباء ول أظلَّ ما أقلَّ )) :قال ِف حقه صلى اهلل عليه وسلم النيب
أنه حيب أربعًة من  إيلَّ  إن اهلل أوحى)) :صلى اهلل عليه وسلم وقال النيب، ((أصدق من أيب ذر

، وسلمان، علي سيدهم)): من هم يا رسول اهلل؟ قال: فقيل له، ((وأمرين حببهم ،أصحايب
 .((وأبو ذر، واملقداد

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

سبب ما كان ب ،واملدينة( ومات هبامكان معروف بني مكة ) إن أبا ذر الغفاري سكن الربذة أوًل:
وكان من مذهبه أن ، كان رجاًل صاحلًا زاهًدا  -رضي اهلل عنه  -فإن أبا ذر  ؛يقع بينه وبني الناس

واحتج على ، وأن ما أمسكه اإلنسان فاضاًل عن حاجته فهو كنز يكوى به ِف النار، الزهد واجب
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب } :-تعاىل  -بقوله  احتج، ذلك ِبا ل حجة فيه من الكتاب والسنة

واحتج ِبا ، وجعل الكنز ما يفضل عن احلاجة، [98]التوبة:  {َواْلِفضََّة َوَل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اللَّهِ 
حد  ذهًبا ما أحب أن يل مثل أُ  ،يا أبا ذر)): وهو أنه قال ،صلى اهلل عليه وسلم مسعه من النيب
لرمحن بن عوف  عبداوملا توِف  ،((ين  رصده لدَ إل دينارًا أُ ، وعندي منه دينار لثةيضي عليه ثا

حَّت دخل  ، وعثمان يناظره ِف ذلك، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وخلف ماًل 
، وكان قد وقع بينه وبني معاوية بالشام هبذا السبب، فضربه أبو ذر، كعب بن مالك  ووافق عثمان

وأما اخللفاء الراشدون ومجاهري الصحابة والتابعني ، ق أبا ذر على هذا طائفة من الزهادوقد واف
 .فعلى خالف هذا القول

وكان أبو ذر يريد أن يوجب على ، حقوقه الكنز هو املال الذي مل تؤدَّ : وقال مجهور الصحابة
مثاب ، ه جمتهد ِف ذلكمع أن، ويذمهم على ما مل يذمهم اهلل عليه، الناس ما مل يوجب اهلل عليهم

 .كسائر اجملتهدين من أمثاله  -رضي اهلل عنه  -على طاعته 



 

 ،أنه حيب أربعًة من أصحايب إيلَّ  إن اهلل أوحى)) :صلى اهلل عليه وسلم قال النيب: قوهلم ثانًيا:
وأبو ، واملقداد، وسلمان، علي سيدهم)): من هم يا رسول اهلل؟ قال: فقيل له، ((وأمرين حببهم

: 246ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية) ؛وليس له إسناد يقوم به، فهذا احلديث موضوع، ((ذر
241.) 
كذب وافرتاء ،  ن عثمان بن عفان قد نفى أبا ذر الغفاري إىل الربذةإ :قول بعض الطاعنني ثالثًا:

 .ن أبا ذر قد سكن الربذة برغبتهإبل ، على عثمان
ما : فقلت له، مررت بالربذة فإذا أنا بأيب ذر رضي اهلل عنه: قال، روى البخاري عن زيد بن وهب  

الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة } :فاختلفت أنا ومعاوية ِف، ماكنت بالش: أنزلك منزلك هذا؟ قال
لت فينا نز : فقلت، نزلت ِف أهل الكتاب: قال معاوية ،[98]التوبة:  {َوَل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اللَّهِ 

أن : عثمان إيلَّ  فكتب، وكتب إىل عثمان رضي اهلل عنه يشكوين، فكان بيين وبينه ِف ذاك، وفيهم
فقال  ،فذكرت ذاك لعثمان، فكثر علي الناس حَّت كأهنم مل يروين قبل ذلك، فقدمتها ،اقدم املدينة

ا لسمعت حبشيًّ  عليَّ روا ولو أمَّ ، فذاك الذي أنزلين هذا املنزل ؛فكنت قريًبا إن شئت تنحيت: يل
 (.1816: البخاري: حديث؛ )وأطعت

رضي اهلل عنه على عثمان رضي  دخلت مع أيب ذر: قال، هلل بن الصامتعبداوروى ابن شبة عن 
إين واهلل يا أمري املؤمنني ما أنا : وقال ،فرفع العمامة عن رأسه ،وعلى أيب ذر عمامة: قال، اهلل عنه

قتب  لعضضت عليهما حَّت يأتيين  على عرقويَبْ  ضَّ مرتين أن أعَ ولو أ، يعين من اخلوارج، منهم
، لتجاورنا باملدينة ؛إنا إمنا أرسلنا إليك خلري  ، يا أبا ذر صدقتَ  :قال ،املوت وأنا عاض عليهما

عم الصدقة تغدو عم  من نَ ونأمر لك بنَ ، نعم :قال، ذن يل ِف الربذةئا، ل حاجة يل ِف ذاك :قال
(؛ إسناده حسن) مث خرج: قال، يكفي أبا ذر صرمته، ل حاجة لنا ِف ذاك :قال ،عليك وتروح

 (.1196ص   تاريخ املدينة لعمر بن شبة)
! معاذ اهلل، ل :عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: قلت للحسن: قال، وروى ابن شبة عن غالب  القطان

 (.1194ص   تاريخ املدينة لعمر بن شبة(؛ )إسناده صحيح)
 



 

 الشبهة العاشرة:
بن عمر حني قتل اهلرمزان  هللعبيدافلم يقتل ، إن عثمان بن عفان ضيع حدود اهلل: ال الطاعنونق

فلحق ، صاص عليههلل إلقامة القِ عبيداوكان أمري املؤمنني يطلب ، موىل أمري املؤمنني بعد إسالمه
 .ِبعاوية

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

فإن اهلرمزان كان من الفرس  ؛كان موىل علي" فمن الكذب الواضحإن اهلرمزان  : "قوهلمأما  أوًل:
فأظهر ، وقدموا به على عمر، فأسره املسلمون، الذين استناهبم كسرى على قتال املسلمني

وإن كان الولء ملن باشر ، فإن كان عليه ولء فهو للمسلمني، عليه عمر وأعتقه فمنَّ ، اإلسالم
 .العتق فهو لعمر بن اخلطاب

موىل املغرية ، الذي قتله أبو لؤلؤة اجملوسي كان  -رضي اهلل عنه  -تل عمر بن اخلطاب ملا قُ  ا:ثانيً 
ي ئهلل بن عمر أنه ر عبيداكر لوذُ ، هنما من فارس(إأي ) وكان بينه وبني اهلرمزان جمانسة، بن شعبة

 .ِمن اهتم باملعاونة على قتل عمر فكان ،عند اهلرمزان حني قتل عمر
، وأنه جيوز له قتله، هلل بن عمر متأوًل يعتقد أن اهلرمزان أعان على قتل أبيهعبيداكان  ثالثًا:

فإن مسائل القصاص فيها  ؛صاصصارت هذه شبهًة جيوز أن جيعلها اجملتهد مانعًة من وجوب القِ 
 .مسائل كثرية اجتهادية

فإن أباه قتل  ؛ تقتلهفأشار عليه طائفة من الصحابة أل، ملا استشار عثمان الناس ِف قتله رابًعا:
وكأهنم وقعت هلم شبهة ِف عصمة ، فيكون ِف هذا فساد ِف اإلسالم، باألمس ويقتل هو اليوم

 .اهلرمزان
لكن كان القاتل متأوًل يعتقد حل قتله ، لو افرتضنا أن املقتول معصوم الدم حيرم قتله خامًسا:

ا أن أسامة بن زيد  ملا قتل ذلك الرجل كم،  صار ذلك شبهًة تدرأ القتل عن القاتل، لشبهة  ظاهرة  
 صلى اهلل عليه وسلم ره النيبعزَّ ، واعتقد أن هذا القول ل يعصمه، ل إله إل اهلل: بعدما قال

 .ألنه كان متأوًل  ؛ومل يقتله، بالكالم
كان ومثل هذا إذا قتله قاتل  ، وإمنا وليه ويل األمر ،اهلرمزان مل يكن له أولياء يطلبون دمه سادًسا:

فإذا قدر ، لئال تضيع حقوق املسلمني ؛وكان له العفو عنه إىل الدية، ألنه وليه ؛لإلمام قتل قاتله
فإنه كان ، ملا كان على عمر من الدين، ورأى قدر الدية أن يعطيها آلل عمر، أن عثمان عفا عنه

فإن عاقلة ، وقريش  وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلته بين عدي ، عليه مثانون ألًفا



 

أو  أً هلل إذا كان قتله خطعبيداأو عصبة  هللعبيداوالدية لو طالب هبا ، الرجل هم الذين حيملون كله
فإذا أعان هبا ِف دين عمر كان هذا من حماسن ، فهم الذين يؤدون دين عمر ،عفا عنه إىل الدية

 (.246: 281 ص  6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )عثمان اليت يدح هبا ل يذم
 

 الشبهة الحادية عشرة:
 .سنًة إىل اآلن فصار، وهو بدعة، إن عثمان بن عفان زاد األذان الثاين يوم اْلمعة: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

أوصيكم )) :قال صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :روى أبو داود عن العرباض بن سارية أوًل:
 ؛فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثريًا ؛اعبًدا حبشيًّ  وإنْ ، والسمع والطاعة ،اهللبتقوى 

وإياكم ، وا عليها بالنواجذض  وعَ  ،متسكوا هبا، ة اخللفاء املهديني الراشدينيت وسنَّ فعليكم بسنَّ 
داود  صحيح أيب(؛ )صحيح ( )حديث(وكل بدعة  ضاللة، فإن كل حمدثة  بدعة ؛وحمدثات األمور
 (.9851: لأللباين حديث

ول شك أن عثمان بن عفان من ، وزيادة األذان الثاين يوم اْلمعة من سنة اخللفاء الراشدين
لتنبيه الناس عن قرب وقت صالة اْلمعة بعد  ؛ورأى مصلحة أن يزاد هذا األذان ،اخللفاء الراشدين

عثمان بن عفان   لعلي حممد ) ؛بةووافقه مجيع الصحا ،فاجتهد ِف هذا، أن اتسعت رقعة املدينة
 (.152ص   الصاليب

كان ِمن يوافق على ذلك ِف حياة عثمان وبعد   -رضي اهلل عنه  -إن علي بن أيب طالب  ثانًيا:
 .وهلذا ملا صار خليفًة مل يأمر بإزالة هذا األذان ؛مقتله
كان ذلك من مسائل  ،ومنهم من ل ينكره، لو افرتضنا أن ِف الصحابة من كان ينكر هذا ثالثًا:

 .ومل يكن هذا ِما يعاب به عثمان، الجتهاد
ومل  من العجب أن الشيعة الروافض تنكر شيًئا فعله عثمان ِبشهد  من األنصار واملهاجرين رابًعا:

وهم قد زادوا ِف األذان شعارًا مل يكن ، واتبعه املسلمون كلهم عليه ِف أذان اْلمعة، ينكروه عليه
أمر بذلك  صلى اهلل عليه وسلمأحد أن النيب  ول نقل ،صلى اهلل عليه وسلم النيبف على عهد عرَ يُ 

: 288ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )"على خري العمل حيَّ : "وهو قوهلم، ِف األذان
281.) 



 

 الشبهة الثانية عشرة:
بيعة  ومل يشهد، وهرب يوم أحد  ، إن عثمان بن عفان غاب عن غزوة بدر  : يقول الطاعنون

 (.188ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية) ؛الرضوان
 الرد على هذه الشبهة:

من : فقال، فرأى قوًما جلوًسا، البيت جَّ حَ  جاء رجلٌ : قال، روى البخاري عن عثمان بن موهب  
إين سائلك عن : فأتاه فقال، ابن عمر :من الشيخ؟ قالوا: قال، هؤلء قريش: هؤلء القعود؟ قالوا

: حد ؟ قالأتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أُ ، أنشدك حبرمة هذا البيت: حتدثين؟ قالأ ،شيء  
فتعلم أنه َّتلف عن بيعة الرضوان : قال، نعم: فلم يشهدها؟ قال فتعلمه تغيب عن بدر  : قال، نعم

، ألخربك وألبني لك عما سألتين عنه تعالَ : قال ابن عمر، فكربَّ : قال، نعم: فلم يشهدها؟ قال
صلى  فإنه كان حتته بنت رسول اهلل، ه عن بدر  وأما تغيب  ، حد  فأشهد أن اهلل عفا عنهفراره يوم أُ  أما

إن لك أجر رجل  ِمن شهد )) :صلى اهلل عليه وسلم فقال له النيب، وكانت مريضةً ، اهلل عليه وسلم
ن عثمان بن فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة م، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان ،((بدرًا وسهمه

 فقال النيب، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إىل مكة، فبعث عثمان، عفان لبعثه مكانه
 ،((هذه لعثمان :فقال، فضرب هبا على يده ،هذه يد عثمان)) :بيده اليمىن صلى اهلل عليه وسلم

 (.8166: البخاري: حديث؛ )اذهب هبذا اآلن معك
 

 الشبهة الثالثة عشرة:
 أرب ع ص لى ألن ه ؛ص لى اهلل علي ه وس لم اهلل رس ول س نة غ ريَّ  عثم ان ب ن عف ان نإ: نونيق ول الط اع

 س فره ِف الرباعي ة الص الة رُ يقُص  ك ان ص لى اهلل علي ه وس لم أن ه م ع ،أي ِف احل ج() مىًن  ِف ركعات
 .الفعل ذلك الصحابة من مجاعة عليه أنكر وقد، ادائمً 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 تل ك ِف وأق ام، فيه ا من زًل  وتب وأ مك ة ِف ت زوج ألن ه ؛امس افرً  ذل ك الوق ت مل يك ن عثم ان ِف ًل:أو 
ش بهات ط ال حوهل ا ؛ )اإلنك ار ع نهم زال األم ر حقيق ة عل ى الص حابة اطل ع ومل ا ،املبارك ة البقع ة
 (.488ص   اْلدل
 .مل خيتلف الصحابة ِف جواز إمتام عثمان للصالة ِبىن ثانًيا:



 

وأبو ، ِبىًن ركعتني صلى اهلل عليه وسلم صلى رسول اهلل) :قال، عن ابن عمر، عن نافع   روى مسلم
فكان ، (أربًعا مث إن عثمان صلى بعدُ ، صدرًا من خالفته وعثمانُ ، وعمر بعد أيب بكر  ، بكر  بعده

: مسلم: حديث) ؛وإذا صالها وحده صلى ركعتني، ابن عمر إذا صلى مع اإلمام صلى أربًعا
688.) 

ص  لى بن  ا عثم  ان ب  ن عف  ان رض  ي اهلل عن  ه ِب  ىًن أرب  ع : ق  ال، لرمحن ب  ن يزي  دعب  داروى الش  يخان ع  ن 
 ص ليت م ع رس ول اهلل) :مث ق ال، فاس رتجع، هلل ب ن مس عود  رض ي اهلل عن هعب داذلك ل فقيل، ركعات  

، وص   ليت م   ع أيب بك   ر  الص   ديق رض   ي اهلل عن   ه ِب   ىًن ركعت   ني، ِب   ىًن ركعت   ني ص   لى اهلل علي   ه وس   لم
فلي  ت حظ  ي م  ن أرب  ع ركع  ات  ركعت  ان ، (وص  ليت م  ع عم  ر ب  ن اخلط  اب رض  ي اهلل عن  ه ِب  ىًن ركعت  ني

 (.685: مسلم: حديث/ 1188: البخاري: حديث) ؛متقبلتان
 فليت حظي من أربع ركعات  ركعتان متقبلتان() :هلل بن مسعود  عبداقول : قال اإلمام النووي ثالثًا:
وأبو بكر  وعمر  صلى اهلل عليه وسلم كما كان النيب  ،األربعليت عثمان صلى ركعتني بدل  :معناه

ومقصوده كراهة خمالفة ما كان عليه  ،ِف صدر خالفته يفعلون ،رضوان اهلل عليهم أمجعني ،وعثمان
موافق على جواز  رضي اهلل عنه ومع هذا فابن مسعود  ، وصاحباه صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

ولو كان القصر عنده واجًبا ملا استجاز  ،امتمًّ  رضي اهلل عنه اء عثمانوهلذا كان يصلي ور  ؛اإلمتام
 (.218ص   5ج   مسلم بشرح النووي؛ )تركه وراء أحد  

 
 الشبهة الرابعة عشرة:

 ".رههلل بن مسعود  يطعن على عثمان بن عفان ويكفِّ عبداكان : "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
فإن علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود  ما   ؛ على ابن مسعود  من الكذب البنيِّ  هذا أوًل:

ولينا أعالنا ذا فوق  ومل : "بل ملا ويل عثمان وذهب ابن مسعود  إىل الكوفة قال، ر عثمانكان يكفِّ 
 ".نألُ 

نقموا  نني اآلخرةوملا كانت الس، كان عثمان ِف السنني األول من وليته ل ينقمون منه شيًئا ثانًيا:
ومن مجلة ذلك أمر ، وكثري منها كان عثمان هو املعذور فيه، بعضها هم معذورون فيه، منه أشياء

ملا فوض كتابته إىل زيد بن ثابت  ، ابن مسعود ؛ فإن ابن مسعود  بقي ِف نفسه من أمر املصحف
، مسعود  مع عثمان ومجهور الصحابة كانوا على ابن، وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم، دونه



 

فندب عثمان ، وكان زيد بن ثابت  قد انتدبه قبل ذلك أبو بكر  وعمر ْلمع املصحف ِف الصحف
فكان اختيار تلك أحب ، وكان زيد بن ثابت  قد حفظ العرضة األخرية، من ندبه أبو بكر  وعمر

لذي قبض فيه بالقرآن ِف العام ا صلى اهلل عليه وسلم فإن جربيل عارض النيب ؛إىل الصحابة
 .مرتني
ق هبا واحد من فسَّ وهؤلء املبتدعة غرضهم التكفري أو التفسيق للخلفاء الثالثة بأشياء ل يُ  ثالثًا:
فكيف يفسق هبا أولئك؟ ومعلوم أن جمرد قول اخلصم ِف خصمه ل يوجب القدح ِف واحد  ، الولة
 .ِف اآلخر نِ يْ وكذلك كالم أحد املتشاجرَ ، اممنه

فليس جعل ذلك قدًحا ِف عثمان بأوىل ، افرتضنا أن يكون ابن مسعود  طعن على عثمانلو  رابًعا:
أثابه اهلل على حسناته  ،وإذا كان كل واحد  منهما جمتهًدا فيما قاله، من جعله قدًحا ِف ابن مسعود  

 وأنه من أهل،  منهما ويل هللفقد علمنا أن كالًّ ، وإن كان صدر من أحدمها ذنب، وغفر له خطأه
منهاج السنة ؛ )فذنب كل واحد  منهما ل يعذبه اهلل عليه ِف اآلخرة، وأنه ل يدخل النار، اْلنة

 (.252: 259ص   6ج   لبن تيمية
 
 الشبهة الخامسة عشرة: 

 ".إن عثمان بن عفان ضرب عمار بن ياسر وفتق أمعاءه: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
وكل الروايات اليت تتحدث عن ضرب ، عاء كذب وافرتاء على عثمان بن عفانهذا الد أوًل:

 .روايات مكذوبة، عثمان لعمار
وقد اعتذر عن ، اولو فتق أمعاءه ما عا  أبدً ، ضرب عثمان لعمار إفكٌ : قال أبو بكر بن العريب

ول ، على باطل   ول يبىن حق، شتغل هبا؛ ألهنا مبنية على باطل  يذلك العلماء بوجوه ل ينبغي أن 
 العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب) ؛فإن ذلك ل آخر له ؛ذهب الزمان ِف ِماشاة اْلهالن

 (.48: 48ص  
ِف سنه وإيانه وحيائه ولني عريكته ورقة طبعه وسابقته  -رضي اهلل عنه  -إن أخالق عثمان  ثانًيا:

ا الدرك من التصرف مع رجل  من أجالء وجليل مكانته ِف اإلسالم أجل من أن تنزل به إىل هذ
يعرف له عثمان سابقته وفضله مهما كان بينهما من ، صلى اهلل عليه وسلم أصحاب النيب

ورضي ، على الناس أن يقاتلوا دونه أىب وهو الذي، أفريضى عثمان لنفسه، اختالف ِف الرأي



 

وهو  -أفريضى أن يصنع بعمار ، العامة للفتنة واتقاءً  ،لدماء املسلمني انً قْ حَ  ؛احمتسبً  اباملوت صابرً 
املزعومة بأن عثمان أمر  الرواياتُ  ما ذكرتِ  - وفضله ِف اإلسالم أعلم بسابقة عمار بن ياسر

ه ِف بطنه؟ هل ؤ مث يقوم عثمان ِف هذه احلال فيط، عليه يحَّت أغم اغلمانه بأن يضربوا عمارً 
ا بأمه مسية وهي من أهل يعري عمارً اْلاهلية ف ىترضى أخالق عثمان وحياؤه بأن يدعو بدعو 

أول شهيدة ِف  رضي اهلل عنها وعثمان يعرف شرف انتساب عمار إىل أمه مسية، السابقة والفضل
 (.811ص   عثمان بن عفان   لعلي حممد الصاليب) اإلسالم؟

 
 الشبهة السادسة عشرة:

، عم عثمان بن عفان، صاحلكم بن أيب العا صلى اهلل عليه وسلم "طرد رسول اهلل: قال الطاعنون
وأيب  صلى اهلل عليه وسلم فلم يزل هو وابنه طريدين ِف زمن النيب، ومعه ابنه مروان، عن املدينة
مع أن اهلل ، وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبريه، فلما ويل عثمان آواه ورده إىل املدينة، بكر  وعمر

 ".[22]اجملادلة:  {ْوِم اآْلِخِر يُ َواد وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ َل َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلي َ } :قال
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
ومروان ابنه كان صغريًا إذ ، وكانوا ألفي رجل  ، كان احلكم بن أيب العاص من مسلمة الفتح أوًل:
إما سبع : عمره حني الفتح سن التمييز، مةهلل بن الزبري واملسور بن خمر عبدافإنه من أقران ، ذاك

صلى اهلل  فلم يكن ملروان ذنب يطرد عليه على عهد النيب، أو أقل بقليل  ، أو أكثر بقليل  ، سنني
 .عليه وسلم

صلى  فإن كان النيب، صلى اهلل عليه وسلم مل يكن الطلقاء يسكنون باملدينة ِف حياة النيب ثانًيا:
ولو طرده من ، ل من املدينة، فإمنا طرده من مكة، م بن أيب العاصقد طرد احلك اهلل عليه وسلم

 .املدينة لكان يرسله إىل مكة
 .ذهب احلكم بن أيب العاص باختياره: وقالوا، طعن كثري من أهل العلم ِف نفيه ثالثًا:
زم أن مل يل، قد عزر احلكم بن أيب العاص بالنفي صلى اهلل عليه وسلم لو افرتضنا أن النيب رابًعا:

الشريعة بذنب  يبقى  ومل تأتِ ، فإن هذا ل يعرف ِف شيء  من الذنوب ؛ا طول الزمانيبقى منفيًّ 
 .ا دائًماصاحبه منفيًّ 



 

وكان كاتًبا ، صلى اهلل عليه وسلم هلل بن أيب سرح  إىل النيبعبداكان عثمان شفع ِف  خامًسا:
مث جاء به ، قد أهدر دمه فيمن أهدر مصلى اهلل عليه وسل وكان النيب، وارتد عن اإلسالم، للوحي
 فكيف ل يقبل شفاعته ِف احلكم؟!، وبايعه ،شفاعته فيه صلى اهلل عليه وسلم فقبل النيب ،عثمان

م أن يرد احلكَ  صلى اهلل عليه وسلم روى بعض أهل العلم أن عثمان بن عفان سأل النيب سادًسا:
 .هلل بن سعد بن أيب سرح  عبدادون ذنب  وَنن نعلم أن ذنبه، فأذن له ِف ذلك ،بن أيب العاص

وأما قصة احلكم بن أيب ، معروفة باإلسناد الثابت هلل بن سعد بن أيب سرح  ثابتةعبداقصة  سابًعا:
، وقد ذكرها املؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، ن ذكرها إمنا ذكرها مرسلةً مَ  العاص فعامةُ 

فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو ، قصانوقل أن يسلم هلم نقلهم من الزيادة والن
 .دون عثمان

وَّتصيصه ، وثنائه عليه، له صلى اهلل عليه وسلم وحمبة النيب، املعلوم من فضائل عثمانو  ثامًنا:
وتقدمي الصحابة ، ومبايعته له عنه ملا أرسله إىل مكة، وإرساله إىل مكة، وشهادته له باْلنة، بابنتيه

مات وهو عنه  صلى اهلل عليه وسلم وشهادة عمر وغريه له بأن رسول اهلل، اخلالفة له باختيارهم ِف
الذين رضي اهلل عنهم ، وأمثال ذلك ِما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء اهلل املتقني، راض  

ر  وجيعل لعثمان ذنب بأم، ول يعرف كيف وقع، هذا بنقل  ل يثبت إسناده عُ دفَ فال يُ  - ورضوا عنه
وهذا من فعل الذين ِف ، م باملتشابهثل الذين يعارضون احملكَ ثل هذا مَ بل مَ ، ل يعرف حقيقته

 (.265: 268ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )الذين يبتغون الفتنة، قلوهبم زيغ
 

 الشبهة السابعة عشرة:
موسى األشعري كما عزل أبا ،  "عزل عثمان بن عفان بعض الصحابة عن مناصبهم: قال الطاعنون

هلل عبداوعزل عمرو بن العاص عن مصر وجعل مكانه ، هلل بن عامرعبداوجعل مكانه ، عن البصرة
 ".هلل بن مسعود عن قضائهاعبداوعزل ، وعزل عمار بن ياسر عن الكوفة، بن سعد بن أيب السرح

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

ول يلزمهم إبقاء الولة السابقني على ، اخللفاء واألئمةإن تعيني الولة وعزهلم من وظيفة  أوًل:
 .حاهلم
وقد ذكر املؤرخون أسباب عزل ، وعزل هؤلء كان لسبب ،ل ينبغي العزل من غري سبب ثانًيا:
 (.269: 268ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوي) ؛هؤلء



 

 الشبهة الثامنة عشرة:
وأتلف حقوق ، بيت املال يمن أراض األصدقائه كثريً  "وهب عثمان بن عفان: يقول الطاعنون

 ".املسلمني
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
ول ينتفع هبا ، ول مالك هلا، هي األرض اليت خلت من العمارة والسكان: األرض املوات أوًل:
 (.298ص   2ج   املوسوعة الفقهية الكويتية) ؛أحد
وإحياء األرض املوات ، يأذن هلم ولغريهم بإحياء األراضي املوات كان عثمان بن عفان ثانًيا:

 .صلى اهلل عليه وسلم بسنة نبينا حممد مشروعٌ 
أرًضا  رَ ن أعمَ مَ )): قال صلى اهلل عليه وسلم عن النيب ،روى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها

 (.2995 البخاري: حديث) ((؛فهو أحق ،ليست ألحد  
 ،من أحيا أرًضا ميتةً )) :قال صلى اهلل عليه وسلم عن النيب ،هللعبدار بن الرتمذي عن جاب ىورو 
 (.1118 صحيح الرتمذي لأللباين حديث(؛ )حديث صحيح) ((له يفه

 .وأبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب صلى اهلل عليه وسلم هذا األمر قد فعله النيب ثالثًا:
ف وتألَّ  ،صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللقد أقطع : صاحب أيب حنيفة() قال اإلمام أبو يوسف

 .ن رأوا أن ِف إقطاعه صالًحاوأقطع اخللفاء من بعده مَ  ،على اإلسالم أقواًما
الزبري أرًضا فيها خنل  صلى اهلل عليه وسلم اهلل ( رسولُ بَ وهَ ) أقطع: عروة بن الزبري بن العوام قال

 (.49ص   اخلراج أليب يوسف؛ )من أموال بين النضري
؛ وأقطع أبا مفزر دار الفيل، والربيل بن عمرو، هللعبداع عمر بن اخلطاب طلحة وجرير بن أقط

 (.588ص   9ج   تاريخ الطربي)
؛ وابن مسعود وعمار بن ياسر اوخبابً  الزبريَ  :بن عفان ( عثمانُ بَ وهَ ) أقطع: قال الشعيب رابًعا:

 (.588ص   9ج   تاريخ الطربي)
وا ؤ قد أخط فهل الذين قبلوا منه اخلطأ، إن كان عثمان قد أخطأ :قال اإلمام ابن جرير الطربي

 (.588ص   9ج   تاريخ الطربي)؟! وهم الذين أخذنا عنهم ديننا اأيضً 
خمتصر التحفة الثىن عشرية   ) ؛معمورًة مزروعةً  ابن عفان ألحد  أرضً  عثمانُ  بْ مل يهَ  خامًسا:
 (.265 :ص  للدهلوي



 

 عشرة:الشبهة التاسعة 
 "."قام عثمان بن عفان بإحراق مصاحف الصحابة: لطاعنونقال ا

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

كما ،  وأبقى هلم املتفق عليه، قام عثمان بن عفان بإحراق املصاحف اليت وقع فيها الختالف أوًل:
 (.148ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري) ؛ثبت ِف العرضة األخرية

للقضاء على فتنة اختالف املسلمني ِف قراءة القرآن  ؛ثمان بن عفان بإحراق املصاحفقام ع ثانًيا:
 .الكرمي

أن حذيف ة ب ن اليم ان ق دم عل ى عثم ان وك ان يغ ازي أه ل  :( روى البخاري عن أن س ب ن مال ك1)
فق ال حذيف ة  ،اخ تالفهم ِف الق راءة ف أفزع حذيف ةَ  ،رمينية وأذربيجان مع أهل العراقأم ِف فتح االش

 ،أدرك ه ذه األم  ة قب ل أن خيتلف  وا ِف الكت اب اخ  تالف اليه ود والنص  ارى ،ي  ا أم ري امل  ؤمنني: لعثم ان
 ،أن أرس    لي إلين    ا بالص    حف ننس    خها ِف املص    احف مث نرده    ا إلي    ك :فأرس    ل عثم    ان إىل حفص    ة

هلل ب    ن ال    زبري وس    عيد ب    ن الع    اص عب    داف    أمر زي    د ب    ن ثاب    ت  و  ،فأرس    لت هب    ا حفص    ة إىل عثم    ان
 :وق  ال عثم  ان لل  رهط القرش  يني الثالث  ة ،ب  ن احل  ارث ب  ن هش  ام  فنس  خوها ِف املص احف لرمحنعب داو 

 ،فإمن  ا ن  زل بلس  اهنم ؛ف  اكتبوه بلس  ان ق  ريش   ،إذا اختلف  تم أن  تم وزي  د ب  ن ثاب  ت  ِف ش  يء  م  ن الق  رآن
وأرس  ل إىل ك  ل  ،عثم  ان الص  حف إىل حفص  ة ح  َّت إذا نس  خوا الص  حف ِف املص  احف ردَّ  ،ففعل  وا

؛ وأم    ر ِب    ا س    واه م    ن الق    رآن ِف ك    ل ص    حيفة  أو مص    حف  أن حي    رق ،ِم    ا نس    خوا ف    ق  ِبص    حف  أُ 
 (.8884 البخاري: حديث)
رضي اهلل  قال علي بن أيب طالب  : ( روى أبو بكر بن أيب داود عن سويد بن غفلة اْلعفي قال2)

، ق املصاحفول تقولوا له إل خريًا ِف املصاحف وإحرا ،وا ِف عثمانل تغلُ  ،"يا أيها الناس :عنه
ما تقولون ِف هذه : فقال عثمان، فواهلل ما فعل الذي فعل ِف املصاحف إل عن مأل  منا مجيًعا

: قلنا، وهذا يكاد أن يكون كفرًا ؟إن قراءيت خري من قراءتك: فقد بلغين أن بعضهم يقول ؛القراءة
ول يكون ، ةرقفال تكون فُ ، نرى أن نمع الناس على مصحف  واحد  : فما ترى؟ قال عثمان

أفصح الناس : وأي الناس أقرأ؟ قالوا ؟أي الناس أفصح: فقيل: قال ،عم ما رأيتفنِ : قلنا، اختالف
ومجع الناس  ،ففعال ،ليكتب أحدمها ويل اآلخر: فقال، هم زيد بن ثابت  ؤ وأقر ، سعيد بن العاص
"  لبن أيب داود املصاحف؛ )مثل الذي فعل واهلل لو وليت لفعلتُ : قال علي: قال ،على مصحف 

 (.86ص  



 

، هلل بن مسعود  أنه غضب ملا أخذ منه مصحفه فحرقعبداوي عن رُ : قال اإلمام ابن كثري ثالثًا:
خيفوا( ) وال  وأمر أصحابه أن يغُ ، م إسالمه على زيد بن ثابت  الذي كتب املصاحفوتكلم ِف تقد  

فكتب  ،[161]آل عمران:  {َغلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َوَمْن يَ ْغُلْل يَْأِت ِبَا } :وتال قوله تعاىل، مصاحفهم
يدعوه إىل اتباع الصحابة فيما أمجعوا عليه من املصلحة ِف  رضي اهلل عنه إليه عثمان بن عفان

وترك  ،وأجاب إىل املتابعة ،هلل بن مسعود  اعبدُ فأناب ، وعدم الختالف، ومجع الكلمة، ذلك
 (.228ص   4ج   بداية والنهاية لبن كثريال) ؛رضي اهلل عنهم أمجعني - املخالفة

 
 :الشبهة العشرون

 "."إن عثمان بن عفان زاد ِف احلمى لنفسه: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
 :معىن احلمى أوًل:

فيجعلها اإلمام خمصوصًة برعي هبائم  ،منع الرعي ِف أرض  خمصوصة  من املباحات: املراد باحلمى
 (.88ص   5ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين) ؛صدقة مثاًل ال

فقد محى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  ؛عثمان بن عفان ليس هو أول من محى احلمى ثانًيا:
 .وسلم مكانًا يسمى "النقيع"

صلى اهلل عليه  أن النيب: "عن ابن عمر، عن نافع  ، هللعبداعن ، روى أمحد عن محاد بن خالد  
أي ) خليل املسلمني ،ل: "خليله؟ قال: فقلت له: قال محاد ،مكان( للخيل") محى النقيع وسلم

 846ص   11ج   مسند أمحد(؛ )حديث حسن لغريه) "أو ما يلكه بيت املال(، املرصودة للجهاد
 (.6898: حديث

يه وآله ومعلوم أن احلال استمر ِف خالفة أيب بكر على ما كان عليه ِف زمن النيب صلى اهلل عل
ل ، وسلم؛ ألن أبا بكر مل خيرج عن شيء كان عليه احلال ِف زمن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم

 .وكذلك فعل عمر بن اخلطاب، سيما وأن حاجة اْلهاد إىل اخليل واإلبل زادت عن قبل
 مصنف(؛ )إسناده صحيح) الصدقة مِ عَ ذة لن َ أن عمر محى الربَ : روى ابن أيب شيبة عن ابن عمر

 (.29658: حديث 918ص   4ج   ابن أيب شيبة
 .قيقة اعرتاض على أمر مشروع ِف اإلسالمإمنا هو ِف احل، هذا العرتاض على عثمان ثالثًا:
 :لقد رد عثمان بن عفان بنفسه على هذا الطعن رابًعا:



 

، لهمفاستقب، مسع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا :،قال أبو سعيد  موىل أيب أسيد  األنصاري
وكره : قال - أقبلوا َنوه إىل املكان الذي هو فيه، فلما مسعوا به، وكان ِف قرية  له خارجة من املدينة

فدعا : قال، ادع باملصحف: فقالوا له، فأتوه: قال - أن يقدموا عليه املدينة أو َنًوا من ذلك
: قال - التاسعة وكانوا يسمون سورة يونس: قال - افتح التاسعة: فقالوا له: قال، باملصحف

ُقْل أَرَأَيْ ُتْم َما أَنْ َزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن رِْزق  َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَاًما َوَحاَلًل } :فقرأها حَّت أتى على هذه اآلية
أرأيت ما : فقالوا له، قف: قالوا له: قال ،[58]يونس:  {ُقْل آللَُّه أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى اللَِّه تَ ْفتَ ُرونَ 

وأما احلمى : قال ،نزلت ِف كذا وكذا: يت من احلمى؟ آهلل أذن لك أم على اهلل تفرتي! فقالمح
فزدت ِف احلمى ملا زاد  ،فلما وليت زادت إبل الصدقة، بل الصدقةن عمر محى احلمى قبلي إلإف

 (.958ص   8ج   تاريخ الطربي؛ )ِف إبل الصدقة



 

 بن أبي طالب يفضائل عل

خ  رج إىل تب  وك  ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن رس  ول اهلل :عد ب  ن أيب وق  اص( روى الش  يخان ع  ن س  1)
أل ترضى أن تكون مين ِبنزلة هارون )): قال ؟!أَّتلفين ِف الصبيان والنساء :فقال ،اواستخلف عليًّ 

 (.2818 مسلم: حديث/ 8816 البخاري: حديث؛ )؟!((إل أنه ليس نيب بعدي ،من موسى
ألعطني : ))يوم خيرب قال صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :( روى مسلم عن سهل بن سعد  2)

فب  ات الن  اس : ق  ال ((،وحيب  ه اهلل ورس  وله ،حي  ب اهلل ورس  وله ،ه  ذه الراي  ة رج  اًل يف  تح اهلل عل  ى يدي  ه
  ص لى اهلل علي ه وس لم ا عل ى رس ول اهللوْ غ دَ  فلم ا أص بح الن اس: ق ال، يدوكون ليل تهم أيه م يعطاه ا

ه و ي ا رس ول اهلل يش  تكي  :فق الوا ،؟((أي ن عل ي ب ن أيب طال ب  : ))فق ال، كله م يرج ون أن يعطاه ا
ِف عينيه ودعا له فربأ  صلى اهلل عليه وسلم فبصق رسول اهلل ،فأيت به ((،فأرسلوا إليه: ))قال ،عينيه

 ،أق  اتلهم ح  َّت يكون  وا مثلن  ا ،ي  ا رس  ول اهلل :فق  ال عل  ي ،فأعط  اه الراي  ة ،ح  َّت ك  أن مل يك  ن ب  ه وج  ع
وأخ ربهم ِب ا جي ب عل يهم  ،مث ادعه م إىل اإلس الم ،على رسلك ح َّت تن زل بس احتهم ذْ فُ ان)): فقال

؛ ((معَ ال ن َّ  رُ ل ك م ن أن يك ون ل ك مُحْ  فواهلل ألن يهدي اهلل ب ك رج اًل واح ًدا خ ريٌ  ؛من حق اهلل فيه
 (.2816 مسلم: حديث)
بيت فاطمة فلم  مصلى اهلل عليه وسل جاء رسول اهلل: ( روى الشيخان عن سهل بن سعد  قال9)

فلم  ،فخرج ،كان بيين وبينه شيء فغاضبين  :قالت ((،أين ابن عمك)) :فقال ،ا ِف البيتجيد عليًّ 
يا  :فجاء فقال ،؟((انظر أين هو: ))إلنسان   صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،عندي لْ قِ يَ 

وهو مضطجع قد سقط  صلى اهلل عليه وسلم فجاء رسول اهلل ،هو ِف املسجد راقد ،رسول اهلل
قم أبا )) :يسحه عنه ويقول صلى اهلل عليه وسلم فجعل رسول اهلل ،وأصابه تراب ،رداؤه عن شقه

 (.2818 مسلم: حديث/ 881 البخاري: حديث؛ )((قم أبا تراب   ،تراب  
 ص  لى اهلل علي  ه وس  لماألم  ي  الن  يب   إيلَّ  لق  د عه  د: ( روى الرتم  ذي ع  ن عل  ي ب  ن أيب طال  ب ق  ال8)

ص  حيح الرتم  ذي لأللب  اين (؛ )ص حيح )ح  ديث ((ض ك إل من  افقبغِ ول يُ  ،ه ل حيب  ك إل م  ؤمنأن ))
 (.2898حديث 

 فعل ي   ،ن كن ت م ولهَم )): ق ال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :( روى الرتمذي عن زيد بن أرقم5)
 (.2891صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )صحيح )حديث ((موله

أب و بك ر  )): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: لرمحن بن عوف  قالعبدا( روى الرتمذي عن 6)
، ال   زبري ِف اْلن   ة، و طلح   ة ِف اْلن   ة، و ِف اْلن   ة عل   ي  ، و عثم   ان ِف اْلن   ة، و عم   ر ِف اْلن   ة، و ِف اْلن   ة



 

 ((أب و عبي دة ب ن اْل راح ِف اْلن ة، و سعيد ِف اْلنة، و سعد ِف اْلنة، و لرمحن بن عوف  ِف اْلنةعبداو 
 (.2886حديث  صحيح الرتمذي لأللباين(؛ )صحيح يث)حد

ص  لى اهلل علي  ه  ق  ال ل  ه رس  ول اهلل ،مل  ا ت  زوج عل  ي فاطم  ة: روى أب  و داود ع  ن اب  ن عب  اس  ق  ال (4)
ح    ديث ) ؟!((مي    ةطَ أي    ن درع    ك احلُ : ))ق    ال ،م    ا عن    دي ش    يء :ق    ال ((،أعطه    ا ش    يًئا)): وس    لم

 (.1865صحيح أيب داود لأللباين حديث (؛ )صحيح



 

 ت حول علي بن أبي طالب والرد عليهاشبها

 :الشبهة األولى
 "."تأخر علي بن أيب طالب عن مبايعة أيب بكر الصديق ستة أشهر: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 .هذا كذب وافرتاء على علي بن أيب طالب

 :الرد من وجهني
 رضي اهلل عنهما - بن العواموالزبري  جاءت الروايات الصحيحة تفيد بأن علي بن أيب طالب أوًل:

 .فا عن بيعتهومل يتخلَّ ، بايعا أبا بكر الصديق ِف أول األمر -
قام  صلى اهلل عليه وسلم ملا توِف رسول اهلل: قال رضي اهلل عنه روى احلاكم عن أيب سعيد  اخلدري

عليه صلى اهلل  إن رسول اهلل ،يا معشر املهاجرين: يقول فجعل الرجل منهم ،خطباء األنصار
أحدمها  ،فنرى أن يلي هذا األمر رجالن، منا منكم قرن معه رجاًل  كان إذا استعمل رجاًل   وسلم

إن رسول : فقال فقام زيد بن ثابت  ، فتتابعت خطباء األنصار على ذلك: قال، منكم واآلخر منا
اره كما  وَنن أنص، وإن اإلمام يكون من املهاجرين، كان من املهاجرين  صلى اهلل عليه وسلم اهلل

جزاكم اهلل خريًا يا : فقال فقام أبو بكر  رضي اهلل عنه، صلى اهلل عليه وسلم كنا أنصار رسول اهلل
مث أخذ زيد بن  ،أما لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم: مث قال ،وثبت قائلكم، معشر األنصار

بكر  على املنرب نظر  فلما قعد أبو، مث انطلقوا، فبايعوه، هذا صاحبكم: فقال، ثابت  بيد أيب بكر  
ابن عم : فقال أبو بكر، ناس من األنصار فأتوا به مفقا، فسأل عنه ،اِف وجوه القوم فلم ير عليًّ 

ل تثريب يا خليفة : فقال ؟أردت أن تشق عصا املسلمني ،نهتَ وخَ  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
: فقال، وا بهؤ العوام فسأل عنه حَّت جا الزبري بن مث مل يرَ ، فبايعه ،صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

: فقال مثل قوله، أردت أن تشق عصا املسلمني ،وحواريه صلى اهلل عليه وسلم ابن عمة رسول اهلل
 مستدرك احلاكم  (؛ )حديث صحيح) فبايعاه ،صلى اهلل عليه وسلم ل تثريب يا خليفة رسول اهلل

 (.46ص   9ج  
ص   5ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )هذا إسناد صحيح حمفوظ: رمحه اهلل() قال اإلمام ابن كثري

288.) 
وهي مبايعة علي بن أيب  ،ِف هذا احلديث فائدة جليلةا: رمحه اهلل( أيضً ) وقال اإلمام ابن كثري

فإن علي بن أيب طالب  مل يفارق  ؛وهذا حق، إما ِف أول يوم  أو ِف اليوم الثاين من الوفاة ،طالب  



 

 البداية والنهاية لبن كثري) ؛ومل ينقطع ِف صالة  من الصلوات خلفه، قت  من األوقاتالصديق ِف و 
 (.288ص   5ج  

 .يعرتف له بالفضلو  كان علي بن أيب طالب يعرف منزلة أيب بكر ثانًيا:
صلى  أي الناس خري بعد رسول اهلل :قلت أليب: قال، ( روى البخاري عن حممد ابن احلنفية1)

، وخشيت أن يقول عثمان، (مث عمر) :مث من؟ قال: قلت، (أبو بكر  ) :؟ قالاهلل عليه وسلم
 (.9641: البخاري: حديث؛ )(ما أنا إل رجل من املسلمني) :مث أنت؟ قال: قلت

أل أخربكم خبري هذه األمة بعد نبيها؟ : "فقال خطبنا علي: قال، ( روى أمحد عن أيب جحيفة2)
 "عمر: "فقال، خربكم خبري هذه األمة بعد نبيها وبعد أيب بكر ؟"أل أ: "مث قال، أبو بكر  الصديق"

 (.841: حديث 221ص   2ج   محدأمسند (؛ )حديث حسن)
 

 :الشبهة الثانية
 ".مع علمه هبم، من قتلة عثمان بن عفان إن علي بن أيب طالب مل يقتصَّ : قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

ومن معه من علي بن أيب طالب تسليم قتلة عثمان بن  معاوية بن أيب سفيانعندما طلب  أوًل:
مع كثرة ، منه أن تسليم قتلة عثمان إليهم على الفور اظنًّ  ؛رفض علي بن أيب طالب، إليهم عفان

هبا انتظام كلمة أهل  اليت، يؤدي إىل اضطراب ِف أمر اخلالفة، عشائرهم واختالطهم بعسكر علي
فرأى علي بن أيب طالب أن تأخري تسليم قتلة عثمان رضي اهلل ، هي ِف بدايتهاو  خاصة ،اإلسالم

ويتم اتفاق كلمة ، ويتحقق التمكن من األمور فيها، إىل أن يرسخ قدمه ِف اخلالفة عنه أصوبُ 
ويدل على ذلك أن بعض قتلة ، ويسلمهم إليهم افواحدً  امث بعد ذلك يلتقطهم واحدً ، املسلمني

نه عزم على اخلروج على علي بن أيب طالب ومقاتلته ملا نادى يوم اْلمل بأن عثمان رضي اهلل ع
 (.925ص   الصواعق احملرقة لبن حجر اهليتمي؛ )خيرج عنه قتلة عثمان رضي اهلل عنه

وحتدث هبا مع أم املؤمنني عائشة ، وقد انتبه هلذه احلقيقة الصحايب القعقاع بن عمرو التميمي
ووافقوا على ، اوعذروا عليًّ  ،فأذعنوا هلا، اهلل عليه وآله وسلم طلحة والزبري رسول اهلل صلى وصاحيَبْ 

ص   هامش العواصم من القواصم؛ )التفاهم معه على ما يوصلهم إىل اخلروج من هذه الفتنة
168.) 
 .كان علي بن أيب طالب يلعن قتلة عثمان بن عفان ثانًيا:



 

مكان َتفيف ) ا أن عائشة تلعن قتلة عثمان ِف املربدبلغ عليًّ : روى أمحد عن حممد ابن احلنفية قال
لعنهم اهلل ِف السهل ، وأنا ألعن قتلة عثمان: فقال ،فرفع يديه حَّت بلغ هبما وجهه: قال، التمر(
 (.499: حديث 855ص   فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل؛ )قال مرتني أو ثالثًا، واْلبل

 
 الشبهة الثالثة:
صلى اهلل عليه  ولذلك طلب من النيب ؛بن أيب طالب يكره عائشة ي"كان عل: يقول الطاعنون

 ."أن يطلقها وسلم
 الرد على هذه الشبهة:

وهي تتحدث عن ) صلى اهلل عليه وسلم روى الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها زوج النيب
اهلل علي بن أيب طالب  وأسامة بن زيد  رضي  صلى اهلل عليه وسلم دعا رسول اهلل: (حادث اإلفك

فأما أسامة بن زيد  فأشار على رسول  :قالت ،راق أهلهيستأمرمها ِف فِ  ،عنهما حني استلبث الوحي
يا  :فقال ،وبالذي يعلم هلم ِف نفسه من الود ،بالذي يعلم من براءة أهله صلى اهلل عليه وسلم اهلل

ق اهلل ضيِّ مل يُ  ،ول اهلليا رس :وأما علي بن أيب طالب  فقال ،ول نعلم إل خريًا ،أهلك ،رسول اهلل
صلى اهلل عليه  فدعا رسول اهلل :قالت ،كقْ وإن تسأل اْلارية تصدُ  ،والنساء سواها كثري ،عليك
ل والذي بعثك  :قالت بريرة ((،؟هل رأيت من شيء  يريبك ،أي بريرةُ )) :فقال ،بريرة وسلم
 ،ثة السن تنام عن عجني أهلهاإن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أهنا جارية حدي ،باحلق

ابن  هلل بن أيبي عبدافاستعذر يومئذ  من  صلى اهلل عليه وسلم فقام رسول اهلل ،فتأيت الداجن فتأكله
ن مَ  ،يا معشر املسلمني)): وهو على املنرب صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل :قالت ،سلولَ 

ولقد ذكروا  ؟! ما علمت على أهلي إل خريًافواهلل ؛رين من رجل  قد بلغين أذاه ِف أهل بييتيعذِ 
فقام سعد بن معاذ   ((،وما كان يدخل على أهلي إل معي ،رجاًل ما علمت عليه إل خريًا

وإن كان من  ،إن كان من األوس ضربت عنقه ،أنا أعذرك منه ،يا رسول اهلل :األنصاري فقال
وكان قبل  ،وهو سيد اخلزرج ،سعد بن عبادةفقام  :قالت ،أمرتنا ففعلنا أمرك ،إخواننا من اخلزرج
ل تقتله ول تقدر على  ،كذبت لعمر اهلل  :فقال لسعد   ،ولكن احتملته احلمية ،ذلك رجاًل صاحلًا

 ،كذبت لعمر اهلل  :فقال لسعد بن عبادة ،وهو ابن عم سعد بن معاذ   ،فقام أسيد بن حضري   ،قتله
تثاور احليان األوس واخلزرج حَّت مهوا أن يقتتلوا ورسول ف ،فإنك منافق َتادل عن املنافقني ؛لنقتلنه

هم حَّت ضُ خيفِّ  صلى اهلل عليه وسلم فلم يزل رسول اهلل ،قائم على املنرب صلى اهلل عليه وسلم اهلل
 (.2441 مسلم: حديث/ 8451 البخاري: حديث؛ )سكتوا



 

 :الرد من عدة وجوه
الذي قاله علي بن أيب طالب محله عليه ترجيح  هذا الكالم: قال اإلمام ابن حجر العسقالين أوًل:

صلى  وكان ،ما رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيللِ  ؛صلى اهلل عليه وسلم جانب النيب
فرأى علي بن أيب طالب أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق  ،شديد الغرية اهلل عليه وسلم

يستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب و  ،فيمكن رجعتها، بسببها إىل أن يتحقق براءهتا
 (.928ص   8ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين؛ )أشدمها

والنساء سواها   ،مل يضيق اهلل عليك :وأما علي بن أيب طالب  فقال) قوهلا: قال اإلمام النووي ثانًيا:
 ونصيحًة للنيبألنه رآه مصلحًة  ؛هذا الذي قاله علي رضي اهلل عنه هو الصواب ِف حقه ،كثري(

صلى اهلل  ألنه رأى انزعاج النيب ؛ومل يكن ذلك ِف نفس األمر ،ِف اعتقاده صلى اهلل عليه وسلم
 مسلم بشرح النووي؛ )وكان ذلك أهم من غريه، فأراد راحة خاطره ،هبذا األمر وتقلقه عليه وسلم

 (.126ص   8ج  
ألنه  ؛ن أيب طالب باإلشارة بفراق عائشةمل جيزم علي ب: قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة ثالثًا:

صلى اهلل عليه  ففوض األمر ِف ذلك إىل نظر النيب، كقْ اْلارية تصدُ  وسلِ  :عقب ذلك بقوله
فاحبث عن حقيقة  ،وإن أردت خالف ذلك ،إن أردت تعجيل الراحة ففارقها: فكأنه قال، وسلم

وهي مل تعلم من  ،ل َّتربه إل ِبا علمته ألنه كان يتحقق أن بريرة ؛األمر إىل أن تطلع على براءهتا
 (.928ص   8ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين) ؛عائشة إل الرباءة احملضة

أن  األنه يعلم متامً  ؛مل يقصد علي بن أيب طالب هبذا الكالم اإلساءة إىل أم املؤمنني عائشة رابًعا:
 .مباشرة عليه وسلمصلى اهلل  عين اإلساءة إىل النيبتاإلساءة إىل عائشة 

 
 الشبهة الرابعة:

وإنك إمنا وليت عثمان ، خدعتين: لرمحن بن عوفعبدا"قال علي بن أيب طالب ل: قال الطاعنون
 ".وليشاورك كل يوم  ِف شأنه، ألنه صهرك ؛بن عفان

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

كابن جرير   -ما يذكره كثري من املؤرخني : تعليًقا على هذا رمحه اهلل() قال اإلمام ابن كثري أوًل:
فهي  ؛من األخبار املخالفة ملا ثبت ِف الصحاح إىل غري ذلك... عرفونعن رجال ل يُ  -وغريه 

 (.184ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري) ؛مردودة على قائليها وناقليها



 

بل هذا من بين ، قبيلته أصاًل  لرمحن بن عوف ليس أًخا لعثمان ول ابن عمه ول منعبداإن  ثانًيا:
فإن بين زهرة أخوال  ؛وبنو زهرة إىل بين هاشم  أكثر مياًل منهم إىل بين أمية، زهرة وهذا من بين أمية

 وسعد بن أيب وقاص  الذي قال له النيب، لرمحن بن عوف  عبداومنهم ، صلى اهلل عليه وسلم النيب
لرمحن عبداومل يكن أيًضا بني عثمان و ، ((ؤ خالهين امر فلريُِ ، هذا خايل)) :صلى اهلل عليه وسلم

ول بني ، بني مهاجري ومهاجري مل يؤاخِ  صلى اهلل عليه وسلم فإن النيب ؛مؤاخاة ول خمالطة
لرمحن بن عوف  وبني سعد عبدافآخى بني  ؛وإمنا آخى بني املهاجرين واألنصار، أنصاري وأنصاري

 ومل يؤاخِ ، يعرفه أهل العلم بذلك، الصحاح وغريها وحديثه مشهور ثابت ِف، بن الربيع األنصاري
 (.141: 142ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )لرمحنعبداقط بني عثمان و 

 
 الشبهة الخامسة:

 ".قتل عثمان بن عفان شارك علي بن أيب طالب ِف: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
إنه أمر : فمنهم من يقول، ا شارك ِف دم عثمانإن عليًّ : ن يقولمن هؤلء الطاعنني م أوًل:

ومنهم من ، بل رضي بقتله وفرح بذلك: ومنهم من يقول، اإنه أمر سرًّ  :ومنهم من يقول، عالنيةً 
رضي اهلل  - فعلي ؛وافرتاء عليه - رضي اهلل عنه - وهذا كله كذب على علي، يقول غري ذلك

 (.816 :ص  8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ول أمر ول رضي ،مل يشارك ِف دم عثمان - عنه
فمرت سفينة مرفوع ، كنا مع علي على شاطئ الفرات: روى أمحد عن عمرية بن سعد  قال ثانًيا:

]الرمحن:  {َوَلُه اْلََْواِر اْلُمْنَشآُت ِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلمِ } :يقول اهلل عز وجل: فقال علي، شراعها
ول ، ما ساعدت: أي) ول ماألت، عثمان ي أنشأها ِف حبر  من حباره ما قتلتُ والذ، [28

 (.498: رقم 858ص   فضائل الصحابة ألمحد) ؛عاونت( على قتله
لعن اهلل قتلة عثمان : قال علي بن أيب طالب: روى ابن أيب شيبة عن حممد ابن احلنفية قال ثالثًا:

 (.94489: حديث 598ص   4ج   بن أيب شيبةمصنف ا) ؛والرب والبحر، ِف السهل واْلبل
اللهم إين : ا رضي اهلل عنه يوم اْلمل يقولشهدت عليًّ : روى احلاكم عن قيس بن عباد  قال رابًعا:

، وأرادوين على البيعة ،وأنكرت نفسي، ولقد طا  عقلي يوم قتل عثمان، أبرأ إليك من دم عثمان
: صلى اهلل عليه وسلم قال له رسول اهلل قوًما قتلوا رجاًل واهلل إين ألستحيي من اهلل أن أبايع : فقلت

وإين ألستحيي من اهلل أن أبايع وعثمان قتيل على ، ((أل أستحيي ِمن تستحيي منه املالئكة))



 

اللهم إين مشفق : فقلت، فسألوين البيعة إيلَّ  فلما دفن رجع الناس، فانصرفوا، األرض مل يدفن بعد
 (.8524: حديث 111ص   9ج   مستدرك احلاكم؛ )فبايعت، زيةمث جاءت ع ،ِما أقدم عليه

 امع أن عليًّ ، كيف يتهم الطاعنون علي بن أيب طالب باملساعدة ِف قتل عثمان بن عفان خامًسا:
 (.181ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري) قد أرسل ولديه احلسن واحلسني للدفاع عن عثمان؟!

علي بن أيب طالب بالزور عند أهل  على روي أن أقواًما شهدوا: اهلل( رمحه) قال ابن تيمية سادًسا:
وأنه من  ،ملا اعتقدوا أنه ظامل ،وكان هذا ِما دعاهم إىل ترك مبايعته، الشام أنه شارك ِف دم عثمان

وهذا وأمثاله ِما يبني شبهة الذين قاتلوا ، ملوافقته هلم على قتله ؛وأنه آوى قتلة عثمان، قتلة عثمان
 .ووجه اجتهادهم ِف قتاله، ي بن أيب طالبعل

 .كون قتلة عثمان من رعية علي بن أيب طالب ل يوجب أنه كان موافًقا هلم على فعلهم سابًعا:
مل يكن علي بن أيب طالب مع تفرق الناس عليه متمكًنا من قتل قتلة عثمان إل بفتنة  تزيد  ثامًنا:

بالتزام أدنامها أوىل من العكس؛ ألهنم كانت هلم قبائل ودفع أفسد الفاسدين ، ا وبالءً األمر شرًّ 
على مجيع  اوصار أمريً ، وِما يبني ذلك أن معاوية قد أمجع الناس عليه بعد موت علي، تغضب هلم

ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )وافلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقُ ، ومع هذا، املسلمني
818 :814.) 



 

 عائشة :أم المؤمنين

 :فضائل عائشة
ك قبل أن يتُ رِ أُ )): صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : ( روى البخاري عن عائشة قالت1)

فإذا هي  ،فكشف ،اكشف :فقلت له ،رأيت امللك حيملك ِف سرقة  من حرير  : أتزوجك مرتني
 :فقلت ،مث أريتك حيملك ِف سرقة  من حرير  ، هضِ إن يكن هذا من عند اهلل يُْ  :فقلت ،أنت

: البخاري: حديث؛ )((هضِ هذا من عند اهلل يُْ  إن يكُ  :فقلت، فإذا هي أنت ،فكشف ،اكشف
4112.) 

صلى اهلل أن جربيل جاء بصورهتا ِف خرقة حرير  خضراء إىل النيب  :( روى الرتمذي عن عائشة2)
 صحيح سنن(؛ )حديث صحيح) ((إن هذه زوجتك ِف الدنيا واآلخرة)): فقال عليه وسلم

 (.9181الرتمذي لأللباين حديث 
بعث عمرو بن العاص  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  :( روى الشيخان عن أيب عثمان9)

: قلت، ((عائشة)): أي الناس أحب إليك؟ قال: فأتيته فقلت: قال ،على جيش ذات السالسل
خمافة أن جيعلين  كت  فس ،فعد رجاًل ، ((عمر: ))مث من؟ قال :قلت، ((أبوها: ))من الرجال؟ قال

 (.2988: مسلم: حديث/ 8958: البخاري: حديث) ِف آخرهم
: يوًما صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : ( روى الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها قالت8)

ترى ما ل  ،وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاته :فقلت ((،هذا جربيل يقرئك السالم ،يا عائش))
: مسلم: حديث/ 9468: البخاري: حديثصلى اهلل عليه وسلم؛ )ل اهلل تريد رسو  ؟!أرى

2884.) 
 صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل : ( روى البخاري عن أنس بن مالك  رضي اهلل عنه قال5)

: البخاري: حديث؛ )((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)): يقول
9441.) 

 ،صلى اهلل عليه وسلم كنت أشرب وأنا حائض مث أناوله النيب: قالت ( روى مسلم عن عائشة6)
صلى اهلل  مث أناوله النيب ،اللحم( وأنا حائض) قَ رْ ق العَ وأتعرَّ  ،فيشرب فيضع فاه على موضع ِفَّ 

 (.911: مسلم: حديث؛ )فيضع فاه على موضع ِفَّ  عليه وسلم



 

 ،ملا كان ِف مرضه صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :( روى الشيخان عن عروة بن الزبري4)
قالت ، حرًصا على بيت عائشة ((؛أين أنا غًدا؟ أين أنا غًدا؟)): جعل يدور ِف نسائه ويقول

 (.2889: مسلم: حديث/ 9448: البخاري: حديث؛ )فلما كان يومي سكن :عائشة
 ،داياهم يوم عائشةهب نَ وْ أن الناس كانوا يتحرَّ  :( روى الشيخان عن عائشة رضي اهلل عنها8)

: البخاري: حديثصلى اهلل عليه وسلم؛ )رسول اهلل  مرضاةَ  -يبتغون بذلك  :أو -يبتغون هبا 
 (.2881: مسلم: حديث/ 2548

فإما سألت  ،كان يوم عيد  يلعب السودان بالدرق واحلراب: روى البخاري عن عائشة قالت (8)
فأقامين وراءه خدي ، نعم: فقلت ،؟((نظرينتشتهني ت)) :وإما قال ،صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

، نعم: قلت ((،؟كِ حسبُ )): قال، حَّت إذا مللت ((،دونكم يا بين أرفدة)): على خده وهو يقول
 (.851: البخاري: حديث؛ )((فاذهيب)): قال



 

 شبهات حول عائشة والرد عليها

 :الشبهة األولى
 ."ليه وسلمصلى اهلل ع أذاعت عائشة سر رسول اهلل: "قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 .عائشة وحفصة أهنما :ثبت ِف الصحيح عن عمر: الرد من وجهني

مل أزل حريًصا على أن أسأل عمر : قال، هلل بن عباس  رضي اهلل عنهماعبداروى الشيخان عن 
تَ ُتوبَا ِإىَل  ِإنْ } :اللتني قال اهلل هلما صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه عن املرأتني من أزواج النيب

، إناء() فعدل وعدلت معه باإلداوة، فحججت معه ،[8]التحرمي:  {اللَِّه فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكَما
ن املرأتان من مَ ، يا أمري املؤمنني: فقلت، فسكبت على يديه من اإلداوة فتوضأ، حَّت جاء ،زفتربَّ 

ِإْن تَ ُتوبَا ِإىَل اللَِّه فَ َقْد َصَغْت } :مااللتان قال اهلل عز وجل هل صلى اهلل عليه وسلم أزواج النيب
: البخاري: حديث) ؛عائشة وحفصة، واعجيب لك يا بن عباس  : فقال ؟[8]التحرمي:  {قُ ُلوُبُكَما
 (.1848: مسلم: حديث/ 2868

ن يعمدون إىل نصوص القرآن اليت فيها ذكر ذنوب  ومعاص  بينة  ملن نصت عنه و هؤلء الطاعن أوًل:
تابوا  بل أصحاب الذنوب: وأهل السنة يقولون، لون النصوص بأنواع التأويالتيتأوَّ  ،قدمنيمن املت

وىل ِف دللتها على الذنوب من تلك وهذه اآلية ليست بأَ ، ورفع اهلل درجاهتم بالتوبة ،منها
وإن كان تأويل هذه باطاًل فتأويل ، فإن كان تأويل تلك سائًغا كان تأويل هذه كذلك، اآليات

 .أبطل تلك
لقوله  ؛وهذا ظاهر، فيكونان قد تابتا منه، بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة ثانًيا:
فال ، فدعامها اهلل تعاىل إىل التوبة ،[8]التحرمي:  {ِإْن تَ ُتوبَا ِإىَل اللَِّه فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكَما} :تعاىل

وأن اهلل ، وأهنما زوجتا نبينا ِف اْلنة، درجتهما مع ما ثبت من علوِّ ، يظن هبما أهنما مل يتوبا
؛ فاخرتن اهلل ورسوله والدار اآلخرة، خريهن بني احلياة الدنيا وزينتها وبني اهلل ورسوله والدار اآلخرة

 (.919: 918ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية)



 

 :الشبهة الثانية
 ".((ا وأنت ظاملة لهقاتلني عليًّ إنك ت)) :لعائشة صلى اهلل عليه وسلم قال النيب: "قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
ِف شيء  من كتب العلم  فُ عرَ ل يُ  ("(ا وأنت ظاملة لهتقاتلني عليًّ ")): وهو قوله هلا ،هذا احلديث

وإمنا ، فإن عائشة مل تقاتل ومل َّترج لقتال   ؛هو كذب قطًعاو  ،ول له إسناد معروف، املعتمدة
مث تبني هلا ، وظنت أن ِف خروجها مصلحًة للمسلمني، ملسلمنيخرجت لقصد اإلصالح بني ا

 .مخارها لَّ فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حَّت تبُ ، فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل
رضي اهلل  - فندم طلحة والزبري وعلي ؛ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ،وهكذا عامة السابقني

فإنه  ؛ولكن وقع القتتال بغري اختيارهم، ِف القتتال هلؤلء قصدٌ اْلمل  ومل يكن يومَ ، أمجعني عنهم
وأهنم إذا متكنوا طلبوا قتلة عثمان ، وقصدوا التفاق على املصلحة، ملا تراسل علي وطلحة والزبري

واهلل ما : كما كان حيلف فيقول،  وكان علي غري راض  بقتل عثمان ول معيًنا عليه، أهل الفتنة
معهم  أن يتفق علي   فخشي القتلةُ ، وهو الصادق البار ِف يينه، ماألت على قتلهقتلت عثمان ول 

، ا محل عليهمفظن طلحة والزبري أن عليًّ ، فحملوا على عسكر طلحة والزبري، على إمساك القتلة
فوقعت الفتنة بغري ، فحمل دفًعا عن نفسه، أهنم محلوا عليه فظن علي  ، فحملوا دفًعا عن أنفسهم

منهاج السنة لبن ؛ )ول أمرت بالقتال، ل قاتلت: راكبة - رضي اهلل عنها - وعائشة، هماختيار 
 (.916: 914ص   8ج   تيمية

 
 الشبهة الثالثة:
َوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َوَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ ر َج } :"خالفت عائشة أمر اهلل ِف قوله تعاىل: قال الطاعنون
 .[99]األحزاب:  {اْْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل 

 الرد على هذه الشبهة:
واألمر بالستقرار ِف البيوت ل يناِف ، مل تتربج تربج اْلاهلية األوىل - رضي اهلل عنها - عائشة

فإن  ؛أو خرجت مع زوجها ِف سفرة  ، كما لو خرجت للحج والعمرة،  اخلروج ملصلحة  مأمور  هبا
صلى اهلل عليه  وقد سافر هبن ]رسول اهلل ،ه وسلمصلى اهلل علي هذه اآلية قد نزلت ِف حياة النيب

وأرسلها مع ، وغريها - رضي اهلل عنها - كما سافر ِف حجة الوداع بعائشة  ،بعد ذلك وسلم
صلى اهلل  وحجة الوداع كانت قبل وفاة النيب، وأعمرها من التنعيم، لرمحن أخيها فأردفها خلفهعبدا

 صلى اهلل عليه وسلم أزواج النيب وهلذا كان ؛هذه اآلية بأقل من ثالثة أشهر  بعد نزول عليه وسلم



 

وكان عمر يوكل ، وغريه - رضي اهلل عنه - خالفة عمر ِف ،حيججن كما كن حيججن معه
فعائشة اعتقدت أن  ،وإذا كان سفرهن ملصلحة  جائزًا، لرمحن بن عوف  عبدابقطارهن عثمان أو 

: 918ص   8ج   هاج السنة لبن تيميةمن) ؛فتأولت ِف ذلك، ذلك السفر مصلحة للمسلمني
914.) 

 
 الشبهة الرابعة:

 ".ا على غري ذنب  خرجت ِف مأل  من الناس تقاتل عليًّ  إن عائشة: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:
ول كان أيًضا طلحة والزبري ، فإهنا مل َّترج لقصد القتال ؛رضي اهلل عنها هذا كذب على عائشة

َوِإْن } :فهذا هو القتال املذكور ِف قوله تعاىل، لو قدر أهنم قصدوا القتالو ، قصدمها قتال علي
نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي  طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه حيُِب  اْلُمْقِسِطنَي  َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّه فَِإنْ  َا  *فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ ِإمنَّ
فجعلهم  ،[11، 8]احلجرات:  {اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ 

منهاج ؛ )ىلوْ فهم به أَ  ،وإذا كان هذا ثابًتا ملن هو دون أولئك املؤمنني، لمؤمنني إخوًة مع القتتا
 (.921: 922ص   8ج   السنة لبن تيمية

 
 الشبهة الخامسة:

اقتلوا : وتقول ِف كل وقت  ، "إن عائشة كانت ِف كل وقت  تأمر بقتل عثمان: قال الطاعنون
 ".وملا بلغها قتله فرحت بذلك، قتل اهلل نعثاًل ، نعثاًل 
 .فشبه عثمان به ومسي به ،عظيم اللحية ِف املدينة يهودي رجل   اسم: نعثل

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟! أوًل:
، ت من قتلهوذمَّ ، ويبني أهنا أنكرت قتل عثمان، ب ذلكاملنقول الثابت عن عائشة يكذِّ  ثانًيا:

 :ص  8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ك ِف قتل عثمان رضي اهلل عنهودعت على كل من شار 
928.) 



 

- تل عثمانحني قُ  - ت( روى ابن سعد  عن األعمش عن خيثمة عن مسروق  عن عائشة قال1)
هال كان هذا قبل هذا؟ ، تركتموه كالثوب النقي من الدنس مث قربتموه تذحبونه كما يذبح الكبش: 

: فقالت عائشة :قال، أنت كتبت إىل الناس تأمرينهم باخلروج إليه، لكهذا عم: فقال هلا مسروق
ما كتبت إليهم بسوداء ِف بيضاء حَّت جلست  ،ل والذي آمن به املؤمنون وكفر به الكافرون

الطبقات (؛ )إسناده صحيح) تب على لساهنافكانوا يرون أنه كُ  :قال األعمش، جملسي هذا
 (.61ص   9ج   الكربى لبن سعد

فتفرقنا ِف ، قتل عثمان: ِف التاريخ الكبري( عن طلق بن خشاف قال) ( روى البخاري2)
لعن ، اتل مظلومً قُ : فسمعت عائشة قالت، نسأهلم عن قتله صلى اهلل عليه وسلم أصحاب النيب

 (.9194: حديث 958ص   8ج   التاريخ الكبري للبخاري(؛ )إسناده حسن) اهلل قتلته
ِف ) كانت تقول  صلى اهلل عليه وسلم عن عائشة زوج النيب، الزبري ( روى أمحد عن عروة بن9)

فواهلل ما أحببت  ،فأما الذي كان من شأن عثمان، ايا ليتين كنت نسًيا منسيًّ : فتنة مقتل عثمان(
هلل بن عبيدايا ، تلتحَّت لو أحببت قتله قُ ، أن ينتهك من عثمان أمر قط إل انتهك مين مثله

صلى اهلل  فواهلل ما احتقرت أعمال أصحاب رسول اهلل، د الذي تعلمل يغرنك أحد بع، عدي
وا قراءًة ل حيسن ؤ وقر ، حَّت نم النفر الذين طعنوا ِف عثمان فقالوا قوًل ل حيسن مثله عليه وسلم

واهلل ما تقاربوا أعمال أصحاب  افلما تدبرت الصنيع إذً ، ا صالًة ل يصلى مثلهاوْ وصلَّ ، مثلها
اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم } :فإذا أعجبك حسن قول امرئ  فقل، ى اهلل عليه وسلمصل رسول اهلل

فضائل الصحابة (؛ )صحيح )حديث ك أحدنَّ ول يستخفَّ ، [115]التوبة:  {َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ 
 (.451: حديث 862ص   1ج   ألمحد بن حنبل

 .روت أحاديث ِف فضائل عثمان بن عفان رضي اهلل عنها قد ثبت أن عائشة ثالثًا:
مضطجًعا ِف بييت   صلى اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل: "( روى مسلم عن عائشة قالت1)

مث  ،فتحدث ،فأذن له وهو على تلك احلال ،فاستأذن أبو بكر   ،كاشًفا عن فخذيه أو ساقيه
صلى اهلل عليه  ول اهللفجلس رس ،مث استأذن عثمان ،فتحدث ،فأذن له وهو كذلك ،استأذن عمر

فلما خرج قالت  ،فدخل فتحدث ،ول أقول ذلك ِف يوم  واحد   :قال حممد ،ى ثيابهوسوَّ  وسلم
مث دخل عثمان  ،همث دخل عمر فلم هتتش له ومل تبالِ  ،هدخل أبو بكر  فلم هتتش له ومل تبالِ : عائشة

 مسلم: حديث(؛ )(ملالئكةأل أستحي من رجل  تستحي منه ا)): فقال ،يت ثيابكوسوَّ  فجلستَ 
2811.) 



 

يا )): قال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :عن عائشة ،( روى الرتمذي عن النعمان بن بشري  2)
(؛ صحيح )حديث ((فال َّتلعه هلم ،فإن أرادوك على خلعه ،ك قميًصاصُ إنه لعل اهلل يقمِّ  ،عثمان

 (.2829حديث  صحيح الرتمذي لأللباين)
صلى اهلل عليه  قال رسول اهلل: قالت، عن عائشة، قيس بن أيب حازم   ( روى ابن ماجه عن9)

أل ندعو لك أبا بكر ؟ ، يا رسول اهلل: قلنا ،((وددت أن عندي بعض أصحايب)) :ِف مرضه وسلم
، فجاء، ((نعم)) :أل ندعو لك عثمان؟ قال: قلنا ،أل ندعو لك عمر؟ فسكت: قلنا، فسكت
فحدثين أبو  :قيس قال ،ووجه عثمان يتغريَّ ، يكلمه عليه وسلم صلى اهلل فجعل النيب، فخال به

 عهد صلى اهلل عليه وسلم إن رسول اهلل :قال يوم الدار أن عثمان بن عفان :سهلة موىل عثمان
فكانوا يرونه ذلك : قال قيس، وأنا صابر عليه :وقال علي ِف حديثه ،فأنا صائر إليه، عهًدا إيلَّ 

 (.81حديث  ح ابن ماجه لأللباينصحي(؛ )صحيح )حديث اليوم
 

 :الشبهة السادسة
 ".ومل يسموا غريها بذلك، ا عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمننيوْ مسَّ : "قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
صلى اهلل  ومن املعلوم أن كل واحدة  من أزواج النيب، هذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد  

خدجية بنت : هم صلى اهلل عليه وسلم وزوجات نبينا حممد ،أم املؤمنني": "ايقال هل عليه وسلم
، وحفصة بنت عمر بن اخلطاب، وعائشة بنت الصديق أيب بكر  ، وسودة بنت زمعة، خويلد

جويرية بنت و ، وزينب بنت جحش، هند بنت أيب أمية املخزومية: أم سلمةو ، زينب بنت خزيةو 
وميمونة بنت احلارث ، ي بن أخطبيَ وصفية بنت حُ ، يب سفيانرملة بنت أ: وأم حبيبة، احلارث
النَّيب  أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه } :قال اهلل تعاىل ؛رضي اهلل عنهن أمجعني، اهلاللية

ى حترمي وقد أمجع املسلمون عل، اوهذا أمر معلوم لألمة علًما عامًّ  ،[6]األحزاب:  {أُمََّهاتُ ُهمْ 
منهاج السنة ؛ )فهن أمهات املؤمنني ؛وعلى وجوب احرتامهن، نكاح هؤلء بعد موته على غريه

 (.966: 968ص   8ج   لبن تيمية



 

 :الشبهة السابعة
سجل املؤرخون على عائشة بنت أيب بكر أهنا ل تريد ذكر اسم علي بن أيب : "قال الطاعنون

 ".طالب
 الرد على هذه الشبهة:

 :هذا الكذب من وجهني الرد على
من الكاذب؟ وما و  حَّت نعرف من الصادق نو من هؤلء املؤرخ: نيَنن نسأل هؤلء الطاعن أوًل:

 هي املراجع اليت اعتمدمت عليها ِف نقل هذا الكالم؟
 .بكل خري   اأن عائشة كانت تذكر عليًّ  :الثابت املعلوم ْلميع الناس ثانًيا:

عليك : فقالت، أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني :روى مسلم عن شريح بن هانئ  قال
جعل ) :فسألناه فقال ،صلى اهلل عليه وسلم فإنه كان يسافر مع رسول اهلل ؛هلْ فسَ ، بابن أيب طالب  

مسلم: ) ؛(ويوًما وليلًة للمقيم، ثالثة أيام  ولياليهن للمسافر صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
 (.246: حديث

 
 نة:الشبهة الثام

 ".وأنت ظاملة له اإنك تقاتلني عليًّ : لعائشة صلى اهلل عليه وسلم "قال النيب: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
ول يعرف ِف شيء  من كتب  ،صلى اهلل عليه وسلمهذا احلديث كذب وافرتاء على النيب  أوًل:

 .وليس له إسناد معروف، احلديث املعتمدة
وظنت أن ِف ، وإمنا خرجت لقصد اإلصالح بني املسلمني، عائشة مل تقاتل ومل َّترج لقتال   ثانًيا:

فكانت إذا ذكرت ، أن ترك اخلروج كان أوىل مث تبني هلا فيما بعدُ ، خروجها مصلحة للمسلمني
 (.918ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )تبكي حَّت تبل مخارها خروجها

 



 

 الشبهة التاسعة:
وأخرجوا عامل األمري ، إن عسكر عائشة ملا أتوا مدينة البصرة هنبوا بيت املال: "عنونقال الطا

 صلى اهلل عليه وسلم". مع أنه من صحابة رسول اهلل، اعثمان بن حنيف األنصاري مهانً 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من وجهني
ا علمت ما جرى ِف حق هنا ملإحَّت ، ول علمت بذلك، هذه األمور مل تقع برضا عائشة أوًل:

 .هتْ اعتذرت له واسرتضَ ، عثمان بن حنيف
فقد أحرقوا بيته وهنبوا  ؛مثل هذا وقع لعسكر علي بن أيب طالب مع أيب موسى األشعري ثانًيا:

 (.268ص   خمتصر التحفة الثىن عشرية   للدهلوي) ؛متاعه ملا دخلوا الكوفة
 

 الشبهة العاشرة:
صلى على أحد  من نساء النيب  تُ رْ ما غِ : ومسلم عن عائشة قالت "روى البخاري: قال الطاعنون

 مسلم: حديث/ 9818 البخاري: حديث) ؛"وما رأيتها ،ما غرت على خدجية اهلل عليه وسلم
2895.) 

 الرد على هذه الشبهة:
 .ول مؤاخذة عليهن ِف مثل هذه األمور، رية أمر طبيعي ِف النساءالغَ  أوًل:
فال بد من توجيه اللوم إىل املرأة اليت صدر ، ريةأو فعل خمالف للشرع نتيجة الغَ لو صدر قول  ثانًيا:

 .منها ذلك
وعاء( هلا إىل رسول ) أهنا أتت بطعام  ِف صحفة   :روى النسائي عن أيب املتوكل عن أم سلمة ثالثًا:
ففلقت به  ،(رجَ حَ ) رٌ هْ فجاءت عائشة متزرًة بكساء  ومعها فِ  ،وأصحابه صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 ((كمغارت أم   ،لواكُ )): ويقول ،بني فلقيت الصحفة صلى اهلل عليه وسلمفجمع النيب  ،الصحفة
وأعطى  ،صحفة عائشة فبعث هبا إىل أم سلمة صلى اهلل عليه وسلممث أخذ رسول اهلل  ،مرتني

 (.62ص   2ج   صحيح سنن النسائي لأللباين(؛ )صحيح )حديث صحفة أم سلمة عائشة
فكيف ، ومل يوخبها، رضي اهلل عنها عائشة صلى اهلل عليه وسلم ذا احلديث مل يعاتب النيبِف ه

خمتصر التحفة الثىن ) ا لسهام مطاعنهم؟!نسمح ألفراد األمة أن جيعلوا أمهات املؤمنني هدفً 
 (.241ص   عشرية   للدهلوي



 

 الشبهة الحادية عشرة:
 ".امنسيًّ  اووددت أين كنت نسيً ، اقاتلت عليًّ : ا"كانت عائشة تقول ِف آخر حياهت: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 والذي صح أن عائشة كانت تذكر يوم اْلمل وتبكي، هذه الرواية غري صحيحة هبذا اللفظ أوًل:
ثىن خمتصر التحفة ال؛ )على ذهاهبا إىل العراق اندمً ، حَّت يبتل مخارها بالدموع، اشديدً  بكاءً 

 (.241ص   عشرية   للدهلوي
صلى  إين أحدثت بعد رسول اهلل: فقالت، كانت عائشة حتدث نفسها أن تدفن ِف بيتها ثانًيا:

 .رضي اهلل عنها - فنت بالبقيعفدُ ، ادفنوين مع أزواجه، احدثً  اهلل عليه وسلم
، وتابت من ذلك، يةً فإهنا ندمت ندامًة كل ؛مسريها يوم اْلمل: تعين باحلدث: قال اإلمام الذهيب

والزبري بن ، هللعبيداكما اجتهد طلحة بن ،  قاصدًة للخري، على أهنا ما فعلت ذلك إل متأولةً 
 (.189ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛رضي اهلل عن اْلميع - ومجاعة من الكبار، العوام
هذا ابن : قيل هلا، فلما مر هبا، فأرونيه، إذا مر ابن عمر: قالت عائشة :،قال ابن أيب عتيق   ثالثًا:
رأيت : قال إىل العراق(؟ :أي) عك أن تنهاين عن مسرييما منَ ، لرمحنعبدايا أبا : فقالت، عمر
 (.189ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛هلل بن الزبري: عبدايعين - قد غلب عليك رجاًل 

 
 الشبهة الثانية عشرة:

 صلى اهلل عليه وسلم ملا قسم رسول اهلل: أم املؤمنني قالت "روى أمحد عن عائشة: قال الطاعنون
أو لبن  - وقعت جويرية بنت احلارث ِف السهم لثابت بن قيس بن الشماس ،سبايا بين املصطلق

فأتت ، ل يراها أحد إل أخذت بنفسه ،وكانت امرأًة حلوًة مالحةً ، وكاتبته على نفسها - عم له
فواهلل ما هو إل أن رأيتها على باب : قالت، تستعينه ِف كتابتها صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

وهذا  ،(26965: حديث 988ص   89ج   مسند أمحد(؛ )حديث حسن) "فكرهتها ،حجريت
 ".دليل على أن عائشة كانت تكره جويرية بنت احلارث



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

 ؛اليت خلق اهلل تعاىل عليها النساء على الغرية الطبيعية قول عائشة ِف هذا احلديث حممول أوًل:
ول يستطيع إنسان عاقل أن يلوم ، أمر طبيعي، فكون عائشة تغار على زوجها من امرأة أجنبية

 .عائشة عليه
صلى  وقبل أن يتزوجها النيب، هذا القول صدر من عائشة قبل إسالم جويرية بنت احلارث ثانًيا:

 .اهلل عليه وسلم
زالت  ، صلى اهلل عليه وسلم وأصبحت زوجة للنيب، عندما أسلمت جويرية بنت احلارث ثًا:ثال

 .وأثنت عليها أفضل الثناء، كراهية عائشة هلا
 ( إياهاصلى اهلل عليه وسلم أي النيب) لقد أعتق بتزوجيه: روى أمحد عن عائشة أم املؤمنني قالت

فما أعلم امرأًة كانت أعظم بركًة على ، طلقجويرية بنت احلارث( مائة أهل بيت  من بين املص)
 .قومها منها

 (.26965حديث:  988ص   89)حديث حسن(؛ )مسند أمحد ج  
 .ما ذكرت هذا احلديث ِف مناقب جويرية، لو كانت عائشة تكره جويرية بنت احلارث رابًعا:

 
 الشبهة الثالثة عشرة:

واستدلوا على ذلك  ،"اهلل عليه وسلمصلى "كانت عائشة تسيء األدب مع النيب : قال الطاعنون
 :باحلديث التايل

وكان متاع ، وكان على مجل  ناج  ، كان متاعي فيه خف: روى أبو يعلى املوصلي عن عائشة قالت
: صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل، وكان على مجل  ثقال  بطيء  يتبطأ بالركب، صفية فيه ثقل

، ((وحولوا متاع صفية على مجل عائشة حَّت يضي الركب، حولوا متاع عائشة على مجل صفية))
صلى اهلل  غلبتنا هذه اليهودية على رسول اهلل ،يا لعباد اهلل: قلت ،فلما رأيت ذلك: قالت عائشة
إن متاعك كان فيه  ،هللعبدايا أم )): صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل: قالت، عليه وسلم

وحولنا متاعك على ، فحولنا متاعها على بعريك ،طأ بالركبفأب، وكان متاع صفية فيه ثقل ،خف
ِف شك أنت يا أم وَ أَ )): قال، فتبسم: ألست تزعم أنك رسول اهلل؟ قالت: فقلت: قالت، ((بعريها
وكان فيه  ،فهال عدلت؟ ومسعين أبو بكر   ألست تزعم أنك رسول اهلل؟: قلت: قالت ((،هلل؟عبدا
يا أبا  مهاًل : صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،هيفأقبل علي فلطم وج، حدة :أي ؛غرب



 

إن )): صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل أما مسعت ما قالت؟ ،يا رسول اهلل: فقال ،بكر  
 (.8641: مسند أيب يعلى حديث) ((؛ى ل تبصر أسفل الوادي من أعالهرَ ي ْ الغَ 
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

: سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين حديث؛ )ول تقوم به حجة، احلديث ضعيفهذا  أوًل:
2885.) 

وتابت ، وقد اعرتفت هبذا اخلطأ، فإن عائشة هي اليت روته، لو افرتضنا صحة هذا احلديث ثانًيا:
 .بدليل أهنا ذكرت هذا احلديث، منه

صلى اهلل عليه  فقال، غريهتا قد التمس لعائشة العذر بسبب صلى اهلل عليه وسلمالنيب  ثالثًا:
 .((ى ل تبصر أسفل الوادي من أعالهريْ إن الغَ )): وسلم

 :باحلديث التايلا واستدل الطاعنون أيضً 
صلى اهلل  استأذن أبو بكر  على النيب: ِف السنن الكربى( عن النعمان بن بشري  قال) روى النسائي

ا أحب إليك من  قد علمت أن عليًّ واهلل) :وهي تقول، فسمع صوت عائشة عالًيا، عليه وسلم
 أراك ترفعني صوتك على رسول اهلل ،يا ابنة فالنة: وقال ،(فأهوى إليها أبو بكر  ليلطمها، أيب

فقال  ،وخرج أبو بكر  مغضًبا، صلى اهلل عليه وسلم فأمسكه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم
مث استأذن أبو  ،(( أنقذتك من الرجل؟كيف رأيتين ،يا عائشة)): صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

أدخالين ِف السلم   :فقال ،وعائشة صلى اهلل عليه وسلماهلل  وقد اصطلح رسولُ  بكر  بعد ذلك
(؛ صحيح ( )حديث(قد فعلنا)) :صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،كما أدخلتماين ِف احلرب

 (.2811: سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين حديث)
 :وباهلل تعاىل التوفيق فنقول
 .وقد تابت من ذلك، ليست معصومة من اخلطأ رضي اهلل عنها عائشة أوًل:
بل أمسك أبا ، بدليل أنه مل يعاتبها على قوهلا، قد عذر عائشة صلى اهلل عليه وسلمالنيب  ثانًيا:

 .بكر حَّت ل يضرهبا
وهذا دليل على ، احلادثة مباشرة بعد هذه وعائشة صلى اهلل عليه وسلم اصطلح رسول اهلل ثالثًا:
 .عن عائشة صلى اهلل عليه وسلم النيب عفوِ 



 

 الشبهة الرابعة عشرة:
بني عائشة  ابزينب بنت جحش أحدث صراعً  صلى اهلل عليه وسلم يبزواج الن: "قال الطاعنون

 ".ِما يدل على سوء أخالق عائشة ؛بنت أيب بكر وزينب بنت جحش
 الرد على هذه الشبهة:

 :من عدة وجوهالرد 
فكيف ، صلى اهلل عليه وسلم إن اهلل تعاىل هو الذي زوج زينب بنت جحش إىل النيب أوًل:

 تعرتض عائشة على أمر اهلل تعاىل؟!
َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه } :قال سبحانه

هَ  ا َوطَرًا َوَُّتِْفي ِف نَ ْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوََّتَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحق  َأْن ََّتَْشاُه فَ َلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ
رًا وََكاَن أَْمُر اللَِّه َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي َل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرٌَج ِف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ُْهنَّ َوطَ 

 .[94]األحزاب:  {َمْفُعوًل 
وذلك أمر ، من زينب بنت جحش صلى اهلل عليه وسلم كانت عائشة تغار على النيب ثانًيا:

 .يقة عائشةدِّ وليس ِف ذلك مطعن على الصِّ ، طبيعي حيدث بني زوجات الرجل الواحد
صلى اهلل عليه  أرسل أزواج النيب: قالت، صلى اهلل عليه وسلم زوج النيب روى مسلم عن عائشة

صلى اهلل  فاستأذنت على رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم زوج النيب زينب بنت جحش   وسلم
إن أزواجك أرسلنين  ،يا رسول اهلل: فقالت، صلى اهلل عليه وسلم فأذن هلا رسول اهلل، عليه وسلم

، فاستطالت عليَّ ، أي نالت مين() ت يبمث وقع: قالت، إليك يسألنك العدل ِف ابنة أيب قحافة
فلم : قالت ؟هل يأذن يل فيها، وأرقب طرفه، صلى اهلل عليه وسلم أنظر( رسول اهلل) وأنا أرقب

فلما وقعت : قالت، ل يكره أن أنتصر صلى اهلل عليه وسلم تربح زينب حَّت عرفت أن رسول اهلل
صلى  فقال رسول اهلل: قالت، (قصدهتا :أي) مل أمهلها( حَّت أَنيت عليها :أي) هبا مل أنشبها

مسلم: ؛ )(طنة من ذاكهذه الفصاحة والفِ  :أي) ((ابنة أيب بكر   إهنا: ))وتبسم اهلل عليه وسلم
 (.2882: حديث

 صلى اهلل عليه وسلمحسن موقف الصديقة عائشة ليلة بناء النيب  ِما يرد على هذا الطعن ثالثًا:
 .بزينب بنت جحش

صلى اهلل  الدخول بالزوجة( على النيب) يِنَ بُ : قال رضي اهلل عنه س بن مالك  روى البخاري عن أن
فيجيء قوم فيأكلون  ،فأرسلت على الطعام داعًيا، بزينب بنت جحش  خببز  وحلم   عليه وسلم

 ،يا نيب اهلل: فقلت، فدعوت حَّت ما أجد أحًدا أدعو، مث جييء قوم فيأكلون وخيرجون، وخيرجون



 

 فخرج النيب، وبقي ثالثة رهط  يتحدثون ِف البيت ،((ارفعوا طعامكم)) :قال، وهما أجد أحًدا أدع
، ((السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهلل)) :فقال ،فانطلق إىل حجرة عائشة صلى اهلل عليه وسلم

: البخاري: حديث)؟! أهلك بارك اهلل لك كيف وجدتَ ،  وعليك السالم ورمحة اهلل: فقالت
8489.) 

 .ثين على زينب بنت جحشيقة عائشة تُ دِّ ت الصِّ كان رابًعا:
صلى اهلل  أرسل أزواج النيب: قالت، صلى اهلل عليه وسلم زوج النيب ( روى مسلم عن عائشة1)

 :أي) وهي اليت كانت تساميين، صلى اهلل عليه وسلم زوج النيب زينب بنت جحش   عليه وسلم
امرأًة قط خريًا ِف الدين من  ومل أرَ ، عليه وسلم صلى اهلل تساويين( منهن ِف املنزلة عند رسول اهلل

وأشد ابتذاًل لنفسها ِف العمل ، وأعظم صدقةً ، وأوصل للرحم، وأصدق حديثًا ،وأتقى هلل، زينب
، سرعة الغضب( كانت فيها) رًة من حدة  وْ ما عدا سَ ، وتقرب به إىل اهلل تعاىل، الذي تصدق به
 (.2882: مسلم: حديث) ؛(سرعةترجع وتعتذر ب :أي) تسرع منها الفيئة

أسرعكن )) :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: قالت، ( روى مسلم عن عائشة أم املؤمنني2)
 ؛فكانت أطولنا يًدا زينب: قالت، فكن يتطاولن أيتهن أطول يًدا: قالت ،((حلاقًا يب أطولكن يًدا

 (.2852: مسلم: حديث؛ )ألهنا كانت تعمل بيدها وتصدق
 
 الشبهة الخامسة عشرة: 

وهذا دليل على ، حيي بن أخطب بنتَ  أيب بكر صفيةَ  تُ بن "لقد اغتابت عائشةُ : قال الطاعنون
حسبك من : صلى اهلل عليه وسلم قلت للنيب: فقد روى أبو داود عن عائشة قالت ؛"سوء خلقها

خالطته ) ((هكلمًة لو مزجت ِباء البحر ملزجت  لقد قلتِ )): فقال، تعين قصريةً ، صفية كذا وكذا
صحيح أيب داود لأللباين (؛ )صحيح ( )حديثلشدة قبحها ؛خمالطة يتغري هبا طعمه أو رحيه

 (.8181حديث 
 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

صلى اهلل  إل النيب، من عقيدة أهل السنة واْلماعة أننا ل نعتقد العصمة ألحد من الناس أوًل:
ولكنها قد تابت ، وقد أخطأت ِف هذا القول، وتصيب ئَّتط هلل عنهارضي ا وعائشة ،عليه وسلم

 .بدليل أن هذا القول مل يتكرر منها بعد هذا املوقف، منه



 

وهو أمر قد حيدث بني ، نتيجة الغرية رضي اهلل عنها هذا الكالم قد صدر من عائشة ثانًيا:
 .زوجات الرجل الواحد

، وقد استجابت لذلك، يبة حمرمة لعائشة أن هذا القول غِ قد بنيَّ  صلى اهلل عليه وسلم النيب ثالثًا:
 .رضي اهلل عنها

 
 الشبهة السادسة عشرة:

 :فقالت هلا، "إن عائشة بنت أيب بكر الصديق خدعت أمساء بنت النعمان اْلونية: قال الطاعنون
اهلل عليه صلى  فطلقها النيب، فتعوذي باهلل منه صلى اهلل عليه وسلم إن أردت أن حتظي عند النيب

 وسلم".
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
 :وسوف نذكر روايتني منهما، روى ابن سعد  وغريه عدة روايات خاصة هبذه القصة أوًل:

أخربنا هشام بن حممد بن السائب عن : ( روى ابن سعد  من طريق حممد بن عمر الواقدي قال1)
 ،أمساء بنت النعمان صلى اهلل عليه وسلم وج رسول اهللتز : أبيه عن أيب صاحل  عن ابن عباس  قال

قد : قالت عائشة ،فلما جعل رسول اهلل يتزوج الغرائب: قال، هبِّ شَ وكانت من أمجل أهل زماهنا وأَ 
وكان خطبها حني وفدت كندة عليه إىل ، يوشكن أن يصرفن وجهه عنا ،وضع يده ِف الغرائب

إن أردت أن حتظي عنده : فقلن هلا ،حسدهنا عليه وسلم صلى اهلل فلما رآها نساء النيب، أبيها
، أعوذ باهلل منك: فقالت ،فلما دخل وألقى السرت مد يده إليها، فتعوذي باهلل منه إذا دخل عليك

 (.185ص   8ج   الطبقات الكربى لبن سعد؛ )((باهلل! احلقي بأهلك عائذٌ  نَ مِ أَ )): فقال
صلى اهلل  تزوج رسول اهلل: قال، اوكان بدريًّ ، د  الساعدي( روى ابن سعد  واحلاكم عن أيب أسي2)

أخضبيها : فقالت حفصة لعائشة، فأرسلين فجئت هبا ،أمساء بنت النعمان اْلونية عليه وسلم
يعجبه من املرأة  صلى اهلل عليه وسلم إن النيب: مث قالت هلا إحدامها ،ففعلتا ،وأنا أمشطها ،أنت

مد يده  ،فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى السرت ،باهلل منكأعوذ  :إذا دخلت عليه أن تقول
فاسترت  ،بكمه على وجهه صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل، أعوذ باهلل منك: فقالت ،إليها

ها قْ أحلِ  ،يا أبا أسيد  )): فقال إيل مث خرج: قال أبو أسيد  ، ثالث مرات   ((اذ  عَ عذت ِبَ )): وقال ،به
؛ ادعوين الشقية: فكانت تقول ،ثياب بيض طوال من الكتان() ((رازقينيومتعها ب ،بأهلها

 (.94ص   8ج   مستدرك احلاكم) ،(185ص   8ج   الطبقات الكربى لبن سعد)



 

وهشام بن حممد بن ، حممد بن عمر الواقدي: علىألن مدارها  ؛هذه الروايات موضوعة ثانًيا:
 .أقوال العلماء فيهم وسوف نذكر، وأيب صاحل، وأبيه، السائب الكليب

؛ لتفاق العلماء على ترك حديثه ؛مل أسق ترمجته هنا: حممد بن عمر الواقدي: ( قال الذهيب1)
 (.998: رقم 258ص   1ج   تذكرة احلفاظ للذهيب)

تقريب التهذيب لبن حجر ؛ )حممد بن عمر الواقدي مرتوك: وقال ابن حجر العسقالين
 (.6145رقم  888ص   1ج   العسقالين

، رافضي: وقال ابن عساكر، مرتوك: قال الدارقطين عنه: ( هشام بن حممد بن السائب الكليب2)
 (.411: رقم 186ص   6ج   لسان امليزان لبن حجر؛ )ليس بثقة

فلهذا مل أدخله بني حفاظ  ؛ليس بثقة، أحد املرتوكني: الرافضي هشام بن الكليب: وقال الذهيب
 (.926: رقم 251ص   1ج   تذكرة احلفاظ للذهيب؛ )احلديث

وضوح : وقال ابن حبان، مرتوك احلديث: قال الدارقطين عنه: ( حممد بن السائب الكليب9)
ص   9ج   الضعفاء واملرتوكون لبن اْلوزي؛ )الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق ِف وصفه

 (.2888: رقم 62
ل حيل الحتجاج  ؛ابن عباس ول مسع منه أبو صاحل مل يرَ : قال ابن اْلوزي عنه: ( أبو صاحل8)
 (.62ص   9ج   الضعفاء واملرتوكون لبن اْلوزي؛ )به

هي اليت قالت ألمساء بنت النعمان  مل تصرح بأن عائشة، رغم أهنا موضوعة، هذه الروايات ثالثًا:
 .وذ باهلل منكأع :يعجبه من املرأة إذا دخلت عليه أن تقول صلى اهلل عليه وسلم إن النيب: اْلونية
 صلى اهلل عليه وسلم الروايات الصحيحة هلذه القصة تظهر براءة عائشة وسائر زوجات النيب رابًعا:

 .من هذا الطعن
صلى اهلل  ملا أدخلت على رسول اهلل أن ابنة اْلون: رضي اهلل عنها ( روى البخاري عن عائشة1)

(؛ (احلقي بأهلك، ذت بعظيم  لقد عُ )) :فقال هلا، أعوذ باهلل منك: قالت، ودنا منها عليه وسلم
 (.5258: البخاري: حديث)
امرأة  صلى اهلل عليه وسلم كر للنيبذُ : قال، ( روى الشيخان عن سهل بن سعد  رضي اهلل عنه2)

فنزلت ِف أجم بين ، فأرسل إليها فقدمت، فأمر أبا أسيد  الساعدي أن يرسل إليها، من العرب
فدخل عليها فإذا امرأة ، حَّت جاءها صلى اهلل عليه وسلم رج النيبفخ ،بناء يشبه القصر() ساعدة

: قالت صلى اهلل عليه وسلم فلما كلمها النيب، (مائلة برأسها إىل األرض تنظر إليها) منكسة رأسها
هذا : قالوا، ل: أتدرين من هذا؟ قالت: فقالوا هلا ،((قد أعذتك مين)) :فقال، أعوذ باهلل منك



 

تريد أهنا كانت ) كنت أنا أشقى من ذلك: قالت، جاء ليخطبك  عليه وسلمصلى اهلل رسول اهلل
 (.2114: مسلم: حديث/ 5694: البخاري: حديث؛ )شقية(

حَّت  صلى اهلل عليه وسلم خرجنا مع النيب: قال، ( روى البخاري عن أيب أسيد  رضي اهلل عنه9)
صلى  فقال النيب، فجلسنا بينهما، حَّت انتهينا إىل حائطني، الشوط :له انطلقنا إىل حائط  يقال

فأنزلت ِف بيت  ِف خنل  ِف بيت ، وقد أيت باْلونية، ودخل ،((اجلسوا ها هنا)) :اهلل عليه وسلم
صلى اهلل عليه  فلما دخل عليها النيب، ومعها دايتها حاضنة هلا، أميمة بنت النعمان بن شراحيل

الواحد ) امللكة نفسها للسوقة بُ وهل هتَ  :قالت ،(("زوجيين نفسك" هيب نفسك يل)) :قال وسلم
، (لتهدأ وتطمئن نفسها) لتسكن ؛أماهلا عليها( يضع يده عليها) فأهوى بيده: ؟ قال(من الرعية

ها اكسُ ، يا أبا أسيد  )) :مث خرج علينا فقال ،((عاذ  ِبَ  ذتِ قد عُ )) :فقال، أعوذ باهلل منك: فقالت
 (.5255: البخاري: حديث(؛ )(حلقها بأهلهاوأ، (ثياب بيض طوال من الكتان) رازقيتني



 

 هريرة أبو

 فضائل أبي هريرة
 صلى اهلل عليه وسلم النيبملا قدمت على : ( روى البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال1)

 :قلت ِف الطريق
  تِ نَّ  الكفرِ  ن دارةِ على أهنا مِ =  ن طوهلا وعنائهايا ليلًة مِ 

اهلل عليه  صلى مت على النيبفلما قدِ  :قال ،غالم يل ِف الطريق ق مينوأبَ  :قال، يعين نفسه()
يا أبا : ))صلى اهلل عليه وسلم فقال يل رسول اهلل ،فبينا أنا عنده إذ طلع الغالم ،بايعته وسلم
 (.2591 البخاري: حديث؛ )فأعتقته ،هو حر لوجه اهلل :فقلت ((،هذا غالمك ،هريرة

ِف  صلى اهلل عليه وسلم بعثنا رسول اهلل :اهلل عنه أنه قال ( روى البخاري عن أيب هريرة رضي2)
 صلى اهلل عليه وسلم مث قال رسول اهلل ((،إن وجدمت فالنًا وفالنًا فأحرقومها بالنار: ))فقال ،بعث  

فإن  ،وإن النار ل يعذب هبا إل اهلل ،إين أمرتكم أن حترقوا فالنًا وفالنًا)): حني أردنا اخلروج
 (.9116 البخاري: حديث؛ )((قتلومهاوجدمتومها فا

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر : أخربين أبو هريرة قال :( روى الشيخان عن األعرج قال9)
 مسكيًنا ألزم رسول اهلل أً إين كنت امر  ،واهلل املوعد ،صلى اهلل عليه وسلم احلديث على رسول اهلل

وكانت األنصار  ،يشغلهم الصفق باألسواقوكان املهاجرون  ،على ملء بطين صلى اهلل عليه وسلم
من : ))ذات يوم  وقال صلى اهلل عليه وسلم فشهدت من رسول اهلل ،يشغلهم القيام على أمواهلم

فبسطت بردًة كانت  ،؟((يبسط رداءه حَّت أقضي مقاليت مث يقبضه فلن ينسى شيًئا مسعه مين
 مسلم: حديث/ 4958 خاري: حديثالب؛ )ما نسيت شيًئا مسعته منه ،فوالذي بعثه باحلق ،علي

2882.) 
يا رسول  :فقلت ،بتمرات   صلى اهلل عليه وسلم أتيت النيب: ( روى الرتمذي عن أيب هريرة قال8)

،  زودكهن واجعلهن ِف مِ ذْ خُ : ))فقال ،فضمهن مث دعا يل فيهن بالربكة ،ادع اهلل فيهن بالربكة ،اهلل
فقد محلت من ذلك التمر   ((،ول تنثره نثرًا ،فخذه كلما أردت أن تأخذ منه شيًئا فأدخل فيه يدك

وكان ل يفارق حقوي حَّت كان يوم  ،فكنا نأكل منه ونطعم ،كذا وكذا من وسق  ِف سبيل اهلل
 (.9115 صحيح سنن الرتمذي لأللباين حديث(؛ )حديث حسن) فإنه انقطع ،قتل عثمان

ن أسعد الناس بشفاعتك يوم مَ  ،هلليا رسول ا :قيل :( روى البخاري عن أيب هريرة أنه قال5)
لقد ظننت يا أبا هريرة أل يسألين عن هذا )): صلى اهلل عليه وسلم القيامة؟ قال رسول اهلل



 

 :أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة ،ملا رأيت من حرصك على احلديث ؛احلديث أحد أول منك
 (.88 : حديثالبخاري؛ )((ل إله إل اهلل خالًصا من قلبه أو نفسه :من قال

أحد أكثر  صلى اهلل عليه وسلم ما من أصحاب النيب: ( روى البخاري عن أيب هريرة قال6)
 البخاري: حديث؛ )فإنه كان يكتب ول أكتب ؛هلل بن عمر وعبداإل ما كان من  ،حديثًا عنه مين

119.) 
 زمنا لرسول اهللأنت كنت أل ،يا أبا هريرة :روى الرتمذي عن ابن عمر أنه قال أليب هريرة (4)

صحيح سنن الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حديث صحيح) وأحفظنا حلديثه ،صلى اهلل عليه وسلم
9119.) 

عليك بأيب : فقال، فسأله عن شيء، بن ثابت زيدَ  أتى رجلٌ : ( قال حممد بن قيس بن خمرمة8)
 (.616ص   2ج   سري أعالم النبالء؛ )هريرة

 اإلصابة لبن حجر العسقالين؛ )ظ من روى احلديث ِف دهرهأبو هريرة أحف: ( قال الشافعي8)
 (.219ص   8ج  

من ، روى عن أيب هريرة َنو من مثامنائة رجل أو أكثر من أهل العلم: ( قال البخاري11)
 (.928ص   5ج   أسد الغابة لبن األثري؛ )الصحابة والتابعني وغريهم



 

 شبهات حول أبي هريرة

 :الشبهة األولى
فاختلف الناس ِف امسه واسم أبيه ، مغمور النسب، "كان أبو هريرة غامض احلسب: نونقال الطاع

 .ِما يدل على جهالته" ؛اكثريً   ااختالفً 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
كما ،  ويكفي أن نعرفه بكنيته مَّت كان الختالف ِف اسم إنسان يشينه أو يسقط عدالته؟ أوًل:

ابت غو  ،الذين اشتهروا بكناهم، وأبا الدرداء، ا عبيدة وأبا دجانة األنصاريعرفنا أبا بكر وأب
 .أمساؤهم عن كثري من الناس

 .مل نسمع ِف يوم من األيام أن احلسب والنسب يقدم صاحبه ِف املفاضلة العلمية أو يؤخره ثانًيا:
يضريه أن يعرف بكنيته فما ، بذلك اوعرفه الناس مجيعً  ،اشتهر أبو هريرة بكنيته من صغره ثالثًا:

 امسه؟!ِف وخيتلف 
بل ِف كل إنسان عرف بكنيته منذ  ،ِف أيب هريرة وحده ل ،الختالف ِف السم طبيعي رابًعا:

 .نعومة أظفاره
كما قال ابن ،لرمحن(عبداهلل و عبداعمري و ) مرد اخلالف ِف اسم أيب هريرة إىل ثالثة أمساء خامًسا:

 .حجر العسقالين
ومل يروا فيهم  ،تلف أهل العلم ِف اسم ونسب غري أيب هريرة على أكثر من ذلكقد اخ سادًسا:

 (.164 :ص  أبو هريرة   حملمد عجاج اخلطيب) بسبب ذلك! اأو مطعنً  اعيبً 
 

 :الشبهة الثانية
 صلى اهلل عليه وسلم حفظت من رسول اهلل: "روى البخاري عن أيب هريرة قال: قال الطاعنون

وأما اآلخر فلو بثثته قطع ، أذعته ونشرته( :أي) فأما أحدمها فبثثته: لم(نوعني من الع) وعاءين
 (.121: البخاري: حديث) ؛("كىن بذلك عن القتل) هذا البلعوم

 .ومل يظهره للناس صلى اهلل عليه وسلم عن النيب اوهذا دليل على أن أبا هريرة كتم علمً 



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

محل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على األحاديث اليت فيها : ابن حجر العسقالين اإلمام قال أوًل:
خوفًا  ؛وقد كان أبو هريرة يكين عن بعضه ول يصرح به ،تبيني أسامي أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم

بن  يشري إىل خالفة يزيد ،وإمارة الصبيان ،أعوذ باهلل من رأس الستني :كقوله  ؛على نفسه منهم
؛ فمات قبلها بسنة   ،واستجاب اهلل دعاء أيب هريرة، ألهنا كانت سنة ستني من اهلجرة ؛معاوية

 (.2168ص   1ج   ر العسقالينجفتح الباري لبن ح)
وما وقع بني الناس ، هذا الوعاء الذي كان ل يتظاهر به هو الفنت واملالحم: ابن كثري وقال اإلمام

وردوا ، اليت لو أخرب هبا قبل كوهنا لبادر كثري من الناس إىل تكذيبه ،وما سيقع ،من احلروب والقتال
 ،وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف ،لو أخربتكم أنكم تقتلون إمامكم: كما قال،  ما أخرب به من احلق

 (.116ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )ملا صدقتموين
 .نةجيوز كتمان بعض العلم إذا ترتب عليه فت ثانًيا:

صلى اهلل  واهلل ما من حديث  مسعته من رسول اهلل: أنه قال، روى مسلم عن عبادة بن الصامت
حيط أوقد ، وسوف أحدثكموه اليوم ،إل حديثًا واحًدا، لكم فيه خري إل حدثتكموه عليه وسلم

ه من شهد أن ل إل)) :يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت رسول اهلل، (أي قربت من املوت) بنفسي
 (.28: ((؛ )مسلم: حديثحرم اهلل عليه النار، وأن حممًدا رسول اهلل، إل اهلل

ما من حديث  لكم فيه خري إل وقد حدثتكموه( فيه دليل على ) قوله: ( قال القاضي عياض1)
ول  ،وذلك فيما ليس حتته عمل ،ِما ل حيتمله عقل كل واحد   ،أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة

ومثل هذا عن الصحابة رضي اهلل عنهم كثري ِف ترك احلديث ِبا  :قال ،حدود الشريعة فيه حد من
أو خشيت مضرته على قائله أو  ،أو ل حتمله عقول العامة ،ول تدعو إليه ضرورة ،ليس حتته عمل

 ،وتعيني قوم  وصفوا بأوصاف  غري مستحسنة   ،ل سيما ما يتعلق بأخبار املنافقني واإلمارة ،سامعه
 (.265ص   1ج   مسلم بشرح النووي؛ )واهلل أعلم، ذم آخرين ولعنهمو 
اهلل  أحتبون أن يكذب ،ِبا يعرفون حدثوا الناس) :( روى البخاري عن علي بن أيب طالب قال2)

 (.124: البخاري: حديث(؛ )؟!ورسوله
لعامل قد يؤديه ولكن ا، بل لقتل، ألوذي، لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء: قال اإلمام الذهيب ثالثًا:

؛ وإن غلط ِف اجتهاده، وله أجر، فله ما نوى، اجتهاده إىل أن ينشر احلديث الفالين إحياًء للسنة
 (.584: 588ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب)



 

ألن أبا  ؛غري صحيح، صلى اهلل عليه وسلم عن النيب اقول الطاعنني بأن أبا هريرة كتم علمً  رابًعا:
 .على نشر العلم اهريرة كان حريصً 

ما حدثتكم شيًئا ، واهلل لول آيتان ِف كتاب اهلل: قال رضي اهلل عنه روى الشيخان عن أيب هريرة
 أُولَِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ ي َِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس ِف اْلِكَتابِ } :أبًدا
ِعُنوَن يَ لْ  ِإلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا فَُأولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا الت َّوَّاُب  *َعنُ ُهُم اللَُّه َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ

 (.224: مسلم: حديث/ 2951: البخاري: حديث؛ )[161، 158]البقرة:  {الرَِّحيمُ 
 

 الشبهة الثالثة:
 ،صلى اهلل عليه وسلمصر مدة مصاحبته للنيب مع قِ ، كثرة أحاديث أيب هريرة"إن  : قال الطاعنون

 صلى اهلل عليه وسلم".إىل النيب  ادليل على أنه وضع أحاديث كثرية من عنده ونسبها كذبً 
 الرد على هذه الشبهة:

 !هذا هبتان عظيمريب سبحانك 
 :الرد من عدة وجوه

 األن كث ريً  ؛للدهشة والطع ن فليس هذا جماًل  ،أيب هريرة ملاذا يعجب الطاعنون من قوة حافظة أوًل:
فكث  ري م  ن الص  حابة حفظ  وا الق  رآن ، م  ن الع  رب ق  د حفظ  وا أض  عاف أض  عاف م  ا حفظ  ه أب  و هري  رة

فم   اذا يق   ول الط   اعنون ِف ه   ؤلء؟ وم   اذا يقول   ون ِف حف   ظ أيب بك   ر ، الك   رمي واحل   ديث واألش   عار
 (.218 :ص  عجاج اخلطيب أبو هريرة   حملمد) الصديق ألنساب العرب؟!

أول من لقب  ؟ه ( 155 - 85) ماذا يقول الطاعنون ِف محاد بن سابور بن املبارك ثانًيا:
وكان حيفظ ، وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنساهبا ولغاهتا، اويةبالرَّ 

كبرية سوى   ئة قصيدةاوكان حيفظ على كل حرف  من حروف املعجم م، املعلقات السبع
 (.241ص   2ج   األعالم للزركلي؛ )من شعر اْلاهلية دون اإلسالم، املقطعات

بل  ،صلى اهلل عليه وسلم هريرة مل ينفرد هبا عن رسول اهلل ومعظم األحاديث اليت رواها أب ثالثًا:
 .شاركه ِف روايتها غريه من الصحابة

ول يطعنون على بعض رواة ، اديث أيب هريرةملاذا يطعن الطاعنون من الشيعة على كثرة أح رابًعا:
 ،الذي روى عن اإلمام حممد الباقر سبعني ألف حديث ،جابر بن يزيد اْلعفي: ومنهم ؟الشيعة

الذي روى عن  ،أبان بن تغلب اومنهم أيضً ، وعن باقي أئمة الشيعة مائة وأربعني ألف حديث
الذي روى عن اإلمام  ،بن مسلم ومنهم كذلك حممد، اإلمام جعفر الصادق ثالثني ألف حديث



 

ِف حني أن ، وعن اإلمام جعفر الصادق ستة عشر ألف حديث، حممد الباقر ثالثني ألف حديث
حيث بلغ عدد أحاديثه مخسة آلف حديث وثالمثائة  ؛هريرة قد روى أقل من ذلك بكثري اأب

 سفيان   لعلي حممد معاوية بن أيب؛ )وهذا يبني تناقض هؤلء الطاعنني، اوأربعة وسبعني حديثً 
 (.985: 986ص   الصاليب
 .أليب هريرة بقوة احلفظ وحضور الذاكرة اشهد الصحابة والتابعون وأهل العلم مجيعً  خامًسا:

 صلى اهلل عليه وسلم كنت ألزمنا لرسول اهلل،  يا أبا هريرة: هلل بن عمر بن اخلطابعبدا( قال 1)
 (.628ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛وأعلمنا حبديثه

 2ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )أبو هريرة أحفظ من روى احلديث ِف دهره: ( قال الشافعي2)
 (.588ص  

صلى اهلل  صاحب رسول اهلل، احلافظ، اجملتهد، الفقيه، هو اإلمام: ( قال الذهيب عن أيب هريرة9)
 2ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )سيد احلفاظ األثبات، اليماين، أبو هريرة الدوسي ،عليه وسلم

 (.548ص  
وأدائه  ،عليه السالم إليه املنتهى ِف حفظ ما مسعه من الرسول: أبو هريرةا: وقال الذهيب أيضً 

 (.618ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛حبروفه
 اب مشروعةهلا أسب صلى اهلل عليه وسلمإن كثرة األحاديث اليت رواها ومحلها عن النيب  سادًسا:

 :ومن أمهها، ساعدته على حفظها
 .صلى اهلل عليه وسلم( كثرة مالزمة أيب هريرة للنيب 1)

ولول آيتان ِف  ، أكثر أبو هريرة: إن الناس يقولون: "قال، عن أيب هريرة، روى الشيخان عن األعرج
َنا ِمَن اْلبَ ي َِّناِت َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَلْ } مث يتلو، كتاب اهلل ما حدثت حديثًا

ِعُنوَن  ِإلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَ ي َُّنوا  *بَ ي َّنَّاُه لِلنَّاِس ِف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اللَُّه َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ
إن إخواننا من املهاجرين كان  ،[161، 158]البقرة:  {ِحيمُ فَُأولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا الت َّوَّاُب الرَّ 

وإن أبا هريرة  ، وإن إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل ِف أمواهلم، هم الصفق باألسواقلُ يشغَ 
وحيفظ ما ل ، وحيضر ما ل حيضرون، بشبع بطنه صلى اهلل عليه وسلم كان يلزم رسول اهلل

 (.118 البخاري: حديث) ؛"حيفظون
 .أليب هريرة حبفظ احلديث صلى اهلل عليه وسلم( بركة دعاء النيب 2)



 

 :إين أمسع منك حديثًا كثريًا أنساه؟ قال، يا رسول اهلل: قلت: قال، روى البخاري عن أيب هريرة
فما نسيت شيًئا ، فضممته ،((همَّ ضُ )) :مث قال، فغرف بيديه: قال، فبسطته ،((ابسط رداءك))

 (.118: ثالبخاري: حدي؛ )بعده
 نيوسبع ًياوكان عمره مثان، حيث مات عام تسعة ومخسني من اهلجرة: ( تأخر وفاة أيب هريرة9)

 (.624ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛سنة
 

 الشبهة الرابعة:
أو ألحلقنك  ،لترتكن احلديث عن رسول اهلل: "قال عمر بن اخلطاب أليب هريرة :قال الطاعنون
"  .بأرض دوس 

 على هذه الشبهة:الرد 
هذا حممول من عمر على أنه خشي من األحاديث ) :قال ابن كثري بعد أن ذكر هذه الرواية أوًل:

أو أن ، وأهنم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص، اليت يضعها الناس على غري مواضعها
أو ، الناس عنه فيحملها ،الرجل إذا أكثر من احلديث رِبا وقع ِف أحاديثه بعض الغلط أو اخلطأ

 (.116ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )(َنو ذلك
أهل العلم أن عمر بن اخلطاب أذن أليب هريرة بعد ذلك ِف التحديث بعد أن عرف  نقل ثانًيا:

 (.219ص   أبو هريرة   حملمد عجاج اخلطيب) ؛ورعه وخشيته اخلطأ
كنت معنا يوم كنا مع : فقال إيل فأرسل، يثيحد بلغ عمرَ ) :قال أبو هريرة: قال اإلمام الذهيب

؟ قال صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل ، وقد علمت مل سألتين عن ذلك، نعم: قلت: ِف بيت فالن 
من كذب علي متعمًدا )): قال يومئذ   صلى اهلل عليه وسلم إن رسول اهلل: ومل سألتك؟ قلت: قال

ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب(؛ )(فحدث فاذهب ،لما أ: قال، ((فليتبوأ مقعده من النار
619.) 

 
 الشبهة الخامسة:

 .(أكذب احملدثني أبو هريرة) :قال عمر بن اخلطاب: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

ول يوجد ِف  ،وهذا الدعاء باطل، هذا كذب وافرتاء على اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أوًل:
 .املوثوق هبمشيء من كتب أهل احلديث 



 

وعمر بن ، أخذت الناس ريح بطريق مكة: قال، أن أبا هريرة :روى أمحد عن ثابت بن قيس   ثانًيا:
، من حيدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيًئا: فقال عمر ملن حوله، فاشتدت عليهم، اخلطاب حاج

، أمري املؤمنني يا: فقلت، فاستحثثت راحليت حَّت أدركته، فبلغين الذي سأل عنه عمر من ذلك
ح وْ الريح من رَ )): يقول صلى اهلل عليه وسلم وإين مسعت رسول اهلل، أخربت أنك سألت عن الريح

واستعيذوا به من ، وسلوا اهلل خريها، فال تسبوها فإذا رأيتموها ،وتأيت بالعذاب، تأيت بالرمحة، اهلل
 (.4691: حديث 68ص   19ج   مسند أمحد(؛ )صحيح لغريه ( )حديث(شرها

أو هتديده ، هذه احلادثة تنفي كل ما روي من تكذيب عمر أليب هريرة أو الطعن ِف حديثه
وهو يعلم أن عمر سيكذبه؟! وهل يعقل ، هل يعقل أن يسرع أبو هريرة إىل عمر: فنقول، بالنفي

 مث يرافقه ِف احلج؟!، أن أبا هريرة يضربه عمر ويكذبه ويهدده بالنفي
 (.215ص   يرة   حملمد عجاج اخلطيبأبو هر ؛ )اهذا بعيد جدًّ 

 
 :الشبهة السادسة

من اقتىن كلًبا إل  )) :قال صلى اهلل عليه وسلم أن رسول :هلل بن عمرعبداروى : قال الطاعنون
كان أبو هريرة يروي هذا : قالوا ،((انتقص من أجره كل يوم  قرياطان ،كلب صيد  أو ماشية  

: فقيل لبن عمر، "كلب زرع" :فيزيد ،((أو كلب زرع   إل كلب صيد  أو ماشية  )) :احلديث هكذا
وهذا طعن من ابن عمر ، (إن أليب هريرة زرًعا) :قال ابن عمر، "أو كلب زرع  " :إن أبا هريرة يقول
 .ِف رواية أيب هريرة

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

 .هلل بن عمر روايًة تثبت صحة رواية أيب هريرةعبداروى  أوًل:
من )) :قال صلى اهلل عليه وسلم حيدث عن النيب مسعت ابن عمر: ى مسلم عن أيب احلكم قالرو 

: مسلم: حديث(؛ )(ينقص من أجره كل يوم  قرياط، أو صيد   أو غنم   إل كلب زرع  ، اَّتذ كلًبا
1548.) 

عمر على أنه هلل بن عبداومحلوا كالم ، ن تسرعوا ِف احلكم على رواية أيب هريرةو هؤلء الطاعن ثانًيا:
فال يوجد ِف قول ابن عمر تكذيب أو طعن ِف رواية أيب ، وهذا غري صحيح، طعن ِف أيب هريرة

 ا.ألن عنده زرعً  ؛فكل ما ِف األمر أن أبا هريرة حفظ هذا احلديث ؛هريرة



 

ه ملا  بل معناه أن ،ا فيهاول شكًّ  ،ليس هذا توهيًنا لرواية أيب هريرة :قال العلماء: قال اإلمام النووي
ل يتقنه  والعادة أن املبتلى بشيء يتقنه ما ،كان صاحب زرع  وحرث  اعتىن بذلك وحفظه وأتقنه

 (.514ص   5ج   مسلم بشرح النووي؛ )ل يعرفه غريه ويتعرف من أحكامه ما ،غريه
، إن أليب هريرة زرًعا( مل يرد به التهمة أليب هريرة) قول  ابن عمر هذا" :وقال اإلمام ابن عساكر

؛ "وصاحب احلاجة أحفظ هلا من غريه، ألنه كان صاحب زرع   ؛وإمنا أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك
 (.988ص   64ج   تاريخ دمشق لبن عساكر)
 

 :الشبهة السابعة
ساعده أبو هريرة على نشر اإلسرائيليات ، لكعب األحبارا "كان أبو هريرة تلميذً : قال الطاعنون

 ".ِف اإلسالم
 لشبهة:الرد على هذه ا

 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
، االذي كان يهوديًّ ، احلرب، العالمة، اليماين، رييمْ هو كعب بن ماتع  احلِ : كعب األحبار أوًل:

 رضي اهلل عنه - وقدم املدينة من اليمن ِف أيام عمر ،صلى اهلل عليه وسلم فأسلم بعد وفاة النيب
وحيفظ ، فكان حيدثهم عن الكتب اإلسرائيلية ،سلمصلى اهلل عليه و  فجالس أصحاب حممد   -

وكان يغزو مع ، سكن بالشام، وكان حسن اإلسالم، ويأخذ السنن عن الصحابة، عجائب
 (.888: 881 :ص   9ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛الصحابة

م كذب وافرتاء إن اهتام أيب هريرة بأنه كان مطية لكعب األحبار لنشر اإلسرائيليات ِف اإلسال ثانًيا:
 .على أيب هريرة

إىل  صلى اهلل عليه وسلم املشهور عن أيب هريرة أنه كان يعزو كل ما حيدث به عن غري النيب ثالثًا:
ول يكن إلنسان أن يتصور ، وما يقوله له كعب، فباألحرى أن يبني حديث كعب األحبار، قائله

صلى  عن الرسول ((بوأ مقعده من النارمن كذب علي متعمًدا فليت)) :أبا هريرة الذي روى حديث
وينسب ما يقوله كعب إىل ، عليه الصالة والسالم يكذب على لسان الرسول أن اهلل عليه وسلم

 .عليه الصالة والسالم النيب وخاصة أن كعب األحبار مل يلقَ ، صلى اهلل عليه وسلم النيب
فإمنا رويا أخبار األمم املاضية  ،عنهإن كان أبو هريرة وابن عباس قد مسعا من كعب ورويا  رابًعا:

 .وعزواها إليه



 

صلى اهلل عليه  رِبا يكون بعض السامعني قد خلط بني ما يروي أبو هريرة عن النيب خامًسا:
 ؛وحتفظوا من احلديث، اتقوا اهلل: قال بسر بن سعيد  ، وما يرويه من القصص عن كعب، وسلم

، وحيدثنا عن كعب  صلى اهلل عليه وسلم  عن رسول اهللفيحدث ، فواهلل لقد رأيتنا نالس أبا هريرة
وجيعل حديث كعب  عن ، فأمسع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهلل عن كعب  ، مث يقوم

 (.616ص   2ج   سري أعالم النبالء للذهيب) ؛صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
صلى  وقد مسح رسول اهلل ،نعليس ِف حتديث أيب هريرة عن كعب األحبار أي حرج أو ما سادًسا:

ولكن ليس ألحد  أن يزعم أن ، ((حدثوا عن بين إسرائيل ول حرج)) :بذلك فقال اهلل عليه وسلم
أبو هريرة   حملمد صلى اهلل عليه وسلم؛ ) أبا هريرة كان ينسب ما حيدث به عن كعب إىل الرسول

 (.286: 284ص   عجاج اخلطيب
 

 الشبهة الثامنة:
: أدنين من هذا اليماين؛ يعين ،يا بين: قال يل الزبري: قال عروة بن الزبري بن العوام": قال الطاعنون

: فجعل أبو هريرة حيدث فيقول الزبري، فأدنيته منه، فإنه يكثر احلديث عن رسول اهلل ؛أبا هريرة
إما أن يكون  ،يا بين: كذب؟! قال،  صدق: ما قولك ،يا أيب: قلت: قال عروة، كذب  ،صدق

ولكن منها ما وضعه على ، فال أشك صلى اهلل عليه وسلم األحاديث من رسول اهللمسع هذه 
 (.415ص   2ج   تاريخ ابن أيب خيثمة؛ )"ومنها ما مل يضعه على مواضعه، مواضعه

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد على هذه الشبهة من وجهني

 .إسناد هذه الرواية غري صحيح أوًل:
فالزبري بن العوام مل يعرتض  ؛فليس فيها تكذيب أليب هريرة، ه الروايةلو افرتضنا صحة هذ ثانًيا:

إمنا قال عندما ، ومل يشك فيه، بل سلم بالسماع أليب هريرة، على مساع أيب هريرة أو عدم مساعه
ول ضرر على أيب ، إنه يضع بعضها على غري ما جيب أن يوضع :مسع أحاديث أيب هريرة الكثرية

: ومعىن قوله، ألنه مل يتقول على رسول اهلل ما مل يقل ؛سبيل للطعن ِف صدقهول ، هريرة ِف ذلك
 (.292: 299 :ص  أبو هريرة   حملمد عجاج اخلطيب(؛ )وأخطأ، أصاب) كذب،  صدق



 

 الشبهة التاسعة:
أيب بكر وعمر وعثمان : كيف يروي أبو هريرة أكثر من جمموع اخللفاء األربعة: "قال الطاعنون

 .وعلي؟"
 لى هذه الشبهة:الرد ع

من اخلطأ أن يقارن الطاعنون بني اخللفاء الراشدين وأيب هريرة ِف جمال احلفظ وكثرة الرواية ألسباب  
 :أمهها ،كثرية

سبقوا أبا هريرة ِف ، رضي اهلل عنهم ابكر وعمر وعثمان وعليًّ  اأب ( من املعلوم أن اخللفاء األربعة1)
إل أن ، عن أيب هريرة يعنهم مثل ما رو  ومل يروَ  ،سلمصلى اهلل عليه و  إسالمهم وصحبتهم للنيب

وأرسلوا العلماء وحفاظ القرآن الكرمي والقضاة إىل  ،اخللفاء الراشدين األربعة قد اهتموا بأمور الدولة
فكما ل نلوم خالد ، فأدوا األمانة اليت محلوها ِف توجيه شؤون األمة اإلسالمية، البلدان اإلسالمية
ل ، لنشغاله باْلهاد ِف سبيل اهلل ؛صلى اهلل عليه وسلم قلة حديثه عن الرسولبن الوليد على 

 .لنشغاله بالعلم ؛نلوم أبا هريرة على كثرة حديثه
 - لمتداد عمره ؛واحتياج الناس إليه، ( انصراف أيب هريرة إىل العلم والتعليم واعتزاله السياسة2)

أبو هريرة   ؛ )لسابقني أو اخللفاء الراشدين غري صحيحةجيعل املوازنة بينه وبني غريه من الصحابة ا
 (.215: 216 :ص  حملمد عجاج اخلطيب

 
 الشبهة العاشرة:

 ".كانت تطعن ِف رواية أيب هريرة  صلى اهلل عليه وسلم زوج النيب "إن عائشة: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد على هذه الشبهة من وجهني
 .رضي اهلل عنها عائشة اء على أم املؤمننيهذا كذب وافرت  أوًل:

 ؟!أل يعجبك أبو هريرة: حدثه أن عائشة قالت أن عروة بن الزبري :روى مسلم عن ابن شهاب  
 وكنت أسبح، يسمعين ذلك، صلى اهلل عليه وسلم عن النيب جاء فجلس إىل جنب حجريت حيدث

صلى اهلل عليه  إن رسول اهلل، ت عليهولو أدركته لردد، فقام قبل أن أقضي سبحيت، أصلي نافلًة()
 (.2889: مسلم: حديث(؛ )يكثره ويتابعه :يأ) ؛مل يكن يسرد احلديث كسردكم وسلم



 

إمنا ، إىل ما حيدث به اعلى أيب هريرة مل يكن موجهً  - رضي اهلل عنها - إنكار عائشة ثانًيا:
صلى اهلل  ئشة فعل النيبوحجة عا، صلى اهلل عليه وسلم أنكرت عليه أن يسرد حديث رسول اهلل

 .عليه وسلم
حيدث حديثًا لو  كان صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :رضي اهلل عنها روى البخاري عن عائشة

 (.9564: البخاري: حديث) ؛ألحصاه عده العاد  
 ؛لقالت ذلك ،على أيب هريرة غري سرده للحديث - رضي اهلل عنها - لو أنكرت عائشة ثالثًا:

ومل خيطئ أثناء حتديثه حَّت تكذبه ، صلى اهلل عليه وسلم يكذب على رسول اهلل فأبو هريرة مل
فأي شيء يضري ، فكل ما كان من أيب هريرة أنه كان يسرد احلديث ويكثر منه ِف جملسه، عائشة

 (.228 :ص  أبو هريرة   حملمد عجاج اخلطيب؛ )ملا يروي؟! اعارفً  اا متنبهً أبا هريرة إذا كان متيقظً 
 

 الحادية عشرة: الشبهة
أن أبا هريرة روى عن رسول ، "من األحاديث اليت عارض فيها الصحابة أبا هريرة: قال الطاعنون

، اورده صرحيً  ،فلم يأخذ ابن عباس خبربه ،((من محل جنازًة فليتوضأ)) أن صلى اهلل عليه وسلم اهلل
 ".(ل يلزمنا الوضوء من محل عيدان  يابسة  ) :قال

 بهة:الرد على هذه الش
ومن محله  ،من غسل ميًتا اغتسل) :وأما ما روي عن أيب هريرة أنه قال: قال اإلمام الزركشي

وما على رجل  لو محل  ؟!موتى املسلمني سٌ نَ وَ أَ : فبلغ ذلك عائشة رضي اهلل عنها فقالت ،(توضأ
 .(؟اعودً 

، ْلهالة رواهتا ؛قويةالروايات املرفوعة ِف هذا الباب من أيب هريرة غري ) :قال البيهقي ِف ذلك
 ،فإن صح عنه ذلك فهو رأي، والصحيح أن هذا القول موقوف على أيب هريرة ،(وضعف بعضهم

كما ليس ِف ذلك تكذيب الصحابة ،  صلى اهلل عليه وسلم وليس ِف ذلك كذب على رسول اهلل
 (.291: 292ص   أبو هريرة   حملمد عجاج اخلطيب؛ )له
 

 الشبهة الثانية عشرة:
ولعل من غرامه هبا حدث عن رسول ، هبا اهريرة هبرة  صغرية كان مغرمً  وكين أب)) :طاعنونيقول ال

ول هي ، فال هي أطعمتها، دخلت امرأة النار ِف هرة  ربطتها)) :قال، صلى اهلل عليه وسلم اهلل
 .((حَّت ماتت هزًل ، أرسلتها تأكل من خشا  األرض



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

ويضعها ِف  ،ويداعب هرته ِف هناره، إن أبا هريرة الطفل الصغري الذي كان يرعى غنم أهله وًل:أ
فأي عار أليب  ؛تصبح كنيته سبب مهانته وازدرائهما كان يظن ول يتوقع أن ، شجرة أثناء الليل

 ؟أهله بذلك كنَّاهوأي إمث اقرتفه حني   ؟هريرة ِف كنيته
، كذب وافرتاء  صلى اهلل عليه وسلم وضع حديث اهلرة على رسول اهللأنه  اهتام أيب هريرة ثانًيا:

ِف سبيل هرته اليت  صلى اهلل عليه وسلم فمعاذ اهلل أن جيرؤ أبو هريرة ويكذب على رسول اهلل
 .رافقته ِف صغره

 .هذا احلديث قد رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والدارمي وابن ماجه ثالثًا:
هلل بن عمر عبدا صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل ابل رواه أيضً  ،أبو هريرة مل ينفرد به رابًعا:

محلتهم على وضع  افهل هؤلء شاطروا أبا هريرة ِف كذبه؟! أم أن هلؤلء هررً ، وأمساء بنت أيب بكر
أبو هريرة ؛ )إن احلقيقة ترد هذا الفرتاض والتخمني الذي تصوره الطاعنون مثل حديث أيب هريرة؟!

 (.168 :ص  حملمد عجاج اخلطيب  
 

 الشبهة الثالثة عشرة:
، اوشب حَّت زاد على الثالثني عامً  ،نشأ أبو هريرة ِف مسقط رأسه ِف اليمن) :يقول الطاعنون

أزرى به  اويتيمً  ،قد أمخله الدهر اصعلوكً ، ول يقدح بزناد فهم، بنور بصرية يءل يستض اجاهليًّ 
 .(هبذا اهلوان اراضيً ، اعاريً  اسه بطعام بطنه حافيً نف امؤجرً ، خيدم هذا وذاك، الفقر

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

هل كان مجيع الناس ِف اْلاهلية متعلمني أو علماء؟ أمل يكن كثري من الصحابة أميني  أوًل:
، مفأصبحوا سادات زماهن، وثبته ِف قلوهبم، فشرح اهلل صدورهم لإليان ،جاهلني قبل اإلسالم

 .وأساتذة أمتهم، وعلماء عصرهم
هل استعملوا مع أيب هريرة مقاييس  كيف استنتج هؤلء الطاعنون عدم فهم أيب هريرة؟ ثانًيا:

 .هذا هبتان عظيمريب احلفظ والذكاء؟!سبحانك 
وهل كان وحده كذلك أم أن أبا بكر  ؟يضر أبا هريرة إذا مل ينتشر صيته ِف اآلفاق ماذا ثالثًا:

لرمحن بن عوف وأكثر الصحابة كانوا غري معروفني قبل عبداان وسعد بن أيب وقاص و وعمر وعثم



 

ألن شهرهتم مل تصل إىل مشارق  ؛وهل جيرؤ إنسان أن يسلب عدالة هؤلء وغريهم !اإلسالم؟
 األرض ومغارهبا قبل أن يكونوا مسلمني؟!

فإن كان يريد هبا ما يفهمه  ،رمي أيب هريرة بالتصعلك هذا ما ل نرضاه منه ول من غريه رابًعا:
فيكون قد حكم عليه من غري دليل ول ، من الدناءة واخلسة واَنطاط القدر والتطفل، عوام عصرنا

، امل يكن أبو هريرة غنيًّ ، نعم: فنقول ،وهو املعىن اللغوي ،وإن كان يريد هبا الفقر واحلاجة، حجة  
؟ إننا مل نسمع اومَّت كان الفقر رذيلة أو عارً ، فقررغم ال اإنه أحد ماليني الفقراء الذين عاشوا كرامً 

أبو هريرة   حملمد عجاج ؛ )أو احتقاره بسبب فقره ِف عصر من العصور بسقوط عدالة إنسان
 (.168: 141 :ص  اخلطيب

 
 الشبهة الرابعة عشرة:

 صلى اهلل عليه وسلم ما من أصحاب النيب) :روى البخاري عن أيب هريرة قال: يقول الطاعنون
؛ (فإنه كان يكتب ول أكتب ؛هلل بن عمر وعبداإل ما كان من ، أحد أكثر حديثًا عنه مين

 (.119: البخاري: حديث)
 .صلى اهلل عليه وسلم فأبو هريرة بذلك يعرتف بكذبه على رسول اهلل

 الرد على هذه الشبهة:
 .هذا هبتان عظيمريب سبحانك 

 :الرد من عدة وجوه
للحديث من أيب  اهلل بن عمرو بن العاص كان أكثر أخذً عبداى أن هذا احلديث يدل عل أوًل:
 .ألنه كان يكتب وأبو هريرة ل يكتب ؛هريرة
قبل أن يدعو أليب  صلى اهلل عليه وسلم حيتمل أن يكون قول أيب هريرة هذا ِف حياة الرسول ثانًيا:

 .هريرة باحلفظ
صلى اهلل  محل من احلديث عن رسول اهللهلل بن عمرو بن العاص عبداكل ما ِف األمر أن  ثالثًا:

 .إل أنه مل يتيسر له نشره ،أكثر من أيب هريرة عليه وسلم
 ،فإنه كان يكتب ول أكتب() :قول أيب هريرة: رمحه اهلل() قال اإلمام ابن حجر العسقالين رابًعا:

 (بن العاصا :أي)هلل بن عمرو عبداهذا استدلل من أيب هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند 
ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازًما بأنه ليس ِف الصحابة أكثر حديثًا عن  ،على ما عنده



 

هلل بن عمر و أقل من عبدامع أن املوجود املروي عن  ،هللعبدامنه إل  صلى اهلل عليه وسلم النيب
 :ليةويرجع ذلك لألسباب التا، املوجود املروي عن أيب هريرة بأضعاف  مضاعفة  

 .الرواية عنه تِ فقلَّ  ؛هلل بن عمر و مشتغاًل بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليمعبدا( كان 1)
ومل تكن الرحلة  ،هلل بن عمر و بعد فتوح األمصار ِبصر أو بالطائفعبدا( كان أكثر مقام 2)

والتحديث إىل أن وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى  ،إليهما ِمن يطلب العلم كالرحلة إىل املدينة
فقد ذكر البخاري أنه روى عنه مثامنائة نفس   ؛ويظهر هذا من كثرة من محل عن أيب هريرة ،مات

 .ومل يقع هذا لغريه ،من التابعني
 .له بأل ينسى ما حيدثه به صلى اهلل عليه وسلم ( ما اختص به أبو هريرة من دعوة النيب9)
فكان ينظر فيها  ،م حبمل مجل  من كتب أهل الكتابهلل بن عمرو قد ظفر ِف الشاعبدا( كان 8)

فتح الباري لبن حجر ؛ )فتجنب األخذ عنه لذلك كثري من أئمة التابعني ،وحيدث منها
 (.251ص   1ج   العسقالين

 
 الشبهة الخامسة عشرة: 

على البحرين لعمر بن  اسرق أبو هريرة عشرة آلف دينار حينما كان أمريً : "قال الطاعنون
 ".فعزله وضربه بالدرة حَّت أدماه، اخلطاب

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

ومل يثبت ، كما قاسم غريه من الولة،  قاسم أبا هريرة ماله رضي اهلل عنه إن عمر بن اخلطاب أوًل:
 .ِف رواية صحيحة أن عمر ضرب أبا هريرة حَّت أدماه

أبو هريرة   ؛ )ما عرض عليه الولية مرة أخرى، لو شك عمر بن اخلطاب ِف أمانة أيب هريرة ثانًيا:
 (.86: 84ص   حملمد عجاج اخلطيب

أن عمر استعمل أبا هريرة على : لرزاق عن معمر عن أيوب عن حممد بن سريينعبداروى 
فقال ، استأثرت هبذه األموال يا عدو اهلل وعدو كتابه: فقال له عمر، فقدم بعشرة آلف  ، البحرين

 فمن أين هي لك؟: قال، ولكين عدو من عادامها، بعدو اهلل وعدو كتابه لستُ : فقلت: أبو هريرة
فلما كان بعد ، فوجدوه كما قال، فنظروا، وأعطية تتابعت، وغلة رقيق  يل، خيل نتجت: قلت
 منك يوسف ان كان خريً مَ  وقد طلب العملَ ، تكره العمل: فقال، فأىب، دعاه عمر ليوليه، ذلك

، واثنتني اوأخشى ثالثً ، وأنا أبو هريرة بن أميمة، سف نيب ابن نيب ابن نيبيو : فقال ؟عليه السالم



 

، وأن يضرب ظهري، وأقضي بغري حلم  ، أخشى أن أقول بغري علم  : قال ؟افهال قلت مخسً : قال
رقم  929ص   11ج   لرزاقعبدامصنف (؛ )إسناده صحيح) ويشتم عرضي، وينتزع مايل
21658.) 

 
 الشبهة السادسة عشرة:

وأن معاوية بن أيب سفيان ، ويتحدث بفضائلهم، األمويني "كان أبو هريرة يناصر: ل الطاعنونقا
 ".جعل أبا هريرة يتكلم ِف حق علي بن أيب طالب

 
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
وكان ، اومل يناصبهم العداء أبدً  ،ا ألهل البيتيعلمون أن أبا هريرة كان حمبًّ  اأهل العلم مجيعً  أوًل:

صلى  فكان حيب من أحبه رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم عنه متسكه بسنة رسول اهلل امشهورً 
 .اهلل عليه وسلم

فقد عزله معاوية عن املدينة وجعل مكانه  ؛على صلة  حسنة  ِبعاوية اأبو هريرة مل يكن دائمً  ثانًيا:
 .مروان بن احلكم

وخاصة علي بن  ،يني ما روى أحاديث ِف فضائل أهل البيتلألمو  الو كان أبو هريرة مؤيدً  ثالثًا:
 .أيب طالب

ألعطني هذه )) :قال يوم خيرب صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :( روى مسلم عن أيب هريرة1)
ما أحببت اإلمارة إل : قال عمر بن اخلطاب ،((يفتح اهلل على يديه، الراية رجاًل حيب اهلل ورسوله

 فدعا رسول اهلل :قال، أي أظهرت وجهي ليتذكرين( رجاء أن أدعى هلا) ورت هلافتسا :قال، يومئذ  
حَّت يفتح اهلل  ول تلتفت امشِ )) :وقال، فأعطاه إياها، علي بن أيب طالب   صلى اهلل عليه وسلم

على ماذا أقاتل الناس؟  ،يا رسول اهلل: فصرخ، فسار علي شيًئا مث وقف ومل يلتفت :قال ،((عليك
فقد منعوا  ،فإذا فعلوا ذلك، تلهم حَّت يشهدوا أن ل إله إل اهلل وأن حممًدا رسول اهللقا)) :قال

 (.2815: مسلم: حديث(؛ )(وحساهبم على اهلل ،إل حبقها، منك دماءهم وأمواهلم
صلى  جئت مع علي بن أيب طالب  حني بعثه رسول اهلل: "قال، ( روى النسائي عن أيب هريرة2)

إنه ل يدخل  :كنا ننادي :ما كنتم تنادون؟ قال: قال، "براءة : "أهل مكة ب إىل اهلل عليه وسلم
صلى اهلل عليه  ومن كان بينه وبني رسول اهلل، ول يطوف بالبيت عريان، إل نفس مؤمنة اْلنة



 

فإن اهلل بريء من ، فإذا مضت األربعة أشهر  ، ه أو أمده إىل أربعة أشهر  فأجلُ ، عهد وسلم
 )حديث "صويت لَ حِ فكنت أنادي حَّت صَ ، ول حيج بعد العام مشرك، هورسولُ ، املشركني
 (.2468: صحيح سنن النسائي لأللباين حديث) ؛صحيح(

كان أخري الناس للمسكني جعفر بن أيب ) قال: ( روى البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه9)
وعاء من جلد ) نا العكةحَّت إن كان ليخرج إلي، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان ِف بيته،  طالب  

: البخاري: حديث) ؛(فنشقها فنلعق ما فيها، جيعل فيه السمن وغريه( اليت ليس فيها شيء
9418.) 

ِف  صلى اهلل عليه وسلم كنت مع رسول اهلل: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ( روى الشيخان8)
 - ثالثًا - عن الصغري( كناية) أين لكع)) :فقال، فانصرف فانصرفت، سوق  من أسواق املدينة

صلى اهلل عليه  فقال النيب، خابفقام احلسن بن علي يشي وِف عنقه السِّ ، ((احلسن بن علي ادعُ 
 :فقال ،ضمه بني يديه إىل صدره() فالتزمه، فقال احلسن بيده هكذا، أشار( هكذا) بيده وسلم

من احلسن  إيلَّ  أحبَّ  ان أحدٌ فما ك: وقال أبو هريرة ،((وأحب من حيبه، اللهم إين أحبه فأحبه))
مسلم: / 5888: البخاري: حديث؛ )ما قال صلى اهلل عليه وسلم بعدما قال رسول اهلل بن علي
 (.2821: حديث
ول بالعداء ألمري املؤمنني عمر بن ، املنصفون من أهل العلم مل يتهموا أبا هريرة بالتشيع لعلي رابًعا:

ول يسري وراء هوى ، على حساب الدين اول جيامل أحدً فأبو هريرة ل يتحزب ألحد   ؛اخلطاب
وتقواه وورعه ، إمنا هو ذلك الصحايب العظيم الذي عرفنا استقامته وعدالته، متبع أو شهوة جاحمة

 .وأمانته
على الطعن ِف أمري املؤمنني علي بن أيب  امل يثبت أن معاوية بن أيب سفيان محل أحدً  خامًسا:

، مقابل وضع احلديث اأو أخذ أجرً ، من الصحابة أنه تطوع ِف ذلك ومل يثبت عن أحد، طالب
 اهلل أن يفعل هذا إنسانٌ  عاذَ ومَ ، أمسى وأرفع من أن ينحطوا إىل هذا احلضيض اوالصحابة مجيعً 

أبو هريرة   حملمد عجاج ) ؛ومسع حديثه وزجره عن الكذب صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسولَ  بَ صاحَ 
 (.182: 188ص   اخلطيب
 .على حساب الدين اول جيامل أحدً ، األمويني عن املنكر ىكان أبو هريرة ينه سادًسا:

، فرأى فيها تصاوير ،دخلت مع أيب هريرة ِف دار مروان بن احلكم: قال، روى مسلم عن أيب زرعة
ومن أظلم ِمن ذهب )) :قال اهلل عز وجل: يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت رسول اهلل: فقال



 

: مسلم: حديث(؛ )(عريةً أو ليخلقوا شَ  ،أو ليخلقوا حبةً ، ا كخلقي؟ فليخلقوا ذرةً خيلق خلقً 
2111.) 

 
 الشبهة السابعة عشرة:

من أجل احلصول على  صلى اهلل عليه وسلم "كان أبو هريرة يصطحب النيب: قال الطاعنون
كم تزعمون أن أبا إن: أخربين أبو هريرة قال :بدليل ما رواه الشيخان عن األعرج قال ؛الطعام فقط

مسكيًنا ألزم  أً إين كنت امر ، واهلل املوعد، صلى اهلل عليه وسلم هريرة يكثر احلديث على رسول اهلل
 ،هم الصفق باألسواقلُ وكان املهاجرون يشغَ  ،على ملء بطين صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

 مسلم: حديث/ 4958 ؛ )البخاري: حديث"وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواهلم
2882.) 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

إن السبب األصلي الذي اقتضى أليب هريرة كثرة : رمحه اهلل() قال اإلمام ابن حجر العسقالين أوًل:
ألنه مل يكن له شيء  ؛مالزمته له ليجد ما يأكله صلى اهلل عليه وسلم احلديث عن رسول اهلل

فيحصل  ،فكان ل ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت ،ل يعمل فيهاول أرض يزرعها و  ،يتجر فيه
فتح ) ؛ِف هذه املالزمة من مساع األقوال ورواية األفعال ما ل حيصل لغريه ِمن مل يالزمه مالزمته

 (.929ص   19ج   الباري لبن حجر العسقالين
صلى اهلل عليه  ث النيبهذا احلديث يوضح تفرغ أيب هريرة التام لطلب العلم وحفظ حدي ثانًيا:
 جيده عند رسول اهلل حَّت الطعام الذي يشغل غريه ،وأنه مل يشغله شيء عن طلب العلم، وسلم

 .صلى اهلل عليه وسلم
وحبث عن ، صلى اهلل عليه وسلم لرتك مالزمة النيب، لو كان أبو هريرة يريد إشباع بطنه فقط ثالثًا:

 ا.ع الذي كان يعاين منه أحيانً حَّت ل يتعرض للجو  ؛عمل  عند بعض الصحابة
إن كنت ألعتمد  ،واهلل الذي ل إله إل هو :أن أبا هريرة كان يقول :روى البخاري عن جماهد  

ولقد قعدت يوًما  ،وإن كنت ألشد احلجر على بطين من اْلوع ،بكبدي على األرض من اْلوع
ما سألته إل  ،تاب اهللفمر أبو بكر  فسألته عن آية  من ك ،على طريقهم الذي خيرجون منه

فمر  ،ما سألته إل ليشبعين ،فسألته عن آية  من كتاب اهلل ،مث مر يب عمر ،فمر ومل يفعل ،ليشبعين
وعرف ما ِف نفسي وما  ،فتبسم حني رآين ،صلى اهلل عليه وسلم مث مر يب أبو القاسم ،فلم يفعل



 

 ،فتبعته ،ومضى ((،قْ احلَ : ))قال ،لبيك يا رسول اهلل :قلت ((،يا أبا هر)) :مث قال ،ِف وجهي
أهداه  :قالوا ((،؟من أين هذا اللنب)) :فقال ،فدخل فوجد لبًنا ِف قدح   ،فأذن يل ،فدخل فاستأذن

ة فَّ إىل أهل الص   قْ احلَ )): قال ،لبيك يا رسول اهلل: قلت، ((أبا هر)): قال ،لك فالن أو فالنة
 (.6852 البخاري: حديث؛ )((هم يلفادعُ 
لكان بوسعه أن حيصل على بعض األغنام اليت كان ، بالطعام فقط الو كان أبو هريرة مهتمًّ  رابًعا:
فيقوم أبو هريرة برعيها والستفادة من حلمها ، يعرضها على الصحابة صلى اهلل عليه وسلم النيب

 .وألباهنا
 ؟من هم الطاعنون ِف أيب هريرة
يتكلم ِف أيب هريرة : ه (911واملتوىف عام  ،229 املولود عام ه ) قال اإلمام أبو بكر بن خزية

 :ن قد أعمى اهلل قلوهبم فال يفهمون معاين األخبارلدفع أخباره مَ 
فيشتمون أبا ، ( إما معطل جهمي يسمع أخباره اليت يروهنا خالف مذهبهم الذي هو كفر1)

أخباره ل تثبت هبا  أن، متويًها على الرعاء والسفل ؛ويرمونه ِبا اهلل تعاىل قد نزهه عنه، هريرة
 .احلجة

ول  ول يرى طاعة خليفة  ، صلى اهلل عليه وسلم ( وإما خارجي يرى السيف على أمة حممد  2)
خالف مذهبهم الذي  صلى اهلل عليه وسلم إذا مسع أخبار أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب ،إمام  

 .زعه الوقيعة ِف أيب هريرةكان مف  ،مل جيد حيلًة ِف دفع أخباره حبجة  وبرهان  ، هو ضالل
ر أهل اإلسالم الذين يتبعون األقدار املاضية اليت قدرها وكفَّ  ،اعتزل اإلسالم وأهله ( أو قدري  9)

صلى  إذا نظر إىل أخبار أيب هريرة اليت قد رواها عن النيب ،وقضاها قبل كسب العباد هلا، اهلل تعاىل
كانت حجته ،  يريد صحة مقالته اليت هي كفر وشرك ِف إثبات القدر مل جيد حبجة   اهلل عليه وسلم

 .عند نفسه أن أخبار أيب هريرة ل جيوز الحتجاج هبا
إذا مسع أخبار أيب هريرة فيما خيالف مذهب  ،( أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غري مظانه8)

فع أخباره اليت ود، كلم ِف أيب هريرة  ،وأخباره تقليًدا بال حجة  ول برهان   من قد اجتىب مذهبه
وقد أنكر بعض هذه ، وحيتج بأخباره على خمالفته إذا كانت أخباره موافقًة ملذهبه، َّتالف مذهبه

 (.519ص   9ج   مستدرك احلاكم؛ )الفرق على أيب هريرة أخبارًا مل يفهموا معناها



 

 معاوية بن أبي سفيان

 :فضائل معاوية بن أبي سفيان
ص  لى اهلل علي  ه  فج  اء رس  ول اهلل ،كن  ت ألع  ب م  ع الص  بيان  :روى مس  لم ع  ن اب  ن عب  اس  ق  ال (1)

 :ق ال ((،يل معاوي ة اذه ب وادعُ )) :وق ال ،فج اء فحط أين حط أةً  :قال ،فتواريت خلف باب   وسلم
ه و  :فجئ ت فقل ت :ق ال ((،يل معاوي ة اذه ب ف ادعُ )) :مث ق ال يل :قال ،هو يأكل :فجئت فقلت

 (.2618 لم: حديثمس؛ )((اهلل بطنه عَ ل أشبَ )) :فقال ،يأكل
وذل  ك مل  ا أخرج  ه مس  لم ع  ن أيب  ؛ه  ذا احل  ديث م  ن مناق  ب معاوي  ة ب  ن أيب س  فيان: ق  ال العلم  اء

 ،فإمنا أن ا بش ر ،اللهم إين أَّتذ عندك عهًدا لن َّتلفنيه)) :قال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :هريرة
؛ ((ربًة تقربه هبا إليك يوم القيامةفاجعلها له صالًة وزكاًة وق ،فأي املؤمنني آذيته شتمته لعنته جلدته

 (.2611 مسلم: حديث)
: أن ه ق ال ملعاوي ة ص لى اهلل علي ه وس لم ع ن الن يب ،لرمحن ب ن أيب عم ريةعب دا( روى الرتمذي ع ن 2)

ص  حيح الرتم  ذي لأللب  اين ح  ديث (؛ )ص  حيح )ح  ديث ((ب  ه واه  دِ  ،االله  م اجعل  ه هاديً  ا مه  ديًّ ))
9118.) 

مل  ا ع  زل عم  ر ب  ن اخلط  اب عم  ري ب  ن س  عد  ع  ن  :ري  س اخل  ولين ق  الع  ن أيب إد ( روى الرتم  ذي9)
 ؛ل تذكروا معاوية إل خب ري   :فقال عمري ؟!عزل عمريًا ووىل معاوية :فقال الناس ، معاويةوىلَّ  ،محص

ص حيح (؛ )ص حيح )ح ديث ((ب ه الله م اه دِ )) :يقول صلى اهلل عليه وسلم فإين مسعت رسول اهلل
 (.9118الرتمذي لأللباين حديث 

فإن ه م ا  ؛هل ل ك ِف أم ري امل ؤمنني معاوي ة :قيل لبن عباس   ،ابن أيب مليكة ( روى البخاري عن8)
 (.9465 البخاري: حديث؛ )إنه فقيه ؛أصاب: قال ؟أوتر إل بواحدة  

لق د  ،إنك م لتص لون ص الةً : عن معاوي ة رض ي اهلل عن ه ق ال ،( روى البخاري عن محران بن أبان5)
؛ يع ين ال ركعتني بع د العص ر ،ولقد هنى عنهم ا ،فما رأيناه يصليها اهلل عليه وسلم صلى صحبنا النيب

 (.9466 البخاري: حديث)
 



 

 الرد عليهاو شبهات حول معاوية 

 :الشبهة األولى
 ".معاوية بن أيب سفيان هو الطليق ابن الطليق: "قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 وأطلقهم النيب، الذين أسلموا عام فتح مكة، مة الفتحفإن الطلقاء هم مسل ؛هذه ليست صفة ذم
كاحلارث  ؛وفيهم من صار من خيار املسلمني، وكانوا َنًوا من ألفي رجل   ،صلى اهلل عليه وسلم

، ويزيد بن أيب سفيان، وعكرمة بن أيب جهل  ، وصفوان بن أمية، وسهل بن عمر و، بن هشام  
الذي   ،صلى اهلل عليه وسلم ابن عم النيب ملطلبعبدا وأيب سفيان بن احلارث بن، وحكيم بن حزام  

مكة ملا  صلى اهلل عليه وسلم وعتاب بن أسيد  الذي وله النيب، كان يهجوه مث حسن إسالمه
 (.981ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )وغري هؤلء ِمن حسن إسالمه، فتحها

 :الشبهة الثانية
 .((فاقتلوه ،إذا رأيتم معاوية على منربي)) :قال عليه وسلمصلى اهلل  إن رسول اهلل: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

فهذا ، ي على املنربئِ لعن معاوية وأمر بقتله إذا رُ  صلى اهلل عليه وسلم من أن النيب ما ذكروه أوًل:
عند أهل املعرفة وهو ، احلديث ليس ِف شيء  من كتب اإلسالم اليت يرجع إليها ِف علم النقل

وهذا احلديث مل يذكر له إسناد  ،صلى اهلل عليه وسلم على النيب قٌ موضوع خمتلَ  بٌ باحلديث كذِ 
 .وقد ذكره أبو الفرج بن اْلوزي ِف املوضوعات، حَّت ينظر فيه

قد صعد عليه بعد معاوية من كان  صلى اهلل عليه وسلم يبني كذب الطاعنني أن منرب النيب ثانًيا:
، فإن كان جيب قتل من صعد عليه جملرد الصعود على املنرب، خريًا منه باتفاق املسلمنيمعاوية 

فإن جمرد صعود املنرب  ؛مث هذا خالف املعلوم بالضطرار من دين اإلسالم، وجب قتل هؤلء كلهم
فيجب قتل كل من توىل ، وهو ل يصلح، وإن أمر بقتله لكونه توىل األمر، ل يبيح قتل مسلم  

صلى اهلل عليه  وهذا خالف ما تواترت به السنن عن النيب، بعد معاوية ِمن معاوية أفضل منه األمر
 (.948: 981ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )من هنيه عن قتل ولة األمور وقتاهلم وسلم



 

 الشبهة الثالثة:
 ".واحدًة من الوحي ا معاوية بن أيب سفيان كاتب الوحي ومل يكتب له كلمةً وْ مسَّ : "قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
وإمنا كان ، فما الدليل على أنه مل يكتب له كلمًة واحدًة من الوحي، هذا قول بال حجة  ول علم  

 يكتب له رسائل؟
 {َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ } :ملا نزلت: قال، روى الشيخان عن الرباء رضي اهلل عنه

؛ فجاء بكتف  فكتبها، ابن ثابت() زيًدا صلى اهلل عليه وسلم دعا رسول اهلل [85]النساء: 
 (.1888: مسلم: حديث/ 2891: البخاري: حديث)

، وعامر بن فهرية، وعلي، وعثمان، وعمر، أبو بكر  ا: أيضً  صلى اهلل عليه وسلم وكتب للنيب
وحنظلة بن ، سعيد بن العاص وخالد بن، وثابت بن قيس  ،  بن كعب  يَب وأُ ، هلل بن األرقمعبداو 

منهاج السنة لبن ؛ )رضي اهلل عنهم وشرحبيل بن حسنة، ومعاوية، وزيد بن ثابت  ، الربيع األسدي
 (.824: 828ص   8ج   تيمية

 
 الشبهة الرابعة:
 صلى اهلل عليه وسلم "إن معاوية بن أيب سفيان مل يزل مشرًكا مدة كون النيب :قال الطاعنون

 ".مبعوثًا
 لى هذه الشبهة:الرد ع

 :الرد من عدة وجوه
صلى اهلل عليه  قبل موت النيب، ل شك أن معاوية وأباه وأخاه وغريهم أسلموا عام فتح مكة أوًل:
كان  - رضي اهلل عنه - ومعاوية ؟فكيف يكون مشرًكا مدة املبعث، بنحو  من ثالث سنني وسلم

، أسلم مع مسلمة الفتح - رضي اهلل عنه - ومعاوية، صغريًا صلى اهلل عليه وسلم حني بعث النيب
وأيب سفيان بن ، وعكرمة بن أيب جهل  ، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمر و، مثل أخيه يزيد

، من معاوية صلى اهلل عليه وسلم وهؤلء كانوا قبل إسالمهم أعظم كفرًا وحماربًة للنيب، حرب  
، وس األحزاب ِف غزوة اخلندقؤ ر ، د  فصفوان وعكرمة وأبو سفيان كانوا مقدمني للكفار يوم أح

رضي اهلل  - واستشهدوا، ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان وعكرمة من أحسن الناس إسالًما
 .يوم الريموك - عنهم



 

فإذا  ، ل بيد  ول بلسان   ،صلى اهلل عليه وسلم معاوية مل يعرف عنه قبل اإلسالم أًذى للنيب ثانًيا:
وصار ِمن ، من معاوية قد حسن إسالمه صلى اهلل عليه وسلم ن هو أعظم معاداًة للنيبكان مَ 

 كذلك؟ - رضي اهلل عنه - فما املانع أن يكون معاوية، وحيبه اهلل ورسوله، حيب اهلل ورسوله
رضي  - ولول حماربته لعلي، وهو ِمن حسن إسالمه، كان من أحسن الناس سريًة ِف وليته ثالثًا:

 وهؤلء مسلمة الفتح، كما مل يذكر أمثاله إل خبري  ،  يذكره أحد إل خبري  مل ، وتوليه امللك - اهلل عنه
كغزاة حنني  والطائف  ؛عدة غزوات   صلى اهلل عليه وسلم قد شهدوا مع النيب - معاوية وَنوه -

فكيف يكون هؤلء كفارًا وقد ، فله من اإليان باهلل ورسوله واْلهاد ِف سبيله ما ألمثاله، وتبوك
منهاج السنة ) وبعض سنة إحدى عشرة؟!، نني جماهدين متام سنة مثان  وتسع  وعشر  صاروا مؤم
 (.828: 828ص   8ج   لبن تيمية

 
 الشبهة الخامسة:

ل أشبع اهلل )) :فقال، على معاوية بن أيب سفيان صلى اهلل عليه وسلم دعا النيب: قال الطاعنون
 .((بطنه

 الرد على هذه الشبهة:
 ،ص لى اهلل علي ه وس لم فج اء رس ول اهلل ،كنت ألع ب م ع الص بيان  :اس  قالروى مسلم عن ابن عب

فجئ ت : ق ال ((،يل معاوية اذهب وادعُ )) :وقال ،فجاء فحطأين حطأةً  :قال ،فتواريت خلف باب  
، ه و يأك ل: فجئ ت فقل ت: ق ال ((،يل معاوي ة اذه ب ف ادعُ )) :مث ق ال يل :قال، هو يأكل: فقلت
 (.2618 مسلم: حديث؛ )((ل أشبع اهلل بطنه)): فقال

وذل  ك مل  ا أخرج  ه مس  لم ع  ن أيب  ؛ه  ذا احل  ديث م  ن مناق  ب معاوي  ة ب  ن أيب س  فيان: ق  ال العلم  اء
 ،فإمنا أن ا بش ر ،اللهم إين أَّتذ عندك عهًدا لن َّتلفنيه)): قال صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :هريرة

؛ ((زكاًة وقربًة تقربه هبا إليك يوم القيامةفاجعلها له صالًة و  ،ه شتمته لعنته جلدتهفأي املؤمنني آذيتُ 
 (.2611 مسلم: حديث)
 

 :الشبهة السادسة
 {َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا} :نزل ِف معاوية بن أيب سفيان قوله تعاىل: قال الطاعنون

 .[116]النحل: 
 .بالل على الكفرو  عمارٌ  هَ رِ كْ ا أُ مَّ لَ  فإن هذه اآلية نزلت ِبكة ؛هذا قول باطل أوًل:



 

وقد ، قد قبل إسالمه وبايعه صلى اهلل عليه وسلم فالنيب ،لو افرتضنا أنه نزلت فيه هذه اآلية ثانًيا:
َكْيَف يَ ْهِدي اللَُّه قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعَد ِإيَاهِنِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحق  َوَجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت } :قال تعاىل

 *أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي  *يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي  َواللَُّه َل 
ُهُم اْلَعَذاُب َوَل ُهْم يُ ْنَظُروَن  َأْصَلُحوا ِإلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك وَ  *َخاِلِديَن ِفيَها َل خُيَفَُّف َعن ْ

 (.889ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )[88 - 86]آل عمران:  {فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 

 :الشبهة السابعة
يطلع : "فسمعته يقول صلى اهلل عليه وسلم أتيت النيب: هلل بن عمر قالعبداروى ) :قال الطاعنون

فأخذ ، خطيًبا صلى اهلل عليه وسلم نيبوقام ال، عليكم رجل يوت على غري سنيت" فطلع معاوية
لعن اهلل القائد " :صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب، معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ومل يسمع اخلطبة

 .(فأي يوم  يكون لألمة مع معاوية ذي اإلساءة، "واملقود
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
 .إن الحتجاج باحلديث ل جيوز إل بعد ثبوتهف ؛هذا احلديث إثباتَنن نطالب ب أوًل:
ول يوجد ِف شيء  من ، هذا احلديث من الكذب املوضوع باتفاق أهل املعرفة باحلديث ثانًيا:

 .ول له إسناد معروف، دواوين احلديث اليت يرجع إليها ِف معرفة احلديث
د ِف خالفة عثمان باتفاق أهل يزيد بن معاوية ول إن معاوية أخذ بيد ابنه يزيد": "قوهلم ثالثًا:
 .صلى اهلل عليه وسلم ومل يكن ملعاوية ولد على عهد رسول اهلل، العلم

 ِف زمن رسول اهلل امرأةً  -رضي اهلل عنه  - خطب معاوية: "قال احلافظ أبو الفضل ابن ناصر  
 - اخلطابوإمنا تزوج معاوية ِف زمن عمر بن ، ألنه كان فقريًا ؛فلم يزوج صلى اهلل عليه وسلم

سنة سبع  وعشرين من  - رضي اهلل عنه - وولد له يزيد ِف زمن عثمان بن عفان - رضي اهلل عنه
 ".اهلجرة
وقوله ِف مدح ، وأروى الناس ملناقبهم، هلل بن عمر كان من أبعد الناس عن ذم الصحابةعبدا رابًعا:

 (.889: 886ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية) ؛معاوية معروف ثابت عنه
صلى اهلل عليه  ما رأيت أحًدا بعد رسول اهلل) :عن ابن عمر قال، روى أبو بكر اخلالل عن نافع  

هو : هو كان أسود من أيب بكر ؟ قال: قلت: قال، (أي أسخى( من معاوية) كان أسود  وسلم
: فهو كان أسود من عمر؟ قال: قلت: قال، "وهو واهلل كان أسود من أيب بكر  ، واهلل أخري منه



 

: هو كان أسود من عثمان؟ قال: قلت: قال، "وهو واهلل أسود من عمر، عمر واهلل كان أخري منه
 (.881ص   2ج   السنة   أليب بكر اخلالل(؛ )وهو كان أسود منه، واهلل إن كان عثمان لسيًدا

 
 الشبهة الثامنة:
 ".قتل يزيد بن معاوية مولنا احلسني وهنب نساءه: "يقول الطاعنون

 هذه الشبهة من عدة وجوه: الرد على
ولكن كتب يزيد إىل ، إن يزيد بن معاوية مل يأمر بقتل احلسني بن علي باتفاق أهل العلم أوًل:
كان يظن أن أهل العراق  - رضي اهلل عنه - واحلسني، هلل بن زياد  أن ينعه عن ولية العراقعبيدا

فلما قتلوا مسلًما وغدروا ، ه مسلم بن عقيل  فأرسل إليهم ابن عم، ون له ِبا كتبوا إليهينصرونه ويفُ 
فطلب أن يذهب إىل ، فأدركته السرية الظاملة ،أراد احلسني بن علي الرجوع، به وبايعوا ابن زياد  

فلم يكنوه من شيء  من ذلك حَّت يسلم ، أو يرجع إىل بلده، أو يذهب إىل الثغر، يزيد بن معاوية
 .رضي اهلل عنه - تل شهيًدا مظلوًماقُ  فقاتلوه حَّت، فامتنع، هلم انفسه أسريً 

ومل ، وظهر البكاء ِف داره، أظهر التوجع على ذلك ،احلسني مقتلُ  بن معاوية ملا بلغ يزيدَ  ثانًيا:
 .وأجازهم حَّت ردهم إىل بلدهم، بل أكرم أهل بيته، له حريًا أصاًل  يسبِ 
يقول اهلل  ؛؟ا ذنب معاوية ِف ذلكفم، ولو افرتضنا أن يزيد بن معاوية قتل احلسني بن علي ثالثًا:
 (.842ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية) [168]األنعام:  {َوَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى} :تعاىل

 
 الشبهة التاسعة:
وأن خروج  ،إن اخلالف بني علي ومعاوية كان سببه طمع معاوية ِف اخلالفة: يقول الطاعنون

 .عن بيعته كان بسبب عزله عن ولية الشاموامتناعه  معاوية على عليي 
 الرد على هذه الشبهة:

ولكن ، ألن معاوية بن أيب سفيان مل يعرتض على خالفة علي بن أيب طالب ؛هذا كذب وافرتاء
 .صاص من قتلة عثمان بن عفانطلب منه القِ 

: فقال معاوية مثله؟ أم أنت، اأنت تنازع عليًّ : وقالوا، * جاء أبو مسلم  اخلولين وأناس إىل معاوية
، اولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومً ، وأحق باألمر مين، إين ألعلم أنه أفضل مين، ل واهلل

، افأتوا عليًّ ، وأسلم له، عثمان قتلةَ  إيلَّ  فليدفع، فقولوا له، توهأف، والطالب بدمه، وأنا ابن عمه
 (.181ص   9ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )فلم يدفعهم إليه، فكلموه



 

ومن معه من علي بن أيب طالب  حدثت الفتنة عندما طلب معاوية: قال اإلمام ابن حجر اهليتمي
منه أن تسليم  اظنًّ  ؛فامتنع علي، وذلك لكون معاوية ابن عمه ؛إليهم تسليم قتلة عثمان بن عفان
دي إىل اضطراب ِف يؤ ، مع كثرة عشائرهم واختالطهم بعسكر علي، قتلة عثمان إليهم على الفور

فرأى علي بن أيب طالب ، وهي ِف بدايتها خاصة ،هبا انتظام كلمة أهل اإلسالم اليت، أمر اخلالفة
ويتحقق التمكن ، أن يرسخ قدمه ِف اخلالفةإىل  أن تأخري تسليم قتلة عثمان رضي اهلل عنه أصوب

، ويسلمهم إليهم افواحدً  احدً مث بعد ذلك يلتقطهم وا، ويتم اتفاق كلمة املسلمني، من األمور فيها
ويدل على ذلك أن بعض قتلة عثمان رضي اهلل عنه عزم على اخلروج على علي بن أيب طالب 

الصواعق احملرقة لبن حجر ) ؛ومقاتلته ملا نادى يوم اْلمل بأن خيرج عنه قتلة عثمان رضي اهلل عنه
 (.925ص   اهليتمي

 
 الشبهة العاشرة:

 .الصديق قد وىل معاوية فأقره عمر طيلة حياته إن أبا بكر: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

أيب  ألن املعروف عند كل من درس سرية اخللفاء أن أبا بكر قد وىل يزيد بن ؛هذا كذب وافرتاء
معاوية بن  فلما توِف يزيد وىل أخاه ،وأقره عمر ،عليها ِف خالفة عمر اوبقي واليً ، سفيان الشام

 .أيب سفيان
 

 هة الحادية عشرة:الشب
 ا.إن عمر بن اخلطاب كان يلني مع معاوية ول حياسبه أبدً : قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد على هذه الشبهة من وجهني

ما هو الدليل على : ونقول للطاعنني، هذا كذب وافرتاء على اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أوًل:
 قولكم هذا؟

وكل من ثبت ِف حقه ، تب السري والتاريخ يؤكد شدة حماسبة عمر ْلميع ولتهالثابت ِف ك ثانًيا:
من  ال جيامل أحدً  رضي اهلل عنه فعمر ؛ووىل غريه مكانه، التقصري ِف عمله عزله أمري املؤمنني عمر

 .ولته على حساب املسلمني



 

، ه حلة خضراءدخل معاوية على عمر وعلي: عن جده قال، قال عمرو بن حيىي بن سعيد  األموي
وجعل معاوية ، فجعل يضربه هبا، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة، فنظر إليها الصحابة

ضربته يا أمري املؤمنني  ملَ : فقال له القوم، فرجع عمر إىل جملسه، اهلل اهلل ِفَّ ، يا أمري املؤمنني: يقول
ولو بلغين غري ذلك لكان ، إل خري وما بلغين، واهلل ما رأيت إل خريًا: فقال !وما ِف قومك مثله؟
البداية والنهاية ؛ )فأحببت أن أضع منه ما شخ - وأشار بيده - ولكن رأيته، مين إليه غري ما رأيتم

 (.125ص   8ج   لبن كثري
 

 الشبهة الثانية عشرة:
ن عمر بن اخلطاب مل يعزل معاوية بن أيب سفيان رغم كثرة الساعني الذين : إقال الطاعنون

 .كون من معاويةيشت
 الرد على هذه الشبهة:

كانت سياسته مع ،  حيكم أهل الشام افقد مكث معاوية أربعني عامً  ؛هذا الطعن يكذبه التاريخ
لدرجة أهنم أجابوه بقوة لألخذ بدم ، وكانت رعيته حتبه وحيبهم، رعيته من أفضل السياسات

 .ووقفوا معه ِف حربه مع علي بن أيب طالب، عثمان
 

 لثالثة عشرة:الشبهة ا
 .وهو من الصحابة، إن معاوية بن أيب سفيان قتل حجر بن عدي: قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
وابن سعد  من  حجر بن عدي عده البخاري وابن أيب حامت وخليفة بن خياط وابن حبان أوًل:

 (.919ص   1ج   اإلصابة لبن حجر العسقالين) ؛التابعني
، خطب خطبًة أطال فيها - وهو أمري الكوفة - سريين أن زياد ابن أبيه روى حممد بن ثانًيا:

ألقى عليه احلصى( ) فحصبه حجر، الصالة! فمضى زياد ِف خطبته: فنادى حجر بن عدي
وعد ذلك ، حجر على أمريه ِف بيت اهلل يَ فكتب زياد إىل معاوية يشكو بغ، وحصبه آخرون معه

 .فلما جيء به إىل معاوية أمر بقتله ،إيلَّ   زياد أن سرح بهفكتب معاوية إىل، من الفساد ِف األرض
، جر  البغي على اْلماعة وشق عصا املسلمنيسبب قتل معاوية حلجر بن عدي هو حماولة حُ  ثالثًا:

ِف الكوفة اليت خرج منها جزء من  اوخصوصً  ،من السعي بالفساد ِف األرض فاعترب معاوية ذلك
 .اد معاوية قطع دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر بن عديفأر ، أصحاب الفتنة على عثمان



 

 مسعت رسول اهلل: قال، لعل حجة معاوية ِف قتل حجر بن عدي ما رواه مسلم عن عرفجة رابًعا:
، يريد أن يشق عصاكم، كم مجيع على رجل  واحد  من أتاكم وأمُر )) :يقول، صلى اهلل عليه وسلم

 (.1852: حديث مسلم:(؛ )(فاقتلوه، أو يفرق مجاعتكم
فهذا  ؛ولو افرتضنا أن معاوية أخطأ ِف قتل حجر بن عدي فإن هذا ل مطعن فيه عليه خامًسا:

مع  خالد بن الوليد: مها، وقد سبق هذا اخلطأ ِف القتل من اثنني من الصحابة، اجتهاد من معاوية
العواصم من القواصم ) ؛ل إله إل اهلل: عندما قتل الرجل بعد أن قال وأسامة بن زيد، يةذبين ج

 (.218: 221ص   أليب بكر بن العريب
: ؟ قالاأقتلت حجرً : ملا قدم معاوية دخل على عائشة فقالت: هلل بن أيب مليكةعبداقال  سادًسا:

تاريخ ؛ )من استحيائه ِف فسادهم اين وجدت قتل رجل  ِف صالح الناس خريً إ ،يا أم املؤمنني
 (.228ص   12ج   دمشق لبن عساكر

 
 الشبهة الرابعة عشرة:

صلى اهلل عليه  كان معاوية بن أيب سفيان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول اهلل: "قال الطاعنون
 ".؟أصبوت إىل دين حممد  : ويقول، ه بإسالمهإىل أبيه أيب سفيان بن حرب  يعريِّ  وكتب، وسلم

 .أي تركت دين اآلباء ودخلت دين حممد: صبوت
 :الرد على هذه الشبهة
 وأبوه أسلم قبل دخول النيب، ومل يكن باليمن، فإن معاوية إمنا كان ِبكة ؛هذا من الكذب املعلوم

، إن أبا سفيان حيب الشرف: وقال له العباس، مكة ِبر الظهران ليلة نزل هبا صلى اهلل عليه وسلم
جد فهو ومن دخل املس، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن)) :صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب

 .((ومن ألقى السالح فهو آمن، آمن
ملا سافر إىل الشام ِف ، أبو سفيان كان عنده من دلئل النبوة ما أخربه به هرقل ملك الروم ثانًيا:

، من أمية بن أيب الصلت وما كان عنده، وبينهم صلى اهلل عليه وسلم اهلدنة اليت كانت بني النيب
فإنه مل يعرف عنه  ؛خبالف معاوية، ه اهلل عليه وهو كارهحَّت أدخل، لكن احلسد منعه من اإليان

 (.898: 895ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )ول عن أخيه يزيد، شيء من ذلك
  



 

 الشبهة الخامسة عشرة:
وفيهم بقايا الصحابة وذوو ، إن معاوية بن أيب سفيان أخذ اخلالفة من غري مشورة: "قال الطاعنون

 .الفضيلة"
 :ذه الشبةالرد على ه

ول نعلم ، وقد بايعه مجيع الناس، ألن احلسن بن علي قد تنازل ملعاوية باخلالفة ؛هذا الدعاء باطل
 .امتنع عن مبايعة معاوية، املوجودين ِف ذلك الوقت، من الصحابة اأن أحدً 

استقبل واهلل احلسن بن : يقول مسعت احلسن البصري: قال، عن أيب موسى ( روى البخاري1)
إين ألرى كتائب ل تويل حَّت : فقال عمرو بن العاص، اْليش( أمثال اْلبال) معاوية بكتائبعلي 

إن  ،أي عمرو :- وكان واهلل خري الرجلني - فقال له معاوية، الكفء ِف الشجاعة() تقتل أقراهنا
 أي من) ؟من يل بضيعتهم ؟من يل بنسائهم ؟وهؤلء هؤلء من يل بأمور الناس، قتل هؤلء هؤلء

، لرمحن بن مسرة: عبدافبعث إليه رجلني من قريش  من بين عبدشس  ، (؟يقوم بأطفاهلم وضعفائهم
 وقول له، فاعرضا عليه، (احلسن بن علي) اذهبا إىل هذا الرجل: فقال، هلل بن عامر بن كريز  عبداو 

إنا بنو : بن عليفقال هلما احلسن ، فطلبا إليه ،وقال له، فدخال عليه فتكلما، فأتياه، واطلبا إليه
: قال، وإن هذه األمة قد عاثت ِف دمائها، (أي أيام اخلالفة) قد أصبنا من هذا املال، ملطلبعبدا

فما ، َنن لك به: قال ؟فمن يل هبذا: قال ،ويطلب إليك ويسألك، فإنه يعرض عليك كذا وكذا
: مسعت أبا بكرة يقولولقد : فقال احلسن البصري، فصاحله، َنن لك به: سأهلما شيًئا إل قال

وهو يقبل على الناس ، على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه صلى اهلل عليه وسلم رأيت رسول اهلل
ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من  ،إن ابين هذا سيد)) :وعليه أخرى ويقول، مرةً 

 (.2418: البخاري: حديث(؛ )(املسلمني
مكان( ) رضي اهلل عنه بالنخيلة شهدت احلسن بن علي: قال، ( روى الطرباين عن الشعيب2)

وأخرب الناس أنك قد ، فتكلم مْ إذا كان ذا فقُ : فقال له معاوية، حني صاحله معاوية رضي اهلل عنه
فإن ، أما بعد: "مث قال، فحمد اهلل وأثىن عليه، فقام فخطب على املنرب، سلمت هذا األمر يل
وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما  ، مق الفجوروإن أمحق احل، أكيس الكيس التقى

ا كان لمرئ  أحق أو يكون حقًّ ، وحقن دمائهم، ا يل تركته ملعاوية إرادة صالح هذه األمةكان حقًّ 
َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع ِإىَل ِحني  }، ففعلت ذلك، به مين معجم ؛ )[111]األنبياء:  {َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفت ْ

 (.26ص   9ج   الطرباين الكبري



 

 الشبهة السادسة عشرة:
وقد دس السم  عادًل  اكيف تريدون أن يكون معاوية بن أيب سفيان صحابيًّ : يقول الطاعنون

 وقتله؟ ،سيد شباب أهل اْلنة للحسن بن علي
 الرد على هذه الشبهة:

 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
 .ذا الدعاءمل يثبت دليل صحيح على ه أوًل:
ن أباها األشعث إ: وقيل، هي زوجته :فقيل ،تضاربت األقوال فيمن سم احلسن غري معاوية ثانًيا:

ألنه  ؛وهذا التضارب يضعف هذه النقول، يزيد بن معاوية: وقيل، بن قيس هو الذي أمرها بذلك
 .ينقصها النقل الثابت بذلك

 ،قد تقبله العقول ِف حالة واحدة، بن علي هذا الدعاء بأن معاوية قد دس السم للحسن ثالثًا:
 ولكن احلسن صاحلََ ، وهذا مل حيدث، وهي رفض احلسن الصلح مع معاوية ومقاتلته على اخلالفة

 ؟!احلسنَ  فعلى أي شيء يسم معاويةُ  ،معاوية وسلم له باخلالفة وبايعه
 .انيد صحيحةأو رواية ذات أس ،مل يرد ِف وفاة احلسن بن علي بالسم خرب صحيح رابًعا:

إذا كان معاوية يريد أن يصفي الساحة من املعارضني حَّت يتمكن من أخذ البيعة لولده  خامًسا:
ولن ، فإنه سيضطر إىل تصفية الكثري من أبناء الصحابة، بدون معارضة يزيد باخلالفة من بعده

 .تقتصر التصفية على احلسن فقط
يد بن معاوية بعث إىل جعدة بنت األشعث أن روى بعضهم أن يز : قال اإلمام ابن كثري سادًسا:

 كِ إنا واهلل مل نرضَ : فلما مات احلسن بعثت إليه فقال، ففعلت، مسي احلسن وأنا أتزوجك بعده
وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق ، أفنرضاك ألنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح   ،للحسن

 (.89  ص 8ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )األوىل واألحرى
 :هذا النقل باطل من وجهني

وما هو موقف  ؟( هل معاوية أو ولده يزيد هبذه السذاجة ليأمرا امرأة احلسن هبذا األمر اخلطري1)
 !؟معاوية أو ولده أمام املسلمني لو أن جعدة كشفت أمرمها

ن ( هل جعدة بنت األشعث بن قيس حباجة إىل شرف أو مال حَّت تسارع لتنفيذ هذه الرغبة م2)
 وبالتايل تكون زوجة له؟!، يزيد

مث أليس زوجها وهو احلسن بن علي ، وهو األشعث بن قيس؟!، أليست جعدة ابنة أمري قبيلة كندة
وكفى به  لى اهلل عليه وسلموجده الرسول ص ،إن أمه فاطمة ؛ورفعة بال منازعة اأفضل الناس شرفً 



 

ْلنة ورابع اخللفاء الراشدين؟! ما هو الشيء وأبوه علي بن أيب طالب أحد العشرة املبشرين با ،افخرً 
 الذي تسعى إليه جعدة وستحصل عليه حَّت تنفذ هذا العمل اخلطري؟!

فهناك  ؛هناك الكثري من أعداء احلسن بن علي قبل أن يكون معاوية هو املتهم األول سابًعا:
لصراع  اية وجعل حدًّ ئية الذين وجه هلم احلسن صفعًة قوية عندما تنازل عن اخلالفة ملعاو بَ السَّ 

لقتالهم ِف  فرِبا أرادوا النتقام، هناك اخلوارج الذين قاتلهم أبوه علي بن أيب طالبو ، املسلمني
 .احلسن بن علي النهروان وغريها بسمِّ 

شبهات طال ) ؛احلسن بن علي وهكذا تظهر براءة معاوية بن أيب سفيان وابنه يزيد من هتمة سمِّ 
 (.868: 868ص   حوهلا اْلدل

 
 الشبهة السابعة عشرة:

لقاء تأييد عمرو  ، "إن معاوية بن أيب سفيان أعطى مصر طعمًة لعمرو بن العاص: قال الطاعنون
 .له ِف حربه ضد علي بن أيب طالب"

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

علي كما لو   وتصور اتفاقهما على حرب ،عدائية لعمرو ومعاوية اهذه األخبار حتوي روحً  أوًل:
ض زائل وتارخيهما مقابل عرَ  خان فيها الرجالن رهبما ودينهما، كانت مؤامرة دنيئة أو صفقة مريبة

 .أو نصر سريع
ملعاوية  صلى اهلل عليه وسلم تزكية نبينا :من الدلئل القوية اليت تدل على بطالن هذه الشبهة ثانًيا:

 .بن أيب سفيان وعمرو بن العاص
الله م : ))أنه ق ال ملعاوي ة صلى اهلل عليه وسلم لرمحن بن أيب عمرية عن النيببداعروى الرتمذي عن 
 (.9118صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حديث صحيح) ((به واهدِ  ،ااجعله هاديًا مهديًّ 

 ،أس  لم الن  اسُ )) :ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال رس  ول اهلل: ق  ال، وروى الرتم  ذي ع  ن عقب  ة ب  ن ع  امر  
 (.9121صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حديث حسن) ((العاصو بن ن عمرُ وآمَ 

وكان ألهلها ، ما كان ملعاوية بن أيب سفيان هم إل مصر: هلل بن حوالة األزديعبداقال  ثانًيا:
وقد كان على ذلك علم أن هبا ، وشدهتم على من كان على رأي عثمان، لقرهبم منه ؛اخائفً  اهائبً 
وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على ، اوخالفوا عليًّ  ،قد ساءهم قتل عثمان اقومً 

 (.84ص   5ج   تاريخ الطربي؛ )ما خيرج منها من اخلريات() لعظم خراجها ؛حرب علي



 

كيف يهب معاوية ذلك اخلراج كله لعمرو بن العاص وهو ِف شدة احلاجة ا:  مهمًّ  هنا نسأل سؤاًل 
 إليه؟!
كتب معاوية إىل وردان موىل عمرو بن العاص أن زد على كل : أيب جعفر هلل بنعبيداقال  ثالثًا:

كيف أزيد عليهم وِف عهدهم أل يزاد : فكتب إليه، من املال( امبلغً ) اامرئ من القبط قرياطً 
 (.215ص   فتوح البلدان لياقوت احلموي؛ )؟عليهم

وِف ولية ، صيلة اخلراج ِف مصرهذه الرواية صرحية قاطعة ِف الدللة على اهتمام معاوية بزيادة ح
وهذا الهتمام ل معىن له إل إذا كان فائض اخلراج ِف مصر حيمل إىل ، عمرو بن العاص عليها

 .معاوية ِف دمشق ليواجه به وجوه اإلنفاق املتنوعة
كيف يستحل معاوية أن يتنازل عن خراج مصر   وهي من أغىن أقاليم الدولة اإلسالمية  رابًعا:

؛ وأنه ل يلك التنازل عنه، وهو يعلم أنه حق األمة كلها ،وهو فرد واحد، لعمرو بن العاص آنذاك  
 (.285: 288ص   معاوية بن أيب سفيان   لعلي حممد الصاليب)

إن ِف بيت مالكم فضاًل : خيطبنا يقول مسعت معاوية بن أيب سفيان: قال عطية بن قيس   خامًسا:
وإل فال عتبة ، فإن كان يأتينا فضل عاًما قاباًل قسمناه عليكم، وإين قامسه بينكم، بعد أعطياتكم

ص   6ج   منهاج السنة لبن تيمية) ؛وإمنا هو مال اهلل الذي أفاء عليكم، فإنه ليس ِبايل ؛علي
298.) 

 
 الشبهة الثامنة عشرة:

دار ) "إن معاوية بن أيب سفيان تنازل للحسن بن علي رضي اهلل عنهما عن خراج: قال الطاعنون
وأن يعطيه من بيت مال الكوفة مبلغ مخسة آلف ألف درهم مقابل تنازل احلسن عن  ،جبرد(

 .اخلالفة ملعاوية"
 الرد على هذه الشبهة:

 .رضي اهلل عنهم هذا الكالم كذب وافرتاء على معاوية بن أيب سفيان واحلسن بن علي
 !؟أهل اْلنة سيد شباب هل هذا يليق باحلسن بن عليا: هامًّ  ونسأل سؤاًل 

وهو يتحدث عن الصلح بني معاوية واحلسن بن علي( ) روى البخاري عن احلسن البصري قال
، لرمحن بن مسرة: عبداأي احلسن( رجلني من قريش  من بين عبدشس  ) أي معاوية( إليه) بعث

، إليه واطلبا ،وقول له، فاعرضا عليه، اذهبا إىل هذا الرجل: فقال، هلل بن عامر بن كريز  عبداو 
، ملطلبعبداإنا بنو : فقال هلما احلسن بن علي، فطلبا إليه ،وقال له، فدخال عليه فتكلما، فأتياه



 

، فإنه يعرض عليك كذا وكذا: قال، وإن هذه األمة قد عاثت ِف دمائها، قد أصبنا من هذا املال
َنن : قال، (؟من يضمن يل هذا :أي) ؟فمن يل هبذا: أي احلسن() قال ،ويسألك ،ويطلب إليك

 (.2418: البخاري: حديث؛ )فصاحله، َنن لك به: فما سأهلما شيًئا إل قال، لك به
، ملطلبعبداِف هذا احلديث يتحدث احلسن بن علي عن أموال  سبق أن أصاهبا هو وغريه من بين 

عها ول يوجد ذكر ألموال  يطلب احلسن من معاوية أن يدف، ويريد احلسن أل يطالبهم هبا معاوية
 (.288: 288ص   معاوية بن أيب سفيان   لعلي حممد الصاليب؛ )إليه ِف املستقبل

 
 عشرة:الشبهة التاسعة 

ل يرتكان  ين رأيت أن منرب رسول اهلل وعصاهإ": إن معاوية بن أيب سفيان قال: قال الطاعنون
 ".وهم قتلة أمري املؤمنني عثمان وأعداؤه، باملدينة

 الرد على هذه الشبهة:
 :رد من عدة وجوهال

وصحبته لرسول ، وعدالته، عن أن دين معاوية فضاًل ، ل يوجد دليل على صحة هذه الرواية أوًل:
 ،من املدينة إىل الشام صلى اهلل عليه وسلم متنعه من محل منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل :رضي اهلل عنه هلل بن زيد  املازينعبداما رواه الشيخان عن  وهو
مسلم: / 1185: البخاري: حديث(؛ )(من رياض اْلنة ما بني بييت ومنربي روضةٌ )) :قال

 (.1981: حديث
منربه  صلى اهلل عليه وسلم صنع للنيب) موىل العاص بن أمية أن باقول :لرزاق عن صاحل  عبداروى 

 182ص   9ج   لرزاقعبدامصنف ؛ )ة زاد فيهفلما قدم معاوية املدين ،(من طرفاء ثالث درجات  
 (.5288: حديث

أو أخذ عصا ، هذا احلديث أشار إىل زيادة درجات املنرب دون اإلشارة إىل إرادة معاوية نقل املنرب
 .معه إىل الشام صلى اهلل عليه وسلم النيب
ة عثمان بن عفان رضي لكوهنم قتل ؛األنصار() غض أهل املدينةببُ  رضي اهلل عنه اهتام معاوية ثانًيا:

 .األنصار ِف الدفاع عن عثمان معروفٌ  وموقفُ ، هذا اخلرب كذب وافرتاء على معاوية، اهلل عنه
إن  :هؤلء األنصار بالباب يقولون: أن زيد بن ثابت قال لعثمان :روى خليفة بن خياط عن قتادة

 (.149 :ص  يخ خليفةتار ؛ )واكف    ،ل حاجة يل ِف ذلك: شئت كنا أنصار اهلل مرتني؟ فقال



 

، لكوهنم قتلة عثمان رضي اهلل عنه ؛رضي اهلل عنهم زعمهم أن معاوية يبغض األنصار ثالثًا:
كما أن تقريب معاوية ،  فمردود ِبا ورد من حقيقة موقف األنصار من عثمان رضي اهلل عنه

 :ذلك ومن الشواهد على، لألنصار وتوليته إياهم ِف مناصب هامة وحساسة يرد هذا الكذب
وتوليته إياه منصب أمري البحرية ، ألنصاري رضي اهلل عنه قضاء دمشقا عبيد  توليته فضالة بن 1

 .اإلسالمية ِف مصر
 .على الكوفة ا  تعيينه النعمان بن بشري األنصاري رضي اهلل عنه أمريً 2
 .اعلى مصر واملغرب معً  ا  تعيينه مسلمة بن خملد األنصاري رضي اهلل عنه أمريً 9
معاوية بن أيب سفيان   ) ؛على طرابلس ايفع بن ثابت األنصاري رضي اهلل عنه أمريً وَ تعيينه رُ   8

 (.984: 988ص   لعلي حممد الصاليب
 

 :الشبهة العشرون
 "."إن معاوية بن أيب سفيان أمر بلعن علي بن أيب طالب على املنابر :قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من وجهني

 .وحيتاج إىل دليل صحيح ،هذا كذب وافرتاء على معاوية بن أيب سفيان أوًل:
لعدة  ؛دعاء الطاعنني بأن معاوية أمر بسب علي بن طالب ولعنه على املنابر مردود عليهما ثانًيا:
 :أمور

له  امعرتفً ، لعلي ابل كان معاوية معظمً  ؟!فكيف يأمر غريه بسبه ،ا( ما كان معاوية يسب عليًّ 1)
 .كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه،  والسبق إىل اإلسالمبالفضل 

فهل  ،( ل يعرف بنقل صحيح أن معاوية تعرض لعلي بسب أو شتم أثناء حربه له ِف حياته2)
 ،فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول ؟!من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته

 .تمهوأبعد منه أن حيمل الناس على سبه وش
واجتمعت عليه الكلمة  ،باخلالفة بعد تنازل احلسن بن علي له رضي اهلل عنهانفرد معاوية  (9)

بل احلكمة وحسن السياسة  ؟!عليي  فأي نفع له ِف سبِّ  ،ودانت له األمصار بامللك ،والقلوب
ية ومثل هذا ل خيفى على معاو  ،وتسكني األمور ،ما فيه من هتدئة النفوسلِ  ؛تقتضي عدم ذلك

 .الذي شهدت له األمة حبسن السياسة والتدبري رضي اهلل عنه



 

( كان بني معاوية بعد استقالله باخلالفة وأبناء علي بن أيب طالب من األلفة والتقارب ما هو 8)
وهذا ِما يقطع بكذب ما ادعاه الطاعنون ِف حق معاوية من محله ، مشهور ِف كتب السري والتاريخ

 (.888: 818ص   ات طال حوهلا اْلدلشبه) ؛الناس على سب علي
، بابن رسول اهلل وأهاًل  امرحبً : فقال للحسن ،وفد احلسن بن علي على معاوية: قال األصمعي

 (.124ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري) ؛وأمر له بثالمثائة ألف درهم
ما أجاز هبما : وقال هلما، فأجازمها على الفور ِبائيت ألف   ،مرًة احلسن واحلسني على معاوية * وفد

ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )أحًدا أفضل منا ومل تعطِ  :فقال له احلسني، أحد قبلي
124.) 

 
 :الشبهة الحادية والعشرون

 "."مل يثبت ِف فضل معاوية بن أيب سفيان حديث صحيح: قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

 :لقد ثبت ِف فضل معاوية أحاديث صحيحة، يب سفيانهذا كذب وافرتاء على معاوية بن أ
: أن ه ق ال ملعاوي ة ص لى اهلل علي ه وس لم ع ن الن يب ،لرمحن ب ن أيب عم ريةعب دا( روى الرتمذي ع ن 1)

ص  حيح الرتم  ذي لأللب  اين ح  ديث (؛ )ص  حيح )ح  ديث ((ب  ه واه  دِ  ،االله  م اجعل  ه هاديً  ا مه  ديًّ ))
9118.) 

مل  ا ع  زل عم  ر ب  ن اخلط  اب عم  ري ب  ن س  عد  ع  ن : لين ق  الع  ن أيب إدري  س اخل  و  ( روى الرتم  ذي2)
ل ت  ذكروا معاوي   ة إل )): فق  ال عم   ري ؟ معاوي  ةع  زل عم   ريًا ووىلَّ  :فق   ال الن  اس ، معاوي  ةوىلَّ  ،مح  ص

(؛ ح  ديث ص  حيح) ((ب  ه الله  م اه  دِ )): يق  ول ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ف  إين مسع  ت رس  ول اهلل ؛خب  ري  
 (.9118صحيح الرتمذي لأللباين حديث )
فإن ه م ا  ؛هل ل ك ِف أم ري امل ؤمنني معاوي ة: قيل لبن عباس   ،( روى البخاري عن ابن أيب مليكة9)

 (.9465 البخاري: حديث؛ )إنه فقيه ؛أصاب: قال ؟أوتر إل بواحدة  
 

 :الشبهة الثانية والعشرون
أيب أمر معاوية بن : قال، عن أبيه، روى مسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص  : قال الطاعنون

 أما ما ذكرت ثالثًا قاهلن له رسول اهلل: ما منعك أن تسب أبا الرتاب؟ فقال: سفيان سعًدا فقال
مسعت ، معَ الن َّ  رِ من محُْ  إيلَّ  ألن تكون يل واحدة منهن أحب، فلن أسبه صلى اهلل عليه وسلم



 

 ،ول اهلليا رس: فقال له علي، خلفه ِف بعض مغازيه، يقول له صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
أما ترضى أن تكون مين )) :صلى اهلل عليه وسلم خلفتين مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اهلل
ألعطني الراية رجاًل )) :ومسعته يقول يوم خيرب ،((ِبنزلة هارون من موسى؟ إل أنه ل نبوة بعدي

، به أرمد يتَ فأُ  ،((اا يل عليًّ ادعو )) :فقال ،فتطاولنا هلا :قال ،((وحيبه اهلل ورسوله، حيب اهلل ورسوله
فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندُْع أَبْ َناَءنَا } :وملا نزلت هذه اآلية، ففتح اهلل عليه، ودفع الراية إليه ،فبصق ِف عينه

ا وفاطمة وحسًنا وحسيًنا عليًّ  صلى اهلل عليه وسلم دعا رسول اهلل ،[61]آل عمران:  {َوأَبْ َناءَُكمْ 
 (.2818: مسلم: حديث(؛ )(هلياللهم هؤلء أ)) :فقال

 
 الرد على هذه الشبهة:

 :رمحه اهلل() قال اإلمام النووي
(: إن معاوية قال لسعد بن أيب وقاص  ) :قوله  :قال العلماء ،ما منعك أن تسب أبا تراب 

ول يقع ِف روايات : قالوا، على صحايب جيب تأويلها لٌ خَ األحاديث الواردة اليت ِف ظاهرها دَ 
 :ما يكن تأويله الثقات إل

وإمنا سأله عن السبب املانع له من  ،قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعًدا بسبه أوًل:
فإن كان تورًعا وإجالًل له عن  ؟أو غري ذلك ،أو خوفًا ،هل امتنعت تورًعا: كأنه يقول  ؛السب

 .وإن كان غري ذلك فله جواب آخر ،السب فأنت مصيب حمسن
 ،وأنكر عليهم ،وعجز عن اإلنكار ،سعًدا قد كان ِف طائفة  يسبون فلم يسب معهم لعل ثانًيا:

 .فسأله هذا السؤال
ما منعك أن َّتطئه ِف رأيه واجتهاده وتظهر للناس : أن معناه ،وحيتمل تأوياًل آخر :قالوا ثالثًا:

 (.189ص   8ج   مسلم بشرح النووي؛ )حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ قوله
 

 :ة الثالثة والعشرونالشبه
، استلحق معاوية بن أيب سفيان زياد بن أبيه املولود على فرا  احلارث بن كلدة: "قال الطاعنون

: قالت، رضي اهلل عنها رواه الشيخان عن عائشة وذلك بدليل ما ؛ف أحكام اإلسالموقد خالَ 
 وللعاهر احلجر ، (ينسب لصاحب الفرا :أي) الولد للفرا )) :صلى اهلل عليه وسلم قال النيب

 (.1854: مسلم: حديث/ 2159: البخاري: حديث) ؛(الرجم باحلجارة حَّت املوت( :أي)



 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

وكان منها أن ، ألن أنكحة اْلاهلية كانت أنواًعا ؛استلحق معاوية بن أيب سفيان زياًدا أوًل:
فلما جاء ، فيلحقه ،ت أحلقت الولد ملن شاءت منهمفإذا محلت وولد، اْلماعة جيامعون البغي

إل أنه أقر كل ولد كان ينسب إىل أب من أي نكاح كان من ، اإلسالم حرم هذا النكاح
ومل يفرق بني  ،فظن معاوية أن ذلك جائز له، ومل يفرق بني شيء منها، أنكحتهم على نسبه
 (.841ص   2ج   ن األثريالكامل ِف التاريخ لب؛ )واإلسالم استلحاق ِف اْلاهلية

 (.258ص   تاريخ التشريع اإلسالمي   ملناع القطان؛ )رضي اهلل عنه وهذا اجتهاد من معاوية
 .فاستلحقه معاوية لذلك ،ِف خالفة معاوية شهد مجاعة على إقرار أيب سفيان بأن زياًدا ولده

، ااإلسالم مل يزدين إل عزًّ وأن ، واهلل لقد علمت العرب أين كنت أعزها ِف اْلاهلية: قال معاوية
تاريخ ؛ )ا له فوضعته موضعهولكن عرفت حقًّ ، ومل أتعزز به من ذلة  ، وأين مل أتكثر بزياد  من قلة  

 (.215ص   5ج   الطربي
 .زياد بن أبيه هو الذي أحلق نسبه بنسب أيب سفيان ثانًيا:

معرف ة الص حابة أليب نع يم ؛ )إلي هب ِس فنُ  ،زياد ب ن مسي ة ادع ى أب ا س فيان: قال أبو نعيم األصبهاين
 (.1214ص   9ج   األصبهاين

هل جيوز للوارث أن يستلحق أحًدا أم ل ، اختلف فيها الفقهاء، هذه مسألة فقهية اجتهادية ثالثًا:
 جيوز؟

يثبت النسب  - ِف أحد القولني - وقال الشافعي، يرث ول يثبت النسب: فقال اإلمام مالك
 العواصم من القواصم أليب بكر بن العريب؛ )ان املقر به غري معروف النسبهذا إذا ك، ويأخذ املال

 (.252 :ص 
 .معاوية بن أيب سفيان مل يستلحق زياد ابن أبيه رابًعا:

، ااشرتى زياد أباه عبيدً : أخربنا أبو الزبري الكاتب عن ابن إسحاق قال: قال أبو احلسن املدائين
ما صنعت بأول شيء  أخذت من : فقال له ، عنهرضي اهلل فقدم زياد على عمر بن اخلطاب

 .رضي اهلل عنه فأعجب ذلك عمر: قال، اشرتيت به أيب: قال ؟عطائك
 6ج   وفيات األعيان لبن خلكان؛ )وهذا يناِف استلحاق معاوية إياه: رمحه اهلل() قال ابن خلكان

 (.958ص  



 

الول  د : ))ص  لى اهلل علي  ه وس  لم لن  يبمل ي  بلغهم ح  ديث ا وأبي  هلع  ل معاوي  ة ب  ن أيب س  فيان  خامًس  ا:
 .((روللعاهر احلجَ  ،للفرا 

مل  :وهو يتحدث عن عذر معاوية ِف استلحاقه لزياد بن أبيه(( )رمحه اهلل) قال اإلمام ابن تيمية
 ،واعتقدوا أن الولد ملن أحبل أمه، بأن الولد للفرا  صلى اهلل عليه وسلم يبلغهم قضاء رسول اهلل

ل  ،فإن هذا احلكم قد خيفى على كثري  من الناس ؛فيان هو احملبل لسمية أم زياد  واعتقدوا أن أبا س
 21ج   جمموع فتاوى ابن تيمية؛ )ة كانت هكذامع أن العادة ِف اْلاهلي ،ةسيما قبل انتشار السنَّ 

 (.268 :ص 
دت وول ،كانت مسية أم زياد مولة للحارث بن كلدة الثقفي الطبيب: قال ابن خلدون سادًسا:

مث إن أبا سفيان قد  ،مث زوجها ِبوىل له فأتت منه بابن مساه نافًعا ،منه أبا بكرة نفيع بن احلارث
هذا  اوولدت زيادً  ،فأصاب مسية هذه ببعض أنكحة اْلاهلية ،ذهب إىل الطائف ِف بعض حاجاته

 مللك العصامي  عبدامسط النجوم العوايل   ل؛ )إل أنه كان خيفيه ،وأقر هلا به ،ونسبته إىل أيب سفيان
 (.118ص   9ج  



 

 هلل بن مسعودعبدا

 :هلل بن مسعودعبدافضائل 
: هلل بن مسعود  فقالعبداهلل بن عمر و بن العاص عبداذكر : ( روى الشيخان عن مسروق  قال1)

هلل بن عبدامن  ،خذوا القرآن من أربعة  : ))يقول صلى اهلل عليه وسلم مسعت النيب ،ل أزال أحبه
 مسلم: حديث/ 8888 البخاري: حديث) ((؛ بن كعب  يَب وأُ  ،ومعاذ بن جبل   ،وسامل   ،مسعود  

2868.) 
، ((اقرأ علي)): صلى اهلل عليه وسلم قال يل النيب: هلل بن مسعود  قالعبدا( روى الشيخان عن 2)

 حَّت أتيت إىل ،فقرأت سورة النساء، ((نعم)): ! قال؟آقرأ عليك وعليك أنزل ،يا رسول اهلل :قلت
َنا ِبَك َعَلى َهُؤَلِء َشِهيًدا} :هذه اآلية َنا ِمْن ُكلِّ أُمَّة  ِبَشِهيد  َوِجئ ْ  ،[81]النساء:  {َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

مسلم: / 5151 البخاري: حديث؛ )إليه فإذا عيناه تذرفان فالتفت   ((،حسبك اآلن)): قال
 (.811 حديث

: أبا موسى األشعري رضي اهلل عنه يقولمسعت : ( روى الشيخان عن األسود بن يزيد قال9)
هلل بن مسعود  رجل من أهل بيت عبدافمكثنا حيًنا ما نرى إل أن  ،قدمت أنا وأخي من اليمن

صلى اهلل عليه وسلم؛  ما نرى من دخوله ودخول أمه على النيبلِ  ؛صلى اهلل عليه وسلم النيب
 (.2861 مسلم: حديث/ 9469 البخاري: حديث)
لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا } ملا نزلت هذه اآلية: هلل بن مسعود  قالعبداعن  ( روى مسلم8)

ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت مُثَّ ات ََّقْوا َوآَمُنوا مُثَّ 
أنت  :قيل يل)): صلى اهلل عليه وسلم قال يل رسول اهلل ،[89]املائدة:  {ُمْحِسِننيَ َواللَُّه حيُِب  الْ 

 (.2858 مسلم: حديث؛ )((منهم
سألنا حذيفة عن رجل  قريب السمت واهلدي من  :لرمحن بن يزيد قالعبدا( روى البخاري عن 5)

 بالنيب ًتا وهديًا ودلًّ ما أعرف أحًدا أقرب مس: فقال ؟حَّت نأخذ عنه صلى اهلل عليه وسلم النيب
 (.9462: البخاري: حديث) ؛(هلل بن مسعود  عبدا) من ابن أم عبد   صلى اهلل عليه وسلم

إين ل : فقال صلى اهلل عليه وسلم كنا جلوًسا عند النيب: ( روى الرتمذي عن حذيفة قال6)
واهتدوا هبدي ، مروأشار إىل أيب بكر  وع، فاقتدوا باللذين من بعدي ،أدري ما قدر بقائي فيكم

 ،صحيح سنن الرتمذي لأللباين(؛ )حديث صحيح) ((وما حدثكم ابن مسعود  فصدقوه، عمار  
 (.2888: حديث



 

من سره أن )): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: ( روى أمحد عن عمر بن اخلطاب قال4)
 1ج   مسند أمحد(؛ )صحيحإسناده ؛ )فليقرأه على قراءة ابن أم عبد   ،يقرأ القرآن رطًبا كما أنزل

 (.918ص  
ابن  صلى اهلل عليه وسلم أمر النيب: ( روى أمحد عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال8)

هلل بن مسعود  عبدافنظر أصحابه إىل ساق  ،أمره أن يأتيه منها بشيء   ،مسعود  فصعد على شجرة  
: صلى اهلل عليه وسلم اهلل فقال رسول ،ضعف( ساقيه) فضحكوا من محوشة ،حني صعد الشجرة

(؛ حديث صحيح لغريه)(( د  حُ ِف امليزان يوم القيامة من أُ  هلل أثقلُ عبدا لُ جْ رِ لَ  ؟ما تضحكون))
 (.821: حديث 28ص   2ج   مسند أمحد)



 

 هلل بن مسعودعبداشبهات حول 

 :الشبهة األولى
هذا من الكذب الذي ل و ، وأنه رآه، هلل بن مسعود  أن القمر انشقعبدازعم : "قال الطاعنون

، وإمنا يشقه ليكون آيًة للعاملني، ول آلخر معه، ألن اهلل تعاىل ل يشق القمر له وحده ؛خفاء به
ومل يؤرخ ، فكيف مل تعرف بذلك العامة، وبرهانًا ِف مجيع البالد، ومزجرًة للعباد، وحجًة للمرسلني

من كفر ) ومل حيتج به مسلم على ملحد  ، رومل يسلم عنده كاف، ومل يذكره شاعر، الناس بذلك العام
 .باألديان كلها(؟"

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

صلى اهلل عليه  ولكنه إنكار لبعض معجزات النيب، هذا ليس بتكذيب  لبن مسعود  فقط أوًل:
]القمر:  {َشقَّ اْلَقَمرُ اقْ تَ رََبِت السَّاَعُة َوانْ } :ألن اهلل تعاىل يقول ؛وتكذيب للقرآن العظيم، وسلم

1]. 
فما معىن ، سينشق القمر فيما بعد: وكان مرادهم، إن كان القمر مل ينشق ِف ذلك الوقت ثانًيا:
أليس فيه  عقب هذا الكالم؟ [2]القمر:  {َوِإْن يَ َرْوا آيًَة يُ ْعرُِضوا َويَ ُقولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر  } :قوله

كما كانوا  ؟!وحيلة من حيله، هذا سحر مستمر من سحره: قالواا فدليل على أن قوًما رأوه منشقًّ 
 .صلى اهلل عليه وسلم يقولون ِف غري ذلك من معجزاته

ل جيوز عندهم أن يراها الواحد ، صلى اهلل عليه وسلم كيف صارت اآلية من آيات النيب ثالثًا:
 .؟!والثنان والنفر دون اْلميع

 ،بأن ذئًبا كلمه، كما أخرب مكلم الذئب ؟!ثنان والنفر واْلميعليس قد جيوز أن خيرب الواحد والأوَ 
أليس فيه دليل على أن قوًما  !وأخرب آخر أن مقبورًا لفظته األرض، وأخرب آخر بأن بعريًا شكا إليه

 كما كانوا يقولون ِف غري ذلك من معجزاته ؟!هذا سحر مستمر من سحره: ا فقالوارأوه منشقًّ 
 (.95 :ص  تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة الدينوريصلى اهلل عليه وسلم؛ )

 
 :الشبهة الثانية
ُقْل أَُعوُذ } :سورة: ومها، هلل بن مسعود  من كتاب اهلل تعاىل سورتنيعبداجحد : "قال الطاعنون

 ."[1]الناس:  {ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ } :وسورة، [1]الفلق:  {ِبَربِّ اْلَفَلقِ 



 

 :الرد على هذه الشبهة
 :الرد من وجهني

فإن لبن مسعود  ِف ذلك ، هلل بن مسعود  ْلحده سورتني من القرآن العظيمعبداطعنهم على  أوًل:
فهو على غريهم ، وإذا كان هذا جائزًا على النبيني واملرسلني، ونوالناس قد يظنون ويزل  ، سبًبا
يعوذ هبما  اهلل عليه وسلم صلى أنه كان يرى النيب :وسببه ِف تركه إثباهتما ِف مصحفه، أجوز

فظن أهنما ليستا  ،"أعوذ بكلمات اهلل التامة": كما كان يعوذمها ب ،  ويعوذ غريمها، احلسن واحلسني
 .فلم يثبتهما ِف مصحفه، من القرآن

ألنه   ؛وجعله سورتني، افتتاح دعاء القنوت، بن كعب  ِف مصحفه يَب  ِبثل هذا السبب أثبت أُ  ثانًيا:
 ؛فظن أنه من القرآن ،يدعو هبما ِف الصالة دعاًء دائًما صلى اهلل عليه وسلم اهلل كان يرى رسول

 (.96 :ص  تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة الدينوري)
 

 الشبهة الثالثة:
مع  كأنه مل يصلِّ ،  هلل بن مسعود  يطبق يديه ِف الركوع إىل أن ماتعبداما زال : "قال الطاعنون

 ".أو كان غائًبا، صلى اهلل عليه وسلم النيب
 الرد على هذه الشبهة:

 :معىن التطبيق
 .هو جعل اليدين بني الفخذين ِف الركوع: التطبيق ِف الصالة

 :الرد من وجهني
 يَا} :لقول اهلل عز وجل ؛الركوع والسجود :وإمنا الفرض، التطبيق ليس من فروض الصالة أوًل:

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجدُ  فمن  ،[44]احلج:  {وا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْ َعُلوا اخْلَي ْ
 .فقد ركع، ومن وضع يديه على ركبتيه، ق فقد ركعطبَّ 

وقد كان الختالف ِف آداب ، أو التطبيق من آداب الركوع، وضع اليدين على الركبتني ثانًيا:
وكل ذلك ل ، كومنهم من يتورَّ ، ومنهم من يفرت  األرض، عيقْ فكان من الناس من ي ُ ، الصالة

 (.96 :ص  تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة الدينوري؛ )يفسد الصالة



 

 الشبهة الرابعة:
"الشقي من : حديث صلى اهلل عليه وسلم إىل النيب اهلل بن مسعود  كذبً عبداب نسَ : قال الطاعنون

 .مه"والسعيد من سعد ِف بطن أ، شقي ِف بطن أمه
 الرد على هذه الشبهة:

 :من وجوه الرد
ِف مثل هذا احلديث  صلى اهلل عليه وسلم كيف جيوز أن يكذب ابن مسعود  على رسول اهلل أوًل:

 صلى اهلل عليه وسلم وأصحاب رسول اهلل، حدثين الصادق املصدوق: ويقول، اْلليل املشهور
 ول ينكره أحد منهم؟!، متوافرون

ِف أمر  ل جيتذب به إىل  صلى اهلل عليه وسلم هلل بن مسعود  على رسول اهللعبدا ملاذا يكذب ثانًيا:
 ول يزداد به ماًل إىل ماله؟!، ول يدنيه من سلطان  ول رعية  ، اول يدفع عنه ضرًّ ، نفسه نفًعا

 ِف أمر  يوافقه عليه القرآن الكرمي؟! هلل بن مسعود  عبداكيف يكذب  ثالثًا:
َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإْلِْساَلِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه } :قال اهلل تعاىل

َا َيصَّعَُّد ِف السََّماءِ   .[125]األنعام:  {َضي ًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ
 .[56]القصص:  {يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ  إِنََّك َل تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللَّهَ } :وقال جل شأنه
َنا ُكلَّ نَ ْفس  ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة } :وقال سبحانه َنا آَلتَ ي ْ َوَلْو ِشئ ْ
 (.96: 98ص   تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة الدينوري؛ )[19]السجدة:  {َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ 

 



 

 خالد بن الوليد

 :فضائل خالد بن الوليد
 

 .ِف صفر سنة مثان  من اهلجرة صلى اهلل عليه وسلمأسلم خالد وهاجر إىل النيب  (1)
 (.651ص   1ج   صفة الصفوة لبن اْلوزي)
فجعل الناس  ،منزًل  صلى اهلل عليه وسلم نزلنا مع رسول اهلل: ( روى الرتمذي عن أيب هريرة قال2)

: فيقول ،فالن :فأقول ((،؟من هذا يا أبا هريرة: ))صلى اهلل عليه وسلم فيقول رسول اهلل ،يرون
 ((،هلل هذاا عبدبئس )) :فيقول ((،فالن)) :فأقول ((،؟من هذا)): ويقول ((،هلل هذاا عبدعم نِ ))

هلل ا عبدُ عم نِ )) :فقال ،هذا خالد بن الوليد :فقلت ((،؟من هذا)):فقال ،حَّت مر خالد بن الوليد
صحيح سنن الرتمذي لأللباين (؛ )حديث صحيح) ((؛من سيوف اهلل سيفٌ  ،خالد بن الوليد

 (.9121: حديث
 ،بالصدقة صلى اهلل عليه وسلم أمر رسول اهلل: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ( روى البخاري9)

: اهلل عليه وسلمصلى  فقال النيب ،ملطلبعبدامنع ابن مجيل  وخالد بن الوليد وعباس بن  :فقيل
قد  ؛فإنكم تظلمون خالًدا وأما خالدٌ  ،م ابن مجيل  إل أنه كان فقريًا فأغناه اهلل ورسولهنقِ ما يَ ))

صلى اهلل عليه  رسول اهلل ملطلب فعم  عبداوأما العباس بن  ،ه ِف سبيل اهللدَ احتبس أدراعه وأعتُ 
 (.1868: حديث: البخاري؛ )((ومثلها معها ،فهي عليه صدقة ،وسلم

نعى زيًدا وجعفرًا وابن  صلى اهلل عليه وسلم أن النيب :( روى البخاري عن أنس  رضي اهلل عنه8)
مث  ،مث أخذ جعفر فأصيب ،أخذ الراية زيد فأصيب)): فقال ،رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم

؛ ((ليهممن سيوف اهلل حَّت فتح اهلل ع حَّت أخذ سيفٌ  ،وعيناه تذرفان ،أخذ ابن رواحة فأصيب
 (.9454: البخاري: حديث)
لقد انقطعت ِف : مسعت خالد بن الوليد يقول: ( روى البخاري عن قيس بن أيب حازم  قال5)

 (.8265: البخاري: حديث؛ )يانية فما بقي ِف يدي إل صفيحةٌ  ،يدي يوم مؤتة تسعة أسياف  
وشارك ِف ، كة وحنني وتبوكغزوة فتح م صلى اهلل عليه وسلم( شهد خالد بن الوليد مع النيب 6)

، أكيدر ر حاكمهافأسَ ، ا إىل دومة اْلندلخالدً  صلى اهلل عليه وسلموبعث النيب ، معركة مؤتة
صلى اهلل وبعث رسول اهلل ، ه على اْلزيةوصاحلَ  ،فحقن دمه ،صلى اهلل عليه وسلموأتى به النيب 

ك ل كفرانَ   ،يا عزى: عل يقولوج ،فكسرها - وكانت هلوازن - ىزَّ إىل العُ  اخالدً  عليه وسلم



 

فأبلى ِف قتاهلم  ،وأرسله أبو بكر الصديق إىل قتال أهل الردة، سبحانك * إين رأيت اهلل قد أهانك
 .ح دمشقوفتَ  ،اشديدً  افأثر فيهم تأثريً  ،مث وله حرب فارس والروم، ابالًء عظيمً 

 رْ قهَ مل يُ ، حد الشجعان املشهورينأ، سيف اهلل: خالد بن الوليد :رمحه اهلل() قال اإلمام ابن كثري
اإلصابة (؛ )116ص   4ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )وهو قائد للجيش( ِف جاهلية ول إسالم)

 (.819ص   1ج   لبن حجر العسقالين



 

 خالد بن الوليد حولشبهات 

 :الشبهة األولى
 ؛الذي هو أحق هبذا السم، ملؤمننيا خالد بن الوليد سيف اهلل عناًدا ألمري اوْ مسَّ : "قال الطاعنون

 :صلى اهلل عليه وسلم وقال فيه رسول اهلل، وثبت بواسطته قواعد الدين، قتل بسيفه الكفار حيث
 ."وسهم اهلل ،سيف اهلل علي  

 الرد على هذه الشبهة:
ه اهلل على سلَّ  ،بل هو "سيف من سيوف اهلل، به ةً خمتص ليست ،خالد  بسيف اهلل تسميةُ  أوًل:

 .ن مساه هبذاهو أول مَ  صلى اهلل عليه وسلموالنيب  ،املشركني"
نعى زيًدا وجعفرًا وابن رواحة  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  :روى البخاري عن أنس  رضي اهلل عنه

مث أخذ  ،مث أخذ جعفر فأصيب ،أخذ الراية زيد فأصيب)): فقال ،للناس قبل أن يأتيهم خربهم
؛ ((حَّت فتح اهلل عليهم ،حَّت أخذ سيف من سيوف اهلل ،تذرفان وعيناه ،ابن رواحة فأصيب

 (.9454: البخاري: حديث)
وهو واحد ، بل هو يتضمن أن سيوف اهلل متعددة، وهذا ل ينع أن يكون غريه سيًفا هلل تعاىل

وهو أسلم ، وكان سعيًدا ِف حروبه، ول ريب أن خالًدا قتل من الكفار أكثر ِما قتل غريه، منها
ومن حني أسلم  ، وغريهم، وشيبة بن عثمان، هو وعمرو بن العاص، فتح مكة بعد احلديبية قبل

روى البخاري عن قيس بن  ؛وخرج ِف غزوة مؤتة، يؤمره ِف اْلهاد صلى اهلل عليه وسلم كان النيب
فما  ،لقد انقطعت ِف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف  : مسعت خالد بن الوليد يقول: أيب حازم  قال

 (.8265: البخاري: حديث؛ ) يدي إل صفيحة يانيةبقي ِف
وأرسله إىل بين ، وأرسله إىل هدم العزى، ره يوم فتح مكةأمَّ  صلى اهلل عليه وسلم مث إن رسول اهلل

وتربأ ، كما فعل يوم بين جذية،  وكان أحيانًا يفعل ما ينكره عليه، وأرسله إىل غري هؤلء، جذية
ره أبو بكر  وأمَّ ، بل يقره على إمارته، مث إنه مع هذا ل يعزله، ن ذلكم صلى اهلل عليه وسلم النيب

وهذا أمر ، ِف قتال العدو فكان من أعظم الناس غناءً ، والشام، وفتح العراق، على قتال أهل الردة
منهاج السنة ؛ )سله اهلل على املشركني ،نه سيف من سيوف اهللأفال ريب ، إنكاره ل يكن أحد

 (.844: 848ص   8  ج لبن تيمية
 ".علي بن أيب طالب أحق هبذا السم: "قوهلم ثانًيا:

 



 

 :الرد من عدة وجوه
 ا مل يكن سيًفا من سيوف اهلل؟!إن عليًّ : من الذي نازع ِف ذلك؟ ومن قال أوًل:

ول ريب ، الذي ثبت ِف الصحيح يدل على أن هلل سيوفًا متعددةً  صلى اهلل عليه وسلم وقول النيب
إهنم جعلوا هذا : حَّت يقال، وما ِف املسلمني من يفضل خالًدا على علي، ا من أعظمهاأن عليًّ 
 .صلى اهلل عليه وسلم وتسمية خالد بذلك وقعت من النيب، ا خبالد  خمتصًّ 
ا له فإن عليًّ  ؛من أن َتعل فضيلته أنه سيف من سيوف اهلل وأجل  ، أجل قدرًا من خالد   علي   ثانًيا:

فضيلته أنه سيف من ما هو به أعظم من أن َتعل  والدين واإليان والسابقة من العلم والبيان
فإنه كان  ،خبالف خالد   ؛أحد فضائله وعلي كان القتالُ ، فإن السيف خاصته القتال ؛سيوف اهلل

وإمنا تقدم ، زهد   مل يتقدم بسابقة  ول كثرة علم  ول عظيم، هو فضيلته اليت متيز هبا عن غريه
ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية؛ )هذا عرب عن خالد  بأنه سيف من سيوف اهللفل ؛بالقتال
881.) 

 
 :الشبهة الثانية
وهو  ، مكذبًا له ،صلى اهلل عليه وسلم ا لرسول اهللخالد بن الوليد مل يزل عدوًّ : "قال الطاعنون

 وِف قتل محزة، وسلمصلى اهلل عليه  وِف كسر رباعية النيب، حد  كان السبب ِف قتل املسلمني يوم أُ 
 ."عمه

 الرد على هذه الشبهة:
من بين هاشم  وغري بين ، كما كان الصحابة كلهم مكذبني له قبل اإلسالم،  هذا كان قبل إسالمه

؛ وغريهم، وعقيل  ، ومحزة عمه، وأخيه ربيعة، ملطلبعبدامثل أيب سفيان بن احلارث بن ، هاشم  
 (.286ص   8ج   منهاج السنة لبن تيمية)
 
 لشبهة الثالثة:ا

 ".وتزوج امرأته، قتل خالد بن الوليد رضي اهلل عنه مالك بن نويرة وهو مسلم: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

وإن ، وأمرهم بداعية اإلسالم أن يأتوه بكل من مل جيب ،وبث السرايا مكان() قدم خالد البطاح
 ،فإن أذن القوم وأقاموا، نوا وأقيموا فأذِّ نزلتم منزًل إذا : وكان ِما أوصى به أبو بكر  ، امتنع أن يقتلوه

وإن ، احلرق فما سواه، مث اقتلوهم كل قتلة  ، وإن مل يفعلوا فال شيء إل الغارة، فكفوا عنهم



 

ها فال شيء إل وْ وإن أب َ ، فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم، أجابوكم إىل داعية اإلسالم فسائلوهم
فاختلفت ، ه اخليل ِبالك بن نويرة ِف نفر  معه من بين ثعلبة بن يربوع  فجاءت ،ول كلمة ،الغارة

فلما اختلفوا فيهم  ،اوْ نوا وأقاموا وصلَّ فكان فيمن شهد أهنم قد أذَّ ، وفيهم أبو قتادة، السرية فيهم
 :فأمر خالد مناديًا فنادى، وجعلت تزداد برًدا، بسوا ِف ليلة  باردة  ل يقوم هلا شيءفحُ  ،أمر هبم

: وِف لغة غريهم ،هقتلُ  :فئهدِ ، روا الرجل فأدفئوهدثِّ : وكانت ِف لغة كنانة إذا قالوا، أدفئوا أسراكم
فقتل ضرار بن األزور ، فقتلوهم، أنه أراد القتل - وهي ِف لغتهم القتل - فظن القوم، ه فاقتلهفِ دْ أَ 

وقد اختلف ، هلل أمرًا أصابهإذا أراد ا: فقال، فخرج وقد فرغوا منهم، ومسع خالد الواعية، مالًكا
حَّت أتى أبا بكر  فغضب ، فغضب ومضى ،فنهره خالد، هذا عملك: فقال أبو قتادة، القوم فيهم

 ،فارفع لسانك عن خالد  ، هيه  يا عمر! تأول فأخطأ: فقال، حَّت كلمه عمر فيه، عليه أبو بكر  
وكانت ، كها لينقضي طهرهاوتر ، وتزوج خالد زوجة مالك بن نويرة، ة مالك بن نويرةع ديَ ودفَ 

 ،عليه مَ فكتب أبو بكر الصديق إىل خالد أن يقدَ ، العرب تكره زواج النساء ِف احلرب وتعايره
ولكنه عاتبه ، فقبل أبو بكر منه عذره، واعتذر له عن ذلك اخلطأ، فأخربه خالد ِبا حدث ،ففعل

 2ج   تاريخ الطربي) ؛ِف احلرب األن هذا األمر كانت العرب تعتربه عيبً  ؛ِف زواجه من امرأة مالك
 (.242: 249ص  

 
 الشبهة الرابعة:

 ."قتل خالد بين جذية وهم مسلمون: "قال الطاعنون
 الرد على هذه الشبهة:

خالد بن الوليد إىل بين  صلى اهلل عليه وسلم بعث النيب: قال هلل بن عمرعبداروى البخاري عن 
 :أي) ؛صبأنا صبأنا :فجعلوا يقولون ،أسلمنا :يقولوا فلم حيسنوا أن ،فدعاهم إىل اإلسالم ،جذية

حَّت إذا   ،ودفع إىل كل رجل  منا أسريه ،فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ،خرجنا من دين إىل دين(
ول يقتل رجل من  ،واهلل ل أقتل أسريي :فقلت ،كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل  منا أسريه

صلى اهلل عليه  فرفع النيب ،فذكرناه صلى اهلل عليه وسلم حَّت قدمنا على النيب ،أصحايب أسريه
 (.8998: البخاري: حديث؛ )مرتني ((اللهم إين أبرأ إليك ِما صنع خالد)): يده فقال وسلم
 (.صبأنا صبأنا :فجعلوا يقولون ،أسلمنا :فلم حيسنوا أن يقولوا) :قوله



 

 :أي ؛صبأنا :ألن قوهلم ؛اهرهافحمل هذه اللفظة على ظ ،أما خالد: قال ابن حجر العسقالين
فتح الباري لبن حجر ؛ )خالد بذلك حَّت يصرحوا باإلسالم ومل يكتفِ  ،خرجنا من دين  إىل دين  

 (.658ص   4ج   العسقالين
ألنه فهم عنهم أن  ؛حيتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ اإلسالم: وقال اخلطايب

فتح الباري لبن ؛ )فقتلهم متأوًل قوهلم ،ينقادوا إىل الدينومل  ،ذلك وقع منهم على سبيل األنفة
 (.658ص   4ج   حجر العسقالين

أنكر النيب : قال اخلطايب ،مرتني ((اللهم إين أبرأ إليك ِما صنع خالد): )صلى اهلل عليه وسلمقوله 
 :اد من قوهلمالتثبت ِف أمرهم قبل أن يعلم املر  كَ رْ وت َ  على خالد  العجلةَ صلى اهلل عليه وسلم 

 (.655ص   4ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين؛ )صبأنا



 

 هلل بن عمر بن الخطابعبدا

 :هلل بن عمرعبدافضائل 
صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل :حدثين ابن عمر رضي اهلل عنهما: ( روى البخاري عن نافع  قال1)

عرضين يوم اخلندق وأنا ابن مخس  مث ،فلم جيزين ،حد  وهو ابن أربع عشرة سنةً عرضه يوم أُ  وسلم
 (.2668: البخاري: حديث؛ )عشرة سنًة فأجازين

، وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أيب طالب، اخلندق هلل بن عمرعبداكانت أول مشاركة ِف اْلهاد ل
 (.296ص   9ج   أسد الغابة لبن األثري؛ )وشهد الريموك وفتح مصر وإفريقية

صلى اهلل عليه  كان الرجل ِف حياة النيب: رضي اهلل عنهما قال( روى البخاري عن ابن عمر 2)
 يت أن أرى رؤيا أقصها على النيبفتمنَّ  ،صلى اهلل عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النيب وسلم

صلى اهلل  وكنت أنام ِف املسجد على عهد النيب ،ا أعزبوكنت غالًما شابًّ  ،صلى اهلل عليه وسلم
 ،فإذا هي مطوية كطي البئر ،كني أخذاين فذهبا يب إىل الناراملنام كأن ملَ  ِف فرأيتُ  ،عليه وسلم

أعوذ  ،أعوذ باهلل من النار :فجعلت أقول ،وإذا فيها ناس قد عرفتهم ،وإذا هلا قرنان كقرين البئر
ها حفصة تْ صَّ فقَ  ،فقصصتها على حفصة ،لن تراع :فقال يل ،فلقيهما ملك آخر ،باهلل من النار

 قال سامل ((،لو كان يصلي بالليل ،هللعبداعم الرجل نِ )): فقال ،صلى اهلل عليه وسلم على النيب
 (.9498 البخاري: حديث؛ )هلل ل ينام من الليل إل قلياًل عبدافكان : هلل بن عمر(عبداابن )
لو تركنا )): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: ( روى أبو داود عن نافع  عن ابن عمر قال9)

صحيح (؛ )صحيح )حديث ؛فلم يدخل منه ابن عمر حَّت مات: قال نافع، ((الباب للنساء هذا
 (.898أيب داود لأللباين حديث 

مكث ستني ، هلل بن عمرعبدا، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت: ( قال اإلمام مالك8)
 (.221ص   9ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )سنة يفيت الناس

الطبقات الكربى ؛ )ابن عمر :لنفسه عن الدنيا شباب قريش   كُ أملَ : هلل بن مسعوداعبد( قال 5)
 (.188ص   8ج   لبن سعد

 ؛هلل بن عمراعبدَ إل  ،إل قد مالت به الدنيا أو مال هبا اما رأيت أحدً : هللعبدا( قال جابر بن 6)
 (.288ص   1ج   حلية األولياء أليب نعيم األصفهاين)
 9ج   سري أعالم النبالء للذهيب؛ )ألزم لألمر األول من ابن عمر اما رأيت أحدً  :( قالت عائشة4)

 (.211ص  



 

لشهدت  ،ا لرجل من أهل العلم أنه من أهل اْلنةلو كنت شاهدً : ( قال سعيد بن املسيب8)
 (.566ص   1ج   صفة الصفوة لبن اْلوزي؛ )هلل بن عمرعبدال
 1ج   صفة الصفوة لبن اْلوزي؛ )من ابن عمر أورعَ  ما رأيت رجاًل : ( قال طاوس بن كيسان8)

 (.566ص  
سري ؛ )هذه األمة كان ابن عمر خريَ : ابن علي بن أيب طالب() ابن احلنفية ( قال حممد11)

 (.212ص   9ج   أعالم النبالء للذهيب
فإنه أقام بعد رسول اهلل  ؛هلل بن عمرعبدال يعدل برأي : ( قال حممد بن شهاب الزهري11)

عليه شيء من أمره ول من أمر أصحابه رضي اهلل  فلم خيفَ ، ستني سنة صلى اهلل عليه وسلم
 (.6ص   8ج   البداية والنهاية لبن كثري؛ )عنهم



 

 هلل بن عمر بن الخطابعبداشبهات حول 

 :الشبهة األولى
 .ى ذلكهلل بن عمر رفض مبايعة علي بن أيب طالب بعدما أمجع الناس علعبداإن : قال الطاعنون

 الرد على هذه الشبهة:
 .وهم مطالبون بصحة النقل إلثبات ذلك ،وهذه دعوى جمردة عن الدليل، هذا كذب وافرتاء أوًل:
ل يعرف بينهم تنازع ِف  ،صلى اهلل عليه وسلم إن بيعة علي كانت باتفاق أصحاب النيب ثانًيا:
وِمن ل ، ن أعيان الصحابة وكبارهموقد كان ابن عمر م ،وكانوا يرون أنه أوىل الناس بذلك ،ذلك

 .ونقلته املصادر، لنتشر ذلك بني الناسا ولو كان خمالفً ، يغفل له رأي
ث بعض فرتيَّ  ،بسبب مقتل عثمان ،أن بيعة علي كانت ِف وقت فتنة وتفرق بني الناس ثالثًا:

 . يبايع الناسل نبايع حَّت: وقالوا ،ِف البيعة − وابن عمر ومنهم سعد بن أيب وقاص −الصحابة 
مث إهنما بايعا بعد ذلك ، كان هذا التوقف من سعد وابن عمر ِف البيعة لعلي ِف بداية األمر رابًعا:

فإهنما لو بايعا  ؛وهذا من متام فقههما، فقد كان هذا شرطهما ؛بعدما اجتمع الناس على عليي 
 ا.عظيمً  الناس افرتاقً ولتفرق ا، لتبعهما ِف بيعتهما خلق كثري ،وبايع الناس غريه اعليًّ 

فقد روى الذهيب عن ابن  ؛هلل بن عمر ِف البيعةعبداجاءت روايات صحيحة تؤكد دخول  خامًسا:
فقد  ؛رْ فسِ ، إنك رجل مطاع ِف أهل الشام ،لرمحنعبدايا أبا : فقال، علي   إيلَّ  بعث: أنه قال عمر

إل ، وصحبيت إياه عليه وسلم صلى اهلل وقرابيت من رسول اهلل، أذكرك اهلل: فقلت، أمرتك عليهم
إنه قد : فقيل له، إىل مكة فخرجت لياًل ، فأىب، فاستعنت عليه حبفصة، فأىب علي، ما أعفيتين

فيخطم بعريه ، مكان َتفيف التمر() فجعل الرجل يأيت املربد، فبعث ِف أثري، خرج إىل الشام
سري ) ؛فسكن، إمنا خرج إىل مكة ،إنه مل خيرج إىل الشام: فأرسلت حفصة: قال، بعمامته ليدركين

 (.228ص   9ج   أعالم النبالء للذهيب
إذ كيف يوليه علي بن أيب طالب وهو  ؛ودخوله ِف الطاعة، وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمر

 (.818: 822ص   شبهات طال اْلدل حوهلا) ؛مل يبايع
 



 

 :الشبهة الثانية
أبو بكر  صلى اهلل عليه وسلم ل الناس بعد النيبأفض: هلل بن عمر يقولعبداقال الطاعنون "كان 

ويعين هذا أن ابن : مث قال الطاعنون ،"والناس بعد ذلك سواسية ،مث ل تفاضل ،مث عمر مث عثمان
 .من سوقة الناس كأي شخص ليس له فضل اعمر جعل اإلمام عليًّ 

 الرد على هذه الشبهة:
 :الرد من عدة وجوه

مث  ،مث عمر ،أبو بكر :صلى اهلل عليه وسلم أفضل الناس بعد النيب: "هلل بن عمرعبداقول  أوًل:
 .صحيح وثابت عن ابن عمر، مث ل تفاضل" ،عثمان

ل  صلى اهلل عليه وسلم كنا ِف زمن النيب) :قال، ن ابن عمر رضي اهلل عنهماعروى البخاري 
ل نفاضل   عليه وسلمصلى اهلل مث نرتك أصحاب النيب، مث عثمان، مث عمر، نعدل بأيب بكر  أحًدا

 (.9684: البخاري: حديث(؛ )بينهم
أفضل أمة ) :حي صلى اهلل عليه وسلم كنا نقول ورسول اهلل: روى أبو داود عن ابن عمر قال

 )حديث ؛(رضي اهلل عنهم أمجعني، مث عثمان، مث عمر، أبو بكر   :بعده صلى اهلل عليه وسلم النيب
 (.9841: ثصحيح أيب داود لأللباين حدي(؛ )صحيح

من  صلى اهلل عليه وسلم بني الصحابة ِف عهد النيب اهلل بن عمر حيكي ما كان سائدً عبدا ثانًيا:
ومل يكن ابن عمر يعرب عن رأيه ، املفاضلة بني الصحابة على َنو ما هو مذكور ِف هذين احلديثني

وإمنا يرد ، حدهوالطعن ِف صحة هذا القول ل يرد على ابن عمر و ، وهو صادق ِف خربه، اخلاص
 .على عامة الصحابة

ومل تثبت  ،ابن عمر افهذه الزيادة مل يقله، والناس بعد ذلك سواسية(كذب وافرتاء) :قوهلم ثالثًا:
 .عنه ِف شيء من طرق هذا احلديث

كأي شخص ليس له ،  من سوقة الناس ا"يعين هذا أن ابن عمر جعل اإلمام عليًّ : قوهلم رابًعا:
، واعتقاد املساواة شيء آخر، فرتك املفاضلة شيء ؛ومردود على أصحابههذا فهم سقيم ، فضل

ل أنه كان يعتقد تساوي ، بعد أولئك الثالثة والثابت عن ابن عمر هو ترك املفاضلة بني الصحابة
ول حيتمله لفظ ابن عمر بأي وجه من ، هلل بن عمرعبدافإن هذا مل يقل ، الباقني ِف الفضل

ى هؤلء الطاعنني أن ابن عمر يعتقد تساوي علي بن أيب طالب ِف ناهيك عن دعو  ،الوجوه
الذي ل يقول ، فإن هذا من أبطل الباطل، ل فضل له ول صحبة، الفضل مع أي شخص عامي



 

الذي كان يعرف لعلي بن أيب ، فكيف بالصحايب اْلليل ابن عمر، اوفهمً  ابه أقل الناس علمً 
 !؟اهلل عليه وسلم صلى طالب فضله وقدره بني أصحاب النيب

أيب بكر وعمر ) استقر أمر أهل السنة على تفضيل علي بن أيب طالب بعد اخللفاء الثالثة خامًسا:
 (.829: 826ص   شبهات طال حوهلا اْلدل) ؛ارضي اهلل عنهم مجيعً  وعثمان(

د على أن اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد واألمراء واألجنا: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ص   9ج   جمموع فتاوى ابن تيمية؛ )مث علي رضي اهلل عنهم ،أبو بكر  مث عمر؛ مث عثمان: يقولوا
816.) 

كرتتيبهم ،  ترتيب اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أمجعني ِف الفضل: ويقول ابن أيب العز احلنفي
 (.885ص   1ج   شرح العقيدة الطحاوية لبن أيب العز احلنفي) ؛ِف اخلالفة

 



 

 حفصة بنت عمر بن الخطاب: أم المؤمنين

 :فضائل أم المؤمنين حفصة بنت عمر
أن : حيدث، هلل بن عمر رضي اهلل عنهماعبداأنه مسع ، هللعبداعن سامل بن  ( روى البخاري1)

مات عنها زوجها( من خنيس بن حذافة ) حني تأيت حفصة بنت عمر عمر بن اخلطاب
قال ، توِف باملدينة، قد شهد بدرًا صلى اهلل عليه وسلم اهللوكان من أصحاب رسول ، السهمي

إن شئت أنكحتك حفصة بنت : فقلت، فعرضت عليه حفصة، فلقيت عثمان بن عفان: عمر
: قال عمر، قد بدا يل أل أتزوج يومي هذا: فقال، فلبثت ليايل، سأنظر ِف أمري: قال، عمر

 إيلَّ  فصمت أبو بكر  فلم يرجع، عمر إن شئت أنكحتك حفصة بنت: فقلت، فلقيت أبا بكر  
صلى  خطبها رسول اهلل مث ،فلبثت ليايل، ( مين على عثماناأشد غضبً ) فكنت عليه أوجد، شيًئا

حني  غضبت( عليَّ ) لعلك وجدت: فلقيين أبو بكر  فقال ،(فأنكحتها إياه ،اهلل عليه وسلم
عين أن أرجع إليك فيما فإنه مل ين: قال، نعم: عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت

فلم أكن ألفشي سر ، قد ذكرها صلى اهلل عليه وسلم إل أين قد علمت أن رسول اهلل، عرضت
 (.8115: البخاري: حديث؛ )ولو تركها لقبلتها، صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

ج   هيبسري أعالم النبالء للذ؛ )تزوج النيب حفصة ودخل هبا ِف شهر شعبان سنة ثالث  من اهلجرة
 (.2291ص   2
مث ، طلق حفصة صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل) :( روى أبو داود عن عمر بن اخلطاب2)

 (.1888: صحيح أيب داود لأللباين حديث(؛ )حديث صحيح) ؛(راجعها
، طلق حفصة صلى اهلل عليه وسلم أن النيب: "رضي اهلل عنه عن أنس بن مالك   ( روى احلاكم9)

وهي ، وهي صوامة قوامة، طلقت حفصة، يا حممد)): فقال، ليه الصالة والسالمفأتاه جربيل ع
 (.8951: صحيح اْلامع لأللباين حديث(؛ )حديث حسن) ؛"((فراجعها، زوجتك ِف اْلنة



 

 حفصة بنت عمر: أم المؤمنين شبهات حول

 :الشبهة األولى
 ؛صلى اهلل عليه وسلم كانت حفصة بنت عمر بن اخلطاب سيئة اخللق مع النيب: قال الطاعنون
 .ولذلك طلقها

 الرد على هذه الشبهة:
صلى  ولكن اهلل تعاىل أمر النيب، قد طلق حفصة بنت عمر صلى اهلل عليه وسلم نعم ثبت أن النيب

 .حفصة وهذه من مناقب أم املؤمنني، ِبراجعتها اهلل عليه وسلم
مث ، طلق حفصة  عليه وسلمصلى اهلل أن رسول اهلل) :( روى أبو داود عن عمر بن اخلطاب1)

 (.1888: صحيح أيب داود لأللباين حديث(؛ )حديث صحيح) ؛(راجعها
، طلق حفصة صلى اهلل عليه وسلم أن النيب: "رضي اهلل عنه عن أنس بن مالك   ( روى احلاكم2)

وهي ، وهي صوامة قوامة، طلقت حفصة، يا حممد)): فقال، فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم
 (.8951: صحيح اْلامع لأللباين حديث(؛ )حديث حسن) ؛"((فراجعها، ِف اْلنةزوجتك 

 
 :الشبهة الثانية
وذلك ، "كانت حفصة بنت عمر سيئة اخللق مع صفية بنت حيي بن أخطب: قال الطاعنون

، بنت يهودي: قالت أن حفصة بلغ صفيةَ : قال، بدليل ما رواه الرتمذي عن أنس بن مالك  
: ؟ فقالت((ما يبكيك)) :فقال، وهي تبكي صلى اهلل عليه وسلم لنيبفدخل عليها ا، فبكت

وإن ، وإنك لبنة نيب)) :صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب، إين بنت يهودي: قالت يل حفصة
 )حديث ؛((اتقي اهلل يا حفصة)) :مث قال ،((تفخر عليك؟ ففيمَ ، وإنك لتحت نيب، عمك لنيب

 (.9155: ين حديثصحيح سنن الرتمذي لأللبا(؛ )صحيح
 الرد على هذه الشبهة:

 :الرد من عدة وجوه
 .هذا احلديث من مناقب أم املؤمنني صفية بنت حيي أوًل:
 .وهذا أمر طبيعي حيدث بني زوجات الرجل الواحد، قول حفصة إمنا صدر منها نتيجة الغرية ثانًيا:
، وتابت منه، على هذا القول رضي اهلل عنها قد عاتب حفصة صلى اهلل عليه وسلم النيب ثالثًا:

 .بعد ذلك رضي اهلل عنها بدليل أنه مل يتكرر منها هذا القول لصفية



 

 حذيفة بن اليمان

 :فضائل حذيفة بن اليمان
ما منعين أن أشهد بدرًا إل أين خرجت أنا وأيب : قال، ( روى مسلم عن حذيفة بن اليمان1)

، ما نريد إل املدينة، ما نريده: فقلنا، يدون حممًداإنكم تر : قالوا، فأخذنا كفار قريش  : قال، حسيل
صلى اهلل عليه  فأتينا رسول اهلل، ول نقاتل معه، فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننصرفن إىل املدينة

 ،سلمم) ؛((ونستعني اهلل عليهم، ي هلم بعهدهمفِ نَ ، انصرفا)) :فقال، فأخربناه اخلرب، وسلم
 (.1484: حديث

: فقال، فأتى املسجد فصلى ركعتني، ماإىل الش ذهب علقمة: قال، اري عن إبراهيم( روى البخ2)
أليس : "من أهل الكوفة؟ قال: ِمن أنت؟ قال: فقال، فقعد إىل أيب الدرداء، اللهم ارزقين جليًسا

: حديث: البخاري) ؛يعين حذيفة بن اليمان - فيكم صاحب السر الذي كان ل يعلمه غريه
6248.) 

كان حذيفة صاحب السر الذي ل يعلمه غريه حَّت : رمحه اهلل() م ابن حجر العسقالينقال اإلما
 (.81ص   19ج   فتح الباري لبن حجر العسقالين؛ )خص ِبعرفة أمساء املنافقني

كان الناس يسألون : أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول :( روى الشيخان عن أيب إدريس اخلولين9)
يا  :فقلت، خمافة أن يدركين ؛وكنت أسأله عن الشر، عن اخلري ه وسلمصلى اهلل علي رسول اهلل
 :فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، إنا كنا ِف جاهلية  وشر ،رسول اهلل

 :وما دخنه؟ قال: قلت ،((وفيه دخن، نعم)) :وهل بعد ذلك الشر من خري ؟ قال: قلت ((نعم))
، نعم)) :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قلت ،((تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغري هديي))

 :هم لنا؟ فقالفْ صِ ، يا رسول اهلل: قلت ،((من أجاهبم إليها قذفوه فيها، دعاة إىل أبواب جهنم
تلزم مجاعة : فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: قلت ،((ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا))

ولو أن ، فاعتزل تلك الفرق كلها)) فإن مل يكن هلم مجاعة ول إمام؟ قال: قلت، املسلمني وإمامهم
مسلم: / 9616: البخاري: حديث(؛ )(حَّت يدركك املوت وأنت على ذلك، بأصل شجرة   ضَّ تعَ 

 (.1884: حديث
، أو ساقه، بعضلة ساقي صلى اهلل عليه وسلم أخذ رسول اهلل: ( روى الرتمذي عن حذيفة قال8)

حديث ) ؛((فإن أبيت فال حق لإلزار ِف الكعبني، فإن أبيت فأسفل، موضع اإلزار هذا)) :فقال
 (.1854: صحيح الرتمذي لأللباين حديث(؛ )صحيح



 

كان أعلم الناس : "عن حذيفة فقال رضي اهلل عنه سئل علي: ( روى احلاكم عن قيس  قال5)
 (.5691: حديث 828ص   9ج   مستدرك احلاكم؛ )"باملنافقني
، ِف املنافقني صلى اهلل عليه وسلم حذيفة صاحب سر رسول اهلل: رمحه اهلل() مام ابن األثريقال اإل

: وسأله عمر بن اخلطاب، صلى اهلل عليه وسلم أعلمه هبم رسول اهلل، مل يعلمهم أحد إل حذيفة
،  هفعزل: قال حذيفة، ل أذكره: من هو؟ قال: قال، نعم واحد: أِف عمايل أحد من املنافقني؟ قال

فإن حضر الصالة عليه صلى عليه ، وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة، عليه لَّ كأمنا دُ 
 (.592ص   1ج   أسد الغابة لبن األثري؛ )وإن مل حيضر حذيفة الصالة عليه مل حيضر عمر، عمر



 

 شبهة حول حذيفة بن اليمان

وقد ، باهلل تعاىل ما قاهلا ء"أقسم حذيفة بن اليمان لعثمان بن عفان على أشيا: قال الطاعنون
دخل ابن مسعود  : قال ودليل ذلك ما رواه ابن أيب شيبة عن النزال بن سربة ،"مسعه الناس يقوهلا

فلما ، ل واهلل ما قلته: قال، بلغين أنك قلت كذا وكذا: فقال عثمان حلذيفة، وحذيفة على عثمان
 ؛إين أشرتي ديين بعضه ببعض  : فقال، سألك فلم تقر له ما مسعتك تقول: هللعبداقال له ، خرج

 (.99421: حديث 961ص   12ج   مصنف ابن أيب شيبة؛ )خمافة أن يذهب كله
 الرد على هذه الشبهة:

 الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
 .أو خاف على نفسه، إذا ظلم، رخص اإلسالم للمسلم أن يوري ِف يينه إىل شيء   أوًل:

 .غري ما نوى مستحلفه أن ينوي املسلم: التورية
، فخاف احلبس، فيجعله رجل يقسم عند القاضي على حق له عليه، كأن يكون املسلم معسرًا
 .يومي هذا: ويقول ِف نفسه، واهلل ما هلذا علي شيء: فيقول، وقد أمر اهلل تعاىل بإنظاره

، ر الكالم يدل عليهظاه، أحدمها قريب: أن يذكر اإلنسان كلمة هلا معنيان: التورية ِف علم البالغة
 صلى اهلل عليه وسلم قول إبراهيم اخلليل :فمن املعاريض، وهو الذي يقصده القائل، بعيد واآلخر

يريد  [88]الصافات:  {ِإينِّ َسِقيمٌ } :وقوله، أن املؤمنني إخوة: يريد ((إهنا أخيت)) :ِف امرأته
 .فال بد من أن يسقم، "سأسقم"؛ ألن من كتب عليه املوت والفناء

 .من تورية   ل خيلو كالم حذيفة بن اليمان ِف قوله لعثمان ثانًيا:
وسنضرب له مثاًل؛ كأن حذيفة ، وإمنا جاء جمماًل ، قول حذيفة مل حيك لنا الكالم فنتأوله ثالثًا:
ومل يشاور أصحابه ِف ، ووضع األمور غري مواضعها، إن عثمان خالف صاحبيه: قال الناس: قال

وقال ، فغلظ القول، فوشى به إىل عثمان رضي اهلل عنه وا   ، إىل غري أهلهودفع املال ، أموره
فحلف حذيفة باهلل تعاىل ما ، هذا وما أشبهه، إين ظامل خائن: ذكر أنك تقول: عثمان حلذيفة

وأراد بيمينه ، آخر اوإمنا قال كالمً ، إن عثمان خائن ظامل: وصدق حذيفة أنه مل يقل، قال ذلك
 (.89: 86ص   تأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة؛ )انإطفاء شدة غضب عثم

شعب ) ؛((إن ِف املعاريض مندوحًة عن الكذب)) :روى البيهقي عن عمران بن حصني  قال رابًعا:
 (.8858: حديث 886ص   6ج   اإليان للبيهقي

 .يستغين هبا املسلم عن الضطرار إىل الكذب ،سعًة وفسحةً : مندوحةً 



 

أن يريد الرجل أن يتكلم : املعاريض: "القاسم بن سالم قال عن أيب عبيد   روى البيهقي خامًسا:
وخيالفه ، فيعارضه بكالم  آخر يوافق ذلك الكالم ِف اللفظ، بالكالم الذي إن صرح به كان كذبًا

: حديث 996ص   11ج   السنن الكربى للبيهقي؛ )فيتوهم السامع أنه أراد ذلك، ِف املعىن
21885.) 

رضي اهلل  - كان حذيفة بن اليمان: رمحه اهلل() إلمام حممد بن أمحد السرخسيقال ا سادًسا:
فكان ، بعض املداراة - رضي اهلل عنه - وكان بينه وبني عثمان، من كبار الصحابة - ماعنه

إين أشرتي ديين بعضه : فقال حذيفة، وحيلف له عليه ،يستعمل معاريض الكالم فيما خيربه به
ويعين ما ، أو كأنه كان حيلف ما قاهلا، معاريض الكالم على سبيل املداراةأستعمل : يعين ،ببعض  

ج   املبسوط للسرخسي؛ )وهذا من باب استعمال املعاريض، أو ِف شهر كذا ،قاهلا ِف هذا املكان
 (.218ص   91

* * * * * 



 

 اختاما 

وأن ينفعين به يوم ، لوجه الكرمي اأن جيعل هذا العمل خالصً ، رب العر  الكرمي، أسأل اهلل العظيم
َفُع َماٌل َوَل بَ ُنوَن } القيامة كما  ،[88، 88]الشعراء:  {ِإلَّ َمْن أََتى اللََّه بَِقْلب  َسِليم   *يَ ْوَم َل يَ ن ْ

 .أسأله سبحانه أن ينفع هبذا العمل طالب العلم
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .والتابعني هلم بإحسان  إىل يوم الدين، وصحبه، آله وعلى، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  
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