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 المقدمة

احلمد هلل والصالة والسالن على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن 
 وااله، وبعد:

فإن كثريا من األلسن املبغضة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما 
سيما أب  الاألطهار، ختوض يف تنقيصه وتنقيص أهل بيته الكرام 

 م.النساء إليه زوجه أم املؤمنني عائشة عليها السال

وتتكاثر هذه الطعوانت واالفرتاءات من أعداء اإلسالم يف اخلارج 
فرقة  على لسان -داخليا–من نصارى ويهود وأمثاهلم، وتكثر أيضا 

تزعم انتماءها لدين اإلسالم ولشرعة نبيه عليه الصالة والسالم، بل 
نقيص أزواجه وتنقيصه وت ،وتتقرب إىل هللا بزعمها ابلنيل من نبيه

 وخمالفة هديه. تكذي  سنته ورد أباديثهوأصحابه، و 
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الفرقة هي الشيعة اإلمامية االثنا عشرية، وهي الفرقة اليت  هوهذ
تستميت لنصرة ابطلها أن تعمل ليل هنار يف نشر الشبه وترويج 

 املفرتايت وبث األبقاد.

 ومفرتايهتم ال هناية هلا وابطلهم ال سقف له.

قيام علي  :نا عليه من ادعائهمومن تلكم املفرتايت واألابطيل، ما وقف
رضي هللا بتطليق أمهات املؤمنني نساء رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم بعد وفاته.

وقد جاء هذا الزعم يف مصادرهم، وعلى ألسنة معاصريهم بكل 
صالفة وجرأة، دون أي خجل أو بياء من هللا ورسوله، ودون أي 

ونشرها  هذه الرتهاتابرتام للعقالء ولعقوهلم اليت أتنف من مساع 
بينهم، فهي إضافة إىل خمالفتها للشرع وألبكامه، خمالفة لبديهيات 

 العقول اليت أانط الشرع هبا فهم نصوصه وأبكامه.
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أردان أن نقف على هذه الفرية، وننسف مبانيها إن كان هلا فلذلك 
مبان، ولنقف بنقاط معينة يف جتلية املوقف الشرعي الصحيح من 

 هذا الباطل.

ه فنسأل هللا تعاىل أن يتقبل عملنا هذا، ويثبتنا يف سبيل نصرة دين
وشرعة نبيه عليها الصالة والسالم، وأن خيذل أعداء اإلسالم يف 

 الداخل واخلارج، وأن يرد كيدهم إىل حنورهم.

وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

 اللجنة العلمية يف دار املنتقى 

 هـ 1440رمضان 
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 أضحوكات

هل فعال طلق علي رضي هللا عنه نساء النيب صلى هللا عليه 
 وسلم؟

فا َذين ُعر لابألضحوكات واهلذاين ال ال شك أن هذا الكالم أشبه
 من يعةالشما يتبجح به رغم كثرة  عن مقاالت الشيعة وعقائدهم،

يه ورد كثري إل االبتكامودعواهم  يف كثري من املسائلللعقل اتباعهم 
 وهم.شأ يبلغواوإن مل  ،وهو ما تعلموه من املعتزلة مما خيالفه

 .عريضة إال خرافةهذا الزعم  ماف

 ألابطيلفإهنم يف كل مسائلهم يطربون عقوهلم جانبا ويسّلمون اب
عقول هؤالء واألكاذي  واملستحيالت واألوهام، وإن عقوال ك

 !ما أبني تفاهتها وسذاجتها الشيعة، تقبل هكذا دالئل،
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نقاش  أن اجلري معهم يف ،كثري من حماوري الشيعة ومناظريهمويعلم  
ما و  ل يف اجلدل واحملاججةليس أكثر من تنزّ  ،مسائلهم وأدلتهم

يف وض ليمة أتىب اخل، وإال فإن الفطر الستقتضيه أبوال املناظرة
 .العقول تبديهيايقدح يف 

 وفاته؟ميكن لرجل أن يطلق نساء رجل آخر بعد فكيف 

 ه؟إن شرطه، فكيف ميكن لوكيل ذلك هكان الرجل نفسه ال ميكنإذا  

  ".أضحوكات"إهنا فهال 
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 أم الشيعة في مصادر السنة

تبهم ان لكللشيعة ال يقيم وز املخالف إن ف م،قدت ماى علء ناوب
ا واثقته عدملو ، لم من باهلا وبال رواهتاملا عُ  ،ونصوصهم ومروايهتم

نسبوها و فوها ، تلقّ وجاداتووثقاهتم، وأن كتبهم جمرد أقاصيص و 
 والتلقي السماعو ضبط الالسري على مناهج الرواية و ألئمتهم من غري 
جيال عن جيل، فضال عن تفرد اجملاهيل يف أسانيد   والتحديث،
  رواايهتم.وانتشار الكذابني يف كتبهم

ة وحتقق قبوهلا يغياب ميزان اجلرح والتعديل الكفيل بتقييم كفة الروامث 
 .أو رفضها

لشيعة إثبات هذه الفرية من كت  أهل ان كامإب هلفكله، وهلذا  
العريض جح التب تبجحي من وا همالسنة ابألسانيد الصحيحة؟!، أليس

أهل ) همخصوم قدرهتم على إلزامب، كل يوم  عوا به رؤوسناالذي صدّ 
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من كت  أهل السنة، وابلسند  (الشيعةم )أي مبقاالهت ،(السنة
 الصحيح أيضا!.

د ذلك من كت  أهل السنة، وبع ذه الفرية وقضية الطالقفليأتوا هب
 كل بادث بديث.ل

وأما رواايهتم وتفاهاهتم وخرافاهتم فال تلزم املسلمني فضال عن عقالء 
، واخلوض فيها ما هو إال تنزال اآلدميني، وهذا أمر مثبت ابألدلة

 وجدال.

   هبذه الفرية من كتب أهل السنة؟إبمكاهنا اإلتيان فهل 
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 طالق المتوفى عنها زوجها

هل ميكن لعاقل على دراية بشيء من أبكام الفقه اإلسالمي، 
لى وتبين ما اتفق الفقهاء ع الفابش اخلطأ، هذا القولالذهاب إىل 
ل امرأته طالق الرج وقوع اتفاق الفقهاء على منع أمل يدر   خمالفته،

 ثر.ال يرتت  عليه أي أ لغوا من القول :بعد وفاته، واعتبار هذا

"، فال شيء عليه، النقطاع  فمن قال لزوجته: "أنت طالق إذا متُّ
 العصمة بعد املوت، فالطالق بينئذ مل يصادف حمال.

 :يف  اْلُمَدوَّنَة  (: "5/363التاج واإلكليل ملختصر خليل" )جاء يف "

 . " انتهىأَْنت  طَال ق  إَذا م تُّ أاََن أَْو أَْنت   :ْغو  لَ 
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: إذا لو قال هلا "(:211/ 10" يف فقه الشافعي )احلاويويف "

ملوت : ألن تعليق الطالق اب، قيلمل تطلق ،فمات ،متُّ فأنت طالق

 . انتهى "توجد فيه الصفة بعد زوال ملكه ابملوت فلذلك مل يقع
: أنت وإذا قال: "(1/576" البن تيمية )الفقهيةاالختيارات ويف "

 . " انتهىطالق مع مويت أو مع موتك فليس هذا بشيء
: أنت طالق مع مويت أو إذا قال: "(6/529" )الروض املربعويف "

كاح يزيله ، فلم يبق ن؛ ألن البينونة بصلت ابملوتبعده فال يقع

 . " انتهىالطالق
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مل، مة احلنبلي: )ولنا، أن العدة انقضت بوضع احلويف املغين البن قدا
فصادفها الطالق ابئنا ومل يقع، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق، 
وقد نص أمحد، يف من قال: أنت طالق مع مويت، أهنا ال تطلق، 

 فهذا أوىل. انتهى(

نه علقه على أل ويف رد احملتار البن عابدين وهو بنفي: )قوله: مل يقع
وقوعه منه، فإن اجلزاء وهو أنت طالق ال ينعقد سببا للطالق ما ينايف 

إال عند وجود الشرط، فال بد من كون الشرط صاحلا له فهو كقوله 
 (.إن مت فأنت طالق، كذا ظهر يل. انتهى

لق اقال لزوجته: أنت طع طالق من و فهذا كالم الفقهاء يف عدم وق
 آخر. يرتت  عليه وقوع الطالق وال شيءفال إذا أان مت، 

ن قبل منه طالق زوجته بعد وفاته إفإذا كان الرجل نفسه، ال ي  
 َشرط ذلك، فكيف ميكن لوكيله إيقاعه!!
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، فال وعزلة سرمدية يف اسرتابة أبدية العقل الشيعي كونلولكن 
 .والتزام الزمه بهالقول  مانع عنده من

 هلم من جنس هذه العقائد واملقاالت؟!وكم 
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 الطالق في غير الزوجية

أي تطليق علي لنساء النيب صلى هللا عليه وسلم،  إن هذا القول
أن يكون  :خمالف لفقه الشيعة أنفسهم، من اشرتاطهم لصحة الطالق

يف الزوجية، أي أن تكون املطلقة زوجة للمطلق بني الطالق، 
 وتعلق ،واملتوىف عنها انقطع بكم الزوجية يف بقها إبمجاع املسلمني

 من األبكام. هبا بق املرياث والعدة وغري ذلك

ال يصح الطالق عندهم يف أن يطلق الرجل امرأة قبل أن كما ف
، اهذا لغو  ويعتربون يتزوجها، أبن يقول هلا: أنت طالق إذا تزوجتك،

لشرط ابالوفاة  بعد عندهم الطالقأيضا ال يصح فلعدم الزوجية، 
 لعدم الزوجية أيضا. املتقدم

ال يقع الطالق عندهم على الرجعية اليت انقضت عدهتا أو وكذلك 
 فهذا يف بق املطلق احلي واملطلقة احلية! لعدم الزوجية، البائنة،
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 ق املتويف!!.   بق املطل  فما ابلك يف 

 .ف شرعهم الذي التزموه ومازالوا يفتون بهمعصومهم قد خالنا هف

ها ية من أصلر أم أن الف ،أم أخطؤوا هم ،أخطأ معصومهمفهل 
 جمرد أضحوكة؟ 
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 الطالق المعلق على شرط أو صفة

 ،أي تطليق علي لنساء النيب صلى هللا عليه وسلم إن هذا القول
خمالف ملذه  الشيعة يف عدم وقوع الطالق املعلق على شرط أو 

 على صفة.

قال احللي يف شرائع اإلسالم: )ويشرتط يف الصيغة، جتريدها عن 
الشرط، والصفة يف قول مشهور، ومل أقف فيه على خمالف منا(. 

[2/10]. 

 ىوالطالق الذي ينسبونه إىل علي رضي هللا عنه هو طالق معلق عل
 ، وإليكم النص:شرط

عن  يف رواية سعد بن عبد هللا األشعري: )مجلسيلل حبار األنواريف 
القائم )عليه السالم( قال: قلت له: اي موالان وابن موالان روي لنا أن 

أمري  ( جعل طالق نسائه إىلرسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم
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إنك قال: "عائشة و املؤمنني علي بىت أنه بعث يوم اجلمل رسوال إىل 
سالم وأهله ابلغش الذي بصل منك وأورديت أدخليت اهلالك على اإل

 ." فإن امتنعت وإال طلقتك ،أوالدك يف موضع اهلالك للجهالة
فأخربان اي موالي عن معىن الطالق الذي فوض بكمه رسول هللا 

 ( إىل أمري املؤمنني )عليه السالم(؟)صلى هللا عليه وآله وسلم

فخصهن  م شأن نساء النيبه السالم: إن هللا تقدس امسه عظّ فقال علي
فقال رسول هللا: اي أاب احلسن إن هذا شرف ابق بشرف األمهات 

ما دمن هلل على طاعة فأيتهن عصت هللا بعدي يف األزواج ابخلروج 
 .عليك فطلقها وأسقطها من شرف أمهات املؤمنني

 [32/267: مجلسيلل حبار األنوار]

على شرط  الطالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد علق ،نفإذ
يف توكيله عليا، وهذا طالق مشروط،  وعدم املعصية اإلطاعة
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والطالق املشروط ال يقع عند الشيعة، وبال خمالف كما قال 
 حمققهم احللي.

قرر فهذا أمر م ،داع لإلطالة يف نقل النصوص القاضية بذلكوال 
 ، ولكن هللا تعاىل أعماهم عن التدقيق يف هذه الفريةعندهم مشهور

 هبهم.وكوهنا ختالف مذ بني اختالقها،

ة ير أم أن الف ،أم أخطؤوا هم ،أخطأ معصومهمفهل جديد: ومن 
 ها جمرد أضحوكة؟ من أصل
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 ؟طالقلأم تهديد باطالق 

ؤمنني هدد أم املقد  رضي هللا عنه أن عليا الرواايت الشيعيةمفاد 
مقى ولذلك نسأل هؤالء احلابلطالق ومل يوقعه،  عليها السالم عائشة

 واقعا يقالتطل هذا ما دليلكم على وقوع ،هذه الرتهات الذين يرددون
 ؟!من كتبكم أنتم

 :ليس أكثر التهديد اليت تفيد رواايتالوهاكم 

 :رواية طويلة جاء فيها الصدوقأورد  -1
عد؟ بك اي س نظر إيل موالان أبو حممد )عليه السالم( فقال: ما جاء)

 .فقلت: شوقين أمحد بن إسحاق على لقاء موالان
 قال: واملسائل اليت أردت أن تسأله عنها؟
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 .قلت: على باهلا اي موالي
دا فقال يل الغالم: سل عما ب، وأومأ إىل الغالم، قال: فسل قرة عيين

 .لك منها
 فقلت له: موالان وابن موالان، إان روينا عنكم: أن رسول هللا )صلى
هللا عليه وآله( جعل طالق نسائه بيد أمري املؤمنني )عليه السالم( 
بىت أرسل يوم اجلمل إىل عائشة: أنك قد أرهجت على اإلسالم 
وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك بياض اهلالك جبهلك، فإن كففت 

 .عين غربك وإال طلقتك
 .ونساء رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( قد كان طالقهن وفاته

 ما الطالق؟ قال:
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 .قلت: ختلية السبيل
قد  ،قال: فإذا كان طالقهن وفاة رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(

 ليت هلن السبيل فلم ال حيل هلن األزواج؟خُ 

 .قلت: ألن هللا تبارك وتعاىل برم األزواج عليهن
 قال: كيف وقد خلى املوت سبيلهن؟

سول ر  بن موالي عن معىن الطالق الذي فوض قلت: فأخربين اي

 .هللا )صلى هللا عليه وآله( بكمه إىل أمري املؤمنني )عليه السالم(
قال: إن هللا تقدس امسه عظم شأن نساء النيب )صلى هللا عليه وآله( 

 .فخصهن بشرف األمهات
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فقال رسول هللا: اي أاب احلسن إن هذا الشرف ابق هلن ما دمن هلل 
أطلق هلا ليك ففأيتهن عصت هللا بعدي ابخلروج ععلى الطاعة، 

( ]كمال الدين يف األزواج، وأسقطها من شرف أمومة املؤمنني
 [458ومتام النعمة ص 

اجمللسي يف البحار: عن األصبغ بن نباتة قال: بعث علي  كرذ  -2
م رجعي وإال تكلمت بكالا))عليه السالم( يوم اجلمل إىل عائشة: 

 .(تربين من هللا ورسوله

قل هلا: إىل فالنة ف اذه السالم( للحسن: وقال أمري املؤمنني )عليه 
مل ترحلي  لئنوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة، )قال لك أمري املؤمنني: 

 .(الساعة ألبعثن إليك مبا تعلمني

فلما أخربها احلسن مبا قال أمري املؤمنني )عليه السالم( قامت مث 

 !قالت: خلوين
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م خ بين هاشفقالت هلا امرأة من املهالبة: أاتك ابن عباس شي
 وباورتيه، وخرج من عندك مغضباً، وأاتك غالم فأقلعت؟

قالت: إن هذا الغالم ابن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( فمن أراد 
أن ينظر إىل مقليت رسول هللا فلينظر إىل هذا الغالم، وقد بعث إيل 

 .مبا علمت
قالت: فأسألك حبق رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( عليك إال 

 .خربتينا ابلذي بعث إليكأ
قالت: إن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( جعل طالق نسائه بيد 

 2ضاح ج (. ]اإليا يف الدنيا ابنت منه يف اآلخرةفمن طلقهعلي، 
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، حبار األنوار 397ص 1، مناق  آل أيب طال  ج 80ـ  79ص

 [.139ص  2، مواقف الشيعة ج 75ص  83ج 
: إبسناده عن سامل بن أيب اجلعد، قالعن إبراهيم بن احلسني،  -3

بعث علي )عليه السالم( إىل عائشة بعد أن انقضى أمر اجلمل وهي 
ابلبصرة، أن ارجعي إىل بيتك، فأبت، مث أرسل إليها اثنية، فأبت، 

نك لرتجعن أو ألتكلم بكلمة يربأ هللا هبا ممث أرسل إليها اثلثة: 

 .ورسوله

 .فقالت: أربلوين أربلوين
ممن كان عندها من النساء: اي أم املؤمنني ما هذا ، ا امرأفقالت هل

الذي ذعرك من وعيد علي )عليه السالم( إايك. قالت: إن النيب 
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ه بيده. على أهله، وجعل طالق نسائ)صلى هللا عليه وآله( استخلفه 

 [.210ص  1]شرح األخبار للقاضي النعمان املغريب ج 
م( يب جعفر الباقر )عليه السالروى عمر بن مشر، عن جابر عن أ -4

يف بديث طويل: وفيه أن أمري املؤمنني قال بني بويع لعثمان عندما 

 .بضرت عمر الوفاة

 .أيها النفر اخلمسة ،قال: فأانشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو
أفيكم أبد ورث رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(، وصارت تركته إليه 

 من بعده غريي؟

 .، القالوا: اللهم
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قال: فأانشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو أيها النفر اخلمسة، أفيكم 
أبد استخلفه رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( على أهله، وجعل 

 طالق نسائه بيده، غريي؟

 2شرح األخبار للقاضي النعمان املغريب ج. ]قالوا: اللهم، ال
ص  31، حبار األنوار ج 199ص  1، االبتجاج ج 190ص

334.] 
 لطالقاب فإن مفاد الرواايت هو التهديديرى القارئ الكرمي،  وكما

 ليله؟!د؟ ومن أين اخرتعوا ، فمن أين جاء اجلازمون بههال إيقاع

وشدة  ،من توايل اجلازمني بهعجبنا،  بعد ذلك سينقضيوهل 
 نفاذه؟وكثرة تصرحيهم ب ،هيقينهم بوقوع

 ال يكون هلذا اجلزم والشدة واليقني والكثرة ي دليل!مث 



29 
  

 !كل هذه األمنةومع  

 هذا هبتان عجيب!سبحانك 
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 أم هو طالق خاص المعروف الطالق هوهل 

نه، ع ر للطالق، خالف املتعارفإن الرواايت الشيعية تفيد معىن آخ
 تة.الصدئة وعقوهلم املتهاف كت  الشيعةيوافق   خاصهو طالق ف

 فأيتهن عصت هللا)  ..... كما قالت الرواية املتقدمة بنصها: ف
رف وأسقطها من شبعدي ابخلروج عليك فأطلق هلا يف األزواج، 

 أمومة املؤمنني(.

خراجها إ، و أن تكون أما للمؤمنني شرفمبعىن برماهنا من  طالقلاف
اص ال معىن خ ذاالنيب )صلى هللا عليه وآله(، وه عن بكم زوجات

عدة وال فال مينع ال يوافق املعىن الشرعي واللغوي لكلمة "الطالق"،
 توهذا من عجائ  الشيعة وروااي ،!املرياث وال النفقة والسكىن

 املقدسة!!. معصوميهم
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اليومية: أبن  هتماملهاتر اليت بقيت  قيمةال عنبعد هذا  أن تسألولك 
 !عليه وسلمعليا طلق نساء النيب صلى هللا 
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ليه وسلم هل يحق لرسول هللا صلى هللا ع

 تطليق نسائه عند الشيعة

ْن أَْزَوج قال تعاىل: )الَّ حيَ لُّ َلَك النّ َساُء م ن بـَْعُد َواَل أَن تـََبدََّل هب  نَّ م  
 َشْىء َوَلْو أَْعَجَبَك ُبْسنُـُهنَّ إ الَّ َما َمَلَكْت ميَ يُنَك وََكاَن هللاُ َعَلى ُكلّ  

 [52رَّق يباً( ]األبزاب:

ريه "األمثل تفسقال انصر مكارم الشريازي يف تفسري هذه اآلية يف 
يف كتاب هللا املنزل": )الظاهر من تعبري )من بعد( أّن الزواج حمّرم 
عليك بعد هذا، وبناًء على هذا فإّن )بعد( إّما أن تعين )بعد( 
الزمانية، أي ال تّتخذ زوجة بعد هذا الزمان، أو أّن املراد أّنك بعد 

بيتك،  أن خرّيت أزواجك بني البقاء معك واحلياة بياة بسيطة يف
وبني فراقهّن، وقد رّجحن البقاء معك عن رغبة منهّن، فال ينبغي أن 

 .تتزّوج بعدهّن ابمرأة اُخرى
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 .وكذلك ال ميكنك أن تطّلق بعضهّن وختتار مكاهنّن زوجات ا خر

 ( .وبتعبري آخر: ال تزد يف عددهّن، وال تبّدل املوجود منهنّ 

أكثر  دينا شيءمث ختم البحث بقوله: )وعلى كّل بال، فليس ل
لّ زواج فإّن كإطمئناانً ووضوباً من ظاهر اآلية نفسها، وطبقاً لذلك 
ول هذه بعد نز  جديد، أو تبديل زوجات قد ح ّرم على الّنيب )ص(

 اآلية، وكان هلذا احلكم مصاحل ومنافع هاّمة أشران إليها فيما سبق(.

أي  وسلم وكذلك فأي زواج جديد لرسول هللا صلى هللا عليه
طليق إلحدى زوجاته، فهو ممنوع عليه بنص اآلية، وهذا القول ت

هو قول مجاهري مفسري الشيعة، وكذلك هو رأي احملققني من 
أهل السنة، وهو الراجح يف عدم جواز تطليق رسول هللا صلى 
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هللا عليه وسلم ألي أحد من زوجاته. ]راجع تفسري القرطيب 
 ي[وتفسري ابن عاشور والتفسري املنري للزحيل

فإذا كان القرآن مينع النيب صلى هللا عليه وسلم من التطليق، 
 فكيف جيوز لوكيله علي خمالفة القرآن.

 أم أن لعلي ما ليس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

  

 

 

 



35 
  

 الخاتمة

نكون قد انتهينا من تفنيد هذه الفرية اليت خيجل العاقل عن وهبذا 
 يدعي أنه عاقل مسلم!فضال عمن ، بكايتها

 :علم القارئ الكرمي بعد هذا التجوال السريعوقد 

 .هتديدجمرد أن الطالق ليس اثبتا وإمنا هو  -

وأنه طالق من نوع خاص، من نوع املفاهيم العجيبة اليت يف كت   -
 وأباديث معصوميهم. الشيعة

وأن الطالق املذكور املهدد به، إمنا هو طالق القى حمال غري صاحل  -
 غري حمل الزوجية.إليقاعه، فهو طالق يف 

 .اهب بصيغة التعليق اليت مينع اإلمامية الطالقته جاءت وأن صيغ -
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لنيب صلى هللا عليه وسلم ألزواجه بعد آية وأن بكم تطليق ا -
األبزاب، مينعه الشيعة يف تفاسريهم، ويعتقدون أن اآلية حمكمة غري 

 منسوخة.

كت  الشيعة، وهي   هوومصدرها  وأن أصل مناقشة هذه الفرية -
ايهتا مفرت  خوضو ل العقالء لنقاش مضامينها الكت  اليت يتنزّ 

   هو دبض هذه الفرية بىتيلكتهذا ا يفوأكاذيبها، وأن غرضنا 
متفق عليه خمالفتها للإثبات صحتها و تفنيد يف كت  أصحاهبا، و 

 م.ضحالة عقوهلو انءة كتبهم د بينهم، رغم

 . يالكت أول مبابثأشران يف  " كماأضحوكاتاملسألة جمرد "وأن 

وعلى  ،األمني هنبي لىعالصالة والسالم ، و هلل رب العاملنيواحلمد 
 آله وأصحابه أمجعني.

  العلمية يف دار املنتقىاللجنة 
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