
 
 
 
 



 
ش  أشالال    علىعلى  والس  والسالال    والص  والصالال    العاملني،العاملني،  ربرب  هللهلل  احلمداحلمد   آلهآله  وعلىوعلى  حممدحممد  سنداسالالندا  ،،امل سلنيامل سالاللني  أ

   ..هبديههبديه  اهتدىاهتدى  ومنومن  وصحبهوصحبه
 ،مسمومة همحلوم  هللا  جعل أن جناهبم وح مة العلم أهل فضل عظنم من فإن :بعد أما
 عظنم، أم ه ب اء منه هم مبا فنهم الوقنعة ألن معلومة؛ منتقصنهم أستار هتك يف ته سبحانهوعاد

 العلم  لنش منهم هللا اختاره من على واالخت ق ،وخنم م تع واالفرتاء ابلزور ألع اضهم والتناول
 إذ ؛ك مي  وصف سبقهم ملن االستغفار من املتبعني قول به هللا مدح مبا واالقتداء ،ذمنم خلق
و ان ن ا ل ن ا اغ ف     ر بال ن ا يال ق ول ون   بال ع د ه م   م ن   ج اء وا }و ال ذ ين   :كتابه  يف علنهم امثنن   قال  ال ذ ين   و ِل  خ 

ِل  مي ان   س بال ق وا   نم { ر ء و    إ ن ك   ر بال ن ا آم ن وا ل ل ذ ين   غ     قال ل وب ن ا يف   َت  ع ل   و ال   اب    .(1)[10 ]احلش : ر ح 
 روية، أو تثبت دون ونش ها العلماء، إىل اِلساء  تلقف الناس لبعض حيلو فقد هذا ومع

 ال ذ ين   أ يال ه ا }ي   سبحانه: فقال فنه؛ الوقوع من املؤمنني تعاىل هللا حذر فنما يقعون هبذا وهم
ق   ج اء ك م   إ ن   آم ن وا نب وا أ ن   فال تال بال نال ن وا ب نال ب إ   ف اس  د م ني { فال ع ل ت م   م ا ع ل ى فال ت ص ب ح وا ِب  ه ال ة   قال و م ا ت ص   ا 

 .[6 ]احلج ات:
 هتاماتاال من ملةل   درهبم على سار نوم   ال وافض بعض   دتصن   األخري  اآلونة يف انتش  قدف
 أمري من ينتقص كان  هأن منها:و  ،هللا رمحه تنمنة ابن اِلس   شنخ إىل هتوج    اليت الباطلة
 فنه. ويطعن عنه هللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني
 اِلس   شنخ ت مجة يف حج  ابن احلافظ أورده ما على االفرتاءات ههذ يف اعتمادهم وج ل  

 ،(2)املنزان" "لسان كتابه:  يف ال افضي احللي املطه  البن ت مجتهو  ،الكامنة" "الدرر كتابه  يف
 من ك مه  لبعض ماقتطاعه وأ تنمنة، ابن اِلس   شنخ لك   اخلاطئ همفهم إذاعة عن فض   
 فنه. قنل الذي سناقه
  :حمكمني طريقني من الفرية تلك عن اجلواب تفصيلو 

                                         
 (.29 )ص: املفرتي كذب  تبنني يف عساك  ابن ك    من مقتبس (1)
 (.551 /8) املنزان لسان (2)



 علنه. ؤهوثنا علي املؤمنني أمري يف حق   كتبه  يف تنمنة ابن ق ره ما :األول
 ف يتهم. لرتويج املبطلون علنها اعتمد على ال كائز مناقشة :الثاين

 :عليه ؤهوثنا أمري املؤمنني علي   يف حق  ما قرره ابن تيمية يف كتبه  األوىل: الطريق
 جهة على السنة" "منهاج وكتابه العمو ، جهة على- اِلس   شنخ كتب  يف الناظ 
 التعظنم والتبجنل يف والماعة السنة أهل مذهب نص  ب مشحونة أهنا بص ه خيطئ ال -اخلصوص

 ودونك خصوص ا؛بن أيب طالب  علي املؤمنني وألمري عموم ا، الك ا  للصحابة دحوامل الثناءو 
 ذلك: يف القاطعة اِلس   شنخ نصوص بعض
 وألسنتهم قلوهبم س مة والماعة: السنة أهل أصول "ومن اِلس  : شنخ يقول -

 ج اء وا }و ال ذ ين   تعاىل: قوله يف به هللا وصفهم كما  وسلم، علنه هللا صلى هللا رسول ألصحاب
و ان ن ا ل ن ا اغ ف     ر بال ن ا يال ق ول ون   بال ع د ه م   م ن   ِل  مي ان   س بال ق وا   ال ذ ين   و ِل  خ   ل ل ذ ين      غ   قال ل وب ن ا يف   َت  ع ل   و ال   اب 
نم { ر ء و    إ ن ك   ر بال ن ا آم ن وا  ل  » قوله: يف وسلم علنه هللا صلى النيب وطاعة ،[10 ]احلش : ر ح 

ب وا اب   ت س  ح  ي ؛أ ص  ال ذ  و  ي ف   س  ه   ن  ف  م   أ ن   ل و   ،ب ي د  د ك  ق   أ ح  ف  ث ل   أ ن   د   م  ب ا، أ ح  ر ك   م ا ذ ه   م د   أ د 
م   ه  د  ه   و ل   أ ح  يف   .(2)"(1)«ن ص 
 وصف فهو مؤمن كل  موىل وغريه علي   كون  "وأما املؤمنني: أمري على الثناء يف ويقول -
 موىل النو  فعلي   علي، ممات وبعد مماته، وبعد ،وسلم علنه هللا صلى النيب حنا  يف لعلي اثبت
 أحناء   بعض أولناء بعضهم املؤمنني سائ  وكذلك الناس، على متولن ا النو  ولنس مؤمن، كل

"  .(3)وأمواًت 
 أهل حتبون فما سئل: ملا -خماطباته بعض يف كما- مواربة وبدون ص حية أعلنها إنه بل -
 .(4)"علنه يؤج  واجب، ف ض عندا "حمبتهم بقوله: أجابف البنت؟

                                         
 ملسلم. واللفظ ،عنه هللا رضي ه ي   أيب حديث من (،2540) ومسلم (،3673) البخاري خ جهأ (1)
 (.24 )ص: الواسطنة العقند  (2)
 (.325 /7) النبوية السنة منهاج (3)
 (.487 /4) الفتاوى جمموع (4)



 وامل ئكة هللا لعنة فعلنه أبغضهم "من بقوله: أجاب البنت؟ أهل يبغض فمن سئل: وملا
 .(1)"عدال   وال اص ف   منه هللا يقبل ال ،أمجعني والناس

 ابلقول العداء له ونصب هحسد   ممن هملف   لف   ومن ال وافض يدعنه ما هذا بعد يصح فهل
 املقا ، بنا لطال هذا يف اِلس   شنخ عن نصوص من جاء ما نستقصي ذهبنا ولو والقلم؟!
 ابلعنق. أحاط ما الق د  من ناوحسب املقصود، عن وخل جنا

 :لرتويج فريتهم املبطلون مناقشة الركائز على اعتمد عليها الثاين: الطريق
 إلنها تم  ض   إذا هاأخت   تزيد ال ركنز  كل    واهنة، ركائز أربع على الف ية   هذه وج و   م   دستن  ا
  وهن ا: إال

 .مبهمة ط يق من الف ية ذههل املرتمجني نقل األوىل:
 اِلس  . شنخ على التزوي  الثاننة:
 اخلاطئ. الفهم ط يق نع الف ية تسويق الثالثة:

 سناقه. نم ك  ال بعض اقتطاع ة: ابعال
 يلي: فنما اعلنه ال د وجوه إب از مع ذلك وتفصنل
 :مبهمة طريق من الفرية ذههل املرتمجني نقل األوىل:الركيزة 
 كتابه  يف حج  ابن احلافظ ذك ه ما ت ديد لىع الف ية هذه نش  ميمتزع    من كثري  دأب
 شنخيف  يعين:- فنه الناس "وافرتق :قال حنث ،(2)اِلس   شنخ ت مجة يف الكامنة" "الدرر

                                         
 (.488 /4) السابق امل جع (1)
 ال ابط: هذا يف ك مه  بعض ودونك خطبه، بعض يف إب اهنم عدان ومنهم: (2)

https://www.youtube.com/watch?v=6m6T4eSOLF0  

https://www.youtube.com/watch?v=6m6T4eSOLF0
https://www.youtube.com/watch?v=6m6T4eSOLF0


 كان  إنه :ولقوله ،(1)تقد  ما علي   يف لقوله ؛النفاق إىل ينسبه من ومنهم ...شنع ا -اِلس  
 .(2)للدينة" ال لل ائسة قاتل وإمنا ،لهاين   فلم ام ار   اخل فة   حاول وأنه ،هتوج   حنثما خمذوال  
  :نيوجه من الكالم هذا عن اجلوابو 

 :يتساءل أن املنصف للباحث النفاق"، إىل ينسبه من "ومنهم احلافظ: قول األول: الوجه
 ابن احلافظ أهبمه افلم   ،واِلنصا  ابلعدل نهاعل احلكم لنا لنستّن   ؟!املقولة هذه صاحب من

 اعتباره. وعد  إمهاله على ذلك دل   حج 
 هتوج  ي شنع ا" فنه الناس "وافرتق حج : ابن قول أن   الظن   على يغلب مما الثاين: الوجه

  .العداء اصبه وأ اِلس   شنخ خالف من إىل رئنسة بصفة
 وال تنمنة، ابن اِلس   شنخ مدح نم   التقسنم هذا ضمن   يذك  مل احلافظ أن ذلك: بيان

 ،النفاق أو التبديع أو ابلتكفري -وزور ا اظلم  - رماه من على اقتص  وإمنا شأنه، من رفع من
 خري ا، اِلس   شنخ على أثنوا فنياملنص   األفاضل العلماء من كبري     ش حية   هناك أن املعلو  ومن

  .املخالفني له، حّت  من الصفات ِبمنل ووصفوه
 شنخ ت مجة ضمن- الكامنة" "الدرر يف حج  ابن احلافظ هذك   ما املثال: سبنل وعلى
 تنمنة: ابن ت مجة يف النعم ي الفتح أبو احلافظ شنوخنا شنخ "وقال قال: حنث -اِلس  
 من أدرك ممن فألفنته الدين، تقي اِلس   شنخ اِلما  الشنخ رؤية على -املزي يعين:- حداين
 أو ،هرايت   حامل فهو التفسري يف متكل   إن حفظ ا، واآلاثر السنن   يستوعب وكان حظ ا، العلو 
 حاض  أو ،روايته وذو علمه صاحب فهو احلديث يف ذاك  أو ،هغايت   كمدر   فهو الفقه يف أفّت
  .درايته من أرفع وال ،ذلك يف حنلته من أوسع ي    مل والنحل ابمللل

                                         
 أخطأ علي  : حق يف وقال" (:179 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدرر يف قوله إىل بذلك يشري (1)

 ".األجلني أطول زوجها عنها املتوىف اعتداد منها الكتاب، نص   فنها خالف مث شنئ ا، عش  سبعة يف
 املقالة. هذه ضمن املسألة، تلك مناقشة وسنأيت

 (.181-180 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدرر (2)



 كان  ،نفسه مثل   عننه رأت وال همثل   رآه من عني ت  ومل ،هجنس   أبناء على فن    كل  يف ب ز
 ربع من ي تعون ،النمري العذب حب ه من وي دون ،الغفري الم   جملسه فنحض  التفسري يف يتكلم
  .وغدي  روضة يف فضله

 عليه ينتقد ما على منهم النظر أهل بوأل   ،احلسد داء   بلده أهل من إليه دب أن إىل
 ،اهام  س   لتبديعه قواوفو   ،ام م   بسببه أوسعوه اك م    ذلك يف عنه فحفظوا ،املعتقد أمور من

 .(1)"وقاطعوه همبعض   وقاطع ،وازعوه فنازعهم ،ف يقهم قوف    ،همط يق   خالف أنه وزعموا
 علي املؤمنني أمري يف تنمنة ابن اِلس   شنخ طعن ف ية أن :هذه عن اجلواب خالصةو 
 وأتلنب داحلسا طعن قبنل من تكون أن تعدو الو  ابطلة، ف ية عنه هللا رضي طالب أيب بن

  .بننة غري ومن ابلباطل األعداء
 هو -مبهم ا حج  ابن نقله الذي- القول هذا صاحب يكون أن ظاه  ا احتماال   حيتملو 

 الك امة "منهاج بعنوان: ال افضة مذهب لنش  كتااب    فصن   قد فإنه ،ياحلل     املطه    ابن ال افضي
 ؛القدرية" الشنعة ك    نقض يف السنة "منهاج كتابه  اِلس   شنخ فألف "،اِلمامة مع فة يف

ا ،له نقض ا  لشبهاته. وتفنند 
 "لسان يف كما  ،أببنات كاتبهف هذا، اِلس   شنخ تصننف   يل   احل    ه   املط   ابن   بلغ وقد
 نقله الذي القول هذا صاحب هو يكون أن احتمال يقوي مما وهذا ؛(2)حج  البن املنزان"
 .قائلهل مبهم ا الكامنة" "الدرر يف حج  ابن

 اإلسالم: شيخ على التزوير الثانية:الركيزة 
 املؤمنني أمري عن قال أنه اِلس   شنخ على همبعض   عاءاد    ذلك: على الفج ة األمثلة من
 .(3)توجه" حنثما خمذوال   كان  "إنه :علي  

 الفرية: هذه عن واجلواب

                                         
 (.183-182 /1) الكامنة لدررا (1)
 (.552 /8) املنزان لسان (2)
 (.181-180 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدرر (3)



 مطبوعة كتبه  هي وها ، من األحوالحبال   اِلس   شنخ عن يثبت ال الك   هذا أن
، ولو ي عط ى الناس  املؤمنني أمري عن منه ق يب ا وال ،الباطل لك  ا هذا فنها ولنس ،ومتداولة

 ودماء هم.بد عواهم الد عى رجال  أموال  قو   
 اخلاطئ: الفهم طريق نع الفرية تسويق الثالثة:الركيزة 
 مافن اخلاطئ الفهم وتزيني احلقائق، تزينف ط يق عن تسويقها يف الف ية   هذه اش و اجتهد

 يف وقال" حج : ابن نقله ما هذا: على األمثلة ومن تنمنة، ابن اِلس   شنخ ك    من نقلوه
 عنها املتوىف اعتداد منها ،الكتاب نص   فنها خالف مث ،اشنئ   عش  سبعة يف أخطأ :علي   حق

 .(1)"األجلني أطول زوجها
 هذه: عن اجلوابو 

 "وقد :قال فإنه -اِلس   شنخ ك    يف جاءت كما- العبار  تصويب من بد ال بداية:
 فبلغت مسعود، وابن علي قول من ت كت اليت املسائل امل وزي نص  بن وحممد الشافعي مجع
 رضي علي مذهب فإن احلامل؛ عنها كاملتوىف  خب فه: السنة جاءت قد منها وكثري كثري ا،  شنئ ا
 هللا صلى النيب حنا  يف كك  ع  بال   بن نابلالس   أبو أفّت وبذلك األجلني، أبعد   تعتد   أهنا عنه هللا
 ،حللت   بل السنابل، أبو كذب  قال: له، ذلك وذك ت األسلمنة نعةب  س   جاءته فلما وسلم، علنه

 .(3)الوداع" حجة يف مبكة عنها تويف قد زوجها وكان .(2)شئت من فانكحي
 أيب بن علي املؤمنني أمري أخطأ اليت املسائل ببعض املثل ض ب   اِلس   شنخ أراد قدو 
 من انتقاص ا وال طعن ا هذا يعد   وال ه،فن ال وافض لغلو   دفع ا ؛فنها االجتهاد عنه هللا رضي طالب
 .علي   املؤمنني أمري قدر

 من سبقه عمن انقله بل ،تهعندي   من التخطئة هلذه مبتدائ   يكن مل اِلس   شنخ أن   على
 .امل وزي نص  بن وحممد كالشافعي  والفضل: العلم أهل

                                         
 (.179 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدرر (1)
 ق يبة. أبلفاظ (1484) ومسلم (،5318) البخاري خ جهأ (2)
 (.114-113 /6) النبوية السنة منهاج (3)



 وال ،عنه هللا رضي طالب أيب بن علي يف يقدح ال االجتهاد يف اخلطأ فإن معلو  هو وكما
 وال ،عنهم هللا رضي الك ا  الصحابة فضل يعتقدون والماعة السنة أهل إنف قدره؛ من ينقص

 من أفضل هو من االجتهاد يف أخطأ وقد ،وخيطئون يصنبون بش  فهم هم؛عصمت   يعتقدون
 وال ،عنهما هللا رضي اخلطاب بن وعم  الصديق بك  كأيب  عنه هللا رضي طالب أيب بن علي
  ذلك. بسبب والماعة السنة أهل فنهما يطعن
 عندما هذا عن ورجوعه ،الد  مرياث يف عنه هللا رضي الصديق بك  أيب خطأ إىل ت ى أال
 جاءت قال: أنه ذ ؤيب بن ق ب نص ة فعن ؟!وسلم علنه هللا صلى النيب بسنة شعبة بن املغري  أعلمه
 علمت وما ،شيء تعاىل هللا كتاب  يف لك ما فقال: مرياثها؟ تسأله الصديق بك  أيب إىل الد 
 فقال الناس، فسأل الناس، أسأل   حّت فارجعي ،اشنئ   وسلم علنه هللا صلى هللا نيب سنة يف لك
 هل بك : أبو فقال ،السدس أعطاها وسلم علنه هللا صلى هللا رسول حض ت :شعبة بن املغري 
 .(1)بك  أبو هلا فأنفذه شعبة، بن املغري  قال ما مثل فقال مسلمة، بن حممد فقا  غريك؟ معك

 سياقه: من كالمال بعض اقتطاع ة:رابعالالركيزة 
 وت وجي ا الناس، على تلبنس ا ؛سناقه من احلق   أهل ك    يقتطعون أهنم البدع أهل مسات من
 يلي: ما اِلس   شنخ على الباطلة دعاويهم ومن لبدعهم؛ ونش  ا لباطلهم
 .(2)للدينة" ال لل ائسة قاتل "إنه علي: يف قال أنه اِلس   شنخ على افرتاؤهم -

 للمال طالب ا كان  هذا إن يقول: أن لل افضي جاز "فإن اِلس  : شنخ قول من والصواب
 الوالية على قاتل وال يسة، للمال اطالب   ظاملا علي   كان  يقول: أن الناصيب أمكن ،(3)وال يسة
 ش    إال واليته مد  يف للمسلمني حيصل ومل ا،كاف     يقاتل ومل ا،بعض   بعضهم املسلمني قتل حّت
 .(4)"ودنناهم دينهم يف وفتنة

                                         
 الكربى يف والنسائي (،2101 ،2100) والرتمذي (،2894) داود وأبو (،493 /29) أمحد خ جهأ (1)

 ."لغريه صحنح" املسند: حمققو وقال (،2724) ماجه وابن (،6305)
 (.181 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدررينظ :  (2)
 عنه. هللا رضي بك  أيب الصديق يف الطعن بذلك قصدوني (3)
 (.60 /2) النبوية السنة منهاج (4)



 احللي  املطه    ابن على احلجة إقامة هو الك   هبذا اِلس   شنخ م اد أن املعلو  ومن
 من هنا اِلس   شنخ ك  ف الصديق؛ بك  أيب خ فة على هبا اعرتض اليت شبهاته وتفنند
 يقول أو األقوال، هذه يتبّن   أنه ابب من ال النواصب، بك   احللي  املطه    بنال اِللزا  ابب

 ببعضها.
 من املمانعة عن أبعدهم عنه هللا رضي بك  أبو كان  "وقد آخ : موضع يف قال قدو  -
 أرهب، وال أرغب وال نفسه، إىل يدع مل بك  أاب فإن ؛حق   لعلي كان  لو كثري،  بكثري معاوية
 .(1)"الوجوه من بوجه لل ائسة طالب ا كان  وال

 املطه  ابن هبا استدل   اليت األحاديث على هرد    مع ض يف اِلس   شنخ قاله الك   وهذا
 بك ، أيب لفضنلة إثباًت   الك   هذا اِلس   شنخ فذك  طالب، أيب بن علي إمامة على احللي
 حيب أنه املؤمنني أمري نسبة الك   يف ولنس طالب، أيب بن علي على قدره ورفعة ،منزلته وعلو   

  ال يسة.
 كان  عثمان وأن ،ال ائسة حيب   كان  "إنه :علي   يف قال أنه اِلس   شنخ على افرتاؤهم -
 .(2)املال" حيب

 "وأما :-اخل فة يف علنه وتقدميه علي، على عثمان نلضتف مع ض يف- قال أنه والصواب
 وعلي ابلق آن، أعلم كان  عثمان فقالوا: العلماء، من ذك ه من ذلك ذك  فقد النظ ية: الط يق
 ال يسة، يف أزهد وعثمان بنفسه، جهاد ا أعظم وعلي مباله، جهاد ا أعظم وعثمان ابلسنة، أعلم
 .(3)األموال" عن أورع وعلي الدماء، عن أورع وعثمان املال، يف أزهد وعلي

 العلم يف يفضله عثمان لكن الفضائل، يف يشرتكان وعلن ا عثمان   أن العبار  تلك ومقتضى
 عثمان أن إال ؛ال يسة يف الزهد يف يشرتكان ماأهن كما  ابلسنة، العلم يف يفضله وعلي   ابلق آن،
 تلك يف يفضله علن ا أن إال املال، يف الزهد يف أيضا يشرتكان أهنما كما  الانب، هذا يف هيفضل

                                         
 (.462 /7) النبوية السنة منهاج (1)
 (.181 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدررينظ :  (2)
 (.229 /8) النبوية السنة منهاج (3)



 يقال: وكما ؟!املال حيب كان  وعثمان ال ائسة حيب كان  علن ا نإ قوهلم: من هذا فأين املزية،
 .(1)شبع غري من لقمان أَتش  

 يقول، ما يدري شنخ ا أسلم بك  "أبو قوله: اِلس   شنخ على افرتاءاهتم مجلة ومن -
 .(2)قول" على إس مه يصح ال والصيب صبن ا، أسلم وعلي

 فقنل: أسلم؛ من أول يف متنازعون الناس فإن" :هو كالتايل  اِلس  : شنخ عبار  وتصويب
 كان  علي لكن ،قبله أسلم اعلن   إن وقنل: ،علي من اإس م   أسبق فهو أسلم، من أول بك  أبو

 فنكون وأنفع، أكمل بك  أيب إس   أن يف نزاع وال ،العلماء بني نزاع فنه الصيب وإس   ا،صغري  
 أسبق علي يقال: فكنف ،اآلخ  القول على اِلط ق على وأسبق ابالتفاق، اسبق   أكمل هو
 .(3)"؟!ذلك على تدل حجة ب  منه

 علن ا نأب احللي املطه  ابن عاءاد    على ال د مع ض يف الك   هذا اِلس   شنخ ذك  وقد
 هللا رضي علي إمامة على ال افضي ع ضها اليت األدلة ضمن ،اِلس   إىل سبق من لأو   هو
 .عنه

 تثبت مل الفضنلة "وهذه ال افضي: قول أنو  ذلك؛ على أدلته يدحض اِلس   شنخ فقا 
 اِلس  ، يف دخل من أول تعنني يف اختلفوا العلم أهل أن ن امبن    ممنوع؛ الصحابة" من لغريه

 أسلم، من أول هو علن ا أبن التسلنم على إنه مث علي، يقول وبعضهم بك ، أبو يقول: فبعضهم
 أنظار تنوعت وقد صيب، وهو أسلم علن ا ألن علي؛ إس   من أكمل بك  أيب إس   فإن

 الصيب. إس   حةص يف العلماء
 صحة يف التشكنك ولنس ابحلجة، ال افضي إلزا يف  هو الك   سناق أن جلن ا ضحات   فقد
 إس مه. يصحح ال اِلس   شنخ أن أو ،عنه هللا رضي علي إس  

                                         
 (.209 )ص: س   البن األمثال ينظ : أدواته. عنده ولنست العلم لانتح   ملن يقال مثل (1)
 (.181 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدررينظ :  (2)
 (.155 /7) النبوية السنة منهاج (3)



 ومات جهل أيب بنت خطبة قصة يف "وبك مه قال: أنه اِلس   شنخ على افرتاؤهم -
 يف شنع فإنه مفهومها، من يؤخذ وما ال بنع بن العاص أيب وقصة ...على الثناء من هابنس ما

 .(1)"ذلك
 لو بل" :-احللي املطه  ابن على ال د مع ض يف- قوله اِلس   شنخ عبار  من والصحنح

 وقد شيء، يف عثمان على عتب أنه وسلم علنه هللا صلى النيب من يع   ال إنه القائل: قال
  .أبعد ملا ،موضع غري يف علي على عتب

 إنك :يقولون الناس إن وقالت: ألبنها فاطمة اشتكته جهل أيب بنت يتزوج أن أراد ملا فإنه
 املغرية بين إن» وقال: ،اخطنب   وسلم علنه هللا صلى هللا رسول فقا  لبناتك، بتغض   ال

 إل ،آذن ل مث آذن، ل مث آذن، ل وإين طالب، أب بن علي   ابنتهم جوايزو    أن استأذنوين
 ما يريبين ،مين بضعة فاطمة فإمنا ؛ابنتهم جويتزو   ابنيت قيطل    أن طالب أب ابن يريد أن

 ،ينق  د  فص   ثينحد  » فقال: مشس عبد بين من له اصه    ذك  مث ،«آذاها ما ويؤذيين ،راهبا
 .(3)الصحنحني" يف اهأخ ج ؛صحنح اثبت واحلديث ،(2)«يل فوىف ووعدين
 ،الصديق بك  أيب يف طعنه يف احللي  املطه    ابن على رد ا اِلس   شنخ قاله الك   وهذا

 عد  له فأورد ،ة  احلج   ال افضي إلزا  اِلس   شنخ فأراد ،(4)كد  ف   إرث من فاطمة منع وأنه
 عنه. اخل وج من مناص   ال ،قوي   إلزا  وهو إخل. ...قائل قال لو بل اِلي اد: هذا ومنها وجوه،

 إساء  أو تشننع   أدىن مفهومه يف وال اِلس   شنخ ك    منطوق يف لنس أنه علمي   وهبذا
 عنه. هللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني أمري إىل

                                         
 (.181 /1) الثامنة املائة أعنان يف الكامنة الدررينظ :  (1)
 خم مة. بن املسور حديث من (،2449) ومسلم (،3729) البخاري خ جهأ (2)
 (.242 /4) النبوية السنة منهاج (3)
 مك ن د     بعنوان: مقالة ضمن ،احوهل ال افضة شبهات على وال د القصة، هلذه تفصنل سلف م كز يف (4)

قاق    ./https://salafcenter.org/2999 رابطها: ودونك !!البنت وآل السلف بني الش  

https://salafcenter.org/2999/


 العدل عن عاجز ا نبايع أن علننا "ولنس قال: أنه اِلس   شنخ على افرتاؤهم ومنها -
 ،مستحب ا" وال واجب ا، وال به، مأمور ا القتال كان  ما أنه يسلمون السنة فأئمة له، ًترك ا وال اعلن

 العدل. عن عاجز أبنه ويصفه املؤمنني أمري يف يطعن أنه -وهبتاا   زور ا- زعموا حنث
 يقول: معاوية عسك  من احلق   وطالب... " هكذا: اِلس   شنخ عن العبار  وتصحنح

 ظلم كما  عسك ه، ظلمنا اعلن   ابيعنا إذا وحنن يظلمنا، وال علننا يعدل من إال نبايع أن ميكننا ال
  عثمان.

 عن اعاجز   نبايع أن علينا وليس لذلك، فاعل غري أو علننا، العدل عن عاجز إما وعلي  
 وال ،اواجب   ال :به امأمور   القتال كان  ما أنه يعلمون السنة فأئمة ؛له ااترك   ول علينا العدل
 .(1)"فأخطأ اجتهد من يعذرون ولكن ا،مستحب  

 نبايع أن علننا "ولنس فقال: الك   بتح يف ال افضي هذا قا  كنف  -هللا رعاك ي- فانظ 
 ".علينا العدل عن عاجز ا نبايع أن علينا وليس" والصواب: علن ا"، العدل عن عاجز ا

 شنخ واهتم الصحنح، حممله غري على الك   ومحل املعّن، تغري   التح يف هذا على وبناء
 ولنس معاوية، عسك  يف احلق    طالب حال لسان هو الك   هذا أن على يقله، مل مبا اِلس  

 له. ن امتبن    ولنس للك  ، لوحمل    اقل فهو اِلس  ، شنخ ك    من هو
 معذور، فهو فأخطأ اجتهد من أن -علنه مزيد ال مبا- أوضح الك   آخ  يف هأن كما
 احلمد. وهلل احملجة، واستبانت احلجة، ووضحت ى،ع  املد   فبطل

 وحت يفهم ينتهي، ال سناقه من اِلس   شنخ لك   وانتزاعهم تطول، االفرتاءات وقائمة
  تقد . ما وحسبنا ينحص ، ال مواضعه عن للقول

ا استحضاره ينبغي مما أنه على  كتابه  يف اِلس   شنخ م اد أن والماعة: السنة ألهل جند 
 شنخ ك    غالبو  ،شبهاته وتفنند احللي  املطه    ابن على احلجة إقامة هو "السنة منهاج"

                                         
 (.384 /4) النبوية السنة منهاج (1)



 وكثري ا ،األقوال تلك لبعض التبين ابب من ال له اِللزا  ابب من املناظ  ، مقا  يف معه اِلس  
  .(1)اِللزا " ط يق على هذا "نقول السنة": "منهاج كتابه  يف اِلس   شنخ يك ر ما

 عنه هللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني أمري فضل يف اِلس   شنخ قاله ما أمجع منو 
 ومناقبه، فضائله بذك  مملوء  الطوائف مجنع من السنة أهل بت  وك  " :قوله علنه والثناء ومدحه
 ...لذلك وكارهون سبه، من على ينك ون وهم الف ق، مجنع من يظلمونه الذين وبذ 

 رسوله وعند هللا عند وأفضل ابِلمامة، وأحق   ا،قدر   أجل   أنه على متفقون كلهم  هم بل
  .منه اخري   كان  الذي وأخنه وأبنه معاوية من املؤمنني وعند

 حتت ابيعوا الذين األولون فالسابقون ،عنه هللا رضي معاوية من أفضل هو ممن أفضل وعلي  
 معاوية، من أفضل كثري  خلق هؤالء ويف الفتح، عا  أسلموا الذين من أفضل كلهم  الشج  
 بل الشج  ، حتت ابيعوا الذين مجهور من أفضل وعلي هم،كل     هؤالء من أفضل الشج   وأهل
 من السنة أهل يف فلنس ،-وعثمان وعم  بك  أاب يعين:- الث ثة إال كلهم  منهم أفضل هو
  .الث ثة غري اأحد   علنه  يقد   

 من األولني السابقني وعلى ال ضوان، بنعة وأهل بدر أهل مجهور على لونهيفض    بل
 .(2)"واألنصار املهاج ين

 الشاع : قال وكما البط ن،و  الفساد ظاه   م دود ، ف ية تلك فإن وابلملة
صح  يصالالالالالالالالالالالالالالح    ل نس  ل نس  و  و   هان  األذهالالالالالالالان    يفيف  ي  شيء  شالالالالالالالالالالالالالاليء    األذ
 

اج    إذ اإذ ا  اج  احالالالالالالالالتالالالالالالالال  ت  ح هالالالالالالالالار    ا هار  الالالالالالالالالنالالالالالالالال  ن  ل نلد لالالالالالالالالنالالالالالالالالل  إىلإىل  ا ل  د 
 هللا وصلى ابلباطل، رمنهم أو العلم، أهل يف الوقوع من ألسنتنا ميعص   أن تعاىل هللا نسأل 

 أمجعني. وصحبه آله وعلى حممد نبننا على وسلم

                                         
 (.349 /3 ،453 ،205 ،198 /1) التالنة: املواضع يف السنة منهاج نظ :ي (1)
 (.396 /4) النبوية السنة منهاج (2)


