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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
الحمد هلل رب العاالمين  والالا و والما م عاام المبعاوة رحماة لاعاالمين  وعاام 

 .آله والحبه ومن اتبع هداه إلم يوم الدين 
 

 :أما بعد 
 

  وأن  اهلل تبارك وتعالم أن تنطفئ نار المجومية في عهد الفاروق عمرشاء 
يكاااون لاااه الشااار  فاااي بلاااك  كااال بلاااك بفضااال مااان اهلل تعاااالم ومن اااه عاااام هااابا الرجااال 

  ولكن هل ارتضم المجوس بلك المالير دون أن يحركوا ماكنا ؟ حدثنا  الالالح 
أجال إعاادو اتعتباار لناارهم التاريخ بانن المجاوس حااولوا بكال المابل المتاحاة لهام مان 

  ولم يجدوا ومياة أفضل من عماياة - المقدمة التي أطفنها بلك الالحابي الجايل 
اتغتيااااال لتاااااك الشخالااااية العطيمااااة  لاااام تمااااتطع الفاااارس المجااااوس أن ينمااااوا تاااادمير 
ب دهم  وأمر براريهم  ومبي نماءهم   فتحركت فاي نفوماهم ناار اتنتقاام  وتام تادبير 

أباو لؤلاؤو : بواماطة بعاع عااوجهم  و اال بتااك المهماة ال بلاك الخايفاة مؤامرو اغتي
 الهرمزان   وجفينة   ولمت  : المجومي بمعاونة بعع رموز المجومية أمثال
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 (1)بالدد تفاليل بلك فقد  ام بشرح أبعاد تاك الماؤامرو بعاع المفكارين المعاالارين 
. 



 
يماااتطيعوا الااتخا  مااان  ودخاال بعااع الفااارس فااي انمااا م  ولكاانهم ل مااا  لاام

رواماااب المجوماااية  فاشاااتد بهااام الحناااين إلااام ماضااايهم  لااابلك فااا نهم أطهاااروا انمااا م 
وأبطنااوا تاااك العقياادو  وعامااوا عااام اليقااين بننااه ت طا ااة لهاام بمحاربااة انماا م بالااورو 
مكشااوفة   إت فماااو  ي  ااون المالاااير الاابه لقياااه أجاادادهم  فكانااات محاولااة انفمااااد 

ين خير ومياة لاقضاء عاام انما م  فا با تشاوهت العقيادو انما مية العقائده لاممام
في نفوس معتنقيه مهل عايهم بعد بلك القضاء عام انما م دون أن يريقاوا  طارو دم 

 .واحدو 
 

ووجدوا أن خير ومياة لاطعان فاي انما م ورجالاه هاو أن يرفعاوا شاعار الماواتو 
 ااد طامااوهم واغتالاابوا حقهاام الشاارعي   ألهاال بياات النبااوو واندعاااء باانن الالااحابة 

وبلااااك أن الفاااارس كاناااات تعتقااااد باااانن العائاااااة المالكااااة ماااان نماااال انلااااه  فنضاااافوا تاااااك 
  فنشانت فاي انما م فر اة تنااده باالوتء  ل  األوالا  والمزاعم عام آل البيات 

البياات والبااراءو ماان أعاادائهم  وعااام ماار  األيااام امااتطاعوا تنماايس  ااوو ت يمااتهان بهااا 
 .د ببلك اتعتقاد الفامد تعتق
 اااااااااااااا
ل ر تاور  292- 282جولر  اررييير   رص  ارر الي اررا الراصر ين   : انظرر( 1)

 .محم  السي  الوتيل 
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: وتبكروا المجومي أبا لؤلؤو وما  ام به مان عمال جايال فاي اعتقاادهم  وتمااءلوا
إعاااادو انمبراطورياااة كيااا  يمكااان تخاياااد بلاااك الااازعيم الااابه ضاااحم بحياتاااه مااان أجااال 

المجومية ؟ إن مجرد إ امة نالب تبكاره ومقاام يؤماه المجاوس ت يكفاي  ففكاروا فاي 
إ امااة احتفاااال يشاااهده كااال مااان يعااااوده الحنااين إلااام تااااك المجوماااية  واخترعاااوا رواياااات 

بانن يحتفال بااليوم  منموبة إلم آل بيت النبوية مفادها بنن اهلل تعالم أوالام نبياه  
  وراجااات تااااك الموضاااوعات باااين المجاااوس  لؤلاااؤو المجوماااي عمااار الااابه  تااال أباااو 

 .واتخبوا بلك اليوم عيدًا يتباهون به 
 



ونطااارا لوفااااء الرفاضاااة ألمااا فهم مااان المجاااوس  فااا نهم أيضاااًا اتخااابوا ياااوم مقتااال 
فاالحنين إلام  –عاام حاد زعمهام  –عيادًا يتقرباون باه إلام اهلل تعاالم  الفاروق عمار 

 .المجومية شغاهم الشاغل 
 

وهبه الرمالة التي بين يديك تبحة فاي كيفياة احتفاال الشايعة بابلك العياد الماعيد 
عندهم  ولعل الباعة عام تالاني  هابه الرماالة المتواضاعة هاو إنكاار دعااو التقرياب 
بااين الشاايعة والممااامون  وزعمهاام أن بلااك ماان عقائااد الغاا و الشاايعة  وأن الشاايعة فااي 

ه الرمالة في الرد  عام تاك المزاعم  وأرجو من العالر الحاضر ت يعتقدون بهبا  فهب
اهلل تعاااالم أن أكاااون  اااد وفقااات فاااي عااارع هااابا األمااار  فااا ن شااااب هااابا الجهاااد نقااا  
فعاابره أننااي طالااب عااام  وفااوق كاال به عااام عااايم  وآخاار دعوانااا أن الحمااد اهلل رب 

 .العالمين 
 

                                                     
 محمد مال اهلل                                                    

 ها 1111شعبان / 52
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 )*( صذرات من منرقب الارروق  مر بن اليطرب 
 

 : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ال  - 1
  فنخياااار أبااااا بكاااار  ثاااام عماااار اباااان  كن ااااا نخي اااار بااااين الناااااس فااااي زماااان النبااااي 

 .  (2)الخطاب  ثم عثمان 
 
 :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ال -5

ت نعادل بانبي بكار أحادًا  ثام عمار  ثام عثماان  ثام نتارك   كن ا في زمن النبي 
 . (3)ت نفاضل بينهم  أالحاب النبي 

 
بعة عمارو بان العاا  عاام جاي  بات  عن أبي عثمان أن رمول اهلل  -3

 أه الناس أحب إليك ؟: فنتيته فقات: الم مل   ال



 .ة عائش:  ال
 من الرجال ؟:  ات
 .أبوها :  ال
 ثم من ؟:  ات
 .عمر :  ال

 . (4)فعد رجاًت  فمكت مخافة أن يجعاني في آخرهم 
 اااااااااااااا

أور  المؤلف حاظه اهلل اعرلى  ص تاربه مرن ذرذا الاارل  رص منرقرب : مالحظ  )*( 
 .، وذنر اياارنر بعضًر منهر  ون اطويل ( رواي  51)  مر بن اليطرب 

 (. 2/16 اح البرري ) رواه البيرري ( 2)
 . 2/54الما ر السربق ( 3)
 (. 15/153بصرح النووي ) ، مس م 8/24الما ر ( 4)
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 :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ال -1
 

إبا  –و د وضاع عاام ماريره  –إني لوا   في  وم فدعوا اهلل لعمر بن الخطاب 
 :رجل من خافي  د وضع مرفقه عام منكبي يقول

رحمااك اهلل  إن كناات ألرجااو أن يجعاااك اهلل مااع الاااحبيك  ألنااي كثياارا مااا كناات 
 :يقول أممع رمول اهلل 

 
كناات أنااا وأبااو بكاار وعماار  وفعااات أنااا وأبااو بكاار وعماار  وانطاقاات أنااا وأبااو بكاار 

 .وعمر  ف ن كنت ألرجو أن جعاك اهلل معهما 
 . (5)هو عاي بن أبي طالب  فنلفت ف با

 
 :  ال رمول اهلل : عن حبيفة  ال -2
 

 .( 6)أبي بكر  وعمر : ا تدوا بالابين من بعده



 
  إب طاااع أبااو بكاار  كناات مااع رمااول اهلل : عاان عاااي باان أبااي طالااب  ااال -6

 : وعمر   فقال رمول اهلل 
 

والمرماااين  يااا هاابا ماايدا كهااول أهاال الجنااة  ماان األولااين وا خاارين  إت النبيااين 
 . (2)ت تخبرهما : عاي

 
 :ممعت عايًا يقول: عن عبد اهلل بن مامة  ال -7

 (8)  أبو بكر   خي ار النااس بعاد أباي بكار عمار  خير الناس بعد رمول اهلل 
. 

 
 ااااااااااااا
 .15/158، مس م بصرح النووي 2/22رواه البيرري الااح ( 5)
 . 1/23، واحيح ابن مرج 3/222احيح الارمذي ( 6)
 . 1/23، الما ر 3/221الما ر ( 2)
 . 3/221الما ر ( 8)
 

-9 -
 

  كااان  أه أالااحاب النبااي :  ااات لعائشااة: عاان عبااد اهلل باان شااقيق  ااال -8
 ؟ أحب إلم رمول اهلل 

 .أبو بكر:  الت
 ثم من ؟:  ات
 .عمر :  الت
 ثم من ؟:  الت
 .ثم أبو عبيدو الجراح :  الت
 ثم من ؟:  ات : ال
 . (9)فمكتت :  ال
 
 ؟  أه الناس خير بعد رمول اهلل :  ات ألبي: عن محمد بن الحنفية  ال -9
 .أبو بكر :  ال



 من ثم ؟:  ال
 .عمر :  ال

 ثم أنت ؟: وخشيت أن يقول عثمان   ات
 . (12)ما أنا إت رجل من الممامين :  ال
ًا   ومعاااه أباااو بكااار أحاااد    اااال الاااعد النباااي  عااان أناااس بااان مالاااك  -11

أثبت أحد  فماا عاايكم إت نباي  أو : وعمر  وعثمان  فرج  بهم  فضربه برجاه  و ال
 . (11)الد يق   أو شهيدان 

 اااااااااااااا
 1/24، احيح ابن مرج  3/199احيح الارمذي ( 9)
 . 2/22رواه البيرري الااح ( 12)
 . 3/222، احيح الارمذي 2/42الما ر ( 11)
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ما زلناا أعاز و : "  ال عبد اهلل ابن ممعود: عن إمماعيل  حدثنا  يس   ال -11
 . (12)" منب أمام عمر 

 
 -ماانلني اباان عماار  عاان بعااع شااننه: عاان زيااد باان أمااام  عاان أبيااه   ااال -15
من حين  بع كاان  ما رأيت أحدًا  ط بعد رمول اهلل : فنخبرته  فقال -يعني عمر

 . (13)ر بن الخطاب أجد  وأجود حتم انتهم من عم
 

 :  ال رمول اهلل : عن أبي هريرو    ال -13
لقد كان فيما  باكم من األمام نااس محاد ثون  فا ن يكان فاي أمتاي أحاد ف ناه عمار 

(14) . 
 

 : ال عمر: عن نافع  عن ابن عمر   ال -11
 (15)في مقاام إباراهيم  وفاي الحجااب  وفاي أماار  بادر : وافقت ربي في ث ة

. 
 

 : ال أن رمول اهلل :  عن ابن عمر -12
 .  (16)" إن اهلل جعل الحق عام لمان عمر و ابه " 



 
 :عن محمد بن ميرين    ال -16

 . (12)ما أطن أن رجً  ينتق  أبا بكر وعمر  يحب النبي 
 ااااااااااااااا
 . 183-9/182، الطبرانص  2/41رواه البيرري الااح ( 12)
 . 2/42رواه البيرري ( 13)
 . 15/166، مس م 2/42الما ر ( 14)
 .162-15/166مس م ( 15)
 8/62، 5145بررقم  2/133، أحمر   رص  المسرن  3/224احيح الارمذي ( 16)

 5692برقم 
 . 3/224احيح الارمذي ( 12)
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 :عن الممور بن مخرمة    ال -17
 

ياااا أميااار  -:وكنناااه يجز عاااه –لماااا طعااان عمااار جعااال يااانلم  فقاااال لاااه ابااان عبااااس 
الاحبته  ثام فار تاه وهاو  فنحمنت لمؤمنين ولئن كان باك  لقد الحبت رمول اهلل ا

عنااك راع   ثاام الااحبت أبااا بكاار فنحماانت الااحبته  ثاام فار تااه وهااو عنااك راع   ثاام 
 .الحبت الحبتهم فنحمنت الحبتهم  ولئن فار تهم لتفار نهم وهم عنك راضون 

اك ماان  ماان اهلل ورضاااه   ف نمااا ب أمااا مااا بكاارت ماان الااحبة رمااول اهلل :  ااال
تعالم من  به عاي   وأما ما بكرت من الحبة أبي بكر ورضاه ف نما بلاك مان  مان اهلل 

من  به عاي   وأما ما تار  مان جزعاي فهاو مان أجااك وأجال أالاحابك   –جل بكره  –
واهلل لاو أن لااي طاا ض األرع بهباًا تفتااديت بااه ماان عاباب اهلل عااز وجاال  باال أن أراه 

(18) . 
 

 :  ال  أن رمول اهلل : مرعن ابن ع -18
 
باااابي جهااال  أو بعمااار بااان : الاهااام أعاااز انمااا م بنحاااب هااابين الااارجاين إلياااك" 
 .الخطاب 
 . (19)" وكان أحبهما إليه عمر : "  ال
 



 :  ال رمول اهلل : عن عائشة  الت -19
 . (22)" الاهم أعز  انم م بعمر بن الخطاب " 
 :يقول   ممعت رمول اهلل : عن أبي بر  ال -51
 . (21)" إن اهلل وضع الحق عام لمان عمر يقول به " 
 

 اااااااااااااا
 . 2/43رواه البيرري ( 18)
 . 6060برقم 8/00، أحمد في المسند  3/402صحيح الترمذي ( 19)
 . 1/24احيح ابن مرج  ( 22)
 . 1/24احيح ابن مرج  ( 21)
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 احاارل الصيع  برساصهر  الاررق 

 
يعتقاااد الشااايعة أن أباااا لؤلاااؤو المجوماااي  اااد أماااد  ل مااا م خدماااة عطيماااة بقتااااه 

وأن اهلل تعالم مو  يثيبه أعطم الجزاء لقيامه بهبا األمر  وفي بلك يقاول  لفاروق 
 : ائاهم

 
 فيروز ت ش ا ت الكفاان منك لقد

 
  تات غندر  د هنيت بالطفر

 
 طفرت بالكنز في  تل الغوه   ومن 

 
 (22)وآب  بضعته الطهر آب  النبي  

 
ويتخب الشيعة هبا اليوم عيدًا يحتفاون به ويتبادلون فيه التهااني  بال يزمعاون أن 
اليوم  تل فيه ابن الخطاب من أجل األياام الماعيدو عنادهم  وأن اهلل تعاالم أمار الكارام 
الكاااااتبين أن يرفعااااوا القااااام عاااان الخاااااق ث ثااااة أيااااام  يعماااااون مااااا شاااااءوا ماااان المنكاااارات 

 .موبقات ف  يكتبون عايهم شيئا ف  حماب وت عقاب وال
 ااااااااااااا
 .انظر القاي ة بترم هر  ص نهري  ذذا الاال ( 22)
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ربماااا يماااتغرب بضاااع القااار اء الكااارام مااان هااابا الكااا م  ولكااان المتنمااال فاااي الااادين 
هاااابا األمااار مااان أبمااااط النكااارات عنااادهم  بلااااك أن يوجاااد فاااي الاااادين الشااايعي يجاااد أن 

الكثير من األشياء التي يمتقبحها العقال  وأنقال لاقار اء الكارام بعاع الرواياات : الشيعي
  وأيضا بعع القالائد التاي ينشادونها فاي  التي وضعوها في اتحتفال بمقتل عمر

 .المنامبة المعيدو عندهم  وأترك الحكم بعد بلك لاقر اء الكرام مثل هبه 
 

 : 111-1/118"األنوار النعمانية " بكر نعمة اهلل الجزائره في كتاب 
رويناااه " نااور ماماوه " يكشا  عان ثااواب ياوم مقتال عماار بان الخطاااب فاي بااب 

المقتال  : اال (23)من كتاب الشيخ انمام العالي أبي جعفر محمد بن جريار الطباره 
أحماد باان : أخبرنااا األماين المايد أباو المباارك: الثااني ياوم التاماع مان شاهر ربياع األول

: أخبرنا الميد أبو البركات بان محماد الجرجااني  اال: محمد بن أردشير الدمتاني   ال
حدثنا أحمد ابن إمحاق بن محمد البغداده : أخبرنا هبة اهلل القمي  واممه يحيم   ال

 د بن إمحاق القمي وهو الاحب انمامفقالدنا أحم:  ال
 ااااااااااااااا
المقاو  بربن جرير الطبري المحاررق اررحب ااررنيف الصريعي  ولري  ابرن ( 23)

جرير الماسر والمؤرخ المس م، وق  أور ه الجزائري بهرذه الاسرمي  لير ل    رى مرن 
وذرذا  .يقرأ تاربه ويظن أنه اساقى ذذه األتذوب  مرن مارر ر أذرل السرن  والجمر ر 

إن الحير    ا ر  : لي  غريبر   ى من اايذ ابن سبأ إمرمر ومع مر، وا ق من قررل
 .إ  حي 
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بمديناة  ام و رعناا ( ض)بمديناة  ام  فقرعناا عاياه البااب العماكره ( ض)الحمن العمكره 

عايه الباب فخرجت عاينا البية عرا ية فمنلناها عنه  فقالات هاو مشاغول بعيالاه ف ناه 
عياد الفطار  وعياد النحار  والغادير  : مابحان اهلل األعيااد عنادنا أربعاة: فقاناايوم عياد  
 .والجمعة 

 



روه عن مايده أحماد بان إماحاق   عان مايده العماكره  عان أبياه عااي :  الت
  وعناد (ض)أن هبا يوم عيد  وهو من خيار األعيااد عناد أهال البيات ( : ض)بن محمد 
 .مواليهم 
 

فيه مكاننا   ال  انا فنمتنبني بالدخول عايه فخرج عاينا  وهو متزر بمئازر : وعر 
 .له متشح بكمائه يممح وجهه  فننكرنا بلك عايه

 
فقاال ت عايكماا إنناي  ااد اغتماات لاعياد فقانااا فا ن هابا الياوم هااو ياوم التاماع ماان 

 .فندخانا داره وأجامنا عام مرير  له . شهر ربيع األول يوم عيد 
 

مااع جماعااة ماان ( ض)أبااا الحماان العمااكره  إنااي  الاادت مااوته: لنااا  ثاام  ااال
 ااد أماار جميااع ( ض)ماايدنا  أخااواني فااي مثاال هاابا اليااوم التامااع ماان ربيااع األول  فرأينااا

!! بين يديه مجمرو يحرق فيهاا العاود خدمه أن يابس ما يمكنه من الثياب الجدد  وكان
وأه (: ض) ألهال البيات فرحاًا ؟ فقاال  هال تجاد فاي هابا الياوم!!يا ابان رماول اهلل :  انا

 يوم أعطم حرمة من هبا اليوم عند أهل البيت وأفرح ؟
 

أن حبيفاة دخال فاي مثاال هابا الياوم التاماع مان شاهر ربيااع ( ض)و اد حادثني أباي 
وآلاااه ماااع  فرأيااات رماااول اهلل : وآلاااه وماااام    اااال حبيفاااة  األول عاااام رماااول اهلل 
وآلاااه  ول اهلل وآلاااه يااانكاون   والرمااا ماااع رماااول اهلل ( ض)ولدياااه الحمااان والحماااين
ك  هنيئًا  لكما بركة هبا اليوم ومعادته   ف نه اليوم الابه : يبتمم في وجوههما ويقول

  يقبع اهلل  فيه 
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عدوه وعدو جدكما ويمتجيب دعاء أمكما  ك  ف نه اليوم البه بفقد فرعاون أهال بيتاي 

يااه  ابكمااا و اااب وهامااانهم وطااالمهم وغاالااب حقهاام  كاا  ف نااه اليااوم الاابه يفاارج اهلل ف
 .أمكما 
 

في أمتاك وأالاحابك مان يهتاك هابا الحارم؟  اال ! يا رمول اهلل:  ات:  ال حبيفة
جبت من المنافقين يطام أهل بيتي  ويمتعمل فاي أمتاي   يا حبيفة: وآله رمول اهلل 

الرباا  وياادعوهم إلاام نفمااه  ويتطاااول عااام األمااة ماان بعااده  ويمااتجاب أمااوال اهلل ماان 
فقها في غير طاعته  ويحمل عام كتفه درو الخازه  ويضال النااس عان غير حا ه  وين



ماابيل اهلل  ويحاار  كتابااه  ويغياار ماانتي  ويغالااب إرة ولااده  وينالااب نفمااه عامااا  
ويكاااب بني  ويكاااب ب أخاااي ووزياااره ووالااايي وزوج ابنتاااي  ويتغااااب عاااام ابنتاااي ويمنعهاااا 

 .حقها  وتدعو فيمتجاب لها الدعاء في مثل هبا اليوم 
 

ياا حبيفاة ت أحاب أن :  ال. يا رمول اهلل ادض اهلل ليهاكه في حياتك: يفة ال حب
أجترئ عام اهلل  لما مبق في عامه  لكني مانلت اهلل عاز وجال أن يجعال الياوم الابه 

بلك من ة يمتن  بها أحباائي  وشايعة  يقبضه فيه إليه فضياة  عام مائر األيام  ويكون
إنااه  ااد ماابق فااي ! يااا محمااد: ل إلااي  فقااالأهاال بيتااي  ومحبااوهم   فاانوحم اهلل عااز وجاا

عاماااي أن يمماااك  وأهااال بيتاااك محااان الااادنيا وب ؤهاااا  وطاااام المناااافقين والمعانااادين مااان 
عباده ممن نالحتهم وخانوك  ومحضتهم وغشوك  والافيتهم وكاشحوك  وأوالااتهم 
وخااالفوك  وأوعااادتهم فكاااببوك  فااا ني بحاااولي و ااوتي ومااااطاني ألفاااتحن عاااام روح مااان 

ايااًا والااي ك وولااي  حقااك ماان العااباب األلاايم  وألالااانه وأالااحابه  عاارا يغالااب بعاادك ع
بشر  عايه إبايس فياعنه  وألجعان بلك المناافق عبارو فاي القياماة ماع فراعناة األنبيااء 
وأعاااداء الااادين فاااي المحشااار وألحشااارنهم وأولياااائهم وجمياااع الطاماااة والمناااافقين إلااام ناااار 

  أن! محمدجهنم   وألدخانهم  فيها أبدًا ا بدين   يا 
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أنتقم من البه يجترئ عاي  ويماتترك ك ماي  ويشارك باي  ويالاد النااس عان مابياي  
وبنالااب نفمااه عجاا  ألمتااك  ويكفاار إنااي  ااد أماارت مااكان ماابع ماامواتي ماان شاايعتكم 

الياوم الابه أ بضاه إلاي  فياه  وأمارتهم أن ينالابوا كراماي  ومحبايكم أن يتعبادوا فاي هابا
! ويماتغفروا لشايعتكم مان ولاد آدم  ياا محمااد ويثناوا عااي   كرامتاي باازاء البيات المعماور

وأماارت الكاارام الكاااتبين أن يرفعااوا القااام ماان الخاااق ث ثااة أيااام ماان أجاال بلااك اليااوم وت 
إنااي  ااد جعااات بلااك ! أكتااب عااايهم شاايئًا ماان خطاياااهم كرامااة لااك ولوالاايك  يااا محمااد

ي بعزتاااي وج لاااي عيااادًا لاااك وألهااال بيتاااك  ولاماااؤمنين مااان شااايعتكم  وآليااات عاااام نفمااا
أن وم ااع فااي بلااك اليااوم عااام أهاااه وأ اربااه ألزياادن  فااي مالااه : وعاااوه فااي رفيااع مكاااني

 .وعمره  وألعتقن من النار  ألجعان  معيهم مشكورا وبنبه مغفورا   وأعماله مقبولة 
 

وآله  فدخل بيت أم مامة  فرجعت عنه وأنا غيار شااك فاي   ام رمول اهلل  ثم
فااتح الشاار  وأعاااد الكفاار  \وآلااه  ااد حتاام رأيتااه بعااد رمااول اهلل أماار الشاايخ الثاااني  

 11!! واترتداد عن الدين  وحر   القرآن 
 



امااتجاب اهلل تعااالم دعاااء مااوته عايااه الماا م عااام بلااك المنااافق  :  ااال حبيفااة 
 .وجر   تاه كما جر   تاه عام يد  اتاه رحمة اهلل عايه  اتاه

 
لماا  تال بلاك المناافق ألهنئاه بقتااه ( ض)ؤمنينفدخات عام أمير الما: حبيفة:  ال

  تاابكر اليااوم : يااا حبيفااة(: ض)ومالايره إلاام دار الخاازه واتنتقااام  فقااال أمياار المااؤمنين
وآلاه وأناا ومابطاه ننكال معاه ؟ فابلك عاام فضال  البه دخات فياه عاام رماول اهلل 

(: ض) اال   .وآلاه  نعم يا أخا رمول اهلل : هبا اليوم  البه دخات فيه عايه؟ فقات
وآلااه وأنااي  هااو واهلل هاابا اليااوم الاابه أ اار  اهلل تعااالم فيااه عيااون أوتد آل رمااول اهلل 

 .ألعر  لهبا اليوم اثنين ومبعين اممًا 
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إنااي أحاااب أن تماامعني أماااماء هااابا ( ض)ياااا أمياار الماااؤمنين: فقااات:  ااال حبيفاااة 
 .اليوم التامع من شهر ربيع األول

 
 :يا حبيفة هبا( : ض)فقال 

 .يوم اتمتراحة 
 .ويوم تنفيس الهم الكرب

 .والغدير الثاني 
 .ويوم تحطيط األوزار

 .ويوم الحبوو 
 .ويوم رفع القام 
 .ويوم الهد  
 .ويوم العقيقة 
 .ويوم البركة 

 .الثارات   ويوم
 .وعيد اهلل األكبر



 .ويوم يمتجاب فيه الدعوات 
 .ويوم المو   األعطم 

 .لتولية ويوم ا
 .ويوم الشرط 

 .ويوم نزض األموار 
 .ويوم ندامة الطالمين 
 .ويوم انكمار الشيعة 

 .ويوم نفي الهموم 
 .ويوم الفتح 

 .ويوم العرع 
 .ويوم القدرو 
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 .ويوم التالفيح 
 .ويوم فرح الشيعة 

 .ويوم التروية 
 .ويوم اننابة 

 .ويوم الزكاو العطمم 
 .ويوم الفطر الثاني 

 .مبيل اهلل تعالم  ويوم
 .ويوم التجرض بالريق 

 .ويوم الرضا 
 وعيد أهل البيت عايهم الم م
 .ويوم طفرت به بنو إمرائيل 
 .ويوم  بل اهلل أعمال الشيعة 

 .ويوم تقديم الالد ة 
 .ويوم طاب الزيادو 
 .ويوم  تل المنافق 

 .ويوم الو ت المعاوم 
 .ويوم مرور أهل البيت عايهم الم م 

 .المشهود ويوم 



 .ويوم يعع الطالم عام يديه 
 .ويوم هدم الض لة 

 .ويوم النياة 
 .ويوم الشهادو 

 .ويوم التجاوز عن المؤمنين 
 .ويوم الممتطاب 

 .ويوم بهاب ماطان المنافق 
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 .ويوم التمديد 

 .ويوم يمتريح فيه المؤمنون 
 .ويوم المباهاة 
 .ويوم المفاخرو 

 .ويوم  بول األعمال 
 .ويوم الن حيل 
 ويوم النحياة
 .ويوم الشكر 

 .ويوم نالرو المطاوم 
 .ويوم الزيادو 
 .ويوم التودد 
 .ويوم التحبب 
 .ويوم الوالول 
 .ويوم البركة 

 .ويوم كش  البدض 
 .ويوم الزهد في الكبائر 

 .ويوم المناده 
 .ويوم الموعطة 
 .ويوم العبادو 
 .ويوم انم م 

 



لو لم أدرك من : و ات في نفمي( ض)فقمت من عند أمير المؤمنين : حبيفة ال 
 .أفعال الخير ما أرجو به الثواب إت حب  هبا اليوم لكان مناه 
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فقاام كال واحاد من اا فقب ال :  ال محمد بن أبي الع ء الهماداني  ويحيام بان جاري 

فنا بفضاال هابا اليااوم  الحماد هلل الاابه ماا  بضاانا حتام: رأس أحماد بان إمااحاق و اناا شار 
 .المبارك  وانالرفنا من عنده  وعي دنا فيه  فهو عيد لاشيعة 

 
ولم ينفرد الجزائره  أو المجامي بهبه الرواية ومضمونها  وأن الشيعة  تعد بلاك 

أباو الحمان : اليوم من أمعد أيامها   بل شاركهما جمع من عاماء الادين الشايعة مانهم
( الباااب الفاااء ماان البطااون والتاانوي ت " ) مشااكاو األماارار مقدمااة ماارآو األنااوار و " فااي 
  وأيضااا فااي  592  " مفاااتيح الجنااان "   وعاان عباااس القمااي فااي كتابااه  563  
 . 5/153" مفينة البحار " كتابه 
 

إنماا هاو مان فعال الغا و مان الشايعة   إن اتحتفال بمقتال الفااروق : رب   ائل
 .وت وجود له عند الشيعة المعاالرين 

 
لم عالارنا الحاضار : فقول إن عقيدو الشيعة منب أن تنممت عام يد ابن مبن وا 

تتوارة تاك العقائد الفامدو  وت يالابح الشايعي شايعيًا حتام يعتقاد بماا وضاعه األولاون 
 .من العقائد التي تخال  انم م أالً  ومنهجًا 

 
هاااو مااان  –الشااايعي المعاالااار محماااد رضاااا الحكيماااي : وخيااار دليااال عاااام بلاااك

 –" البيااان " وا  الخااوئي القااابع فااي النجاا   وهااو الاابه أشاار  عااام طبااع كتابااه خاا
احتفاال أتبااض الادين  555-551  " شارح الخطباة الشقشاقية " حية بكر فيه كتابه 

والتاااي " األنااوار النعمانيااة " نقااا  عاان الجزائااره فااي كتاباااه  الشاايعي بمقتاال الفاااروق 
والمشاهور باين العامااء أن  تاااه (: 551)و اال فاي   . بكرناهاا فاي أول هابا الفالال

هام أهال المنااة  –كان في به الحجة وهو المتفق عايه باين العاماة  - أه عمر  –
 ولكن لامشهور بني العوام في األ طاار –في االط ح الشيعة 
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هاااو أناااه فاااي شاااهر ربياااع األول   اااال الكفعماااي فاااي  –هااام عاااوام الشااايعة  –واألمالاااار 
أنه مان : أنه رو  الاحب ممار الشيعة: شهر ربيع األول المالباح في مياق أعمال

أنفق في اليوم التامع منه شيئا غفر اهلل له  ويماتحب فياه إطعاام انخاوان  وتطييابهم  
 والتومعة  والنفقة  ولبس 

 .الجديد  والشكر  والعبادو  وهو يوم نفي الغموم 
 

ووس بعد بكر وفي البحار من كتاب ان بال تبن طا(:  553  )و ال أيضا 
اعاااام أن هااابا الياااوم وجااادنا فياااه رواياااة عطيماااة الشااانن : الياااوم التاماااع مااان ربياااع األول

ووجادنا ماان العجام وانخااوان يعطمااون المارور فيااه  ويابكرون أنااه يااوم ها ك ماان كااان 
 .يهون من شنن جل ج له ورموله ويعاديه 

 
د رواياة ويطهار مناه ورو :  ال في البحار بعد حكايته بلك(: 551 )و ال في 

) بهااابا المضااامون رواياااة الالااادوق ويطهر مااان كااا م خافاااه ( ض)أخااار  عااان الالاااادق 
ورود عاادو روايااات دالااة عااام كااون  تاااه فااي بلااك  فامااتبعاد اباان ( خااا  اباان طاااووس 

إدريااس وغيااره لاايس فااي محاااه  إب اعتبااار تاااك الروايااات مااع الشااهرو بااين أكثاار الشاايعة 
ماان المخااالفين  ويحتماال أن يكونااوا غي ااروا  مااافنا وخافااا ت يقالاار عمااا بكااره المؤرخااون

 .هبا اليوم ليشتبه األمر عام الشيعة ف  يتخبوه يوم عيد ومرور
 

فااي " فهمااي هويااده " وأيضااا بكاار الالااديق الحماايم لاثااورو المجومااية فااي إيااران 
  تاقم أحد رجال انماام 1982في شهر يونيو (: 313 " )إيران من داخل " كتابه 

مكالمااة هاتفيااة بعااد منتالاا  الاياال  ماان مجهااول رفااع أن ياابكر  –يعنااي الخمينااي  –
" لعان عمار " لقاد نجحناا فاي عقاد مجااس : اممه  ولكنه اكتفم ب ب غه الرمالة التالية

في مكان ما  ارب طهاران  وفرغناا مناه  بال لحطاات  وماو  ننتطار الياوم الابه يعاود 
 " .بقتل عمر " فيه احتفالنا 
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مااان عقائاااد  يكاااون احتفاااال الشااايعة بمقتااال الفاااارون وبعاااد هااابا كااااه أيمكااان أن 
المااااابقين ماااان أتباااااض الاااادين الشاااايعي  أو أنااااه ماااان العقائااااد المتوارثااااة التااااي يعتقااااد بهااااا 

 المعاالرون ؟
 



يطياب لهام التغناي  –عاام حاد زعمهام  –وعند الشيعة في هبه المنامبة المعيدو 
  فقاااد نطااام بعضاااهم  الااايدو  واننشااااد بماااا يتااارجم هااابا الحقاااد الااادفين تجااااه الفااااروق 

تتنامب مع هبا الحدة المعيد عند أبناء ابن مبن  ورغام ماا يعتريهاا مان انعادام الاوزن 
 :والت عب باأللفاط ف نني أبكرها نخواني القر اء عام ما فيها من أخطاء 

 
 تبمم الدهار عان ثغار من الدرر

 لما فتكان بنات الدهار في عمار
 ووأالبحت جهاات الدهار زاهار 

 ترنو بناطارها في روناق نضار
 وردت الماااة الازاهارو بامماة 

 بعد العباوس بوجاه ممفار زهار
 وامتبشرت برجاوض اااروح ثانياة

 وهنيات باقادوم العاز والطافار
 والعدل في األرع أضحم وهو منتشر

 والطاام والكفار  اد ول م عام الدبار
 والم رب أالباح في أمان وفي يمان

 محا اة من بؤس ومان حابربعاد ال 
 واألرع  اد أزهرت في زهرها عجبا

 ونقاط الادوح في ناوض مان الزهار
 وفااح شباهاا طباهاا في الدناا ولقد

 تنرج الكاون من طياب الشبا العطار
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 وطاب نشر رياع الروع وانتشرت

 لماا تبااشارت األرجااء بالبشار
 وناحات الورق باألوراق شاابياة 

 ونغمات فرحاًا في غيهب الما ر
 ورددت بحنيان الالاوت ناطقاة

 هل أنت ناس بما  د الار في الفر
 فكابرتني ربيعاا  اد أتم فرحاا 

 من بعاد ماا الفار ولم عام األثر



 لما ادعات فاطمة الزهاراء نحاتاها
 من النبي كماا  اد جااء في الخبار

 في مجاس مان أبي بكار تحاكماه
 . (24)عًا من البشر  د ضم مجامه جم

 فقال هاتي شهاودا يشهادون عام 
 دعواك حقاا  فهبا األثار من نكار

 فان باات بشهاود يشهادون عام
 تالحيح عرفاان ما في باك من نكر

 لماا تبين ما في األمار من فادك 
 بننهاا من عطاياا مياد البشار

 فردها ثام أعطاهاا الكتااب عام 
 تمايمها فدكاا يا الااح فاعتبار

 فجااء عمار يمعم عام عجال
 في زمرو من خزاياا القاوم في زمر

 اااااااااا
صررربهرت حرررول الاررررب   برررن ايميررر ، جمرررا واقررر يم محمررر  مررررل اهلل : انظرررر( 24)
 .ل وقوف   ى حقيق  ذذا ا   را  1/215
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 بماا  ألبي بكار الاعينمعنفاا 
 ممتطرأعطم لفاطم من حكام و 

 مبط  ضمن ما ضام الكتاب وما
 في حكماه مفهاا هبا من العبار

 وطل يبزق فيهاا عامادا ومفهاا
 مبقارا بطن ما في الحكم من مطر

 ودض فاطامة الزهاراء ودافعهاا
 عن إرة والدها المختار من مضار

 مخالفاا لكتااب اهلل مجتارئااً 
 عام بدائع لام يحفال بمؤتامر

فاا لكتااب   مجتارئااً اهلل محر 
 عام الرمول بقول الزور والهابر



 مهدماًا ما بنم المختاار من حكم
 فنالبحت مااة انما م في دثار

 مكبباًا كل ماا أوحم انلاه إلم
 رموله يوماا في البكر من مطار

ماًا ما أحنل  اهلل من عمل    (25)محر 
 مخالفاًا كاماا  د جااء في الزبر

 بيت وحي اهلل في مفاهومحرفاًا 
 من الوزر وعاود الكفر ت يخشم

 عان وارتاد لاعيانومم ر الدين 
 ااااااااااااا
الصررريع  والماعررر ، لمعر ررر  حقيقررر  ذرررذا " يقاررر  نتررررح الماعررر ، انظرررر تاربنرررر ( 25)

احررريم الماعرر   ررص تارررب "  السررارح الررذي انررر ي برره الصرريع  ، وانظررر أيضررر تارررب 
 "والسن  
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 لمبين كفعل الكابب األشرالدين ا

 وعاند المرتضم الكرار حيدرو
 مان كفارممفهاا رأياه هلل 

 ويل له كيا  والطهار فاطمة
 عن حقها لم يخ  من منشئ الالور

 بنه وجه ي  ي المالطفم ولقاد 
 آب  البتول بقول الفح  والضرر

 وأضغطها يكفه الطاغيهبا ولام 
 بالباب  مرا عام ما جاء في المير

 !! نفابا بالموط يضربهاا  وأمار
 واحمرتاه بما ت و ت من الضارر

 !!!فنماقط بجنيان آه واعاجباا 
 (26)ماا في الالحاباة من ناه ومنتهار

 ياا لاحمياة ماا لطهار فاطماة
 مان البرياة مان حاام ومنتالر

 هنااك مت النماء الطهار فاطماة



 وبنت النبي عام الغارر والخطار
 عاياه ببقار البطن منه وماادعت 

  اد الار فياه بنمار غير ممتتر
 أجاب دعوتهاا الباارئ وبا غهاا 

 حمب المراد عام ما جاء في الخبر
 في تاماع ربياع األول اناكمرا

 اااااااااااااااا
لتررص يمنعرره ممررر ا  ررص ذررذا !! وأيررن ذذررب   ررص سرريف ذوالاقرررر وصررجر اه ( 26)

 . التذاب المااري 
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 الفجور مع العاليان في األثر عالا

 وهااات فرحاا ياوم الرواح باه
 نار المعيار وما فيهاا مان المعر

 تبكياه وتندباه وغاادر ال ت
 الغادر والكفروماا بين أهل وتو 

 بنكباه كل بغاي في غوايتاه
 من الفريقين مان جان ومن بشار

اٌح أن هبا عياد فاطمة   !يا الاح ال 
 البطان من عمارعياد المرور ببقار 

 !ونااد بيان أهال الديان وامارح 
 مرحاًا طبت مان يوم ومن خبار

 ياوم باه كمفت شمس الض ل و اد
 راض البداياع مان فقاد به نطار

 ياوم تبمم ثغار الدين وارتجعات
 مبال الهداياة بعاد العمر في يمر

 يوم به فرحت آل النبي ومن 
 واألهام من جميع البادو والحضار

 وم فرحات أشباح حيادرويا
 وعا  كل فاؤاد ماات مان ضرر

 ياوم باه مر  أشياض حيدرو



 فطااب مجامهام فياه عام المرر
 ياوم تنفس فياه الممتضام باه

 وفاع بعاد انقضاء الهام بالوطار
 ياوم التردد يوم الممتطاب باه 

 ياوم التزاور يوم العاز والطفار
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 اه ياوم التحبب ياوم الممتراح ب
 يوم التجاوز عن إثم ومن وزر

 يوم به الاح إبايس الغو  ضحم
 بمجمع من غاواو الجن والبشر

 وبة  أواناه في جمعهام فغادا 
 وأ باوا زمرو  في احل في زمار

 حتم إبا اجتمعاوا من حاوله نعم
 عايهام وغادا ناض عام عمار

 و ام فيهم خطيبًا  ائ  لهم 
 ومن مات رئيس الفامقينالياوم 

 ماد األباليس من جان وبشار
 اليوم مات البه  اد كان يعضدني

 من كفار ومن أشارعام البدايع 
 اليوم مات  اوام الجور وانقالمت

 عر  الض ل والار الكفر في دثر
 ومن مات شيخم في النفاقاليوم  د 

 يوم الفخار به  د تم مفتخره 
 ويا ه ويا ه من لي بعاده رجل

 لحيرمغي ر حل  أمر الدين با
  اد كان يعجبني أفعااله ولاه 

 بكل منك وفعل غاية النكر
 أباد  عجائب كفار ليس بعقاهاا

 من األباليس إت كل به نطر
 وت أد  مثااه في الخااق با فتن
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 ولم يكن غيره فيها بمقتدر

 ماا حياتي واحتيالي آه وا أمفااه
 

 عايه دهره فهبا منتهم الكفر
 !!!فيروز ت شا ت الكفاان مناك لقاد

  تات غندر  د هنيت بالطفر
 بقارت بطان عدو اهلل من نتجات

 من البدايع بالالمالامة البكر
 تيام عتل زنيام األالل با دناس

 بغام أم لئيام غيار معتبار
 الغاو  ومان  طفرت بالكنز في  تل

 آب  النبي وآب  بضعته الطهر
 عام  تاات أول من مان  الخا  

 آل النبي مد  األيام والعالر
 أهل البيت من الدرت  تات فرعون

 منه الجرأو في تنخير به القدر
 باه  تات نعثال عناوان الفموق

 عجل الض لة محموب من البقر
  تاات من مات لام ياؤمن بخالقاه

 يوم بمزدجر وفامقا لم يكن
 !! تاات من عائد الكارار حيادرو 

 وعاود الكفر في مر  وفي جهر
 الزهاراء ماررت في  تااه

 وجئت في  تاه ماض عام  در
 !!مررت في  تاه أوتد حيدرو 
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 وشيعة المرتضم طرًا ب  نكار



 باهلل يا معاد عاد  بكرًا لمقتااه
 وكرر القول هبا القول من وطر

 طربات من  ائال با يوم مقتااه
 فبا من أطيب الخبرباهلل زدني 

 ب  نكار فبكار مقتااه عناده
 انتهم إلم مممعي من نغمة الوتر 

 وغنم بامماه يحياا فاؤاد فتم
 فهات هما مدبر الكنس  م ودر

 ودر برفاق عام جميع الرفاق ضحم
 . (22)الهباء ليس لها عهد بمعتالر 

 وت تخا  زلاة يوم المعااد فابا 
 عياد به يحمم األوزار في الالور

 كن ياوم مقتااهما العياد عياد ول
 عياد باه عادت األرواح في الالور

 يطيار بي ماا جااء من خبار
 في  تااه أبدا ناهيك من خبر

 يا من ير  اليمن وانيمان من رجل
 شاب بين الكفار والغادر اد 

 أم كي  ترجو ال حا من فتم جبات
 عالام الالور بالكفار طينته في

 اااااااااااا
ذررل يمتررن لمسرر م أن يسرراحل صرررب اليمررر بهررذه الاررورة الاررص ياررورذر ذررذا ( 22)

ولتررن الماأمررل  ررص اعرررليم الرر ين صرريعص !  الصرريعص اباهرجررًر برساصررهر  الارررروق 
ي رك أن الصيع  مهمر اقار وا مرن المنتررات،  رذن ذلرك مالرور لهرم ألنهرم صرعب اهلل 

 " .وك اللاران الصيع  وات" الميارر، وق   اّ ت ذلك  ص رسرلاص 
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 ويال يبتام في غب ماا كمبات

 له ياداه فخاب ما شئت أو  ارر
 ويال لاه ولشياخ  اد تقدماه 

 إلم مقارإب أمضاوا بهماا طارًا 



 و ادرت لهماا ناارًا مؤججاة 
 من الجحيام فا  منجم مان القادر

 ميقدماان عام ماا  دمااه لد 
 رب العبااد ببنب غيار مغتفار

 يعضضان غادا كفيهماا أمفاا
 الحالار فعالهماا كالناادمعام 

 ف با الجاوا إبا ياوم المعااد لاد 
 رب العبااد بماا أمماه مان نكار

 أ ممت باهلل والبيت العتياق ومان
 معم بمكاة مان مااض ومعتمار

 ما أمس الجاور والعادوان غير أبي
 بكار وت ماس من طام مو  عمار

 آمناا بااهلل ربهااكا  وت 
 وت بنحماد يوماًا مياد البشار

  د فتنا مث هماا الجبت والطاغوت
 جال  البرياة من باد ومن حضار

 ض  معا وأض  الناس ويحمهما
 مايقياان غدا في الحشر في مقار

 وثالة القوم أبد  في الور  عجبا
 وماار بين البراياا أ باح الميار

 وجنمتعما ومحقاا له فيماا جنم 
 من القبائاح مان وزر ومان وزر
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 إني إلم اهلل من فعل الث ثة في

 انم م وجر  إلم يوم المعاد يرئ
 في النفاق نشنوا وم لئام غواو 

 الضا ل وبين الكفار والغادربين 
 غي اروا ما اة انم م ويحهم د 

 ودين أحمد منماون امن الغيار
 !!!فا رأ م مي عام انم م  د اندثر

 آثااره ياوم دفان الطهر باألثار



 !!!وليس لادين وانم م منتالر
 !!إت طهاور فتام هلل منتالار 

 طل انله عام جميع األنام ومالباح
 الطا م أماام العالم والعالار

 !!!القائام الحجاة خيار فتم
 !!مطفار لابرايا خيار منتطار

 حامي الحقيقة محمود الطريقة
 من ماد الخايقاة من بادو وحضر

 ينتي من البيت بالرايات يقدمه 
 !!من الم ئكة جماع غيار ممتتر

 !!!عيمم المميح له عون وحابه 
 !!!والخضر خادماه في كل مؤتمر

 يمد اهلل في جي  يجي  له
 !!ضيقا الدور رحاب المهمة القفر

 مولم إبا مار مار النالر يقدمه
 !!فارمؤيدا بالهاد  والنالار والط

 فيم  األرع عدت بعدما مائت
 !!جورا ويقماع أهل الكفار والفجار

-32 -
 !!معيد دين الهده تزهر شرائعه 

 غضاا جديدا بوجاه ممفار زهار
 !!!يا الاحب األمر في به العالر أدركنا 

 !!!فالدين في تا  والناس في ضرر
 !!!تفرق الناس في األديان واختافوا 

 القادر وكف اروا بعضهم بعضا عام
 والفئ منقمم من كا  غيركام

 وكفكام من جمياع الفئ في الفار
 والدين  د درمت آثاره وغدت

 معالام الدين بين الهادم والدثار
 !!!ومس شيعة أهل البيت أب 

 !!أهل الغدر والختر (29)من النواالب 



 !!وخا   الشيعة األبرار من كدر
 فالناس في هابه األو اات في عامر

 جزض من كل نائباةيممون في 
 تغشاهام كل ياوم دائام العمار

 ويالبحون عام خو  مرتقب
 من العادو وماا بالبال مان جبر

 
 (32)ويطهرون اعتقادًا غير ما اعتقدوا 

 خوفاا وتاقاهم في أعطام الخطار
 ااااااااااااااا
ماهروم النرارب  رص الاترر " يقا  أذل السن ، انظرر اعريرف النواارب  ارل( 29) 

 " .موقف الصيع  من أذل السن  " ، من تاربنر الصيعص
اساعمرل الاقير   نر  الصريع  مرن أسرسريرت  يرنهم المنحررف، ويعر ونهر مرن ( 32) 

 من العر و ومر برلبررل من جرذر.اسع  أ صرر  ينهم 
 .ويظهرون ا اقر ا غير مر ا اق وا 

-33 -
 امتعببوا جرض التعبيب من جزض

 أالابهام ولما  اماوا مان بعار
 !! د حان أمرك والبارئ يدبره 

 والغالاب اهلل أعام كال مقتادر
 والدمت دمتكم واألمر أمركم

 وأنت بالمنطر األعام مان البشر
 والحكم حكمكم في هبا األوان أما

 آن القياام بحكام اهلل به القادر
 والدهر طوعكم واأل ادار ناافبو

 وحكماك ا ن منماون مان الغير
 !!!اهلل يا خيار األناام ويا يا حجاة 

 !!!نور الط م ويا ابن األنجم بالنطر
  اال النبي لناا ينبشاان كماا

 (31) من بعد دفنهما في مائر الحفر
 ويشهاران ب  شاك وت شباه



 عام رؤوس الم  من مائر البشر
 ويالابان عام جبعين من خشب

 ويحر  اان ب  شاك وت نكار
 ائتهناك يشفم  اوب طالما م

 هماا وتالبح بعاد الهام بالبشر
 ااااااااااااا
يصير إلى األسطورة الما اول   ن  الصيع  بأن المه ي اليرا   ييرج أبر بترر ( 31)

 .و مر رضص اهلل  نهمر نم قبرذمر ويا بهمر   ى جذع ويصعل النرر  يهمر 
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 !!!ويالبحوا شيعة األطهار في فرح 
 

 (32)كدر ويكش  الحزن بعد البؤس وال
 

 ااااااااااااا
، 12-9 ق  ال رر  ص بقر بطن  مرر، ارأليف يرسرين برن أحمر    : انظر( 32) 

وذذه الرسرل  ميطوط  لم اطبا بع  وذص موجو ة بمتاب  رضر رامبرور برلهنر  احرت 
 . 2223رقم 
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 الاال الثرلث
 نمرذج من مطر ن الصيع   ص  مر بن اليطرب 

 
 (  را انمص قريش ) 

 
  فا نهم يقنتاون  ومن شد و حقد الشيعة عام أبي بكر وعمر وعائشة وحفالة 

وفاي هابا الادعاء ينفماون عان  –إن الحت هام ال و أو عمال  –عايهم في الال و 



  ويقولون عن هابا الادعاء  ما في أنفمهم من الحقد والغل تجاه الحابة رمول اهلل 
فاي بادر  باه كاالرامي ماع النباي  إن الاداعي: رفيع الشنن عطيم المنزلاة  و اال: بننه

 . (33)وأحد وحنين بنل  أل  مهم 
 

ونضع بين يده القر اء الكرام هبا الدعاء ليعرفوا حقيقة مو   الشيعة تجاه ما  
دون التقريب باين المماامين والشايعة   هبه األمة  وأيضا لبوه النفوس المابجة البين يو 

: 
 

 "   را انمص قريش" ن  
الاهم العن النمي  ري  وجبتيها وطاغوتيهاا وافكيهاا  وابنتيهماا   الاابين خالفاا " 

فاااا كتاباااك   أمااارك وأنكااارا وحياااك  وجحااادا إنعاماااك  وعالااايا رماااولك  و ا باااا ديناااك  وحر 
وعط اا  أحكامااك  وأبطاا  فرائضااك  وألحاادا فااي آياتااك وعاديااا أولياااءك وواليااا أعااداءك  

با ب دك وأفمدا عبادك  .وخر 
 

لعنهما وأنالارهما فقد أخربا بيت النبوو  ورد ما باباه  وتقضاا ماقفه  وألحقاا الاهم ا
مااماءه بنرضااه  وعاليااه بمااافاه  وطاااهره بباطنااه  وامتنالاا  أهاااه وأبااادا أنالاااره و اات  

 أطفاله   وأخايا منبره من والي اه 
 ااااااااااااا
 . 82/262البحرر ( 33)
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وأشااركا بربهمااا  فعطاام بنبهمااا وخا اادهما فااي مااقر ومااا أدراك مااا ووارثااه  وجحاادا نبوتااه  
 .مقر ؟ ت تبقي وت تبر 

الاهااام العنهماااا بعااادد كااال منكااار أتاااوه  وحاااق أخفاااوه  ومنبااار عااااوه  ومناااافق ولاااوه  
ماام  هاروه   ومؤمن أرجوه  وولم آبوه  وطريد أووه  والادق طردوه  وكاافر نالاروه  وا 

مروه  ودم أرا ااوه  وخباار بااد لوه  وحماان  ا بااوه  وفاارع غي ااروه  وأثاار أنكااروه  وشاار أضاا
رة غالااابوه  وفااائ ا تطعاااوه ومااامحت أكااااوه  وخماااس  وكفااار أبااادعوه  وكااابب دل ماااوه  وا 
امااتحا وه  وباطاال أممااوه  وجااور بمااطوه  وطااام نشااروه  ووعااد أخفااوه  وعهااد نقضااوه  
وه  وغااادر أضااامروه  وبطااان فتقاااوه  وضااااع  ماااوه  وحااارام حا ااااوه  ونفقاااا أمااار  وحااا ل حر 

مااام ك وه  وعزيااز أبل ااوه  وحااق منعااوه وا  مااروه  والااك مز  ااوه  وشاامل بااد دوه  وبلياال أعااز 
 .خالفوه 
 



فوها  وفريضة تركوها  ومن ة غي روها  وأحكام عط اوها   الاهم العنهما بكل آية حر 
وأرحام  طعوها  وشهادات كتموها  ووالية أنكروها  وحياة أحادثوها  وخياناة أوردوهاا  

 .باب دحرجوها  وأزيا  لزموها  وأمانة خانوها وعقبة ارتقوها  ود
 

الاهاام العنهمااا فااي مكنااون الم اار وطاااهر الع نيااة لعنااًا كثياارًا دائبااًا أباادًا ماارمدًا ت 
انقطااااض ألماااده  وت نفااااد لعااادده  يغااادو أولاااه وت ياااروح آخاااره  لهااام وألعاااوانهم وأنالاااارهم 

الناهضاين بانجنحتهم والمقتادين ومحبيهم ومواليهم والممامين لهم  والمائاين لهام إلايهم و 
 .بك مهم  والمالد ين بنحكامهم

 
الاهاام عااب بهم عاابابًا يمااتغية منااه أهاال النااار آمااين رب العااالمين  أربااع : ثاام يقااول

 . ( 34)" الخ 111مرات 
 اااااااااااااا
، وبحرررررر األنرررروار 552-551الب رررر  األمررررين وجنرررر  األمرررررن ل تاعمررررص   ( 34)

82/262-261 . 
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و عنااا عااام ناا   دعااا الاانمي  ااري  أتاارك القااارئ الكااريم ليقاارأ شاارحه  وبعااد أن
وبعااد بلااك يحكاام بمااا يااراه مناماابا عااام تاااك الطائفااة التااي تاادين هلل تعااالم بمااب  وطعاان 

 .ما  هبه األمة 
 

هابا الادعاء مان :  ال الكفعمي عند بكر الدعاء األول: "  (35)يقول المجامي 
يواطااب فااي لياااه ونهاااره ( ض)ن أمياار المااؤمنينغااوامع األماارار  وكاارائم األبكااار  وكااا

 .وأو ات أمحاره 
 

فكيها " والضمير في  جبتيهماا " راجع إلم  ري   ومن  رأ " جبتيها وطاغوتيها وا 
فكيهمااا  عاااام التثنيااة فاااايس بالااحيح  ألن الضاامير حينئاااب راجعااًا فاااي " وطاغوتيهمااا وا 

فكيهما  وبلك ليس    (ض)مراد أميار الماؤمنين الاغة إلم جبتي الالنمين وطاغوتيهما وا 
نمااااااا مااااااراده  لهاااااابين الاااااانمين بااااااالجبتين ( ض)  لعاااااان الاااااانمي  ااااااري   ووالاااااافه (ض)وا 

شااارو إلاام مااا أبطاا ه ماان  والطاااغوتين وانفكااين تفخيمااا لفمااادهما وتعطيمااًا لعنادهمااا  وا 
 .وآله  فرائع اهلل  وعط  من أحكام رمول اهلل 

 
 :هبا الدعاء  ال شارح .  (36)والضمان هما الفحشاء والمنكر



رشااح الااب ء فااي " الشاايخ العااالم أبااو المااعادات أمااعد باان عبااد القاااهر فااي كتابااه 
نماااا شااابهها : الالااانمان الماعوناااان هماااا": شااارح هااابا الااادعاء  ( ض)الفحشااااء والمنكااار وا 

إماا لكاون المناافقين يتبعونهماا فاي األوامار والناواهي غيار : بالجبت والطاغوت لاوجهين
مااا لكااون البااراءو منهمااا واجبااة لقاااول المشااروعة  كمااا اتبااع الكفاا ار هاابين الالااانمين  وا 

 :تعالم 
 ((  من يتار برلطرغوت ويؤمن برهلل  ق  اسامسك العروة الوثقى)) 
 :إشارو إلم  وله تعالم" الابين خالفا أمرك "   و وله  526: البقرو" 
 " 29: النماء(( "  يريهر الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول)) 
 ااااااااااااااا
 . 268-82/261بحرر األنوار ( 35)
 .أبو بتر و مر رضص اهلل  نهمر ( 36)
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فخالفااا اهلل ورمااوله فااي والااي ه بعااد مااا ماامعوا ماان الاان  عايااه مااات يحتماااه هاابا 
نكارهما الوحي إشارو إلم  وله تعالم  المكان  ومنعاه في حقه فضا وا وهاكوا وأهاكوا  وا 

 " . 67:المائدو(( "  ااعل  مر ب لت رسرلاه ليك من ربك  ذن لمب غ مر أنزل إ: )) 
 
إشارو إلم أنه تعالم بعة محمدًا رحمة لاعالمين   ليتبعوا " األنعام " وجحدهما " 

أوامره  ويجتنبوا نواهيه  ف با أبوا أحكامه ورد وا كامته فقد جحدوا نعمته وكانوا كما  اال 
(( " اهوي أناسرهم  ريقرر ترّذبوا و ريقرر يقا رون بمر   ت مر جراذم رسول: )) مبحانه
 ". 71: المائدو 
 

يااااا عاااااي ماااان أطاعااااك فقااااد : وآلااااه وآلااااه فاقولااااه  وأمااااا عالاااايانهم الرمااااول 
 .أطاعني  ومن عالاك فقد عالاني 

 
وأماا  ابهمااا الاادين فهااو إشااارو إلاام مااا غي ااروا ماان دياان اهلل كتحااريم عماار المتعتااين 

 .هبا المكان وغيره بلك مما ت يحتماه  (32)
 

أناه رأ  ليااة انماراء مكتوباا ( ض)وأما تغييرهما الفرع  إشارو إلم ما رو  عناه 
إني افترضت محبة عاي عام أمتك  فغي روا فرضاه  ومه ادوا لمان : عام ور ة من آس

 .بعدهم بغضه  ومبه حتم مب وه عام منابرهم أل  شهر 



 
الكااافر إشااارو إلام كاال ماان    ونالارهم(ض)يعنااي نفمااه " انماام المقهااور مانهم " و

اجررر  قومرررر يرررؤمن بررررهلل   : )) وحااااد  اهلل ورماااوله  وهااو مااابحانه يقاااول( ض)خاابل عايااااً 
 " . 55:المجادلة(( "  واليوم اآلير يواّ ون من حرّ  اهلل

 
إشارو إلم أبي بر طارده عثماان إلام الربابو  و اد  اال النباي " طردهم الالادق" و
 وت أ ات الغبراء ما أطات الخضراء: وآله في حقه. 
 اااااااااااااا
 "احريم الماع   ص التارب والسن  " و" الصيع  والماع  " انظر تاربنر ( 32)
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وآلاه فاماا تاولم  وهاو الحكام بان أباي العاا  طارده النباي " إيوانهم الطرياد " و
 .عثمان آواه 

 
و إلااام معاوياااة  إشاااار " تاااوليتهم المناااافق"   و( ض)يعناااي عاياااًا " إيااابائهم الاااولي " و

وعماارو باان العااا   والمغياارو باان شااعبة  والوليااد باان عتبااة  وعبااد اهلل باان أبااي ماارح  
 .والنعمان بن بشير 

 
كماامان  والمقاداد  وعماار  ( ض)إشاارو إلام أالاحاب عااي" إرجائهم المؤمن " و 
 .وأبي بر
 

  ماع "  111: األعارا (( "  أرجره أيرره:)) وانرجاء التنخير  ومنه  وله تعاالم
 .وآله كان يقدم هؤتء وأشباههم عام غيرهم  النبي 
 

وآلاه    وماا نا  عاياه النباي (ض)والحق المخفي هو انشارو إلم فضائل عاي
 111ألعطااين الرايااة غاادًا : وآلااه يااوم خيباار فااي الغاادير  وكحاادية الطااائر  و ولااه 

أتاام  فياااه  هاال : الحاادية   وحاادية المااطل والمنااديل  وهااوه الاانجم فااي داره  وناازول
 .وغير بلك مما ت يتمع لبكره هبا الكتاب 

 
وأمااا النكاارات التاااي أتوهااا فكثياارو جااادًا وغياار محالااورو عااادًا حتاام رو  أن عمااار 
 ضاام فااي الجااد و بماابعين  ضااية غياار مشااروعة  و ااد بكاار الع مااة فااي كتاااب كشاا  



ت الحق ونه  الالدق  فمن أراد اتط ض عام جماة مناكيرهم  وما الدر من الموبقا
عاان أولهاام وآخاارهم  فعايااه بالكتاااب الماابكور  وكاابا كتاااب اتمااتغاثة فااي باادض الث ثااة  
وكتااااب مماااالب الغواالاااب فاااي مثالاااب النواالاااب  وكتااااب الفاضاااح  وكتااااب الالاااراط 

 .الممتقيم  وغير بلك مما ت يحتمل هبا المكان بكر الكتب فض  عما فيها 
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ماع عااي  (38)لم ماا فعااه األول والثااني إشارو إ" فقد أخربا بيت النبوو " و وله 

بالنار  و ادو  هرًا كالجمل ( ض)من انيباء   وأرادا إحراق بيت عاي ( ض)وفاطمة ( ض)
في بابها حتم مقطت بمحمن  وأمرت أن تدفن لاي  ( ض)المخشو   وضغطا فاطمة 

 .لئ  يحضر األول والثاني جنازتها وغير بلك من المناكير 
 

ماا اهر ات محجماة دم إت وكااان وزرهماا فاي أعنا هماا إلام يااوم  (:ض)وعان الباا ر
القيامة  من غير أن ينتق  من وزر العاماين شيء  ومئل زيد بن عاي بان الحماين 

 (39)هما رمياني هما  ت ناي : من رماك به ؟  ال : و د أالابه مهم في جبينه( ض)
. 

 
فا كتابك ط يريد به حمل الكتاب عام خ   مر " و وله  اد الشرض لترك أوامره حر 

ونواهيه  ومحبتهما األعداء إشارو إلم الشجرو الماعونة بناي أمياة ومحبتهماا لهام  حتام 
مهدا لهم أمر الخ فة بعدهما  وجحدهما النعماء   و د مار  بكاره  وتعطياهماا األحكاام 

 .بعام مما تقدم  وكبا إبطال الفرائع  وانلحاد في الدين  والميل عنه 
 
(( ورسررروله  إنمرررر ولررريتم اهلل: )) إشاااارو إلااام  ولاااه تعاااالم" ًا األوليااااء معاديااا" و 

فماادهما العبااد "   و "  22: المائدو" هاو هادموا مان  واعاد الادين  " تخريبهما الاب د وا 
 .وتغيير أحكام الشريعة وأحكام القرآن  وتقديم المفضول عام الفاضل 

 
وآلاه عاياًا مان باين أفاضال  باي إشارو إلم اماتيثار الن" األثر البه أنكروه " و 

أ اربه وجعاه أخًا ووالي ا  و ال له أنت بمنزلة هارون من مومم  وغير بلك  ثام بعاد 
 .بلك كاها أنكروه 

 ااااااااااااا
 .أبو بتر و مر رضص اهلل  نهمر ولعن  اهلل   ى ت م من يبلضهمر ( 38)
 .ذا الهراا اإلمرم زي  بن   ص رضص اهلل  نهمر أسمى وأنبل من ذ( 39)
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هاو إيثاارهم الغيار عاياه  وهاو إيثاار شار  متاروك مجهاول " الشر  البه آثاروه " و 

عاي تخير البشر من أبم فقاد   : "عام خير منخوب معاوم  هبا مثل  وله عايه الم م
 " .كفر 

 
أمموا بلاك ماا بكرناا  هو جميع من  تل من العاويين  ألنهم " الدم المهراق " و 

وأريتكم أن الحمين : حتم  يل" ما أهريقت محجمة دم ( " ض)من  بل من ك م البا ر 
أباو بكار " " وآلاه كثيار كقاولهم والخبر المبادل مانهم عان النباي . أاليب يوم المقيفة

 .وغير بلك مما هو مبكور في مطان ة " وعمر ميدا كهول أهل الجنة 
 

عامااًا لاناااس وهاديااا  ( ض)وآلااه نالااب عايااًا  النبااي هااو أن : والكفاار المنالااوب
 .فنالبوا كافرًا وفاجرًا 

 
 ( .ض)هو فدك  اطمة : وانرة المغالوب 

 
والماااحت المااانكول هاااي التالااارفات الفامااادو فاااي بيااات ماااال المماااامين  وكااابا ماااا 

اوه من ارتفاض فدك من التمر والشعير  ف نها كانت محتًا محضًا   .حال 
وآلااه فمنعااوهم إياااه  الاابه جعاااه ماابحانه  ل محمااد  هااو: والخمااس الممااتحيل

وامتحاوه حتم أعطام عثماان ماروان بان الحكام خماس إفريقياة وكاان خماس مائاة ألا  
 .دينا بغيا وجوراً  

 
 .هي األحكام الباطاة التي أمموها وجعاوها  دوو لمن بعدهم : والباطل المؤمس

 
 .والجور المبموط هو بعع جورهم 

وه والنفاق البه أ"  ( ض)وآله عايًا  هو  ولهم في أنفمهم لما نالب النبي " مر 
 واهلل ت نرضم أن تكون النبوو والخ فة : لاخ فة  الوا
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وه ماان النفاااق  ولهاابا  ااال عاااي  بياات واحااد  فامااا تااوفم النبااي  وآلااه أطهااروا مااا أماار 
وا الكفار  فاماا رأوا أمار  : والبه فاق الحبة وبرأ النممة ما أماموا  ولكن امتماموا(: ض)

 .أعوانا عايه أطهروا 
 

هااو مااا بكرناااه ماان إماارارهم النفاااق  والطااام المنشااور كثياار : وأمااا الغاادر المضاامر
وآلاه  والوعاد المخاا  هاو ماا وعادوا  بعد موت النباي ( ض)أوله أخبهم الخ فة منه 

ه خانوهاا هاي واتئتماام باه فنكثاوه  واألماناة الاب( ض)النبي وآلاه مان  باولهم وتياة عااي 
: األحازاب(( "  إنر  رضنر األمرن    ى السموات: )) في  وله تعاالم ( ض)وتية عاي 

وآله ياوم  هو ماعاهدهم به النبي : اننمان تهم لعنهم اهلل والعهد المنقوع" .  75
 .ووتيته   فنقضوه بلك ( ض)الغدير عام محبة عاي 

 
 .تحايل الفقاض وغير بلك والح ل والمحرم كتحريم المتعتين   وعكمه ك

 .والبطن المفتوق بطن عمار بن يامر ضربه عثمان عام بطنه فنالابه الفتق 
 

ك الممزوق إشارو إلم ما فع ه مان فاطماة  مان مازق ( ض)والضاع المد وق والال 
 .الك ها ودق  ضاعها 

 
شتتوا باين التنويال والتنزيال وكبا ( ض)والشمل المبد د هو تشتيت شمل أهل البيت 

عااازاز الااابليل وعكماااه معاوماااا المعنااام وكااابا الحاااق  وباااين الثقااااين األكبااار واألالاااغر  وا 
 .الممنوض  و د تقدم ما بد ل عام بلك 

 
 " .خير بد لوه ( " ض)والكبب المدلس مر  معناه في  وله 

 
 ". ا با دينك ( " ض)والحكم المقاب مر  معناه في أول الدعاء في  وله

 
فة  فا كتابك ( " ض)مر  معناه في  وله " وا ية المحر   " .وحر 

قررل   أسررألتم : )) لقولااه تعااالم( ض)والفريضااة المتروكااة فااي مااواتو أهاال البياات 
 " .53: الشور (( "    يه أجرًا إ  المو ة  ص القربى
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 .وتعطيل األحكام يعام مما تقدم 

 



 .عل طاحة والزيبروالبيعة المنكوثة ثي نكثهم بيعته كما ف
 

 .والرموم الممنوعة هي الفئ والخمس ونحو بلك 
 

 .والدعو  المبطاة إشارو إلم دعو  الخ فة وفدك 
 

 .فام يقباوها ( ض)وأم أيمن لفاطمة ( ض)والبينة النكرو هي شهادو عاي والحمنين 
 

م بكبيرو توجب الحد  إن لا( ض)والحياة المحدثة هي اتفا هم أن يشهدوا عام عاي 
إشاارو إلام ياوم الماقيفة لماا احات  األنالاار عاام أباي " وخياناة أوردوهاا " يبايع  و ولاه 

الاد تم بلاك ولكناه نماخ : وأنه أولم بالخ فاة  فقاال أباو بكار ( ض)بكر بفضائل عاي 
إنا أهل البيت أكرمنا اهلل بالنبوو ولم يارع لناا : وآله يقول بغيره ألني ممعت النبي 

بالاادنيا  وأن اهلل لاان يجمااع لنااا بااين النبااوو والخ فااة  والااد  ه عماار وأبااو عبياادو ومااالم 
وآله كببًا وزورًا  مولم حبيفة عام بلك  وزعموا أنهم ممعوا هبا الحدية من النبي 

مااان كااابب عاااي  متعمااادًا فايتباااوأ : وآلاااه  ااال فشاابهوا عاااام األنالاااار واألمااة  والنباااي 
 .مقعده من النار 

 
يح ارون بررهلل مرر : ))وآلاه بهابه ا ياة رئيل عايه الما م عاام النباي  فنزل جب

 71: التوباة(( "  قرلوا ولق  قرلوا ت م  التار وتاروا بع  إسالمهم وذموا بمر لم ينررلوا
   وأخبره بمكيدو القاوم  فانطهروا اهلل تعاالم بر اا مماتطي  دائماا حتام نطار النباي " 

لااام هاااب ودبااااب " بقولاااه ( ض)ه الااادباب التاااي بكرناهاااا أشاااار وآلاااه إلااام القاااوم وعااارفهم وا 
بالوتيااة ( ض)وآلااه كثاارو نالااه عااام عاااي  وماابب فعاهاام هاابا مااع النبااي " دحرجوهااا 

وآلاه مااطه عاام كال  وانمامة والخ فة وكانوا  بل نالاه أيضاا يماؤونه ألن النباي 
 من عالاه من طوائ  العرب  فقتل 
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بيااات إت وفاااي  اباااه دخااال  فاااانتهزوا فاااي هااابه  مقااااتاهم  ومااابا براريهااام   فماااا مااان
وآلاه رجعناا إلام المديناة  ونار  رأيناا فاي هابا  الغزوو فرالة  و االوا إبا هااك محماد 

األماار ماان بعااده   وكتبااوا بياانهم كتابااًا  فعالاام اهلل نبيااه ماانهم  وكااان ماان فضاايحتهم مااا 
 .بكرناه 
 



جمااااع زياااا   وهااااو الاااادرهم الااااردئ غياااار = األزيااااا  " وأزيااااا  لزموهااااا " و ولااااه 
الممااكوك الاابه ت ينتفااع بااه أحااد  شاابه أفعااالهم الرديااة وأ ااوالهم الشاانيعة بالاادرهم الزياا  
البه ت يطهر في البقااض  وت يشاتره باه متااض  ف فعاالهم الفضايحة وأ اوالهم الشانيعة  

"  39: الناور(( "  والذين تاروا أ مرلهم تسرراب بقيعر : )) بكرهم اهلل تعالم في  وله
. 

 
 هي ما كتموا من فضائاه ومنا به التاي بكرهاا النباي " والشهادات المكتومة " 

 .وآله وهي كثيرو جدًا   وغير محالورو عدًا 
 
أوالااايكم بنهااال بيتاااي وآماااركم : وآلاااه هاااي  اااول النباااي " والوالاااية المضااايعة " 

 .بلك بالتممك بالثقاين وأنهما لن يفتر ا حتم يردا عاي  الحوع وأمثاله 
 

ثام إناا بماطنا الكا م فاي مطاعنهماا : ثم بعد هبا الشرح البه نقاه المجاماي  اال
نما بكرنا هناا ماا أورده الكفعماي ليتابكر مان يتااو الادعاء بعاع "كتاب الفتن " في    وا 

 .مثالبهما 
 

-45 -
 
 
 
 

 الارروق يازّوج جني  يهو ي   ص مثرل
 أم ت ثوم بنت   ص بن أبص طرلب 

 
طماااس كااال فضاااياة ومنقباااه لافااااروق  ولكااانهم فاااي بضاااع األحياااان  حااااول الشااايعة

عجاااازوا عاااان بلااااك ألن الحقااااائق أ ااااو  ماااان تمرياااار باااااطاهم  ماااان تاااااك الحقااااائق التااااي 
امتعالاات عااام الشاايعة تزويرهااا  ضااية زواج أم كاثااوم بناات عاااي باان أبااي طالااب ماان 

يااات   إب كيااا  يزعماااون ألتبااااض ديااانهم بااانن العاااداوو مماااتحكمة باااين آل الب الفااااروق 
وبين الالحابة وهم يرون هابا التازوي  ؟ ألايس هابا دليال عاام أن الحاخاماات الشايعة 

وفطن الحاخامات إلم هبه المعضاة فاخترعوا من الروايات المكبوبة . يزيفون الحقائق
ماا يبطال بلااك الازواج  فزعمااوا باان عمار باان الخطااب طاااب مان عااي باان أباي طالااب 



وجاااه أم كاثاااوم العبااااس بااان عباااد :  فااارفع  فنرمااال عمااار رضاااي اهلل عنهماااا بااانن يز 
   مهااددًا ومتوعاادًا باانن يناازض المااقاية وزماازم ماان العباااس  إلاام عاااي  المطاااب 

 .وبعد بلك وافق عاي 
 

ولكن هل زو جه ابنته أم كاثوم أم اتفق مع الجان عاام أن ينتحال جنياه شخالايه 
 .الشيعي أم كاثوم ؟ نترك انجابة ل كابيب التي مطرتها كتب الدين 

 
إن النااااس يحتجاااون عايناااا (: ض) يااال ألباااي عباااد اهلل : عااان عمااار بااان أبيناااة  اااال

ابنتاه أم  - يعناي عمار بان الخطااب  -زو ج ف نا ( ض)إن أمير المؤمنين : ويقولون
أيقولاون بلاك؟ أن  وماا يزعماون بلاك ت يهتادون إلام : كاثوم  وكان متكئا فجااس و اال

أن يحاااول بيناااه وبينهاااا ( ض)يقااادر أميااار الماااؤمنين  ماااواء المااابيل  مااابحان اهلل ماااا كاااان
بنتاه أم كاثاوم فانبم ( ض)فينقبها ؟ كاببوا ولام يكان ماا  االوا  إن ف ناا خطاب إلام عااي 

ني ألنتزعن منك مقاية وزمزم  فنتم:   فقال لاعباس(ض)عاي  واهلل لئن لم تزوج 
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ر المااؤمنين مشااقة كاا م العباااس عايااًا فكامااه  فاانبم عايااه  فاانلح العباااس  فامااا رأه أمياا

إلم جنية ( ض)الرجل عام العباس  وأنه ميفعل بالمقاية ما  ال  أرمل أمير المؤمنين 
من أهل نجران يهودية يقال لها محيفة بن جريرية  فنمرهاا فتمثاات فاي مثاال أم كاثاوم 
وحجبت األبالار عن أم كاثوم وبعة بها إلم الرجل  فام تزل عنده حتام إناه اماتراب 

مااا فااي األرع أهاال بياات امااحر ماان بنااي هاشاام  ثاام أراد أن يطهاار : مااا  فقااال بهااا يو 
أم ( ض)بلك لاناس فقتل وحوت الميراة وانالرفت إلم نجاران  وأطهار أميار الماؤمنين 

 . كاثوم 
 

 (42)في تزوي  أم كاثوم إن بلك فرج غالبناه ( ض)عن زرارو عن أبي عبد اهلل 
. 

 
 

هابه األخباار ت يناافي ماا مار  مان  الاة : وعا ق المجامي عام هبه الرواية فقال
الجنياااة  ألنهاااا  الاااة مخيفاااة أطاعاااوا عايهاااا خواالاااهم  ولااام يكااان ياااتم اتحتجااااج عاااام 
المخالفين  بل ربما كانوا يتحرزون عن إطهار أمثال تاك األمور ألكثر الشيعة أيضا  



معنم غالاابناه طاااهرًا وباازعم الناااس إن الااحت لاائ  تقاااه عقااولهم ولاائ  يغاااو فاايهم  فااال
 .الرواية أ ها

 
( 41)في جواب الممائل المارورية " المفيد " و ال كبير الشيعة الماقب عندهم با

: 
 

ثام إناه 111ابنته من عمار لام يثبات ( ض)إن الخبر الوارد بتزوي  أمير المؤمنين 
انما م الابه هاو  أحادهما أن النكااح إنماا هاو عاام طااهر: لو الاح  لكاان لاه وجهاان

ن كان األفضل مناحكة من  الشهادتان والال و إلم الكعبة وان رار بجماة الشريعة  وا 
يعتقااااد انيمااااان  ويكااااره مناكحااااة ماااان ضاااام  إلاااام طاااااهر انماااا م ضاااا ت يخرجااااه عاااان 

 انيمان  إت أن
 ااااااااااااااا
 . 42/88بحرر األنوار ( 42)
 . 42/126الما ر السربق ( 41)
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رورو متام  اادت إلام مناكحاة الضاال ماع إطهااره كاماة انما م زالات الكراهاة مان الض

كاان مضاطرا إلام مناكحاة الرجال  ألناه يهاد د وتواعاده  فاام ( ض)بلك  وأميار الماؤمنين 
ينمنااه عااام نفمااه وشاايعته  فنجابااه إلاام بلااك ضاارورو  كمااا أن الضاارورو تشاارض إطهااار 

 111كامة الكفر 
 

و ثااني اثناين زورًا عاام لماان أميار الماؤمنين عااي البه ه (42) ال المرتضم 
  المنماوب زورًا وبهتاناًا إلام عااي " نها  الب غاة " خطبًا وجمعهاا فاي كتااب بعناوان
 : 

 
لم يمتنع أن يجو زه عايه الما م  ألناه كاان  (43)عام أنه لو لم يجر ما بكرناه 

طهااار انماا م  وهاابا  حكاام يرجااع إلاام الشاارض عااام طاااهر انماا م والتممااك بشاارائعه وا 
فياااه  ولااايس مماااا يخااااطره العقاااول  و اااد كاااان يجاااو ز أيضاااًا أن يبيحناااا أن ننحاااك اليهاااود 
والنالااار   كمااا أباحنااا عنااد أكثاار الممااامين أن ناانكح فاايهم  وهاابا إبا كااان فااي العقااول 

حجة عندنا ( ض)مائغا فامرجع في تحاياه وتحريمه إلم الشريعة  وفعل أمير المؤمنين 
فانااا أن نجعاال مااا فعاااه أالااً  فااي جااواز مناكحااة ماان بكااروه ولاايس لااه أن فااي الشاارض  



يازموا عام بلك مناكحة اليهود والنالار   عبادو األوثاان  أل هام إن مانلوا عان جاوازه 
 .أ ها . في العقل فهو جائز  إن منلوا عنه في الشرض انجماض يحطره ويمنع منه 

 
 :أ ول( : 11)فقالوعا ق المجامي عام ك م الرافضين المابقين 

يشاكل ( ض)بعد إنكاار عمار الان  الجااي  وطهاور نالابه وعداوتاه ألهال البيات 
القول بجاواز مناكحتاه مان غيار ضارورو وت تقياة إت أن يقاال بجاواز مناكحاة كال مرتاد 

 .عن انم م  ولم يقل به أحد من أالحابنا 
 اااااااااااااا
 . 42/128البحرر ( 42)
 .إلضرار يقا  األيبرر   ى ا( 43)
 . 42/129البحرر ( 44)
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  " )الهفاات الشااري  " وفااي روايااة أخاار  بكرهااا المفضاال باان عماار فااي كتابااه 
61-61: ) 

 
 ااات ماايده أريااد أن أماانلك فااي شاايء يتحاادة عنااه أهاال الكوفااة :  ااال المفضاال

نني يا موته أمتحي أن أمنلك عنه   .وا 
 

تماانلني عاان تاازوي  أم يااا مفضاال  ااد عاماات مااا  ااد همماات بااه  وتريااد أن :  ااال
 !كاثوم 

 .نعم يا موته :  ات
 111اممع يا مفضل ما أ ول وافهم : فقال
 

إن .. إن أالاال بلااك كااان فااي األطاااة واألشااباح عااام حمااب مااا أنااا مفم ااره لااك 
عاياااًا  اااد طاااام مااات ة مااار ات  فاااي ماااتة مااار ات فيماااا يطناااون و يااال لماااتة مااارات فيماااا شااابه 

آخر عام التشبيه تنكياد لحجاة األعاداء  وماا كاان عايهم  وبقيت له  تاة  بقي له طام 
ومرر قا روه ومرر ار بوه :)) أما ممعت  وله تعالم في  الاة عيمام. اهلل ليقتل أولياءه 
 ((ولتن صبه لهم

 يا موته كي  كان مبب  تاه أول مر و ؟:  ات
 



كان مبب أول بلك  ابيل وهابيل فقد كان هابيال يومئاب أميار (: ض) ال الالادق 
فقاال . فانتم  ابيال إلام هابيال . وهاو إباايس األبالماة (45)وكان  ابيل زافار  المؤمنين

واهلل أل تاناااك إن لااام : زوجناااي ابنتاااك فاااامتنع عااان تزويجاااه إيااااه فقاااال عندئاااب  ابيااال: لاااه
فام هم بقتااه زو جاه جريارو بنات إباايس  فطان  ابيال أناه ابناة هابيال  واهلل . تزوجني بها

وليائااه بلاك  ولكاان يفعال بلااك عاام الطاااهر تشاابيها أجال  وأ اادر وأعطام ماان أن يفعال بن
والمعنام كمااا أخبرتاك  فااام يازل بهماا مااتة مار ات فامااا أن . لتنكياد الحجاة عااام األعاداء

. زو جنااي ابنتااك: كااان فااي تكرياار المااادس وولااي زافاار أرماال إلاام أمياار المااؤمنين يقااول
 : فنرمل إليه أمير المؤمنين عاي  مامان  و ال له

 ااااااااااااااا
 .، ولعن  اهلل   ى تل من يبلضه إلى يوم ال ينيقا   مر ( 45)
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فاانتم مااامان إلام زافاار  وأخبااره ..  ال لااه يااا ماامان إنااك  ااد عادت إلاام ضاا لك القاديم 

نعام  اد عااد إلام ماا : فاماا عاماا أن ماامان  اد اطااع عاام أماره  اغتااط و اال لاه. بلك
مااا أن أغااور ماااء ز .. بكاارت  ماازم  وأرفااع عاان البياات الحاارام رماام ف مااا إن يزوجنااي وا 

احمال إلياه : فقاال عااي  . فانالار  ماامان إلام أميار الماؤمنين وأخباره. المقام  أو أ تاه
أه عاام أناه أ بال ( حبتر وأدلام ) فاما نطره . فحمل مامان إليه الكتاب .. هبا الكتاب

يااك أخبرناي أمياار الماؤمنين أن أعارع عا: مااا وراءك ؟ فقاال ماامان: فاي مابب  فقاال
فامااا فتحااه  وجااد فيااه . ومااا هااو ؟ فاانخرج الكتاااب ومااامه إياااه: زافاار: هاابا الكتاااب   ااال

إنمااا خطباات إليااه : فقااال مخاطبااًا مااامان. الااورو هابياال ونطاار إلاام نفمااه يعنااي  ابياال
ابنتااه ألنااه ياازعم أننااي ماان نماال الشاايطان  ولكاان ت بااد أن يزو جنااي ابنتااه حتاام يطهاار 

وأ بل عاام . أخبره ببلك: فقال مامان. تزوي  أو القتلكببه عند الخاق وت ينجيه إت ال
 ااد عاماات بكاال مااا  ااال  وأنااا ا ن :  ااال عاااي  . أمياار المااؤمنين وأخبااره بكاال مااا جاار 

ثام إن ماامان انالار  إلياه وأخباره . أزوجه بنته جريرو  كما زوجته  اديما واشاتبه عاياه
.. وعاهاده عاام بلاك فجماع أالاحابه.. بنن أمير المؤمنين  د أجابك إلم كال ماا ترياد 

ثااام أمااار أميااار الماااؤمنين ماااامان بااانن يحمااال إلياااه ابنتاااه جريااارو  فااانتم بهاااا ماااامان إلياااه 
فاانعمم اهلل بالااره جعاال عايااه غشاااوو فااام يفهاام  وتداخاااه الماارور والفاارح لاابلك ثاام  ااال 

إنرر : ))ثام تا  أباو عباد اهلل. إني أشكرك في هبا األمار وت أ اد عاام مكافنتاك: لمامان
 (( .  نرقهم أغال   هص إ  األذقرن  هم مقمحونجع نر  ص أ

 



ثم دخل فيه فوجدها عام الورو أم كثاوم  فاما أالابح أرمال إلام أالاحابه :  ال
كفاناا : فقاال زافار. فاماا اجتمعاوا إلياه هنانوه بتزويجاه.. وشياطينه  ليحت  ببلك عندهم 

باطال  ماا فا نهم لاو كاانوا بناي أباي كبشاة عاام حاق ونحان عاام . أمر عااي وأالاحابه
واهلل إنهااام ماااحرو كهناااة  كااابابون وهااابه حيااااة :  اااال. الاااد ت:  اااالوا. زو جوناااا كاااريمتهم

 : ال مامان. بينهم
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نحان عاام باطال الااحبك عاام حااق : وبينماا هام كابلك دخاات عاايهم  فقاالوا باانجمعهم

: )) ونحن عنده شياطين خونة  فام زوجنا ابنته أم كاثوم ؟ فقال لهم مامان هابه ا ياة
فاماا مامعوا ((  يرطين اإلن  والجن يوحى بعضهم إلى بعض زيررف القرول غرروراص

فقاات .. غضبًا شديدًا وهم وا باي  (46)بلك من مامان غضبوا عايه  وغضب الثاني 
 أتقتاوني في مجامكم هبا ؟: لهم
 

 .إن هبا واهلل هو األبالمة المحضة عام الطغاو اكفرو الفجرو :  ال المفضل
فمااا نالاانع بهاابا العجمااي و ااد : همااوا بااي   ااال بعضااهم لاابعع لمااا:  ااال مااامان

فاانمر مااامان أن يماار ( ض)نااات حاجتااك ؟ فااافتر وا وباااث مااا تحاادثوا بااه أمياار المااؤمنين 
وماا لابس عااه مان أمار ابنتاه حتام يكا  عان فجاوره وتبجحاه . إليهم ويحدثهم بالحقيقاة

فنتيتاه فاي منزلاه  :فيالغر في نفمه ويقل  دره ويماوت مان العاار والحازن   اال ماامان
إنهاااا موافقااة لاااي  تجناااب : كيااا  وجاادات زوجتاااك فقااال: ولاام يكااان أحااد عناااده فقااات لاااه

ليااك : فقااال مااامان. مخااالفتي فااي الماار والع نيااة وهااي كننهااا من ااا وفينااا نعاام إنااه منااك وا 
. فاماا مامع هابا لام يتمالاك عقااه. وهي ابنتك جريرو  فندخال عايهاا  لعااك تعرفهاا ا ن

فالااح الايحة رجات . فيها  ف با هي ابنته جريرو لم ينكر منها شايئافدخل عايها نطر 
ليمات هابه .  اد فعاهاا المااحر ابان أباي طالاب: و اال. لهاا الادار  واغتااط غيطاا شاديد

ت تكشاا  عورتااك وتبااده ماايرتك : فقااال لااه مااامان. باانول أفعالااه  واهلل ألفعااان وأفعااان
: ف ن كتمت  ال الناس. ك وتنفضح في عشيرتك  ومن رأيي ومشورتي لك أن تكتم بل

ن أبديت انكش  لاناس أمرك كفاني ياا ماامان أناي مات  غيطاا   : فقال. زوجه ابنته وا 
 ومن بل منك ما تقاول   وليقل هابا

 ااااااااااااا
 .وأرضره  يقا   مر ( 46)
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بمحره  وكتم عن أالاحابه  الاته خوفاا ف  طا ة لي وألالحابي .. الماحر ما يقول  
 .أ ها . من العار  ومات حتفا وغيطا ت رحمه اهلل وت رضي عنه رب العالمين 

 
لعنااااة اهلل والم ئكااااة والناااااس أجمعااااين عااااام واضااااع هاااابه الروايااااة : ونحاااان نقااااول

 .المخيفة وعام من يعتقد الحتها ومن يوردها في كتابه عام أنها الحيحة 
 

 ( :81-1/81" )األنوار النعمانية" هلل الجزائره في كتابه ويقول الشيعي نعمة ا
 

نما إشكال في تزوي  عاي  أم كاثوم لعمر بن الخطاب و د تخافه ألناه  اد ( ض)وا 
طهارت مناه مان المنااكير وارتاد عان الادين ارتاادادًا أعطام تمان كال مان ارتاد  حتام إنااه 

جهانم ويمااق إلام  وردت في روايات الخاالة أن الشيطان يغل بمبعين غ  من حديد
المحضر فنطر وير  رج  أمااه تقاوده م ئكاة العاباب وفاي عنقاه مائاة وعشارون غا  

ما فعل الشقي حتم زاد عاي  في العاباب : من أغ ل جهنم  فيدنو الشيطان إليه يقول
ما فعات مان شايء : وأنا أغويت الخاق وأوردتهم موارد اله ك ؟ فيقول عمر لاشيطان

 . (42)ة عاي بن أبي طالب مو  أني غالبت خ ف
 اااااااااااااا
إذا ترن اهلل سبحرنه واعرلى حسب ز م الصيع  ق  نّ    ى اليال   والو ير  ( 42)

، وأيذ المواثيق والعهرو    رى األنبيررا وتر ر  البصرر برلو ير  لره، أيسراطيا لع ص 
 رص ابن اليطرب وذو ي ق من ي قره أن ياررف ذرذا األمرر  نره ويقرف سر ًا منيعرر 

نره   يسراطيا أن ينارذ  وجه احقيق ذذا األمر ؟  ذذا ترن إله الصيع  بهرذا العجرز واه
مر يري  أيمتن أن يساحق العبر ة وه  رجز  ن احقيق مر يري  لعبرر ه مرن الامترين 

 يرر قروم قيرل. ويعذبره  رص اآليررة ؟ أمر أنه ب ا له أن يعق  ذ نر  سرالم مرا  مرر 
" مرن تاربنرر "إلره السرن  وغيرر إلره الصريع  "  ارل من الحيرة العقرل، ول مزير  انظرر 
 ( .39-29 " )موقف الصيع  من أذل السن  
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والطاهر أنه  د امتقل مابب شاقواته ومزياد عباباه  ولام يعاام أن كال ماا و اع فاي 
الدنيا إلم يوم القيامة من الكفر والنفاق وامتي ء أهل الجور والطام إنما هو من فعاته 

 (48)رتاااد عاااام هااابا النحاااو مااان اترتاااداد فكيااا  ماااا  فاااي الشاااريعة فااا با ا 111هااابه 
م اهلل تعالم نكاح أهل الكفر واترتداد واتفق عايه عاماء الخاالة   .مناكحته و د حر 

 



 
ي :  د تقال م األالحاب عن هبا بوجهين: فنقول  :عامي وخاال 

: عن هبه المناكحة فقاال( ض)فقد امتفاع في أخبارهم عن الالادق : أما األول
 .إنه أول فرج غالبناه 

 
أن الخ فة  د كانت أعز عام أمير المؤمنين من أوتده واألزواج : وتفاليل هبا

حياااء الحااق (49)واألمااوال تمااام الماانة ورفااع الجااور وا    وبلااك ألن بهااا انتطااام الاادين وا 
عاان مثاال هاابا ومااوت الباطاال  وجميااع فوائااد الاادنيا وا خاارو  فاا با لاام يقاادر عااام الاادفع 

األمر الجايل البه ما تمكن من الدفع عنه زمان معاوية و د ببل عايه األرواح ومفك 
فياااه المهااا   وحتااام إناااه  تااال ألجااااه ماااتين ألفاااا فاااي معركاااة الاااف ين و تااال مااان عماااكره 
عشرون ألفًا  ووا عة الطفو  أشهر مان أن يابكر  فا با  باناا مناه العابر فاي تارك هابا 

بورًا كمااا مااينتي الكاا م فيااه عنااد بكاار أمااباب تقاعااده عايااه األماار الجاياال فقااد كااان معاا
والتقياااة باااب فتحااه اهلل ماابحانه وتعااالم لاعبااااد 111الماا م عاان الحاارب زمااان الث ثااة 

وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كما أوجب عايهم الال و والاليام حتم أن ورد عن األئمة 
عبره عايه الم م فاي مثال هابا  ت دين لمن ت تقية له  فقبل: الطاهرين عايهم الم م

 األمر الجزئي   وبلك أنه   د رو  الكايني عن أبن أبي بحمزو عان 
 اااااااااااااااا
 .صريع  ابن سبأ اليهو ي ( 48)
،  رلرجرررل العرررر ي   يرضرررى برررأن تارررى بهرررذا األمرررر منقاررر  واز راا بع رررص ( 49)

 .ي ن   رضه 
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(: ض)لماا خطاب إلياه   اال أميار  الماؤمنين: ل اا( ض)هشاام بان ماالم عان أباي عباد اهلل
خطبات : وماباك ؟  اال: ما لي أبي بنس   ال:  ال فاقي العباس فقال له. إنها البية

إلم ابن أخياك فرد ناي  أماا واهلل ألعاودن زمازم وت أدض لكام مكرماة إت هادمتها وأل ايمن 
أن يجعال األمار  فنتااه العبااس وأخباره ومانله. عايه شاهدين بنناه مارق وأل طعان يميناه

 .إليه  فجعل إليه 
 

أنه يازم أن يكون عمر زانيًا فاي بلاك النكااح : وأما الشبهة الواردو عام هبا وهي
أن : أحادهما: وهو مما ت يقباه العقل بالنطر إلم أم كاثوم   الجواب عنها من وجهاين

كاثوم ت حارج عايهاا فاي مثااه ت طااهرًا وت وا عاًا وهاو طااهر  وأماا هاو فاايس بازان أم 
فاي طااهر الشاريعة ألناه دخااول ترتاب عاام عقاد فا بن الااولي الشارعي  وماا فاي الوا ااع 



أن : الثااني. وفي نفس األمر فعايه عباب الزنم  بل عباب كل أهل المماوئ والقبائح
تقيااة فيجااوز أن يكااون  ااد رضااي عايااه الماا م بتاااك الحالاة مااا آل إلاام مااا بكرناااه ماان ال

 .المنكحة رفعًا لدخوله في ماك غير الوطء المباح 
 

فقاااد رواه بهااااء الااادين عااااي بااان عباااد الحمياااد : وأماااا الثااااني وهاااو الوجاااه الخاااا 
 ات :  ال" األنوار المضيئة " الحميني النجفي في المجاد األول من كتابه المممم با 

إن النااااس يحتجاااون عايناااا أن أميااار الماااؤمنين زو ج ف ناااا ابنتاااه أم (: ض)ألباااي عباااد اهلل 
أنكااح ف نااا ابنتااه ؟ الاام ( ض)أتقباااون أن عايااا : متكئااا فجاااس و ااال( ض)كاثااوم   وكااان 
يقادر أن يحاول بيناه وبينهاا؟  ( ض)مابحان اهلل ماا كاان أميار الماؤمنين: الفق بيده و اال

بنتاااه أم كاثاااوم فااانبم  فقاااال ( ض)كاااببوا لااام يكااان ماااا  اااالوا  أن ف ناااا خطاااب إلااام عااااي
( ض)واهلل لااائن لااان يزوجناااي أنااازعن مناااك الماااقاية وزمااازم  فااانتم العبااااس عاياااًا : العبااااس

فكامااه  فاانبم عايااه  فاانلح عايااه العباااس  فامااا رأ  أمياار المااؤمنين مشااقة  كاا م الرجاال 
 عام العباس وأنه ميفعل معاه ما  ال  
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يقاال لهاا ماحيفة بنات جريرياة  فنمرهاا فتمثاات أرمل إلم جنية من أهل نجران يهودياة 
في مثال أم كاثوم وحجبت األبالار عن أم كاثوم بها  وبعاة بهاا إلام الرجال فاام تازل 

مااا فااي األرع أهاال بياات أمااحر ماان بنااي : عنااده حتاام إنااه امااتراب بهااا بومااًا   و ااال
هار هاشم  ثام أراد أن يطهار لانااس فقتال  فنخابت المياراة وانالارفت إلام نجاران  وأط

وعاااام هااابا فحااادية أول فااارج غالااابناه محماااول : أ اااول. أم كثااااوم( ض)أميااار الماااؤمنين 
 .عام التقية واتتقاء من عوام الشيعة كما ت يخفم 

 
" اتمااااتغاثة فااااي باااادض الث ثااااة " وبكاااار الشاااايعي أبااااو القاماااام الكااااوفي فااااي كتابااااه 

طالة عام    ريبًا من هبا الك م  وزاد في بعع المواضع  ولوت خشية ان1/91-96
القر اء الكرام لنقانا ك مه بحرفه  ولكن أطن أن ما وأوردناه ماابقًا يكفاي المماام بالايرو 

 .حول مو   الشيعة من زواج عمر بنم كاثوم رضي اهلل عنهما 
 

ورغاام كاال بلااك إت إننااا نجااد الااحة بلااك الاازواج ماان وا ااع كتااب الشاايعة أنفمااهم 
الفااااروض ماااان الكااااافي لاكاينااااي : قاااالوأبكاااار بعااااع تاااااك المراجااااع دون الحاجااااة إلاااام الن

  اتمتبالااااار لاطومااااي 9/565تهاااابيب األحكااااام لاطومااااي  6/112-116  2/316
  ابن شاهر 111  تنزيه األنبياء لامرتضم   116  الشافي لامرتضم   3/323



-112" الشااايعة وأهااال البيااات "   ومااان شااااء اتماااتزادو فايرجاااع كتااااب 3/165آشاااوب 
 .مه اهلل تعالم لاع مة إحمان إلهي طهير رح 119
 

ونخااتم هاابا الفالاال باابعع أحقاااد الشاايعة تجاااه ماان آبل أجاادادهم و ضاام عااام 
 .دولتهم 
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يا عمار  فحااد عناه وتب : رو   يس بن ه ل أن ابن ود  ناد  عمر باممه -1
أه  -و اااد  اااال . وآلاااه مماااا داخااااه مااان الرعاااب بنالاااحابه  حتااام تبمااام رماااول اهلل 

أر  واهلل أن : حاب الكتااااب الااابه تعاهااادوا عاياااه الااارأهألالاااحابه األربعاااة أالااا -عمااار
 .ندفع محمدًا برمته ونمام 

 
إنهاام  ااالوا هاابا القااول حااين جاااء العاادو ماان فو نااا وماان (: ض) ااال أمياار المااؤمنين 

ذ : )) تحاات أرجانااا كمااا  ااال اهلل تعااالم زلزلرروا زلررزا  صرر ي ا ويظنررون برررهلل الظنونررر واه
فقاال (( .  م مرض مر و  نر اهلل ورسوله إ  غرورايقول المنر قون والذين  ص ق وبه

ت  ولكان نتخاب الاانما عطيماا نعباده ألنااا ت تانمن أن يطفاار : -أه أباا بكاار -الااحبه 
ابن أبي كبشة فيكون ه كناا ولكان يكاون بخارا  فا ن طفارت  اري  أطهرناا عباادو هابا 

ن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين عام  الالنم وأعامناهم أننا لم نفارق ديننا  وا 
 .عبادو الالنم مرًا 

وآلاه بعاد  وآله فخبرني ببلك رمول اهلل  رمول اهلل ( ض)فنخبر بها جبرئيل 
كااام الااانم عبااادتما فاااي : فقاااال -يقالاااد أباااا بكااار وعمااار - تااال عمااارو بااان ود  فااادعاهما 

 كم الانما تعبادان الياوم ؟: فقال. يا محمد ت تعي رنا بما في الجاهاية: الجاهاية ؟ فقات
 .والبه بعثك بالحق نبيا ما نعبد إت اهلل منب أطهرانا لك من دينك ما أطهرنا : فقات

 
يا عاي خبا هبا المي  ثم انطاق إلام موضاع كابا وكابا فاماتخرج الالانم : فقال

 .البه يعبدانه فنت به ف ن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه 
أنااا : فقااات. نا يمااترك اهللامااتر : وآلااه يقب نااه ثاام  ااات فانكبااا عااام رمااول اهلل 

فعاهادا رماول اهلل . ضامن لهما من اهلل ورموله أن ت يعبدا إت اهلل وت يشاركا باه شايئا



 وانطاقاات حتاام امااتخرجت الالاانم ماان مواضااعه ثاام انالاارفت إلاام . وآلااه عااام بلااك
 وآله   رمول اهلل 

 
-56 -

 .فواهلل لقد تبين بلك في وجوههما 
 

 -أه الشايعة  -وت تعجب من هابا الحادية ف ناه  اد رو  فاي األخباار الخاالاة 
وآلاه والالانم معااق فاي عنقاه وماجوده لاه  أن أبا بكر كان يالاي خا  رمول اهلل 

. 
 

: وهو من الجمهور في تاريخاه  اال (52)ويوضع هبا المعنم ما بكره الب بره 
:  ابن عمر إلم يزيد بان معاوياةلما  تل الحمين بن عاي عايهما الم م كتب عبد اهلل

أما بعد فقد عطمت الرزية وجات الماليبة  وحدة فاي انما م حادة عطايم  وت ياوم 
 .كيوم الحمين 

 
يااا أحمااق إنااا جئنااا إلاام بيااوت منجاادو  وفاار  ممهاادو  وومااائد : فكتااب إليااه يزيااد

ن يكاان لغيرنااا فاانبوك أ اادو  فقاتانااا عنهااا  فاا ن يكاان الحااق لنااا فعاان حقنااا وا  ول ماان منض 
 .من هبا وابتزه وامتنثر بالحق عام أهاه 

 
هبا عهد مان عمار بان : فبعة إلم عبد اهلل بن عمر عهدا كتبه أبوه إلم معاوية

اعاااام ياااا معاوياااة أن محمااادا  اااد جااااء بانفاااك : الخطااااب إلااام معاوياااة بااان أباااي مااافيان
قبااااة والماااحر منعناااا مااان الااا ت والعاااز   وحاااول وجوهناااا إلااام الكعباااة التاااي يااازعم أنهاااا ال

انماا مية  فكااان هاابا ماان غايااة غاااو ه وعاااوه ومهارتااه فااي المااحر الاابه بهاار بااه عااام 
مومام وعيمام وكافااة بناي إمارائيل  ونحاان عاام الابه كنااا  بال بلاك ومااا تركناا الاا ت 

ولماا تاوفم محماد توطنناا ماع أربعاين رجا  مان أهال نحاتناا وشاهدنا أناه . والعزه الهبل
يًا عن الخ فة التي فوضها إليه وجعاها مخالوالاة األئمة من  ري   وعزلنا عا:  ال

لااه ثاام كتفناااه وأخرجناااه ماان بيتااه وجئنااا بااه إلاام أبااي بكاار وأمرنااا الناااس ببيعتااه  وكنااا 
نطاهر بمنة محمد لئ  يهرب الناس عنا  ولكناا فاي بااطن األمار عاام الابه كناا  بال 

 بلك  انتقمنا 
 اااااااااااااا
 .ال ين الصيعص إثبرت ذلك  تذب وا اراا ، وناح ى أابرع( 52)
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مان أوتده وبرارياه عاام حماب طا تناا ماان أوتده وأحفااده ماا تالال إلياه يادك و اادرتك  
ولو لم تقدر عاام امتيالاال طائفتاه خوفاا مان تنفار النااس وتباعادهم عناك  وخاروجهم 
زالتهم عن مقامهم وانحطااط مان ماراتبهم وت  عايكم فكن في باطن األمر عام دفعهم وا 

نااا عااام آثااارهم ت خاارج محبااة الاا ت والعااز  ماان  باااك  ف نهااا طريقنااا وطريااق آبائنااا  وا 
 . (51)مقتدون 
 
ن ابرر و مررر : )) فااي  ولااه( ض)عاان أبااي عبااد اهلل !!! عاان مااعد عاان رجاال  -5 واه

(( "  مررن يصرررا  ررص أناسررتم أو ايارروه يحرسرربتم برره اهلل  يلاررر لمررن يصرررا ويعررذب
أن ت يادخل الجنااة ماان كاان فااي  اباه مثقااال حبااة حقياق عااام اهلل :  ااال"  581: البقارو

 . (52)من حبهما 
ماان حبهمااا  أه : 57/72وعاااق المجامااي عااام هاابه الروايااة فااي بحااار األنااوار 

الشااايعة  كماااا ورد فاااي األخباااار " لمااان يشااااء : " حاااب أباااي بكااار وعمااار  فاااالمراد بقولاااه
 .الكثيرو 
 
ا حمازو إنماا يعبااد اهلل ياا أباا(: ض) اال أبااو جعفار: عان أباي حمازو الثمااالي  اال -3

 .من عر  اهلل  وأما من ت يعر  اهلل كننما يعبد غيره هكبا ض ًت 
 أالاحك اهلل وما معرفته اهلل ؟:  ات
وآلاه فااي ماواتو عااي  واتئتمااام  يالادق اهلل ويالادق محماادًا رماول اهلل :  اال

 .هلل به وبنئمة الهد  من بعده  والبراءو إلم اهلل من عدوهم  وكبلك عرفان ا
 أالاحك اهلل أه شيء إبا عماته أنا امتكمات حقيقة انيمان ؟:  ات:  ال

 اااااااااااااا
 . 54-1/52األنوار النعمرني  لنعم  اهلل الجزائري ( 51)
 . 1/262، ااسير البرذرن 1/152ااسير العيرصص ( 52)

-58 -
 .مع الالاد ين كما أمرك اهلل  ال توالي أولياء اهلل وتعاده أعداء اهلل وتكون 

 ومن أولياء اهلل ؟:  ات:  ال
أوليااء اهلل محماد رماول اهلل وعااي والحمان والحماين وعااي بان الحماين ثام :  ال

انتهم األمر إلينا ثام ابناي جعفار  وأومان إلام جعفار وهاو جاالس  فمان والاي هاؤتء فقاد 
 .والم أولياء اهلل وكان مع الالاد ين كما أمر اهلل 



 ومن أعداء اهلل أالاحك اهلل ؟:  ات
 .األوثان األربعة :  ال
 من هم ؟:  ات:  ال
أبو الفاليل ورمع ونعثل ومعاوية ومان دان بادينهم  فمان عااد  هاؤتء فقاد :  ال

 . (53)عاد  أعداء اهلل 
 

أباو الفالايل أباو بكار ألن الفالايل والبكار  - 57/28 ال المجامي فاي البحاار 
قاااوب عمار  ونعثال هاو عثماان كمااا الار ح باه فاي كتااب متقارباان فاي المعنام  ورماع م

 .الاغة 
 
( ض)رأياات أمياار المااؤمنين عاااي باان أبااي طالااب: عاان جااابر باان عبااد اهلل  ااال -1

وهاااو خاااارج مااان الكوفاااة فتبعتاااه مااان وراء حتااام الاااار إلااام جباناااة اليهاااود  وو ااا  فاااي 
لك لبيااك لبيااك مطاااض  يعنااون بااب: يااا يهااود  فنجااابوه ماان جااو  القبااور: ومااطها وناااد 
بعالياننا لك كهارون  فنحت ومان عالااك : كي  ترون العباب ؟ فقالوا: ميدنا  فقال

في العباب إلام ياوم القياماة  ثام الااح الايحة كاادت الماموات ينقاابن  فو عات مغشايًا 
 عام وجهي من هول ما رأيت فاما أفقت رأيت أمير المؤمنين عام مريار

 ااااااااااااااا
 . 2/116ااسير العيرصص ( 53)
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ماان يا وتااه حمااراء عااام رأمااه أكاياال ماان الجااوهر وعايااه حااال خضاار والاافر ووجهااه 

يااا ماايدن هاابا مااايمان باان داود وماااطاننا أعطاام ماان ماااطانه  ثاام : كاادارو العماار  فقااات
ت : رجااع ودخانااا الكوفااة ودخااات خافااه إلاام الممااجد فجعاال يخطااو خطااوات وهااو يقااول

 .واهلل ت فعات  ت واهلل ت كان بلك أبدًا 
 

يا جابر كش  : يا موته لمن تكام ولمن تخاطب وليس أر  أحدًا ؟ فقال: فقات
لاااي عااان برهاااوت فرأيااات شااايبوبة وحبتااار وهماااا يعاااببان فاااي جاااو  تاااابوت فاااي برهاااوت 

يا أبا الحمن يا أمير المؤمنين رد  ا إلم الدنيا نقر بفضااك نقار  بالوتياة لاك  : فنادياني
ولرو ر وا لعرر وا : )) ان بلاك أبادًا  ثام  ارأ هابه ا ياةت واهلل ت فعاات  ت واهلل كا: فقات

نهم   يا جابر وما من أحد خال  والي "  58: األنعام(( " لترذبون  لمر نهو  نه واه
 . (54)نبي إلم حشر أعمم يتكبكب في عرالات القيامة 



 
ذررو : )) فااي  ولااه تعااالم( ض)عاان عبااد الاارحمن باان كثياار عاان أبااي عبااد اهلل  -2

  "  7:آل عماران(( "  التاررب منره آيررت محتمررت ذرن أم التاررب الذي أنرزل   ريتم
 ( .ض)أمير المؤمنين :  ال
 

" فنماااا الااابين فاااي  ااااوبهم زياااث ."  (55) اااال فااا ن وفااا ن " وآخااار متشاااابهات " 
فيتبعون ما تشابه مناه ابتغااء الفتناة وابتغااء تنويااه وماا يعاام " أالحابهم وأهل وتيتهم  

 . (56)وهم أمير المؤمنين واألئمة " ون في العام تنوياه إل اهلل والرامخ
 ااااااااااااا
  تنى  رن األول يقار  أبرر بترر( ع)ولع ه : وقرل 322-326/ 22البحرر ( 54)

وحبار وذو الثع ب برألول أنسب، وبرلجم   ظررذر أن المررا  . بصيبوبه لصيبه وتبره 
ن لم يع م سبب الاتني   بهمر األول والثرنص  مر  .واه

 .أبو بتر و مر رضص اهلل  نهمر ( 55)
، اأويررل 1/162، ااسررير العيرصررص 1/222، ااسررير الرذرررن 1/414التررر ص ( 56)

 . 23/228، البحرر 1/122اآليرت الظرذرة 
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: فقال (52)عنهما ( ض)منلت أبا جعفر: وعن حنان بن مدير عن أبيه  ال -6
يا أبا الفضل ت تمنلني عنهما  فواهلل ما مات منا ميت  ط إت ماخط عايهما  ماا مناا 
اليوم إت ماخط عايهما  يوالم بلك الكبير منا الالغير  ألنهما طاماناا حقناا وغالابا 
فيئنااا  وكانااا أوت ماان ركااب أعنا نااا وبثقااا عاينااا بثقااًا فااي انماا م ت يمااد بااه أباادًا حتاام 

 .أو يتكام متكامنا يقوم  ائمنا  
 

أما واهلل  ولو  ام  ائمنا وتكام متكامناا ألباد  مان أماورهم ماا كاان يكاتم  : ثم  ال
ولكنكم من أمرهما ما كان يطهر  واهلل ما أممت من يايه وت  ضاية تجاره عايناا أهال 

 . (58)البيت إت هما أمما أولها 
 
إن : )) ه تعااالمفااي  ولاا( ض)عاان عبااد الاارحمن باان كثياار عاان أبااي عبااد اهلل -8

نزلات فاي فا ن :  اال" 138:النماء(( "  الذي آمنوا ثم تاروا ثم آمنوا ثم از ا وا تارا
آمناوا باالنبي أول األمار وكفاروا حاين عرضات عاايهم الوتياة  حاين  (59)وف ن وف ن
  ثام آمناوا بالبيعاة ألميار الماؤمنين " من كنات ماوته فعااي ماوته : " وآله  ال النبي 



وآلاه  فاام يقاروا البيعاة  ثام ازدادوا كفارا بنخابهم  كفروا حين مضام النباي     ثم(ض)
 (62)من بايعه بالبيعة لهم  فهؤتء لهم يبق هام من انيمان شيء

 
فااي  ولااه ( ض)عاان عيماام باان داود عاان انمااام موماام باان جعفاار عاان أبيااه  -9
  "  21: الحا (( " ترريم الذين آمنوا و م وا الاررلحرت لهرم ملاررة ورزق: )) تعالم

 ( .ض) ال أولئك آل محمد 
 ااااااااااااااا
 .أبو بتر و مر رضص اهلل  نهمر ( 52)
 . 1/124، اأويل اآليرت الظرذرة 8/245التر ص ( 58)
 .أبو بتر و مر و ثمرن رضص اهلل اعرلى  نهم ( 59)
، 1/143، اأويرررررررل اآليررررررررت 1/421، ااسرررررررير البرذررررررررن 1/422الترررررررر ص ( 62)

 . 23/325البحرر
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" معجازين أولئاك أالاحاب الجحايم  -في  طع ماودو آل محماد  -والبين معوا " 
(61) . 

 
 

 . (63)التميمي والعدوه واألمويين  (62)هم األربعة نفر:  ال
 

فاي طرياق ( ض)الاحبنا أباو عباد اهلل : عن عبد اهلل بن بكار األرجااني  اال -11
 .مررنا بجبل أمود وح  عمفان  ثم : مكة من المدينة  فنزلنا منزت يقال له

 
يا ابن رمول اهلل ما أوح  هبا الجبل ما رأيات فاي الطرياق مثال هابا : له: فقات

 !!؟
 يا ابن بكر أتدره أه جبل هبا ؟: فقال لي
 .ت : فقات
هاابا جباال يقااال لااه الكمااد  وهااو عااام واد ماان أوديااة جهاانم  وفيااه  تاااة أبااي :  ااال
تحااتم مياااه جهاانم ماان الغماااين والالااديد   امااتودعتهم اهلل فيااه  تجااره ماان (ض)الحماان 

والحماايم  مااا يخاارج ماان جااب الخاازه  ومااا يخاارج ماان الفاااق  ومااا يخاارج ماان آثااام  ومااا 
يخاارج ماان طينااة خبااال  ومااا يخاارج ماان جهاانم  ومااا يخاارج ماان لطاام  ومااا يخاارج ماان 



الحطمااة  ومااا يخاارج ماان مااقر  ومااا يخاارج ماان الجحاايم  ومااا يخاارج ماان الهاويااة  ومااا 
 .وما يخرج من حميم  يخرج من المعير 

نااي  (64)ومااا مااررت بهاابا الجباال فااي ماافره فو فاات بااه إت رأيتهمااا يمااتغيثان  وا 
 .ألنطر إلم  تاة أبي 

 اااااااااااااا
والررذي )) وذرص ذتررذا " 51:ذرذا احريررف ل ير  التريمرر  وذررص  رص سررورة الحرر ( 61)

 قرربح اهلل اعرررلى قومررًر حّر رروا (( معرررجزين أولئررك أاررحرب الجحرريم سررعوا  ررص آيرانررر 
 .تاربه التريم 

 .أبو بتر و مر ومعروي  رضص اهلل اعرلى  نهم ( 62)
 .3/98، ااسير البرذرن 23/381، البحرر 1/354اأويل اآليرت ( 63)
 .يقا  أبر بتر و مر رضص اهلل اعرلى  نهمر ( 64)
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فعاااااوا مااااا أممااااتما  لاااام ترحمونااااا إب وليااااتم  و تاتمونااااا إنمااااا هااااؤتء : وأ ااااول لهمااااا

وحرمتمونااا  ووثبااتم إلاام حقنااا   وامااتبددتم باااألمر دوننااا  فاا  رحاام ماان يرحمكمااا  بو ااا 
 . (65)وبال ما  دمتما   وما اهلل بط م لاعبيد  وأشدهما تضرعًا وامتكانة الثاني 

 
ياات الجباال الاابه فربمااا و فاات عايهااا ليمااام عنااي بعااع مااا فااي  ابااي  وربمااا طو 

 .هما فيه وهو جبل الكمد 
 جعل فداك ف با طويت الجبل فما تممع ؟:  ات له:  ال

اخمائوا فيهاا وت تكاماون : وأممع من الجبل الارخًا يالرخ بي أجبهما و ال لهماا
. 

 
 جعات فداك ومن معهم ؟:  ات له:  ال
لعباااد كاال فرعااون عتااي عااام اهلل و حكاام إليااه عنااه فعالااه  وكاال ماان عا اام ا:  ااال

 من هم ؟:  ات. الكفر
 

نحااو بااولس الاابه عا اام اليهااود أن يااد اهلل مغاولااة  ونحااو نمااطور الاابه عا اام :  ااال
النالار  أن عيمم المميح ابن اهلل  و ال إنه ثالة ث ثة  ونحو فرعون مومام الابه 

 هاارت أهاال األرع و تااات ماان فااي : ونماارود الاابه  ااال((  أنررر ربتررم األ  ررى: ))  ااال
 ( .ض)ل أمير المؤمنين  و الت فاطمة ومحمن  و اتل الحمن والحمين المماء  و ات

 



وأماا معاويااة وعماارو باان العااا  فهمااا يطمعاان فااي الخاا   ومعهاام كاال نالااب 
 .لنا العداوو وأعان عاينا بامانه ويده وماله 

 
 جعات فداك فننت تممع هبا كاه وت تفزض ؟: و ات له

ن الم ئكاااة تنااازل عايناااا فاااي ياااا ابااان بكااار إن  اوبناااا غيااار  ااااوب النااا:  اااال اس  وا 
رحالنا  وتقاب عام فرشنا  وتشهد طعامنا  وتحضر موتناا   وتنتيناا بنخباار ماا يحادة 

  بل أن يكون  وتالام معنا  وتدعوا لنا  تاقي
 ااااااااااااااا
 . مر رضص اهلل اعرلى  نه ( 65)
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ن تالاال إلينااا  وتنتينااا عايهااا أجنحتهااا  وتنقاااب عااام أجنحتهااا الاابياننا وتمنااع الاادواب أ

بما في األرضين من كال نباات فاي زماناه  وتماقينا مان مااء كال أرع  نجاد بلاك فاي 
آنيتناا  وماا ماان ياوم وت مااعة وت و اات الا و إت وهاي تنبهنااا لهاا  وماا ماان ليااة تاانتي 

 .عاينا وأخبار كل أرع عندنا وما يحدة فيها 
 

ماان الم ئكااة ومااا ماان ماااك يمااوت فااي األرع !!! وأخبااار الجاان وأخبااار الهااواء 
 .ويقوم غيره مقامه أتتنا بخبره  وكي  ميرته في الدين  باه

 .وما من أرع من متة أرضين إلم أرع المابعة إت ونحن نؤتي بخبرها 
 جعات فداك أين تنتهي هبا الجبل ؟: فقات له

جهانم عاام واد مان أوديتهاا عاياه حفطاة أكثار  إلم األرع المادمة  وفيهاا:  ال
و ااد وكال كاال ماااك . مان نجااوم المااماء و اط المطاار  وعاادد ماا فااي البحااار وعادد الثاار 

 .منهم بشيء وهو مقيم عايه ت يفار ه 
 

 جعات فداك إليكم جميعا يقاون األخبار ؟:  ات
ناا لنحمال ماا ت يقادر العباا:  ال د عاام ت إنما ياقاي بلاك إلام الااحب األمار  وا 

فمااان لااام يقبااال حكومتناااا جبرتاااه الم ئكاااة عاااام  ولناااا  . حمااااه  وت عاااام الحكوماااة فياااه
أهااال : وأمااارت الااابين يحفطاااون ناحيتاااه أن يقالاااروه عاااام  ولناااا  فااا با كاااان مااان الجااان

 .الخ   والكفر  وأوثقته وعببته حتم يالبر إلم ما حكمنا 
 

ياا باان : ب ؟  ااالجعاات فااداك فهال ياار  انماام مااا باين المشاارق والمغار :  اات لااه
بكاار فيكاا  يكااون حجااة عااام مااا بااين  طريهااا وهااو ت يااراهم وت يحكاام فاايهم ؟ وكياا  



يكون حجة عام  وم غيب ت يقدر عايهم وت يقدرون عاياه ؟ وكيا  يكاون مؤدياا عان 
اهلل وشاهدا عام الخاق وهو ت يراهم ؟ وكي  يكون حجة عاايهم وهاو محجاوب عانهم 

 ؟ و اد بينهام  
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يعناي باه ((  ومر أرس نرك إ  تر   ل نرر : )) أن يقوم بنمر اهلل فيهم واهلل يقول  وبينه

وهاااو الااادليل عاااام متاااا . مااان عاااام األرع  والحجاااة مااان بعاااد النباااي يقاااوم مقاااام النباااي 
تشاجرت فيه األماة   واألخاب بحقاوق النااس  والقاائم بانمر اهلل والمنالا  لبعضاهم مان 

سررنريهم آيرانررر  ررص : )) لااه تعااالم وهااو يقااولبعااع  فاا با لاام يكاان معهاام ماان ينفااب  و 
: و اال تعاالم. فنه آية في ا فاق غيرنا أراهاا اهلل أهال ا فااق((  اآل رق و ص أناسهم

 . (66)فنه آية أكبر منا ((  ومر نريهم من آي  إ  وذص أتبر من أياهر)) 
 اااااااااااااا
 . 149-4/148ااسير البرذرن لهرصم البحرانص ( 66)
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  هر 
 

 9-2 111111111111111111111111111111المقدمة 
 انطفاء نار المجومية في عهد الفاروق وتحرك -

 2 1111111111111111111اتنتقام في نفوس المجوس 
 ومياة المجوس لاطعن في انم م ورجاله  ونشوء -

 6 1111111111111111111111فكرو التشيع  ل البيت 
 7 11111111الشيعة بيوم مقتل الفاروق  جعاه عيدًا احتفال 

 7 111111111111بيان الباعة عام تالني  هبه الرمالة 
 

 : الاال األول
 األحادية  شبرات من منا ب الفاروق عمر -

 11 11111111الالحيحة الواردو في دواوين المنة الرئيمية 
 



 :الاال الثرنص
  11111111111111111 16احتفال الشيعة بمقتل عمر 

 16 11111!اعتقاد الشيعة أن أبا لؤلؤو ميثاب عام  تاه الفاروق
 16 11111111اتخاب الشيعة يوم مقتل الفاروق عيدًا يحتفاون به 

 في ثواب " نعمة اهلل الجزائره " بكر ما أورده  -
   111111111111111111 17اتحتفال بيوم مقتل عمر 
 51 11111اممًا عام يوم مقتل الفاروقإط  هم أكثر من خممين 

 بيان عقيدو الشيعة منب مقتل الفاروق حتم ا ن -
  111111111111111 51تتوارة اتحتفال بيوم امتشهاده 

 : الدليل عام بلك مما بكره الشيعي المعاالر -
 51 1111111111111111111111111محمد رضا الحكيمي 

 عام" همي هويدهف" الدليل أيضًا بما بكره األمتاب  -
 52 11111111111اتحتفال الخميني بيوم مقتل الفاروق عمر 
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 56 111111111نطم بعع الشيعة  اليدو عن فرحهم بقتل عمر
 

 :الاال الثرلث 
  11111111 36نمابج من مطاعن الشيعة في الفاروق عمر 

 36 1111111111111111111111111دعاء النمي  ري  
 38 1111111111العبارات الواردو في هبا الدعاء شرح بعع 

 16 111111111الفاروق يتزوج جنية يهودية في مثال أم كاثوم 
 ادعاء الشيعة أن الخبر الوارد بتزوي  أمير المؤمنين -

 17 111111111111111111111عاي ابنته من عمر لم يثبت 
 ختام هبا الفالل ببكر بعع أحقاد الشيعة تجاه من أبل -
 22 1111111111111111111دادهم و ضم عام دولتهم أج

 66 1111111111111111111111111111فهرس الكتاب 
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