
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   

احلمد هللا رب العاملني والصالة على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم 
  ...الدين
  :وبعد

لى البحث فلقد عرفت الشيخ عثمان مخيس منذ كان طالبا يف اجلامعة من احلريصني ع
والتدقيق وحماولة الوصول إىل احلقيقة يف كثري من املسائل اليت هي مثار جدل وخالف بني 

العلماء واستمرت معه هذه املوهبة بعد التخرج فكان يبحث وحياضر ويناظر ويرد على 
أهل البدع ومن األمثلة على ذلك هذا الكتاب الذي ألفه يف الرد على التيجاين يف بعض 

وضح باألدلة والرباهني أن التيجاين كان ميتطي الكذب يف كثري من القضايا كتبه حيث أ
اليت يتحدث عنها وال يتورع عن ذلك وقد ثبت يف الصحيحني عن عبداهللا بن مسعود 

عليكم بالصدق فإن الصدق : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :رضي اهللا عنه قال 
ة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلن



يكتب عند اهللا صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي 
    [1]1).إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا

هو كما أوضح أنا التيجاين حتول من مذهب صويف منحرف إىل مذهب منحرف آخر ف
كاملستجري من الرمضاء بالنار حيث إنه مل يعتنق مذهب أهل السنة واجلماعة الذي كان 

عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وهلذا فإن ما يذكره من مقارنة بني مذهبه 
األول ومذهبه الثاين إمنا هو مقارنة بني هذا وهذا كما أنه بين كثريا من االحنرافات يف 

إنا : ( ة اإلمامية وناقشها كالقول بتحريف القرآن الكرمي الناقض لقوله تعاىلمذهب الشيع
وكاام صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [2]2)حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 

والتحامل عليهم إيل غري ذلك من االحنرافات اليت ناقشها وأبطلها مبنهج علمي وأسلوب 
  .واضح

إنه مسيع جميب وصلى اهللا وسلم على ... ى ما قام به من جهد ونفع بهفجزاه اهللا خريا عل
  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   
  :                                                               كتبه

  ناصر بن حممد احلميد.د
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه نستعني
فره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن احلمد هللا حنمد ونستعينه ونستغ

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله اهللا وحده ال شريك 
  .له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  .[3]3)يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون( 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما يأيها الناس اتقوا ربكم (

  .[4]4)رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تسائلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا 
                                                 

 ص 4وما ينهى عن الكذب ومسلم ج ) وا مع الصادقنييأيها الذين آمنوا  اتقوا اهللا وكون: (  كتاب األدب باب قول اهللا تعاىل 97 ص7صحيح البخاري ج [1]1
 . كتاب الصلة واآلداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله واللفظ ملسلم2013

  .9سورة احلجر  آية  [2]2
  .102آل عمران آية  [3]3



يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ( 
  .[5]5)ا ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيم

فإن املنهج العلمي يف البحث والطرح عالمة دالة على حسن املقصد وسالمة : أما بعد 
الفطرة ونقاء السريرة وهو أمر يفتقده كثري من الكُتاب يف هذا الزمن وذلك ليس بغريب 

  .إذ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب ذا
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال حدثنا-رضي اهللا عنه–فعن حذيفة بن اليمان 

حديثني قد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا أن األمانة نزلت يف جذِْر قلوب الرجال 
ينام : مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة مث حدثنا عن رفع األمانة فقال

فتقبض األمانة من قلبه [6]6الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكِْت
كجمر دحرجته على رجلك تراه منتربا وليس فيه شيء قال [7]7فيظل أثرها مثل أثر اِملجلِّ

فيصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤدي : مث أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: 
ه وأعقله إن يف بين فالن رجال أمينا حىت يقال للرجل ما أجلده وأظرف: األمانة حىت يقال

  .  متفق عليه[8]8)وما يف قلبه حبة خردل من إميان 
وكم حاول املبتدعة يف سائر العصور االسالم من أن يشككوا يف عدالة أصحاب النيب 

إن ربك لباملرصاد ( صلى اهللا عليه وسلم وأن يرموا علماء األمة الفحول بكل نقيصة ولكن
له ورد كيده يف حنره فاحلمد هللا أوال فما يكتب مبتدع أو ضال إال كشف اهللا باط[9]9)

  .وآخرا
ومن مل ( فترى أولئك الضالل ميوهون وخيدعون ويكذبون ويحرفون وهذه بضاعتهم 

  .[10]10) جيعل اهللا له نور  فما له من نور 

                                                                                                                                            
  .1النساء آية  [4]4
  .71-70األحزاب  [5]5
  .11/341ري فتح البا: الوكت أثر الشيء اليسري منه : قال األصمعي [6]6
  .4/300النهاية يف غريب احلديث: إذا ظهر يف اجللد ما يشبه البثر  [7]7
  .230االميان-و مسلم6497باب رفع األمانةرقم-كتاب الرقائق-فتح الباري [8]8
  .14الفجر آية  [9]9

  .40النور آية  [10]10



فإذا بالسذج اجلهلة وباهلمج الرعاء الذين يتبعون كل ناعق يتابعون أهل األهواء ويسلِّمون 
 دون – وما علموا حال أسيادهم أو علموا وتعاموا –كتفاء مبا قال أسيادهم بكالمهم ا

  .البحث عن احلق ومعرفة صدقهم من كذم 
اليت يطعن فيها بأهل احلق ومل يلتزم الصدق [11]11وقد كتب أحد املُتعاِلمني بعض الكتب

  .اهيف نقله كعادة سلَفه فباء باخلسران عند ربه إن مل يتب وبالفضيحة يف دني
وقد كتبت كتايب هذا لبيان مدى كذب هذا الرجل وتعديه ومل أقصد الرد املفصل على 

  .كل ما يقول ولكن أردت فقط أن أبني أن هذا الرجل كذّاب يف ما يدعي 
فما عرفوه وال مسعوا به وهو يتبجح ويقول إنه كان من [12]12وفد سألنا عنه علماء تونس

  .علماء تونس
  فقال القائلون ومن ثُمالة؟     حيسألنا عن ثُمـالة كل

  فقالوا ِزدتنا م جـهالة    فقلت حممد بن يزيد منهم
وقد قصدت وجه اهللا تعاىل يف الذب عن دينه وليس يضرين إن شاء اهللا ظهور شيء من 
  .التقصري ومعرفة أهل العلم ما يفَّ من النقص العترايف أّين لست من فرسان هذا امليدان

  .سد الثغرة ويتفرغ للرد على هذا األفّاكولكين مل أجد من ي
  .فتصديت لذلك من غري إعجاب ومن عِدم املاء تيمم التراب

وكالمي حيتمل اخلطأ والصواب فليس هم مثل كالم رب األرباب الذي ال يأتيه الباطل 
  .من بني يديه وال من خلفه وال من كالم املعصوم صلوات اهللا عليه وسالمه

  . غري األنبياء عِصم وإن أخطأت فمن الذي ما وِصمفإن أخطأت فَمن
فمن وجد شيئا من اخلطأ فليدلنا عليه ألن القاصد لوجه اهللا حيب احلق من حيث أتاه 

ويقبل اهلدى ممن هداه وإن كان من يرد كلمي التباع هوى فال حيلة يل معه وهل يستقيم 
  .الظلّ والعود أعوج

ضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره أفرأيت من اختذ إهله هواه وأ( 
  .[13]13) غشاوة فمن يهديه من بعد اهللا أفال تذكرون 

                                                 
  . ، الشيعة هم أهل السنةمث اهتديت، فاسألوا أهل الذكر ، ألكون مع الصادقني: وهذه الكتب هي  [11]11
  .إنه الُ يعرف عندنا ، سألنا عنه كثريا يف تونس فلم يعرفه أحد: سألنا الشيخ الفاضل حممد الشاذيل فقال [12]12
  .23اجلاثية آية [13]13



هذا وأسال اهللا العلي القدير أن يتقبل عملي هذا وجيعله خالصا لوجهه كما أسأله تعاىل أن 
م وجتنيهم يهدي أبناء املسلمني من الشيعة إىل احلق مىت تبينوا كذب أسيادهم وعلمائه

  .على احلق
  .[14]14) فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ( 

والقصد تنبيه ذِوي األفهام الذين يغنيهم القليل عن التكثري واإلجياز عن البسط والتطويل، 
  .فِزِن الكالم مبيزان االعتدال واإلنصاف وأعط كلّ ذي حق حقّه

* أالّ تطغوا يف امليزان* والسماء رفعها ووضع امليزان : (  قالفإن اهللا سبحانه وتعاىل
  . [15]15) وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا امليزان 

  يسرك يف القيامة أن تراه    وال تكتب بكَفِّك غري شيء    
وأنا أعجب وال ينتهي العجب ملاذا يكذب اإلنسان ؟ ملاذا ال يتبع احلق؟ ملاذا ال يواجه 

  . باحلجة؟أسئلة كثرية وإجابات شحيحة بل معدومةاحلجة
أسبابا كثرية متنع ) القائد إىل تصحيح العقائد ( وقد ذكر الشيخ املُعلِّمي يف كتابه الفذّ 

  :اإلنسان من اتباع احلق وخمالفة اهلوى ومنها
  1- أن يرى اإلنسان أن اعترافه باحلق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل فيشق
  . ذلكعليه

أن يرى اإلنسان قد صار له يف الباطل جاه وشهرة ومعيشة فيشق عليه أن -2
  .يعترف بأنه باطل  فتذهب تلك الفوائد

الِكبر فريى أن اعترافه باحلق يعين اعترافه بأنه كان ناقصا وأن هذا الرجل هو -3  
  .الذي هداه

رار فإنه يتنب له أن يكون عاجزا عن تقبل الصدمة وتضعف إرادته عن اختاذ الق-4  
أن آبائه وأجداده وشيوخه وعلمائه الذين كان يطريهم ويعظمهم ويذب عنهم كانوا على 

خالف احلق وأن الذين يحقّرهم ويسخر منهم وينسبهم إىل اجلهل والضالل والكفر هم 
  .احملقّون

  :وعالج هذا أن جيعل اإلنسان نصب عينيه األمور التالية
                                                 

  .71الرعد آية [14]14
  .10-8الرمحن آية  [15]15



  .ق وضعة الباطلأن يفكر يف شرف احل-1  
  .أن يقارن بني نعيم الدنيا الزائل ورضوان رب العاملني ونعيم اآلخرة-2  
  .أن يأخذ نفسه خبالف هواها فيما يتبني له-3  
  .أن يسعى يف التمييز بني معدن احلجج ومعدن الشبهات-4  
أن يوطن نفسه على أن ال يكون إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساؤا أساء -5  
  . احسن الناس أحسن وإن أساؤا ال يسيءبل إن

أن يكثر من دعاء اهللا أن يريه احلق حقا ويرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطال -6  
  .ويرزقه اجتنابه

  :وأخريا كما قال اإلمام املعلمي رمحه اهللا تعاىل
  ومل نرد سمعة بالبحـث واجلدل    ما كان ما كان عن حب ملَحمدٍة  
ـّمهلكنما احلق      من الـخداع بقول غـري معتدل    أوىل أن نعظــ
  ألحبه وهو من خـري املقاصد يل    وال أحب لكم إال الصـواب كما  
  ما كان أثناء نصر احلق من خطل    فَظُن خريا كظين فيك حمتــمال  
  إعراضــكم عنه تعليال بال علل    فإمنا غضيب للحق حيــث أرى  
واحلمــد هللا رب السهل     وقد علمتم الصـواب يف حماوريت  
  [16]16واجلبل

   
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

التزمت يف ردي على الطبعات اليت ذكرا من كتب التيجاين ألنه من قبح عمله :مالحظة
أنه يطبع الكتاب أكثر من مرة ويغري الصفحات وبني يدي ثالث طبعات لكتاب مث 

  .هي اليت التزمتهااهتديت واحدة فقط عليها سنة الطبع و
   
   
   

                                                 
  .14حتريف النصوص [16]16



   
   
   
   
   
   
   
   

  التعريف بالتيجاين وكتبه ومنهجه
يدعي التيجاين أنه خترج من جامعة الزيتونة يف تونس وأنه كان صوفيا منتسبا إىل 
الفرقة التيجانية مث انتقل إىل اململكة العربية السعودية وصار وهابيا صرفا ورجع إىل تونس 

كر على الصوفية وغريهم مث سافر بعد ذلك إىل بريوت والتقى وصار ينشر الوهابية وين
بالباخرة برجل يقال له منعم وتأثر به مث سافر إىل العراق وصار بع ذلك شيعيا اثين عشري 

وهو يدعي أنه ما صار شيعيا إال بعد حبث جاد عن احلقيقة اليت توصل إليها يف آخر 
  .املطاف

 كان كذلك لوضعنا يدنا يف يده ولكنه وليت الرجل كان صادقا يف مدعاه ولو
لألسف الشديد مأل كتبه بالكذب والتدليس والتلبيس واهلمز واللمز وهذا ما ستراه يف 

  .طيات هذا الكتاب
وقد ركّز يف كتبه األربعة املذكورة على قضية واحدة وهي الطعن يف أصحاب 

 غري هذا عندما يناقشون أهل النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلقيقة أن الشيعة ال ميلكون شيئا
  .السنة

وال حجة هلم يف هذا فإن أهل السنة ال يقولون بعصمة أصحاب النيب صلى اهللا 
عليه وسلم كأفراد بل يجوزون أن يقع منهم اخلطأ ولكنهم مع هذا يجلّوم وينظرون إىل 

  .هذه األخطاء نر منصف يقارن بني قلّة اخلطأ وكثرة الصواب



شيعة على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ينقسم إىل أربعة وما يطعن به ال
  :أقسام

  .أكاذيب كذبت عليهم مل تقع منهم-1
  .مسائل حمل اجتهاد-2
  .أخطاء صغرية عظّمت وزيد فيها أضعافها من األكاذيب-3
  .أخطاء وقعن منهم مغمورة يف حبور حسنام-4

 عن احلق ملا كذب فإن ولو كان التيجاين صادقا فيما ادعاه وهو أنه باحث
  ...صاحب احلق ال يكذب وإن صاحب الباطل ال يصدق
  .                                    واهللا املستعان

   
   
   
   
   
   
   
   

والكذب يألفه الدينء         والصدق يألفه الكرمي املرجتى
  األخيب   

   
      
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ندنل-مؤسسة الفجر
  م1991-هـ 1411

   
   
   
   
   
   
   



   

  :24قال التيجاين ص-1
وكان شيوخ األزهر حيضرون تلك اجللسات ويعجبون ملا أحفظ من أحاديث (   

وما أملكه من حجج دامغة فكانوا يسألونين عن اجلامعة اليت خترجت منها فأفخر بأين 
  .هـ.ا).من خرجيي جامعـــــة الزيتونة

  :ضا أي24وقال التيجاين  ص-  
  ...ومن علماء األزهر من قال يل جيب أن يكون مكانك هنا يف األزهر (  

وجلست يف منصة الشرف بني العامل األزهري واألب شنودة وطلبوا  مين إلقاء كلمة 
  . هـ.ا).يف احلاضرين ففعلت بكل سهولة

  :54وبعد هذا كله يقول التيجاين ص
ل مثل ما حيفظ أحدنا سورة  الذكي الذي حيفظ ما يقو[17]17وعجبت هلذا الصيب(
وقد استرسل معي يف احلديث وكأنه أستاذ يعلم تلميذه وشعرت بالضعف ... من القرآن

أمامه ومتنيت لو أين خرجت مع صديقي ومل أبق مع الصبيان فما سألين أحدهم عن شيء 
  .هـ.ا)خيص الفقه أو التاريخ إال وعجزت عن اجلواب

مع صبية النجف يعجز ويهرب وكل هذا مع شيوخ األزهر يفخر ويسأل و: قلت
من التيجاين حىت يبني لنا أن صبية النجف أعلم من علماء األزهر وهذا كالم ال يقوله من 
حيترم قُراءه وحيترم نفسه وهذا التيجاين نفسه ملا تعلم من علماء النجف ومن صبيتها صار 

  .صص ويستغفل القارئماذا؟ صار كذّابا يلقي التهم ويلفّّق القضايا وخيترع الق
وما سنورده لك أيها القارئ الكرمي يف صفحات هذا الكتاب سيظهر لك مدى 

كذب هذا الرجل وتدليسه وظلمه وتعديه واحنرافه عن األسلوب العلمي يف طرحه لقضاياه 
كاشفا جهله وقبح سريرته فمثله جيب أن يقف عند عتبة الباب عند نعال القوم يترقب 

  . غدا لناظره قريباألمر من بعيد وإنّ

   

                                                 
  .يعين صبيا يف احلوزة العلمية يف النجف [17]17



   
   
   

  :25قال التيجاين ص-2
  ).عبدي أطعين تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون: أمل يقل يف حديث قدسي(

 مل أجده يف مظانه من كتب -كما يزعم التيجاين-احلديث القدسي هذا : قلت
املوضوعات وهذا من ترهات الصوفية اليت نشأ عليها التيجاين فمن وجد هذا احلديث 

  .دلنا عليه وله منا جزيل الشكرفلي

  :28قال التيجاين ص-3
: وملاذا؟ قلت : قال . قلت ملنعم لو كنت أعلم أنك شيعي ملا تكلمت معك (

ألنكم غري مسلمني فأنتم تعبدون علي بن أيب طالب واملعتدلون يعبدون اهللا ولكنهم ال 
  .هـ.ا)يؤمنون برسالة حممد ويشتمون جربيل ويقولون بأنه خان األمانة

مث قال التيجاين أنه أخذ هذه املعلومات من كتب التاريخ مثل فجر اإلسالم (
  ).وضحى اإلسالم وظهر اإلسالم ألمحد أمني

نعم حنن نعتقد : هذا كذب صراح فلم يذكر أمحد أمني هذا الكالم وأقول: قلت
  .[18]18أن بعض الشيعة يقولون بألوهية علي وهم السبئية 

 كتبه االثين عشرية ومل ينسب هلم القول بألوهية علي ولكن أمحد أمني ذكره يف
  .وال عدم اإلميان برسالة حممد وال شتم جربيل

 [19]19ولكن نسب هلم غريها من الكفريات اليت يتبجحون ا مثل القول بالرجعة
 وأن [22]22 وأن القرآن حمرف[21]21 وحييون املوتى[20]20وأن أئمتهم يعلمون الغيب

  .  وغريها من الكفر الصريح[23]23ا إال ثالثةالصحابة كلهم ارتدو
                                                 

  .وهم حاليا يف إيران يسمون العلي إهلية ، ومن يتهمون جربيل باخليانة هم الغرابية من فرق الشيعة [18]18
  .3/212ضحى اإلسالم  [19]19
  .4/113ظهر اإلسالم  [20]20
  .3/219ضحى اإلسالم  [21]21
  .3/217ضحى اإلسالم  [22]22
  .3/210ضحى اإلسالم  [23]23



  :29قال التيجاين ص-4
إن أمحد أمني نفسه عندما زار العراق وكنت من بني : إن الشيعي منعم قال(

الذين األساتذة الذين التقول به يف النجف وعندما عاتبناه على كتاباته عن الشيعة 
 بالشيعة من قبل وهذه أول مرة إين ال أعلم عنكم أي شيء وإين مل أتصل: اعتذر قائال

  ).ألتقي فيها بالشيعة
هذا كذب على أمحد أمني ولو كان هذا الكالم صحيحا فِلم مل يتراجع عن : قلت

ذلك يف كتبه ثن إن كالمه عن الشيعة نقله من كتبهم املعتمدة فكيف يقول إنه ال يعرف 
  !شيئا عن الشيعة؟

 هذه خالصة نظر الشيعة إىل اإلمام :قال أمحد أمني بعد أن ذكر أهم معتقدام
مستمدة من أوثق كتبهم ومعتمدة على ما روي من أقوال األئمة أنفسهم جمردة عن 

  .[24]24الشروح واحلواشي 
  !وِلم  لَم يقل هذا الكالم يف حياة أمحد أمني فيسئل؟

مث إن كتب أمحد أمني موجودة ومتداولة وهو ينقل عن كتب الشيعة فتراه ينقل 
 الكليين من الكايف ويرجع إىل ج البالغة وكتاب أعيان الشيعة وكتاب حياة كالم

القلوب وكتاب حبار األنوار للمجلسي وكتاب وقفة الزائرين للمجلسي أيضا وغريها من 
  .كتب الشيعة فهل من قرأ هذه الكتب وعزا إليها يقول ال أعلم عن الشيعة شيئا؟

  :30قال التيجاين ص -5
حيث توضأت وقدمته  وصاحبته إىل مكان خال من الناساستحسنت رأيه (

  ).ليصلي إماما قصد اختباره كيف يصلي على أن أعيد صاليت فيما بعد
إن صح هذا من التيجاين فهو يدل على خبث طويه واستهانة بأمر الصالة : قلت

  .وخربة ال يستهان ا يف التقية
  !فه يصلي صالة يعتقد بطالا وهذا الفعل ال جيرؤ على مثله مؤمن يتقي اهللا وخيا

 أنه صلى املغرب مع أخيه منعم مث قال اجتهنا إىل املطعم 31وقد قال التيجاين ص
  .وصلى بنا العشاء

                                                 
  .3/220ضحى اإلسالم  [24]24



الشيعة عندهم أن أوقات الصالة ثالثة وهم جيمعون املغرب مع العشاء فغما : قلت
  .افق شن طبقةأن يكون التيجاين كذّابا وإما أن أخاه منعما استخدم معه التقية فو

  :34قال التيجاين ص-6
رسول اهللا هو سيد األنبياء فعبدالقادر هو سيد األولياء وقدمه  كما أن حممدا(

كل الناس يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف : على رقبة كل األولياء وهو القائل
 بأن الشيخ عبدالقادر يأيت إىل بعض مريديه -يعين منعما-خبيامي ، وحاولت إقناعه

  )وحمبيه جهرة ويعاجل أمراضهم ويفرج كربتهم
إن كان صادقا يف –هذا يظهر احنرافا شديدا عند التيجاين قبل تشيعه : قلت

  .وأما وجهان لعملة واحدة[25]25 ويؤكد لنا الصلة القوية بني التشيع والتصوف-كتابه
بعض وعند أهل السنة أمن من يعتقد أن اجليالين أو غريه من األموات يأيت إىل 

  .مريديه وحمبيه جهرة ويعاجل أمراضهم ويفرج كربتهم فإنه كافر خارج من ملة اإلسالم
له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال : ( قال تعاىل

  . [26]26) كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إال يف ضالل
دعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف قل ا: ( وقال تعاىل

السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري وال تنفع الشفاعة 
   . [27]27)عنده إال ملن أذن له 
   .[28]28)إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا: ( قوله تعاىل: قال اآللوسي

أي –الني يف أولياء اهللا تعاىل حيث يستغيثون م يف الشدة إشارة إىل ذم الغ
 غافلني عن اهللا تعاىل وينذرون هلم النذور والعقالء منهم يقولون إم وسائلنا إىل -األولياء

اهللا وإمنا ننذر هللا وجنعل ثوابه للويل وال خيفى أم يف دعواهم األوىل أشبع الناس بعبدة 
  .[30]30،[29]29) دهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ما نعب: ( األصنام القائلني

                                                 
  .كتاب العالقة بني الشيعة والتصوف للدكتور فالح إمساعيل [25]25
  .14الرعد آية [26]26
  .22سبأ آية [27]27
  .73احلج آية [28]28
  .3الزمر آية [29]29
  .32بيان الشرك ووسائله عند أئمة احلنفية ص [30]30



دعاء غري اهللا من األنبياء واألولياء : الشرك األكرب ستة أنواع: قال أبوبكر احلنبلي
وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك : (لطلب الرزق أو شفاء مرض أو غري ذلك لقوله تعاىل 

  . [32]32،[31]31) وال يضرك فإن فعلت فإنك إذاً  من الظاملني
} كل الناس يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف خبيامي{ :وكذا مقولته األوىل 

  .كفرية وهي ال تثبت عن عبدالقادر اجليالين

  :37قال التيجاين ص-7
ويف احلقيقة ما عرفت من التاريخ اإلسالمي قليال وال كثريا ألن أساتذتنا (

  ). أسود مظلم ال فائدة من قراءتهمدعني بأنه تاريخ ومعلمينا كانوا مينعوننا من ذلك
وكانوا يعجبون : 23ما أقصر حبل الكذب فإن التيجاين قال يف صفحة : قلت

  .5حلماسي وصراحيت وكثرة اطالعي وذكر أنه قرأ كتب أمحد أمني يف فقرة رقم 
ووصم التاريخ اإلسالمي بأنه تاريخ أسود فرية شيعية ال يقوهلا أحد غري الشيعة بل 

قني يقرون بأن التاريخ اإلسالمي فيع عصور ذهبية زاهرة ال سيما عهد حىت املستشر
  .اخللفاء الراشدين

وإذا كان أساتذة التيجاين يقولون عن تاريخ املسلمني الناصع إنه تاريخ أسود 
مظلم فإن أساتذتنا وشيوخنا يقولون لنا غري ذلك وهذه كتب علمائنا تسطر تاريخ سلفنا 

 تارخيا أسودا فال مثل تاريخ الشيعة فمه مل ينصروا اإلسالم يوما الصاحل وإن أراد التيجاين
ما وال فتحوا بالدا وال دفعوا عدوا بل العكس هو الصحيح فجهادهم دائما ضد أهل 

  .السنة يف القدمي واحلديث
فال نعرف هلم جهادا وال غناء يف اإلسالم والذي نعرفه هلم هو ما : أما القدمي 

  -:يلي
تار عندما دخلوا بغداد وعاثوا فيها فسادا عن طريق ابن العلقمي مساندم للت-1

  .[33]33والنصري الطوسي
  . [34]34مساندم للنصارى يف احلروب الصليبية وفتحهم الثغور هلم-2

                                                 
  .106يونس آية [31]31
  .14حممد اخلميس ص.بيان الشرك ووسائله عند علماء احلنابلة د [32]32
  .283-217-13/213انظر البداية والنهاية  [33]33
  .73انظر كتاب اخلمينية وريثة احلركات احلاقدة واألفكار الفاسدة ص [34]34



إقامة االحتفاالت عندما هزم جيش العثمانيني على يد الروس وقتاهلم املستمر -3
  .[35]35للعثمانيني
  .[36]36جر األسود وبه إىل اإلحساء قتلهم احلجاج وقلع احل-4

  :  وأما يف احلديث
قول اخلميين الطريق إىل القدس مير عرب العراق وثناؤه على النصري الطوسي -1

  . [37]37الذي تسبب يف مذحبة بغداد أيام التتار 
 - البقاعي-قتل دعاة السنة يف إيران مثل أمحد مفيت زادة ، أمحد الكسروي-2

  .[38]38ثري مظفريان وغريهم ك
  . [39]39مذحبة صربا وشاتيال على يد حركة أمل الشيعية -3
تفجريات  [40]40روايام وأقاويلهم عن حترير البيت احلرام واملسجد النبوي-4

  . [41]41احلرم 
وغري هذا كثري ويكفيك من هذا ما قاله األحقاقي احلائري عن الفتوحات 

  .اإلسالمية لبالد فارس
دمات اليت واجهتها كل من شعيب إيران والروم الكبريين إن الص: قال األحقاقي

نتيجة حلمالت املسلمني واملعاملة اليت تلقوها من األعراب البدائيني الذين ال علم هلم بروح 
اإلسالم العظيمة أورثت يف نفوسهم نزعة صدود عن العرب وشريعة العرب فطبيعة سكان 

 اللذين أحلقومها باملدن اجلميلة واألراضي البادية األوباش اخلشنة وذلك اخلراب والدمار
العامرة يف الشرق والغرب وغارات عباد الشهوات العطاشى إىل عفة وناموس الدولتني 

  .[42]42اخل .. امللكية واإلمرباطورية

                                                 
  . 160انظر كتاب االعتداءات الباطنية على املقدسات اإلسالمية ص [35]35
  .63بروتوكوالت آيات قم ص [36]36
  .142احلكومات اإلسالمية ص [37]37
38[38] 1/478وسوجاء دور ا.  
  . وما بعدها53أمل واملخيمات الفلسطينية ص [39]39
  . وما بعدها63بروتوكوالت آيات قم  [40]40
41[41] 1987.  
  .323رسالة اإلميان ص [42]42



هال متعنت أخي القارئ يف كالم هذا اإلحقاقي املعاصر والذي يصف لنا الصحابة 
 بأم أعراب بدائيون وأم أوباش -يها قلبه ألنه شعويباليت حين إل–الفاحتني لبالد فارس 

وأم عباد الشهوات وعطاشى إىل عفة الفارسيات وال أدري أي عفة للفرس يبكي عليها 
  .وهم يبيحون نكاح احملارم

أيقول هذا الكالم مسلم؟ وهذا هو السبب الرئيسي لبغض الشيعة لعمر وهو 
أخواهلم الفرس من زوجته شهربانو بنت يزدجرد حتطيمه دولة فارس ألن أوالد احلسينب 

وكذا تعظيمهم لسلمان الفارسي من دون الصحابة حىت قالوا  أنه يوحى [43]43.
  .ال لشيء إال أنه فارسي . [44]44إليه

إن اهللا خلصه : وهلذا يروون يف كتبهم عن علي بن أيب طالب أنه قال عن كسرى
  .[45]45من عذاب النار والنار حمرمة عليه 

   :40 قال التيجاين ص -8
إذا أنت وهايب الفكر يا :  فقلت للدكتور[46]46وثارت يف رأسي محية الوهابية    (

  ).حضرة الدكتور فهم يقولون كما تقول ليس هناك أولياء 
  :     قلت

 حد –فهم مل يتسموا ذا االسم يف ، تسمية ألهل السنة بالوهابية من باب اللمز: أوال 
  .المبتدعون، فهم متبعون ،  شرفا هلم –ذاته 
وهللا احلمد كتبهم يف كل ، كذب صريح، فهم يقولون ليس هناك أولياء: قوله : ثانيا 

  .مكان تنادي بكذب هذا االدعاء
  :قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي يف كتابه كشف الشبهات 

                                                 
  .45/329حبار األنوار  [43]43
  .21رجال الكشي  [44]44
  .41/14حبار األنوار  [45]45

وكانت دعوته إىل ،  ورحل يف طلب العلم إىل احلجاز والشام والبصرة 1115التميمي ولد يف العيينة سنة الوهابية نسبة إىل حممد بن عبد الوهاب بن سليمان 1
وامه أعداؤه بالتفكري واستهالل ، فصار له أتباع آزروه ونشروا دعوته ، التوحيد ونبذ الشرك والبدع ومشر عن ساعد اجلد جيادل ويقارع باحلجة ويتبع الدليل 

ومن أشهر كتبه كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات ، وعلى املنصف أن يقرأ كتبه ومصنفاته حىت يعرف منهجه ودعوته . ن األمور الشنيعة احملارم وغريها م
عن قيل له وهايب ولكن ليس هناك يف الوجود قوم يتبعون سريه ويقولون . وخمتصر السرية وغريها كثري ومن سار على منهجه يف الدعوة إىل الدين الصحيح 

  .1206وتويف رمحه اهللا سنة ، أنفسهم أم وهابيون 
   



 وال جيحد كرامات األولياء واإلقرار بكرامتهم، واتباعهم ، الواجب عليك حب األولياء 
  .[47]47ودين اهللا الوسط بني طرفني، إال أهل البدع والضالل 

ويا ليت التيجاين ذكر لنا كتابا واحدا من كتب من يسميهم الوهابية ذكروا فيه هذا 
  . االدعاء فلعنة اهللا على الكاذبني

القادر اجليالين يف والذي ينكره علماء أهل السنة هو هذيان التيجاين الذي قاله يف عبد 
  6الرد رقم 

    أمل تر أن احلق تلقاه أبلجا                        وأنك تلقى باطل القول جللجا 
   

  :44 قال التيجاين ص-9
معصوم يف تبليغ القرآن )يعين رسول اهللا (بأنه ، نقول حنن أهل السنة واجلماعة    (

  ).فقط 
فال واهللا لست ، فتتكلم بلسام ، واجلماعة من جعلك مندوبا عن أهل السنة :     قلت 

  .[48]48منهم ال قبل تشيعك وبعده 
وهو أن ،     ولنا أن نطلب من التيجاين أن يذكر لنا املرجع الذي استقى منه هذا الكالم 

  .ال يقولون بعصمة النيب إال يف تبليغ القرآن ، أهل السنة 
سواء ، يف التبليغ ، أنبياء اهللا معصومون هو أن ، ومعتقد أهل السنة واجلماعة يف العصمة 

، فرسول اهللا حممد مثال معصوم يف تبليغ القرآن ، أو أي شيء آخر ، كان ذلك يف الكتب 
  ، والسنة 

  [49]49))وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى (( 
والسنة كالم ، أن القرآن كالم اهللا  ، والفرق بينهما ، والسنة وحي ، فالقرآن وحي 

  .ليس هذا جمال ذكرها، وهناك فروقات أخرى ، رسوله 
  . سواء كان قرآن أو سنة ، يف التبليغ ، فأهل السنة إذا يقولون بعصمة النيب 

                                                 
  . ضمن كتاب الطريق إىل اجلنة -111 الفصل العاشر ص-كتاب كشف الشبهات  [47]47
  .كما ادعاه يف كتابه الشيعة هم أهل السنة وسيأيت الرد عليه يف طيات هذا الكتاب [48]48
  .4-3النجم آية [49]49



واختلفوا يف ، ومن خوارم املروءة ، من الكبائر ، ويقولون أيضا بعصمته وغريه من األنبياء 
ولكن ال يقر عليها لألدلة ، ر والصحيح أن النيب تقع منه الصغائ، عصمته من الصغائر 

  :اآلتية 
  121/طه)) وعصى آدم ربه فغوى : ((قال تعاىل  -1 -1
  1/التحرمي)) يأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك : ((قال تعاىل  -2 -2
  1/عبس)) عبس وتوىل أن جاءه األعمى : ((قال تعاىل  -3 -3
  150/األعراف) )وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه جيره إليه : ((قال تعاىل  -4 -4
  67/ األنفال)) ما كان لنيب أن يكون له أسرى : ((قال تعاىل  -5 -5
  37/ األحزاب)) وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه : ((قال تعاىل  -6 -6
)) فلوال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون : ((قال تعاىل  -7 -7

  144/ الصافات
  24/ص)) تناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أمنا ف: ((قال تعاىل  -8 -8
  43/التوبة )) عفا اهللا عنك مل أذنت هلم : ((قال تعاىل  -9 -9

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري : ((قال تعاىل                        -10 -10
)) صاحل فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني 

  46/هود
فأمجع املسلمون على ، أما ما يتعلق باجلوارح من األعمال : اضي عياض      قال الق

وكذلك ال خالف أم معصومون من ، والكبائر املوبقات ، من الفواحش، عصمة األنبياء 
  والتقصري يف التبليغ ، كتمان الرسالة 

 وذهبت طائفة أخرى، وغريهم على األنبياء ، فجوزها مجاعة من السلف ، أما الصغائر 
  .  كعصمتهم من الكبائر ، إىل عصمتهم من الصغائر ، واملتكلمني ، من احملققني 

وال جيب على القولني أن يختلف أم معصومون عن تكرار : وقال بعض أئمتنا  
الصغائر وكثرا وال يف صغرية أدت إىل إزالة احلشمة وأسقطت املروءة وأوجبت اإلزراء و 

   [50]50.هـ.ا.ه األنبياء إمجاعااخلساسة فهذا أيضا مما يعصم عن

                                                 
  .2/784خمتصر من كتاب الشفا  [50]50



قد استبان لك أيها الناظر مبا قررناه ما هو احلق من عصمته صلى اهللا : وقال أيضا  
عليه وسلم عن اجلهل باهللا وبصفات اهللا وكونه على حالة تنايف العلم بشيء من ذلك كله 

مور الشرع وأداه مجلة بعد النبوة عقال وإمجاعا وقبلها مسعا وعقال وال بشيء مما قرره من أ
عن ربه من الوحي قطعا عقال وشرعا وعصمته من الكذب وخلف القول منذ أرسله ونبئه 
قصدا أو غري قصد واستحالة ذلك عليه شرعا إمجاعا ونظرا وبرهانا وترتيهه عنه قبل النبوة 

قطعا وترتيهه عن الكبائر إمجاعا وعن الصغائر حتقيقا وعن استدامة السهو والغفلة 
ار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه لألمة وعصمته يف كل حاالته من رضا وغضب واستمر

  .  [51]51وجد ومزح 
   
   

  :45قال التيجاين ص-10
إن اهللا ومالئكته يصلون على : ( هل قرأت تفسري اآلية الكرمية : قال يل منعم (

  ؟)النيب يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
 سنة وشيعة على أن الصحابة الذين نزلت فيهم هذه اآلية فقد أمجع املفسرون
يا رسول اهللا عرفنا كيف نسلم عليك ومل نعرف كيف : جاءوا إىل رسول اهللا فقالوا

  .نصلي عليك
قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كمل صليت على إبراهيم : فقال

  الة البتراءوآل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد وال تصلوا علي الص
  وما الصالة البتراء يا رسول اهللا؟: قالوا
أن تقولوا اللهم صل على حممد وتصمتوا وإن اهللا كامل وال يقبل إال : قال
  ).الكامل

) إذا مل تستح فاصنع ما شئت: ( صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت
  .[52]52رواه البخاري 

                                                 
  .2/848الشفا  [51]51
  .3483كتاب األنبياء باب بينما امرأة ترضع ابنها رقم -فتح الباري [52]52



يقولون إال كذبا أأمجع املفسرون اهللا أكرب كربت كلمة خترج من أفواههم إن 
السنة على هذا احلديث املكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟والغريب أن 

وما مسعنا عنه ومل يذكر أهل اعلم الذين ! التيجاين يف احلاشية عزا إىل تفسري ابن األثري
لى الكذب وقد ما أجرأ التيجاين ع! ترمجوا البن األثري كتابا له يف التفسري فليت شعري

رجعت إىل كتب التفسري فلم أجد أحدا ذكر هذا احلديث ذه الصيغة اليت ذكرها 
عرفنا كيف نسلم عليك وينتهي عند : التيجاين واحلديث الصحيح يبدأ من قول الصحابة

  .إنك محيد جميد: قوله
أما الصالة البتراء فهي من كذبات التيجاين ومل يذكرها أحد من املفسرين الذين 

رجعت إىل كتبهم وهم الطربي و ابن العريب والقرطيب والنسفي و الشوكاين وابن اجلوزي 
  . وابن عطية والنسائي والسيوطي[53]53وابن تيمية

  !أمجع املفسرون سنة وشيعة؟: فكيف أجاز التيجاين لنفسه أن يقول
ال : ويروى عنه صلى اهللا عليه وسلم مما مل أقف على إسناده: قال السخاوي

  .ا علي الصالة البتراءتصلو
   

تقولون اللهم صل على حممد وتسكتون بل قولوا اللهم : وما البتراء؟ قال: قالوا
  . [54]54أخرجه أبو سعد يف شرف املصطفى.صل على حممد وعلى آل حممد 
مث جيرؤ هذا األفّاك ويقول أمجع املفسرون فهل من  فهذا كما يقول السخاوي

التيجاين : قلت.هذا كالم منعم وليس كالم التيجاين : فإن قال قائل!كذب أشد من هذا؟
  .أقره على كذبه بل ونقله يف كتابه مستشهدا به

  :54قال التيجاين ص-11
  ).حنن ال نعرف غري املذاهب األربعة وما عداها فليس من اإلسالم يف شيء( 

  .قوله هذا ال يقوله إال أحد رجلني كذّاب أو جاهل: قلت
وأحالمها مر.  

                                                 
  .له كتاب دقائق التفسري [53]53
  .وهذا الكتاب مل أعرفه وسألت عنه بعض أهل العلم فلم يعرفوه فلعله خمطوط ومؤلفه غري معروف. 46القول البديع للسخاوي ص [54]54



قل هذا أحد من علماء املسلمني إنه ليس يف اإلسالم إال املذاهب األربعة ومل ي
وآرائهم ومل يأمر أحد من األئمة األربعة الناس باتباعه وال قال عن احلق معه هو فقط بل 

  .أمروا الناس باتباع احلق أينما كان ومنعوا من تقليدهم بدون علم
  . بقولنا ما مل يعرف من أين أخذناه ال حيل ألحد أن يقول-:قال اإلمام أبو حنيفة 
  . إذا صح احلدث فهو مذهيب-:قال اإلمام الشافعي

  .  [55]55وكذا  هذا القول ومثله مشهور عن مالك وأمحد 
وهناك مذاهب أخرى كمذهب الثوري ومذهب األوزاعي ومذهب أيب ثور 

  .ومذهب الظاهرية وغريها كثري
 أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ولنا أن نسأل هذا التيجاين ماذا كان مذهب

  وغريهم من الصحابة قبل ظهر هذه املذاهب؟
واحلق أنه ال يقول هذا اهلراء الذي تفوه به التيجاين إال اجلهال أمثاله ملا كان دعيا 

  .يف السنة أو الكذّابون أمثاله ملا صار شيعيا

   
   
   
   

  :54قال التيجاين ص-21
 يد اإلمام جعفر الصادق ويف ذلك يقول أبو حنيفة تتلمذ على: قال األخ منعم(
  :أبوحنيفة 

   ).وأخذ مالك عن أيب حنيفة....... لوال السنتان هللك النعمان 
  .هذا من أكاذيب الشيعة اليت ال تنتهي: قلت

  .فأبو حنيفة ليس من تالميذ جعفر وال مالك من تالميذ أيب حنيفة
  .وقد أخذ التيجاين هذا الكالم من كتب الشيعة

  . [56]56ال األنطاكي الكالم هذا نفسه فقد ق
                                                 

  .55-45ة النيب لأللباين من انظر صفة صال [55]55



وأبو حنيفة درس على محاد بن أيب سليمان ومل يثبت أنه درس على جعفر بل كان 
  .هـ80من أقرانه وقد ولدا سنة 

إن مالكا أخذ عن أيب حنيفة وقال األنطاكي أخذ علم جعفر عن أيب : وأما قوله
 مالك بل إن مالكا ما كان يروى حنيفة فأقول إن جعفر بن حممد مل يكن بذلك الثقة عند

  . [57]57عنه حىت يضم إليه غريه 

  :65قال التيجاين ص -13
هل تعرف أن كل الفرق اإلسالمية على اختالف مذاهبها متفقة : قال منعم(

  ).على القرآن الكرمي
أما .صدقت إن كنت تعين بالفرق اإلسالمية اليت ما زالت على اإلسالم : قلت

  . اإلسالم واإلسالم براء منها فهي غري متفقة معنا على القرآن الكرميالفرق اليت تنتسب إىل
والفرقة الشيعية اإلثنا عشرية اليت ينتمي إليها منعم و التيجاين وغريمها ال تقول 
بصيانة القرآن بل نقل غري واحد من علماء الشيعة االثين عشرية إمجاع الشيعة االثين 

ث طويل وليس هذا جماله ولكن ال بأس من ذكر عشرية على أن القرآن حمرف وهذا حب
  .بعض علماء الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن

اعلم أن احلق الذي ال حميص عنه حبسب األخبار : قال أبو احلسن الفتوين -1
املتواترة اآلتية وغريها أن هذا القرآن قد وقع فيه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيء 

سقط الذين مجعوه بعده كثريا من الكلمات واآليات وميكن القول بكونه من التغيريات وأ
  . [58]58من ضروريات مذهب التشيع 

   
القول بتحريف والتغيري من املسلمات وهو إمجاع الفرقة : قال عدنان البحراين -2

  .[59]59احملقة وكونه من ضروريات مذهبهم 
آلثار من اخلاص والعام أن أمجع أهل النقل وا: قال علي الكويف أبو القاسم -3

    . [60]60هذا الذي يف أيدي الناس من القرآن ليس هذا  القرآن كله
                                                                                                                                            

  .2ملاذا اخترت مذهب الشيعة لألنطاكي ص [56]56
  .هذا هو الثابت يف كتب الرجال يف ترمجة جعفر الصادق كالتهذيب واجلرح والتعديل وامليزان [57]57
  .36املقدمة الثانية-مرآة األنوار [58]58
  .126مشارق الشموس الدرية  [59]59



إن األخبار جاءت مستفيضة عن أئمة اهلدى من آل حممد : قال املفيد -4
  .[61]61فيه من احلذف والنقصان  باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظاملني

الفرق اإلسالمية متفقة على القرآن ؟ إن : فهل ما زال التيجاين ومنعم يقوالن 
  .اللهم إال أن يكفّرا طائفتهما االثين عشرية

  :57قال التيجاين ص-14
املسلمون إخوة سواء كانوا شيعة أم سنة فهم يعبدون اهللا وحده : قال اخلوئي(

وال خيتلف الشيعة . وال يشركون به شيئا وقرآم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة
  ).إال يف األمور الفقهيةعن السنة 
  :قال نعمة اهللا اجلزائري: قلت

إنا ال نلتقي مع السنة على إله وال نيب وال إمام فإن الرب الذي نبيه حممد وخليفته 
  . [62]62أبوبكر ليس بربنا وال ذلك النيب نبينا 

  :قال الكاشاين
يع فهو مبرتلة من جحد نبوة مج) األئمة االثين عشر(من جحـد إمامة أحدهم 

  .[63]63األنبياء عليهم السالم 
  :قال املالقاين

وغاية ما يستفاد من األخبار جريان حكم الكافر واملشرك يف اآلخرة على كل من 
  .[64]64مل يكن اثين عشري 

   
   

  :بل إن التيجاين نفسه قال يف حماضرة له يف لندن واألشرطة موجودة
  .كر ما نريد هذا الربإن اهللا الذي يرضى أن يكون اخلليفة بعد نبيه أبوب

  .فمن نصدق

                                                                                                                                            
  .27فصل اخلطاب [60]60
  .98وائل املقاالتأ [61]61
  .األنوار النعمانية [62]62
  .48منهاج النجاة [63]63
  .1/208تنقيح املقال [64]64



ومن أراد أن يعرف املزيد فلريجع إىل كتاب حقيقة الشيعة لعبداهللا املوصلي رمحه 
  .اهللا

  :66قال التيجاين ص-15
  .عن التربة اليت يسجدون عليها) يعين باقر الصدر(وسألته (

جيب أن يعرف قبل كل شيء أننا نسجد على التراب وال نسجد : فأجاب قائال
  .لترابل

  .والثابت عندنا وعند أهل السنة أيضا أن أفضل السجود على األرض
  ).أو ما أنبتت األرض من غري املأكول وال يصح السجود على غري ذلك

  .هذا كذب على أهل السنة: قلت
  :قال اإلمام ابن قدامة 

قال ) يعين أعضاء السجود. (وال جتب مباشرة املصلي بشيء من هذه األعضاء
إذا سجد على كور عمامته أو كمه أو ذيله فالصالة صحيحة رواية : اضالقاضي عي

  .هـ.ا.[65]65واحدة وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة 
وحنن ننكر على الشيعة تعظيمهم هلذه التربة حىت رووا فيها األحاديث املكذوبة 
على أئمة أهل البيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي واحلسن أفضل من احلسني 

  .ند السنة والشيعة ومع هذا ال يعظم ترام عند الشيعة كما يعظم تراب احلسني ع
وليت األمر توقف عند السجود على التراب كما يقول الصدر بل األمر تعدى 

  .هذا إىل تقديس هذا التراب
كثري من الذين يسجدون على التربة يقبلوا ويتربكون ا : قال موسى املوسوي

  !!أكلون قليال من تربة كربالء للشفاءويف بعض األحيان ي
ولست أدري مىت دخلت هذه البدعة يف صفوف الشيعة فالرسول الكرمي صلى اهللا 

عليه وسلم ما سجد قط على تربة كربالء وال اإلمام علي وال األئمة من بعده سجدوا 
  .[66]66على شيء امسه تربة كربالء 

                                                 
  .1/305املغين [65]65
  .115الشيعة والتصحيح [66]66



  .وهذه شهادة من عامل شيعي على واقع الشيعة
 من اعتقادات الشيعة أن تربة احلسني هي الكفيلة لشفاء األدواء واألسقام بشىت إن

وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له  إال : ( خمالفني بذلك قول اهللا.. أنواعها وأشكاهلا 
  .[67]67)هو 

  .[68]68) أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء : ( وقوله
  .[69]69) وإذا مرضت فهو يشفني : ( وقوله 

فهم باعتقادهم ذا التراب الدواء والشفاء قد شاوا املشركني يف اعتقادهم 
  .بأحجار النفع والضر

  -:ومن روايام يف التربة 
طينة قرب احلسني شفاء من كل داء و إذا : ينسبون إىل جعفر الصادق أنه قال-1
وشفاء من كل داء بسم اهللا وباهللا اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا : أكلته تقول

70[70].  
طينة قرب احلسني شفاء من كل داء وأمان من : ينسبون إىل حممد الباقر أنه قال-2

   .[71]71كل خوف وهو ملا أخذ له
وهناك روايات أخرى كثرية بوب هلا السي باب كامال يف كتابه حبار األنوار 

72[72].  

  :68قال التيجاين ص-16  
دعون األولياء ليكونوا وسيلتهم إليه سبحانه املسلمون ي: قال باقر الصدر(

وهذا ليس بشرك واملسلمون متفقون سنة وشيعة على ذلك من زمن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم إىل يومنا هذا عدا الوهابية وهم علماء السعودية الذين ذكرت والذين 

  ).خالفوا إلمجاع املسلمني ذا االعتقاد وكفروهم وأباحوا دمائهم 
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إن الذين يدعون األولياء والصاحلني بعد موم عند قبورهم وغري : ن تيميةقال اب
قبورهم من املشركني الذين يدعون غري اهللا كالذين يدعون الكواكب والذين اختذوا 

ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث : ( املالئكة والنبيني أربابا قال تعاىل
يل من دون اهللا ولكن كونوا ربانني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا يقول للناس كونوا عبادا 

وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم . كنتم تدرسون 
  .[73]73) مسلمون 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم و : ( وقال تعاىل
ن يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته أولئك الذي. ال حتويال 

   .[74]74)وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا 
والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى : ( وقال تعاىل

  . [75]75)إن اهللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون إن اهللا ال يهدي من كاذب كفار 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف : ( وقال تعاىل

وال تنفع . السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما هلم منهم من ظهري 
   .[76]76)الشفاعة عنده إال ملن أذن له 

ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء : ( وقال تعاىل
فعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض سبحانه وتعاىل ش

   .[77]77)عما يشركون 
  !والسؤال ما الفرق بني صنيعهم وصنيع املشركني؟

ومثل هذا كثري يف القرآن ينهى أن يدعى غري اهللا ولو كان من املالئكة أو األنبياء 
يطلب من أحدهم يف حياته من الدعاء والشفاعة أو غريهم فإن هذا شرك خبالف ما 

  .هـ. ا[78]78.
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  .3الزمر آية [75]75
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  .ومل يثبت عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباعهم غري ذلك
  ! فهل ما قال الصدر و التيجاين حق أو باطل وكذب أنه مل يقل ذا إال الوهابية؟

  :68قال التيجاين ص-17
ت اهللا احلرام رد قول فهم يضربون الشيوخ من حجاج بي: قال الصدر(

  ).أحدهم السالم عليك يا رسول اهللا
هذا كذب فكلنا معاشر السنة نقول السالم عليك يا رسول اهللا ومل يضربنا : قلت

أحد وكل الشيعة الذين يلتزمون ذه السنة ال يضرم أحد والشيعة يعلمون ذلك فلم 
  الكذب؟  

  :68قال التيجاين ص-18
اء الشيعة ملا حج بيت اهللا احلرام يف زمن عبدالعزيز إن شرف الدين من علم(

آل سعود كان من مجلة العلماء املدعوين إىل قصر امللك لتهنئته بعيد األضحى كما 
جرت العادة هناك وملا وصل الدور إليه وصافح امللك قدم إليه هدية وكانت مصحفا 

  . وتشريفاملفوفا يف جلد فأخذه امللك وقبله ووضعه على جبهته تعظيما له
أيها امللك ملاذا تعاظم وتقبله وهو جلد : فقال له السيد شرف الدين حينئذ

  ماعز؟
أنا قصدت تعظيم القرآن الكرمي الذي بداخله ومل أقصد تعظيم : أجاب امللك

  .اجللد
فكذلك نفعل حنن . أحسنت أيها امللك : فقال السيد شرف الدين عند ذلك

و باا فنحن نعلم أنه حديد ال يضر وال ينفع ولكننا عندما نقبل شباك احلجرة النبوية أ
حنن نقصد بذلك تعظيم رسول اهللا كما قصدت أنت تعظيم .نقصد ما وراء األخشاب 

  .القرآن بتقبيلك جلد املاعز الذي يغلفه
واضطر امللك وقتها إىل السماح . صدقت : فكرب احلاضرون إعجابا له وقالوا

  ).ل حىت جاء الذي بعده فعاد القرار األول للحجاج أن يتربكوا بآثار الرسو



هذه قصة ملفقة والعجيب أن هذه احلكايات ال تظهر إال بعد موت من : قلت
وكذلك مراجعات سليم  4وقصة منعم مع أمحد أمني حتت رقم  عاصرها كهذه مثال

  .البشري مع شرف الدين املوسوي صاحب املراجعات وغري ذلك كثري
 املصحف فإنه قياس مع الفارق ألن تعظيم املصحف الذي مث لو قلنا جبواز تقبيل

 ال يؤدي بالتايل إال إىل تعظيم اهللا فال خياف -الذي هو صفة من صفاته–حيوي كالم اهللا 
على صاحبه من ذريعة الشرك خبالف تعظيم قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه ذريعة إىل 

  .ةتعظيم النيب وإعطائه بعض صفات الرب هذا من جه
ومن جهة أخرى فإن تعظيم قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم واختاذه مسجدا وعيدا 
 قد ورد النهي الصريح عنه يف غري ما حديث وهو نص يف املسألة وال اجتهاد مع النص

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم : ( صلى اهللا عليه وسلم  مثل قول النيب
رواه مسلم ) خذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك وصاحليهم مساجد أال فال تت

79[79].  
والشيعة يقعون يف كثري من الشركيات كدعاء األموات والطواف حول القبور 

  .واخلوف منهم أكثر من اخلوف من اهللا إىل غري ذلك
وهو أحد -وخري مثال على ذلك كتاب القصص العجيبة لعبداحلسني دستغيب 

  . فقد ذكر فيه كيف يلجئون إىل القبور من دون اهللا-هذا الزمنأئمة الشيعة الكبار يف 
   
   

  :73قال التيجاين ص-19
حنتفل بيوم عاشوراء على أنه عيد من األعياد اإلسالمية ) يعين أهل السنة( إننا (

وخترج فيه زكاة األموال وتطبخ فيه شىت املأكوالت وأنواع األطعمة الشهية ويطوف 
  ).طوهم بعض النقود لشراء احللوى واأللعابالصبيان على الكبار ليع

هذا الكالم يدل على أن التيجاين ما عرف دين أهل السنة وإمنا هو انتقل : قلت
من بدعة التصوف إىل بدعة التشيع ودين اهللا وسط ال إفراط وال تفريط فلم يقل أحد من 

                                                 
  .23صحيح مسلم كتاب املساجد [79]79



ل السنة أعياد علماء السنة أن يوم عاشوراء عيد من األعياد اإلسالمية بل ليس عند أه
كثرية مها عيدان عيد األضحى والفطر ويوم عاشوراء يصومه أهل السنة اقتداء برسوهلم 

صلى اهللا عليه وسلم وهو اليوم الذي جنى اهللا فيه نبيه وكليمه موسى عليه السالم فالسنة 
  .صومه وليس اإلطعام فيه والشيعة الذين يعيشون يف بالد أهل السنة يعلمون ذلك جيدا

  :74ال التيجاين صق-2
إن علمائنا ال يفتون إال برأي السلطة اليت تضمن معاشهم وتعزل من تشاء (

   ).منهم وتنصب من تشاء
هذه صدق فيها التيجاين فإن علماء الصوفية ال يتكلمون إال مبا يعجب : قلت

حكومام وإن كان التيجاين يقصد أهل السنة فقد كذب وليس هذا بغريب وما علينا أن 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : ( ر من الكالم بل نكتفي بقول اهللا تبارك وتعاىل نكث

(80[80].   
 وقصة اإلمام [81]81وانظر مثاال لذلك قصة اإلمام الزهري مع هشام بن عبدامللك

 [83]83 وقصة العز بن عبدالسالم مع املماليك[82]82مالك مع أيب جعفر الـمنصور
  .  ومع بيربس اجلاشنكري [84]84 قالوونوقصة ابن تيمية مع الناصر

   
   

 وابن أيب ذئب مع أيب جعفر بن [85]85وقصة األوزاعي مع عبداهللا بن علي
  . وغريها كثري[87]87 وأمحد بن حنبل مع املعتصم[86]86املنصور
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وهؤالء علماؤنا يف هذا العصر هم أبعد الناس عن النفاق بل النفاق والتقية هي من 
السنة فال يدينون اهللا ذه التقية اليت يتعامل ا علماء الشيعة حىت مع معتقدات الشيعة أما 

  .الشيعة

  :75قال التيجاين ص-21
  ).[88]88احبث عن دينك حىت يقال عنك جمنون: قال رسول اهللا (

  .وعزاه يف احلاشية إىل صحيح البخاري
وهذا كذب وجهل فإن البخاري مل خيرج هذا احلديث وال غريه من أصحاب 

تب الستة بل مل أجده يف شيء من كتب أهل السنة فمن وجده يف كتب األحاديث الك
أنت : املكذوبة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فليدلنا عليه أو ليصرخ قائال للتيجاين

  .كذّاب
 [89]89وهذا احلديث هو على طريقة الصوفية الذين يقولون أكثر أهل اجلنة البله

  .ولذا يعرفون بااذيب

  :78ل التيجاين صقا-22
من اجلنود الغالظ الذين يتداولون ) يعين عند قرب النيب(توجد حراسة مشددة (

على الرقابة واحلراسة أمام كل باب ويف أيديهم سياط يضربون ا كل من يقترب أو 
  ).حياول أن ينظر داخل احلجرة 

عيه املدينة موجودة واملسجد موجود والقرب موجود والعهد قريب وما يد: قلت
التيجاين كذب يعلمه الشيعي والسين وفات التيجاين أن يقول وهم مدججون بالسالح 

  .وقتلوا الكثريين ممن سلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فسبحان اهللا ما رأى هذه السياط من العاملني إال التيجاين

 يف مؤلفات واملصيبة كل املصيبة أنه جيد من يصدقه مع أنه مل ير ومل يسمع إال
  . الشيعة

                                                 
 أمحد واحلاكم وغريمها وضعفه اهليثمي يف رواه) أكثروا من ذكر اهللا حىت يقولوا جمنون: (أظنه قد اختلط عليه احلديث فقد رِوي بلفظ مقارب له هو  [88]88
وهذا ) 517( وذلك ألن يف سنده دراج وذكر الذهيب هذا احلديث يف امليزان مشريا إىل أنه من مناكري دراج  و ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة2/317امع

  ).الناسخ(ختلقه كما هي عادته كما رأينا و اهللا أعلم احلديث يدندن حوله الصوفية كثريا فلعله اختلط على التيجاين وال يبعد أنه قد ا
قال ) دخلت اجلنة فإذا أكثر أهلها البله: ( على  ما رِوي بلفظ-وغالب اعتماد ام على هذه النوعية من األحاديث الضعيفة و الباطلة-واعتمادهم يف ذلك [89]89

  ).الناسخ) (2959(ابن اجلوزي حديث ال يصح وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع



   
   
   
   

  :78قال التيجاين ص-23
كنا نطوف بالبيت فإذا : وهذا نظري ما حكاه أحد الفضالء ممن أثق م إذ قال(

شاب أصابه مغص من شدة الزحام فتقيأ وضربه اجلنود الذين حيرسون احلجر األسود 
الكعبة وشهدوا وأخرجوه وهو يف حالة يرثى هلا واموه بأنه جاء بالنجاسة لتوسيخ 

  ).عليه وأعدم يف نفس اليوم
التيجاين هنا اختصر القصة خشية التطويل فإن هذا الشاب بعد أن أعدم : قلت

علق على الكعبة ثالثة أيام بلياليها ونقلت وكاالت األنباء العربية والعاملية هذا اخلرب ونشر 
رأ هذا اخلرب إال من يثق به يف الصحف وبثته األقمار الصناعية ولكن مل يسمع ومل ير ومل يق

  .التيجاين والتيجاين 
  .وما حيليت فيمن خيتلق ما يقول

  :82قال التيجاين ص-24
وإذا كان املسلمون يعتقدون بأن سيدنا اخلضر مل ميت ويرد السالم على كل (

  ).من سلم عليه
إن من يقول حبياة اخلضر هم الصوفية ومن تأثر م وأما أهل السنة : قلت
  .ة فال يقولون حبياة اخلضرواجلماع

  .وهذا من موروثات التيجاين الصوفية

  :83قال التيجاين ص-25
زرت البقيع وكنت واقفا أترحم على أرواح أهل البيت وكان بالقرب مين (

   .[90]90شيخ طاعن بالسن يبكي وعرفت من بكائه أنه شيعي 

                                                 
  .عرف التيجاين أن الرجل شيعي ملا عرف عن الشيعة من التعلق بالقبور واألموات و النياحة عند القبور [90]90



ه كان يراقب واستقبل القبلة وبدأ يصلي وإذا باجلندي يأيت إليه بسرعة وكأن
حتركاته وركله حبذائه ركلة وهو يف حالة السجود فقلبه على ظهره وبقي املسكني فاقد 

الوعي بضع دقائق واال عليه اجلندي ضربا وسبا وشتما ورق قليب لذلك الشيخ 
  :وظننت أنه مات ودفعين فضويل وأخذتين احلمية وقلت للجندي

  حرام عليك ملاذا تضربه وهو يصلي؟
  .).هـ.ا. اسكن أنت وال تتدخل حىت ال أصنع بك مثله:  قائالفانتهرين
الغريب يف هذه القصة والذي ال أكاد أصدقه هو كيف انتهت القصة هكذا : قلت

  .ألن من عادة قصص التيجاين أن يؤخذ هذا الرجل ويعدم
مث كيف مل ينكر التيجاين على الشيخ الشيعي ألنه استدبر قبور أهل البيت يف أثناء 

  .هصالت
  :قال السي

وسادسها صالة ركعتني للزيارة عند الفراغ فإن كان زائرا للنيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم ففي الروضة وإن كان ألحد األئمة فعند رأسه ولو صالمها مبسجد املكان جاز

   .  [91]91ورويت رخصة يف صالما إىل القرب ولو استدبر القبلة وصلى جاز
  .للتيجاين محيته وهكذا الرجال محية وصدقاوأخريا قبل أن أنسى نشكر 

  :91قال التيجاين ص-26
كتبا عديدة أمثال أسد الغابة يف متييز ) يعين حياة الصحابة(فألفوا يف ذلك (

الصحابة وكتاب اإلصابة يف معرفة الصحابة وكتاب ميزان االعتدال وغريها من 
  ).الكتب اليت تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل 

  1 رقم 24لنرجع قليال إىل كالم التيجاين ص : قلت
مث نعيد قراءة هذا الكالم يف  لنعرف مدى ما يتمتع به من علم أذهل علماء األزهر

  .هذه الصفحة
  :وقبل الرد ال بأس أن نتذكر بيتني من الشعر قيال على لسان حال محار

                                                 
  .97/134حبار األنوار [91]91



 الدهر كنت [92]92لو أنصف    قال محار احلكيم تومــا
  أركب

  وصاحيب جـــاهل مركب      بســـيـطفأنا جاهل
  مجيع الكتب اليت ذكرا أخطأت فيها: ونقول للتيجاين املتعامل

  فأسد الغابة امسه أسد الغابة يف معرفة الصحابة
  واإلصابة امسه اإلصابة يف متييز الصحابة

أما الصحابة فال أذكرهم : وأما ميزان االعتدال فقد قال اإلمام الذهيب يف مقدمته
   .[93]93تهم يف هذا املصنف فإن الضعف جاء من جهة الرواة عنهمجلالل

فليس يف كتاب امليزان ذكر لصحايب واحد فكيف يكون كتابا تناول حياة 
  .الصحابة بالنقد والتحليل

  .فسبحان من مجع فيك الكذب واجلهل والتعامل
  فمن عال زلقا عن غرة زجلا        قدر لرجلك قبل اخلطو موضعها

  :93يجاين صقال الت-27
  ).كما أوجب مودم على كل مسلم كأجر للرسالة احملمدية(

  .يريد أن مودة أهل البيت أجر للرسالة احملمدية: قلت
  .[94]94) قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب : ( ويستشهد بقوله تعاىل

بن ثبت يف الصحيح عن سعيد بن جبري أن ا: وقد  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .[95]95) قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب : ( عباس سئل عن قوله تعاىل

  .إال أن تودوا ذوي قرىب حممد: قال سعيد بن جبري فقلت
عجلت إنه مل يكن بطن من قريش إال لرسول اهللا منهم قرابة : فقال ابن عباس

   [96]96.هـ.ا. بيين وبينكمفقال ال أسئلكم عليه أجرا إال أن تودوين يف القرابة اليت

                                                 
  .الدهر ليس له تصرف بل هم بيد اهللا يقلب ليله واره: مالحظة [92]92
  .رة بن أرطأة ومروان ورجح أما ليسا بصحابيني وذكر من اختلف يف صحبته مثل بس2ميزان االعتدال ص [93]93
  .23الشورى [94]94
  .23الشورى [95]95
  .4818باب إال املودة يف القرىب رقم-كتاب التفسري-فتح الباري [96]96



ويدل على ذلك أنه مل يقل إال املودة لذوي القرىب كما يف قوله : قال ابن تيمية
  .   [97]97) واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب : ( تعاىل

  .ويبني ذلك أن الرسول ال يسأل أجرا أصال وإمنا أجره على اهللا
  .[98]98نبياء وهو أكملهم كما قال إخوانه األ

ومجيع ما يف القرآن من التوصية حبقوق ذوي قرىب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وذوي قرىب اإلنسان إمنا قيل فيها ذوي القرىب ومل يقل يف القرىب

والنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل أجرا على تبليغ الرسالة البتة بل أجره على 
  .اهللا

  .[99]99) ه من أجر وما أنا من املتكلفني قل ما أسئلكم علي( 
   .[100]100)قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ( 
   .[101]101)وما تسأهلم عليه من أجر أن هو إال ذكر للعاملني ( 
   .[102]102)قل ما أسئلكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال ( 

  .   به وليست حمبتهم أجرا للرسالة بل حمبتهم مما أمرنا اهللا

  :95قال التيجاين ص-28
  الصحابة يف صلح احلديبية(

إن الصحابة يف صلح احلديبية مل ميتثلوا أمر النيب حني قال قوموا فاحنروا مث 
  ...احلقوا فو اهللا ما قام منهم رجل

اخل ..وذكر التيجاين مقولة عمر لرسول اهللا ألسنا على احلق وعونا على الباطل 
  ).القصة

  : هذا من ثالثة أوجهالرد على: قلت

                                                 
  .41األنفال [97]97
  .4/25منهاج السنة [98]98
  .86ص [99]99

  .47سبأ [100]100
  .104يوسف [101]101
  .57الفرقان [102]102



مل يكن تأخر الصحابة عن احللق والنحر من باب عنادهم لرسول اهللا صلى : أوال
اهللا عليه وسلم ولكن ودوا لو غير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيه ودخل مكة أو أن 

يرتل وحي من اهللا خاصة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد وعدهم أن يدخلوا املسجد 
  .احلرام

يف الصلح نفسه أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب أن ميحو : ثانيا
 50انظر الرد رقم . امسه فرفض علي ذلك ومل جيعل أهل السنة هذا األمر مطعنا يف علي 

  .يف هذا الكتاب
مل حل الصحابة وحنروا بعد أن رأوا رسول اهللا صلى : وهو عبارة عن سؤال: ثالثا
إن عليا مل حيلق ومل ينحر : م حنر وحلق وبدون كالم منه؟ وكذلك نقولاهللا عليه وسل

  !كباقي الصحابة فهل تعيبونه ذا؟

  :103قال التيجاين ص -29
  :الصحابة يف سرية أسامة(

جممل القصة أن رسول اهللا جهز جيشا لغزو الروم قبل وفاته بيومني وأمر على 
عاما وقد عبأ يف هذه السرية وجوه هذه السرية أسامة بن زيد وعمره مثانية عشر 

  ).املهاجرين واألنصار كأيب بكر وعمر وأيب عبيدة وغريهم
قد سبقه إىل هذه الفرية إمامه املوسوي يف املراجعات فقال بإمجاع أهل : قلت

   .[103]103األخبار إن أبا بكر وعمر كانا يف جيش أسامة 
ه كتب أهل األخبار وقول املوسوي وقول التيجاين كذب ظاهر واحلمد هللا هذ

  والتاريخ موجودة فمن منهم ذكر هذا اإلمجاع ؟ وأين؟
واملشهور أن عمر كان مع جيش أسامة أما أبو بكر فكان يصلي بالناس ومل يكن 

  .ضمن جيش أسامة

  :98قال التيجاين ص -30
  الصحابة ورزية يوم اخلميس(

                                                 
  . احلاشية644 ص90مراجعة رقم: املراجعات [103]103



: وجعه فقاليوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهللا : قال ابن عباس
إن النيب قد غلبه الوجع وعندكم : فقال عمر. هلم أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده 

القرآن حسبنا كتاب اهللا فاختلف أهل البيت واختصموا منهم من يقول قربوا يكتب 
لكم النيب كتابا ال تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو 

  ).قوموا عين : هلم رسول اهللا واالختالف عند النيب قال 
حياول الشيعة أن يدخلوا ذه القصة مدخال خطريا وهو الطعن يف أصحاب : قلت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرون أن هذه القصة مناسبة جدا ملبتغاهم 
  :ومآخذ الشيعة تتمثل فيما يلي

  . طلب الكتابِلم لَم  يستجب الصحابة ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف-1
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب الوصية لعلي من بعده-2
  .أن هذا لكتاب يتوقف عليه ضالل األمة وهداها-3
  .أن الصحابة جنحوا يف منع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب-4
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غضب على الصحابة ألم مل يستجيبوا له-5
  .[104]104ن عمر ام النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه يهجرأ-6

  :وللرد على هذه الشبهات نقول مستعينني باهللا سبحانه وتعاىل
لَم يستجب الصحابة ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم شفقة عليه من وجعه -1

صلى اهللا الذي أملّ به وحنن نسأل الشيعة هل هذا الكتاب من التبليغ الذي أمر اهللا به نبيه 
  .عليه وسلم حبيث جيب عليه أن يبلغه أم ال؟

فإن قالوا نعم هو من الواجب عليه تبليغه ومل يبلغه فهذا طعن يف الرسول صلى اهللا 
  . [105]105) اليوم أكملت لكم دينكم : ( عليه وسلم وتكذيب هللا حيث قال 

 احلادثة هل أين علي بن أيب طالب من هذه: ولنا أن نسأل الشيعة سؤاال ثانيا وهو
  .كان موجودا أو مل يكن موجودا ؟ وِلم لَم يبادر بكتابة الكتاب

                                                 
  .118مع الصادقني للتيجاين نفسه ص [104]104
  .3املائدة [105]105



وذلك أنه قد أخرج أمحد يف مسنده عن علي بن أيب طالب قال أمرين النيب صلى 
اهللا عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده قال فخشيت أن تفوتين 

  .نفسه قال قلت إين أحفظ وأعي
  .  أوصى بالصالة والزكاة وما ملكت أميانكم :قال

  . [106]106وقال أمحد شاكر إسناده حسن 
  !فالذي أمر بالكتابة إذا علي بن أيب طالب فِلم لَم يكتب؟

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب الوصية وهذا الكالم غري صحيح -2
  .م ما يريد أن يكتبللحديث السابق الذي بين فيه النيب صلى اهللا عليه وسل

ليس يف احلديث أن النيب مل يبلغ بل حديث علي يبني لنا أنه أخرب عليا مبا يريد -3
  .أن يكتب
إن الصحابة جنحوا يف منع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكتابة نقول إن -4

الصحابة مل يكن قصدهم منع النيب صلى اهللا عليه وسلم بدليل أن النيب صلى اهللا عليه 
  .لم ترك األمر كتابة وبلّغه شفهياوس

غصب النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا يشبه قوله لعلي يف احلديبية امح فرفض -5
  . أمر النيب حىت أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم الكتاب من علي وحماه بيده الشريفة

إن عمر ام النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه يهجر كذب مل يصدر عن عمر إذ -6
  .الثابت أن عمر قال إن رسول اهللا غلبه الوجع ومل يتهمه يف عقلهأن 

  .فثبت أن هذا الكتاب إما استحبابا أو لزيادة بيان ال أكثر

  :117قال التيجاين ص-31
وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما : ( قوله تعاىل

(107[107]  

                                                 
  .693 رقم2/84مسند أمحد حتقيق أمحد شاكر [106]106
  .29الفتح [107]107



دلت على التبعيض وأوحت أن البعض من فكلمة منهم اليت ذكرها اهللا تعاىل ( 
هؤالء ال تشملهم مغفرة اهللا ورضوانه ودلت أيضا على أن البعض من الصحابة انتفت 

  ) .منهم صفة اإلميان والعمل الصاحل 
لعل التيجاين مل حياول أن يتعلم الكثري من صبيان النجف فتعجل هنا يف : قلت 

يتعلم منهم قبل أن يطلع على كالمه علماء تفسري كتاب اهللا بدون علم فلعله أن يرجع ف
  .األزهر الذين يتهمهم باجلهل 

   
   

  : وكالم التيجاين ال حيتمل إال أمرين 
  .هنا للتبعيض ) ِمن ( أن التيجاين كذاب يف ادعائه أن : أحدمها 

أن التيجاين جاهل باللغة العربية وهو قد وصف نفسه باجلهل أمام صبية : الثاين 
  .مها مر النجف وأحال

  .هنا بيانية وليس تبعيضية ) ِمن ( واحلاصل أن 
يف قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم ) ِمن ( وليست :  قال القرطيب  

   .[108]108)فاجتنبوا الرجس من األوثان : ( ولكنها عامة جمنسة مثل قوله تعاىل 
) ن القرآن ما هو شفاء ونرتل م: ( يف قوله منهم مؤكدة مثل قوله ) ِمن ( وتكون 

والقرآن كله شفاء إال إذا أراد التيجاين أن يقول كما قال إمامه النوري الطربسي إن 
   .- لعنة اهللا على من قال هذا القول مث مل يتب –القرآن فيه آيات سخيفة 

فاجتنبوا الرجس من (يف منهم للبيان كما يف قوله ) وِمن : ( قال النسفي 
   .[109]109)األوثان

  .فهل يقول العالمة اللوذعي أن املأمور هو اجتناب بعض األوثان ال كلها 
  : قوالن ) من ( يف : قال الزجاج : قال ابن اجلوزي 

أن يكون ختليصا للجنس من غريه كقوله فاجتنبوا الرجس من                -1 -1
  .األوثان 

                                                 
  .16/395اجلامع ألحكام القرآن ، 30احلج [108]108
  .30احلج [109]109



نس أي من جنس معىن اآلية وعد اهللا الذين آمنوا من هذا اجل: قال ابن األنباري 
  .الصحابة 

  .أن يكون هذا الوعد ملن قام منهم على اإلميان والعمل الصاحل                -2 -2
  .لبيان اجلنس : هذه ) ِمن ( قال ابن كثري 

  .لبيان اجلنس ) ِمن ( قال حممود صايف 
ومها ا أوىل إلفراط ) مهما(و ) ما(لبيان اجلنس وكثريا ما تقع بعد ) ِمن(تأيت   

  .[110]110)ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا : ( اما كقوله تعاىلإ
  .[111]111)ما ننسخ من آية : ( وقوله

  .[112]112)يحلّونَ فيها ِمن أساور من ذهب : ( ومن وقوعها بعد غريمها قوله تعاىل 
منوا وعد اهللا الذين آ: ( ويف كتاب ابن األنباري أن بعض الزنادقة متسك بقوله تعاىل 

   .[113]113)وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
وهذه تزكية من –بزعمه تفيد التبعيض ) ِمنهم (يف الطعن على بعض الصحابة ألن 

  . وهي ليست كذلك بل هي للتبيني أي الذين آمنوا هم هؤالء-ابن األنباري للتيجاين
أصام القرح للذين الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما : ( كقوله تعاىل 

   .[114]114)أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 
  .وكلهم حمسن متق 

وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم : ( وقوله 
(115[115].  

فاجتبوا الرجس من األوثان : ( البيان كقوله تعاىل ) ِمنهم(ومعىن : قال الزخمشري
(116[116].  

                                                 
  .2فاطر [110]110
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  .29الفتح [113]113
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لبيان اجلنس تفضيال هلم بتخصيصهم ) وِمنهم(و: يقال أو البقاء العكرب
  [117]117.بالذكر

  [118]118.لبيان اجلنس) ِمنهم(وقوله : قال النيسابوري
تبعيضية جيعل اآلية يناقض بعضها بعضا ألا جاءت ) ِمن(مث إن ادعائه أن : قلت

  .غي شأن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ومل تتناول غريهم
د رسول اهللا والذين آمنوا معه أشداء رمحاء بينهم تراهم ركعا حمم: ( قال تعاىل 

سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 

 وعملوا الصاحلات منهم مغفرة يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعد اهللا الذين آمنوا
  . [119]119)وأجرا عظيما 

  :وتأمل بعض من صفام يف اآلية
  .حمبتهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم    .1 .1
 .شدم على الكفار    .2 .2
 .ترامحهم فيما بينهم    .3 .3
 .مالزمتهم للركوع والسجود    .4 .4
 .ابتغاؤهم الفضل من اهللا والرضوان    .5 .5
 . الكفارأن اهللا يغيظ م    .6 .6

 :88قال التيجاين ص-32
وأخذت على نفسي عهدا وأنا أدخل هذا البحث الطويل العسري أن أعتمد (

  .األحاديث الصحيحة اليت اتفق عليها السنة والشيعة 
  :94وقال ص

ال أعتمد إال ما اتفقوا عليه مجيعا بشأن التفسري لكتاب اهللا والصحيح من 
  .السنة

                                                 
  .128إمالء ما من به الرمحن [117]117
  .26/69غرائب القرآن امش تفسري الطرباين  [118]118
  .29الفتح [119]119



  :165وقال التيجاين ص
  .د إال ما هو موثوق عند الفريقنيال أعتم
  :176وقال ص

  ).سوف ال أستدل وال أعتمد إال األحاديث املتفق عليها من الفريقني
  .هذا ادعاه التيجاين فهل وفّى مبا قال: قلت

آية املنافق ثالث : ( وقد قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وما ترى ال ما تسمع 
 رواه البخاري [120]120)ا أؤمتن خان إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذ

  .ومسلم
  .وقد مر بك بعض األحاديث املكذوبة على أهل السنة

  :118قال التيجاين ص-33
إذ أم حجوا مع رسول اهللا يف حجة الوداع وقد بايعوا اإلمام عليا يف غدير (

  .خم بعدما نصبه رسول اهللا للخالفة كما بايعه أبو بكر نفسه
  :165وقال التيجاين ص

  ).إن أب بكر وعمر هنآه وهذا النص جممع عليه من السنة والشيعة
  هذا كذب وادعاء باطل فإنه مل يثبت أن أحدا من املؤمنني فضال عن أيب: قلت

بكر وعمر أنه هنأ علي بن أيب طالب يف ذلك اليوم وذلك لعدم وجود ما يلزم 
  .ذلك

السند الصحيح ورددت ولو كنت أقصد يف كتايب هذا الرد لبينت قصة الغدير ب
على افترائه مفصال ولكن القصد من هذا الكتاب هو إظهار ما عند القوم من كذب 

  .وتدليس وتلبيس وقوله هذا النص جممع عليه كذب حمض على أهل السنة
  :ولنا أن نسأل التيجاين ومن يقول بقوله سؤالني اثنني

  من نقل إمجاع أهل السنة؟: األول
  اإلمجاع؟أين جند هذا : الثاين

                                                 
  .106ميان رقمكتاب اإل-، صحيح مسلم33باب عالمة املنافق رقم-كتب اإلميان-فتح الباري [120]120



واحلديث الذي ورد فيه أن أبا بكر وعمر هنئا عليا يوم الغدير يف سنده علي بن 
  .زيد بن جدعان وقد تفرد ذه الزيادة دون غريه من الرواة الذين رووا حديث الغدير

   . [121]121واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده
  :وهذه أقوال العلماء يف ابن جدعان

  .يقلب األسانيدكان : قال محاد بن زيد    .1 .1
 .ال أحتج به لسوء حفظه: قال ابن خزمية    .2 .2
 .ضعيف: قال ابن عيينة    .3 .3
 .ليس بشيء: قال ابن معني    .4 .4
 .يتقى حديثه: قال حيىي القطان    .5 .5
 .ضعيف: قال أمحد بن حنبل    .6 .6
 .[122]122كان رافضيا: قال يزيد بن زريع    .7 .7
 :125قال التيجاين ص-34

  ). ممن عبأهم[123]123 املتخلف عنهوقد لعن رسول اهللا(

هذا كذب فلم يثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من ختلف عن : قلت
جيش أسامة والبينة على من ادعى و التيجاين ادعى أنه ال يستدل إال مبا اتفق عليه 

  .وكان صحيحا

   :134قال التيجاين -35

                                                 
  .4/281مسند أمحد [121]121
يِهم ويخطئ فكثر :واهي احلديث ضعيف وفيه ميل عن القصد ال حيتج حبديثه، وقال ابن حبان: ال حيتج به، وقال اجلوزجاين: قال البخاري وأبو حامت [122]122

مل أر أحدا من البصريني وغريهم امتنع من : ني عندهم، وقال ابن عديليس باملت: ليس بقوي ، وقال احلاكم أبو أمحد: ذلك منه فاستحق الترك،وقال أبوزرعة
وكان ضريرا .. ليس بقوي يكتب حديثه وال حيتج به: كان يتشيع، وقال أبو حامت: الرواية عنه وكان يغلوا يف التشيع ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال العجلي

. ضعيف) 4768(لشيعة كان كثري الرواية ليس بالقوي وقال  ابن حجر العسقالين يف التقريبأحد علماء ا:1/130وكان يتشيع، ولذلك قال الذهيب يف العرب
مث البدعة إما مبكفر :  ، مث إن القاعدة املقررة كما قال احلافظ يف النخبة يف أقسام املردود129-3/127وامليزان 196-4/194وللتفصيل انظر ذيب التهذيب 

 يقبل من مل يكن داعية إىل بدعته يف األصح إال إن روى ما يقوي بدعته فيرد على -أي مبفسق-ل صاحبها اجلمهور والثاين ال يقب-أي مبكفر-أو مبفسق فاألول
فرواية الرجل ترد  إن كان فيها ما يقوي بدعته وإن كان ثقة فما بالك برجل ضعيف روى ما يقوي بدعته أليس من . املختار وبه صرح اجلوزجاين شيخ النسائي 

  ). الناسخ(وىل أن ترد واهللا أعلم األ
  .يريد جيش أسامة [123]123



ن سبين فقد سب اهللا ومن من سب عليا فقد سبين وم: وقد قال رسول اهللا (
  .[124]124)سب اهللا أكبه اهللا على منخريه يف النار

  .وهذا أيضا كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
فإن احلديث غري صحيح وال ثابت عند أهل السنة فقد أخرجه احلاكم يف 

  .3/121مستدركه 
  :وفيه ثالث علل

عن ومل يصرح بالسماع مدلس مشهور وقد عن: أبو إسحاق السبيعي    .1 .1
125[125].  

ضعفه اخلطيب والذهيب وقال الدارقطين ال بأس : حممد بن سعد العويف    .2 .2
 .[126]126به

 وهذا احلديث يف [127]127ثقة إال أنه شيعي جلد: أبو عبداهللا اجلديل    .3 .3
 . [128]128نصرة بدعته

رد وإن وقد تقرر عند علماء احلديث أن املبتدع إذا روى حديثا يف نصرة بدعته 
 .كان ثقة

تقبل رواية املبتدع إن مل يكن داعية إال إن روى ما يقوي : قال احلافظ ابن حجر
  [129]129.بدعته فريد على املختار

  فهل مثل هذا احلديث يقال عنه ثابت عند أهل السنة؟

  :137قال التيجاين -37

                                                 
واهللا ) 2310(وانظر السلسلة الضعيفة) 5618(هذا احلديث روي عن أم سلمة رواه اإلمام أمحد واحلاكم  وضعفه العالمة األلباين انظر ضعيف اجلامع [124]124

  ).الناسخ(أعلم 
كان مدلسا وذكره يف املدلسني حسني الكرابيسي وأبو جعفر : قال ابن حبان.ر عابد وكان اختلط يف آخرهثقة مكث)5100( وقال احلافظ يف التقريب [125]125

واهللا أعلم ) 2310(وجعل األلباين هذا احلديث من األحاديث اليت حدث ا بعد االختالط وللتفصيل انظر الضعيفة)4/342التهـــذيب (الطربي وغريهم 
  ).    الناسخ(

  ).الناسخ) (3/560(يزان للحافظ  الذهيبانظر امل [126]126
ثقة رمي بالتشيع : ، وقال ابن حجر)4/544امليزان(شيعي بغيض : ، وقال الذهيب)6/228طبقات ابن سعد(وكان شديد التشيع : قال ابن سعد [127]127

  ).الناسخ(واهللا أعلم ) 8269التقريب(
وقد تكون عنده بعض البدع فيحتملون منه روايته إذا عرف بالصدق ولكن إذا .  بكر وعمرالشيعي قدميا هو من يفضل عليا على عثمان أو على أيب [128]128

  .روى حديثا يف نصرة مذهبه فال يقبل منه ملا عرف عندهم من أم يتدينون بالكذب والتقية
  .51نزهة النظر شرخ خنبة الفكر  [129]129



 هلم وقد سجل التاريخ له أيضا قوله ليتين كنت كبش أهلي يسمنونين ما بدا(
إذا كنت أمسن من أكون زارهم بعض من حيبون فجعلوا بعضي شواء وقطعوين 

  ).قديدا مث أكلوين أخرجوين عذرة ومل أكن بشرا
يقصد التيجاين هنا أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ولكن أين سند هذا : قلت

  الكالم؟ ومن يقول إنه ثابت عن أيب بكر الصديق؟
   .[130]130) قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتين مت( مث أمل تقل مرمي 

وقد ذكر عالمة الشيعة وباقر علومهم السي يف كتابه املعتمد عند الشيعة حبار 
يا ليتين كنت كبشا ألهلي فأكلوا حلمي ومزقوا : األنوار عن سلمان أنه قال
  .جلدي ومل أمسع بذكر النار

  .ع بذكر الناريا ليت أمي كانت عاقرا ومل تلدين ومل أمس: وقال أبو ذر
يا ليتين كنت طائرا يف القفار ومل مين علي حساب وال عقاب ومل : وقال مقداد

  .أمسع بذكر النار
يا ليت السباع مزقت حلمي وليت أمي مل تلدين ومل أمسع بذكر النار : وقال علي

وا بعد سفراه وا قلة زاداه يف سفر : مث وضع يده على رأسه وجعل يبكي ويقول
   .[131]131القيامة

  .ولو ثبت كل هذا عن أيب بكر وعلي وسلمان وأيب ذر و املقداد ما ضرهم شيئا

  :142قال التيجاين ص-38
كما أن آية التطهري دالة هي األخرى على عصمتها وقد نزلت فيها ويف بعلها (

  ).مث عزا التيجاين إىل صحيح مسلم.وابنيها بشهادة عائشة نفسها 
س ليوهم القارئ بأن اآلية نزلت يف علي هذا الكالم فيه كذب وتدلي: قلت

  .وفاطمة واحلسن واحلسني مث عزا إىل صحيح مسلم كذبا وزورا
  .وليس يف احلديث أن هذه اآلية نزلت فيهم

                                                 
  .23مرمي [130]130
  .43/89حبار األنوار [131]131



والذي يف صحيح مسلم أن عليا وفاطمة واحلسن واحلسني قرأ  عليهم النيب صلى 
     .[132]132اهللا عليه وسلم هذه اآلية ال أا نزلت فيهم خاصة

إن مضمون هذا احلديث أن النيب دعا هلم بأن يذهب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
عنهم الرجس ويطهرهم تطهريا وغاية ذلك أن يكون دعا هلم بأن يكونوا من 
املتقني الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم واجتناب الرجس واجب على 

  .املؤمنني والطهارة مأمور ا كل مؤمن
 ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم : (قال تعاىل

   .[133]133)نعمته عليكم 
  .[134]134)خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا : ( وقال تعاىل
        .[135]135)إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين : ( وقال تعاىل

ظور وأهل الكساء ملا كان فغاية هذا أن يكون هذا دعاء هلم بفعل املأمور وترك احمل
قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهري دعا هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن 

يعينهم علة فعل ما أمرهم به لئال يكونوا مستحقني للذم والعقاب ولينالوا املدح والثواب 
136[136].  

ل البــيت إمنا يردي اهللا ليذهب عنكم الرجس أه: ( إن قوله تعاىل: وقال أيضا
  . [137]137)ويطهركم تطهريا 
  .[138]138) ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج : ( كقوله
يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهللا : ( وكقوله

عليم حكيم واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما 
 (139[139] .  

                                                 
  .61كتاب فضائل الصحابة رقم-صحيح مسلم [132]132
  .6املائدة [133]133
  .103التوبة [134]134
  .222البقرة [135]135
  .5/14منهاج السنة [136]136
  .33األحزاب [137]137
  .6املائدة [138]138
  .27-26النساء [139]139



   .[140]140)يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر : ( كقولهو
فإن إرادة اهللا يف هذه اآليات متضمنة حملبة اهللا لذلك املراد ورضاه به وأنه شرعه 

للمؤمنني وأمرهم به ليس يف ذلك أنه خلق هذا املراد وال أنه قضاه وقدره وال أنه يكون ال 
اللهم : ( هللا عليه وسلم  بعد نزول هذه اآلية قال حمالة والدليل على ذلك أن النيب صلى ا

فلو كانت اآلية تتضمن إخبار اهللا ) هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا
  .بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم مل حيتج إىل الطلب والدعاء 

هللا والشيعة قدرية يف العقيدة فكيف هلم أن حيتجوا مبثل هذه اآلية فإن إرادة ا
  .[141]141عندهم ال تقع دائما وهو ال يفرقون بني اإلرادة الشرعية واإلرادة القدرية 

إن أهل البيت ليسوا عليا وفاطمة واحلسن واحلسني فقط ال على : مث يقال أيضا
  .قولنا وال على قول الشيعة

فالشيعة يدخلون أبناء احلسني خاصة األئمة منهم وهم مل يكونوا يف الكساء 
أبناء احلسن بل ال يرون أن كل أبناء احلسني أذهب اهللا عنهم الرجس واقرأ وخيرجون 

كالمهم يف جعفر بن علي بن حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو أخو احلسن العسكري 
142[142].  

أما على قول أهل السنة فإن عليا وفاطمة واحلسن واحلسني من أهل البيت بدليل 
  . حديث الكساء

  .بيت بدليل آية التطهري وأزواج النيب من أهل ال
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس من أهل البيت بدليل حديث زيد بن أرقم عند 

  .مسلم
أهل بيته من حرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل العباس : قال زيد

  .[143]143وآل عقيل

                                                 
  .185البقرة [140]140
  .7/71منهاج السنة [141]141
  .1/504أصول الكايف [142]142
  .36صحابة رقم كتاب فضائل ال-صحيح مسلم [143]143



نكم إمنا يريد اهللا ليذهب ع: ( وإما عرب اهللا مبيم اجلمع بدل نون النسوة يف قوله 
ألن اآليات السابقة والالحقة ختص النساء فعرب ) الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 

عنها بنون النسوة وآية التطهري ال ختص النساء بل دخل معهن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم وهو رب البيت وسيده صلوات اهللا وسالمه عليه
اجه فاآليات بدأت خبطاب النساء فاآلية إذاً خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأزو

  .اآلية).. واذكرن ما يتلى يف بيوتكن : ( وختمت بقوله) يا نساء النيب ( 
فَِذكْر حال اآلخرين جبملة معترضة بال قرينة وال رعاية نكتة ومن غري تنبيه على 
انقطاع كالم سابق وافتتاح كالم جديد خمالف لوظيفة البالغة اليت هي أقصى الغاية يف 

  .  [144]144الم اهللا تعاىل ك

  :143قال التيجاين ص-39
وجدت أن قتلة عثمان بالدرجة األوىل هم الصحابة أنفسهم ويف مقدمتهم أم (

اقتلوا : املؤمنني عائشة اليت كانت تقول وتنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس األشهاد 
  ).نعثال فقد كفر
  .سبحانك هذا تان عظيم: قلت

  . إله إال هو كذب وسبة يف وجه التيجاين ومن سار على دربهوهذا واهللا الذي ال
  .[145]145فهذه رواية من طريق سيف بن عمر التميمي وهو كذّاب مشهور 

  .كذّاب: قال النسائي
  [147]147. [146]146يروي املوضوعات عن األثبات ام بالزندقة: قال ابن حبان

   
   

                                                 
  .649خمتصر التحفة االثين عشرية [144]144
  .3/477تاريخ الطربي [145]145
  .انظر كتب الرجال مثل ذيب التهذيب وميزان االعتدال ترمجة سيف بن عمر [146]146
ليس بشيء، وقال : ل أبو داود، وقا) 4/306اجلرح(متروك احلديث يشبه حديثه حديث الواقدي : ضعيف احلديث، وقال أبو حامت: قال ابن معني [147]147
يروي املوضوعات عن : ، وقال ابن حبان)283الضعفاء والتروكون(ضعيف: ، وقال الدارقطين)256الضعفاء واملتركون(ضعيف: النسائي
، وللتفصيل )2/255مليزانا(هو كالواقدي أي يف وهنه: ولذلك قال الذهيب) 2/255امليزان( عامة أحاديثه منكرة: ، وقال ابن عدي)1/305اروحني(األثبات

  ). الناسخ( وغريه من كتب الرجال واهللا أعلم2/467انظر التهذيب



   
  :143قال التيجاين ص-40

 وحممد بن أيب بكر وغريهم من مشاهري الصحابة كذلك جند طلحة و الزبري(
  ).وقد حاصروه ومنعوه من شرب املاء ليجربوه على االستقالة 

  .هذا كذب وال جديد: قلت
وإن كان التيجاين صادقا فليذكر لنا سند هذا الكالم وأين موجود وهل هو ثابت 

 يف حجة الوداع عند أهل السنة؟ وهل حممد بن أيب بكر من مشاهري الصحابة؟ لقد ولد
  . قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالثة أشهر فقط

  :143قال التيجاين ص-41
وحيدثنا املؤرخون أن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته يف مقابر املسلمني (

  ).فدفن يف حش كوكب بدون غسل و ال كفن
هل يضر عثمان شيء إن كان دفن يف حش كوكب بدون غسل وال : قلت

؟وللجواب عن هذا السؤال نقول قُتل علي بن أيب طالب ودفن ليال وحفر أكثر من كفن
  .[148]148بر حىت ال يعلم اخلوارج مكان قـربه  

وقُتل احلسني بن علي ومل يعرف له قرب إال ما يدعى اآلن يف مصر والشام والعراق 
هللا عنهم ومل يغسل ومل يكفن فهل ضرمها هذا؟ ال واهللا ما ضرمها وال ضره رضي ا

  .أمجعني
واملسألة اليت حياول التيجاين إثارا هي ادعاؤه أن الصحابة ال اخلوارج الذين 

  .خرجوا عليه هم الذين منعوا دفنه يف البقيع ومنعوا الناس من تغسيله وتكفينه 
وبالنسبة ملكان دفنه فإن الطربي يف تارخيه ذكر أكثر من رواية ففي رواية ذكر أنه 

   .[149]149ب ويف رواية ذكر أنه دفن يف البقيعدفن يف حس كوك
وأما ابن كثري فذكر أن حش كوكب خلف البقيع من اجلانب الشرقي فدفن 

  .واهللا أعلم . [150]150هناك
                                                 

  .343-7/342انظر البداية والنهاية [148]148
  .3/438تاريخ الطربي [149]149
  .7/199البداية والنهاية [150]150



وأما قوله إن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته فهذه احلكاية رواها الطربي يف 
   .[151]151بداهللا بن ساعدةتارخيه من طريق الواقدي عن عبداهللا بن زيد اهلذيل عن ع

هو كذّاب وقال أبو حامت :  قال أمحد[152]152والواقدي هو حممد بن عمر
  .يضع احلديث: والنسائي
   

:  وقال النسائي[153]153و عبداهللا بن يزيد اهلذيل قال البخاري يقال يتهم بالزندقة
   .   ليس بثقة

  :145قال التيجاين ص-42
ا أعلموها يف الطريق أن عثمان بن فقد كانت عائشة راجعة من مكة عندم(

عفان قُتل ففرحت فرحا شديدا ولكنها عندما علمت بأن الناس بايعوا عليا غضبت 
  ).وقالت وددت أن السماء انطبقت على األرض قبل أن يليها ابن أيب طالب

  :قلت
  هذا كذب وادعاء باطل وأين ادعاؤه أنه ال يذكر إال ما هو ثابت عند أهل السنة؟

رواية ذكرها الطربي يف تارخيه من طريق سيف بن عمر التميمي وهو وهذه ال
  .39وقد مضى الكالم عنه يف فقرة . [154]154كذّاب 

  :145قال التيجاين ص-43
  ).إا ملا مسعت مبوته سجدت هللا شكرا(

  .يعين أن عائشة ملا مسعت مبوت علي سجدت هللا شكرا: قلت
  . هـ40الذين أرخوا سنة وعزا التيجاين هذا الكذب إىل كل املؤرخني 

                                                 
  .3/439تاريخ الطربي [151]151
وقال يف موضع آخر كذبه أمحد، وقال حيىي . كه أمحد وابن املبارك وابن منري وإمساعيل بن زكريامتروك احلديث تر): 4/107(قال البخاري يف الضعفاء [152]152
الكذابون املعرفون بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، وقال النسائي)219-5/217التهذيب(كتب الواقدي كلها كذب: ضعيف وقال الشافعي: بن معني

هو عندي من : ،وقال ابن راهويه)6/241الكامل(أحاديثه غري حمفوظه والبالء منه: ، وقال ابن عدي)513ضعفاء واملتروكونال...(وسلم أربعة الواقدي باملدينة
الواقدي ضعيف باتفاقهم : كان باملدينة سبع يصنعون األسانيد أحدهم الواقدي، وقال النووي يف اموع: ما رأيت أكذب منه، وقال الشعيب: يضع، وقال بندار

، ولذلك )477الضعفاء واملتروكون(الضعف يتبني على حديثه: ، وقال الدارقطين)4/107الضعفاء(متروك احلديث: ، وقال العقيلي)219-5/217يبالتهذ(
  ).الناسخ(واهللا أعلم )3/666امليزان(استقر اإلمجاع على وهن الواقدي : قال الذهيب
  ).الناسخ) (2/265(امليزان(يتهم بأمر عظيم :وقال مرة [153]153
  .3/476تاريخ الطربي [154]154



  :وهذا كذب من جهتني
  .القصة مكذوبة من أصلها: األوىل
  . هـ40قوله يف عزوه كل املؤرخني الذين أرخوا سنة : الثانية

  .فهذا الكالم مل يذكره خليفة بن خياط يف تارخيه
  .ومل يذكره الطربي يف تارخيه
  .ومل يذكره ابن كثري يف تارخيه

  .رخيهومل يذكره الذهيب يف تا
  .ومل يذكره املسعودي يف تارخيه
  .ومل يذكر ابن األثري يف تارخيه

 هـ وذكروا هذا 40فال أدري من املؤرخون الذين أرخوا هذه احلادثة سنة 
  .اإلفك

بل إنين مل أجد هذا الكالم املكذوب وهل من حيترم قراءه يقول مثل هذه 
  األكاذيب؟

  .فلعنة اهللا على الكاذبني

  :145 صقال التيجاين-44
ولكن طلحة والزير جاءاها خبمسني رجال هلم جعال فأقسموا باهللا أن هذا ليس (

مباء احلوأب فواصلت مسريها حىت البصرة ويذكر املؤرخون أا أول شهادة زور يف 
  ).اإلسالم

أين ادعاؤك أنك ال تذكر إال ما ثنب عند الفريقني؟ وأين ثبت هذا اهلراء : قلت
 املؤرخون الذين تتبجح م ؟ قاتلك اهللا أما وجدت كذبة أخف الذي تذكره؟ ومن هؤالء

  !من هذه؟
والغريب أن هذا التيجاين جريء جدا يف خترصاته فقد عزا هذه الرواية إىل الطربي 

ومل أعثر عليها عنده وعلى فرض  وجودها فأين سندها وهل صحيح ثابت عند أهل 
  السنة؟

  :169وص147قال التيجاين ص-45



 جنازة احلسن سيد شباب أهل اجلنة ومنعت أن -ين عائشةيع–اعترضت (
  ).ال تدخلوا بييت من ال أحب: يدفن جبانب جده رسول اهللا قائلة

إن دهانقة الشيعة يستخدمون شىت الوسائل واألساليب املعقولة وغري املعقولة : قلت
  .اهللا عليه وسلم  لتشويه صورة صحابة رسول اهللا صلى

اهللا عليه وسلم   ا ترمون به أصحاب رسو اهللا صلىونقول لو كنتم صادقني مب
  .فاكتفوا مبا ثبت وصح و ال تلجأوا إىل الكذب والتدليس والتهويل

وهذه احلكاية اليت ذكرها هنا هي كذب من حبر أكاذيبه الذي ال يرتف فهل ثبت 
  هذا؟ وأين؟

  :206وص149قال التيجاين ص-46
قد دس السم للحسن بن علي و-يعين معاوية-كيف يريدونه صحابيا عادال(

   ).سيد شباب أهل اجلنة وقتله
  .هذا أيضا مل يثبت وهو كذب كالعادة: قلت

  وأين االلتزام بعدم ذكر إال األحاديث والقصص الثابتة عند أهل السنة واجلماعة؟

  :162قال التيجاين ص-47
  ).فعلي كان أعلم الصحابة وأشجعهم على اإلطالق وذلك بإمجاع األمة(

  .إن كان يعين إمجاع األمة الشيعية فهذا شأنه: قلت
وإن كان يريدنا حنن معاشر أهل السنة فهذا كذب علينا ليس بغريب على مثل 

  .التيجاين
فأين هذا اإلمجاع ؟ ومن نقله؟ وهو جمرد ادعاء حمض ال يعجز أي أحد أن يدعي 

  .مثله فيمن يشاء
من أعلمهم أما أنه وعلي عندنا حنن معاشر أهل السنة من أشجع الصحابة و

  .أشجعهم وأعلمهم فهذا كذب على أهل السنة
  .54وللرد على قوله كان أعلم الناس انظر تفصيل ذلك عند رقم 

  :وأما قوله إن عليا رضي اهللا عنه كان أشجع الناس فريد عليه مبا يلي
  :الشجاعة تفسر بشيئني



  .قوة القلب وثباته عند املخاوف: أحدمها
  . بالبدن بأن يقتل كثريا ويقتل قتال عظيماشدة القتال: الثاين

فاألول هو الشجاعة والثاين يدل على قوة البدن وعمله وليس كل من كان قوي 
البدن كان قوي القلب وال بالعكس وهلذا جتد الرجل يقتل كثريا ويقاتل إذا كان معه من 

 مل يقتل بيديه يؤمنهّ غذ خاف أصابه اجلنب واخنلع قلبه وجتد الرجل الثابت القلب الذي
كثريا ثابتا يف املخاوف مقداما أكثر من األوىل فإن املقدم إذا كان شجاع القلب ثابتا أقدم 

وثبت ومل ينهزم فقاتل معه أعوانه وإذا كان جبانا ضعيف القلب ذل ومل يقدم ومل يثبت 
  .ولو كان قوي البدن
ليت هي املقصودة اهللا عليه وسلم كان أكمل الناس يف هذه الشجاعة ا والنيب صلى

يف أئمة احلروب ومل يقتل بيده إال أيب بن خلف ومل يقتل أحدا بيده ال قبل أحد و ال 
  .بعدها وكان أشجع من مجيع الصحابة

اهللا عليه وسلم ألنه أشجع منهم  وكان علي وغريه يتقون برسول اهللا صلى
  .يه وسلماهللا عل وإن كان أحدهم قد قتل بيده أكثر مما قتل النيب صلى[155]155

وإذا كانت الشجاعة املطلوبة من األئمة هي شجاعة القلب فال ريب أن أبا بكر 
كان أشجع من عمر وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبري وهذا يعرفه من يعرف 

اهللا عليه وسلم ومل  سريهم وأخبارهم فإن أبا بكر باشر األهوال اليت  يباشرها النيب صلى
اهللا عليه وسلم بنفسه  شل وكان يقدم على املخاوف يقي النيب صلىجينب ومل حيرج ومل يف

  .جياهد املشركني تارة بيده وتارة بلسانه وتارة مباله وهو يف ذلك كله مقدم
اهللا عليه وسلم يف العرش مع علمه بأن العدو  فكان يوم بدر مع النيب صلى
  .بيط اجلأشاهللا عليه وسلم وهو ثابت القلب ر يقصدون مكان رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم قام فخطبهم وذكرهم فثبتهم وشجعهم وأخذ  وملا مات النيب صلى

  .يف جتهيز جيش أسامة وأخذ يف قتال املرتدين وقاتل مانعي الزكاة
اهللا عليه وسلم  فالشجاعة املطلوبة من اإلمام مل تكن يف أحد بعد رسول اهللا صلى

  .أكمل منها يف أيب بكر مث عمر

                                                 
  .16/232حبار األنوار. روى السي عن علي أنه كان يلوذ برسول اهللا يوم بدر [155]155



ل فال ريب أن غري علي من الصحابة قتل من الكفار أكثر مما قتل علي وأما القت
فإن كان من قتل أكثر يكون أشجع فكثري من الصحابة أشجع من علي فالرباء بن عازب 

  .قتل مائة رجل مبارزة غري من شوك يف دمه
وأما خالد بن الوليد فال حيصى عدد من قتله إال اهللا وقد انكسر يف يديه يف غزوة 

   .[156]156ة تسعة أسياف وال ريب أنه قتل أضعاف ما قتله عليمؤت
  :167قال التيجاين ص-48

واهللا ال أبايعكم حىت أرميكم : وبعدما بايع األنصار أبا بكر الصديق قال سعد(
فكان ر يصلي بصالم و ال جيتمع جبمعتهم وال يفيض .. بكل سهم يف كنانيت من نبل 

  ).بإفاضتهم
  .حيح ومل يثبت هذا عن سعد بن عبادةهذا كذب وغري ص: قلت

وهذه الرواية اليت ذكرها التيجاين هي رواية أخيه يف التشيع والكذب أيب خمنف 
  .[157]157لوط ابن حيىي

  .أبو خمنف ليس بثقة: قال ابن معني
  .متروك احلديث: وقال أبو حامت
  .لوط بن حيىي معروف بالكذب عند أهل العلم: وقال ابن تيمية
  .إخباري تالف ال يوثق به: روقال ابن حج
  .إخباري شيعي تالف متروك: وقال الزبيدي

والرواية اليت عند أهل السنة أصح من رواية أيب خمنف هذا وهي اليت أخرجها 
اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عم داود بن عبداهللا 

  :األودي عن محيد بن عبدالرمحن قال
فجاء : اهللا عليه وسلم وأبو بكر يف طائفة من املدينة قال رسول اهللا صلىتويف 

  .فكشف عن وجهه وقبله

                                                 
  . وما يليها8/77بتصرف من منهاج السنة [156]156
تركه أبو حامت وغريه . بارهم شيعي حمترق صاحب أخ: ضعيف، وقال ابن عدي: ليس بشيء، وقال الدراقطين:  ليس بثقة وقال مرة: قال ابن معني [157]157
  ).الناسخ(واهللا أعلم) 2/419امليزان(أخباري تالف ال يوثق به، انظر: وقال الذهيب



ولقد علمت يا سعد أن  . [158]158فداك أيب وأمي ما أطيبك حيا وميتا: وقال
لو سلك الناس واديا وسلك األنصار زاديا سلكت : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى
  .وادي األنصار 

قريش : اهللا عليه وسلم قال وأنت قاعد  يا سعد أن رسول اهللا صلىولق علمت 
  .والة األمر فَرب الناس تبع لَربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

   .[159]159صدقت حنن الوزراء وأنتم األمراء.فقال سعد : قال
وهذا مرسل حسن اإلسناد وهو أجود بكثري من رواية أيب خمنف اليت هي من رواية 

  . إسنادكذّاب وليس هلا
  !هل حيج وحده؟ وهل يقول مثل هذا الكالم عاقل ؟! مث كيف ال يفيض بإفاضتهم

  :168قال التيجاين ص-49
 ويطلع على -يعين خالف فاطمة مع أيب بكر على فدك–من يتتبع هذه املأساة (

جوانبها يعلم علم اليقني أن أبا بكر تعمد إيذاء الزهراء وتكذيبها لئال حتتج عليه 
دير وغريها على خالفة زوجها وبان عمها علي وجند قرائن عديدة على بنصوص الغ
  :ذلك منها

ما أخرجه املؤرخون من أا خرجت تطوف على جمالس األنصار وتطلب منهم 
  ).النصرة والبيعة البن عمها

اهللا أكرب مينعها فدك كي ال حتتج عليه بنص الغدير على خالفة علي؟ أي : قلت
  .ى نعمة العقلسخف هذا فاحلمد هللا عل

وهذا كالم كله سخف وسفه ففاطمة رضي اهللا عنها أجلّ من أن تطوف على 
  .جمالس الرجال تطلب منهم النصرة والبيعة البن عمها علي وعلي جالس يف بيته

اهللا عليه وسلم  سيدة نساء العاملني وأين قول  أهكذا توقر بنت رسول اهللا صلى
  ! أو هذه خاصة بعائشة؟[160]160)ن وقرن يف بيوتك: ( اهللا تبارك وتعاىل

                                                 
  .مث ذكر قصة السقيفة إىل قوله ولقد علمت يا سعد [158]158
  .1/5مسند أمحد [159]159
  .33األحزاب [160]160



اهللا عليه وسلم  هلا عبدا وعليها ثوب  مث أليست فاطمة هي اليت وهب النيب صلى
 إذا قنعت به رأسها مل رجليها وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها؟فلما رأى النيب صلى

ه روا. إنه ليس عليك بأس إمنا هو أبوك وغالمك : اهللا عليه وسلم  ما تلقى قال
  .[161]161أبوداود

مث قصة تكذيب أيب بكر لفاطمة منحولة مكذوبة يعجز التيجاين وأمثاله أن يذكروا 
هلا سندا صحيحا وأبو بكر مل يكذب على فاطمة وإمنا ذكر هلا ما مسعه من رسول اهللا 

  .اهللا عليه وسلم ال نورث صلى
  :175قال التيجاين ص-50

اوئ فإننا ال حنصي لعلي بن أيب طالب هذا وإذا تركنا الفضائل وحبثنا يف املس(
سيئة واحدة من كتب الفريقني بينما جند لغريه مساوئ كثرية يف تب أهل السنة 

  ).كالصحاح وكتب السري والتاريخ
  .لعل التيجاين مل ينصف فإنه تتلمذ على صبية الشيعة يف النجف فقط:قلت

 واجلماعة فتكون واإلنصاف أنه ينبغي له أن يأخذ دوره عند صبيان أهل السنة
  .القسمة عادلة أما اآلن واحلالة هذه فإا قسمة ضيزى

وعلي رضي اهللا عنه معاشر أهل السنة واجلماعة من أئمة اهلدى وأعالم التقى وال 
ندعي فيه  العصمة واه أخطاء كما لغريه وله حسنات كما لغريه وإن كانت أخطاؤه 

  .غمرا حبار حسناته رضي اهللا عنه
طة بالذات وقفت عندها كثريا وترددت الكتابة فيها وسألت الكثريين وهذه النق

ممن أثق بعلمهم وورعهم هل جيوز يل أن أذكر مآخذ على علي رضي اهللا عنه سواء كانت 
عند الشيعة أو عند السنة لبيان بشريته وعدم عصمته مع أين ال أقصد ولن أقصد اإلساءة 

ننا هلذا الكالم لرد شبهام وويالم إلمام من أئمة اهلدى ولكن الشيعة يضطرو
  .وتدليسام وما شابه ذلك

  .وكانت اإلجابة بني موافق وخمالف
  .  ويف النهاية ترجح عندي أن أذكرها إلسكات أصوات تعالت بالباطل

                                                 
  .4106ه رقمباب العبد ينظر إىل شعر موالت-كتاب اللباس-سنن أيب داود [161]161



ويف احلقيقة إن املآخذ اليت على علي يف كتب الشيعة أعظم بكثري بل ال تقارن مع 
  . حترجت كثريا فبل أن أسطرها يف كتايب هذاما يف كتب السنة وهي اليت

فإن كان عملي هذا صوابا فمن اهللا وإن كان خطئا فمن نفسي والشيطان وأنا 
  .أستغفر اهللا
  :مآخذ على علي بن أيب طالب يف كتب أهل السنة: أوال

إن عليا رضي اهللا عنه حرق قوما فبلغ ذلك ابن : عن عكرمة قال    .1 .1
ال : اهللا عليه وسلم قال مل أحرقهم ألن النيب صلىلو كنت أنا : عباس فقال

اهللا عليه وسلم من  تعذبوا بعذاب اهللا ولقتلتهم كما قال رسول اهللا صلى
  .رواه البخاري [162]162)بدل دينه فاقتلوه

اهللا عليه وسلم طرقين  إن رسول اهللا صلى: عن علي بن أيب طالب قال    .2 .2
ا رسول اهللا أنفسنا بيد اهللا فإذا ي: أال تصليان؟ فقلت: وفاطمة ليلة فقال
فانصرف حني قلت ذلك ومل يرجع إيلّ شيئا مث . شاء أن يبعثنا بعثنا

وكان : ( مســــعته يقول وهو مولّ يضرب فخذه وهو يقول
 . رواه البخاري [163]163)اإلنسان أكثر شيئا جدال 

يثري الشيعة دائما مسألة إغضاب أيب بكر لفاطمة على قصة فدك     .3 .3
قولون إن أبا بكر أغضب فاطمة ومن أغضب فاطمة أغضب رسول اهللا وي

 . ومن أغضب رسول اهللا أغضب اهللا
 :وحنن نقول هلم اقرؤوا الرواية اآلتية

إن بين : عن مسور بن خمرمة قال إنه مسع رسول اهللا وهو على املنرب يقول
آذن هلم هشام بن املغرية استأذنوين أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال 

ثن ال آذن هلم إال أن حيب ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم فإمنا 
    .[164]164رواه مسلم. ابتين بضعة مين يريبين ما راا ويؤذيين ما آذاها

                                                 
  .6922باب حكم املرتد رقم-كتاب استتابة املرتدين-فتح الباري [162]162
  .1127حتريض النيب على قيام الليل رقم-كتاب التهجد-فتح الباري [163]163
  .93كتاب فضائل الصحابة رقم-صحيح مسلم [164]164



اهللا عليه وسلم  ويف رواية أخرى أن فاطمة ملا مسعت بذلك أتت النيب صلى
تك وهذا علي ناكحا ابنة إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبنا: فقالت له
   .[165]165رواه مسلم. أيب جهل

  !فمن الذي أغضب فاطمة؟
ملا صاحل رسول اهللا أهل احلديبية كتب علي : عن الرباء بن عازب قال    .4 .4

ال : بن أيب طالب بينهم كتابا فكتب حممد رسول اهللا فقال املشركون
  .احمه: تكتب رسول اهللا لو كنت رسوال مل نقاتلك فقال لعلي

   
   
   

  .ما أنا بالذي أحماه: فقال علي
 [166]166روا ه البخاري. اهللا عليه وسلم بيده  فمحاه رسول اهللا صلى

   .[167]167وذكـره السي يف حبار األنوار
اهللا عليه وسلم فقال إن أبا طالب  عن علي بن أيب طالب أنه أتى النيب صلى.5

  اره اذهب فو: اهللا عليه وسلم فقال له النيب صلى. مات 
رواه أمحد .اذهب فواره : فقال رسول اهللا. إنه مات مشركا: فقال علي

168[168].  
ولو وقع هذا من عمر أو أيب بكر أو غريمها من الصحابة لقالوا كيف ال : قلت

اهللا عليه  اهللا عليه وسلم وهل هم يعلمون رسول اهللا صلى ينفذون أمر رسول اهللا صلى
  .وسلم وما شابه ذلك الكالم

يا أمري املؤمنني بيين وبني الذي أفاء : العباس وعلي على عمر فقال العباسدخل .6
  .[169]169رواه البخاري .. فاستب علي وعباس –اهللا على رسوله من بين النضري 

                                                 
  .96كتاب فضلئل الصحابة رقم-صحيح مسلم [165]165
  .2698باب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن رقم-كتاب الصلح-فتح الباري [166]166
  .38/328حبار األنوار [167]167
  .1/97مسند أمحد [168]168
  .4033باب حديث بين النضري رقم-كتاب املغازي-فتح الباري [169]169



  !كيف يسب علي عمه العباس؟: قلت
كنت رجال مذّاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول : عن علي رضي اهللا عنه قال.7

رواه .يغسل ذكره ويتوضأ : فقال: ين فأمرت املقداد بن األسود فسألهاهللا ملكان ابنته م
   .[170]170مسلم

كيف ميكن أن يكون عمر خليفة للمسلمني وهو ال : وكثريا ما يقول الشيعة
  !يعرف حكم التيمم؟ وحنن نقول هذا علي بن أيب طالب ال يعرف حكم املذي

ة فإين أستغفر اهللا كثريا من أما املآخذ اليت على علي بن أيب طالب من كتب الشيع
  :ذكرها ألا تدل على خبث طوية من رواها ولكن بن أطيل الكالم وإليك الروايات

 ليس له خادم غريي صلى اهللا عليه وسلمعن علي قال سافرت مع  رسول اهللا 
صلى اهللا وكان له حلاف واحد ليس له حلاف غريه ومعه عائشة وكان رسول اهللا 

ين وبني عائشة ليس علينا ثالثتنا حلاف غريه فإذا قام إىل صالة عليه وسلم ينام بي
الليل حيط بيده اللحاف من وسطه بيين وبني عائشة حىت ميس اللحاف الفراش 

  .[171]171الذي حتتنا 
صلى اهللا عليه وسلم وعلي أقرأمت هذه الروية اخلبيثة اليت تطعن برسول اهللا :          قلت

صلى اهللا عليه وسلم ال يغار على عرضه فلعنة اهللا على من وعائشة وجعلوا رسول اهللا 
  .وضع هذه الرواية

واألدهى من ذلك أم يروون يف الكايف عن أيب عبداهللا قال يف الرجل واملرأة يوجدان يف 
   . [172]172جيلدون مائة جلدة: حلاف واحد

: لفاعنا فقال يف [173]173صلى اهللا عليه وسلم وحننعن علي قال غدا علينا رسول اهللا .2
   .[174]174السالم عليكم فسكتنا ملكاننا مث قال السالم عليكم فسكتنا

  .فكيف ال يرد السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني

                                                 
  .17كتاب احليض رقم-صحيح مسلم [170]170
  .40/2حبار األنوار [171]171
  .7/181الكايف [172]172
  .يعين هو وفاطمة [173]173
  .43/82حبار األنوار [174]174



دخل احلسن بن علي على جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتعثر بذيله فأسر .3
 تغري لونه مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سرا  فرأيته وقد

مث جاء علي فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده مث هزها إليه .. حىت أتى مرتل فاطمة 
يا أبا احلسن إياك وغضب فاطمة فإن املالئكة تغضب لغضبها وترضى : هزا خفيفا مث قال

  .[175]175لرضاها 
رأس علي يف حجر جارية أهداها له جعفر عن ابن عباس أن فاطمة دخلت بيتها فإذا .4

فلحقها من الغرية ما يلحق املرأة على زوجها فتربقعت ووضعت مخارها على رأسها تريد 
   .[176]176النيب تشكو إليه عليا

أنا جنب اهللا وقلب اهللا وبابه الذي يؤتى منه ادخلوا الباب : عن علي بن أيب طالب قال.5
سنني ويب وعلى يدي تقوم الساعة ويف يرتاب سجدا أغفر لكم خطاياكم وأزيد احمل

   .[177]177املبطلون وأنا األول واآلخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم
أعين –زال شك أن هذا الكالم كفر صريح وعلي بريء منه ولكنكم ! ماذا بقي هللا؟: قلت
  . ذكرمتوه يف كتبكم ونسبتموه لعلي رضي اهللا عنه وكرم وجهه-الشيعة

بد اهللا جعفر الصادق أن عليا ملا صلى الظهر التفت إىل مججمة فكلمها أمري عن أيب ع.6
فاشتغل ا حىت غابت الشمس فكلمها بثالثة أحرف من اإلجنيل ألن ال يفقه .. املؤمنني 

ال أرجع وقد أفلت فدعا اهللا فبعث إليها سبعني ألف ملك بسبعني : قالت. العرب كالمها
قبتها وسحبوها على وجهها حىت عادت بيضاء نقية ألف سلسلة حديد فجعلوها يف ر

178[178].  
  قلت كيف يؤخر صالة العصر حىت تغيب الشمس؟

  .و ال شك أن هذه القصة خرافة ولكنها ولألسف يف كتب الشيعة املعتمدة

                                                 
  .43/42حبار األنوار [175]175
  .39/207حبار األنوار [176]176
يعترب كتاب حبار األنوار من الكتب املعتمدة عند الشيعة وهو من الكتب الثمانية اليت هي العمدة عند الشيعة ومؤلفه هو حممد .39/348حبار األنوار [177]177

  .حىت قالوا عنه باقر علوم األئمةباقر السي يعترب من كبار علماء الشيعة 
  .41/166حبار األنوار [178]178



هذا : قامت امرأة شنيعة إىل أمري املؤمنني وهو علال املنرب فقالت: عن أيب عبد اهللا قال.7
يا سلفع يا جريئة يا بذية يا مذكرة يا اليت ال حتيض كما : نظر إليها فقال هلاف. قاتل األحبة

   .[179]179حتيض النساء يا اليت على هنها شيء بين مدلّى
حاشا أمري املؤمنني أن يقول مثل هذا الكالم البذيء وال تعجب أخي القارئ بعد : قلت

  . البذيء ألئمتهمهذا من بذاءة ألسنتهم وذلك أم ينسبون مثل هذا الكالم
  .ولو كان عمر لقامت الدنيا وما قعدت

أمري : بني أمري املؤمنني يف مأل من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: عن أيب عبداهللا قال.8
يا هذا إن رسول : املؤمنني إين قد أوقبت على غالم فطهرين فرده مرتني ويف الثالثة قال له

ضربة بالسف أ : ثة أحكام فاختر أيها شئتاهللا صلى اهللا عليه وسلم حكم يف مثلك بثال
مث قام وهو بالك حىت جلس يف احلفرة اليت حفرها له .. إهداء من جبل أو إحراق بالنار

يا هذا إن اهللا : فبكى أمري املؤمنني فقال له: أمري املؤمنني وهو يرى النار تتأجج حوله قال
     .[180]180قد تاب عليك فقم و ال تعاود شيئا مما قد فعلت

  .أليس هذا تعطيل حلدود اهللا: قلت
أُيت عمر بامرأة قد تعلقت برجل من األنصار كانت واه فأخذت : عن أيب عبد اهللا قال.9

بيضة وصبت البياض على ثياا وبني فخذيها فقام علي فنظر بني فخذيها فامها 
181[181].  
 فخذي امرأة هذا كذب إذ كيف ينظر علي رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه بني: قلت

  .غريبة عنه
  ومن الذي يسيء لعلي الشيعة أو السنة؟! وهل يطبق الشيعة اليوم هذا الفقه ؟؟

كان بني علي وفاطمة كالم فدخل النيب فألقى له مثال : عن حبيب بن ثابت قال.10
ومل يزل حىت ... فاضطجع وجاء علي من جانب وجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب

   .[182]182أصلح بينهما
   

                                                 
  .41/293حبار األنوار [179]179
  .7/201الكايف [180]180
  .4/303حبار األنوار [181]181
  .1/467كشف الغمة [182]182



  :هذه بعضها وغريها كثرية أذكرها بسرعة وبدون بسط
  .حتويل اخلالفة من مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الكوفة-1
  .ترك أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له باخلالفة-2
   .[183]183تزويج أم كلثوم ابنته من عمر-3
  .مل يعط فدك ألوالده ملا استخلف-4
  .مل يقتل قتلة عثمان-5
ولّى أقاربه مثل أيب بكر وهو ربيبه وعبد اهللا وعبيد اهللا وقثم ومثامة أبناء عنه العباس -6 

  .ونص على أوالده باخلالفة حسب ادعاء الشيعة
  .مل حيلق رأسه يف احلديبية ومل ينحر-7
  .صلى التراويح عشرين ركعة-8
  .كان يلوذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر-9

  .مع احلسن يف صفنياختلف -10
  .اختالفه مع احلسن يف جلد الوليد بن عقبة-11
  .جيلس بني رسول اهللا وعائشة حىت تقول عائشة ما وجدت إال فخذي-12
   .[184]184تزوج بعد وفاة فاطمة بتسع ليال-13

ومع هذا كله ال جتد سنياً واحدا يطعن يف علي أما النواصب واخلوارج فليسوا من أهل 
  .د للنواصب اآلن فيما أعلمالسنة وال وجو

  :175قال التيجاين ص-51 
وكانت خالفة عثمان مهزلة تارخيية ذلك أن عمر رشح ستة خلالفة وألزمهم أن (

خيتاروا من بينهم واحدا وقال إذا اتفق أربعة وخالف اثنان فاقتلومها وإذا انقسم ستة 
لرمحن بن عوف وإذا إىل فريقني يف كل جهة فخذوا برأي ثالثة الذين يقف معهم عبدا

  ).مضى وقت ومل يتفق الستة فاقتلوهم 
سبحان اهللا أعرض التيجاين عن الرواية اليت يف صحيح البخاري وجرى مسرعا : قلت

وأخذت على نفسي عهدا وأن أدخل  :88خلف رواية أيب خمنف الكذّاب مث يقول ص
                                                 

  .ألن الشيعة يزعمون أن عمر كافر [183]183
  .42/92هذا هو املشهور يف كتب الشيعة وانظر حبار األنوار [184]184



عليها السنة هذا البحث الطويل العسري كما أعتمد األحاديث الصحيحة اليت اتفق 
  !!والشيعة

آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا : ( وأنا أقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   .[185]185متفق عليه)وعد أخلف وإذا ائتمن خان 

إن هذا القصة اليت يذكرها التيجاين خمتلقة اختلقها كذّاب مثله يقال له لوط بن حيىي أبو 
   .[186]186خمنف

  :سوق رواية البخاري  لقصة الشورىوأنا  اآلن أ
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة عن حصني عن : قال اإلمام البخاري

. أوص يا أمري املؤمنني استخلف :فقيل لعمر -وذكر قصة مقتل عمر–عمرو بن ميمـون 
هو ما أجد أحق ذا األمر من هؤالء النفر الذين توىف الرسول صلى اهللا عليه وسلم و: قال

يشهدكم وليس : عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعد وعبدالرمحن وقال
له من األمر شيء فإن أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك وإال فليستعن به أيكم ما أُمر فإين مل 

أوصي اخلليفة من بعدي باملهاجرين األول أن يعرف هلم : أعزله عن عجز وال خيانة وقال
رمتهم وأوصي باألنصار خريا الذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم أن حقهم وحيفظ هلم ح

يقبل من حمسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصي بأهل األمصار خريا فإم ردء  اإلسالم  
وخباة املال وغيظ العدو وأن ال يؤخذ  منهم إال فضلهم عن رضاهم وأوصيه باألعراب 

أن يؤخذ من حواشي أمواهلم ويرد على فقرائهم خريا فإم أصل العرب ومادة اإلسالم و
وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله يويف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وال يكلفوا إال 

  .[187]187طاقتهم 
هذه قصة الشورى وليس فيها استباحة دماء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ات وهو راض عنهم الذين شهد هلم عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م
  :176قال التيجاين ص-52

                                                 
  .32انظر خترجيه يف الرد رقم  [185]185
  .48سبق بيان شهادات أهل العلم يف أيب  خمنف يف الرد رقم  [186]186
  .3700باب قصة البيعة رقم-كتاب فضائل الصحابة-فتح الباري [187]187



فلم تكن بيعة صحيحة يف التاريخ اإلسالمي من عهد اخللفاء وحىت عهد كمال (
  ).أتاتورك إال ألمري املؤمنني عيب بن أيب طالب

هذا كذب فإن أبا بكر الصديق مل ينازعه أحد يف خالفته وكذا عمر وكذا : قلت
ام وغريهم أكثر الصحابة مل يكونوا باملدينة ملا بويع عثمان أما علي فلم يبايعه أهل الش

  .   باخلالفة ومل تستقر األمور له كما استقرت أليب بكر وعمر وعثمان
   
   
   

  :176قال التيجاين ص 
سوف ال أستدل وال أعتمد إال األحاديث املتفق عليها من الفريقني ومن هذه (
  :األحاديث
  ).أن مدينة وعلي باا: حديث-أ

  : هذا احلديث غري صحيح ضعفه أكثر أهل العلم وإليك أمساؤهم وكالمهم:قلت
  .[188]188منكر ليس له وجه صحيح : البخاري. 1
  .[189]189ال أصل له : أبو حامت. 2
  .[190]190كم من خلق افتضحوا فيه : أبو زرعة. 3
  .[191]191هذا حديث غريب منكر : الترمذي. 4
  .[192]192ال يصح يف هذا املنت شيء : العقيلي. 5
  .[193]193هذا شيء ال أصل له : ابن حبان. 6
  .[194]194احلديث مضطرب غري ثابت : الدارقطين. 7
  .[195]195ال يصح وال أصل له : ابن اجلوزي. 8

                                                 
  .97املقاصد احلسنة ص [188]188
  .1/235كشف اخلفا  [189]189
  .11/205تاريخ بغداد [190]190
  .3723باب مناقب علي رقم-قبكتاب املنا-السنن [191]191
  .3/150الضعفاء الكبري [192]192
  .2/151اروحني [193]193
  .3/247العلل [194]194



   .[196]196موضوع: النووي. 9
  .[197]197موضوع : ابن تيمية. 10
   .[198]198موضوع: الذهيب. 11
  [200]200 .[199]199موضوع: األلباين. 12

  .لتيجاين يتبجح ويقول ال أعتمد إال األحاديث املتفق عليها فهل ما زال ا
  :177قال التيجاين ص-54

ما علمي وعلم أصحاب حممد يف علم علي إال كقطرة : وهذا ابن عباس يقول
  .يف سبعة أحبر

لقد أمجعت صحاح أهل السنة وكتبهم على أفضلية : مث قال التيجاين يف احلاشية
  .الصحابةعلي وتقدمه يف العلم على كل 

  .كذبت فأين هذا اإلمجاع؟ ومن ذكره؟ وهل هو إال التخرص: قلت
اتفق علماء أهل السنة على أن أعلم الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن تيمية

  .عليه وسلم  أبو بكر مث عمر
  . وقد ذكر غري واحد اإلمجاع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم

لف نصا وقد وجد لعمر وعلي وغريمها فتاوى كثرية ومل حيفظ أليب بكر فتيا ختا
  .ختالف النصوص حىت مجع الشافعي جملدا يف خالف علي وابن مسعود

                                                                                                                                            
  .1/349املوضوعات [195]195
  .51فتح امللك العلي  [196]196
  .18/377جمموع الفتاوى [197]197
  .3/126تلخيص املستدرك [198]198
  ).2955السلسلة الضعيفة . ( 1416ضعيف اجلامع  [199]199
املقاصد احلسنة (هذا احلديث مل يثبتوه وقيل إنه باطل: وقال اإلمام ابن دقيق العيد)  138األسرار املرفوعة ص (ال أصل له : وقال اإلمام حيىي بن سعيد [200]200

وقال أبو الفتح )7/384نهايةالبداية وال(واحلافظ ابن كثري نقل كالم املضعفني مما يشعر أنه ساقط عنده حىت أنه قال يف بعض األسانيد إسناده مظلم)97ص
، وقال )3/1791أجوبته عن أحاديث املصابيح(ضعيف وجيوز أن يحسن: وقال احلافظ ابن حجر)7/384البداية والنهاية(ال يصح يف هذا الباب شيء: األودي

وشيخ )98-97املقاصد احلسنة ص(و حسن ضعيفة وألفاظها ركيكة وأحسنها حديث ابن عباس بل ه-أي روايات احلديث-وباجلملة فكلها: احلافظ السخاوي
ال ): 353-349تعليقه على الفوائد اموعة ص(-ذهيب عصره -وقال عبدالرمحن املعلمي ) 4/138(اإلسالم ابن تيمية حكم بوضعه سندا ومتنا يف منهاج السنة

حافظ -،  قال  األلباين )11/447سري األعالم (اؤوط وقرر فيه أنه كذب موضوع يف حبث قيم جدا، وضعفه الشيخ شعيب األرن... نزاع يف سقوط طرقها
ومجلة القول أن حديث الترمجة ليس يف أسانيده ما تقوم به احلجة بل كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض ومن حسنه ): 2955( يف السلسلة الضعيفة-وقته
ثقة حافظ ):6230(واألعمش مشهور بالتدليس قال احلافظ يف التقريب. -يعين حديث ابن عباس-صححه فلم ينتبه لعنعنة األعمش يف اإلسناد األول= =أو

  ).الناسخ.(لذا ذكره احلافظ يف طبقات املدلسني وكذلك السيوطي يف أمساء املدلسني و اهللا  أعلم. عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس



وقد نقل اإلمجاع غري واحد على أن أبا بكر أعلم من علي منهم اإلمام منصور بن 
  .عبد اجلبار السمعاين أحد األئمة الشافعية
كر أعلمنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  كان أبو ب: ويف الصحيحني عن أيب سعيدقال

201[201].202[202]  
واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم علما وهذا : قال ابن حزم

  :كذب وإمنا يعرف علم الصحايب بأحد الوجهني ال ثالث هلما
  .كثرة روايته وفتاويه: أحدمها
  .كثرة استعمال النيب صلى اهللا عليه وسلم  له: الثاين
رنا فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم  قد وىل أبا بكر حبضرته ططول علته فنظ

ومجيع أكابر الصحابة حضور كعمر وعلي وغريمها ووجدناه أيضا استعمله على الصدقات 
فوجب ضرورة أن يكون عنده علم يف الصدقات كالذي عند غريه من مجيع الصحابة ال 

  .دينأقل ورمبا كان أكثر والزكاة من أركان ال
وأيضا وجدناه صلى اهللا عليه وسلم  استعمل أبا بكر على احلج فصح ضرورة أنه 

  .أعلم من مجيع الصحابة باحلج وهذه دعائم اإلسالم
مث وجدناه صلى اهللا عليه وسلم  قد ألزم نفسه يف جلوسه ومسامرته وظعنه وإقامته 

  [203]203.أبا بكر فشاهد أحكامه وفتاويه أكثر من مشاهدة علي هلا
  :178قال التيجاين ص-55

من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : حديث(
  ).وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر احلق معه حيث دار

ذكر التيجاين هذا احلديث بعد حديث أنا مدينة العلم وعلي باا وقد قال : قلت
  . ث املتفق عليها من الفرقنيسوف ال أستدل وال أعتمد إال األحادي: قبله

  .ال أعتمد إال ما اتفقوا عليه مجيعا: 94وقال ص

                                                 
  .2ضائل الصحابة رقمكتاب ف-،صحيح مسلم904باب هجرة النيب رقم-كتاب مناقب األنصار-فتح الباري [201]201
  . وما بعدها7/500منهاج السنة [202]202
  .4/212الفصل يف امللل واألهواء والنحل [203]203



وأخذت على نفسي عهدا وأنا أدخل هذا البحث الطويل العسري أن : 88وقال ص
  .أعتمد األحاديث الصحيحة اليت اتفق عليها السنة والشيعة

   .وهذا احلديث ذا اللفظ مكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) من كنت مواله فعلي مواله( والذي يصح منه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  .فقط
  ).اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(وصحح بعض أهل العلم زيادة

فكذب ) وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر احلق معه حيث دار(أما زيادة 
 وغريه عن أن يأتوا بإسناد حمض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يعجز التيجاين

  .صحيح هلا
كلها خذلته بعد موت النيب صلى -عند الشيعة-مث إن هذا خالف الواقع فإن األمة

ي بكر وعمر [اهللا عليه وسلم  إىل مقتل عثمان ومع هذا كانت منصورة يف عهد أ
  .وعثمان

  0وملا قُتل عثمان صار الناس ثالثة أحزاب حزب معه وحزب ضده وآخر معتزل
مل يكن الذين نصروه منصورين بل الذين حاربوه هم الذين انتصروا وصار األمر و

  .إليهم وفتحوا البالد وإمنا نصر على يف قتال اخلوارج
فال يدل على إمامة علي ) من كنت مواله فعلي مواله( أما احلديث الصحيح وهو 

  :بن أيب طالب ولنا معه وقفات
 عليه وسلم  يريد أن يبني للناس أن عليا هو لو كان النيب صلى اهللا: الوقفة األوىل

اخللفة بعده لكان هذا الكالم يف احلج ال بعده ومعلوم أنه قال هذا الكالم بعد احلج يف 
  .غدير خم على طريق املدينة

موقع غري خم الذي قيل فيه احلديث بني مكة واملدينة باجلحفة : الوقفة الثانية
كم فال 160فغدير خم يبعد عن مكة . كم15عنها واجلحفة تقع قرب بلدة رابغ تبعد 

  .[204]204يكون أبدا جمتمعا للحجيج

                                                 
  .زعم بعضهم أن رسول اهللا قال هذه يف مفترق احلجيج كلهم [204]204



قال عبد احلسني شرف الدين املوسوي يف كتابه املراجعات عن قول : الوقفة الثالثة
  ):من كنت مواله فعلي مواله(النيب صلى اهللا عليه وسلم  

ق عليه يف ذلك ما يشبه  أمل يضي-يعين والية علي–أمل يؤمر رسول اهللا بتبليغها 
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما : ( التهديد من اهللا حيث يقول

   [206]206.[205]205) بلغت رسالته 
وظاهر هذا الكالم أن النيب مل يبلغ والية علي قبل هذا املوقف فتصري مجيع : قلت

ذا احلديث قبل وفاة النيب صلى اهللا وه.األدلة اليت يستدل ا الشيعة قبل غدير خم باطلة
  .عليه وسلم  بثالثة أشهر تقريبا

النيب صلى اهللا عليه وسلم  بعد حجة الوداع مل يكن خائفا من أحد : الوقفة الرابعة
: ( فأهل مكة واملدينة ومن حوهلا كلهم إما منقادون أو منافقون مقهورون فلم قال اهللا 

  ).واهللا يعصمك من الناس
يف بيان معىن كلمة موىل وهل تدل على مراد الشيعة وهي : امسةالوقفة اخل

  . اإلمامة
  :وتفصيلها كما يلي

  .ِلم لَم يصرح النيب بكلمة اخلالفة تصرحيا واضحا ال حيتمل التأويل        · •
: لو سلمنا أنه أوىل لكن من أين لكم أنه دليل على اإلمامة؟ قال تعاىل        · •

   .[207]207)م للذين اتبعوه إن أوىل الناس بإبراهي( 
  .[208]208)مأواكم النار هي موالكم : ( قال تعاىل عن الكفار        · •
لو سلمنا أنه أوىل باإلمامة فاملراد املآل وإال كان هو اإلمام يف عهد         · •

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم  
ة الوالية بالكسر السلطان والوالية والِوالي: قال ابن السكيت        · •

  .[209]209النصرة

                                                 
  .67املائدة [205]205
  .140 ص12مراجعة رقم-املراجعات [206]206
  .68آل عمران [207]207
  .15احلديد [208]208
  .15/407سان العربل [209]209



  .واملوىل من الوالية والوايل من الِوالية والرسول قال موىل ومل يقل وايل
ولذلك يقول أهل الفقه إذا اجتمع الوايل والويل فأيهما يقدم أي يف الصالة على 

  .اجلنازة فالوايل احلاكم واملوىل القريب
ع إىل منهاج السنة وهناك أمور أخرى تركتها لعدم اإلطالة فمن أراد زيادة فلريج

  . [210]210النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
  :179قال التيجاين ص-56

  ).حديث علي مين وأنا من علي وال يؤدي عين إال أنا وعلي(
هذا احلديث مداره على أيب إسحاق السبيعي وهو مدلس مشهور يكثر : قلت

 مراتب الصحيح التدليس عن الضعفاء فإذا صرح بالتحديث فحديثه صحيح بل يف أعلى
  .ولكن الكالم فيما إذا مل يصرح بالتحديث فإنه يتوقف يف قبول حديثه

يعين –كان قوم من أهل الكوفة ال حتمد مذاهبهم : قال أبو إسحاق اجلوزجاين
 هم رؤوس حمدثي الكوفة مثل أيب إسحاق واألعمش ومنصور وزبيد وغريهم من -التشيع

هم يف احلديث ووقفوا عندما أرسلوا ملا خافوا أن أقرام احتملهم الناس على صدق ألسنت
  .ال يكون خمارجها صحيحة

فأما أبو إسحاق فروى عن قوم ال يعرفون ومل ينتشر عنهم عند أهل العلم إال ما 
  .[211]211حكى أبو إسحاق عنهم 

  :179قال التيجاين ص-57
يا علي أنت : وهذا نظري ما قال رسول اهللا لعلي يف مناسبة أخرى عندما قال له

  .[212]212)تبني ألميت ما اختلفوا فيه بعدي
ال واهللا ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هذا الكالم بل هذا من : قلت
  .وضع الكذّابني

  .[213]213وفيه ضرار بن صرد وهو كذّاب
  .ليس بثقة: كذّاب، وقال النسائي: قال ابن معني

                                                 
  . وما بعدها7/313منهاج السنة [210]210
  .8/66ذيب التهذيب [211]211
  :  وصححه على شرط الشيخني فتعقبه الذهيب قائال)3/122(رواه احلاكم [212]212
  .يف ترمجة ضارا بن صرد2/328ذكره الذهيب يف ميزان اإلعتدال [213]213



  . صردأعتقد هذا احلديث من وضع ضرار بن: وقال الذهيب
 من تعهد التيجاين أن ال يأيت إال 55وال تنس أخي القارئ ما مر بك حتت رقم 

  .بالصحيح
   
   

  :180قال التيجاين ص-58
  .حديث الدار يوم اإلنذار(

إن هذا أخي ووصيي : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مشريا إىل علي 
  ).يضا من األحاديث الصحيحةوهذا احلديث أ) وخليفيت من بعدي فامسعوا له وأطيعوا 

هذا احلديث مكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  والتيجاين : قلت
  .كذب على عباد اهللا فهذا احلديث فيه أبو مرمي الكويف وهو متروك بل كذّاب 

  .تفرد به عبدالغفار بن القاسم أبو مرمي وهو متروك كذّاب شيعي: قال ابن كثري
   .[214]214ريه بوضع احلديثامه ابن املديين وغ
  :قال شيخ اإلسالم

  .[215]215إن بين عبد املطلب مل يبلغوا أربعني رجال حني نزلت هذه اآلية. 1
  .ليس كل من عاون على نشر الدين يكون إماما . 2
  .غري علي أيضا أجاب وأثرهم كان أقوى كحمزة وجعفر وعبيدة بن احلارث. 3
ن حديث ابن عباس ملا صعد رسول اهللا قصة اإلنذار ثابتة يف الصحيحني م. 4

  . وليس فيها أن عليا أجاب[216]216صلى اهللا عليه وسلم  على الصفا
علي بن أيب طالب يف هذا الوقت مل يتجاوز احلادية عشرة فكيف يقوم بني . 5

آبائه وأبناء عمه؟ ومل يعلم أن عليا نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف مكة بل 
  . اهللا عليه وسلم  هو الذي كان يربيه ويقوم بشئونهرسول اهللا صلى

  :187قال التيجاين ص-59

                                                 
  .3/38البدايةو النهاية [214]214
  .اإلنذار جاء فيه أم كانوا أربعني من بين عبد املطلبألن حديث  [215]215
  .355كتاب اإلميان-، صحيح مسلم4971كتاب التفسري سورة تبت يدا أيب هلب رقم-فتح الباري [216]216



أما احلادثة الثالثة اليت وقعت أليب بكر يف أول خالفته وخالفه عمر بن اخلطاب ( 
وقد تأول فيها النصوص القرآنية والنبوية فهي قصة خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن 

  ). ا يف نفس الليلةنويرة صربا ونزا على زوجته فدخل
إن خرب مالك بن نويرة مشتهر يف كتب التاريخ وهو قد منع الزكاة بعد : قلت

وفاة رسول اللع صلى اهللا عليه وسلم  وقيل إنه تابع سجاح ولكن املشهور هو منعه 
  .الزكاة

وذكر قصته مع خالد بن الوليد أكثر املؤرخني ومل يذكرا ما ذكره التيجاين من أن 
  .له صربا ونزا على زوجته فدخل ا يف نفس الليلةخالدا قت

إن خالد بن الوليد ملا أمسك م فحبسوا يف ليلة باردة ل : وهذه رواية الطربي
يقوم هلا شيء وجعلت تزداد بردا فأمر خالد مناديا فنادى ادفئوا أسراكم وكانت يف لغة 

  .الكاكنانة القتل فظن قوم أنه أراد القتل فقتل ضرار بن األزور م
  .  [217]217وتزوج خالد أم متيم ابنة املنهال وتركها لينقضي طهرها 

: ذكر ابن كثري نفس رواية الطربي تقريبا وقال يف آخرها: وهذه رواية ابن كثري
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من : فلما حلت بىن ا ويقال

إن  :  تعلم أا قرينة الصالة؟ فقال مالكأمل: متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة وقال
  .صاحبكم كان يزعم ذلك

أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه فضربت عنقه : فقال
218[218].  

وذكر قصة مالك أبو الربيع الكالعي يف كتابه حروب الردة ومل يذكر ما ذكره 
  .التيجاين

 نزوت على امرأته واهللا يا عدو اهللا قتلت امرءا مسلما مث: وأما مقولة عمر
  .ألرمجنك باحلجارة

فلنا أن نقول للتيجاين أين سند هذه الرواية نعم ذكرت يف بعض كتب التاريخ 
  فكان ماذا؟

                                                 
  .2/502تاريخ الطربي [217]217
  .6/326البداية والنهاية [218]218



  ألست تقول إنك ال حتتج إال مبا هو صحيح؟
وسند هذه الرواية غري صحيح فقد ذكرها الطربي يف تارخيه من رواية حممد بن 

  .[219]219حميد الرازي
كنا نتهم ابن حميد : فيه نظر، وكذّبه أبو زرعة، وقال صاحل جزرة: لبخاريقال ا

حدثنا ابن حميد وكان : يف كل شيء حيدثنا ما رأيت أجرأ منه على اهللا، وقال ابن خراش
  .واهللا يكذب
  :193قال التيجاين ص-60

ا إمنا مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح يف قومه من ركبها جن: قال رسول اهللا (
  .ومن ختلف عنها غرق

  )وإمنا مثل أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له
  أهذه وأمثاهلا هي األحاديث املتفق عليها وهي األحاديث الصحيحة؟: قلت

   
ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  بل هو كذب عليه وقد : احلديث األول

 [222]222 واأللباين[221]221ن كثري واب[220]220ضعف هذا احلديث الذهيب
  .  وغريهم[223]223والوادعي

  :واحلديث فيه ما يلي
  .منكر احلديث: قال البخاري وأبو حامت: مفضل بن صاحل. 1
ليس : يتكلمون يف حديثه، وقال النسائي: قال البخاري : حنش الكناين. 2

  . ينفرد عن علي بأشياء ال تشبه أحاديث الثقات: بالقوي، وقال ابن حبان
  .ثقة وملنه مدلس ومل يصرح بالسماع: أبو إسحاق السبيعي.3

قال اهليثمي رواه الطرباين  يف الصغري واألوسط وفيه مجاعة مل : احلديث الثاين  
  .[224]224أعرفهم 

                                                 
  5/503تاريخ الطربي [219]219
  .4/167ميزان اإلعتدال [220]220
  .7/191تفسري القرآن العظيم [221]221
  .1974ضعيف اجلامع [222]222
  .213رياض اجلنة يف الرد على أعداء السنة ص [223]223
  .9/168جممع الزوائد [224]224



  :195قال التيجاين ص-61
من سره أن حييا حيايت وميوت ممايت ويسكن جنة عدن : ( قال رسول اهللا( 

 وليوال وليه وليقتد بأهل بييت من بعدي فإم عتريت خلقوا من غرسها ريب فليوال عليا
  احلديث... طينيت

وجتدر اإلشارة هنا بأنه خالل البحث الذي قمت به شككت يف : قال التيجاين
البدء يف صحة هذا احلديث واستعظمته ملا فيه من ديد ووعيد ملن كان على خالف 

ال يقبل التأويل وخفّت الوطأة عندما مع علي وأهل البيت وخصوصا أن هذا احلديث 
قلت يف : قرأت يف كتاب اإلصابة البن حجر العسقالين بعدما أخرج احلديث قوله

إسناده حيىي بن يعلى احملاريب وهو واه، وأزال ابن حجر ذا القول بعض اإلشكال 
الذي علق بذهين إذ تصورت أن حيىي بن يعلى احملاريب هو واضع احلديث وهو ليس 

  .ةبثق
ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد أن يوقفين على احلقيقة بكاملها وقرأت يوما كتابا 

مناقشات عقائدية يف مقاالت إبراهيم اجلبهان وأوقفين هذا الكتاب على جلية : امسه
احلال إذ تبني يل أن حيىي بن يعلى احملاريب هو من الثقات الذين اعتمدهم  الشيخان 

  .مسلم والبخاري
ذا الدس والتزوير وتقليب احلقائق والطعن يف رجل ثقة احتج به أهل فلماذا ه

ولكن ابن حجر العسقالين طعن به ووصفه بأنه واه ال لشيء إال أنه روى .. الصحاح 
  ).  حديث املواالة

   
   

أطال التيجاين الكالم على هذا احلديث وشنع على احلافظ ابن حجر وطعن :قلت
  :ذلك ولنا مع التيجاين وقفاتيف دينه ورماه بالتزوير وغري 

احلديث ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد أخرجه : الوقفة األوىل. 1
 ورواه أبو نعيم يف [227]227 وذكره اهليثمي[226]226 والطرباين[225]225احلاكم

                                                 
  .3/128املستدرك [225]225



 كلهم من طريق حيىي بن يعلى األسلمي وليس احملاريب ولكن األسلمي وهو [228]228احللية
  . واه جدا

احلديث كما مر بك أيها القارئ ليس من رواية حيىي بن يعلى : الوقفة الثانية. 2
احملاريب ويعجز التيجاين وغريه أن خيرج ولو طريقا واحدا هلذا احلديث من طريق حيىي بن 

  . يعلى احملاريب
قول التيجاين ولكن ابن حجر طعن به ووصفه بأنه واه ال لشيء : الوقفة الثالثة. 3

  .هذا احلديث، كذب من التيجاين ألن حيىي احملاريب مل يرو هذا احلديثإال أنه روى 
ادعى التيجاين أن هذا احلديث صريح و ال يقبل التأويل وفيه : الوقفة الرابعة. 4

ديد ووعيد مما جعله يشك بصحته ،كل هذا التهويل ال يغين من احلق شيئا فأما احلق 
  . فيبقى وأما الزبد فيذهب

ادعى التيجاين أنه مل يكتشف األمر إال بعد حبث ملا قرأ كتاب : امسةالوقفة اخل. 5
  ملاذا؟... مناقشات عقائدية وهذا كذب من التيجاين

واجلواب هو أن التيجاين ذكر أنه قرأ املراجعات وشغف به حىت أنه مل يكن يتركه 
   .[229]229وذكر أيضا أنه قرأ املراجعات وراجعه عدة مرات

  احلسني شرف الدين قد ذكر يف كتابه هذه القضية وأن وصاحب املراجعات عبد
احلافظ ابن حجر قال يف إسناده احملاريب وهو واه ورد صاحب الكتاب املراجعات بقوله إن 

احملاريب ثقة ولكنه عجز كما عجز التيجاين عن أن يذكر ولو مصدرا واحدا روى هذا 
  .احلديث من طريق احملاريب

ين يريد أن ميوه على القارئ ويبني أنه حبث وقرأ حىت وكل ما يف األمر أن التيجا
  . توصل إىل احلق وكأنه هو الذي اكتشف احلقيقة بنفسه

ومما يزيد األمر وضوحا هو أن التيجاين نقل كالم صاحب املراجعات باحلرف 
الواحد وما ذكر من أنه تتبع بنفسه سواء ما كان يف الصحيحني أو ما يف اإلصابة كله من 

  .دليسه وما أقصر حبل الكذبكذبه وت
                                                                                                                                            

  .5/67العجم الكبري [226]226
  .9/108جممع الزوائد [227]227
  .4/349حلية األولياء [228]228
  .87،159كتاب مث اهتديت [229]229



  ملاذا قال ابن حجر عن احملاريب إنه واه مع أنه ثقة؟: الوقفة السادسة.6
  :واجلواب ما يلي
  :هناك احتماالن

  .وقوع خطأ يف الطباعة أو النسخ: األول
أن احلافظ ملا تشابه عنده اسم احملاريب مع األسلمي : وهو األقوى عندي :  الثاين

هما حيىي بن يعلى وقع سبق قلم من احلافظ فكتب احملاريب بدل وذلك أن االثنني امس
  . األسلمي وجل من ال يخطئ واحلافظ ابن حجر ذكر توثيق احملاريب يف كتابه التقريب

وكل الذي فعله املوسوي والتيجاين وغريمها ممن شنع على احلافظ يف هذه املسألة 
  . أن يصح إال الصحيحأم حاولوا أن يصطادوا يف املاء العكر ويأىب اهللا

  وكم هذا التصامم والتعاشي        إىل كم ذا التتابع و التمادي
  :197قال التيجاين ص -62
مثال ذلك حديث اخللفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش ويف رواية ( 

كلهم من بين هاشم وقد أخرج احلديث كل من البخاري ومسلم وكل صحاح أهل 
  ).السنة واجلماعة
  .اتل اهللا الكذب وأهلهق: قلت

هذا احلديث وهو اخللفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش حديث مشهور 
ال يزال أمر الناس  ماضيا ما وليهم اثنا عشر ( ولكن ليس هذا لفظه واللفظ املشهور 

   .[230]230)رجال كلهم من قريش 
  .وهناك ألفاظ أخرى ال بأس من ذكرها مع عزوها ملصادرها

ر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من إن هذا األم-
   .[231]231قريش

   . [232]232ال يزال اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة كلهم من قريش-

                                                 
  .6كتاب اإلمارةرقم-صحيح مسلم [230]230
  .5كتاب اإلمارةرقم-صحيح مسلم [231]231
  .7كتاب اإلمارةرقم-صحيح مسلم [232]232



ال يزال الدين قائما حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من -
  .[233]233قريش 

  .[234]234خليفة كلهم من قريش ال يزال هذا الدين عزيزا منيعا إىل اثين عشر -
  :فلعلك الحظت أخي القارئ أمرين اثنني ومها

  .االختالف يف اللفظ بني ما أخرجه مسلم وما ذكره التيجاين-1
  [235]235 .ليس يف شيء من هذه الروايات كلهم من بين هاشم-2

  .أما األمر الثاين فهو من عنديات التيجاين ومن كذبه الذي ال ينتهي
ول وهو لفظ احلديث فإنه كما ال خيفى على ذي بصرية ال يدل على وأما األمر األ

  :ما يتمناه التيجاين وغريه ألمور
ألفاظ احلديث تدل على أن هؤالء االثين عشر حيكمون الناس ويتأمرون     .1 .1

  .عليهم وهذا ظاهر
  .مل حيكم من أئمة الشيعة االثين عشر إال علي واحلسن رضي اهللا عنهما    .2 .2
 النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الدين يبقى عزيزا منيعا حىت ينتهي أخرب    .3 .3

حكم االثين عشر خليفة ويف اعتقاد الشيعة أن الثاين عشر مل خيرج بعد مع ما 
يعيشه املسلمون اليوم من ذل وضعف حىت تسلط الكفار عليهم وساموهم 

 .كذبسوء العذاب وعلم اهللا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما كُِذب و 
هل األمر جمرد مصادفة أن يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ولسائل أن يسأل 

 حيكم أو يلي أمر املسلمني اثنا عشر ويكون عدد أئمة الشيعة أثىن عشر؟
واجلواب هو أن األمر ليس مصادفة والشيعة األول مل يكونوا يقولون بإمامة 

فمن الشيعة من قال بإمامة االثىن عشر وهلذا انقسمت الشيعة إىل فرق كثرية 
علي وحده وهم السبئية ووقفوا عنده وفرقة قالت بإمامته وإمامة احلسن 

واحلسني وحممد بن علي وهم الكيسانية ووقفوا عند حممد وفرقة قالت باإلمامة 
  .إىل جعفر ووقفت

                                                 
  .10كتاب اإلمارةرقم-صحيح مسلم [233]233
  .9كتاب اإلمارةرقم-صحيح مسلم [234]234
  ).الناسخ(يس واهللا أعلموهناك أمر ثالث وهو أن احلديث مل يخرجه البخاري فقوله أخرجه البخاري كذب وتدل [235]235



  .وفرقة قالت بإمامة املنتظر وهم االثنا عشرية
راد التوسع فلريجع إىل كتاب وهناك فرق أخرى واختالفات كثرية من أ

  .النوخبيت يف فرق الشيعة
فأنت أخي القارئ ترى أن القول باثين عشر إمام جاء متأخرا جدا وإال ما 

كانت هذه الفرقة بني الشيعة املتقدمني فهي أحاديث وضعت بعد زمن من وفاة 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم بل ووفاة أكثر أئمة الشيعة

القارئ أن الشيعة هم الذين جعلوا هذا العدد مساويا حلديث فقد تبني لك أيها 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأخريا أقول إن الرواية الصحيحة هي كلهم من قريش والنيب صلى اهللا عليه 
وسلم ال يذكر األعم وهو يريد األخص فهذا خالف البالغة والنيب أبلغ الناس 

  .صلوات اهللا وسالمه عليه
مثال كل عريب سأعطيه مائة دينار فإذا أتاين مصري قلت له أنا أقصد فال أقول 

  .كل سوري ألن يتهمين بالسفه والعي ويقول يل فقل إذاً كل سوري
والنيب صلوات اهللا وسالمه عليه لو كان يريد عليا وأبنائه لقال هم علي 
قريش وأوالده وحىت لو قال كلهم من بين هاشم ملا كانت بليغة فبنو هاشم كثر و

أكثر والرواية جاءت فيهم وإن كان التيجاين وغريه حيتجون ذا احلديث لتناسب 
الرقم فما رأيهم باحلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا 

   .[236]236)يف أميت اثنا عشر منافقا : ( قال
  :200قال التيجاين ص-63

 أخرج مسلم أيضا يف فقد أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الوصايا كما(
  ).صحيحه يف كتاب الوصية أنه ذكر عند عائشة أن النيب أوصى إىل علي

  .بتر احلديث عامله اهللا مبا يستحق:     قلت
وقالوا لن يدخل اجلنة إال من : ( وهل هذا إال كمن يأيت إىل قول اهللا تبارك وتعاىل

   .[237]237) صادقني كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم
                                                 

  .10كتاب صفات املنافقني رقم-صحيح مسلم [236]236
  .111البقرة [237]237



فيبتره ويقول أمل يذكر يف كتاب اهللا أنه لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو 
  . نصارى و ال يكمل اآلية وال يذكر رد اهللا عليهم

إن التيجاين هنا حاول أن يفعل هكذا فإنه قال ذكر عند عائشة أن النيب صلى اهللا 
أنا أذكر احلديث بلفظه عن األسود بن عليه وسلم أوصى إىل علي ومل يكمل احلديث وها 

مىت أوصى إليه؟ قد كنت : ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا ، فقالت: يزيد قال
مسندته إىل صدري فدعا بالطست فلقد اخننث يف حجري وما شعرت أنه مات فمىت 

  . [238]238أوصى إليه؟ رواه البخاري ومسلم 
  .فهي أنكرت قول من يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصى إىل علي

   
   
   
   

  :208قال التيجاين ص-64
ال تتقدموهم فتهلكوا وال تتخلفوا عنهم : قال رسول اهللا عن أهل البيت( 

  ).فتهلكوا وال تعلموهم فإم أعلم منكم
  .هذا حديث مكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت

وتذكّر معي دائما أيها القارئ مقولة التيجاين أنه ال يعتمد إال ما اتفق عليه السنة 
والشيعة وأنه ال يستدل إال باألحاديث الصحيحة حىت تعرف مدى ما يتمتع به التيجاين 

  .من كذب وخلف وعد
  .[239]239وهذا احلديث ذكره اهليثمي وفيه حكيم بن جبري 

أخاف : متروك، وقال شعبة: وقال الدارقطينضعيف منكر احلديث، : قال أمحد
  [240]240.كذّاب: النار إن أحدث عنه، وقال اجلوزجاين

                                                 
  .19كتاب الوصية رقم-، صحيح مسلم2741كتاب الوصايا رقم-فتح الباري [238]238
  .64-9/63جممع الزوائد  [239]239
إمنا روى : ضعيف احلديث، وتركه شعبة، وقال ابن مهدي: ن شيبةليس بشيء، وقال يعقوب ب: ضعيف احلديث مضطرب، وقال ابن معني: قال أمحد [240]240

كان شعبة : ، وقال البخاري)1/648(ليس بشيء انظر التهذيب: غري ثبت يف احلديث فيه ضعف، وقال أبو داود: أحاديث يسرية وفيها منكرات، وقال الساجي
: ، وقال الذهيب)193الضعفاء واملتروكون (وقال شعبة متروك: ، وقال الدارقطين)129الضعفاء واملتروكون (ضعيف: ، وقال النسائي)83الضعفاء (يتكلم فيه

  ).الناسخ(واهللا أعلم ) 1476التقريب (ضعيف رمي بالتشيع : وقال ابن حجر) 1/583امليزان (شيعي مقلّ 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   

  :7قال التيجاين ص-1
اسية هي مدار كل شيء أسسها فتجتمع بذلك األمة وتتوحد على قاعدة أس(

تركت فيكم الثقلني ما إن متسكتم ما لن تضلوا أبدا : ( صاحب الرسالة يف قوله
  ).صحيح مسلم. كتاب اهللا وعتريت أهل بييت 

  .هذا كذب فلم يرد يف مسلم هذا احلديث ذا اللفظ÷ قلت
ه وسلم  قام رسول اهللا صلى اهللا علي: عن زيد بن أرقم قال: ولفظ مسلم ما بلي

يوما فينا خطيبا مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظ وذكر مث 
أما بعد أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب وأنا تارك فيكم : ( قال
فحث على ) أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به : ثقلني
وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا يف أهل : ( ب اهللا ورغب فيه مث قالكتا

  ).بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت 
  ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟: فقال له حصني

  .نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: قال
  ومن هم؟: قال
  :قال

  .آل عقيل وآل جعفر وآل عباسهم آل علي و
  .كل هؤالء حرم الصدقة: قال
  [241]241.نعم: قال
  :12ذكر التيجاين ص-2

                                                 
  .36كتاب فضائل الصحابة رقم-صحيح مسلم [241]241



  :أنه التقى مع جمموعة من علماء أهل السنة ودار بينهم حديث طويل وفيه( 
  .أهل البيت هم نساء النيب وأنت ال تعرف من القرآن شيئا: قالوا
  . غري ما ذكرمتفإن صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيدان: قلت
كل ما يف البخاري ومسلم وكتب السنة األخرى من حجج حتتجون ا : قالوا

  ).هي من وضع الشيعة دسوها يف كتبنا
التيجاين مولع باختالق القصص وال يرعوي وال يترك الكذب الذي صار : قلت

  .سبة يف وجهه وإنه ليكذب كذبا مفضوحا يهر لكل عاقل
عي أم علماء من أهل السنة ودائما يظهرون جهاال ال وما أكثر لقاءاته مع من يد

يفقهون شيئا فهال مسى لنا من يناقش أم أنه سيقول كما يقول دائما ناقشت عاملا من 
علماء السنة ويسمي لنا ميتا كما يفعل غريه من علماء الشيعة وعلماء السنة أشهر من نار 

  !!على علم فهال ناظرهم إن كان صادقا
  .سنة فضال عن طلبة العلم بله العلماء ال يقولون ذا اهلراءوجهال أهل ال

  :34قال التيجاين ص-3
 وهو أصول -يعين الشيعة-ويكفيك أن تعرف مثال أن أعظم كتاب عندهم( 

  ).الكايف يقولون بأن فيه آالف األحاديث املوضوعة
اين هل يرضى الشيعة ذا الكالم اخلطري؟ وذلك أن الكايف كما ذكر التيج: قلت

  .هو عمدم وهو أعظم كتب عندهم
الذي يدعي التيجاين أنه قرأ كتابه -قال شرف الدين املوسوي صاحب املراجعات

  . يقول خالف قول التيجاين فأيهما الكاذب؟ ال يهم-عدة مرات
الكايف واالستبصار ومن ال حيضره الفقيه : قال عبد احلسني شرف الدين املوسوي

  .صحة مضامينهاوالتهذيب متواترة مقطوع ب
   .[242]242والكايف أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها

                                                 
  .729 ص110 مراجعة رقم-املراجعات [242]242



وقول التيجاين إن الكايف فيه آالف األحاديث املكذوبة ال شك يف صحته وهذا هو 
معتقد أهل السنة وال شك وال ريب أن التيجاين قال هذا تقية وهو غري ما يعتقده يف 

  .الكايف
 والتيجاين يقول فيه آالف 3783وإذا علمنا أن عدد أحاديث أصول الكايف 

األحاديث املكذوبة وأقل اجلمع ثالثة فيكون يف أصول الكايف على األقل ثالثة آالف 
  .حديث مكذوب ويبقى سبعمائة وثالثة ومثانون منها الصحيح والضعيف واملوثق وغريها

وإذا كان هذا حال أعظم كتاب عندهم فما كمية الكذب يف بقية كتب الشيعة ؟ 
  يوثق مبثل هذه الكتب املمتلئة بالكذب؟وكيف 

  .واحلمد هللا شهد شاهد من أهلها
   
   
   

  :39قال التيجاين ص-4
وتقولون بأن رسول اهللا معصوم فقطفي تبليغ القرآن وما عدا ذلك فهو (

  ).كسائر الناس خيطئ ويصيب
فقد قال هذا ) 9(انظر تفاصيل الرد يف الرد على كتاب مث اهتديت فقرة رقم: قلت

  .لكالم نفسها
  :40قال التيجاين ص-5
لقد خالف الرسول -عدم عصمة النيب-قال يل أحدهم معربا عن هذا الرأي(

  .القرآن يف كثري من األحكام حسب ما تقتضيه املصلحة
  .أعطين مثاال واحدا على خمالفته: قلت متعجبا

 الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: ( يقول القرآن : قال
 بينما حكم رسول اهللا على الزاين والزانية بالرجم وهو غري موجود يف [243]243)

  .القرآن

                                                 
  .2نورال [243]243



وحاولت بدوري إقناعه : مث قال) وذكر التيجاين كالما طويال تركته لتفاهته(
  ).ولكن بدون جدوى ألن علماء أهل السنة واجلماعة مقتنعون ذا 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الشيعة يدافعون عن رسول. عش رجبا ترى عجبا: قلت
  !وعن سنته؟

وبأي كتاب من كتب أهل السنة يود هذا الكالم التافه والذي حياول التيجاين 
  .بكل ما أويت من كذب وخداع أن ينسبه لعلماء أهل السنة

  :43قال التيجاين ص-6
وعقيدته يف -يعين معاوية-ولكن ال يفوتنا أن نذكر هنا نفسيات الرجل(

فهي ال تبعد عن عقيدة أبيه وقد رضعها من حليب أمه أكلة األكباد صاحب الرسالة 
  ).واملشهورة بالعهر والفجور

إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا : ( قال تعاىل: قلت
  .[244]244) واآلخرة وهلم عذاب عظيم 

وم يقوم هكذا يرمي نساء املؤمنات بالعهر والفجور وهذا ليس بغريب على ق
دينهم على اللعن والسب والطعن يف األعراض فال جتد دينا على وجه األرض فيه لعن 
  :وسب وقذف كما هو احلال عند الشيعة وهذه بعض األمثلة على جرأم على األعراض

يروون عن علي بن أيب طالب أنه كان ينام مع عائشة يف فراش واحد وحلاف . 1
  .[245]245واحد على مرأى من رسول اهللا

يروون أن عمر بن اخلطاب كان مصابا بداء يف دبره ال يهدأ إال مباء . 2
  .[246]246الرجال

  .[247]247كان عثمان ممن يلعب به وكان خمنثا. 3
أم طلحة بنت عبيد اهللا كانت هلا راية فجاءت بطلحة فاختصموا     .4 .4

  .[248]248فاختارت عبيد اهللا ونسبت طلحة له

                                                 
  .23النور [244]244
  .40/2حبار األنوار [245]245
  .1/63األنوار النعمانية [246]246
  .3/30الصراط املستقيم [247]247
  .495الطرائف البن طاوس [248]248



ي بن العاصي ابن العاهرة املاكر هو العاص: عمرو بن العاص    .5 .5
  .[249]249اخلبيث

 .[250]250يروون أن أم املؤمنني عائشة مجعت أربعني دينارا من خيانة    .6 .6
وغري هذا كثري من بذائة اللسان والطعن يف األعراض وواهللا ال يقول هذا الكالم 

 .من ولدته حرة
وال تقولوا ملن ( : وأبو سفيان قد أسلم وحسن إسالمه واهللا تبارك وتعاىل يقول

  .[251]251)ألقى إليكم السالم لست مؤمنا 
وهند مل تعرف بالعهر والفجور بل هي اليت بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم مع 

  جمموعة النساء
يأيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا : ( فقرأ عليهن اآلية

أوالدهن وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن شيئا وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن 
وأرجلهن و اليعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن اهللا إن اهللا غفور رحيم 

(252[252].  
  .[253]253يا رسول اهللا أو تزين احلرة؟: فقالت له هند

  :96قال التيجاين ص-7
 مخسة نزلت يف) آية التطهري(ألن أهل السنة يروون يف صحاحهم بأن اآلية ( 

  ).وهم حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني
  .38انظر تفاصيل الرد على هذا  يف ردنا على كتاب مث اهتديت فقرة رقم 

   
  :75قال التيجاين ص-8
وقد أساءت عائشة إىل رسول اهللا كثريا وجرعته القصص ولكن النيب رؤوف ( 

  .رحيم وأخالقه عالية وصربه عميق

                                                 
  .154يف ظالل  التشيع نقال عن أوجز اخلطاب ص  [249]249
  .86مشارق أنوار اليقني  [250]250
  .94النساء [251]251
  .12املمتحنة [252]252
  .28/51تاريخ الطربي [253]253



بسك شيطانك يا عائشة وكثريا ما كان يأسى لتهديد وكان كثريا ما يقول هلا أل
  ).اهللا هلا و حلفصة بنت عمر 

قوله قد أساءت عائشة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثريا كذب : قلت
تشهد به كتب أهل السنة اليت تبني أن أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رواه .  ر يهدون له إال يف بيت عائشة  وكان الناس[254]254رواه البخاري. عائشة
 وكانت هلا من دون سائر أمهات املؤمنني ليلتان وأم كتب الشيعة فغري [255]255البخاري

موثوق ا فإن الكذب فيها كثري وخري مثال على كثرة كذم هذا الكتاب وأمثاله من 
ثريا كان يأسى مؤلفات التيجاين وغريه وكذا قوله كثريا ما يقول هلا ألبسك شيطانك وك

  . لتهديد اهللا هلا كله كذب ال يستحي منه كاذبه
  :74قال التيجاين ص-9
عائشة اليت بلغت من املرتبة السامية واملكانة العالية والشهرة الكبرية ما مل ( 

تبلغه أي زوجة أخرى للنيب ال وال حىت لو مجعنا فضائلهن بأمجعهن ما بلغن عشر 
  .معشار عائشة بنت أيب بكر

   ). ما يقوله أهل السنةهذا
ومجع :التيجاين مولع بعشر معشار فقد قال يف كتابه الشيعة هم أهل السنة : قلت

بعض احملققني جمموع روايات اخللفاء الراشدين والعشرة املبشرين باجلنة وأمهات املؤمنني 
   .[256]256وأهل البيت الطاهرين فلم تبلغ كلها عشر معشار ما رواه أبو هريرة مبفرده

وقول التيجاين عشر معشار هو للتهويل ال غري ولنا أن نسأله من ِمن أهل السنة 
  قال أن فضائل عائشة ضعف فضائل أمهات املؤمنني مائة مرة؟

ولكي تعرف أخي القارئ الكرمي مدى كذب التيجاين هاك أقوال علماء أهل 
  :السنة

ة أفضل من عائشة ألن إن خدجي: قال أبو بكر بن أيب داود :  قال احلافظ يف الفتح
عائشة سلم عليها جربيل من قبل نفسه وخدجية أبلغها السالم من را، وزعم ابن العريب 

                                                 
  .3662باب لو كنت متخذا خليال رقم-كتاب فضائل الصحابة-فتح الباري [254]254
  .3775باب فضل عائشة رقم-كتاب فضائل الصحابة-فتح الباري [255]255
  .221ص [256]256



أنه ال خالف يف أ، خدجية أفضل من عائشة و رد بأن اخلالف ثابت قدميا وإن كان 
  .الراجح أفضلية خدجية
ندين اهللا به أن لعائشة من الفضائل م ال حيصى ولكن الذي خنتاره و: وقال السبكي

  .[257]257أهـ.فاطمة أفضل مث خدجية مث عائشة 
وذهب غريهم من أهل العلم إىل تفضيل عائشة وقال آخرون ال نفضل : قلت

  .إحدامها على أخرى
  .       فهذا كالم علماء أهل السنة وذاك كذب التيجاين

  :78قال التيجاين ص-10
يعين –ري بعيدة عنها ولكي تعرف أيضا بأن آية إذهاب الرجس والتطه( 
  ). بعد السماء عن األرض-عائشة

كيف تكون عائشة داخلة يف هذه اآلية وقد رويتم أا تنام مع علي يف : قلت
 وعلي جيلس على [259]259 وأا مجعت أربعني دينارا من خيانة[258]258فراش واحد

   .[260]260فخذها
 عليه وسلم أمهات هكذا حال عائشة عندكم واهللا ذَكَر أزواج النيب صلى اهللا

  .  املؤمنني وأنتم ال شك ال تقبلون أن تكون عائشة أمكم وال هي تقبل
  :93قال التيجاين ص-11

ما غرت على :روى البخاري وأمحد والترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت(
امرأة لرسول اهللا كما غرت على خدجية لكثرة ذكر رسول اهللا إياها وثنائه عليها 

ن عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني هلكت يف الدهر وقد ما تذكر م: فقلت
  .أبدلك اهللا خريا منها

                                                 
  .7/172فتح الباري [257]257
  . على كتاب فاسألوا ا أهل الذكر6انظر الرد رقم [258]258
  . على كتاب فاسألوا ا أهل الذكر6قمانظر الرد ر [259]259
  .انظر ص   من كتاب فاسألوا أهل الذكر [260]260



ال : فتغري وجه رسول اهللا تغريا ما كنت أراه إال عند نزول الوحي وقال: قالت
ما أبدلين اهللا خريا منها قد آمنت يب إذ كفر الناس وصدقتين إذ كذبين الناس وواستين 

  ). اهللا ولدها إذ حرمين أوالد النساءمباهلا إذ حرمين الناس و رزقين
كذبت عدو اهللا فهذا احلديث ذا اللفظ مل خيرجه البخاري إذ أن رواية : قلت

وكذا رواها مسلم يف . البخاري تنتهي عند قول عائشة قد أبدلك اهللا خريا منها 
   .[261]261صحيحه
   
   
   

 من [262]262د أمحدوالزيادة اليت ادعى التيجاين كذبا أن البخاري أخرجها هي عن
  .رواية جمالد بن سعـيد 

ضعيف، قال : ال حيتج به، قال الدارقطين: ليس بشيء، وقال ابن معني: قال أمحد 
  . [263]263ليس بالقوي : النسائي

  :124قال التيجاين ص-12
ومنهم من ادعى النبوة كمسيلة الكذّاب وطليحة وسجاح بنت احلارث (

  ).ابةوأتباعهم وكل هؤالء كانوا من الصح
  .هؤالء من أصحاب التيجاين وإبليس : قلت

أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فليسوا من أصحابه وال كرامة ومل يقل ذا 
  .أحد من أهل العلم

  0ومسيلمة ادعى النبوة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
                                                 

  .78كتاب فضائل الصحابة رقم-، صحيح مسلم3821باب تزويج النيب خدجية رقم-كتاب مناقب األنصار-فتح الباري [261]261
  .118-6/117مسند أمحد [262]262
ليش بشيء يرفع كثريا ما يرفعه : ، وقال أمحد)5/350التهذيب(ضعيف واهي احلديث: ية عنهال حيتج حبديثه ويف روا:قال ابن معني وغريه [263]263

،  وقال )3/10اروحني(احلديث عن جمالد يجالد احلديث: وقال الشافعي)3/11اروحني(جمالد حديثه عن أصحابه كأنه حلم:وقال مرة) 3/438امليزان(الناس
، وقال )368الضعفاء الصغري(جمالد ليس بشيء:  ابن مهدي ال يروي عنه عن الشعيب وقيس بن أيب حازم وقال أمحدكان حيىي القطان يضعفه وكان: البخاري
، وقال ابن ) 3/438امليزان(، وذكر األشج أنه شيعي)532الضعفاء واملتروكـون(ليس بقوي: ، وقال الدارقطين)552الضعفاء واملتروكون(ضعيف: النسائي
طبقات ابن (كان ضعيفا يف احلديث: ، وقال ابن سعد)3/10اروحني(لب األسانيد ويرفع املراسيل ال جيوز االحتجاج بهكان رديء احلفظ يق: حبان
ليس بالقوي وقد تغري ) : 6520(مشهور صاحب حديث على لني فيه، وقال ابن حجر يف التقريب): 3/438(، ولذلك قال الذهيب يف امليزان)6/349سععد

  ).الناسخ(علميف آخر عمره، واهللا أ



 وسجاح مل تر النيب صلى اهللا عليه وسلم وطليحة ارتد مع من ارتد ثن تاب
  .ورجع

  :144قال التيجاين ص-13
: وعلى كل حال فإن أكثر احملدثني واملؤرخني ذكروا بأن عمر بن اخلطاب قال(

  ).إن رسول اهللا يهجر
  من هؤالء احملدثون واملؤرخون الذين ذكرا هذا؟ وأين؟: قلت

  .واجلواب كالعادة هذه من عنديات التيجاين
  . للبخاري هذا الكالم لعمر وعزاه179ونسب التيجاين ص

فهل من عاقل من الشيعة يبحث عنه يف البخاري فإن وجده فحسن وإن مل جيده 
  .فليعلم أن التيجاين يكذب

   
   
   
   

  :184قال التيجاين ص-14
ولذلك جتد كل املؤرخني واملفسرين واحملدثني يذكرون بأن فاطمة عليها ( 

نها شهودا على  هلا فكذا أبو بكر وطلب م[264]264السالم ادعت بأن فدك ملكا
دعواها فجاءت بعلي بن أيب طالب وأم أمين فلم يقبل أبو بكر شهادما واعتربها غري 

  ).كافية
ذكر التيجاين املؤرخني واملفسرين واحملدثني ومل يذكر األدباء واملفكرين : قلت

  .واملعلقني واملهرجني والسحرة واألفاكني وغريهم
كر لنا التيجاين هؤالء احملدثني واملفسرين وما ذكره التيجاين كذب مل يثبت وهال ذ

واملؤرخني واملضحك هنا قول التيجاين كل املؤرخني كل احملدثني كل املفسرين هكذا 
  0يطلقها بدون حياء

                                                 
  .هكذا يف األصل والصحيح بأن فدك ملك هلا [264]264



اتقوا اهللا و اعدلوا بني أوالدكم : ( اهللا عليه وسلم قال مث أليس رسول اهللا صلى
  . رواه مسلم[265]265)

ال : ( اهللا عليه وسلم  لنعمان حديقة قال النيب صلىملا حنل بشري بن سعد ولده ا
اهللا عليه وسلم  فدك  فكيف يعطي النيب صلى.  رواه مسلم[266]266)أشهد على جـور 

  .لفاطمة دون بقية بناته
ففدك أول السنة السابعة من اهلجرة وزينب توفيت يف السنة الثامنة من اهلجرة وأم 

   .[267]267كلثوم يف السنة التاسعة من اهلجرة
  !مث ألستم تقولون أن فدك إرث واآلن تقولون هبة

  :192قال التيجاين ص-15
ولكن البخاري ناقض نفسه وأثبت أن عمر بن اخلطاب قسم مرياث النيب على (
  ).زوجاته

  .جع التيجاين هنا كذباً وتدليساً: قلت
 بأن اهللا عليه وسلم  ومل يقل أحد من أهل العلم فعمر مل يقسم مرياث النيب صلى

  .اهللا عليه وسلم  ورثنه بل هذا مل يكتشفه إال التيجاين يف هذا الزمن نساء النيب صلى
  .وأما تدليسه فإن عمر مل يقسم املرياث وإمنا ذلك سهم رسول اهللا من خيرب ألهله

   
   
   

  :205وقال التيجاين ص-16
ه له مث جاء بعده ثالث اخللفاء عثمان الذي اتبع نفس الطريقة وسلك ما سطر( 

ال حيل ألحد أن يروي حديثا : صاحباه من قبل فصعد على املنرب وأعلن صراحة قوله
   ) .1/363أخرجه أمحد.عن رسول اهللا مل أمسع به يف عهد أيب بكر وعمر

  .أال عاقل من الشيعة يفتح مسند أمحد فينظر هل العزو صحيح أو ال: قلت

                                                 
  .13كتاب اهلبات رقم-صحيح مسلم [265]265
  .14كتاب اهلبات رقم-صحيح مسلم [266]266
  .اهللا عليه وسلم   صلىانظر اإلصابة وسري أعالم النبالء والبداية والنهاية وغريها من الكتب اليت ترمجت لبنات النيب  [267]267



  :222ذكر التيجاين ص-17
  .يمم مث قال يف آخرها حادثة عمر مع عمار يف الت(

  .إن شئت مل أحدث به: اتق اهللا يا عمار، قال عمار: فقال عمر
مل يكتف عمر مبعارضة النصوص الصرحية من ! سبحان اهللا : مث قال التيجاين

الكتاب والسنة حىت حاول منع الصحابة من معارضته يف رأيه ويضطر عمار أن يعتذر 
  .إن شئت مل أحدث به: للخليفة بقوله

وكيف ال أعجب وال تعجبون من هذا االجتهاد وهذه املعارضة وهذا اإلصرار  
  ).على الرأي رغم شهادة الصحابة بالنصوص

بل العجب كل العجب من عاقل شيعي يقرأ كل هذه األكاذيب مث يستمر : قلت
  .معكم على دينكم وصاحب احلق ال يكذب وصاحب الباطل ال يصدق

ليصل إىل مراده ولو أكمل -عامله اهللا مبا يستحق-وهنا بتر التيجاين هذا احلديث
إن شئت مل أحدث به، : احلديث لبطل ما استدل به وبقية احلديث أن عماراً ملا قال لعمر

  . رواه مسلم[268]268بل نوليك ما توليت: قال عمر
  .فعمر إذاً مل مينع عمار بن ياسر من التحديث كما يدعي التيجاين

ذَكِّرالشيعة العقالء موقف فاطمة عندما ذكّرها أبو بكر حديث وهنا جيدر بنا أن ن 
  .رسول اهللا فعارضته كما يدعي الشيعة وذلك يف قصة فدك

  :247قال التيجاين ص-18
  ).أفشى الوهابيون لدى املغفلني بأن الصالة الكاملة هي شرك(

أال عاقل من الشيعة يرد على التيجاين كالمه هذا بل إفكه وهل أحد من : قلت
  .لشيعة مسع مثل هذا السخف من قبلا

وهذا ال شك أنه من الكذب املفضوح الذي ال يتجرأ عليه إال من أعمى اهللا 
  .بصريته وزين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا

  .وهال ذكر لنا أين قرأ هذا الكالم وميكن أن يكون مما تلقاه عن صبية النجف
   

                                                 
  .112كتاب احليض رقم-صحيح مسلم [268]268



   
   

  :261قال التيجاين ص-19
 أن رسول اهللا الذي ينهى عن املثلة يقوم هو بنفسه فيمثل هل يصدق مسلم( 

  .ؤالء القوم فيقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل أعينهم ألم قتلوا راعيه
ولو قال الرواي بأن هؤالء القوم مثلّوا  بالراعي لكان للنيب عذر يف املعاقبة 

  ). باملثل ولكن ذلك غري وارد 
اهللا عليه وسلم   إمنا مسل النيب صلى: لأخرج مسلم يف صحيحه عن أنس قا: قلت

   .[269]269أعني أولئك ألم سملوا أعني الرعاء
  .فقول التيجاين إن هذا غري وارد جهل منه وتعامل إن مل يكن كذبا

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله : ( مث أمل يقرأ التيجاين قول اهللا تبارك وتعاىل
قتقطّع أيدهم وأرجلهم من خالف أو ويسعون يف األرض فسادا أن يصلّبوا أو تلوا أو ي

  .[270]270)ينفَوا من األرض 
  .اهللا عليه وسلم  على كتاب اهللا أو أن هذه اآلية زادها أصحاب رسول اهللا صلى

  :318قال التيجاين ص-20
 بن أيب طالب هو [271]271واملعروف عند العلماء قدميا وحديثا بأن عليا( 

  ).ِقبِل رسول اهللا وإن يعترفوا بالنص عليهاملرشح للخالفة من 
إن كان يعين علماء الشيعة فعلماء الشيعة عندهم أكثر من هذا بكثري وإن : قلت

  .كان يقصد علماء السنة فكذب عليهم و ال جديد
  .إمنا يفتري الكذب الذين ال يعلمون

   
   

  :263قال التيجاين ص-21

                                                 
  .14كتاب القسامة رقم-صحيح مسلم [269]269
  .33املائدة [270]270
  .هكذا هي يف الكتاب والصحيح علي [271]271



ثين أيب عن قتادة قال حدثنا أنس قال البخاري حدثنا معاذ بن هشام قال حد( 
كان رسول اهللا يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن : قال

  .إحدى عشرة
  .كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني: أَو كان يطيقه؟ قال: قال قلت ألنس
ومن أين ألنس .. إا رواية موضوعة للنيل من عظمة الرسول : قال التيجاين

ف ذلك بأن رسول اهللا كان جيامع إحدى عشرة زوجة يف ساعة واحدة فهل أن يعر
  .أعلمه رسول اهللا بذلك؟ أم أنه كان حاضراً

  .أعوذ باهللا من قول الزور ومن أين له أنه أعطي قوة ثالثني 
إا جنايات حبق رسول اهللا الذي قضى حياته جهادا وعبادة وتدريسا وتعليما 

جلهلة عندما يروون مثل هذه اخلزايا وكأم وحسب عقليام ألمته وماذا يعتقد هؤالء ا
  ).اخل...املتنجسة بالشهوات البهيمية

  :لنا وقفات: قلت
اهللا عليه وسلم  أُعطي قوة ثالثني يف اجلماع ال يطعن يف  كون النيب صلى: األوىل

  .عصمته
طعن يف  يف ليلة أيضا ال ي-ال املتعة–كونه يطوف على زوجاته باحلالل : الثانية

  .عصمته
ِلم هذه اهلجمة الشرسة من التيجاين على أهل السنة فهذه الرواية يف كتب : الثالثة
  :الشيعة مثيالا

كان رسول اهللا له بضع : عن أيب احلسن عليه السالم قال                                .1 .1
أربعني رجال وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهن يف كل يوم 

  .[272]272وليلة
عن الباقر والصادق أن النيب كان ال ينام حىت يقبل عرض                                 .2 .2

   .[273]273وجه فاطمة يضع وجهه بني ثديي فاطمة

                                                 
  .5/565الكايف [272]272
  .43/44،78حبار األنوار [273]273



فمن منا يطعن يف رسول اهللا .وهذا  ال شك كذب على الباقر رمحه اهللا ورضي عنه
 .اهللا عليه وسلم   صلى

ليه وسلم  فقد يطلع على أمور ال يطلع اهللا ع مث إن أنسا خادم رسول اهللا صلى
 .عليها غريه

مث أين هذه الغرية من كالم إمامه اخلميين الذي يقول ال بأس بالتمتع بالرضيعة 
  .[274]274تقبيال وضما وتفخيذا

  :325قال التيجاين ص-22
مث قال إن البخاري ولّى وجهه شطر النواصب واخلوارج الذين حاربوا أهل (  

راه يروي عن معاوية وعمرو بن العاص وعن أيب هريرة وعن مروان البيت وقتلوهم فت
كما كان حيتج حبديث ... بن احلكم وعن مقاتل بن سليمان الذي عرف بالدجال

  ).اخلوارج واملرجئة واسمة وبعض ااهيل الذين ال يعرف الدهر هلم وجودا 
اهللا عليه  لىأما معاوية وعمرو وأبو هريرة فهؤالء صحابة رسول اهللا ص: قلت

  .وسلم   ومروان خمتلف فيه واجلمهور على أنه ليس بصحايب ولكنه غري متهم يف حديثه
وأما مقاتل بن سليمان فلم يرو عنه البخاري و ال مسلم وال الترمذي وال أبو داود 

  .وال ابن ماجة
وواهللا الذي ال إله إال هو إن التيجاين كذّاب أشر يكذب الكذبة وكأن أحدا لن 

وأعجب ويزداد عجيب من عاقل شيعي كيف يرضى لنفسه أن يتابع كذّابا أفّاكا . جعهيرا
  .أشراً

  .وكذا قوله إن البخاري يروي عن اسمة وااهيل كذب
وأما اخلوارج واملرجئة والشيعة أيضا فريوي عنهم أهل السنة ولنا صدقهم وعليهم 

  .بدعتهم هذا إن كانوا صادقني
   

   
   

                                                 
  .12 مسألة رقم2/241حترير الوسيلة [274]274



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

لعلك أخي القارئ تدرك جيداً مما مر أن هذا العنوان غري 
جيد من أمثال هذا التيجاين الذي مأل كتبه بالكذب والبهتان 

  .والزور كما رأيت وكما سيأيت
 والحول وال قوة إال باهللا



   
   
   
   

  لندن-مؤسسة الفجر
  بريوت-مؤسسة الفجر

  الطبعة الثانية
  هـ1411ثاين مجادى ال13
  م31/12/1990

   
   
   
   
   

   
    

  :15قال التيجاين ص
أي صحايب (والبعض منهم يضيفون إىل سنة الرسول سنة الصحابة بأمجعهم ( 

  .وذلك حلديث أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) كان
  .وحلديث أصحايب أمنة ألميت

  ).مث قال التيجاين خمرجا يف اهلامش صحيح مسلم ومسند أمحد
هذا الكالم فيه تدليس وكذب فهو يوهم القارئ أن احلديثني عند مسلم : قلت

  .وأمحد وليس كذلك
  .فحديث أصحايب أمنة ألميت هو الذي أخرجه مسلم أمحد



أما حديث أصحايب كالنجوم فهو حديث ضعيف جداً مل يخرجه مسلم وال 
  .[275]275أمحد

  :18قال التيجاين ص -2  
علماء أميت أفضل من أنبياء بين :  اهللا عليه وسلم مثال ذلك قول النيب صلى(   

مث قال التيجاين خمرجا له يف احلاشية صحيح ) . العلماء ورثة األنبياء(إسرائيل أو 
  ).البخاري وصحيح الترمذي

الطريقة السابقة نفسها فهو يذكر حديثني أمحدمها صحيح والثاين موضوع : قلت  
  . هم أنه خرجهما مجيعامث خيرج يف احلاشية الصحيح منهما ويو

وحديث علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
خالفا ملن -كائنا من كان-وسلم وال يقول أحد من املسلمني أن غري األنبياء أفضل منهم
   .[276]276ينتسب إىل اإلسالم ويفضل من ليس بنيب على بعض األنبياء

  :19قال التيجاين ص-3
ومما يؤكد متيز أهل البيت عن غريهم ما يظهر لنا من اختالف أصحاب املذاهب ( 

  .األربعة عند أهل السنة واجلماعة يف كثري من املسائل الفقهية
  ).بينما ال خيتلف األئمة االثنا عشرية من أئمة أهل البيت يف مسألة واحدة 

  ما نصيبه من احلقيقة؟كالم مجيل ولكن ! ال خيتلفون وال يف مسألة واحدة : قلت
إن األحاديث املأثورة عن األئمة خمتلفة جدا ال يكاد يوجد حديث إال : قال دلدار علي

ويف مقابله ما ينافيه و ال يتفق خرب إال وبإزائه ما يضاده حىت صار ذلك سببا لرجوع بعض 
  .[277]277الناقصني عن اعتقاد احلق

 تراهم خيتلفون يف املسألة الواحدة على :قال الفيض الكاشاين عن اختالف طائفة الشيعة
عشرين قوال أو ثالثني أو أزيد بل لو شئت أقول مل تبق مسألة فرعية مل خيتلفوا فيها أو يف 

   ![278]278بعض متعلقاا

                                                 
  .58سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة رقم [275]275
وقال ال أصل له باتفاق . 466ذكر األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة رواية مقاربة وهي علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل حتت رقم  [276]276
  .العلماء

  .36 نقال عن حقيقة الشيعة51أساس األصول  [277]277
  .9الوايف املقدمة ص [278]278



ذاكرين بعض األصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من االختالف : قال الطوسي
إال وبإزائه ما يضاده  وال يسلم حديث إال ويف والتباين والتضاد حىت ال يكاد يسلم خرب 

  .[279]279مقابله ما ينافيه حىت جعل خمالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا 
فمن نصدق التيجاين األفاك الذي اعترف جبهله عند صبية النجف أو هؤالء العلماء الذين 

  .هم فحول علماء الشيعة
  .   التيجاين فهو إما يكذب وإما يهرف مبا ال يعرفواملعتمد عند الشيعة هؤالء العلماء وأما

  :19قال التيجاين ص-4
مث بعد كل هذا قد خيتلف أهل السنة واجلماعة يف معىن احلديث الثابت الصحيح عند ( 

اختالف (الفريقني حىت لو كان احلديث ال يتعلق باألشخاص ومن ذلك مثال حديث 
  )  ).أميت رمحة
ل السنة كعادته فإن هذا احلديث الذي ذكره ليس له كذب التيجاين على أه: قلت  

  .أصل وال له سند ضعيف فضال عن أن يكون له سند صحيح 
وليس مبعروف عند احملدثني ومل أقف له على سند صحيح وال ضعيف وال : قال السبكي

  .[280]280ال أصل له: وقال األلباين.موضوع 
  :23قال التيجاين ص -5
ين جيالسون رسول اهللا ويسمعون منه األحاديث فكم كان عدد الصحابة الذ( 

وينقلوا بغري فهم أو علم فيتغري معىن احلديث وقد يؤدي إىل العكس الذي قصده 
  ).رسول اهللا وقد يؤدي أحيانا إىل الكفر لصعوبة إدراك الصحايب للمعىن احلقيقي

  . صورتهمثال ذلك ما رواه أبو هريرة من أن اهللا خلق آدم على: وقال يف احلاشية
إن رسول اهللا مسع رجلني يتسابان فقال : ولكن اإلمام جعفر الصادق أوضح األمر فقال

إن اهللا خلق : ( فقال له رسول اهللا. قبح اهللا وجهك ووجه من يشبهك: أحدمها لآلخر
  )  ).آدم على صورته

إذا قاتل أحدكم أخاه : ( احلديث عند مسلم ولفظه عن أيب هريرة عن رسول اهللا: قلت
   . [281]281)فليتجنب الوجه فإن اهللا خلق آدم على صورته
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فأنت ترى أخي القارئ الكرمي كيف بتر التيجاين هذا احلديث ليموه ويدلس عامله مبا 
اهللا عليه وسلم  يستحق والصحابة رضي اهللا عنهم هم أعلم الناس بعد رسول اهللا صلى

ده وإذا كان أصحاب اهللا عليه وسلم على ح وكانوا يروون حديث رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم بغري فهم  اهللا عليه وسلم ينقلون حديث رسول اهللا صلى رسول اهللا صلى

أو علم فيغيرون املعىن  وقد يؤدي إىل عكس املقصود فمن إذاً يفهم ؟ ومن يعلم ؟ 
  !التيجاين الذي ال يفتأ يكذب ويدلس ويغري احلقائق؟

اهللا عليه  يه وسلم هم الذين كان رسول اهللا صلىاهللا عل أليسوا أصحاب رسول اهللا صلى
  وسلم يرسلهم ليعلموا الناس دينهم؟

  :30قال التيجاين ص-6
  ).ومرة يروون أنه سها يف صالته فلم يدر كم صلى من ركعة ( 

  نعم روينا هذا فكان ماذا ؟: قلت
وليس إهلا اهللا عليه وسلم بشر يقع منه السهو  إن أهل السنة يعتقدون أن رسول اهللا صلى
  :ال يضل وال ينسى والشيعة يروون مثل هذا

يا ابن رسول اهللا إن يف : قلت للرضا عليه السالم: عن اهلروي قال    .1 .1
  .الكوفة قوما يزعمون أن النيب مل يقع عليه السهو يف الصالة

   .[282]282كذبوا لعنهم اهللا إن الذي ال يسهو هو اهللا ال إله إال هو: قال
  .جهها إمام معصوم عندهم إىل التيجاين وأمثاله فليهنئوافهذه لعنة اهللا و

اهللا عليه وسلم  إن رسول اهللا صلى: وعن أيب عبد اهللا جعفر الصادق قال    .2 .2
   .[283]283سها فسلم يف ركعتني

اهللا عليه وسلم الظهر مخس  صلى بنا رسول اهللا صلى: وعن علي قال    .3 .3
 اهللا هل ِزيد يف الصالة شيء؟ ركعات مث انفتل فقال له بعض القوم يا رسول

   .[284]284صليت بنا مخس ركعات: وما ذاك؟ قال: قال
 .فاستقبل القبلة وكرب وهو جالس مث سجد سجدتني : قال
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   .[285]285وهناك أحاديث أخرى كثرية تركتها لعدم اإلطالة
 إن الغالة واملفوضة لعنهم اهللا - وهو إمام كبري من أئمة الشيعة–وقال الصدوق 

  .ون سهو النيب صلى اهللا عليه وسلم ينكر
  .وهذه لعنة أخرى للتيجاين وأمثاله من الصدوق

مث يقال إن النسيان يقع من عموم البشر والذي ال ينسى هو اهللا قال تعاىل عن 
  .[286]286)ال يضل ريب وال ينسى : ( موسى أنه قال 

موسى  وقال عن [287]287)إين نسيت احلوت : ( وقال تعاىل عن يوشع بن نون 
   .[288]288)ال تؤاخذين مبا نسيت : ( 

 [289]289)واذكر ربك إذا نسيت : ( وقال عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .[290]290) سنقرؤك فال تنسى إال ما شاء اهللا : ( وقال عنه كذلك

   
  :30 قال التيجاين ص-7  

  ).ويروون أنه كان يصبح جنبا يف رمضان فتفوته صالة الفجر ( 
  .كذب من التيجاين عامله مبا يستحقهذا : قلت

فمن قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يصبح جنبا حىت تفوته صالة الفجر 
واحلديث عزاه التيجاين إىل صحيح البخاري واحلديث الذي يف البخاري ليس فيه أنه 

  .تفوته صالة الفجر فزادها من عند نفسه 
  .لصيامومراد الراوي أن يبني أن اجلنابة ال تنايف ا

  :30 قال التيجاين ص-8
أما الشيعة استنادا إىل أئمة أهل البيت فهم يرتهون األنبياء عن هذه الترهات ( 

وخصوصا نبينا حممدا ويقولون بأنه مرته عن الذنوب واخلطايا واملعاصي صغرية كانت 
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والشيعة يعتربون ... أو كبرية وهو معصوم عن اخلطأ والنسيان والسهو والسحر
ت اليت رويت يف هذا املعىن واليت تتناقض مع عصمة األنبياء كلها موضوعة من الروايا

  ).ِقبل األمويني وأنصارهم 
هاك أخي القارئ روايات الشيعة اليت تطعن يف أنبياء اهللا صلى اهللا عليهم : قلت

  .وسلم 
  : جاء يف كتاب عيون األخبار

وإذا تقول للذي أنعم : ( سأل املأمون الرضا عليه السالم عن قول اهللا         · •
اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما 

   .[291]291)اهللا مبديه 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قصد دار زيد بن حارثة يف : قال الرضا

  .[292]292)سبحان اهللا الذي خلقك : ( أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال هلا
 علي بن إبراهيم القمي عن أيب جعفر أن زينب مكثت عند زيد ما ويف تفسري

شاء اهللا مث إما تشاجرا يف شيء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فنظر 
  .[293]293إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم   فأعجبته 

إذ كيف . فانظر أخي القارئ كيف يطعنون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  !وجة رجل مسلم وهي تستحم مث يعجب ا؟ينظر إىل ز

  .وقريبا من هذه احلكاية ذكر الكليين  يف الكايف
عن إمساعيل بن إبراهيم صلى اهللا عليهما وسلم أنه نظر إىل امرأة من         · •

وكان هلا بعل ! ِحمير أعجبه مجاهلا فسأل اهللا عز وجل أن يزوجها إياه
 مبكة حزنا على بعلها فأسلى اهللا وأقامت! فقضى اهللا على بعلها باملوت
  .[294]294ذلك عنها وزوجها إمساعيل 
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كان رسول اهللا ال ينام حىت : عن جعفر بن حممد عليهما السالم قال        · •
وفاطمة امرأة كبرية فكيف يضع  .  [295]295يضع وجهه بني ثديي فاطمة

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهه بني ثدييها رضي اهللا عنها
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إن : عن الرضا عن آبائه قال        · •

يا رب اجعلين من أمة حممد فأوحى اهللا إليه يا : موسى سأل ربه فقال
 .   [296]296موسى إنك ال تصل إىل ذلك 

وأمة حممد هم الشيعة . موسى ال يستحق أن يكون فردا من أمة حممد 
  !!طبعا والشيعة كلهم أفضل من موسى

عن علي بن أيب طالب أنه كان ينام مع عائشة زوجة النيب صلى اهللا         · •
  .[297]297عليه وسلم  يف فراش واحد وحلاف واحد 

حممد -قال اهللا آلدم هؤالء من ذريتك: عن الرضا عليه السالم قال        · •
وهم خري منك ومن مجيع خلقي -وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني
 اجلنة والنار وال السماء واألرض فإياك أن ولوالهم ما خلقتك وال خلقت

 .تنظر إليهم بعني احلسد فأُخرجك عن جواري
ومتىن مرتلتهم فتسلط عليه الشيطان حىت أكل من ! فنظر إليهم بعني احلسد

حىت ! الشجرة اليت ي عنها وتسلط على حواء لنظرها إىل فاطمة بعني احلسد
   .[298]298أكلت من الشجرة

عاقبهما اهللا على األكل من الشجرة كما ذكر يف القرآن إذا ِلم  إذاً : قلت
  كان أصل العقوبة لنظرمها إىل األئمة بعني احلسد؟

أي أن اهللا ( وكذّب األنبياء واملرسلني : عن علي بن أيب طالب قال        · •
وهم أنبياء ) أكله الذئب: ( كذّب إخوة يوسف حيث قالوا ) كذم 

  .[299]299مرسلون إىل الصحراء 
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إن اهللا أوحى إىل داود عليه السالم إين قد غفرت ذنبك وجعلت عار         · •
 .  ذنبك على بين إسرائيل

إم مل يعاجلوك بالنكرة : كيف يا رب وأنت ال تظلم ؟قال: فقال
.300[300]  

إن يوسف عليه السالم ملا قدم عليه الشيخ يعقوب : عن أيب عبداهللا قال        · •
يا يوسف ابسط : فهبط جربيل فقال. ل إليه دخله عز امللك فلم يرت

  .راحتك فخرج منها نور ساطع فصار يف جو السماء
  يا جربيل ما هذا النور الذي خرج من راحيت ؟: فقال يوسف

نزعت النبوة من عقبك عقوبة ملا مل ترتل إىل الشيخ يعقوب فال : قال
  [301]301.يكون من عقبك نيب

   
وقد كان يف الرسل ذكرى للعابدين : م قالعن أيب جعفر عليه السال        · •

إن نبيا من األنبياء كان يستكمل الطاقة مث يعطي اهللا تبارك وتعاىل يف الباب 
الواحد فخرج به من اجلنة وينبذ به يف بطن احلوت ثن ال ينجيه إال 

 [302]302.االعتراف والتوبة
عذاب قومه فقال إن نبيا أراد أن يراجع اهللا يف : عن أيب عبد اهللا قال        · •

لترجعن عما تصنع أن تراجعين يف أمر قد قضيته أو ألردن وجهك : اهللا له
  [303]303.على دبرك

: ودخل حزقيل نيب العجب فقال يف نفسه: عن أيب جعفر عليه السالم         · •
 ما فضل سليمان نيب علي وقد أعطيت مثل هذا ؟

  .[304]304فخرجت على كبده قرحة فآذته: قال
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ن بعض أنبياء بين إسرائيل شكى إىل اهللا قسوة القلب و قلة إ        · •
   .[305]305الدمع

سحر لبيد بن عاصم اليهودي وأم عبداهللا : عن أمري املؤمنني قال        · •
اليهودية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فعقدوا له يف إحدى عشرة عقدة 

 وال يسمع وال فأقام النيب صلى اهللا عليه وسلم  ال يأكل و ال يشرب... 
 .[306]306يبصر وال يأيت النساء

فأطلع احلوت رأسه من . يأيتها  احلوت  : عن علي بن احلسني قال        · •
من : فقال... لبيك لبيبك يا ويل اهللا: البحر مثل اجلبل العظيم وهو يقول

يا سيدي : قال . أنبئنا باخلرب: قال. أنا حوت يونس يا سيدي: أنت؟ قال
عث نبيا إال وقد عرض عليه واليتكم أهل البيت فمن قبلها من إن اهللا مل يب

األنبياء سلّم وختلص ومن توقف عنها ومتنع يف محلها لقي ما لقي آدم من 
وما لقي ! وما لقي إبراهيم من النار! وما لقي نوح من الغرق ! نصيبه

وما لقي داود من اخلطيئة إىل ! وما لقي أيوب من البالء! يوسف من اجلب
بعث يونس فأوحى إليه أن يا يونس تول أمري املؤمنني عليا واألئمة أن 

 . الراشدين من صلبه
أن :فأوحى اهللا إيل! كيف أتوىل من مل أراه ومل أعرفه؟ وذهب مغتاظا: قال 

التقمي يونس وال توهين له عظما فمكث يف بطين أربعني صباحا يطوف معي 
أنت سبحانك إين كنت من ال إله إال : ( البحار يف ظلمات ثالث ينادي

 [307]307!قد قبلت والية أمري املؤمنني واألئمة الراشدين) الظاملني
ملا صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن أيب جعفر الباقر قال        · •

أين أيب إبراهيم ؟ : مث قال حممد صلى اهللا عليه وسلم ... إىل السماء 
جلنة فإذا هو حتت الشجرة هلا هو مع أطفال الشيعة فدخل ا: فقالوا له

ضروع كضروع البقر فإذا انفلت الضرع من فم الصيب قام إبراهيم 
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قال . خلفته يف أميت : فقال. قال فسلم عليه وسأله عن علي. فرد عليه
أما إن اهللا فرض على املالئكة طاعته وهؤالء .ِنعم اخلليفة خلفت : 

ائم عليهم أطفال شيعته سألت اهللا عز وجل أن جيعلين الق
  .[308]308ففعل

اهللا أكرب كربت كلمة خترج من أفواهكم إن تقولون إال كذبا أإبراهيم 
 .قبح اهللا من يصدق هذا وقبح اهللا من رواه! يعمل مربيا ألطفال الشيعة ؟

وكان داود عليه السالم قد بعث : عن الصادق عليه السالم قال        · •
طري وإذا امرأة أوريا تغتسل أوريا يف بعث فصعد داود احلائط ليأخذ ال

فلما رأت ظل داود نشرت شعرها وغطت به بدا فنظر إليها داود 
ضع تابوت بينك وبني عدوك ) فكتب داود إىل قائد جيشه (وافتنت ا 

مث تزوج داود . وقدم أوريا بن حنان بني يدي تابوت فقدمه وقتل 
  .[309]309أوريا وأجنبت له سليمان عليه السالم

 كثري تركته إرادة لالختصار وعدم اإلطالة فهذا هو معتقد الشيعة وغري هذا
 .يف أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم

أما أهل السنة فيرتهون أنبياء اهللا عن أمثال هذه األمور وأم ما رووه من 
وقوع السحر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فإن السحر أوال رواه 

. ض من األمراض وليس فيه مطعن على النبوة أهل السنة والشيعة وهو مر
  .مث إنه مل يؤثر يف تبليغه الرسالة وال صدق ما يقول صلى اهللا عليه وسلم  

    
   

  :28قال التيجاين ص-9
 [310]310)قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين : ( قال تعاىل عن موسى( 

  ).ولَن الزخمشرية تفيد التأبيد كما يقول النحاة 
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حتجاج التيجاين بكالم الزخمشري هو كاحتجاج النصارى على أهل السنة ا: قلت
يف حتريف القرآن بقول الشيعة أن القرآن حمرف فإن الزخمشري معتزيل االعتقاد والشيعة 

  . أيضا معتزلة يف باب صفات اهللا تبارك وتعاىل
والتكميل ولن ال تفيد التأبيد دائما عند النحاة وانظر إىل مغين اللبيب، والتوضيح 

  ! وغريمها من كتب النحاة وهل مع التيجاين إال االدعاء احملض؟
   .[311]311)ولن يتمنوه أبدا : ( فما قول التيجاين يف قوله تبارك وتعاىل  

  .فإذا قلنا أن لَن تفيد التأبيد مل يؤكدها بقوله أبدا هذا أوال
  . بهأما ثانيا فإن اهللا ذكر أن الكفار يتمنون املوت بل ويطالبون  
  .[312]312)ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك : ( قال تعاىل  
مث إن رؤية املؤمنني ثابتة بالكتاب والسنة وسأكتفي باآليات إن كان يقبلها   

التيجاين ألن الكثريين من علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن ألن أحاديثنا عن رسول 
  .اهللا ال يقبلوا

   .[313]313) إىل را ناظرة وجوه يومئذ ناضرة: (         · •
 فإذا حجب [314]314)كال إم عن رم يومئذ حملجوبون : (         · •

 .الكفار فمفهومه أن املؤمنني غري حمجوبني
 فما الزيادة على [315]315)للذين أحسنوا احلسىن وزيادة : (         · •

 .  احلسىن إال شيء أفضل
 اهللا يف اآلخرة بصورة غري وآية موسى اليت ذكرها التيجاين دليل على رؤية

  :مباشرة وإليك التفصيل
  .لو كانت الرؤية ممتنعة مطلقا ما سأهلا موسى وهو العليم بربه        · •
مل ينكر اهللا على موسى طلبــه كما أنكر على نوح ملا قال إن ابين         · •

 .[316]316)إين أعظك أن كون من اجلاهلني : ( من أهلي قال اهللا 

                                                 
  .95البقرة [311]311
  .77الزخرف [312]312
  .23القيامة [313]313
  .15املطففني [314]314
  .26يونس [315]315



 .جتلى للجبل وموسى أكرم على اهللا من اجلبلاهللا         · •
 .قلنا إن لَن ال تفيد التأبيد        · •

  :قال ابن مالك (
فقوله اردد وسواه     ومن رأى النفي بلن مؤبدا

  [317]317فاعضدا
) فإن استقر مكانه فسوف تراين : ( علق اهللا الرؤيا على ممكن فقال        · •

  .وما علق على ممكن فهو ممكن
 . يقل اهللا ملوسى ال أُرى وإمنا قال لن تراين أي اآلن يف الدنيامل        · •

  :56قال التيجاين ص-10
أخرج الطرباين يف املعجم الكبري بسند صحيح عن زيد بن أرقم وعن حذيفة بن ( 

أيها الناس يوشك أن : خطب رسول اهللا بغدير خم حتت شجرات فقال: أسيد قال
  ).احلديث... ا علي موالهفمن كنت مواله فهذ... أُدعى فأجيب 

قوله بسند صحيح كذب وخترص ولكن الغريب أن التيجاين اكتفى بقوله بسند : قلت
صحيح ومل يتابع شيخه شرف الدين املوسوي عندما قال جممع على صحته وذلك يف 

  .[319]319 واحلديث ضعيف جدا فيه زيد بن احلسن األمناطي [318]318املراجعات
  .  ث، وكذا قال الذهيب  وقال ابن حجر ضعيفمنكر احلدي: قال أبو حامت

   
   

  :72قال التيجاين ص-11
يف يوم عرفة يتناىف مع ) اليوم أكملت لكم دينكم ( على أن القول برتول اآلية ( 

واليت تأمر الرسول بإبالغ أمر مهم ) يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ( آية البالغ 
 وتبني نزوهلا بني مكة واملدينة بعد حجة ال تتم الرسالة إال به واليت سبق البحث

                                                                                                                                            
  .46هود [316]316
  .الكافية الشافية [317]317
  .435ص54مراجعة : املراجعات [318]318
  .3052 رقم3/180املعجم الكبري للطرباين  [319]319



الوداع وهو ما رواه أكثر من مائة وعشرين صحابيا وأكثر من ثلثمائة وستني من 
  ).  [320]320علماء أهل السنة واجلماعة 

)  اليوم أكملت لكم دينكم(مائة وعشرون صحابيا يروون أن ! ما أقبح الكذب: قلت
  .نزلت يف غدير خم

 إىل التيجاين وحده بل أوجهه إىل علماء احلوزات الشيعية يف وأنا أوجه سؤايل ليس
كل مكان يف العامل وإىل كل شيعي عاقل خياف اهللا من هؤالء الصحابة؟ وأين أجد 

  روايام هذه؟
  فهل من جميب؟ هل من عاقل شيعي يوجه هذا السؤال إىل التيجاين ؟

  .أرجو ذلك
  :87قال التيجاين ص-12
 فور رجوعه إىل املدينة فقال من مجلة ما – يعين عمر -س خطيباوهلذا قام يف النا( 

  :قال يف خطبته
إنه بلغين أن قائال منكم يقول واهللا لو مات عمر بايعت فالنا فال يغترن امرؤ أن 
يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت أال وإا كانت كذلك ولكنت اهللا وقى 

 مشورة من املسلمني فال يبايع هو وال مث يقول من بايع رجال عن غري... شرها 
  ) .الذي بايعه تغرة أن يقتال

  .هنا بتر التيجاين الرواية عامله اهللا مبا يستحق : قلت
ولكن اهللا وقى شرها وليس فيكم من تقطع األعناق ( والرواية عند البخاري هكذا 

  .اخل ...[321]321إليه مثل أيب بكر من بايع رجال من غري مشورة
ا إىل هذا الفعل القبيح يذكر الرواية بطوهلا مث يأيت إىل مخس كلمات منها فانظرو

  .فيحذفها لتوافق ما يريده
  :118قال التيجاين ص-13
ملا اشتد برسول اهللا وجعه وذلك قبل وفاته بثالثة أيام طلب أن : الوجه الثاين( 

  .يأتوه بالكتف والدواة ليكتب هلم كتابا ال يضلوا بعده أبدا
                                                 

  .أما كتاب الغدير فهو تكرار بدون فائدة وليس فيه شيء مما ادعاه التيجاين هنا [320]320
  .6830باب رجم احلبلى من الزنا رقم-كتاب احلدود-فتح الباري [321]321



  .إن رسول اهللا يهجر وحسبنا كتاب اهللا : رفقال عم
  ).أخرجه البخاري يف صحيحه : مث قال التيجاين يف احلاشية

  .  كذب وخترص عامله اهللا مبا يستحق: قلت
  .إن رسول اهللا ليهجر: فإنه ليس يف صحيح البخاري وال غريه أن عمر قال

  .30الفقرة رقم وتفصيل الرد على هذه النقطة يف ردنا على كتاب مث اهتديت يف 
   
   

  :133قال التيجاين ص-14
كان موضوع القضاء والقدر لغزا عويصا يف ما مضى من حيايت إذ مل أجد فيه ( 

تفسريا شافيا وال كافيا يريح فكري ويقنع قليب وبقيت حمتارا بني ما تعلمته يف 
  ...).مدرسة أهل السنة من أن اإلنسان مسري يف كل أفعاله

ألفّاك يلقي التهم على أهل السنة ويرميهم بالبهتان وليت عاقال من ال يفتأ هذا ا: قلت
  . الشيعة يرجع إىل كتب أهل السنة فينظر هل ما يقوله التيجاين حق أو باطل

وأفعال العباد هي خلق اهللا وكسب من : قال الطحاوي يف بيان معتقد أهل السنة
  .العباد

اد االختيارية فزعمت اجلربية ورئيسهم اختلف الناس يف أفعال العب: قال ابن أيب العز
( اجلهم بن صفوان أن التدبري يف أفعال العباد كلها هللا تعاىل وهي كلها اضطرارية 

  ).وهذه نسبة التيجاين ألهل السنة
إنه مجيع األفعال االختيارية من مجيع احليوانات خبلقها ال تعلق : وقابلتهم املعتزلة فقالوا

  .هلا خبلق اهللا
أفعال العباد ا صاروا مطيعني وعصاة وهي خملوقة هللا واحلق أن اهللا : احلقوقال أهل 

   . [322]322منفرد خبلق املخلوقات
والعباد فاعلون حقيقة واهللا خالق أفعاهلم والعبد هو املؤمن والكافر والرب : قال ابن تيمية

قهم وخالق والفاجر واملصلي والصائم وللعباد قدرة على أعماهلم وهلم إرادة واهللا خال

                                                 
  .430شرح العقيدة الطحاوية [322]322



ملن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إال أن : ( قدرم وإرادم  كما قال تعاىل 
   .  [323]323)يشاء اهللا رب العاملني 

  :- رمحه اهللا -قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
إن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته خملوقان هللا تعاىل وفعل العبد صادر عن إرادة 

 بدنية ولوالمها مل يكن فعل والذي خلق هذه اإلرادة والقدرة هو اهللا تعاىل قلبية وقدرة
وخالق السبب خالق للمسبب فنسبته فعل العبد إىل خلق اهللا له نسبة مسبب إىل سبب 

ال نسبة مباشرة ألن املباشر حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وحتصيال 
  .[324]324ونسب إىل اهللا خلقا وتقديرا 

  .  فهذا هو معتقد أهل السنة ال ما ادعاه هذا التيجاين
   
   
   
   

  :136قال التيجاين ص-15
نقاشا باردا بينه وبني من يدعي أنه من علماء أهل السنة ومل يذكر امسه طبعا ( 

  .كالعادة
أجابين لكم دينكم ويل دين وأغلق النقاش بذلك هذه هي يف أغلب : قال التيجاين

  ).ا األحيان حجة علمائن
كذب عدو اهللا فهذه كتب أهل السنة وهؤالء علماء أهل السنة والذين ال : قلت

  .يستطيع الشيعة حني مناظرم إال أن يستخدموا التقية والنفاق
  .فأحدهم يقول أن القرآن حمرف وآخر يقول غري حمرف تقية

  .وآخر يقول أهل السنة أوالد زىن وغريه يقول إخواننا 
  .وآخر يقول ال اتفاقوبعضهم يقول ال فرق 

                                                 
  .28التكوير [323]323
  . البن عثيمني رمحه اهللا تعاىل175العقيدة الواسطية [324]324



ومن أراد أن يعرف مدى قوة أهل السنة يف نقاشهم فليذهب إىل علمائهم أو ليقرأ 
كتبهم وأنا ذاكر لك أيها الشيعي العاقل بعض الكتب اليت ردت على شبهات الشيعة 

  .فاقرأها مث احكم من على احلق
  ).ابن تيمية. (منهاج السنة النبوية    .1 .1
  ).إحسان إهلي. (بيتالشيعة وأهل ال    .2 .2
 ).إحسان إهلي. (الشيعة والقرآن    .3 .3
 ).إحسان إهلي. (الشيعة والسنة    .4 .4
 ).حمب الدين اخلطيب. (اخلطوط العريضة    .5 .5
 ).حممد مال اهللا. (الشيعة وحتريف القرآن    .6 .6
 ).عبداهللا املوصلي. (حقيقة الشيعة    .7 .7
 ).ناصر القفاري. (أصول مذهب الشيعة    .8 .8

 :138 التيجاين صقال-16
وإمنا هي مة -وحي بعد حممد-والشيعة كما هو معروف ال يعتقدون ذا( 

  ).ألصقها ا أعداؤهم
أنا أزيد على كلمة التيجاين فأقول أا مة ألصقها جمموعة من الزنادقة بدين : قلت

 اإلسالم إذ أن اإلسالم بريء من هذا البهتان فهل يرضى التيجاين بكالمي هذا؟ ال
  .أظن

   
وأما النكت يف القلوب فإهلام وأما النقر يف : قال الكليين يف الكايف عن علم أئمته

  .[325]325األمساع بتحديث امللك 
  .[326]326باب أم حمدثون مفهمون : بوب السي يف كتابه حبار األنوار
 باب أن األئمة تدخل املالئكة بيوم وتطأ بسطهم: بوب الكـليين يف كتابه الكايف

  .[327]327وتأتيهم باألخبار 

                                                 
  .1/264الكايف [325]325
  .26/66حبار األنوار [326]326
  .1/393الكايف [327]327



إن منا ملن ينكت يف أذنه وإن منا ملن يؤتى يف منامه وإن منا ملن : عن أيب عبد اهللا
يسمع صوت السلسلة يقع على الطشت وإن منا ملن يأتيه بصورة أعظم من جربيل 

  . [328]328وميكائيل 
  .برأ اهللا اإلمام جعفر الصادق عن مثل هذا اهلراء

  . لتيجاين يقول إا مةفهل ما زال ا
  :155قال التيجاين ص-17  
ألن أهل السنة واجلماعة يعتقدون بأن الرمحة يف اختالفهم فللمالكي مثال أن (   

  ).يأخذ برأي أيب حنيفة إذا وجد حال ملشكلته قد ال جيده عند مالك 
يفة نعم املالكي له أن يأخذ برأي أيب حنيفة إذا ظهر له أن احلق مع أيب حن: قلت

  .ألم ال يدعون العصمة ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أما أنه يأخذ برأي أيب حنيفة إذا وجد حال ملشكلته فهذا ال يقول به أهل السنة وإن كان 

  .قد يفعله بعض اجلهال وأما أن يجعل فعل اجلهال هو قول أهل السنة فهذا افتراء
  . هذا الكالموهال ذكر لنا عاملا واحدا يقول

  . لو أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله: قال سليمان التيمي
  .[329]329هذا إمجاع ال أعلم فيه خالفا: معقبا: قال ابن عبد الرب
   .[330]330من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسالم: قال األوزاعي

مستند شرعي فسق ال واإلمام الشاطيب حكى اإلمجاع على أنّ تتبع رخص املذاهب بغري 
  .[331]331حيل 

  .فهؤالء أعالم أهل السنة وهذا قوهلم ال ما يدعيه هذا التيجاين
  :166قال التيجاين ص-18

  .[332]332)مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا (   ( 

                                                 
  .26/358حبار األنوار [328]328
  .2/91اجلامع لبيان العلم وفضله [329]329
  .7/125سري أعلم النبالء [330]330
  .4/134املوافقات [331]331
  ).الناسخ(32فاطر [332]332



والذي يصطفيه اهللا سبحانه يكون بال شك معصوما من اخلطأ وهذه اآلية بالذات هي 
اإلمام الرضا من أئمة البيت عليهم السالم على العلماء الذين مجعهم اليت احتج ا 

اخلليفة العباسي املأمون وأثبت هلم بأم أي أئمة أهل البيت هم املقصودون ذه اآلية 
  ). وبأن اهللا اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب واعترفوا له بذلك 

 القصص املكذوبة هذه القصة مكذوبة كغريها وليس عند الشيعة إال هذه: قلت
وال دليل أصال عند الشيعة على أن . اليت يدغدغون ا مشاعر أتباعهم، أما حق يتبع فال 

اآلية هذه نزلت يف علي وأوالده مث هي ليس فيها أن املصطفى جيب أن يكون إماما على 
اهللا قد إن : ( فقد قال اهللا تبارك وتعاىل عن طالوت وعلى لسان نيب بين إسرائيل . العاملني 

بعث لكم طالوت ملكا قالوا أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة 
  . اآلية[333]333)من املال قال إن اهللا اصطفاه عليكم 

  .فهذا طالوت اصطفاه اهللا ومل يكن معصوما
  .داود ومشويل. [334]334وكان ملكا ومعه نبيان 

   

  0 175 قال التيجاين ص – 19
ما رأت عني و ال مسعت أذن و ال :"ان األمام مالك بن أنس يقول وإذا ك( 

  ")خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضال وعلما وعبادة وورعا 
حنن ال ننكر فضل وعلم وعبادة وورع جعفر الصادق رمحه اهللا ورضي عنه ، : قلت 

 جعفر ، وهذا كذب ولكن ننكر الكذب واملبالغة ،فمالك رمحه اهللا مل يقل هذا الكالم يف
عليه ، وهذا أمر ليس بغريب على التيجاين وأمثاله ، وليت التيجاين اكتفى بذكر العلماء 

مث أين السند الصحيح . الذين مدحوا األمام الصادق دون اللجوء إىل الكذب و التزوير 
  . إىل مالك اإلمام 

خر من أولئك كان مالك ال يروي عن جعفر بن حممد حىت يضمه إىل آ: قال مصعب 
    [335]335.الرفعاء مث جيعله بعده 

                                                 
  .247البقرة [333]333
  .1/274انظر تفسري الصايف للفيض الكاشاين [334]334

   انظر كالم مالك يف جعفر الصادق يف ذيب التهذيب وميزان االعتدال يف ترمجة جعفر - [335]335



   

  0 188 قال التيجاين ص -20
وقد عمل بالتقية الصحابة الكرام يف عهد احلكام الظاملني أمثال معاوية الذي كان (

   0)يقتل كل من امتنع عن لعن علي بن أيب طالب 
  :ثالث مسائل : قلت 
  .تقية مع معاوية ادعاء التيجاين أن الصحابة استخدموا ال: األوىل
  .ادعاء أن معاوية كان ظاملا : الثاين
  .ادعاء أن معاوية كان يقتل من ميتنع عن سب علي بن أيب طالب : الثالثة

  .وكله كذب وخترص وتان وال جديد 
  .كذب كالعادة ويعجز التيجاين عن أن يأتينا مبثال واحد : األوىل

 [337]337 وحجر بن عدي [336]336وخري دليل على كذبه موقف األحنف بن قيس 
  .وغريمها 
لوكان معاوية ظاملا كيف تنازل له احلسن وسلم أمر األمة لرجل ظامل يسومها سوء : الثانية

  . العذاب فان التبعة هنا على احلسن بن علي رضي اهللا عنه 
  .وكيف بايعه احلسني وهو ظامل 

من خري امللوك يف ملكه والصحيح أنه مل يكن ظاملا بل كان من خري الوالة يف واليته و
  . وهو مع هذا كله غري معصوم. فرمحه اهللا
كذب حمض يعجز التيجاين بل وكل شيعي على وجه األرض ممن يتابعه ويصدقه : الثالثة

  .عن أن يأيت مبثال واحد على هذا الكذب
   

  0 196 قال التيجاين ص -21
  .عن املتعة ى أبو بكر وعمر : متتع النيب فقال عروة: عن ابن عباس قال
  .يقول ى أبو بكر وعمر عن املتعة : ما يقول عرية؟ قال:فقال ابن عباس 

                                                 
   .11/144 خمتصر تاريخ دمشق  - [336]336
   .3/464 سري أعالم النبالء - [337]337



  .أراهم سيهلكون أقوال قال النيب ويقولون ى أبو بكر وعمر: فقال ابن عباس
وهـذا مـن    .ذكر التيجاين هذا األثر مستدال به على أن املوضوع هو زواج املتعة             : قلت

الم ابن عمر وعروة عن متعة احلج ، وليس عـن متعـة             كذبه ، فأن ك   وتدليس التيجاين   

النساء ،والشيعة يقرون ذا فأم يقولون أن أبا بكر مل ينه عن متعة النساء وأمنا ى عنها                 

  .عمر 

والصحيح أن متعة النساء ى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني من          

         ى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهليـة ومتعـة          حديث علي بن أيب طالب أن رسول اهللا

  [338]338.النساء 

   .[339]339ورواه عن علي الشيعة يف كتبهم

   

  0 200قال التيجاين ص - 20. 

                                                 
  .29 كتاب النكاح رقم –صحيح مسلم  / 6124 باب غزوة خيرب رقم – كتاب املغازي –تح الباري  ف- [338]338
   .3/142 االستبصار – 7/251 التهذيب – 21/12 وسائل الشيعة - [339]339



وما ينسب إىل الشيعة من القول بالتحريف هو جمرد تشنيع وويل وليست له يف (

  0معتقدات الشيعة وجود 

 أا أحد التشنيعات املكذوبة لينفروا وعرفت فيما بعد: وقال أيضا يف الصفحة نفسها 

       0) الناس من الشيعة 

أرأيت أخي القارئ كم هو وقح هذا التيجاين وأمثاله من اللذين يدعون القول :قلت 

  .بتحريف القرآن للشيعة تشنيع وويل 

نعم قال كثري من علماء الشيعة بأن القرآن حمرف وهنـاك           : ولو كان التيجاين صادقا لقال    
نقل اإلمجاع كهاشم البحراين وهناك من ادعى أنه من ضروريات مـذهب التـشيع              من  

فبعاملي أفتوين ، ولكنن ال نؤمن ذا القول وال نعتقد أن القرآن حمرف ، وكل من قال أن              
القرآن حمرف فهو كافر ، وقوله مردود مضروب به وجهه ، فبمجلسي والنوري الطربسي              

  .ر ان مل يكونوا قد تابوا من هذا القول والكليين والقمي وغريهم وهم كفا
  .ولكن الذي نقرؤه ونسمعه هو جمرد رب وكذب 

  ) .  13(وانظر ردنا على التيجاين يف كتاب مث اهتديت فقرة رقم 
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   

   
  الرد على

  كتاب الشيعة هم أهل السنة
   

   
   

   لندن –مؤسسة الفجر 
   بريوت –مؤسسة الفجر 

  بعة الثانيةالط
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   0 56قال التيجاين ص              -1 -1
خوفا من املعتصم > عدم خلق القرآن <وملا تراجع أمحد بن حنبل عن قوله األول (

وخرج من حمنته واشتهر بعد ذلك وملع جنمه يف عهد املتوكل بني أهل احلديث عند 
  0) اء الثالثة ذلك أحلق علي باخللف

  0 93وقال ص          - -
كما أن املذهب احلنبلي ما كان ليعرف لوال تأييد السلطات العباسية يف عصر املعتصم (

  0) عندما تراجع ابن حنبل عن قوله خبلق القرآن 
  قوله إن أمحد تراجع عن قوله إن القرآن غري خملوق كذب ، ال يستحي منه قائله ،     : قلت

 إحلاق علي باخللفاء كان يف ذلك الوقت كذب وتان ، فعلي رابع اخللفاء وكذا قوله إن
  .عند أهل السنة مل خيالف يف هذا أحد

كنت عند احلسن البصري فذكروا أصحاب النيب صلى اهللا : عن عوف بن أيب مجيلة قال 
 إمنا أزرى الناس بأيب) يعين احلسن(يا أبا سعيد : عليه وسلم فقال ابن جوشن الغطفاين

: فغضب احلسن حىت تبني الغضب يف وجهه، قال: قال. اتباعه عليا ) األشعري(موسى 
واملعتصم مل يكن . واحلسن البصري إمام التابعني . [340]340فمن يتبع؟ حىت كررها مرارا

                                                 
   .976 رقم 577 ،2/576 أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة - [340]340



مؤيدا ألمحد ومل يكن يف زمن أمحد شيء امسه املذهب احلنبلي ، ومذهب أمحد أسس بعد 
   .- اهللا  رمحه–وفاة أمحد بن حنبل 

   

  0 56 قال التيجاين ص -2
وهل كان عقل أيب هريرة أكرب من عقل علي بن أيب طالب إذ كان حيفظ عن رسول ( 

  ).اهللا مائة ألف حديث من غري كتابه 
حنن ال نقول إن أبا هريرة حيفظ أكثر من علي ، ولكن نقول حدث بأحاديث أكثر : قلت

 مع أيب بكر وعمر وعثمان ، وغريهم من من علي ، وكذا األمر بالنسبة أليب هريرة

  .املهاجرين األول 

  .وقوله إن عليا حيفظ مائة ألف حديث حيتاج إىل إثبات أو نقل ثقات ودونه خرط القتاد 

  0 62 قال التيجاين ص – 3
  . اخل…وبكل هذا يصبح الثقلني املتواتر تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت (

  ).م والترمذي قال يف احلاشية رواه مسل-
هذا كذب ، فحديث الثقلني غري متواتر ، ومل خيرجه مسلم ذا اللفظ ، وانظر : قلت 

  )1(تفصيل الرد يف ردنا على كتاب فاسألوا أهل الذكر حتت رقم 

   

  0 72قال التيجاين ص -4



وفيها حديثه املشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم وكل احملدثني والذي جاء فيه (
ويف بعض الروايات كلهم من بين "  بعدي اثنا عشر كلهم من قريش األئمة من"

  ) .هاشم
    .62انظر الرد على كتاب مث اهتديت فقرة رقم 

    

  0 76قال التيجاين ص -5
  ).وبعدما حتارب الصحابة وقتل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا (

 فهذا من كذب أما القتال فقد وقع بني الصحابة رضي اهللا عنهم ، وأما التكفري: قلت
  .التيجاين وليته يذكر لنا مصدرا لفريته هذه 

   

  0 78 قال التيجاين ص -6
ومنها شتمهم ولعنهم للصحايب اجلليل عمار بن ياسر حتت اسم مستعار فسموه (

   0)عبداهللا بن سبأ أو ابن السوداء 
  :قلت 

  إين أخاطب يف هذا الكتاب عقالء الشيعة فأقول هلم أين عقولكم؟
ريكم لو رجعتم إىل كتب أهل السنة وهي وهللا احلمد موجودة يف كل مكان وما يض

  .واقرؤا ما كتبه أهل السنة عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه 
وإين ألعجب والينتهي العجب من كثرة الكذب عند هذا التيجاين ومل يكذب إن كان 

  !!!.صاحب حق ؟
   

  0 83 قال التيجاين ص -7
 االثىن عشر من أهل البيت مل يتتلمذوا على أي واحد من علماء ومما يزيدنا أن األئمة( 

األمة فلم يورد لنا أصحاب التواريخ وال احملدثون وأصحاب السري بأن أحد األئمة من 
  0)أهل البيت تلقى علمه من بعض الصحابة أو التابعني 



 ، واألئمة أقول قاتل اهللا الكذب والكذابني ، وبرأ اهللا أئمة أهل البيت عن هذا الكذب

ومن اشتهر . األثنا عشر عند الشيعة ، ليسوا كلهم من أهل العلم الذين أخذ عنهم العلم 

منهم بالعلم حممد الباقر، وجعفر، وموسى، واشتهر علي بن احلسني بالعبادة والعلم ، 

  . وعلي واحلسن واحلسني فهؤالء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نتظر فهذا مل خيلق ، واحلسن العسكري واهلادي واجلواد مل يشتروا وحممد بن احلسن امل
  .بالعلم عند أهل السنة 

وهاأنا أذكر من روى عنهم ومن رووا عنه مع ذكر ترامجهم عند أهل السنة واستثىن عليل 
واحلسن واحلسني ألم صحابة والصحابة عندنا كلهم عدول ولكن سأذكر فقط من 

  .روى عنهم ومن رووا عنه 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمـر واملقـداد             : علي بن أيب طالب   _ 1

  .[341]341وزوجته فاطمة وروى عنه خلق ال حيصون 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبيه وأخيه احلسني وخاله هند            : احلسن بن علي  _ 2

  [342]342ابن أيب هالة وعنه ابنه احلسن وعائشة ومجاعة 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبيه وأمه وخاله وعمر وعنـه              :  بن علي  احلسني_ 3

   .[343]343أخوه احلسن وأبناؤه وخلق 
روى عن أبيه وعمه احلسن وابن عباس واملسور وأيب هريرة وعائشة           : علي بن احلسني  _ 4

  .وصفية وأم سلمة وسعيد بن املسيب وعمرو بن عثمان بن عفان ومروان وغريهم 
   . ه خلق كثري وروى عن

    [344]344وكان من أئمة املسلمني عبادة وعلما 

                                                 
   .7/334ذيب التهذيب - [341]341
   . 6/220ل  ذيب الكما- [342]342
   . 6/396ذيب الكمال - [343]343



روى عن أبيه وجديه احلسن واحلسني وعم أبيه حممد بـن احلنفيـه             :  حممد بن علي   – 5
وعبداهللا بن جعفر ومسرة وابن عباس وابن عمر وأيب هريرة وعائشة وأم سلمه وإبراهيم بن               

        مر ويزيد بن هرمز وغريهم وروى عنـه        سعد وجابر بن عبداهللا وعطاء بن يسار ونعيم ا
  .خلق كثري 

  [345]345.وكان ثقة فاضال 
روى عن أبيه وحممد بن املنكدر وعبيداهللا بن أيب رافـع وعطـاء             :  جعفر بن حممد   – 6

وعروة والقاسم بن حممد ونافع والزهري وعنه مالك وشعبة والـسفيانان وأبـو حنيفـة               
  .وخلق

اليسأل عن مثله، وقـال     : ثقة مأمون، وقال أبوحامت   : ثقة ، وقال ابن معني    : قال الشافعي 
كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضال حيتج بروايته من غـري روايـة               :ابن حبان 

أوالده عنه، وكان مالك ال يروي عنه حىت يضم إليه غريه، وتكلم فيه حيىي بـن سـعيد                  
.346[346]   
عبدامللك بن قدامة وعنه أخـواه      روى عن أبيه وعبداهللا بن دينار و      :  موسى بن جعفر   -7

علي وحممد وأوالده إبراهيم وحسني وإمساعيل وعلي الرضى وصاحل بن يزيد وحممد بـن              
  .صدقة

    [347]347.إمام من أئمة املسلمني : قال أبو حامت
روى عن أبيه وعبيداهللا بن أرطأة وروى عنه ابنه حممد وأبو عثمـان             :  علي بن موسى   -8

عبلي وأيوب بن منصور وأبو الصلت واملأمون وعلي بن املهدي          املازين وعلي بن علي الد    
  .وآخرون 

  .يأيت عن أبيه بعجائب: قال ابن طاهر
     [348]348.إمنا الشأن يف ثبوت السند إليه وإال فالرجل قد كذب عليه : قال الذهيب معلقا
  [349]349.يروي عن أبيه عجائب يهم وخيطئ : قال ابن حبان

                                                                                                                                            
   . 20/ 382ذيب الكمال -[344]344
   .  26/ 136ذيب الكمال -[345]345
   .  5/74ذيب الكمال -[346]346
   . 29/ 43ذيب الكمال -[347]347
  .158 /3 ميزان األعتدال -[348]348

   .106 /2 اروحني -2 



تويف وله من العمر مخس وعشرون سنة ومل يعرف بطلب العلم :  حممد بن علي اجلواد-9
  .أو تدريسه ومل خيرج له يف الكتب الستة 

  .[350]350" وقد كان عابدا "قال ابن كثري :  علي بن حممد اهلادي-10
   .[351]351كان فقيها إماما متعبدا : وقال الذهيب

  :  احلسن بن علي العسكري-11
   .[352]352 املوضوعاتضعفه ابن اجلوزي يف: قال ابن حجر

   

  0 86 قال التيجاين ص -8
علم اهللا أنكم : "ومبا أن عمر كان مولعا بكثرة اجلماع وهو الذي نزل فيه قوله تعاىل( 

ألنه مل يصرب على اجلماع وقت الصيام ومبا أن " كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم 
ح إىل أن يتوافر لديه املاء املاء كان قليال رأى عمر من األسهل أن يترك الصالة ويرتا

  ) .الكايف للغسل عند ذلك يعود إىل الصالة 
هكذا هي عادة التيجاين يف كذبه وتدليسه، فقد خلط قصتني وأوهم أما قصة : قلت

  .واحدة

 فقال ألنه مل يصرب على اجلماع وقت – عامله اهللا مبا يستحق –مث كذلك دلس وكذب 
يف ليله من ليايل رمضان وليس يف وقت الصيام كما واملشهور أن عمر جاء أهله .الصيام

يدعي هذا األفاك والقصة يف صحيح البخاري وليس فيها ذكر لعمر وإمنا نزلت يف قيس 
     [353]353.بن صرمة 

                                                 
  .11/17 البداية والنهاية -[350]350
   .1/364 العرب يف خرب من غرب - [351]351
   .2/240 لسان امليزان - [352]352
  191 باب قول اهللا جل وعال أحل لكم ليلة الصيام الرفث رقم –كتاب الصوم – فتح الباري -[353]353

   
   
   
   



وقوله أن عمر رأى أن املاء قليل فترك الصالة كذب الأدري واهللا ما أصف به كاذبه 
  .ومدعيه ،وليته يذكر لنا مصدر فريته هذه 

أليس فيهم رجل عاقل يريد احلق يذهب هلذا التيجاين مث يقول هللم ! وعجبا للشيعة 
  . تكذب؟ مل ال تكتفي بذكر ما صح؟ مث إن وجد عنده حقا فليتبعه 

  0 86 قال التيجاين ص -9
  ). حىت أخرجت عائشة قميص النيب وقالت أبلى عثمان سنة النيب قبل أن يبلى قميصه( 

يجاين ، مل تقل عائشة هذا الكالم ، وال أخرجت قميص رسول هذا كذب من الت: قلت

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك مل يذكر التيجاين مصدر هذه الكذبة 

   

  0 89 قال التيجاين ص -10
                                                                                                                                            

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



إال أنه ابتدع له مذهبا يف اإلسالم امسه املذهب احلنبلي رغم شهادة العلماء من معاصريه ( 
  0) بأنه ليس فقيها 

قبح اهللا ، وقبح رأيك ، هال قلت هذا عن غري اإلمام أمحد الذي أمجعت األمة على : قلت

إمامته ، وهال برأيك ذكرت لنا من هؤالء العلماء الذين قالوا إن اإلمام أمحد ليس بفقيه ، 

  . ولكن ما ضر أمحد ما تقول ، وما ضر السحاب نبح الكالب 

   

  0 90 قال التيجاين ص -11
  . إن أكذب الناس على رسول اهللا ألبو هريرة : طالبقال علي بن أيب (

  0) كما قالت فيه عائشة بنت أيب بكر نفس الكالم 
     . فما قال علي هذا ، وال قالته عائشة ، ولذا مل يذكر التيجاين مصدر فريته هذه: قلت

   

  0 92 قال التيجاين ص -12
قرب إىل السلطة واحلكام وإذا راجعنا التاريخ فإننا جند مالكا صاحب املذهب قد ت(

  0) وساملهم ومشى يف ركام 
كذبت لعمرو اهللا ، فهال ذكرت مصدر فريتك وان كان اإلمام مالك كذلك فلم تبعته ملا 

  . كنت سنيا كما تدعي 
 فانه قد اشتهر عند أهل السري –وهذا األفاك إن كان مالكيا كما يدعي بل من علمائهم 

إلمام مالك مع أيب جعفر املنصور وأنه أمر أن يضرب وعند املالكيني خاصة ما وقع ل
     [354]354بالسياط حىت اخنلعت يده من كتفه

   
   

                                                 
   .8/80 سري أعالم النبالء - [354]354



  0 93 قال التيجاين ص -14
مث ابن تيمية الذي لقبوه بشيخ اإلسالم وجمدد السنة والذي كفره علماء عصره ألنه ( 

  0) حكم على كل املسلمني بالشرك ألم يتربكون ويتوسلون بالنيب 
  .هذا كذب، وال جديد، وكالم شيخ اإلسالم معروف وهو قول مجيع أئمة السلف: لتق

  ) . 16(وانظر كالم شيخ اإلسالم يف الرد على كتاب مث اهتديت فقرة رقم 
   

  0 94 قال التيجاين ص -15
   )وأصبح أمحد بن حنبل يف خرب كان إذ أن املذهب عندهم اليوم املذهب الوهايب ( 

  من ذا الذي يسمي املذهب احلنبلي باملذهب الوهايب ؟كذب واهللا ف: قلت



هال ذكر لنا كتابا يقول هذا الكالم، هذا وهو يدعي أنه كان يف اململكة العربية السعودية 
  . - رمحه اهللا –وعرف ما يقوله الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

   

  0 95 قال التيجاين ص-16
بعد كتاب اهللا وهناك ) وطأ مالك يعين م(ويقال عند أهل السنة بأنه أصح الكتب ( 

  0) بعض العلماء الذين يقدمونه ويفضلونه على صحيح البخاري 
كذبت فليس هناك أحد من علماء أهل السنة يقدم موطأ مالك على صحيح : قلت

  . البخاري
وإمنا قال الشافعي ليس حتت أدمي السماء أصح بعد كتاب اهللا من موطأ مالك قبل أن 

  . ي فسبحان من مجع فيك الكذب واجلهليوجد صحيح البخار
   

   0 103 قال التيجاين ص – 17
ومما سبق نفيهم بأن اإلمام مالكا كان من النواصب إذ مل يكن يعترف خبالفة أمري ( 

  ) .املؤمنني علي بن أيب طالب أبدا 
كذبت بقول إن اإلمام مالكا مل يعترف خبالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، : قلت 
ال نقلت ذلك عنه، وأما قولك انه من النواصب فأصبت ، ألن الناصب عندك هو كل فه

  !.     من يقال له سنيا فكيف بإمام من أئمة أهل السنة؟
   

  0 103 قال التيجاين ص – 18
ومذهب أهل السنة واجلماعة هو خليط من شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس ( 

واسط األمور اليت كان عليها األئمة وشواذ ابن مسعود وما أستحسنه مالك من أ
  .واملقصود م أبوبكر وعمر وعثمان 

وليس فيه شيء من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت تروى عن األئمه الطاهرين من 
  ) . عترته 



يف كتب أهل السنة ما يروى عن علي بن أيب طالب أكثر مما يروى عن أيب بكر : قلت
  .[355]355ر فان مروياته قريبه من مرويات علي وعثمان وبقية العشرة عدا عم

ومن أراد أن يتعرف على مصادر أهل السنة فعليه أن يقرأ كتبهم وال يعتمد على نقل 
األفاكني أمثال التيجاين هذا ، فمذهب أهل السنة قائم على الكتاب والسنة واإلمجاع 

  .وأقوال الصحابة بدون استثناء والقياس 
   

  0 113 قال التيجاين ص-19
ومما يدل على أن الشيعة هم أتباع السنة النبوية الصحيحة ما يروى عن رسول اهللا ( 

من حديث الثقلني وقوله إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما إن 
متسكتم ما لن تضلي بعدي أبدا فال تتقدموهم فتهلكوا وال تقصروا عنهم فتهلكوا 

  . نكم وال تعلموهم فام أعلم م
 …قال التيجاين خمرجا هلذا احلديث أخرجه مسلم والترمذي ومستدرك احلاكم وأمحد 

  .اخل 
كذب التيجاين كعادته يف ادعائه أن هذا احلديث يف مسلم والترمذي واحلاكم : قلت
  .وأمحد

وانظر الرد على هذا الكالم . وهو حديث مكذوب على سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .1(ذا احلديث يف الرد على كتاب فاسألوا أهل الذكر حتت رقم وبيان درجة ه

   

  0 118 قال التيجاين ص-20
أمل يسمعوا قول اهللا قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب اليت نزلت فيها ويف ( 

  0) يعين فاطمة وعلي واحلسن واحلسني(بعلها وولديها 
  ). من كتاب الرد على مث اهتديت 27 رقم انظر تفصيل الرد على هذه يف فقرة: (قلت

   

  0 120 قال التيجاين ص-21
                                                 

  .24 وانظر ص -[355]355



  : قال رسول اهللا( 
  .إن هذا أخي وخليفيت عليكم_ أ
  .أنا خري األنبياء وعلي خري األوصياء وخري من أترك بعدي_ ب
  .علي مع احلق واحلق معه_ جـ
  . علي مع القرآن والقرآن معه_ د

 وعلي يقاتل على تأويله وهو الذي يبني ألميت ما أنا قاتلت علي ترتيل القرآن_ هـ
  .اختلفوا فيه من بعدي

  .ال يؤدي عين إال علي وهو ويل كل مؤمن بعدي_ و
  .علي مين مبرتلة هارون من موسى_ ز

  .علي مين وأنا منه وهو باب علمي_ حـ
  :قال التيجاين يف احلاشية

  0) علمائهم وصححوهاكل هذه األحاديث صحيحة عند أهل السنة واجلماعة أخرجها
مل أر أجرأ من هذا التيجاين على الكذب ، فال يصح من هذه األحاديث عند أهل : قلت

السنة إال حديث املرتلة ، وأكثر هذه األحاديث قد سبق ذكرها ، وإليك أخي القارئ 
        .تفصيل ذلك 

  .حديث إن هذا أخي ووصييت وخليفيت عليكم               -1 -1
   .58 يف الرد على كتاب مث اهتديت رقم انظر الرد عليه

  .أنا خري األنبياء وعلي خري األوصياء وخري من أترك بعدي: حديث               -2 -2
مل أجده ذا اللفظ ووجدت لفظا يقاربه وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له جربيل 

  .إن اهللا جعلك سيد األنبياء وجعل وصيك سيد األوصياء
  .[356]356موضوع: قال الدارقطين

واحلديث ذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة بلفظ أنا خامت األنبياء 
  .وأنت يا علي خامت األولياء

     [357]357موضوع: وقال األلباين
                                                 

  .1138رقم 383الفوائد اموعة ص- [356]356
   .694 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة رقم -[357]357



  .علي مع احلق واحلق مع علي: حديث               -3 -3
فه وبقية رجاله رجال رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ومل أعر: ذكره اهليثمي وقال

. [359]359 ورواه اخلطيب يف تارخيه يف ترمجة يوسف بن حممد املودب[358]358الصحيح
  .بإسناد احلديث الذي بعده نفسه من طريق عقيصما أيب سعيد التيمي وهو متروك 

  .علي مع القرآن والقرآن مع علي: حديث               -4 -4
عقيصا قال الدار قطين متروك ، وقال  وفيه أبو سعد التيمي [360]360رواه الطرباين 

  .اجلوزجاين غريثقة
  . حديث أنا قاتلت على ترتيل القرآن وعلي يقاتل على تأويله– 5

   .57انظر الرد عليه يف الرد على كتاب مث أهتديت رقم 
  . حديث اليؤدي عين إال علي– 6

   .56انظر الرد عليه يف الرد على كتاب مث أهتديت رقم 
  .صحيح. رتلة هارون من موسى علي مين مب– 7
  . حديث علي مين وأنا منه وهو باب علمي– 8

   .53انظر الرد عليه يف الرد على كتاب مث أهتديت رقم 
   

  0 121 قال التيجاين ص – 22
وقد ثبت بالدليل العلمي وبالتاريخ وما كتبه أصحاب السري بأن عليا كان املرجع (

  .) الوحيد لكل الصحابة عاملهم وجاهلهم 
   .47انظر تفصيل الرد على كتاب مث أهتديت رقم : قلت 

   
القرآن والسنةاليعصمان من الضاللة فهما صامتان  (0 123 قال التيجاين ص – 23

  ) .اليتكلمان وحيمالن عدة وجوه 

                                                 
   .236 – 7/235 جممع الزوائد - [358]358
   .14/320 تاريخ بغداد - [359]359
   .707 معجم الطرباين الصغري - [360]360



  قلت هل بعد هذا الضالل من ضالل ؟ 
  .[361]361)إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم : (يقول اهللا 

  .[362]362)الكتاب الريب فيه هدى للمتقني ذلك :(ويقول 
  ).[363]363تلك أيات القرآن وكتاب مبني :(ويقول 
  .[364]364)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (:ويقول 
  .[365]365)كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً :(ويقول 

  .واآليات كثرية واألحاديث كثرية أيضا 
ل وعال أم نصدق كذابا أفاكاً مثل هذا فمن نصدق يا معاشر الشيعة؟ أنصدق ربنا ج

    التيجاين ؟
أترون كيف حياولون أن يصرفوكم عن كتاب ربكم وكأم هم الذين قال اهللا عنهم 

  .[366]366)وقال الذين كفروا التسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون (
   أفال تعقلون ؟

   0 131 قال التيجاين ص – 24
عة يقصدون باخللفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان دون على أهل السنة واجلما(

  ).سواهم ألن علياً مل يكن معدوداً عندهم من اخللفاء وإمنا أحلق يف زمن متأخر 
إن عليا ليس من اخللفاء الراشدين : كذب كالعادة ، فمن من أهل السنة قال : قالت 

اعترافهم بعلي بعد هذه املدة ومعلوم أن أهل السنة يقتفون أثر من قبلهم فما السبب يف 
   .[367]367ومل يسريوا على منهج سلفهم يف عدم االعتراف به رضي اهللا عنه 

  .فلعنة اهللا على الكاذبني
   
   

                                                 
   .9/  األسراء - [361]361
   .2/  البقرة - [362]362
  . 1/  النمل - [363]363
   .17/  القمر - [364]364
   .3/  فصلت - [365]365
   .26/  فصلت - [366]366
  .يف الرد على هذا الكتاب ) 1( انظر الرد رقم - [367]367



  131 قال التيجاين ص– 25
  .حديث أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم( 

  ) .وقد احتج به ابن القيم على حجية رأي الصحايب 
  . التيجاين على الكذبما أجرأ هذا : قلت

، مبينا ضعفه ، وذكر أنه [368]368فهذا احلديث ذكره ابن القيم يف كتاب أعالم املوقعني
وال يثبت : استدل به من يوجب التقليد ، وقد قال ابن القيم بعد أن ذكر طرق احلديث 

  .شئ منها
   

  0 143 قال التيجاين ص-26 
من أهل البيت وقد استمر وجود هؤالء وقد واصل الشيعة تقليد األئمة اإلثىن عشر ( 

  ) األئمة أكثر من ثالثة قرون على نسق واحد فلم خيالف واحد منهم قول الثاين 
كذب لعمرو اهللا كعادته وانظر التفصيل يف الرد على هذه الكذبة يف ردنا على : قلت

  ) .3(كتاب مع الصادقني فقرة رقم
   

  0 153 قال التيجاين ص -27
ن عمر وهو يفسر حديث النيب يف قوله اخللفاء من بعدي اثنا عشر قال عبداهللا ب( 

  ) .كلهم من قريش 
  :قال عبداهللا بن عمر يكون على هذه األمة اثناعشر خليفة وهم( 

 معاوية وابنه ملكا األرض – عثمان ذو النورين – عمرالفاروق –أبوبكر الصديق 
 العصب كلهم من بين كعب املقدسة والسفاح ومنصور وجابر واملهدي واألمني وأمري

  ) .بن لؤى كلهم صاحل اليوجد مثله 
كذب عليه من اهللا ما يستحق فأين جند هذا الكالم بل األفك الذي نسبه  إىل : قلت 

  ! .وأكثرهم مل يدركوا ابن عمر فهل يعلم الغيب ؟. عبداهللا بن عمر ؟ 
  0 183 قال التيجاين ص -28

                                                 
368[368] - 2/174.   



يف كتب التاريخ ) يعين طلحة بن عبيداهللا (وعندما نبحث عن شخصية هذا الرجل (
يتبني لنا بأنه من عشاق الدنيا، من اللذين غرم وجرم وراءها فباعوا دينهم من 

  ) .أجلها وخسروا أنفسهم وما رحبت جتارم ويوم القيامة يندمون 
هذه جرأة قبيحة على صحايب جليل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أقول
باجلهاد وبذل النفس حىت قالوا عنه يف يوم أحد كان يوم طلحة شلت فيه ميينه وهو اشتهر

  . [369]369يدافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   

  0 184 قال التيجاين ص -29
  ) .إن مات رسول اهللا تزوجت عائشة فهي بنت عمي : قال طلحة(

اله من األفاكني أن يثبتوا هذا هذا كذب وإدعاء باطل ، وال جديد، ويعجز التيجاين وأمث
  . اإلدعاء

   

  0 191 قال التيجاين ص -30
  ].يقصد طلحة و الزبري [ يقول طه حسني يف شأن هذه اخليانة ( 

مل يكتف هؤالء القوم بنكث البيعة اليت أعطوها عليا وإمنا أضافوا إليها نكث اهلدنة 
من أهل البصرة الذين اليت اصطلحوا عليها مع عثمان بن حنيف وقتلوا من قتلوا 

  ) أنكروا نقض اهلدنة وحبس األمري وغصب ما يف بيت املال وقتل من قتلوا من حراسه
أقول ومن طه حسني هذا حىت يكون كالمه حجة على أهل السنة؟ وكل ما ذكره كذب 
، يعجز التيجاين وغريه عن أن يثبتوا صحة ذلك الكالم ، وهي مرويات مبثوثة يف كتب 

  [370]370صح منها شئ   التاريخ ال ي
   
   
   

                                                 
   .  2/220 ، االصابة 7/258 ، البداية والنهاية 1/23 انظر ترمجة طلحة بن عبيداهللا ، سري أعالم النبالء -[369]369
  .ب حقبة من التاريخ للمؤلف  انظر كتا-[370]370



  0 196 قال التيجاين ص -31
فقد روى بنفسه عدة فضائل يف علي منها ما أخرجه اإلمام النسائي واإلمام مسلم ( 

  0) يف صحيحيهما 
مسعت رسول اهللا يقول يف علي خصاال ثالثا لئن يكون يل واحدة منهن : قال سعد( 

  : أحب إيل من محر النعم مسعته يقول 
   مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي أنه مين

  .ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله : ومسعته يقول
يأيها الناس من وليكم؟ قالوا اهللا ورسوله ثالثا ، مث أخذ بيد علي فأقامه : ومسعته يقول

  ) . وعاد من عاده من كان اهللا ورسوله وليه فهذا وليه اللهم وال من وااله : مث قال
هذا كذب فإن هذا احلديث ذا اللفظ مل خيرجه اإلمام مسلم وال اإلمام النسائي : قلت

،ومن زعم زعم غري ذلك فما عليه إال أن يثبت هذا الكالم بذكر اجلزء والصفحة 
  .والطبعة، وجمرد إدعاء ال يعجز عنه أحد

   

  0 221 قال التيجاين ص -32
موع مرويات اخللفاء الراشدين والعشرة املبشرين وأمهات ومجع بعض احملققني جم( 

  0) املؤمنني وأهل البيت الطاهرين فلم تبلغ كلها عشر معشار ما رواه أبو هريرة 
املروى عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسة آالف وثالمثائة : قلت

.  هريرة واملكرر وغري املكرر فيها الثابت وغري الثابت عن أيب ، [371]371وأربعة وسبعون
وفيها ما رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وما رواه عن الصحابة وفيها املرفوع 

  .واملوقوف 
  .وفيها ما انفرد بروايته وفيها مامل ينفرد بروايته 

وهذه مرويات اخللفاء وبقية .  حديثا تقريبا 54 حديثا تقريبا وعشر العشر 537وعشرة 
  .ت املؤمنني وبقية أهل البيت العشرة وأمها

  .أم املؤمنني عائشة ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث
                                                 

   .275 جوامع السرية البن حزم - [371]371



  .حرب األمه ابن عباس ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثا
  .الفاروق عمر بن اخلطاب مخسمائة حديث وسبعة وثالثون حديثا

  .أبو احلسنني علي بن أيب طالب مخسمائة حديث وستة وثالثون حديثا
  . املؤمنني أم سلمه ثالمثائة حديث ومثانية وسبعون حديثاأم

  .سعد بن أيب وقاص مائة حديث وواحد وسبعون حديثا
  .ذو النورين عثمان بن عفان مائة حديث وستة وأربعون حديثا

  .الصديق أبو بكر مائة حديث واثنان وأربعون حديثا
  .أم املؤمنني أم حبيبة مخسة وستون حديثا

  .وف مخسة وستون حديثاعبد الرمحن بن ع
  .أم املؤمنني حفصه ستون حديثا

  .سعيد بن زيد مثانية وأربعون حديثا
  .الزبري بن العوام مثانية وثالثون حديثا

  .طلحة بن عبيد اهللا مثانية وثالثون حديثا
  .العباس بن عبداملطلب مخسة وثالثون حديثا
  .عبداهللا بن جعفر مخسة وعشرون حديثا

  . ثالثة عشرحديثاالسيد احلسن بن علي
  .أم املؤمنني زينب بنت جحش أحد عشر حديثا

  .أبو عبيدة بن اجلراح أربعة عشر حديثا
  .أم املؤمنني صفية عشرة أحاديث
  .احلسن بن علي مثانية أحاديث

  .أم املؤمنني جويرية سبعة أحاديث
  .عقيل بن أيب طالب ستة أحاديث
   .[372]372أم املؤمنني سودة مخسة أحاديث

                                                 
  . وما بعدها275 جوامع السري البن حزم - [372]372



 ما روى هؤالء ستة أالف وثالمثائة واثنان ومخسون،والذي رواه أبوهريرة فمجموع
مخسة أالف وثالمثائة وأربعة وسبعون يف البخاري ومسلم فقط مخسمائة وسبعة عشر 

  .حديثا
  .فهم يزيدون على أيب هريرة بألف حديث

  .فيأيت التيجاين فيقول كذبا ل تبلغ أحاديثهم عش معشار أحاديث أيب هريرة
 هذا كله استمع واقرأ واعجب من مرويات الشيعة وعددها ، قال احلر العاملي وبعد
373[373].  

إن جابربن يزيد اجلعفي روى عن األمام الباقر سبعني ألف حديث وعن باقي األئمة مائة 
  . وأربعني ألفا

عن أبان بن تغلب أنه روى عن اإلمام جعفر ثالثني ألف [374]374وذكر النجاشي 
  .حديث

عن حممد بن مسلم بن رباح أنه مسع من الباقر ثالثني ألف [375]375وق وذكر الصد
  .حديث ومن الصادق ستة عشر ألف حديث

   
  0 245 قال التيجاين ص -33

ويكفيك أن تعرف بأن كتاب الكايف عند الشيعة رغم جاللة قدر مؤلفه حممد بن (
ا يوما بأن ما يعقوب الكليين وتبحره يف علم احلديث إال أن علماء الشيعة مل يدعو

مجعه كله صحيح بل هناك من علمائهم من طرح أكثر من نصفه وقال بعدم صحتها 
  0)بل إن املؤلف الكايف ال يقول بصحة كل األحاديث اليت مجعها يف الكتاب 

   
  :قلت

   بينات فأصحاا أدعياء      والدعاوى ان مل تقيموا عليها

                                                 
   .151 خامتة وسائل الشيعة -[373]373
   .9 رجال النجاشي -[374]374
   .6 مشيخة الصدوق -[375]375



 إما أن التيجاين جاهل أو كذاب والثاين واألمر هنا ال خيلوا من أمرين احالمها مر ومها
  ألصق ألمرين

  .سوابقه اليت مرت وبوائقه اليت ستأيت: األول
  .علمه وتبحره الذي يدعيه: الثاين

  .واستمع إىل أقوال علماء الشيعة املعتربين عن الكايف
 كالشمس بني النجوم وإذا [376]376الكايف بني الكتب األربعة: قال الطربسي   -1 -1

نصف استغىن عن مالحظة حال آحاد رجال السند املودعة فيه وتورثه الوثوق تأمل امل
  .[377]377وحيصل له اإلطمئنان بصدورها وثبوا وصحتها

بوب باب بعنوان الفائدة السادسة يف صحة الكتب املعتمدة يف :  احلر العاملي   -2 -2
ليهم تأليف هذا الكتاب وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن األئمة ع

ولكن مشكلة الشيعة أم ال يقرؤون كتبهم املعتمدة وال يقرؤون . [378]378السالم
  .إال ما يأمرهم بقرائتها علماؤهم

الكايف واالستبصار والتهذيب ومن ال حيضره الفقيه : قال شرف الدين املوسوي   -3 -3
متواترة مقطوع بصحة مضامينها والكايف أقدمها وأعظمها وأحسنها 

 .[379]379وأتقنها
والذي جيدر باملطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن : قال حممد صادق الصدر   -4 -4

كانت جممعة على اعتبار الكتب األربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روا يات غري 
 .[380]380أا ال تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوام اهل السنة

 .هذه بعض اقوال علمائهم وغريها كثري
  .أما قوله إن املؤلف ال يقول بصحة كل احاديث الكايف اليت مجعهاو

  : فأقول هذه كذبة على الكليين نفسه فإن الكليين قال يف مقدمة كتابه الكايف

                                                 
  .ه الفقيهالكتب األربعة هي الكايف والتهذييب واإلستبصار ومن ال حيضر- [376]376
 .3/532مستدرك الوسائل - [377]377
  .61خامتة الوسائل ص - [378]378
 !!!.وقد قال التيجاين يف كتابه مث اهتديت أنه قرأ املراجعات أكثر من مرة. 110املراجعات رقم - [379]379
 .127الشيعة - [380]380



وقلت إنك حتب أن يكون عندك كتاب كاف جيمع من مجيع فنون علمالدين ما يكتفي 
الدين والعمل باآلثار الصحيحة به املتعلم ويرجع غليه املسترشد ويأخذمنه من يريد علم 

  .[381]381عن الصادقني
   
   
   
   

  .251 قال التيجاين ص -34
كما ذكر صاحب كتاب مقاالت اإلسالميني نقال عن اإلمام األشعري وهو إمام أهل (

إن السنة تنسخ القرآن وتقضي عليه وأن القرآن ال : السنة واجلماعة يف األصول قوله
  ).ينسخ السنة وال يقضي عليه

   
فاستمعوا معاشر الشيعة إىل يدعي أنه كان من أهل . قلت هذا الكالم مجع جهال وكذبا
  .السنة كيف أنه من أجهل خلق اهللا

  .أما اجلهل ففي قوله ذكر صاحب كتاب مقاالت اإلسالميني نقال عن اإلمام األشعري
 ينقل فياليت شعري هل لنا أن نسأل اليجاين من صاحب كتاب مقاالت اإلسالميني حىت

  عن األشعري؟
  !إن األشعري هو صاحب كتاب مقاالت اإلسالميني

  .وأما الكذب فمن وجوه
قوله إن األشعري هو إمام أهل السنة واجلماعة يف األصول ويعين باألصول    -1 -1

العقيدة، هذا الكالم غري صحيح بل هذا قول األشاعرة وأما أهل السنة واجلماعة 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده  أصحابه مث أئمة فإمامهم حممد بن عبد اهللا رسول

  .التابعني وتابع التابعني
  .والذي اشتهر بأنه إمام أهل السنة أمحد بن حنبل وهذا ال خيفى على التيجاين   -2 -2

                                                 
 .مقدمة الكايف- [381]381



واختلفوا يف القرآن هل ينسخ إال بقرآن؟ ويف السنة هل ينسخها القرآن فقال : قال
 .املختلفون يف ذلك ثالثة أقاويل

  .قال بعضهم ال ينسخ إال بقرآن مثله وال جيوز أن ينسخ شيء من القرآن بالسنة      - أ  - أ
وقال آخرون السنة تنسخ القرآن وتقضي عليه والقرآن ال ينسخ السنة وال          - ب  - ب

  .يقضي عليها
 .وقال آخرون القرآن  ينسخ السنة والسنة ال تنسخ القرآن -ج
كمان من حكم اهللا العلم والعمل ماعلى اخللق  وقال آخرون القرآن والسنة ح-د

  أهـ.[382]382واجب فجائز أن ينسخ  اهللا القرآن بالسنة وأن ينسخ السنة بالقرآن
   

  .255قال التيجاين ص _ 35
  ).أنا الصديق األكرب وال يقوهلا بعدي إال كذاب: وعلي نفسه كان يقول(

  .ضعيف:  بن املديينهذا حديث موضوع فيه عباد بن عبد اهللا قال علي: قلت
  .فيه نظر: وقال البخاري

   .[383]383هذا احلديث موضوع: وقال ابن اجلوزي
   

  .289 قال التيجاين ص -36
  )لقوهلم بذلك" القدرية"ونكتفي بأن نعرف بأن أهل السنة واجلماعة يسمون أيضا ب(

ليست القدرية من أهل السنة واجلماعة يف شيء بل هم من املبتدعة : قلت
  .[384]384الضالني

فقل تعالوا ندع أبنائنا :" وأنا أقول للتيجاين ومن تابعه وصدقه كما قال اهللا تبارك وتعاىل
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على 

  [385]385"الكاذبني
   

                                                 
 .2/277 مقاالت اإلسالميني - [382]382
  .1/341عات  املوضو- [383]383
  .14 انظر ردنا على التيجاين يف كتاب مع الصادقني رقم - [384]384
 .61 آل عمران - [385]385



  فهل من جميب
  
   
   
   
   

  خامتـــــة
    

  ).اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني يأيها الذين آمنوا : ( احلمد هللا القائل
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب : ( والصالة والسالم على رسوله الكرمي القائل

وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا 
  ).صديقا 
  :وبعد

التيجاين صفحات كتبه فإنين مل ولن أكلف نفسي إحصاء األكاذيب اليت سود ا 
ولكين نبهت على كثري منها حىت يعرف املنصف احملق من املبطل والصادق من الكاذب 

وصاحب الدعوة الصحيحة من الصاد عن سبيل اهلدى وحىت يطمئن السني وينتبه 
  .الشيعي

  .فيحيا من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة
ل كلمة أو شبهة ذكرها التيجاين ولكين وإين مل أقصد بكتايب هذا أن أرد على ك

نسأل اهللا لنا ... أردت فقط أن أُبني للقارئ الكرمي أن التيجاين يكذب ويتحرى الكذب
  .وله اهلداية

  :وهللا در القائل
  أو عادة السوء أو من قلة األدب   ال يكذب املرء إال من مـهانته    
  ويف لعب من كذبة املرء يف جد    جليفة الكلب عندي خري رائحة    

   



   
  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني

  واحلمد هللا رب العاملني
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  فهرس اآليات
الصفحة اآليــــــــةالصفحة اآليــــــــة

 أفرأيت من اختذ إهله هواه-
  اليوم أكملت لكم دينكم-
  أمن جييب املضطر إذا دعاه-
  ون اهللاإن الذين تدعون من د-
  إن الذين يرمون احملصنات-
إن اهللا قد بعث لكم طالوت -

  ملكا
إن اهللا ومالئكته يصلون على -
  النيب

 فأما الزبد فيذهب جفاء-  
  فقل تعالوا ندع أبنائنا-
  قال رب أرين أنظر إليك-
 قال يا نوح إنه ليس من أهلك-
قل ادعوا الذين زعمتم من -

  دون اهللا
  قل ال أسئلكم عليه أجرا-
قل ما أسألكم عليه من أجر -

إال من شاء أن يتخذ إىل ربه 

  



  إن اهللا حيب التوابني-
  إن أوىل الناس بإبراهيم-
  إن ربك باملرصاد-
  إن هذا القرآن يهدي-
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا -

  ورسوله
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم -

  الرجس
أعظك أن تكون من إين -

  اجلاهلني
  إين نسيت احلوت-
  تلك آيات القرآن وكتاب مبني-
  خذ من أمواهلم صدقة-
  ذلك الكتاب ال ريب فيه-
  الذين استجابوا هللا والرسول-
  سنقرؤك فال تنسى-
  عبس وتوىل أن جاءه األعمى-
  عفا اهللا عنك مل أذنت هلم-
علم اهللا أنكم كنتم ختتانون -

  أنفسكم
 رجس من األوثانفاجتنبوا ال-

  سبيال
ر قل ما أسألكم عليه من أج-

  وما أنا من املتكلفني
قل ما سألتكم من أجر فهو -
  لكم

قل هاتوا برهانكم إن كنتم -
  صادقني

  كتاب فصلت آياته-
كال إم عن رم يومئذ -

  حملجوبون
  ال تؤاخذين مبا نسيت -
  ال يضل ريب وال ينسى-
  للذين أحسنوا احلسىن وزيادة-
  ملن شاء منكم أن يستقيم-
  له دعوة احلق-
 أن يؤتيه اهللا ما كان لبشر-

  الكتاب
ما كان لنيب أن يكون له -

  أسرى 
  ما نعبدهم إال ليقربونا -
  ما ننسخ من آية-
 مأواكم النار هي موالكم-

   

  فهرس احلديث
 الصفحة احلديثالصفحة احلديث



  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  



    
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   

   

  فهرس املوضوعات
الصفحة املوضوعفحةالص املوضوع

 املقدمة-
  كتاب مث اهتديت-
ادعاء التيجاين أنه أعلم من -

علماء األزهر وأجهل من صبية 
  النجف

  كذب منعم على أمحد أمني-
التيجاين يستخدم التقية قبل -

  التشيع
احنراف عقيدة التيجاين قبل -

  تشيعه
 اعتراف التيجاين جبهله بالتاريخ-
 بيان موقف الشيعة يف القدمي-

  واحلديث من اإلسالم
الرتعة الفارسية عند اإلحقاقي -

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

قداسة التربة احلسينية عند -
 الشيعة

  حكم التوسل باألموات-
  قصة مكذوبة-
  تعظيم القبور-
  عاشوراء عند أهل السنة-
 علماء أهل السنة بعض مواقف-

  من احلكام
شاب يتقيأ يف صحن احلرم -

   فيعدم 
  صالة الشيعة إىل غري القبلة-
  بيان جهل التيجاين-
  آية املودة يف القرىب-
هل يأخذ الرسول أجرا على -

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  احلائري
  الرتعة الشعوبية عند الشيعة-
  كذب التيجاين على الوهابيني-
  عصمة األنبياء-
  الصالة البتراء-
موقف أهل السنة من املذاهب -

  األربعة
اإلمام أبو حنيفة مل يتتلمذ على -

  يد اإلمام جعفر الصادق
إلمام رأي اإلمام مالك يف ا-

  جعفر الصادق 
موقف الشيعة من القرآن -

  الكرمي
تناقض الشيعة يف موقفهم من -

  أهل السنة
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

  الرسالة؟
  الصحابة يف صلح احلديبية-
هل كان أبو بكر ضمن جيش -

  أسامة بن زيد؟
  رزية يوم اخلميس-
   الدين كله؟هل بلغ النيب-
وعد اهللا : ( معىن قوله تعاىل-

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
  )منهم مغفرة وأجرا عظيما 

  بعض صفات أصحاب النيب-
ادعاء التيجاين أنه ال يستدل إال -

باألحاديث الصحيحة عند أهل 
  السنة

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   

  اتفهرس املوضوع
 الصفحة املوضوع الصفحة املوضوع

هل بايع أبو بكر وعمر عليا -
 يف حياة النيب؟

آية التطهري خاصة بأزواج -
  النيب

الفرق بني اإلرادة الكونية -
  واإلرادة الشرعية

 كتاب فاسألوا أهل الذكر-  
  حديث الثقلني-
الكايف معظمه أحاديث -

  موضوعة
طعن الشيعة يف أعراض -

  الصحابة

  
   
   
   
   
   



  موقف الشيعة من القدر-
  من آل بيت النيب؟-
ادعاء التيجاين أن عليا كان -

  أشجع الصحابة والرد عليه
عبادة من بيعة موقف سعد بن -

  أيب بكر
  قصة فدك-
املآخذ على علي من كتب -

  السنة
املآخذ على علي من كتب -

  الشيعة
  قصة الشورى الصحيحة-
أحاديث استدل ا التيجاين -

  وبيان درجتها 
  من أعلم الصحابة؟-
  حديث الغدير-
 قصة خالد مع مالك بن نويرة-
تدليس وتلبيس من التيجاين -

يا مع حديث من سره أن حي
  حيايت

اخللفاء من بعدي اثنا :حديث-
 عشر خليفة

فضل عائشة وبيان مكانتها -
  عند أهل السنة

كذب التيجاين يف قصة -
  العرنيني

  طعن الشيعة يف رسول اهللا-
  كتاب مع الصادقني-
  كثرة اختالفات الشيعة-
  سهو النيب يف صالته-
  طعن الشيعة أنبياء اهللا-
املؤمنون يرون رم يف -

  اآلخرة خالفا للشيعة
كذب التيجاين على أهل -

  السنة يف القضاء والقدر
هل يعتقد الشيعة أن أئمتهم -

  يوحى إليهم؟
  حكم التلفيق بني املذاهب-
االصطفاء ال يدل على -

  العصمة
تعة احلج جيعله حديث عن م-

  التيجاين يف متعة النساء
 كتاب الشيعة هم أهل السنة-
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   

  فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوعالصفحة املوضوع



ادعاء التيجاين أن أهل السنة -
يقصدون بابن سبأ عمار بن 

 ياسر
تراجم األئمة االثىن عشر -
  ذكر روايام عن غريهمو
طعن التيجاين يف أئمة املذاهب -

  األربعة
أحاديث مكذوبة يدعي -

التيجاين صحتها يف كتب أهل 
  السنة

ادعاء التيجاين أن القرآن -
   والسنة ال يعصمان من الضاللة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

عودة إىل الطعن يف أصحاب -  
 النيب

عدد مرويات اخللفاء -
أمهات املؤمنني يف الراشدين و

  جانب مرويات أيب هريرة
مكانة الكايف عند علماء -

  الشيعة
  اخلامتة-
  فهرس اآليات-
  فهرس األحاديث-
  فهرس املواضيع-
 املراجع-

  



   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 


