املهدي
بني أهل السُنَّت
والزوافض
كتبه
ربيع بن هادي بن عمري املدخلي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو صحبو وسلم أما بعد :
ففي البيان الذي نشرتو شبكة الشيعة العاظتية فقرات ناقشتها يف مقال سابق ومن تلكم
الفقرات ما يأيت :

" تجدر اإلشارة إلى أن المرجعية في العراق أعلنت الحداد لمدة أسبوع كامل تعبيراً
عن حزنها العميق ومواساة لصاحب العزاء اإلمام الحجة المهدي بن اإلمام الحسن
العسكري وحفيد اإلمام الهادي والمالك الشرعي للبيت الذي دفن فيو أبوه وجده ".

 أقول :إن اإلسالم دل يشرع اضتداد إال للنساء اظتتوىف عنهن أزواجهن فعدهتن أربعة أشهر وعشرا إن
كانت غري حامل فإن كانت حامالً فبوضع اضتمل ولو وضعتو بعد موت زوجها بساعة وعدة
اظتطلقات ثالثة قروء أو بوضع اضتمل واليائسات والالئي دل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر ،وإذا
كان اظتيت غري زوج للمرأة فليس عتا أن حتد على أحد أكثر من ثالثة أيام ولو كان اظتيت
أباىا أو أخاىا أو ابنها ،فمن أي شريعة استمدت اظترجعية الشيعية ىذا اضتداد .
 – 2ويقول البيان أن ىذا اضتداد يعرب عن اضتزن العميق ومواساة لصاحب العزاء اإلمام
اضتجة اظتهدي ابن اإلمام اضتسن العسكري .
ونقول كيف علمتم أن ىذا اإلمام على فرض وجوده قد حزن على ىدم مشهد أمر جده
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم هبدمو وىدم أمثالو ( )1؟!
وكيف علمتم أنو يستقبل التعازي والتهاين ؟! إهنا واهلل طترافات قائمة على خرافات ودجل
يعيش عليو ماليني من البشر باسم اإلسالم وباسم أىل البيت وباسم اظتهدي الذي دل يوجد
.
( )1استنكرت أنا يف مقال السابق ىدم مشهد اعتادي من حيث مراعاة اظتصاحل واظتفاسد اليت جيب مراعاهتا عند إرادة
األمر باظتعروف والنهي عن اظتنكر ،وال شك أن ىدم ىذا اظتشهد قد أدى إذل مفاسد عظيمة عرفها الناس .
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ولقد ترتب على إعالن ىؤالء اظترجعية للحداد والعزاء والدعوة إذل اظتظاىرات بل وحتريض
بعضهم على قتل أىل السنة وإحراق اظتساجد مآس دامية ذىب ضحيتها أرواح بريئة
ومساجد يذكر فيها اسم اهلل ومصاحف أحرقت ومزقت ،وما أظن أن ىذه الفظائع مست
مشاعر وال ىزت ضمائر من ىيجوا ىذه الفتنة العمياء من اآليات الرافضية .

أىل السنة يؤهنٌى بأى ىنبك هيديبً خيسج يف ىره األهة يف آخس الزهبى
ميأل الدًيب عدالً موب هُلِئَت جٌزاً :
و َّ
أن ىذا اظتهدي من أىل بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم ،اشتو يوافق اسم النيب
صلى اهلل عليو وسلم واسم أبيو يوافق اسم أيب النيب صلى اهلل عليو وسلم -أي أن اشتو
ػتمد بن عبد اهلل ال ابن اضتسن !.-
فهذا اظتهدي هبذه الصفات يؤمن بو أىل السنة واصتماعة ،ألن ذلك قد ثبت عن رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،ويكون عند خروج الدجال ونزول عيسى عليو الصالة والسالم
.
وال يتميز للناس إال بعملو وجهاده وعدلو وانطباق الصفات اليت ذكرىا رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم عليو ،ال باطترافات واألكاذيب اليت يربأ منها رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم واإلسالم واظتسلمون .
فهذا المهدي الذي دلَّت عليو األحاديث الصحيحة وآمن بو أىل السنَّة فال
يُؤمن بو الشيعة (!)  :ألهنم ال يُؤمنون بالسنَّة الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو

وسلم ،ألن مدارىا على أصحاب ػتمد صلى اهلل عليو وسلم وأصحاب ػتمد عندىم
كذابون ،بل كفار ؼتلدون يف النار إال عدداً قليالً ،بل ىم يعتربون القرآن ػترفاً حرفو
أصحاب ػتمد صلى اهلل عليو وسلم وما يتظاىرون باإلديان بو يتالعبون دبعانيو ،وانظر
كتب تفاسريىم للقرآن ترى العجب العجاب .
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أما خبصوص اظتهدي الذي يزعمون بأنو اإلمام الثاين عشر وأنو ابن اضتسن العسكري
اإلمام اضتادي عشر .
فهناك من روايات الروافض ما يدل أن ىذا اظتهدي دل يولد وال وجود لو
وذلك أن السلطات يف ذلك الزمن ( ) جاءت بنساء إذل جواري اضتسن العسكري فذكر
بعضهن أن ىناك جارية هبا زتل ،فجعلت يف حجرة ووكل هبا ؿترير اطتادم ( خادم
اطتليفة العباسي ) وأصحابو ونسوة معهم  ...فلما دفن اضتسن العسكري أخذ السلطان
والناس يف طلب ولده وكثر التفتيش يف اظتنازل والدور وتوقفوا يف قسمة مرياثو ،ودل يزل
الذين وكلوا حبفظ اصتارية اليت توىم عليها اضتمل الزمني حىت تبني بطالن اضتمل ،فلما
بطل اضتمل عنهن قسم مرياثو بني أمو وأخيو جعفر " األصول من الكايف أليب جعفر
الكليين " ( . )2( )505/1
وىذا ىو الواقع بأن اإلمام الثاين عشر اظتزعوم دل يولد ال للحسن العسكري وال لغريه
.

مدة غيبت هذا املهدي املنتظز !!
ىناك رواية عن علي بن جعفر عن أخيو موسى بن جعفر أنو قال  " :إذا فقد اطتامس
من ولد السابع فاهلل اهلل يف أديانكم ال يزيلكم عنها أحد ،يا بين إنو ال بد لصاحب ىذا
األمر من غيبة حىت يرجع عن ىذا األمر من كان يقول بو إمنا ىي ػتنة من اهلل عز
وجل امتحن هبا خلقو ،لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من ىذا التبعوه .
قال  :فقلت  :يا سيدي من اطتامس من ولد السابع ؟
فقال  :يا بين عقولكم تصغر عن ىذا ،وأحالمكم تضيق عن زتلو ولكن إن تعيشوا
فسوف تدركونو " الكايف للكليين (. )336/1

( ) زمن وفاة اضتسن العسكري .
( )2وىذا الكتاب عندىم دبنـزلة صحيح البخاري عند أىل السنة .
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 -أقول  :وقد عاش ذاك اصتيل ودل يدركوه وعاشت أجيال بعدىم قروناً ودىوراً تقارب

مائيت سنة وألف سنة ودل يدركوه ولن يدركو أحد إذل يوم القيامة ،وكيف يدركون من دل يوجد
.
وروى الكليين بإسناده إذل أصبغ بن نباتة قال أتيت أمري اظتؤمنني عليو السالم فوجدتو
متفكراً ينكت يف األرض ،فقلت  :يا أمري اظتؤمنني مارل أراك متفكراً تنكت يف األرض أرغبة
منك فيها ؟ فقال  :ال واهلل ما رغبت فيها ،وال يف الدنيا يوماً قط ولكين فكرت يف مولود
يكون من ظهري ،اضتادي عشر من ولدي ىو اظتهدي الذي ديأل األرض عدالً وقسطاً كما
ملئت جوراً وظلماً ،تكون لو غيبة وحرية ،يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون ،فقلت  :يا
أمري اظتؤمنني ! وكم تكون اضترية والغيبة ؟ قال  :ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني
،فقلت  :وإن ىذا لكائن ؟ فقال  :نعم كما أنو ؼتلوق وأىن لك هبذا األمر يا أصبغ ! أولئك
خيار ىذه األمة مع خيار أبرار ىذه العًتة ،فقلت  :مث ما يكون بعد ذلك ؟ فقال  :مث يفعل
اهلل ما يشاء فإن لو بداءات وإرادات وغايات وهنايات " الكايف (. )338/1
يبدو أن ىذا النص افًتاه الزنادقة عقب موت اضتسن العسكري الذي ( )1دل يولد لو أحد
لتخدير عقول الروافض حىت جيدوا عتم حيلة أخرى ديددون هبا غيبتو إذ الروافض ال عقول عتم
وال دين صحيح تًتىب عليو عقوعتم مث استطاع الدىات أن ديددوا غيبتو إذل يومنا ىذا من عام
مائتني وستني إذل سبعة وعشرين وأربعمائة وألف من اعتجرة والروافض مستعدون لقبول
التمديد إذل يوم القيامة اليت يبعث فيها الناس وال يبعث ىذا اظتنتظر ألن اهلل دل يوجده .
ومن أكاذيب الروافض أن بعضهم يدعي أنو رآه -أي رأى اظتهدي. -
وانظر الكايف للكليين ( . )332 -328 /1
وىناك بعض الروايات تقول إنكم ال ترون شخصو وال حيل لكم ذكره باشتو.
قال الكليين  " :علي بن ػتمد عمن ذكره عن ػتمد بن أزتد العلوي ،عن داود ابن
القاسم قال  :شتعت أبا اضتسن عليو السالم يقول  :اطتلف من بعدي اضتسن فكيف لكم
باطتلف من بعد اطتلف ؟ فقلت  :ودل جعلين اهلل فداك ،قال  :إنكم ال ترون شخصو وال
( )1ويذكر بعض اظتؤرخني أن ؼتًتع اختفاء اظتهدي اظتنتظر ىو ػتمد بن نصري الذي اختذه النصريية إماماً بعد افًتاقهم
عن اإلمامية .
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حيل لكم ذكره باشتو ،فقلت فكيف نذكره ؟ فقال  :قولوا اضتجة من آل ػتمد عليهم السالم
" الكايف للكليين (. ) 328 /1
وىذا من اظتهازل ،إنسان ال يرى شخصو وال حيل ذكر اشتو ويكون ىو اضتجة الوحيد
من آل ػتمد الذين يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون كما يزعم الروافض بل عتم سلطة
تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون يف دين الروافض .
فضال عن الريان ابن
وقال الكليين  " :عدة من أصحابنا عن جعفر بن ػتمد عن ابن ّ
الصلت قال  :شتعت أبا اضتسن الرضا عليو السالم يقول  :وسئل عن القائم فقال :ال يرى
جسمو وال يسمى اشتو " .
وقال الكليين " :ػتمد بن حيىي عن ػتمد بن اضتسني عن اضتسن بن ػتبوب عن ابن
رئاب عن أيب عبد اهلل قال  :صاحب ىذا األمر ال يسميو باشتو إال كافر " الكايف
(. )333/1
انظر إذل ىذه الباليا يف دين الروافض ،إمامهم العظيم صاحب األمر من بني أىل البيت
بل من بني األمة كلها ال يرى جسمو وال يسمى اشتو بل ال يسميو إال كافر .
فأي دين ىذا الذي يؤمن أىلو هبذه الًتىات ويوالون ويعادون عليها ،بل يك ّفرون األمة
ويستبيحون أعراضهم ودماءىم وأمواعتم من أجلها ،فاألنبياء يذكرون باشتائهم فيقال آدم
ونوح وموسى عليهم السالم وىكذا وىذا اظتعدوم اظتفًتى ال جيوز ذكر اشتو بل ال يسميو إال
كافر عندىم .

شجبعة املنتظس !!
روى الكليين بإسناده إذل زرارة قال  " :شتعت أبا عبد اهلل يقول  :إن للقائم غيبة قبل أن
يقوم ،قلت  :ودل ؟ قال  :إنو خياف  -،وأومأ بيده  -إذل بطنو ،يعين القتل " الكايف
(. )338/1
وروى مرة أخرى بٍإسناد آخر إذل زرارة بن أعني قال  :قال أبو عبد اهلل البد للغالم من
غيبة ،قلت  :ودل ؟ قال خياف وأومأ بيده إذل بطنو وىو اظتنتظر وىو الذي يشك الناس يف
والدتو فمنهم من يقول  :زتل ومنهم من يقول مات أبوه ودل خيلف ومنهم من يقول ولد
قبل موت أبيو بسنتني " الكايف (. )342/1
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 أقول  :فهل شتعت أذن أو رأت عني يف تاريخ اإلنسانية أجنب من ىذا الرجل الذياستوذل عليو اطتوف واعتلع قرابة ألف ومائيت عام مضيعاً إلمامتو ،وأمانتو ومسؤوليت ه فال
حيكم دبا أنزل اهلل وال ينهى عن منكر وال يأمر دبعروف وال جيهاد يف سبيل اهلل وال يدعو إذل
اهلل ،وقد تفرقت األمة إذل فرق متناحرة تسفك فيها الدماء وتنتهك األعراض ويستورل عليهم
النصارى واليهود واعتنادك وقبلهم التتار وىو ؼتتبئ يف الظالم ترتعد فرائصو طوال ىذه اظتدة
خوفاً على نفسو .
ىذا حاصل ما يعتقده الروافض يف ىذا اظتهدي اظتزعوم فهل ىناك عقيدة هتني أىل البيت
مثل ىذه اإلىانة ؛ىذا ألهنم يزعمون أن ىذا الرجل من أئمة أىل البيت .
َّبرأ اهلل أىل البيت من ىذا اعتلع واصتنب ،فإهنم من أشجع الناس وال يفرون إذا القوا ،أليس يف
بعض ىذه الغيبة ما يدل على َّ
أن شيوخ الروافض أكذب الناس وأشدىم دجالً وأن األتباع
من أحط الناس عقوال وإدراكاً وأن ىذا اظتنتظر دل يوجد من األساس .
أال يكف شيوخ الرفض عن الضحك على البلهاء وأكل أموال الناس والسيطرة على
عقوعتم باسم أىل البيت .

األرض كلها لإلمام بل للزوافض !!
قال الكليين  :باب أن األرض كلها لإلمام عليو السالم وساق عدداً من الروايات ومنها
بإسناده إذل أيب جعفر قال  " :وجدنا يف كتاب علي عليو السالم  :أن األرض هلل يورثها من
يشاء من عباده والعاقبة للمتقني ،أنا وأىل بييت الذين أورثنا اهلل األرض وؿتن اظتتقون
،واألرض كلها لنا فمن أحيا أرضاً من اظتسلمني فليعمرىا وليؤد خراجها إذل اإلمام من أىل
بييت ولو ما أكل منها . ) 407/1 ( " ...

 -أقول  :حاشا علياً -رضي اهلل تعاذل عنو -أن يفًتي على اهلل ىذا االفًتاء العظيم وبرأه

اهلل من الروافض .
والقرآن ذكر اهلل فيو ىذا النص من قول موسى عليو الصالة والسالم ،واظتقصود باظتتقني
األنبياء وأتباعهم قبل موسى ،وبعده ومنهم ػتمد صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو الكرام
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ومنهم صاضتوا أىل البيت وصاضتوا سائر اظتؤمنني من ىذه األمة وحظ الروافض من ىذا
التقية ال التقوى ألهنم أعداء ألىل التقوى .
مث ال ندري ما ىو الواجب يف األراضي اليت تكون بأيدي اليهود والنصارى والوثنيني وما
ىو سر السكوت عن حكمها ؟ .
قال الكليين  :ػتمد بن حيىي ،عن ػتمد بن أزتد ،عن أيب عبد اهلل الرازي عن اضتسن بن
علي بن أيب زتزة عن أبيو ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال  " :قلت لو :
أحلت يا أبا ػتمد أما علمت أن الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها
أما على اإلمام زكاة ؟ فقال َ :
حيث يشاء ،ويدفعها إذل من يشاء ،جائز لو ذلك من اهلل ،إن اإلمام يا أبا ػتمد ال يـبيت
ليلة أبداً وهلل يف عنقو حق يسألو عنو " .
(الكايف.)409-408 /1 :
ىكذا يفًتي الروافض على أيب عبد اهلل أنو يقول أما علمت أن الدنيا واآلخرة لإلمام
يضعها حيث يشاء ويدفعها إذل من يشاء ،ولقد َّنزلوا اإلمام منـزلة رب العاظتني الذي يقول :
( َّ
وإن لنا لآلخرة واألولى ) ويقول تعاذل  ( :سبح هلل ما في السماوات واألرض وىو
العزيز الحكيم لو ملك السماوات واألرض يحي ويميت وىو على كل شيء قدير

)

سورة اضتديد (  )2-1ويقول سبحانو وتعاذل  ( :لو ملك السماوات واألرض وإلى اهلل
ترجع األمور ) (اضتديد . )5:
والقرآن مليء بتقرير ىذه العقيدة العظيمة وعليو إرتاع اظتسلمني الذين يؤمنون باهلل ومالئكتو

ورسلو وكتبو واليوم اآلخر واهلل يقول لرسولو صلى اهلل عليو وسلم ( قل ال أملك لكم ضراً
وال رشدا ) ويأمر رسولو أن يقول  ( :قل ال أملك لنفسي نفعاً وال ضرا إال ما شاء اهلل
ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إال نذير وبشير

لقوم يؤمنون ) ودل يدع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وال أحد غريه من األنبياء ىذه اظتنـزلة
اليت أعطاىا الروافض عتذا اإلمام اظتزعوم وبرأ اهلل علياً وذريتو من ىذا اإلفك الذي يلصقو هبم
ىؤالء الغالة من الروافض .
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ويف ىذه الفرية الكربى تأليو لإلمام -تعاذل اهلل عما يقول الظاظتون علواً كبرياً -فاهلل ىو
الذي يغفر ظتن يشاء ويعذب من يشاء ويعطي من يشاء ودينع من يشاء ال شريك لو يف ذلك
.
وىذا اضتق دل يُعط ال حملمد صلى اهلل عليو وسلم وال ألحد غريه من األنبياء فحىت
الشفاعة يعتذر عنها آدم عليو الصالة والسالم ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى أولوا العزم
وأفضل الرسل ويقول كل واحد منهم إن ريب قد غضب اليوم غضباً دل يغضب قبلو مثلو ولن
يغضب بعده مثلو اذىبوا إذل غريي .
وػتمد صلى اهلل عليو وسلم ال يشفع إال بعد أن يأذن اهلل لو َّ
وحيد لو حدا مث بعد شفاعة
ػتمد يأذن اهلل ظتن شاء من أنبيائو واظتالئكة واظتؤمنني وحيد لكل منهم حداً ال يتجاوزه وال
يقبل اهلل شفاعة أحد يف الكافرين فهل اإلمام أفضل من األنبياء واظتالئكة ؟
عند الروافض :نعم !،وقد صرحوا بأن لألئمة منـزلة عند اهلل ال يبلغها ملك مقرب وال نيب
مرسل ،بل قالوا إن لإلمام سلطة تكوينية ال يبلغها ملك مقرب وال نيب مرسل وىذا من أغلظ
أنواع الكفر ،وىذا يدلك أن دين الروافض دين مناقض لإلسالم ومه ّدم ألصولو وعقائده

وقواعده وما قالوه يف ىذا النص "جائز لو ذلك من اهلل ...اخل إمنا ىو من اطتبث واطتداع
وذر الرماد يف العيون وتغطية العتقادىم غالهتم بألوىية األئمة .
 قال الكليين  " :ػتمد بن حيىي ،عن ػتمد بن أزتد ،عن ػتمد بن عبد اهلل بن أزتدعن علي بن النعمان عن صاحل بن زتزة عن أبان بن مصعب ،عن يونس بن ظبيان أو اظتعلى
ابن خنيس ،قال  :قلت أليب عبد اهلل عليو السالم ما لكم من ىذه األرض ؟ فتبسم مث قال
 :إن اهلل تبارك وتعاذل بعث جربائيل عليو السالم وأمره أن خيرق بإهبامو ذتانية أهنار يف األرض
اطتشوع وىو هنر الشاش ومهران وىو هنر اعتند ونيل
،منها سيحان وجيحان وىو هنر بلخ و ّ
مصر ودجلة والفرات ،فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا
منو شيء إال ما غصب عليو وإن ولينا لفي أوسع فيما بني ذه إذل ذه يعين بني السماء
واألرض ،مث تال ىذه اآلية " قل ىي للذين آمنوا في الحياة الدنيا

عليها ) خالصة ( عتم ) يوم القيامة " بال غصب " (ص. )409
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( اظتغصوبني

نسأل الشيعة ظتاذا يتحدث اإلمام عن البلدان اليت فتحها اطتلفاء الثالثة الراشدون وبنو
أمية وكلهم من قريش ودل يتحدث ىذا اإلمام عن أهنار أوروبا وإفريقيا وإمريكا وأسًتاليا بل دل
يكتشف القارتني إمريكا وأسًتاليا للشيعة ؟!!
لعل ىذا تسامح مع أصدقاء الشيعة (!) فال يعد ُس َّكان ىذه البلدان مغتصبني وليس
و َّ
عليهم خراج (!!) .
ونسي كذلك أن يتحدث عن مناطق البًتول أو ىو تسامح من ىذا اإلمام وعليو فال جيوز
اظتطالبة هبذه اظتناطق (!!).
 مثَّ أقول َّ :إن ىذا ظتن افًتاء الروافض .
الصادق أن يفًتي على اهلل ىذا االفًتاء اصتسيم وأن
وحاشا أىل البيت ومنهم أبو عبد اعتو َّ
فسر كتاب اهلل هبذا التفسري السخيف.
يُ ِّ
َّ
إن ىذا واهلل ظتن افًتاء الروافض الذين ال يُروى ظمؤىم من سفك دماء اظتسلمني وسلب
أمواعتم .
ومن األدلة على أن ىذا من إفكهم قوعتم  " :وما كان لنا فهو لشيعتنا  " ...وىذا

بيت القصيد .
وقوعتم َّ ":
وإن ولينا لفي أوسع فيما بني ذه وذه بني السماء واألرض  "...اخل
وىذا بيت القصيد أيضاً .
واعتقادىم َّ
أن ما بأيدي اظتسلمني مغصوب منهم من أعظم دعاويهم الكاذبة الدَّلة على
تكفريىم اظتسلمني وحقدىم عليهم .
ما ىذا اصتشع يا شيوخ الروافض وما ىذا اعتوس واألنانية ؟!
أهنار الدنيا كلُّها اليت افتتحتها قريش لإلسالم تعتربوهنا لكم !
أن األرض كلَّها وما بني السماء واألرض لكم ،و َّ
بل تعتربون َّ
أن اظتسلمني مغتصبون
ألراضيكم وحقوقكم ،والظاىر أنكم تتساػتون مع غري اظتسلمني فال تعتربون ما بأيديهم من
األراضي مغصوبة منكم ألسرار تعلموهنا (!!).

خسًج القبئن ًهبذا سيحصل هنو هي االًتقبم املُيلل يف ًظس السًافض
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موب يصٌزًًو !! -(
 قال الشيخ إحسان إعتي ظهري-رزتو اهلل -يف كتاب الشيعة و أىل البيت ص (( : ) 220-218ومن أكاذيبهم على أىل البيت أهنم نسبوا إليهم األقوال والروايات اليت
تنبئ خبروج القائم من أوالد اضتسن العسكري الذي دل يولد لو مطلقا يف آخر الزمان وإحيائو
أعداء أىل البيت وقتلو إياىم حسب زعمهم .كما أورد الكليين  -ػتدث القوم وخباريهم-
عن سالم بن اظتستنري قال  :شتعت أبا جعفر عليو السالم حيدث إذا قام القائم عرض اإلديان
على كل ناصب ،فان دخل فيو حبقيقة وإال ضرب عنقو ،أو يؤدى اصتزية كما يؤديها اليوم
أىل الذمة ،ويشد على وسط اعتميان وخيرجهم من األمصار إذل السواد )) ( . ) 29وال
ىذا فحسب ،بل أورد الصايف مفسر القوم رواية عن جعفر أيضا أنو قال  :إذا خرج القائم
قتل ذراري قتلة اضتسني عليو السالم بفعال آبائهم )) ( . )130ىذا وال يكتفي على قتل
ذراريهم ،بل حيىي آباءىم ويقتلهم كما روى اظتفيد كذبا على جعفر بن الباقر أنو قال  :إذا
قام القائم من آل ػتمد صلوات اهلل وسالمو عليهم فأقام ستسمائة من قريش فضرب أعناقهم
،مث أقام ستسمائة فضرب أعناقهم ،مث ستسمائة أخرى حىت يفعل ذلك ست مرات)) (. )131
ولقد أورد العياشي أنو يقتل أيضا يزيد بن معاوية وأصحابو كما يقول  :قال أبو عبد اهلل عليو
السالم  :إن أول من يكر إذل الدنيا اضتسني بن على عليو السالم وأصحابو ويزيد بن معاوية
وأصحابو ،فيقتلهم حذو القذة بالقذة )) (  . )13ودل يقتنع القوم هبذه األكاذيب ،ودل يشف
غليلهم حىت بلغوا إذل أقصاه ،فافًتوا على ػتمد الباقر أنو قال  :أما لو قام قائمنا ردت
اضتمرياء ( أي أم اظتؤمنني عائشة الصديقة رضي اهلل عنها ) حىت جيلدىا اضتد ،وحىت ينتقم
البنة ػتمد صلى اهلل عليو وآلو فاطمة عليها السالم منها ،قيل  :ودل جيلدىا ؟ قال  :لفريتها
على أم إبراىيم ،قيل  :فكيف أخره اهلل للقائم ( ع ) ؟ قال  :إن اهلل بعث ػتمدا صلى اهلل

( )129ـ " الروضة من الكايف " ج  8ص . 227
( )130ـ " تفسري الصايف " سورة البقرة ج  1ص . 172
( )131ـ " اإلرشاد للمفيدة " ص . 364
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عليو وآلو رزتة ،وبعث القائم عليو السالم نقمة )) (  )13كما أهنم حكوا روايات كثرية باطلة
،ونسبوىا إذل أئمتهم نذكر منها واحدا أن أبا جعفر الباقر قال  :كأين بالقائم على ؾتف
الكوفة قد سار إليها من مكة يف ستسة آالف من اظتالئكة جربائيل عن ديينو وميكائيل عن
يساره واظتؤمنون بني يديو وىو يفرق اصتنود يف البالد...وأول من يبايعو جربائيل (. )13 ( )) )1

 التعليق على مالم الشيخ إحسبى -زمحو اهلل: - أقول : -1ال وجود عتذا اظتهدي الذي يفًتيو الروافض ولكن ال بد من مناقشة ىذا الفكر
الشعويب اجملوسي اضتاقد على الرسول صلَّى اهلل عليو وسلَّم وعلى اإلسالم واضتاقد على
أىل بيت رسول اهلل صلَّى اهلل عليو وسلَّم وأصحابو وأزواجو واظتسلمني  :ذلكم اضتقد
األسود الذي ال نظري لو والذي يتسًت أىلو بأىل البيت.
 -2قوعتم  :إذا قام القائم عرض اإلديان على كل ناصب ،فان دخل فيو حبقيقة وإال
ؤدي اصتزية كما يؤديها اليوم أىل الذمة ،ويشد على وسطو اعتميان
ضرب عنقو ،أو يُ ِّ
وخيرجهم من األمصار إذل السواد.

سمهم الروافض  " :بالنواصب " ىم اظتسلمون حقاً ،ورفضهم لدين
 -أقول  :الذين يُ ِّ

الروافض ىو اضتق الذي ال جيوز غريه .
-3وقتلو اظتزعوم للذراري قتلة اضتسني بعد مئات السنني بفعال آبائهم .
ال جيوز إال يف دين الروافض وىو من أكرب األدلة على أن مفًتيو رافضي حاقد متعطش
لسفك الدماء وليس لو أي صلة باإلسالم وأحكامو ،بل ال صلة لو بالشرائع كلِّها  .فاهلل
( )132ـ " تفسري العياشي " ج  -2ص  280حتت قولو تعاذل  " :مث رددنا لكم الكرة عليهم " أيضاً الربىان " ج 2
ص، 408أيضاً " الصايف " ج 1ص. 959
( )1ما ىذه اظتنـزلة اليت حظي هبا ىذا اإلمام اظتتسًت خوفاً ما يقارب ألف ومائيت عام ودل حيظ هبا األنبياء عليهم
الصالة والسالم وال علي -رضي اهلل عنو.-
( )133ـ " تفسري الصايف " سورة األنبياء ج 2ص. 108
( " – )134روضة الواعظني " ج 2ص" 365،364/اإلرشاد"ص. 364
أبقيت تعليقات الشيخ إحسان -رزتو اهلل -كما ىي .
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تعاذل يقول  ( :وال تزروا وازرة وزر أخرى ) وىذا يف ملة إبراىيم ومن بعده من األنبياء
عليهم الصالة والسالم وال سيما ػتمد صلَّى اهلل عليو وسلَّم .

 -4وقتلو اظتزعوم ألكثر من ستة آالف من قريش على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان -
رضي اهلل عنهم -ال جيوز إال يف دين الروافض ،وىذا الكالم يدل على َّ
أن واضعو رافضي
شعويب حاقد على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو وعشريتو األقربني.
وىذا ضد معاملة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم لقريش ،لقد أكرمهم رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم يوم فتح مكة غاية اإلكرام ،األمر الذي دفعهم إذل الدخول يف اإلسالم
عن بكرة أبيهم ،وأكرمهم يوم حنني غاية اإلكرام ،ومع أنو فتح مكة عنوة دل يغنم أمواعتم
وعقارىم ودل يقسمها إكراماً عتم .
وظتا ار َّ
أشد الناس على
تد كثري من العرب كانوا من أثبت الناس على اإلسالم ومن ِّ
أىل الردة الذين يدافع عنهم الروافض ويطعنون يف الصحابة ويف جهادىم للمرتدين .
فهذا الذي يقولو الروافض من أكرب األدلة على عداوهتم لرسول اهلل صلَّى اهلل عليو
وسلَّم وعشريتو ،وعلى حقدىم على اإلسالم واظتسلمني ،ولو كان لرسول اهلل صلَّى اهلل
عليو وسلَّم عندىم أدىن احًتام ظتا خطر على باعتم وال حتركت شفاىهم وأقالمهم هبذه
األفاعيل اليت يريدون أن ينـزلوىا بعشريتو األقربني .
َّ
إن تاريخ العبيديني والقرامطة والبويهيني والصفويني لَ ِمن أكرب الشواىد على عداوة
الروافض لإلسالم واظتسلمني .
ولشدة مكرىم تراىم يُغطُّون ىذه العداوة بتسًتىم بأىل البيت  .وواهلل ما أساء أحد
مثلهم إذل أىل البيت .
صوُرونو يف ىذه الصورة
فهم الذين اخًتعوا الرفض واخًتعوا ىذا اظتهدي ؛مثَّ يُ ِّ

اعتمجية تقصداً منهم لإلساءة إذل أىل البيت وتشويههم .
أضل الناس وأجهلهم فضالً عن
فهذه الصورة الوحشية االنتقامية يرفضها ويُ ِدينُها ُّ
أىداىم وأعقلهم وما تُنسب إذل أىل البيت وإذل اإلسالم إال للتشويو الذي ال يفعلو إالَّ
أشد الناس عداوة لإلسالم وألىل البيت .
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 -5وقوعتم  :أما لو قام قائمنا ردت اضتمرياء ( أي أم اظتؤمنني عائشة الصديقة رضي اهلل
عنها ) حىت جيلدىا اضتد ،وحىت ينتقم البنة ػتمد صلى اهلل عليو وآلو فاطمة عليها السالم
منها ،قيل  :ودل جيلدىا ؟ قال  :لفريتها على ِّأم إبراىيم ،قيل  :فكيف أخره اهلل للقائم
( ع ) ؟ قال  :إن اهلل بعث ػتمدا صلى اهلل عليو وآلو رزتة ،وبعث القائم عليو السالم نقمة
"
 -أقول :

عائشة -رضي اهلل عنها -اظتؤمنة الصادقة أم اظتؤمنني الشريفة الطيبة النـزيهة اليت اختارىا اهلل
لرسولو فكانت أحب أزواجو إليو ومات يف بيتها وبني حاقنتها وذاقنتها ضتبو إياىا وإكرامو عتا
،برأىا اهلل من فوق سبع شتاوات يف عشر آيات يتلوىا اظتؤمنون من عهد نزوعتا يف مشارق
األرض ومغارهبا .
َّ ِ
اإلفْ ِ
ين َجا ُؤوا بِ ِْ
سبُوهُ َش ّراً لَّ ُكم بَ ْل ُى َو
ك عُ ْ
قال اهلل تبارك وتعاذل  (:إِ َّن الذ َ
صبَةٌ ِّمن ُك ْم َال تَ ْح َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ٍ
ب ِم َن ِْ
اب
اإلثْ ِم َوالَّذي تَ َولَّى ك ْب َرهُ م ْن ُه ْم لَوُ َع َذ ٌ
سَ
َخ ْي ٌر ل ُك ْم ل ُك ِّل ْام ِرئ ِّم ْن ُهم َّما ا ْكتَ َ
ِ
ين
ات بِأَن ُف ِس ِه ْم َخ ْيراً َوقَالُوا َى َذا إِفْ ٌ
يم * لَ ْوَال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ك ُّمبِ ٌ
َعظ ٌ
ك ِعن َد اللَّ ِو ُىم الْ َك ِ
* لَ ْوَال َجا ُؤوا َعلَْي ِو بِأ َْربَ َع ِة ُش َه َداء فَِإ ْذ لَ ْم يَأْتُوا بِ ُّ
اذبُو َن *
الش َه َداء فَأ ُْولَئِ َ
ُ
ِ ِ
س ُكم فِي ما أَفَ ْ ِ ِ
ض ُل اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم َوَر ْح َمتُوُ فِي ُّ
اب
َولَ ْوَال فَ ْ
ضتُ ْم فيو َع َذ ٌ
الدنْ يَا َو ْاْلخ َرة لَ َم َّ ْ َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
سبُونَوُ َىيِّناً
س لَ ُكم بو عل ٌ
َعظ ٌ
ْم َوتَ ْح َ
يم * إ ْذ تَ لَق ْونَوُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَ ُقولُو َن بأَفْ َواى ُكم َّما لَْي َ
ِ
ِ ِ
ك
يم * َولَ ْوَال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُلْتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُس ْب َحانَ َ
َو ُى َو عن َد اللَّو َعظ ٌ
َى َذا ب ْهتَا ٌن َع ِظيم * ي ِعظُ ُكم اللَّوُ أَن تَ ع ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين * َويُبَ يِّ ُن اللَّوُ لَ ُك ُم
ُ
ُ
ودوا لمثْلو أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ٌ َ ُ
ات واللَّو علِيم ح ِكيم * إِ َّن الَّ ِذين ي ِحبُّو َن أَن تَ ِشيع الْ َف ِ
اح َ ِ َّ ِ
ِ
آمنُوا لَ ُه ْم
ين َ
َ
َُ
ْاْليَ َ ُ َ ٌ َ ٌ
شةُ في الذ َ
َع َذ ِ
يم فِي ُّ
ض ُل اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم
الدنْ يَا َو ْاْل ِخ َرةِ َواللَّوُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن * َولَ ْوَال فَ ْ
ٌ
اب أَل ٌ
َن اللَّو رُؤ ٌ ِ
َوَر ْح َمتُوُ َوأ َّ
يم )
وف َرح ٌ
َ
اْليات (  )20 -11من سورة النور.

فاظتؤمنون من عهد الصحابة إذل يومنا ىذا ُحيسنون الظن بأم اظتؤمنني قبل أنفسهم
رداً على األفَّاكني
ويقولون فيما رميت بو ىذا إفك مبني ويقولون عند تالوة ىذه اآليات ّ

 ( :سبحانك ىذا بهتان عظيم ) .
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َّأما أعداء اهلل تعاذل فيحبُّون أن تشيع الفاحشة يف الذين ءامنوا ويُؤكدوهنا بافًتاءاهتم على
عرض رسول اهلل صلَّى اهلل عليو وسلَّم .
واظتؤمنون من عهد نزول ىذه اآليات إذل يومنا ىذا يؤمنون برباءة عائشة زوج رسول اهلل
الطاىرة -رضي اهلل عنها -وحيبوهنا ويعتربوهنا أم اظتؤمنني وأفضل زوجات رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم وأعلمهن وأتقاىن ،وخيتلف العلماء أيهما أفضل عائشة أو خدجية -
رضي اهلل عنهما. -
واهلل يقول يف سورة النور  ( :الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات
للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم )
سورة النور ( )26
فرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم سيد الطيبني وزوجو عائشة من أفضل السيدات الطيبات
بشهادة اهلل عتا وإبرائو إياىا ،والذي يطعن فيها إمنا يقصد الطعن يف رسول اهلل ويقصد
تكذيب اهلل وما أنزل اهلل يف شأهنا من قرآن .
وال يطعن يف عرض رسول اهلل إال اظتنافقون أخبث اطتبثاء واطتبيثات .
-رضي

الطعن فيو ،فعائشة
فانظر ىذا اضتط على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،و ُ
اهلل عنها -طعن فيها اظتنافقون وبرأىا اهلل ووراثهم يطعنون فيها .
َّ ِ
اإلفْ ِ
ين َجا ُؤوا بِ ِْ
صبَةٌ
ك عُ ْ
 قال القمي يف تفسريه (  " : )99/2وأما قولو  ( :إِ َّن الذ َسبُوهُ َش ّراً لَّ ُكم بَ ْل ُى َو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم ) َّ
فإن العامة  (-ويقصد هبم الصحابة
ِّمن ُك ْم َال تَ ْح َ
وأىل السنة )َ -رَوْوا َّأهنا نزلت يف عائشة وما ُرِميَت بو يف غزوة بين اظتصطلق من خزاعة.
قال  :وأما اطتاصة  (-ويقصد هبم الروافض )َّ -
فإهنم َرَوْوا أهنا نزلت يف مارية القبطية وما
رمتها بو عائشة (واظتنافقات) " اىـ.
والظاىر أنو يقصد باظتنافقات زوجات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وساق قصة
مكذوبة على عائشة -رضي اهلل عنها -مدارىا على زرارة الرافضي األفاك عن أيب جعفر
يعين ػتمد بن علي بن اضتسني وحاشاه من ىذه الفرية .

ًأىداف السًافض هي ىره القصة :
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 - 1أن عائشة ما زالت متهمة بالزنا عند الروافض ألن ىذه اآليات العشر دل تنـزل
يف براءهتا وإمنا نزلت يف براءة مارية اليت قذفتها عائشة كما يفًتي عليها الروافض
.
 - 2الطعن يف رسول اعتب صلى اهلل عليو وسلم بالدرجة األوذل ألن عائشة بقيت يف
عصمتو ست سنوات إذل أن مات يف بيتها وىي يف عصمتو وىذا رمي من
اطتبثاء لعرض رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وشرفو وكرامتو ورسالتو ورجولتو إذ
من عنده أدىن رجولة وشهامة ال يبقي يف عصمتو امرأة رميت بالزنا ودل تثبت
براءهتا وىذا ما يهدف إليو الروافض ،وىذا حاعتا عند الروافض فأي طعن خبيث
يف عرض رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يفوق ىذا الطعن .
 - 3وما اكتفى اطتبثاء حىت افًتوا على عائشة أهنا قذفت مارية بالزنا ليصوروا للناس
بيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أطهر بيت على وجو األرض-بأنو شرفزوجات رسول
بيت فيو شر النساء أال ساء ما يزرون وما يأفكون .

فكن
اهلل قال اهلل فيهن (:يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ) ّ
رضوان اهلل عليهن أفضل النساء تقوى وأخالقاً وشتاىن اهلل بأمهات اظتؤمنني

تكردياً عتن قال تعاذل  ( :النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجو أمهاتهم )
وقال تعاذل فيهن ( يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي قُل ِّألَ ْزو ِ
ْحيَا َة ُّ
الدنْ يَا
اج َ
ك إِن ُكنتُ َّن تُ ِر ْد َن ال َ
َ
َ
َج ِميال وإن كنتن تردن
ُس ِّر ْح ُك َّن َس َراحاً
َوِزينَتَ َها فَ تَ َعالَْي َن أ َُمت ْ
ِّع ُك َّن َوأ َ
اهلل ورسولو و الدار اْلخرة َّ
فإن اهلل َّ
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم

األحزاب ( .)29 -28

اً )

فما كان

منهن رضي اهلل عنهن ظتا عرض عليهن رسول اهلل ىذا التخيري إال أن اخًتن اهلل
رضي اهللورسولو والدار اآلخرة ،وعلى رأسهن ويف مقدمتهن عائشة
عنها.-
والروافض تغيظهم ىذه اظتكرمة العظيمة لزوجات رسول اهلل الشريفات اظتطهرات وال
يعًتفون هبا .
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وذكر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فضائل عائشة -رضي اهلل عنها -وأن فضلها على
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ،وفضائلها كثرية وكانت أعلم نساء العاظتني وكان
الصحابة يعظموهنا ويعًتفون دبنزلتها العلمية ويرجعون إليها فيما يشكل عليهم وخيتلفون فيو
،ويثقون حبديثها عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم غاية الثقة .
َّ
إن الذين
 - 4ؽتا يبطل فرية الروافض  -يف أن قول اهلل تعاذل يف سورة النور ( :
جا ُؤوا باإلفك عصبة منكم  ) ...اآليات العشر إمنا نزلت يف تربئة مارية ؽتا

قذفتها بو عائشة (-وحاشاىا ألف مرة) -أن حديث اإلفك ونزول ىذه اآليات
كان يف غزوة بين اظتصطلق سنة أربع أو ستس أو ست على أقوال وأرجحها أنو
كان يف سنة ستس ،وأن بعث اظتقوقس دبارية القبطية إذل رسول اهلل كان عام
مكاتبة رسول اهلل ملوك األرض سنة سبع أو ذتان أرجحهما أنو كان سنة ذتان
وذلك بعد غزوة بين اظتصطلق اليت حصل فيها القذف واليت سلف آنفاً تارخيها
فنزول اآليات يف براءة عائشة كان قبل غتيء مارية حبوارل ثالث سنوات فكيف
ينـزل يف شأهنا قرآن وىي يف مصر على دين قومها وكيف حصل ىذا القذف
اظتزعوم وىي يف بالدىا من وراء السهوب والبحار.
وإذاً فالقرآن والسنة والواقع التارخيي وإرتاع األمة كلها تفضح الروافض وترد كيدىم
وإفكهم على أفضل رسول وأفضل وأطهر بيت عرفو التاريخ وعرفتو الدنيا  .فهذا
موقف اإلسالم وما يدين بو اظتسلمون من تعظيم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وإكرامو
وتنـزيو عرضو ؽتا يدنسو أو ديسو من قريب أو بعيد وإكرام أىل بيتو وأزواجو وصحابتو
الكرام .
وذلك ضد وخالف ما يرتكبو الروافض من هبت وإفك وتشويو بالطرق الواضحة
واطتفية واظتلتوية ،واهلل عتم مث اظتؤمنون باظترصاد يفضحون مكائدىم وحرهبم على اإلسالم
واظتسلمني بشىت الطرق وؼتتلف األساليب .
ودل يكتف الروافض هبذا البهتان العظيم بل أضافوا إذل ذلك أن جعلوا عائشة
رضي اهلل عنها -طاعنة يف عرض رسول اهلل اآلخر مارية أم إبراىيم ويهدفون من ذلك إذل
رمي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بأنو يقر ىذا الطعن وال يقيم اضتد ألنو كما زعموا جاء
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بالرزتة لتمرير طعنهم فيو ،وتناسوا أنو أشد الناس غرية حملارم اهلل وأقوم الناس ضتدود اهلل على
من يستحق أن يقام عليو اضتد حىت قال ألسامة ِحبو وابن ِحبو أتشفع يف حد من حدود اهلل
واهلل لو أن فاطم ة بنت ػتمد سرقت لقطعت يدىا  .ويزعم ىؤالء الروافض أن إمامهم
اظتعدوم اظتزعوم أنو سيقيم اضتد عليها الذي دل يقمو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فهل
ترى َّ
أشد منهم حقداً وافًتا ءً على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأشد طعناً فيو ويف أىل
بيتو ؟! .
فقبح اهلل وأخزى الروافض اضتاقدين على رسول اهلل والطاعنني فيو ،وواهلل ما يقصدون بالطعن
يف أصحاب رسول اهلل وزوجاتو بل الطعن يف القرآن إال الطعن يف رسول اهلل ورسالتو العظيمة
.
وأما العداوة اليت يفتعلها الروافض بني فاطمة وعائشة -رضي اهلل عنهما -فيدحضها
موقف عائشة -رضي اهلل عنها -الربيء الشريف من فاطمة -رضي اهلل عنها -وروايتها
لفضائلها .
قال اإلمام البخاري -رزتو اهلل : -حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر
الشعيب عن مسروق عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت  " :أقبلت فاطمة دتشي كأن

مشيتها مشي النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم  " :مرحباً يا ابنتي

ثم أجلسها عن يمينو – أو عن شمالو -ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها  :لم

تبكين ؟ ثم أسر إليها حديثاً فضحكت ,فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن

,فسألتها عما قال فقالت ما كنت ألفشي سر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,حتى
إلي إن جبريل كان يعارضني
قبض النبي صلى اهلل عليو وسلم فسألتها فقالت أسر َّ

القرآن كل سنة مرة وإنو عارضني العام مرتين وال أراه إال حضر أجلي وإنك أول أىل

بيتي لحاقاً بي ,فبكيت فقال  :أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أىل الجنة  -أو
نساء المؤمنين  -فضحكت لذلك

" ،صحيح البخاري ،اظتناقب ( )3624( )3623

وأخرجو مسلم يف فضائل الصحابة برقم (  )2450وبالرقم اطتاص  99-98-97وأزتد يف
اظتسند (/6ص. )282
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فانظر إذل ىذه الفضائل العظيمة اليت ترويها لنا عائشة -رضي اهلل عنها -عن رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ومنها ما تصف بو فاطمة عن قناعة هبا .
كما روت عائشة -رضي اهلل عنها -فضائل خدجية ومن ذلك " بشرى رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم عتا ببيت باصتنة من قصب ال صخب فيو وال نصب " [رواه الًتمذي اظتناقب عن
رسول اهلل  -فضل خدجية -رضي اهلل عنها  ] )3876( -وقال ىذا حديث صحيح ،وقال
عقبو من قصب  :إمنا يعين بو قصب اللؤلؤ .
فهذا من أعظم األدلة على منـزلة فاطمة وأمها عند عائشة وحبها وتقديرىا عتما ونقول مثل
ذلك يف فاطمة -رضي اهلل عنها -أهنل حتب عائشة وتقدرىا .
وال يفتعل العداوة بينهما إال الروافض كما يفتعلون العداوة بني أىل البيت وبني الصحابة
وتاريخ اصتميع الصحيح يفضح الروافض أعداء اصتميع ويكفي أصحاب ػتمد صلى اهلل عليو
وسلم وأزواجو تزكية اهلل وتزكية رسولو عتم وشهادة اهلل عتم باصتنة والرضوان وتعظيم اظتسلمني
حقاً عتم وال يضرىم حقد وأكاذيب األعداء ومن على هنجهم .
اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك محمد صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو الكرام

وزوجاتو الشريفات وأىل بيتو الكرام فنسألك اللهم التوفيق لطاعة ىذا الرسول الكريم
صلَّى اهلل عليو وسلَّم في كل أمورنا وإتباعو في عقائدنا ومناىجنا وأخالقنا .
ونس ألك أن تُثبِّتنا على ذلك إنَّك جواد كريم وصلَّى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو
وأزواجو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً .

كتبو :
ربيع بن ىادي بن عمير المدخلي
في  7صفر 1427ى

- 18 -

