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َوَأنَزْلَنا  َربُِّكْم  ِمْن  ُبْرَهاٌن  َجاَءُكْم  َقْد  النَّاُس  َأيَُّها  َيا   
ِإَلْيُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا  َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّ َواْعَتَصُموا 
ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِف َرْحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا 

ُمْسَتِقيًما  النساء آية 174 ـ 175





 لن جتد كلمة أحب إىل قلب طالب احلق من كلمة الربهان والدليل ،
وأروع األدلة والرباهني ما كان من قبيل داللة وضح النهار على طلوع 
الشمس ، والوثائق اليت ترى بالعني هي ف مصاف تلك األدلة احلبيبة 
النهج ف عرض  هذا  اتبعنا  لذا   ، احلقائق  الباحثني عن  قلوب  على 

الوثائق مع االقتصار على ما البد منه من التوضيح .

وألننا نستعرض أهم معامل الصراط املستقيم ذلك الصراط الذي 
ترجوـ  أيها املسلمـ  ربك اهلداية إليه فرتدد كل يوم قوله تعاىل  اْهِدَنا 
َراَط الُْْسَتِقيَم  قسمنا هذه الوثائق إىل أقسام أربعة ، اعتربناها  الصِّ

أربعة معامل للصراط املستقيم :

تارك فيكم  إني   « اليت تصدع بصحة حديث  الوثائق   : املعلم األول 
الثقلني كتاب الل وعرتتي أهل بييت « .

األلسن على  املشهور  اخلرب  لضعف  املبينة  الوثائق   : الثاني   املعلم 
» إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت « .

املعلم الثالث : الوثائق اليت حتدد املقصودين بقوله  وعرتتي أهل 
بييت ف حديث الثقلني .

املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاني ؟

H





1. ننوه القارئ العزيز إىل أننا قمنا بتظليل احلديث املستشهد به عند 
عرض صورة صفحة الكتاب املستند إليه .

2. إذا وجدت رقم صفحة الكتاب ف وسط صفحتنا املصورة فاعلم أنه 
قد مت دمج صفحتني من املصدر ، والنصف األول منها هي الصفحة 

السابقة والنصف الثاني هي الصفحة الالحقة .
3. نضطر أحيانًا إللغاء احلاشية اليت ال دخل هلا مبوضع االستشهاد كي 

نكتفي مبقدار صفحة واحدة ف عرض الوثيقة .
4. التعليق الذي يكتب أعلى صفحة الوثيقة اليت فيها الرواية املستشهد 

بها هي من املعد هلذا الكتاب .





 بيان صحة حديث
» إني تارك فيكم كتاب 
اهلل وعرتتي أهل بيتي «





ف الصفحات التالية نصور خصوص املصادر اليت تصدع  بصحة 
اليت  املصادر  ذكر  وتركنا   ، احملققني  أو  املؤلفني  قبل  من  إما  احلديث 

اقتصرت على إيراده دون بيان الصحة وهي :

1.  صحيح مسلم .
2.  سنن الرتمذي .

3.  املستدرك على الصحيحني .
4.  سنن النسائي .

5.  مسند أحد .
6.  فضائل الصحابة ألحد بن حنبل  .

7.  السنة البن أبي عاصم .
8.  املعجم الكبري للطرباني .
9.  جممع الزوائد للهيثمي .

10. املطالب العالية البن حجر العسقالني .
11. اجلامع الصغري للسيوطي .

12. سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني .

مقدمة املعلم األول



حقائق ووثائق مغيبة 14



15املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

أورد احلديث مسلم ف صحيحه .



حقائق ووثائق مغيبة 16



17املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

روى احلديث الرتمذي ف سننه وعلق على السند بقوله : حسن غريب .
) الغرابه تعين االنفراد ف نقل اخلرب وال تضر حبسن السند (



حقائق ووثائق مغيبة 18



19املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

رواه احلاكم ف املستدرك على الصحيحني ثم قال : هذا حديث صحيح اإلسناد على 
شرط الشيخني ومل خيرجاه ، وقال الذهيب : على شرط البخاري ومسلم .



حقائق ووثائق مغيبة 20



21املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه مرة أخرى ف املستدرك على الصحيحني وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخني ومل خيرجاه بطوله .



حقائق ووثائق مغيبة 22



23املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

رواه النسائي ف سننه الكربى وعلق احملققان البنداري وكسروي بقوهلما : إسناده ثقات 
لكن عنعنه حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس لكن له متابعة .



حقائق ووثائق مغيبة 24



25املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه أحد ف مسنده وعلق حمققو الطبعة : حديث صحيح بشواهده دون قوله : » فإنهما 
لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض « .



حقائق ووثائق مغيبة 26



27املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

. . . . . ) ألغينا باقي صورة احلاشية كي يظهر رقم الصفحة(.

ورواه مرة ثانية وعلق حمققو الطبعة بقوهلم : صحيح بشواهده .



حقائق ووثائق مغيبة 28



29املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه مرة ثالثة وعلق حمققو الطبعة بقوهلم : صحيح بشواهده .



حقائق ووثائق مغيبة 30



31املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه مرة رابعة وعلق حمققو الطبعة بقوهلم : حديث صحيح .



حقائق ووثائق مغيبة 32



33املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وذكره أحد مرة خامسة وقال حمققو الطبعة : إسناده صحيح على شرط البخاري .
صور هذا احلديث باعتبار أن كل ما روي عن زيد فيه تصريح بأن الثقلني هي الكتاب 

والعرتة ومل ينقل عنه أنه قال أنه الكتاب والسنة .



حقائق ووثائق مغيبة 34



35املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

الطرق  فبهذه   : عباس  الل حممد  احملقق وصي  وقال   ، الصحابة  فضائل  أحد ف  ورواه 
الكثرية يزيد احلديث قوة وصحة . 



حقائق ووثائق مغيبة 36



37املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه مرة أخرى ف فضائل الصحابة وقال احملقق وصي الل : ومضى برقم )170( مع 
التعليق عليه وأن احلديث صحيح .



حقائق ووثائق مغيبة 38



39املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه ابن أبي عاصم ، وقال احملقق باسم اجلوابرة : رجاله ثقات غري زيد بن عوف مل 
أجد ترمجتة وقد توبع كما سيأتي .



حقائق ووثائق مغيبة 40



41املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

 واخلرب التالي الذي رواه الطرباني ف املعجم الكبري هو عني ما رواه ابن أبي عاصم ف
كتابه السنة .



حقائق ووثائق مغيبة 42



43املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

رواه الطرباني وقد نقل احملقق تصحيحات العلماء للخرب ف احلاشية .



حقائق ووثائق مغيبة 44



45املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وهذا تصحيح ابن حجر العسقالني للخرب .



حقائق ووثائق مغيبة 46



47املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وفيما يلي تصحيح الشيخ األلباني وحديثه املفصل عن صحة اخلرب ف كتابه سلسلة  
األحاديث الصحيحة .



حقائق ووثائق مغيبة 48



49املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «



حقائق ووثائق مغيبة 50



حديث الثقلني 
بصيغة » إني تارك 

فيكم خليفتني «



حقائق ووثائق مغيبة 52



53املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

دون بشواهده  صحيح  حديث   : الطبعة  حمققو  وقال   » خليفتني   « بصيغة  أحد   ورواه 
قوله : » وإنهما لن يفرتقا . . . اخل « .



حقائق ووثائق مغيبة 54



55املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

: رواه أحد وإسناده بقوله  املروي عن أحد  السابق  اهليثمي على سند احلديث   وعلق 
جيد .



حقائق ووثائق مغيبة 56



57املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

ورواه أحد ف فضائل الصحابة بلفظ خليفتني وقال : احملقق وصي الل : إسناده حسن 
لغريه .



حقائق ووثائق مغيبة 58



59املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وروى مرة أخرى أحد ف فضائل الصحابة ، وقال حمقق الطبعة وصي الل : إسناده حسن 
لغريه .



حقائق ووثائق مغيبة 60



61املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وروى اخلرب السابق ابن أبي عاصم ف السنة ، وقال حمقق الطبعة باسم اجلوابرة : إسناده 
حسن .



حقائق ووثائق مغيبة 62



63املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وروى اخلرب السابق الطرباني ف املعجم الكبري وهو نفس السند الذي عند أحد .



حقائق ووثائق مغيبة 64



65املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وهذا تصحيح اهليثمي للخرب بالسند الذي رواه الطرباني .



حقائق ووثائق مغيبة 66



67املعلم األول : بيان صحة حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وعرتتي أهل بييت «

وهذا تصحيح السيوطي للخرب بلفظ » خليفتني « .





بيان ضعف حديث
» إني تارك فيكم كتاب 

اهلل وسنتي «





تذكر أننا ال نريد أن نقول أن حديث كتاب الل وسنيت مرفوض من 
حيث املعنى ، فاملعنى الذي ُيذكر ف نصٍ  ما قد يكون صحيحا لكنه مل 
يصدر عن رسول الل  بهذه األلفاظ ، فتكون األلفاظ قد وضعت من 
قبل الوضاع تغطية على احلق الذي نطق به رسول الل  وهو كتاب 
الل وعرتتي ، فأصبحت األلفاظ املوضوعةـ  وكما قال أمري املؤمنني علي 

بن أبي طالب  قدميا ـ » كلمة حق يراد بها باطل « .
وعندما نتتبع حديث » إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم 
بهما كتاب الل وسنيت « وجدناه مرسال ف مصدرين ووجدنا له أسانيد 

مخسة ف مصادر أخرى وكلها ضعيفة كما سرتى .
سند  وبال  مرساًل  ولكن  موطأه  مالك ف  احلديث  ذكر  من  وأقدم 
وبعده الطربي ف تارخيه مرساًل أيضًا ، نعم أسنده أبو الشيخ ف كتابه 

) طبقات احملدثني بأصبهان ( .
املوطأ من  ملا ف  التمهيد  وجاء ابن عبدالرب األندلسي ف كتابه ) 
املعاني واألسانيد ( ، وذكر سند آخر عن طريق صاحل بن موسى الطلحي 

وثالث عن طريق كثري بن عبدالل .
على  مستدركه  ف  النيسابوري  احلاكم  ذكره  رابع  سند  وهناك 

الصحيحني : عن طريق ابن أبي ُأويس وأبيه .
 والسند اخلامس ذكر اخلطيب البغدادي ف كتابه ) الفقيه واملتفقه ( :

عن طريق سيف بن عمر .
وبعد عرض وثيقة املصدر الذي نقل اخلرب ، نعرض صورة كالم 
من صرح بضعف اخلرب إن وجد ثم بعدها نعرض صور ما كتبه علماء 

الرجال عن أهم الضعفاء ف سلسلة السند .

مقدمة املعلم الثاني



حقائق ووثائق مغيبة72



73املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

اخلرب بسند مرسل عند مالك ف املوطأ .



حقائق ووثائق مغيبة74



75املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

والظاهر أن مالك يقصد مبا بلغه اخلرب برواية ابن اسحاق ومل يصرح بذلك لتضعيفه الشديد له ، 
وإليك اخلرب برواية الطربي عن طريق ابن اسحاق عن ابن أبي جنيح واخلرب بهذا السند مرسل ألن 

.  ابن ابي جنيح من الطبقة السادسة فلم يثبت لقاءه الصحابة فضال عن الرسول



حقائق ووثائق مغيبة76



77املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

وف هذه الوثيقة يصرح ابن حجر بأن عبدالل بن أبي جنيح من الطبقة السادسة وقد 
عرف هذه الطبقة ف مقدمة هذا الكتاب ص )25( بأنهم طبقة عاصروا اخلامسة ، لكن 

مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة .



حقائق ووثائق مغيبة78



79املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

وهذا احلديث برواية أبي الشيخ ف كتابه طبقات احملدثني واخلرب ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي كما سرتى ف الوثائق التالية .



حقائق ووثائق مغيبة80



81املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره العقيلي ف كتابه الضعفاء الكبري عن يزيد الرقاشي .



حقائق ووثائق مغيبة82



83املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره ابن عدي ف كتابه الكامل ف ضعفاء الرجال عن يزيد الرقاشي .



حقائق ووثائق مغيبة84



85املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

السندان اللذان ذكرهما ابن عبدالرب األندلسي للحديث : األول عن طريق صاحل بن 
موسى والثاني عن طريق كثري بن عبدالل .



حقائق ووثائق مغيبة86



87املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

وقد ذكر ابن عدي اخلرب ف منكرات صاحل بن موسى . ) واخلرب املنكر ما انفرد الضعيف 
بنقله (



حقائق ووثائق مغيبة88



89املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

تصريح الدكتور أحد الغامدي ف حاشيته على شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
للاللكائي بضعف ما روي عن طريق صاحل بن موسى .



حقائق ووثائق مغيبة90



91املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكر ابن عدي ف ضعفائه عن صاحل بن موسى .



حقائق ووثائق مغيبة92



93املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره الذهيب ف ميزان االعتدال عن صاحل بن موسى .



حقائق ووثائق مغيبة94



95املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

تضعيف السيوطي ف الآللئ املصنوعة ف األحاديث املوضوعة للخرب برواية كثري بن 
عبدالل .



حقائق ووثائق مغيبة96



97املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره ابن عدي ف ضعفائه عن كثري .



حقائق ووثائق مغيبة98



99املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره الذهيب ف ميزان االعتدال عن كثري بن عبدالل .



حقائق ووثائق مغيبة100



101املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

السند الثالث الذي ذكره احلاكم النيسابوري للخرب عن طريق إمساعيل بن أبي أويس 
عن أبيه .



حقائق ووثائق مغيبة102



103املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره العقيلي ف ضعفائه عن إمساعيل بن أبي أويس .



حقائق ووثائق مغيبة104



105املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره ابن عدي ف ضعفائه عن إمساعيل بن أبي أويس .



حقائق ووثائق مغيبة106



107املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره العقيلي ف ضعفائه عن أبي أويس املذكور ف سند احلاكم .



حقائق ووثائق مغيبة108



109املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره ابن عدي ف ضعفائه عن أبي أويس املذكور ف سند احلاكم .



حقائق ووثائق مغيبة110



111املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

السند الرابع للخرب برواية اخلطيب البغدادي ف كتابه ) الفقيه واملتفقه ( عن طريق 
سيف بن عمر وتصريح العزازي حمقق الكتاب بضعف السند .



حقائق ووثائق مغيبة112



113املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره العقيلي ف ضعفائه عن سيف بن عمر املذكور ف سند اخلرب برواية اخلطيب 
البغدادي .



حقائق ووثائق مغيبة114



115املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره ابن عدي ف ضعفائه عن سيف بن عمر املذكور ف سند اخلرب برواية اخلطيب 
البغدادي .



حقائق ووثائق مغيبة116



117املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

ما ذكره الذهيب عن سيف بن عمر املذكور ف سند اخلطيب البغدادي خلرب كتاب الل 
وسنيت.



حقائق ووثائق مغيبة118



119املعلم الثاني : بيان ضعف حديث » إني تارك فيكم كتاب الل وسنيت «

وهذه الوثيقة تكشف أن أول من نطق بعبارة إني تركت فيكم . . . كتاب الل وسنة نبيه هو عمر بن 
 .  لكن تعمد البعض وتوهم البعض اآلخر فنسبوه إىل رسول الل  اخلطاب وليس رسول الل
والسند عن طريق عباد بن زياد حسن ، والعباس بن عبدالرحن بن مينا ذكره ابن حبان ف كتابه الثقات 

ج5 ص259 ، وباقي الرواه بني صدوق وموثق .





بعد هذين املعلمني ،

الغيور  املسلم  أيها  نفسك  تسأله  أن  جيب  الذي  الكبري  السؤال 
احملب للحق .

مع  وعرتتي  الل  كتاب  حديث  حياتك  طوال  تسمع  مل  ملاذا 
ـ بصحته  نقلنا  ما  ـ وفق  األقل  اثين عشر حمدثًا وعاملًا على  تصريح 
عمرك  طوال  تسمع  كنت  بينما   ، الصحيحة  وطرقه  أسانيده  وعينوا 
مرسلني ومخسة سندين  هلا سوى  جند  مل  اليت  وسنيت  الل  كتاب   رواية 

أسانيد ضعيفة ؟

أليس هناك ما يراد طمسه ؟!





من هم أهل البيت يف 
حديث الثقلني ؟





اليكفي أن تعلم أن أهل البيت  هم املرجع الثاني بعد القرآن ف 
اإلسالم كما صرح بذلك رسول الل  وفق ما نقلناه سابقًا ، بل جيب أن 

حتدد اهلوية الدقيقة للمقصودين ف عبارته  » عرتتي أهل بييت « .

وهذا يقتضي عرض الوثائق اليت حتدد املقصود بهم بل عرض وثائق 
تنص على خروج من يتوهم دخوهلم ف العبارة .

واملرجع  القرآن  ِعدل  يكون  أن  ُيتوهم  أن  ميكن  ال  قبلها  أقول  ولكن 
الثاني لألمة هم كل من ينتسب إىل عشرية رسول الل  وهم من يصطلح 
الفسقة  فيهم  هؤالء  ألن   . الصدقة  عليهم  حترم  الذين  باهلامشيني  عليهم 

واجلهلة والظلمة مما يوجب استحالة مشول العبارة لكل هؤالء .

وأما إذا قصد خصوص العلماء العدول من اهلامشيني فما الفرق بينهم 
وبني العلماء العدول من غري اهلامشيني حتى يصبح النوع األول هو الثقل 

الثاني بعد القرآن دون غري اهلامشيني من العلماء ؟

لذا فإن احلقيقة تنحصر ف احلديث عن مجاعة حمددة بأعينهم واخلالف 
فقط ف أن العبارة تشمل زوجات الرسول  أم هي خاصة بغريهن ممن 
اصطلح عليهم عنوان أهل بيت الرسول  اصطالحًا خاصًا ُحدد معناه 

.  من قبل رسول الل

وإليك الوثائق . . .

مقدمة املعلم الثالث



حقائق ووثائق مغيبة126



127املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

الرواية األوىل من صحيح مسلم خيرب فيها رسول الل  أن اخلمسة أصحاب الكساء 
هم أهل البيت  الذين نزلت فيهم آية التطهري .



حقائق ووثائق مغيبة128



129املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

 من أصحاب  البيت   يصرح أن نساءه ال يدخلن ف عنوان أهل  رسول الل 
الكساء .



حقائق ووثائق مغيبة130



131املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

. . . . . ) ألغينا باقي صورة احلاشية كي يظهر رقم الصفحة(.

وإذا أشكل أحد بأن تعبري الرسول  ف احلديث السابق » أنِك إىل خري « ليس نفيًا 
 لدخول نساءه ف آية التطهري ، فهذا احلديث صريح ف نفي ذلك حينما جذب الرسول 

الكساء من يد أم سلمة .



حقائق ووثائق مغيبة132



133املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

. . . . . ) ألغينا باقي صورة احلاشية كي يظهر رقم الصفحة(.

 وإليك حديث آخر تصرح فيه أم سلمة بأن أهل البيت  ف آية التطهري هم مخسة  رسول 
.  وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني



حقائق ووثائق مغيبة134



135املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

رواية أخرى من صحيح مسلم خيرب فيها رسول الل  أن أهل بيته هم اخلمسة الذين 
باهل بهم النصارى ونزلت فيهم آية املباهلة .



حقائق ووثائق مغيبة136



137املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

مسلم ينقل ف صحيحه صريح قول أحد الصحابة ) زيد بن أرقم ( أن حديث الثقلني 
ال يشمل نساء النيب  أي زوجاته .





قبل االستمرار ف بيان من هم أهل البيت  ، نذكر بأن حديث 
الثقلني ورد بأسانيد صحيحة بلفظ » إني تارك فيكم خليفتني كتاب 

الل وعرتتي أهل بييت « .
خليفتني  بلفظ  للخرب  واحدة  وثيقة  استعراض  نعيد  يلي  وفيما 

مصححًا تذكريًا به .
وإليك الوثيقة . . .



حقائق ووثائق مغيبة140



141املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

إني تارك فيكم خليفتني ف مسند أحد وتصريح احملقق بصحة السند .



حقائق ووثائق مغيبة142



143املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

 أنه  وعلمنا  وصححه  سننه  ف  الرتمذي  رواه  الذي  أدناه  لكم  املصور  احلديث  رأينا   فإذا 
الذين  السياسيني  باخللفاء  ، فهل نفسرها   » الراشدين من بعدي  » عليكم بسنيت وسنة اخللفاء   : قال 
حكموا أم مبا صرح به هو  ف األحاديث السابقة من أن أهل بيته  هم خلفائه الذين جيب 

التمسك بهديهم ؟!!



حقائق ووثائق مغيبة144



145املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

أال   ، اثناعشر  أن اخللفاء من بعدي    يتكرر ف الصحاح من قوله  ما  رأينا  إذا  ثم 
يتضح بذلك أن هؤالء االثين عشر هم خلفاؤه الراشدون ، وأول ثالثة منهم هم الثالثة 

أصحاب الكساء ، وإليك ما يدل على أن اخللفاء اثناعشر .



حقائق ووثائق مغيبة146



147املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

وهذا أحد ينقل ما روي من أن هناك إثين عشر خليفة بعد رسول الل  ويصرح احملقق 
بصحة اخلرب .

. . . . . ) ألغينا باقي صورة احلاشية كي يظهر رقم الصفحة(.



حقائق ووثائق مغيبة148



149املعلم الثالث : من هم أهل البيت ف حديث الثقلني ؟

وابن داود ف سننه حني يضع حديث » يكون عليكم اثناعشر خليفة « قبل روايات املهدي 
فهذا يعين أن املهدي هو اخلليفة الثاني عشر ، وهذا ما يريد ابن داود التنبيه إليه .





متى بدأ كتمان ذكر العرتة 
كثقل ثانٍ؟





لقد كرر رسول الل  ف حديث الثقلني أن األمان من الضاللة 
،  مرهون بالتمسك بأمرين ، األول القرآن والثاني عرتته أهل بيته 
ما  هلم  يوثق  أن  املسلمني  من  يطلب  املوت  مرض  ف  جنده  فحينما 
يؤمنهم من الضاللة ، فيقول كما سرتى ف الوثائق التالية : » ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا « نعرف أنه أراد تثبيت 
وتوثيق ما كرره من قوله  » إني تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم 

بهما لن تضلوا كتاب الل وعرتتي أهل بييت « .

الصحابة  من    الل  رسول  رد  من  أن  املهمة  األخرى  والقرينة 
وامتنع بل منع من الكتابة قال : يكفي األول وال نريد الثاني ونص 
بأن  يعلم  . فكأنه   » » حسبنا كتاب الل   : املنقولة ف الصحاح  عبارته 
ما سُيكتب أمران فأراد منع الثاني فقال حسبنا األول وال حاجة لذكر 

الثاني وتوثيقه .

وإليك الوثائق . . .

مقدمة املعلم الرابع



حقائق ووثائق مغيبة154



155املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

منع البعض من توثيق مرجعية أهل البيت  عند احتضار املصطفى  كما ف 
.  رواية البخاري ف صحيحه ، وهنا نسوا الوصية الثالثة اليت أوصى بها



حقائق ووثائق مغيبة156



157املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

وهكذا روى مسلم اخلرب ف صحيحه ومل يبق من حقيقة تلك األحداث إال ما صرح به 
ابن عمر من قوله : كان آخر ما تكلم به رسول الل  : » اخلفوني ف أهل بييت « رواه 

الطرباني ف األوسط اجلزء)3( صفحة )58( .



حقائق ووثائق مغيبة158



159املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

وهذا النص من صحيح البخاري يصرح بأن اخلليفة عمر بن اخلطاب أول املانعني من 
كتابة الوصية وتعلل بقوله : عندنا كتاب الل حسبنا ، وبعد كلمته تلك ظهر النزاع اذ 

تنص الرواية : » فاختلفوا وكثر اللغط « .





وعليه منع ذكر الثقل الثاني أو ذكر أهل بيته  كعدل للقرآن 
بدأ من ذلك اجمللس ولكن استمر إىل يومنا هذا .

وملاذا يستمر ؟ ألن األمة تربت على التقديس املطلق جليل الصحابة 
وأنه الميكن أن يصدر منهم مثل هذه األخطاء الفادحة .

ـ التالية  الوثائق  ف  ستجد  كما  ـ  الصحابة  بعض  أمر  أن   مع 
النار  يدخل  الذي  البعض  هناك  بل   ، الفادحة  األخطاء  عند  يقف  مل 
عن  املنقولة  ومسلم  البخاري  الصحيحني  روايات  صرحت  كما 
صرح  لسبب    الل  رسول  منها  ينقذهم  وال    الل  رسول 
بعد  أعقابهم  على  يرتدون  أنهم  وهو   ، الروايات  تلك  ف  به 
ِإالَّ  ٌد  ُمَمَّ َوَما    تعاىل  قوله  مصداق  فكانوا   ،   املصطفى  رحيل 
َعَلى اْنَقَلْبُتْم  ُقِتَل  َأْو  َماَت  َأَفِإْين  الرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمْن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل 

 

َأْعَقاِبُكْم . . .   آل عمران آية 437 .
بل ستجد ف رواية مسلم ف صحيحه تصريح رسول الل  بأن 

هناك منافقني بني أصحابه .



حقائق ووثائق مغيبة162



163املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

صحيح من  الصحابة  بعض  قبل  من  احلق  عن  الردة  وقوع  على  يدل  ما   وإليك 
البخاري .



حقائق ووثائق مغيبة164



165املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

ف  مسلم  رواية  من    املصطفى  رحيل  بعد  الصحابة  بعض  احنراف  على  مايدل 
صحيحه .



حقائق ووثائق مغيبة166



167املعلم الرابع : متى بدأ كتمان ذكر العرتة كثقل ثاٍن ؟

مايدل على أن هناك منافقني بني أصحاب الرسول  وقوله » ف أصحابي اثناعشر 
منافقُا «





ويف الختـام

نذكر كل األحبة أن االهتداء للصراط املستقيم والدين الذي ُأنزل على 
 خامت الرسل حممد  هو اهلدف األمسى الذي جيب أن يقصده اجلميع ،
ومل نقصد إال ذلك بعرضنا هلذه الوثائق ، فمن استفاد ذلك فبها ونعمت 
وإال تبقى احملبة لكل من يشهد الشهادتني ومل نعلم مبكابرته للحق أو 

جحوده له هي أساس العالقة بني املسلمني مجيعا .
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سنن الرتمذي : حممد بن عيسى الرتمذي ، دار إحياء الرتاث العربي  ـ  9 .
بريوت ـ لبنان ، حتقيق أحد حممد شاكر .

ـ  العلمية  الكتب  دار   ، النسائي  شعيب  بن  أحد   : الكربى  السنن  10 .
بريوت ـ لبنان ، الطبعة األوىل 1991م ، حتقيق د. عبد الغفار البنداري 

وسيد كسروي حسن .
ابن  الل  هبة  القاسم  أبي   : واجلماعة  السنة  اهل  اعتقاد  اصول  شرح  11 .
احلسن الطربي الاللكائي ، حتقيق الدكتور أحد بن حدان الغامدي ، 

دار طيبة ـ الرياض ـ السعودية .
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صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل البخاري ، دار اجليل ـ بريوت ـ  12 .
لبنان ، الطبعة السلطانية 1313هـ .

. 13 صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج النيسابوري ، دار إحياء الرتاث العربيـ 
بريوت ـ لبنان 1999م .

أمني  عبداملعطي  حتقيق   ، العقيلي  عمرو  بن  حممد   : الكبري  الضعفاء  14 .
قلعجي ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ، الطبعة الثانية 1998 .

طبقات احملدثيت بأصبهان : أبي حممد عبدالل بن جعفر بن حّيان ، حتقيق  15 .
الكتب  دار   ، حسن  كسروي  سيد  و  البندراني  سليمان  د.عبدالغفار 

العلمية ـ بريوت ـ لبنان .
فضائل الصحابة : أحد بن حنبل ، دار ابن اجلوزي ـ الدمام ـ السعودية  16 .

1999م ، حتقيق وصي الل .
الفقيه واملتفقه : اخلطيب البغدادي ، حتقيق عادل بن يوسف العزاوي ،  17 .

دار ابن اجلوزي ، الدمام ـ السعودية .
الكامل ف ضعفاء الرجال : عبدالل بن عدي اجلرجاني ، حتقيق الشيخ  18 .
 عادل عبد املوجود والشيخ علي معوض ، دار الكتب العلميةـ  بريوتـ 

لبنان ، الطبعة األوىل 1997 .
الوطن دار   ، اآلجري  احلسني  بن  حممد  بكر  أبي   : الشريعة  . 19 كتاب 

للنشر .
. 20 الآللئ املصنوعة : جالل الدين السيوطي ، دار الكتب العلميةـ  بريوتـ 

لبنان 1996 .
. 21 جممع الزوائد : علي بن أبي بكر اهليثمي ، دار الكتب العلميةـ  بريوتـ 

لبنان 1998م ، أوفست على طبعة مكتبة القدس بالقاهرة .
املستدرك على الصحيحني : حممد بن عبد الل احلاكم النيسابوري ، دار  22 .

الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان 1990م ، حتقيق مصطفى عطا .
املستدرك على الصحيحني : حممد بن عبد الل احلاكم النيسابوري ، دار  23 .

الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان 1990م ، حتقيق مصطفى عطا .
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م ،  مسند احد : أحد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان 1999. 24
حتقيق شعيب األرنؤوط .

املطالب العالية : ابن حجر العسقالني ، حتقيق أبي بالل وأبي متيم ،  25 .
دار الوطن ـ الرياض ـ السعودية ، الطبعة األوىل 1997 .

املعجم الكبري : سليمان بن أحد الطرباني ، دار إحياء الرتاث العربي ،  26 .
الطبعة الثانية ، حتقيق حدي السلفي .

. 27 املوطأ : مالك بن أنس ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، دارالكتب العلميةـ 
بريوت ـ لبنان .

. 28 ميزان االعتدال : مشس الدين أحد بن حممد الذهيب ، دار الفكرـ  بريوتـ 
لبنان ، حتقيق علي حممد البجاوي .
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