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    سيدوا عثمان به عفان افتراءات عه                                             

 : افتراءات وشبهات * 
 ..٠َٛ أدذ ، ٌُٚ ٠ذعش ث١ؼخ اٌشظٛاْ  ثذس ، ٚفشّ  ػثّبْ غبة ػٓ: االفتراء   

 .."ْ ٌه أجش سجً شٙذ ثذسا ٚعّٙٗ إ" .. ، ٚلٛي إٌجٟ ٌٗ " سل١خ"ثأِش ِٓ إٌجٟ ٌزّش٠ط صٚجزٗ اٌغ١ذح  ←غبة ػٓ ثذس .  ←الرد   

 فمذ ػفب هللا ػٕٗ ←٠َٛ أدذ  فشّ  .             

َ َغفُ  إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمنُكْم يَْوَم اْلتَقَى  "                    ُ َعْنُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ ِِيم  اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا ۖ َوَلقَْد َعفَا َّللاَّ ََ   ٌ  (511 :)آل عمٌان"  و
 شا ثّىخ ِٓ ػثّبْ ألسعٍٗ ، ٚوبٔذ اٌج١ؼخألْ إٌجٟ وبْ لذ أسعٍٗ ٌمش٠ش ، ٌٚٛ وبْ أدذ ِٓ اٌصذبثخ أػض ٔف ←ٌُ ٠ذعش ث١ؼخ اٌشظٛاْ  .              

 .." زٖ ٠ذ ػثّبْ ٚ٘"٠ذٖ لبئال إٌجٟ  ٌزا ٚظغ.. ثؼذ ر٘بثٗ ٌّىخ                 

 ٗ ِٓ ثٕٟ أ١ِخ ٚال٠خ األِصبس ث١ٓ ألبسثّغُ ػثّبْ وبْ ٠ُم   :االفتراء 

 :ثىش ٚػّش اٌىث١ش ِٓ ثٕٟ أ١ِخ ٌّب وبْ ٌُٙ ِٓ ششف ِٚىبٔخ ث١ٓ إٌبط  اعزؼًّ إٌجٟ ِٚٓ ثؼذٖ أثٛ -    ←الرد 

 ػٍٝ ِىخ ػٕذ خشٚجٗ ٌغضٚح د١ٕٓ     " ١خ١ذ ثٓ أثٟ اٌؼبص ثٓ أِػزّبة ثٓ أُع  : . " اعزؼًّ إٌجٟ   *            

     ػٍٝ صذلبد صٕؼبء " خبٌذ ثٓ عؼ١ذ ثٓ أثٟ اٌؼبص ثٓ أ١ِخ . "         ػٍٝ ٔجشاْ  "ثٓ دشة ثٓ أ١ِخ  أثب ُعف١بْ. "                                       

 ػٍٝ صذلبد خ١جشٚر١ّبء   " ص ثٓ أ١ِخ ػثّبْ ثٓ عؼ١ذ ثٓ أثٟ اٌؼب. "                                   

 إٌٝ اٌجذش٠ٓػٍٝ ثؼط اٌغشا٠ب " إثبْ ثٓ عؼ١ذ ثٓ أثٟ اٌؼبص ثٓ أ١ِخ. "                                   

 ػٍٝ اٌشبَ" ١بْ ثٓ دشة ثٓ أ١ِخ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف" ّش اعزؼًّ ػ *            

 ِب ١ٌّٚزٗ ألٔٗ أخٟ ، "..  ← "ا١ٌٌٛذ ثٓ ُػمجخ" ٖ ػّش ػٍٝ اٌشبَ ، ٚاّل  ← "ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ": ػثّبْ ػٍٝ األِصبس ِٓ ألبسثٗ  اعزؼًّ ع١ذٔب -        

 ..اٌّغ١ٍّٓ ػذي ِٓ وجبس األئّخ ػٕذ اٌصذبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٚفمٙبء  وبْ سجً ← "ِشٚاْ ثٓ اٌذىُ"، " إٌجٟ  ػّخ" أَ دى١ُ اٌج١عبء"ألٔٗ اثٓ  ثً           

 ٠غٛق  ال ٌّٚب.. ثٕٟ ٘بشُ ػٍٝ عبئش لش٠ش  وّب اصطفٝ إٌجٟ لش٠شب ػٍٝ عبئش إٌبط ، ٚاصطفٝ اصطفٝ ع١ذٔب ػثّبْ ألبسثٗ ِٓ ثٕٟ أ١ِخ -        

 ! .. ِٓ أعبفً إٌبط داِٛا ِٓ اٌغبثم١ٓ ِٓ أصذبة إٌجٟ ؟ ٌٚىٕٙب اٌغ١شح ٚاٌذمذ ٚاأللشثْٛ أٌٚٝ ثبٌّؼشٚف ِب داِٛا أ٘ال ٌزٌه ِٚب إ١ٌُٙ اٌخ١ش         

 !!٠صٍخ ٌٍٛال٠خ  أِٛس اٌّغ١ٍّٓ ِٓ الٝ ػثّبْ ٌّٚ  :االفتراء 

 : ٠مذح ف١ٗ  ٚ٘زا ال.. اجزٙذ ع١ذٔب ػثّبْ فٟ ر١ٌٛخ األصٍخ ، فُّٕٙ ِٓ وبْ ٠صٍخ ُِٕٚٙ ِٓ خ١ّت ظٕٗ  ←الرد 

 (دذ شبسة اٌخّش)جٍذح  04فجٍذٖ  ←إ١ٌٗ ثبٌشٙٛد  ٟءظٙش ػ١ٍٗ ُششة اٌخّش ٚ٘ٛ ٠ُصٍٟ ثبٌٕبط ، ٚج( ٖ ِٓ أِٗأخٛ) "ا١ٌٌٛذ ثٓ ػمجخ ".             

 عالَ ٘ذس إٌجٟ دِٗ ، فمذ ربة ٚػبد ٌإلٚأأ٠بَ إٌجٟ عالَ وبْ لذ اسرذ ػٓ اإلاعزؼٍّٗ ػٍٝ ِصش ٚ" شحثٓ عؼذ ثٓ أثٟ ع  ػجذ هللا . "             

ص  )، ِٚبد ث١ٓ اٌزغ١ٍّز١ٓ  عالِٗإٚدُغٓ  ٚلجً إٌجٟ رٛثزٗ                ( !!١ٍبُِ

 خشج أً٘ اٌىٛفخ٠ذي ػٍٝ رٔت أرٔجٗ ، فمذ  ىٛفخ الخشاج أً٘ اٌإ ←ٌّب اعزؼٍّٗ ػٍٝ اٌىٛفخ أخشجٗ أٍ٘ٙب " عؼ١ذ ثٓ أثٟ اٌؼبص"  .            
ّّ "، ٚ" عؼذ ثٓ أثٟ ٚلبص"ػٍٝ           غ١شح ثٓ ُشؼجخ"، ٚ" بس ثٓ ٠بعشػ ُّ ّٟ ، اٌٍُٙ ٌجّظ ػ١ٍُٙإاٌٍُٙ "  ِّب دػب ع١ذٔب ػّش ٌٍذػبء ػ١ٍُٙ "اٌ  ،  "ُٔٙ لذ ٌجّغٛا ػٍ

 غمطخبٌزٔٛة ١ٌغذ ِ، فلبِخ دذ إف١ٗ رشن اعز١فبء دك أٚ  ػثّبْ لذ سظٟ ثبٌزٔت غبٌّب ٌُ ٠ىْٓ وبْ لذ أرٔت رٔجب ف١ٍظ ِؼٕبٖ أْ ع١ذٔب إٚ         
 !! ..  ٌٍؼذاٌخ غبٌّب ٚلؼذ ِؼٙب اٌزٛثخ         

 اٌّغ١ٍّٓٚ٘ت ػثّبْ ألصذلبئٗ وث١شا ِٓ أساظٟ ث١ذ اٌّبي فأرٍف ثزٌه دمٛق  :االفتراء 

 ..ٌُ ٠ُؼشف ػٓ ع١ذٔب ػثّبْ أٔٗ أ٘ذٜ فٟ د١برٗ ألدذ أسظب ِضسٚػخ أٚ ِؼّٛسح .  ←الرد 

 إلد١بئٙب.. (ِبٌه ٌٙب ٚال ٔفغ ثٙب ألدذ  أٚ عىبْ أٚ صسع ٚال خب١ٌخ ِٓ ػّبسح) = صذلبئٗ وث١شا ِٓ األسض اٌّٛاد ع١ذٔب ػثّبْ أل( ٚ٘ت)ألطغ .               

شّشع ػٓ إٌجٟ ٚصذجٚ.. ٚرؼ١ّش٘ب                  ُِ ِ  "، ( اٌجخبسٞ)" كّ ِٓ أػّش أسظب ١ٌغذ ألدذ فٙٛ أد  " : ٗإد١بء األسض اٌّٛاد   (اٌزشِزٞ)" خ فٟٙ ٌٗز  ١ْ ِٓ أد١ب أسظب 

ّّ ألطغ ع١ذٔب ػثّبْ اٌضث١ش ، ٚخجّبة ثٓ األس   .                ا ِٕٗ اٌخطأ لذ أخطئٛا أ٠عب ؟؟ فإْ وبْ لذ أخطأ فًٙ ِٓ لجٍٛ.. ثٓ ٠بعش  بسّد ، ٚػ

 ا أْ ٠غزّش فٟ ٚال٠زٗ ػىظ ِب وزت إ١ٌٗ جٙشافىبرجٗ عش  .. ٙب ظٍُّ ِٕٗ أٍُ٘ ِصش دزٝ ر  " ػجذ هللا ثٓ عؼذ ثٓ أثٟ عشح" ٌّٚٝ ػثّبْ  :االفتراء 

ٍثّ  لصخ)                       ُّ                                              (اٌفزٕخ ؟ ُٟ فاٌغالَ اٌ

 ٌٟ ع١ذٔب ٓ اٌّمشث١ٓ إ، ٚوبْ ِ" ِشٚاْ ثٓ اٌذىُ"ٚسفعٗ غٍت ثٛاس اٌفزٕخ رغ١ٍُّٙ .. ألغُ ع١ذٔب ػثّبْ أٔٗ ٌُ ٠ُىبرت ٚاٌٟ ِصش عشا  ←الرد  

ٍ"ٚاٌزٞ ل١ً أٔٗ وزت اٌشعبٌخ ثذْٚ ػٍُ ع١ذٔب ػثّبْ ٚأسعٍٙب ِغ ١ٌمزٍٖٛ ،  ػثّبْ ،            ُّ  دزٝ ٌٛ  ِٓ ثبة فؼً اٌٛاجت ، ألٔٗ وبْ" ..  ُثّ اٌغالَ اٌ
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    ..!!٠ٛجت اٌمزً  ٠جٛص لزٍٗ ألْ ِجشد اٌزض٠ٚش ال صذخ رٍه اٌٛالؼخ ، فال ذثجز              

                                                                             

 راْ اٌثبٟٔ  ٠َٛ اٌجّؼخ ، ٚ٘ٛ ثذػخ ٌُ ٠فؼٍٙب إٌجٟ ػثّبْ صاد األ: االفتراء 

 "فبء اٌشاشذ٠ٓ ِٓ ثؼذٞ ، ُػعٛا ػ١ٍٙب ثبٌٕٛاجز ٍ  زٟ ُٚعٕخ اٌخُ ّٕ فؼ١ٍىُ ثغُ " .. لبي إٌجٟ .  ←الرد 

 ٌزٕج١ٗ إٌبط ػٓ لشة صالح اٌجّؼخ ثؼذ أْ ارغؼذ سلؼخ اٌّذ٠ٕخ ، فبجزٙذ فٟ ٘زا ٚٚافمٗ راْ اٌثبٟٔ ٠َٛ اٌجّؼخصاد ع١ذٔب ػثّبْ األ.              

 .. اٌصذبثخ فٟ د١برٗ ِٚٓ ثؼذٖ              

 !!٠ُؼبة ف١ٙب ع١ذٔب ػثّبْ  الثؼط اٌصذبثخ لذ أٔىش رٌه ، فزٌه ِٓ ِغبئً االجزٙبد اٌزٟ ْ وبْ إ.              

ُ اٌّغٍّْٛ وٍُٙ ِٓ ثؼذُ٘.                ، ِٓ اٌؼجت أْ اٌش١ؼخ أٔىشٚا ِب فؼً ع١ذٔب ػثّبْ ثّشٙذ ِٓ اٌّٙبجش٠ٓ ٚاألٔصبس ، اٌز٠ٓ ٌُ ٠ُٕىشٖٚ ، ٚرجِؼٙ 

 !! ..ال فٟ ػٙذ أدذ ثؼذٖ ١ٚشٖ ، ِب ٌُ ٠ُؼشف فٟ ػٙذ إٌجٟ ٚغ" دٟ ػٍٝ خ١ش اٌؼًّ " ..راْ ُٚ٘ لذ صادٚا فٟ األ              

 

 ػثّبْ لبَ ثذشق ِصبدف اٌصذبثخ :االفتراء 

 لبَ ع١ذٔب ػثّبْ ثذشق اٌّصبدف ٌٍمعبء ػٍٝ فزٕخ اخزالف اٌّغ١ٍّٓ فٟ لشاءح اٌمشآْ ثّٛافمخ اٌصذبثخ.  ←الرد 

 ..لبَ ثذشق اٌّصبدف اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب االخزالف ، ٚأثمٝ ٌُٙ اٌّزفك ػ١ٍٗ وّب ثجذ فٟ اٌؼشظخ األخ١شح .              

ّّ :  ِٓ ع١ذٔب ػثّبْ " ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد "غعت  :ٍِذٛظخ )        ّّ ب دشلٛا ِصذفٗ ٌ  ِٓ اخزبسُ٘ ٌجّغ اٌمشآْ ، ب رخطبٖ ع١ذٔب ػثّبْ ٌُٚ ٠خزبسٖ فٟ، ٌٚ

 فىزت إ١ٌٗ ػثّبْ ٠ذػٖٛ ٌّب أجّغ ػ١ٍٗ اٌصذبثخ ِٓ ِصٍذخ   .. ٠ذشلٛ٘ب  ، ٚأِش أصذبثٗ أْ ٠ُخفٛا ِصبدفُٙ ٚال" ص٠ذ ثٓ ثبثذ"ٚلبي أٔٗ أعٍُ لجً        

 (سظٝ هللا ػُٕٙ أجّؼ١ٓ .. فأغبع  ٚػذَ االخزالف ِؼُٙ       

 

ّ  ػثّبْ صاد  :االفتراء   !!ٝ ٌٕفغٗ اٌِذ

ّ  .  ←الرد   ٚخ١ً اٌجٙبد ثً اٌصذلخ، خبصخ ثشػٟ ثٙبئُ ٚإِٕغ اٌشػٟ فٟ أسض ِخصٛصخ ٠ذذد٘ب اإلِبَ = ٝ اٌِذ

ّ   ٘زا اػزشاض ػٍٝ أِش ِششٚع فٟ اإلعالَ.               ّّ ، فمذ وبْ إٌجٟ أٚي ِٓ د  ثبٌّذ٠ٕخ ، ٚاعزّش فٟ ػٙذ " إٌم١غ"ٝ ٝ اٌِذّٝ ثّىبْ ٠ُغ

 أثٟ ثىش ٚػّش              

 ".. !!ّٔب صدُد فٟ اٌِذّٝ ٌّب صادد إثً اٌصذلخ ٚخ١ً اٌجٙبد إ.. " سد ع١ذٔب ػثّبْ ثٕفغٗ ػٍٝ ٘زا االػزشاض .              

 

ُِ "ثؼذ لزٍٗ  " ج١ذ هللا ثٓ ػّشػُ "ػثّبْ ظ١ّغ دذٚد هللا د١ٓ ٌُ ٠مزً  :االفتراء  ُٙش  ثأسا ٌّمزً أث١ٗ ، ٚرشوٗ ٠ٍذك ثّؼب٠ٚخ فٟ اٌشبَ (فبسعٟ ٌِٝٛ)"ضاْاٌ

 ظطشاةِٓ االاٌىث١ش  فٟ عٕذ٘ب ِٚزٕٙبِب جبء ف١ٗ ِٓ أدبد٠ث ٚ ثجذ ثغٕذ صذ١خٌٍٙشِضاْ ٚغ١شٖ ثأسا ألث١ٗ ٌُ ٠" ػج١ذ هللا ثٓ ػّش"لزً .  ←الرد 

ّٟ  شبٚس ع١ذٔب ػثّبْ اٌصذبثخ فٟ ِمزً اٌٙشِضاْ.                "اٌغٍطبْ ٌٟٚ ِٓ الٌٟٚ ٌٗ" دَ اٌمز١ً ٚفمب ٌمبػذح  ألٔٗ ٌٚ

 ..خ ٠ّ فمجًِ ػثّبْ ٚدفغ اٌذِ " ثىبفش ٠ُمزً ِغٍُ ال" خ ٚػذَ جٛاص اٌمصبص ألٔٗ ٠  أشبس ػ١ٍٗ اٌصذبثخ ثذفغ اٌذِ .              

 ..!!(أٚ ٠مجٍْٛ د٠زٗ ٗ ٠طٍجْٛ دِ( أ١ٌٚبء)ْ ع١ذٔب ػثّبْ دفغ د٠زٗ ألً٘ ػّش ٌزغذ٠ذ د٠ٛٔٗ د١ث ٌُ ثىٓ ٌٍٙشِضاْ أً٘ ٠ُمبي أ)                 

 

 :لبي ف١ٗ   اٌشبَ ِغ أْ إٌجِٟؼب٠ٚخ ٚاٌٟ الخزالفٗ ِغ ( ث١ٓ ِىخ ٚاٌّذ٠ٕخ)إٌٝ اٌّشث ز ح " ّٞ اٌِغفبس رّس   أثب" ػثّبْ ٔفٝ  :الفتراء ا

 (أدّذ) "ِٓ أثٟ رس  ٌٙجخ أصذق ِٓ سجً (األسض)جشاء ذ اٌغ  ٚال ألٍّ  (اٌغّبء)  عشاءذ اٌخ  أظٍّ  ِب "                 

  ػٓ دبجزٗ ٚدبجخ ِٓ ٠ؼٛي فٙٛ وٕض ٠ُىٜٛ ثٗ فٟ ذ ٚاجت ،  ٚأْ أٞ ِغٍُ ٌذ٠ٗ فبئطسجال صا٘ذا ، ٚوبْ ِٓ سأ٠ٗ أْ اٌُض٘ وبْ أثٛ رّس  .  ←الرد 

ًِ  ٚال ٚاٌفعخ   ضْٚ اٌز٘ت  ٚاٌز٠ٓ ٠ىِٕ ..  " ِذزجب ثمٌٛٗ رؼبٌٝإٌبس               اٌصذبثخ ، جّٙٛس ٚلذ وبْ.. ( 40اٌزٛثخ " )أ١ٌُ  ُ ثؼزاة  ُ٘ هللا فجّششْ  ٠ُٕفمٛٔٙب فٟ عج١

ّْ ٠  "   ثّب ف١ُٙ ِؼب٠ٚخ ، ٠شْٚ أْ ا٠٢خ ٔضٌذ فٟ أً٘ اٌىزبة                  ْٚ ػٓ جبْ ١ٌ أوٍْٛ أِٛاي  إٌبط ثبٌجبغً ٠ُٚصذُ ْ٘ بس ٚاٌش  ج  وث١شا ِٓ األدْ  أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا إ

ًِ ع                      ثبثب ػ١ٍٗ ٚلذ وبْ .. ٠ُش٠ذ أْ ٠ٛجت ػٍٝ إٌبط ِب ٌُ ٠ٛججٗ هللا ػ١ٍُٙ   أثب رّس   ٚأْ .. "ٚاٌز٠ٓ ٠ىِٕضْٚ  هللاِ  ج١ ُِ جزٙذا فٟ سأ٠ٗ  ُِ  !! .. 

ٚ  ِٓ ٚال ٠ُزفمٛٔٙ خ  عّ ٚاٌمِ  ٠ىٕضْٚ اٌز٘ت  ثّشش اٌز٠ٓ "  لبئالثبٌشبَ إٌبط  خشٚج أثٟ رس ػٍٝ ِغزغ١ثب ِؼب٠ٚخ إٌٝ ػثّبْ ٠شعً.                ٔبس ب فٟ عج١ً هللا ثّىب

ُُٙٛسُ٘  رُىٜٛ                 ُُٙ ُٚجُٕٛثُُٙ ُٚظ ُ٘  !"  ؟..ػججُذ ٌّٓ ال ٠جذ اٌمٛد  فٟ ث١زٗ ، و١ف ال ٠خشُج ػٍٝ إٌبِط شب٘شا ع١فٗ "   ، .. " ثٙب ِججب

ذّشظب اٌفمشاء ػٍٝ األغ١ٕبء                   ُِ!!.. 

 ِٓ اٌشبَ ١ٌأر١ٗ فٟ اٌّذ٠ٕخ ، ٚػشض ػ١ٍٗ اٌجمبء ِؼٗ فٟ اٌّذ٠ٕخ ٌىٕٗ فّعً اٌز٘بة إٌٝ اٌّشثزح  اعزذػٝ ع١ذٔب ػثّبْ أثب رّس  .              

                                                                                             .. ٚظً ثٙب دزٝ ٚفبرٗ             

                                                                      


