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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم رى  وبمرامم   

ومقترحات إلحياء الخطاب والمعارف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم والتعريف بمهما ممن 

خالل حراك مموسمممي تمنما عمنمواوس  الممموسمم الم ماطمممي  

إلمى  -وبالتعاوو مع من يممنمن المتمعماوو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة ممن ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما ور  فممي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلوري

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

     69249014462/  . منمد حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا رس  69291161416الناج قاسم شانيس 

   69244412114/ ا ستاذ أبو أحمد الننانيس   69261611911الناج أبو رقيةس 
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 مدخل فاطمي:

مممن شممهممر ربمميممع ا خممرإ وثممانممي أيممام  أسمم ممو   42فممي المميمموم الممم 

الهجوم على  ار ال تول  أختار  برنام  هالل فماطممميمة أسمتمرالميما  

الذي هو نشاط طموح في الرفد المعرفي للقميميمة الم ماطممميمة 

والمناس ات التي تمتمخململمهما الم متمرة المتمي يمتمم إحميماء  الممموسمم 

ال اطمي  بشنب سنوي خاللهاإ ضمن إصداره لم سلسلة  تنمتموي 

على  أبناث معرفية  تختزل الرىية حول كب مناس ة من مناس ات 

تلك النق ة المزممنميمة بمنميم  يمخمتملمر المطمريمل عملمى المقمار  فمي 

معرفة أسماسميمات مما يمنم متمي ممعمرفمتمذإ أو يمقمدم همذا السمجمب 

حلقات التي ابتدأنا من يموم أمم   4الوثائقي ضمن مجموعة الم 

 بنشرها..

 آملين للجميع االنت ا  من تلك ا وراق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 المدونة:

وهي مدونة وثائقية لتناول موضوعات تاريخية لها صلتها بماالعمتمقما  تملصمب المهمويمةإ وهمذا 

 هو رابط الموقعس

httpsس//kashf4l0akeka.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 صاحب المدونة:

 فنما  اء في تعريف صاح ها لن سذس

 من أنا

 بسم اللذ الرحمن الرحيم

 واللالة والسالم على اشرف الخلل ا معين ن ينا منمد صلى اللذ عليذ والذ الطاهرين

 اما بعدس

كشمف المنممقميمقمة بمالموثمائممل ”  وهممذه ممدونمتمي   HAIDAR AYAD KH اخموتمي فمي الملمذ إ انما 

قما بانشاءها وهي االو قيد التطوير من ا ب كشف النقائل المخم ميمة عملمى كم ميمر    ” االنيقة

من الناس في هذا علر الظملمم والم متمن إ 

 ….و فع الش هات وغير ذلك

ولمممممعممرفممة الممنممقمميممقممة مممن ثممم اتمم مماعممهمما 

واالبتعا  عن ما يجلب غيب المرب سم منمانمذ 

 وتعالى .

علما او همذه المممدونمة همي لمي وحمدي 

 وال تنتمي الى اي  هة او فئة.

 …واتمنى او تنال اعجابنم 

ونسممللممنممم الممدعمماء ومممن المملممذ المممممسممتممعمماو 

 على كب شيء.
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   31سلسلة قطاف مناس ات الموسم ال اطمي  

 

 

 

 

 

الهجوم على دار فاطمة 

 الزهراء عليها السالم

 بالوثائق والمستندات

 

 

 

 

 

 أوراق مختارة من موقع

 كشف الحقيقة بالوثائق األنيقة
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قال الن ي  ص  لألمام علي     س من كنا مواله فمعملمي ممواله إ الملمهمم وال ممن  

.  مسند احمد إ المممسمتمدرك  وااله وعا  من عا اه وانلر من نلره واخذل من خذلذ

 على اللنينين إ سلسلة االحا ي  اللنينة لالل اني 

اللهم فل علنا ممن أت عنا ن يك وناصرنا ا ممام عملمي     وال تمجمعملمنما ممممن خمذلمذ 

 …!وتولى أعداءه 

بعدما  اء أمر اللذ بلعالو والية ا مام علي     في النتاب كآية المواليمة والمتملكميمد 

… بآية التدير وغيرهم إ والسنة الن وية التي صرحا بواليتذ وممنمهما حمديم  المتمديمر

حتى هنئوه بالوالية وقال عمر س بخ بخ يا أبا النسن لقد أص نا موالي ومولى كب 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن وممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.

ويقول ا مام التزالي في كتابذ  سر العالمين   معلقا على تهنمئمة عمممر س فمهمذا 

 المريماسمة وحمممب عمممو  
 
تسليم ورضى وتننيم إ ثم بمعمد همذا غملمب المهمو  لمنمب

الخالفة وعقو  ال نو  وخم مقماو المهمو  فمي قمعمقمعمة المرايمات واشمتم ماك ا  حمام 
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 ولهذا قال ا مام علي     في خطم متمذ المطمويملمة المتمي وممنمهما قمال االممام     س

وأنذ ليعلم أو منلي منها ممنمب  -ابو بنر  –أما واللذ لقد تقملها أبن ابي قنافة 

القطب من الرحى إ ينندر عني السيب إ وال يرقى إلي الطير إ فسدلا  ونها ثوبما إ 

وطويا عنها كشنا إ وط قا أو أرتئي بين أو أصول بيد  ذاء إ أو أص ر على طخية 

عمياء إ يهرم فيها الن ير إ ويشيب فيها اللتير إ و يندح فيها م من حتى يلقمى 

ربذ إ فرأيا أو الل ر على هاتا أشجى إ فل رت وفي المعميمن قمذ  إ وفمي المنململ 

.  أخر ها امام اهب السنمة ابمو بمنمر بمن ممر ويمذ فمي  الخ… شجى إ أر  تراثي نه ا 

المناقب بسنده إ وذكرها المعتزلي ابن ابي النديد في شرح نه  ال الغمة إ و عملمب 

 الشرائع لللدوق 

!… نعم  نهم  خلوا ا سالم طمعا وح ا للرئاسة إ فناو الدين لعل على ألسنتهم 

 …لنن ا مام علي     ص ر لوصية الن ي  ص  لذ كما سيلتي وح اظا على االسالم 

أما قيية مناولة اغتيال االمام علي     من ق ب الشيخين فلم يمقم مب عملممماءهمم 

فلخرج ابن عساكر الشمافمعمي …  ولنن النقيقة البد او تظهر ولو بعد حين… روايتها 

وأبو بنر الخالل أنذ عندما عمرضموا همذا المخم مر المذي  ماء بسمنمدهمم عمن عمقميمب عمن 

الزهري أو أبا بنر أمر خالدا في علي     إ فلم يق ب أبو عم مد الملمذ وهمو أحمممد بمن 

 حن ب بنتابة هذه ا حا ي   و النقيقة مرة لتولي الظالمين !
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 وهذا رابط الل نة من كتاب الخالل س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهنا من كتاب تاريخ ابن عساكر س 
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وذكمر ا ممام … و اء الخ ر بسند آخر ذكره ع ا  بن يعقوب في ا نساب للسمعاني 

 وهو على الرابط التالي س … السمعاني معناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسند ال اني للخ ر  اء عن  ع ا  بن يعقوب  و هو شيعي لمنمنمذ ثمقمة و كماو همو 

شيخ ال خاري والترمذي وابن ما ة واحمد بن حن ب وابن خزيمة وغيرهم وقد رووا 

قال فيذ ا مام ابن حجر العسقالني س رافيي مشهور إال أنذ كماو صمدوقما إ …  عنذ 

وثقة أبو حاتم إ وقال الناكم س كاو ابن خزيمة إذا حدث عنذ يقول س حدثنا ال قة في 

الخ .  مقدمة فتح ال اري الو حجر إ وقمال … روايتذ المتهم في رأيذ ع ا  بن يعقوب

فيذ الدارقطني س شيعي صدوق . ومدحذ ابو بنر بن ابي شي ة كذلك . لمنمن طمعمن 

فيذ ابن ح او بس ب تشيعذ فر  عملميمذ ابمن حمجمر المعمسمقمالنمي فمي كمتمابمذ  تمقمريمب 

 التهذيب  وذكر أنها م التة من ابن ح او فيذ.

وقد  اء هذا الخ ر بعدة اسانيد عند الشيعة كذلك عمن اهمب الم ميما      و عملممماء 

 …!الشيعة ال يخ وو النقائل او يزوروو ويدلسوو على عوامهم 

والخ ر كما  اء في الندي  اللنيح عن االممام اللما ق     ومملمخملمذ أنمذ بمعمد أو 

فيح االمام علي     ابو بنر وعمر وأت اعهم بس ب ظلمهم وسرقمتمهمم لملمخمالفمة 

قام االممام عملمي …  بعد اعالو الن ي  ص  لها وكذلك حل فدك ل اطمة الزهراء    

فلرا  الشيخين التخلص من ا مام علي     إ لذلك …     يخطب ويجلب الناس لنلرتذ

 وكانا الخطة في اللالة … اقترح عمر على ابو بنر او يرسب خالد بن الوليد لقتلذ 
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بعد او ينتهي ابو بنر من اللالة وخطتهم سمعتها أسمماء بمنما عممميم  واخم مرت 

بذلك االمام علي     فقال س او اللذ عز و ب ينول بينهم وبين ما يريدوو إو شماء 

 …اللذ 

و في آخر اللنظات من اللالة ر ع ابو بنر عن كالمذ حي  قال بدل تسلميمممذ ا خميمر 

إ ”  يا خالد ال ت عب ما أممرتمك السمالم عملميمنمم ورحمممة الملمذ وبمركماتمذ”  في اللالة س 

ف عدها قام االمام علي     لخالد وسللذ فلعترف انذ ارا  ضرب عنمل االممام عملمي 

 –   إ فاخذ بمجامع ثوب خالد ثم ضرب بذ النائط وقال االمام لعمر س يا بمن صمهماك 

واللذ لوال عهد من رسول اللذ وكتاب من اللذ س مل لمعملممما أيمنما أضمعمف  -اي عمر

  ندا وأقب عد ا .  علب الشرائع لللدوق إ ت سير القمي 

 

 الهجوم على دار الزهراء )ع( وأحراقه 

بمتمنمقميمل ا لم مانمي  فمي   –أخرج ا مام النافظ أبن أبي عاصم صاحب كتاب  السمنمة 

تنقيل س أبمي يماسمممر خمالمد بمن   –ط س  ار المنار  -كتابذ ا خر  المذكر والتذكير والذكر

 قاسم  فقال س

حدثنا أبو بنر بن أبي شي ة نا منمد بن بشر ثنا ع يد اللذ ابن عمر عن  يد بمن أسملمم 

عن أبيذ قال س بلغ عمر بن الخطاب أو ناسا يمجمتمممعموو فمي بميما فماطمممة إ فملتماهما 

فقال س يا بنا رسول اللذ  ص  ما كاو أحد من الناس أحب إليمنما ممن أبميمك إ وال بمعمد 

أبيك أحب إلينا منك إ فقد بلتني أو ه الء الن ر يجتمعوو عندك إ وأيممم الملمذ لمئمن 

 !  حمممممممممممرقمممممممممممن عممممممممممملممممممممممميمممممممممممهمممممممممممم الممممممممممم ممممممممممميممممممممممما بممممممممممملمممممممممممتمممممممممممنمممممممممممي ذلمممممممممممك

 ! فممهنممذ فمماعممب ذلممك فمملممممما  مماىوا فمماطمممممة قممالمما س إو ابممن الممخممطمماب قممال كممذا وكممذا

 أهم فت رقوا حين بويع  بي بنر رضي اللذ عنذ.
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أقول س أسنا ه قوي إعلى شرط ال خاري ومسلم . ولني ال ي قى شك فمي صمنمة 

واليك م ال هذا رابط ر مال … السند إ فه الء الر ال تجدونهم في ال خاري ومسلم 

 السند من صنيح مسلم س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهذا رابط تنملة الر ال من صنيح ال خاري س 
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والرواية صنينة السند كما قال المنقل للنتاب إ وقد أعترف بلمنمة السمنمد الشميمخ 

 حسن بن فرحاو المالني في كتابذ هذا س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولألسف بعض علماء أهب السنة لي  لديهم أمانة علمية إ لذلمك قمامموا بمتمنمريمف 

الرواية إ ف دل التهديد با حراق حرفوا  ملة عمر الى   فعلن و فمعملمن إ وحمرفموا 

! ملة أنهم ت رقوا  حين بويع  بي بنر  الى  فلم ير عوا حتى بايعوا  بى بمنمر  

 فلنظر كتاب االستيعاب البن ع د ال ر س … 
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فالجملة في كتاب االمام ابن عاصم أنهم ت رقوا  حين بويع  بي بنر  تلرح أنهم 

لم ي ايعوا ابا بنر إ وهذا هو الذي  اء في ال خاري عن عائشة كما سلوضمح الحمقما 

مع أو الطاهرة المعلومة فاطمة الزهراء     كالمهما واضمح ممن أو …او شاء اللذ 

 عمر ليميي لقسمذ الذي أقسمذ وحلف عليذ وهو ا حراق للدار !

وهذا أسلم العدوي مولى عمر قال فيذ ا مام ابن ع د ال ر و يعقموب بمن شميم مة 

وقمال ا ممام أبمو  رعمة س همو أرو  !… بلنذ س كاو ثقة وهو من  ملمة مموالمي عمممر 

 الناس لسيرة عمر مع علمذ بعمر وعمر سيده كناه س أبا خالد .

وفي كتاب   اللنابة    بي نعيم من حدي  ع د المنعم بن بشير عن عم مد المرحمممن 

 بن  يد بن أسلم عن أبيذ عن  ده س أنذ سافر مع الن ي   ص   س رتين .

وذكره ال رقي في   رواة الموطل   في س فلب من أ رك الن ي   ص   ولم ي  ا لمذ 

 عنذ رواية .

وقال أبو أحمد العسنري س ولد على عهد المنم مي   ص   ولمم يمره إ ولمم يمرو عمنمذ 

  4شيئا .  إكمال تهذيب النمال لمتلطاي ج

وقال العيني س أ رك أيام الن ي صلى اللذ عليذ وسلم ولمنمن لمم يمذكمره أحمد فمي 

 اللمممنمممابمممة . عمممممممدة المممقممماري  وبمممنمممنممموه قمممال أبمممن ا ثممميمممر فمممي أسمممد المممتمممابمممة .

  سممنممة .  طمم ممقممات الممنمم مما  992  ولممذ  46وقممال السمميمموطممي س أ رك ومممات سممنممة  

 للسيوطي 

وقال ال خاري في تلريخذ الن ير إ وأبو حاتم الرا ي في  الجرح والتعديب  بلو أسلم 

 مولى عمر كاو من س ي اليمن . أهم

متنا على يد أمير الم منين علي     في عمهمد المنم مي  ص  
ُ
والمعلوم أو اليمن ف

وأو ا مام علي     أخذ  ميع التنائم الى المنم مي  ص  إ فمنميمف يمنموو همو أ رك 

 الن ي  ص  ولم يراه ؟!

فالر ب بهذا ينوو صنابي رأ  الن ي  ص  إ ويم كمده أنمذ رو  فمي الم مخماري عمن 

الن ي  ص  كما مر إ وأييا  اء عن  يد بن أسلم عن ابيذ أسلمس أنذ سافر مع الن مي 

   ص   س رتين .

ونقلوا عن النافظ ابن حنزابة في كتابذ  الترر  أنذ رو  عن  يد بن …  على أي حال 

أسلم س كنا ممن حمب النطب مع عمر إلى باب فاطمة      حين اممتمنمع عملمي      

وأصنابذ عن ال يعة إ فقال عمر ل اطمة أخر ي من فمي الم ميما أو  حمرقمنمذ وممن 

فيذ إ قال س وفي ال يا علي وفاطمة والنسن والنسين     إ و ماعة من أصمنماب 

 الممممنمممم ممممي   ص  إ فممممقممممالمممما فمممماطمممممممممة      إ أتممممنممممرق عمممملمممميمممما وولممممدي ؟

 قال س إي واللذ أو ليخر ن ولي ايعن .  أنتهى .
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سميمر اعمالم المنم مالء …) و ابن حنزابة تر مذ الذه ي و وص ذ بم ا مام النافظ ال قمة 

  96للذه ي ج

  لألمام ع د اللذ بن حمزة فذكرها بسمنمده 2ج  –و  اءت الرواية في كتاب  الشافي 

عن السيد أبي الع اس النسني إ قال س أخ رنا منمد بمن  معم مر المنمدا  السمروري إ 

حدثنا إسناق بن راهويذ إ قمال س  قال س حدثنا منمد بن ال يب بن حاتم النجار إ قال س

حدثنا منمد بن بشر الع دي إ عن ع يداللذ بن عمر العمري إ عن  يد بن اسلم إ عمن 

 فيمن حمب النطب إلى باب علمي     إ قمال عمممر س والملمذ لمئمن لمم 
ُ
أبيذ إ قال س كنا

 …!يخرج علي بن أبي طالب  حرقن ال يا بمن فيذ

****ومن العلابة التي هجما على الدار ما  اء في كتاب  السمنمة  لمعم مد الملمذ بمن 

أحمد بن حن ب فقال س حدثنا منمد بن إسناق بن منمد المخزومي المممسميم مي إ نما 

 عمن ابمن شمهماب إ قمال س منممد بمن فملميمح بمن سملميممماو إ عمن مموسمى بمن عمقم مة إ

وغيب ر ال من المها رين في بيعة أبي بنر رضي اللذ عمنمذ إ ممنمهمم عملمي بمن ”  

أبي طالب إ والزبير بن العوام رضي اللذ عنهما إ فدخال بيا فاطمة بنا رسول اللذ 

صلى اللذ عليذ وسلم ومعهما السالح فجاءهما عمر رضي اللذ عمنمذ فمي علمابمة 

من المسلمين فيهم أسيمد وسملمممة بمن سمالممة بمن وقم  وهممما ممن بمنمي عم مد 

ا شهب ويقال فيهم ثابا بن قي  بن الشماس أخو بني النارث بن المخمزرج فملخمذ 

إ قمال مموسمى بمن عمقم مة س قمال ”  أحدهم سيف الزبير فيرب بذ النجر حتى كسمره 

سعد بن إبراهيم س حدثني إبراهيم بن ع د الرحمن بن عوف س أو ع د الرحمن كاو مع 

 إ واللذ أعلم .”  عمر يومئذ وأو منمد بن مسلمة كسر سيف الزبير

 وهذا رابط الل نة على هذا الموقع س

httpس//library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?

bk_no=440&pid=911090&hid=9909 
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 ور ال ا سنا  ثقات س

* فم  منمد بن إسناق بن منمد المسي ي  هو من ر ال مسملمم إ وثمقمذ المذهم مي 

 فممي كممتممابممذ  المممنمماشممف  إ وقممال ابممن حممجممر فمممي كممتممابممذ  المممتممقممريممب  س صمممدوق.

أما  ممنمممد بمن فملميمح بمن سملميممماو ا سملمممي   فمهمو ممن ر مال الم مخماري إ وثمقمذ 

الدارقطني إوذكره ابن ح او في كمتمابمذ  الم مقمات  إوقمال ابمن حمجمر فمي المتمقمريمب س 

 صدوق يهم .

 أما  موسى بن عق ة  فهو ثقة من ر ال ال خاري .

 و  ابممممممن شممممممهمممممماب  هممممممو الممممممزهممممممري ثممممممقممممممة مممممممن ر ممممممال المممممم ممممممخمممممماري .

وأييا  سعد بن إبراهيم بن اللنابي ع د الرحمن بن عوف   وأبيذ  أبمراهميمم  ثمقمات 

 كذلك عند اهب السنة .

السعو ية إ تنقيل س  .   –طس  ار إش يليا  -20ح  –وفي كتاب  حدي  هشام بن عمار 

 ع د اللذ بن وكيب   قال س

 خمب عملمي ….  عمن أبمي سملمممة قمالس  حدثنا سعيد بن ينيى إ ثنا منممد بمن عمممرو إ

والزبير بيا فاطمة بنا رسول اللذ صلمى الملمذ عملميمذ وسملمم إ فمجماء عمممر فمقمال س 

إ فمخمرج المزبميمر صملمتما بمالسميمف إ  أو  حمرقمنمذ عملميمنمم اخر وا لل يعة إ واللذ لتخر ن إ

فاعتنقذ  يا  بن ل يد ا نلاري من بياضة فمدق بمذ إ وبمدر السميمف ممن يمده ممنمذ إ 

 .أهم فلخذه  يا  قال س ال إ ولنن اضرب بذ النجر

وهذا أسنا  حسمن إ فم صاحب النتاب هو  هشام بن عمار بن نلميمر السملمممي  وهمو 

شيخ ال خاري وثقذ ابن معين وغيره . و سعداو بن ينيى بن صالح اللخممي  ثمقمة إ 

و  منمد بن عمرو بن علقمة اللي ي  قال فيذ ابن حجر فمي المتمقمريمب س صمدوق لمذ 

وقد وثقذ النسائي وعلي بن المديني . و  أبو سلمة  فهو عم مد الملمذ …  أوهام.أهم

د الرحمن بن عوف وهو ثقة .
م
 
َ
 أبن اللنابي ع

حدثنا ابن حميد قال حدثنما  مريمر عمن ممتميمرة عمن  وقال ا مام الط ري في تلريخذ س

 يا  بن كليب قال س أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيذ طلنة والمزبميمر ور مال ممن 

 المممممممهممما مممريمممن فمممقمممال س والممملمممذ  حمممرقمممن عممملممميمممنمممم أو لمممتمممخمممر مممن إلمممى الممم ممميمممعمممة !

فخرج عليذ الزبيمر ململمتما بمالسميمف فمعم مر فسمقمط السميمف ممن يمده فموثم موا عملميمذ 

 ! فلخذوه
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وهذا السند ر الذ موثقين إ فم  ابن حميد   هو منمد بن حمميمد المرا ي وهمو شميمخ 

الط ري وأبن ما ة والترمذي وأحمد في المسند وقمد رووا عمنمذ وممن ر مالمهمم إ 

أختل وا فيذ إ لنن ذكره النافظ أبن شاهين في  تلريخ اسماء ال قات  ونقب عن ابن 

  أهم
 
وقال أحممد بمن حمنم مب س ال يمزال ….  معين قولذ س ثقة لي  بذ بلس ذا را ي كي

 بالري علم ما ام بها منمد بن حميد حيا .

وقال ابو  رعة الرا ي س من فاتذ أبن حميد ينتاج او ينمزل فمي عشمرة االف حمديم  . 

وقال منمد بن اسمنماق س … وسئب الذهلي عنذ فقال س أال تراني هو ذا احدث عنذ ؟!

ووثمقمذ …  ما لي ال أحدث عنذ وقد حدث عنذ احمد بمن حمنم مب ويمنميمى بمن ممعميمن ؟!

 الطيالسي إ وقال الخليلي س كاو حافظا عالما بمهمذا الشملو رضميمذ احمممد ويمنميمى .

وقال أحمد بن حن ب س أما حدي ذ عن أبن الم ارك و رير فهو صنيح .  تهذيب النمال 

 إ وتهذيب التهذيب 

وننن ا و حدي ذ ينقلذ عن   رير  فهو صنيمح كممما يمقمول أحمممد بمن حمنم مب . وقمال 

  416ص  – 1النافظ الهي مي س منمد بن حميد الرا ي وهو ثقة .  مجمع الزوائد ج 

وقال ا مام اللالني الشامي س منمد بن حميد الرا ي وهو ثقة تنلم فيذ . س مب 

  99الهد  والرشا  ج

جممع 
ُ
أما   رير بن ع د النميد   فهو ثقة من ر ال ال خاري إ وكما قال الاللنائي س م

 على ثقتذ.  تقريب التهذيب  .

أما  المتيرة بن مقسم الي ي  فهو من ر ال ال خاريإ وقال أبن حجر العسقالنمي 

فيذ س أحد ا ئمة مت ل على توثيقذ إ لنن ضعف أحمد بن حن ب روايتذ عن إبمراهميمم 

 النخعي خاصة قال كاو يدلسها وإنما سمعها ممن حممما  .  ممقمدممة فمتمح الم ماري 

 الخ.…لنن أو أبو  اوو  السجستاني قال فيذ أنذ ال يدل  عن ابراهيم 
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فلو روايتذ هذه ليسا عن  أبراهيم   وأنممما عمن   يما  بمن كملميمب  …  وعلى أي حال 

فزالا ش هة التدلي  إ مع العلم أو هذا المقطع من السند تنمرر عمدة ممرات فمي 

 صنيح ال خاري ومسلم .

 و  يا  بن كليب الننظلي  فوثقذ النسائي وغيره .  تقريب التهذيب البن حجر 

وأخرج ال الذري قال س عن المدائني إ عن مسلمة بن منارب إ عن سليماو المتميمممي إ 

أرسب إلى علي يريد ال يعة إ فلم ي ايمع إ فمجماء عمممر إ ”  وعن ابن عوو إ أو أبا بنر س 

فمقمالما فماطمممة س يمابمن المخمطماب إ أتمراك  ومعذ ق   فتلقتذ فاطمة على الم ماب إ

إ و ماء عملمي إ  منرقا علي بابي ؟ إ قال س نعم إ وذلمك أقمو  فميممما  ماء بمذ أبموك

 ف ايع إ وقال س كنا عزما أو ال أخرج من منزلي حتى أ مع القرآو .  أنتهى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولنن المزيما ة  وأقول س هذا مرسب صنيح ا سنا  عن  أبن عوو وسليماو التيمي   إ

في نهاية الخ ر من تمنمريم مات المممشمايمخ عشماق أبمي بمنمر حم ماظما عملمى سمممعمتمذ 

ممع على عهد الن ي  ص إ فنيف يدعوو أو ا مام علمي     
ُ
وكرامتذ إ  نذ القراو  

ولماذا لم يلرحوو بلنذ لم ي ايعمذ  نمذ ابمو بمنمر …لم ي ايعذ بس ب  معذ للقراو ؟!

فمي الم مخماري  مع انذ  اء… سرق الخالفة منذ وا مام علي     أولى بال يعة لذ ؟!

. ورا مع  ومسلم عن ان  بن مالك قال س  مع القرآو عملمى عمهمد رسمول الملمذ  ص 

 كتاب  ا تقاو لألمام السيوطي 
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وكيف كانوا يدرسوو القراو على عهد النم مي  ص  ويمنمشمرونمذ فمي المدول أذا لمم 

وكيف كاو الن ي  ص  يوصيهم كما في حدي  ال مقملميمن بمم س … ينونوا قد  معوه ؟!

فنيف يلح أو يقول المنم مي  ص  عمن المقمراو بملنمذ … كتاب اللذ وعترتي اهب بيتي ؟!

  كتاب  ويوصي بذ أذا لم ينن ذلك النتاب مجمو  ؟!

 أما تر مة ر ال السند لرواية ال الذري س

 فشيخ ال الذري وهو  المدائني  والذي يروي عنذ ك يرا فتر مذ المذهم مي فمقمال س

العالمة النافظ اللا ق أبو النسن عملمي بمن ممنمممد بمن عم مد الملمذ بمن أبمي سميمف 

وكاو عج ا فمي ممعمرفمة السميمر والمممتما ي وا نسماب وأيمام …  المدائني االخ اري 

إ … حمدث عمنمذ س خملميم مة بمن خميماط إ …  العرب إ ملدقا فيما ينقملمذ إ عمالمي االسمنما  

  وقيب  442قال ينيى بن معين فيذ س ثقة ثقة ثقة . .. ومات في سنة  … وآخروو 

  وكاو عالما بال توح والمتا ي والشعر إ صدوقا في ذلك .  سير اعالم المنم مالء 443

  96ج -للذه ي

كما فمي تماريمخ المطم مري   –أما  مسلمة بن منارب  الذي يروي عنذ المدائني ك يرا 

ومعتمر بن سليماو وعمر بن ش ة واسممماعميمب بمن عملميمة عموو بمن  -وتاريخ  مشل

فمهمو  مسملمممة بمن ممنمارب المزيما ي   وقمد …  كهم  والوليد بن هشام وغيرهم

تر مذ ال خاري في تلريخذ الن ير وأبو حاتم في  الجرح والتعديب  ولم يمذكمرا فميمذ 

 رحا أو تعديال إ أذا فالر ب ثقة كما تقرر ومشى على همذه المقماعمدة المنمافمظ أبمن 

 حجر العسقالني وذكره ا مام ابو النسنات في الرفع والتنميب س
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 وكذلك التهاونيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ضافة الى هذا التوثيمل فمقمد ذكمره ا ممام أبمن حم ماو فمي كمتمابمذ  الم مقمات  أذا 

 فالر ب ثقة .
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أما  سليماو بن طرخاو التيمي  فقد تمر مممذ المذهم مي و وصم مذ بمم س اإلممام شميمخ 

وثمقمذ … يروي عن اللنابمي أنم  بمن ممالمك … اإلسالم أبو المعتمر التيمي ال لري

أحمد بن حن ب وابمن ممعميمن والمنمسمائمي والمعمجملمي وغميمرهمم . سميمر اعمالم المنم مالء 

  6للذه ي ج

و أبن عوو  هو ع د اللذ بن عوو بن أرط او المزني الذي يروي عن سمالمم بمن عم مد 

اللذ بن عمر بن الخطاب وغيرهم إ وقد وثقذ النسائي وابن معين وغيمرهمم إوقمال 

 فيذ ابن حجر س ثقة ث ا فاضب .  تقريب التهذيب البن حجر  

و اء ش يذ بالرواية السابقة في كتماب   المعمقمد الم مريمد   بمن عم مد ربمذ االنمدلسمي 

 الذين تخل وا عن بيعة أبي بنر س قال س

علي والع اس والزبير وسعد بن ع ا ة إ فلما علي والع اس والزبير فمقمعمدوا فمي 

بيا فاطمة حتى بع  إليهم أبو بنر عمر بن الخطاب ليخمر مهمم ممن بميما فماطمممة 

فلق مب بمقم م  ممن المنمار عملمى أو ييمرم عملميمهمم !!!…  وقال لذ س إو أبوا فقاتلهم 

 الدار !!!

 فممملمممقممميمممتمممذ فممماطمممممممة فمممقمممالممما س يممما ابمممن المممخمممطممماب أ مممئممما لمممتمممنمممرق  ارنممما ؟

 …!!!قال س نعم أو تدخلوا فيما  خلا عليذ ا مة 
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 وهنا تر مة الم لف ابن ع د ربذ عند الذه ي س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأنظر هنا أييا ما ذكره أبو ال داء في تلريخذ كذلك س
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وهذا أبو ال داء أييا من علماء أهب السنة وتجد تر متذ في كتاب  المدرر المنماممنمة 

  بن حجر العسقالني .

 -اي تمركما  –وقال ال خاري ومسلم في صنينهم س   فتي ا فاطمة     فهجمرت 

 !!! أبا بنر فلم تنلمذ حتى ماتا  

وقال ا مام أبن قتي ة الدنيوري في كتابذ  تلريخ الخل اء أو ا مماممة والسميماسمة  

 ما مختلره س

الملمذ الملمذ يما …  ال أبايعمنمم وأنمتمم أولمى بمالم ميمعمة لمي فقال علي كرم اللذ و هذ س

معشر المها رين إ ال تخر وا سلطاو منمد في العرب عن  اره وقمعمر بميمتمذ إ إلمى 

 وركم وقعور بيوتنم إ وال تدفعوا أهلذ عن مقامذ في الناس وحقذ إ فواللمذ يما 

معشر المها رين إ لننن أحل الناس بذ إ  نا أهب الم ميما إ ونمنمن أحمل بمهمذا ا ممر 

 فال تت عوا الهو  فتيلوا عن س يب اللذ إ فتتز ا وا من النل بعدا .… مننم 

فقال بشير بن سعد ا نلاري س لو كاو هذا النالم سمعتذ ا نلار منك يا علي ق ب 

بيعتها  بي بنر إ ما اختلف عليك اثناو . قال س وخرج علي كمرم الملمذ و مهمذ يمنمممب 

فاطمة بنا رسول اللذ صلى اللذ عليذ وسلم على  ابة ليال فمي ممجمالم  ا نلمار 

تسللهم النلرة إ فنانوا يقولوو س يا بنا رسول اللذ إ قد ميا بيعتمنما لمهمذا المر مب 

ولو أو  و ك وابن عمك س ل إلينا ق ب أبي بنر ما عدلنما بمذ إ فميمقمول عملمي كمرم 

اللذ و هذ س أفننا أ   رسول اللذ صلى اللذ علميمذ وسملمم فمي بميمتمذ لمم أ فمنمذ إ 

 وأخرج أنا   الناس سلطانذ ؟!

فقالا فاطمة س ما صنع أبو النسن إال مما كماو يمنم متمي لمذ إ ولمقمد صمنمعموا مما لملمذ 

 ! حسي هم وطال هم

ثم إو أبا بنر رضي اللذ عنذ ت قد قوما تخل وا عمن بميمعمتمذ عمنمد عملمي كمرم الملمذ …  

و مهمذ إ فمم معمم  إلميممهمم عممممر إ فممجماء فمنمما اهمم وهممم فممي  ار عملمي إ فمملبموا أو 

 حرقنها على ممن  وقال س والذي ن   عمر بيده إ لتخر ن أو فدعا بالنطب يخر وا

 فيها !!!

 فقيب لذ يا أبا ح ص إ إو فيها فاطمة ؟

فوق ا فاطمة رضي اللذ عنها على بابهما إ فمقمالما س ال عمهمد لمي …..  ! فقال وإو

بقوم حيروا أسوأ منير مننم إ تركتم رسول اللذ صلى اللمذ عملميمذ وسملمم  منما ة 

 . ولم تر وا لنا حقا إ لم تستلمرونا بين أيدينا إ وقطعتم أمركم بيننم إ

فلتى عمر أبا بنر إ فقال لذ س أال تلخذ هذا المتخلف عنك بمالم ميمعمة ؟ فمقمال أبمو بمنمر 

لقن د وهو مولى لذ س اذهب فا   لي عليا إ قال فذهب إلى علي فقال لذ علي س 

 ما حا تك ؟ فقال س يدعوك خلي ة رسول اللذ !
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فمقمال أبمو بمنمر رضمي الملمذ عمنمذ …. ! كذبتم على رسمول الملمذ فقال علي س لسريع ما

لقن د س عد إليذ إ فقب لذ س خلي ة رسول اللذ يدعوك لت ايع إ فجاءه قمنم مد إ فمل   

 ما أمر بذ إ فرفع علي صوتذ فقال س ناو اللذ ؟! لقد ا عى ما ل   لذ !!!

ثمم قمام عمممر إ فمممشمى ممعمذ  فر ع قن د إ فلبلغ الرسالة إ ف نى أبو بنر طمويمال إ

فلما سمعا أصواتهم نما ت بملعملمى  إ فدقوا ال اب إ  ماعة إ حتى أتوا باب فاطمة

 صوتها س يا أبا يا رسول اللذ إ ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قمنمافمة !

وبقي عمر ومعذ قوم إ فلخر وا عليا إ فميوا بذ إلمى أبمي بمنمر إ فمقمالموا لمذ س …  

 بايع إ فقال س إو أنا لم أفعب فمذ ؟

 قالوا س إذا واللذ الذي ال إلذ إال هو نيرب عنقك !

 فقال علي س إذا تقتلوو ع د اللذ وأخا رسولذ !

وأبو بمنمر سماكما ال يمتمنملمم إ !…  قال عمر س أما ع د اللذ فنعم إ وأما أخو رسولذ فال 

فقال لذ عمر س أال تلمر فيذ بلمرك ؟ فقال س ال أكرهذ عملمى شما مما كمانما فماطمممة 

إلى  ن ذ إ فلنل علي بق ر رسول اللمذ صملمى الملمذ عملميمذ وسملمم يلميمح ويم منمي إ 

 وينا ي س يا بن أم إو القوم استيع وني وكا وا يقتلونني .

فقال عمر  بي بنر إ رضي اللذ عنهما إ انطلل بنا إلى فاطمة إ فهنا قد أغي ناها إ 

فانطلقا  ميعا إ فاستلذنا على فاطمة إ فلم تملذو لمهممما إ فملتميما عملميما فمنملممماه إ 

فل خلهما عليها إ فلما قعدا عندها إ حولا و هها إلى النائط إ فسملممما عملميمهما إ 

فقالا فاطمة س أرأيتنما إو حدثتنمما حمديم ما عمن رسمول …  فلم تر  عليهما السالم إ 

 اللذ صلى اللذ عليذ وسلم تعرفانذ وت عالو بذ ؟ قاال س نعم .

فقالا س نشدتنما اللذ ألم تسمممعما رسمول الملمذ يمقمول س رضما فماطمممة ممن رضماي إ 

وسخط فاطمة من سخطي إ فمن أحب فاطمة ابنمتمي فمقمد أحم منمي إ وممن أرضمى 

 ومممممن أسممممخممممط فمممماطمممممممممة فممممقممممد أسممممخممممطممممنممممي ؟ فمممماطمممممممممة فممممقممممد أرضممممانممممي إ

 قممماالس نمممعمممم سمممممممعمممنممماه ممممن رسمممول الممملمممذ صممملمممى الممملمممذ عممملممميمممذ وسممملمممم .

قالا فاطمة س فهني أشهد اللذ ومالئنتذ أننمما أسمخمطمتمممانمي ومما أرضميمتمممانمي إ 

إ فقال أبو بنر أنا عائذ باللذ تعالى منمي سمخمطمذ  ولئن لقيا الن ي  شنوننما إليذ

وهمي  وسخطك يا فاطمة إ ثم انتنب أبو بنر ي ني إ حتى كا ت ن مسمذ أو تمزهمل إ

 …!!! فاطمة تقول س واللذ   عوو اللذ عليك في كب صالة أصليها

فلنظر الى قلة أ ب ابو بنر وعمر وات اعهم والمخمطمة المتمي  بمروهما بمنميم  تمركموا 

 نا ة خير ال رية منمد  صلى الملمذ عملمى والمذ   وو او يشميمعموهما وذهم موا لمنمي 

 يسرقوا الخالفة المنلوصة من ق ب اللذ ورسولذ لالمام علي     ..!

 22صفحة 



23  

 وهذا رابط ص نة النتاب س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو همممنممما المممنمممالم كممماممممب ممممن طممم مممعمممة أخمممر  فممملقمممرأ مممما ممممو مممو  بممملكممممممملمممذ س
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 وقد ذكر م يب هذا عمر كنالة في أعالم النساء س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهنا تر مة الم لف أبن قتي ة الذي ذكره أ مام السمعاني في كمتمابمذ  االنسماب  

 و وثقذ إ وأييا هنا تر متذ عند الذه ي س
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ص –  0و وهذا كتابذ نقب عنذ ا مام تقي الدين أبن ال اسي في  العقد ال ممميمن ج

   وهمنما كمتمابمذ س994ص -4ج–  إو أبن فهد في  أتناف الور  بملخم مار أم المقمر  913

9 

 

4 
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فقد أخرج الط ري في تاريخمذ إ !… وأخيرا أبو بنر يت اكى مما فعلذ ب يا الزهراء     

وأبن عساكر في تلريخ  مشل إ والمسعو ي في مروج الذهب إو الطم مرانمي فمي 

المعجم الني ر إ وضياء الدين المقدسي فمي  ا حما يم  المممخمتمارة  إ بملسمانميمدهمم 

 حممممممميمممد بمممن عممم مممد المممرحمممممممن بمممن عممموف عمممن أبممميمممذ قمممال س المممممممذكمممورة المممى

 …. خلا على أبي بنر رضي اللذ تعالى عنذ أعو ه في مرضذ الذي توفي فيذ 

فقال أبو بنر س فو  ت أني لم أكن كش ما بميما فماطمممة وتمركمتمذ وأو كمانموا قمد … 

غلقوه على النرب إ وو  ت أني يوم سقي ة بني ساعدة كنما قمذفما االممر فمي 

 المخ .… عنل أحد الر لين س أبي ع يدة أو عممر إ فمنماو أمميمر الممم ممنميمن وكمنما و يمرا

وأخرج هذا الندي  ا مام اليياء المقدسي في كتابذ  ا حا ي  الممخمتمارة   المذي 

مدحذ العلماء و قالس هذا حدي  حسمن. ونقب كلمتذ أييا المتقي الهندي في كنز 

 العمال س

 

 

 

 

 

 

 

 وهنا الندي  في تاريخ الط ري وتاريخ  مشل س
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وسند ر ال الندي  ثقات أال  علواو بن  اوو  ال جلي  حي  قال فيذ ال خاري س مننر 

 الممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممديمممممممممممممممممممممممممممممم  .  أنممممممممممممممممممممممممممممممتممممممممممممممممممممممممممممممهممممممممممممممممممممممممممممممى 

وكلمة  مننر الندي   عند علماء الجرح والتعديب ليسا باليرورة تعد أنها تيعميم ما 

للراوي إ فقال الناكم النيسابوري للدراقطني س قلا فسليماو بن بنما شمرحم ميمب ؟ 

قال س ثقة إ قلا ألي  عنده مناكير ؟ قال س يندث بها عمن قموم ضمعم ماء فملمما همو 

 فهو ثقة .  س االت الناكم للدارقطني 

والذي فهمتذ من ال خاري أو كلمة  مننر الندي    ليسا  ائما يعني بها تيعي ا 

للراوي فلحيانا يطلقها على من أن ر  برواية حدي  ما وما شابذ إ فهناك أشخماص 

قال فيهم العلماء أنهم مننري الندي  وتجدهم رواياتهم في صنيح ال خاري كم 

… حساو بن حساو  و أحمد بن ش يب  و ع د الرحمن بن شريح و  او  بن النملميمن  

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخ.

ثم لو فرضنا أو كلمة  ممنمنمر المنمديم     مرحما وتيمعميم ما فمهمي ا و غميمر ممقم مولمة 

وكذلك فعب ا ل مانمي عملمى … ومر و ة  نها  رح غير م سر كما هو مقرر عندهم

 هذه النلمة في سلسلتذ احا ي ذ اللنينة وقال س مر و   نذ  رح غير م سر . أهم

ص  – 9ج  –وقال ا مام الذه ي س ما كب من رو  المناكير ييعف .  ميزاو االعتدال 

9 9 4  

وقال أبن حجر العسقالني س فلو كاو كب من رو  شيئا مننرا استنل او يمذكمر فمي 

 –  4ج   –اليع اء لما سلم من المندثين أحد ال سيما المن ر منهم .  لساو الميزاو 

  164ص 

والذي و دتذ أنذ أطلل ال عض هذه النلمة عليذ بس ب روايتذ هذه  نهم يريدوو 

 او ين ظوا كرامة ابي بنر !

فلو الر ب  علواو بن  اوو  ال جلي  قد ذكره ا مام ابمن حم ماو … لنن على أي حال 

يمنم مو  ”  في كتابذ  ال قات  إ الذي قال فيذ الذه مي فمي كمتمابمذ الممموقمظمة بملو س 

 “.معرفة ال قات س تاريخ ال خاري وابن أبي حاتم وابن ح او 

من حدي ذ ا مام اليياء المقدسي وهو عالم ك ير بمالمر مال إ 
 
أضافة الى أنذ قد حس

 فمممممممممممممقمممممممممممممال ا ممممممممممممممام المممممممممممممذهممممممممممممم مممممممممممممي بمممممممممممممتمممممممممممممر مممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممذ س

الشيخ االمام النافظ القدوة المنقل المجو  المنمجمة بمقميمة …  اليياء المقدسي ” 

السلف ضياء الدين أبو ع د اللذ السعدي المقدسمي المجممماعميملمي ثمم المدمشمقمي 

وحلمب ا صمول المنم ميمرة ….  اللالني النن لي صاحب التلانميمف والمرحملمة المواسمعمة 

إ وقميمد وأهمممب إ ممع المديمانمة وا ممانمة إ والمتمقمو   و رح وعدل إ وصمنمح وعملمب إ

 ولم يزل مال ما … والليانة إ والور  والتواضع واللدق واالخالص وصنة النقب . 
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قمال عمممر بمن …  للعلم والرواية والتلليف إلى أو مات إ وتلاني مذ نمافمعمة ممهمذبمة 

النا ب فيما قرأت بخطذ س سللا  كي الدين ال ر الي عمن شميمخمنما اليميماء إ فمقمال س 

حافظ إ ثقة إ   ب إ  ين إ خير . وقرأت بخط إسماعيب المم  ب أنمذ سمممع الشميمخ عمز 

إ أو  ما  اء بعد الدارقطني مم مب شميمخمنما اليميماء الدين ع د الرحمن ابن العز يقول س

  946ص  – 41ج  – سير أعالم الن الء “. كما قال 

كما فمعملموا فمي … وهذا الندي  قاما ا يدي ا مينة لمشايخ أهب السنة بتنري ذ 

 كتاب  االموال   بن سالم ح اظا على سمعة ابي بنر وعمر س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن المممسمعمو ي فمقمال س  ونقب المعتزلي أبن ابي النديد في  شرح نه  ال الغة  

وكاو عروة بن الزبير يمعمذر أخماه عم مد الملمذ فمي حلمر بمنمي هماشمم فمي الشمعمب إ 

و معذ النطب لينرقهم ويقول س إنما أرا  بذلمك أال تمنمتمشمر المنملمممة إ وال يمخمتملمف 

المسلموو إ واو يدخلوا في الطاعة إ فتنوو النلممة واحمدة إ كممما فمعمب عمممر بمن 

فمهنمذ أحيمر المنمطمب لميمنمرق  الخطاب ب ني هاشم لما تلخروا عمن بميمعمة أبمى بمنمر إ

 ! عليهم الدار

والمعتزلي أبن أبي النديد لي  شيعيا بب هو منسوب على الشمافمعميمة  و أكم مر 

المعتزلة على مذهب الشافعي إ ولم يرا ع كتاب  شرح نه  الم مالغمة  فميمجمد فميمذ 

 فا  م ل ذ ابن ابي النديد عن أبي بنر وأنذ ال يمعمتمقمد بملمماممة ا ممام عملمي    إ 

علما او امام اهب السنة وشيخ اال هر منمد ع دة اييا قد شرح كتاب نه  ال مالغمة 

 إ فلي  كب من يشرح نه  ال الغة ينس ونذ شيعيا !
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وحمدث  لنن عمنمدمما ر معما لمنمتماب  ممروج المذهمب لملمممسمعمو ي  فمو مدتمذ يمقمول س

النوفلى في كتابذ في االخ ار عن ابن عايشة إ عن ابيذ إ عن حما  بن سلمة قمال س 

كاو عروة ابن الزبير يعذر اخاه اذا  ر  ذكر بنى هاشم و معذ النطب لتنريمقمهمم 

ويقول س انما ارا  بذلك ارهابهم ليدخلوا في طاعتذ كما ارهب بنمو هماشمم و مممع 

 لهم الحراقهم اذ هم أبو ال يعة فيما سلف

 الخ!…وهذا خ ر ال ينتمب ذكره هنا 

والظاهر أو يد التنريف قد امتدت الى هذا النتاب كما أمتدت الى المنمتمب ا خمر  إ 

وقالوا أو هذا النالم مو و  في الط عة الميمنية لنتاب مروج الذهب واللذ اعلم 

إ لنني ر عا الى ط عة مط وعة بهام  كتاب النامب  بن ا ثير فملمم أ مد المخم مر 

 كامال إ وأييا في هذه الط عة على الرابط س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والم لف المممسمعمو ي تمجمدوو تمر مممتمذ فمي كمتماب  طم مقمات الشمافمعميمة  لمألممام 

 الس ني .

وال تعجب من التنريف في كتب أهب السنة إ فهناك الن ير من التنريف تمجمده فمي 

النتب كاللناح وغيرها عندما يتعرضوو لشيء يسيء لسمعة اللنابة كتنري همم 

ونم م  ممنمقمقمي اهمب … اخ ار سب معاوية بن ابي س ياو وغيره لالمام عملمي    

 …السنة يعترفوو بذلك كاالرن وط وغيره 

 فرا ع م ال كتاب   تنريف النقائل في كتب اهب السنة لمنمد علي حسمن .
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فتالحظ في ا خ ار أنهم ينرفوو أييا أو االمام علي     لم ي ايع ابو بنر   ب أنذ 

ارا   مع القراو بزعمهم وهذا باطب كما بينا سابقا  و المقمراو قمد  مممعموه عملمى 

وأحيانا ينرفوو النالم أنذ بعمد تمهمديمد عمممر وقسمممذ بماالحمراق ….  عهد الن ي  ص 

للدار ومجيئذ بالنطب فلنهم يقولوو او االمام علي     ذهب وبايع إ وهذا بماطمب 

 أييا من و وه س

أو الزهراء     الطاهرة المعلومة بنص اية التطهير قمد ذكمرت فمي المنمديم   أوال س

 وحاشاها من النذب .  فهنذ فاعب ذلك   االول عن االحراق وقالا س

قالا عائشة في ال خاري او الزهراء     غي ا على ابي بنر وماتا  الو ذ ال اني س

 وهي غاض ة عليذ إ و أو ا مام علي     لم ي ايع أال بعد شها ة المزهمراء     بمعمد 

   أشهر و فنها االمام علي     ليال واوصتذ او ال ينير  نا تها ابو بنر وعمر!6 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد وبسند على شرط اللناح سئلوا الزهري اييما فمقمال أو االممام عملمي     لمم 

 ي ايعهم س 
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وعلى هذا فلو عمر بن الخطاب يميي على قسمذ بعدما لم ي ايعذ االمام عملمي 

     واهب ال يا     في االيام االولى بعد شها ة الن ي  ص  وهو ا حراق للدار .

ط عا من المعمجميمب أو فمي روايمة الم مخماري بمعمد او تمذكمر او االممام عملمي     لمم 

ي ايعهم واو الزهراء     توفيا وهي غاض ة عليهم إ فتقول بمعمد ممن أو االممام 

  أشهر أستدعى أبو بنر لي ايعمذ !..وأنمذ أخم مره أو ال يمنميمر عمممر 6علي     بعد الم 

 !…معذ كراهية لذ 

 وس الي ا و س

س لماذا هذا ال تض والنراهية من االمام علي     لمعمممر بمنميم  انمذ كماو يمنمره  اوال

 منيره واو ال يلتقياو ؟! فلو الرواية لم تخ رنا بس ب النراهية ؟!

س رواية ال خاري تقول بعدها انذ االمام علي     اسمتمدعمى ابمو بمنمر  الشيء ال اني

ونسللهم متى كاو المواطن أو الرعية يسلل الناكم !… لني يلتيذ ابو بنر في ايعذ 

ألي  الوا ب على الرعية والناس او يذهم موا …وا مير أو يلتيذ ل يتذ لني بايعذ ؟!

 هم بلن سهم لي ايعوا الناكم ؟!

وهذه من  الالت التنريف للنقيقة الواضنة  و ر ال السنمد همم ممن عشماق أبمي 

بنر وخاصة أبنتذ عائشة والذي يري الرواية عنها وهو  عروة  الذي هو من أقمارب 

وممعملموم حمرب …  عائشة إ وكذلك  ابن شهاب الزهري  فلنمذ ممن عشماق ابمي بمنمر 

عائشة في الجمب وحقدها لالمام علي     وقد قال ع مد الملمذ بمن عم ماس بمن عم مد 

 الممممطمالممب عممنممدمما كمانمما تممخمم مي اسمم االممام عمملمي     حممقمدا فممقمال ابمن عم مماس س

أتدروو من الر ب ا خر الذي لم تسم عمائشمة ؟ همو عملمي بمن ابمي طمالمب ولمنمن  “ 

  مسند أحمد إ صنيح ال خاري ” !!!  عائشة ال تطيب لذ ن سا

وفي صنيح مسلم قد قال ا مام عملمي     فمي أبمي بمنمر وعمممر بمعمدمما سمرقموا 

الخالفة وبعدما اخذوا ارث الزهراء من ارض فدك وأ عوا انهما همم خملم ماء المنم مي 

  ص  كذبا و ورا فقال فيهم االمام علي     س أنهما كاذباو غا راو خائناو آثماو !
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 …والمعلوم أو علي بن ابي طالب     مع النل والنل معذ 

 وفي النهاية أقول س ما  زاء من يتيمب المزهمراء     يما عشماق ابمي بمنمر وعمممر ؟!

 في ال خاري قال المنم مي  ص  س فماطمممة بيمعمة ممنمي إ فمممن أغيم مهما أغيم منمي .

.  المممسمتمدرك  يا فاطمة أو اللذ يتيب لتي مك ويمرضمى لمرضماك وقال الن ي  ص  س

على اللنينين وصننذ االمام المنماكمم المنميمسمابموري إ وممجمممع المزوائمد لملمنمافمظ 

الهي مي وقال س أسنا ه حسممن إ وفمي سم مب المهمد  والمرشما  لمالممام اللمالمنمي 

 الشامي وقال س اسنا ه ح إ ذخائر العق ى للط ري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –.  س مب المهمد  والمرشما   من آذاني و عترتي فعليذ لعنة اللذ وقال الن ي  ص  س

  126ص -99ج

وقد قال تعالى س  إو الذين ي ذوو اللذ ورسولذ لعنمهمم الملمذ فمي المدنميما وا خمرة 

فهذه االية تنط ل على ابي بنمر وعمممر بماو لمهممما عمذابما  وأعد لهم عذابا مهينا  

 اليما .

وقد أوصى الن ي منمد  ص  االمام علي     واخ ره بتدرهم بعده وامره بالسلم 

أنذ سينوو بعدي اختالف أو أمر إ فاو استطمعما أو تمنموو السملمم  إ ومما قال لذ س

 . فافعب
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 .  او االمة ستتدر بك بعدي وقال لذ اييا س
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وفي صنيح مسلم قد أمر الن ي  ص  حذي ة بن اليماو بالسلمم وقمال لمذ س يمنموو 

بعدي أئمة ال يهتدوو بهداي وال يستنوو بسنتي وسيقوم فيهم ر ال قلوبهمم 

قلوب الشياطين في   ماو ان  . فمقمال حمذيم مة س كميمف اصمنمع يما رسمول الملمذ او 

 أ ركا ذلك ؟

 . تسمع وتطيع لألمير واو ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وأطع قال س

وفي مسند احمد قد أمر الن ي  ص  أبو ذر بالسلم بمعمده بسم مب االممراء المظملمممة 

 …السارقين الذين يلتوو بعد الن ي  ص  وهم ابو بنر وعمر وات اعهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذا كلذ من أ ب الن ا  على ا سالم من المعمدواو المخمار مي المذي كماو يمتمربمص 

بل سالم للقياء عليذ إ وقد اخ ر االمام علي     عمر عندما هجم على  اره فمارا  

يا بن صهماك إ لموال  االمام علي     قتب عمر فامسك بذ وضرب بذ االرض وقال لذ س

….  كتاب من اللذ س ل وعهد عهد إلي رسول اللذ  ص  لعلما أنك ال تمدخمب بميمتمي

مع او االمام علي     لم ي ايع أبدا بب أبو بنر مسح يده بيد االمام علي     وكممما 

 …! واو كنا كارها صرح الط ري عن عمر انذ قال لذ باو ت ايع حتى
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لنن اذا أستشهدت الزهراء     وهي غاض ة عليهم كما قال ال خاريإ وانها تمدعموا 

عليهم في كب صالة كما قال ابن قتي ة إ واو اللذ يتيب لتي ها إ فمن أين يرضى 

وق مرهما بمقمي ممخم مي المى االو ال  اللذ على ابو بنر وعمر وكيف يدخلوو الجنة ؟!

معلم منانذ بعد او اوصا االمام علي     او يدفنها سرا واو ال ينير  نا تمهما ابمو 
ُ
ي

 …بنر وعمر وات اعهم كما في صناح اهب السنة 

 

وال تقب لي حدي  العشرة الم شرة بالجنة إ  و الندي  باطب سندا ومتنما وتمنملممما 

 س على هذا الرابط عليذ وبينا ضع ذ

httpس//almedaris.net/vb/showthread.php?t=00641 

 ….ونسللنم الدعاء 
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