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 بِسُِْ اهلل اٌسَّحَِّْٓ اٌسَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْاء ٌَخٌَجَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَا عٍٍََه سٍََاٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ َِْٓ ًَجَدَ اٌَّرِيْ ًََِا ًَجَدَن َِْٓ فَمَدَ َِاذَا
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 ًاٌخُّسعٌْ احلَادٌَِتُ تُمٍََحَاٌْ

 اٌثَّآِِ اجلُصْءُــ  فَاطَِّت ٌَا هٌَِبٍَّ
 

 ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
  ...ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ.ِ..ِفَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: ادلتقدِّم العنوانُ  ىو العنوانُ 

يقة ذكرِ  َعن الكَلمُ  ومر   العنوان، ىذا أجواءِ  ح احللقاتِ  ىذهِ  ح احلديثُ  زال ال  وعن الُكربى الصدِّ
 اليهود أجواءِ  ح احلديثُ  ومر   اخلّط، طُولِ  على ُظَلمِتها إىل ُتشًنُ  ال يت والص رحيةِ  الواضحةِ  اإلشاراتِ 
 قاَطعت وكيف والدِِتا ِحٌن وحّت   اجلاىلّي، العصرِ  ح الَعربِ  أجواءِ  إىل بنا الكَلمُ  وَصل حّت   والن صارى

 ادلاضية احلَلقاتِ  ح واألضلاء واألحناء األجواءِ  َىذه ح احلديثُ  مر   عليها، اِ  َصلواتُ  َخدجية دتَناسيِّ  النسوةُ 
اه َىذا بنفسِ  متسلسَلً  يتواصلُ  كَلمي زال وال  .االِّتِّ
 يدِ وبالتحد..!! ا أعداءِ  الن واصبِ  أجواءِ  ح ُظَلمِتها من جانبٍ  على الض وء سُأسل ط احللقة ىذه ح

 عليو ا صل ى ا رسول بنتِ  مع ادلشؤومةُ  الس قيفةُ  فعلتوُ  وشل ا عليها جرى شل ا جانبٍ  على الض وء سأسلِّطُ 
 ُأسلِّطَ  أنْ  أحاولُ  بذلك، َيسمحُ  ال ادلقام فإن   وكبًنة صغًنةٍ  ُكلِّ  ح التفصيلِ  مقام ح لستُ  قطعاً  وآلو،

  .أِتك ن ما بقدرِ  وسأختصرُ  اجلهات أىمِّ  على الض وء
 ىذه ح للجرديةِ  آثارٍ  من بَقي َما إىل وُأشًنُ  ادلخالفٌن ُكُتبِ  إىل سأذىبُ  إن ين: حديثي من األو ل الش طرُ 

ا االستقصاء ضلو على ال قطعاً  الُكُتب،  عن واضحةً  تكونُ  صورةً  أيديكم بٌن أرسمَ  كي أمثلةٌ  ىي وإَّن 
 .واألعداء الن واصبِ  أجواءِ  ح الفاطميّ  الَبيانِ  وعن الفاطمّي، الذِّكرِ  وعن الَفاطمّي، ادلوقف

 ُمقدِّمة ميَلدي، 4002 األوىل الطبعة صادر، دار طبعةُ  ىي الط بعة وىذهِ  ،(البخاري صحيحُ ) ىو ىذا
 ُظَلمةِ  من جانبٍ  إىل ُيشًنُ  شلا البخاري صحيح ح مذكوراً  جاء ما على َسريعاً  ُمروراً  سأمر   اجلر اح، نو اف

 صحيح ألن   العناوين إىل سأشًن ،(اخلُُمس فرض بابُ  اخلُمس، َفرضِ  كتابُ ) اخلُمس فرض كتابُ  فاطمة،
 ،2004 احلديث ىناك :اخلُُمس فرض بابُ  اخلُُمس، فرض كتاب وسلتلفة، ُمتعدِّدة طبعات َلوُ  البخاري
ِاللُِِرضيِالمؤمنينِأمَِِّعائشةَِِأنَِِّالزبيرِابنُِِعروةُِِأخبرني:ِقَالِِشهاب،ِابنِِِعن - 2002 واحلديث

ِالمؤمنينِأمَِِّعائشةَِِأنَِّ - البخاري نصِّ  ح جاء كما أقرأ أنا - السَّالمِعليهاِفاطمةَِِأنَِِّأخبرتوُِِعنها
ِرسولِوفاةِِِبعدِالصدِّيقِبكرٍِِأباِسألتِاللِرسولِابنةَِِالسَّالمَِعَليَهاِفَاِطَمةَِِأنَِِّأخبرتوَُِِعنَهاِاللَُِِرَضي

:ِقالِاللِرسولِإنَِّ:ِبكرِأبوِلهاَِفقالِعليو،ِاللُِِأفاءَِِِممَّاِاللِرسولَُِِتركَِماِميراثَهاِلهاِيَقِسمِأنِِْالل
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ِ؛اللِرسولِِِبنتُِِفَاطَمةُِِفَ َغضبت - حال أيّ  على!! تعلم ال فاطمة فكأن   - َصدقةِتركناِماِنُوَرثِال
ِبكرِأبوِلهاِفقال ِقالِاللِرسولِإنَِّ: ِاللِرسولِبنتُِِفاطمةُِِفَغضبتَِصَدقة،ِتركناِماِنُوَرثِال:

 أبا أن   واضح الكَلم، احلديث ح جاء ما آخرِ  إىل - تُوفِّيتِحتَّىُِمهاجرَتوَُِِتزلِفلمِبكرٍِِأباِفهجرت
 ال ذين من فاطمة كانت إذا - َبْكرٍِِأَبَاِفَ َهَجَرتِالل،َِرُسولِبِْنتُِِفَاِطَمةُِِفَ َغِضَبت - فاطمة أغضب بكرٍ 

 يكون أنْ  ودُيكن ! ُمغِضَباً  يكون أنْ  دُيكن بشخصٍ  أو بوجوٍ  يُباىل مل ا رسول فإن   ،ا رسول هبم اَىلبَ 
 أن   ديكن ال ذلك، ديكن ال ... وديكن وديكن، وديكن، !للحرام آكَلً  يكونَ  أنْ  ودُيكن !ا بدينِ  َجاىَلً 
 لَيس ما وتأكلُ  ِديِنها أحكامَ  وِّتهلُ  ُحُقوَقها َِّتهلُ  وىي عليها وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  ِبفاِطمة يُباىل ا رسول

ِبكرٍِِأباِفهجرتِاللِرسولِبِْنتُِِفاطمةُِِفغِضَبت - ادلستويات أدىن ح ىذا!! ذلك ديكنُ  ال حقِّها، من
 طمة،فا بغضبِ  بكر أليب فهنيئاً  ،بكر أيب على غاضبةٌ  وىي توفّيت - تُوفِّيتِحتَّىُِمهاِجَرَتوُِِتزلِفلم

  .البخاري صحيحِ  من أقرأُ  وأنا واضح الكَلم
 ،527 الطبعة حبسب الص فحة ،(خيرب غزوة باب ادلغازي كتاب) ىو الباب وىذا البخاري صحيح ح أيضاً 
ِأرسلتِالنَّبيَِِّبِنتَِِالسَّالمِعليهاِفاطمةِأنَِِّعائشة،ِعنُِعروة،ِعن - 2424 ،2420 احلديث رقم
َِخيبر،ُِخمسِِمنِبَقيِوَماِوَفدكِبالمدينةِِِعليوِِِاللُِِأفاءَِِِممَّاِاللِرسولِِمنِثَهاُميراِتسألوُِِبكرٍِِأبيِإلى

ِوإنِّيِالمالِىذاِفيُِمَحمَّدٍِِآلُِِيَأكلُِِِإنَّماِصدقة،ِتركناِماِنُوَرثِال:ِقالِاللَِرسولِإنَِّ:ِبكرِأبوِفقال
ِفيهاِوأَلعملنَِِّاللِرسولِعهدِِِفيِعليهاَِكانِالَّتيِحاِلهاِعنِاللِرسولِصَدقةِِِمنِشيئاًُِِأغيّ رُِِالِواللِِ
ِفيِبكرٍِِأبيِعلىِفاطمةَِفوجَدتِشيئاًِِمنهاِفاطمةِإلىِيدفعِأنِِْبكرٍِِأبوِفأبىِاللِرسولُِِبوَِعملِبما

ِفاطمةَِفوَجدت - الكَلم نفس ىو أيضاً  َغضبت، يعين فوجدت األمر، خُيفِّف البخاري قطعاً  - ذلك
ِتُوفِّيتِفلمَّاِأشهرِِستَّةِالنَّبيِِّبعدِوعاَشتِتُوفِّيت،ِحتَّىُِتكلِّموُِِفلمِوفهجرتِذلكِفيِبكرٍِِأبيِعلى

 أبا خُيرب  مل أي يؤذن مل عليٌّ، عليها وصل ى - عليهاِوصلَّىِبكرٍِِأباِبهاِيُؤِذنِولمِلَيالًِِعليِ ِزوُجهاِدفنها
 ُظَلمة؟ ُدون من َقَضت قد َكانت فاطمة ألن   ىل! ؟ىذا كل   فلماذا عليها، والص َلةِ  وبدفِنها بوفاِِتا بكرٍ 
 بكر أبو كانَ  إذا - ذلكِفيِبكرٍِِأبيِعلىِفاطمةِفوجَدت -؟! ىذا ُكل   دلاذا عليها؟ ِاعتداءٍ  دون ومن

 هبذا موقُفها يكونُ  زُلَم د بنتَ  فاطمةَ  أن   يُعَقل فهل ادلنزلة هبذهِ  كان إذا ا، لرسول وَخليَلً  سُللصاً  صاحباً 
ِتُوفِّيتِفلمَّاِتوفِّيت،ِحتَّىُِتكلِّموِفلمِفهجرتوِذلكِفيِبكرٍِِأبيَِعلىِفَاَطمةُِِفوجدت -؟ معو الن حو
 كان وىذا ادلؤمنٌن، أمًن عليها صل ى - عليهاِوصلَّىِبكرٍِِأباِبهاِيُؤِذنِولمِليالًِِعليِ ِزوجهاِدفنها

يقة وصي ةِ  حسبَ  وصي تها، حسبَ   .اعليه وسَلموُ  ا صلواتُ  الصدِّ
 تركنا ما نُورث ال) الن بّ  قولُ  باب الفرائض، كتابُ  ،4400 صفحة يديّ  بٌن ال يت الطبعة حبسب وأيضاً 
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 - السَّالمِعليهماِوالعبَّاسِفاطمةَِِأنَِِّعائشة،ِعنِعروة،ِعن - 5545 ،5547 احلديث رقم ،(صدقة
ِفدكِمنِأرضيهماِيطلبانِحينئذٍِِوىماِاللِرسولِمنِميراثُهماِيلتمسانِبكرٍِِأباِأتيا - الن بّ  عم   العب اس

ِيأكلُِِإنَّماِصدقة،ِتركناِماِنُوَرثِال:ِيقولِاللِرسولَِسمعتُِ:ِبكرِأبوِلهماِفقالِخيبر،ِمنِوسهمها
:ِقالِصنعُتو،ِإالَِِّفيوِيصنعوُِِاللَِرسولِرأيتُِِأمراًِِأدعُِِالِواللِِ:ِبكرٍِِأبوِقالِالمال،ِىذاِمنُِمَحمَّدِآلُِ

 .ماتتِحتَّىُِتكلِّموُِِفلمِةُِفاطمِفهجرتوُِ
 ا َصلواتُ  فاطمة األساس ىذا وعلى نوَرث، ال: قال النبّ  بأنّ  يقول بكر وأبو وصرحية، واضحة األحاديث

يق، بكر أيب ُحكمِ  حبسب ا رسول عن شيئاً  َورِثت ما عليها وسَلموُ   أن   واضحة، األحاديث إذاً  الصدِّ
 على لفاطمة ظلموِ  ح يستندُ  بكر وأبو بكر، أيب على َغاضبة وىي نياالد   ىذهِ  من وخرجت َقَضت فاطمة

 (.صدقة تركنا ما نوَرث ال األنبياء معاشرُ  ضلنُ  ا رسول قال: )يقولو ىو حديثٍ 
 العلم أىل اتِّفاق على وَحضّ  الن ب ذَكر ما باب ،(والُسن ة بالكتابِ  االعتصام كتابُ ) البخاري صحيح ح 

 وادلنرب الن بّ  وُمصل ى واألنصار وادلهاجرين الن ب َمشاىد من هبما كان وما وادلدينة مك ة احلَرَمان وعلي أْتع وما
ِمعِأُدَفنِأنِِْليِائذنيِعائشةِإلىِأرسلُِعَمرِأنَِِّأبيو،َِعنِِىشام،َِعن - : 5247 احلديث رقم والقرب،

 رسول َورِثت عائشة فهل يُوَرث، ال فالن ب   تُعطي ال أنْ  أو إذناً  تُعطي أنْ  عائشة صَلحيةُ  ىي ما - َصاِحَبي
 مسجد من جزءٌ  الن ب بيتُ  ادلسجد، من جزءٌ  وبيتوُ  بيتِو، ح ُدِفنَ  وسّلم وآلو عليو ا صل ى الن بّ  أليس ا؟

 يستأذن فلماذا ب ،الن   جانب إىل يُدَفن كي عائشة يستأذنُ  ىنا فَ ُعمر الن ب، مع ُدِفن أيضاً  بكر وأبو الن ب،
 وَلم ا الز وجُة؟ أم البنتُ  بِادلًناث اأَلوىل َمن! ملكت؟ وكيف ؟للبيت مالكةٌ  ىي ىل عائشة ؟عائشة ُعَمر

 الز وجات، من تسعٍ  عن مسموماً  اسُتشِهد ِتسعة، وآلو عليو اُ  صل ى زوجاتوِ  عدد َكان ا َرسولُ  اسُتشِهد
 ىذا الث من، من الت سع ادلًناث من عائشة فِحص ة الث من، ادلًناث من الز وجة حص ةو  فاطمة، عندهُ  ولٌد، وعندهُ 

 الص َلحّيةُ  جاءت أين فمن أوالُدىا، يَرِثُها ذلك وبعد لفاطمة، تكون الكربى واحِلص ةُ  مًناث، ُىناك كان إذا
 يوَرث، ال الن بّ  بأن   زعِمهم حبسب قال ال ذي ىو وأبوىا ا رسول ِمًناث ح ََتُكمَ  أن لعائشة واألىلي ةُ 

ِمعُِأدَفنِأنِِْليِائذنيِعائشةِإلىِأرسلُِعَمرِأنَِّ - !َحقِّها من فاطمةَ  بكر أبو َحَرم األساس ىذا وعلى
:ِقالتِالصَّحابة،ِمنِإليهاِأرسلِإذاِالرَُّجلِوكان:ِقال - قَِبَلت أّّنا أي - واللِإي:ِفقالتَِصاحَبّي،

 ىي عائشة أن   يعرفون اجلميع عائشة، يستأذنون كانوا ُكل هم الص حابة يعين - أبداًِِبأحدٍِِؤثرىمأِالِواللِال
 كانت إذا ؟الش رعية القاعدة ماىي ؟قاعدة أيِّ  وعلى ؟أساس أيِّ  على ولكنْ  البيت، ح احلق صاحبةُ 
 عائشة َِتل كت أين فمن يُوَرث ال الن ب   كان وإذا! مًناثها؟ من فاطمةُ  ُحرَِمت فلماذا ادلًناث القاعدة
 وإىل بيانٍ  إىل ََتتاجُ  وال واضحة والقضي ة فاطمة، ُظَلمةُ  ىي ىذه! الن اىية؟ واآلمرة احلاكمة ىي وصارت
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 .الُبخاري صحيحِ  ح اجلرديةِ  آثارُ  ىذه َكثًن، شرحٍ 
ِوقال - عنها ا رضي فاطمة مناقب بابُ  ،(الن بّ  أصحاب فضائل كتابُ ) البخاري صحيحِ  ح زلتُ  ال

ِالنبيِ   قال كما كانت اجلن ة، أىل نساء سيِّدة فاطمةُ  َكانت إذا - الجنةِأىلِِنساءَِسيِّدةُِِفَاِطمةُِ:
 وفاطمةُ  الُقرآن بصريح معصومة مرًنُ  - الجنَّةِأىلِِنساءَِِِسيِّدةُِِفاطمة - اجلن ة أىل ِنساءِ  سيِّدة احلديث
 ال معصومة، فاطمةُ  ال ُمباىلة آية بصريح معصومة، فاطمةُ  التطهًن آية بصريح سيِّدُِتا، احلديث ىذا بصريح

 أنْ  إال   ذلك، ديكنُ  ال يديو، بٌن الد عاءِ  ح وسيلةً  ويُقدِّمها وآلو عليو اُ  صل ى الن ب   هبا يباىل أن ديكن
 دُيكن فهل اجلن ة، أىلَ  لنساءِ  َسيِّدةً  كانت إذا عصمِتها، عن الن ظر نُغض   ْأن أردنا لو وحّت   معصومة، تكون

 الكَلم ىذا وىل ؟ىذا دُيكنُ  ىل األعظم، الن ب   ترك فيما حقِّها ُحكمَ  ِّتهل وأنْ  ادلًناثِ  ُحكمَ  ِّتهل أنْ 
 ذلجتنا ح نقول كما! بالواسطة؟ القضي ة ِىي   شنو] ؟اجلن ة أىل لنساءِ  سي دةً  صارت كيف إذأً  منطقي؟
 بنتُ  ىي ىذه اجلن ة، أىل لنساءِ  سيِّدةً  صارت كيف![ ورقة؟ چم دافعة یعني شي؟ ُمور قة: اصرةادلع العراقية
 يذكره حديث أّول ىو ىذا األمور؟ ِّتهل وىي اجلن ة أىل لنساء سيِّدةً  َتكون أنْ  دُيكن ىل ا، رسول

 َكانت إذا ،552 حةصف فاطمة، مناقب باب ،24 مباشرةً  احلديث رقم فاطمة، مناقب باب ح البخاري
 هبذا عاِلمةً  تكون ال أنْ  ديكن وال الن ّب، مًناث بأحكام جاىلةً  تكون أنْ  ديكن ال اجلن ة أىلِ  لنساءِ  سيِّدةً 

 كان فإذا بكر، أيب من َسَِعتو وقد احلديث هبذا جاىلةً  كانت فاطمةَ  بأن   جدالً  فرضنا لو وحّت   احلديث،
 َتسر عت ىكذا، منو َغِضبت فاطمة أن   فَلَنفََتض منو؟ َغِضبت دلاذا إذاً  طمةفا ِعلم حبسبِ  صادقاً  بكرٍ  أبو

 ال وأنْ  عليها ُيصل وا ال وأنْ  ِجنازِتا على يَقفوا ال أنْ  أوصت دلاذا ماتت؟ حّت   لوُ  ُمقاطعةً  بَقيت فِلماذا مثًَل،
 ِمن أقرأُ  اآلن وأنا ارُتِكَبت، ال يت اجلردية آثارُ  ىي ىذهِ  أجوبة، إىل َتتاج أسئلة ىذهِ  ؟دلاذا تشييَعها، حيضروا
 .البخاريّ  صحيحِ 

ِفَاِطمةُِ:ِقالِاللِرسولِأنََِِّمخرمة،ِابنِِِال ِمسَورَِعن - بسندهِ  ،2555 احلديث رقم الباب، نفس ح
: لمةالك ىذه قال فقط ا رسول كان لو - َأرَضاِنيِأرَضاىاَِوَمنَِأغَضَبنيَِأغَضَبهاَِفمنِِمنِّيَِبضَعةٌِ

 كان لو تكفي الكلمة ىذه األقلّ  على أو عصمِتها، إلثبات تكفي الكلمة فهذه ،(منِّيِبضَعةٌِِفاطمةُِ)
، صاحبة َتكن مل لو حّت   فاطمة معَ  يتعاملَ  أنْ  وآلو عليو اُ  صل ى ا لرسول زلُِب اً  اخلليفةُ   بإمكانوِ  كان حقٍّ
 من( منِّيِبضعةٌِِفاطمةُِ: )الكلمة ىذه فقط كانت لو ا، رسول بنتَ  ُيكرمَ  أنْ  اخلليفةُ  وىو واليتوِ  حِبُكم
( َأرَضاِنيِأرَضاىاَِوَمنَِأغَضَبنيَِأغَضَبهاَِفمن) البخاري، دل سوُ  قد احلديث أنّ  واحلال احلديث، بقي ة دون
  .وَحَذفوُ  البخاري دل سوُ  ادلقدار ىذا

ِأغضبهاَِفمنِِمنيَِبضَعةٌِِفَاِطَمةُِ - :045 احلديث مرق ح أيضاً  ذكرهُ  ىنا، يتكر ر أيضاً  احلديث وىذا
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يقة أن   واضحة، واألحاديث - أغضبني نيا ىذهِ  من وَخرجت َقَضت الطاىرة الصدِّ  أيب على َغاضبةٌ  وىي الد 
 .تفاصيِلها بكلِّ  الس قيفة على َغاضبةٌ  فهي معو، وَمن بكر

 الش يخ الش ام، مساجدِ  من مسجدٍ  ح دخلت: يقول يو،عل ا رٓتةُ  البهائيّ  الش يخ ينقلها حادثة ُىناك
 الش يخ تأريخ ح َمعروفةٌ  القضي ة وىذهِ  األرض، ح وساح الص وفية لِباس لَبس حياتوِ  من فَتةٍ  ح البهائيّ 

 الساً ج الُسن ة ُعلماء أحدُ  فيوِ  وكان ادلساجد من َمسجدٍ  إىل دخل الش ام بَلد إىل أسفارهِ  أحد ح البهائّي،
 أىل لِباس يلبس كان ألن وُ  البهائي الش يخ دُييِّز مل الُسينِّ  العامل ىذا سألُو، البهائيّ  الش يخُ  تسألُو، والن اسُ 

 فظن وُ  الشيعي ة، إىل وليس الُسّنية إىل يشًن التصوف أىل ولباس ُسيّن، أم شيعي ىذا ىل دُيّيزه مل التصو ف،
 تُوجد البخاريّ  صحيح ح يقولون الر افضة: َشيخ يا قال أيضاً، بذلك تظاىر ئيالبها والش يخ الُسن ة، من

 الكتاب نفس وح بكر، أيب على غاضبة وىي قضت الدنيا، ىذهِ  من خرجت فاطمة بأن   َتقول أحاديث
 ،ا َرسولَ  يُغِضبُ  فإنّو فاطمةَ  يُغِضبُ  من بأن   ا رسول عن تقول أحاديث توجد صفحة أربعٌن بعد

 اليوم ح ُعدتُ : البهائي الش يخ يقول غد، يومَ  باجلواب سآتيك وأنا ُمهلةً  أعطين: قال ؟ىذا يكونُ  َفكيف
ابون الر افضةُ  ىؤالء باجلواب، ِجئُتك لقد: قال شيخ؟ يا اجلواب ما: فقلت للرجل الث اين  فعددُ  ُمفََتون، كذ 

 جُييب، ماذا ألن وُ ! اجلواب ىو ىذا فكان ثَلثٌن، اتالص فح عدد كان وإَّن ا أربعٌن يكن مل الص فحات
 !يقول؟ أن ديكنو وماذا
 ال أنْ  وأوصت وماتت بكر، أيب على غاِضبةً  َقضت فَاطمة أن   واضحة، األحاديث وىذه البخاري ىو ىذا

 ح يُدفَنوا أنْ  ح ةعائش يستأذنون كانوا والص حابةُ  ُعَمر واخلليفة عليها، ُيصلِّي وال جنازَِتا بكرٍ  أبو حَيَضر
 وسنأت قُِتَلت، البيت صاحبةُ  زُلَم د وبنتُ ! لعائشة؟ والُسل طة ادللكية جاءت أين من ؟دلاذا ا رسول بيت
 ح مذكورة الرِّواية ولكن بادلناسبة، بالس يف قَتَلها وحاولوا بالن ار ِإحراَقها حاولوا قتلوىا، قَتِلها، حديثِ  على

 الرِّجال، علم قذارات وحبسب الشِّيعة، مراجع حبسبِ  قيس ابن سليم كتاب يس،ق ابن ُسليم كتاب
 ابن سليم كتاب ح صرحية الرِّواية وإال   ضعيف، كتابٌ  ىو اخلوئي، للسيِّد احلديث رجال معجم وحبسب

م قيس  َلم ا ولكن لن ار،با إحراِقها ح وشرعوا بالس يف، فاطمةَ  يقتلوا أنْ  أرادوا بالس يف، قتَلها أرادوا أّن 
ا البيت أىل عن األحاديث ولذلك فعلتهم، ففعلوا والسِّياط والض رب بالر فس لقتلها فرصةً  وجدوا  ماتت إّن 

 أن الُفرصة ذلم َسنحت َلم ا ولكن بالس يف لقتلها وزلاولة باإلحراق لقتلها زُلاولة ىناك كانت الض رب، من
 ح وىذا ،(الضَّْربِِمنَِماَتتِِإنَّها: )يقول الص ادق اإلمام الطريقة، هبذهِ  وىاقتل والض ربِ  بالر فسِ  يقتلوىا

 .ذلك عليكم وسأقرأُ  الزيارات، كاملِ  احلديثّية،ح مصادرِنا أوثق
 مناقب باب ،2555 احلديث رقم وآلو، عليو صل ى ا رسول عن البخاري صحيحِ  ح احلديثُ  فهذا

ِبضعةٌِِفاطمة - لبنان بًنوت يدّي، بٌن ال يت الطبعة صادر، دار طبعة حبسب ،552 الصفحة رقم فاطمة،
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 رسول من قطعةٌ  ىذه ِمينِّ  َبضعةٌ  إغَضابُو؟ جيوز ا رسول من جزءٌ  ىناك فهل ا رسول من بضعة - منِّي
 إذا يى يعين..!! ِعصمِتها إىل يشًن احلديث - َأغَضبنيَِأغَضبهاِفمن - ا رسولِ  حكمُ  وحكُمها ا

 يكون أنْ  فَلبُد   معىن؟ ُدون من ا رسول يَغضبُ  فهل ا، رسول غضبِ  إىل يؤدِّي فغضبها َغِضبت
! زُلَم د بنتِ  مع الص حابةِ  شأنُ  ىو ىذا ولكنْ  قاعدٍة، وعلى أساسٍ  وعلى معىنً  على مبني اً  َغَضباً  َغضُبها

 .معهم شأُّنا ىو وىذا
 صحيح ح واضحٌ  والدليلُ  وآلو، عليو ا صل ى ا رسولِ  مًناثَ  ِتل كت ال يت ىي عائشة أن   والعجيبُ 
 إمامنا اسُتشِهد حٌن وذلك البغل، راكبةً  خرجت يوم عباس ابن ذلا قال لذلك عليكم، قرأتوُ  وقد البخاري

: تقول البغل على بةً راك خرجت ا، رسول جبدِّه َعهداً  بو جُيدِّدوا كي جنازَتو حَيملون اذلامشّيون وجاء احَلسن
 ا، رسولِ  رحيانةَ  احَلسنَ  تقصد وىي ُأِحّب، ال َمن بَييت ُتدِخلوا ال َأكره، وَمن ُأِحب   ال َمن بييت عن أميطوا
  :عباس ابن ذلا قال لذلك

ُِكنتِِِوالِكانَِِالِِِِرٍِ        بكِأبيِتَِ   بنِا   ي
ِِ(اجلملَ  ركبتِ  يعين)َِتجمَّلتِِ
َِتفيَّلتِِِشئتِولوِ (البغل ركبيت واآلن)ِتبغَّلتِِِتجمَّلتِِ

ِكنتِِِوالِانَِ كِالِِِِرٍِ         بكِأبيِت   بنِا   ي
ِتِِ َتفيَّلِئتِِ شِولوِِِِتِِ     ل   تَبغَِّتِِ   ل   جمَِّ   تَِ

ِتِِ   تملَّكِلِِّ   الكُِ وبِِِِالثمنِِِمنِالتسعُِِلكِِ
 .الواقع ىو وىذا احلقيقة، ىي ىذه
 األحاديث( احلوض ح بابٌ  الرِّقاق، كتابُ ) البخاري، صحيحِ  ح أيضاً  النتيجة دصل أن   غريباً  ليس لذا

 - قائمٌِِأناِبينا:ِقالِالنَّبي،ِعنِىريرة،ِأبيِعن - :5775 احلديث رقم وحداً، حديثاً  آخذ فقط عديدة
 - َىُلمِّ:ِالفقِوبينهمِبَينيِمنِرجلٌِِخرجِعرفُتهمِإذاِحتَّى - رلموعةٌ  - زُمرةٌِِإذا - احلوض على قائم
ِقالِ؟أينِفقلتُِ - ىّيا ذلم قال ِقلتُِِوالل،ِالنَّارِِِإلى: ِقالِشأنُهم؟ِوما: ِعلىِبعَدكِارتد واِإنَّهم:

 كانوا وىؤالء ،(َجاِىِليَّةِِميَتةًَِِماتََِِزَمانِوِِِِإَمامِيَ ْعِرفِلَ مَِمنِْ) قطعاً  اجلاىلية، إىل رجعوا - القهقرىِأدبارِىم
ِقُلتُِ - قتَلو وحاولوا وحاربوه أنكروه ولكّنهم زماِّنم إمامَ  يعرفون ِقالِ؟شأنُهمِوما: ِبعدكِارتد واِإنَّهم:

:ِقلتَُِِىُلّم،:ِفقالِوبينهمِبينيِمنِرجلٌِِخرجَِعرفُتهمِإذاِحتَّىِزمرةٌِِإذاِثُمَِِّالقهقرى،ِأدبارىمِعلى
ِقالِ؟أين ِقلتُِِوالل،ِالنَّارِِِإلى: ِقالِشأنُهم؟ِوما:  - القهقرىِأدبارىمِعلىِكبعدِارتد واِإنَّهم:

ِفيقول - أصحايب ىؤالء - أصحابيِفأقول - وواضحة صرحية أيضاً  األخرى واألحاديث ِماِتدريِال:
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ِأدبارىمِعلىِبعدكِارتد واِإنَّهمِبعدك،ِأحدثواِماِتدريِال - األفاعيل فعلوا قد ىؤالء - بعدكِأحدثوا
 صفحة البخاري صحيح رواية حبسبِ  ا رسول قولي ماذا ُث   جاىلّيِتهم، إىل رجعوا أي - الَقهَقرى
 - َأرَاهَُِِفال -؟ ا رسول يقول ماذا احلوض، ح بابٌ  الرقاق، كتاب ،5775 احلديث رقم ،4455

ُهمَِيخُلصُُِِأرَاُىمَِفال -:يقول  ََهَلُ  منهم، خيلص ال باأللف واحد حّت   يعين - النِّعمَِىَملِِِِمثلُِِإالَِِِّمن ْ
 البدوي ديلك ؟الص حراء ح تضيع ال يت اإلبل عدد ىو كم الص حراء، ح تضيع ال يت اإلبل ىي ؟ىي ما النِّعم

ا اإلبل، من مئة مثَلً  اإلعرايب أو  اإلنسان ديلك واحد، بعًنٌ  منوُ  يضيعُ  العديدة الس نوات ح أو الس نة ح رَّب 
ا األغنام، من ألفاً  مثَلً   النِّعم ََهلُ  واحد، َخروف يضيع أو نعجة تضيع العديدة اتِ الس نو  ح أو الس نة ح رَّب 
 يأتون الن بّ  َصحابة الر ايات، حبديث ُيسم ى ما وىو أحاديثنا ح موجود ادلضمون ىذا ولذلك ىذه، ىي
 واحدة راية فقط برايِتها، تلتحقُ  رلموعة وكلّ  رايات، على تأت أيضاً  األُم ة وىذه رلموعات، أي رايات على
 .اجلِنان إىل تتوج وُ  ال يت ىي

ِ؟وُِ   مليحِد   الحمِواءُِ   لِذاِفمن:ِقالت
 ..الن جاة لواء الفوز، لواء ىو ىذا احلمد، لواء حيملُ  ال ذي ىذا ىو من

ِ؟وُِ   مليحِد   الحمِواءُِ   لِذاِفمن:ِقالت
 .وقلتُ  قالت وقلُت، قالت َسعها، قد منكم الكثًن رَّبا طويلة قصيدة

ِ؟وُِ   مليحِد   الحمِواءُِ   لِذاِفمن:ِقالت
ِِبالوِجلِِِالرَّوعِِِفيِيكنِلمِمن:ِفقلتُِ

 :عباد ابن الص احب يقول أنْ  إىل
ِ؟رجلٍِِفيِقلتَِِقدِالَّذيِأكلِ :ِقالت
ِ؟رجلِِِفيِقُلتُِِقدِالَّذيُِكلِ :ِفقلتُِ

 :األوصاف ىذه من واحدة
ِ؟وُِ   مليحِد   الحمِواءُِ   لِذاِفمن:ِقالت
ِِبالوجلِِِالرَّوعِِِفيِيكنِلمِمن:ِفقلتُِ
ِ؟رجلٍِِفيِقلتِقدِالَّذيِأكلِ :ِقالت
ِلِِ   رجِفيِقُلتُِِقدِالَّذيُِكلِ :ِفقلتُِ
ِ؟ا   لنِموُِ سِِِالفردِىذاِىوِفمن:ِقالت
ِيِّ  ل عِن   ؤمني    المِرُِ     أميِذاكَِ:ِفقلتُِ
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 واضحةٌ  ارٌ آث وتلك فاطمة، ُظَلمةِ  آثارِ  من آثارٌ  فتلك علّي، رايةُ  وىي اجلّنة إىل واحدةٌ  ورايةٌ  الن ار إىل راياتٌ 
ِِمثلُِِإالَِِّمنهمَِيخُلصُُِِأرَاهَُِِفال - ىذه ىي والن تيجة فاطمة، حقِّ  ح الس قيفةُ  ارتكبتها ال يت اجلردية آثار من

 . النِِّعمَِىَملِِ
 الُبخاري أن   َمع آخر، ِكتابٍ  من شيئاً  قرأتُ  وما البخارّي، صحيح من عليكم قرأُِتا األحاديث ىذه كل  

، ُعلقةٌ  لوُ  كانت إذا شيءٍ  ُكل   وحُيرِّف احلقائق خُيفي بامتياز، لألحاديث وزُلرِّفٌ  امتيازب ُمدلِّسٌ   بعليٍّ
 َمطاعن من وفاطمة عليٍّ  بأعداءِ  ُعلقةٌ  لوُ  كان إذا شيءٍ  ُكل   وحُيرِّف ال مناقب، من وحُبسٌن وحِبسنٍ  وبفاطمة
 اآلثار ىذه أعتقد أْتعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ز ىراءال وآلِ  الز ىراءِ  حبقِّ  ارتكبوىا َجرائم ومن وَمعايب
اً، جلي ة واألحاديث بيان، إىل وال شرحٍ  إىل َتتاجُ  ال واضحة  ح كما فاطمة واضحة، فاطمة وُظَلمةُ  ِجد 
 كانت َفدك ها،حبقِّ  ُتطاِلبُ  وتأت زُلَم د من فِقطعةٌ  زُلَم د، من وِقطعة زُلَم د من َبضَعةٌ  ىي البخاري صحيح

 ُِتانُ ! ؟..حّقي اغتصبتم دلاذا وتقول حبقِّها ُتطالب تأت وكيَلها، وطردوا أخذوىا اغتصبوىا، وىم يدىا ح
 لن وسوف ُكتبهم، ح ذلا آثاراً  سنجد أيضاً  اجلردية بقي ةُ  اجلردية، آثارُ  وىذهِ  شهوُدىا، ويُهانُ  وُتطَردُ  وُتكذ بُ 

 .ُكتبهم ح لُ أِّتو   سأظلّ  كتبهم، من أخرج
 األوىل، الطبعة ِميَلدي، 4002 لبنان، بًنوت، صادر، دار طبعة الطبعة ىذه أيضاً  ،(مسلم صحيحُ ) وىذا

 ىذه حبسبِ  وسلتلفة، عديدة طبعات لوُ  مسلم صحيح ألن   العناوين، لكم وسأذكر اجلراح، نو اف مقدِّمة
. والسًِّن اجلهادِ  كتاب باب من ،2705 احلديث رقم صدقة، فهو تركنا ما نُوَرث ال الن بّ  قول باب: الطبعة
 حبسب الص فحة رقم ،2705 احلديث صدقة، فهو تركنا ما نُوَرث ال الن بّ  قول باب والسًَِّن، اجلهاد كتابُ 
ِرسولِبنتِفاطمةَِِأنَِِّأخبرتوِأنَّهاِعائشة،ِعنِالز بيرِابنُِِِعروةِعن - 555 ،557 عندي ال يت الطبعة

ِوماِوفدكِبالمدينةِعليوِاللِأفاءِِممَّاِاللِرسولِمنِِميراثَهاِتسألوُِِالّصديقِبكرٍِِأبيِإلىِتأرسلِالل
ِبكرِأبوِفقالِخيبر،ُِخُمسِِِمنِبقي ِقالِاللِرسولِإنَِّ: ِآلُِِيأكلُِِإنَّماِصدقة،ِتركناِماِنُوَرثِال:

ِفيِعليهاِكانتِالَّتيِحالهاِعنِللاِرسولِصدقةِمنِشيئاًُِِأغيِّرِالِواللِوإنِّيِالمالِىذاِفيُِمَحمَّدٍِ
 وىم فاطمة، يدِ  ح كانت فدك وإال   ُأِضيفت، ذلك بعد ىذه اإلضافات، ىذه طبعاً  - اللِرسولِعهدِِ
وا ِرسولِبوَِِِعِملِبماِفيهاِوألعملنَِّ - ذلك بعد لألحاديث ُأِضيفت اإلضافات ىذه ولكن شيء ُكل   َغًن 
 غضبت، أي وجدت - بكرِأبيِعلىِفاطمةُِِفوجَدتِشيئاًِِفاطمةِإلىِيدَفعِأنِبكرِأبوِفأبىِالل

ِأشهرِِستَّةِاللِِِرسولِبعدِوعاشتِتُوفِّيتِحتَّىُِتكلِّموُِِفلمِفهجرتوُِ:ِقال - ذلك ح غضبت فاطمة
 الكَلمُ  - عليِ ِعليهاِوصلَّىِبكرِأباِبهاِيُؤِذنِولمِليالًِِطالبِأبيِابنِعليِ ِزوُجهاَِدفَنهاِتُوفِّيتِفلمَّا
 .نفُسوُ  ُىوَ  ُىوَ 
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 لبنان، بًنوت، صادر، دار طبعة من ،557 ،552 صفحة ،2702 احلديث رقم الفيء، حكم باب ح
ِفلمَّا - احلاجة موطنَ  منوُ  آخذ طويل احلديث اجلر اح، نو اف مقدِّمة ميَلدي، 4002 سنة األوىل الطبعة
ِقالِاللِرسولِتُوفِّيِفلمَّا - اخلطاب ابن عمر عن منقول احلديث ؟َمن عن احلديث - اللِرسولِتُوفِّي

ِرسولُِِتُوّفيِفلمَّا -:قال ادلؤمنٌن، وألمًن للعب اس يقول ؟دلن يقول عمر عمر، كَلم الكَلم ىذا - بكرِأبو
ِبكرٍِِأبوِقالِالل  - العب اس خياِطبُ  - أخيكِابنِمنِميراثكَِتطُلبِفجئتماِالل،ِرسولِِِوليِ ِأنا:

 فرأيُتماهِصدقة،ِتركناِماِنُوَرثُِِماِاللِرسولِقال:ِبكرِأبوِفقالِأبيها،ِمنِامرأتوِِِاثَِميِرِىذاِويطلبُِ
ِآِثماًِِكاذباًِِفرأيُتماه - بكر أيب ح رأيكما كان ىكذا يعين - فرأيُتماه - ادلؤمنٌن وأمًن العب اس يعين -

، رأيُ  ىذا - خائناًِِغادراًِ  ىو األىم   الرأيُ  قرينة، فهو احلدّ  ذلك إىل عندنا مهّماً  ليس العب اس ورأي   عليٍّ
، رأيُ   غادراً  آّتاً  كاذباً  بكرٍ  أبا يرى عليٌّ  عمر، قولةِ  حبسبِ  رأيوُ  ىذا بكر؟ أيب ح عليٍّ  رأيُ  ىو ما عليٍّ

 رأيُ  ىو ىذا - للحقِِّتابعٌِِراشدٌِِبارِ َِلصاِدقِإنَّوِيعلمِواللُِ -:يقول عمر مسلم، صحيحُ  ىو ىذا خائناً،
ِأبوِتُوّفيِثُمَِّ - ُعَمر يعين - اللِرسولِوليِ ِوأناِبكرِأبوِتوّفيِثُمَِّ - عمر رأيَ  يريدُ  ول ِم َ  ن َلوُ  وىو عمر،
 عمر ح األوصياء سيِّد ورأيُ  العب اس رأيُ  ىذا أيضاً  - فرأيُتمانيِبكرِأبيِووليِ ِاللِرسولِوليِ ِوأناِبكر

 ورأيُ  عمر، رأيُ  ىذا - للحقَِِّتَابعٌِِراشدٌِِبَارِ َِلَصادقُِِِإنِّيِيعلمِواللُِِخائناًَِِغاِدراًِِآِثماًِِكاذباًِِفرأيُتماني -
 ح عليٍّ  ورأيُ  َخائٌن، َغاِدرٌ  آثٌِ  كاِذبٌ  فهو بكر أيب ح عليٍّ  رأي أّما أحرار، والن اسُ  يواِفُقو ودلن لو عمر
 خائناَِغاِدراًِِآِثماًِِكاذباًِِفرأيُتماني - ادلؤمنٌن وأمًن العب اس خياطب - فرأيُتماني -:األخًن يقول كما ُعمر

  خُيربنا؟ شيءٍ  أيِّ  عن ادلؤمنٌن أمًن عند الرأي ىذا -
 نقلُتها الس ابقة الرِّوايات ُمسلم، صحيحُ  ىو فهذا شيعيٍّ  كتابٍ  من روايةً  أنقل ال أنا مسلم، صحيح ىو ىذا
 ىذا ادلؤمنٌن أمًنُ  واضحة، القضي ة حاديث،األ وأرقامَ  األبواب، عناوينَ  لكم وذكرتُ  البخاري، صحيح من
 ُعَمر، َعن ىي الرِّواية ىذهِ  ُعَمر، ىو بذلك حُيدِّث وال ذي ُمسلم، صحيحِ  حبسبِ  وُعَمر بكرٍ  أيب ح رأيُوُ  ىو

 وأمًن خائن، غادر آث كاذب إن وُ  بكر أيب ح تعتقدُ  إن ك: لوُ  ويقول مباشر بشكلٍ  علي اً  خياطب فُعَمر
 من لعليٍّ  َكان لو بكر، أيب ح عليٍّ  رأيُ  ىو ىذا يعين احلقيقة، ىي ىذه يعين يعَتض، ومل سكت منٌنادلؤ 

 بٌن   وُعَمر مشتبو، فأنت الكَلم ىذا بكرٍ  أيب ح أعتقدُ  ال أنا ال،: لوُ  لقال ُعَمر، على العَتض آخر رأيٍ 
 بكرٍ  أبا أن   يرى عليٌّ  كان لو - للحقَِِّتابعٌِِشدٌِراِبارِ ِلصادقٌِِإنَّوُِِيعلمُِِوالل - :قال بكر، أيب ح رأيَو

 ابن ُعَمر أنا بأن ين تعتقد أنت عليّ  يا فرأيتماين: ُعَمر قال ُث   ىكذا، بكرٍ  أيب ح أعتقدُ  وأنا لُعَمر لقال ىكذا
 لوُ  لقال ادلنظار ذاهب ُعَمر إىل ينظر ادلؤمنٌن أمًن يكن مل لو - خائناًِِغادراًِِآثماًِِكاذباًِِفرأيُتماني - اخلط اب
 كانت وإذا ادلؤمنٌن، أمًن معَ  ويتحد ث موجود ُعَمر اآلن وَذىب، مات بكرٍ  أبا أن   لنفرض حاشاك،
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 من خرجت يقولون كما خرجت قُِتلت، اسُتشِهدت، طريقٍة، بأيِّ  الدنيا من َخرجت الز ىراء أنّ  القضي ة
 تعتقدُ  بأن ك: ادلؤمنٌن ألمًن يقول وُعَمر ُعَمر، زمانِ  ح ناآل وضلنُ  انتهت، والقضي ة ا رسول بعد الدنيا
 صحيح من الرِّوايةُ  ادلوقف، ىذا يؤكِّد ىنا ادلؤمنٌن أمًن حاشاك، لوُ  قال فما خائن، غادر آثِ  كاذب بأينِّ 

 للحقِِّتابعٌِِراشدٌِِرباِلصادقٌِِإنِّيِيعلمُِِواللُِ -:نَفسوِ  عن قال ُث   اخلط اب، ابن ُعَمر يتكل م وال ذي مسلم
 كاِذب بكر أبا بأن   رأيِو، على ُمصر اً  ادلؤمنٌن أمًن بَقي شيئاً، قال وما ذلك، على ادلؤمنٌن أمًنُ  يؤيّدهُ  فلم -
 ِكتابٍ  من ىو وال شيعيٍّ  كتابٍ  من ىو وال عندي من ىو ال الكَلم ىذا ُعَمر، وكذلك خائن غاِدر آثِ 

 ُسينٍِّ  ِكتابٍ  من ىو الكَلم ىذا ولكنْ  ُمعتربة، ليست الرِّواية ىذه قلتم بروايةٍ  جئنا إذا ألن نا ُمعَترباً، ليس ُسينٍّ 
 َحر ف طريقتِو، على َحر ف لكن و البخاري ح موجود احلديث ىذا وبادلناسبة مسلم، صحيح ومن ادلئة ح مئة

 بعملية نقوم أنْ  أردنا وإذا عرفها،ن وضلنُ  البخاريّ  طريقةُ  وىذه اجُلَمل، ىذهِ  وح ادلوطن ىذا ح احلديث
 نفسَ  ذكر والبخاري احلقائق بعض ذَكر مسلم أن   سنجد البخاري وصحيح مسلم صحيح بٌن ُمقارنة

 صار ىنا وِمن البخاريّ  ىو ال ُمدلِّسٌن كلِّ  بٌن َتدليساً  فاألكثرُ  حر فها، ولكّنو األسانيد بنفس األحاديث
 وتشويو احلديث وتقطيع واألكاذيب بالتدليس مشحون الكتاب ىذا ألن   هة،اجل ىذهِ  من للُقرآن قريناً  كتابو

 ودائماً  األكاذيب ُكتبُ  ودائماً  اخلّط، طول على احلقيقة ىي وىذه األو ل، الكتاب ىو فصار احلقائق
 أجواءِ  ح نتحد ث اآلن ضلنُ  حال أيِّ  على العام ة، األوساط ح ومقبولةً  شائعةً  تكونُ  ال يت ىي الدِّعايات

ِ.عليها وسَلموُ  ا صلواتُ  فاطمةَ  وقَ تَ َلةِ  الن واصبِ  أجواءِ  ح الز ىراء، أعداءِ 
 وِمن بكرٍ  أيب ِمن ادلؤمنٌن أمًنِ  وموقفُ  ال؟ أم فاطمة، ُظَلمةِ  على تدل   اآلثار ىذه فهل واضحة، آثار ىذه
ُ  األحاديثُ  ناستأتي يكشف؟ شيءٍ  أيِّ  عن الص رحية الواضحة الصورة هبذهِ  ُعمر  .التفاصيل بقي ةَ  لنا تُِبٌنِّ

 القرن ُعلماء من وىو احَلَسَكاين، للحاكم ،(التفضيل ِلقواعد الت نزيل شواىدُ ) وىو ُكتُبهم من آخر كتابٌ 
 امودي، باقر زُلَم د الش يخ َتقيق الط بعة وىذهِ  الت نزيل، شواىد ح احَلَسَكاين احلاكم اذلجري، اخلامس

 الكتاب، من األو ل اجلزء ىو وىذا قمري، ىجري 4245 الث الثة، الط بعة اإلسَلمية، الث قافةِ  إحياء رَلمع
 اٌسَّبًٍِِ ًَابَْٓ ًَاٌِّْسْىنِيَ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ :اإلسراء سورة من والعشرين الس ادسةِ  اآليةِ  وعند ،742 صفحة

ِابنُِفضيلِعن:ِبسندهِِ - 255 احلديث رقم اإلسراء، سورة من والعشرون الس ادسة اآليةُ  ﴾حَبْرٌِساً حُبَرِّزْ ًَالَ

﴾ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ َنزلتَِلمَّا:ِقال - اخلُدري سعيدٍ  أبو ادلراد - سعيدِأبيِعنِعطية،ِعنِمرزوق،
 .كتُبهم ىي وىذه م،رواياِتُ  ىي ىذه -ِفدكاًِِفاطمةَِِوآلوِِِعليوِاللِصلَّىِاللِرسولَُِِأعطى

 حديث فدكاً، فاطمة أعطى ا رسول أن   ادلضمون، ىذا بنفس الرِّوايات من العديد لنا يذكرُ  ذلك بعد ُث  
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 جّداً، وواضحة صرحية األحاديث ىذه كلُ  ،252 ،254 ،254 ،250 حديث ،250 حديث ،257
 ،﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ: ﴿احُلكم ىذا أنزل ِحٌن وتعاىل سبحانو ا أن   ح الن ب صحابة عن مرويّة وىي

 كما وصرحية، واضحة الروايات رواياِِتم، حبسب اِ  بأمر عطاءٌ  العطاء فهذا فدكاً، فاطمةَ  ا رسول أعطى
 اخلامس القرن علماء ِمن احَلَسَكاين للحاِكم التفضيل لقواعد الت نزيل شواىد من األو ل اجلزء ىو ىذا قلتُ 

 ُمصطلح ىذا شيعي اً، ليس ُمصطلح ادلصطلح ىذا ،(احلاكم) ادلصطلح من واضح علمائِهم، ِمن ذلجرّي،ا
 بٌن علمّية درجة أعلى ىي احلاِكم، درجة العلمّية، الدرجة وىذه الُسن ة، احلديث علماء يستعملوُ  ُسينِّ 

 احلديث، على وحيكمَ  العلماءِ  على حيكمَ  ألنْ  يؤىِّلو علميٍّ  مستوىً  ح يُعترَب  الدرجة ىذه وصاحب ادِّثٌن،
 احلسكاين واحلاكم النيشابوري، احلاكم مثل احلاكم، لوُ  فُيقال احلديث، وعلى ادِّثٌن على حاكمٌ  فهو

  .ذلك وأمثال
 وىذا ،552 سنة متوجّ  األو ل، الطراز من معروفٌ  ناصبٌّ  كثًن وابن ،(كثًن البن العظيم الُقرآن تفسًن) ىذا
 احلاج، ىاين أحاديَثوُ  وخر ج عليو عل ق التوفيقّية، ادلكتبة والس ادس، اخلامس اجلزء ىو يديّ  بٌن ال ذي ابالكت
 :اآلية َذيل ح ،22 صفحة اخلامس، اجلزء ىو ىذا
ثنا ﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿  رأتُوُ ق ال ذي احلديث نفس - سعيدِأبيِعنَِعطيَّة،َِعنِمرزوقِابنُُِِفضيلَِحدَّ

ِفأعطاىاِفاطمةَِِاللِرسولِدعا﴾ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ :نزلتَِلمَّا:ِقال - الت نزيل شواىد ح قليل قبل
ِابنُِفضيلَِعنِبوَِِِحدَّثِأحداًِِنَعلمِال:ِقالِثُمَِّ - البز از بكر أبو احلافظ ىو قال ال ذي - قالِثُمَِِّفدك،
 رأيوِ  حبسب - ُمْشِكلِالحديثِوىذاِالخوار،ِأبيِِابنَِحمَّادِابنِحميدِوِالتَّميميِيحيىِأبوِإالَِِّمرزوق

 !البيت أىل بأحاديث ُيشكِّكون حٌن علمائنا عند ادلوجودة التعابًن نفس تَلحظون - إسنادهُِِصحَِِّلو -
ِنمِسبعِسنةِخيبرِمعَِِفُِتحتِإنَّماِوفدكِمكيَّةِاآليةِألنَِِّإسَنادهُِِصحَِِّلوُِمشِكلِالحديثِوىذا -

 ال فيها اخلَلفاتُ  ومدنّية مكّية مسألة ىذه ؟مكي ة اآلية بأن   قال من - ىذاِمعِىذاِيلتئمُِِفكيفِالهجرة
َِوضعِِِِمنِأنَّوُِِواألشَبو - احلقّ  إىل األقرب يعين - واألشبوُِمنَكرِحديثٌِِإذاًِِفهو - ذلا حصرَ  وال حد  

 وإال   يقولون، ما يقولون فَتاُىم معُو؟ يصنعون ماذا كنول موجود، احلديثَ  أنّ  يعين - أعلمِواللُِِالرَّافضة
 األحاديث يتجاوز أن يستطع فلم معناىا، ىذا ىو اآلية ألن   يتجاوزَُه، أنْ  كثًن ابنُ  يستطع مل فاحلديث

 من مؤلِّفوُ  الكتاب وىذا التنزيل، شواىد ح جاء شل ا بعضها إىل أشرتُ  وقد عندىم، وردت ال يت الكثًنة
 الش واىد صاحبُ  ذكر وقد اذلجري، الث امن الَقرن ُعلماء من كثًن ابن بينما اذلجري، اخلامس الَقرن اءُعلم

ا إليها، ُيِشر مل األحاديث من رلموعة  .باجلملة عنوُ  وَتد ث واحداً  حديثاً  ذكر إَّن 
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 العريب، الَُتاث إحياء دار اخلامس، اجملل د ىو وىذا السيوطّي، الدين جلَلل ،(بادلأثور التفسًن ح ادلنثور الدر  )
 التاسع القرن ُعلماء من ىو أي ،044 سنة توحّ  والسيوطي صليب، صلدت الش يخ أحاديثو وَخر ج صح حوُ 

ِاللِرضيِالخدريِسعيدٍِِأبيِعن:ِبسندهِِ -؟ 427 صفحة ح جاء ماذا ،552 كثًن ابن ىذا والعاشر،
 خطأ، وىو﴾ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذي ًَآثِ﴿ ىنا مكتوب - ﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ثًَِآ﴿ :اآليةِىذهِنَزلتَِلمَّا:ِقالِعنو

ِابنِعنِمردويوِابنِوأخرجِفدك،ِفأعطاىاِفاطمةَِِاللِرسولَِدعا - ﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ والصحيح

 ًَآثِ﴿ ؛ ﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذي ًَآثِ﴿ ىنا مكتوبة - ﴾اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ نزلتَِلمَّاِقالِعنُهماِاللِرضيِعبَّاس

 فدك إعطاء أن   واضحة وادلعاين ادلضامٌن أنّ  وأعتقد - فدكاًِِفاطمةَِِاللِرسولُِِأقطعِ﴾حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا
 ذكرىا َلَما اآلية هبذه مربوطةً  ليست َفدك كانت لو التفسًن، ح القضي ة ُتذَكر ولذلك اآلية، هبذه مربوط
 الكرًن بالُقرآن لوُ  عَلقة ال عابراً  تأرخيياً  َحَدثاً  القضي ة كانت لو تفسًن، ُكُتب ىي فهذهِ  ،ادلفسِّرون ىؤالء

 شواىد احَلسكاين احلاكم تفسًن ىذا َّناذج، فهذه الُكُتب بكلِّ  جئت ما وأنا ذكرىا، على ىؤالء أصر   َلَما
 لكّنو الر افضة، وضع من بأن وُ  قال ما قال وإنْ  احلديث ذكر كثًن، البن العظيم الُقرآن تفسًن وىذا الت نزيل،
 ح وىي﴾ حَمَّوُ اٌْمُسْبَى ذَا ًَآثِ﴿ آية أماَمهم دائماً  جيدون القرآن تفسًن ح يشتغلون ال ذين ألن   دلاذا؟ ذكَرُه،

 ،ُأخرى قضي ة ىذه يضّعفو، ال أو احلديث ُيضعِّف يؤمن، ال أو أحُدىم هبا يؤمنُ  فدك، إىل تشًن احلديث
 ىنا وأنا! ذلك؟ من أكثر تريدون ماذا جّداً، واضحة الظ َلمة آثار ىي وىذه اجلردية، آثار ىي ىذه ولكن

 .القوم ُكُتب ُكتُبهم، ىي ىذهِ  و األمثلة، مقام وح الن ماذج مقام ح
 مؤس سة ء،اخلُلفا بتأريخ وادلعروف الدينوري، قتيبة البن( والسياسة اإلمامة) :ىو يديّ  بٌن ال ذي الكتاب
 للهجرة، 455 سنة متوجّ  والدينوري لبنان، بًنوت، ميَلدي، 4005 األوىل الطبعة للمطبوعات، األعلمي

ا  الدينوري قتيبة ابن الدينوري، قتيبة ابن كتب ِمن ىو ما فيقولون الكتاب، ىذا الُسن ة ُعلماء بعضُ  يُنكرُ  رَّب 
 وىذا عليها، خَلف ال القضي ة ىذه عندىم، شلدوحٌ  الدينوري ةقتيب وابن عليو، خَلفَ  ال معروف ُسينِّ  عال ِم

 مثل يدّلسون، إّّنم! احلقائق؟ مع يصنعون ماذا ولكن كتبِو، من ىو نعم، ؟ال أم ُكتبوِ  من ىو ىل الكتاب
 اخلط، طولِ  على جارية القضي ة وىذهِ  األحاديث، ُيضعِّف كثًن ابن ما مثل احلقائق، يُدلِّس البخاري ما

 احلقائق لكم سأبٌّن  ذلك، وسَتون ومراجعنا علمائنا إىل انتقل ادلرض ىذا نفس ُعلمائِنا، إىل انتقلت همومن
 . تعاىل اُ  شاء إنْ  القادمة احللقات خَلل من

 بيعةُ  كانت كيف: )عنوان َتت 44 صفحة( الدينوري قتيبة البن والسياسة اإلمامةُ ) الكتاب ىذا حبسبِ 
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ِأتواِحتَّىِجماعةِمعوُِِفمشىُِعَمرِقَامِثُمَِّ - احلاجة موطنَ  آخذ ،(وجهو ا مكر   طالب أيب ابن عليِّ 
 شيعّي، كتاب من أقرأ ما أنا - صوتِهاِبأعلىِنادتِأصواتهمِسمعتِفلمَّاِالباب،ِفدّقواِفاطمة،ِباب

ِفدّقواِفاطمة،ِبابِأتواِحتَّىِجماعةَِمَعوَُِِفَمشىُِعَمرِقَامِثُمَِّ - الدينوري قتيبة ابن كتاب من أقرأ أنا
 يل شأنَ  ال أبداً، السن ة، على أحتجّ  ال ُىنا وأنا - صوتِهاِبأعلىِنادتِأصواتهمَِسِمعتِفلمَّاِالباب،

ُ  أنا هبم،  األجواء من ابتَدأتْ  وقد فاِطمة، ُظَلمةَ  لكم أُبٌّن  أنْ  أريد أنا الزىرائي ون، أنتم احلقائق، لكم أُبٌنِّ
 وإىل فاطمة، والدةِ  إىل اجلاىلّي، العصر إىل األنبياء، أُمم بأجواء ُمرورا ادلسيحي ة، اءباألجو  ُمروراً  اليهودي ة

 . الكوثر سورة إىل وصلنا حّت   ،(األبَت شانِئك)
 رسول شهادة بعد كان ىذا وقطعاً  - اللَِرسولِياِأَبتاهِياِصوتهاِبأعلىِنادتِأصواتَ ُهمَِسِمعتِفلمَّا

ِانصرفواِوبكاَءىاِصوَتهاِالقومَِسِمعِفلمَّاُِقحافة،ِأبيِوابنِالخطَّابِابنِِِمنِبعدكَِلِقيناِماذا - ا
ِقلوبُهمِوكادتِباكينِانصرفواِوبكاَءىاِصوَتهاِالقومُِِسمعِفلمَّا - اجلميع وليس البعض - باكين

ِقومِومعوُُِِعَمرِوبَقي - ذلك ِبُكلِّ  لوُ  شأنَ  ال ُعمر - قومِومعوُُِِعمرُِِوبقيِتنَفِطرِوأكبادىمِتنصدع
 -؟ تفعلون ماذا - فموِأفعلِلمِأناِإن:ِفقالِبايع،:ِلوُِِفقالواِبكر،ِأبيِإلىِبوِِِفمضواَِعليَّاِفأخرجوا

:ُِعمرِقالِرسولو،ِوأخاِاللِعبدِتقتلونِإذاًِ:ِفقالِعنقك،ِنضربُِِىوِإاّلِِإلوِالِالَّذيِواللِإذاًِ:ِقالوا
ِبكرِوأبو - علي ا آخ َى قد كان ا فرسول واضح، إنكار ىذا - فالِرسولوَِِِأخوِوأمَّاِفَنعمِاللِعبدِأمَّا

ِإلىِفاطمةُِِكانتِماِشيءٍِِعلىُِأكرُِىوِال:ِفقالِ؟بأمركِفيوِِِتأمرُِِأال:ُِعَمرِلوُِِفقالِيتكلَّم،ِالِساكتًِ
ا - اللِرسولِبقبرِِِعليِ ِفَ َلِحقِجنبو،  َفعل ما إىل ُعمر دفعت ال يت ىي بكرٍ  أيب كلمة الكلمة ىذه ولرَّب 

ِبقبرِعليِ ِفلحقِجنِبو،ِإلىِفاطمةُِِكانتِماِشيءٍِِعلىُِأكرىوُِِال - ذلك بعد الز ىراءُ  وقُِتلت الز ىر اء، مع
 ال ذي ادلضمون نفس - يقتلونيِوكادواِاستضعفونيِالقومِإنَِِّأُمِِّابنِياِويناديِويبكيِيصيحُِِاللِرسول

ِبكرِِِألبيُِعَمرِفقال - ﴾ٌَمْخٌٍَُُٔنًِ ًَوَادًُاْ اسْخَضْعَفًٌُِٔ اٌْمٌَََْ إَِّْ ََّأُ ابَْٓ ٌا: ﴿الُقرآن ح ىارون ِقص ة ح جاء
ِفانطلقا - نفُسوُ  ُىوَ  ُىوَ  الكَلم تَلحظون - أغضبناىاِقدِفإنَّاِفاطمةِإلىِبناِِانطلق:ِعنهماِاللِرضي

ا - َلُهماِتأذنِفلمِفاطمةِعلىِفاستأذناِجميعاًِ ِعليَّاًِِفأتيا - الدنيا من خرجت أنْ  إىل كل متهما ما ألّن 
ِعليهماَِتردَِِّفلمِعليهاِفسلَّماِالحاِئط،ِإلىِوجَههاَِحوَّلتِعندىاَِقعداِفلمَّاِعليهاِفأدخَلُهماِفكّلماه
 ليس أم واجبٌ  الس َلم رد   !ُمتشرِّعة؟ ليست أم ُمتشرِّعة فاطمة !جاىلة؟ أم عاِلمة فاطمة - السَّالم

 ىذه ادلًناث، حكمَ  تعرفُ  ال فاطمة أن   لنفَتض! حكَمها؟ فاطمة تعرفُ  ال أيضاً  القضي ة ىذه !بواجب؟
 كانت إذا إذاً، !اجلن ة؟ أىل لنساءِ  سيِّدةً  صارت دلاذا إذاً ! فاطمة؟ تعرفُ  ماذا إذاً ! تعرفها؟ ال أيضاً  القضي ة
 عليها، ُيَسلِّمان !الُبخاري؟ اياتِ رو  بصريحِ  اِ  رسولَ  يُغِضبُ  يُغضُبها ال ذي أنّ  فلماذا جاىلةً  فاطمةُ 
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 شؤونَ  تُراعي ال فاطمة أن   ادلنطقي من فهل أبيها، أصحاب ِمن َها الفاروق وىذا الصدِّيق ىذا أنّ  وباعتبار
ا !دلاذا؟ للحاِئط، وجَهها فُتعطي اآلدابِ  ُقها ال ذين ضلنُ  لنا تُعِلن أنْ  األقّل، على لنا تُعِلن أنْ  تُريد ألّن   ُنصدِّ

اهٍ  ح اأّن   اهٍ  ح والقومُ  اِّتِّ ُ  وأنا ُكل و ىذا - الحاِئطِإلىِوجَههاَِحوَّلتِعندىاِقعداِفلمَّا - آخر اِّتِّ  أُبٌنِّ
 ح عندنا موجودة فاحلقائق بفلس، ادلطالب وىذه الُكتب ىذه أشَتي ال وأنا ُكتبهم، حبسبِ  ادلطالبَ 

ِفَلمِعليهاِفسلَّماِالحائطِإلىِوجَههاَِحوَّلتِعندىاِقعداِافلمَِّ - ىنا مذكوراً  جاء ال ذي مع ولكن ُكتُِبنا،
ما تعتقدُ  فاطمة كانت لو - السَّالمِعليُهماِتردِّ  ال أنا !عليهما؟ الس َلم تردّ  ال أن ديكن فهل ُمسِلمان بأّن 

يقة على ُتطرح أنْ  البُد   األسئلة ىذه أدري،  ال يت موعةاجمل مع !تكونون؟ رلموعة أيّ  مع أنتم الُكربى، الصدِّ
ا ح سُلطئة فاطمة! ومشتبهة؟ سُلطئة وفاطمة فضيلة على وىم حقّ  على وُعَمر بكرٍ  أبا بأن   تقول  ال أّن 

 أيب على غضبها ح سُلطئة فاطمة بكر، أيب مع مناقشِتها ح سلطئة فاطمة ادلًناث، ح ذلا حق   ال أن و تعرف
ا ح ىنا سُلطئة فاطمة بكر، ا ح سُلطئة فاطمة احلائط، إىل هاوجهَ  أدارت أّن   أم عليهما، الس َلم رد ت ما أّن 

ا  بعض أن   الش ريف، ذوقكم حبسبِ  تُ َقسِّمون، أّنكم أم رلموعة؟ أيّ  مع أنتم ذلك؟ ُكلِّ  ح ُمصيبةٌ  أّن 
 ! ؟..تقولون ماذا أخطأت، ما األشياء وبعض فيها أخطأت قد فاطمة كانت األشياء

 ليست أم معصومة فاطمة فيصلي ة، قضي ة القضي ة ىذه ألن   الكَلم ىذا ُأكرِّر أنا - دىاعنِقعداِفلمَّا
 ُكُتب ح مذكورة القضي ة ىذه ودعونا، ودعونا، الد ار، على اذلجوم من ودعونا فدك، من دعونا معصومة؟

ا أيضاً، عندنا وموجودة القوم  عليهما؟ الس َلم فاطمة تردّ  مل فلماذا الس َلم، َرد ت ما عليِهَما، سل مت ما أّن 
 ا، رسولَ  يُغِضبُ  فإنّو أغضبها ومن اجلن ة أىل ِنساءِ  سيِّدة ىي البخاري قال كما فعَلً  فاطمة نعترب أن إم ا

 بقي ة كذب األحاديث ىذهِ  َكانت فإذا كذب، ح كذبٌ  البخاري وأحاديث كذلك ليست ىي وإم ا
ِعليُهماَِتردِِّفلمِعليهاِفسلَّماِالحائطِإلىَِوجههاَِحوَّلتِعندىاِقعداِلمَّاف - كذب أيضاً  األحاديث

ِفقالِبكرِأبوِفتكلَّمِالسَّالم، َِقرابتيِمنِإليَِِّأحبِ ِاللِرسولِقرابةِإنَِِّواللِِِالل،ِرسولِحبيبةِِِيا:
ِأعرِفكِِِأفَترانيِبعده،ِأبقىِوالُِمتِ ِأَنِّيِأبوكِماتَِيومِولوَددتُِِابنتيِعائَشةِمنِإليَِِّألحبِ ِوإنَّكِِ

:ِيقولِاللِرسولِأباكَِِِسمعتُِِأَنِّيِإالَِِّاللِرسولِِِمنِوِميراَثكِِِحقَّكِِِوأمنُعكِِِوشرَفكِِِفضَلكِِِوأعِرف
ِحدَّثُتُكماِإنِِْأرأيُتُكما:ِفقالت - اذلُراء ىذا على تُعلِّق مل فاطمة - فقالتِصدقة،ِفهوِتركناِماِنُوَرثِال

ِقاالِبو؟ِوتفعالنِتعرفانُوِاللِرسولِِِعنَِحديثاًِ ِفقالتِنعم،: ِاللِرسولِتسمعاِألمِاللِنشدُتُكما:
ِيقول ِِرضا - احلديث البخاري َحر ف كما ال - سخطيِمنِفاطمةِوَسخطِرضايِمنِفاطمةِِرضا:

ِفاطمةِأرضاِومنِأحبَّني،ِفقدِابنتيِفاطمةِأحبَِِّفمنَِسَخطي،ِمنِفاطمةِوسخطُِِِرضايِمنِفاطمة
ُِأشِهدِفإنِّي:ِقالتِالل،ِرسولِمنِسمعناهِنعم،:ِقاالِأسخطني،ِفقدِفاطمةِأسخطِومنَِضاني،أِرِفقد
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ِأنا:ِبكرِأبوِفقالِإليو،ِالشكونَُّكماِالنَّبيََِِلقيتُِِولَِئنِأرضيُتمانيِوماِأسخطُتمانيِأنَّكماِومالئكَتوُِِالل
 تزىقِأنِِْنفسوُِِكادتِحتَّىِيَبكيَِبكرِأبوِبانَتحِثُمَِِّفاطمة،ِياِوسَخِطكَِسَخطوِِِِمنِتعالىِباللِِِعائذٌِ

ِاللِألدعونَِِّواللِِ:ِتقولِوىي - باألكاذيب احلقائق فيو سللوطة كَلم وىو مكتوب، ىو كما أقرأ أنا -
 أنّ  ىل الصِّفات؟ من صفةٍ  أيِّ  ح وىي فاطمة عن يصُدر الكَلم ىذا - أصّليهاِصالةٍُِِكلِِِّفيِعليكَِ
ِصالةٍُِِكلَِِّفيِعليكَِِاللِألدعونَِِّواللِِ - تقول؟ ما َتعي فاطمة أن   أم تقول؟ ما تعلم وال جاىلة فاطمة

ِبأىلوِمسروراًِِحليلَتوِمعانقاًِِمنكمِرجلٍُِِكلِ ِيَِبيتِلهمِفقالِالنَّاسِإليوِفاجتمعِباكياًَِِخرجِثُمَُِِّأصلِّيها،
 ُكل   أقول ال أنا احلالة، ىذهِ  بسببِ  الرَّب   - بيعتيِأقيلونيِبيعتكمِفيِليِحاجةَِِالِفيو،ِأناِوماِوتركتموني

ا حقيقّية، التفاصيل ىذه  لفاطمة كتاباً  َكَتب قد األحاديث ح وردَ  كما بكرٍ  أبا أن   احلالة ىذه بسببِ  لرَّب 
 ىي ىذه ىذا، إىل اإلشارة وستأت فيو وتَ َفل الكتاب خّرق ُعَمر ولكن   منها، َفَدك اغُتِصبت أنْ  بعد ِبفَدك

  .الدينوريّ  قتيبة البن والسياسة اإلمامة كتاب ىو ىذا كتُبهم،
 وىذا ،240 سنة فمتوجّ  الطربي أم ا ،455 سنة متوجّ  الدينوري قتيبة ابن قلت كما ،(الطربي تأريخ) وىذا

 تأريخ إىل اذىبوا كثًنة، الطربيّ  طبعات الثاين، اجملل د ىو اجملل د وىذا صادر، دار أيضاً  الطربّي، تأريخ ىو
ِفأمَّا -:يقول حيثُ  بكر أيب حياة من األخًنة باللحظات يتعل قُ  فيما العاشرة، بعد الث الثة الس نة 42 سنة

 بكلِّ  أصدقُ  ال أنا الطربّي، حبسب بكر أبو عليها َندم أشياء ثَلث - تركتُهنِِّأَنِّيِوَددتُِِالالتيِالثَّالث
 - اجلردية آثارِ  عن نبحثُ  ىنا وضلنُ  جرى، شل ا شيءٌ  فيو شيٌء، فيو ولكنْ  زُلر ف الكَلم ىذا الكَلم، ىذا
ِقدِكانواِوإنِِْشيء،ِعنِفَاطمةِبَيتَِِأكِشفِلمِأَنِّيِفوَددتُِِتركتُهنَِِّأّنيِوددتُِِالَّتيِالثالثِفأمَّا

 فاطمة؟ بيت كشف كيف. فاطمة بيتَ  أكشف مل أينِّ  فوددتُ  واضح، كَلم - الحربِعلىِغَلُقوه
  .التفاصيل وستأتينا فعلوا ما وفعلوا البيت إحراق أرادوا وفة،ادلعر  بالتفاصيل

 حيّبونو ومراجعنا ُعلماؤنا لذلك ادلدلِّسٌن، ألعن ومن الكذ ابٌن، أكرب ومن ارِّفٌن، أكرب من ىذا والطربيّ 
 توجد ال يعين ال ،ارِّفٌن أكرب ومن الكذ ابٌن، أكرب من ىو تأرخيوِ  وح تفسًنهِ  ح الطربيّ  ىذا عليو، وديوتون
 رِّفزلُ  كذ اب والَطربيّ  أكاذيب، وتوجد حقائق تُوجد وال ِملل الِفرق كلِّ  ُكتب ح أبداً، ُكتُبِو، ح حقائق

 األجَلء ادلراجع وبقي ة اخلوئي السيِّد أنّ  كيف واضح ِمثال علينا مرّ  وأعتقد ، ُعلماؤنا لذلك وُمزوِّر، وُمدلِّس
 رفسوا اذلادّي، اإلمام حديث ورفسوا! األو ل ربيعٍ  من التاسع قضي ة ح بأرجلهم رِّضاال اإلمام حديثَ  َرفسوا

 الث اين، اخلليفة فيو قُِتل ال ذي اليوم ىو ربيع من التاسع يوم أن   يُبٌنِّ  واإلمام بأرجلهم اذلاديّ  اإلمام حديث
 وادلراجع اخلوئي، السيِّد سبقوا ال ذين ادلراجع ع،ادلراج وبقي ة اخلُوئي السيِّد..!! الطربيّ  وراء يركضون وذىبوا

 ومر   الطربّي، ىذا ىو الطربّي، وراء يركضون وذىبوا بأرجِلهم اذلاديّ  اإلمام حديثَ  داسوا أيضاً  ادلعاصرون
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ا وأيضاً  بادلصادر، وجئنا الكَلم  - الشِّيعيّ  الوسط ح فاطمة ُظَلمةِ  ح يأت فيما القضي ة ىذه سأتناول رَّب 
 -؟ يقول ماذا ُث   - الَحربِعلىَِغَلقوهِقدِكانواِوإنِِْشيء،ِعنِفَاِطَمةِبيتَِِأكِشفِلمِأَنِّيِفوَددتُِ
 حّت   بالن ار بكر أبو أحرقوُ  رجل ىذا الس لمي الُفَجاءة - السَّلميِالُفجاَءةَِحرقتُِِأُكنِلمِأَنِّيَِوَوَددتُِ

 بكر أبو أمر وقد بِو، قاموا قد كانوا عمليّ  تطبيقي مثال ىذا فاطمة حرق أرادوا حٌن احلرق فقضي ة مات،
ِالسَّلميِالُفجاءةِحرقتُِِأكنِلمِأنِّيِوددت - نَدَموُ  يُبِدي ُىنا فهو وِلذلك الس َلمي الُفجاَءة بإحراق

 كما ىنا وضَلنُ  احلديث، بقي ة ح قالوُ  ال ذي الكَلم آخر إىل - نجيحاًَِِخّليُتوِأوِسريحاًِِقتلُتوُِِكنتُِِوأَنِّي
 .الن اصبّ  الوسط ح اجلردية آثار بقايا عن نبحث قلتُ 

 سنة ادلتوجّ  البخاري صحيحِ  عند وقفتُ  اجلردية، آثار ومن الُظَلمةِ  آثار من َّناذج أيديكم بٌن عرضتُ 
 وصحيح واحد، عصرٍ  ح وَها للهجرة، 450 سنة ادلتوجّ  مسلم صحيح عند وقفتُ  وكذلك للهجرة، 475

 مصادر ىي ىذه الكرًن، الُقرآن بعدَ  البيت أىل سُلالفي عند األو الن ادلصدران َها مسلم صحيحو  البخاري
 اذلجري، اخلامس القرن علماء من احلسكاينّ  للحاِكم التنزيل شواىدِ  عندَ  ووقفتُ  عنَدىم، األصولِ  احلديثِ 

 التفسًن ح ادلنثور الدرّ  ح طيّ السيو  الدِّين جَلل وعند للهجرة، 552 سنة ادلتوجّ  كثًن ابن تفسًن وعند
 ُمنذُ  فاِطمةَ  يدِ  ح كانت فدكاً  أن   ح صرحية كانت التفاسًن ىذه وكلّ  للهجرة، 044 سنة ادلتوجّ  بادلأثور

 من تشككيكٍ  من جاء فما اإلسراء، سورة من والعشرين الس ادسة باآلية مرتبطةٌ  القضي ة وأن   ا، رسولِ  أي ام
 الدينوريّ  قتيبة البن والسياسة اإلمامة على َعر جتُ  ُث   عليو، للردِّ  حيتاج ال واضح تشكيكٌ  ىو كثًن ابن ِقَبل

اً، صرحياً  واضحاً  الكَلم وكان للهجرة، 455 سنة ادلتوجّ   وادللوك األمم تأريخ الطربيّ  تأريخ على ُث   ِجد 
 من وفيها الَبيانِ  من وفيها ووفًنًة، وجلي ةً  حةً واض كانت ادلعطيات ىذه أن   أعتقد للهجرة، 240 سنة ادلتوجّ 

 .بَ ٌنِّ  بشكلٍ  الظ َلمةِ  وصورةَ  واضٍح، بشكلٍ  اجلرديةِ  صورةَ  منها ال ُمستنتج يستنتج أن ِإمكانّية
 من واألِئم ة والسِّبطٌن والبتول ادلرتضى فضائل ح السمطٌن فرائدُ : )ىو يديّ  بٌن ال ذي الكتاب وىذا

 من اذلجري، والثامن الس ابع القرن أعَلم من وىو اخلُراساين، اجلويين إبراىيم الكبًن ُمحدِّثلل ،(ذرّيِتهم
 األوىل الطبعة احلَبيب، دارُ  الث اين، اجلزءُ  ىو ىذا امودي، باقر زلم د الش يخ َتقيق السّنة، علماءِ  علمائِهم
 ابن عن ُجبًن ابن سعيد عن ينُقل ين،الث ا اجلزء من قُلت كما ،22 صفحة ح إيران، ىجري، 4247
ِابنَِعنُِجبير،ِابنَِسعيدَِعن - واضح بشكل ادلخالفٌن أسانيدِ  من ُمفص َلً  َسَنداً  ذَكر ىو طبعاً  عباس،
ِالسَّالمِعليوِِِالَحسنِأقبلِإذِِْيومِذاتِجالساًِِكانِوآلوِعليوِاللِصلَّىِاللِرسولِإنَِّ:ِقالِعبَّاس،

ِوَأمَّا - بيتو أىل ُظَلمة عن وآلو عليو ا صل ى الن ب   فيها يتحد ث طويلة رواية - قالِثُمَِِّبكى،ِرآهَُِِفلَما
 الكَلم مر   كما اجلن ة أىل ِنساءِ  سي دةُ  - واآلِخرينِاألوَّلِينِمنِالَعاَلمينِِنساءَِِِسيِّدةُِِفَإنَّهاِفَاِطَمةِِابَنِتي
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 نفسُ  وىو واآلخرين، األو لٌن من العاَلمٌن نساء َسيِّدةُ  ىي يعين ن ةاجل أىل ِنساءِ  سيِّدةُ  البخاري، صحيحِ  ح
 صَلد أنْ  غريباً  أليس لكن - واآلِخرينِاألوَّلِينِمنِالَعاَلمينِِنساءَِِِسيِّدةُِِفَإنَّهاِفَاِطَمةِِابَنِتيِوَأمَّا - الكَلم
 ِنساء سيِّدة ىي مرًن: يقول ادليزان تفسًن ح اطبائيالطب حسٌن زُلَم د السيِّد مثل كبًناً  شيعي اً  وَمرجعاً  عاِلماً 

 ح عمران آلِ  سورةِ  ح ادليزان تفسًن راجعوا ادليزان، تفسًن ح واضح الكَلم وىذا فاطمة، وليست العاَلمٌن
 نع تتحد ث ال يت احللقات ح أيضاً  لكم وسأذكرهُ  الكَلم ىذا راجعوا مرًن، السيِّدة عن تتحد ث ال يت اآليات
ِواآلِخرينِاألوَّلِينِمنِالَعاَلمينِِنساءَِِِسيِّدةُِِفَإنَّهاِفَاِطَمةِِابَنِتيِوَأمَّا - الشِّيعي الوسط ح فاطمة ُظَلمة
 إىل حديثوِ  ح ويستمر   - َجنبيِبَينِالَّتيُِروحيِوىيُِفؤاديَِثمرةَُِِوىيَِعينيِنُورُِِوىيِمنِّيَِبضعةٌِِوىي

َِوُعْدتَُِِكاِظَمةَِخَرْجتُِ: )قالت ىي - بيَتهاِالُذلِ َِدَخلِوقدِبهاِكأنِّي -:وآلو عليو اُ  صل ى يقول أن
ِوُمِنعتَِحق هاِوُغِصبُِحرَمُتهاِوانُتِهكتِبيَتهاِالُذلِ َِدَخلِوقدِبهاِكأنِّي - :ذليلة يعين راغمة ،(رَاِغَمة
 يُنكرونو؟ شيعّي، بكتابٍ  ىو ما ىذا ،ُسينِّ  كتابٍ  من أقرأ أنا - َجنيَنهاِوُأْسِقطتَِجنُبهاِوَُكِسرِِإرثَها

 ىذا - بيَتهاِالُذلِ َِدَخلِوقدِبهاِكأنِّي - ُسني ة والروايات وادلصادر األسانيد ىذه هبم، لنا شأنَ  ال فلينكروه
 دلاذا الليل؟ ح ُتدَفن أنْ  أوصت دلاذا ُتكلِّمُو؟ مل دلاذا بكر؟ أيب على غضبت دلاذا لغضبها، وتفسًن شرح ىو
 اإلمامة ح قتيبة ابن عن كما وُعَمر بكرٍ  أيب على الس َلم رد ت ما دلاذا الص حابة؟ عليها ُيصلِّي أنْ  َتقبل مل

 ...  ؟ودلاذا ؟ودلاذا ؟دلاذا والسياسة؟
 ىو الكَلم ينقلُ  وال ذي مسلم؟ صحيح ح كما خائناً  غادراً  آّتاً  كاذباً  كان بكر أبا أن   يرى عليٌّ  كان دلاذا

 خائناًِِغاِدراًِِآِثماًِِكاذباًِِرأيُتماني - ُمباِشر واخِلطاب ُعَمر أن   يرى عليٌّ  كان دلاذا اخلط اب، ابنُ  ُعمر نفُسوُ 
 - ُحرَمُتهاِوانُتِهكتِبيَتهاِالُذلِ َِدَخلِوقدِبهاِكأنِّي - أيضاً  ُكتبهم من وىذا الش رح ىو ىذا دلاذا؟ -

ُثكم فيو، ُيشكِّكون واِ  ذلك، ح ُيشكِّكون مراجعنا ويأتيك القوم كتب ح ىذا ِكأنِّي - ذلك عن وسُأحدِّ
َِجنيَنهاِوُأْسِقطتَِجنُبهاِوَُكِسرَِِِإرثَهاِوُمِنعتَِحق هاِوُغِصبَُِِحرَمُتهاِوانُتِهكتِبيَتهاِالُذلِ َِدَخلِوقدِبها

 - باكيةًَِِمكروبةًَِِمحزونةًِِبعديَِتزالُِِفالِتُغاث،ِفالِوَتستغيثُُِِتجابُِِفالُِمَحمَّداهِياِتُناديِوىي
 َعَليَِِّفَ َتقِدمُِِبيتيِأىلِمنِيَلحُقنيَِمنِأوَّلُِِفتكون -:يقول أنْ  إىل وآلو عليو اُ  صل ى كَلموِ  ح ويستمرّ 

َِمغصوبَةًَِِمغمومةًِِمكروبةًَِِمحزونةًَِِعَليَِِّفَ َتقِدمُِ - الكلمة ذلذه انتبهوا ا؟ رسول على َتقِدم كيف -
َِمحزونةًَِِعَليَِِّفَ َتقِدمُِِبيتيَِأىلِِِمنِيَلحُقنيِمنِأوَّلَِِفتكونُِ - قُِتلت فاطمة َمقتوَلة، ي  َعلَ  َتقِدم - َمقتولة

ِمنِِالعنِاللَُّهمَِّ:ِذلكِعندِوسلَّمِوآلوِعليوِاللِصلَّىِاللِرسولِيقولَُِِمقتولة،َِمغصوبَةًَِِمغمومةًِِمكروبةًِ
ِفتقولُِِولَدىاِألقتَِحتَّىَِجنَبهاَِضربََِِمنِنَاِركِفيِلِّدوخَِِأذلَّهاَِمنِوَذلِّلَِغَصبهاِمنِوعاِقبِظََلَمها

 ىذا واِ  رواياِتم، حبسب مقتولة وفاطمة ُمستمر، واحلديث طويل، احلديث - آمينِذلكِعندَِِالمالئكةُِ
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 .يُنكرونوُ  ُىم نعم اخلراساين، اجلويين إلبراىيم( السِّمطٌن فرائدُ ) إنّو كتبنا، من ىو وما كتبهم من الكتاب
 يعتقدون، فيما أحرار ىم هبم، يل شأنَ  ال أُناِقَشُهم، أنْ  أريد ال أنا عليهم، احُلججَ  نُقيمَ  أنْ  نريد ال ىنا ضلنُ 

يني ة ادلؤس سة ُأخاطب ال أصَلً  ىنا أنا نعتقد، فيما أحرار وضلنُ   ح وُتشكِّك فاطمة فضائلَ  تُنكرُ  ال يت الدِّ
 ُظَلمةِ  مع التعاطفَ  يُظِهرون حينما الشِّيعة مع رُلاملة ىذهِ  فاطمة، ُظَلمةِ  َمصادرَ  ينفون مراجعناَ  ُظَلمِتها،َ 

 وأقواذِلم آرائِهم وح كتبوه فيما نُدقِّق أنْ  أردنا إذا ادلنابر، على ُتذَكر كما أو الشِّيعةُ  هبا يتحد ثُ  كما فاطمة
 ِجيءَ  منهجٌ  وىو الدِّين حلقائق ِميزاناً  ونوُ ويعترب  األساس ىو ويعتربونوُ  بو يعملون ال ذي الرجايلّ  ادلنهج حبسب

ا فاطمة ُظَلمةِ  على حيكم ادلنهج ىذا وأشياِعهم، الز ىراء قَ تَ َلةِ  من الن واصب، من ِبو  صحيحة ليست بأّن 
 القضي ة، ىذه ذكرِ  على وسنأت الكبار، األربعة من الكبار، مراجعنا من األحياء ادلراجع أحد يقول كما
 ُمبالغة، ىناك يقول أنتم، تُقلِّدونو ال ذي ادلرجع ىو ادلرجع وىذا فاطمة، ُظَلمة ح مبالغة ىناك بأنّو يقول

 ..!!فاطمة ُظَلمةِ  ح ُمبالغة
 الص نمّية، بعفن تعف نت ال يت العقول أصحاب السِّن بكبار يل شأنَ  وال وبنات أبنائي أنتم أخاطبكم أنا

 حينما ال؟ أم الز ىراء تزورون الز ىراء، زيارةَ  يَقرأون لل ذين أقول أنا نمّية،الص   عفن من وإي اكم ا أعاذين
يَقةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ: الز ىراء ُُتاطبون  الش هيدة معىن ما ىنا؟ الش هيدة من ادلراد ما ... الشَِّهيَدةِالصِّدِّ

ِاْلُمْضَطَهَدةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِاْلسَّاَلمُِِاْلَمْغُصوبَة،ِاْلَمْظُلوَمةُِِأَي َّتُ َهاِيكَِِعلَِِالسَّاَلمُِ :أوصاِفها ح تقرأون ُث   ىنا؟
ِالل،َِرُسْولََِِجَفاِفَ َقدَِجَفاكَِِِوَمن :وقبَلها ... اللَِرُسولِآَذىِفَ َقدِآَذاكَِِِوَمنِْ :وتقرأون ... اْلَمْقُهورُة

ِرَاضٍِِأَنِّي :الزِّيارة تُ بٌِّن ُث   ... َجْنَبيوِبَينَِِالَِّذيَِوُروُحوُِِِمنوَِبْضَعةٌِِكِِأِلَنَِّاللَِرُسْولََِِقَطعَِِفَ َقدَِقَطَعكَِِِوَمن
ُِمَعادٍَِِوالَيِت،ِِلَمنُِمَوالٍِِِمنو،ِتَ بَ رَّأتِِِِممَّنُِمُتبَ رِّئٌَِِعَليو،َِسَخطتَِِِمنَِعَلىَِساِخطٌَِِعْنوَِرَضيتَِِِعمَّن
 فاطمةَ  أن   إىل واضحة إشارات ىذه ُكل   ... َأْحَبْبتِِِِلَمنُِمِحبِ ِ،أَبْ َغْضتِِِِلَمنُِمْبِغضٌَِِعاَديِت،ِِلَمن

ِِإرثُ َهاِاْلَمْمُنوَعةَِِِحق َهاِاْلَمْغُصوبَةِاْلَمْقُهورَةِاْلَمْظُلوَمة: التفاصيل ىذه ح موجود الش هيدة معىن قُِتلت،
 قُِتلت، قد فاطمة أن   إىل ُتشًن ادلضامٌن ىذه ل  كُ  ... َوَلُدَىاِاْلَمْقُتولِِِبعُلهاِالمظلومِِضْلُعَهاِاْلَمْكُسورَةِِ

  .وصرحية واضحة والعبارة
يقة ِبو ُتاطب خطاب أو ل  بعد أوصاف َها تُعدِّد تَبدأ َلم ا الزِّيارة أو ل ح تقول ماذا عليها وتسّلم الكربى الصدِّ
 :األوصاف تبدأ أنْ  إىل ... َعَليكِِِالسَّاَلمُِِالل،َِياءِِأَنْبَِِِأْفَضلِِِبِْنتَِِيَاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ :َنَسَبها ذََكَرت أنْ 

ِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ :الكربى بالصديقة اخلاص ة األوصاف تبدأ ... َوالُحَسينِالَحَسنِِِأُمَِِّيَاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ
يَقةُِ  من كتاب ح السمطٌن فرائد ح ىنا الن ص وَسعتم قتيلة، فاطمةُ  َشهيدة، فاطمة ... الشَِّهيَدةِالصِّدِّ

 عليو َتقِدم فاطمة أن   وآلو عليو اُ  صل ى الن بّ  عن عباس ابن عن جبًن ابن سعيد عن ينقل ادلخالفٌن كتب
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يَقةُِِأَي َّتُ َهاَِعَليكِِِالسَّاَلمُِ :مقتولةً  مظلومةً  مغصوبةً  مكروبةً  زلزونةً    ... وَوبَ رََكاتُِِاللَِِِورَْحَمةُِِالشَِّهيَدةِالصِّدِّ
 عم ا خُيربنا ُكتبنا ح جاء ما احلديث من الث اين الش طرُ  األو ل، الش طر ح احلديثُ  ت   وقد انتهى الربنامج وقت
 ُكتِبنا، ح ىو الث اين والش طر كتبهم ح كان األو ل الش طر ِلفاطمة، ظُلِمهم وح جرديتهم ح الن واصب َفعلوُ 
يقة الن واصبِ  لمِ ظُ  عن ُكتبُنا أخربتنا ماذا  ح وأنتم أنا غدٍ  يوم حلقة ح واحُلَسٌن، احلسنِ  أُمّ  الُكربى للصدِّ

  !!... واحُلَسٌن احَلَسن ألمِّ  الن واصبِ  ظُلمِ  من جانبٍ  عن أخربتنا وماذا كتُِبنا ح جولةٍ 
 ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍََى ًَُِخَابِعٍِنَا ُِشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِاِْ يف. .. فَاطَِّت ٌَا ٌَبٍَّهِ. .. فَاطَِّت ًآيِ فاطَِّت ٌَِدَّةِ عٍى غداً أٌماوُُ
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ

لِالبرن  امبِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جي
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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ِى 3417ِ
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