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Gاإلهداء S  
 

 ..إىل حرضة حجة اهللا عىل خلقه 
 ..وأمني اهللا عىل دينه ووحيه 

 ..إىل النقي الطاهر املطهر 
 ..إمامي وسيدي وشفيعي عند رب العاملني 

 ..u  اإلمام أيب احلسن اهلادي 
سى بن مو uّبن عيل الرضا  u ّبن حممد اجلواد u ّعيل اهلادي

ّن عيل زين ب uد الباقر ّ بن حممu  بن جعفر الصادقu الكاظم
  u بن أيب طالب  uّ بن عيل u بن احلسني  u العابدين

 ..حجج رب العاملني .. األئمة اهلداة املعصومني .. صلوات اهللا عليهم أمجعني  
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m 
احلمد هللا رب العاملني ، احلمد هللا األول قبل اإلنشاء واإلحياء ، واآلخر بعـد فنـاء 

ي ال ينسى من ذكره ، وال ينقص من شـكره ، وال خييـب مـن األشياء ، العليم الذ
عىل إمام املتقني وسيد األخيار والسالم  ، والصالة هوال يقطع رجاء من رجا، دعاه 

العارفني خري الربية من األولني واآلخرين ، وأفضل اخلالئق أمجعني سـيدنا حممـد 
 عىل أعدائهم أمجعـني مـن بن عبد اهللا وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ، ولعنة اهللا

 .اآلن إىل يوم الدين 
ٍ يف رصاع دائم عرب حرب مفتوحة يف كل اآلفاق  بدء اخللقإن احلق والباطل منذ ٍ.. 

 ..!ٍبحراب ودماء فحرب فكرية وأخرى اعتقادية وأخرى 
وليس حديثنا ها هنا عنها  ، أما حرب ،   ...وحرب الدماء فيها الغدر والكر والفر

 ،  القـاطع  احلق والباطل فهي حـرب تقـوم بجـذب األتبـاع بالـدليلالعقيدة بني
، ولكـن بخـالف الباطـل ومعتقـده وسطوع احلق وظهوره أوضح مـن الـشمس 

ٍالباطل يسعى بكل السبل ليموه هذه الدالئل بتأويالت فاسـدة أو حيـاول إضـفاء  َ ِّ
ًصفة الضعف  واخلور عليها ، وتارة يشوهها بأساليب خبيثة وتارة حي ذفها ويبرتها  ً

ًأمال يف خنق احلقيقة وكتم أنفاسها والقضاء عىل كـل احلقـائق .. فتصري إىل العدم 
ُالتي تشنف هلا األسامع وتشخص هلا األبصار  ُ َّ ُويطلبها طالب احلق اإلهلي ُ َّ.  
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ًالكثري من حاالت التحريف والتزوير واحلذف التي طالت أدلة هذا البحث يتناول 
فضلهم أو بيان مظلوميتهم ومثالب بيت عليهم السالم وبيان رصحية يف حق أهل ال

 !أعدائهم 
ٍفإين عىل فرتات من الوقت وقعت عىل الكثري منها وكانت يف غالبها حمكمة ، حتى 

 ..جتمعت يف مسودات ونادت باخلروج إىل يد القارئ والباحث 
ٍ بل إىل يد املنصفني خصوصا ليعرفوا حقيقة مذهب قام عىل تسويد صح ائف كتبه ً

 .بالغش والتدليس والتحريف 
ٍفأخرجت حلقات هذا البحث يف شبكة احلق الثقافية يف سلسلة متواضعة ، وها أنا 
ٍأخرجها يف مصنف جيمعها من شتات املسودات والتفرق ، كي ال تندرس وختفـى 

 :هوومنهجي يف هذا البحث فال ينال مطالعتها إال القليل ، 
 .عرض الرواية الصحيحة  -1
 . عرض الرواية املحرفة  -2
 .بيان موطن التحريف  -3
  .)َّإن وضحت احلادثة ذلك  (  املحرف الذي قام بجريمة اخليانة العلمية-4
 . اهلدف الذي حرفت الرواية ألجله – 5

 مـا فعلـت ، وهـذا  وربام أرفقت وثيقة يف بيان حالة التحريـف لتوضـيحها وربـام
ُأقدر وأنظر حسب ما  ِّ!  
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ٍلتي إىل كل باحث منـصف ، أن ينظـر إىل هـذه األدلـة ويـتمعن يف ظـروف ورسا
التاريخ اإلسالمي املرير ، وكيف أن الروايات واحلقائق كانت خترج من دهاليزهـا 

ٍبشق األنفس ، فام من رواية ودليل يف حق أهل بيت النبوة عليهم الـسالم  أو مثلبـة ٍ
ًبدءا مـن الكـتم واإلخفـاء إىل إال وتعرضت لسلسلة من التشوهيات ، فألعدائهم 

ًالتحريف والتزوير إىل تضعيف األسانيد مكابرة وغش العـوام الـذين ال حيـسنون 
ُصنعا يف علم الرجال فيخدع هؤالء املساكني ، ومن ثـم إىل التـأويالت امل ُ تجاهلـة ً

ٍلعني الواقع والتي تتناىف والعقل السليم إىل أكثر من سبيل لكتم احلـق ، ويـأبى اهللا 
 !ال أن يتم نوره ولو كره املدلسون واملحرفون إ

أن نكون ممن يتبـع احلـق ويـسعى يف كـشفه وبيانـه للمـسلمني يف  Iونسأل اهللا 
 .مشارق األرض ومغارهبا ، واحلمد هللا رب العاملني 

 
 
 
 
 
 

 .حممد عيل حسن / !
 27/5/2012 –األحد 

  هـ1433 –7اخلامس من
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 :حتريف الكلم من منظور الرشيعة اإلسالمية* 
 

  أدلـة اخلـصومٌإن الرشيعة اإلسالمية ناطقة بوجوب كشف كـل األدلـة بـام فيهـا
ُ ، إذ أهنا تعترب نفسها احلـق املطلـق فـال هتـاب مـن لعرض وبيان املحق من املبطل 

تالف مـشارهبم عرض األدلة أمام اجلموع الغفرية من سكان هـذا العـامل عـىل اخـ
ئق التي يطرحهـا الطـرف اآلخـر إذ أن كتم احلق واملشاغبة عىل احلقاوعقائدهم ، 
 .قوم هبذا العمل البشع  من يقد أصابٍهن ٌدليل عىل و

ًمن يكتم العلم واحلقيقة ، فقد ذمهم يف كتابه العزيز ذما شديدا  Iلذلك ذم اهللا  ً َّ 
ِإن الذين يكتمون مـا أنزلنـا مـن البينـات  [ : )I )1 ، فقال َّوبني أهنم ملعونون ِ َِ َ َ ُِّ َ ُ ََ َ َْ ْ َّْ َْ َ َّ ِ

ُواهل ِدى من بعد ما بيناه للناس يف اَ ِ َّ َّ َِ ِ ُِ َ ْ َ َّْ َلكتاب أولئك يلعنهم اهللاَُّ ويلعنهم الالعنونَ ُ ُ ُ َِ ِ َِّ ُ َ ُ َُ َُ َ َْ ْ َ َْ ُ ِ [  
ُوإذ أخذ اهللاَُّ ميثـاق الـذين أوتـوا [  :)I )2 ًوأيضا شدد عىل حرمة كتمه ، فقال َُ ََ َِ َِّ َْ َ َ ِ

َالكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وا َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ِِّ ِ ِِ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َّ ُ ُ ََ َ ْ َ ِ َ ًشـرتوا بـه ثمنـا قلـيال ْ ِ َِ ًَ َ ِ ْ َ َ ْ
َفبئس ما يشرتون ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ [. 

  : )u )3عن أمري املؤمنني وروى شيعة أهل البيت عليهم السالم 
ناطق مستعمل له ، وبغني ال يبخل بفضله عـىل أهـل  بعامل: قوام الدين بأربعة  [

  كتمفإذا العلم بجاهل ال يتكرب عن طلب دين اهللا ، وبفقري ال يبيع آخرته بدنياه ، و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .159سورة البقرة ، ) 1(
  .187سورة آل عمران ، ) 2(
 . بريوت – ، مؤسسة الوفاء 67 ، ص 2بحار األنوار ، ج ) 3(
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 آخرته بدنياه ، واستكرب اجلاهل عن له ، وباع الفقري ، وبخل الغني بامالعامل علمه
 .] طلب العلم ، رجعت الدنيا إىل ورائها القهقرى

ًنعم ، ال ينايف هذا ما ورد ختصيصا من كتم العلم تقية  إذ حفظ الدين والنفس تقية ً
الناطقة بحرمة كتم العلـم نـاظرة إىل ، وهذه األدلة من مطالب الرشيعة اإلسالمية 

وا ُرَّوَ حال القدرة وافرتاض الوجوب ، وهذا ما وقـع فيـه خمالفونـا ، فـزحرمته يف
 إلبطـال حجـج كتبهم وحرفوهـا وتالعبـوا بمرويـاهتم ومـسانيدهم ونـسخها ،

 . فال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم خمالفيهم وتثبيت عقائدهم املنحرفة ،
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 :يخ اإلسالمي مسرية كتم احلقائق يف التارنبذة عن * 
 

 الكثري من احلقائق التي عمل عـىل بياهنـا أئمـة أهـل البيـت علـيهم لقد استفاض
السالم وشيعتهم وكذلك غريهم ، فلجأ املنحرفون عن العـرتة الطـاهرة صـلوات 

 عليهم إىل كتم احلقائق ومالحقة القائلني هبا ، وكان هـذا مـن عمـل سـلطات اهللا
 الـذين سـخروا أنفـسهم خلدمـة الـسالطني  السوءعلامءمجاعة اجلور الظاملة ، أما 

 فقـد عمـدت إىل حتريـف تلـك احلقـائق للحفـاظ عـىل العقائـد التـي الطواغيت
 !َّرسخوها يف عقول العامة من الناس باحلذف والتدليس وكذا وكذا وفالن 

عىل زيـف  وكانوا عىل هذا النهج وبه يرصحون ويعملون ، فهو منهجهم للحفاظ
 !ً بأفعاهلم هم أيضا ُنَهَربُبعض األقوال التي ست  ، وإليكعقائدهم 

وىف املبتدعة ال سـيام املجـسمة زيـادة ال  [ : )1( قال اإلمام تاج الدين السبكي -1
  .] توجد يف غريهم وهو أهنم يرون الكذب لنرصة مذهبهم

كام تقرر عن الكف عن كثري مما شجر  [ : )2( قال اإلمام شمس الدين الذهبي -2
يمـر بنـا ذلـك يف  ومـا زال - ريض اهللا عـنهم أمجعـني -حابة، وقتـاهلم بني الـص

 ولكن أكثر ذلـك منقطـع وضـعيف وبعـضه كـذب الدواوين والكتب واألجزاء
 مـه لتـصفو القلـوب فينبغي طيـه وإخفـاؤه بـل إعداوهذا فيام بأيدينا وبني علامئنا

 امة وآحادالع ، وكتامن ذلك متعني عن  والرتيض عنهموتتوفر عىل حب الصحابة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هجر للطباعة والنرش والتوزيع : النارش ، 2 ، ط 16 ، ص 2طبقات الشافعية الكربى ، ج) 1(
 . ، ط مؤسسة الرسالة 92 ، ص 10سري أعالم النبالء ، ج ) 2(
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، وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى برشط  العلامء
 .] -تعاىل-، كام علمنا اهللا  أن يستغفر هلم

 !إلخ .. وال أدري مل يوجب الذهبي إخفاءها بام أهنا كذب ومنقطع و 
فانظر كيف أنه مع إفتائه بوجوب إعدام هـذه األدلـة ، فلـم يرمحهـا وراح يرميهـا 

ف والكذب وما إىل ذلك ، مع أن ما شجر بني الصحابة منه ما هـو متـواتر بالضع
ولعنه عىل املنابر ، وتعرضه للظلم من خلفـاء اجلـور ،   uِّكسب أمري املؤمنني

َوكذلك ما جرى عىل أهل البيت عليهم السالم مـن مـصائب كثـرية رويـت مـن 
 . عند العقالء ٍوجوه معتربة ، وتفصيل ذلك يف حمله مع أنه ال نزاع يف هذا

َّ ملا حدث بحديث الطري ، قال الواسطيأبو حممد   طرد ونبذ احلافظ ابن السقاء-3
واتفق أنه أمىل حـديث الطـري فلـم حتتملـه نفوسـهم فوثبـوا بـه  [  :)1(الذهبي 

 .]ًوأقاموه وغسلوا موضعه فمىض ولزم بيته فكان ال حيدث أحدا من الواسطيني
ري عىل هنجهم يف كتم احلقائق أو تدليسها وتزويرها فهم يريدون إجباره عىل أن يس

 زعم أن هذا )2( ] طليعة التنكيل[والظريف يف األمر أن املحقق املعلمي اليامين يف
 !من فعل العوام 

 !؟ولعمري إن كان العوام هكذا فمن أين أتوا هبذا النصب والتبجح بكتم احلقائق 
هبي قال أن احلافظ ابن الـسقاء بعـد عىل أنني ال أرى صحة قول املعلمي ، فإن الذ

ًهذه احلادثة مل حيدث أحدا من أهل واسط ، والتحديث ال يكون للعوام وإنام جلملة 
 !احلفاظ واملحدثني ، فتنبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 33الطليعة ، ص ) 2(                 . ، دار الكتب العلمية 1 ، ط117، ص 3فاظ ، جتذكرة احل) 1(
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عـن ًمتحـدثا  )1(يقول املحقق الوهايب عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ  -4
والسحب الوابلة املـذكورة   [ : ] السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة [كتاب 

 مانع وغريها مـن املكتبـات اخلاصـة ، ويـا توجد خمطوطة بمكتبة الشيخ حممد بن
ِّحبذا لو نق ُت وعَحُ ِوحذت َلِّدُ  وزيـد َ منها هجر الكالم ومـسبة علـامء اإلسـالمَفُ

فيها تراجم من جتاهلهم ابن محيد من العلـامء األعـالم ثـم طبعـت باسـم خمتـرص 
ذف  فهو يدعو إىل حتقيق هذا الكتاب وح]السحب الوابلة ألهنا ال ختلو من فائدة 

 ًاحلنـبيل يف كتابـه ، وقـد سـامها آل الـشيخ مـسبةما فيه من حقائق أثبتها ابن محيد 
ٌ ذم ما فيهُها من هجر الكالم إذ أهنا ال تتناغم مع معتقده ، حيث ذكر ابن محيد َّوعد

حـذف .. ملحمد بن عبد الوهاب زعيم احلركة الوهابية  ، فهذه هي عقيدة القـوم 
 !وإخفاء احلقائق 

ًآل أمية كانت سببا يف تقوية هذا التيار السني الـذي يـامرس التحريفـات  دولة -5
 بمن فـيهم الكثري أرهبوا رغبوا الكثري و وكتم احلقائق بالرتغيب والرتهيب ، فقد 

  :)2(الشيخ حممد رشيد رضا صحابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ، يقول 
ن بيت ربكم وتقتلـون ابـن بل قال أبو هريرة نفسه لو قلت لكم أنكم ستحرقو [

وقد كان قتل احلسني عليه السالم بعد مـوت . نبيكم لقلتم ال أكذب من أيب هريرة
 .] ام كان خياف قطع حلقومه من بني أميةَّوإنأيب هريرة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، مطبوعات دارة امللك عبد العزيز 4 باهلامش ، ط-   210 ، ص 1يخ نجد ، جعنوان املجد يف تار) 1(
  .جلنة الرتاث العريب: النارش  ، 56 ، ص 4 الرسائل واملسائل البن تيمية ، جة  جمموع" هامش ") 2(
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َوكذلك الصحايب سلمة بن األكوع بعد أن حدث حديثا بحلية املتعة قال لـس َّ ً ْائليه َّ
اكتام عني حديثي ما عشت، فإذا مت فحـدثا، فـإن شـاءوا بعـد ذلـك أن  [ : )1(

 .] يرمجوا قربي فلريمجوه
وقد سار يف ركب كتم بعض ما ورد عن النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـض 
ًأئمة أهل السنة مثل أمحد بـن حنبـل نـزوال عنـد رغبـة الـسالطني ، فلـم حيـدث 

 .روج عىل السالطني الظلمة بأحاديث تفيد جواز اخل
وممن كره التحديث ببعض دون بعض أمحد  [:  )2(قال املحقق شعيب األرناؤوط 

، ومالـك يف أحاديـث الـصفات، يف األحاديث التي ظاهرها اخلروج عىل السلطان
وأبو يوسف يف الغرائب، ومن قبلهم أبو هريـرة كـام تقـدم عنـه يف اجلـرابني، وأن 

َّن، ونحوه عن حذيفة، وعن احلـسن أنـه أنكـر حتـديث أنـس املراد ما يقع من الفت
َللحجاج بقصة العرنيني، ألنه اختذها وسيلة إىل ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك  َُ َّ َّ

وضـابط ذلـك أن يكـون ظـاهر احلـديث يقـوي البدعـة، . الدماء بتأويله الواهي
ْوظاهره يف األصل غري مراد، فاإلمساك عنه عند من خيـشى ع ُ ِ ِليـه األخـذ بظـاهره ُ ِ

واعتذارهم عنه وعن أمثاله سخيف ، إذ لو كان اختاذ أهل البدع ذلك . ]ٌمطلوب 
 فيجب كتم الكثري من الدين ، بل من كتاب اهللا الذي  لكتمه ذريعة أو ذاكاحلديث

 .أهل البدع لرتويج بدعهم بالضالل الكثري اختذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: املحقق  ،  القاهرة–مؤسسة قرطبة : النارش ، 1 ، ط1170 ،  ح رقم 259 ،ص 2مسند الروياين ، ج) 1(
 .ِّ وإسناده جيد : قلت .   أيمن عيل أبو يامين

، 3ط ، 350 ، ص 3البن الوزير ، جالعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم   " هامش " )2(
 . مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع ،  بتعليق األرناؤوط
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ِ ما قرأناه وسمعناه يف زماننا هذا من حرق كتب الشيخ العالمة حممـود سـعيد -5
ُ يف هذا الزمان ، حيث تغلب اجلهال من الوهابية عىل أزمة األمور فحرقـت ممدوح  َّ َّ ُ َّ

 فهم عاجزون عن التصدي ملا .  العربية املتحدة يف إمارة ديبكتبه يف دولة اإلمارات
 .نثره من حقائق بني سطور كلامته 

حممود أبو السني  للعالمة ] عيل وما لقيه من أصحاب الرسول[ كتاب  وكذلك
ًإما مفقودا مضيعا أو رية والذي ال زال  ًَّ ًخمطوطا وما من سبيل خلروجه إىل النـور ، َُ

 وغـري ذلـك الكثـري  مـن كتم مظلومية آل حممد عليهم السالمألن هناك من يريد 
ٍ ، التي ال يسعني ذكرها ، ولكن ما سأطرحه مـن أدلـة عـىل حـصول )1(احلوادث 

  !سيؤكد ما ندعيه التحريف والتزوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌ ففيه ذكر] املغني يف الرد عىل حسن احلسيني [انظر مقدمة األستاذ حممد زكريا الالمردي يف كتابه ) 1( 

 .ًحلادثة أخرى صحيحة تبني أن إخفاء الروايات كان منهجا يسري عليه أصحاب احلديث 
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ً فرأيتامه كاذبا آثام غادرا خائنا ً [حذف موقع الدرر السنية حديث ) 1( ًً[!.. 
 

 ويديره الشيخ علوي بن عبد ،الرسمية وهو موقع من أشهر مواقع ختريج احلديث 
مـن موقـع التخـريج ، وقـد أكثرنـا  وقـد حـذف هـذا احلـديث القادر السقاف ،

يث الذي يـسبقه يف نـسخة صـحيح حماوالت البحث عنه بال جدوى ، مع أن احلد
ًمسلم موجود ، واحلديث الذي بعده من نـسخة صـحيح مـسلم موجـود أيـضا ، 

 !وهذا احلديث املهم مفقود 
  :)1(وهذا نصه ملن يريد التتبع 

وحدثني عبد اهللا بن حممد بن أسامء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالـك، عـن  [
إيل عمر بن اخلطاب، فجئته حـني أرسل : الزهري، أن مالك بن أوس، حدثه، قال

 عـىل ً إىل رمالـه، متكئـاً عىل رسير مفضياًفوجدته يف بيته جالسا: تعاىل النهار، قال
يا مال، إنه قد دف أهل أبيات مـن قومـك، وقـد أمـرت : وسادة من أدم، فقال يل

خذه يـا : لو أمرت هبذا غريي، قال: قلت: فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم، قال
هل لك يا أمري املؤمنني يف عثامن، وعبـد الـرمحن بـن : ، فقال فجاء يرفا: مال، قال

هـل : نعم، فأذن هلم فدخلوا، ثم جـاء، فقـال: عوف، والزبري، وسعد؟ فقال عمر
 اقـض يـا أمـري املـؤمنني،: نعم، فأذن هلام، فقال عباس: لك يف عباس، وعيل؟ قال

 أجل يا أمري املؤمنني، : القوم، فقال بيني وبني هذا الكاذب اآلثم الغادر اخلائن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –دار إحياء الرتاث العريب : ، النارش 1757، ح رقم  1378 – 1377  ، ص 3صحيح مسلم  ، ج ) 1(
 .د عبد الباقي حممد فؤا: املحقق: بريوت ، حتقيق 

  http://www.dorar.net/enc/hadithوهذا رابط املوقع ملن يريد الفحص ، ) 2(

http://www.dorar.net/enc/hadith
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قـدموهم   خييل إيل أهنـم قـد كـانوا: فاقض بينهم وأرحهم ، فقال مالك بن أوس
أتعلمون  السامء واألرض، اتئدا، أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم : لذلك، فقال عمر

نعـم، : ، قـالوا»ال نورث ما تركنا صدقة«: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
أنشدكام باهللا الذي بإذنه تقوم الـسامء واألرض، : ثم أقبل عىل العباس وعيل، فقال

، »ال نـورث مـا تركنـاه صـدقة«: أتعلامن أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، قـال
إن اهللا جل وعز كان خـص رسـوله صـىل اهللا عليـه وسـلم :  فقال عمرنعم،: قاال

ما أفاء اهللا عىل رسوله مـن أهـل القـرى {: بخاصة، مل خيصص هبا أحدا غريه، قال
فقسم :  قال- ما أدري هل قرأ اآلية التي قبلها أم ال -]7: احلرش [}فلله وللرسول

، فواهللا، ما استأثر علـيكم، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بينكم أموال بني النضري
وال أخذها دونكم، حتى بقي هذا املال، فكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يأخذ 

أنشدكم باهللا الذي بإذنـه تقـوم : منه نفقة سنة، ثم جيعل ما بقي أسوة املال، ثم قال
، بمثل ما نـشد  ً وعلياًنعم، ثم نشد عباسا: ن ذلك؟ قالواالسامء واألرض، أتعلمو

فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، : نعم، قال: به القوم، أتعلامن ذلك؟ قاال
أنا ويل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فجئتام تطلب مرياثك من ابن : قال أبو بكر

قال رسول اهللا صىل اهللا : أخيك، ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر
، واهللا  ً خائنـاً غـادراً آثـامًفرأيتامه كاذبـا، »ركناه صدقةما نورث ما ت«: عليه وسلم

يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم تويف أبو بكر وأنا ويل رسول اهللا صىل اهللا 
 ، واهللا يعلم إين لـصادق ً خائناً غادراً آثامًفرأيتامين كاذباعليه وسلم، وويل أيب بكر، 

ي أنت وهـذا وأنـتام مجيـع وأمـركام واحـد، بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتن
إن شئتم دفعتها إليكام عىل أن عليكام عهد اهللا أن تعمال : ادفعها إلينا، فقلت: فقلتام
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: فيها بالذي كان يعمل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، فأخـذمتاها بـذلك، قـال
بيـنكام بغـري ثم جئتامين ألقيض بينكام، وال واهللا ال أقيض : نعم، قال: أكذلك؟ قاال

 .] ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزمتا عنها فرداها إيل
ٌوهذا كتم حلقيقة أن أمري املؤمنني عليه السالم كان له موقـف سـلبي مـن اخلليفـة 

ُ فحـذف احلـديث وقـد سـبق تكـرار !األول والثاين بخالف ما يدعيه الوضاعون 
  : )1(ذلك ، فقد قال النووي يف رشحه عىل مسلم 

 عن ًل هذا املعنى بعض الناس عىل أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاوقد مح [
 .] إثبات مثل هذا

 وهو يثبت هبذا أن بعض العلامء مل يستحسن هذا القول فأزاله من نسخته لكـي ال 
 ! يظهره 

 قـول  املنذري ، فهو ملا وصل إىل مقطـعاحلافظ.. ًوممن تالعب هبذا احلديث أيضا 
اقـض بينـي وبـني هـذا الكـاذب  [:  املؤمنني عليه السالم العباس لعمر عن أمري

  !] ًوذكر كالمااقض بيني وبني هذا  [ : )2(جعله هكذا  ] اآلثم الغادر اخلائن
هذا من املصنف رمحه اهللا تعاىل يـشري بـه إىل أن يف  [: وعلق الشيخ األلباين بقوله 

  !] لشدته حذفهًالرواية كالما 
نفردة يف هـذا الكتـاب حتريـف هـذه الروايـة يف مـصادر سيأيت يف بحوث م: أقول 

 .ٍأخرى ، وإنام أتيت هبذا ألفرد كل حالة يف عرض وتوثيق خاص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : النارش،  2  ، ط72ص  ، 12 النووي عىل مسلم ، ج رشح) 1(
 . ، ط حتقيق األلباين 305خمترص صحيح مسلم ، ص ) 2(
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 :وثيقة من كتاب املنذري 
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 ]ص[حذف البخاري اسم صحايب يناوئ أوامر الرسول األعظم ) 2( 
 

 حدثنا مسدد حـدثنا عبـد الواحـد حـدثنا سـليامن [ : )1( أبو داود يف سننه روى
  رسنا مـع رسـول اهللا صـىل اهللا :سمعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول: قال  اين الشيب

يا :قال . فاجدح لنا  انزل يا بالل : عليه وسلم وهو صائم فلام غربت الشمس قال
 . ًيا رسول اهللا إن عليك هنارا : قال. انزل فاجدح لنا : قال . رسول اهللا لو أمسيت 

اهللا صىل اهللا عليه وسلم ثـم قـال  فرشب رسولانزل فاجدح لنا فنزل فجدح : قال 
  ]أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل املرشق  إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد

يالحظ هنا أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أمره أكثر من مرة بأن ينزل فيجدح هلم 
 ألنـه ال فال يطيع حتى كرر ذلك عليه ، وهذا ما جعل البخاري يـستاء مـن ذلـك

يتوائم مع عقيدته يف الصحابة كغريه من املخالفني ممن يغايل يف رفع منزلة الصحابة 
قام بحـذف االسـم ، ففـي صـحيح  بنفس اإلسناد فلام نقل البخاري هذه الرواية 

: سـليامن، قـال حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباين[  :)2(البخاري 
اهللا صىل اهللا عليـه  رسنا مع رسول: يض اهللا عنه، قالسمعت عبد اهللا بن أيب أوىف ر

يا رسـول اهللا : قال ، انزل فاجدح لنا:  وسلم وهو صائم، فلام غربت الشمس قال
: ، قـال ًإن عليـك هنـارا يا رسـول اهللا،: ، قال»انزل فاجدح لنا«: لو أمسيت؟ قال

  ها هنا، فقد أقبل من إذا رأيتم الليل«: ، فنزل فجدح ثم قال»انزل فاجدح لنا«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ط حتقيق األلباين  2352 سنن أبو داود ، ح رقم )1(
 . ، دار طوق النجاة 1 ، ط 1956 ، ح رقم 36 ، ص 3صحيح البخاري ، ج ) 2(
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 . ] شار بإصبعه قبل املرشقوأ» أفطر الصائم
ًوسيثبت أن البخاري حمرف ما سيأيت أيضا ،  ولكن ابـن حجـر العـسقالين أراد أن ٌ

ً تصحيفا قد حصل يف الروايـة لـذلك قـام " لعل "فقال هذه الفعلة يربر للبخاري 
 .البخاري بحذفها 

  :)1(قال ابن حجر 
أخرجه أبو داود عن مسدد مل يسم املأمور بذلك وقد "  انزل فاجدح لنا " : قال [

شيخ البخاري فيه فسامه ولفظه فقال يا بالل انزل إلخ وأخرجـه اإلسـامعييل وأبـو 
نعيم من طرق عن عبد الواحد وهو بن زياد شيخ مسدد فيه فاتفقت رواياهتم عىل 

 هذا هو الرس يف حذف البخاري هلا وقد سـبق ولعل تصحفت فلعلهاقوله يا فالن 
 .] ي قبله من رواية خالد عن الشيباين بلفظ يا فالناحلديث يف الباب الذ

 ًأيـضا هـوو، ولكن املتأمل بسرية البخاري لن يعطي أي قيمة لكالم ابـن حجـر  
 ! ؟" لعل "العلم من بال حجة بل رجم بالغيب وأين كالم 

  : أوجه عديدةالمه باطل من وك
فيـد أهنـا ليـست عىل هـذه الكلمـة مـا يأيب داود طبعات سنن اتفقت نسخ : ًأوال 

    ." يا بالل "الثابت هو لفظة ًتصحيفا ، وأن 

قـول ُ البخاري ليس ممن حيسن الظن هبم ال سيام بعد أن تالعب يف روايـة أن: ًثانيا 
ًكاذبا غادرا خائنا "ً بدال من " كذا وكذاتزعامن أن أبا بكر  "عمر  ً ً ".  

  " فالن "امه اسمه بقوله بيع سمرة بن جندب للخمر وإهب ًوأيضا تالعبه يف رواية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بريوت –دار املعرفة : النارش ، 198 ، ص 4فتح الباري ، ج) 1(
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 عـب يف نـصوصًوستأيت اإلشارة هلذا املوضوع ، مما يفيد أن البخاري غالبا ما يتال
 . الروايات 

يف اآليت فمن يدافع عنه هنا ليدفع الدليل بالظنون لن يفلح يف دفعها عنه كام سنبني 
 .من بحثنا 

ً لـيس دلـيال عـىل صـحة مـا كتبـوا " يا فـالن "املحدثني عىل لفظ أن اتفاق : ًثالثا 
 لـيس ًوقرروا ، وال مانع مـن االلتـزام بـالقول أن كـام مـنهم أهبـم الروايـة وهـذا 

باملستغرب ملا جتد أن رواية سمرة بن جندب وبيعه للخمر قد حرفت يف أكثـر مـن 
 !كتاب ، ويف أكثر من طريق واحد ، فتأمل 
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 . بيت فاطمة الزهراء عليها السالم مهامجةحتريف القاسم بن سالم رواية ) 3(
 

  :)1( ]األموال [َّروى أبو عبيد ، القاسم بن سالم يف كتابه 
، موىل أيب زرعـة بـن  حدثني علوان بن دواد: ، قال قال حدثني سعيد بن عفري [

عمرو بن جرير، عن محيد بن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عـوف، عـن 
: صالح بن كيسان، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه عبـد الـرمحن قـال

مـا أرى : فسلمت عليه وقلتدخلت عىل أيب بكر أعوده يف مرضه الذي تويف فيه، 
 بك بأسا، واحلمد هللا، وال تأس عـىل الـدنيا، فـواهللا إن علمنـاك إال كنـت صـاحلا ً

أمـا إين ال آسـى عـىل يشء إال عـىل ثـالث فعلـتهم، وددت أين مل : ، فقال ًمصلحا
أفعلهم، وثالث مل أفعلهم ووددت أين فعلتهم، وثالث وددت أين سـألت رسـول 

فـوددت أين : فأما التي فعلتها ووددت أين مل أفعلها ، سلم عنهماهللا صىل اهللا عليه و
ووددت أين  -ال أريد ذكرهـا :  عبيد قال أبو-مل أكن فعلت كذا وكذا خللة ذكرها 

عمـر، أو أيب : يوم سقيفة بني ساعدة كنت قـذفت األمـر يف عنـق أحـد الـرجلني
 إىل أهـل ًخالدا، ووددت أين حيث كنت وجهت  ً وكنت وزيراًعبيدة، فكان أمريا

. ، فإن ظفر املسلمون ظفروا وإال كنت بصدد لقاء أو مدد الردة أقمت بذي القصة
  فوددت أين يوم أتيت باألشعث بن: وأما الثالث التي تركتها ووددت أين فعلتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرص – ،  بتحقيق سيد بن رجب ، ط دار اهلدي النبوي 376 ، األثر رقم 234 ، ص 1األموال ، ج ) 1(

 .  السعودية ، وقدم هذه الطبعة الشيخ أبو إسحاق احلويني –دار الفضيلة 
دار :  ، بتحقيق خليل حممد هراس ، النارش 353 ، األثر رقم 175- 174 ، ص 1األموال ، ج : ًوأيضا 
 . بريوت –الفكر 
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 إال أعـان عليـه ، ً، فإنـه خييـل إيل أنـه ال يـرى رشا  كنت رضبت عنقهًقيس أسريا
 ، أو أطلقتـه  ًووددت أنني يوم أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته، وكنت قتلتـه رسحيـا

  إىل أهل الشام كنـت وجهـت عمـر إىل ً، ووددت أين حيث وجهت خالدا ًنجيحا
وأمـا الـثالث التـي . ، يميني وشاميل يف سبيل اهللا ت يدي، فأكون قد بسط العراق

: فـوددت أين سـألته: وددت أين كنت سألت عنها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم
هل لألنصار من هـذا : فيمن هذا األمر، فال ينازعه أهله؟ ووددت أين كنت سألته

فـإن يف األمر من نصيب؟ ووددت أين كنت سألته عن مـرياث العمـة وابنـة األخ، 
 .] نفيس منها حاجة

َّوعىل ظاهر هذه الرواية فإن أبا بكر قد ذكر خلة ومل يرد أبو عبيد القاسم بن سـالم  ُ
ًأن يطلع اآلخرين عليها إمعانـا يف إخفـاء احلقـائق وكـتم التـاريخ لطمـس معـامل  ُ

 .احلقيقة املخفاة عن عوام أهل السنة 
 !ها أبو عبيد ؟ٍولعاقل أن يتسائل ما هي هذه الفعلة التي طمس

ًما طمسه أبو عبيد تكشفه روايات أخرى ، ونحن ذاكـرون بعـضا منهـا : اجلواب  ٍ
 :وإليك الروايات 

  :)1( ] املعجم الكبري [  روى الطرباين يف -1
حدثني علـوان بـن  حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج املرصي ثنا سعيد بن عفري[

عبد الرمحن بن عوف عن صـالح  يد بنداود البجيل عن محيد بن عبد الرمحن بن مح
 عوف عن أبيه قال دخلت عىل أيب بكر  بن كيسان عن محيد بن عبد الرمحن بن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، دار إحياء الرتاث العريب 2السلفي ، ط ، حتقيق الشيخ محدي 62 ، ص 1املعجم الكبري ، ج) 1(
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لذي تويف فيه فـسلمت عليـه وسـألته كيـف  ااهللا تعاىل عنه أعوده يف مرضه ريض 
 عىل ما تـرى إين فقال أما ًفقلت أصبحت بحمد اهللا بارئا ًأصبحت فاستوى جالسا

  مـن بعـدي واخـرتت لكـمً مع وجعي جعلت لكم عهـداًوجعلتم يل شغال وجع
الدنيا قـد   له ورأيتاألمر فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون خريكم يف نفيس

ونـضائد الـديباج  أقبلت وملا تقبل وهي جائية وستنجدون بيوتكم بـسور احلريـر
ن حـسك الـسعدان وواهللا أل وتأملون ضجائع الصوف األذري كـأن أحـدكم عـىل

ا ثم قـال له من أن يسيح يف غمرة الدني يقدم أحدكم فيرضب عنقه يف غري حد خري
عـىل ثـالث فعلـتهن وددت أين مل أفعلهـن وثـالث مل إال  ء ال آيس عـىل يشإينأما 

فعلـتهن وثـالث وددت أين سـألت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  أفعلهن وددت أين
الاليت وددت أين مل أفعلهـن فـوددت أين مل أكـن كـشفت  فأما الثالث وسلم عنهن
دت أين يوم سقيفة بني ساعدة كنت وأن أغلق عيل احلرب وود وتركته بيت فاطمة

  يف عنق أحد الرجلني أيب عبيدة أو عمر فكـان أمـري املـؤمنني وكنـت األمرقذفت
أقمـت بـذي   حيث كنت وجهت خالد بن الوليد إىل أهل الردةأين ووددت ًوزيرا

الـاليت وددت أين   وأمـاً أو مـدداً كنـت ردءاوإالالقصة فإن ظفر املسلمون ظفروا 
عنقه فإنه خييل إيل أنه يكـون   رضبتً أين يوم أتيت باألشعث أسريافعلتها فوددت

 ًبالفجاة السلمي مل أكن أحرقه وقتلته رسحيا  إليه ووددت أين يوم أتيتإال طاررش 
حيث وجهت خالد بن الوليد إىل الشام وجهت عمر   ووددت أينًأو أطلقته نجيحا

لثالث ايل اهللا عز وجل وأما يدي يميني وشاميل يف سب إىل العراق فأكون قد بسطت
وددت أين سألت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عـنهن فـوددت أين كنـت  الاليت
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 فال ينازعه أهله ووددت أين كنت سألته هل لألنصار يف هذا  األمرسألته فيمن هذا
 ] سبب ؟ ووددت أين سألته عن العمة وبنت األخ فإن يف نفيس منهام حاجةاألمر 

 
  :)1(م الطربي يف تارخيه  روى اإلما-2
الليث بن   قال حدثنا حييى بن عبد اهللا بن بكري قال حدثنااألعىلحدثنا يونس بن  [

 ابن عوف عن سعد قال حدثنا علوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد الرمحن
الـذي تـوىف فيـه   اهللا تعـاىل عنـه يف مرضـهريضأبيه أنه دخل عىل أبى بكر الصديق 

 اهللا ريضأبو بكر   فقالً أصبحت واحلمد هللا بارئا : فقال له عبد الرمحنًفأصابه مهتام
فكلكم ورم أنفه من   أتراه قال نعم قال إين وليت أمركم خريكم يف نفيس :تعاىل عنه

وملا تقبل وهى مقبلة حتـى   له دونه ورأيتم الدنيا قد أقبلتاألمرذلك يريد أن يكون 
 كـام يذراالضطجاع عىل الـصوف األ ج وتأملواتتخذوا ستور احلرير ونضائد الديبا

أحدكم فترضب عنقه يف غري حد خري  يأمل أحدكم أن ينام عىل حسك واهللا الن يقدم
ضال بالناس عدا فتصدوهنم عن الطريق  له من أن خيوض يف غمرة الدنيا وأنتم أول

محـك الفجر أو البحر قلت له خفض عليـك ر  يا هادي الطريق إنام هوً وشامالًيمينا
الناس يف أمرك بني رجلني إما رجل رأى ما رأيـت  اهللا فإن هذا هييضك يف أمرك إنام

خالفك فهو مشري عليـك وصـاحبك كـام حتـب وال نعلمـك  فهو معك وإما رجل
 من الـدنيا قـال أبـو ء وأنك ال تأسى عىل يشً ومل تزل صاحلا مصلحاًأردت إال خريا

 فعلتهن من الدنيا إال عىل ثالث يشءىل ع أجل إين ال آسى: عنه اهللا تعاىلريضبكر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات: النارش  ، أحداث السنة الثالثة عرش ، 619 ، ص 2تاريخ الطربي ، ج ) 1(
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ث تركتهن وددت أنى فعلتهن وثالث وددت أنـى سـألت وثال وددت أنى تركتهن
فأما الثالث الاليت وددت أنى تركتهن فوددت  صىل اهللا عليه وسلم عنهن رسول اهللا

عن شئ وإن كانوا قد غلقـوه عـىل احلـرب ووددت إين مل  بيت فاطمة أنى مل أكشف
دت أنـى  وودً أو خليته نجيحاًالفجاءة السلمي وأنى كنت قتلته رسحيا أكن حرقت
 يف عنق أحـد الـرجلني عمـر وأبـا عبيـدة األمر ساعدة كنت قذفت بني يوم سقيفة

 .]  إلخ… ً وكنت وزيراًأحدمها أمريا فكان
َّويتبع هذا وثيقة من كتاب األموال لبيان موطن احلذف ، وترصيح القاسم بن سالم 

 .بحذفه لذلك املقطع
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 وقوع يف uأمري املؤمنني يبني مظلومية اإلمام حذف نص ! جريمة حنبلية ) 4(
 ! واإلسناد نفسه .. الظلم عليه بعد وفاة الرسول األعظم صىل اهللا عليه وآله 

 
  :)1(النص األصيل الصحيح رواه أبو يعىل املوصيل يف مسنده 

حدثنا القواريري، حدثنا حرمي بن عامرة، حدثنا الفضل بـن عمـرية أبـو قتيبـة [
 حدثني ميمون الكردي أبو نصري، عن أيب عـثامن، عـن عـيل بـن أيب :القييس، قال
بينام رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم آخـذ بيـدي، ونحـن نمـيش يف : طالب، قال

يـا رسـول اهللا مـا أحـسنها مـن : بعض سكك املدينة، إذ أتينا عىل حديقة، فقلـت
رسـول اهللا مـا يا : ، ثم مررنا بأخرى فقلت»لك يف اجلنة أحسن منها«: حديقة قال

، حتى مررنـا بـسبع حـدائق، »لك يف اجلنة أحسن منها«: أحسنها من حديقة، قال
فلام خال له الطريـق  ،»لك يف اجلنة أحسن منها«: كل ذلك أقول ما أحسنها ويقول

ضـغائن يف «: يا رسول اهللا ما يبكيـك؟ قـال: قلت: ، قالًاعتنقني ثم أجهش باكيا
يا رسول اهللا يف سالمة من : قلت: ، قال» من بعديصدور أقوام، ال يبدوهنا لك إال

  !] »يف سالمة من دينك«: ديني؟، قال
  كـان اإلسـناد )2( ] فضائل الـصحابة [ ولكن ملا رواها أمحد بن حنبل يف كتابه 

الـسالم اختفـى نفسه ولكن املقطع الذي يوضح ما يقع عـىل أمـري املـؤمنني عليـه 
 وكالمهاه إما عىل أمحد بن حنبل أو ابنه عبد اهللا ، واحلمل يف هذًوصار أثرا بعد عني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .565مسند أبو يعىل املوصيل ح رقم ) 1(
 . ، حتقيق ويص اهللا عباس 1109فضائل الصحابة ، ح رقم ) 2(
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 ! اهلوى والضالل املنحرفني  عن أمري املؤمنني عليه السالم  من أئمة
 :وهذا نص رواية ابن حنبل 

حدثنا عبد اهللا قثنا عبيد اهللا بن عمر، نا حرمي بن عامرة، نا الفضل بن عمرية أبو [
حدثني ميمون الكردي أبو نصري، عن أيب عـثامن النهـدي، عـن : قتيبة القييس قال

كنت أميش مع النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف : الم قالعيل بن أيب طالب عليه الس
يا رسول اهللا، ما أحسن هذه احلديقـة : بعض طرق املدينة، فأتينا عىل حديقة فقلت

: ، ثم أتينا عىل حديقة أخرى فقلـت» ما أحسنها ولك يف اجلنة أحسن منها«: فقال
، حتى أتينـا » الك يف اجلنة أحسن منه«: يا رسول اهللا، ما أحسنها من حديقة فقال

لـك يف اجلنـة أحـسن «: يا رسول اهللا، ما أحـسنها ويقـول: عىل سبع حدائق أقول
 .] × »منها

بن حنبل ، وعبيد اهللا بـن عمـر هـو  اهللا بن أمحد تصدر اإلسناد هو عبدموعبد اهللا 
املوصيل وما بعده متحد مع اإلسناد األول  إسناد رواية ذاك القواريري الذي تصدر

 ! اإلسناد فشيخ أيب يعىل هو شيخ اإلمام احلنبيل إذن فهو نفس ! ملوصيلأليب يعىل ا
يف هذا التحريف إما أن يكون عبد اهللا رواها بتاممها وأمحد قد حذفها ، أو أن عبد و

 ! اهللا بنفسه رواها وحذف هذه الزيادة املهمة
ًولك أن تنظر أخي القارئ بعني احلصافة  ، فمـن كـان لـه هـوى مـع الـسلطات  
ًجلائرة عىل أهل بيت النبوة عليهم السالم كاحلنابلة وإمامهم الذي برت نـصا يفيـد ا

فإنه ال شك سيبرت النص ، ولكن من كان له هـوى مـع  uظالمة أمري املؤمنني 
 ..ًآل حممد عليهم السالم ويعشقهم وإن كان سنيا فلن يتوانى عن رسد احلقيقة 
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 فقد روى هذا األثر يف كتابه .. خلوارزمي   فانظر إىل اإلمام الثقة املوفق بن أمحد ا
  بإسناده إىل القواريري شيخ أيب يعىل املوصيل وشيخ عبد اهللا بـن )1( ] املناقب [

 !  أمحد بن حنبل ومع ذلك ذكر هذه الزيادة املهمة 
 ومع ذلك واألهم من هذا أن طريق اخلوارزمي إىل القواريري ختللته مخس وسائط

اإلسناد نفسه ب  رويت الروايةإسناد ابن حنبل يف بينام! ًشيئا ذي بال مل يتغري يف املتن 
ً ومع ذلك تم برت تلك الرواية برتا شنيعا ًمبارشة  !فتأمل  !ً

وأنبأين صدر احلفاظ أبـو العـالء   [  : وهذا هو إسناد اإلمام اخلوارزمي يف روايته
 بـن أمحـد بـن عمـر أخربنا أبو القاسـم إسـامعيل احلسن بن أمحد العطار اهلمداين

خـربين أبـو أبن حممـد بـن أمحـد  ابـن عبـد اهللا ،  احلافظ ، أخربنا أبو احلسني أمحد
بن داود اجلراح ، أخربنا أبو القاسـم عبـد اهللا بـن  القاسم عيسى بن عيل بن عيسى

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ، حـدثنا حرمـي  حممد بن عبد العزيز البغوي ،
الفضل بن عمرية القييس أبو قتيبة ، حدثني ميمون الكردي  ثنيبن عامرة ، قال حد

 إلـخ .. أيب عثامن النهدي ، عن عيل بن أيب طالب عليه السالم قـال أبو نصري ، عن
  .]بتاممها 

 .وسنتبعه بالتوثيق لكلتا الروايتني 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم  ) 35(، الرواية رقم  65املناقب ، ص ) 1(

 .املقدسة
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 :رواية املوصيل الصحيحة التامة 
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 :رواية ابن حنبل املحرفة 
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 :رواية املوفق اخلوارزمي 
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 .يف رواية بيع سمرة بن جندب للخمر حتر) 5( 
 

ًسنعرض أوال طرق الرواية حمرفة يف  َّكتب أهل السنة واجلامعة حيث متت التعميـة ً
 مع أن الطرق متحـدة "ً رجال " و " فالن "عىل اسم الصحايب سمرة بن جندب بـ

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عـن طـاوس عـن  [: واإلسناد هو ، اإلسناد 
 ! ]س ريض اهللا عنه ابن عبا

   :املحرفةالطرق * 

  :)1( الشافعي يف مسنده روى )1(
أخربنا سفيان، عن عمرو بن دينـار، عـن : حدثنا الشافعي : أخربنا الربيع قال   [

 بلغ عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أن: ، عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال طاوس
، أما علم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه  ع اخلمر باًقاتل اهللا فالنا :فقال ً باع مخراًرجال

 .] »قاتل اهللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها«: وسلم قال
تصدر إسناد مسند الشافعي هو الربيع بن سليامن صـاحب اإلمـام و الربيع الذي ي

  .الشافعي ، وهو الذي روى كتبه ومنها املسند 
 .املسانيد والكتب أن يذكروا أسامئهم أول اإلسنادوجميئه يف اإلسناد كعادة رواة 

  .)2( ] األم  [كذلك نفس األمر يف كتابه  )2(
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ط دار البشائر اإلسالمية ،  ة كتاب األرشب1398 ، ح رقم ، 1610 ، ص 2مسند الشافعي ، ج ) 1(

 .رفعت فوزي عبد املطلب : حتقيق 
 . ، ط دار املعرفة 194 ، ص 6األم ، ج ) 2(
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  :)1(أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه ) 3(
حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابـن عبـاس، : حدثنا أبو بكر قال[

، أمل يعلـم أن  ما له قاتلـه اهللا: قال ف يبيع اخلمرًأن فالنابلغ عمر بن اخلطاب، : قال
لعن اهللا اليهـود، حرمـت علـيهم الـشحوم، «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
 .] »فجملوها فباعوها، وأكلوا أثامهنا

  :)2(حممد بن إسامعيل البخاري يف صحيحه ) 4(
أخـربين طـاوس، : ، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال حدثنا احلميدي [

 ً باع مخـراًفالنابلغ عمر بن اخلطاب أن : أنه سمع ابن عباس ريض اهللا عنهام، يقول
قاتـل اهللا «: ، أمل يعلم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ًقاتل اهللا فالنا: ، فقال

 .] »اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها
 :الرواية الواضحة الرصحية * 

  :)3(روى احلميدي يف مسنده 
أخربين طاوس سمع ابـن : حدثنا احلميدي ، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار قال [

 أمل يعلم قاتل اهللا سمرة:  فقالًسمرة باع مخرابلغ عمر بن اخلطاب أن : عباس يقول
لعن اهللا اليهود حرمـت علـيهم الـشحوم «: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

 .] »فجملوها فباعوها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ط دار التاج كامل يوسف احلوت :  ، حتقيق 21615 ، ح رقم 412 ، ص 4املصنف ، ج ) 1(
  .2223 ، ح رقم 82 ، ص 3صحيح البخاري ، ج) 2(
 . بتحقيق املحقق حسني سليم أسد  ، ط13مسند احلميدي ، ح رقم ) 3(
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 :ويالحظ عىل هذا اآليت 
 مـع ]، ابن أيب شيبة ، البخـاري  الشافعي [إحتاد إسناد احلفاظ املذكورين  : ًأوال

إسناد احلميدي ، والذي يبدأ بسفيان بن عيينـة ، ولكـن ال جمـال الهتـام الـشافعي 
ً مرصحة باالسم ] لشافعيالسنن املأثورة ل [كوننا وجدنا الرواية مروية يف كتاب 

فلو كان يريد إخفاءها لفعل ذلك يف حتديثه بكلتا الروايتني ، وهذا ما جيعل األمـر 
حمل ريبة يف اهتام املحرف فربام أنه من الرواة املتعصبني ملذهب عدالـة الـصحابة ال 

اخ إال أن الثابـت أن َّسُسيام أمثال سفيان بن عيينة ، وربام يكون هذا من صـنيع النـ
ُإنسانا قد عدمت لديـه األمانـة العلميـة فتالعـب بنـصوص الروايـة ليـبهم اسـم  ً

 !الصحايب اجلليل بائع اخلمر سمرة بن جندب 
الحظ أن البخاري يمكن الترصيح باهتامه بارتكاب هذه اجلريمة العلمية ،   : ًثانيا

ًفهو قد روى هذه الروايـة مبـارشة عـن احلميـدي ، واحلميـدي يف مـسنده رواهـا 
 !وهذا يؤكد أنه يتالعب بالنصوص ًرصحا باالسم إال أن البخاري أهبمه م

مل تقترص عملية التحريف يف هذه الرواية عىل تلك الطرق املزبورة رغم احتاد  : ًثالثا
ِّإسنادها وتطابقه ، إال أن هناك طرقا أخرى خمتلفة وقد حرفت فيها الرواية ومنهـا  ُ ً

  )1(  ] التفسري من سنن سعيد بن منصور [ ما رواه سعيد بن منصور ، ففي كتاب
نـا الـشعبي، عـن : نا مطيع بن عبد اهللا ، قال: نا هشيم، قال: حدثنا سعيد، قال [

 ؛ فإنـه أول مـن ًلعن اهللا فالنـا :قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: ابن عمر، قال
 .] ، وإن التجارة ال حتل إال فيام حيل أكله، أو رشبهأذن يف بيع اخلمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دار الصميعي للنرش والتوزيع : النارش ، 1  ، ط 819التفسري من سنن سعيد بن منصور ، ح رقم ) 1(
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 - سمرة بن جندب هو[ : سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل محيد. د قال املحقق 
  !] -ريض اهللا عنه 

 ! ٌوهذا إسناد مسلسل بالثقات فمن يا ترى قد أخفى وأهبم اسم سمرة ؟
فأول اإلسناد سعيد وهو ابن منصور صاحب السنن احلافظ الثقة  ويليه هشيم بـن 

 ، ويليـه مطيـع بـن شبهة التدليسبشري وهو ثقة مدلس وقد رصح بالسامع فتنتفي 
ومل يـرد فيـه  وارتضاه وغريه كذلكالقريش صدوق وثقه ابن معني عبد اهللا الغزال 

 !جرح ، وفيه عامر بن رشاحيل الشعبي الثقة أحد األعالم 
 .فهذا إسناد مسلسل بالثقات ومع ذلك تعرضت الرواية للتحريف واإلهبام 

 :ومن الوثائق نعرض 
 .رواية مسند الشافعي املحرفة * 
 .رواية احلميدي الصحيحة * 
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 .رواية مسند الشافعي املحرفة* 
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 .رواية احلميدي الصحيحة * 
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 .حتريف احلافظ نور الدين اهليثمي رواية رشب معاوية بن أيب سفيان للخمر ) 6(
 

  :)1(روى أمحد بن حنبل يف مسنده 
دخلت أنا : ، حدثني حسني، حدثنا عبد اهللا بن بريدة قال حدثنا زيد بن احلباب [
أيب عىل معاوية فأجلسنا عىل الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم  أتينـا بالـرشاب و

 ما رشبته منذ حرمه رسول اهللا صىل اهللا عليـه :أيب، ثم قال فرشب معاوية، ثم ناول
، ومـا يشء كنـت  ًكنت أمجل شباب قريش وأجـوده ثغـرا:  ثم قال معاويةوسلم 

 اللـبن، أو إنـسان حـسن احلـديث أجد له لذة كام كنـت أجـده وأنـا شـاب غـري
 .]حيدثني

 ] جممـع الزوائـد [ولكن احلافظ نور الدين اهليثمي ملا نقل هذه الرواية يف كتابـه 
ٍقام ببرت تلك الزيادة املهمة ، ورصح بذلك وكأنه أتى بفتح عظيم  َّ! 

دخلت مع أيب عىل معاوية فأجلسنا «: عن عبد اهللا بن بريدة قال[ : )2(فنقل ما ييل 
ىل الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالرشاب فرشب معاوية ثـم نـاول أيب ع

 وما من يشء أجد له لذة كام ًكنت أمجل شباب قريش وأجوده ثغرا: ثم قال معاوية
 .»كنت أجده وأنا شاب غري اللبن وإنسان حسن احلديث حيدثني

 . ] تهويف كالم معاوية يشء ترك ورجاله رجال الصحيح رواه أمحد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ، ط مؤسسة الرسالة 22941 ، ح رقم 26-25 ، ص 38مسند أمحد بن حنبل ، ج ) 1(
 . لبنان –العريب  ، ط دار الكتاب  ، باب ما جاء يف اللبن42 ، ص 5جممع الزوائد ، ج ) 2(
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ً إمعانـا يف ] بـاب مـا جـاء يف اللـبن [ الروايـة يف فوضـعوزاد يف الطنبور نغمة 
 .ٍ كتاب آخر له ومل ينبه إىل ذلكثم مل يرق له هذا حتى حذفها يف! التمويه والكذب 

 ) :1 (] غاية املقصد إىل زوائد املسند [ففي كتابه 

، حـدثنا عبـد اهللا بـن ] يبن واقد املروز[حدثنا زيد بن احلباب، حدثنى حسني [
دخلت أنا وأبى عىل معاوية، فأجلسنا عىل الفرش، ثم أتينـا بالطعـام، : بريدة، قال

كنـت : ثم قـال معاويـة ×فأكلنا، ثم أتينا بالرشاب، فرشب معاوية، ثم ناول أبى، 
، كـام كنـت أجـده   كنت أجد له لذةء، وما يش ًأمجل شباب قريش، وأجوده ثغرا

 .] وأنا شاب غري اللبن وإنسان حسن احلديث حيدثني
 :سنعرض الوثائق من الكتب الثالثة و

 .الرواية الصحيحة يف مسند أمحد * 
 .نقل اهليثمي يف جممع الزوائد * 
 .نقل اهليثمي يف غاية املقصد * 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . كتاب األطعمة – 115 ، ص 4غاية املقصد إىل زوائد املسند ، ج )1(
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 .الرواية الصحيحة يف مسند أمحد * 
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 .نقل اهليثمي يف جممع الزوائد * 
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 .نقل اهليثمي يف غاية املقصد * 
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 لكتم مظلومية uحتريف رواية شتم املغرية بن شعبة لإلمام أمري املؤمنني ) 7(
 .اإلمام صلوات اهللا عليه 

 
  :)1(روى أمحد بن حنبل يف مسنده 

: قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن احلر بن الصياح عن عبد الرمحن بن األخنس [
 ] إلخ.. فنال من عيل ريض اهللا عنهخطبنا املغرية بن شعبة 

للتـنقص  uإذن وفق هذه الرواية فقد تعرض أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب 
ــــــــوا ــــــــن ل ــــــــرية ب ــــــــن املغ ــــــــشتم م ــــــــعبة سب وال  .ش

َلكتم هـذه الظالمـة املعلنـةفامذا فعل أهل التحريف والتدليس  ً عمـال بـسياسات ُ
 !؟الساعني إىل إخفاء كل احلقائق 

 ولكن جـاءت ]الصحابةفضائل [قد روى أمحد بن حنبل هذه الرواية يف كتابه ل
  !بصيغة فالن ، مع أهنا هي الرواية نفسها بنفس اإلسناد

  :)1( ]فضائل الصحابة[في كتاب ف
عن عبد الـرمحن  نا شعبة عن احلر بن الصياح حدثنا عبد اهللا حدثني أيب نا وكيع[

 ] إلخ..  فنال من فالنخطبنا املغرية بن شعبة :  بن األخنس قال
 .د بن حنبل وعبد اهللا هو ابن أمح

 .فيظهر أن هناك من تالعب يف نسخ كتب أمحد بن حنبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ط مؤسسة الرسالة 1631 ، ح رقم 177 ، ص 3مسند أمحد ، ج) 1(
 . ، حتقيق ويص اهللا عباس 256 فضائل الصحابة ، ح رقم ) 2(
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 : مسند أمحد  يفروايةال* 
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 :الرواية يف كتاب فضائل الصحابة * 
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  وتولية أليب بكر عن تبليغ براءةصىل اهللا عليه وآلهحتريف رواية عزل النبي ) 8(
  .uملؤمنني أمري ا

 
  : الرصحيةالرواية الصحيحة

حدثنا : حدثنا حييى بن محاد قال: ثنى قالأخربنا حممد بن امل [ : )1(روى النسائي  
إين : حدثنا عمرو بـن ميمـون قـال: حدثنا حييى قال: الوضاح وهو أبو عوانة قال

جلالس إىل ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا إما أن تقوم معنا، وإما أن ختلونا يا 
 ، فـال فتحـدثوا» أنـا أقـوم معكـم«: هؤالء وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال

 وتف يقعـون يف رجـل لـه ٍأف«: فجاء وهو ينفض ثوبه وهو يقول: أدري ما قالوا
 حيب اهللا ًألبعثن رجال«: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم» عرش، وقعوا يف رجل

وهو يف الرحـا » أين عيل؟«: فأرشف من استرشف فقال» ًورسوله ال خيزيه اهللا أبدا
 وهو أرمد ما يكاد أن يبـرص، فنفـث يف ،  فدعاه ، وما كان أحدكم ليطحن يطحن

 بسورة أبا بكروبعث  ، فدفعها إليه فجاء بصفية بنت حيي ًعينيه، ثم هز الراية ثالثا
 ال يذهب هبا رجل إال رجل هو منـي«:  خلفه، فأخذها منه فقالًالتوبة وبعث عليا

   .]إلخ ..  »وأنا منه

اد بواسـطة شـيخه حممـد بـن ُيالحظ هنا أن اإلمام النسائي رواها عن حييى بن محـ
  ، وهو أحـد الثقـاتيوهو  حممد بن املثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزاملثنى 

 . ، والنسائي رواها عن شيخه هذا بتامم هذا اللفظ األثبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، مؤسسة الرسالة 8355 ، ح رقم 417 - 416 ، ص  7 ، جالسنن الكربى  )1(
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 بنفس  -ً أي مبارشة – إال أن أمحد بن حنبل رواها بدون واسطة عن حييى بن محاد
َّ لتـشو"فـالن "استبدال اسم أيب بكـر بــَّاإلسناد الذي ساقه النسائي ، ولكن تم  ه ُ

  !معامل الرواية 

 اعتقـادهمهر الكثري من الفوائد ، والتي منها ما لـه تـأثري عـىل ففي هذه الرواية يظ
 :فيظهر منها نظام احلكم السيايس ، ب

  .للتبليغ بخالف أيب بكر    u أهلية اإلمام عيل -1

 u أن أبا بكر ليس من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بخالف أمري املـؤمنني -2
 بكـر بـن أيب قحافـة ُ ، فإذا منع أبو] ال يذهب هبا إال رجل مني وأنا منه [لقوله 

  !ًفهو ليس منه إذا 

من النبي صىل اهللا عليه وآله هو معنى خمصوص ال كام حيـاول  uوكون األمري 
قـول نبـي بي للبعض أنت مني وأنا منك ، أو البعض اخللط بني هذه وبني قول الن

   !] فمن تبعني فإنه مني  [ uاهللا إبراهيم 

ٌعليه وآله أليب بكر أمر ترشيعي، وعزله كاشف عـن عـدم  عزل النبي صىل اهللا -3
ً للقول بأنه ليس أهال ملا هو أكرب من ذلك وهو التصدي ُمِّدَقُأهليته لذلك ، وهذا ي

ألن ينوب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه يف خالفتـه بعـد وفاتـه ، فـإذا مل يتأهـل 
 للمهمـة الكـربى  فكيـف يتـصدى ) تبليغ جمرد سورة نيابة عن النبـي( للصغرى 

 ) !النيابة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف احلكم(
لذا حكمت حمكمة إخفاء احلقائق بإعدام هذه املقطوعة املهمة فصار اسم أبا بكـر 

  ) !!فالن( ًمبهام بـاالسم املعتاد 
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ِّولو مل تكن الرواية هبذا املستوى من الداللة ملا حرفت   فمن حرفها يعلم ما صنع.. ُ
 !وماذا كان هيدف 

 : ) 1( ]فضائل الصحابة  [والرواية املحرفة يف كتاب 
حدثني أيب، قثنا حييى بن محاد، قثنا أبو عوانة، قثنا :  حدثنا عبد اهللا قال- 1168 [

إين جلالس إىل ابن عباس، إذ أتـاه تـسعة رهـط : أبو بلج قثنا عمرو بن ميمون قال
فقـال ابـن : ا، وإما أن ختلو بنا عن هؤالء، قاليا أبا عباس، إما أن تقوم معن: قالوا

فابتـدءوا : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال: بل أنا أقوم معكم، قال: عباس
أف وتـف، وقعـوا يف : فجاء ينفض ثوبه ويقول: فتحدثوا فال ندري ما قالوا، قال

 ال ًألبعثن رجـال«: رجل له عرش، وقعوا يف رجل قال له النبي صىل اهللا عليه وسلم
أيـن «: فاسترشف هلا من استرشف، قـال: ، قال» ، حيب اهللا ورسوله ًخيزيه اهللا أبدا

فجـاء : قـال» وما كان أحدكم يطحن؟«: هو يف الرحى يطحن، قال: قالوا» عيل؟
، فأعطاها إيـاه،  ًفنفث يف عينه ثم هز الراية ثالثا: وهو أرمد ال يكاد أن يبرص، قال

 خلفه فأخذها ً بسورة التوبة فبعث علياًفالنا بعث ثم :فجاء بصفية بنت حيي، قال
 .] إلخ .. » مني، وأنا منهٌال يذهب هبا إال رجل«: منه، وقال

 راوي كتـاب فـضائل  أمحد عـن طريـق القطيعـيروايةنقل النيسابوري احلاكم و
 بنفس التحريف ، وهذا يدل عىل أن التحريـف يف أصـل الصحابة ألمحد بن حنبل

 : )2( ]مستدرك احلاكم  [ففي يف الفضائل ألمحد رواية كام هي  الوهذه ، الكتاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، حتقيق ويص اهللا عباس 1168فضائل الصحابة ، ح رقم ) 1(
  . ، ط حتقيق مصطفى عبد القادر عطا 4652قم  ، ح ر143 ، ص 3مستدرك احلاكم ، ج) 2(
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ثنا عبد  من أصل كتابه أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ببغداد [
 ثنـا  اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثني أيب، ثنا حييى بن محاد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج 

 يـا:  رهط، فقـالواإين جلالس عند ابن عباس، إذ أتاه تسعة: عمرو بن ميمون، قال
فقـال ابـن : ابن عباس، إما أن تقوم معنا، وإما أن ختلو بنـا مـن بـني هـؤالء، قـال

فابتـدءوا : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال: بل أنا أقوم معكم، قال: عباس
أف وتـف وقعـوا يف : فجاء ينفض ثوبه ويقـول: قال: فتحدثوا فال ندري ما قالوا

 قال له النبي صـىل ٍ، وقعوا يف رجل ت ألحد غريهرجل له بضع عرشة فضائل ليس
وحيبـه اهللا  ، حيـب اهللا ورسـوله ً ال خيزيـه اهللا أبـداًألبعـثن رجـال«: اهللا عليه وسلم

إنه يف الرحى يطحن، : فقالوا» أين عيل؟«: فاسترشف هلا مسترشف فقال» ورسوله
: رص، قـالفجاء وهو أرمد ال يكـاد أن يبـ: ، قال» وما كان أحدهم ليطحن«: قال

، فجاء عيل بصفية بنت حيـي قـال   فأعطاها إياهًفنفث يف عينيه، ثم هز الراية ثالثا
 ً بسورة التوبة فبعث علياًفالنا ثم بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ابن عباس

 . ] إلخ.. » ال يذهب هبا إال رجل هو مني وأنا منه«: ، وقال خلفه فأخذها منه
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 :ي رواية النسائ
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 :رواية ابن حنبل يف فضائل الصحابة 
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 :رواية احلاكم عن أصل أمحد بن حنبل بواسطة شيخه القطيعي 
 

 



 77
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 .حتريف رواية تكذيب أسامء بنت عميس للخليفة الثاين )9 (
 

 :) 1(روى مسلم يف صحيحه 
حـدثنا أبـو  :، قاال حدثنا عبد اهللا بن براد األشعري، وحممد بن العالء اهلمداين [

بلغنـا خمـرج رسـول اهللا : أسامة، حدثني بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قـال
صىل اهللا عليه وسلم، ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنـا وأخـوان يل، أنـا 

ثالثـة :  وإمـا قـالً إمـا قـال بـضعا-أصغرمها، أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم 
 قال فركبنا سفينة، فألقتنا سـفينتنا إىل - من قومي ومخسني أو اثنني ومخسني رجال

إن : النجايش باحلبشة، فوافقنا جعفر بن أيب طالب وأصحابه عنـده، فقـال جعفـر
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعثنا هاهنا، وأمرنا باإلقامة فـأقيموا معنـا، فأقمنـا 

وسـلم حـني افتـتح فوافقنا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه : معه حتى قدمنا مجيعا، قال
خيرب، فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، وما قسم ألحد غاب عـن فـتح خيـرب منهـا 
شيئا، إال ملن شهد معه، إال ألصحاب سـفينتنا مـع جعفـر وأصـحابه، قـسم هلـم 

نحـن : - يعنـي ألهـل الـسفينة -معهم، قال فكان ناس من النـاس يقولـون لنـا 
  .سبقناكم باهلجرة

ء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، عـىل حفـصة زوج قال فدخلت أسام) 2503(
النبي صىل اهللا عليه وسلم زائرة، وقد كانت هـاجرت إىل النجـايش فـيمن هـاجر 

 :إليه، فدخل عمر عىل حفصة، وأسامء عندها، فقال عمر حني رأى أسامء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بريوت ، –دار إحياء الرتاث العريب :  ، ط النارش2503 ، ح رقم 1946 ، ص 4صحيح مسلم ، ج ) 1(
 .حممد فؤاد عبد الباقي : املحقق
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 احلبشية هذه؟ البحرية هذه؟: أسامء بنت عميس، قال عمر: من هذه؟ قالت
فنحن أحق برسول اهللا صىل اهللا سبقناكم باهلجرة، : نعم، فقال عمر: فقالت أسامء

، واهللا كنـتم مـع كذبت يـا عمـر كـال: عليه وسلم منكم، فغضبت، وقالت كلمة
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم، ويعظ جـاهلكم، وكنـا يف دار، أو 
يف أرض البعداء البغضاء يف احلبشة، وذلك يف اهللا ويف رسـوله، وايـم اهللا ال أطعـم 

 رشابا حتى أذكر مـا قلـت لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، طعاما وال أرشب
ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأسـأله، 

فلام جاء النبـي صـىل اهللا عليـه : وواهللا ال أكذب وال أزيغ وال أزيد عىل ذلك، قال
هللا صـىل اهللا عليـه كذا وكذا، فقـال رسـول ا: يا نبي اهللا إن عمر قال: وسلم قالت

ليس بأحق يب منكم، وله وألصحابه هجـرة واحـدة، ولكـم أنـتم، أهـل «: وسلم
ً فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوين أرسـاال: قالت» السفينة، هجرتان

، يسألوين عن هذا احلديث، ما من الدنيا يشء هم به أفرح وال أعظم يف أنفسهم مما 
فلقـد رأيـت : فقالت أسامء: قال أبو بردة.  عليه وسلمقال هلم رسول اهللا صىل اهللا

 ] أبا موسى، وإنه ليستعيد هذا احلديث مني
هو قول أسامء بنت عميس رضوان اهللا عليها لعمر وموطن الشاهد يف هذه الرواية 

ُوال يعرف حينها ) قالت كلمة  ( ، فقد حوهلا املحرفون إىل ) كذبت ( بن اخلطاب 
 .ًأسامء يف حق اخلليفة الثاين سرتا للحقائق التارخيية الكلمة التي قالتها 

 : ، ونصها )1(روى الدارقطني هذه الرواية يف كتابه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 118عن جده عن أيب موسى األشعري ،  ص يب بردة ًأربعون حديثا من مسند بريد بن عبد اهللا بن أ) 1(
 .  مكة املكرمة –حتقيق الدكتور حممد بن عبد الكريم بن عبيد ، جامعة أم القرى 
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حـدثنا يوسـف بـن : حدثنا أمحد بن عيل بن العالء، وعبد اهللا بن جعفـر، قـاال [
بلغنـا : موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثني بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسـى قـال

خمرج رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ونحـن بـاليمن فخرجنـا مهـاجرين إليـه 
: بضع وإما قال: وإخوان يل أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة واآلخر أبو رهم إما قال

ثالثة ومخسون، أو اثنان ومخسون رجال من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سـفينتنا إىل 
إن :  طالـب وأصـحابه عنـده فقـال جعفـرالنجايش باحلبشة فوافقنا جعفر بن أيب

فأقمنا : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا باإلقامة فأقيموا معنا قال
فوافقنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب : معه حتى قدمنا مجيعا قال

شيئا إال ملن أعطانا منها وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها : فأسهم لنا، وقال
فكان ناس : شهد معه إال أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم هلم معهم قال

فـدخلت : قـال.  سبقناكم بـاهلجرة- يعني ألهل السفينة -من الناس يقولون لنا 
أسامء بنت عميس وهي ممن قدم معنا عىل حفصة زوج النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

 - رمحـه اهللا -يمن هاجر إليه فدخل عمر زائرة وقد كانت هاجرت إىل النجايش ف
أسامء بنت : من هذه؟ قالت: عىل حفصة وأسامء عندها فقال عمر حني رأى أسامء

  احلبشية هذه؟ البحرية هذه؟: قال عمر. عميس

سبقناكم باهلجرة فنحن أحق برسول اهللا صـىل اهللا : فقال عمر. نعم: فقالت أسامء
عمر كال واهللا كنتم مـع رسـول اهللا  يا  ×كلمة: وقالتعليه وسلم منكم فغضبت 

صىل اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا يف دار، أو يف أرض البعد 
، أو البغضاء باحلبشة وذلـك يف اهللا -أو يف أرض البعد : باحلبشة فقال ابن خشيش

عز وجل ويف رسوله وايم اهللا ال أطعم طعاما، وال أرشب رشابا حتى أذكر ما قلت 
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ونحن نؤذى ونخاف فـسأذكر : قال ابن خشيش. سول اهللا صىل اهللا عليه وسلملر
ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأسأله واهللا ال أكذب، وال أزيـد عـىل ذلـك 

كذا وكذا فقـال : نبي اهللا إن عمر قال يا: فلام جاء النبي صىل اهللا عليه وسلم قالت
كـذا وكـذا فقـال : قلـت لـه: ه؟ قالـتفام قلت ل: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ليس بأحق يب منكم وله وألصحابه هجرة واحـدة : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب الـسفينة : ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت
 يسألوين عن هذا احلديث ما من الدنيا يشء هم به أفرح، وال أعظـم ًيأتوين أرساال

 .مما قال هلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلميف أنفسهم 
 .فلقد رأيت أبا موسى وإنه يستعيد هذا مني: قالت أسامء: قال أبو بردة

 .أخرجه البخاري يف مواضع، عن أيب كريب، عن أيب أسامة
  .] وأخرجه مسلم، عن ابن براد، وأيب كريب عنه

 ، وقـد نبـه )1( ] تـاريخ دمـشق [ورواها بنفس التحريف ابن عساكر يف كتابـه 
  .لك احلذف ، وبني الكلمة املحرفة  ، وسنظهر هذا بالتوثيق املحقق إىل ذ

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمب الدين أيب : وزيع ، حتقيق دار الفكر للطباعة والنرش والت ، ط 30 ، ص 32تاريخ دمشق ، ج ) 1(

 .سعيد عمر بن غرامة العمروي 
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 :رواية الدارقطني 
 

 



 83
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 :رواية ابن عساكر 
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 .َّحتريف القاسم بن سالم رواية حتقري عمر للصحابة الطلقاء ) 10(
 

ًهذه الرواية تبني أن عمر بن اخلطاب كان ال يرضب بعثا عىل مكة ، وال يقسم هلـم 
 !ُ طلقاء – يف نظره –م من العطاء ألهن

 يشمل العديد من الصحابة الطلقاء كمعاوية وأبيه وكثري غريهم التوهنيًطبعا هذا 
ًفلم حيب القاسم بن سالم أن يذكر الرواية كاملة   .حرفها وبرتها فاستثقلها ثم َّ

  :)1(روى القاسم بن سالم 
افع، عـن ابـن حدثني سعيد بن أيب مريم، عن عبد اهللا بن عمر العمري، عـن نـ[

هـم كـذا  ، ًكان ال يعطي أهل مكة عطاء، وال يرضب عليهم بعثـا«عمر، أن عمر 
  .] ، كلمة ال أحب ذكرها» وكذا

وهـذا واضحة بدون تدليس ،  )2( ] أخبار مكة [ولكن رواها الفاكهي يف كتابه 
ثنا سعيد بن أيب مريم، عـن عبـد : حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد قال[:  نصها 

إن عمر بن اخلطاب ريض :  بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قالاهللا
ُهـم  : ويقـولًاهللا عنه مل يكن يعطي أهل مكة عطاء، ومل يكن يرضب علـيهم بعثـا

َطلقاء َ فإذا كانت نفوس القوم مل حتتمل جمرد كلمة بسيطة يف حق الصحابة من  .] ُ
 لألجيـال املـصائب التـي جـرت عـىل  ما بعد الفتح ، فأنى هلـم أن ينقلـوامسلمي

  ! رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وابنته وابن عمه وسبطيه  بكل وضوح وجترد ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . السعودية– دار الفضيلة -  حتقيق سيد بن رجب-  341- 340 ، ص 1األموال ، ج) 1(
 . ، حتقيق عبد امللك دهيش 2 ، ط1823 ، ح رقم 74 ، ص 3أخبار مكة ، ج) 2(
 .الذي رواه عرب شيخه  أمحد بن حممد َّالحظ أن إسناد القاسم بن سالم متحد مع رواية الفاكهي ) 3(
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 :رواية ابن سالم 
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 :الفاكهي  رواية 
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 uدورقي رواية حث معاوية عىل سب اإلمام حتريف احلافظ ال) 11 (
 

 ] مسند سـعد بـن أيب وقـاص [روى احلافظ أمحد بن إبراهيم الدورقي يف كتابه 
عـن بكـري بـن  حدثنا حاتم بن إسـامعيل حدثنا أمحد حدثنا قتيبة بن سعيد[ : )1(

: دخل سعد عىل رجل فقال: عن أبيه، قال عن عامر بن سعد بن أيب وقاص مسامر
 قاهلن له رسول اهللا صىل اهللا ًأما ما ذكرت ثالثا:  فقال أن تسب أبا فالن؟ما يمنعك

 سـمعت  ،عليه وسلم فلن أسبه ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم
يا : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول له وقد خلفه يف بعض مغازيه فقال له عيل

: ل له رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمرسول اهللا ختلفني مع النساء والصبيان فقا
وسـمعته »أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي«

، فتطاولنـا هلـا »  حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسـولهًألعطني الراية رجال«: يقول
ح اهللا  فأيت به أرمد العني فبصق يف عينه، ورفع الرايـة إليـه، وفـتًعلياادعوا «: فقال
 دعا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه }ندع أبناءنا وأبناءكم{: وملا نزلت هذه اآلية »عليه

  .] »اللهم هؤالء أهيل«: ، وقالً وحسيناً وفاطمة وحسناًوسلم عليا

وأمحد الذي يتصدر اإلسناد هو احلافظ أمحد بن إبراهيم الدورقي إذ أنه من تالميذ 
ًعىل هذا يكون اإلسناد متحدا مع إسناد الرتمذي  يف حمله ، وثبتقتيبة بن سعيد كام 

الذي سنذكره لنوضح التالعب احلاصل يف الروايـة ، واحلمـل يف هـذا التحريـف 
 .عن هذا ًبداهة يكون عىل املصنف نفسه إال أن تظهر قرائن أخرى ترصفنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بريوت ، – ، الطبعة األوىل ،  دار البشائر اإلسالمية 19 ، ح رقم 51مسند سعد بن أيب وقاص ، ص ) 1(

 .عامر حسن صربي : حتقيق 
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ُأن سعدا دخل عىل رجل ، ويف احلقيقـة أهبـم اسـمه ونرى من الرواية أمرين أوهلام  ً
حيـث عـىل سـب أمـري كبرية فهـو بالروايـة بلغ من النصب والزندقة درجة كونه 

 .، والرجل املبهم هو معاوية بن أيب سفيان كام سيأيت  uاملؤمنني 
  يفبيـانال وسيأيت ) أبا فالن (وله  أنه أهبم اسم أمري املؤمنني عليه السالم بقوثانيهام

حقيقة أن معاوية كان حيث عىل شتم أمـري املحرف د ، وهبذا أراد إخفاء أنه املقصو
  .ليطمس مظلومية أهل البيت عليهم السالم  ؛  uاملؤمنني عيل بن أيب طالب 

  : )1(روى الرتمذي يف سننه  
 عن بكري بن مسامر عن عامر بن سعد بـن لإسامعيحدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن  [

 فقال ما يمنعك أن تـسب ًأمر معاوية بن أيب سفيان سعدا  :أيب وقاص عن أبيه قال
 أما ما ذكرت ثالثا قاهلن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فلـن  :ل قا! ؟أبا تراب

أسبه ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم سمعت رسول اهللا صىل اهللا 
 يا رسـول اهللا ختلفنـي  :عليه وسلم يقول لعيل وخلفه يف بعض مغازيه فقال له عيل

 أما تـرىض أن تكـون  :ه وسلمفقال رسول اهللا صىل اهللا علي، مع النساء والصبيان 
مني بمنزلة هارون من موسى إال أنـه ال نبـوة بعـدي وسـمعته يقـول يـوم خيـرب 
ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله قـال فتطاولنـا هلـا فقـال 

 فأتاه وبه رمد فبصق يف عينه فدفع الراية إليه ففتح اهللا عليـه وأنزلـت ًادعوا يل عليا
اآلية دعا رسـول اهللا صـىل اهللا ) ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم(ية هذه اآل

  .]  وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤالء أهيلًعليه وسلم عليا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، حتقيق األلباين 3724 ح رقم سنن الرتمذي ،) 1(
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ورواية الرتمذي هلا نفس إسناد رواية الدورقي ، إال أنه أهبم اسـم معاويـة ملـا أمـر 
 !وأهبم اسم أبا تراب  ، uبسب أمري املؤمنني 

 حدثنا حاتم بـن إسـامعيل قتيبة بن سعيد [واإلسناد للرتمذي والدورقي هو عن 
  .] .. عن أبيه أيب وقاصعن عامر بن سعد بن  عن بكري بن مسامر
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 : رواية الرتمذي الصحيحة 
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 :رواية احلافظ الدورقي املحرفة 
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 .حتريف رواية حث معاوية عىل سب اإلمام يف جامع املسانيد البن كثري ) 12(
 

   :)1( للحافظ ابن كثري ] جامع املسانيد والسنن [جاء يف كتاب 

 بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسامعيل، عن بكري بن مسامر،  حدثنا قتيبة-  3919[
 -صـىل اهللا عليـه وسـلم  -سمعت رسـول اهللا : قال.  عن أبيه عن عامر بن سعد

 مـع النـساء أختلفنـييا رسـول اهللا :  بعض مغازيه ـ فقال عىليف ـ وخلفه يقول له 
ى إال أنـه يا عىل أما ترىض أن تكون منى بمنزلة هارون من موس: والصبيان؟ فقال

  .ال نبوة بعدى

ًألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه «:  وسمعته يقول يوم خيرب- 3920
 عينه، ودفع يف، فأتى به أرمد، فبصق ًا  علييل اادعو: اهللا ورسوله، فتطاولنا هلا فقال

 .» الراية إليه، ففتح اهللا عليه
َندع أبناءنـ{ هذه اآلية  وملا نزلت- 3921 ََ َ ْْ ْ وأبنـاءكم ونـساءنا ونـساءكماَُ َ َ ُْ َُ َ َِ َِ َ ْ ََ َ   دعـا }َ
ً، وفاطمة، وحسنا، وحسينا فقالًا  علي– صىل اهللا عليه وسلم -هللا رسول ا اللهم «: ً
 .»أهيلهؤالء 
وحممد بن عباد كالمها عـن :  عن قتيبة، زاد مسلمومسلم رواه الرتمذي - 3922

  ]حاتم 

 واية من جـامع الرتمـذي وصـحيح مـسلموكام يظهر هنا فإن ابن كثري قد نقل الر
 وهي نفس رواية يف عرض التحريف السابق  عليك رواية الرتمذي تَّوقد مر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع ، حتقيق :  ، النارش 2ط ، 345 ، ص 3جامع املسانيد والسنن ، ج) 1(

 .عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش 
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َيف صحيحه  ، وهبذا تكون قد عرفت اشتامهلام عىل ذكر دخول سعد بـن أيب مسلم  
إياه لسب أمري املؤمنني عـيل بـن ىل معاوية بن أيب سفيان ، ودعوة معاوية ع وقاص

ًديث قد اختفت متاما مـن كتـاب ابـن وهذه الفقرة اهلامة من احل  u أيب طالب
  .ًكثري املذكور آنفا 

فيحتمـل أن يكـون ..  ، وهو من الذي قام هبذا أخرية ٍ حترير مسألة  لدينابقيوقد 
ابن كثري نفسه ، ولكن يعكر عىل هذا أنه أورد هذه الرواية بتاممها يف كتبه األخرى 

لها يف مرحلة زمنية مـن حياتـه كالبداية والنهاية ، ولكن ربام يكون ابن كثري قد فع
 .ثم بدا له أن يعدل عن وجهة نظره ، واهللا العامل بحقائق األمور 

 وكيف كان األمر فال مناص من القول أن من يقوم بمثل هذه األعامل فال بـد أنـه 
ًمن أهل اهلوى األموي الذي يدفع بصاحبه إلخفاء احلقائق وبرتهـا لتبقـى بعيـدة 

 .م عن عيون الناس وتفكريه
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  . )ع(َّحتريف الدكتور الصاليب رواية هتديد عمر للسيدة الزهراء )  13( 

 
  :)1(أيب شيبه يف مصنفه روى ابن 
عن أبيه أسلم أنـه  حدثنا زيد بن أسلم نا عبيد اهللا بن عمر  حممد بن برشحدثنا  [

لـزبري يـدخالن حني بويع أليب بكر بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان عيل وا
 عىل فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيـشاوروهنا ويرجتعـون يف أمـرهم

يا بنت رسـول  «: فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج حتى دخل عىل فاطمة فقال
وما مـن أحـد أحـب  اهللا صىل اهللا عليه وسلم واهللا ما من أحد أحب إلينا من أبيك

ما ذاك بامنعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك  أن أمرهتم وايم اهللا  إلينا بعد أبيك منك
تعلمون أن عمـر قـد : فلام خرج عمر جاءوها فقالت: قال »أن حيرق عليهم البيت

جاءين وقد حلف باهللا لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وايم اهللا ليمضني ملا حلف 
لـم يرجعـوا فانرصفوا عنهـا ف فروا رأيكم وال ترجعوا إيل فانرصفوا راشدين عليه

  .] إليها حتى بايعوا أليب بكر

 وقد نقل الدكتور عيل الصاليب هذه الرواية عن مصنف ابن أيب شيبة  يف كتابه 
  :  فقال )2( ] أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب [

َ صـىل اهللاَُّ عليـه و-ملا بويع أليب بكر بعد النبي : عن أسلم العدوي قال [ َ َِ ْ َ َسـلم َّ ََّ- 
  كان عىل والزبري بن العوام يدخالن عىل فاطمة فيشاوراهنا، فبلغ عمر، فدخل عىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .امل احلوت ك:  ط دار التاج ، حتقيق  ، 37045 ، ح رقم 432ص  ، 7 املصنف ، ج)1(
 ، مكتبة الصحابة ، الشارقة 202 ، ص 1أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، ج ) 2(
 .  اإلمارات العربية املتحدة –
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 يا بنت رسول اهللا ما أحد من اخللق أحب إلينا من أبيـك، ومـا أحـد : فاطمة فقال
 عـىل فاطمـة  عـىل والـزبري، فدخل وكلمهااخللق بعد أبيك أحب إلينا منك، من 

 . ] انرصفا راشدين، فام رجعا إليها حتى بايعا: فقالت
َفحرف عبارة هتديد اخلليفة الثاين للسيدة الزهراء عليها الـسالم   وايـم اهللا مـا  [: َّ

  إىل ] ذاك بامنعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك  أن أمرهتم أن حيرق عليهم البيت
 .ر باهلامش أنه قد  نقلها عن مصنف ابن أيب شيبة  مع العلم أنه ذك] وكلمها [

 ! هل اكتفى هبذا القدر من الدجل واالفرتاء ؟! ولكن 
َّمل يكتف الدكتور عيل الصاليب بأن حيرف لفظ الرواية ، بل جعـل اللفـظ املحـرف  ِ

 !ًمكذوبا من وضع الشيعة وكذهبم 
، ًا  وزورًا وهبتانـًا إفكاوقد زاد الروافض يف هذه الرواية واختلفو [: فقال بعدها  

َّ ألحرقن علـيهم هـذا البيـتإنإذا اجتمع عندك هؤالء النفر : وقالوا إن عمر قال ُ 
 .] ألهنم أرادوا شق عصا املسلمني

فجعل العبارة املوجودة يف مصنف ابن أيب شيبة مـن كـذب الـشيعة ، مـع أن هـذا 
مـن كتـاب  ً حمرفةآلثمةيف نفس الرواية التي نقلها بيده اموجود كره اللفظ الذي ذ

 ولـيس مـن ،ًف الرواية ومن ثم جعل ما حرفه منسوبا للشيعة َّرَفهو ح ..َّاملصنف
 !!ة املوجودة يف كتب أهل السنة واجلامعة َّنيُالروايات الس

ت إشـكاالت ِّبـَثُ، وكيف أنـه ياملزبور  فليالحظ املتعنتون قيمة هذا النص : أقول 
وبيان أن ما حـصل كـان اين ، وعىل الشورى املزعومة الشيعة عىل عدالة اخلليفة الث

 ، وأنبـه إىل وجـوب النظـر إىل ًإرهابا حمض بحـق آل حممـد صـلوات اهللا علـيهم 
  !ُ ، ويلجم املراوغنيتصحيحه لإلسناد ، فهو يثبت اإلشكال أكثر فأكثر
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 :رواية ابن أيب شيبة الصحيحة 
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 :نقل الدكتور الصاليب املحرف 
 

 



 108

 



 109

  . مرة أخرىريف رواية هتديد عمر للسيدة الزهراء عليها السالمحت) 14(
 

لقد نقل اإلمام املؤرخ املشهور صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي رواية ابن أيب 
  ]  الوايف بالوفيات [يف كتابه ) 13(يف البحث رقم شيبة السابقة التي ذكرناها 

 .ًمتاما ب الذي حرفها هكذا ًفنقلها حمرفة متابعا ابن عبد الرب يف االستيعا 
 والزبري كانا حني بويع أليب ًزيد بن أسلم عن أبيه أن عليا عن [ : )1(قال يف كتابه 

فاطمة فيشاوراهنا ويرتاجعان يف أمرهم فبلغ ذلـك عمـر فـدخل  بكر يدخالن عىل
سول اهللا ما كان من اخللق أحد أحب إلينا من أبيك وما أحـد   يا بنت :عليها فقال

ولـئن بلغنـي  منك وقد بلغنـي أن هـؤالء النفـر يـدخلون عليـك لينا بعدهأحب إ
لـئن  ثم خرج وجاءوها فقالت هلم إن عمـر قـد جـاءين وحلـف ألفعلن وألفعلن

  .] .. وأيم اهللا ليفني هبا فانظروا يف أمركم وال ترجعوا إيل فانرصفوا عدتم ليفعلن

 إن اجتمع هؤالء النفر عندك  يم اهللا ما ذاك بامنعيأو(  عمر الصفدي عبارة َّفحرف 
وقول الـسيدة الزهـراء عليهـا  ) !ألفعلن ( إىل  ) أن أمرهتم أن حيرق عليهم البيت

تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهللا لئن عدتم ليحـرقن علـيكم ( :  السالم 
 ًليخفـي صـورة هتديده إياها بحرق البيت علـيهم ، فأهبم ) !ليفعلن ( إىل  ) البيت

ا األبدان من هذا األسـلوب يف خطـاب آل حممـد صـلوات اهللا علـيهم ، تقشعر هل
ُوتكشف عن سياسة اإلرهاب املنظم الذي كان يامرس ضد أهل بيت النبوة عليهم 

  .ِمنذ القدم السالم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بريوت ، حتقيق أمحد األرناؤوط – ، ط دار إحياء الرتاث العريب 167 ، ص 17الوايف بالوفيات ، ج ) 1(
 . وتركي مصطفى 
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 . واستحسان احلافظ املازري لذلك )ع (حتريف رواية سب العباس لعيل) 15(
 

قم تعرضها للتحريف هي املذكورة يف املبحث ربيان الرواية التي هي حمل بحثنا يف 
 :من هذا الكتاب ، وهي مشتملة عىل أمرين ) 1(

   .u  سب العباس لإلمام عيل-1

مـن أيب بكـر بـأهنام يريـاه  u ذكر عمر بن اخلطاب موقف العباس وعـيل -2
ًكاذبا آثام غادرا خائنا  ً ًً.  

ِّأما سب العباس فقد حرف يف أكثر من مورد وذكرنا صنيع احلافظ املنذري  ُ. 
در الروائية التي ثبت فيها حتريف سب العباس لإلمـام عـيل وهنا أورد بعض املصا

u  ٍوتطاوله عىل من حرم اهللا سبه ولعنه وأذيته بأي شكل كان َّ.  

  .)1(مسند أمحد : ًأوال 
اقض بيني وبني هذا الكذا  : جاء العباس وعيل إىل عمر خيتصامن، فقال العباس [

  .]  كذا
  .)2(مريي َّتاريخ املدينة البن شبة الن: ًثانيا 
حدثنا ابن عابد، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عـن : ابن أيب شيبة قال حدثنا[

 جاء العباس وعيل ريض اهللا عنهام إىل عمر ريض ": أوس بن احلدثان قال مالك بن
  .] .. اقض بيني وبني هذا، لكذا وكذا :  عنه خيتصامن فقال العباس اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ط مؤسسة الرسالة 425 ، ص 1مسند أمحد ، ج  )1(
 .فهيم شلتوت :  ، ط حتقيق املحقق 206 ، ص 1تاريخ املدينة ، ج ) 2(
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واحلافظ املازري استحسن صنيع من قام بتحريف هذه األلفاظ وحذفها ، فقد قال 
  :)1(ابن حجر العسقالين 

   .] واستصوب املازري صنيع من حذف هذه األلفاظ من هذا احلديث [

 فهو يف كتاب كنـز  من أيب بكرحتريف ترصيح عمر بموقف العباس وعيلأما عن 
  :)2(العامل للمتقي اهلندي ، وقد جاء فيه 

: نعـم، قـال: ال بمثل ما نشد به القوم أتعلامن ذلك؟ قاً وعباساًثم نشد عليا...  [
أنا ويل رسـول اهللا صـىل اهللا : فلام تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال أبو بكر

عليه وسلم، فجئتام تطلب مرياثك من ابن أخيك ويطلب هذا مـرياث امرأتـه مـن 
ال نـورث مـا تركنـا : قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: أبيها، فقال أبو بكر

 واهللا يعلم إنه لـصادق بـار راشـد تـابع 1] ثام غادرا خائناكاذبا آ[فرأيتامه صدقة، 
  .] ..للحق، ثم تويف أبو بكر 

هذه الفقرة أي ما بني احلارصين قـد حـذفت مـن صـدر  [: وعلق املحقق بقوله 
  .] احلديث، فراجع البحث بطوله لإلمام النووي ففيه فائدة عند هذا احلذف

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بريوت – ، ط دار املعرفة 205 ، ص 6فتح الباري ، ج ) 1(
 .صفوت السقا ، بكري حياين :  ، ط مؤسسة الرسالة ، حتقيق 241 ، ص 7كنز العامل ، ج) 2(
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 :استحسان احلافظ املازري للتحريف * 
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  . يف املسند u  رواية سب العباس لإلمام عيلحتريف* 

 

 



 117 

 



 118 

  .يف تاريخ املدينة  uحتريف رواية سب العباس لإلمام عيل * 
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  .من أيب بكر uحتريف ذكر عمر ملوقف العباس وعيل * 
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 .حتريف رواية رشب الوليد بن عقبة للخمر ) 16(
 

  :)1(روى احلافظ سعيد بن منصور يف سننه 
نا عيسى بن يونس، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمـة، :  قالحدثنا سعيد[

علينا الوليد بن عقبة، كنا يف جيش يف أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليامن، و: قال
أحتـدون أمـريكم؟ وقـد دنـوتم مـن «: ، فأردنا أن نحده، قال حذيفةفرشب اخلمر

وألرشبـن عـىل ألرشبن وإن كانت حمرمة، : فبلغه، فقال» عدوكم فيطمعون فيكم
 ] رغم من رغم

ابن أيب شيبة حمرفة ، وقد أهبم فيها اسم الوليد بن عقبـة مـع أن إسـناد وروى هذه 
 !سعيد بن منصور هو نفس إسناد أبو بكر بن أيب شيبة 

  : )2(روى ابن أيب شيبة يف مصنفه 
حدثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، عن إبراهيم، عـن : حدثنا أبو بكر قال  [

وعلينـا رجـل مـن قـريش فـرشب غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة :  قالعلقمة،
حتـدون أمـريكم وقـد دنـوتم مـن عـدوكم :  فأردنا أن نحده فقـال حذيفـةاخلمر

  ] وألرشبن عىل رغم من رغم ألرشبنها وإن كانت حمرمة: فقال فيطمعون فيكم
 الـدين َّ، وتفكر هل مثـل هـؤالء يـؤمتن عـىل.. فتعجب من هذه األمانة يف النقل 

 ! والتاريخ واحلقائق ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بريوت – ، ط دار الكتب العلمية 197 ، ص 2سنن سعيد بن منصور ، ج ) 1(
 .، حتقيق كامل احلوت  ، ط دار التاج 28863 ، ح رقم 549 ، ص 5املصنف ، ج) 2(
 .ألرشبن وإن كانت حمرمة  : الحظ حتدي هذا الصحايب هللا تعاىل  ، بقوله ) *(
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  .رواية سعيد بن منصور* 
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 .رواية ابن أيب شيبة * 
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  u ألمري املؤمنني -  موىل معاوية - حتريف رواية سب شداد أيب عامر ) 17(
 

  :)1( ) ابةفضائل الصح( روى أمحد بن حنبل يف كتابه 
حدثني أيب، نا حممـد بـن مـصعب، وهـو القرقـساين، قثنـا : حدثنا عبد اهللا قال [

دخلت عـىل واثلـة بـن األسـقع وعنـده قـوم، : األوزاعي، عن شداد أيب عامر قال
مل شـتمت هـذا الرجـل؟ : ، فلام قاموا قـال يل فشتموه، فشتمته معهمًفذكروا عليا

أال أخربك بام رأيت من رسول اهللا :  فقالرأيت القوم شتموه فشتمته معهم،: قلت
توجه : أتيت فاطمة أسأهلا عن عيل، فقالت: بىل، فقال: صىل اهللا عليه وسلم؟ قلت

إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فجلست أنتظره حتى جاء رسول اهللا صـىل اهللا 
 كل واحد منهام بيـده، حتـى دخـل ًعليه وسلم ومعه عيل، وحسن وحسني، آخذا

 كل واحـد مـنهام ً وحسيناًنى عليا وفاطمة، فأجلسهام بني يديه، وأجلس حسنافأد
إنـام يريـد اهللا {: كساء، ثم تال هـذه اآليـة: عىل فخذه، ثم لف عليهم ثوبه، أو قال

اللهم هؤالء أهل «: ، ثم قال] 33: األحزاب [}ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
 .] »بيتي، وأهل بيتي أحق
ِهذه الرواية بنفس اإلسناد يف مـسنده ولكـن حـذوروى أمحد بن حنبل   مقطـع َفُ

  .)u )2السب والشتم ألمري املؤمنني 
 .وسيأيت عرضها يف الوثائق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حتقيق ويص اهللا عباس  ابن اجلوزي ، دار ، ط 978فضائل الصحابة ، ح رقم ) 1(
 . ، ط مؤسسة الرسالة ، حتقيق األرناؤوط 195 ، ص 28مسند أمحد ، ج ) 2(
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عدة فقد حاول محل اختفاء هذا املقطع عىل  املجسمة الوهابية ويف حواري مع أحد 
 :أمور 

مـن أن ابن عساكر نقل هذه الرواية بدون هذه الزيادة ، وعليه فإن نسخته : األول 
 .فضائل الصحابة ليس فيها هذه الزيادة 

 .ًأن هناك خلال يف حفظ حممد بن مصعب القرقساين : الثاين 
 :وأجبت بام ييل 

يستلزم إثبات أن ابن عساكر نقلها مـن فـضائل الـصحابة ال مـن املـسند ، : ًأوال 
 فالرواية يف كال الكتابني ، فكيف جزم القائل هبذا القول أن ابن عـساكر قـد نقـل

الرواية من فضائل الصحابة ، بل األقوى أهنا من املسند خللوها مـن هـذه الزيـادة 
ًبمقابل أن كل نسخ فضائل الصحابة فيها هذه الزيادة وإال لذكر املحقق اختالفا يف 

 .النسخ بشأهنا
أمحد ُلخلل يف ضبط حممد بن مصعب القرقساين ، وجياب عليه بأن بالنسبة ل:  ًثانيا 

ذه الرواية عن القرقساين وكتبها يف الكتابني ، فكيف ختتلف عـىل بن حنبل روى ه
وكـذلك مـا يثبـت لـك ضـبط ! القرقساين وأمحد قد أخـذها عنـه مـرة واحـدة ؟

 )1(ًأن أبا بكر بن أيب شيبة قد رواها عنه متاما  ففي مـصنفه القرقساين لتلك الزيادة 
دخلت عىل واثلة : حدثنا حممد بن مصعب عن األوزاعي عن شداد أيب عامر قال[

 .]  إلخ.. أال أخربك : فقال وعنده قوم فذكروا فشتموه فشتمه معهم
  هـ ، بينام أبو164ًوهذا األمر مهم جدا إذا عرفنا أن أمحد بن حنبل قد ولد  سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ، حتقيق كامل احلوت 370 ، ص 6املصنف ، ج) 1(
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 هـ وهو أكرب منه بعـدة سـنوات ، فـريجح أنـه 159بكر بن أيب شيبة قد ولد سنة 
رواها قبله وحافظ عىل هذه الزيادة ، ومـن ثـم رواهـا أمحـد مـرة أخـرى وأثبتهـا 

 . كام هي القرقساين 
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 .رواية فضائل الصحابة* 
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 رواية املسند* 
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 .حتريف احلافظ املوصيل رواية تفضح تواطؤ أيب هريرة مع بني أمية) 18(
 

  :)1(روى أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه 
دخـل أبـو هريـرة املـسجد : رشيك عن أيب يزيد األودي عـن أبيـه قـال حدثنا [

 اهللا صـىل اهللا أنشدك باهللا ، أسـمعت رسـول: ، فقام إليه شاب فقال فاجتمعنا إليه
من كنت مواله فعـيل مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن  :يقول عليه وسلم

أنا منك بريء ، أشهد أنك قد عاديت من وااله : فقال الشاب ،نعم : ، فقال» عاداه
 . ] فحصبه الناس باحلىص: قال وواليت من عاداه،

 : هذه الرواية تبني عدة أمور
 . حابة ، وتبني أهنم كانوا عرضة للتفسيق والتضليلتفضح خرافة عدالة الص  - 1
تبني انحراف أيب هريرة عن أمري املؤمنني عليه السالم ، وهذا معلوم ويشهد له   - 2

 . ةالعالقة احلميمة بني مروان بن احلكم وصاحب اهلر
ًتبني أن أبا هريرة يف انحرافه ليس معذورا لقيام احلجة عليه بوجوب مواالة   - 3

  .] جحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم [  ؤمنني عليه السالم وهو ممنأمري امل
ًهذه الرواية رواها أبو بكر بن أيب شيبة ، واحلافظ املوصيل رواها عنه مبارشة ، 

 ... وأخذها من شيخه وأستاذه أبو بكر بن أيب شيبة
فترصف هبا ليحافظ عىل مجال أيب هريرة يف عيون حمبيه ، فحذف مقطع مهامجة 

  . شاب أليب هريرةال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ط دار التاج ، حتقيق كامل احلوت 32092 ، ح رقم 369 ، ص 6مصنف ابن أيب شيبة ، ج ) 1(
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 عـن الباطـل ، ألنـه رغـم ًطبعا االحتجاج بضعف بعض الرواة لن يفيد املحـامني
ــيبة ــن أيب ش ــر ب ــذم أليب بك ــع ال ــل مقط ــد وص ــرواة فق ــض ال ــعف بع  .  ض

 اختفـى هـذا املقطـع مـع أن - مبارشة -ولكن ملا أخذ الرواية أبو يعىل عن شيخه 
 ! شيخه أثبت هذه اجلملة ، فيا للعجب

  :)1(روى احلافظ املوصيل يف مسنده 
دخـل أبـو :  يزيد األودي، عن أبيه قـال، حدثنا رشيك، عن أيب حدثنا أبو بكر [

أنشدك بـاهللا، أسـمعت : هريرة املسجد، فاجتمع إليه الناس، فقام إليه شاب فقال
من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال مـن «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

 .»وااله، وعاد من عاداه؟
مـن كنـت «: سلم يقـولأشهد أين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه و: فقال:  قال

 .] ××× »مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه
 !ًهكذا فعال ؟ شيخه ابن أيب شيبة فهل حدثه

ًأم  أن أنه برت الرواية وأخفى فضح أيب هريرة الذي كان فعال من أعـوان بنـي أميـة 
 !الظاملني ؟

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، حتقيق حسني أسد 307 ، ص 11مسند أيب يعىل ، ج) 1(
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 :رواية ابن أيب شيبة * 
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 :رواية املوصيل * 
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 .u احلافظ البزار حيرف رواية دعوة معاوية لسب اإلمام) 19(
 

  :)1(روى احلافظ النسائي يف سننه الكربى 
حدثنا بكـري بـن مـسامر : حدثنا أبو بكر احلنفي قال: أخربنا حممد بن املثنى قال [

ما منعك أن «:  قال معاوية لسعد بن أيب وقاص:سمعت عامر بن سعد يقول: قال
ال أسبه ما ذكرت ثالثا قاهلن رسول اهللا صـىل اهللا : قال» تسب، عيل بن أيب طالب؟

 أحب إيل من محر النعم، ال أسبه ما ذكـرت واحدة«: عليه وسلم ألن تكون يل قال
: ثم قـال» حني نزل عليه الوحي، فأخذ عليا، وابنيه، وفاطمة، فأدخلهم حتت ثوبه

خلفتنـي «: وال أسبه حني خلفه يف غزوة غزاها قال» رب هؤالء أهيل وأهل بيتي«
أو ال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى «: قال» مع الصبيان والنساء؟

وال أسبه ما ذكرت يوم خيرب حني قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه »  أنه ال نبوةإال
» ألعطـني هـذه الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله، ويفـتح اهللا عـىل يديـه«: وسلم

ادعـوه، فـدعوه، فبـصق يف «: هو أرمد فقـال: فقالوا» أين عيل؟«: فتطاولنا، فقال
 ما ذكره معاوية بحرف حتى خـرج مـن واهللاعينيه ثم أعطاه الراية، ففتح اهللا عليه 

  .]» املدينة
بـنفس اإلسـناد عـن نفـس أبو بكر البزار صاحب املسند ، وقد روى هذه الرواية 

 .) رجل ( إىل ) معاوية ( ولكنه أهبم اسم ) حممد بن املثنى ( شيخ النسائي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شعيب األرناؤوط:  ، مؤسسة الرسالة ، ت 1، ط 8385 ، ح رقم 428 ، ص 7لسنن الكربى ، ج ا) 1(
 . أطلعني عليه أحد إخواين املؤمنني ، وقد آثرت وضعه ضمن السلسلة الرائعهذا االستدالل ) 2(
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واهللا مـا (إىل  ) ج مـن املدينـةواهللا ما ذكره معاوية بحرف حتى خـر( مقطع َّوحول
 .ليربئ معاوية من هذه اجلريمة  )  بحرف حتى خرج من املدينةالرجل ذكره 

  :)1(قال البزار 
نا : نا أبو بكر احلنفي عبد الكبري بن عبد املجيد، قال: حدثنا حممد بن املثنى، قال [

 مـا :قـال رجـل لـسعد: سمعت عامر بن سعد، حيدث قـال: بكري بن مسامر، قال
ال أسبه ما ذكرت ثالثا قـاهلن لـه رسـول اهللا صـىل اهللا :  قالًيمنعك أن تسب عليا

: ألن يكون قال يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم فقال له رجـل: عليه وسلم
ال أسبه ما ذكرت حني نزل عليه الوحي فـأحنى عليـه : ما هن يا أبا إسحاق؟ قال

اللهم هؤالء أهـيل وأهـل :  حتت ثوبه ثم قالوعىل ابنته فاطمة وعىل ابنيه فأدخلهم
خلفتني مع النساء والصبيان : بيتي وال أسبه حني خلفه يف غزوة غزاها فقال له عيل

أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبـوة بعـدي، : فقال له
عطـني أل: وال أسبه ما ذكرت يوم خيرب حني، قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم

الراية غدا رجال حيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل يديه فتطاول هلا ناس، فقال رسـول 
ادعـوه فـدعوه فبـصق يف : هو ذا هو قال: أين عيل فقالوا: اهللا صىل اهللا عليه وسلم

فال واهللا ما ذكره ذلك الرجل بحرف حتى : عينه ثم أعطاه الراية ففتح اهللا عليه قال
 . ] خرج من املدينة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . املدينة املنورة-مكتبة العلوم واحلكم :  ، النارش1 ، ط1120 ، ح رقم 324 ، ص 3مسند البزار ، ج) 1(
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 : رواية النسائي * 
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 .رواية البزار * 
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  . يف مسند أمحد بن حنبل)ع( لسب اإلمامحتريف رواية دعوة معاوية ) 20(
 

 ذكرنا الرواية الـصحيحة يف ،من ذكر هذه التحريفات )1( يف املطلب احلادي عرش 
، وهـي التـي نقلناهـا عـن الرتمـذي دعوة معاوية لسب أمري املؤمنني عليه السالم 

مـسنده بـنفس اإلسـناد والرجـال وأرشنا هلا بوثيقة ، وقد رواها أمحد بن حنبل يف 
ِولكن تم حذف هذه احلادثة كاملة ، ورسد باقي احلديث كام هو  ُ َّ . 

  :)2(يف مسند أمحد 
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسامعيل، عن بكري بن مسامر، عن عـامر  [

سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول له وخلفه يف : بن سعد، عن أبيه، قال
 يـا ": يا رسول اهللا، أختلفني مع النساء والصبيان؟ قـال: ض مغازيه، فقال عيلبع

 "إال أنـه ال نبـوة بعـدي . عيل، أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
 ألعطـني الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله، وحيبـه اهللا ": وسمعته يقول يوم خيرب

 فأيت بـه أرمـد، فبـصق يف عينـه، "يا  ادعوا يل عل":  فتطاولنا هلا، فقال"ورسوله 
آل  [}ندع أبناءنا وأبنـاءكم{: وملا نزلت هذه اآلية. ودفع الراية إليه، ففتح اهللا عليه

دعا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عليا، وفاطمة، وحسنا، وحـسينا ] 61: عمران
 . ] " اللهم هؤالء أهيل ": رضوان اهللا عليهم، فقال

ووثيقتها من جامع الرتمذي ستجد أن اإلسناد نفـسه ولكـن راجع الرواية : أقول 
 .ًتم التالعب هبذه الرواية سرتا إلمام البغاة الداعية إىل النار معاوية بن أيب سفيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 92 ص –  يف هذا الكتابدي عرش من التحريفاتاملطلب احلا) 1(
 . ، ط مؤسسة الرسالة ، حتقيق شعيب األرناؤوط 160 ، ص 3مسند أمحد ، ج) 2(
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 :الوثيقة من مسند أمحد 
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 :إىل هنا، ولكن مل نتوقف 
 

ِمل تنته هذه السلسة فأكاذيب بني أمية وشيعتهم ليس هلا حرص وهـي أكثـر مـن أن 
 .ه حلقات يسرية عىل أمل مواصلة كشف ذلك ُجتمع ، وإنام هذ

يف يـوم اخلمـيس ، الـسادس مطالب هذا البحـث َّتم بحمد اهللا االنتهاء من حترير 
 هــ 1433 ميالدية ، الـسابع والعـرشين مـن رمـضان 2012عرش من أغسطس 

 . فلسطني املحتلة ، قطاع غزة –بأرض اإلرساء واملعراج 


