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 سيدنا أبي بكر الصديق  نافتراءات ع

 سذ خيبخمن خ   يما بقحق الديجة فاطسة في أرض َفَجك و  بكخ اغترب * االفتخاء : أبه
 لدالح ..إلخ (ا شخاءيكهن لمشبي خاصة لشفقة أىمو، و  ←= السال السأخهذ أثشاء الحخب عن طخيق االستدالم  يءالف –أخحىا بعج فتح خيبخ  يلمشب يء)أرض َفَجك = ف ←الخد     

 إما لكهنيا : عي البعض أن أرض فجك كانت من حق الديجة فاطسة يج                  
 . وصية من الشبي قبل وفاتو            ىـ( 7). هبة وىبيا ليا الشبي يهم خيبخ                  . إرًثا ليا من الشبي              

       : فإن كانت إرًثا 
 الذيعة : و  شةثهن عشج أىل الد  هر  األنبياء ال ي   -            

  ()متفق عميوهرَّث ، ما تخكشاه صجقة " " إنا ال ن   )رواه أحسج( هرَّث "معاشخ األنبياء ال ن   ا" إن ←. عشج أىل الدشة                 
 هرث ، لفظ اآلية ال يقزي أن الشبي ي   ←ين " يَ األنثَ  ظ   حَ  مثل   في أوالدك لمحكخ   للا   م  يك  هص  " ي   قهلو تعالى  ممحهعة:                           

 خاطب بيا فالسعشى مشدهخ بالحجيثين وحتى تأويميا عمى أن الشبي م                                      
 ثها العمم ، فسن أخح  لكن ور  رىًسا ، و ال د  و ا هرثها ديشارً ي   ن األنبياء لمأالعمساء ورثة األنبياء ، و  أن" .. و  ←الذيعة . عشج                 

  لمك ميشي ( –) الكافي ظ وافخ .. " مشو أخح بح                                      
 حتج بو " ي   اآلخخ حدن مهثهق سا مجيهل و أحجى "الحجيث لو سشجان:  ()صاحب كتاب بحار األنهارقال السجمدي  -                                        

 ثقات "  مرجالو كميو  اإلسالمية "بقهلو : " ..الحكهمة سيشي في كتابو "الخ   الحجيث يحااستذيج ب –                                        
نَك وليًّا َيخثش ي وَ  قهلو تعالى عن سيجنا زكخيا -             عقهب " : يَ  آل  م ن  ث  خ  يَ " فَيْب لي م ن ل ج 

 الحكسة. السخاد ميخاث الشبهة و                  
 هرث بل يترجقهن بكل ما فهق حاجتيماألنبياء أنيم ال يجخخون مااًل لي   ، واألصل في . كان سيجنا زكخيا نجاًرا فقيًخا                 

 " : داوودَ  ميسان  س   ثَ ر  وَ قهلو تعالى " وَ  -           
 الحكسةالشبهة و . السخاد ميخاث                  

 فقط الكثيخ من األبشاء ، فكيف ال يخثو إال سميسان ة و ي  خ  ثالثسائة س  . كان لجاوود مائة زوجة و                  
 الشبهة  بو من فزل ، لسيخاثو الحكسة و ما خرو للاسان و . اآلية سيقت في مجح سيجنا سمي                 

 جيد الذيعة وراثة  الخذب فقط( ، فكيف ي  سخأة ال تخث في األرض والعقار )يخثن قيسة الظهب والبشاء و مامية العشج الذيعة اإل -          
 الديجة فاطسة ألرض فجك ؟!                   

 ثة الشبي ؟مشين الديجة عائذة ابشة أبي بكخ ، أو يظالب بو باقي ور بو باقي أميات السؤمشين و  له كانت إرًثا فمساذا لم تظالب -          
  }العباس )الباقي تعريًبا(  –أميات السؤمشين )لين الثسن(  –الديجة فاطسة )ليا الشرف(  ←ورثة الشبي  {                              

 بليخاث زوجتو ، لم يعط سيجنا عمي لسا استخمف عمى السدمسين أرض فجك ألوالده بعج وفاة أميسا كسا لم يأخح نريبو من م لساذا -               
 بن أبي طالب في فعمو ؟ عمي    ع عمى  ذش  لم ي  فعمو و  ع عمى أبي بكخ فيذش  عثسان ؟ أو لساذا ي  عسل فيو ما عسل أبه بكخ وعسخ و             

  الكذاني في تفديخه " الرافي " ( : ) ادعاء ه( 7)ا الشبي يهم خيبخ  إن كانت هبة وىبيا ليو  
 الحي سسى تفزيل  و ،  ىه السعرهم، و ه(  9)تهفيت أم كمثهم ، و  ه( 8)تهفيت ل الديجة فاطسة بعظاء دون أختييا زيشب فز  كيف ي   -             

 )أي عمًسا(هًرا من العظاء .. جَ  يءالخجل بعض أوالده عمى بعض بذ               
  أريج أن أشيجك ، فقال : أكل أوالدك أعظيت ؟ قال : ال ، قال : اذىب فإني ال أشيج عمى جهر )عمم( { )متفق عميو( و  ئاًل : إني قج وىبت ابشي حجيقة} جاء بذيخ بن سعج لمشبي قا               

 لم يقبض السهىهب ىبتو كانت هبة باطمة عشج الجسيهرب و اليبة تدقط بعجم القبض ، فإن مات الهاى -             
   فاتو : قبل و انت بهصية من الشبي أثشاء مخضو و إن كو 

                  (!  أيسن كسا يجعي الذيعة أمعمًيا و أو السدمسين بحلك ) ماعجا  بيتال. لم يعخف أحج من أىل        . ال وصية لهارث            
 عمى االضظخاب   يجلتشاقض الخوايات في سبب مظالبة الديجة فاطسة بأرض فجك لكهنو ميخاًثا أو هبة أو وصية  فإن ، بشاء عميو           

  رأت إجساع و  تعخف تأويمو ، فمسا عخفتودسع بالحجيث و طمب الديجة فاطسة لسيخاثيا كان قبل أن ت أن، أو في أصل السدألة والجيل            
  رجعتيو تهقفت عن مظالبتيا بالسيخاث وسم ست و الرحابة عم           

 ن أغزبيا فقج أغزبشي " * االفتخاء : تأويل حجيث " فاطسة بزعة مشي ، فس
  غضب طبة بنت أبي جهل ، و. لى كان الحديث السًما بالىعيد لكل مه أغضبها مطلقًا ، لكان السًما لعلي قبل أبي بكز لزغبته في خ   ←الخد    

  رفض النبي فاطمة لذلك و                 
 نفدو ) كدؤاليا وال يجيبيا الشبي  لك الرحابة ، بل قج تظمب الذيء. الديجة فاطسة عمى جالليا وكساليا ليدت معرهمة ، وكح           

 ( ، والتحسيج ثالثا وثالثين والتكبيخ أربعا وثالثين  ثالثا وثالثين تدبيحى لإ اعميًّ ادًما فمم يعظيا وأرشجىا ىي و الشبي خ              
 رخيح وإجساع الرحابةال، وكان الحق مع أبي بكخ لمشص  كانت مجتيجة، فخضي للا عشيا  بغزب فاطسة غزبيا بحق . أراد الشبي           

  )مدمم(هفيت " * االفتخاء : تأويل حجيث الديجة عائذة " إن فاطسة وججت عمى أبي بكخ فمم تكمسو حتى ت  

 )مدئهاًل( غب في أن يكهن عمًيا قيًساتخ  خ األنبياء .." ولكن ألنيا كانتليذ العتخاضيا عمى حجيث " .. نحن معاش مى أبي بكخ. وججت ع ←الخد    
 ، ولكن الرجيق كان يخى أن الخميفة ىه القيم عمى ما تخك الشبي طسعا في الثهاب (يء)سيسو في الفعمى صجقة رسهل للا              

 ا بعجىا حتى تهفيت بسالزمتيا بيتيا حدًنا لم تدألو شيئً . لم تكمسو حتى تهفيت = ليذ السخاد اليجخان ، وإنسا السخاد أنيا لم تمتق بو و            
 " ال يحل لسدمم أن ييجخ أخاه فهق ثالث "ألنيا أعمم الشاس بقهلو عمى أبييا ، و              

 )البييقي( ىي راضية عشو " بكخ زارىا قبل وفاتيا واستخضاىا حتى رضيت ، وتهفيت و  . حجيث الذعبي " أن أبا           
                                                                                                                                                                                                                                                              )البخاري("  تين قخابم   لَ أن أص   إليَّ  سيجنا أبي بكخ لديجنا عمي " والحي نفدي بيجه لقخابة رسهل للا أحب  . قهل            
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