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  اإلهداء
 

 اخللق عن معرفتها طمف  إىل من 

 إىل من عىل معرفتها دارت القرون األوىل

 

َ  َماَذا َعىَل َمن    د  َشمَّ ت رَبَة َأح 

ل   َغيَِّب َت  لِل   ق     َباِق الثََّرىَت َأط  م 

بَّت   ٌب َلو   ص 
َا َعََلّ َمَصائِ  َأَّنَّ

. 

 

 ََلَيَشّم َمَدى الّزَماِن َغَوالِيا َأن  

ن    ونَِدائِياَختِي َمع  َص  َت َتس  ك 

بَّت   اِم ِص   ص   َن َليَالَِياَعىَل األَيَّ
. 

 

 ݝفاطمة الزهراء موَلتنا 

 

 





 

 

 
 

   مةمقّد
 

وأفضل الصالة وأزكى التسليم عىل خاتم  ،العاملني احلمد هلل رب  

 ،أهل بيته الطيبني الطاهرين وعىل ݕاألنبياء وسيد املرسلني حممد 

واللعنة الدائمة األبدية عىل أعدائهم ومبغضيهم من اآلن إىل قيام يوم 

ا بعد ،الدين  :أم 

: ورشعاا  ظر يف سرية األمم السابقة من األمور الراجحة عقالا الن   فإن  

ا عند العقالء فإن نا نجدهم باختالف انتامءاهتم الدينية وال قومية أم 

ون بتارخيواملناطقي   ويبحثون يف سري عظامئهم ومن كان هلم تأثري  ،همة هيتم 

بحيث  ،مهال مثل هذه األمور قبيحاا إبل يعتربون  ،جيايب يف حارضهمإ

ة متخل فة.  أصبحت األمة التي ال هتتم بتارخيها أم 

ا رشعاا  ودعت إىل  ذلك،ىل فإن  النصوص القرآنية قد حث ت ع أم 

 األقوام املاضية: تدب ر سري

    ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژقوله تعاىل:  :منها

 [.137]آل عمران:  ژ     ڻ ڻ                ڻ
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  ڀڀ ڀ پ پ       پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قوله تعاىل: :ومنها

 [.42]الروم:   ژ ٺ  ٺ    ڀ

ا من اآليات القرآنية التي ذكرت قصص األقوام األخرى وغريمه

التي حث نا القرآن عىل التدب ر فيها  ،وما صنعوه مع األنبياء واملرسلني

 ۇ ڭ      ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژكام يف قوله تعاىل:  ،هبا تعاظواال

  [.3]يوسف:  ژ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

تنا وما جرى  من هنا فإن  من أوجب الواجبات هو معرفة تاريخ أم 

ة كان هلا تأثري مبارش عىل  ݕيف حياة النبي  وبعدها من أحداث مهم 

ة اإلسالمية.  مستقبل األم 

األحداث التي حصلت يف هذه   رأيت أن أتعر   ألهم  وهلذا فإن  

السيدة فاطمة السيام التي كانت  ،ݕة بعد استشهاد املصطفى األم  

 ونبحثها بحثاا  ،ألسباب سنذكرها الحقاا  ؛فيها طرفاا  ݝالزهراء 

داا موضوعي   أكثر لألهواء كام هو دأب  أو اتباععن كل  عصبية  ا جمر 

 املؤرخني.

قي وفضالء الطائفةي كثري من حمق  وقد سبقن
(1)

تصنيف يف هذه لل 

ما أفاضوا به علينا إال  أن   ،وبذلوا ما يف وسعهم لتبيان احلقائق ،القضية

                                                           
يف كتابه )فدك يف التاريخ(، والسيد حممد  ݞمنهم: الشهيد السيد حممد باقر الصدر  (1)

مهدي اخلرسان يف كتابه )املحسن السبط: مولود أم سقط؟(، والسيد جعفر مرتىض 

والسيد هاشم اهلاشمي يف كتابه )حوار مع فضل  العاميل يف كتابه )مأساة الزهراء(،

، وقد من املصادر األساسية التي ال يستغني عنها الباحث أبداا اهلل(، وهذه الكتب 

 استفدت منها كثرياا يف هذا البحث.
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 ضهان  بعأل وذلك ؛ااألغلب جزئي   يف األعم   وأثبتوه يف مصن فاهتم كان

وبعضها  ،وأمهل قضية املرياث وفدك ،تعر   لقضية اهلجوم عىل الدار

كام أن  بعضها اعتمد يف بحثه عىل  ،وأمهل باقي القضايا ،تعر   لفدك

 وهكذا.. ،ق إىل مصادر اخلاصةومل يتطر   ،مصادر العامة

ة هذا ومن هنا ففكرة  الكتاب هو احلديث عن كل  األحداث املهم 

 ݝالزهراء السيدة كانت والتي  ،ݕالتي حصلت بعد استشهاد اخلاتم 

ث املعتمدة عند اخلاصة   إىل مصادر هذه األحداوالتعر   ،اهل مركزا

ت والشبهات التي أثريت عىل مر  اإلشكاال مع مناقشة أهم   ،والعامة

 التاريخ.

نا إلأسأل اهلل تعاىل أن  ليكون  ؛عىل أحسن وجه متام هذا البحثيوفق 

ام حياول  بت  غملن ا ومصباحاا  ،مثل هذه احلقائق خفيت عنهملن  نرباساا 

 تروجيه بعض املغرضني.

       بني الطاهرين.واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد وآله الطي  

 

 أمحد سلامن              هـ                          1434ربيع األول  12يف 

                                                                            

                                                                          





 

 متهيد
 

البد  من اإلجابة عىل بعض األسئلة  ،الدخول يف هذا البحثقبل 

طرح من هنا أو هناك حول جدوى مثل هذه البحوث التارخيية التي قد ت  

 يف هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. خصوصاا  ،وفائدهتا

 ملاذا نبحث يف التاريخ؟ -1
ة التي كثرياا  ما يطرحها البعض هو: ملاذا هذا  من األسئلة املهم 

إشغال للناس باملايض بدراسة األحداث التارخية؟ أليس يف هذا الهتامم ا

من ا يف هذه املرحلة  هلم عن الواقع؟ واحلال أن  املطلوب وتغييب ،السحيق

  واقعنا املتد ي.ريتغيلالسعي الطرف عن أحداث املايض، و غض  هو 

نعيشه ما أن  إذ  ؛أن ه ال يمكن الفصل بني املايض واحلارض :واجلواب

ت عىل أم    ،تنااليوم ليس إال  وليد تراكامت األحداث التارخيية التي مر 

فاملايض واحلارض واملستقبل  ،وكذلك مستقبلنا سيكون وليد حارضنا

وكل ام  ،انحرف الباقي منه مقدار بسيطمتى ما انحرف  ،بمثابة خط مستقيم

 .الصحيح اهلدفطال اخلط  زاد البعد عن 

ألمم البائدة أو يف يف اأضف إىل هذا أن  ما حدث يف التاريخ سواء 

 يستقرئفمن  ،سيحدث لنا يف املستقبلا هو عني ما يمر  علينا اليوم وتنأم  

ل وال تتغري   ولذا فإن   ،مفردات التاريخ جيد أن  السنن التارخيية ال تتبد 

باب فشلها معرفة حقيقة ما جرى عىل األمم السابقة وعوامل نجاحها وأس
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ة فرصة أكرب للنجاح.  سيعطي هذه األم 

قوله  :منها ،وقد أشار القرآن الكريم هلذه احلقيقة يف أكثر من مورد

 ۉ ۅ ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژتعاىل: 

فاآلية رصحية يف أن  كل ما جيري عىل األمم  [،140]آل عمران:  ژ ۉ

ة حتى القرح الذي هو أبسط   اجلراحات.السابقة جار يف هذه األم 

   ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ژقوله تعاىل:  :ومنها

الكون  ية عىل أن  السنن اإلهلية يف هذاتدل  اآل[ 62]األحزاب:   ژی ی

ة. ل وهي باقية يف هذه األم   ال تتغري  وال تتبد 

كتفاء واإل ،وهذا ما يفّس  لنا ذكر القرآن لبعض األنبياء دون البقي ة

إذ أن  هذا املقدار املذكور يف القرآن الكريم هو  ،ببعض القصص دون غريه

ة بمثله:  الذي ستبتىل األم 

 ۓ  ے ے ھ ھ ژفكام عبدت األمم السابقة العجل: 

يف  أيضاا سيكون [، ف92]البقرة:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .د عجالا بعهذه األمة من ي

وسعت يف  ،واستضعفته ،نبيها وكام انقلبت األمم السابقة عىل وص  

سيكون يف [، ف150]األعراف:  ژ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ژ قتله:

ة من ينقلب عىل وص  نبي ها  قتله.يف  ويسعى ،هذه األم 

ت عىل  ا األحاديث الرشيفة فقد نص  دته بام ال  املعنىنفس هذا أم  وأك 

 ن  : لتتبع  ݕولعل  أشهر هذه األحاديث هو قول النبي  ،للشك يدع جماالا 

 ضب جحر دخلوا لو حتى ،بذراع وذراعاا  شرباا  قبلكم شرباا  كان من سنن
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تبعتموهم
(1)

. 

 ما وآخر اخلشوع، دينكم من تفقدون ما أول: قال ،ݤ حذيفة وعن

 عروة، عروة اإلسالم عرى ولتنقضن   الصالة، دينكم من تفقدون

ي ض، وهن النساء وليصلني    القذة حذو قبلكم كان من طريق ولتسلكن   ح 

خيطأنكم... وال طريقهم، ختطئون ال بالنعل، النعل وحذو بالقذة،
 (2)

. 

ة سيؤول إىل ما آلت مصري عىل أن   انينص   اناحلديث نفهذا هذه األم 

 ،واتباع لظامليهم ݜإليه األمم األخرى من انحراف عىل خط  األنبياء 

 :هذه األحاديثوهذا ما فهمه رشاح احلديث من 

قال ابن حجر العسقالن
(3)

ته ستتبع أم   أن   ملسو هيلع هللا ىلصعلم أ: القال ابن بط  : 

ذر يف قبلهم، وقد أناملحدثات من األمور والبدع واألهواء كام وقع لألمم 

 ، وأن   عىل رشار الناسساعة ال تقوم إال  ، والاآلخر رش أحاديث كثرية بأن  

وقد وقع معظم ما أنذر : قلت ؛ة من الناسعند خاص    يبقى قائاما امإن  الدين 

بقية ذلكوسيقع  ملسو هيلع هللا ىلصبه 
(4)

. 

                                                           
 .8/151صحيح البخاري  (1)

 ومل اإلسناد، صحيح حديث . قال احلاكم: هذا4/516املستدرك عىل الصحيحني  (2)

 خيرجاه. ووافقه الذهبي.

هو شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن حجر الكنان عسقالن األصل مرصي  (3)

ب 852وتويف سنة هـ، 773املولد، ولد سنة  هـ عرف بتضلعه يف علم احلديث حتى لق 

بأمري املؤمنني يف احلديث؛ له جمموعة من املؤلفات يف التاجم والسري وعلم املصطلح 

للمزيد ) .والتخريج من أشهرها كتاب )فتح الباري يف رشح صحيح البخاري(

 (1/178األعالم للزركيل 

 .13/255فتح الباري  (4)
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النوويوقال 
(1)

واملراد بالشرب والذراع وجحر الضب التمثيل : 

ويف  ،، ال يف الكفرواملراد املوافقة يف املعايص واملخالفاتة املوافقة هلم، بشد  

ملسو هيلع هللا ىلص، فقد وقع ما أخرب به ملسو هيلع هللا ىلصهذا معجزة ظاهرة لرسول اهلل 
(2)

. 

فالبدع واألهواء واملعاص واملخالفات التي حصلت يف األمم 

ةالسابقة هي بعينها حتصل  يف انقسام املسلمني  وستكون سبباا  ،يف هذه األم 

 وترشذمهم كام كانت كذلك يف املايض.

ل خطوة يقوم هبا من هنا نعلم أن  البحث يف التاريخ هو يف احلقيقة أو  

ص أصل املشكلة  ،نسان إلصالح واقعنااإل لن  بواطنهاونعرف فام مل نشخ 

 نستطيع تغيري حارضنا الذي نعيشه.

 يف التاريخ؟كيف نبحث  -2
آخر ال بد  من طرح سؤال  ال ،التارخييقبل اخلو  يف غامر البحث 

 وهو كيف نبحث يف التاريخ؟ ،يقل  أمهية عن السؤال السابق

من خالهلا التعامل مع الروايات بد  من حترير اآللية التي نستطيع  ال

د ،التارخيية التي سنتعر   هلا نرجع إليه  ،بحيث يصبح عندنا منهج حمد 

 لتقييم املرويات التي سنذكرها وسنرت ب عليها األثر.

                                                           
ث هو أبو  (1) زكريا حييى بن رشف احلزامي املعروف بمحيي الدين النووي فقيه وحمد 

ر املذهب 676هـ وتويف سنة 631ولغوي ولد سنة  هـ شافعي املذهب عرف بأن ه حمر 

ت كتبه الفقهية من أصول املذهب الشافعي له مصن فات  حه حتى عد  الشافعي ومنق 

ا من أشهرها )ريا  الصاحلني، األذكار، ا ألربعني النووية ورشح صحيح كثرية جد 

 (8/149للمزيد )األعالم للزركيل  .مسلم(

 .9/25رشح مسلم  (2)
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 وهي: ،رةعندنا ثالثة مناهج متصو  

: قبول كل  ما ورد يف كتب التاريخ والتصديق به واعتباره األول

إىل أن  كتب التاريخ قد مجعت  وهذا ال يقول به عاقل نظراا  ،صحيحاا 

منقوال يف كتب التاريخ إال  جتد  فال جتد شيئاا  ،بت األضدادوقر   ،املتناقضات

خ إال  وجتد آخر قد وال جتد شخصية أثنى عليها مؤر   ،آخر بخالفه شيئاا 

وهذا ما ال ينكره أي شخص اطلع عىل التاريخ ولو بمقدار  ،قدح فيها

 بسيط.

ليت هي األخرى بالوضع ومم ا ال شك  فيه أن  كتب التاريخ قد ابت  

اصون األساطريفاختع ال ،مثل كتب األحاديث وألبسوها ثوب  ،قص 

ب املرتزقة  ،الواقع ولعبت  ،ومتجيدهم للظاملني بمدح أسالفهموتقر 

 يف والتزييف كام هو معروف.يف هذا التحر كبرياا  احلكومات دوراا 

والتصديق بكل  ما ورد يف  فال يمكن قبول هذا املنهجوعىل هذا 

 .كتب التاريخ املوجودة بني أيدينا اآلن

غالق باب البحث يف التاريخ إو ،رد  كل  املروايات التارخيية :الثاين

م ،كام ذهب إليه بعضهم عن  فضالا  ،وهذا املسلك قد تبني  بطالنه مم ا تقد 

 خمالفته لسرية العقالء.

وذلك بقبول ما ثبتت  ،: التجيح بني الروايات التارخييةالثالث

  .ورد  ما مل يثبت كونه كذلك ،ته واعتبارهصح  

 وهنا يأيت السؤال األهم: كيف يتم التجيح بني الروايات التارخيية؟

فكام  ،ة السندذهب بعضهم إىل أن ه يشتط يف اخلرب التارخيي صح  

 ؛ثبات وثاقتهمإشتط يف احلديث الفقهي البحث يف رواة سلسلة السند وي  
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ة وق ف إذ أن  قبوله يت ،فكذلك األمر يف اخلرب التارخيي ،ليكون اخلرب احلج 

 عىل وثاقة رواته.

إذ أن  اشتاطهم  ،لومل يقل به حمص   ،وهذا الكالم غري صحيح البت ة

للشارع  هنسبسن ه إىل كون هذا اخلرب حيوي حكاما ذلك يف اخلرب الفقهي مرد  

س وحيث أن   ،إال  بدليل قطعي - أي النسبة -وال جيوز ذلك  ،املقد 

 الشارع قد أمىض سرية العقالء القائمة عىل ترتيب األثر عىل خرب الثقة

زوا س  - خرب ثقة -هلذا  نسبة اخلرب الذي يكون مصداقاا  جو  للشارع املقد 

 بناء عىل هذا اإلمضاء.

س ا اخلرب التارخيي فال يوجد فيه نسبة يشء للشارع املقد  فنحن  ،أم 

وهذه تثبت  ،ثبات موضوعات خارجيةإدد بل بص ،لسنا يف مقام التعب د

فكل  خرب اطمأن  الباحث لصدقه وكان منشأ  ،بالطرق العقالئية املعتادة

ة عقالئي   هذا اإلطمئنان أمراا   .ا اعترب حج 

 ،نسان نرشة األخبار لن يسأل عن وثاقة املذيععندما يتابع اإل فمثالا 

ر وعندما يقرأ خرباا  وعندما يبحث  ،يف صحيفة لن يسأل عن عدالة املحر 

ى السند الصحيح املت   عن تاريخ بل املدار عىل  ،صل بالثقاتعائلته لن يتحر 

 اإلطمئنان.

م فص   ،ومن هنا إذا رجعت إىل كلامت علامئنا األعالم لوا بني جتد أّن 

 الطريقتني:

ݞقال الشيخ كاشف الغطاء 
(1)

يف جواب عن سؤال حول قضية  

                                                           
الشيخ العالمة حممد حسني بن الشيخ عيل بن حممد رضا بن الشيخ جعفر الكبري الذي  (1)

هـ يف النجف األرشف وتويف هبا سنة 1294تنسب إليه العائلة، ولد املتَجم سنة 
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خرب زيد بن أرقم وابن وكيدة كالمها يف بعض الكتب  ،تارخيية: نعم

عتبار الذي عليه املدار يف َل اإل ،عتبار التارخييواملراد  هنا اإل ،املعتربة

 ،قواملوثَّ  األحكام الرشعية من الصحيح واحلسنستنبط منها األخبار التي ي  

خ الطربي وتاريخ ابن األثري معتربان؛ ويكفي يف تاري :بل هو من قبيل قولنا

هذا املعنى من االعتبار للخرب أن ينقله مثل صاحب البحار والطرحيي يف 

أو الشيخ املفيد يف  ،عام رواه السيد ابن طاووس يف اللهوف املنتخب فضالا 

اإلرشاد
(1)

. 

ݞوذكر السيد حمسن األمني 
(2)

 ليس: ، حيث قالمنه قريباا  كالماا  

 ونوصله ،أسانيده عن نبحث حتى الرشعية لألحكام البالغة( مرجعا   )َّنج

 ما وأنواع والنصائح املواعظ يف كالمه من منتخب هو ام، إن  ݠعَل  إىل

 من قسم مجع إال   جامعه غر  يكن مقاصدهم، ومل من اخلطباء يعتمده

 كالم من غريه مجع ما حد   عىل والبالغة ميدان الفصاحة يف السابق الكالم

 بسند - وغريهم الصحابة - واإلسالميني والبلغاء اجلاهليني الفصحاء

 سند بدون كالم أو خلطبة نقله يف أحد عىل نركم تعتضون ومل سند، وبغري

 يف ليشء إال   هذا ليس البالغة(، )ّنج عىل إال   يفوق احلد، الكتب يف وهو

                                                           
واحلقيقة، أن ه من التعريف به ما قاله املحقق الطهران يف ترمجته: )هـ، ويكفينا يف 1373

 تلك من فاستخرجوا، ݜ الذين غاصوا بحار علوم أهل البيتجمتهدي الشيعة 

 .(اجلمهور بني فنرشوها الكلم ودراري املعان جواهر واملعادن، املكامن

 .222جنة املأوى:  (1)

بن السيد عبد الكريم بن السيد عيل بن السيد حممد األمني  العالمة السيد حمسن بن (2)

هـ وتويف ببريوت سنة 1284العاميل املنشأ الزيدي النسب، ولد سامحته سنة 

ها كتاب )أعيان الشيعة(.1371  هـ، وقد ترك جمموعة من املؤلفات من أشهرها وأمه 
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املتداولة املشهورة الكتب يف باألسانيد مروي ما فيه جل   أن مع النفس،
(1)

. 

ام هو إن  عند الشيعة فالبحث يف األسانيد والتقسيم الرباعي املعروف 

ا غريها فال ي   ،رشعية إلزامية الروايات التي حتوي أحكاماا بخاص  شتط أم 

 منشأ عقالئي. يكفي فيها حصول اإلطمئنان من أي  بل  ،ذلكفيها 

واخلرب التارخيي التفكيك بني منهج التعامل مع اخلرب الفقهي وهذا 

 عند كبار علامء اجلرح والتعديل عند أهل السنة واجلامعة: موجود أيضاا 

ما نقل عن أمحد بن حنبل املثال األول:
(2)

سئل أمحد بن حنبل وهو : 

عىل باب النرض هاشم بن القاسم فقيل له يا أبا عبد اهلل  ما تقول يف موسى 

بن عبيدة وحممد بن إسحاق فقال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس 

ولكن حدث بأحاديث مناكري عن عبد اهلل  بن دينار وأما حممد بن إسحاق 

ي ونحوها فأما إذا جاء احلالل تكتب عنه هذه األحاديث يعني املغازفرجل 

أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه األربع واحلرام
(3)

. 

: كالمه رصيح يف التفصيل بني رشوط الراوي الذي ينقل أقول

 احلالل واحلرام ورشوط من ينقل أحاديث السرية واملغازي.

ما نقل عن حييى بن معني املثال الثاين:
(4)

أحد فطاحل هذا العلم عند  

                                                           
هـ وتويف سنة 164نة أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيبان الذهيل ولد س (1)

به أتباعه بإمام أهل السن ة وإمام أهل احلديث، وقد 241 هـ، إمام املذهب احلنبيل، ويلق 

ث وناقد للرجال واألسانيد من أهم املؤلفات املنسوبة إليه )املسند(.  عرف بأن ه حمد 

 (11/177)للمزيد سري أعالم النبالء 

 .222جنة املأوى:  (2)

 .2/888ابن الصالح النكت عىل مقدمة  (3)

أبو زكريا حييى بن معني بن عون من كبار علامء اجلرح والتعديل عند أهل السنة  (4)



 19 .......................................................................................  متهيد

 
 

َل بأس به يف وسألته عن البكائي أعني زيادا فقال: أهل السنة واجلامعة: 

املغازي وأما يف غريه فال
(1)

. 

: كالمه رصيح يف التفصيل بني املغازي وغريها وال حيتاج مزيد أقول

 بيان.

ما قاله احلافظ البيهقي املثال الثالث:
(2)

ضه 458)تويف   هـ( عند تعر 

واآلخر أن يكون الذي للخالف الوارد بينهم يف احلديث املرسل، قال: 

أرسله من متأخري التابعني الذين يعرفون باألخذ عن كل أحد وظهر 

فهذا النوع من املراسيل َل ألهل العلم باحلديث ضعف خمارج ما أرسلوه 

من الدعوات وفضائل  يقبل يف األحكام ويقبل يف ما َل يتعلق به حكم

األعامل واملغازي وما أشبهها
(3)

. 

دوا عليه يف أقول : هنا يبني  البيهقي أن  الرشط اإلتصال الذي شد 

 قبول احلديث يتساهل فيه عند احلديث عن أخبار السرية واملغازي. 

عند ترمجته لسيف بن  ذكره ابن حجر العسقالن ما املثال الرابع:

ويقال  ،ةالرد   كتاب صاحب التميمي عمر بن قال: سيف ،عمر التميمي

                                                           
ثني( ولد سنة  واجلامعة حتى عرب  عنه الذهبي بقوله: )اإلمام احلافظ اجلهبذ شيخ املحد 

هـ أقواله يف توثيق وجتريح الرجال مبثوثة يف كتب التاجم 233هـ وتويف سنة 158

 (11/71)للمزيد سري أعالم النبالء  .والتاريخ

 .114تاريخ ابن معني  (1)

هـ وتويف سنة 384أبو بكر أمحد بن احلسني اخلراسان املعروف بالبيهقي ولد سنة (2)

ثا فقيها أصوليا حت ى قيل فيه: لو شاء458 البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا  هـ وكان حمد 

 (18/168لمزيد سري أعالم النبالء جيتهد فيه لكان قادرا عىل ذلك! )ل

 .1/40دالئل النبوة  (3)
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 ،التاريخ يف عمدة ،احلديث ضعيف ،الكويف ،ذلك غري ويقال ،الضبي :له

الرشيد زمن يف مات ،الثامنة من ،فيه القول حبان أفحش ابن
(1)

. 

أي أن  رواياته لألخبار  «ضعيف احلديث» :فاملراد من قوله: أقول

لكن  رواياته لألخبار  ،مقبولةغري  التي حتوي ترشيعاا  ݕعن النبي 

 ويركن هلا. ،التارخيية يعتمد عليها

الذهبياحلافظ ما ذكره  :اخلامساملثال 
(2)

سحاق إبن حممد يف ترمجة 

 إسحاق ابن نّ أ العمل عليه رتقر   قال: والذي ،صاحب السرية املعروف

 بحجة ليس هنّ أو ،بأشياء يشّذ  أنه مع ،النبوية واأليام املغازي املرجع يف إليه

به يستشهد بل ،بالواهي وال نعم ،احلالل واحلرام يف
(3)

. 

إذ أن ه ضع ف ابن اسحاق يف  ،اتفصيل الذهبي واضح جد  : أقول

اه يف جانب التاريخ ،جانب احلالل واحلرام  .فيه واعتربه مرجعاا  ،إال  أن ه قو 

ابن كثرياحلافظ : ما ذكره السادساملثال 
(4) 

ضه ملحمد بن عند تعر  

 وتاريخ حسنة، زيادات قال: والواقدي عنده ،عمر املعروف بالواقدي

                                                           
 .1/408تقريب التهذيب  (1)

هـ وتويف سنة 673بن قايامز الذهبي ولد سنة  شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (2)

اشتغل بالتاريخ والسري والتاجم واملصطلح وأل ف كتبا كثرية يف هذا الشأن منها:  748

اظ،... )للمزيد  ميزان اإلعتدال، سري أعالم النبالء، تاريخ اإلسالم، تذكرة احلف 

 (5/326األعالم للزركيل 

 .1/173تذكرة احلفاظ  (3)

هـ وتويف سنة 701داء عامد الدين اسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ولد سنة أبو الف (4)

 هـ صن ف يف كل  الفنون كالتفسري واحلديث واملصطلح والتاريخ والسرية774

 (1/320وغريها... )للمزيد األعالم للزركيل 
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 كام كثارم نفسه يف صدوق وهو ،الشأن الكبار هذا ةأئمّ  من هفإنّ  ،غالباا  رر  حم

 يف معرفة بالتكميل املوسوم كتابنا يف وجرحه عدالته يف القول بسطنا

ةواملن   احلمد وهلل ،واملجاهيل والضعفاء الثقات
(1)

. 

رغم أن  أغلب أئمة  ،ووسمه بالصدق ،ابن كثري الواقديمدح 

 اجلرح والتعديل قد طعنوا فيه ويف صدقه.

ثني املوجودة  من خالل هذه األمثلة الثالثة نعلم أن  تضعيفات املحد 

أي الروايات املنقولة  ،إنام  هي منصب ة عىل جانب حديثهم ميف كتب التاج

 ات التارخيية.وال تشمل املروي   ،ݕعن النبي املصطفى 

وبناء عىل هذا يقول الدكتور أكرم ضياء العمري
(2)

ا اشرتاط أمّ : 

العقيدة والرشيعة  ة احلديثية يف قبول األخبار التارخيية التي َل متّس الصّح 

الروايات التارخيية التي  ألن   ؛واخلطر الناجم عنه كبري ،ف كثريففيه تعّس 

 ،التساهل فيها بل تم   ،معاملة األحاديثخون مل ت عامل ّنا أسالفنا املؤر  دو  

ة سحيقة  وإذا رفضنا منهجهم فإن   احللقات الفارغة يف تارخينا ستمثل هو 

ق واالنقطاعد احلرية والضياع والتمز  مما يول   ،بيننا وبني ماضينا
(3)

. 

أن  القضية التارخيية ال تثبت إال   يذهب إىلفإن  الذي  ،وهلذا

ثني جاهل بأسس البحث العلمي كام باألسانيد الصحيحة عىل  طريقة املحد 

عن طريق شهرهتا واستفاضتها يف تثبت األخبار التارخيية فوإال   ،تبني  

 أو من خالل القرائن التي حتف  باخلرب. ،كتبال

                                                           
 .3/288البداية والنهاية  (1)

 معارص. دكتور يف التاريخ اإلسالمي واحلديث (2)

 .27دراسات تارخيية:  (3)
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ݞاخلوئي أبا القاسم السيد  وعىل هذا األساس فإن
(1)

عترب الذي ي   

 املنهج يف أكثر مورد:ذا ق ه( طب  من أقطاب مدرسة )الوثوق املخربي

ضه لتمجة )جابر بن عبد اهلل األنصاري  قال يف معجمه عند تعر 

جابر  مقام جاللة أنّ  إَّل  ،ضعيفة كل ها كانت وإن الروايات، هذه (: ويفݤ

إليها معه حاجة وَل ،معلومة واضحة،
(2)

. 

 من تقدم ما : إن  (ݤاخلزاعي  عمرو بن احلمق)وقال يف ترمجة 

 جاللة أنّ  عىل ا مستفيضة،أّن   إال السند، ضعيفة كلها كانت وإن الروايات

 شهادة أن   إىل ، مضافاا شّك  يعرتهيا َل التي الواضحات من احلمق بن عمرو

كفاية فيها اخلميس رشطة من كان هأن   عىل الربقي
(3)

. 

ثنيت  ة املشهورة ال فالقضايا التارخيي   مناقشة  وهي ،بحث بطريقة املحد 

بل يبحث  ،رجالهكل واحد من والبحث يف وثاقة  ،كل  سند عىل حدة

 كاآليت:

 .عدد املصادر التي نقلت اخلرب -

 ؟دة فعالا أم هي متعد   ،هل هذه املصادر ينقل بعضها عن بعض -

 ة طوائف؟أو من عد   ،نقلوا اخلرب هم من طائفة واحدة نهل الذي -

 كل  هؤالء؟ عندر وجود دافع للكذب تصو  هل ي   -

 معار ؟ هل يوجد هلذا اخلرب -
                                                           

زعيم احلوزة العلمية املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم بن السيد عيل أكرب  (1)

هـ بالنجف األرشف وهو أشهر من  1413هـ  وتويف سنة 1317ولد سنة  ݞاخلوئي 

ف.  أن يعر 

 .4/334معجم رجال احلديث  (2)

 .14/100معجم رجال احلديث  (3)
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 هل يوجد مانع عقيل أو نقيل من التصديق باخلرب؟ -

ة النصوص التارخيية واعتبارها ال يتوق ف عىل  وعليه فإن  صح 

ة قرائن  بل ،البحث السندي ووثاقة املخربين كام يزعم البعض هناك عد 

ة اخلرب والركون إليه ووثاقة املخرب هي  ،يمكن من خالهلا التثب ت من صح 

   .إحدى هذه الطرق

 ملاذا اخترنا هذه الفترة؟ -3
صنا البحثالذي يواجهنا هو: ملاذا  اآلخرالسؤال   الفتةذه هب خص 

األحداث دون بقية  ݕأي يف األحداث التي وقعت بعيد استشهاد النبي 

ة.  التي وقعت يف هذه األم 

 ،أن  هذه الفتة هي أكثر الفتات حساسي ة يف تارخينا واجلواب:

 أمهيتها من جهتني:ثبات إويمكن 

موت أي زعيم يف العامل  تلوهي أن  الفتة األوىل التي ت :اجلهة األوىل

ة بالنسبة ا أو حت ى اقتصادي  ا أو سياسي  ديني   سواء كان زعياما  ا تكون مهم 

ه يف أرسع جيعلهم  ،بينهم كبرياا  ألن  غيابه يتك فراغاا  ؛ألتباعه يسعون لسد 

ما حصل يف  هوو ،ربكة يف الوضع العاميف العادة يسب ب وهذا ما  ،وقت

بمثابة زلزال  ݕحيث كان غياب النبي  ،الدولة اإلسالمية يف ذلك العرص

الذين  الصحابة كثري منحقيقة  كشف عن ،هلذه الدولة الفتي ة قوي

 ردود أفعاهلم.من خالل  ات ضحت نواياهم

فتاق الذي يعيشه املسلمون اليوم هو وليد : هي أن  اإلاجلهة الثانية

فمذهب  ،ݕتلك اخلالفات التي حصلت يف األيام األوىل من وفاته 
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 املسلم يف هذا الزمن هو ناتج حتليله لألحداث التي حصلت حينها.

ده الشهرستان وهذا ما أك 
(1)

 يف وقعت شبهة لأو   بيان حيث قال: يف 

 قّررنا وكام ،مظهرها ومن ،مصدرها ومن ،انشعاهبا وكيفية ،اإلسالمية امللة

 التي الشبهات تلك بعينها هي الزمان آخر يف وقعت التي الشبهات أنّ 

 ودور نبي كل زمان يف رنقر   أن يمكن كذلك ،الزمان أول يف وقعت

 شبهات من ناشئة زمانه آخر يف أمته شبهات أنّ  ورشيعة ةمل   كل صاحب

 يخف وإن ،املنافقني من وأكثرها وامللحدين الكفار من زمانه أول خصامء

 أن األمة هذه يف خيف فلم ،الزمان يلتامد السالفة األمم يف ذلك علينا

 الصالة عليه النبي زمن منافقي شبهات من كلها نشأت شبهاهتا

والسالم
(2)

. 

لبيان فرق  الذي أورده يف كتاب صن فه أساساا  -فهذا الكالم 

وهو أن  ما نعيشه اليوم من  ذكرناها،احلقيقة التي د يؤك   - املسلمني املختلفة

 يف تلك الفتة!سوء حال يرجع إىل االختالف الذي حصل 

د أمهي ة البحث يف هذه الفتة هو سعي الكثري من الن اس إىل ومم ا يؤك  

عرا  عن معرفة ، واحلث  عىل اإلاألحداثتلك باب البحث يف غالق إ

 ما حصل فيها.

ثهم قال: سألت أبا عبد حد   ،أيب احلارثقد روى اخلالل بسنده عن ف

                                                           
هـ 584هـ وتويف سنة 476الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستان ولد سنة أبو  (1)

أشعري األصول شايف الفروع عرف باشتغاله بعلم الكالم، من أشهر مصن فاته كتاب 

 (6/215)للمزيد األعالم للزركيل  )امللل والنحل(.

 .1/21امللل والنحل  (2)
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ويت يف أصحاب قلت: هذه األحاديث التي ر   ]يعني أمحد بن حنبل[ اهلل

، ال أرى ألحد أن يكتب منها شيئاا  النبي ݕ ترى ألحد أن يكتبها؟ قال:

ة، قلت: فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها، فيها ذكر عثامن وعيل ومعاوي

، قال: إذا رأيت الرجل يطلب هذه ݕوغريهم من أصحاب النبي 

فأخاف أن يكون له خبيئة  سوءوجيمعها، 
(1)

. 

د السؤال عن األمور التي حصلت بني الصحابة يعترب يف نظر  فمجر 

 رماا ج   ،إمام املذهب احلنبيل وزعيم أصحاب احلديثأمحد بن حنبل 

ة السائل!  يكشف عن سوء طوي 

تالف كل  الروايات عضهم يف هذا املنهج إىل الدعوة إلبل متادى ب

ضت ألحداث هذه الفتة ح الذهبي هبذا عند  ،واألخبار التي تعر  وقد رص 

ى بطعن  ضه ملا يسم   هأن   لنا تربهن إذا قراناأل : كالم، حيث قالاألقرانتعر 

 الكف   عن رتقر   كام روى،ي   وال طوىي   بل إليه، يلتفت ال وعصبية هبوى

 زال وما أمجعني، عنهم اهلل ريض وقتاهلم الصحابة بني شجر امم   كثري عن

 منقطع ذلك أكثر ولكن جزاء،واأل والكتب الدواوين يف ذلك بنا يمر  

 هطيّ  فينبغي علامئنا، وبني بأيدينا فيام وهذا كذب، وبعضه وضعيف،

 الصحابة، حب   عىل روتتوف   ،القلوب لتصفو إعدامه بل وإخفاؤه،

 صيرخ   وقد العلامء، وآحاد العامة عن متعني   ذلك وكتامن عنهم، والتيض

 يستغفر أن برشط اهلوى، من العري   املنصف للعامل خلوة ذلك مطالعة يف

تعاىل اهلل مناعل   كام هلم،
(2)

. 

                                                           
 .519السنة للخالل:  (1)

 .10/92سري أعالم النبالء  (2)
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ومن هنا اختلق أهل السنة واجلامعة قاعدة اعتربوها من أصوهلم 

وواجهوا هبا كل  ،)اإلمساك عام  شجر بني الصحابة( :أطلقوا عليها اسم

 من حياول البحث يف حقيقة ما حصل يف هذه الفتة الزمنية.

لذلك فكل  من يقتب من هذه الفتة الزمنية يصاب بسهام التضليل 

فكثري من معارصينا  ،والواقع خري دليل عىل هذا ،والتفسيق والتبديع

د اهُت  ض ،وا ما حصل يف السقيفة مثالا أن ناقشموا بالتشيع ملجر   واأو تعر 

 بعض الصحابة.سرية بعض احلوادث يف ل

 ؟ݝملاذا فاطمة  -4
 ݝالزهراء دة فاطمة السي  ملاذا اختنا أن تكون  :هو الرابعالسؤال 

أو  ݜلألحداث التي سنتناوهلا دون غريها من أهل البيت  حمَوراا 

 الصحابة؟

توف رت فيها  ݝالزهراء دة السي  عىل هذا هو: أن  واجلواب 

ق عىل وجودها يف غريها ،خصوصية ات فق املسلمون عليها وهي  ،ومل يتف 

ا   .ݕامتداد طبيعي لرسول اهلل  ݝأّن 

ة والعلقة  :وال نقصد هنا بقولنا د البنو  بل نريد  ،النسبية)طبيعي( جمر 

ة الصحيحة والن صوص الرصحية أن  النبي  من هذا التعبري أن ه ثبت باألدل 

 ربط بينها وبينه يف كل يشء: ݕ

أغضبني أغضبها فمن مني، بضعة فاطمة: ݕقوله  :منها
(1)

. 

املفّس  وقد فهم هذا املعنى  ،واملراد بالبضعة يف اللغة هو اجلزء

                                                           
 .391كتاب سليم بن قيس:  ،4/210صحيح البخاري  (1)
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اآللويس
(1)

بقوله: فاطمة  ݝحيث عرب  عن الزهراء  (روح املعان)يف  

دي البضعة األمحدية واجلزء املحم 
(2)

. 

...مني فاطمة : إن  ݕومنها قوله 
(3)

. 

فهذا احلديث هو تعبري عىل نفس  ،و)من( يف هذا املورد هي للتبعيض

م بصيغة أخرى.   املعنى املتقد 

 ويبسطني ،قبضها ما يقبضني مني، مضغة : فاطمةݕقوله  :ومنها

بسطها ما
(4)

. 

وقد  ،واملضغة يف اللغة هي قطعة اللحم الصغرية التي تكون يف الفم

 گ گ ژاستخدم هذا اللفظ يف القرآن بنفس املعنى كام يف قوله تعاىل: 

 .   ژۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ،يبسطها ما يبسطني مني، شجنة فاطمة ام: إن  ݕ قوله :ومنها

يقبضها ما ويقبضني
(5)

. 

ر معه انفكاك ال واملراد من )الشجنة( هو القرب الشديد الذي  ي تصو 

، لكن مرتبط اأي متشع ب جد   «حديث ذو شجون» :وهلذا يقال ،وانفصال

 .بعضه ببعض
                                                           

ي أهل السنة واجلامعة نظرا لتضلع  (1) شهاب الدين حممود شكري اآللويس من كبار مفّس 

هـ وتويف 1217الرجل يف مجلة من العلوم كاللغة والكالم واحلديث وغريها ولد سنة 

 (7/176)للمزيد األعالم للزركيل  هـ(.1270سنة 

 .22/12روح املعان  (2)

 .4/47صحيح البخاري  (3)

 .4/323مسند أمحد  (4)

 .3/154املستدرك عىل الصحيحني  (5)
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 فقد هذه عرف : منݝوقد أخذ بيد فاطمة  ݕقوله  :ومنها

 وهي ،من ي بضعة وهي حممد، بنت فاطمة فهي يعرفها مل ومن عرفها،

، بني التي روحي وهي قلبي،  فقد آذان ومن آذان، فقد آذاها من جنبي 

اهلل آذى
(1)

. 

استخدم كل  املصطلحات  ݕمن يتتب ع الروايات جيد أن  النبي و

أ من ݝأن  الزهراء التي تدل  عىل  وهي  ،فهي )منه ،ݕ هجزء ال يتجز 

د يكشف  ،وروحه( ،وقلبه ،ومضغة منه ،وشجنة منه ،بضعة منه فهذا التعد 

ز  ،احلقيقي ملا يقوله ݕعن مراد النبي  كام اد عى ال عىل سبيل التجو 

 البعض ذلك.

وجعلها  ݝالزهراء السيدة من هنا نعلم أن  اهتاممنا بشخصية و

ا  حموراا  امتداد طبيعي لشخصية رسول اهلل  - كام قلنا سابقاا  -لبحثنا هو ألّن 

فكام دل ت اآليات واألحاديث الرشيفة عىل رجحان االهتامم بسريته  ،ݕ

فكذلك هذه األدل ة تّسي إىل سرية  ،والبحث يف تفاصيل حياته ݕ

 وحياهتا. ݝالزهراء 

                                                           
 .52نور األبصار  (1)



 

 ݝفاطمة  يغضب لغضباهلل 
 
 

فاطمة  وجل يرىض لرضاة عىل أن  اهلل عز  دل ت األحاديث الصحيح

وهذه املرتبة العالية التي ال تفوقها مرتبة وال  ،ويغضب لغضبها ،ݝ

اهتا  ع  ،ݝيعلوها مقام من خمتص  د   غريها. مثل ذلك ألحدفلم ي 

ة هذا احلديث والطعن يف  ومن هنا حاول البعض التشكيك يف صح 

  داللته:

 من صّحح احلديث؟ -1
 منهم: ،هذا احلديث مجلة من حفاظ أهل السنة واجلامعة ذكر

احلاكم النيسابوري
(1)

 قال: ،يف كتابه املستدرك عىل الصحيحني 

 حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن عيل بن عفان العامري 

وأخربنا حممد بن عيل بن دحيم بالكوفة ثنا أمحد بن حاتم بن أيب غرزة قاال: 

اهلل حممد بن سامل ثنا حسني بن زيد بن عيل عن عمر بن عيل عن ثنا عبد 

قال : قال  جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن احلسني عن أبيه عن عيل ݤ

لرضاكيغضب لغضبك و يرىض لفاطمة: إن اهلل  رسول اهلل ݕ
(2)

. 

                                                           
هـ 321الطهامن النيسابوري ولد سنة  أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن محدوه بن نعيم (1)

هـ عرف بلقب )احلاكم( وهي أعىل مرتبة عند املحدثني، له الكثري من 405وتويف سنة 

 (17/162املصنفات يف احلديث والرجال والتاريخ. )للمزيد سري أعالم النبالء 

 .3/154املستدرك  (2)
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ومل  ،ثم عل ق عىل احلديث بقوله: هذا حديث صحيح اإلسناد

خيرجاه
(1)

. 

اهليثمي أوردهو
(2)

عن عيل قال: قال رسول : فقال، يف جممع الزوائد 

ويرىض لرضاك ،اهلل يغضب لغضبك إن   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(3)

. 

سناده حسنإو ،وعل ق عىل هذا احلديث بقوله: رواه الطربان
(4)

. 

وأخرجه أبو نعيم األصفهان
(5)

: حدثنا أبو بكر يف معرفة الصحابة 

الطلحي، ثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ثنا عبد اهلل بن حممد بن سامل، 

حدثنا حسني بن زيد بن عيل بن احلسني، عن عيل بن عمر بن عيل، عن 

عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل بن احلسني، عن احلسني بن عيل، 

اهلل تعاىل يغضب  إن  ه قال: يا فاطمة، أن   ݕعيل بن أيب طالب، عن النبي 

ويرىض لرضاك ،لغضبك
(6)

. 

تفرد برواية هذا احلديث العتة الطيبة خلفهم عن وعل ق بقوله: 

                                                           
 .3/154املستدرك  (1)

هـ وتويف سنة 735نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي املرصي، ولدت سنة  (2)

حافظ من كبار احلفاظ اشتهر بكتبه يف ختريج احلديث. )للمزيد األعالم هـ 807

 (4/266للزركيل 

 .9/139جممع الزوائد  (3)

 .9/139جممع الزوائد  (4)

هـ حافظ ومؤرخ 430هـ وتويف سنة 336 أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصفهان ولد سنة (5)

 (17/453له جمموعة من التصانيف منها )حلية األولياء(. للمزيد )سري أعالم النبالء 

 .1/381معرفة الصحابة  (6)
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سلفهم حتى ينتهي إىل النبي ݕ
(1)

. 

الصاحلي الشامي وردهوأ
(2)

 :(، قالسبل اهلدى والرشاد)يف كتابه  

وأبو سعيد  ،وابن السني يف معجمه ،روى الطربان بإسناد حسن

 اطمة: إن  قال لف ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ݤ عن عيل( الرشف)النيسابوري يف 

ويريض لرضاك ،اهلل تعاىل يغضب لغضبك
(3)

. 

كام جعل املحب  الطربي
(4)

ذكر ) :أسامه (ذخائر العقبى)يف كتابه  باباا  

كر فيه احلديث بقوله: ذ حيث، وجل يغضب لغضبها( اهلل عز   ما جاء أن  

 اهلل عز   ن  إيا فاطمة » :قال رسول اهلل ݕ ن  أ طالب ݤ بن أيب عن عيل

رشف )خرجه أبو سعد يف  ،«ويرىض لرضاك ،وجل يغضب لغضبك

وابن املثنى يف معجمه ،بن موسى الرضا يف مسنده مام عيلواإل (،النبوة
(5)

. 

وا عىل  ،وغريهم من الذين أخرجوه يف كتبهم ومصن فاهتم ونص 

ته واعتباره عندهم.  صح 

                                                           
 .1/381معرفة الصحابة  (1)

ا  شمس الدين حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (2) مل تذكر املصادر سنة ميالده، إال  أّن 

هـ، كان من املؤرخني البارزين يف القرن العارش وقد 942أمجعت عىل حتديد سنة وفاته 

ذكروا أن  كتابه يف السرية )سبل اهلدى والرشاد( هو أوسع كتاب صن ف يف بابه وقد 

 (7/155مجعه مؤلفه من ألف كتاب! )للمزيد األعالم 

 .11/44الرشاد سبل اهلدى و (3)

هو غري ابن جرير الطربي املفّس  املعروف، واملحب  هو أبو العباس أمحد بن عبد اهلل  (4)

املكي الشافعي، قال فيه الذهبي: كان إماما صاحلا زاهدا كبري الشأن. )تذكرة  الطربي

 (4/1474احلفاظ 

 .39ذخائر العقبى:  (5)
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 املشّككون يف صّحة احلديث -2
من  ݜمل يسلم هذا احلديث كغريه من أحاديث مناقب أهل البيت 

ى بعضهم حماوالا  ،الطعن والغمز فيه  ا احلديث:تضعيف هذ حيث تصد 

ابن تيمية احلران :منهم
(1)

ورووا » :ا قولهوأم  الذي قال يف منهاجه:  :

ويرىض  ،اهلل يغضب لغضبك يا فاطمة إن   :قال أن النبي ݕ مجيعاا 

عرف هذا يف وال ي   ،عن النبي ݕ ما رووا هذا ،فهذا كذب منه «لرضاك

ال  ،وال له إسناد معروف عن النبي ݕ ،يشء من كتب احلديث املعروفة

صحيح وال حسن
(2)

. 

الذي عل ق عىل تصحيح احلاكم  :شمس الدين الذهبي :ومنهم

بقوله: بل حسني بن زيد منكر احلديث
(3)

. 

 مناقشة أدّلة املشّككني: -2
 ،ال يرقى ألن يكون عل ة قادحة يف هذا احلديث القادحونما ذكره 

 .ومن له أدنى معرفة بالصناعة احلديثية يدرك ذلك

عي أن ه مل  ،فهو واضح البطالن :أما كالم ابن تيمية إذ أن  الرجل يد 

ثني  النبي ݕعن  ما رووا هذا) ، فإنه قال:يرو هذا احلديث أحد من املحد 

                                                           
هـ وتويف  يف السجن سنة 661احلران ولد سنة أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  (1)

به بعضهم بشيخ اإلسالم واعتربوه من كبار هـ 728 اختلف أهل السنة يف تقييمه فلق 

مه غريهم بالزندقة نتيجة ألقواله التي يفهم منها التجسيم  علامء الدين يف حني اهت 

 (1/45. )للمزيد الدرر الكامنة البن حجر ݜونصب العداء ألهل البيت 

 .4/116منهاج السنة  (2)

 .3/154املستدرك  (3)
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 ذكرنا أن منوقد  ،(وال يعرف هذا يف يشء من كتب احلديث املعروفة

املستدرك عىل الصحيحني، وهو من كتب احلديث مصادر هذا احلديث 

وإال  فقد روى هذا  ، عىل سبيل املثالبل ما ذكرناه ليس إال   ،املشهورة

 :، منهمآخرونحفاظ  احلديث من أصحاب املصن فات املشهورة

 احلرضمي اهلل عبد بن حممد حدثنا :الطربان يف املعجم الكبري -1

 عن عيل بن زيد بن حسني حدثنا القزاز بن سامل حممد بن اهلل عبد حدثنا

 عن احلسني بن عيل عن أبيه عن حممد جعفر بن عن عيل بن عمر بن عيل

 ݕ اهلل رسول قال :قال ݤ عيل نع عنه تعاىل اهلل ريض عيل بن احلسني

لرضاك ويرىض ،لغضبك يغضب اهلل ن  إ :عنها تعاىل اهلل ريض لفاطمة
(1)

. 

 املفلوج سامل بن اهلل عبد حدثنا :ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثان -2

 أيب بن عيل بن احلسني بن عيل بن زيد بن حسني نا خيار الناس من وكان

بن  احلسني بن عيل عن أبيه عن حممد بن جعفر عن عيل بن عن عمر طالب

اهلل  ريض لفاطمة قال هأن   ݕ النبي عن عنه تعاىل اهلل ريض عيل عن عيل

لرضاك ويرىض ،لغضبك يغضب اهلل إن   :عنها تعاىل
(2)

. 

 قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن عيل ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق: عن -3

 –يغضب  احلريي: وقال - ليغضب وتعاىل تبارك اهلل إن   فاطمة يا لفاطمة:

لرضاك ويرىض لغضبك،
(3)

. 

 لفاطمة قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن عيل أبو يعىل املوصيل يف معجمه: عن -4

                                                           
 .1/108املعجم الكبري  (1)

 .5/363اآلحاد واملثان  (2)

 .3/156تاريخ مدينة دمشق  (3)
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 ويرىض لغضبك، يغضب وجل عز   اهلل إن   فاطمة، يا: »السالم عليها

«لرضاك
(1)

 . 

و)اآلحاد واملثان( وكل   ،و)معجم الطربان( ،فهل )املستدرك(

فإن كان مطلعاا عليها فهو  املصادر التي ذكرناها مل يط لع عليها ابن تيمية؟

، وال ي عرف يف يشء ݕكاذب يف زعمه أن هذا احلديث مل ي رو عن النبي 

له أن ينفي وجود  من كتب احلديث املعروفة، وإن مل يطلع عليها فال حيق  

 حديث وهو هبذا النحو من عدم االطالع!!

بناء سقاطه للحديث إإذ أن   ؛مردود عليه فهو أيضاا  أّما كالم الذهبي:

 عىل نكارة أحاديث احلسني بن زيد ال قيمة له:

وذلك ألن  احلسني بن زيد العلوي قد وث قه مجلة من علامء اجلرح 

 والتعديل:

احلسني  :قلت له: ، قالالربقانفقد وث قه الدارقطني كام يف سؤاالت 

بن زيد بن عيل بن احلسني عن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل عن أبيه 

هم ثقاتكل   :فقال ،عن عيله عن جد  
(2)

. 

 أهل عن حديثه : ومجلةحيث قال، يف الكامل ووث قه ابن عدي

النكرة حديثه بعض يف توجد أن   ال  إ ،به بأس ال هأن   وأرجو ،البيت
(3)

.  

 عيل بن زيد بن احلسني :، قالالتقريبووث قه ابن حجر العسقالن يف 

 وله مات ،الثامنة من ،أخطأ ربام صدوق طالب أيب بن عيل بن احلسني بن

                                                           
 .1/190املعجم أليب يعىل  (1)

 .1/22سؤاالت الربقان  (2)

 .2/351الكامل  (3)
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التسعني حدود يف سنة ثامنون
(1)

. 

ونقل توثيق الدارقطني له يف هتذيب التهذيب
(2)

.  
ة اجلرح والتعديلإذن زيد فاحلسني بن  فال  ،قد وث قه مجع من أئم 

فه الذهبي  هلؤالء؟ ومل يقم وزناا  ،ندري ملاذا ضع 

تعار  التوثيقات التي تضعيف الرجل يف  ن  هناك أقواالا إ :فإن قيل

وما قيل يف  ،اا أجبنا بأن  التوثيق ال يسقط إال  إذا كان اجلرح مفّس   ،جئنا هبا

بل هو جرح جممل ال يصمد أمام  ،احلسني بن زيد ليس من هذا الباب

 .تقدمالتوثيقات التي سقناها يف ما 

ويف هذا يقول اخلطيب البغدادي
(3)

 الطيب أبا القايض : سمعت

 وليس ،ا  مفّسَّ  َّل إ قبل اجلرحي   َل :يقول الطربي طاهر بن اهلل عبد بن طاهر

 يوجب مما «ءليس بيش فالن»و «ضعيف فالن» :احلديث أصحاب قول

 بد   فال ،به قفس  ي   فيام اختلفوا الناس ن  أل كذلك كان اموإن   ،خربه وردّ  جرحه

شهد  إذا» :أصحابنا قال وكذلك ؟ال أم فسق هو هل لينظر ؛سببه ذكر من

 ن  إف ،«النجاسة سبب نايبي   حتى شهادهتام تقبل مل نجس املاء هذا ن  أب رجالن

 القول وهذا :قلت .فيه الواقع نجاسة ويف املاء به ينجس فيام الناس اختلفوا

 مثل ،ادهونقّ  اظ احلديثحفّ  من األئمة ذهب ليهإو ،عندنا الصواب هو

 ن  إف ،النيسابوري وغريمها احلجاج بن ومسلم البخاري إسامعيل بن حممد
                                                           

 .1/215تقريب التهذيب  (1)

 .2/339هتذيب التهذيب  (2)

أمحد بن عبد املجيد بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي ولد سنة أبو بكر  (3)

هـ، اشتهر بسعة حفظه واشتغاله باحلديث والرجال حتى أل ف 463هـ وتويف سنة 392

 (18/270املوسوعة املعروفة بـ )تاريخ بغداد(. )للمزيد سري أعالم النبالء 



  ݠفاطمة الزهراء   ........................................................................  36

 ،هلم واجلرح فيهم الطعن غريه من سبق بجامعة احتج   قد البخاري

 بن وعاصم ،أويس أيب بن عيلوكاسام ،التابعني يف عباس بن موىل كعكرمة

 هفإن   ،احلجاج بن مسلم فعل وهكذا ،املتأخرين يف مرزوق بن وعمرو ،عيل

 الرواة حال يف ينظر نعم   واشتهر ،غريه ومجاعة سيد بن بسويد احتج  

 ممن واحد وغري الطريق هذه السجستان داود وأبو وسلك ،عليهم الطعن

 سببه ّس  ف   إذا ال  إ يثبت ال اجلرح أن   إىل ذهبوا مأّن   ذلك عىل فدل   ،بعده

موجبه كروذ  
(1)

. 

ا ليست نأيت اآلن إىل الطعون التي ذ   كرت يف احلسني بن زيد لنثبت أّن 

 : املقت ي لسقوط روايات الرجلمن اجلرح املفّس  

: ، حيث قالما ذكره ابن أيب حاتم يف ترمجة احلسني بن زيد -1

 يعني ،بهاوقل   ك يدهفحر   ؟)أي احلسني بن زيد( فيه تقول  ما يبأل وقلت

وتنكر عرفت  
(2)

. 

إذ أن   ؛ا بهمعتد   ال يعترب جرحاا من أيب حاتم  اجلرحأن  هذا  :واجلواب

د يف رشوطهرف هذا الرجل ع   ا قول وأم  ولذلك قال ابن تيمية:  ،بأن ه متشد 

فأبو حاتم يقول مثل هذا يف كثري  ،«به تج  كتب حديثه وال حي  ي  » :تماح أيب

ة يف واحلّج  ،رشطه يف التعديل صعب وذلك أنّ  ،الصحيحني من رجال

ال »وهذا كقول من قال:   ،ة يف مجهور أهل العلماصطالحه ليس هو احلّج 

وهلذا  ،ه ليس عندهم من الطبقة العاليةوهذا يقت ي أن   ،«م رضوهأعلم أّن  

لكن جمرد عدم خترجيهام للشخص ال  ،رج البخاري ومسلم له وألمثالهمل خي  

                                                           
 .136الكفاية يف علم الرواية:  (1)

 .3/53اجلرح والتعديل  (2)
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ل من وإذا كان كذلك فيقال: إذا كان اجلارح واملعد   ،حديثه يوجب رد  

عىل اجلرح  ماا فيكون التعديل مقد   ،اا  مفّس  قبل اجلرح إال  األئمة مل ي  

املطلق
(1)

. 

ا به  ال يعترب جرحاا  «به تج  ال حي  » :كان قول ابن أيب حاتم ذافإ معتد 

وال سيام  ،ليس بجرح «نكرعرف وي  ي  » :فمن باب أوىل قوله ،عند ابن تيمية

أنه مل يقل ذلك أيضاا، وإنام أشار بيده، وابنه فّس  اإلشارة بذلك، ولعله 

 .قيمة ملا ذكره ابن أيب حاتم الرازيوعليه فال  يريد شيئاا آخر،

من أن ه قال:  كام يف هتذيب التهذيب قل عن حيي بن معنين  ما  -2

بيشء وليس ،منه سمعأ ومل لقيته
(2)

. 

وقد  ،ا يف جرح احلسني بن زيدعترب نص  ال ي   هذا أيضاا أن   واجلواب:

أجاد املعلمي
(3)

 يىعند حيعند مناقشته هلذا املصطلح  يف بيان هذا املطلب 

فابن ، بن معنية تلك الكلمة عن اثم لو فر  صح   قال:... ،بن معني

الرجل قليل  وإنام يريد أنّ  ،َل يريد اجلرح «ليس بيشء»معني مما يطلق 

ويأيت حتقيق ذلك يف ترمجة  129 فحةوقد ذكر الكوثري ذلك ص ،احلديث

عىل  «ليس بيشء» :وحاصله أن ابن معني قد يقول ،ثعلبة من )التنكيل(

، وقد يقوهلا عىل وجه اجلرح كام يقوهلا فال تكون جرحا   ،ة احلديثمعنى قلّ 

ليس »غريه فتكون جرحاا، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معني: 

                                                           
 .3/42الفتاوى الكربى  (1)

 .2/294هتذيب التهذيب  (2)

هـ وتويف سنة  1313ى بن عيل املعلمي العتمي اليامن، ولد سنة عبد الرمحن بن حيي (3)

قني املتأخرين يف علم احلديث والرجال عند أهل السنة 1386 هـ من أشهر املحق 

به بعضه بـ   (3/342. )للمزيد األعالم للزركيل "العرص ذهبي"واجلامعة بحيث لق 
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ة ق، وجب محل كلمة ابن معني عىل معنى قل  ث  قليل احلديث وقد و   «بيشء

احلديث
(1)

. 

الذي نحن بصدد البحث وكل  ما ذكره املعل مي ينطبق عىل الراوي 

قل  للرواية ،فيه مم ا جيعلنا نحمل  ،ووث قه مجع من العلامء كام ذكرنا ،فهو م 

 هذه اللفظة عىل قل ة الرواية.

عن عيل بن املديني من أن ه قال يف حق  احلسني بن زيد: قل ما ن   -3

فيه ضعف
(2)

. 

 إن سقط حديثه عن االعتبارليس هذا من اجلرح الذي ي   واجلواب: 

اوي ،بن املدينياثبت عن  د تليني للر   .بل هو جمر 

ليس بذاك القوي فيه(  ،)ليس بذلكقال السيوطي يف التدريب: 

ما ) وهي األوىل ، احلديثن مرتبة لنّي هذه م( ضعف )أو يف حديثه ضعف

أو من آخر مراتب التعديل كأرجو أن ال  ،منها ( هذه أيضاا أعلم به بأساا 

بأس به
(3)

.   
كم ال أن حي   ،هبذا اللفظ فإن  حديثه ينزل إىل درجة احلسنرح فمن ج  

ه ،عليه بالضعف ا إذا عور  هذا  ،هذا لو كان هذا كل  ما ورد يف حق  أم 

الل فظ بتعديل كام هو احلال يف احلسني بن زيد فإن ه الشك  يف عدم اعتبار 

وإال  فإن  بحثت  ،كل  هذا مع التسليم بصدوره عن ابن املديني ،هذا اجلرح

 .اا وال أثر عن سند هلذا الكالم  فلم أجد لذلك عيناا 

                                                           
 .1/54التنكيل  (1)

 .2/294هتذيب التهذيب  (2)

 .1/296تدريب الراوي  (3)
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ر يف كالماهتم  ا اللفظ الوحيد الذي تكر  هو وجود نكارة يف فأم 

ك هبذا اللفظ أغلب من حاول  ،احلسني بن زيد أحاديث سقاط إوقد متس 

 احلديث وتضعيفه. 

إذ أن  كل   ،فيه ال يمكن جعله مطعناا  هذا أيضاا عليه: هو أن   فاجلواب 

بل الظاهر أن   ،ما ساقوه من روايات رواها الرجل ال نكارة فيها

وهو قول  الكالم فيه،هو ما نحن بصدد مقصودهم من احلديث املنكر 

ويغضب  ،: إن  اهلل يرىض لرضاهاݝالزهراء دة السي  يف حق   ݕالنبي 

 لغضبها.

 ربام» :: وقوهلمݞيقول السيد حمسن األمني العاميل ويف هذا 

 هو ما يروي أي تارة ،«نكروي   عرفي  »و «ءبيش ليس ضعف فيه»و ،«أخطأ

 احلديث لروايته هذا كله ذلك ولعل ،بمعروف ليس ما وأخرى ،معروف

 عبد أنبأنا ،عيل أبو أنبأنا :قال ،عدي ابن عن ميزانه يف الذهبي نقله الذي

 عن ،بن عيل عمر بن عيل عن ،زيد بن حسني أنبأنا ،سامل بن حممد بن اهلل

عن  ،أبيه عن ،عيل بن احلسني عن ،هجد   عن ،أبيه عن ،حممد بن جعفر

لرضاك ويرىض ،لغضبك يغضب اهلل إن   :لفاطمة قال ݕ النبي
(1)

. 

 رواهحيث  ،من احلسني بن زيد خال   من طريق  أن  احلديث ورد  علاما 

ثني عبد العزيز بن : ، قالݝاحلاكم يف كتابه فضائل الزهراء  عبد حد 

ثني سليامن بن أمحد بن حييى ،امللك األموي ثنا حممود بن  ،حد   عالربيحد 

ثنا محاد بن عيسى غريق اجلحفة ،العامري ثتنا طاهرة بنت  ،حد  قال: حد 

ثني أيب ،عمرو بن دينار قال: قال  ݤعن جابر  ،عن عطاء ،قالت: حد 

                                                           
 .6/25أعيان الشيعة  (1)
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ويرىض  ،لفاطمة: إن  اهلل يغضب لغضب لغضبك ݕرسول اهلل 

لرضاك
(1)

. 

ال يف سنده  ،وال مطعن فيه أبداا  ،ديث صحيحومن هنا نعلم أن  احل

 .ݝوهو منقبة عظيمة للزهراء  ،وال يف متنه

                                                           
 .46فضائل الزهراء:  (1)



 

 

 من آذاها فقد آذاين
 

 ݕاألحاديث الصحيحة عىل وجود مالزمة بني إيذاء النبي دل ت 

 .ݝغضاهبا إو ݕغضاب النبي إبل بني مطلق  ،ݝوبني إيذاء الزهراء 

 :ألفاظ احلديث -1
اظ أهل السن ة واجلامعة أخرج هذا املضمون مجلة من حمد   ثي وحف 

 بألفاظ خمتلفة:

: أنه قال ݕصحيحه بسنده عن النبي فقد أخرج البخاري يف 

أغضبني أغضبها فمن ،يمن بضعة فاطمة
(1)

. 

 ي،من بضعة - أي فاطمة - هي : فإنام، قالݕعن النبي  وفيه أيضاا 

آذاها ما ويؤذيني ،أراهبا ما يريبني
(2)

. 

ا، قالݕوأخرج أمحد بن حنبل يف مسنده عن النبي   فاطمة : إّن 

هاأنصب ما وينصبني ،آذاها ما يؤذيني مني، بضعة
(3)

. 

 فاطمة : إن ام، قالݕوروى احلاكم يف مستدركه بسنده عن النبي 

يقبضها ما ويقبضني ،يبسطها ما يبسطني مني، شجنة
(4)

. 

                                                           
 .4/210صحيح البخاري  (1)

 .6/158صحيح البخاري  (2)

 .4/5مسند أمحد  (3)

 .3/154املستدرك  (4)
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 معىن احلديث: -2
يف مقام بيان وجود علقة  ݕمن يقرأ هذه األحاديث يعلم أن  النبي 

ذا ما يول د وه ،ݝوبني ابنته وروحه التي بني جنبيه فاطمة  ݕبينه 

فقد آذى وأغضب رسول  ،أو أغضبها ݝى فاطمة فمن آذ ،بينهاممالزمة 

ملصري اهبذا اجلرم فإن  مصريه الن ار وبئس  مومن املعلوم أن  من يقو ،ݕاهلل 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇژلقوله تعاىل:  تصديقاا 

 [.57]األحزاب:   ژک  ڑ ڑ

اح احلديث من هذا النص  الصحيح:  وهذا ما فهمه رش 

ى النبي ويف احلديث حتريم أذى من يتأذ  حجر العسقالن: قال ابن 

ه قليله وكثريه، وقد جزم بأن   ،حرام اتفاقاا  ملسو هيلع هللا ىلصأذى النبي  ألن   ؛يهبتأذ   ملسو هيلع هللا ىلص

ت به فهو فاطمة يشء فتأذّ  فكل من وقع منه يف حّق  ،يؤذيه ما يؤذي فاطمة

دخال إ، وال يشء أعظم يف هذا اخلرب الصحيحبشهادة  ملسو هيلع هللا ىلصيؤذي النبي 

ستقراء معاجلة من تعاطى رف باالوهلذا ع   ،عليها من قتل ولدهااألذى 

ولعذاب اآلخرة أشد ،ذلك بالعقوبة يف الدنيا
(1)

.  

وعىل  بكل حال ملسو هيلع هللا ىلصتريم إيذاء النبي يف هذا احلديث النووي: وقال 

وهو حي، وهذا  ا  د ذلك اإليذاء مما كان أصله مباحكل وجه، إن تولّ 

بإباحة نكاح بنت أيب جهل لعيل بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: وقد أعلم  ؛بخالف غريه

ولكن ّنى عن اجلمع بينهام لعلتني منصوصتني:  ،«م حالاللست أحر  »

ى حينئذ النبي ݕ، فيهلك ي إىل أذى فاطمة، فيتأذ  ذلك تؤد   أن   :إحدامها

                                                           
 .9/288فتح الباري  (1)
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وعىل فاطمة ذاه، فنهى عن ذلك لكامل شفقته عىل عيل  آمن 
(1)

. 

النبي ݕ  ىيؤذه َل جيوز أن إنّ الصاحلي الشامي يف سريته:  وقال

بمباح وليس له  ىيؤذا غريه من الناس فيجوز أن ، وأم  بفعل مباح وَل غريه

قال: ولذلك  ،املباح وإن وصل ذلك إىل أذى غريهاملنع منه، وال يأثم فاعل 

ام ج ابنة أيب جهل: إن  إذا أراد عيل ابن أيب طالب أن يتزو   :قال النبي ݕ

اهلل، ولكن ال واهلل ال جتتمع ابنة  م ما أحل  أحر    الوإن   ،فاطمة بضعة مني

فجعل حكمها يف ذلك حكمه أنه  .رسول اهلل وابنة عدو اهلل عند رجل أبداا 

بمباح ىال جيوز أن تؤذ
(2)

. 

كام حاول  -ولة متييع احلديث بإضافة قيد فيه م بطالن حمامن هنا نعل

ا لو  ،وجه حقإن ام تكون بغري  ݝيذاء فاطمة إوهو أن  حرمة  -البعض أم 

 شكال يف ذلك!إكانت تتأذ ى من احلق أو تغضب منه فال 

غضاهبا إيذائها وإة اديث بحرمطالق األحإيعار  فإن  هذا الكالم 

ولو قبلنا هبذا القيد فإن  هذا احلديث  ،دون تقييده بحق  أو بغري حق  من 

 ،ليشمل مجيع املسلمني ݝخيرج عن كونه فضيلة وخصوصية للزهراء 

 .مظلوم يف هذه األر  يؤذيه من يؤذي أي ݕفالنبي 

 شكال ابن تيمية حول احلديث:إ -3
ان مفر  مل جيد  ة احلديث سنداا ابن تيمية احلر   ا من التسليم بصح 

لزام الشيعة بمضمون إبل حاول  ،يف هذا اجلانبلذلك مل يناقش و ،وداللة

 رين!املترض  ل قوه عىل الواقع لكانوا أو  بحيث لو طب   ،احلديث
                                                           

 .16/2رشح مسلم  (1)

 .1/260سبل اهلدى والرشاد  (2)
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من  ،أن فاطمة بضعة مني رووا مجيعاا » :ا قولهوأم  منهاجه: قال يف 

بل  ،يرو هبذا اللفظ هذا احلديث مل فإن   «ذى اهللآذان آومن  ،ذانآذاها آ

أيب جهل ملا قام  ةالبن عيل ةيف سياق حديث خطب يكام رو ،بغريه يرو

استأذنون أن ينكحوا بني هشام بن املغرية  إن   :فقال ،خطيباا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ام فاطمة إن   ،ذنآثم ال  ،ذنآثم ال  ،ذنآ ال وإن   ،ابنتهم عيل بن أيب طالب

 أن يريد ابن أيب طالب إال   ،ذاهاآويؤذيني ما  ،يريبني ما راهبا ،بضعة مني

ثم  ،ن يف دينهافتَ إن أخاف أن ت   :ويف رواية .ق ابنتي وينكح ابنتهمأن يطل  

 :فقال ،فأثنى عليه يف مصاهرته إياه ،له من بني عبد شمس ذكر صهراا 

م وال أحر   ،حراماا   لست أحل  وإن   ،ووعدن فوىف يل ،قنيثني فصد  حد  

 واحداا  اهلل مكاناا  نت عدو  بولكن واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل و ،حالالا 

رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني من رواية عيل بن احلسني  .أبداا 

والسبب  ،البنة أيب جهل ݤ فسبب احلديث خطبة عيل ،واملسور بن خمرمة

 ،إذ اللفظ الوارد عىل سبب ال جيوز إخراج سببه منه ،داخل يف اللفظ قطعاا 

 ،يريبني ما راهبا» :وقد قال يف احلديث ،بل السبب جيب دخوله باالتفاق

أن خطبة ابنة أيب جهل عليها راهبا  ومعلوم قطعاا  ،«ذاهاآذيني ما ويؤ

 ،الحقا بفاعله فإن كان هذا وعيداا  ،ذاهآرابه ذلك و والنبي ݕ ،ذاهاأو

 الحقاا  وإن مل يكن وعيداا  ،لزم أن يلحق هذا الوعيد عيل بن أيب طالب

تاب من ا علي   إن   :وإن قيل ،كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من عيل ،بفاعله

 وإذا جاز أن   ،ري معصومغه فهذا يقت ي أن   :قيل ،ورجع عنها ،تلك اخلطبة

ذاها يذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغري ذلك من آمن راب فاطمة و

فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه احلسنات املاحية  ،احلسنات املاحية
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والتوبة واملصائب املكفرة
(1)

.  
حد فأنتم إذا أردتم تطبيق احلديث عىل أ كمن  إ :يقولفكأن  ابن تيمية 

ألن ه السبب يف  ؛ݠعىل عيل بن أيب طالب األمر  ملزمون بتطبيقه يف بادئ

 .ݕصدور هذا احلديث عن النبي املصطفى 

 شكال ابن تيمية:إدفع  -4
ة أي خطبة  اجلواب عىل دعوى ابن تيمية احلران هو أن  هذه القص 

 ݝلبنت أيب جهل والتي تسب بت يف غضب الزهراء  ݠاإلمام عيل 

ك هبا ،تها غري ثابتةوأذي   بل يمكننا أن نقطع بأنه مل يثبت  ،وال يمكن التمس 

 .ݠقد غضبت أو تأذت من أمري املؤمنني  ݝأن  بضعة املصطفى 

ا تفصيل هذا فسيأتيك يف الباب الالحق.  أم 

                                                           
 .4/117منهاج السن ة  (1)
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ك باألحاديث التي يظهر منها وجود خالف  حاول البعض التمس 

وقد سبق أن  ،لزام الشيعة بذلكإل ݝوبني الزهراء  ݠبني اإلمام عيل 

ان يف ذلك.  ذكرنا كالم ابن تيمية احلر 

ك املخالفني هبذه األحاديث ارتأيت أن أضع كل  هذه  ولكثرة متس 

عىل ذلك أم  لنرى هل تصلح أن تكون دليالا  ؛الروايات عىل طاولة البحث

 ال؟

 :لبنت أيب جهل ݠخطبة اإلمام علي  -1
كأبرز  تمس  يف كتب أهل السن ة واجلامعة هي رواية املسور بن  به ما ي 

وقد رويت يف  ،لزام الشيعة هباإوحاول  ،ابن تيميةخمرمة التي ذكرها 

لكي  ؛الصحيحني يف أكثر من مورد وبصور خمتلفة نتيجة لتقطيع الرواية

 تطابق الباب الذي ستندرج حتته.

ا الرواية  عن  فقد ذكرها مسلم يف صحيحه بسنده األصلية كاملةأم 

ثه أّنم    حني - ݜيعني أهل البيت  -ابن شهاب أن عيل بن احلسني حد 

 لقيه ،ݡ عيل احلسني بن مقتل معاوية بن يزيد عند من قدموا املدينة

 فقلت قال: ؟هبا حاجة تأمرن من إيل   لك هل له: فقال ،خمرمة بن املسور
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 ع  م   أنت هل له: قال ،ال :له
 أن أخاف ؟ فإن  ݕ اهلل رسول سيف ي  ط 

 تبلغ حتى أبداا  إليه لصخي   ال أعطيتنيه لئن اهلل وأيم ،عليه القوم يغلبك

 فسمعت   ،فاطمة عىل جهل أيب بنت خطب طالب أيب بن عيل إن   نفيس؛

 ،حمتلم وأنا يومئذ هذا منربه عىل ذلك يف الناس خيطب وهو ݕ اهلل رسول

ف وإن   ،مني فاطمة إن   فقال:  له ذكر صهراا  ثم قال: ،دينها يف فتنت   أن أختو 

ثني  قال: ،فأحسن إياه مصاهرته يف عليه فأثنى ،شمس عبد بني من حد 

قني م لست وإن   ،يل فأوىف ووعدن ،فصد   ،حراماا  أحل   وال ،حالالا  أحر 

أبداا  واحداا  مكاناا  اهلل عدو وبنت اهلل رسول بنت جتتمع ال ولكن واهلل
(1)

. 

ة احتوت  بل  ،عتبارشكاالت كثرية تسقطها عن اإلإوهذه القص 

 ا كذب وافتاء:جتعلنا نقطع بأّن  

 بروايتها: خمرمة: انفراد املسور بن األول اإلشكال

ة املسور بن خمرمةانفرد برواية هذه   ومن يقرأ ترمجة هذا  ،القص 

ب   ومبغضيه! ݠأعداء أمري املؤمنني  إىلالرجل جيد أن ه قد تفن ن يف التقر 

ار يف كتابه  ضه للمسور بن  "نسب قريش"قال الزبري بن بك  عند تعر 

 رأيه وينتحلون مهوتعظ   خمرمة بن املسور تغشى اخلوارج وكانتخمرمة: 

حتى قتل...
 (2)

 

م أن ه مل يكن عن يكشف  «ينتحلون رأيه» و «عظ مونهي» والتعبري بأّن 

ة اخلوارج وال  ،من زعامئهم من رؤوسهم وزعياما  بل كان رأساا  ،من عام 

وحقدهم  ݠالكريم بغض اخلوارج ألمري املؤمنني  خيفى عن القارئ

                                                           
 .7/141صحيح مسلم  (1)

 .262نسب قريش  (2)
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 بل لعل  السمة البارزة فيهم هي التدي ن ببغضه صلوات اهلل عليه! ،عليه

 هو ݠأن  قاتل اإلمام عيل بن أيب طالب  ئيعرف القارويكفي أن 

باا من هذه الفئة الضال ة واحد  إىل  التي اعتربت قتله من أعظم األعامل تقر 

حت ى قال قائلهم ،وجل اهلل عز  
(1)

: 

 تَ  ن  م   بةا يا رَض  
هبا  أرادَ ا مَ  ي  ق 

إن     ه  ب  َس ح  أَ فَ  اا مَ و  يَ  ه  ر  ك  ذ  أَلَ  إال 
. 

  غَ ل  ب  يَ ل   
  ن  م 

  ش  ر  العَ  يذ 
 اناوَ ض  ر 

 ي  رَب  ال   ىَف و  أَ 
 انازَ ي  م   اهلل  دَ ن  ع   ة 

. 
. 

عىل هذه الفرقة بالكفر واخلروج من الدين  ݕولذلك حكم النبي 

 جياوز ال القرآن : قوم يقرؤنݕمن قوله  ذلك عند الفريقنيكام ثبت 

 أهل يقتلون ،ةي  م  الر   من السهم مروق الدين من يمرقون ،حناجرهم

عاد قتل همألقتلن   أدركتهم ناأ لئن ،األوثان أهل عوندَ ويَ  ،سالماإل
(2)

. 

ش الذهبي والعجيب من  كيف اخترص العبارة اختصارا خمال  ليشو 

وينتحلونه تغشاه، اخلوارج : كانتعىل القارىء، حيث قال
(3)

. 

م ينسبون أنفسهم له دون وجه حق   «ينتحلونه»فالتعبري بـ يشعربأّن 

ا التعبري بـ مم ا يربىء املسور من هتمة االنتساب للخوارج، ينتحلون »أم 

فإن ه يدل  عىل أن  آراء املسور بن خمرمة كانت متطابقة مع آراء اخلوارج  «رأيه

 لعنهم اهلل.

                                                           
قه واعتمد عليه القائل هو شاعر اخلوارج )عمران بن حط ان(  (1) والعجيب أن  البخاري وث 

وغريه من  ݠيف صحيحه، ويف املقابل أعر  عن حديث جعفر بن حممد الصادق 

 .ݜاألئمة األطهار 

 .4/108صحيح البخاري  (2)

 .3/391سري أعالم النبالء  (3)
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 أمراا  يقطع ال الزبري ابن كان: قوله يزيد بن كام نقل الذهبي عن عطاء

املسور بمكة دون
(1)

. 

معروف مشهور ال خيفى عىل  ݜوعداء عبد اهلل بن الزبري آلل عيل 

 من غاص يف طيات التاريخ واطلع عىل أحداث تلك الفتة!

 نعدك كنا أباه الزبري: قد خماطباا  ݠ أمري املؤمننيقال فيه فهو الذي 

وبينك بيننا ففرق ،السوء ابن ابنك بلغ حتى املطلب عبد بني من
(2)

. 

 عبد نشأ حتى - البيت أهل - من ا يعد   الزبري زال فيه: ما ݠوقال 

اهلل
(3)

. 

يف بئر  بني هاشموبعض  ݠحبس حممد بن احلنفية وهو الذي 

د ،زمزم بن  حبس حممدَ قال:  ،حراق كام نقل الطربي يف تارخيهباإلهم وتوع 

من وجوه أهل الكوفة  وسبعة عرش رجالا  ،هل بيتهأاحلنفية ومن معه من 

دهم وتوع   ،وهربوا إىل احلرم ،وكرهوا البيعة ملن مل جتتمع عليه األمة ،بزمزم

دهم إن مل يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توع   وأعطى اهلل عهداا  ،بالقتل واإلحراق

ورضب هلم يف ذلك أجالا  ،به
(4)

. 

فقد نقل  ،حممده ترك الصالة عىل حممد وآل بل ورد يف ترمجته أن  

 واهلل الرجل: ذلك خماطباا  ݤالبالذري يف أنسابه عن عبد اهلل بن عب اس 

ك واهلل بغ ي ،اعريتكج إىل أبلغ  الصالة ترك إىل دعاك إذ وآثمك ،رض 

                                                           
 .3/393سري أعالم النبالء  (1)

 .3/519تاريخ الطربي  (2)

 .3/906ستيعاب اإل (3)

 .4/544تاريخ الطربي  (4)
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 ،سوء لي  هَ أ   له إن  : قلت ذلك، عىل عوتبت فإذا خطبك، يفݕ  النبي عىل

سهمورؤ وسمت أعناقهم تطاولت عليه صليت فإذا
(1)

 . 

هذا الرجل أي املسور بن خمرمة كان من أعظم  والطامة الكربى أن  

 أنصار معاوية!

 خمرمة بن املسور الزبري: إن   بن فقد نقل ابن عساكر بسنده عن عروة

 ثم دعاه ،حاجته فقىض ،سفيان أيب بن معاوية عىل وافداا  قدم أن ه أخربه

 من دعنا مسور: قال ة؟األئم   عىل طعنك فعل ما مسور يا فقال: ،فأخاله

 نفسك بذات منيلتكل   واهلل ال :معاوية قال ،له قدمنا فياموأحسن  ،هذا

 فقال ،له نتهبي   إال   عليه أعيبه شيئاا  أترك فلم :مسور قال ،عيل تعيب بالذي

 أمر يف اإلصالح من نيل مسور مما يا تعد فهل ،الذنب من أبرأ ال :معاوية

 قال وتتك اإلحسان؟ الذنوب تعد أم ،أمثاهلا بعرش احلسنة فإن   ،العامة

ا  معاوية: فقال ،الذنوب هذه من ترى ما إال نذكر ما واهلل ال املسور: فإن 

 أن ىختش تكخاص   يف ذنوب مسور يا لك فهل ،أذنبناه ذنب بكل هلل نعتف

 املغفرة برجاء جيعلك فام قال: ،نعم مسور: قال لك؟ اهلل مل يغفرها إن هتلك

 بني أخري   ال واهلل ولكن ،تيل مما أكثر اإلصالح أيل من مل فواهلل مني؟ أحق

 فيه يقبل دين لعىل وإن   ،عىل سواه اهلل اختت إال   وغريه اهلل بني :أمرين

 ،عنها اهلل أن يعفو إال ،بالذنوب فيه وجيزى ،باحلسنات فيه وجيزى العمل

وأيل ،األجر من بأضعافها عملتها حسنة كل أحتسب وإن  
(2)

 عظاماا  أموراا  

 ،للمسلمني الصالة إقامة يف ،هبا هلل عمل من حيصيها وال ال أحصيها

                                                           
 .3/291أنساب األرشاف  (1)

 : وأوازي.1/576كذا يف طبعة تاريخ دمشق، ويف تاريخ بغداد  (2)
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 أحصيها لست التي واألمور ،اهلل أنزل بام واحلكم ،اهلل سبيل يف واجلهاد

 حني خصمني قد معاوية أن   املسور: فعرفت قال ،ذلك يف فيكفي ،عدداا 

 صىّل  إَل معاوية ذكر املسور أسمع فلم :الزبري بن عروة قال .ذكر ما ذكر

عليه
(1)

 . 

فاملسور كان ال يذكر معاوية  ،يف كالم عروة بن الزبري القارئفليتدب ر 

وهذا ما يدل  عىل الرابط  ،ݕكام نصنع نحن عند ذكر نبي نا  ،إال  صىل  عليه

 القوي  الذي جيمعهام.

 ،وبنو أمية ،بنو الزبري :موه ،من ثالثة أطراف فاملسور كان قريباا  إذن

ورغم العداء القائم بني هذه األطراف الثالثة إال  أن  اجلامع  ،واخلوارج

العداء ونصبهم  ݠ بن أيب طالب لعيل الشديد بغضهم والوحيد بينهم ه

 .ݜله وآلله األطهار 

 ،ݠيف أمري املؤمنني  روايته القادحةقبل ت  حاله كيف فمن كان هذا 

 ؟ݠنتقاصا من مقامه احتوت اهذه الرواية التي  خصوصاا 

اح احل أن   علاما  بداللتها عىل احلط  من مقام أمري قد اعتفوا ديث رش 

ب ابن حجر العسقالن وصل األمر بحت ى  ،ݠاملؤمنني  من أن يتعج 

 املسور من بأتعج   أزال قال: وال ،املسور بن خمرمةالكالم من هذا  صدور

 ال السيف عنده أودع لو هإن   :قال احلسني حتى بن لعيل بهتعص   يف بالغ كيف

 احمتج   فاطمة ابن ابن لكونه رعاية ،روحه تزهق حتى منه أحداا  نيمك  

 املذكور احلديث سياق ظاهر أن   يف خاطره يراع ومل ،الباب بحديث

 أيب بن عَل هجّد  من غّض  هيامإ من فيه ملا ،بن احلسني عيل عىل غضاضة

                                                           
 .58/168تاريخ مدينة دمشق  (1)
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 يقع أن اقتىض حتى ،فاطمة جهل عىل أيب بنت خطبة عىل أقدم حيث طالب

وقع ما نكاراإل من ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي من
(1)

. 

اق الصنعان يف مصن فه والتي  ا الروايات التي أخرجها عبد الرز  أم 

ة فال حتل  لنا املشكلة ألن  كل  رواهتا مل يدركوا هذه  ؛ذكرت فيها هذه القص 

 احلادثة:

 بن دينار عمرو أخربن: قال ،جريج ابن عنعبد الرزاق  فقد رواها

 وأثنى فحمد اهلل املنرب، عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقام جهل، أيب ابنة خطب اعلي   أن  

 يكن ومل جهل، أيب ابنة  العوراء خطب طالب أيب بن عيل إن  : قال ثم عليه،

اهلل وابنة عدو اهلل نبي بنت جتتمع وال له، ذلك
(2)

. 

لد بعد استشهاد أمري املؤمنني وعمرو بن دينار الراوي هلذا اخلرب و  

ة سنوات ݠ مام الكبري احلافظ أبو اإل عمرو بن دينارقال الذهبي:  ،بعد 

 ،عالم وشيخ احلرم يف زمانهثرم، أحد األموالهم املكي األ حممد اجلمحي

سنة مخس أو ست وأربعني لد يف إمرة معاويةو  
(3)

. 

خمرمةوقد نص  الذهبي يف ترمجته أن ه سمع من املسور بن 
(4)

فلعل ه ، 

ة منه  .سمع القص 

 يسأله ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل عيل جاء :قال ،الشعبي عنورواها بسنده 

: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال هشام، بن ها احلارثعم   إىل وخطبها جهل، أيب ابنة عن

                                                           
 .9/285فتح الباري  (1)

 .7/301املصن ف  (2)

 .5/300سري أعالم النبالء  (3)

 .5/301سري أعالم النبالء  (4)
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 جها،أتزو   أن أريد ولكن ال،: قال حسبها؟ أعن ؟تسألني باهلا أي   عن

 أو حتزن أن أكره وأنا مني، بضعة فاطمة امإن  : ݕ النبي فقال ذلك؟ أتكره

ساءك شيئاا  آيت فلن: عيل فقال تغضب،
(1)

. 

ألن  عامر بن رشحبيل الشعبي مل يدرك  ؛مرسلة وهذه الرواية أيضاا 

تفصيل حال هذا الرجل وسيأيت الحقاا  ،التابعنيبل هو من  ،احلادثة
(2)

. 

 مليكة ابن أيب عن أيوب وعن الزهري، عن ورواها بسنده عن معمر

 ذلك النكاح، فبلغ وعد حتى جهل أيب ابنة خطب طالب أيب بن عيل أن  

 حسن أبو لبناتك، وهذا تغضب ال أنك الناس يزعم: ألبيها فقالت فاطمة،

 فحمد ،خطيباا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي النكاح، فقام وعد حتى جهل أيب ابنة خطب قد

 عليه فأثنى الربيع، بن العاص أبا ثم ذكر أهله، هو بام عليه وأثنى تعاىل اهلل

 ال واهلل يفتنوها، أن أخشى وإن   مني، فاطمة بضعة إن ام: قال ثم صهره، يف

 عن عيل فسكت: قال رجل، حتت اهلل عدو اهلل وبنت رسول بنت جتتمع

النكاح وتركه ذلك
(3)

. 

ألن  ابن أيب  ؛عتامد عليهاال يمكن اإل ،مرسلة وهذه الرواية أيضاا 

 مليكة، أيب بن اهلل عبيد بن اهلل قال الذهبي: عبد ،مليكة مل يدرك احلادثة

 بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن بن جدعان اهلل عبد بن زهري

 التيمي القريش حممد وأبو بكر أبو ة احلافظاحلج   اإلمام ،لؤي بن كعب

                                                           
 .7/301املصن ف  (1)

 عىل الشيخني؟ ݝالزهراء يف فصل: هل رضيت  (2)

 .7/301املصن ف  (3)
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قبلها أو عَل خالفة يف لدو   األحول املؤذن، القايض املكي
(1)

. 

أن ه روى عن املسور بن خمرمة يف مجلة من روى وقد نص  الذهبي 

 فلعل ه قد روى خصوص هذا اخلرب عنه. ،عنهم

 ،وعليه فيبقى املسور بن خمرمة هو الذي انفرد برواية هذه احلادثة

م.  وقد تبني  لك حاله كام تقد 

 :احلديث تلّقي   : سّنالثاين اإلشكال
لقرينة موجودة يف قبل املسور بن خمرمة ال يمكن أن ت  رواية  إن   

 !بأن ه كان يومئذ حمتلاما  املسور وهي تعبري ،الرواية

واحلادثة حصلت قبل  ،لد بعد اهلجرةوالسبب يف ذلك أن  املسور و  

فيلزم من ذلك أن  عمره أقل من سن  االحتالم الطبيعي  ،السنة العارشة

د هذه احلقيقة ابن حجر العسقالن يف ترمجة أوقد  ،عند اإلنسان  ،املسورك 

وقدم  ،وكان مولده بعد اهلجرة بسنتني :بكريقال حييى بن حيث قال: 

بن ست سننيااملدينة يف ذي احلجة بعد الفتح سنة ثامن وهو غالم أيفع 
(2)

. 

ر من ابن ست وال ي   ومن هنا  ،سنني أن يكون حمتلاما أو سبع تصو 

اح احلديث هلذا  ة أجوبة:عنه وأجابوا  اإلشكالالتفت رش   بعد 

لم ال من احل لم كام نقل حتالم املذكور هنا هو من احل  أن  اإل :منها

 من «حمتلم» :قوله أن بعضهم لتأو   قال: وقد ،ابن حجر يف اإلصابةذلك 

 ملا ضابطاا  عاقالا  أنه كان يريد، - بالضم - لماحل   من ال - بالكّس – مل  احل  

                                                           
 .5/88سري أعالم النبالء  (1)

 .6/94اإلصابة  (2)
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يتحمله
(1)

. 

د الن اسقل عن ابن سي  ما ن   :ومنها
(2)

 ،من أن  هذا اللفظ خطأ 

 عند وقع ما والصواب ،غلط قال: هذا ،(والصحيح هو )كاملحتلم

 يعقوب عن معني بن حييى طريق من أخرجه ،كاملحتلم بلفظ اإلسامعييل

 يف حيتلم مل واملسور :قال ،احلسني بن عيل إىل املذكور بسنده بن إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة عند عمره فيكون ،الزبري ابن بعد ولد ألن ه ؛ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة

نيسن ثامن
(3)

. 

من باب  «حمتلم»الذي اعترب قوله جواب احلافظ ابن حجر  :ومنها

 فتلتئم ،التشبيه واملراد ،املبالغة عىل «حمتلم» :قوله حيمل قال: أو ،التشبيه

 أن ال  إ ،كاملحتلم وال «حمتلم» :له يقال ال سنني ثامن فابن ال  إو ،الروايتان

واحلفظ والفهم احلذق يف كان كاملحتلم هأن   بالتشبيه يريد
(4)

. 

 واخلالصة أن  األجوبة تنتهي إىل احتاملني:

ا أن يكون   فهذا ممتنع لصغر سن ه  ،احللم قد بلغ سني   املسور فعالا إم 

م فذلك كالم  ،«استثناء يف ولد آدمن  هذا إ» :إال  أن يقول قائل ،كام تقد 

 آخر.

ا أن ال يكون املسور  ألن ه قد  ؛اإلشكالفهنا يستحكم  بالغاا وإم 
                                                           

 .6/94اإلصابة  (1)

اإلشبييل املعروف بـ )ابن سيد الناس( ولد  فتح الدين حممد بن حممد بن حممد اليعمري (2)

ثا،734هـ وتويف سنة 671سنة  واشتغل بعلم احلديث  هـ كان فقيها ومؤرخا وحمد 

 (7/34والتاريخ والسرية. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .9/286فتح الباري  (3)

 .9/286فتح الباري  (4)



 57 ............................................. ؟ݠمن أمري املؤمنني  ݝهل غضبت الزهراء 

 
 

ل رواية الصبي قبل البلوغ فمنعه مجلة من علامء  ،اخت لف يف سن  حتم 

ل! ،احلديث  واختلف الباقون يف أدنى سن  التحم 

  :املزعومة  املسور بطولة  الثالث: اإلشكال
املسور بن خمرمة عند  هاملوقف البطويل الذي أظهرمما يثري التساؤل: 

بدى أحيث  ،ݠ زين العابدينمن اإلمام  ݕطلبه سيف رسول اهلل 

 ع  م   أنت قال: هل ،استعداده للموت محاية للسيف
 اهلل رسول سيف ي  ط 

 خيلص ال أعطيتنيه لئن اهلل وأيم ،عليه القوم يغلبك أن أخاف ؟ فإن  ملسو هيلع هللا ىلص

نفيس تبلغ حتى أبداا  إليه
(1)

.  

رف بركونه كيف يصدر مثل هذا املوقف من رجل ع   :هو اإلشكالو

 ؟أليس هذا غريباا  ،وتول يهم ݜألعداء أهل البيت 

واعتربه  ،واألهم  من هذا هو ما اعتف به ابن حجر العسقالن

 من أبلغ آخر باا تعج   املسور ب منأتعج   وهو قوله: بل ،أعجوبة احلديث

 وما ،فاطمة ابن ولد خلاطر رعاية السيف دون نفسه يبذل أن وهو ،ذلك

 معه له وقعت الذي عَل والد احلسني أعني نفسه فاطمة ابن دون نفسه بذل

الوالة ظلمة تل بأيديق   حتى القصة
(2)

. 

املسور كان بصدد حماولة فاشلة لتحسني صورته عند ا أن  يظهر جلي  

ة الن اس فأظهر هذه  ،هلم هلبني أمية وركون هرف به من حب  ملا ع   ؛عام 

 ،أبى إال  أن يدس  السم  يف العسل لكن ه ،الكلامت الرن انة للوصول ملآربه

وبني الطعن يف  ،ݜفجمع بني إظهار جاهزيته للدفاع عن أهل البيت 

                                                           
 .7/141صحيح مسلم  (1)

 .9/286فتح الباري  (2)
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 .ݠأمري املؤمنني 

 ؟السيف واخلطبة: ما العالقة بني الرابع اإلشكال
وبني قضي ة خطبة أمري املؤمنني  ݕما العالقة بني سيف رسول اهلل  

إذ أن  املسور بن خمرمة ربط بني األمرين دون وجه  لبنت أيب جهل؟ ݠ

 ظاهر.

اح احلديث الذين احتاروا أمام باب االوهذا ما فتح  ستفهام أمام رش 

حتى أضحكت أجوبتهم  ،فحاولوا اخلروج منها بكل  وسيلة ،هذه املعضلة

 :ل ب  كل ذي 

جواب الكرمان :فمنها
(1)

الذي قال يف رشحه عىل البخاري: فإن  

لعّل غرضه من احلكاية لطلب السيف؟ قلت: ما وجه مناسبة هذه  :قلت

وكذلك أنت  ،يوجب الكدورة بني األقرباءكان حيرتز ممّا  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل 

د بسببه  ،وتعطيني هذا السيف ،ينبغي أن حتتز منه أيضاا  حتى ال يتجد 

كدورة أخرى
(2)

 . 

لرجل ليس من ورثته مم ا  ݕعطاء سيف رسول اهلل إوال ندري هل 

عطاؤه لرجل أموي اهلوى خارجي املنهج حيل  إيذهب الكدورة؟ بل هل 

 ؟هذه املشكلة إن كانت موجودة أصالا 

                                                           
هـ وتويف سنة  717شمس الدين حممد بن يوسف بن عيل بن سعيد الكرمان ولد سنة  (1)

وألف رشحا كبريا عىل صحيح البخاري أسامه )الكواكب هـ اشتغل بعلم احلديث 786

)للمزيد  الدراري( وعرف بني الناس بـ )رشح الكرمان عىل صحيح البخاري(.

 (7/153األعالم للزركيل 

 .13/72الكواكب الدراري  (2)
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ذكره العينيما  :ومنها
(1)

 ذكر امإنّ قال:  حيث يف رشحه عىل البخاري 

 العابدين زين احلسني بن عَل لي علم جهل أيب بنت عَل خطبة قصة املسور

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من سمع ملا ؛نسلها ويف فاطمة يف بمحبته
 (2)

. 

األمر غرابة! فكيف يدل  هذا احلديث عىل حمب ة املسور وهذا ما يزيد 

سيف رسول  ݠوهو يريد أن يأخذ من اإلمام  ݝبن خمرمة لبني فاطمة 

مه لإلمام زين العابدين  ݕاهلل   !؟ݠمن دون مقابل يقد 

 أن   وهو: كام ،اجلواب الذي اعتمده ابن حجر العسقالن :ومنها

 رفاهية أحب أيضا   فأنا ݝ فاطمة خاطر رفاهية حيّب  كان ݕ اهلل رسول

 (:قلت) لك؛ أحفظه حتى السيف عطنيأف ،ابنها ابن لكونك ؛خاطرك

فالتكل   ظاهر قبله وما ،املعتمد هو األخري وهذا
(3)

. 

 قصتبذكر حديث ين ݠرفاهية عيل بن احلسني فهل حيب  املسور 

ه أمري املؤمنني  فيه ولو كان األمر كام قاله ابن حجر  ؟ݠمن مقام جد 

لكان يف وسع املسور أن يذكر عرشات احلوادث التي تدل عىل أن رسول 

من دون احلاجة للتعريض  ݝكان حيب رفاهية خاطر فاطمة  ݕاهلل 

، مع أن ظاهر احلديث أن املسور كان يريد أن يأخذ ݠبأمري املؤمنني 

 !ݠالسيف لنفسه، ال حلفظه لإلمام 

                                                           
هـ 762بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العيني احلنفي، ولد سنة  (1)

هـ كان فقيها عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، من أهم مؤلفاته رشحه 855ة وتويف سن

لصحيح البخاري الذي قيل أن ه استغرق فيه عرشون سنة. )للمزيد األعالم للزركيل 

7/163) 

 .15/34عمدة القاري  (2)

 .6/150فتح الباري  (3)
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 اا رصحي اا تعريضتروجياا لوالئه األموي ويف هذا احلديث  وال خيفى أن

 ،شمس عبد بني من له ذكر صهراا  وذلك عند قوله: ثم ،ݠباإلمام عيل 

ثني فصدقني قال: ،فأحسن إياه مصاهرته يف عليه فأثنى  ووعدن ،حد 

يل فأوىف
(1)

. 

ا ل اا صهرذكر املسور فإن   ،ݠ عيل باإلمام وقارنه ݕلنبي أموي 

ث فصدقذكر أن ف ل حد  الثان وهو عيل  وهذا يعني أن ،ووعد وأوىف ،األو 

 مل يكن كذلك! ݠ

بأي وجه إال   السيف واخلطبةال يمكن الربط بني  والنتيجة أنه

 كالتي ذكرناها.باردة  متكل فة بتأويالت

 :احلديث  يف  ضطراب: االاخلامس اإلشكال
وذلك ألن  احلديث  ؛واضح جيل   ضطراب يف متن هذا احلديثاال 

 ݠفتارة يكون أمري املؤمنني  ،قد اختلفت ألفاظه عند ذكر قضية اخلطبة

 أيب بنت خطب اعلي   إن  »يف لفظ صحيح البخاري: هو اخلاطب كام 

«جهل
(2)

يف األمر كام  ݕاملغرية هم الذين استأذنوا النبي وتارة يكون بنو  ،

 ينكحوا نأ املغرية استأذنون بن هشام يبن إن  »يف لفظ صحيح مسلم: 

«طالب أيب بن عيل ابنتهم
(3)

يف مسند أمحد وورد هذا اللفظ أيضاا ، 
(4)

ويف  

                                                           
 .7/141صحيح مسلم  (1)

 4/212صحيح البخاري  (2)

 .7/141صحيح مسلم  (3)

 .4/328مسند أمحد  (4)
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سنن التمذي
(1)

وسنن أيب داود 
(2)

وسنن ابن ماجة 
(3)

. 

 أيب بنت ذكر علي ا أن الزبري، بن اهلل عبد ويف سنن التمذي عن

 آذاها، ما يؤذيني مني، بضعة فاطمة امإن  : »فقالملسو هيلع هللا ىلص  النبي ذلك فبلغ جهل،

«أنصبها ما وينصبني
(4)

. 

فإن ، ݠام ذكرها عيل ه مل تكن خطبة، وإن  عىل أن   وهذا احلديث يدل  

قصة  وا من عندهمنسجهذا اخلرب فلعل أعداءه ملا سمعوه يذكرها  صح  

 !!واقعة، وجعلوا ذكره هلا خطبة ال صحة هلا كاملة

ومن هنا جعل الطحاوي
(5)

وقال  ،هذا احلديث من مشكل اآلثار 

حتمل أن يكون ذلك كان خلطبة من عيل كان أتاها إليهم، افعليه:  تعليقاا 

ا إىل نفسه هلا، وإن مل يكن عيل قبل علي  واحتمل أن يكون ذلك ليخطبوا 

ذلك خطبها إليهم
(6)

. 

ة يف  ݠفإن كان بنو املغرية هم الذين خطبوا ابنتهم لعيل  فال حج 

                                                           
 .5/359سنن التمذي  (1)

 .1/460مسند أيب داود  (2)

 .1/643 سنن ابن ماجة (3)

، قال التمذي: هذا حديث حسن صحيح. املعجم الكبري 5/698سنن التمذي  (4)

 .13/113للطربان 

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي املعروف بالطحاوي نسبة لقرية طحا بصعيد  (5)

،عامل تفقه عىل مذهب الشافعي ثم انتقل هـ 321هـ وتويف سنة  238مرص، ولد سنة 

إىل مذهب أيب حنيفة، له مؤلفات يف شتى الفنون من أشهرها )العقيدة الطحاوية(. 

 (1/206)للمزيد األعالم للزركيل 

 .11/148مشكل اآلثار  (6)
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أو  ݝغضب الزهراء مل ي   ݠألن  األمري  ؛بن تيمية ولغريهاحلديث ال اهذ

ثبات إهو الذي خطبها فدون  ݠا وإن كان الثان وهو أن  علي   ،يؤذهيا

 خرط القتاد.ذلك 

  ؟أيب جهل ما ذنب بنت السادس: اإلشكال
مكانية إعدم هو ذا الزواج هل رفضه منعه لوقوع ݕتعليل النبي 

يف هذا و ،عند رجل واحد ݕاجتامع بنت عدو اهلل وبنت رسول اهلل 

وهذا بعيد عن روح اإلسالم وخلق رسول  ،الكالم حتميل للبنت وزر أبيها

   ۅ ۅ ۋ ژيف قوله تعاىل:  املنع من ذلكوقد نص  القرآن عىل  ،ݕاهلل 

 تعاىل قوله[، كام أن مثل هذا السلوك يتناىف مع 164]األنعام:     ژۉ ۉ

  [.4]القلم:  ژ ں ڱ    ڱ ڱ ژ: ݕرسول اهلل  مدحيف 

ج بنات أعداء اهلل كام يف زواجه  ݕاملالحظ أن  رسول اهلل  إن  بل  تزو 

أيب بنت وزواجه من أم حبيبة  ،يهودمن صفي ة بنت حيي بن أخطب كبري ال

فمن باب أوىل أن ال جيتمع رسول اهلل مع  ،سفيان كبري املنافقني يف عرصه

 بنت عدو  اهلل.

يقول:  عز  وجل واهلل ؟فكيف ينهى رسول اهلل عن يشء هو قد صنعه

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱژ

 .   ژھ

ا ما اد   ال  أن   ݕات النبي أن  هذا األمر من خمتص  من  البعضعاه أم 

ج عىل بناته فمدفوع ره  ي تزو  بأن  هذا األمر ال يثبت إال  بدليل صحيح كام قر 

 علامء السري:
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ن منهم ابن امللق 
(1)

فإن الذي ينبغي وال يعدل إىل غريه أن ال ، قال: 

 بدليل صحيحة إال  خصوصي  تثبت 
(2)

. 

ومنهم إمام احلرمني اجلويني
(3)

ذكر اإلختالف يف مسائل ، قال: 

اخلصائص خبط غري مفيد فإنه ال يتعلق به حكم ناجز متس إليه حاجة وإنام 

جيري اخلالف فيا ال نجد بدا من إثبات حكم فيه فإن األقيسة ال جمال هلا 

وما ال نص فيه فتقدير اختيار فيه واألحكام اخلاصة تتبع فيها النصوص 

هجوم عىل الغيب من غري فائدة
(4)

. 

خونوما ينسف هذه الدعوى هو ما ذكره   عثامن بن أن  من  املؤر 

ان  ، فأين هذه وبني رملة بنت شيبة ݕبني رقي ة بنت املصطفى قد مجع عف 

عاة؟  اخلصوصية املد 

 شمس عبد بن ربيعة بن شيبة بنت قال ابن حجر العسقالن: رملة

 من كانت :فقال عمر أبو ذكرها ،كافراا  بدر يوم أبوها تلق   ،العبشمية

عفان بن عثامن مع زوجها هاجرت ،املهاجرات
(5)

. 

                                                           
ن ولد سنة  (1) أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل األنصاري  األندليس املعروف بابن امللق 

هـ من علامء احلديث والفقه له مجلة من املصن فات منها: 804هـ وتويف سنة 723

 (5/57)للمزيد األعالم للزركيل  التذكرة يف علوم احلديث، البدر املنري، وغريه...

 .5غاية السول  (2)

ب بـ )إمام احلرمني( ولد سنة  (3) هـ 419أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني امللق 

 هـ عرف بتضل عه يف علم الكالم وأصول الفقه وصن ف الكتب فيهام.478وتويف سنة 

 (4/160)للمزيد األعالم للزركيل 

 .2/454روضة الطالبني  (4)

 .8/142اإلصابة  (5)
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كان  ݕه إن  ى حت   ،ݕأعدى أعداء النبي وشيبة بن ربيعة كان من 

 بن اهلل عبد فقد روى البخاري يف صحيحه: عن ،يدعو عليه يف كل  صالة

عىل  ،قريش من نفر عىل فدعا ،الكعبة ݕ النبي استقبل قال: ،مسعود

 ،هشام بن جهل وأيب عتبة بن والوليد ربيعة بن وعتبة ربيعة بن شيبة

احار   يوماا  وكان الشمس غريهتم قد رصعى رأيتهم باهلل لقد فأشهد
(1)

. 

ةشكاالاالفهذه  ا  ،ت جتعلنا نشك  يف أصل هذه القص  ونذهب إىل أّن 

تفاصيلها التي أريد منها كذب عىل أقل  التقادير أو  ،موضوعة مكذوبة

ݠالطعن واالنتقاص من أمري املؤمنني 
(2)

. 

 هل هلذه القصة وجود يف كتب الشيعة؟ -2
ة هلا وجود يف كتب الشيعة  قد يتساءل البعض: هل هذه القص 

تها؟  تي ت الاإلشكاالوهل هي مبتالة بنفس اإلمامية؟ وماهي درجة صح 

 ؟البحث السابقذكرناها يف 

ݞأن  الشيخ الصدوق  :اجلواب
(3)

 (علل الرشائع)يف كتابه ذكر  

                                                           
 .5/6ح البخاري صحي (1)

ا عدم جواز اقتان أمري املؤمنني  (2)  ݠنحن ننكر هذا التعليل ملخالفته لروح اإلسالم، أم 

فقد ورد يف بعض رواياتنا املعتربة، وذكرت عل ة  ݝبامرأة أخرى يف حياة الزهراء 

م يف رواية املسور، وهي ما رواه الشيخ أخ  عنبسنده عن أيب بصري  ݞرى غري ما تقد 

 قلت: قال ةحي   ݝ فاطمة دامت ما ݠ عيل عىل النساء اهلل محر  : قال ݠ اهلل عبد أيب

 .حتيض ال طاهرة األّن  : قال كيف؟

 القدر، جليل القمي، بابويه بن موسى بن احلسني بن عيل بن حممدالشيخ الصدوق  (3)

 يف ير مل لالخبار، ناقدا بالرجال، بصريا لألحاديث، حافظا جليال، كان جعفر، أبا يكنى

 كتبه وفهرست ، مصنف ثالثامئة من نحو له علمه وكثرة حفظه يف مثله القميني
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 :قال أمحد بن عيل قال: حدثنا ،مضمون هذه الرواية من قريباا  مضموناا 

 وزياد املقدام أيب عمرو ابن عن حييى بن حممد بن أمحد العباس أبو حدثنا

 عتشي   هل يرمحك اهلل: له فقال ݠ اهلل عبد أبا رجل أتى: قاال اهلل عبد بن

 يضاء به؟ مما ذلك غري أو قنديل أو بمجمرة معها مشىوي   ،بنار اجلنازة

 إن ه: قال ثم ،جالساا  واستوى ،ذلك من ݠ اهلل عبد أيب لون فتغري   :قال

 أما: هلا فقال ،ݕ اهلل رسول بنت فاطمة إىل األشقياء من جاء شقي  

: فقال تقول؟ ا ماحق  : فقالت ؟جهل أيب بنت خطب ا قدعلي   أن   علمت

 وذلك ،نفسها متلك ماال الغرية من فدخلها (.مرات ثالث) أقول ما احق  

 ،جهاداا  الرجال عىل وكتب ،النساء غرية عىل كتب وتعاىل تبارك اهلل أن

 يف املهاجر جعل للمرابط ما األجر من منهن الصابرة للمحتسبة وجعل

 هي حت ى رةمتفك   وبقيت ،ذلك من فاطمة غم   فاشتد  : قال اهلل، سبيل

عاتقها  عىل واحلسني األيمن عاتقها عىل احلسن محلت ،الليل وجاء ،أمست

 حجرة إىل لتحتو   ثم ،اليمنى بيدها اليّسى كلثوم أم بيد وأخذت ،األيّس

ه لذلك فاشتد   ،فاطمة ير فلم ،حجرته فدخل عيل فجاء ،أبيها  وعظم ،غم 

 فخرج ،أبيها منزل من يدعوها أن فاستحى ،هي القصة ما يعلم ومل ،عليه

 واتكى املسجد كثيب من شيئاا  مجع ثم ،اهلل شاء ما فيه يصيل املسجد إىل

 ثم ،املاء من عليها أفا  من احلزن بفاطمة ما ݕ النبي رأى فلام ، عليه

 صىل   وكل ام ،راكع وساجد بني يصيل   يزل فلم ،املسجد ودخل ثوبه لبس

 من أن ه خرج وذلك ،والغم احلزن من بفاطمة ما ذهبي   أن اهلل دعا ركعتني

                                                           
 (237)الفهرست للطويس  .معروف
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اݕ  النبي رآها فلام   ،الصعداء سوتتنف   بتتقل   وهي عندها  ال هينيها أّن 

 ݕ النبي فحمل ،فقامت .بني ة يا قومي هلا: قال ،قرار هلا وليس النوم

 عيل إىل فانتهى ،كلثوم أم بيد وأخذت ،احلسني فاطمة ومحلت ،احلسن

 يا قم وقال: ،فغمزه عيل   رجل عىل رجله ݕ النبي فوضع ،نايم وهو ݠ

 جملسه من وعمر داره من بكر أبا يل ادع   ،ساكن أزعجته فكم ،تراب أبا

 اهلل رسول عند واجتمعوا ،منزهلام فاستخرجهام من عيل فخرج .وطلحة

 وأنا ،من ي بضعة أن فاطمة علمت أما عيل يا :ݕ اهلل رسول فقال ،ݕ

 موتى بعد ومن آذاها ،اهلل آذى فقد آذان من، آذان فقد آذاها فمن ،منها

 بعد موتى، آذاها كمن كان حيايت يف آذاها ومن ،حيايت يف آذاها كمن كان

 عيل: فقال صنعت؟ ما إىل دعاك فام :قال اهلل، رسول يا بىل :عيل فقال: قال

 نفيس، هبا ثت  حد   وال ،يشء بلغها مم ا من ي كان ما انبي   باحلق   والذي بعثك

 وتبسمت ،بذلك ݝ فاطمة ففرحت ،صدقت وصدقت :ݕالنبي  فقال

 ما إىل دعاه ما حلينه لعجب هن  إ :لصاحبه أحدمها فقال ثغرها، رئي حتى

 أصابعه كفشب   ،عيل بيد ݕ النبي أخذ ثم: قال ؟الساعة هذه دعانا

 أم فاطمة ومحلت ،عيلي  احلسنيَ  ومحل ،احلسن ݕ النبي فحمل ،بأصابعه

 ثم ،اهلل واستودعهم ،قطيفة عليهم ووضع ،بيتهم النبي وادخلهم كلثوم

الليل بقية وصىل   ،خرج
(1)

. 

ك هبا ة أمور: وهذه الرواية ال يمكن للطرف اآلخر أن يتمس   لعد 

 أّما من جهة السند:

                                                           
 .1/185علل الرشائع  (1)
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أمحد بن حممد بن حيي :أوَل  
(1)

املذكور هو أمحد بن حييى بن زكريا  

اق ،بقرينة الكنية والراوي عنه ،القطان وهو عيل بن أمحد الدق 
(2)

وهذا  ،

ه أي توثيق. ،الراوي جمهول احلال  مل يرد يف حق 

ا أن يروي عمرو بن أيب املقدام الذي هو من من املستبعد جد   :ثانيا  

 ݤعن القط ان الذي روى عنه الصدوق  ݠأصحاب اإلمام الصادق 

فمن تتب ع روايات الشيخ الصدوق  ،الذي كان يف الغيبة الكربى بواسطتني

 وهذا ما يثبته يروي عنه بخمس أو ست وسائط! عنه يف كتبه جيد أن   ݤ

 .رساالا إهذا احلديث سند أن  يف 

 :أّما من جهة املتن

 ،هو الذي خطب بنت أيب جهل ݠفإن  الرواية ال تدل  عىل أن  علي ا  

د  ؛بل هي نص  يف تربئته ألن  كل فقرات احلديث تدل  عىل أن  األمر جمر 

جها البعض خللق بلبلة يف البيت النبوي.  إشاعة رو 

 :عرب  عىل ناقل هذا اخلرب بقوله ݠالصادق : نجد أن  اإلمام أوَل

منذ  ئمم ا يكشف أن  نقله هلذه احلادثة كان لغر  سي ،«شقي من األشقياء»

البداية، بل يمكن القول أن  احلادثة هي مؤامرة الثارة الفتنة يف البيت 

 النبوي.

عندما أراد معاجلة هذه املسألة التي  ݕمن املالحظ أن  النبي  :ثانيا  

وأرص   ،وخطب يف الن اس ليالا  ،من املفت  أن تكون عائلية صعد املنرب

                                                           
والسيد اخلوئي  8/137يف تنقيح املقال  ݞنص  عىل جهالته الشيخ عبد اهلل املامقان  (1)

 .50كام يف املفيد من معجم رجال احلديث  ݞ

 .1/670يف القاموس  ݞذكر ذلك املحقق التستي  (2)
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حاا  دين ملم   بدورهم يف نرش هذه اإلشاعة. عىل دعوة أشخاص حمد 

عىل املأل لكي يبني   ݠمن عيل   ݕالرسول األعظم : استفّس  اثالثا

 والذي بعثك»بقوله:  ݠفأجاب األمري  ،موقفه احلقيقي من اإلشاعة

ثت وال يشء، بلغها مما مني كان ما انبي   باحلق د براءة مم ا يؤك   ،«نفيس هبا حد 

 .من كل  ما حصل ݠأمري املؤمنني 

ة احلديث تبني  أن  الزهراء  ارابعا ماتت غاضبة عىل أيب بكر  ݝ: تتم 

هلذه احلادثة من  ݠ سبب ذكر اإلمام الصادق وهو ما يفّس   ،وعمر

ته الزهراء ثبات إوهو  ،البداية  ،ماتت غاضبة عىل من ذكرناهم ݝأن  جد 

 أيب املقدام كان من البتية.بن اولعل  هذا بسبب أن  والد 

د أن  هذا احلديث ال خيدم من حياول إلزام كل  هذه األمور  تؤك 

ها. ݝبل يثبت غضبها  ،الشيعة به  عىل من غصبها حق 

عن اإلمام آخر   قد روى حديثاا  ݤأن  الشيخ الصدوق  علاما 

وهو ما أخرجه يف أماليه:  ،فيه تكذيب رصيح هلذه القضي ة ݠالصادق 

 يا: له قلت وقد ،ݜ حممد بن جعفر الصادق قال: علقمة، قال عن بسنده

 يا: فقال ،شهادته تقبل ال ومن شهادته تقبل أخربن من اهلل، رسول بنا

: له فقلت: قال ،شهادته سالم جازتاإل فطرة عىل كان من كل علقمة،

 املقتفني تقبل شهادة مل لو علقمة، يا: فقال للذنوب؟ املقتف شهادة تقبل

 ؛عليهم اهلل واألوصياء صلوات األنبياء شهادات إال قبلت ملا للذنوب

 أو ،ذنباا  يرتكب بعينك تره مل فمن اخللق، سائر دون املعصومون ألّنم هم

 وشهادته والست، العدالة أهل من فهو شاهدان، عليه بذلك يشهد مل

 والية عن خارج فهو فيه بام اغتابه ومن ،نفسه مذنباا  يف كان وإن مقبولة،
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 عن ، أبيه عن ، أيب حدثني ولقد ،الشيطان والية يف داخل وجل عز   اهلل

 اهلل جيمع مل فيه، بام مؤمناا  اغتاب من: قال ݕ اهلل رسول أن  ݜ:  آبائه

 العصمة انقطعت فقد فيه، ليس بام مؤمناا  اغتاب ومن ،أبداا  اجلنة يف بينهام

 فقلت: علقمة قال ،وبئس املصري فيها خالداا  النار يف املغتاب وكان بينهام،

 وقد األمور، إىل عظائم ينسبوننا الناس إن   اهلل، رسول بنا ياݠ:  للصادق

 ملك،ي   الناس ال رضا إن علقمة، ياݠ:  فقال ،صدورنا بذلك ضاقت

ورسله  اهلل أنبياء منه يسلم مل مما تسلمون فكيف ضبط،ت   ال وألسنتهم

 ؟... بالزنا هم   أنه إىل ݠ يوسف ينسبوا أمل ؟ݜ وحججه

 ينسبوا أمل ذلك، من أكثر ݜ األوصياء يف قالوا وما ...قال: إىل أن 

 الفتنة يؤثر كان وأنه وامللك، الدنيا يطلب كان أن ه إىل ݠ سيد األوصياء

 خري فيه كان لو وأنه ها،حل   بغري املسلمني دماء يسفك وأن ه عىل السكون،

 جيتزوّ  أن أراد ݠ أّنه إىل ينسبوه أمل عنقه؟ برضب بن الوليد خالد أمر ما

 إىل املنرب عىل شكاه ݕ اهلل رسول وأن ،ݝ عىل فاطمة جهل أيب ابنة

 إن أال ،اهلل نبي ابنة عىل اهلل عدو ابنة جيتزوّ  أن يريد اعلي   إنّ  :فقال املسلمني،

 ومن ن،رس   فقد هارس   ومن آذان، فقد فمن آذاها مني، بضعة فاطمة

غاظني؟ فقد غاظها
(1)

. 

 هبا: شبهات أخرى ُيتمّسك -3
ك ببعض حاول  األخرى املوجودة يف كتب  الرواياتالبعض التمس 

ى من أن  أمري املؤمنني ثبات ما ي  الشيعة إل السيدة غضب أ ݠدع 

 .ݝالزهراء

                                                           
 .164أمايل الصدوق:  (1)
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 يف علل الرشائع ݤالشيخ الصدوق  ارواهالتي  التاليةالرواية وهي 

 بن عرفة احلسن حدثنا: قال ،اهلل عبد بن سعد حدثنا: قال ݥ هأبي عن

 :قال ،إرسائيل بن حممد حدثنا: قال ،وكيع حدثنا: قال ،(رأى من بّس  )

 أيب بن وجعفر أنا كنت: قال ،عليه اهلل رمحة ذر أيب عن صالح أبو حدثنا

 آالف أربعة قيمتها جارية جلعفر فأهديت ،احلبشة بالد إىل طالب مهاجرين

 منزل يف ݠ عيل فجعلها ،ختدمه ݠ لعيل أهداها قدمنا املدينة فلام ،درهم

 حجر يف ݠ عيل رأس إىل فنظرت يوماا  ݝفاطمة  فدخلت ،فاطمة

 فعلت ما ،حممد بنت يا واهلل ال فقال: ؟احلسن فعلتها أبا يا فقالت: ،اجلارية

 اهلل رسول أيب منزل إىل يف املصري يل تأذن قالت: تريدين؟ الذي فام ،شيئاا 

 ،بربقعها وتربقعت ،بجلباهبا فتجلببت .لك أذنت قد هلا: فقال .ݕ

ك ئيقر اهلل إن   حممد يا فقال: ،ݠ جربئيل فهبط ،ݕ النبي وأرادت

 تقبل فال ،اعلي   تشكو إليك أقبلت قد فاطمة هذه إن   :لك ويقول ،السالم

 تشكني : جئتݕ اهلل رسول هلا فقال ،فاطمة فدخلت .عيل شيئاا  يف منها

 أنفي رغم :له فقويل ،إليه ارجعي هلا: فقال .ورب  الكعبة إي قالت: ؟علي ا

 لرضاك أنفي رغم احلسن أبا يا له: فقالت ،ݠ عيل إىل فرجعت .لرضاك

 اهلل رسول وحبيبي خلييل شكوتيني إىل :ݠ عيل هلا فقال ،(ثالثاا  تقوهلا)

 ةحر   اجلارية ن  أ فاطمة اهلل يا أشهد ،ݕ اهلل رسول من واسوأتاه ؟ݕ

 فقراء عىل عطائي صدقة من فضلت التي درهم األربعامئة ن  أو ،اهلل لوجه

 يا جربئيل فقال: فهبط ،ݕ النبي وأراد ،وانتعل تلبس ثم .املدينة أهل

بعتقك  اجلنة أعطيتك قد :لعيل قل لك ويقول ،السالم كئيقر اهلل إن   حممد

 دخلأف ،هبا قتتصد   التي درهم باألربعامئة والنار ،فاطمة رضا يف اجلارية
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 قال فعندها .بعفوي شئت من النار من وأخرج ،برمحتي من شئت اجلنة

والنار اجلنة بني قسيم اهلل أنا :ݠ عيل
(1)

. 

 ويرد عىل هذه الرواية أمور:

ةن  أ :أوَل   إذ أن   ،وليس من رواياتنا ،هذه الرواية من روايات العام 

ثي  فقد ذكر النجايش يف ترمجة  ،أهل السنة واجلامعةاحلسن بن عرفة من حمد 

 األشعري خلف أيب اهلل بن عبد بن سعد األشعري راوي هذا اخلرب: سعد

 من سمع كان ،ووجهها وفقيهها الطائفة هذه شيخ القاسم، أبو القمي

 وجوههم لقي من احلديث، طلب يف وسافر ،كثريا   شيئا   العامة حديث

..عرفة بن احلسن
 (2)

. 

ةكل  رواة ولذلك جتد أن   وكيع وحممد بن  ، وهم:اخلرب من العام 

 .ما ذكرناه سابقاا يؤكد ، وهذا رسائيل وأبو صالحإ

اوي  :ثانيا   عن أيب ذر الغفاري املعرب  عنه يف اخلرب بأيب صالح هو الر 

ن( أن ه مل يسمع من أيب عىل وقد نص  علامء اجلرح والتعديل  ،)ذكوان السام 

 .لبت ةمل يلتق به ا بل ،ذر

أيب حاتمقال ابن 
(3)

أبو صالح ذكوان  :قال أبو زرعةيف املراسيل:  

أبو صالح  :وقال ،وذكوان عن عمر مرسل ،ديق مرسلعن أيب بكر الص

                                                           
 .1/163علل الرشائع  (1)

 .177الفهرست  (2)

هـ وتويف 240عبد الرمحن بن حممد بن ادريس املعروف بابن أيب حاتم الرازي ولد سنة  (3)

اد احلديث عند أهل السنة واجلامعة )للمزيد 324سنة  سري أعالم هـ من كبار حفاظ ونق 

 (13/246النبالء 
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السامن مل يلق أبا ذر
 (1)

. 

عالئيالوقال 
(2)

ذكوان أبو صالح السامن يف جامع التحصيل:  

وهو عن أيب بكر وعن عمر وعن  ،مل يلق أبا ذر :قال أبو زرعة ،معروف

عيل ريض اهلل عنهم مرسل
(3)

. 

واملرسل من قسم  ،وليست مسندة ،ذن مرسلةإفهذه الرواية 

ة ،الضعيف ر ذلك يف علم احلديث. ،ال تقوم به حج   كام تقر 

هاجر مع جعفر بن أيب طالب قد  ݤذكر اخلرب أن  أبا ذر  :ثالثا  

ري ،للحبشة بل  ،وهذا األمر مل ينقله أحد من رواة احلديث والتاريخ والس 

ة وآمن بالنبي  ،الثابت الذي ال خالف فيه أن  أبا ذر جاء من أرضه إىل مك 

يف  ݕوحلق بالنبي  ،ودعاهم لإلسالم ،ثم  رجع إىل قومه ،هناك ݕ

رة.  املدينة املنو 

قال ابن عبد الرب  
(4)

 ،اإلسالم قديم الصحابة كبار من يف ترمجته: كان 

 هبا فأقام ،قومه بالد إىل انرصف ثم ،خامساا  فكان أربعة، بعد أسلم: يقال

 من ي روى حسن خرب إسالمه يف وله املدينة، ݕ النبي   عىل قدم حتى

                                                           
 .3/190هتذيب التهذيب  (1)

هـ وتويف سنة 694صالح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي ولد سنة  (2)

ث وفقيه وأصويل. )للمزيد األعالم للزركيل  761  (2/321هـ مفّس وحمد 

 .1/174جامع التحصيل  (3)

هـ 368األندليس الشهري بابن عبد الرب ولد سنة أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري  (4)

ث ومؤرخ وفقيه عىل مذهب مالك بن أنس. )للمزيد سري 463وتويف سنة  هـ حمد 

 (18/153أعالم النبالء 
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عنه الصامت بن اهلل عبد حديث ومن عباس، ابن حديث
(1)

. 

ة هي حبكة من املخالفني لتمييع من الواضح أن   :رابعا   هذه القص 

 خفاءها ومنعإكام حاولوا  ،يف أن ه قسيم الن ار واجلن ة ݠمنقبة أمري املؤمنني 

ثني من ت  .داوهلااملحد 

كام  ،وضغطوا عليه ،األعمش من التحديث هبذا اخلربفقد منعوا 

 رأيت األعمش ما :، قاليونس بن العقييل بسنده عن عيسى روى ذلك

ة إال خضع ثنا فإنه ،واحدة مر   ،النار( قسيم أنا :عيل   )قال :احلديث هبذا حد 

ث فقالوا: ،إليه واؤفجا ،السنة أهل ذلك فبلغ ي بأحاديث أحتد   هبا تقو 

 يشء فكل فقالوا: ،به ثتفحد   سمعته فقال: ؟والشيعة الروافض والزيدية

اليوم ذلك خضع فرأيته قال: ث به؟حتد   سمعته
(2)

. 

حف التي د  إبل وصل هبم األمر إىل  ن فيها هذا تالف كل  الص  و 

ل هذه احلادثة املهمة وقد روى ،احلديث م بن أيب جاء سال   :، فقالاخلال 

مطيع إىل أيب عوانة، فقال: هات هذه البدع التي قد جئتنا هبا من الكوفة، 

ما كان  :قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه، فألقاها يف التنور، فسألت خالداا 

فيها؟ قال: حديث األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان، قال: قال 

استقيموا لقريش، وأشباهه، قلت خلالد: وأيش؟ قال:  رسول اهلل ݕ:

ثكم به أبو عوانة، عن ، قلت خلالد: حد  النارحديث عيل: أنا قسيم 

األعمش؟ قال: نعم
(3)

.  

                                                           
 .4/1653ستيعاب اإل (1)

 .3/416الضعفاء  (2)

 .520السنة للخالل  (3)



  ݠفاطمة الزهراء   ........................................................................  74

 حماولة أخرى لتضييع وما هذا احلديث الذي نحن بصدد بحثه إال  

 .ݠاملقام العظيم ألمري املؤمنني  اهذ

 أبو حدثنا:  قال القطان احلسن بن أمحد : حدثناݤالصدوق  وروى

: قال العبدي حسان بن احلسني حدثنا: قال عيل السكري بن احلسن سعيد

 هريرة أيب عن أبيه عن اهلل عبد بن عن حييى مسلم بن العزيز عبد حدثنا

 حتى ،معه وقمنا ،كئيب بوجه ثم قام ،الفجر ݕ اهلل رسول بنا صىل: قال

 الباب يدي بني ا نائاما علي   فأبرص ،عليها اهلل صلوات فاطمة منزل إىل صار

الدقعاء عىل
(1)

ظهره  عن التاب يمسح فجعل ،ݕ النبي فجلس ،

 ،فاطمة منزل ودخال ،بيده أخذ ثم .تراب أبا يا وأمي أيب فداك قم: ويقول

 بوجه ݕ اهلل رسول علينا خرج ثم ،عالياا  ضحكاا  سمعنا ثم ،هنيةفمكثنا 

: فقال بخالفه؟ وخرجت ،كئيب بوجه دخلت اهلل فقلنا: يا رسول ،مرشق

 أهل وإىل إيل   األر  أهل أحب اثنني بني أصلحت أفرح وقد ال كيف

 السامء
(2)

. 

 احلسن حدثنا: قال القطان احلسن بن أمحد حدثناويف نفس املصدر: 

 عبيد حدثنا: قال عمران بن عثامن حدثنا قال السكري احلسني بن عيل بن

 عيل بني كان: قال ثابت أيب بن حبيب عن العزيز عبد عن موسى بن اهلل

 ضطجعاف مثال له لقىأو ،ݕ اهلل رسول فدخل ،كالم ݟ وفاطمة

 ݠ عيل وجاء ،جانب من فاضطجعت ݝ فاطمة فجاءت ،عليه

 وأخذ ،تهرس   عىل فوضعها يده ݕ اهلل رسول فأخذ ،جانب من ضطجعاف

                                                           
 الدقعاء: التاب. (1)

 .1/155علل الرشائع  (2)



 75 ............................................. ؟ݠمن أمري املؤمنني  ݝهل غضبت الزهراء 

 
 

 فقيل ،خرج ثم ،بينهام أصلح ىحت   يزل فلم ،تهرس   عىل فوضعها فاطمة يد

 يف البرشى نرى ونحن وخرجت ،حال عىل وأنت دخلت اهلل رسول يا :له

 وجه عىل من أحب اثنني بني أصلحت وقد يمنعني ما: قال وجهك؟

 .إيل   األر 

النظر عن ظلمة أسانيدها وجهالة أغلبية غام  إفاجلواب عليها بعد 

تها  ݤفإن  الشيخ الصدوق  ،رواهتا د بروايتها قد طعن يف صح  الذي تفر 

 ألن   ،العلة هذه يف بمعتقد يل هو وال ،عندي بمعتمد اخلرب هذا بقوله: ليس

 إىل ݕ اهلل رسول حيتاج كالم بينهام ليقع كان ما ݝ وفاطمةݠ  اعلي  

 ،العاملني نساء سيدة وهي ،نيالوصي   سي د ݠ ألن ه ؛بينهام االصالح

اخللق حسن يف ݕ اهلل بنبي مقتديان
(1)

. 

وقد نزع صاحب كتاب )أحاديث حيتج  هبا الشيعة(
 (2)

ثوب احلياء  

قد  ݝثبات أن  الزهراء إن كان قد لبسه يف حياته عندما نقل هذا النص  إل

ه احلسن بن عيل دخل عىل جد   أن   ...قال:  ،ݠغضبت من أمري املؤمنني 

 ،ا النبي عليه الصالة والسالم رس  فأرس  إىل ،وهو يتعثر بذيله رسول اهلل ݕ

ثم قام النبي عليه الصالة والسالم حتى أتى منزل  ، لونهفرأيته وقد تغري  

ا إليه هاهز   ثم ،بيده ݖ النبي فأخذ ،عيل جاء ثم …فاطمة   ،خفيفاا  هز 

 ،املالئكة تغضب لغضبها فإن   ،فاطمة وغضب إياك احلسن أبا يا: قال ثم

أليب  142جممع النورين ص ،43/42)بحار األنوار «وترىض لرضاها

                                                           
 .1/156علل الرشائع  (1)

وا ملناقشة الشيعة والرد  عىل إشكاالهتم (2)  عبد الرمحن الدمشقية من املشاغبني الذين تصد 

 يف الفضائيات ويف املواقع اإللكتونية.
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(3/114 احلسن املرندي، مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب
 (1)

. 

كل ها تنقل عن  اجتد أّن   ،ملصادر التي ذكرها الرجلا تبحث يفوعندما 

ح أن ه ينقل عن كتاب  ،بن شهرآشوبكتاب املناقب ال وهو بنفسه قد رص 

واألدهى واألمر أن  راوي اخلرب هو  ،العقد الفريد البن عبد ربه األندليس

 بن اهلل عبد عن :العقد يف األندليس ربه عبد ابن ، قالمعاوية بن أيب سفيان

 هجد   عىل عيل بن احلسن دخل: قال سفيان بن أيب معاوية عن خرب يف الزبري

...بذيله يتعثر وهو ݕ
(2)

. 

ݤآشوب بل إن  ابن شهر
(3)

بو ،نفسه مل يقبل اخلرب  ه علي لذلك عق 

حيتاجا  أن عن هانمنز   ألّنام ؛عتمدم غري : هذاݤبقول الشيخ الصدوق 

ݕ اهلل رسول بينهام صلحي   أن
(4)

. 

من أمري املؤمنني  ݝعىل غضب الزهراء  ةمن األدل  ذكروه وكل  ما 

ا  ،هو كام رأيت ݠ أو  ،ال قيمة هلا عندناالتي  العامةروايات من  إم 

 مل عىل غري وجهه.فح   ،قد اقتطع من سياقهكالم احتجوا ب

ك به هو خطبتها عند رجوعها  ،نعم من  ݝأصح  ما يمكن التمس 

 اشتملت طالب، أيب بنا حيث قالت: يا ،ݠاملسجد ولقائها باألمري 

                                                           
 .952أحاديث حيتج هبا الشيعة  (1)

 . 3/114مناقب آل أيب طالب  (2)

هـ 488ولد سنة  ݥرشيد الدين أبو جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب املازندران  (3)

األقدمني، له جمموعة من املصنفات من  هـ من فقهاء ومؤرخي اإلمامية 588وتويف سنة

 أشهرها )معامل العلامء( وكتاب )مناقب آل أيب طالب(.

 . 3/114مناقب آل أيب طالب  (4)
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اجلنني شملة
(1)

الظنني حجرة ، وقعدت
(2)

األجدل قادمة نقضت ،
(3)

، 

األعزل فخانك ريش
(4)

 وبليغة أيب نحيلة نابتز   قد قحافة ابن أيب هذا ،

وألد   ظالمتي، يف أجد   لقد واهلل ابني،
(5)

قيلة منعتني حتى يف خصامي، 
(6)

 

 وال مانع فال دون طرفها، اجلامعة توغض   وصلها، واملهاجرة نرصها،

 قبل يل مت   خيار وال فليتني راغمة، وعدت كاظمة، واهلل خرجت دافع،

 وياله يف ،عادياا  ومنك ،حامياا  اهلل فيك عذيري مني تي، قبل وتوفيت ذل تي،

 وعدواي ريب، إىل شكواي العضد، ووهن ،املعتمد مات وياله شارق، كل

  .قوة أشد أنت اللهم إىل أيب،

 لشانئك، الويل بل لك، ويل ال: بقوله ݠ املؤمنني أمري فأجاهبا

 ديني، يف ونيت ما فواهلل النبوة، وبقية ،الصفوة بنت يا من غربك، ّننهي

 ولعيلتك مضمون، فرزقك البلغة ترزئني كنت فإن مقدوري، أخطأت وال

 اهلل حسبي: فقالت .فاحتسبي عنك، طعق   مما خري لك أعد   وما مأمون،

                                                           
؛ اجلنني(، واالشتامل هو لف  الثوب عىل اجلسد وردت يف بعض النسخ )مشيمة (1)

ه؛ واملعنى هنا أن ك غي بت كام يغي ب اجلنني يف  واملشيمة هي ما يغطي اجلنني يف رحم أم 

ه.  رحم أم 

احلجرة بالضم حظرية اإلبل، والظنني املتهم، أي أن ك أصبحت يف مقام االهتام واحلال  (2)

 ، وقد رويت )حجزة الظنني( واحلجزة بالزاء معقد اإلزار. أن  أعداءك هم أهل التهمة

ن  (3) قادمة األجدل: األجدل هو الصقر والقادمة هي الريش التي تكون يف جناحه ويتمك 

يف مواجهة األعداء وأن ه ال  ݠ، وهذا التعبري وحدة حال أمري املؤمنني  به من الطريان

 نارص له وال معني

 الطائر الذي ال يقدر عىل الطريان. ريش األعزل: األعزل هو (4)

 خصم لدود وعدو لدود أي شديد اخلصومة واملعاداة.(5)

 يقال لألنصار بنو َقيلة. (6)
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الوكيل ونعم
(1)

. 

 ؛ݠعىل أمري املؤمنني  ݝوهذا النص  ال يدل  عىل غضب الزهراء 

إذ أن  العتاب قد يكون ألغرا   ،وبني الغضبألن ه ال مالزمة بني العتاب 

ها،أخرى كالتعريض بالغري أو  ، والتدليل عىل غضبها ممن غصبها حق 

 لتقرير حقيقة ما.

كانت بصدد بيان الفرق  ݝومن يقرأ هذه اخلطبة يعلم أن  الزهراء 

وبني موقف األنصار الذين خذلوها ومل  ݠبني موقف أمري املؤمنني 

ها نحلتها وممينرصوها   .بالغ يف عداوهتان ابتز 

ݞوقد أجاب العالمة املجليس 
(2)

 هذه ن  عىل هذا اإلشكال بقوله: إ 

 فعله، ملا منكرة واقعا تكن ومل املصالح، لبعض ݝ منها صدرت الكلامت

 وشناعة أعامهلم قبح للناس يتبني أن غرضها كان اموإن   راضية، كانت بل

 يف يقع ما كثريا هذا ومثل؛ به أتوا بام لرضاه ليس ݠ سكوته وأن   أفعاهلم،

 بعض أمر يف خواصه بعض يعاتب ملكا أن   كام واملحاورات، العادات

 امم   هوأن   جرمهم، عظم هلم ليظهر جنايتهم، من برباءته علمه مع الرعايا،

 موسى فعله ما ذلك ونظري، املعاتبة منه بامللك الناس أخص به استوجب

 برأس وأخذه األلواح، إلقائه من، أسفا غضبان قومه إىل رجع امل   ،ݠ

 يعرف أن بذلك أراد بل هارون، عىل نكاراإل غرضه يكن ومل إليه جيره أخيه

                                                           
 .1/145اإلحتجاج  ،681أمايل الطويس  (1)

من كبار علامء مدرسة أهل  ݞالعالمة حممد باقر بن حممد تقي األصفهان املجليس  (2)

هـ بعد أن قىض عمره يف خدمة الدين واملذهب وترك تراثا  1111تويف سنة  ݜالبيت 

 ضخام من املؤلفات عىل رأسها موسوعة بحار األنوار.
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 أن   عىل محله اوأم  ؛ فيه الكالم مر   كام جرمهم، ةوشد   جنايتهم، عظم القوم

 ،ݠ ارتكبه ما بحقية علمها مع ،ذلك عىل محلتها واألسف الغضب ةشد  

 عن عجزت التي وجاللتها عصمتها وينايف الفساد، دفع يف ينفع فال

العباد أحالم ارتكاهبا
(1)

. 

 والتأنيب ومالل   : هذابجواب مماثل ݞالسيد حمسن األمني  وأجاب

 ،مقامهام وعلو   وعصمتها عصمته ال ينايفݠ  املؤمنني ألمري الزهراء من

 فعل كام ،الغيظ ةشد   من حلقها ملا ظهارإو ،املنكر نكارإ يف مبالغة ال  إ هو فام

 برأس وأخذ ،األلواح وألقى ،أسفاا  غضبان قومه إىل رجع ملا ݠ موسى

إليه هجير   الرسالة يف أخيه ورشيكه
(2)

. 

ينص  فيها عىل  ݠقد وردت روايات رصحية عىل لسان األمري بل 

 طيلة حياهتا: ݝغضابه للزهراء إعدم 

التي رود فيها و، العالمة املجليس يف البحار الرواية التي نقلها :منها

 قبضها حتى ،أمر عىل أكرهتها وال أغضبتها، ما فواهللݠ:  عيل : قاللهقو

 إليها أنظر كنت ولقد ،أمراا  يل عصت وال أغضبتني، وال وجل، اهلل عز  

واألحزان عني اهلموم فتنكشف
(3)

. 

ك به يف كتب الشيعة تمس  ملا يمكن أن ي  من هنا نعلم أنه ال وجود 

وما ذكره  ،ݝغضبت من أمري املؤمنني قد  ݝالزهراء  ثبات أن  إل

 ماء.ن الظمآبقيعة حيسبه  بعضهم ليس إال  رساباا 

                                                           
 .29/325بحار األنوار  (1)

 .1/318أعيان الشيعة  (2)

 .43/134بحار األنوار  (3)





 

 من الشيخني ݝثبات غضب الزهراء إ
 
 

من احلقائق التارخيية التي ال يمكن التشكيك فيها هو وقوع خالف 

وقد أد ى هذا  ،التي كانت قائمة يف عرصهاوبني احلكومة  ݝبني الزهراء 

عىل من توىل السلطة يف ذلك  ݕاخلالف إىل سخط بضعة املصطفى 

 عليهم. واجدةا انتقاهلا للرفيق األعىل إىل حني  ،الوقت

 :ݝ مصادر  غضب الزهراء  -1
من التعر   هلذه  أو مصدر تارخيي   كتاب حديثي   وال يكاد خيل

يف هذا الباب سنذكر بعض املصادر عىل سبيل املثال ال و ،ة التارخييةاملسل م

وا هبا عام  حصل:مع مراعاة  ،احلرص  اختالف األلفاظ التي عرب 

 عائشة أن   الزبري بن بسنده عن عروةروى البخاري يف صحيحه فقد 

 بكر أبا سألت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ابنة ݝ فاطمة أن   أخربته أم املؤمنني

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ترك امم مرياثها هلا أن يقسم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وفاة بعد الصديق

ث ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   بكر: هلا أبو فقال ،عليه اهلل أفاء مم ا  تركنا ما نور 

 تزل فلم ،بكر أبا فهجرت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمةفغضبت  صدقة؛

قالت:  ،أشهر ستة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد وعاشت ،توّفيت مهاجرته حتى

 وفدك من خيرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ترك مما نصيبها بكر أبا تسأل فاطمة وكانت

 كان شيئاا  تاركاا  لست :وقال ،ذلك عليها بكر أبو فأبى ،باملدينة وصدقته

 أمره من تركت شيئاا  نإ ىأخش فإن   ،به عملت إال   به يعمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
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ا ،أزيغ أن ا خيرب ،وعباس عيل إىل عمر فدفعها باملدينة صدقته فأم   فأم 

 التي كانتا حلقوقه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صدقة مها وقال: ،عمر فأمسكهام وفدك

اليوم ذلك إىل عىل فهام قال: ،األمر ويل من إىل وأمرمها ،ونوائبه تعروه
(1)

. 

 فاطمة أن   :عائشة عن عروة : عن، قالالبخاري بلفظ آخرورواه 

 امم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من مرياثها تسأله بكر أيب إىل أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنت ݝ

 إن   :بكر أبو فقال ،خيرب مخس من بقي وما وفدك باملدينة عليه اهلل أفاء

 هذا يف حممد آل يأكل إنام ،صدقة تركنا ما ثنور   ال :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 كان التي حاهلا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صدقة من شيئاا  أغري   ال واهلل وإن   ،املال

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول به عمل بام فيها وألعملن   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد يف عليها

 يف بكر أيب عىل فاطمة فوجدت ،شيئاا  منها فاطمة إىل يدفع أن بكر أبو فأبى

 ستة ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد وعاشت ،يتتوفّ  حتى مهتكلّ  فلم ،فهجرته ،ذلك

 وصىل   ،بكر أبا هبا يؤذن ومل ،ليالا  عيل زوجها دفنها يتتوف   فلام   ،أشهر

عليها
(2)

. 

فاطمة جاءت أبا بكر  عن أيب هريرة : أن  بسنده  التمذيوروى 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصفقاال: سمعنا رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعمر تسأل مرياثها من رسول اهلل 

تكلمهام وَلفامتت  .ا  أبدواهلل َل أكلمكام  :قالت ،ثور  أ ال إن  
(3)

. 

وقد أخرج هذه احلادثة مسلم يف صحيحه
(4)

وأمحد يف مسنده ،
(5)

، 

                                                           
 .4/42صحيح البخاري  (1)

 .5/82صحيح البخاري  (2)

 .4/157سنن التمذي  (3)

 .5/154صحيح مسلم  (4)

 .1/6مسند أمحد بن حنبل  (5)
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وابن حب ان يف صحيحه
(1)

ثني واملؤر   ، مثل ابن أيب  ،خنيوغريهم من املحد 

 أبيه عن حممد، بن هشام قال: وروى ،احلديد املعتزيل الذي نقله بلفظ آخر

 أعطان ݕ اهلل رسول أن يل تشهد أيمنأم   إن  : بكر أليب فاطمة قالت: قال

 رسول من إيل   أحب   خلقاا  اهلل خلق ما واهللاهلل  رسول ابنه يا: هلا فقال فدك،

 أبوك، مات يوم األر  عىل وقعت السامء ولوددت أن   أبيك، ݕ اهلل

 األمحر أعطي أتران أن تفتقري، من إيل   أحب   عائشة تفتقر ألن واهلل

 مل املال هذا إن   ،ݕ اهلل رسول بنت وأنت كحق   وأظلمك هحق   واألبيض

 الرجال، به النبي حيمل املسلمني من أموال ماالا  كان وإن ام ،ݕ للنبي يكن

: قالت ،يليه كان كام وليته ݕ اهلل رسول تويف فلام اهلل، سبيل يف وينفقه

 اهلل ألدعونَّ  واهلل: قالت ،أبداا  هجرتك ال واهلل: قال !أبدا   كلمتك َل واهلل

 يصَل أوصت أَّل  الوفاة حرضهتا فلام .لك اهلل ألدعون   واهلل:  قال ،عليك

 وفاهتا بني وكان املطلب، عبد بن عباس عليها وصىل   ،ليالا  فنتفد   ،عليها

ليلة وسبعون اثنتان ووفاة أبيها
(2)

. 

 دعوى اإلدراج: -2
املعارصينحاول بعض 

(3)
وهي وفاة  ،التمل ص من هذه القضية 

عاء باد   ،أيب بكر بسبب النزاع الذي حصل بينهامغاضبة عىل  ݝالزهراء 

جرَ د  م   - ص  عىل الغضبالذي فيه ن   -أن  هذا املقطع 
(4)

من كالم ابن  
                                                           

 .11/153صحيح ابن حب ان  (1)

 .16/214رشح ّنج البالغة  (2)

 عثامن اخلميس (3)

م أن ه من أصل اإلدراج: أن  (4) اوي كالماا من عنده، ويصله باحلديث، في توه  يذكر الر 

 .احلديث، واحلال أن ه زيادة من الراوي
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ألنه  ؛فال قيمة ملا قاله ،وبام أن  هذا الرجل مل يدرك احلادثة ،شهاب الزهري

يف حكم املنقطع!
  

الذي يظهر  ،وجدت عىل أيب بكر ݝقال: وكذا القول بأن  فاطمة 

وليس من أصل الرواية ،دراجهإأن ه من زيادات الزهري و
(1)

. 

 ا:واجلواب عىل هذ

ألن  اإلدراج يعني  ؛لدليلإىل ااملشكل دعوى تفتقر ن  ما ذكره أ :أوَل  

 ،بل هي من كالم الراوي ،إثبات أن  هذه الفقرة ليست من أصل احلديث

د الدعوى مثل  فإن  وإال   ،بل حيتاج إىل دليل عليه ،ومثل هذا ال يكون بمجر 

 النبوية!عى يف كل  األحاديث د  هذا يمكن أن ي  

ألن ه يف وسط  ؛وقوع مثل هذا النوع من اإلدراج نادرن  أ:  اثانيا

له أو آخره يف لو كان ما بخالف ،احلديث يف  يدرج شيئاا  ربامفالراوي  ،أو 

م أن ه من احلديث ،مبهماخلرب لبيان غامض أو تفسري  ومثل هذا  ،فيتوه 

ا يف الوسط فهو نادر جد   ،يكون عادة يف آخر احلديث  ا.أم 

رج املتنويف ذلك يقول السيوطي:  د  ا م  ون يف آخر فتارة يك ،فأم 

لهوتارة يف  ،احلديث كام ذكره يب طكام ذكره اخل ،وتارة يف وسطه ،أو 

له أكثر من وسطه ،والغالب وقوع اإلدراج آخر اخلربوغريه؛   ؛ووقوعه أوَّ

اوي يقول كالماا   ،فيأيت به بال فصل ،ستدل عليه باحلديثيريد أن ي ألن  الر 

م أن الكل حديث في توه 
(2)

. 

د دليل هنا ا يناسب قوي   بل نحتاج دليالا  ،وعليه فنحن ال نفتقر إىل جمر 

                                                           
 .302حقبة من التاريخ:  (1)

اوي  (2)  .1/207تدريب الر 
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 .عاهاالتي اد  حجم هذه الدعوى 

اشتك مجلة من الرواة يف نقل هذه الفقرة عن ابن شهاب  :ثالثا  

 الزهري يف أكثر من جامع من اجلوامع احلديثية:

 عبد قال: حدثنا ،كام يف صحيح البخاري (صالح)فقد رواها عنه 

 :قال شهاب ابن عن صالح عن سعد إبراهيم ابن حدثنا اهلل عبد بن العزيز

 ابنة ݝ فاطمة أن   أخربتهأم املؤمنني  عائشة أن   الزبري بن عروة أخربن

 هلا أن يقسم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وفاة بعد الصديق بكر أبا سألت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 رسول إن   بكر هلا: أبو فقال ،عليه اهلل أفاء مما ݕ اهلل رسول ترك امم مرياثها

 اهلل رسول بنت فغضبت فاطمة ،صدقة تركنا ما نورث ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

...تتوفي مهاجرته حتى تزل فلم بكر أبا فهجرت ،ملسو هيلع هللا ىلص
 (1)

 

 قال: حدثنا ،يف صحيح البخاريكام  بن خالد( عقيل)ورواه عنه 

 عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن عن عقيل الليث حدثنا بكري بن حييى

 رسول من مرياثها تسأله بكر أيب إىل أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنت ݝ فاطمة أن  

 أبو فقال ،خيرب مخس من بقي وما وفدك باملدينة عليه اهلل أفاء مما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ث ال قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول إن   بكر:  يف حممد آل يأكل إن ام ،صدقة تركنا ما نور 

التي  حاهلا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صدقة من شيئاا  أغري   ال واهلل وإن   ،املال هذا

اهلل  رسول به عمل بام فيها وألعملن   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد يف عليها كان

 أيب فاطمة عىل فوجدت ،شيئاا  منها فاطمة إىل يدفع أن بكر أبو فأبى ،ملسو هيلع هللا ىلص

يتتوفّ  حتى مهتكلّ  فلم ،فهجرته ذلك يف بكر
(2)

. 

                                                           
 .4/42صحيح البخاري  (1)

 .5/82صحيح البخاري  (2)
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 قال: عن ،كام يف صحيح ابن حب ان بن أيب محزة( شعيب)ورواه عنه 

 أن   ،أخربته عائشة الزبري أن   بن عروة حدثني قال: ،الزهري عن شعيب

 اهلل رسول من مرياثها تسأله بكر إىل أيب أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمة

 صدقة تطلب حينئذ عليها اهلل رضوان وفاطمة ،رسوله عىل اهلل أفاء فيام ملسو هيلع هللا ىلص

 عائشة: قالت ،خيرب مخس من بقي وما وفدك التي باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 يأكل إنام   ،صدقة تركناه نورث ما ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   بكر: أبو فقال

 أغري   ال واهلل وإن   ،املأكل عىل أن يزيدوا هلم ليس ،املال هذا من حممد آل

 رسول عهد يف عليها كانت التي حاهلا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل صدقات رسول من شيئاا 

يدفع  أن بكر أبو فأبى ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيها عمل بام فيها وألعملن   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 فلم فهجرته ،ذلك من بكر أيب عىل فاطمة فوجدت ،شيئاا  منها فاطمة إىل

يتتوفّ  حتى مهتكلّ 
(1)

. 

 اهلل عبد حممد السنن الكربى: أبوورواه عنه )معمر بن راشد( كام يف 

 بن أمحد ثنا الصفار حممد بن إسامعيل ناأ ببغداد اجلبار عبد بن حييى بن

 عائشة: أن   عن عروة عن الزهري معمر عن ناأ الرزاق عبد ثنا منصور

 ومها ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل من رسول مرياثهام يلتمسان بكر أبا تياأ ݡ والعباس فاطمة

 سمعت بكر: أبو هلام فقال ،خيرب من وسهمه فدك من أرضه يطلبان حينئذ

 هذا من حممد آل يأكل امإن   ،صدقة تركناه ما نورث ال يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ،صنعته إال   بعد يصنعه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رأيت أمراا  أدع ال إن   واهلل ،املال

 عيل فدفنها ،ماتت حتى مهتكلّ  فلم وهجرته ،ݣ فاطمة فغضبت قال:

                                                           
 .11/152صحيح ابن حب ان  (1)
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بكر أبا هبا يؤذن ومل ،ليالا  ݤ
(1)

 . 

كذلك عن الزهري كام يف تاريخ املدينة البن  (الوليد بن حممد)ورواه 

 بن الوليد قاال، حدثنا عثامن بن واحلسن سعيد، بن سويد قال: حدثنا ،شب ة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمة أن  : عائشة عن عروة، عن الزهري، عن حممد،

 عىل اهلل أفاء مما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من مرياثها تسأله بكر أيب أرسلت إىل

 بقي وما وفدك باملدينة التي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  صدقة تطلب حينئذ وفاطمة رسوله،

 تركنا ما نورث، ال: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن: بكر أبو خيرب، فقال مخس من

 رسول صدقة من شيئاا  أغري   ال وإن  املال،  يف هذا حممد آل يأكل إنام ،صدقة

 فيها ، وألعملن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد يف عليها كانت التي عن حاهلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ،شيئاا  منها ݣ فاطمة إىل يدفع بكر أن أبو فأبى ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عمل بام

 ،يتتوفّ  مه حتىتكلّ  فلم فهجرته ذلك، بكر يف أيب عىل فاطمة  فوجدت

 عيلي  دفنها زوجها يت،توف   فلام ،أشهر ستة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد وعاشت

ݤ عيل عليها وصىل   بكر، هبا أبا يؤذن ومل ،ليالا 
(2)

. 

ا أن جيتمع كل  هؤالء عىل رواية هذه الفقرة دون و من البعيد جد 

ا مدرجة من الزهرياال أن يكون هذا أيضاا ومن البعيد  ،شارة إىل أّن 

ةإاألخري قد اعتاد   .روى فيها اخلرب دراج هذه الفقرة يف كل  مر 

عرف هبا يف كتب علم املصطلح عىل طرق خمصوصة ي   ص  ن :رابعا  

يف رواية  ك بوروده منفصالا درك ذلقال السيوطي يف التدريب: وي   ،املدرج

اوي أو بعض األئمة املط لعنيأو  ،أخرى أو  ،بالتنصيص عىل ذلك من الر 

                                                           
 .6/300السنن الكربى  (1)

 .1/197تاريخ املدينة  (2)
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يقول ذلك ملسو هيلع هللا ىلصباستحالة كونه 
(1)

. 

فلم يرد احلديث  ،املذكورة ال تنطبق عىل حديثناوكل  هذه الطرق 

ة احلديث ،منفصالا   ،وال يوجد نص  من الزهري عىل ذلك أو من أحد أئم 

بل وجدنا مجيع  ،وال يوجد مانع عقيل أو رشعي من حصول هذا األمر

ة احلديث نقلوا هذه احلادثة دون نكري بينهم.  أئم 

 ،ر من طريق آخربكهجرت أبا  ݝقد ورد أن  الزهراء : خامسا  

فاطمة جاءت أبا  عن أيب هريرة: أن  بسنده وهو ما رواه التمذي يف سننه 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقاال: سمعنا رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصبكر وعمر تسأل مرياثها من رسول اهلل 

مهامفامتت وَل تكلّ  .ا  مكام أبدواهلل َل أكلّ  :قالت ،ورثأ ال يقول: إن  
(2)

. 

 «مكامال أكل  » :ݝعاه التمذي من أن  املراد من قول الزهراء ما اد  و

أنتام صادقان ،تعني يف هذا املرياث أبداا هو: 
(3)

فهو مم ا يأباه كل  من سلمت  ،

 وسلم قوله من اتباع األهواء. ،سليقته العربية من االعوجاج

ب الشايش ولذلك نجد أن ابن حجر العسقالن قد نقل تعق  

به الشايشا للتمذي مقر    «غضبت» :قوله قرينة بأن   له حيث قال: وتعق 

ا عىل يدل   اهلجر صيح وهذا ،مجلة الكالم من امتنعت أّن 
(4)

. 

اد عى كثري من علامء أهل السن ة واجلامعة يف حماولة لتخفيف  :سادسا  

 بعد ذلك، ݝاحلديث أن  أبا بكر وعمر قد استضيا فاطمة وطأة هذا 

                                                           
 .1/226تدريب الراوي  (1)

 .4/157سنن التمذي  (2)

 .4/157سنن التمذي  (3)

 .6/139فتح الباري  (4)
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 .كام سيأيت الكالم فيه الحقاا  ،فرضيت

وهذا هو  ،غضاهباإفإن كانوا قد استضوها فهذا يثبت أن ه قد سبق 

 .بعد وقوع اهلجر أو الغضب ال يكون إال   ءضاستألن  اال ؛املطلوب

 على الشيخني؟ ݝهل رضيت الزهراء  -3
اظ  اح احلديث حاول بعض احلف  عاء أن  هذه املشكلة باد   حل  ورش 

 ،رضيت عىل الشيخني بعد أن قدما إىل بيتها واستضياها ݝالزهراء 

 فقبلت منهم ذلك.

 اهلل عبد أبو ثنا احلافظ اهلل عبد : أبوواستندوا إىل ما رواه البيهقي

 عثامن بن عبدان ثنا الوهاب عبد بن حممد ثنا احلافظ يعقوب بن حممد

 ،الشعبي عن خالد أيب بن إسامعيل عن ضمرة أبو ثنا العتكي بنيسابور

 فقال ،عليها فاستأذن ،الصديق بكر أبو تاهاأ ݣ فاطمة مرضت ملا :قال

 ؟له آذن أن حتب فقالت: ،عليك يستأذن بكر أبو هذا فاطمة : ياݤ عيل

اها عليها فدخل ،فأذنت له .نعم قال: ار تركت ما واهلل وقال: ،يتض   الد 

ومرضاتكم  رسوله ومرضاة اهلل مرضاة ابتغاء إال   والعشرية واألهل واملال

رضيت حتى ترّضاها ثم .البيت أهل
(1)

. 

املخرج اآلمن هلم من هذا هو هذا اخلرب  رأى بعضهم أنوقد 

 :املحكم اإلشكال

 يزول وبه ،صحيح الشعبي إىل قال ابن حجر يف الفتح: إسناده

                                                           
 .6/301السنن الكربى  (1)
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بكر أيب هجر عىل ݝ فاطمة متادي يف جواز اإلشكال
(1)

. 

 واجلواب:

فقد  ،ن  الشعبي مل يدرك احلادثة أصالا أل ؛هذا احلديث مرسل :أوَل  

 خلت سنني لست اخلطاب بن عمر إمرة يف ولدهمالذهبي يف ترمجته:  قال

 وكانت ،شباب قاله ،وعرشين إحدى سنة ولد: رواية؛ وقيل فهذه ،منها

عرشة سبع سنة يف جلوالء
(2)

. 

رسال احلديث كل  من استشهد به كالبيهقي يف إوقد اعتف ب

سننه
(3)

وابن حجر يف الفتح، 
(4)

وابن كثري يف البداية والنهاية، 
(5)

وال شك   ،

ر ذلك يف علم املصطلح.  أن  املرسل من قسم الضعيف كام تقر 

ݠأن  الشعبي سمعه من اإلمام عيل واحتامل ابن كثري 
(6)

ال دليل  

ألن  علامء احلديث قد اختلفوا يف سامع عامر بن رشاحيل الشعبي من  عليه؛

ݠعيل 
(7)

ا من جزم بالسامع كالدارقطني  ،وأكثرهم عىل نفيه ، فإنه نص  أم 

فقط واحداا  حديثاا  إال ݠعىل أنه مل يسمع من أمري املؤمنني 
(8)

. 

                                                           
 .6/139فتح الباري  (1)

 .4/295سري أعالم النبالء  (2)

 .6/301السنن الكربى  (3)

 .6/139فتح الباري  (4)

 .5/310البداية والنهاية  (5)

 .5/310البداية والنهاية  (6)

 ابن عيل. قال من الشعبي سامع يف الناس م: وتكل  4/110قال الزيلعي يف نصب الراية  (7)

 عيل. إلدراك حمتمل هسن  أن   مع نظر، حمل   وهو كتابه: يف القطان

عيل  من الشعبي يسمع مل» العلل: يف الدارقطني : قال5/60قال ابن حجر يف التهذيب  (8)
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 ،ݠرف عامر بن رشاحيل الشعبي ببغضه ألمري املؤمنني : ع  ثانيا  

ة عبارات تثبت هذا األ  :مرفقد ظهرت عىل فلتات لسانه عد 

عن  ،: عن رشيك(تأويل مشكل القرآن)فقد روى ابن قتيبة يف 

لقد إسامعيل بن أيب خالد أنه قال: سمعت الشعبي حيلف باهلل عز  وجل 

حفرته وما حفظ القرآن دخل عَلي 
(1)

. 

مة كتابه فضائل وقد أشار إىل  هذا القول احلاكم النيسابوري يف مقد 

أن حرضت  ،ومم ا محلني عىل حترير هذه الرسالة: ، حيث قالݝالزهراء 

ني وغريهم جملساا  وجرى  ،حرضه أعيان الفقهاء والقضاة واألمناء من املزك 

فانتدب له عني من أعيان الفقهاء فقال:  ،ݠبحرضهتم ذكر أمري املؤمنني 

وهذا الشعبي قد نص  عليه! ،َل حيفظ القرآن كان عَلي 
 (2)

 

أي من أمري  -الشعبي: إن  الشعبي مل يسمع منه  ثم  قال يف حق  

يف الدنيا ثم  ظهر ميله إىل أعدائه طمعاا  ،إن ام رآه رؤية -ݠاملؤمنني 
(3)

. 

د املوحدين عيل بن ألمري املؤمنني وسي  فهل يوجد رجل يف قلبه حب  

، مع أنه ال دليل عنده عليه، بل ويقسم عليه ،يقول مثل هذا ݠأيب طالب 

 ؟الدليل دل  عىل خالفه

ح  وقد  ݠعن األمري  بانحراف الشعبيابن أيب احلديد املعتزيل رص 

                                                           
 عيل عن عنه الرجم يف البخاري أخرجه ما عنى كأنه .«غريه سمع ما واحداا، حرفاا  إال

ن ة رمجتها قال: املرأة، حني رجم  .ملسو هيلع هللا ىلص النبي بس 

 .233تأويل مشكل القرآن:  (1)

 .20فضائل الزهراء:  (2)

 .20فضائل الزهراء:  (3)
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 أبو قال: روى ،باب )يف ذكر املنحرفني عن عيل( يفلنهج عىل ا يف رشحه

عيل  عىل نونيؤم   ال ثالثة: قال إسحاق، أيب عن ثابت، بن عمرو عن نعيم،

رابعهم الشعبي أن   وروى ،رشيحو ومرة، مّسوق،: طالب أيب بن
(1)

. 

 بن أيوب حدثنا: قال وإبراهيم، محدويه وقد روي من طرقنا عن 

 عمر أيب عن الرسان، فضيل عن محيد، بن عن عاصم صفوان، عن نوح،

 يف جلس القضاء إىل غدا إذا وكان: يقول الشعبي وهو سمعت: قال البزاز،

 لك ن  إ عمر أبا يا: يوم ذات يل مكان، فقال يف جلس رجع فإذا ،مكان

 عندك، ضالة يل زال عمرو ما أبا يا: له قلت قال: به؟ ثكأحد   حديثاا  عندي

 حيدثني أن قال: فأيب ؟عندي لك تقع ضالة فأي ،أم لك ال: يل قال :قال

 قلت الذي باحلديث حدثني عمرو أبا يا: فقلت ،بعد سألته ثم: قال .يومئذ

 ݠ اعلي   املؤمنني أمري أتيت: يقول وهو األعور احلارث سمعت :قال يل؟

 يب جاء املؤمنني أمري يا فقلت:: قال ك؟ءجا ما أعور يا :فقال ،ليلة ذات

ثك أما: فقال :قال .كحب   واهلل  عبد يموت ال إن ه أما لشكرها، إن  سأحد 

 يبغضني عبد يموت وال ،حيب حيث يران حتى نفسه فتخرج حيب ني

 نّ إ أما: الشعبي بعد يل قال ثم :الق .يكره حيث يران حتى نفسه فتخرج

كيرّض  َل وبغضه ،ينفعك َل هحبّ 
(2)

. 

ݤوهلذا قال الشيخ املفيد 
(3)

 مشهورا كان الشعبي أن   وذلكفيه:  

                                                           
 .4/98رشح ّنج البالغة  (1)

 .299اختيار معرفة الرجال:  (2)

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن العكربي املعروف بـ )ابن املعلم( و )الشيخ املفيد( من  (3)

هـ، كان زعيم الشيعة عىل 413هـ وتويف سنة 336علامء اإلمامية ولد سنة  كبار

اإلطالق يف بغداد وعرف بمناظراته وحماوراته مع أصحاب املذاهب املخالفة حتى 
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 ريامخ   رياسك   بالكذب معروفا وكان وذريته، ولشيعته ݠ لعيل بالنصب

للحجاج وسمريا مروان بن امللك عبد لولد معلام وكان عيارا، مقامرا
(1)

. 

ݞوقد عقد الشيخ املامقان 
(2)

بحثا كامال يف حتقيقه لتنقيح املقال  

وشيعته، نقل فيه  ݠحول نصب الشعبي العداء والبغض لسيد الوصيني 

ت عيون األمة اإلسالمي ما ورد يف حق  هذا الرجل وختمه ة هبذا بقوله: قر 

ث الثقة األمني الذي مل يدع منكرا إال  وارتكبه وهو متجاهر ب ه، وال املحد 

واجبا إهليا إال  واستهان به فياهلل وللمسلمني! كيف يوثق من يسامر مثل 

اج وعبد امللك بن مروان الذين مها من أظهر مصاديق أئمة الضالل،  احلج 

ع عىل أبواب أئمة  واملستهزئني بالكتاب، وكيف ال ينبذ مثل هذا املتسك 

ن حديث  اجلور ويريب  أوالدهم لينال ملظة من عيشهم؟! أم كيف ال يوه 

السكري وأستاذ الشطرنج؟  وكيف يمكن أن يعد  يف عداد رواة السنة من 

اء من  يكون عي ارا؟! وكيف يعد  يف سلسلة حفاظ الرشيعة االسالمية الغر 

أ بزي أرباب اخلالعة ويتزيأ بزي أهل املجون والفسوق  يكون خمن ثا يتزي 

ج...بلبس الثياب املعصفرة يف جملس النبيذ والشطرن
 (3)

 

قبل قول مثل هذا الرجل يف خصوص هذه املسألة التي جعلت فهل ي  

 عقول هؤالء حيارى؟

                                                           
 اعترب بعضهم يوم وفاته عيدا هلم.

 .216لفصول املختارة ا (1)

ولد  ݞحسن املامقان العالمة الشيخ حمي الدين بن الشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد  (2)

هـ من عائلة علمية عريقة عرفت بخدمتها للحديث 1429هـ وتويف سنة 1341سنة 

 .ݜالرشيف وروايات أهل البيت 

 )هامش( 17/67تنقيح املقال  (3)
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يف الصحيحني بلفظ  مرويهو  الشعبي خيالف مان  قول أ :ثالثا  

فهل  ،أن  فاطمة هجرت أبا بكر ومل تكل مه إىل حني وفاهتاوهو  ،رصيح

م هذا احلديث املرسل عىل ما هو مروي  يف الصحيح  !؟نييقد 

م عىل قول الن ايف غري وما  ذكره بعضهم من أن  قول املثبت مقد 

ال يمكن أن تعار   عندهم ألن  شهادة الشعبي ،يف هذا املقام صحيح

ل مل يدرك احلادثة ،شهادة عائشة وال نعلم من أين سمع هذا  ،فاألو 

بل هي قريبة من  ،يف حني أن  عائشة شهدت الواقعة ،احلديث أساساا 

 الطرفني.

ر زمناا  أعلم بام جرى بني أيب بكر والد عائشة وبني  فهل الشعبي املتأخ 

 ابنة زوجها؟ ݝفاطمة الزهراء 

ا بأمجعها أن   علاما  من يتابع روايات الرجل املتعل قة هبذا األمر جيد أّن 

 ،رب من مسل امت التاريخملا اعت   معارضة بل ،خمالفة ملا ثبت يف الصحيحني

حني توفيت ݝكروايته أن  أبا بكر هو الذي صىل  عىل فاطمة 
(1)

مع أن  ، 

 .إال بعد دفنها بخرب موهتا أن ه مل يكن يعلم أساساا  البخاريرصيح رواية 

ة روايات تنقل أن  الشيخني رابعا   : وردت من طرق اخلاصة عد 

هتام  ،عنهام لكن ها أبت أن ترىض ،ݝاستضيا الزهراء  بأن وتوعد 

 :إىل اهلل عز  وجل تشكومها

قال:  ،احلديث املعترب الذي رواه سليم بن قيس اهلاليل يف كتابه :منها

 أبو له قال صىل   فكل ام ،اخلمس الصلوات املسجد يف يصيل   ݠ عيل وكان

 كان قد: وقاال عنها فسأال ثقلت، أن إىل اهلل؟ رسول بنت كيف: بكر وعمر

                                                           
 .8/29الطبقات الكربى  (1)
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 ذنبنا؟ من إليها فنعتذر ،لنا تأذن أن رأيت فإن علمت، ما قد وبينها بيننا

 فاطمة عىل ݠ عيل ودخل بالباب، فجلسا فقاما .إليكام ذاكݠ:  قال

ة، أيتها: هلا فقال ،ݝ  فام عليك، اميسل   أن يريدان بالباب فالن وفالن احلر 

ة زوجتك، ،بيتك البيتݝ:  قالت ترين؟ : فقال .تشاء ما فافعل واحلر 

ي ت .قناعك شد  لت ،قناعها فشد   ،اموسل   فدخال ،إىل احلائط وجهها وحو 

 اعتفنا :فقاال هذا؟ إىل دعاكام ما: فقالت .عنك اهلل ريض عنا اريض: وقاال

 كنتام فإن: فقالت .سخيمتك وخترجي ،عنا تعفي أن ورجونا ،باإلساءة

 عارفة وأنا إال أمر عن أسألكام ال فإن   عنه، أسألكام عام صادقني فأخربان

 عام سيل: قاال. جميئكام يف صادقان أن كام علمت فإن  صدقتام تعلامنه، بأنكام

 فاطمة: يقولݕ  اهلل رسول سمعتام هل نشدتكام باهلل: قالت .لك بدا

 ،السامء إىل يدها فرفعت ،نعم :قاال آذان؟ فقد آذاها فمن مني، بضعة

 ال واهلل ال ،رسولكوإىل  إليك أشكومها فأنا آذيان، قد إّنام اللهم: فقالت

هو  فيكون صنعتام، بام وأخربه ،اهلل رسول أيب ألقى حتى أبداا  عنكام أرىض

 جزعا وجزع ،والثبور بالويل بكر أبو دعا ذلك فعند: قال .فيكام احلاكم

امرأة؟ قول من اهلل رسول خليفة جتزع يا: عمر فقال ،شديداا 
(1)

. 

وما رواه الطربي الصغري بسند معترب عن أيب بصري عن اإلمام 

 بنعل لكزها عمر موىل قنفذاا  أن وفاهتا سبب قال: وكان ݠالصادق 

 ع  دَ تَ  ومل ،شديداا  مرضاا  ذلك من ومرضت ،فأسقطت حمسناا  بأمره، السيف

 سأال ݕ النبي أصحاب من الرجالن وكان ،عليها يدخل آذاها ممن أحداا 

 فلام فأجابت، ،ݠ املؤمنني أمري فسأهلا هلام إليها، يشفع أن املؤمنني أمري

                                                           
 .391كتاب سليم:  (1)
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 ،اهلل بحمد بخري: اهلل؟ قالت رسول يا بنت أنت كيف: هلا قاال عليها دخال

 فمن آذاها مني، بضعة فاطمة :يقول ݕ النبي سمعتام ما: هلام قالت ثم

 ،آذيتامن لقد فواهلل: قالت ،بىل: قاال آذى اهلل؟ فقد آذان ومن آذان، فقد

عليهام ساخطة وهي عندها من فخرجا: قال
(1)

. 

يف العلل بسنده عن اإلمام  ݤالصدوق الشيخ ما رواه  :ومنها

أتياها  فيه ماتت الذي مرضها فاطمة مرضت : فلام، قالݠالصادق 

 أعطى بكر أبو ذلك رأى فلام ،هلام تأذن أن فأبت ،عليها واستاذنا ،عايدين

 فبات ،ويتاضاها فاطمة عىل يدخل حتى بيت سقف يظله ال أن عهداا  اهلل

 بكر أبا إن   له: فقال ݠ اعلي   أتى عمر إن   ثم ،يشء يظله البقيع ما يف ليلة

 وقد ،صحبة فله ،الغار يفݕ  اهلل رسول مع وقد كان ،القلب رقيق شيخ

 حتى لنا تأذن أن تأبى وهي ،عليها اإلذن نريد مراراا  املرة هذه غري أتيناها

 .نعم: قال فافعل، عليها لنا أن تستأذن رأيت فإن ،فنتاىض عليها ندخل

 من كان قد ݕ اهلل بنت رسول يا فقال: ،ݝ فاطمة عىل عيل فدخل

 ،هلام تأذن ومل امورددهت   ،كثرية مراراا  داترد   وقد ،رأيت قد ما الرجلني هذين

 أكلمهام وال ،آذن هلام ال واهلل فقالت: عليك؟ هلام استأذن أن سأالن وقد

 ،مني وارتكباه صنعاه بام إليه فاشكومها ،أيب ألقى حتى رأيس من كلمة

 شيئاا  هلام ضمنت قد كنت إن قالت: .ذلك هلام ضمنت : فإن  ݠ عيل فقال

 ملن فأذن ،بيشء عليك أخالف ال ،الرجال تتبع بيتك والنساء فالبيت

 امسل   ݝ فاطمة عىل برصمها وقع فلام ،هلام فأذن ݠ عيل فخرج .أحببت

لت وجهها ،عليهام ترد فلم ،عليها  وجهها واستقبال الفتحو   ،عنهام وحو 

                                                           
 .135دالئل اإلمامة:  (1)
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 حوهلا: لنسوة وقالت ،جاف الثوب عيل يا وقالت: ،مراراا  فعلت حتى

لن ال وجهها حولن فلام   ،وجهي حو   رسول بنت يا: بكر فقال أبو إليها، حو 

 ،لنا تغفري نسألك أن ،سخطك واجتناب مرضاتك ابتغاء أتيناك إنام   اهلل

 واحدة أبداا  كلمة رأيس من أكلمكام ال قالت: إليك، منا كان عام وتصفحي

 ارتكبتام وما وفعالكام صنيعكام وأشكو ،إليه وأشكوكام ،أيب ألقى حتى

ا :قاال .مني  ،عنا واصفحي فاغفري ،مرضاتك مبتغني معتذرين جئنا إن 

 من أكلمهام ال إن  : وقالت ݠ عيل إىل فالتفتت .كان منا بام تواخذينا وال

 صدقان فإن ،اهلل رسول من سمعاه عن يشء أسأهلام حتى كلمة رأيس

ا نقول إال ال وإن ا ،هلا ذلك اللهم: قاال ،رأيي رأيت  إال نشهد وال ،حق 

 جوف يف استخرجكا ݕ اهلل رسول أن   أتذكر اهلل أنشدكام: فقالت .صدقاا 

 فقالت: أنشدكام .نعم اللهم: فقاال عيل؟ أمر من حدث كان ليشء الليل

 آذاها من ،منها وأنا مني بضعة فاطمة: يقولݕ  النبي سمعتام هل باهلل

 آذاها كمن فكان مويت بعد آذاها ومن ،اهلل آذى فقد آذان ومن ،فقد آذان

 .نعم اللهم: قاال مويت؟ بعد آذاها كمن كان حيايت يف آذاها ومن ،حيايت يف

 أّنام حرضن من يا فاشهدوا أشهدك إن   اللهم ثم قالت: ،هلل احلمد قالت:

 ألقى حتى كلمة رأيس من أكلمكام ال واهلل ،موتى وعند حيايت يف أذيان قد

 ،والثبور بالويل بكر أبو فدعا .مني وارتكبتام يب صنعتام بام فأشكوكام ،ريب

 أمورهم ول وككيف  للناس عجباا : عمر فقال .تلدن مل أمي ليت: وقال

 وما ملن ،برضاها وتفرح ،امرأة لغضب جتزع ،خرفت قد شيخ وأنت

وخرجا وقاما .امرأة أغضب
(1)

. 

                                                           
 .1/187علل الرشائع  (1)
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 عمر فقال املعنى حيث قال:... اد هذابن قتيبة ما يؤك  وقد روى 

 فاستأذنا ،مجيعاا  فانطلقا .أغضبناها قد فإن ا فاطمة، إىل بنا انطلق :بكر أليب

 قعدا فلام عليها، فأدخلهام فكل امه، اعلي   فأتيا هلام، تأذن فاطمة، فلم عىل

لت عندها،  السالم، عليهام ترد   فلم عليها، احلائط، فسل ام إىل وجهها حو 

 إيل   أحب   اهلل قرابة رسول إن   واهلل ،اهلل رسول حبيبة يا: فقال بكر أبو فتكل م

 أبوك أن   مات يوم ولوددت ابنتي، عائشة من إيل   ألحب   وإن ك قرابتي، من

 وأمنعك ورشفك فضلك وأعرف أعرفك أفتان بعده، أبقى وال مت  

: يقول ݕ اهلل رسول أباك سمعت أن إال ،اهلل من رسول ومرياثك كحق  

ث، ال  عن حديثاا  ثتكامحد   إن أرأيتكام: فقالت .فهو صدقة تركنا ما نور 

 أمل اهلل نشدتكام: فقالت .نعم: قاال وتفعالن به؟ تعرفانه ݕ اهلل رسول

 من فاطمة رضاي، وسخط من فاطمة رضا: يقول اهلل رسول تسمعا

 فقد فاطمة أرىض ومن أحب ني، فقد ابنتي فاطمة أحب   فمن سخطي،

 رسول من سمعناه ،نعم قاال: أسخطني؟ فقد فاطمة أسخط أرضان، ومن

 أرضيتامن، وما أسخطتامن أنكام ومالئكته اهلل أشهد فإن   :قالت .ݕ اهلل

 من تعاىل باهلل عائذ أنا بكر: أبو فقال .إليه كامألشكون   النبي لقيت ولئن

 أن نفسه حتى كادت يبكي، بكر أبو انتحب ثم .فاطمة يا وسخطك سخطه

 خرج ثم .يهاأصل   صالة كل يف عليك اهلل ألدعون   واهلل: تقول وهي تزهق،

 حليلته، معانقاا  منكم رجل كل يبيت: هلم فقال الناس، إليه فاجتمع ،باكياا 

 أقيلون بيعتكم، يف يل حاجة ال فيه، أنا وتركتمون وما بأهله، مّسوراا 

 أعلمنا وأنت يستقيم، ال هذا األمر إن اهلل، رسول خليفة يا: قالوا .بيعتي

 من أخافه وما ذلك لوال واهلل: فقال .دين هلل يقم مل هذا كان إن إن ه بذلك،
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 سمعت بعدما بيعة مسلم عنق يف ويل ليلة بت   ما العروة هذه رخاوة

فاطمة من ورأيت
(1)

. 

 ،لضعف املستند ݝال يصح  نسبة الرضا للزهراء من هنا نعلم أن ه 

وهي ماتت  ݝوهي أن  الزهراء  ،وتبقى احلقيقة التي أثبتناها بال معار 

 الشيخني!غاضبة ساخطة واجدة عىل 

 حماولة أخرى: -4
اظ إىل تأويل هذه  ،السابقةبعد فشل املحاوالت  ذهب بعض احلف 

ومحل الغضب  ،برصف الروايات عن ظاهرها ،النصوص ويل  أعناقها

 ب مشكلة هلم.ال تسب   والوجد واهلجران عىل معان  

 إن ام :األئمة بعض قال ابن حجر العسقالن يف فتح الباري: قال

 اهلجران من ذلك وليس ،به واالجتامع لقائه عن هجرهتا انقباضاا  كانت

 ملا ݝ فاطمة وكأن ،وهذا فيعر  هذا يلتقيا أن رشطه ألن ؛ماملحر  

بمرضها بحزّنا ثم اشتغاهلا يف متادت بكر أيب عند من غضبى خرجت
(2)

 . 

وأما غضب فاطمة فهو أمر حصل عىل وقال الكرمان يف رشحه: 

الا عندها بام فضل أو احلديث كان متأو   ،وسكن بعد ذلك ،مقتىض البرشية

من معاش الورثة ورضوراهتم ونحوها، وأما هجراّنا فمعناه انقباضها عن 

 «مهاجرته»: ولفظ ،م من ترك السالم ونحوهال اهلجران املحر   ،لقائه

                                                           
ة نسبة هذا 1/20والسياسة  ةاإلمام (1) . )أضفنا يف آخر الكتاب ملحقاا إلثبات صح 

 الكتاب البن قتيبة(.

 .6/140فتح الباري  (2)
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بصيغة اسم الفاعل ال املصدر
(1)

. 

وقال القسطالن
(2)

ملا خرجت غضبى  ݝفاطمة  ولعل  يف رشحه:  

م إنام واهلجران املحر   ،ثم بمرضهامن عند أيب بكر متادت يف اشتغاهلا بشأّنا 

عر  هذا وهذاهو أن يلتقيا في  
(3)

. 

 بكر فاطمة أبا هجران من كرذ   ما اوقال النووي يف رشح مسلم: وأم  

ترك  هو الذي ماملحر   اهلجران من هذا وليس ،لقائه عن فمعناه انقباضها

 يعني «مهتكل   فلم» :احلديث هذا يف قوله .اللقاء عند واإلعرا  السالم

 لقائه إىل اضطرت وال ،حاجة منه تطلب مل أو النقباضها ،األمر هذا يف

كل مته عليه وال متسل   فلم التقيا امأّن   قط نقلي   ومل ،مهفتكل  
(4)

. 

وبيانه أن  الرواية  ،كر أعاله هو تالعب بالنصوصوكل  ما ذ  

فلم  ،فهجرته ،أو فوجدت فاطمة ،فغضبت» :اشتملت عىل ثالثة ألفاظ

ا رصف  ،ورصف عبارة من هذه عن ظاهرها ممكن ،«يتتكل مه حتى توف   أم 

 شكال.إكل  التكيب ففيه 

م  «فغضبت»هذه الفقرة هي فاء السببية فالفاء يف  أي غضبت مم ا تقد 

إنام هو بسبب  «فهجرته»وقوله  ،مرياثها وأمور أخرى منعهذكره من 

                                                           
 .13/75الكواكب الدراري  (1)

 923هـ وتويف سنة 851شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالن ولد سنة  (2)

يف السرية النبوية من مؤلفاته )إرشاد هـ من احلفاظ الرشاح للحديث النبوي واملصن فني 

)للمزيد األعالم  الساري يف رشح صحيح البخاري/املواهب اللدنية باملنح املحمدية(.

 (1/232للزركيل 

 .5/192ارشاد الساري  (3)

 .12/74رشح صحيح مسلم  (4)
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وهذا اهلجران هو الذي جعلها ال  ،عليه هجرتهألّنا وجدت و ؛الغضب

 تكل مه.

باإلضافة إىل سياق الكالم نعلم أن  الزهراء من خالل هذا البيان 

د انقبا  كام أنه كان ال  ،هجرت أبا بكر ألجل ما حصل بينهام ݝ جمر 

ا سكوتاا  كام أنه مل يكن ،حاول البعض تأويله بل هو  ،عام  كانت تراه حق 

ها.غضب وهجران لتسجيل موقفها   الرافض ملا صنع بحق 

 ما ختفي القلوب: -5
حاول البعض رمي الكرة يف ملعب  ،املحاوالت السابقةبعد فشل 

 :ݝالزهراء السي دة بإدانة  الطرف اآلخر

فقال قائلهم 
(1)

: وأهل السن ة يف هذه املسألة ال يبحثون عن عذر أليب 

م ير ،ام يبحثون عن عذر لفاطمةوإنّ  ،بكر بكر يستدل  بحديث ون أن  أبا ألّن 

 ،والعب اس ،وعيل نفسه ،وعمر ،وعثامن ،رواه أبو بكر ݕالنبي ه من سمع

كل  هؤالء  ،والزبري بن العوام ،سعد بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن بن عوف

 ݣففاطمة  ،«ما تركنا صدقة ،إن ا ال نورث» :ݕرووا احلديث عن النبي 

ذر لفاطمة ال أن يبحثوا عن عم حاول أهل السنة مل ا ما قبلت منه هذا الكال

م ال يرون أبا بكر هنا قد أخطأ يف حق  فاطمة؛ قالوا: غضبت  ؛أليب بكر ألّن 

؟ما يرّض أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمةعىل أيب بكر! ونقول: 
(2)

. 

(منحة اجلليل)صاحب كتاب ال قكذلك و
 (3)

: ݝلزهراء ا ئاا خمط   

                                                           
 عثامن اخلميس. (1)

 .306حقبة من التاريخ:  (2)

 .عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي (3)
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فليس  ،أو عظياما  ولو كان كبرياا  يه دليل عىل أن  اإلنسان قد خيطئوهذا ف

ا فاطمة وهي سيدة  ،يبلغه عن اهلليف ما  ملسو هيلع هللا ىلصهناك معصوم إال  رسول اهلل  أم 

 ،فقد غلطت حيث اجتهدت وأخطأت ،نساء أهل اجلنة ومن أفضل النساء

ا وكان أبو بكر هو املصيبوظن ت أن هلا حق  
(1)

. 

وهو أن  اهلل عز  وجل  ،وهنا يأيت امليزان الذي ذكرناه يف البداية

وأن  من أغضبها فقد أغضب رسول  ،ويرىض لرضاها ،يغضب لغضبها

وهذا احلديث مطلق، وهو ؛ ݕومن آذاها فقد آذى رسول اهلل  ،ݕاهلل 

، ݕفقد أغضب اهلل ورسوله  ݝيدل عىل أن كل من أغضب فاطمة 

 كائناا من كان.

 

                                                           
 .6/407منحة اجلليل  (1)



 

 ؟ݝمباذا طالبت الزهراء 
 

وعدم  ،دانة السلطة القائمة يف ذلك الوقترغم كفاية ما مر  إل

 ،ݝصدار حكم عىل من أغضب فاطمة حاجتنا ملعرفة تفاصيل احلادثة إل

ق إىل تفاصيل النزاع الذي وقع بني تثبات سنمن باب زيادة اإلإن ه ف طر 

 وبني الشيخني. ݝالزهراء السي دة 

ة أمور طالبت هبا الزهراء  وقد  ،الشيخني ݝذكرت الروايات عد 

 ذ كرت هذه الروايات يف صحاح القوم:

 ݝ فاطمة أن    عائشة روى البخاري يف صحيحه بسنده: عنفقد 

 رسوله عىل اهلل أفاء فيام ملسو هيلع هللا ىلص النبي من مرياثها تسأله بكر أيب إىل أرسلت

 ،خيرب مخس من بقي وما وفدك باملدينة التي ملسو هيلع هللا ىلص النبي صدقة تطلب ،ملسو هيلع هللا ىلص

 إنام ،صدقة فهو تركنا ما ،نورث ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   بكر: أبو فقال

املال هذا من حممد آل يأكل
(1)

. 

ا عائشة وروى مسلم يف صحيحه بسنده: عن  أن  فاطمة أخربته أّن 

 رسول من تسأله مرياثها الصديق بكر أيب إىل أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت

 أبو فقال ،خيرب مخس من وما بقي وفدك باملدينة عليه اهلل أفاء مم ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 حممد آل يأكل إنام ،صدقة تركنا نورث ما ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   بكر:

املال هذا يفݕ 
(2)

. 

                                                           
 .4/210صحيح البخاري  (1)

 .5/135صحيح مسلم  (2)
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ة أمور ݝمن هنا نعلم أن  الزهراء   ،هي: اخلمس ،طالبت بعد 

ومل تنحرص  ،باملدينة ݕوصدقات النبي  ،واملرياث ،وفدك ،والفيء

ر البعض.   مطالبتها بمرياثها أو بفدك كام حياول أن يصو 

 اخلمس: -1
تعاىل:  حيث قالافتضها اهلل عىل املسلمني يف كتابه هو عبادة مالي ة 

 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ

  ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ

 . [41]األنفال:  ژ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڦ

دت  مته عىل ست ة أقسام ،اآلية القرآنية مصارفهوقد حد  منها  :فقس 

رف ذلك  ݜوهم أهل البيت  ،قسم ذوي القربى ة بني هاشم كام ع  وعام 

 يف األحاديث. ݕمن سريته 

 أن   املسيب بن سعيد فقد روى البخاري يف صحيحه بسنده: عن

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل عفان بن وعثامن أنا قال: مشيت أخربه ،مطعم بن جبري

 واحدة بمنزلة ونحن ،وتركتنا خيرب مخس املطلب من بني أعطيت فقلنا:

 يقسم ومل جبري: قال ،واحد يشء وبنو املطلب هاشم بنو إن ام :فقال !منك

شيئاا  نوفل وبنيشمس  لبني عبد ملسو هيلع هللا ىلص النبي
(1)

. 

ثابت بالنصوص  ݜطالبت بحق  ألهل البيت  ݝإذن فالزهراء 

وقد  ،ݕومل تنحرص طلبتها يف مرياثها من املصطفى  ،القرآنية والروائية

 نعت من هذا احلق  القرآن الذي ال خيتلف فيه اثنان.م  

                                                           
 .5/79صحيح البخاري  (1)
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ة ما نقوومم ا  د صح   جبري عن: له ما رواه أبو داود يف سننه بسندهيؤك 

 من نوفل لبني وال شمس عبد لبني يقسم مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن   مطعم بن

 يقسم بكر أبو وكان: قال املطلب، وبني هاشم يلبن قسم كام ،شيئاا  اخلمس

 اهلل رسول قربى ييعط يكن مل هأن   غري ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قسم نحو اخلمس

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يعطيهم كان كام ملسو هيلع هللا ىلص
 (1)

. 

عراضه عن إو ،ݕلسن ة رسول اهلل فالن ص رصيح يف خمالفة أيب بكر 

م. ݜومنعه ملا ثبت ألهل البيت  ،كتاب اهلل  بنص  القرآن كام تقد 

ة التربير للخليفة األول فذكروا  ،وكالعادة حاول بعض علامء العام 

كان سببه حاجة الدولة اإلسالمية لذلك  ݜأن  منعه لسهم أهل البيت 

 املال!

حزمقال ابن 
(2)

م: فهذا تعليقاا   ة الصح   غاية يف سنادإ عىل اخلرب املتقد 

 فهو ،يعطيهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان كام بكر أبو يعطهم مل الذي كان وإن ام ،والبيان

 بكر أيب أيام املسلمني حاجة وكانت ،سهمه من عليهم به يعود ݠ كان ما

ا ،أشد    فيعيذ هلم ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهلل هسام   الذي املفرو  يمنعهم احلق أن وأم 

ذلك من بكر أبا تعاىل اهلل
(3)

. 

حزم هذا املعنى؟ فإن  النص  رصيح يف أن  كيف فهم ابن وال أدري 

د هذا املعنى هو مطالبة  ،أبا بكر ألغى سهم ذوي القربى السي دة وما يؤك 
                                                           

حه األلبان يف صحيح سنن ، 2/26سنن أيب داود  (1)  .2/576أيب داود صح 

هـ  فقيه من كبار 456هـ وتويف سنة 384أبو حممد عيل بن حزم األندليس ولد سنة  (2)

ابةفقهاء األندلس شي د  ث، نس  من أكثر علامء أهل السنة  املذهب الظاهري، متكل م، حمد 

 (4/257تصنيفا. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .7/328املحىل  (3)
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ها يف اخلمس  ݝالزهراء   الذي افتضه اهلل.بحق 

لامذا ف ،بأن حاجة املسلمني يف أيام أيب بكر كانت أشدثم لو سل منا 

املال  إىلألغى خصوص سهم ذوي القربى دون غريهم؟ أليسوا هم أحوج 

مة عليهم! من غريهم؟ خصوصاا   وأن  أحاديث العامة تثبت أن  الزكاة حمر 

بذريعة ا أعطاه اهلل ألحد من الناس وهل من حق  اخلليفة أن يمنع حق  

م ابن سئلة حتتاج إىل إجابة ليتم كال؟ كل  هذه األحاجة مسلمني آخرين

 حزم الظاهري.

 الفيء: -2
 ،الرجوع عىل تدل   كلامت بينهام معتل   مع واهلمزة الفاء: الفيء لغة

 وكل   ،املرشق جانب إىل املغرب جانب من الظل رجع إذا الفيء فاء: يقال

 أي[ 9]احلجرات:     ژ ھ ھ    ھ ھ ہ ژ :تعاىل اهلل قال ،يفء رجوع

ترجع
(1)

. 

ا اصطالحاا  فقد قال ابن قدامة أم 
(2)

 إىل الراجع هو يف تعريفه: الفيء 

قتال بغري الكفار مال من املسلمني
(3)

. 

 ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤژحيث قال:  عىل هذا املعنىالقرآن نص  وقد  

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

                                                           
 .4/436مقاييس اللغة  (1)

موفق الدين عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس احلنبيل املذهب، ولد سنة  (2)

أكابر فقهاء احلنابلة، ويعترب كتابه )املغني( من هـ فقيه من 620هـ وتويف سنة 541

 (4/67مراجع املذهب. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .7/297املغني  (3)
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 .[6]احلرش:  ژڎ  ڌ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈژبني  القرآن لنا كيفية تقسيم الفيء حيث قال:  كام

 ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ  ک ک ک ک ڑ

 ے ھ    ھ ھھ ہ ہہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

 .[7]احلرش:  ژے

ا ثابتاا يف  ݜألهل البيت وهذه اآلية األخرية دل ت عىل أن  حق 

، وبقي ݜعنهم منعته السلطات احلاكمة يف ذلك الوقت  الفيء إال أن

 هذا!حرماّنم من هذا احلق إىل يومنا 

مبل العجيب من ابن القي  
(1)

ا الزكوات والغنائم وقسمة فأم  قوله:  

فلم يشكل عىل والة  ،ال يرشكهم غريهم فيها ،نة ألهلهاا معي  املواريث فإّن  

ومل يقع فيها من النزاع ما  ،األمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء

 ملسو هيلع هللا ىلصولوال إشكال أمره عليهم ملا طلبت فاطمة بنت رسول اهلل  ،وقع فيه

 ،له كسائر املالكني ت أنه يورث عنه ما كان ملكاا وظن   ،مرياثها من تركته

بل هو صدقة  ،حقيقة امللك الذي ليس مما يورث عنه ݣوخفي عليها 

بعده
(2)

. 

هذا والقرآن قد ذكر مصارف الفيء كام ذكر مصارف كيف يقول 

ح ما رب ام  ݕكذلك السرية العملية لرسول اهلل  ؟واخلمسالزكاة  توض 

                                                           
، كان والده قي ام للمدرسة اجلوزية فعرف بـ حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي(1)

كبار تالميذ ابن  هـ من751هـ وتويف سنة 691)ابن قي م اجلوزية، وابن القي م( ولد سنة 

ان. )للمزيد األعالم للزركيل   (6/56تيمية احلر 

 .3/348زاد املعاد  (2)
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 القرآن.يف الن ص  بعضهميشتبه عىل 

أيب بكر  ملنعمثل هذا الكالم هو الت ربير والظ اهر أن  الغر  من 

الف يف تن  ما حصل هو اخإ :لكي يقال ،ݕالفيء عن آل رسول اهلل 

 .عادهتمكام هي  تأويل أمر جيوز فيه اخلالف

 :ݕصدقات النيب  -3
ا صدقات فقد ذكرها السمهودي ݕالنبي  أم 

(1)
 (وفاء الوفا)يف  

دقات مما طلبته  ،يف املدينةوذكر مواضعها  ،بالتفصيل ثم قال: وهذه الص 

وكذلك سهمه بخيرب  ،ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك سهمه  ،من أيب بكر ݣفاطمة 

وفدك
(2)

. 

املشمولة بحديث: وهي  ،ݕسبت من مرياثه وهذه األمور قد احت  

الكالم فيه الذي سيأيت  ،«نحن معارش األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة»

 .الحقاا 

 فدك: -4
 ،ݝوهي ملك لفاطمة  ،وهي أشهر ما يذكر عادة يف هذا الباب

 ،يف هذه املسألة كامالا  وسنفرد باباا  ،ݝوقد انتزعها أبو بكر وعمر منها 

ا كانت نحلة  .ݕللمصطفى  وليست مرياثاا  ،السيام يف بيان أّن 

                                                           
هـ 911هـ وتويف سنة 844نور الدين عيل بن عبد اهلل احلسني السمهودي ولد سنة  (1)

مؤرخ اهتم بالسرية النبوية وبتاريخ املدينة املنورة واشتهر بكتابه وفاء الوفا بأخبار دار 

 (4/307)للمزيد األعالم للزركيل  املصطفى.

 .3/369وفاء الوفا  (2)
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 :ݕمرياث النيب  -5
مجلة أمالكه وتركته التي بقيت بعد استشهاده وانتقاله للرفيق وهي 

مع السلطة القائمة يف  ݝنزاع الزهراء  وقد حرص املغرضون ،ݕاألعىل 

 .فقط ذلك الوقت يف املرياث

ة أمور ݝمن هنا نعلم أن  الزهراء  وليس بأمر  ،قد طالبت بعد 

وهذا االشتباه هو الذي جعل الصورة  ،واحد كام اشتبه عىل كثري من الناس

وقد أشار ابن أيب احلديد ،غري مكتملة
(1)

ّنج إىل هذا يف رشحه عىل  

 يف كان بكر أبا فاطمة نزاع أن يظنون الناس أن علماو قال:حيث  ،البالغة

 أمر يف نازعت أّنا احلديث يف وقد وجدت ،والنحلة املرياث يف :أمرين

القربى سهم ذوي وهو ،أيضاا  إياه بكر أبو ومنعها ،ثالث
(2)

. 

 

 

                                                           
هـ 656تويف يف سنة  عز  الدين عبد احلميد بن هبة اهلل ابن أيب احلديد املدائني املعتزيل (1)

فاته )رشح ّنج البالغة(. )للمزيد األعالم  وكان من كبار أدباء عرصه من أشهر مؤل 

 (3/289للزركيل 

 .16/230رشح ّنج البالغة  (2)





 فدك
 

 

يت م  وقد بلغ من شهرته أن س   ،البحث يف فدكهذا الباب بأفردنا 

باخلطبة الفدكية  ݕالتي كانت يف مسجد رسول اهلل  ݝخطبة الزهراء 

كتاب )السقيفة وفدك( مثل  ،سمهبذا االبل أل فت كتب  ،نسبة لفدك

 .ݞوكتاب )فدك يف التاريخ( للسيد حممد باقر الصدر  ،للجوهري

 ما هي فدك؟ -1
احلمويقال 

(1)
 كاف، وآخره بالتحريك،: كدَ : فَ البلدان يف معجم 

 بينها ،قرية باحلجاز: وفدك نفشته، إذا تفديكاا  القطن فدكت :دريد ابن قال

سبع  سنة يف ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عىل أفاءها اهلل ثالثة، :وقيل يومان، املدينة وبني

صلحاا 
(2)

. 

ابن هشاموقد نقل 
(3)

 وحارص :قال ،تفاصيل ما وقع يف سريته 

                                                           
هـ اشتغل  626هـ وتويف سنة 574شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي، ولد سنة  (1)

بالعلم واألدب وأل ف موسوعة أدبية ضخمة عرفت بمعجم األدباء باإلضافة إىل كتابه 

 (22/312)للمزيد سري أعالم النبالء  املعروف معجم البلدان.

ا يف عرصنا هذا فهي قرية صغرية إسمها )احلائط( تتبع 4/238معجم البلدان  (2) ؛ أم 

كم، وال يزال بعض أهلها يسميها 280إداريا حمافظة حائل تبعد عن املدينة مسافة 

 )فدك( بتسكني الفاء.

هـ مؤرخ 213تويف سنة  مجال الدين عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري (3)

ساب واللغة واألخبار وهو الذي اخترص سرية ابن اسحاق وعرفت فيام بعد عامل باألن

 (4/166بسرية ابن هشام. )للمزيد األعالم للزركيل 
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 أيقنوا إذا حتى الوطيح والسالمل، :حصنيهم يف خيرب أهل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

هم أن سألوه باهللكة،  رسول وكان دماءهم، ففعل؛ هلم حيقن وأن ،يسري 

 إال حصوّنم، ومجيع ونطاة والكتيبة الشق: كلها األموال حاز قد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 صنعوا، ما صنعوا قد أهل فدك هبم سمع فلام   ،احلصنني ذينك من كان ما

هم، يسألونه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل بعثوا  له واوخيل   دماءهم، حيقن وأن أن يسري 

 ذلك يف وبينهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مشى بني فيمن وكان ففعل، األموال،

 سألوا ذلك، عىل خيرب أهل نزل ام  لف ،حارثة يبن أخو مسعود، بن حميصة

 هبا أعلم نحن: وقالوا النصف، عىل األموال يعاملهم يف أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 شئنا إذا أنا عىل النصف، عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فصاحلهم رسول هلا، وأعمر منكم،

 خيرب فكانت ذلك، مثل عىل فدك أهل أخرجناكم، فصاحله نخرجكم أن

م ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول فدك خالصة وكانت املسلمني، بني فيئاا   جيلبوا مل ألّن 

ركاب وال بخيل عليها
(1)

.  

أن  فدك  وهو ،بد  من التكيز عىل ترصيح ابن هشام األخري وهنا ال

ة املسلمنيليست  م  كيمن أموال الدولة اإلسالمية ليست أي  ،لعام  تقس 

أي له أن يضعها  ،ݕ)خالصة( له هي بل  ،ملا بي نه القرآن الكريم طبقاا 

 حيث شاء.

 هل فدك حنلة أو مرياث؟ -2
ةر من األمو طالبت بفدك  ݝالزهراء السي دة أن   الشائعة بني العام 

مل تكن يف يوم  إذ أن  فدكاا  ،واحلال أن  هذا األمر اشتباه ،مرياثأّنا بعنوان 

 ،بذهلا هلا يف حياته ݕعطي ة من رسول اهلل  كانتبل  ،من األيام مرياثاا 

                                                           
 .3/800السرية النبوية  (1)
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 .ݝ هلا فصارت ملكاا 

ة أدل ة:  وقد دل  عىل هذا عد 

 : سبب نزول اآلية القرآنيةالدليل األول

[، وسبب 26]اإلرساء:  ژۇئ ۇئ وئ وئ ژ وهي قوله تعاىل: 

 نزوهلا بي نته الروايات:

ثنا أبو  ،يف فضائل فاطمة ما رواه احلاكم النيسابوري منها: قال: حد 

ثنا املنذر بن حممد بن املنذر القابويس ،بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة  ،حد 

ثني أيب ي ،حد  ثني عم  عن عيل بن  ،عن أبان بن تغلب ،عن أبيه ،حد 

 ژۇئ ۇئ وئ وئ ژ :قال: مل ا نزلت ،ݜعن احلسني بن عيل  ،احلسني

فدك فأعطاها ،فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصدعا رسول اهلل 
(1)

. 

ي بن بندار الزنجان ثنا  أبو عبد اهلل حممد بن  ،وما رواه عن مك  حد 

ثنا هارون  بن حممد بن أيب اهليذام ،فضالة املرصي ثنا عثامن بن  ،حد  حد 

ثنا برش بن أيب عمرو بن العالء ،طالوت ثني أيب ،حد  ثني  ،قال حد  قال حد 

 وئ وئ ژ :ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري قال: مل ا أنزل عىل النبي  ،عطية العويف

وقال:  ،والعوايل فأعطاها فدكاا  ،فاطمة ݕدعا رسول اهلل  ژ  ۇئ ۇئ

والويل ملن حال دونه ،هذا قسم قسمه اهلل لك ولعقبك من السامء
(2)

. 

قرأت عىل احلسن بن يزيد قال:  ،وروى أبو يعىل املوصيل يف مسنده

فقال: هو ما قرأت عىل سعيد بن خثيم عن فضيل  ،الطحان هذا احلديث

                                                           
 .51فضائل فاطمة الزهراء:  (1)

 .53فضائل فاطمة الزهراء  (2)
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 ،ژ  ۇئ ۇئ وئ وئ ژ :عن أيب سعيد قال: ملا نزلت هذا اآلية ،عن عطية

دعا النبي فاطمة وأعطاها فدك
 (1)

. 

 ،عباس ابن عن مردويه ابن يف الدر  املنثور: وأخرجوذكر السيوطي 

فدكاا  فاطمة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أقطع ژۇئ ۇئ وئ وئژ :نزلت مل ا قال:
(2)

. 

 امللكية  ݝ عاء الزهراء: اّدالدليل الثاين

قد اد عت ملكية هذه  ݝالروايات دل ت عىل أن  الزهراء فإن  

 األر  عند نزاعها مع أيب بكر حول املوضوع:

مالك  عن عيا  بن الفضيل أخربنا: قال ،ه البالذريما روا :منها

 يل جعل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن  : بكر أليب فاطمة قالت: قال أبيه جعونه، عن بن

آخر،  شاهداا  فسأهلا ،طالب أيب بن عيل هلا وشهد ،إياها فاعطني فدك

 جتوز إال ال أن ه اهلل رسول بنت يا علمت قد: فقال أيمن؛ أم هلا فشهدت

فانرصفت ،وامرأتني رجل أو رجلني شهادة
(3)

. 

 أخربنا: قال احلباب بن زيد حدثنا: قال الكرابييس وروى عن روح

ݝ  فاطمة أن   ،حممد بن جعفر روح حسبه رجل طهامن، عن ابن خالد

 ،يل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول جعلها فقد فدك، أعطني: بكر الصديق أليب قالت

 ،بذلك فشهدا هلا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي موىل ورباح أيمن بأم فجاءت ،البينة فسأهلا

نيوامرأت رجل شهادة إال فيه جتوز ال األمر هذا إن  : فقال
(4)

. 

                                                           
 .2/334مسند أيب يعىل  (1)

 .4/177الدر املنثور  (2)

 .43فتوح البلدان:  (3)

 .43فتوح البلدان:  (4)
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ثنا ،وروى ابن شب ة النمريي  ،الزبري بن اهلل عبد بن حممد قال: حد 

ثني ،مرزوق فضيل ابن قال: حدثنا  قلت: قال حسان بن النمريي قال: حد 

ن أن أريد وأنا - عليه اهلل عيل رمحة بن لزيد بكر  أبا إن  : -بكر أيب أمر أهج 

 يكره وكان ،رحياما  رجالا  بكر كان أبا إن  : فقال ،فدك ݣ فاطمة من انتزع

 اهلل رسول إن  : فقالت ،ݣ فاطمة فأتته ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تركه شيئاا  يغري   أن

 فشهد ،ݤ بعيل فجاءت نة؟بي   هذا عىل لك هل :هلا فقال ،فدك أعطان ملسو هيلع هللا ىلص

 ،بىل :قال اجلنة؟ أهل من أن   تشهد أليس: فقالت ،أيمن بأم ثم جاءت هلا،

ا يعني: أمحد أبو قال  النبي أن فأشهد: قالت ،وعمر بكر أليب ذاك قالت أّن 

ينها وامرأة فربجل: بكر أبو فقال ،فدك أعطاها ملسو هيلع هللا ىلص ني أو تستحق  هبا  تستحق 

 بقضاء لقضيت فيها إيل   األمر رجع لو اهلل وأيم: عيل بن زيد قال القضية؟

بكر أيب
(1)

.  

طالبت  ݝفاطمة بأن   ݥويف هذا اخلرب إقرار من زيد بن عيل 

ا نحلة ال مرياث ا ذيل أ ،بفدك عىل أّن  احلديث فهو خارج عن بحثنا يف م 

نا لسنا اآلن بصدد تقييم حكم أيب بكر ؛هذا الباب بل نحن بصدد بيان  ،ألن 

 ؟هل كانت فدك نحلة أم مرياث

أخربنا أبو أمحد، عن : (األوائل)أبو هالل العسكري يف كتابه  وروى

ه قال: شهد عيل وأم حممد بن زكريا، عن ابن عائشة، وعن أبيه عن عم  

لفاطمة، وشهد عمر وعبد  فدكاا وهب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عند أيب بكر أن  أيمن 

كان يقسمها، فقال أبو بكر: صدقوا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  الرمحن بن عوف أن  

ويقسم الباقي، فام  ،يأخذ منها قوتهألبيك، وكان  وصدقت، كان ماالا 

                                                           
رة  (1) ق الرواية يف احلاشية.1/124تاريخ املدينة املنو  ن املحق   ، وقد حس 
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عيل  أن أصنع فيها صنيع أبيك  تصنعني هبا؟ قالت: صنيع أيب، قال: فلك  

م الباقيفكان يدفع إليهم ما يكفيهم، ويقس   .ة والسالمعليه الصال
(1)

. 

  ث: اعترافات املخالفنيالدليل الثال

ح بعض د عت ا ݝعلامء أهل السن ة واجلامعة بأن  الزهراء  رص 

 نحلها إياها: ݕالنبي وأن   ،ملكية فدك

منصور األزهريقال أبو 
(2)

فدك: قرية بناحية احلجاز ذات عني : 

، وكان عيل ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله  وعز   كثرية، أفاءها اهلل جل  ارة ونخيل فو  

فذكر عيل أن النبي  ،مها عمر إليهامبعد وفاته يتنازعاّنا، وسل   ݡوالعباس 

ݣ حياته لفاطمةكان جعلها يف  ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

 والتوارث فدك أمر يف السادس : اخلالفبو الفتح الشهرستانوقال أ

 ومتليكا   تارة وراثة ݝ فاطمة ودعوى ،والسالم الصالة عليه النبي عن

 الصالة عليه النبي عن املشهورة بالرواية ذلك عن فعتد   حتى ،أخرى

صدقة تركناه ما نورث ال األنبياء معارش نحن :والسالم
(4)

. 

وقال الفخر الرازي
(5)

 ينحلها كان هأنّ  ݝ فاطمة عتادّ  مات فلام  : 

                                                           
 .79األوائل:  (1)

ه األزهر عامل من  (2) أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي املعروف باألزهري نسبة إىل جد 

هـ عرف بتضل عه يف علوم اللغة 370وتويف سنة  هـ 282علامء اللغة العربية ولد سنة 

 (16/315العربية. )للمزيد سري أعالم النبالء 

 .3/345هتذيب اللغة  (3)

 .1/25 امللل والنحل (4)

حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري الرازي املعروف بالفخر الرازي، ولد سنة  (5)

العلوم كاللغة والفلسفة واملنطق هـ عرف بتضلعه يف شت ى  606هـ وتويف سنة 544
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 ال لكني غنى، إيل   هموأحب   فقراا، عيل   الناس أعز   أنت: بكر أبو فقال ، افدكا

 وموىل أيمن أم هلا فشهد .بذلك أحكم أن جيوز وال قولك، ةصح   أعرف

 يف شهادته قبول جيوز الذي الشاهد بكر أبو منها فطلب ،ݠ للرسول

 ينفق ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جيريه كان ما عىل ذلك بكر أبو فأجرى يكن، فلم الرشع

 والكراع، السالح يف يبقى ما وجيعل الرسول، عليه ينفق كان من عىل منه

 آخر يف ذلك ورد   املجرى، هذا عىل ليجريه عيل يد يف جعله عمر وكذلك

 عثامن وكان .إليه حاجة وباملسلمني غنى بنا إن: وقال عمر، إىل عمر عهد

 فاألئمة ،املجرى هذا جيريه فكان ،عيل إىل صار ثم كذلك، جيريه ݤ

ذلك عىل فقواات   األربعة
(1)

. 

 رسول اهلل إنّ : ݣوهي التي قالت فاطمة ياقوت احلموي: وقال 

ى اجتهاد ثم أد   ؛وهلا قصة .أريد لذلك شهوداا  :فقال أبو بكر .نحلنيها ملسو هيلع هللا ىلص

سعت عىل وات   ،تحت الفتوحوف   ،عمر بن اخلطاب بعده ملا ويل اخلالفة

 فكان عيل بن أيب طالب ݤ ،ملسو هيلع هللا ىلصها إىل ورثة رسول اهلل أن يرد   ،املسلمني

 ملسو هيلع هللا ىلصفكان عيل يقول: إن النبي  ،بن عبد املطلب يتنازعان فيهاوالعباس 

 ...ه لفاطمةجعلها يف حيات

 وأيب ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد أمره يف كثري اختالف فدك ويف ... :قالأن إىل 

 ةوشد   بحسب األهواء رواه من خربها رواة ومن ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول وآل بكر

 يف البالذري جابر بن أمحد ما ذكره ذلك يف عندي ورد ما وأصح   املراء،

                                                           
. والتفسري والكالم وله مصن فات قي مة منها تفسريه املعروف بـ )مفاتيح الغيب(

 ( 6/313)للمزيد األعالم للزركيل 

 .29/284مفاتيح الغيب  (1)
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 إىل خيرب من منرصفه بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعث: قال له فإنه الفتوح كتاب

 ،اليهودي نون بن يوشع يومئذ فدك ورئيس ،بن مسعود حميصة فدك أر 

 ،خيرب أخذ بلغهم من ملا خائفني مرعوبني فوجدهم ،سالماإل إىل يدعوهم

 اهلل رسول وأمضاه ،منهم ذلك فقبل ،بتبتها األر  نصف عىل فصاحلوه

 فكان ركاب، وال بخيل عليه مل يوجف ألن ه ؛ملسو هيلع هللا ىلص له خالصاا  وصار ،ملسو هيلع هللا ىلص

 أجىل عمر حتى هبا أهلها يزل ومل السبيل، أبناء يف يأتيه منها ما يرصف

ه ،اليهود  ،اليهود إىل فدفعها ،عدل بقيمة التبة قوم نصف من إليهم فوج 

 أليب ݣ فاطمة قالت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بضق   مل ا وكان إىل الشام، وأجالهم

أيب  بن عيل هلا وشهد .إياها فأعطني ،فدك يل جعل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن  : بكر

 قد :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي موالة أيمن أم فشهدت هلا ،آخر شاهداا  فسأهلا ،طالب

 .وامرأتني رجل أو ،شهادة رجلني إال جيوز ال أنه اهلل رسول بنت يا علمت  

فانرصفت
(1)

. 

الفيوميوقال العالمة 
(2)

 مدينة وبني بينها بلدة ،بفتحتني :فدك: 

 عىل اهلل أفاء مما وهي ،مرحلة دون خيرب وبني وبينها ،يومان ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 جعلها عيل: فقال ،عمر خالفة يف والعباس عيل وتنازعها ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله

وولدها لفاطمة ملسو هيلع هللا ىلص النبي
(3)

. 

                                                           
 .4/239معجم البلدان  (1)

هـ لغوي  770مل يعرف سنة مولده، وتويف بعد  أمحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي (2)

كبري عرف بكتابه )املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري(. )للمزيد األعالم للزركيل 

1/224) 

 .465املصباح املنري:  (3)
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قال  املجد فريوزآبادي
(1)

إّن رسول  :ݣوهي التي قالت فاطمة : 

 ،فشهد هلا عيل بن أيب طالب .أريد بذلك شهوداا  :فقال أبو بكر .نحلنيهااهلل 

يا  فقال: قد علمت   ،فشهدت هلا أم أيمن موالة النبي ،آخر فطلب شاهداا 

فانرصفت؛ ثم أد ى  .بنت رسول اهلل أنه ال جيوز إال شهادة رجل وامرأتني

واتسعت عىل تحت الفتوح اجتهاد عمر بن اخلطاب بعده ملا ويل اخلالفة وف  

وكان عيل بن أيب طالب  ،ملسو هيلع هللا ىلصها إىل ورثة رسول اهلل املسلمني أن يرد  

النبي جعلها يف  إن   :وكان عيل يقول ،والعباس بن عبد املطلب يتنازعان فيه

حياته لفاطمة
(2)

. 

برهان الدين احللبيوقال 
(3)

 منها كان فدك من إرثها طلب ولعل  : 

 هلا فشهد بي نة؟ لك هل هلا: وقال ،فدكا   أعطاها ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عتادّ  أن بعد

تستحقيها وامرأة هلا: أبرجل فقال ،أيمن وأم وجهه اهلل مكر   عيل
(4)

. 

ا ما ذكره املجد من  :السمهوديوقال نور الدين   ݣأّن فاطمة وأم 

 ،عن النمري بن حسانبن شّبة النمريي ما يشهد له افروى  ،اّدعت نحلة

ن أن أريد وأنا - عيل بن قال: قلت لزيد بكر  أبا إن  : -بكر أيب أمر أهج 

                                                           
هـ وتويف سنة  729جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي الفريوزآبادي ولد سنة  (1)

والفقه وله جمموعة من  لتاريخ واحلديث والسريةهـ، واهتم  بعلوم اللغة وا817

 (7/146املصن فات منها )القاموس املحيط(.  )للمزيد األعالم للزركيل 

 .312املغانم املطابة:  (2)

هـ من أهم   841هـ وتويف سنة 753برهان الدين إبراهيم بن حممد الطرابليس ولد سنة  (3)

)للمزيد األعالم  ما كتب يف هذا الباب.مؤلفاته كتاب السرية احللبية وهي من أوسع 

 (1/65للزركيل 

 .3/487السرية احللبية  (4)
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 يكره وكان ،رحياما  رجالا  بكر كان أبا إن  : فقال ،فدك ݣ فاطمة من انتزع

 اهلل رسول إن  : فقالت ،ݣ فاطمة فأتته ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تركه شيئاا  يغري   أن

 فشهدݤ  بعيل فجاءت نة؟بي   هذا عىل لك هل :هلا فقال .فدك أعطان ملسو هيلع هللا ىلص

 ،بىل :قال اجلنة؟ أهل من أن   تشهد أليس: فقالت ،أيمن بأم ثم جاءت هلا،

ا يعني: أمحد أبو قال  النبي أن   فأشهد: قالت ،وعمر بكر أليب ذاك قالت أّن 

ينها وامرأة فربجل: بكر أبو فقال .فدك أعطاها ملسو هيلع هللا ىلص ني أو تستحق  هبا  تستحق 

 بقضاء لقضيت فيها إيل األمر رجع لو اهلل وأيم: عيل بن زيد قال ؟القضية

بكر أيب
(1)

. 

قال ابن حجر اهليتمي
(2)

 نةودعواها أنه نحلها فدك مل تأت عليها ببي  : 

يف قبول شهادة الزوج  عىل أن   ،نةفلم يكمل نصاب البي   ،إال بعيل وأم أيمن

وعدم حكمه بشاهد ويمني وإما لعلة كونه ممن  ،بني العلامء لزوجته خالفاا 

 ،أو أّنا مل تطلب احللف مع من شهد هلا ،ال يراه ككثريين من العلامء

عىل أن شهادة  ،احلسن واحلسني وأم كلثوم شهدوا هلا باطل وزعمهم أن  

الفرع والصغري غري مقبولة
(3)

. 

ث الزبيدي وقال املحد 
(4)

 ،بخيرب فيها نخل وعني  ،حمركة :فدك: 

                                                           
 .3/377وفاء الوفا  (1)

شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي فقيه شافعي املذهب ومتكل م  (2)

هـ من مصن فاته )الصواعق املحرقة، 973هـ وتويف سنة 909أشعري، ولد سنة 

 (1/234)للمزيد األعالم للزركيل  الكربى(... الفتاوى الفقهية

 .93الصواعق املحرقة:  (3)

هـ فقيه 1205هـ وتويف سنة 1145حممد بن حممد احلسيني الزبيدي ولد سنة املرتىض  (4)

ث متكل م لغوي من أشهر مؤلفاته )تاج العروس(  حمد 
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عمر مها وسل   ،يتنازعاّنا ݡوكان عيل والعباس  ،ملسو هيلع هللا ىلصه نبي  أفاءها اهلل عىل 

 ݣكان جعلها يف حياته لفاطمة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنّ  فذكر عيل ݤ ،إليهام

وولدها
(1)

. 

عت ملكية اد   ݝفكل  هؤالء وغريهم الكثري اعتفوا أن  الزهراء 

ا نحلة وطا ،فدك  .ال مرياثلبت هبا عىل أّن 

يف للتشكيك ة ال يبقى جمال األدل  وباجلمع بني الطوائف الثالثة من 

ة ما ذكرناه وفيها الصحيح واحلسن  ،إذ أن  الروايات متضافرة بذلك ،صح 

م  وتدعمها كلامت العلامء. ،كام تقد 

 الدليل الرابع: املسرية التارخيية لفدك
ا أ   ة ألهل البيت من يقرأ تاريخ فدك جيد أّن   ،ݜرجعت أكثر من مر 

 لبت منهم كذلك أكثر من مرة:وس  

قال:  ،التارخيية لفدكفقد روى ابن أيب احلديد يف رشحه املسرية 

 الباقي، مويقس   يكفيهم، ما منها فيدفع إليهم ،تهاغل   يأخذ بكر أبو وكان

 مراأل ويل فلام كذلك، عيلي كان  ثم ،كذلك عثامن كان ثم كذلك، عمر وكان

 عثامن بن عمرو ثلثها، وأقطع احلكم بن مروان أقطع سفيان أيب بن معاوية

 بن موت احلسن بعد وذلك ثلثها، معاوية بن يزيد وأقطع ثلثها، عفان بن

 احلكم أيام بن ملروان هاكل   خلصت حتى يزالوا يتداولوّنا فلم ،ݠعيل 

عبد  بن عمر البنه العزيز عبد فوهبها ابنه، العزيز لعبد فوهبها خالفته،

 دعا ،هارد   ظالمة أول كانت اخلالفة، العزيز بن عمر ويل فلام العزيز،

 احلسني بن عيل دعا بل: وقيل ،ݠ طالب أيب بن عيل احلسن بن بن حسن
                                                           

 .13/623تاج العروس  (1)
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 عبد بن عمر والية ةمد  ݝ  فاطمة أوالد بيد وكانت عليه، فرد ها ݠ

 مروان بني أيدي يف فصارت منهم، قبضها عاتكة بن يزيد فلام وىل ،العزيز

 العباس أبو ويل فلام عنهم، اخلالفة انتقلت حتى كانت يتداولوّنا، كام

 ملا جعفر أبو قبضها ثم احلسن، بن احلسن اهلل بن عبد عىل هارد   السفاح

ها املهدي ثم حدث، ما حسن بني من حدث  ،ݝ فاطمة ولد عىل ابنه رد 

 ويل حتى أيدهيم يف تزل فلم ،أخوه وهارون املهدي بن موسى قبضها ثم

ينيالفاطم عىل هافرد   املأمون،
(1)

. 

 يف تزل قال: فلم ،ثم واصل عر  مسريهتا التارخيية بعد املأمون

 البازيار، وكان عمر بن اهلل عبد فأقطعها املتوكل، أيام يف كان حتى أيدهيم

فاطمة  بنو فكان بيده، ݕ اهلل رسول غرسها نخلة عرشة إحدى فيها

 فيصلوّنم، التمر ذلك من هلم أهدوا احلجاج قدم فإذا ثمرها، يأخذون

 البازيار عمر بن اهلل عبد فرصم جليل، جزيل مال ذلك إليهم من فيصري

 املدينة إىل الثقفي أمية أيب بن برشان :له يقال رجالا  ووجه التمر، ذلك

ففلج البرصة إىل عاد ثم فرصمه،
(2)

. 

د يف قضية فدك بني اخللفاء يدل  عىل عدم قناعة هؤالء بام  فهذا التد 

بل من يستقيص  ،ݝصنعه اخلليفة األول بانتزاعه فدك من الزهراء 

داا  إذ ورد يف  ،يف املوضوع النصوص التارخيية جيد أن  الرجل بنفسه كان متد 

برد  فدك للزهراء  وكتب كتاباا  ،بعض األخبار أن ه قد ندم عىل ما صنعه

 :ݝ

                                                           
 .16/216رشح ّنج البالغة  (1)

 .16/217رشح ّنج البالغة  (2)
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بسنده عن اإلمام  (ختصاصاال)يف كتابه  ݞاملفيد فقد روى الشيخ 

 وهي عنده من ݝ فاطمةوخرجت  :، رواية طويلة قال فيهاݠالصادق 

 ثم ،ݕ اهلل عند رسول وأنت أنا اجتمع حتى كلمة مكأكل   ال واهلل: تقول

 ،اآلخر من أرق   فإن ه ،وحده بكر أبا ائت: هلا ݠ عيل فقال انرصفت،

 كانت ولو ،جملسه وجلست ،خليفته نكأو أيب جملس اد عيت: له وقويل

 ذلك، له وقالت أتته فلام .عيل هارد   لوجب استوهبتها منك ثم لك فدك

 فخرجت: فقال .فدك برد   فكتبه هلا ،بكتاب فدعا: قال .صدقت: قال

 الكتاب الذي هذا ما حممد بنت يا: فقال ،عمر فلقيها ،معها والكتاب

يه: فقال .فدك برد بكر أبو يل كتب كتاب: فقالت ؟معك  أن فأبت .إيل هلم 

 فأسقطت ،املحسن اسمه بابن حاملة وكانت ،برجله فرفسها تدفعه إليه،

 ثم ،نقفت حني أذّنا يف قرط إىل أنظر فكأن ،لطمها ثم ،بطنها من املحسن

فخرقه الكتاب أخذ
(1)

. 

قال: وقال ابن  ،وروى سبط ابن اجلوزي هذا املضمون مسنداا 

 ݠسمعت عيل بن احلسني  :قال ،بن حكيمحدثني القاسم  :سحاقإ

فقالت: يا  ،يقول: جاءت فاطمة بنت رسول اهلل إىل أيب بكر وهو عىل املنرب

 ،وال أرث أيب؟ فاستعرب أبو بكر باكياا  ابنتك كترثأن أبا بكر أيف كتاب اهلل 

ودخل عليه  ،ثم نزل فكتب هلا بفدك .ثم قال: بآبائي أبوك وبآبائي أنت

قال: فامذا  ،عمر فقال: ما هذا؟ قال: كتاب كتبته لفاطمة مرياثها من أبيها

 ،تنفق عىل املسلمني وقد حاربت العرب كام ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب

                                                           
 .185ختصاص اإل (1)
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هفشق  
(1)

.  

غري صادقة أو مشتبهة يف دعواها ملكية  ݝفإن كانت الزهراء 

 فلامذا عزم اخلليفة األول عىل رد  فدك إليها؟ ،)فدك( بزعمهم

 :تشكاالدفع إ -3
 ݕت حول كون فدك نحلة من رسول اهلل اإلشكاالط رحت بعض 

 :ݝالبنته وبضعته الطاهرة فاطمة الزهراء 

  مبا متلكه؟ ݝ كيف تطالب الزهراء :األول اإلشكال

 وئݨ: نزلت ملا: قال سعيد، أيب فإن الذهبي بعد أن ذكر حديثاا عن

 .فدك فأعطاها فاطمة،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول دعاݩ    ۇئ ۇئ وئ

 تطلب ݣ فاطمة جاءت ملا ذلك وقع كان ولو باطل، : هذاقال

وملكها حوزها يف هو شيئاا 
(2)

. 

 : واجلواب

م من يقة أن  اخلليفة أبا بكر قد )انتزع فدكاا  ما قلناه فيام تقد  ( من الصد 

السلطة القائمة يف ذلك هو بسبب وضع فمطالبتها بفدك  ،ݝالطاهرة 

 منها. ݝوطرد وكيل الزهراء  ،الوقت يدها عىل هذه األر 

ة بسند معترب عن محادويؤي    عن أيب عثامن بن ده ما ورد يف كتب اخلاص 

املهاجرين  مجيع عىل األمر له واستقام بكر أليب بويع ملا: قال ݠ اهلل عبد

                                                           
؛ جتدر اإلشارة إىل أن  سبط ابن اجلوزي نقل هذه الرواية عن ابن 4/276مرآة الزمان  (1)

 اسحاق صاحب السرية النبوية.

 .3/135ميزان االعتدال  (2)
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 ،منها ݕ اهلل رسول بنت فاطمة وكيل فأخرج فدك إىل بعث ،واألنصار

 من مرياثي عن منعتني بكر أبا يا فقالت: بكر، أيب إىل ݝ فجاءت فاطمة

 بأمر ݕ اهلل رسول يل جعلها وقد ،فدك من وكييل وأخرجت ،اهلل رسول

 أشهد ال فقالت: ،أيمن بأم فجاءت .شهوداا  ذلك عىل هلا: هايت فقال !اهلل

 اهلل، أنشدك فقالت: ،ݕ اهلل رسول قال عليك بام بكر أبا يا احتج   حت ى

 بىل، قال اجلنة؟ أهل من أيمن أم   إن   قال: ݕ اهلل رسول أن   تعلم ألست

،  ژۇئ ۇئ وئ وئژ ݕاهلل  رسول إىل أوحى اهلل فأشهد أن   قالت:

ذلك فشهد بمثل ݠ عيل وجاء ،اهلل بأمر لفاطمة فدك فجعل
(1)

. 

 مكيةاآلية  أن:الثاين اإلشكال

 ،البزار بكر أبو احلافظ ابن كثري الدمشقي يف تفسريه: وقال قال 

ثنا ،يعقوب بن عباد حدثنا  ،مرزوق بن فضيل حدثنا ،التيمي حييى أبو حد 

 حدثنا ،التيمي حييى أبو حدثنا ،يعقوب بن عباد حدثنا البزار؛ عن عطية

 ۇئ وئ وئژ :نزلت ملا قال: ،سعيد أيب عن عن عطية ،مرزوق بن فضيل

  .فدك فأعطاها فاطمة ݕ اهلل رسول دعا ژۇئ

 التيمي حييى أبو إال   مرزوق بن فضيل عن به َث حد   نعلم ال :قال ثم

 اآلية نأل ؛إسناده صح   لو مشكل ديثاحل وهذا ،اخلوار بن محاد بن ومحيد

 هذا يلتئم فكيف ،اهلجرة من سبع سنة خيرب مع تحتف   إنام وفدك ،مكية

 واهلل ،الرافضة وضع من أنه األشبه ،منكر حديث إذاا  فهو هذا؟ مع

أعلم
(2)

. 

                                                           
 .1/121حتجاج اإل، 2/155تفسري القمي  (1)

م بطالن كالم ابن كثري، إذ أن  هذا اخلرب مل ينفرد ؛ قد تبني  مم ا 3/39تفسري ابن كثري  (2) تقد 
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 واجلواب:

دة عن الدليلمن أن اآلية مكية ذكره ابن كثري ما  :أوَل    ،دعوى جمر 

فال قيمة  ،مل يذكر لنا مستنده للحكم عىل اآلية بأّنا مكي ة وليست مدني ة فإنه

ة والربهانلكالم مه باحلج  ه جيد أن ه أجاد تقليد كالمع ومن تتب   ،ه ما مل يدع 

 رسال املسلامت.إرساهلا إو الباطلة لقاء الدعاوىبإشيخه ابن تيمية 

وهي سورة  ،كرت ضمن سورة اإلرساءن  اآلية قد ذ  إ :لو قيل :ثانيا  

م  ؛ال ينفع دليالا  فهذا أيضاا  ،مكي ة ين علم أّن  ألن  من سرب أقوال املفّس 

حون بتداخل اآليات املكي ة واملدنية  فكثري من  ،ةيف السورة الواحديرص 

نت آيات مدنية نت آيات  ،السور املكي ة تضم  وكثري من السور املدني ة تضم 

 مكي ة.

 من نزل ما ببيان األئمة بعض اعتنى قال ابن حجر العسقالن: قد

 من يشء نزول وهو ذلك عكس وأما :قال ،ةاملكي   السور يف باملدينة اآليات

نادراا  إال أره فلم املدينة إىل السورة تلك نزول تأخر بمكة سورة
(1)

. 

 ،وهذه اآلية التي نحن بصدد البحث فيها مدني ة ضمن سورة مكي ة

 شكال يف ذلك.إوال 

قد نص  مجلة من علامء أهل السن ة واجلامعة عىل أن  هذه اآلية  :  اثالثا

مدنية كالسيوطي يف تفسري اجلاللني
(2)

والفخر الرازي، 
 

مفاتيح يف 

                                                           
ا جاهل ببقي ة  به فضيل بن مرزوق بل رواه غريه كام ذكرنا يف أول الباب، وابن كثري إم 

 الطرق وغري مطل ع عليها أو جتاهلها عمدا لرضب احلديث.

 .1/47اإلتقان يف علوم القرآن  (1)

 .364تفسري اجلاللني:  (2)
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الغيب
(1)

وكذلك القايض أبو السعود، 
(2)

والغرناطي، 
(3)

 يف تفاسريهم. 

وجود الروايات  فإن ،ةللقول بأن  اآلية مكي   حينئذفال يبقى جمال 

 هذا القول من أساسه.نسف يالصحيحة وترصيح هؤالء األعالم 

 ث: العدل بني البناتلالثا اإلشكال

 ،ساءة لهإفيه  ݕعى بعض املعارصين أن  نسبة هذا العمل للنبي اد  

س عىل ذلك.  إذ أن  الواجب عن مثله العدل بني بناته كام حث  الشارع املقد 

ل قال: فتح خيرب يف  توف يت  ملسو هيلع هللا ىلصوزينب بنت النبي  ،السنة السابعةأو 

توف يت يف التاسعة من  ملسو هيلع هللا ىلصوأم كلثوم بنت النبي  ،يف الثامنة من اهلجرة

فكيف يعطي فاطمة ويدع أم كلثوم وزينب صلوات اهلل وسالمه  ،اهلجرة

ق بني أوالده ملسو هيلع هللا ىلصام للنبي عليه؟ فهذا اهت   بشري ؛ ثم  إن  النعامن بن أن ه كان يفر 

وأريد أن  ،فقال: يا رسول اهلل إن  قد وهبت ابني حديقة ملسو هيلع هللا ىلصمل ا جاء النبي 

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .: أكل  أوالدك أعطيت؟ قال: الملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  .أشهدك

ه جوراا  ،اذهب ل بعض  فإن  ال أشهد عىل جور..فسام  وذلك أن يفض 

هل يفعل  ،الكريم الذي ال يشهد عىل اجلور فهذا النبي ،األوالد عىل بعض

ذلك؟
(4)

. 

 واجلواب:

من أن  فتح خيرب كان يف السنة السابعة من  هذا املعارصذكره ما : أوَل  

                                                           
 20/145لغيب مفاتيح ا (1)

 .5/154السعود أيب تفسري  (2)

 .1/440التسهيل لعلوم التنزيل  (3)

 .310حقبة من التاريخ:  (4)
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ت يف نفس السنة أمر غري للكن دعواه أن  اهلبة حص ،اهلجرة صحيح

صالح أهل فدك يف السنة  ݕفمن املمكن أن يكون النبي  ،معلوم

رت هبتها للزهراء  ،ومتل ك األر  ،السابعة  بعد وفاة أخواهتا. ݠثم تأخ 

حلة حصلت يف حياة بقية البنات فهذا ليس ولو سل منا بأن  الن  :  اثانيا

م ألن  املنهي عنه يف الن صوص هو  ؛لف حت ى يف كراهتهبل اخت   ،بمحر 

ر  ر كأن هيب اإلنسان ابنه شيئاا  ،بني األبناءالتفضيل غري املرب  ا املرب  قه  أم  لتفو 

ه بوالده ،يف الدراسة مثالا   .شكال فيه البت ةإال ف أو لرب 

ا رواية النعامن فقد رد   اإلشكالبن بشري التي احتج  هبا صاحب  أم 

ا ال تدل  عىل حرمة اهلبة لبعض  ،عليها فقهاء أهل السن ة واجلامعة وأثبتوا أّن 

  .األبناء دون بعض

قال الشوكان
(1)

 بالتفضيل قصد نإ التسوية جتب :يوسف أبو : قال

ل نإف مستحبة، التسوية أن   اجلمهور إىل وذهب .رضاراإل  صح   بعضاا  فض 

 رواية يف الثابت يالنه محلوا وكذلك ،الندب عىل مراأل ومحلوا وكره،

ك» :بلفظ ملسلم  «ذنإ فال قال: ،بىل قال: سواء؟ الرب    يف لك يكونوا أن أيّس 

 .التنزيه عىل

 فتح يف ذكرها ابن حجر عرشة بأجوبة النعامن حديث عن وأجابوا

مفيدة زيادات عليها ووضع ،اخترصها الشوكانو الباري،
(2)

. 

                                                           
هـ من 1250هـ وتويف سنة  1173بدر الدين حممد بن عيل بن حممد الشوكان ولد سنة  (1)

األوطار، كبار فقهاء أهل السنة واجلامعة باليمن له جمموعة من املصن فات منها: )نيل 

 فتح القدير، حتفة الذاكرين..(

 .6/110نيل األوطار راجع  (2)
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ر عند مجيع املذاهب اإلسالمية أن  فعل النبي  :ثالثا   ة ݕتقر   ،حج 

م باألسانيد الصحيحة أن ه وهب فدك للزهراء   ،ݝوقد ثبت كام تقد 

وأن  اهلبة  خصوصاا  ،فيحمل فعله عىل أن  هناك مصلحة من هذا الفعل

آية كاملة يف موضوع األر  كام ذكرنا كانت بأمر إهلي متث ل يف نزول 

عن الزواج ببنت أيب جهل عىل أن ه من  ݠفكام محلوا ّنيه لعيل  ،سابقاا 

اته  كذلك؟عليه فام املانع من محل هذا األمر  ،خمتص 

قد ثبت باألسانيد الصحيحة والشهرة التارخيية اد عاء الزهراء  :رابعا  

فام هو العذر الذي سيلتمسه  ،للشك   ملكية فدك بام ال يدع جماالا  ݝ

ة؟ ݝللزهراء  اإلشكالصاحب   يف هذه املر 

  : هل حتّققت اهلبة؟رابعال اإلشكال

صدقت يف دعواها  وإن ݝأن  الزهراء  هو اإلشكالمفاد هذا 

ر يف الفقه أن  اهلبة ال مل تتحقق؛ ملكي ة األر   إال  أن  النحلة  ألن ه قد تقر 

ق إال  بالقبضتت  ،تقبض يف حياة الواهب تبقى ملكه فاهلبة التي مل ،حق 

 وتلحق بتكته.

ا أن تكون قبضتها أو مل تقبضها ،: فإن كانت هبةقال املستشكل  ،فإم 

فإن كانت قبضتها فكيف جاءت تطالب هبا؟ وإن مل تكن قبضتها فإن  اهلبة 

ا مل تعط إن مل تقبض فكأّن 
(1)

. 

أن  اهلبة قد استوفت رشوطها بحصول القبض يف حياة  :واجلواب

ة نصوص: ،ݕالنبي   وقد دل ت عىل ذلك عد 

                                                           
 .311حقبة من التاريخ:  (1)
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 ݠ اهلل عبد عن أيب عثامن بن عن محاد معترببسند  ما روي منها:

 ،املهاجرين واألنصار مجيع عىل األمر له واستقام ،بكر أليب بويع ملا: قال

فجاءت  ،منها ݕ اهلل رسول بنت فاطمة وكيل فأخرج فدك إىل بعث

 رسول من مرياثي عن منعتني بكر أبا يا فقالت: بكر، أيب إىل ݝ فاطمة

 ؟!اهلل بأمر ݕ اهلل رسول يل جعلها وقد ،فدك من وكييل وأخرجت ،اهلل

 حت ى أشهد ال فقالت: ،أيمن بأم فجاءت ،شهوداا  ذلك عىل هلا: هايت فقال

 ألسَت  اهلل، أنشدك فقالت: .ݕ اهلل رسول قال عليك بام بكر أبا يا احتج  

 قالت: .بىل قال اجلنة؟ أهل من أيمن أم   إن   قال: ݕ اهلل رسول أن   تعلم

 فجعل ،ژۇئ ۇئ وئ وئژ :ݕاهلل  رسول إىل أوحى اهلل فأشهد أن  

ذلك فشهد بمثل ݠ عيل وجاء .اهلل بأمر لفاطمة فدك
(1)

.  

يف كتابه رواية عن أمري املؤمنني  ݤوروى سليم بن قيس اهلاليل 

موا عليه ݠ ه اخللفاء الذين تقد  د فيها ما غري   وصاحبه قال: وقبضه ،عد 

 ،ݕ عهد النبي عىل غل تها أكلت قد ،مقبوضة ݝ فاطمة يد يف وهي فدك

قها ومل ،يدها يف ما عىل البي نة فسأهلا ق وال يصد   يعلم وهو ،أيمن أم   صد 

ا كام يقيناا  يدها  يف ما عىل البينة يسأهلا أن له حيل يكن ومل ،يدها يف نعلم أّن 

همهايت   أن وال
(2)

. 

 ن  أ :ݠاإلمام الكاظم  بسنده: عن ݤوروى ثقة اإلسالم الكليني 

 عليه يوجف مل واالها، وما فدك ݕ هنبي   عىل فتح ملا وتعاىل اهلل تبارك

 يدر فلم ، ژۇئ ۇئ وئ وئ ژ :ݕ نبيه عىل اهلل فأنزل ،وال ركاب بخيل

                                                           
 .1/121حتجاج ، اإل2/155تفسري القمي  (1)

 .226كتاب سليم بن قيس:  (2)
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 ،رب ه ݠ جربئيل وراجع ،جربئيل ذلك يف فراجع هم، من ݕ اهلل رسول

 ،ݕ اهلل رسول فدعاها ،ݝ فاطمة إىل ادفع فدك أن إليه اهلل فأوحى

 يا قبلت قد: فقالت .فدك إليك أن أدفع أمرن اهلل إن   فاطمة يا: هلا فقال

 فلام ،ݕ اهلل رسول حياة فيها وكالؤها يزل فلم .ومنك اهلل من اهلل رسول

عنها وكالءها أخرج بكر أبو ويل
(1)

. 

 فدك أيدينا يف كانت بىل: قوله ݠوورد يف ّنج البالغة عن األمري 

ت السامء، أظلته ما كل من  عنها نفوس وسخت ،قوم نفوس عليها فشح 

ا فدك والنفس وغري بفدك أصنع وما ،اهلل احلَكم ونعم ،آخرين  غد   يف مظاّن 

وتغيب أخبارها آثارها، ظلمته يف تنقطع ،ثدَ َج 
(2)

. 

بمعنى أن  ، حقيقة القبض هي )التخلية(وقد نص  فقهاء الفريقني أن  

ف فيه، قال  ن املوهوب أو املشتي من اليشء بحيث يستطيع أن يترص  يمك 

ا   هو عندنا والقبض فالتسليم والقبض التسليم تفسريالكاشان: وأم 

 احلائل برفع املشتى وبني املبيع بني البائع خيىل   أن وهو والتخيل التخلية

 مسلام البائع فيجعل فيه فالترص   من املشتى نيتمك   وجه عىل بينهام

 وقال البائع إىل املشتى من الثمن تسليم وكذا له قابضا واملشتى للمبيع

بالتخلية والشجر والعقار الدار يف القبض اهلل رمحه الشافعي
(3)

. 

                                                           
 .5/244بدائع الصنائع  (1)

: ݠلقد اشتبه األمر عىل بعض الفضالء فظن  أن  قول اإلمام عيل . 3/71ّنج البالغة  (2)

ال يدل  عىل ملكي ة فدك؛ ألنه مل يقل: كانت فدك لنا. واجلواب  «كانت يف أيدينا فدك»

م، إذ أن  اليد أمارة امللكية، فإذا كانت يف أيدهيم فهي ملك هلم. واإلمام   ݠهو ما تقد 

 هذه اإلشكاالت.؛ لدفع أمثال ݕأثبت بذلك حصول القبض يف حياة النبي 

: ݠلقد اشتبه األمر عىل بعض الفضالء فظن  أن  قول اإلمام عيل . 3/71ّنج البالغة  (3)
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عىل حصول القبض  يف فدك نص  رصيح ݝفوجود عامل للزهراء 

 .اإلشكالهذا كاف  يف دفع  وهذا ،ݕيف حياة احلبيب املصطفى 

وانفردت بنقله كتب الشيعة  ،فإن قيل: ملاذا مل يستفض نقل هذا األمر

 دون بقي ة املصادر التارخيية والروائية؟

 أجبنا بالتايل:

م - ن  فدكاا أ: أوَل   عد عن املدينة مسرية ثالثة أيام أو تب - كام تقد 

ة  ،ا يف ذلك الزمنوهذه املسافة بعيدة جد   ،يومني بحيث ال يمكن لعام 

وإذا كانوا ال يعلمون هبا ، عىل ما يدور يف هذه األر  االطالعالن اس 

 فكيف يعرفون مالكها؟!

عاء الزهراء ن  أ : اثانيا وموافقة أمري  ،أن  فدك كانت نحلة ݝاد 

ق يف حياة النبي وأم أيمن  ݠاملؤمنني  ألن ه  ؛ݕيدل  عىل أن  القبض حتق 

ويعرفه صاحب هذا  ،ال حيتمل أن جيهل كل  هؤالء هبذا احلكم الرشعي

وباب مدينة العلم  ݠ؟ فهل يعقل أن جيهل أمري املؤمنني اإلشكال

 وأقىض املسلمني بمثل هذا احلكم الذي يعرفه عوام الن اس؟

ة ال يعني عدم حدوث :ثالثا    الواقعة، عدم وجود نقل يف كتب العام 

ربت مسألة سياسية متس  مستقبل السلطة فدك قد اعت  أن  مسألة  خصوصاا 

 القائمة يف ذلك الوقت!

األوسط معجمه عىل هذا هو ما رواه الطربان يف وأفضل ما يدل  

                                                           
ال يدل  عىل ملكي ة فدك؛ ألنه مل يقل: كانت فدك لنا. واجلواب  «كانت يف أيدينا فدك»

م، إذ أن  اليد أمارة امللكية، فإذا كانت يف أيدهيم فهي ملك هلم. واإلمام   ݠهو ما تقد 

 هذه اإلشكاالت.؛ لدفع أمثال ݕأثبت بذلك حصول القبض يف حياة النبي 
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 ،عيل إىل بكر وأبو أنا جئت ݕ اهلل رسول بضق   ملا قال: ،عمر بسنده عن

 اهلل برسول الناس أحق   نحن ؟ قال:ݕ اهلل رسول ترك فيام تقول فقلنا: ما

 قلت: والذي .بخيرب والذي قال: بخيرب؟ والذي :فقلت قال: .ترك وبام

باملناشري رقابنا واتزّ  حتى واهلل أما قلت: .بفدك والذي فقال: بفدك؟
(1)

. 

وا رقابنا باملناشري» :يف قوله ئفتدب ر أخي القار لتعلم  «حت ى حتز 

 .حينئذوأمهي ة فدك بالنسبة للسلطة القائمة  ،حقيقة احلال يف ذلك الوقت

 س: أين الشهود؟اخلام اإلشكال
له ،به القوم عىل دعواهم احتج  ما وهو أهم   ة  :وحمص  أن ه مل تكتمل عد 

بل حت ى  ،ن ه ال تكفي شهادة رجل وامرأةإ :حيث قالوا ،الشهادة الرشعية

لكوّنا من باب  ؛يف املقام مردودة ݠشهادة الرجل وهو أمري املؤمنني 

  .الزوج لزوجتهشهادة 

 واجلواب:

ثبات إل ݝمن الزهراء  أن ه ال جيوز أليب بكر أن يطلب شهوداا : أّوَل  

ا كانت بيدها  ؛ملكي تها هلذه األر  ومن املعروف بني املسلمني  ،ݝألّن 

ة أن  اليد  فإن ه  متاعاا فمن رأى يف يد املسلم  ،أمارة امللكيةبل بني العقالء كاف 

احلاجة للبحث دون  بل يشهد أنه ملكه من يستأجره، وأ أن يشتيه لهجيوز 

 اليد عىل ذلك.لكفاية  ؛امللكيةعن دليل يدل عىل 

 فيها يترصف عقار أو دار رجل يد يف كان فإنقال ابن قدامة: 

 غري من والبناء واهلدم والعامرة واإلجارة واإلعارة بالسكنى املالك ترصف

                                                           
 .5/288املعجم األوسط  (1)
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 أيب قول وهو بملكها له يشهد نأ جيوز :حامد بن اهلل عبد أبو فقال ،منازع

 ال نأ وحيتمل :القايض قال ،الشافعي أصحاب من واالصطخري حنيفة

 يف منحرصة ليس اليد ألن   والترصف واليد امللك من شاهده بام إال  يشهد

 أصحاب بعض قول وهذا وغصب وإعارة بإجارة تكون قد امللك

 منازع غري من واستمرارها امللك دليل اليد ن  أ لاألو   ووجه ،الشافعي

 اليد سبب شاهد لو كام هبا يشهد نأ فجاز ،االستفاضة جمرى فجرت يقوهيا

 يعارضه جارة أو غصب عن كوّنا واحتامل هبة أو إرث أو بيع من

 فإن اليد سبب شاهد لو كام مانعا يبقى فال منازع غري من اليد استمرار

 كذا الشهادة يمنع ال والواهب الوارث مالك غري البائع كون احتامل

ههنا
(1)

. 

عىل دعوى أيب بكر هبذا اجلواب عندما  ݠوقد أجاب أمري املؤمنني 

 املسجد يف وهو بكر أيب إىل ݠ عيل جاء هذا بعد كان ملا  طلب الشهود:...

 من مرياثها فاطمة منعت مل ،بكر أبا يا :فقال واألنصار، املهاجرون وحوله

ء يف هذا: بكر أبو فقال ،ݕ اهلل رسول حياة يف ملكته وقد ؟اهلل رسول

 هلا حق   فال وإال   ،هلا جعله ݕ اهلل رسول ن  أ شهودا أقامت نإف ،املسلمني

 يف اهلل حكم بخالف فينا حتكم بكر أبا يا: ݠ املؤمنني أمري فقال فيه،

 أنا ادعيت يملكونه يش املسلمني يد يف كان فإن :قال ،ال :قال املسلمني؟

 عىل عيهتد   ما عىل البينة أسأل كنت اكإي  : قال البينة؟ تسأل من فيه

 البينة فتسألني املسلمون فيه عىواد   ءيش يدي يف كان فإذا :قال املسلمني،

 تسأل ومل؟ وبعده ݕ اهلل رسول حياة يف ملكته وقد يدي يف ما عىل

                                                           
 .12/25املغني  (1)
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 !عليهم ادعيت ما عىل سألتني كام شهودا عيل   عوااد   ما عىل البينة املسلمني

 عىل نقوى ال ان  إف كالمك من دعنا عيل يا :عمر قال ثم بكر أبو فسكت

 وال لك حق   ال املسلمني ءيف فهو وإال   عدول بشهود أتيت نإف ،حججك

فيه لفاطمة
(1)

. 

لعدم وجود  ؛كتفى بالشاهد واليمنيأن ه يف مثل هذه الدعاوى ي   :ثانيا  

نة الرشعية يرجع فاحلاكم الرشعي يف حال عدم اكتامل البي   ،معار  هلا

 عباس ابن عن) قولهقال النووي:  ،ويطلب منه اليمني ،لصاحب الدعوى

 بشاهد القضاء جواز فيه(، وشاهد بيمني قىض ݕ اهلل رسول أن   ݤ

 والشعبي والكوفيون حنيفة أبو فقال ذلك يف العلامء واختلف ويمني

 حيكم ال مالك أصحاب من واألندلسيون والليث واألوزاعي واحلكم

 من اإلسالم علامء مجهور وقال ،األحكام من ءيش يف ويمني بشاهد

 ويمني بشاهد يق ي األمصار علامء من بعدهم ومن والتابعني الصحابة

 وعيل الصديق بكر أبو قال وبه األموال به يقصد وما األموال يف املدعى

 علامء وسائر املدينة وفقهاء وأمحد والشافعي ومالك العزيز عبد بن وعمر

 جاءت هأن   تهموحج   عنهم اهلل ريض األمصار علامء ومعظم احلجاز

 ثابت بن وزيد عباس وابن عيل رواية من املسألة هذه يف كثرية أحاديث

 واملغرية العاص بن عمرو بن اهلل وعبد عبادة بن وسعد هريرة وأيب وجابر

 ابن حديث الباب أحاديث أصح   :احلفاظ قال م،عنه اهلل ريض شعبة بن

 بني خالف وال :قال ،اسناده يف ألحد مطعن ال :الرب عبد ابن قال ،عباس

 حسان وغريمها وجابر هريرة أيب وحديث: قال ،تهصح   يف املعرفة أهل

                                                           
 .2/156تفسري القمي  (1)
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ببالصوا أعلم واهلل
(1)

. 

العجيب أن  النووي قد نص  أن  هذا الرأي قد روي عن أيب بكر، و

د أن ه مم ا يؤك   ،يطب قه يف املورد وأرص  عىل الشاهدينأبا بكر مل  هأن   يف حني

بام تقتضيه مصلحة الدولة القائمة يف بل  ،يريض اهللليس بصدد احلكم بام 

 .ذلك الوقت

يقرأ سرية أيب بكر جيد أن ه اكتفى يف كثري من األمور املالية من  :ثالثا  

دة عن أي بي نة ،بشاهد واحد ، وإليك بعضاا من هذه بل بالدعوى املجر 

 احلوادث:

 ݤ اهلل عبد بن جابر البخاري يف صحيحه بسنده: عنفقد روى 

 فقال ،احلرضمي بن العالء قبل من مال بكر أبا جاء ملسو هيلع هللا ىلص مات النبي مل ا قال:

قال  .فليأتنا عدة قبله له كانت أو دين ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل له كان بكر: من أبو

 .وهكذا وهكذا هكذا يعطيني أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وعدن :فقلت جابر:

 ثم ،مخسامئة ثم ،مخسامئة يدي يف فعد   جابر: قال ،مرات ثالث يديه فبسط

مخسامئة
(2)

. 

ق جابر بن عبد اهلل األنصاري  د دعواه ݤفهل يصد  وال  ،ملجر 

ق فاطمة   ݠرغم شهادة أمري املؤمنني  ݕبضعة رسول اهلل  ݝتصد 

 هلا؟

 قال: اخلدري سعيد أيب طبقاته بسنده: عنوروى ابن سعد يف 

 من :البحرين مال عليه حني قدم باملدينة ينادي بكر أيب منادي سمعت

                                                           
 .12/4رشح صحيح مسلم  (1)

 .3/163صحيح البخاري  (2)
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 أبو فجاء فيعطيهم! رجال فيأتيه .فليأت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عند عدة له كانت

 .فأتنا يشء جاءنا إذا بشري أبا يا قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إن  رسول فقال: ،املازن بشري

درهم وأربعامئة ألفاا  فوجدها ،ثالثاا  أو حفنتني بكر أبو فأعطاه
(1)

. 

ق كل  املسلمني وال تطلب منهم  البي نة بل وال اليمني يف فلامذا ي صد 

ة حني ي   قون يف دعواهم؟ ݜطلب ذلك من أهل بيت النبو   !وال ي صد 

ت عليهم الزهراء  هبذا األمر كام نقل ذلك العالمة  ݝوقد احتج 

 فقالت! تدعني؟ ما عىل حممد بنت يا نةبي   هايت: عمر فقال: ݞاملجليس 

 تسألومها ومل اهلل عبد بن وجرير اهلل عبد بن جابر قتمصد   قد :ݝ فاطمة

 نا،هي   أمرا ذكرا وجريرا جابرا إن  : عمر فقال ، اهلل كتاب يف نتيوبي  ! نةالبي  

 فقالت !واألنصار املهاجرين من ةالرد   به يقع عظيام أمرا عنيتد   وأنت

 دينه، إىل هاجروا اهلل رسول بيت وأهل اهلل برسول املهاجرين إن  : ݝ

 إلينا، إال   هجرة فال أحسنوا، القربى وبذي ورسوله باهلل يامنباإل واألنصار

ةاجلاهلي   فإىل اعن   ارتد   ومن بنا، إال   بإحسان باعات   وال لنا، إال   نرصة وال
(2)

. 

وأم أيمن  ݠده اإلمام عيل قد أي   ݝذكرته الزهراء ن  ما أ :رابعا  

ا من أهل اجلنةب ݕأخرب رسول اهلل التي  ݣ ويف بعض األخبار  ،أّن 

ويف املقابل ال توجد  ،وغريهم ݟشارك يف الشهادة احلسن واحلسني 

أو شهد عىل  ،فدك نحلةأي ال يوجد من نفى أن   ،دعوى معارضة هلذه

 خالف ذلك.

ا شهادة عيل  ابن شب ة النمريي، وأم  أيمن فقد روى القضية  ݠأم 
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ثنا  مرزوق، فضيل ابن حدثناقال:  الزبري، بن اهلل عبد بن حممد قال: حد 

ثني  -عليه  اهلل عيل رمحة بن لزيد قلت: قال حسان بن النمريي قال: حد 

ن أن أريد وأنا فدك،  ݣ فاطمة من بكر انتزع أبا إن  : -بكر أيب أمر أهج 

، رجالا  بكر كان أبا إن  : فقال  اهلل رسول شيئاا تركه يغري   أن يكره وكان رحياما

 :هلا فقال فدك، أعطان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن  : ، فقالتݣ فاطمة فأتته ، ملسو هيلع هللا ىلص

 أيمن، بأم ثم جاءت هلا، فشهد ،ݤ بعيل فجاءت بي نة؟ هذا عىل لك هل

ا يعني: أمحد أبو بىل، قال :قال اجلنة؟ أهل من أن   تشهد أليس: فقالت  أّن 

فدك أعطاهاملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن فأشهد: وعمر، قالت بكر أليب ذاك قالت
 (1)

.  

كام روى ذلك  ݕوقد شهد هلا أيضا رباح موىل رسول اهلل  

 بن زيد حدثنا: قال الكرابييس روح وحدثنيالبالذري يف خرب مسند، قال: 

 بن جعفر روح حسبه رجل عن طهامن، ابن خالد أخربنا: قال احلباب

 جعلها فقد ، فدك أعطني: الصديق بكر أليب قالت ݝ فاطمة أن حممد

 ݕ النبي موىل ورباح أيمن بأم   فجاءت ،البينة فسأهلا ،يل ݕ اهلل رسول

 رجل شهادة إال   فيه جتوز ال مراأل هذا إن  : فقال ،بذلك لهايفشهدا

وامرأتني
 (2)

. 

كام روى ذلك  ݜبل نقل أيضا شهادة أسامء بنت عميس واحلسنان 

ال:...  وأسامء أيمن وأم واحلسني واحلسن عيل إىل فبعثتاملجليس مفص 

 بكر أيب إىل فأقبلوا - قحافة أيب بن بكر أيب حتت وكانت - عميس بنت

 احلسن اوأم   فزوجها، عيل اأم  : فقال ،وادعته قالت ما بجميع هلا وشهدوا
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 كانت فقد عميس بنت أسامء اوأم   فموالهتا، أيمن أم اوأم   ابناها، واحلسني

 فاطمة، ختدم كانت وقد هاشم، لبني تشهد فهي طالب أيب بن جعفر حتت

 من فبضعة فاطمة اأم  : ݠ عيل فقال؛ أنفسهم إىل جيرون هؤالء وكل  

 بكذ   فقد هباكذ   ومن اهلل، رسول آذى فقد آذاها ومن ،ݕ اهلل رسول

 أهل شباب وسيدا ݕ اهلل رسول فابنا واحلسني احلسن اوأم   اهلل، رسول

 اوأم   صادقني، اجلنة أهل كان إذ ݕ اهلل رسول بكذ   فقد هبامكذ   من اجلنة،

 الدنيا يف أخي وأنت منك، وأنا يمن   أنت: ݕ اهلل رسول قال فقد أنا

 ومن أطاعني، فقد أطاعك ومن عيل، الراد هو عليك والراد   واآلخرة،

 باجلنة، ݕ اهلل رسول هلا شهد فقد أيمن أم اوأم   ، عصان فقد عصاك

 أنفسكم، وصفتم كام أنتم: عمر قال ،تهاوذري   عميس بنت ألسامء ودعا

تقبل ال نفسه إىل اجلار شهادة ولكن
(1)

. 

بد  من قبول دعوى الزهراء  سالمية الأحكام القضاء اإلفبمقتىض 

العلم  مألن  مثل هؤالء الشهود حيصل بقوهل ؛واحلكم بملكيتها فدك ،ݝ

د ة التي هي جمر  نة الرشعي  للبي   مع هذا القطع تاج أساساا وال حي   ،والقطع

 .مفيدة للظن فقط أمارة

 السادس: فدك مرياث أو حنلة؟ اإلشكال
بفدك  من قد ترد دت يف مطالبتها  ݝأن  الزهراء  اإلشكالمفاد هذا 

ا ن   ،أيب بكر ا مرياث ،لةح  فتارة طالبت هبا عىل أّن   ،وتارة طالبت هبا عىل أّن 

  .احلادثةأصل وقوع جيعلنا نشك  يف  وهذا

 النبي عن والتوارث فدك أمر يف :السادس قال الشهرستان: اخلالف
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 ،أخرى ومتليكاا  تارة وراثة ݝ فاطمة ودعوى ،والسالم الصالة عليه

 :والسالم الصالة عليه النبي عن املشهورة بالرواية ذلك عن فعتد   حتى

«صدقة تركناه ما نورث ال األنبياء معارش نحن»
(1)

. 

 واجلواب:

طالبت بفدك  ݝللشك أن  الزهراء  قد أثبتنا بام ال يتك جماالا  :أوَل  

ا نحلة ة أدل ة عىل أّن  د يف ذلك. ،بعد   فال جمال للتد 

: ال توجد أي رواية يف كتب أهل السنة واجلامعة تثبت أن  فاطمة ثانيا  

ا مرياث ݝ فال ندري من أين جاءت هذه الدعوى  ،طالبت بفدك عىل أّن 

  ؟اإلشكالهذا ني عليها التي ب  

ة أن  املطالبة بفدك كانت عىل : يظهر من بعض روايات ثالثا   اخلاص 

كانت نحلة  أن  فدكاا  ݝالتي ذكرت فيها فاطمة هي  :األوىل ،مرحلتني

وطعن  ،طالب اخلليفة األول بالشهودوفيها  ،ݕمن النبي املصطفى 

لت الزهراء  :والثانية ،فيهم د ت دعواها األوىل، ݝتنز  طالبت ف بعد أن ر 

ا مرياث فدفع دعواها  ،اخلليفة األول احلجة عىلإلقامة  ؛هبا عىل أّن 

 .الذي سنناقشه الحقاا  «نحن معارش األنبياء» :بحديث

الفتح الكراجكي وهلذا قال أبو
(2)

 ݝ فاطمة تأيت أن العجب : ومن

ب إياها، أباها نحلها أن   وتذكر بفدك، تطالبه بكر أيب إىل  قوهلا، فيكذ 
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 طهارهتا عىل إمجاع األمة مع هذا ،«هلا نةبي   ال دعوى هذه»: هلا ويقول

 ،«مرياثا   هافأنا أستحقّ  نحلة أَّنا عندك يثبت مل إن»: له فتقول وعدالتها،

عي  وما ،نورث األنبياء ال معارش نحن»: يقول ݕ النبي سمع أن ه فيد 

«صدقة تركناه
(1)

. 

 ݝالسابع: مقام فاطمة  اإلشكال

 ،عىل القضية حاول البعض دغدغة عواطف الشيعة بطرحه إشكاالا 

مفاده: كيف يعقل أن تغضب  ،ݝلزهراء دفاع عن فاطمة االظاهره 

وهتجر أبا بكر ألجل حطام الدنيا )قطعة أر  فقط(؟ إن  هذا  ݝفاطمة 

 وتقواها وورعها. ݝرف من زهد الزهراء الفعل خمالف ملا ع  

 واجلواب:

ا صاحبة حق   ݝن  الزهراء أ :أوَل   وأن  اخلليفة األول قد  ،ترى أّن 

وسرية العقالء قائمة عىل معاتبة الظامل لظلمه  ،هو ملك هلا غصبها شيئاا 

 ه.ملطالبته بحق   عاتب مظلوماا  نعرف عاقالا ومل  ،وسلبه حلقوق غريه

فوقع يف  ،بالكرة يف ملعب الشيعة أراد أن يرمَي  اإلشكالفصاحب 

هعن املطالبة من يسكت فوإال   ،هذا املحذور  ؛ويفسح املجال للظامل ،بحق 

 .ذم  عند الناسهو الذي ي   ،ليتامدى يف ظلمه وغي ه

املطالبة باحلق ال يتناىف مع الزهد والتقوى  ربام نقول بنحو آخر: أن  

له فيه،  والورع، وإنام يتناىف مع الزهد والورع والتقوى املطالبة  بام ال حق  

ها، وكل عاقل له هذا احلق   ݝوالسيدة الزهراء  ، ومن طالب طالبت بحق 
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ه ومل يطالب به،  ه ال يعاب به، وال يالم عليه، بل ربام يالم إذا ترك حق  بحق 

 .النفس الذي يتناىف مع التقوى والورع فإن هذا من التفريط يف حق  

ا للزهراء : ثانيا   لوحدها، بل هو حق  أيضا  ݝأن  فدكا ليست حق 

نسان له أن يتنازل عن حقوقه الشخصية إذا كان زاهدا يف ألبنائها، واإل

ا حقوق غريه فال يسوغ له ذلك، بل مقتىض التدي ن هو الدفاع عن  الدنيا، أم 

 حقوق الغري والسعي إلرجاعها بأي صورة.

 حقا يكن مل ذلك أن  وقد ذكر املجليس هذا اجلواب يف بحاره، قال: 

 يكن فلم فيه، هلا مشاركني الكرام الربرة أوالدها كان بل هلا، خمصوصا

 سببا ليصري ذلك، يف املباالة وعدم واملحاباة واملساهلة املداهنة هلا جيوز

 كان لو نعم، الكرام رشافواأل عالماأل األئمة من مجاعة حقوق لتضييع

فوته من رالتأث   وعدم فيه والزهد تركه هلا كان هبا اخمتص  
(1)

. 

اهلجر والغضب عىل أيب بكر وعمر ليس عىل حطام الدنيا،  أن   :ثالثا  

 ى  ې ݨام هو عىل احلكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل، فإن اهلل تعاىل يقول: وإن  

 ڃ ڃ ڃ ڄ ݨ[،45]املائدة:  ݩوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ݨ[، 47]املائدة:  ݩ  چ چ چ چ  ڃ

مؤمن أن هيجر من مل  لكل   [، وحيق  44]املائدة:  ݩ  ھ ھ ھ

   حيكم بام أنزل اهلل تعاىل.

د أر  اغتصبها القومن  قضية فدك كام بي  أ: رابعا   بل هلا  ،ن ا ليست جمر 

ة أبعاد سياسية خطرية يف نظر أصحاب السقيفة  احتى قال قائلهم: مل   ،عد 
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 ترك فيام تقول فقلنا: ما ،عيل إىل بكر وأبو أنا جئت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بضق  

 فقلت قال: ،ترك وبام اهلل برسول الناس أحق   نحن ؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 والذي فقال: بفدك؟ قلت: والذي ،بخيرب والذي قال: بخيرب؟ والذي

باملناشري رقابنا واتزّ  حتى واهلل أما قلت: ،بفدك
(1)

. 

رواية تبني  أن  القوم أرادوا من منعها  ݞوقد نقل العالمة املجليس 

 عن: ݜفدكا وغريها رضب حصار إقتصادي عىل أهل بيت النبوة 

 بن بكر أبو ويل ملا: ݠ الصادق جعفر موالي قال: قال عمر بن املفضل

 فامنع غريها، يريدون ال الدنيا هذه عبيد الناس إن  : عمر له قال ،قحافة أيب

 ذلك علموا إذا شيعته ن  إف وفدكا، ،يءوالف اخلمس، بيته وأهل عيل عن

 بكر أبو ففعل عليها، وحماباة وإيثارا الدنيا يف رغبة إليك وأقبلوا عليا تركوا

ذلك مجيع عنهم ورصف ذلك
(2)

. 

مي األصحاب، فقد نقل  كام نجد هذا املعنى حارضا عند بعض متقد 

 بعيل يعرف اإلمامية متكلمي من ملتكلم وقلتابن أيب احلديد يف رشحه: 

 بذلك ليس وعقارا يسريا نخال إال   فدك كانت وهل :النيل بلدة من تقى بن

 من فيها وكان ،اجد   جليلة كانت بل كذلك مراأل ليس: يل فقال! اخلطري

 بمنع وعمر بكر أبو قصد وما ،النخل من ناآل بالكوفة ما نحو النخل

 اخلالفة يف املنازعة عىل تهاوغل   بحاصلها عيل يتقوى أال   إال   عنها فاطمة

 يف همحق   لباملط   وبني هاشم بني وسائر وعيل فاطمة بمنع ذلك أتبعا وهلذا

 نفسه عند ويتصاغر تهمه   تضعف له مال ال الذي الفقري فإن   اخلمس،
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 فانظر ،والرياسة امللك طلب عن كتسابواإل حتافباإل مشغوال ويكون

 تزول ما أكثر وما له دواء ال داء وهو هؤالء صدور يف وقر قد ما إىل

زواهلا إىل سبيل فال الراسخة العقائد افأم   والشيم األخالق
(1)

. 

تعاملت مع قضية فدك من هذا  ݝالزهراء  يتبني  أنهنا ومن 

وذلك ألن  غصب فدك كان  ؛التي تعامل هبا القوموبنفس النظرة  ،املنطلق

 د املرسلني.مة للتالعب بالدين وحتريف رشيعة سي  مقد  

بفدك هي مطالبة باإلمامة الرشعية  ݝحقيقة مطالبة الزهراء بل 

والذي يدل  عىل هذا حديث اإلمام  ،ݠالتي جعلها اهلل ألمري املؤمنني 

 مع املهدي العبايس أو الرشيد: ݠالكاظم 

: قال بن أسباط عيل بسنده: عن ݤفقد روى ثقة اإلسالم الكليني 

 يا أمري: فقال ،املظامل يرد رآه املهدي عىل ݠ موسى احلسن أبو ورد ملا

اهلل  إن  : قال احلسن؟ أبا يا ذاك وما: له فقال ؟د  رَ ت   ال مظلمتنا بال ما املؤمنني

 بخيل عليه يوجف مل واالها، وما فدك ݕ هنبي   عىل فتح ملا وتعاىل تبارك

 يدر فلم  ،ژۇئ ۇئ وئ وئژ :ݕ نبيه عىل اهلل فأنزل ،وال ركاب

 ،رب ه ݠ جربئيل وراجع ،جربئيل ذلك يف فراجع هم، من ݕ اهلل رسول

 ،ݕ اهلل رسول فدعاها ،ݝ فاطمة إىل ادفع فدك أن إليه اهلل فأوحى

 يا قبلت قد: فقالت فدك، إليك أن أدفع أمرن اهلل إن   فاطمة يا: هلا فقال

 فلام ،ݕ اهلل رسول حياة فيها وكالؤها يزل فلم .ومنك اهلل من اهلل رسول

ها أن فسألته فأتته وكالءها،عنها  أخرج بكر أبو ويل : هلا فقال عليها، يرد 

 وأم ݠ املؤمنني بأمري فجاءت .لك بذلك يشهد أمحر أو بأسود ائتيني
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 ،معها فخرجت والكتاب  ،التعر   بتك هلا فكتب ،هلا فشهدا ،أيمن

 ابن أيب يل كتبه كتاب قالت حممد؟ بنت يا معك هذا ما: فقال عمر فلقيها

 وحماه فيه تفل ثم فيه، ونظر ،يدها من فانتزعه فأبت، .أرينيه: قال قحافة،

 فضعي ركاب؟ وال بخيل أبوك عليه يوجف مل هذا: هلا فقال وخرقه،

ها احلسن أبا يا: املهدي له فقال .رقابنا يف احلبال  منها حّد : فقال يل، حد 

 منها وحّد  ،البحر سيف منها وحّد  مرص، منها عريش وحّد  أحد، جبل

 إن   كله، هذا املؤمنني أمري يا نعم: قال !هذا؟ كل   له: فقال .اجلندل دومة

 :فقال ركاب، وال بخيل ݕاهلل  رسول أهله عىل يوجف مل مما كله هذا

فيه وأنظر كثري،
(1)

. 

 يقول كان الرشيد هارون ونقل ابن شهرآشوب يف املناقب: أن  

د   :جعفر بن ملوسى  فقال ،عليه ألح   حتى فيأبى إليك، هاأرد   حتى فدكاا  ح 

دهتا إن: قال حدودها؟ وما: قال ،بحدودها إال   آخذها الݠ:   مل حد 

 وجه فتغرّي  فعدن، األول احلّد  قال: أّما فعلت، إال   كجد   بحق  : قال ترد ها؟

 الثالث واحلّد  ،وجهه سمرقند، فأربّد  الثاين واحلد: قال أهيا،: وقال ،الرشيد

 اجلزر يَل مما البحر والرابع سيف: قال ،هيه: وقال ،وجهه فاسودّ  إفريقية،

: موسى قال ،جمليس إىل لفتحو   ،ءيش لنا يبق فلم: الرشيد قال ،وأرمينية

دهتا إن أن ني أعلمتك قد قتله عىل عزم ذلك فعند .تردها مل حد 
(2)

. 

فهذه الروايات بي نت حقيقة فدك التي طالبت هبا فاطمة الزهراء 

 .ݠة لبعلها أمري املؤمنني وهي اإلمامة العام   ،ݝ
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 :زبدة املقال يف قضية فدك -4
ة أمور  م من بيان يف موضوع فدك نستخلص عد  بعد كل  ما تقد 

ة  نخرج من خالهلا باحلكم النهائي: ،مهم 

وهي  ،جياف خيل وال ركابإتحت بال أر  فدك هي أر  ف   :أوَل  

ة لوليست  ،ݕخالصة لرسول اهلل   ملسلمني.اعام 

إىل ابنته  ݕفنحلها رسول اهلل  ،نزلت يف حق  فدك آية قرآنية :ثانيا  

 لألمر اإلهلي. يف حياته امتثاالا  ݝفاطمة الزهراء 

 ،ݕهذه األر  يف حياة رسول اهلل  ݝقبضت الزهراء  :ثالثا  

ف املالك يف ملكه فت فيها ترص   .وترص 

وليست كمرياث من  ،بفدك كملك هلا ݝ: طالبت الزهراء  ارابعا

 .ݕمجلة تركة رسول اهلل 

نحلها أر  فدك  ݕبأن  رسول اهلل  ݝشهد للزهراء  :خامسا  

 .ݕرباح موىل رسول اهلل  :ويف رواية ،وأم أيمن ݠأمري املؤمنني 

غصبتها  ،ݜألهل البيت  مملوكةأن  فدك أر  من هنا ي علم 

ح هذا الحقاا  ؛السلطات القائمة يف ذلك الوقت  ،ليتم  هلم األمر كام سنوض 

ب هوما أحسن ما ذكر  عجيب : فمن، حيث قالالكراجكي يف كتاب التعج 

 ابنة نساء العاملني، دةسي   البتول الزهراء فاطمة رجخت أن:  وطريفها األمور

ته، وتستغيث ،أباها تندب ني،النبي   خاتم  يف رشيعته، هداهم إىل ومن بأم 

 قرب مع معها برش، ميتكل   وال أحد، يساعدها فال ،ظلمها من بكر أيب منع

 الفعل مثل هذا يف الرقة من القلوب يدخل ما ومع ،ݕ اهلل برسول العهد

 ثم عن غريه، فضالا  الظلم عىل أنفسهم الناس حتمل حتى مثلها من ورد إذا



 147......................................................................................  فدك

 
 

 املؤمنني قتال أمري عىل الناس حتر   البرصة إىل بكر أيب بنت عائشة خترج

 سفك ساعية يف الناس، خيار من معه من وقتال ،ݠ طالب أيب بن عيل

الناس،  من آالف عرشة فتجيبها وشيعته، وأهله أوالده، ودماء دمه

 األمر ملن هذا إن   يدهيا، بني أكثرهم هلك أن إىل أمامها، ويقاتلون

العجيب
(1)

. 

                                                           
 .128التعجب:  (1)





 

 «حنن معاشر األنبياء» :حديث
 

 

مع الشيخني هي اخلالف حول  ݝالنقطة األخرية يف نزاع الزهراء 

من مرياثها بناء عىل  ݝنعت فاطمة حيث م   ،ݕرسول اهلل مرياثها من 

 ثون.ورَ ال ي   ݜاألنبياء قال: إن  ݕالنبي  أن  ما رووه من 

 ،بني املسلمني سن ة وشيعة يف هذه النقطةالنقاش  احتدموقد 

كاخلمس والفيء وفدك  ،درجوا حتتها كل  النقاط التي ذكرناها سابقاا أو

 التي باملدينة. ݕوصدقات النبي 

ة  منع فاطمة مالحظات حول االستدالل هبذا احلديث عىل ولنا عد 

 :من املرياث ݝ

 انفراد احلزب احلاكم برواية هذا اخلرب: -1
 ينحرصون يف موأسانيده جيد أّنمن تتب ع رواة طرق هذا اخلرب 

احلزب احلاكم الذي استحوذ إىل  علم انتامؤهمالذين جمموعة من الرواة 

 طة يف تلك الفتة:السلعىل 

البخاري يف  وهي رواية ،ذلك عنهفقد رواه أبو بكر كام اشتهر 

 فاطمة أن   أخربته أم املؤمنني عائشة أن   الزبري بن صحيحه بسنده: عن عروة

أن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وفاة بعد الصديق بكر أبا سألت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ابنة ݝ

 :بكر أبو هلا فقال ،عليه اهلل أفاء مما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ترك امم مرياثها هلا يقسم
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صدقة تركنا ما نورث ال :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ن  إ
(1)

. 

 قال: قال ،بن اخلطاب كام يف صحيح البخاريعمر  ورواه أيضاا 

 أن   تعلمون هل ،واألر  السامء تقوم بإذنه الذي باهلل أنشدكم  :عمر

 ،نفسه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يريد صدقة تركنا ما ،نورث ال قال: ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

لكذ قال قد الرهط: قال
(2)

. 

 ابن شهاب كام يف صحيح البخاري: عن ،عائشة بنت أيب بكروروته 

 أن أردن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تويف حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج أن   عائشة عن عروة عن

 رسول قال أليس عائشة: فقالت ،مرياثهن بكر يسألنه أيب إىل عثامن يبعثن

صدقة تركنا ما ،رثنو ال :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
(3)

. 

 أيب عن األعرج كام يف صحيح البخاري: عن ،هريرةكام رواه أبو 

 نفقة بعد تركت   ما ،ديناراا  ورثتي يقتسم ال قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل أن   هريرة

صدقة فهو عاميل نسائي ومؤنة
(4)

. 

اوي  ،املالحظ أن  كل  هؤالء الرواة هم من فئة واحدة فأبو بكر الر 

وابنته عائشة هي راوية احلديث  ،األصيل للحديث هو اخلصم وهو احلكم

م ،عن أبيها ا عمر فهو رشيك  ،وهي من نقلت احلادثة كاملة كام تقد  وأم 

مه للبيعة ،أليب بكر يف كل  ما حصل ا أبو هريرة فهو  ،بل هو الذي قد  وأم 

 تابع هلؤالء.
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وا احلديث من أيب أن  وال يبعد تكون عائشة وعمر وأبو هريرة قد تلق 

 .، أو ألمر آخرلثقتهم يف أيب بكر ا؛ إم  مبارشة ݕونسبوه للنبي  ،بكر

ومن هنا ذكر ابن أيب احلديد بعد أن ساق هذه الروايات التي 

 أيضاا  قال: وهذا ،حديث مرياث األنبياء من غري أيب بكرظاهرها رواية 

 ذكر بكر وحده، أبو إال   اخلرب هذا يرو مل هأن   الروايات أكثر ألن   ؛مشكل

ثني أعظم ذلك  ذلك يف عىل أطبقوا الفقه أصول يف الفقهاء أن   حتى ،املحد 

 ال»: عيل أبو شيخنا وقال الواحد؛ الصحايب برواية اخلرب يف احتجاجهم

 والفقهاء املتكل مون فخالفه ،«كالشهادة اثنني رواية الرواية إال يف قبلت  

وا كلهم،  معارش نحن»: وحده بكر أيب رواية بقبول الصحابة عليه واحتج 

 ،جواباا  لذلك تكل ف أيب عيل أصحاب بعض إن   حتى ،«ثرَ و  ن   ال األنبياء

 سمع امرأ اهلل أنشد: قال ݝ فاطمة حاج   يوم بكر أبا أن يرو قد: فقال

 أنه احلدثان، بن أوس مالك بن فروى! شيئاا  هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من

 وطلحة عمر استشهد ينطق بأن ه احلديث وهذا ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من سمعه

 فأين ..ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول من سمعناه: فقالوا ،وسعداا  الرمحن وعبد والزبري

 خصومة هؤالء يوم من أحداا  أن   ن قل ما! بكر أيب امأي   الروايات هذه كانت

ئاا شي هذا من روى بكر وأيب ݝ فاطمة
(1)

. 

وا عىل  ا، حيث أن  مجلة من علامء األصول قد نص  وكالمه متني جد 

 انفراد أيب بكر برواية هذا اخلرب نذكر منهم:

 ذلك ومنقال اآلمدي يف مقام االستدالل عىل حجية اخلرب الواحد: 

 قريش، من ةاألئم  : قوله من الصديق بكر أبو رواه بام الصحابة مجيع عمل
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 األنبياء معارش نحن: قوله ومن يموتون، حيث يدفنون األنبياء قوله ومن

صدقة تركناه ما نورث ال
(1)

. 

وذكر ذلك الرازي عند بيانه جواز ختصيص الكتاب باخلرب الواحد، 

ا مج  عموم ختصيص عىل الصحابة أمجعت فقالوا األصحاب هورقال: وأم 

 تعاىل قوله صواخص   مأّن   إحداها صور بخمس نوهوبي   الواحد بخرب القرآن

 :قال والسالم الصالة عليه هأن   الصديق رواه بام أوالدكم يف اهلل يوصيكم

نورث ال األنبياء معارش نحن
(2)

. 

 لعلمنا صخيص   هن  أ واملختار كام ذكر ذلك الغزايل يف نفس املورد:...

 يقالصد   إليهم ينقله انص   حديثا يقبلون كانوا عنهم اهلل ريض الصحابة ن  أ

 اآلحاد من التفسري نقل يقبلون وكانوا كيف ،القرآن عموم ختصيص يف

 أبو نقل ݕ رسول تركة بقسمة وامه   نأ اومل  ، التخصيص من أعظم وهو

 آية كان وإن فتكوه ،نورث ال األنبياء معارش نحن: قال هأن   عنه بكر

بعمومها تشمله الوراثة
(3)

. 

حتبل نجد أن  عائشة   ،احلقيقةهبذه  قد كفتنا مؤونة هذه النقول رص 

 قالت: ملا ،وهي أن  أبا بكر قد انفرد برواية احلديث دون غريه من الصحابة

ت ،النفاق ارشأب ملسو هيلع هللا ىلص النبي تويف  فلو ،األبصار وانحازت ،العرب وارتد 

 أيب طار إال نقطة يف اختلفوا فام ،هلامها بأيب نزل ما الراسيات نزل باجلبال

 من أحد عند وجدنا فام ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول دفني   أين فقالوا: ،وفضلها بعناّنا
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 قبضي   نبي من ما» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بكر: سمعت أبو فقال ،علاما  ذلك

 فام ،مرياثه يف قال: واختلفوا ،«فيه مات الذي مضجعه حتت فند   إال  

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت بكر: أبو فقال ،علام   ذلك من أحد عند وجدوا

دقةص تركنا ما ،ثرَ و  ن   ال األنبياء معرش إن ا :يقول
(1)

. 

 ر  يَ ملاذا مل  :والسؤال
هذا احلديث أحد من بقي ة الصحابة الذين  و 

ة الصحابة الذين ال عالقة  ،ݜرفوا بقرهبم من أهل البيت ع   أو من عام 

 ؟سابقاا  باألشخاص الذين ذكرناهمهلم 

 باحلديث: ݕورثة النيب  علم عدم  -2
هو عدم علم كل  ورثة  واجلدير بالوقوف عنده طويالا األمر الغريب 

وهم  ،املقصودون هبذا احلكمواحلال أن ه هم  ،هبذا احلديث ݕالنبي 

 !ݕلوا به بعد النبي املصطفى الذين ابت  

أبيها كام دل ت األحاديث التي ال طالبت بمرياثها من  ݕفالزهراء 

 جمال للتشكيك فيها:

 عائشة أن   الزبري بن البخاري يف صحيحه بسنده: عن عروةفقد روى 

 بكر أبا سألت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ابنة ݝ فاطمة أن   أخربته أم املؤمنني

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ترك امم   مرياثها هلا أن يقسم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وفاة بعد الصديق

 ما ،ثرَ و  ن   ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   بكر: هلا أبو فقال ،عليه اهلل أفاء امم  

صدقة تركنا
(2)

. 
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طالبن بمرياثهن  من أيب بكر مم ا يثبت عدم  أيضاا  ݕوأزواج النبي 

 علمهم هبذا احلكم:

 عروة عن ابن شهاب روى البخاري يف صحيحه بسنده: عنفقد 

 يبعثن أن أردن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تويف حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج أن   عائشة عن

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال أليس عائشة: فقالت ،مرياثهن بكر يسألنه أيب إىل عثامن

صدقة تركنا ما ،نورث ال
(1)

. 

كن  قد سمعن  ݕمن هذا احلديث أن نساء النبي ابن كثري  واستظهر

 إحدى فقال: فهذه ،ݕمن رسول اهلل  «نحن معارش األنبياء»حديث: 

 جعل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن اعتفت قد - مرياث رد  ق   لو إن - النساء الوارثات

 ما عىل وافقنها املؤمنني أمهات بقية أن ، والظاهرمرياثاا  ال صدقة تركه ما

ر أمر هذا بأن عبارهتا تؤذن فإن ،ذلك من هلن قالت ما وتذكرن روت،  مقر 

عندهن
(2)

. 

بذلك  عدم علمهنوأثبت  ،إال  أن ه يف نفس الصفحة تراجع عن هذا

بكر  أيب عىل وأرضاها عنها اهلل ريض فاطمة تغضب قال: وأما ،احلكم

 فقد املرياث من سألته ما إياها ملنعه كان فإن وجهه، ما أدري فام وأرضاه

 قال: أن ه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أبيها عن رواه ما وهو ،جيب قبوله بعذر إليها اعتذر

 خفي الذي لنص  الشارع تنقاد مم ن وهي ،«صدقة تركنا ما ،نورث ال»

 أخربهتن حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج عىل خفي كام ،املرياث سؤاهلا قبل عليها
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عليه ووافقنها ،عائشة بذلك
(1)

. 

مم ن طالب  هو أيضاا  ݕعم  النبي  ݤالعب اس بن عبد املطلب  إن   ثم  

ألن   ؛ة التي ترثبَ َص وهو بحسب الفقه السن ي من العَ  ،بكر بمرياثه من أيب

 .له ولدمات ومل يكن  ݕالنبي 

 فلام قال: ،روى مسلم يف صحيحه بسنده عن عمر بن اخلطابفقد 

 تطلب فجئتام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ويل أنا بكر: أبو قال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تويف رسول

 :بكر أبو فقال ،أبيها من امرأته مرياث هذا ويطلب ،أخيك ابن من مرياثك

صدقة تركنا ما ،ثرَ و  ن   ما :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال
(2)

. 

منذ  ݕالذي الزم الرسول األعظم  ݠا أضف إىل هذا أن  علي  

مل يكن يعلم هبذا احلديث كم دل ت  ݕإىل حني وفاته  صغرياا  كان طفالا 

ابقة  من امرأته مرياث هذا ويطلب» ، حيث قال فيها عمر:الرواية الس 

 .«أبيها

هم  هذا احلكم الرشعي املهم األقربون جيهل هؤالءفكيف  الذي خيص 

يعلمه مثل أيب هريرة الذي مل يقم باملدينة إال ثالث و دون غريهم،

 سنوات؟

وا عىل توريث األنبياء للعلم كام يف رواية سنن  علاما  م نص  أّن 

العلم ورثوا إنام ،درمهاا  وال ديناراا  يورثوا مل األنبياء قال: إن   ،التمذي
(3)

، 

من  بحسب هذا احلديث جزءاا  ݜوال ندري ملاذا مل يرث أهل البيت 
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 ث؟!رَ و  ال ي   ݕي يعلموا بأن  النبل الذي هم حمتاجون إليه؛ العلم

 :احلديثذا هل الورثة تصديقعدم  -3
مهؤالء الورثة الذين ذكرناهم أن   املالحظ أيضاا  قوا  فيام تقد  مل يصد 

ا صدرت منهم أمور تدل  عىل تكذيبهم  ،مضمون هذا احلديث بل نجد أّن 

 وعدم تصديقهم ملضمونه! ،هلذا احلديث

ق ما رواه أبو بكر ݝفالزهراء  وهجرت  ،ولذلك غضبت ،مل تصد 

الذي  عائشة وماتت غاضبة ساخطة عليه كام دل  عىل ذلك حديث ،أبا بكر

 يف طي ات هذا الكتاب. وتكراراا  ذكرناه مراراا 

اح احلديث قد حاولوا  هذه املعضلة بشت ى  حل  وهلذا نجد أن  رش 

بذلك يف كلمته ابن كثري وقد اعتف   ،عجزوا عن ذلك همنلك ،الطرق

 اهلل ريض فاطمة تغضب ا: وأم  قبل قليل حيث قال التي نقلنا بعضاا منها

 سألته ما إياها ملنعه كان فإن ،وجهه ما أدري فامبكر  أيب عىل وأرضاها عنها

 رسول أبيها عن رواه ما وهو ،جيب قبوله بعذر إليها اعتذر فقد املرياث من

 الشارع لنص   تنقاد مم ن وهي ،«صدقة تركنا ما ،ال نورث» قال: أن ه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 حتى ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج عىل خفي كام ،رياثامل سؤاهلا قبل عليها خفي الذي

مت أّنا ݣ بفاطمة ظن  ي   وليس عليه، ووافقنها عائشة بذلك، أخربهتن  اهت 

ذلك من وحاشاه حاشاها به، فيام أخربها الصديق
(1)

. 

ا أن فاطمة  قلت: هذا كام قلنا كانت قاطعة بأن  ݝمن الواضح جد 

خصوصاا مع علمها بأنه معار   ، ݕعىل رسول اهلل  احلديث مكذوب
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اة عن رسول اهلل   يف رد  هذا ݕللكتاب والُسن ة القطعية املتلق 
، وهذا كاف 

لغضبها من أيب بكر، وهجراّنا له  كام أنه سبب كاف   احلديث وعدم قبوله،

  حتى وفاهتا سالم اهلل عليها. 

ملبارش يف سيدتنا ببعضهم األمر إىل الطعن الرصيح واوقد وصل 

م ذكرهافعلة لتربير ؛ ݝوموالتنا فاطمة الزهراء    .أيب بكر التي تقد 

عثيمنيالحممد صالح  الشيخقال فقد 
(1)

ه عىل حديث تتعليق يف 

 [،ݝأي الزهراء ]عنها  عف  اللخليفة األول: اللهم  ݝهجران الزهراء 

وكان عليها أن  ،وإن ام استند إىل نص   ،وإال  فإن  أبا بكر ما استند إىل رأي

ولكن  ،«ما تركنا صدقة ،ال نورث»تقبل قول النبي عليه الصالة والسالم: 

َل يبقى لإلنسان عقل يدرك به ما يقول أو ما يفعل أو ما عند املخاصمة 

!! فنسأل اهلل أن يعفو عنها عن هجرهتا خليفة رسول اهلل صىل يترّصف به

سل معىل آله وواهلل عليه 
(2)

. 

النص  الذي احتج  به أبو بكر هو أن إن السبب يف عدم قبول  قلت:

؛ ألنه خمالف آليتني يف ݕمكذوب عىل رسول اهلل  أبا بكر استند إىل نص  

 ݝعىل أن األنبياء ي وَرثون، والسيدة فاطمة بوضوح كتاب اهلل، تنصان 

احلديث الذي إن صدر ذا ك هببينت ذلك أليب بكر، ولكنه أرص  عىل التمس  

فربام يكون أبو بكر قد نقله بمعنى فهمه من كالم النبي  ݕعن رسول اهلل 

                                                           
من علامء  هـ1421هـ وتويف سنة 1347سنة حممد بن صالح بن عثيمني التميمي ولد  (1)

زين يف اململكة العربية السعودية  له مؤلفات  مدرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب املرب 

س بعضها يف جامعات اململكة.  كثرية تدر 
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 ، وهو غري مراد، وسيأيت مزيد بيان يف ذلك.   ݕ

يستلزم الطعن يف أمري  ݝهذا الطعن يف السيدة فاطمة  ثم إن  

، ألّنام أيضاا  ݕوالعب اس عم رسول اهلل  ݠاملؤمنني عيل بن أيب طالب 

كام بي نا ذلك فيام سبق، حيث ذكرنا  ،به هذا احلديث ومل يقبال ارفض أيضاا 

الذي ورد فيه قول عمر بن  ،رواه مسلم يف صحيحه احلديث الذي

 امرأته مرياث هذا ويطلب ،أخيك ابن من مرياثك تطلب فجئتام :اخلطاب

 ،«صدقة تركنا ما ،نورث ما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال بكر: أبو فقال ،أبيها من

 ،للحق تابع راشد بار لصادق ن هإ يعلم واهلل ،خائناا  غادراا  آثاما  كاذباا  فرأيتامه

 آثاما  كاذباا  فرأيتامن ،أيب بكر وويل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ويل رسول وأنا بكر ثم تويف أبو

للحق تابع راشد بار لصادق ن  إ يعلم واهلل ،خائناا  غادراا 
(1)

. 

ة التي جيب الوقوف و ا  عندها؛هذا احلديث من األحاديث املهم  ألّن 

 تكشف عن هذا األمر بوضوح:

ملرياثه من عمر بن  ݤطلب العب اس بن عبد املطلب ن  أ :أوَل  

ق ما  عناخلطاب يكشف  من أن  األنبياء ال  أبو بكر سابقاا  رواهأن ه مل ي صد 

 قة.وأن  ما تركوه صد ،ثونورَ ي  

ح بام ال يتك جماالا  ن  أ: ثانيا   بأن   للشك   عمر بن اخلطاب قد رص 

ويف  ،خائن( ،غادر ،آثم ،)كاذب :يعتقدان بأن  أبا بكر ݠا العب اس وعلي  

رواية صحيح ابن حب ان
(2)

عىل  دليل واضحوهذا  ،فاجر( ،)ظامل :أضاف 

رصيح يف  ، بل نص  عدم تصديقهم هلذا احلديث الذي نحن بصدد بحثه

                                                           
 5/152صحيح مسلم  (1)

 .14/577صحيح ابن حبان  (2)



 159...............................................................  حديث: نحن معارش األنبياء

 
 

 .أليب بكر، وختوينهام له، وحكمهام عليه بأنه آثمتكذيبهام 

فع لعيل بن أيب طالب ن  هذا احلديث يدل  عىل أن  املرياث د  أ :ثالثا  

 ،عليها عيل روى ابن حب ان يف صحيحه يف ذيل هذه الرواية: فغلب ،ݠ

 عيل بيد ثم ،عيل بن حسني بيد ثم ،عيل حسن بن بيد ثم ،عيل يد يف فكانت

 ثم :معمر قال .حسن بن زيد ثم بيد ،حسن بن بيد حسن ثم ،حسني بن

احلسن بن اهلل بيد عبد كانت
(1)

. 

وجعل  ،فلامذا خالفه عمر صحيحاا يف فدك كان حكم أيب بكر فإن 

 ؟امنه ݝفاطمة نعت بعد أن م   ݠلعيل  فدك

بصدق  ݤوالعب اس  ݠيف هذا احلديث ترصيح من عيل  :فإن قيل

ة احلديث أمام إو ،احلديث بعد مناشدة عمر بن اخلطاب هلام قرارمها بصح 

 .الرهط الذين شهدوا احلادثة

ة هذه الفقرةنجيب  ألن  احلديث قد حاولت  ؛بأن نا ال نسل م بصح 

 .خفاء احلقائقبه إلالتالعب  غري األمينةاأليدي 

ي أمري املؤمنني أمن اعتاف عمر بن اخلطاب برفقد أرادوا التخل ص 

 «فاجر ،ظامل ،خائن ،غادر ،آثم ،ذبكا» :صاحبه بقولهفيه ويف  ݠ

، حيث روى احلديث هبذه بحذف هذه الفقرة يف صحيح البخاري

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ويلُ  أنا بكر: أبو فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص هنبي   اهلل توىف   ثم الصورة:

 - حينئذ وأنتام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيها به عمل بام فيها يعمل بكر أبو فقبضها

 أنه فيها يعلم واهلل ،وكذا كذا بكر أبا أن   تزعامن - وعباس عيل عىل وأقبل

اهلل  رسول ويلُ  أنا فقلت: ،بكر أبا اهلل توىف ثم ،للحق تابع راشد بار صادق
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 ،بكر وأبو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول عمل بام فيها سنتني أعمل فقبضتها ،بكر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص

واحدة... وكلمتكام جئتامن ثم
 (1) 

، آثم، كاذب» :وحذف قوله ،فنجد أن  البخاري تالعب باحلديث

وقد أي ده بعض  ،دأبهكام هو  «كذا وكذا» :واستبدهلا بقوله ،«خائن ،غادر

اح احلديث مثل املازري الذي نقل عنه العسقالن:   املازري واستصوبرش 

 الرواة بعض لعل   :وقال ،احلديث هذا من األلفاظ هذه َف َذ َح  ن  مَ  صنيع

حمفوظة كانت وإن فيها وهم
(2)

. 

كام أن  ما ورد يف صدر احلديث من أن  العباس سب  أمري املؤمنني 

 قال: زاد ،غري ثابت كام نص  عىل ذلك ابن حجر ،وانتقص منه ،ݠ

 شهاب عن ابن عقيل رواية ويف ،«وعباس عيل فاستب  » :ويونس شعيب

 :جويرية رواية ويف ،«استبا ،الظامل هذا وبني بيني اقض» :الفرائض يف

 أن ه الطرق من ءيش يف أر ومل ،«اخلائن الغادر الكاذب اآلثم هذا وبني»

 :عقيل رواية يف يفهم قوله ما بخالف يشء العباس حق يف عيل من صدر

«استبا»
(3)

. 

د أن  القوم حاولوا الت العب هبذه الرواية  ؛فكل  هذه األمور تؤك 

نتها من ترصيح عمر بن اخلطاب بحقيقة ما  ليخفوا احلقائق التي تضم 

 أليب بكر. ݠوأمري املؤمنني  ݤال سيام تكذيب العباس و ،حصل
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 تناقض رواة  هذا احلديث: -4
ح يف  ،من األمور التي ترد عىل هذا احلديث أيضاا  أن  أبا بكر قد رص 

عاه عند نزاعه مع خالف ما اد  وهذا  ،يورث ݕمورد آخر بأن  النبي 

 .بأن ه ال يورث ݝالزهراء 

بض ق   مل ا قال: ،الطفيل أيب أمحد بن حنبل يف مسنده: عنفقد روى 

 أم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ورثت أنت :بكر أيب إىل فاطمة أرسلت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 فقال ؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سهم فأين قالت: ،أهله بل َل :قال: فقال أهله؟

 انبي   أطعم إذا وجل عز   اهلل إن   يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت إن   :بكر أبو

ه أن فرأيت ،بعده من يقوم للذي جعله قبضه ثم طعمة عىل  أرد 

املسلمني
(1)

. 

ن اعتافاا  يورث  ݕمن أيب بكر يف أن  النبي  رصحياا  واحلديث يتضم 

ة الناس  ب ب ربكة عند علامء أهل السنة واجلامعة:س وهذا ،كام يورث عام 

 يف ما يعار  عىل احلديث: ال العسقالن تعليقاا قال ابن حجر 

 ففيه ذلك مع ثم ،بذلك الرضا عىل يدل وال ،اهلجران من رصيح الصحيح

 للحديث معار  فإنه ،«أهله بل» :بكر أيب قول وهي ،منكرة لفظة

يورث ال النبي ن  أ الصحيح
(2)

. 

                                                           
ح 1/4مسند أمحد بن حنبل  (1) قو الكتاب، مثل أمحد حممد ، وقد صح  هذا احلديث حمق 

نه  شاكر، قال: إسناده صحيح. وكذلك شعيب األرنؤوط، قال: إسناده حسن. كام حس 

، 12/119مسند أيب يعىل املوصيل، وكذا حمقق كتاب 5/76األلبان يف إرواء الغليل 

قال:  1/129قال: رجاله رجال الصحيح، وحمقق كتاب األحاديث املختارة للمقديس 

 إسناده صحيح.
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 ،قال ابن حجر ݥ: فيه لفظة منكرةالقدير: وقال املن اوي يف فيض 

ال » :فإنه معار  للحديث الصحيح أنه قال ،«بل أهله» :وهي قوله

 ،مسلم هلم أخرج ،ثقات رجاله وقال يف ختريج املخترص: ،انتهى« نورث

 خمالف وهو ،يورث ملسو هيلع هللا ىلص النبي كون إثبات ظاهره ألنّ  ؛املتن شاذّ  هلكنّ 

 الذهبي أورده ،فضيل بن حممد وفيه ،انتهى .املتواترة الصحيحة لألحاديث

 .به تج  حي   ال بعضهم :سعد ابن قال .شيعي ثقة :وقال ،الضعفاء ذيل يف

 ،تفرده فحش :ابن حبان قال مجيع بن والوليد .اخلطأ كثري :حاتم أبو وقال

به االحتجاج فبطل
(1)

. 

 عن شيبة، أيب بن عثامن عن: داود أبو رواه وهكذاوقال ابن كثري: 

 روي ولعله ونكارة، غرابة احلديث هذا لفظ ففي ،به فضيل بن حممد

ذلك فليعلم تشيع فيه من وفيهم الرواة، بعض فهمه ما بمعنى
(2)

. 

اح احلديث قد اعتفوا بأن  هذا  فكام يرى القارئ الكريم أن  رش 

نحن معارش » :خيالف احلديث الذي اشتهر عن أيب بكرالصحيح  احلديث

 .«ما تركناه صدقة ،األنبياء ال نورث

 ؛عجب احلديث هذا يف:  احلديد املعتزيل: قلتومن هنا قال ابن أيب 

 وهذا أهله، بل: ؟ قال أهله أم ݕ اهلل رسول ورثت أنت:  له قالت األّن  

 وأيضاا  ،«نورث َل»: قوله خالف وهو أهله، يرثه موروث ݕ بأنه ترصيح

 انبي   أطعم اهلل ن  إ» :ݕ اهلل رسول قول من استنبط بكر أبا أن عىل يدل   فإن ه

 يكون أو ،ݕالنبي  ذلك جمرى وفاته عند ݕ اهلل رسول ىرَ جي   أن «طعمة

                                                           
 .2/260فيض القدير  (1)

 .5/310البداية والنهاية  (2)



 163...............................................................  حديث: نحن معارش األنبياء

 
 

 خطبته: قوله يف من فهم كام نفسه، لفظاا  راملنك   النبي بذلك عنى أنه فهم قد

ه عبداا  إن   : بكر أبو فقال ه،رب   عند ما فاختار ه،رب   عند وما الدنيا بني اهلل خري 

بأنفسنا بل نفديك
(1)

. 

ثم  تراجع  ،يرثون املصطفى ݜفهل اعتف أبو بكر بأن  أهل البيت 

 !عن ذلك؟

 :احلديث عملهم خبالف  -5
م مل يعملوا بمضمون  من يستقرئ هذا سرية الصحابة جيد أّن 

م خالفوه ،احلديث طب ق إال  عىل الزهراء  ،بل نجد أّن  البيت وأهل  ݝومل ي 

ق مل ي   ݕتركة النبي  من مجلةمعلوم أّنا  ةكثري وذلك ألن  أموراا  ؛ݜ تصد 

ة الناس! ،هبا  بل متل كها عام 

والتي  ،فيها نساءه التسعة التي أسكن ݕاملصطفى بيوت  :منها

ى بحجرات ال ومل تصبح صدقة بني  ،هؤفقد متل كها نسا ،ݕنبي كانت تسم 

 .ݝعي يف حق  مرياث الزهراء املسلمني مثل ما ادُ 

وا عىل أن ه بقي عند أهل البيت  ݕسيف رسول اهلل  :منهاو الذي نص 

 البخاري يف صحيحه بسنده عنفقد روى  ،أيضاا ومل يصبح صدقة  ،ݜ

م ثهحد   حسني بن عيل أن   ابن شهاب  بن عند يزيد من املدينة قدموا حني أّن 

 فقال له: ،خمرمة بن املسور لقية ،عليه اهلل رمحة عيل بن حسني مقتل معاوية

 عطي  م   أنت فهل فقال: .ال له: فقلت هبا؟ تأمرن حاجة من إيل لك هل

لئن  اهلل وأيم ،عليه القوم أن يغلبك أخاف فإن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سيف رسول
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نفيس تبلغ حتى أبداا  إليهم خيلص ال أعطيتنيه
(1)

. 

روى فقد  ،الذي كان عند عائشة ݕرسول اهلل إزار  :ومنها

 ،داا ملب   كساء عائشة إلينا أخرجت :قال بردة أيب البخاري يف صحيحه: عن

 بردة أيب عن محيد عن وزاد سليامن .ملسو هيلع هللا ىلص النبي روح نزع هذا يف وقالت:

 هذه من وكساء ،صنع باليمني   مما غليظاا  إزاراا  عائشة إلينا أخرجت قال:

دةامللب   يدعوّنا التي
(2)

. 

وكان  ،التي كانت عند أنس بن مالك ݕنعال النبي  :ومنها

 بن عيسى عن البخاري يف صحيحه روىفقد  ،يعرضها عىل الصحابة

 ثابت ثنيفحد   ،قباالن هلام جرداوين نعلني أنس أخرج إلينا قال: طهامن

ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نعال أنس: أّنام عن بعد البنان
(3)

. 

وكان يستخدمه يف كتبه  ،الذي متل كه أبو بكر ݕالنبي خاتم  :ومنها

له عىل الواليات إىل  عن ثاممة روى البخاري يف صحيحه: عنفقد  ،عام 

 الكتاب هذا له وكتب ،إىل البحرين بعثه خلفاست   ملا بكر أبا أن   ،أنس

 ،سطر «حممد» :أسطر ثالثة اخلاتم ن نقشوكا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بخاتم وختمه

سطر «اهلل»و ،سطر «رسول»و
(4)

. 

هو اخلاتم الذي كان خيتم به كتبه، وعندما يت خذ  ݕوخاتم النبي 

الرجل له خامتاا فإنه يكون من خمتصاته التي ال تفارقه إال باملوت؛ كيال 
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 ت كتب الكتب فت نسب إليه. 

 بن أنس عن ، فقد أخرج البخاري بسندهݕرسول اهلل قدح  :ومنها

ذ ،انكّس ملسو هيلع هللا ىلص النبي قدح مالك: أن    ،فضة من سلسلة الشعب مكان فاخت 

فيه ورشبت ،رأيت القدح عاصم: قال
(1)

. 

حابة ومل تصادر منهم كام  ،فكل  هذه األمور بقيت يف أيدي الص 

 .ݕمن الزهراء  ݕصودرت أمالك النبي 

 ومل يطب ق عىل غريها؟ ݝفلامذا ط ب ق هذا احلديث عىل الزهراء 

 احلديث:  منت تشابه  -6
لشيخ املفيد أثاره ايف هذا احلديث هو ما  بالتأملاجلديرة  األمورمن 

داللة احلديث عىل املنع من وراثة إنكاره وهو  ،حول متن هذا اخلرب ݤ

 !ةمالي  وراثة  ݕالنبي املصطفى 

نون آخر حرف يف كالمهم وبيانه أن  العرب دائاما  فال يقفون  ،يسك 

 ،يف احلديث املزبور وردت يف آخر الكالم «صدقة» :وكلمة ،عىل متحرك

ك  ݕفلو سل منا أن  النبي  وال  ال رفعاا  ،«صدقة»قال هذا احلديث فلن حير 

 .والنصبالرفع  :وجهنيوعليه فالرواية حتتمل  ،اوال جر   نصباا 

 ،صالا ويقرأ احلديث مت   ،منصوبة «صدقة» :: أن تكون كلمةاألول

  معارَش  نحن  » :فيكون احلديث
 
يعني  ،«ث ما تركنا صدقةا ر  وَ ال ن   األنبياء

 الذي تركناه بعنوان الصدقة ال يدخل يف املرياث.

ويفصل بني  ،مرفوعة عىل اخلربية «صدقة» :تكون كلمة: أن الثاين
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  معارَش  نحن  » قوله: فيكون ،قسمي احلديث
 
ما تركنا  ،ال نورث األنبياء

 هو صدقة.ه األن  كل  ما تركن ؛ال نورث: يعني «صدقة  

)حديث نحن معارش  :رسالة بعنوان ݤوقد أل ف الشيخ املفيد 

ح فيها القراءة بالنصب عىل القراءة بالرفعاألنبياء(  عىل واستدل   ،رج 

ة أمورخمتاره    .هذه القراءة عىلشكاالت القوم إكام دفع  ،بعد 

للمخالفني ظهر القاصمة  ݤمن الشيخ املفيد  اإلشكالوكان هذا 

 نموذجاا  رشحه عىل املوطأنقل السيوطي يف وقد  ،عجزوا عن دفعه الذين

 أن   السامن جعفر أبو أخربن القايض : وقدقالف ،توا أمام رد  املفيدللذين هب  

 يكن قرأ مل أن ه إال ،الشأن هبذا العلم أهل من وكان شاذان بن عيل أبا

]وهو الشيخ  املعلم بن اهلل عبد أبا املسألة هذه يف يوماا  فناظر ،العربية

 ،بالعربية العلم من أهل ذلك مع وكان ،اإلمامية إمام وكان املفيد[،

 األنبياء معارش إن ا» :بحديث يورثون ال األنبياء أن   عىل انذشا بنا فاستدل  

 هذا من ذكرت ما اأم   :املعلم ابن له فقال ،«صدقة تركنا ما ال نورث

 النبي تركه ما أن   ذلك فيقت ي ،احلال نصب عىل «صدقةا » هو امفإن   احلديث

 ذلك نمنع وإنام ،نمنع هذا ال ونحن ،عنه ثورَ ي   ال الصدقة وجه عىل ݕ

بن ا أن علم ملا العربية النكتة هذه واعتمد .الوجه هذا غري عىل تركه فيام

وغريه احلال بني يفرق وال ،الشأن هذا يعرف ال شاذان
(1)

. 

وقد حاولوا اإلجابة عىل هذا اجلواب املفحم من الشيخ املفيد 

 :بجوابني ݤالسديد 

 ،قل يف نفس املصدرن   يالذ ݤ: جواب حماور الشيخ املفيد األول
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 ال» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله من عيتما اد   له: قال شاذان بنا إىل الكالم عاد قال: فلام  

 متنع ال وأنت ،احلال عىل منصوب «صدقةا » هو إن ام «صدقة تركنا ما نورث

ا ،الوجه هذا عىل األنبياء تركه فيام هذا احلكم  :قوله بني ما فرقاا  نعلم ال فإن 

 وال ،بالرفع «صدقة   تركنا ما» :قوله وبني ،النصب «صدقةا  تركنا ما»

 أن   عندي وعندك شك   ال فإن ه ،ذلك معرفة إىل املسألة هذه يف احتياج

 تركنا ما» :قوله بني بالفرق وأعلمهم العرب أفصح من ݝ فاطمة

 ممن وهو ،املطلب عبد بن العباس وكذلك ،«صدقةا  ما تركنا»و «صدقة  

 قريش أفصح من طالب أيب بن وكان عيل ،موروثاا  كان لو املرياث يستحق

 بكر الصديق أبو فأجاهبا أبيها مرياث فاطمة طلبت وقد ،بذلك وأعلمهم

ا منه فهمت وجه عىل اللفظ هبذا  ،الطلب عن فانرصفت ،هلا يشء ال أّن 

 منهم واحد  يتعر   ومل ،الصحابة وسائر عيل وكذلك ،العباس ذلك وفهم

 خالف ال به واملتعلق به املحتج الصديق بكر وكذلك أبو ،االعتا  هلذا

 يقت ي ما إال اللفظ من هذا يورد مل ،بذلك العاملني العرب فصحاء من أنه

 كان النصب فإن ،به تعلق وال أورده ما املنع يقت ي ال اللفظ كان ولو ،املنع

 فهو يقتضيه الذي وأن  الرفع ،باطل قلت فيام فادعاؤك تقوله ما يقت ي

باطل فيه وادعاء النصب ،املروي
(1)

. 

جلهله باللغة العربية كام  اإلشكالمن  وما ذكره ال يعدو كونه فراراا 

 «صدقةا  تركنا ما» :قوله بني ما فرقاا  نعلم ال فإن ا» :هو بنفسه بقولهاعتف 

جالل الدين ذلك وك ،«بالرفع «صدقة   تركنا ما» :قوله وبني ،النصب

ا عىل ما ذكره الشيخ املفيد وإال  فام ذكره ال يصلح أن يكون رد   ،السيوطي
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 .ݤ

 بحسبن ه إ: بأن نقول اإلشكالومع ذلك يمكن أن نجيب عىل هذا 

 ݝال يمتنع أن يكون اخلالف بني فاطمة روايات أهل السنة واجلامعة 

عي  ݝفتكون فاطمة  ،وأيب بكر ليس يف أصل املرياث بل يف مصاديقه تد 

ل أن  ما تركه النبي  مرياث ݕأن  تركة النبي  عي اخلليفة األو  ويف املقابل يد 

عي أن  ما يف يد فاطمة  ،هو صدقة ݕ فهو ال ينكر أصل التوريث بل يد 

وبالتايل فيصبح اخلليفة األول هو املطاَلب  ،مم ا ال يورث لكونه صدقة ݝ

 .اإلشكالوهبذا يندفع  ،ݝبالبي نة وليست فاطمة

فهمت املنع من  ݝلو سل منا بأن  الزهراء أن ا واألهم  من هذا هو 

وهو هل أن  ما فهمه أبو  ،وارداا  اإلشكالفيبقى  ،املرياث كام ذكر املشكل

أن  ما ذكره  ݞصحيح أو ال؟ فدعوى الشيخ املفيد  ݕبكر من النبي 

ومحله عىل غري  ݕاخلليفة األول هو حتريف حلديث الرسول األكرم 

 وجهه.

ابن كثري الدمشقي: ما أجاب به الثاين
(1)

بعض املعارصينوتبعه ، 
(2)

 

ل أن يدافعالذي حاول بكل ما يملك من جهد  قال:  ،عن خليفته األو 

ف البعض هذا احلديث  «ما»فيجعلون  ،«صدقةا ما تركنا » :فقال ،وحر 

! وأهل السن ة يقولون:  ،نافية هنا موصولة «ما»أي مل نتك صدقةا
(3)

... 

ومل يفهم  ،أن  هذا املصن ف أجهل من سابقه باللغة العربية: واجلواب
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ع   ݞ فهو ،ݤحقيقة إشكال الشيخ املفيد  نافية لكي جياب  «ما»أن   مل يد 

ا موصولة  أو يف رفعها. «صدقة»كلمة: نصب هو يف ام إن  بل الكالم  ،بأّن 

موصولة يف الرواية بمعنى  «ما»يسل م أن   ݤوبيانه أن  الشيخ املفيد 

فتصبح الرواية هبذه  ،منصوبة «صدقة»وهذا يستقيم مع كون كلمة  «الذي»

أي كل   ،تركنا صدقةا  «الذي»الصورة: نحن معارش األنبياء ال نورث ما 

 .، وأما باقي التكة فت وَرثيف التكة يشء تركناه صدقةا ليس داخالا 

فإن  هذا اليشء  ،منصوبة «صدقة»: هو لو سل منا بأن  مفردة الثالث

ألن  املال إذا تلب س بعنوان الصدقة فإن ه خيرج عن  ؛يشتك فيه كل  الناس

 .ݕا بالنبي وهذا ليس خاص   ،فال يكون تركة له ،ملكية صاحبه

بجواب حمكم  اإلشكالعىل هذا  ݤوقد أجاب الشيخ املفيد 

 كام األمر : ليسݞقال ف ،ملزيد من البيان جماالا بحيث مل يتك كعادته 

 أوىل أّنم به للتحقيق ،بتخصيص البعض يعم   قد اليشء أن   وذلك ذكرتم،

 من سواهم ملن ديناا  كان له، وإن اخللق وألزم بمعناه بالعمل الناس

 منذراا  كان وإن،  ژحت جت   يب ىب     مب ژ: وجل عز   اهلل قال املكلفني،

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ: وقال ،العقالء جلميع

 ،الصفة هذه بخالف هو ومن الكفار يعمرها قد كان وإن،  ژڻ ڻ

 الكفار يف كان وإن  ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ: وقال

 وهو اهلل ذكر يسمع من املؤمنني ويف وخاف، قلبه وجل اهلل ذكر إذا من

 وجل احلال يف يلحقه فال املباح، من برضب مشغول أو ،اهلل بنعم مّسور

: القائل كقول وهو ،بالعادات معروف حمسوس وهذا ،خوف يعتيه وال

 ال غريهم من امللل أهل كان وإن ،«منكر عىل نقر   ال املسلمني معارش نحن»
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 يعتقد منكر عىل يقر   من املسلمني ويف املنكرات، من يرونه ما عىل ونيقر  

 نرى ال الفقهاء معارش نحن»: الفقهاء من فقيه وكقول ،بالشبهات صوابه

 ،الفقهاء من ليس ممن مجاعة ذلك ترى وقد ،«الفاسقني شهادة قبول

 يدخل وقد ،«الظاملني خيانة نستجيز ال اءالقر   معارش نحن»: القائل وكقول

 يف هذا وأمثال والفاسقني، العدول من اءر  الق   غري من ذلك حيرم من معهم

 والتقدم بمعناه، التحقيق به التخصيص يف املعنى اموإن  ؛ كثري املعتاد القول

ذكرناه ما نحو العمل يف وأئمتهم سواهم، ملن قدوة وأّنم فيه،
(1)

. 

ث ما تركناه »وبتعبري آخر نقول: إن قوله:  نحن معارش األنبياء ال نور 

إال  «معارش األنبياء »وإن كان فيه داللة عىل االختصاص بقوله:  «صدقةا 

قدوة ملن  ݜأنه ال يراد به االختصاص احلقيقي، وإنام يراد به أّنم 

 سواهم يف ذلك، وأّنم امللتزمون بالعمل به.

أعجز  ،شكال حمكمإ ݤ الشيخ املفيدشكال إومن هنا نعلم أن  

 .ائرةحالقوم وترك ألباهبم 

 خمالفته للقرآن الكرمي: -7
احلديث ويثبت بطالنه هو خمالفته للقرآن سقط حجية هذا أهم  يشء ي  

حيث أمجع املسلمون كاف ة عىل أن  احلديث املخالف للكتاب  ،الكريم

ة صدوره ؛عر  اجلداررضب به ي   من  ألن  املخالفة تكشف عن عدم صح 

 .األساس

ك علاما  هي  ݝالزهراء و ݠأمري املؤمنني  به أن  أكثر دليل متس 
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 :القرآنيةمعارضة هذا احلديث لآليات 

بمعارضة هذا  ݠفقد روى ابن سعد يف طبقاته ترصيح اإلمام عيل 

 أيب إىل فاطمة جاءت قال: جعفر قال: عن ،احلديث لنص  القرآن الكريم

 وجاء ،مرياثه يطلب املطلب عبد بن العباسوجاء  ،مرياثها تطلب بكر

 ،«صدقة تركنا ما ،ثورَ ن   ال» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول بكر: قال أبو فقال ،عيل معهام

 زكريا: وقال ، ژڦ ڦ ڦ ژ فقال عيل: ،فعيل ولع  يَ  النبي كان وما

 اممثل تعلم واهلل وأنت ،هكذا هو بكر: أبو قال ، ژڇ ڇ ڇ  چ چژ

فواوانرص فسكتوا .ينطق اهلل كتاب هذا فقال عيل: .أعلم
(1)

. 

احتجاجها بمعارضة احلديث للقرآن  ݝوقد ثبت عن الزهراء 

 لنا، إرث ال أن: تزعمون اآلن حيث قالت يف خطبتها: وأنتم ،الكريم

 أفال! يوقنون؟ لقوم حكاما  اهلل من أحسن تبغون؟ ومن اجلاهلية أفحكم

ا أن  : الضاحية لكم كالشمس جتىل   قد بىل تعلمون؟  املسلمون ابنته؛ أهي 

 أيب؟ رثأ أباك وال ترث اهلل كتاب أيف قحافة أيب بنا يا إرثي؟ عىل ب  لَ غ  أ  

 وراء ظهوركم؟ ونبذمتوه اهلل كتاب تركتم عمد أفعىل! افري   شيئاا  جئت لقد

 إذ زكريا بن خرب حييى من اقتص   فيام وقال ،ژڦ ڦ ڦ ژ: يقول إذ

 ۅژ: وقال ،ژڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ: قال

 گ  گ گژ: وقال ،ژى ې ې  ې ې ۉ ۉ

    ې ې ې ې ۉ ژ: وقال  ،ژڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ

 من إرث وال يل حظوة ال أن وزعمتم ،ژەئ ەئ ائ ىائ ى

                                                           
 .2/315الطبقات الكربى  (1)
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كم بيننا، رحم وال أيب،  إن   :هل تقولون أم منها؟ أيب أخرج بآية اهلل أفخص 

 أم أنتم واحدة؟ ةمل   أهل من وأيب أنا لست   أو يتوارثان؟ ال تنيمل   أهل

عمي؟ وابن أيب من وعمومه القرآن بخصوص أعلم
(1)

. 

خمالف لطائفتني من  «نحن معارش األنبياء ال نورث» :وحديث

 اآليات القرآنية:

ة ات اآليهي  الطائفة األوىل: ت عىل العام  ترث البنت  أن  التي نص 

 ،ژڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ ژكقوله تعاىل:  ،أباها

 ىائ ى    ې ې ې ې ۉ ژوقوله تعاىل:  [،11]النساء: 

 [.180]البقرة:   ژەئ ەئ ائ

 األحكام الرشعيةاالستدالل هبذه اآليات هو أن  األصل يف وتقريب 

ة الن اس ݕشتاك بني النبي اال عي ،وبني عام  أن هذا احلكم مثالا  ومن يد 

صاا ف ݕ بالنبي خمتص   عمومات ل عليه أن يأيت بدليل يصلح أن يكون خمص 

 كتاب اهلل.

ت عىل هي  الطائفة الثانية:  ݜاألنبياء  أن بعضاآليات التي نص 

ثوا أبناءهم قوله  ومها ،ݝ الزهراء اماستدل ت هب ومها اآليتان اللتان ،َور 

 ڇ ڇ  چ چ ژوقوله تعاىل:  ،[16النمل: ] ژ  ڦ ڦ ڦژتعاىل: 

 .[6مريم: ]ژ  ڇ

ا يف أن  هو ظهورمه تنياملبارك هباتني اآليتنياالستدالل تقريب و

ة الناسثون كام يور  يور   ݜاألنبياء  وهو خالف ما  ،ث غريهم من عام 

                                                           
 .110دالئل اإلمامة  (1)
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التعار   فيكون ،ثوناألنبياء ال يور   فيه أنورد احلديث الذي  نص  عليه

 املزعوم.ا بني اآلية وبني هذا احلديث مستقر  

أهل السن ة واجلامعة يف مأزق  وال شك يف أن هذا احلديث قد أوقع

وهلذا حاول بعضهم التفيص  ،مع هذه اآليات ، لوضوح معارضتهحقيقي

ة ب اإلشكالعن  ديث هباتني االعتا  عىل احلشكاالت حول إطرح عد 

 :اآليتني

 . ژڇ ڇ ڇ  چ چ ژبالنسبة لقوله تعاىل: أما 

ة وعلمإن  ال قالوا:ف ال وراثة  ،وراثة يف اآلية املباركة هي وراثة نبو 

عَ  ،مال وتركة  ى.فال داللة يف اآلية عىل املد 

 :فعندما يقال ،أن  معنى الوراثة يف اللغة هو االنتقال اجلواب:و

علم ومن هنا ي   ،يعني أن  تركة األب انتقلت ملكيتها لالبن «ورث زيد أباه»

ة من اآلية استعامل غري حقيقي  للفعلإأن    ،بل هو جماز ،رادة العلم والنبو 

ة ال ينتقالن ام ليسا من جنس املحسوس ؛فالعلم والنبو  ألّن 
(1)

. 

ح  ي أهل السن ة واجلامعة بأن  الوراثة يف فّس  بعض موهلذا فقد رص 

 هي جماز أو استعارة:اآلية 

                                                           
هذه الدعوى يف حاشية كتاب )فدك يف  ݞالشهيد حممد باقر الصدر وقد ناقش السيد  (1)

التاريخ( نقاشاا فلسفي ا نسف من خالله هذا الرأي من أساسه بناء عىل النظريات 

ع فلريجع  املختلفة يف حقيقة العلم، وهل هو كيف نفسان أو جوهر؟ فمن أراد التوس 

حتاد نظرية اهذا الكتاب، أو إىل كلامت احلكامء يف بحث الوجود الذهني، وبحث  إىل

 العقل والعاقل واملعقول.
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قال ابن عطية
(1)

 يريد أن ݠبزكريا  األليق يف تفسريه: األظهر 

 ،(اولي  ) طلب إنام أن ه ترى أال ،مستعارة الوراثة فتكون ،والدين العلم وراثة

الوجوه أكمل عىل أمله اهلل فبلغه ،ولداا  صخيص   ومل
(2)

. 

قال الثعالبيو
(3)

 العلم وراثة يريد أن ݠ بزكريا األليق : واألظهر

أمله اهلل بلغه وقد ،الوراثة مستعارة فتكون والدين،
(4)

. 

فمن يريد رصف اللفظ عن معناه احلقيقي واستعامله يف املعنى 

ر يف   .والبيان املعانعلوم املجازي عليه أن يقيم قرينة عىل ذلك كام هو مقر 

ح مجلة من  ،أن  الدليل قام عىل خالف ما ذهبوا إليه علاما  فقد رص 

ين بوراثة زكريا   للامل يف هذه اآلية: ݠاملفّس 

فقد ذهب هلذا القول ابن جرير الطربي
(5)

قال: حيث  ،تفسريهيف  

                                                           
 هـ وتويف سنة481أبو حممد عبد احلق بن أيب بكر بن عطية املحاريب األندليس ولد سنة  (1)

فاته 541 هـ من كبار علامء غرناطة املتضلعني باألدب والشعر والتفسري، من مؤل 

ر وجيز يف تفسري الكتاب العزيز(.  )املحر 

 .4/5 املحرر الوجيز (2)

امللك بن حممد بن اسامعيل املعروف بأيب منصور الثعالبي، لقب بذلك ألن  والده عبد  (3)

اء خييط جلود الثعاب، ولد املتَجم سنة  هـ عرف 429هـ وتويف سنة 350كان فر 

مصن فا، فصارت له  80بجاحظ زمانه لتضلعه يف األدب وكثرة تصانيفه التي زادت عن 

 (4/164 . )للمزيد األعالمحظوة عند علامء عرصه

 .4/7اجلواهر احلسان  (4)

هـ إمام من 310هـ وتويف سنة 224أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ولد سنة  (5)

أئمة أهل السنة واجلامعة يف التفسري والتاريخ والفقه واحلديث وكان صاحب مذهب 

روف بتفسري مستقل  بقي لسنني واندثر فيام بعد، من أهم كتبه )تاريخ امللوك واألمم املع

)للمزيد سري أعالم النبالء  الطربي، جامع البيان املعروف بتفسري الطربي(.
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 ويرث ،مايل وفايت بعد من يرثني: يقول  ژڇ ڇ ڇ  چ چژ وقوله

 الذي وبنحو ،يعقوب ولد من كان زكريا أن وذلك ، النبوة يعقوب من آل

أهل التأويل قال ذلك يف قلنا
(1)

. 

ح ب ة روايات عن مجلة من التابعني ترص  رادة إثم نقل بعد ذلك عد 

 لوراثة املال ال النبوة والعلم. ݠزكريا 

وقال القرطبي
(2)

خاف قال ابن عباس وجماهد وقتادة: يف تفسريه:  

فأشفق أن يرثه غري الولد ،وأن ترثه الكاللة أن يرثوا ماله
(3)

. 

ح مقاتل ورص 
(4)

 :قال: يقول ،يف تفسريه بأن  الوراثة هي وراثة مال 

 ڃ ڃ ڃ ژ ،أن يرثوا مايلمن بعد مويت  - وهو العصبة - الكاللة خفت  

يرث مايل ژ چ ژ يعني من عندك ولداا  ژچ ڃ
(5)

. 

إىل مجلة من كبار الصحابة والتابعني  التفسرياآللويس هذا كام نسب 

                                                           
14/267) 

 .7/706تفسري الطربي  (1)

املعروف بالقرطبي، ولد باألندلس وانتقل إىل  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر (2)

جلامع ألحكام هـ، من أهل مؤلفاته: ا671مرص وعاش فيه أكثر عمره حتى تويف سنة 

القرآن املعروف بتفسري القرطبي، التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة(. )للمزيد 

 (5/322األعالم للزركيل 

 .11/78تفسري القرطبي  (3)

فه أهل احلديث إال   150أبو احلسن مقاتل بن سليامن بن بشري األزدي تويف سنة  (4) هـ ضع 

م سل موا بعلمه يف التفسري حتى  )للمزيد سري  قال فيه الذهبي )كبري املفّسين(.أّن 

 (7/201أعالم النبالء 

 .2/620تفسري مقاتل  (5)
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 يف السيوطي اجلالل ذكر وقدقال:  ،علم التفسريعهم يف رفوا بتضل  الذين ع  

 يف قالوا أّنم صالح وأيب ،وعكرمة ،وجماهد ،عباس ابن عن املنثور( )الدر  

مايل يرثني: اآلية
(1)

. 

من االعتاف بأن  الوراثة يف  اا مناص الرازيالفخر ولذلك مل جيد 

 نفع فيه ما كل عىل ذلك ملحي   أن قال: واألوىل ،اآلية املباركة تشمل املال

 واملنصب احلسنة والسرية والعلم ةالنبو   يتناول وذلك ،الدين يف وصالح

 الدواعي رتوف   جيوز مما األمور هذه كل فإن   ،الصالح واملال الدين يف النافع

 مستمراا  دائاما  النفع ذلك ليكون ؛بقائها عىل
(2)

. 

ذهبوا إىل ما ذهب إليه الشيعة من أن  الوراثة املرادة يف فكل  هؤالء 

 .الوضع العريب للفظ عليه يدل  هذه اآلية هي وراثة املال كام 

وهي احلديث الذي رواه  ،موجودةعىل املجاز ن  القرينة إ :فإن قالوا

فإن ه يمكن االستناد عليه لرفع اليد عن ظهور  ،ݕأبو بكر عن النبي 

 إىل املعنى املجازي. اللفظ عن معناه احلقيقيرصف لو ،اآلية

والدعوى أن  هذا  ،ن  احلديث هو موضع خالفنا وحمل  نزاعناإ قلنا:

يف أصل فكيف يكون ما اختلفنا  ،املضمون خمالف لكتاب اهلل عز  وجل

يته  !؟دليالا  حج 

جعل احلديث قرينة عىل أن  املراد من اآلية وبتعبري آخر نقول: إن 

بل فيه دور رصيح  ، الوراثة املادية فيه مصادرة عىل املطلوبالقرآنية غري

 ستدالل الصحيح.اال بدهيياتعلم  عامليرفضه كل  

                                                           
 .16/64روح املعان  (1)

 .21/184تفسري الفخر الرازي  (2)
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اراا  ݠزكريا إن   :أيضا   قالوا ثم إَّنم ومل يكن عنده  ،فقرياا  كان نج 

اف عليه  ؟فكيف يطلب وريثاا  ،مال خي 

راا   كان بل ،مال ذا كان هأن   ذكري   : ملاإلشكالهذا  قال ابن كثري مقر 

 ،األنبياء سيام وال ،ماالا  جيمع ال هذا ومثل ،يديه كسب من يأكل اراا نج  

الدنيا يف ءيش أزهد كانوا فإّنم
(1)

. 

حديث صحيح  فلم نعثر عىل ،أن  ما ذكروه رجم بالغيب واجلواب:

بل غاية  ،شيئاا ال يملك  كان معدماا  ݠوال خرب رصيح يدل  عىل أن  زكريا 

اراا   ة يف هذا عىل فقره.وال دالل ،ما قيل أن ه كان نج 

 من كان فقرياا فليس كل  الفقر،وبني الزهد أن ه ال مالزمة بني  علاما 

فالقرآن والنصوص الرشعي ة قد ذكرت  ،غري زاهدوليس كل ثري  اا،زاهد

يمكن أن يت همها أحد بعدم فهل  ،ݟاألعاجيب عن ملك سليامن وداود 

 الزهد؟

كام هو معروف كان هو القائم باملسجد األقىص  ݠوزكريا 

دفع كان بيده األموال والنذورات والقرابني التي كانت ت  فلعل ه  ،بفلسطني

بل  ،هو مال من حيثفخوفه ليس حلرصه عىل املال  ،لذلك املكان املبارك

ع من التالعب هبا  من هخوفلعل   وقوع هذه األموال يف يد من ال يتور 

 دها.ايف غري مور ورصفها

من أن يكون  أعىل مقاماا  ݠن  نبي اهلل زكريا أ :ا  ه أيضقالومما و

ع إليه ملثل هذا املوضوع ،عىل األموال الدنيوية حريصاا    .فيدعو اهلل ويترض 

 فوايترص   أن خيش هأن   خوفه وجه األوىل القراءة وعىلقال ابن كثري: 
                                                           

 .3/118تفسري ابن كثري  (1)
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 ؛من بعده انبي   يكون ولداا  اهلل فسأل ،ئاا سي   فاا ترص   الناس يف بعده من

 وراثتهم من خيش أنه ال ،ذلك يف فأجيب، إليه يوحى ما تهبنبو   ليسوسهم

 هذا ما إىل ماله عىل يشفق أن من وأجل قدراا  منزلة أعظم النبي فإن ،ماله له

 ليحوز ؛ولد له يكون أن ويسأل ،له عصباته وراثة من يأنف وأن ،وحده

وجه هذا .مرياثه دوّنم
(1)

. 

لو تن زلنا  ناإىل ما قد تبني  لك من السابق هو أن  ضافة إ واجلواب:

ة والوالية والعلم  ؛معنى اآلية مبهاما  لبقي اإلشكالوقبلنا هذا  ألن  النبو 

وال يمكن أن تقع بيد املوايل أو  ،أل ّنا بيد اهلل عز  وجل ؛اف عليهاأمور ال خي  

و أهل السن ة واجلامعة ما ذ   ،غريهم س إال  إذا تبن ى مفّس  كر يف الكتاب املقد 

ة أو اخلدعة! ة قد تنتقل بالقو  من أن  النبو 
 (2)

فهذا يشء آخر ال ينبغي  

 احلديث فيه.

ين مع أن  وا بعض املفّس  ةنص  كام نقل ذلك  ،عىل امتناع وراثة النبو 

ا قوهلم، حيث قالالقرطبي يف تفسريه  النبوة ألن   ؛فمحال «نبوة وراثة» :: أم 

 وهو ،ݠ نوح ينتسبون إىل الناس: قائل لقال تورث كانت ولو ث،ورَ ت   ال

مرسل نبي
(3)

. 

ا بالنسبة لقوله: و هو الكالم يف  فالكالم فيه ژ ڦ ڦ ڦ ژأم 

م حول اآلية األوىل حيث أن  التعبري بالوراثة ظاهر يف  الوراثة  ،ما تقد 
                                                           

 .3/118تفسري ابن كثري  (1)

ة من إسحاق  (2) املذكورة يف العهد القديم/سفر  ݠإىل يعقوب  ݠكام يف انتقال النبو 

ة أن  نبي اهلل إسحاق 27التكوين/إصحاح ص القص  ة  ݠ، وملخ  كان سيعطي النبو 

ة من أخيه. -عياذا باهلل  -خدع أباه  ݠإال  أن  يعقوب  ،البنه عيسو  وأخذ النبو 

 .11/81تفسري القرطبي  (3)
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ية وال وجودها  ،هذا الظهور حيتاج إىل قرينة صارفةعن ورصفها  ،املاد 

 ملثلها يف البني.

اآلية ذه االعتا  هبإثارة الشبهات حول أيضاا حاول بعضهم وقد 

ة واحلكمة  ،فكذلك مل يرث منه املال فقال: ،املباركة وإن ام ورث النبو 

ثامئة وله ثال ،ئة زوجةان  داود قد اشتهر أن  له مأ: لألمرين: األو   ؛والعلم

رثه إال  سليامن؟ بل أخوة يفكيف ال  ،وله الكثري من األوالد ،ة أي أمةرسي  

ليس بسديد إن كان معه فتخصيص سليامن بالذكر  ،يرثون سليامن أيضاا 

ا ملا كان لذكره فائدة يف كتاب عادي   : لو كان األمر إرثاا ورثة آخرون؛ ثانياا 

والذي ال شك  فيه  ،ألن  إرث املال أمر عادي ؛ولكان حتصيل حاصل ،اهلل

ه بالذكر أن  اهلل أراد شيئاا  ة ،آخر خص  وهو إرث النبو 
(1)

. 

 :واجلواب

قد خالف منهجه الذي طاملا تغن ى  اإلشكالن  صاحب هذا أ:  اأوَل

 ،وهو االلتزام بقبول األخبار الصحيحة دون غريها ،به منذ بداية الكتاب

 ين وغريهم اعتامدهم عىل األخبار الضعيفة.خني واملفّس  بل شن ع عىل املؤر  

مة كتابه: ال بد  أن نقرأ التاريخ كام نقرأ أحاديث رسول  قال يف مقد 

نتثب ت ال بد  لنا أن  ملسو هيلع هللا ىلصونحن إذا أردنا أن نقرأ أحاديث الرسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أم ال؟ ولن نستطيع أن نعرف  ملسو هيلع هللا ىلصأثابت هو عن رسول اهلل  ،من اخلرب

ة اخلرب عن رسول اهلل   ؛من بطالنه إال  بالنظر إىل اإلسناد مع املتن ملسو هيلع هللا ىلصصح 

 ،وحم صوها ،وتتبعوا أحاديثه ،ألن  أهل العلم اعتنوا باحلديث ورجاله

                                                           
 .304حقبة من التاريخ:  (1)
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 وبي نوا الصحيح من الضعيف... ،وحكموا عليها
(1)

. 

محلة عىل بعض الذين كتبوا يف التاريخ ومل  هذا الكاتبوقد شن  

وا بتنقيح رواياته ون قال:  ،هيتم  فهؤالء عندما يتكل مون عن التاريخ هيتم 

ة وحسن السبك بغض  النظر عام  إذا كانت هذه  ،بالسياق ومجال القص 

املهم  أن  ،وبعضهم يقصد التشويه حلاجة يف نفسه ،القصة صحيحة أم ال

ة مجيل ة مثريةيقص  عليك قص 
(2)

. 

بمنهجه فنقول: ماهو الدليل عىل أن ه  اإلشكالصاحب ونحن نلزم 

الكثري من األبناء؟ فلم يذكر أي رواية تدل  عىل  ݠكان لنبي اهلل داود 

 السند كام التزم بذلك.صحيح  اا عن كونه خرب فضالا  دعواه

ما تسامل الناس عىل قبوله يف طيات كتابه أن  املصن ف قد أنكر  علاما 

بل طعن حتى  ،رب من املشهورات التارخيية التي ال شك  وال ريب فيهاواعت  

 !يف ما تواتر من األحاديث واستفا  من اآلثار

ألن ه حت ى مع  ؛يف غاية الغرابة ݠلغوية ذكر سليامن ن  دعوى أ:  اثانيا

ن  فإ ،فإن  هناك خصوصية فيه ݠالتسليم بوجود أبناء لنبي اهلل داود 

خوته عىل تقدير إدون بقي ة  ݠورث ملك وحكم أبيه  ݠسليامن 

 ويتم  بذلك املراد.وامللك وهو أمر ماد ي  ،وجودهم

فهذا ال يعني عدم  ،وحت ى لو قلنا بعدم وجود خصوصية معلومة لنا

 ،وإال  لزم من ذلك لغوية الكثري من اآليات ،اخلصوصية أساساا وجود 

 ژڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺژكقوله تعاىل: 

                                                           
 .20حقبة من التاريخ:  (1)

 .22حقبة من التاريخ:  (2)
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 علت للركوب؟آدمي جيهل أن  هذه الدواب ج  فهل هناك  [،8]النحل: 

ين عىل وقوع الوراثة املالي ة لسليامن  :ثالثا   من  ݠنص  بعض املفّس 

 !ݠأبيه داود 

  ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ قوله تعاىل:فقد ورد يف تفسري 

ا جياد ورثها[ 31]ص:   :ݠمن أبيه داود  أّن 

أبو حيان قال
(1)

 من آالف عليه رضتع  : اجلمهور يف تفسريه: قال 

 فتشاغل ا،عشي   يديه بني فأجريت واحد، ألف: وقيل ،له أبوه تركها اخليل

له ذكر عن وحمبتها وجرهيا بحسنها
(2)

. 

ورث سليامن من أبيه داود ألف فرسمقاتل:  وقال
(3)

. 

قال القشرييو
(4)

وجاء يف التفاسري أن سليامن كان قد يف تفسريه:  

وكان قد  ،ورثها عن أبيه داود :منهم ، وقيلَغَزا أهَل دمشق، وأصاهَبا 

                                                           
هـ 654أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن حيان الغرناطي األندليس، ولد سنة  (1)

هـ، قال فيه الصفدي: ثبت فيام ينقله، عارف باللغة، ضابط أللفاظها، 745وتويف سنة 

وأما يف النحو والترصيف فهو إمام الدنيا يف عرصه فيهام وله اليد الطوىل يف التفسري 

واحلديث وتراجم الناي وطبقاهتم وتوارخيهم وحوادثهم وله التصانيف التي سارت 

)الوايف  وطارت وانترشت وما اندثرت وقرئت ودرست ونسخت وما نسخت...

 (2/187بالوفيات 

 .7/379البحر املحيط  (2)

 .3/644مقاتل تفسري  (3)

هـ وتويف سنة 346د سنة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي ول (4)

هـ من كبار علامء الصوفية املتضلعني يف الفقه والتفسري واحلديث واألدب، له 465

)للمزيد األعالم للزركيل  جمموعة من املؤلفات من أشهرها )الرسالة القشريية(.

4/57) 
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كانت خيالا هلا أجنحة خرجت من البحر :أصاهبا من العاملقة، وقيل
(1)

. 

يز  وقال ابن ج  
(2)

فقال  ،واختلف الناس يف قصص هذه اآلية: 

 :وقيل ،كان ورثها عن أبيهرضت عليه خيل ع   ݠسليامن  إن   :اجلمهور

أخرجتها له الشياطني من البحر
(3)

. 

عاه القوم تبطل كل  ما اد   ݠفثبوت كون اخليل موروثة من داود 

 ثون.ورَ من أن  معارش األنبياء ال ي  

أن  املفّس  املعروف حممد الطاهر بن عاشور علاما 
(4)

قد اضطر  

وهي أن  اآليات القرآنية ظاهرة يف أن  األنبياء  ،لالعتاف هبذه احلقيقة

 .ثونورَ ي  

ده ما أخرجه عبد ويؤي   ،يعني به وراثة ماله ژ چ ژ :فقولهقال: 

ما كان  ،قال: يرحم اهلل زكريا ملسو هيلع هللا ىلصالرزاق عن قتادة عن احلسن أن النبي 

 :قال تعاىل ،ثونورَ األنبياء كانوا ي   والظواهر تؤذن بأن   .عليه من وراثة ماله

ݩڦڄ ڦ ڦ ݨ
(5)

. 

                                                           
 .6/482تفسري القشريي  (1)

هـ وتويف 693الغرناطي، ولد سنة هو أبو القاسم بن حممد بن أمحد بن جزي الكلبي  (2)

، مفّس  فقيه أصويل مالكي املذهب له جمموعة من املؤلفات من أشهرها هـ 741سنة 

 (5/325تفسريه: التسهيل لعلوم التنزيل. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .2/447التسهيل لعلوم التنزيل  (3)

م كان 1973وتويف سنة م 1879حممد الطاهر بن عاشور من علامء تونس ولد سنة  (4)

ة طويلة ب شيخا للزيتونة ملد  كتب يف الفقه  صاحب أعىل مرتبة علمية بتونس بحيث نص 

 (6/173واألصول والتفسري والبالغة واحلديث. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .16/66التحرير والتنوير  (5)
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 ،ݕومن هنا اضطر  إىل ختصيص احلديث املزبور بالنبي املصطفى 

نَا صدقة  » :ملسو هيلع هللا ىلص وأما قول النبيقال: ف  «نحن معرش األنبياء ال نورث ما ترك 

مر يف حديثه مع العب اس وعيل  فإن   ام يريد به رسول اهلل نفَسه، كام محله عليه ع 

فيكون ، «يريد رسول اهلل بذلك نفسه»إذ قال عمر:  صحيح البخارييف 

فإن كان ذلك حكاما سابقاا كان مراد  ،ملسو هيلع هللا ىلصذلك من خصوصيات حممد 

سة وتقاييده عليها زكرياء إرث آثار النبوة خاصة من الكتب املقد 
(1)

. 

لعزيز شك  يف ا عند القارئ ىت السبعة ال يبقاإلشكاالوبعد هذه 

عى ثون كام اد  ورَ ال ي   ݜستدالل هبذا احلديث عىل أن  األنبياء بطالن اال

وإن كان احلديث الذي استدل وا به بمقاييسهم  ݝخصم فاطمة الزهراء 

 .صحيحاا، إال أنه ال ينفع يف يشء ما دام معارضاا للقرآن الكريم

                                                           
 .16/66التحرير والتنوير  (1)





 

 اخلطبة الفدكية
 

ه ووتثبت بطالن ما صنع ،الوثائق التارخيية التي تدين القوممن أشهر 

والتي فضحت  ،ݕيف مسجد رسول اهلل  ݝاخلطبة التي ألقتها الزهراء 

ها.  فيها ما اقتفته األيادي األثيمة يف حق 

ص وألمهي   لدفع  ؛هلا هذا البابة هذه اخلطبة ارتأيت أن أخص 

 الشبهات التي أثارها بعض أهل التشكيك حول هذه اخلطبة الرشيفة:

 :مع الشرح نّص اخلطبة -1
أمجع ملا  

(1)
 ،ذلك وبلغها فدكاا  ݝ فاطمة منع عىل وعمر بكر أبو  

رأسها عىل مخارها تالثَ 
(2)

بجلباهبا واشتملت ، 
(3)

 من ةملُ  يف وأقبلت ،

قومها ونساء حفدهتا
(4)

ذيوهلا تطأ 
(1)

 اهلل رسول مشيةَ  هامشيت   خترم ما ،

                                                           

وقوله تعاىل:  ژ پ پ  پ پ ٻ ٻ ژأمجع: عزم، ومنه قوله تعاىل:  (1)

 ژ ٹ   ٿژ

الثت مخارها عىل رأسها: أي عصبته ومجعته، يقال الثت العاممة عىل رأسه يلوثها لو أي  (2)

ها وربطها. )املجليس يف البحار   (29/247شد 

 - واجللباباشتملت بجلباهبا: االشتامل هو جعل اليشء شامال أي حميطا بآخر؛  (3)

. امللحفة دون للمرأة الواسع والثوب واإلزار والرداء امللحفة عىل يطلق -بالكّس

 (29/247)املجليس يف البحار 

ة  (4) أي يف مجاعة من نسائها قيل هي ما  -بضم  الالم وختفيف امليم -مل ة من حفدهتا: اللم 

-(، ويف رواية األربيل: يف مليمة 4/557بني الثالثة إىل العرشة )ابن األثري يف النهاية 

 (2/109من حفدهتا ونساء قومها. )كشف الغمة  -تصغري مل ة



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 186

ݕ
(2)

حشد يف وهو بكر أيب عىل دخلت ىحت   ،
(3)

 واألنصار املهاجرين من 

ةءَ اَل م   دوّنا فنيطت ،وغريهم
(4)

أنةا  ت  أن   ثم ،فجلست ،
(5)

 هلا القوم أجهش 

بالبكاء
(6)

املجلس فارتج   ،
(7)

 نشيج سكن إذا حتى هنيئة أمهلت ثم ،

                                                           
 ومجع امليش، عند قدمها عليها وتضع قدميها، تست طويلة أثواهبا كانت أيتطأ ذيوهلا:  (1)

(، ويف رواية األربيل: جتر  29/248)البحار  الثياب  دتعد   أو جزاءاأل باعتبار الذيل

 (2/109أدراعها وتطأ ذيوهلا. )كشف الغمة 

 - واملشية والعدول، والنقص التك،:  اخلرم: ݕما خترم مشيتها مشية رسول اهلل  (2)

 هو هكأن   شيئا ݕ مشيه من مشيها تنقص مل أي مشيا، يميش مشى من سماإل - بالكّس

 (.29/248)البحار   بعينه

يف حشد: احلشد اجلامعة إذا دعوا فأتوا ملا دعوا له، كان أبو بكر قد علم بمجيء فاطمة  (3)

إليه فجمع الناس لئال  يعتابوا عليه رأيا إذا مل يكونوا بحرضته. )رشح األخبار  ݝ

3/41) 

 :منه يقال ،قهعل   إذا  ينوطه ءاليش ناط: منه يقال ت،قَ ل  ع  : نيطتنيطت دوّنا مالءة:  (4)

)رشح  والطول العر  يف الرداء مثل وهي ، الربطة: واملالءة؛ قتهاعل   إذا القربة نطت

التي  "ذات أنواط"(؛ أقول: ومنه الشجرة الواردة يف بعض األحاديث 3/41األخبار 

م عل قوا قطعة من القامش لتست املرشكون يعل قون عليها أسلحته كان م، واملعنى هنا أّن 

 اجتمعوا يف املسجد. عن الرجال الذين ݝالزهراء 

عه وأمله. (5)  أن ت أن ة: األنني صوت يصدره اإلنسان ليعرب  عن توج 

 البكاء يريد ذلك مع وهو غريه إىل االنسان يفزع أن: واجلهشأجهش القوم هلا بالبكاء:  (6)

. )البحار جهشأو كمنع إليه جهش:  يقال للبكاء، أهتي   وقد هأم   إىل يفزع كالصبي

29/249) 

ة بكائهم ونشيجهم تأ ثرا هبذا املنظر العظيم الذي مل  (7) ارتج  املجلس: اضطرب من شد 

م مل يعتادوا أن خترج الزهراء  من بيتها إال  يف أحلك  ݝيسبق هلم أن شاهدوه، إذ أّن 

 الظروف.
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القوم
(1)

فورهتم وهدأت ،
(2)

 عليه والثناء اهلل بحمد الكالم افتتحت ،

بكائهم يف القوم فعاد رسوله، عىل والصالة
(3)

 يف عادت أمسكوا فلام   ،

هلل احلمد :ݝ فقالت كالمها،
(4)

 م،أهل ما عىل الشكر وله أنعم، ما عىل 

مقد   بام والثناء
(5)

أسداها آالء وسبوغ ها،ابتدا نعم عموم من ،
(6)

 ومتام ،

عددها حصاءاإل عن جم   أوالها، منن
(7)

أمدها اجلزاء عن ونأى ،
(1)

، 

                                                           
 هألن   احلامر، نشيج ذلك ومن، ينتحب وملا حلقه يف البكاء غصها إذا ينشجنشيج القوم:  (1)

 الدم خروج سمع إذا والطعنة ، غلت إذا: القدر نشجت:  منه ويقال ،حلقه يف صوت

 (3/41. )رشح األخبار داخلها يف صوت منها،

(؛ 29/250)البحار  جاشت أي القدر وفار ، شدته ءاليش فورةهدأت فورهتم:  (2)

 .ݝواملراد هنا أن  القوم قد سكن نشيجهم وبكاؤهم لكي ينصتوا ملا ستقوله الزهراء 

رهم برزيته، إذ أن ه مل متض إال   ݕلعل  سبب بكاؤهم هو أن  ذكرها ألبيها املصطفى  (3) ذك 

م مل يراعوا حرمته فصنعوا ما صنعوا يف  بضع أيام عىل وفاته ودفنه، واملصيبة األعظم أّن 

ها! ݝأهل بيته مم ا جعل ابنته الوحيدة   خترج بنفسها بتطالب بحق 

ة واجلاللة ومل تبدأه باالستجاع أو احلوقلة بدأت كالمها باحلمد والثن (4) اء عىل رب  العز 

ي وهو ما يكشف عن عظم مقامها  ع والتشك  وتسليمها  ݝأو أي يشء يفهم منه التفج 

بقضاء اهلل وقدره، وهي التي ورد يف زيارهتا: يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن 

 خيلقك فوجدك ملا امتحنك صابرة.

م:  (5)  بالتقديم املراد يكون أن وحيتمل وها،يستحق   أن قبل العباد أعطاها بنعم أيبام قد 

 (29/250. )البحار تأسيسا فيكون بتداء،اإل معنى مالحظة غري من والفعل االجياد

سبوغ آالء أسداها: السبوغ بمعنى التامم والكامل ، واآلالء هي النعم، وأسداها أي  (6)

ة كاملة، ويف  مها واملعنى املراد هو أن  اهلل عز  وجل قد أعطى العبد نعام تام  أعطاها وقد 

 .ژ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ژكالمها إشارة إىل قوله تعاىل: 

أي أن كم ال تعرفون مقدار  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (7)

نعمة اهلل عليكم، وهو الوحيد الذي يعرف حقيقة هذه النعم إذ يقول عز  من قائل: 
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أبدها اإلدراك عن وتفاوت
(2)

التصاهلا بالشكر الستزادهتا وندهبم ،
(3)

، 

بإجزاهلا اخلالئق إىل واستحمد
(4)

أمثاهلا إىل بالندب وثنى ،
(5)

 أن وأشهد ،

تأويلها اإلخالص جعل كلمة له، رشيك ال وحده اهلل إال إله ال
(6)

، 

                                                           

 .ژ جح مج          حج يثژ

 بالشكر اجلزاء عن بعد أي املنتهى، الغاية :-بالتحريك- األمد: أمدها اجلزاء عن ونأى (1)

 احلقيقي األمد أو احلقيقة، عىل هلا أمد ال إذ املفرو ، األمد ام  إ باألمد فاملراد غايتها،

 يف مر وقد ، ابتداؤها بأمدها املراد يكون أن وحيتمل املفروضة، حدودها من حد لكل

 (29/250. )البحار املعنى هبذا اخلطب من كثري

 األزيل، والقديم موالدائ الدهر: بدواأل البعد،: التفاوتوتفاوت عن اإلدراك أمدها:  (2)

 (29/251)البحار  االنتهاء لعدم دراكاإل عن وبعده

نت  (3) إذ أن ه بالشكر يزيد اهلل    ژ ڄ ڦ ڦ ژقوله تعاىل:  ݝضم 

 النعم عىل العبد، فلذلك حث نا عىل شكره ومحده لتزيد النعم وال تنقطع.

 واكامهلا النعم اجزال بسبب احلمد منهم طلب أيواستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا: (4)

 أو احلمد طلب كأنه النعم وأجزاك، أكثرت أي العطاء من له أجزلت: يقال عليهم،

 (29/251)البحار  .النعم الجزال حقيقة احلمد منهم طلب

 من أمثاهلا حتصيل إىل ندهبم الدنيوية النعم هلم أكمل أن بعد أيوثنى بالندب إىل أمثاهلا: (5)

 بالندب املراد يكون أن وحيتمل الدنيوية، النعم مزيد ومن منها األعم أو األخروية النعم

 املحسن وعىل إليه املحسن عىل انعام وهو واملعروف، باالحسان العباد أمر أمثاهلا إىل

)البحار  .واألخروية الدنيوية واملثوبات لألعوا  مستوجبا يصري به ألنه أيضا،

29/251) 

ويقال  كلمة جعل اإلخالص تأويلها: يقال خلص اللبن أي صفي من كل  ما سواه (6)

ذهب خالص أي غري خملوط بيشء، وعىل هذا فاإلخالص هو خلوص النية هلل بمعنى 

أن  الباعث للقيام بالطاعة هو خصوص القرب من الباري واإلمتثال ألمره ال غري؛ 

ق إال  بخلوص ني ة  والتأويل هو حقيقة اليشء فاملراد هنا أن  كلمة التوحيد ال تتحق 

 عز  وجل.اإلنسان يف مقام العمل هلل 
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موصوهلا القلوب وضمن
(1)

معقوهلا فكرالت   يف وأنار ،
(2)

 من املمتنع ،

رؤيته بصاراال
(3)

 األشياء ابتدع ته،كيفي   األوهام ومن صفته، األلسن ومن ،

قبلها كان ءيش من ال
(4)

امتثلها أمثلة احتذاء بال وأنشأها ،
(5)

 ّناكو   ،

 يف له فائدة وال تكوينها، إىل منه حاجة غري من ته،بمشي   وذرأها بقدرته،

طاعته عىل وتنبيهاا  حلكمته، تثبيتاا  إال   تصويرها،
(6)

 داا تعب   لقدرته، وإظهاراا  ،

                                                           
ة حمتمالت هلذه العبارة، والذي خيطر بالبال  (1) اح عد  وضمن القلوب موصوهلا: ذكر الرش 

هو أن  كلمة التوحيد قد أودعها اهلل يف قلوب خلقه وجبلهم عليها،  ݝأن  مرادها 

انه أو  دانه أو ينرص  وهو مضمون احلديث املعروف: يولد اإلنسان عىل الفطرة فأبواه هيو 

سانه.  يمج 

ر معقوهلا: أي أن  اهلل عز  وجل  قد جعل يف عقل اإلنسان القدرة عىل  (2) وأنار يف التفك 

ة لكل  إنسان  ة وجود الصانع متيّس  الوصول إىل التوحيد وإدراك حقيقته، إذ أن  أدل 

عاقل بام هو عاقل وذلك ألن  مبادىء القياس واالستدالل هي من املعارف القبلية 

ه إليها. األولي ة التي جيدها د التوج   اإلنسان بمجر 

يمكن أن تقرأ )األبصار( مجع برص، ويمكن أن تقرأ )االبصار( مصدر من البرص وكال  (3)

 املعنيني صحيح.

الفرق بني اخللق واالبداع أن  األخري يكون غري مسبوق بمثله لذلك نقول يف استعامالتنا  (4)

ا العرفية فالن مبدع أي ال يوجد له نظري ونقول هذ ه بدعة أي أمر جديد حمدث، أم 

ة دون  ة إىل املجر  اخللق فال يشتط فيه ذلك، فاهلل عز  وجل ابتدع هذا الوجود من الذر 

 .ژ ۇ ۇ ڭ ژسابق مثال أو نظري وهذا معنى قوله تعاىل: 

. )البحار تبعها أي وامتثلها، به اقتدى مثاله ىذاحت :امتثلها أمثلة احتذاء بال (5)

29/253) 

 خالقها شكر بأن مصنوعاته بمشاهدة هونيتنب   العقول ذوي ن  أل :طاعته عىل وتنبيها(6)

 عىل يقدر عليها قدر من بأن   أو للعبادة، مستحق   خالقها ن  أ أو واجب، هبا واملنعم

 (29/254. )البحار نتقامواإل اإلعادة
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تهلربي  
(1)

 العقاب ووضع طاعته، عىل الثواب جعل ثم لدعوته، وإعزازاا  ،

وحياشة نقمته، من لعباده زيادة معصيته، عىل
(2)

تهجن   إىل هلم 
(3)

 وأشهد ،

أيب أن  
(4)

 أن قبل هوسام   أرسله، أن قبل اختاره ،ورسوله عبده حممداا  

اجتباه
(5)

 وبست مكنونة، بالغيب اخلالئق إذ ابتعثه، أن قبل واصطفاه ،

األهاويل
(6)

 آيلبم تعاىل اهلل من علاما  ،مقرونة العدم وبنهاية مصونة، 

                                                           
ته: أي خلقهم ليتعب دهم بمعرفته وتوحيده كام ورد يف تفسري قوله تعاىل:  (1) تعب دا لربي 

 قال: إال  ليعرفون. ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄژ

 أحوشه الصيد الصيد وحشتحياشة: حاش اإلبل أي مجعها وساقها؛ قال املجليس:  (2)

 عام   بطباعهم الناس لنفور بذلك التعبري ولعل، احلبالة إىل لترصفه حواليه من جئته إذا

 (29/254. )البحار اجلنة دخول يوجب

هات املطالب الكالمية، ولوال اخلوف من اخلروج عن  (3) احتوت الفقرات السابقة أم 

غر  الكتاب لبسطنا الكالم فيها وكشفنا النقاب عن مكنوّنا يام حيري   األذهان 

 ويذهب األلباب.

ة هو منب ه عاطفي جعلته الزهراء  (4) ة عىل الرسالة والنبو  ضمن  ݝإن  تقديم صفة األبو 

ر ذكر األبوة أكثر من  ها وسيتكر  كالمها ليعلم القوم عظم اجلناية التي ارتكبت يف حق 

ة يف خطاهبا.  مر 

ه نب "اجتبله"اجتباه: بمعنى اصطفاه واختاره؛ وقد رويت بلفظ آخر وهو  (5) ي ا أي أن ه سام 

قبل أن خيلقه وجيبله يقال جبلهم اهلل أي خلقهم ولعل  اللفظ الثان هو األنسب من جهة 

أن ه ورد يف بعض  ݞاملعنى ومن جهة األسلوب البالغي )البديع(؛ وقد ذكر املجليس 

 . "احتبله"النسخ لفظ آخر وهو 

خميف مرعب، األهاويل: مجع أهوال من هاله األمر أي أخافه، ويقال مكان مهيل أي  (6)

ه رسوال  فيعلمه  ݕوهنا كناية عن ظلامت العدم، إذ أن  اهلل قد اختارا حممدا  نبيا وسام 

 قبل خلق اخلالئق.
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األمور
(1)

 اهلل ابتعثه ،األمور بموقع ومعرفة الدهور، بحوادث وإحاطة ،

 األمم فرأى حتمه، ملقادير وإنفاذاا  حكمه، إمضاء عىل وعزيمة ألمره، إمتاماا 

نرياّنا عىل فاا ك  ع   أدياّنا، يف قاا رَ ف  
(2)

 مع هلل منكرة ألوثاّنا، عابدة ،

عرفاّنا
(3)

ظلمها ݕ حممد بأيب اهلل فأنار ،
(4)

 القلوب عن وكشف ،

هبمها
(5)

غممها األبصار عن وجىل   ،
(6)

 فأنقذهم باهلداية، الناس يف وقام ،

الغواية من
(7)

العامية من هموبرص   ،
(8)

 ودعاهم القويم، الدين إىل وهداهم ،

                                                           
 مآيل األمور: أي ما يؤل له األمر، يقال مآل اليشء عاقبته. (1)

فا عىل نرياها: (2)  والزمه مواظبا عليه قبلأ أي - ونرص كرضب - الشئ عىل عكفعك 

 يف الغالب هو كام - املشددة الكاف وفتح العني بضم - عكف عىل وجيمع عاكف، فهو

 األجوف، مجع يف ردمط   قياس وهو نار، مجع: والنريان، وغيب شهد نحو الصفة فاعل

 (29/255)البحار  .وجريان تيجان:  نحو

م(3)  منكرة هلل مع عرفاّنا: رغم وضوح أدلة وجود اهلل عز  وجل وآياته وشواهده إال  أّن 

 جحدوا هبا وعكفوا عىل عبادة األصنام واألوثان والنريان.

يرجع عىل األمم الغارقة يف  "اهلاء"ظلمها: مجع ظلمة وهي كناية عن اجلهل والضمري  (4)

د   هي السبيل للخروج هبم من مستنقع اجلهل. ݕالكفر والرشك، فكانت بعثة حمم 

ألمور مشكالهتا وغوامضها، هبمها: من هبم يقال أمر مبهم أي غامض، ومبهامت ا(5)

 قد حل  مشكالت األمور وأبان عن معضالهتا. ݕواملعنى أن  النبي 

-يقال أمر جيل أي واضح- وكشفته أوضحته مراأل جلوتجىل  عن األبصار غممها:  (6)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ژ:  تعاىل اهلل قال ملتبس، مبهم أي غمة أمر يقال غمة مجع والغمم

 يتهغط   إذا: ءاليش غممت :وتقول ، وضيق ظلمة جمازها: عبيدة أبو قال ، ژ ڤ ڤ

 (29/256. )البحار وستته

الغواية: من غوى يغوي غي ا وغواية ضل  وانحرف عن طريقه، واملراد من الغواية هنا ما  (7)

 .ژ پ پ  پ پ ٻ ژيقابل اهلداية أي الضالل املبني، كام يف قوله تعاىل: 

العامية: من العمى، وليس املراد عمى األبصار بل عمى البصائر كام ورد يف كتاب اهلل عز  (8)
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واختيار رأفة قبض إليه اهلل قبضه ثم ،املستقيم الطريق إىل
(1)

 ورغبة ،

ݕ فمحمد وإيثار،
(2)

 باملالئكة ف  ح   قد راحة، يف الدار هذه تعب من 

 هنبي   أيب عىل اهلل صىل   ار،اجلب   امللك وجماورة ار،الغف   الرب   ورضوان األبرار،

  .وبركاته اهلل ورمحة عليه والسالم ه،وصفي   اخللق من وخريته وأمينه،

 وّنيه، أمره نصب اهلل عباد أنتم: وقالت ،املجلس أهل إىل التفتت ثم

األمم إىل وبلغائه أنفسكم، عىل اهلل وأمناء ووحيه، دينه ومحلة
(3)

 زعيم ،

فيكم له حق  
(4)

عليكم استخلفها ةوبقي   إليكم، مهقد   وعهد ،
(5)

 اهلل كتاب: 

 نةبي   الالمع، ياءوالض   اطع،الس   وروالن   الصادق، والقرآن الناطق،

                                                           

وعالج هذا  ژ ىئ ىئ          ىئ      ېئ ېئ ېئ           ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ ژوجل 

ك هبدي املصطفى   .ݕالداء هو التمس 

ة من أن  اهلل عز  وجل قد خري  نبي ه  (1) ة واخلاص  عند  ݕلعل ها تشري هنا إىل ما روته العام 

 اللقاء وأعر  عن البقاء. ݕاملوت بني البقاء والفناء، فاختار رسول اهلل 

ة صور منها )بمحمد  (2) من تعب هذه الدار( و بدون الباء  ݕرويت هذه العبارة بعد 

عن تعب  ݕوروي بصورة أخرى )رغبة بمحمد من تعب هذه الدار(  ݕ)حممد 

 عزت هذه الدار( واألقرب ما أثبتناه. ݕهذه الدار( وأخرى )بأيب 

فتم برؤية النبي  (3)  ݕبلغاؤه إىل األمم: أي توصلون للناس أحكام الدين ألن كم ترش 

 وسمعتم منه .

عليكم؛ وقد زعيم: زعيم القوم سيدهم وقائدهم، واملعنى أن  هذا القائد له حقوق  (4)

وردت يف بعض الروايات )زعمتم حقا له فيكم( من زعم التي تستعمل يف اليشء الذي 

أن ه له حق  –يرتاب وي شك  فيه ويكون أقرب للكذب، فاملعنى هو أن  هذه الدعوى أي 

 هي كذب؛ ووردت برواية أخرى وهي )زعمتم أن ال حق  يل فيكم(. -فيكم

هو إعادة صياغة  ݝوردت بصورة أخرى وهي )وبقية استخلقنا عليكم( وكالمها  (5)

وا أبدا كتاب اهلل وعتيت أهل  كتم به لن تضل  حلديث الثقلني: إن خمل ف فيكم ما إن متس 

 بيتي...
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بصائره
(1)

ظواهره منجلية رسائره، منكشفة ،
(2)

أشياعه به مغتبطة ،
(3)

، 

استامعه النجاة إىل مؤد   أتباعه، الرضوان إىل قائداا 
(4)

 اهلل حجج نالت   به ،

وعزائمه رة،املنو  
(5)

 وبراهينه اجلالية، ناتهوبي   رة،املحذ   وحمارمه ة،املفّس   

الكافية
(6)

 فجعل املكتوبة، ورشائعه املوهوبة، ورخصه املندوبة، وفضائله ،

  والزكاة الكرب، عن لكم تنزهياا  والصالة ك،الرش   من لكم تطهرياا  اإليامن اهلل

للنفس تزكية
(7)

الرزق يف ونامء 
(8)

خالصلإل تثبيتاا  والصيام ،
(9)

 واحلج   ،

                                                           
 وضوحها الّسائر بانكشاف واملراد ، احلجة وهي -بصرية مجع- والبصائربي نة بصائره:  (1)

 (29/258. )البحار وأهله القرآن محلة عند

يف مقام حتضري  ݝمنجلية ظواهره: واضحة بي نة ملن يطلبها، والظاهر أن  الزهراء  (2)

ا بحديث. ها حمتج   املستمع الستدالهلا بالقرآن الكريم للرد  عىل من سلب حق 

 يريد أن غري من املغبوط حال مثل املرء يتمنى ان يتمنى ان الغبطة: أشياعه به مغتبط (3)

 اتباعه بسبب مغبوطون أشياعه أي للسببية والباء فاغتبط، غبطته: تقول منه، زواهلا

 (29/258)البحار 

 وردت يف بعض النسخ )أسامعه( وما أثبتناه أظهر. (4)

 عزائمه: فرائضه. (5)

 وردت يف بعض النسخ )ومجله الكافية( (6)

 .ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (7)

ة من  األصل) ز ك و( الزكاة (8) الذي وضع لزيادة والنامء، فاملعنى اللغوي للزكاة  مشتق 

ق باملال الربكة  هي الزيادة وإن ام سميت الفريضة هبذا اإلسم ألن  من لوازم التصد 

 والزيادة فيه.

وردت يف بعض النسخ )تبيينا لإلخالص( بدال عن )تثبيتا لإلخالص( أي أن  الصوم  (9)

ه، لذلك ورد يف احلديث  هو مظهر من مظا ه أمر بني العبد ورب  هر اإلخالص ألن 

 القديس: الصوم يل وأنا أجزي به.
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ينللد   تشييداا 
(1)

للقلوب تنسيقاا  والعدل ،
(2)

ةللمل   نظاماا  وطاعتنا ،
(3)

، 

لإلسالم اعز   واجلهاد ،للفرقة أماناا  وإمامتنا
(4)

 عىل معونة والصرب ،

األجر استيجاب
(5)

 وقاية الوالدين وبر   للعامة، مصلحة باملعروف واألمر ،

السخط من
(6)

العمر يف منساة  األرحام وصلة ،
(7)

 للعدد، ومنامة 

                                                           
ا كانت  ݞوردت يف رواية أخرى )تسلية للدين( وقد احتمل املجليس  (1) التصحيف وأّن 

ا له وهي تناسب ما أثبتناه يف املتن )تشييدا للدين( إذ أن   )تسنية للدين( أي رفعة وعلو 

 احلج هو من شعائر اهلل التي يعرف هبا دين اهلل ويظهر عىل غريه.

اختلفت الروايات يف هذه الفقرة، ففي بعضها )العدل مسكا للقلوب( أي ما يمسكها  (2)

ا ما يف املتن )تنسيقا( فاملراد ويثب تها، ويف  أخرى )العدل تنسكا للقلوب( أي عبادة هلا، أم 

 منه: التنظيم.

والدخول  ݜطاعتنا نظاما للمل ة: أي أن  أمور املسلمني ال تتم  إال  بطاعة أهل البيت  (3)

ة ما ذكرته موالتنا الزهراء   .ݝيف واليتهم والواقع خري دليل عىل صح 

 اهلل فتحه اجلنة أبواب من باب اجلهاد فإن بعد ما: ݠعن أمري املؤمنني  ورد يف اخلرب (4)

 عنه رغبة تركه فمن، الوثيقة تهوجن  احلصينة اهلل ودرع التقوى لباس وهو أوليائه خلاصة

 (1/67. )ّنج البالغة البالء وشملة الذل ثوب اهلل ألبسه

 ۓ ژإذ أن  بالصرب يقوم اإلنسان بطاعاته وبه جيتنب معاصيه قال عز  من قائل:  (5)

 .ژ ڭ ۓ

وقاية من السخط: السخط بالتحريك هو الغضب الشديد واملراد هنا سخط اهلل عز   (6)

 وجل إذ أن  يف رضامها رضا هلل ويف سخطهام سخط هلل عز  وجل

منساة يف العمر: من النيسء أي التغيري أو التأخري، إذ أن  من آثار صلة األرحام الواردة  (7)

 صلة إال العمر يف يزيد شيئا نعلم ما: ݠيف الروايات زيادة العمر؛ ورد عن الصادق 

 يف اهلل فيزيد للرحم وصوال فيكون سنني ثالث أجله يكون الرجل أن حتى ، الرحم

 فيكون ، سنة وثالثني ثالثا أجله ويكون سنة، وثالثني ثالثا فيجعلها سنة ثالثني عمره

 (2/153. )الكايف سنني ثالث إىل أجله وجيعل سنة ثالثني اهلل فينقصه للرحم قاطعا
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ماءللد   حقناا  والقصاص
(1)

 وتوفية للمغفرة، تعريضاا  بالنذر والوفاء ،

للبخس تغيرياا  واملوازين املكائيل
(2)

 عن تنزهياا  اخلمر رشب عن هيوالن   ،

الرجس
(3)

اللعنة عن حجاباا  القذف واجتناب ،
(4)

 إجياباا  الّسقة وترك ،

ة،بالعف  
(5)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژفـ بالربوبية، له إخالصاا  الرشك اهلل موحر   

 ۋژ هفإن   عنه، وّناكم به أمركم فيام اهلل وأطيعوا ، ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ

  .ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ݕ حممد وأيب فاطمة ن  أ اعلموا الناس اأهي   :قالت ثم
(6)

 أقول ،

غلطاا  أقول ما أقول وال ،وبدواا  عوداا 
(7)

شططاا  أفعل ما أفعل وال ،
(8)

، 

                                                           

 .ژۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (1)

 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (2)

 .ژ ې ې ۉ ۉ       ۅ

 ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (3)

 . ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

   ں ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (4)

 .ژ ڻ ڻ   ڻ ں

 به واالستئثار اليتيم مال أكل عن والتنزهعند هذا املورد:  113ورد يف دالئل اإلمامة  (5)

 إيناسا األحكام يف والعدل ، املقت من حتصنا الزنا عن والنهي الظلم، من إجارة

 .للوعيد إثباتا احلكم يف اجلور وترك للرعية،

لكي تشد  انتباه السامع ملا سيأيت بعد هذا، إذ أن ه ليس املراد من  ݝالتنبيه عىل مقامها  (6)

 هذا اإلخبار حصول الفائدة بل املراد الزمها.

 الغلط: اخلطأ يف القول. (7)

(8) .  الشطط: االنحراف عن احلق وجماوزة احلد 
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 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھژ

تعزوه فإن، ژ ۆ ۆ   ۇ ۇ
(1)

 أيب جتدوه  فوهوتعر   

 غفبل   ،ݕ إليه املعزى ولنعم ،رجالكم دون يعم   ابن وأخا نسائكم، دون

املرشكني مدرجة عن مائالا  ،بالنذارة صادعاا  الرسالة،
(2)

ثبجهم ضارباا  ،
(3)

، 

بأكظامهم آخذاا 
(4)

احلسنة واملوعظة باحلكمة هرب   سبيل إىل داعياا  ،
(5)

 جيف ،

األصنام
(6)

اهلام وينكث ،
(7)

 تفرى حتى بر،الد   واوول   اجلمع اّنزم ىحت   ،

صبحه عن الليل
(8)

حمضه عن احلق   وأسفر ،
(1)

الدين زعيم ونطق ،
(2)

، 

                                                           
 تعزوه: تنسبوه. (1)

واملدرجة هي الطريق  ژ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (2)

 واملسلك.

 ثبجهم: الثبج وسط اليشء ومعظمه. (3)

 بكثرة يبايل ال ݕ كان يخمرج النفس من احللق، أ -بالتحريك-أكظامهم: الكظم  (4)

 (29/263. )البحار الدعوة يف يدارهيم وال واجتامعهم املرشكني

 ے ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (5)

 .ژ ۓڭ ۓ ے

وردت هذه العبارة يف كتاب كشف الغمة: جيذ األصنام، أي يكّسها وهي أبلغ يف  (6)

 ٻ ٱژكام يف قوله تعاىل  ݠاملقال إذ فيها تشبيها بام فعله نبي اهلل ابراهيم 

 ژ  پ پ پ ٻ ٻ    ٻ

 اهلامة مجع واهلام فنكثه، طعنه: يقال رأسه، عىل الرجل إلقاء: النكث: اهلام وينكث (7)

 أو وإذالهلم، وقمعهم املرشكني رؤساء قتل واملراد الرأس، وهي فيهام بالتخفيف

 سيام ال بعده خيفى وال ، رؤوسها عىل األصنام القاء به أريد: وقيل مطلقا، املرشكني

 (29/263. )البحار اهلام ينكس: النسخ بعض ويف بعده، ما إىل بالنظر

ى الليل عن صبحه: انشق  الليل عن ضوء النهار. (8)  تفر 
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الشياطني شقاشق وخرست
(3)

النفاق وشيظ وطاح ،
(4)

 عقد توانحل   ،

اإلخالص بكلمة وفهتم والشقاق، الكفر
(5)

 البيض من نفر يف 

اخلامص
(6)

الشارب مذقة ،ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ،
(1)

 زةوّن   ،

                                                           
 أسفر: ظهر (1)

 أي أصبح صوت الدين هو العايل (2)

 - شقشقة مجع والشقاشق -الراء بالكّس - خرس: الشياطني شقاشق خرستو (3)

 ذو للخطيب قالوا وإذا هاج، إذا فيه من البعري خيرجها كالرية شئ وهي -بالكّس

 (29/264. )البحار جمازي الشقاشق إىل اخلرس واسناد بالفحل، يشبه فإنام شقشقة،

 يف وتاه اهلالك عىل أرشف أو هلك إذا يطوح فالن طاح:  يقال :النفاق وشيظ وطاح (4)

: قوهلم ومنه الناس، من والسفلة الرذل: -باملعجمتني- والوشيظ وسقط، األر 

 (29/265. )البحار والوشائظ إياكم

ظ، واملعنى هنا أن كم تلفظتم بكلمة التوحيد بعد أن عجزتم عن  (5) ه أي تلف  فهتم: فاه وتفو 

، ويف هذا الكالم تعريض بإيامّنم وهو أن ه مل يتجاوز ݕمواجهة النبي املصطفى 

 تراقيهم.

 األسود، خالف الناس من وهو بيضأ مجع البيضيف نفر من البيض اخلامص:  (6)

 خلوه وعىل خلقة البطن ةدق   عىل تطلق واخلامصة مخيص، مجع - بالكّس - واخلامص

: احلديث ويف عنها، عفيف أي الناس أموال من البطن مخيص فالن: يقال الطعام، من

 ويؤيده ݜ البيت أهل اإم  : اخلامص بالبيض واملراد، بطانا وتروح مخاصا تغدو كالطري

 الرجس عنهم اهلل أذهب الذين اخلامص، البيض من نفر يف:  الغمة كشف يف ما

 الرجل وصف قبيل من هو أو وجوههم، لبيا  بالبيض ووصفهم -تطهريا وطهرهم

 أكل عن تهملعف   أو كل،األ وقلة بالصوم البطون ضامري لكوّنم وباخلامص ،باألغر  

 ويقال وغريه، ݤ كسلامن العجم من آمن من هبم املراد أو ، بالباطل الناس أموال

 الفضة، أمواهلم يف الغالب إذ وأمواهلم، ألواّنم عىل البيا  لغلبة بيض،: فارس ألهل

 واألول أمواهلم، يف الذهب وغلبة ألواّنم حلمرة محر،: الشام ألهل يقال كام

 (29/265)البحار .أظهر
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الطامع
(2)

العجالن وقبسة ،
(3)

األقدام وموطئ ،
(4)

الطرق ترشبون ،
(5)

، 

القد   وتقتاتون
(6)

خاسئني ةأذل   ،
(7)

 من الناس فكميتخط   أن ختافون، 

حولكم
(8)

 وبعد ،بعد اللتي ا والتي ݕ بمحمد وتعاىل تبارك اهلل فأنقذكم ،

 م   أن
َي ن 

(9)
الرجال ببهم 

(1)
العرب وذؤبان ،

(2)
الكتاب أهل ومردة ،

(3)
، 

                                                           
 مذقة الشاب: رشبته. (1)

هتا، واملعنى هنا أن  الطامع  (2) ّنزة الطامع: يقال انتهز فالن الفرصة أي استغل ها ومل يفو 

تكم لضعفكم وذل كم.  فيكم ال يفو 

 ڌ ژ :ݠ موسى عن حكاية وجل عز اهلل قال ، النار شعلة:  القبسقبسة العجالن:  (3)

 ،ژ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ    ڑ ژ ژ      ڈ ڈ  ڎ  ڎ

 ذلك ومن، به يعلق طعم يف النار هلب من أخذ إذا واقتبس قبس ذلك من لآلخذ يقال

. ذلك أعطيته إذا علام وأقبسته، نارا الرجل واقتبست فاقتبسته، العلم قبست: يقال

 (3/44)رشح األخبار 

 فيه كانوا ملا مثال عليها اهلل صلوات ذلك رضبت ،تطأه الذي املوضع: قداماأل ىءوموط (4)

 من يتخطفوّنم كانوا الناس وأن   ،ݕ برسوله وجل عز اهلل أعزهم حتى الذلة من

 ويطأوّنم وينتهزوّنم فيهم ويطعمون كتابه يف بذلك وجل عز اهلل أخرب كام حوهلم

 (3/44)رشح األخبار  .والصغار بالذل

 ترشبون الطرق: يقال هذا املاء طرقته اإلبل أي بالت فيه ومال لونه إىل الصفرة. (5)

(6)  :  يقد   الذي القديد اشتق ومنه الني اجللد من يقد   ما: والقد   ، القوت منتقتاتون القد 

 ( 3/45. )رشح األخبار املسغبة عند ذلك يأكلون وكانوا اللحم من

 خاسئني:  مبعدين مطرودين.(7)

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (8)

 ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .ژٿ

ني: ابتيل. (9)  م 
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الشيطان قرن نجم أو ، ژ مت خت حت جت يب       ىبژ
(4)

 فاغرة فغرت أو ،

املرشكني من
(5)

هلواهتا يف أخاه قذف ،
(6)

ينكفئ فال ،
(7)

 يطأ حتى 

جناحها
(8)

بأمخصه 
(9)

هلبها وخيمد ،
(10)

اهلل ذات يف مكدوداا  بسيفه، 
(11)

، 

راا مشم   اهلل، أولياء يف داا سي   اهلل، رسول من قريباا  اهلل، أمر يف جمتهداا 
(12)

 

                                                           
هبم الرجال: يقال ليل هبيم أي ال نور فيه، وفرس هبيم أي عىل لون واحد، واملراد هنا  (1)

 بقرينة السياق إذ كانوا ال يعرفون اجلبن. ݕوصف شجاعة من واجههم النبي 

. )البحار عليهم اعتامد وال هلم مال ال الذين وصعاليكهم لصوصهم: العرب بانؤذ (2)

29/268) 

(؛ 29/268. )البحار للحد املجاوزون املتكربون العتاة: واملردةمردة أهل الكتاب:  (3)

 .ݕتشري إىل اليهود الذين خانوا العهود واملواثيق وحاربوا النبي 

ي النجم نجام لظهوره، وقرن  (4) نجم قرن للشيطان: نج نجوما أي ظهر، وإن ام سم 

 .الشيطان كناية عن أتباعه الذين هلم قوة وسطوة

 فغرت: فغر أي فتح يقال فغر فمه: فتحه مفتوحتني. (5)

حركة  ݝاللهوات: اللحمة املوجودة يف أقىص سقف الفم، وهنا شب هت الزهراء  (6)

ي  املرشكني باألسد أو السبع الذي يفتح فمه استعدادا لالنقضا  عىل فريسته وتصد 

 عجزهم.يف حلوقهم  كناية عن  ݠملثل هؤالء بأن جيعل علي ا  ݕالنبي 

 ينكفىء: يرجع. (7)

 صامخها: الصامخ ثقب األذن. (8)

أمخصه: ما ال يالمس األر  من باطن الرجل، وهذه اجلملة كناية لبيان ما صنعه عيل  (9)

م وقهرهم وكّس شوكتهم. ݠ  بأعداء الدين حيث أذهل 

 هلبها: النار التي أوقدها املرشكون للحرب. (10)

 وكلام ودينه، أمره :اهلل وذات واألذى، التعب بلغه من:  املكدود: اهلل ذات يف مكدودا (11)

 (29/269. )البحار سبحانه به يتعلق

را: كناية عن اجلد  واالجتهاد. (12)  مشم 
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كادحاا  اجمد   ،ناصحاا 
(1)

 من رفاهية يف وأنتم الئم، لومة اهلل يف تأخذه ال ،

وادعون العيش،
(2)

فاكهون 
(3)

الدوائر بنا صونتتب   آمنون، 
(4)

 فونوتتوك   ،

األخبار
(5)

النزال عند وتنكصون ،
(6)

القتال من ونوتفر   ،
(7)

 اهلل اختار فلام   ،

النفاق حسكة فيكم ظهر أصفيائه، ومأوى أنبيائه، دار هلنبي  
(8)

 وسمل ،

                                                           

 ژ ڃ    ڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ  ڦ ژإشارة إىل قوله تعاىل:  (1)

 أيضا، ووداع ساكن أي وديع فهو الرجل ودع منه: تقول، اخلفض:  الدعةوادعون:  (2)

( وبتعبري آخر: 29/270)البحار  كلفة غري من وادعا املكارم فالن نال: يقال

 مرتاحون.

مون، قال اهلل عز  وجل:  (3) وقال عز  من  ژ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ژفاكهون: منع 

 ژ    ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ      ڤ ڤ ژقائل: 

ل النعمة إىل نقمة لكي  (4) تتب صون بنا الدوائر: أي تنتظرون  نزول البالء علينا وحتو 

وا علينا، ويف كالمها  م من األعراب، قال تعاىل:  ݝتنقض    ھ ژتعريضا بإيامّنم وأّن 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ  ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ژ ۈ ۈ

بون سامع األخبار  (5) ف بمعنى االنتظار والتطل ع، أي أن كم تتق  تتوكفون األخبار: التوك 

 السيئة حولنا.

هو املبارزة يف  -بالكّس- والنزال ،ءاليش عن الرجوع: لنكوصتنكصون عند الن زال: ا (6)

 ميدان اجلهاد.

ذكر التاريخ كثريا من املوارد التي فر  فيها املسلمون من القتال وولوا الدبر وقد أثبت  (7)

 القرآن الكريم أكثر من موقف.

 يف وقوهلم حسكة، الواحدة السعدان، حسك: احلسك: اجلوهري قالحسكة النفاق:  (8)

 النفاق حسكة: الروايات بعض ويف ،وعداوة ضغن أي وحساكة حسيكةعىل  صدره

 (29/271. )البحار االستعارة عىل فهو
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الدين جلباب
(1)

الغاوين كاظم ونطق ،
(2)

األقلني خامل ونبغ ،
(3)

 وهدر ،

املبطلني فنيق
(4)

عرصاتكم يف فخطر ،
(5)

 مغرزة من رأسه الشيطان واطلع ،

بكم هاتفاا 
(6)

مستجيبني لدعوته فألفاكم ،
(7)

ةوللعز   ،
(8)

 ثم مالحظني، فيه 

خفافاا  فوجدكم استنهضكم
(9)

غضاباا  فألفاكم وأحشمكم ،
(10)

 فوسمتم ،

                                                           
 سمل جلباب الدين: أي أصبح قديام باليا خلقا. (1)

 ژٿ ٿ ژكاظم الغاوين: الكظم السكوت كام ورد يف قوله تعاىل  (2)

والغاوي هو الضال الغارق يف اجلهال، واملراد أن ه أجهل الن اس وأضل هم قد نطق بعد 

 .ݕوفاة املصطفى 

 يف يكن مل إذا: الرجل ونبغ ظهر أي - ونرص كمنع - ءاليش ونبغنبغ خامل األقلني:  (3)

 له نباهة ال ساقطا وكان وصوته ذكره خفي من: واخلامل؛ وأجاد قال ثم الشعر، إرث

 (29/272)البحار  األولني: الروايات بعض ويف األذلون،: األقلني:   ب واملراد

 من املكرم الفحل: والفنيق، حنجرته يف صوته البعري ترديد: واهلدرهدر فنيق املبطلني:  (4)

 (29/272)البحار  .أهله عىل لكرامته هيان وال يركب ال الذي اإلبل

(5)
 

 مرة رفعه إذا وخطرانا خطرا -بالكّس- خيطر بذنبه البعري خطرخطر يف عرصاتكم: 

 خطارة -الكعبة عىل املنجنيق نصب ملا- احلجاج قول ومنه فخذيه، به ورضب مرة بعد

 (29/272)البحار الفنيق  بخطران رميها شبه الفنيق، كاجلمل

(6)
 

 لعل  : وقيل فيه، خيتفي ما: -بالكّس- الرأس ومغرزواطلع الشيطان رأسه من مغرزه: 

 بالرجل أو اخلوف، زوال عند رأسه يطلع امإن   هفإن   بالقنفذ، للشيطان تشبيها الكالم يف

 (29/273)البحار  .إليه عنقه يمد فإنه أمر عىل املقدم احلريص

(7)
 

 فألفاكم لدعوته مستجيبني: أي فوجدكم الشيطان لدعوته قابلني وراضني.

(8)
 

ة( أي االغتار به  بام جاء به ولعل  هذا اللفظ أبلغ من غريه.  ورد يف بعض النسخ )الغر 

(9)
 

 استنهضكم فوجدكم خفافا:كناية عن رسعة اإلستجابة إليه.

 محلكم أي أهلبتها، النار وامحشت أغضبته،: الرجل امحشتوأمحشكم فألفاكم غضابا:  (10)

. )البحار أنفسكم عند من أو لغضبه مغضبني فوجدكم الغضب عىل الشيطان

29/273) 
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إبلكم غري
(1)

مرشبكم غري ووردتم ،
(2)

 والكلم ،قريب والعهد هذا ،

رحيب
(3)

يندمل امل   واجلرح ،
(4)

قرَب ي   ملا سولوالر   ،
(5)

 خوف زعمتم ابتداراا  ،

الفتنة
(6)

 ،ژڄ ڦ ڦ ڦژ ،سقطوا الفتنة يف أال ،

 أظهركم، بني اهلل وكتاب تؤفكون، ىوأن   بكم، وكيف منكم، فهيهات

زاهرة وأحكامه ظاهرة، أموره
(7)

 الحية، وزواجره باهرة، وأعالمه ،

 أم تريدون؟ عنه أرغبة ،ظهوركم وراء فتموهخل   وقد واضحة، وأوامره

 ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦژ ،بدالا  للظاملني بئس حتكمون؟ بغريه

 ،نفرهتا تسكن أن ريث إال   تلبثوا مل ثم   ،ژچ چ ڃ ڃ ڃ

قيادها ويسلس
(8)

مجرهتا جونوهتي   ،وقدهتا تورون أخذتم ثم ،
(9)

، 

 وإمهال ،اجليل   الدين أنوار وإطفاء ،الغوي   الشيطان هلتاف وتستجيبون

                                                           
(1)

 
 وسمتم غري إبلكم: السمة العالمة، والوسم عند العرب أثر الكي عىل اإلبل.

(2)
 

التعبري كناية عن أخذ وردتم غري مرشبكم: حرضتم عن ماء غريكم للرشب منه، وهذا 

 ما ليس هلم.

(3)
 

 ݝوالكلم رحيب: الكلم اجلرح الذي يتك أثرا، رحيب: واسع، وتقصد الزهراء 

 .ݕمصاهبا برسول اهلل 

(4)
 

 واجلرح ملا يندمل: مل يصلح بعد.

(5)
 

 يقرب: يوضع يف قربه.

(6)
 

ا كانت درءا للفتنة   وهي الفتنة بذاهتا.إشارة إىل بيعة السقيفة التي اد عى أصحاهبا أّن 

(7)
 

ة نوره بني انلجوم.  زاهرة: مرشقة، وسمي الزهرة بذلك لشد 

(8)
 

ة بسيطة كمقدار تباعد الدابة  ريث أن تسكن نفرهتا ويسلس قيادها: أي مل تبقوا إال  مد 

 عندما جتزع ثم تسكن.

(9)
 

الفتن وبثثتموها تورون وقدهتا وهتي جون مجرهتا: املراد هنا الفتن، أي أن كم أوقدتم نار 

 بّسعة بني املسلمني.
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ارتغاء يف حسواا  ترشبون ،الصفي   النبي سنن
(1)

 يف وولده ألهله ومتشون ،

اءوالرض   اخلمرة
(2)

ويصري ،
(3)

املدى حز   مثل عىل منكم 
(4)

 ووخز ،

السنان
(5)

 اجلاهلية أفحكم لنا، إرث ال أن: تزعمون اآلن وأنتم احلشاء، يف 

!يوقنون؟ لقوم حكاما  اهلل من أحسن ومن؟ تبغون
(6)

 قد بىل تعلمون؟ أفال 

 يا إرثي؟ عىل ب  غلَ أ   املسلمون اأهي  ؛ ابنته أن  : الضاحية كالشمس لكم جتىل  

 شيئاا  جئت لقد أيب؟ رثأ وال أباك ترث اهلل كتاب أيف قحافة أيب بنا

!افري  
(7)

ظهوركم؟ وراء ونبذمتوه اهلل كتاب تركتم عمد أفعىل 
(1)

: يقول إذ 

                                                           
 املرق رشب:  -املهملتني السني وسكون احلاء بفتح- واحلسوترشبون حسوا يف ارتغاء:  (1)

 الرغوة :اجلوهري قال اللبن، زبد وهو الرغوة، رشب: واالرتغاءء؛ يش بعد شيئا وغريه

 -ارتغاء يف حسوا يّس - املثل ويف ، الرغوة رشبت وارتغيت اللبن زبد - مثلثة -

 (29/278. )البحار غريه ويريد أمرا يظهر ملن يرضب

اء:  (2)  توارى يقال ، وغريه شجر من واراك ما: -بالتحريك- واخلمريف اخلمر والرض 

 ما أي -بالضم- الناس مخار يف فالن دخل قوهلم ومنه الوادي، مخر يف عني الصيد

 الشجر: -املخففة والراء املفتوحة املعجمة بالضاد- والرضاء منهم ويسته يواريه

. اخلمر له ويميش اءالرض   له يدب  : وخادعه صاحبه ختل ملن ويقال الوادي، يف امللتف

 (29/278)البحار 

ا )ويصرب( بالباء ملناسبتها للمعنى. (3)  الظاهر أّن 

حز  املدى: احلز بمعنى القطع، واملدى مجع مدية وهي السكني احلادة، والصرب عىل حز   (4)

من هؤالء حيث أن  ظلمهم أشبه بتقطيع  ݜاملدى تشبيه ملا يالقيه أهل البيت 

 السكاكني.

 وخز السنان: طعن الرماح. (5)

 خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی  ی ژاقتباس من قوله تعاىل:  (6)

 .ژمب

 أي شيئا عظيام منكرا. ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (7)
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: قال إذ زكريا بن حييى خرب من اقتص   فيام وقال ،ژ  ڦ ڦ ڦ ژ

 ۉ ۅژ: وقال ،ژڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ

  ڳ ڳڳ گ  گ گژ:وقال ،ژ ى ې ې  ې ې ۉ

 ىائ ى    ې ې ې ې ۉ ژ: وقال ،ژ ڱ ڱ ڳ

يل ظوةح   ال أن وزعمتم ،ژەئ ەئ ائ
(2)

 رحم وال أيب، من إرث وال 

 ال تنيمل   أهل إن   :تقولون هل أم منها؟ أيب أخرج بآية اهلل كمأفخص   بيننا،

واحدة؟ ةمل   أهل من وأيب أنا لست   أو يتوارثان؟
(3)

 أعلم أنتم أم 

ي؟عم   وابن أيب من وعمومه القرآن بخصوص
(4)

 خمطومة فدونكها 

مرحولة
(5)

 واملوعد حممد، والزعيم اهلل، احلكم فنعم حرشك، يوم تلقاك  

املبطلون خيّس الساعة وعند القيامة،
(6)

  ۇئ ژ و تندمون، إذ ينفعكم وال ،

.ژڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ  ژ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ
 (7)

 

                                                           

 ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژ اقتباس من قوله تعاىل: (1)

 .ژ ېئ  ېئ   ېئ ۈئ

 ال حظوة يل: احلظوة املكانة واملنزلة. (2)

 ألن  االبن الكافر ال يرث من أبيه املسلم. (3)

ص اآليات القرآنية بحديث: نحن معارش األنبياء ال نورث. (4) ا عىل من خص   رد 

- والرحل به ليقاد البعري أنف يف يوضع ما كل -بالكّس- واخلطامخمطومة مرحولة:  (5)

 شبهتها الرحل ظهره عىل شد   - كمنع - البعري ورحل ، للفرس كالّسج للناقة -بالفتح

 املنقادة بالناقة أحد أخذها يف يعارضه ال مةمسل   كوّنا يف ݝ)املقصود هنا فدك( 

 (29/281)البحار  .للركوب املهيأة

 .ژ    ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ژ اقتباس من قوله تعاىل: (6)

 فيه تعريض شديد بنفاقهم. (7)
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بطرفها رمت ثم 
(1)

النقيبة معرش يا: فقالت ،األنصار نحو 
(2)

، 

ةاملل   وأعضاد
(3)

اإلسالم وحضنة  ،
(4)

يحق   يف الغميزة هذه ما ،
(5)

 ةنَ والس  ؟ 

ظالمتي عن
(6)

 ولده؟ يف فظحي   املرء :يقول أيب ݕ اهلل رسول كان أما ؟

إهالة ذا وعجالن أحدثتم، ما عانرس
(7)

 عىل ةوقو   أحاول، بام طاقة ولكم ،

؟ݕ حممد مات :أتقولون وأزاول، أطلب ما
(8)

جليل فخطب 
(9)

، 

وهنه استوسع
(10)

فتقه واستنهر ،
(11)

رتقه وانفتق ،
(12)

 األر  واظلمت ،

 وأكدت ملصيبته، النجوم وانتثرت والقمر، الشمس وكسفت لغيبته،
                                                           

لت برصها ناحية األنصار. (1)  رمت بطرفها: حو 

 وردت يف بعض الروايات )يا معرش الفتية( ويف أخرى )يا معرش البقي ة(. (2)

 ۇئ ۇئ ژأعضاد املل ة: العضيد هو النصري، كام ورد يف كتاب اهلل عز  وجل:  (3)

 .ژ ۆئ ۆئ

 حضنة اإلسالم: إشارة إىل دورهم يف استقبال املسلمني املهاجرين إليهم. (4)

ي: ضعفة يف العمل وجهلة يف العقل )العني  (5)  (4/386الغميزة يف حق 

ل النوم  (6)  ے ھ ھ ھ ژالسنة عىل ظالمتي: السنة هو النعاس الذي يكون أو 

 .وعدم نرصهتم هلا ݝواملراد هنا اإلشارة إىل تغافلهم عن ظالمتها   ژے

ا قوهلا  (7) ذا إهالة: فهو مثل يرضبه العرب  ݝرسعان وعجالن: بمعنى رسع وعجل، أم 

ة يف كتب األدب؛ وهنا تبني  الزهراء  رسعة  ݝملن خيرب باليش قبل وقوعه وله قص 

 وتركهم نرصهتم. ݜانقالب األنصار عىل أهل بيت النبوة 

دا قد مات! ݕتشري إىل قول القائل: من كان يعبد حممدا  ݝلعل ها  (8)  فإن  حمم 

 خطب جليل: أمر عظيم. (9)

ورد يف بعض النسخ )وهيه( من وهى أي الضعف، واملراد هنا أن  ما حصل زاد  (10)

 ݕمصاهبم برسول اهلل 

ع الفتق أي زادت املصيبة. (11)  استنهر فتقه: اتس 

 )واكتأبت خرية اهلل ملصيبته(. وردت هنا عبارة أخرى (12)
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اآلمال
(1)

 مماته، عند احلرمة وأزيلت احلريم، وأضيع اجلبال، وخشعت ،

 بائقة وال نازلة، مثلها ال العظمى، واملصيبة الكربى، ازلةالن   واهلل فتلك

 ومصبحكم، ممساكم ويف أفنيتكم، يف  ثناؤه جل   اهلل كتاب هبا أعلن عاجلة،

 اهلل بأنبياء ماحل   ولقبله ،وأحلاناا  وتالوة ،ورصاخاا  هتافاا  أفنيتكم يف هيتف

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ   ڄ ڄژ: حتم وقضاء فصل، حكم ورسله،

 ڑڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ

 . ژ ک ک ک

يلةقَ  بني هياإ
(2)

هضمأ  أَ : 
(3)

 ومسمع، مني بمرأى وأنتم أيب؟ تراث 

الدعوة تلبسكم ،وجممع ومنتدى
(4)

اخلربة وتشملكم ،
(5)

 العدد ذوو وأنتم ،

واجلنة السالح وعندكم ،والقوة واألداة ة،والعد  
(6)

 فال الدعوة توافيكم ،

 بالكفاح، موصوفون وأنتم غيثون،ت   فال الرصخة وتأتيكم جتيبون،

 اختريت التي واخلرية انتخبت، التي والنخبة والصالح، باخلري معروفون

 األمم، وناطحتم والتعب، الكد   لتموحتم   العرب، قاتلتم البيت، أهل لنا

 بنا دارت إذا ىحت   فتأمترون، نأمركم ،تربحون أو نربح ال البهم، وكافحتم

                                                           

 .ژ  ى ې ې ژأكدت اآلمال: أكدى بمعنى انقطع، ومنها قوله تعاىل:  (1)

م يرجعون ألم  واحدة وهي قيلة  (2) بني قيلة: األنصار بشقيهم األوس واخلزرج، إذ أّن 

 بنت كاهل كام ذكرت كتب العرب.

 أأهضم تراث أيب: اهلضم بمعنى االنتقاص. (3)

 تلبسكم الدعوة: حتيطون بدعوة املظلوم واسترصاخه. (4)

 تشملكم اخلربة: وصلكم خرب ما جرى. (5)

اجلنة: ما خفي من السالح، واملراد من هذا املقطع هو بيان قدرة األنصار عىل نرصهتا  (6)

 ومواجهة ظامليها فال عذر هلم.
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اإلسالم رحى
(1)

اماألي   حلب ودر   ،
(2)

الرشك ثغرة وخضعت ،
(3)

، 

اإلفك فورة وسكنت
(4)

الكفر نريان ومخدت ،
(5)

اهلرج دعوة وهدأت ،
(6)

، 

واستوسق
(7)

حزتم ىفأن   ،الدين نظام 
(8)

 بعد وأرسرتم البيان؟ بعد 

   ہ ژ لقوم بؤساا  اإليامن؟ بعد وأرشكتم اإلقدام؟ بعد ونكصتم اإلعالن؟

 ې ې ۉ ۉ  ۅ ژ ، ژ ھ ھ ھ ہ

 أن أرى وقد أال !ژ ۇئ                ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ  ېى ې

اخلفض إىل أخلدتم قد
(9)

والقبض بالبسط أحق   هو من وأبعدتم ،
(10)

، 

عةبالد   وخلوتم
(11)

وعيتم ما فمججتم السعة، من بالضيق ونجوتم ،
(1)

، 

                                                           
 كناية عن انتظام األمر. (1)

در  حلب األيام: يقال ناقة درورة أي كثرية اللبن، واحللب هو ما يستخرج من الرضع  (2)

م.من حليب وغريه واملراد هنا أن  النعم قد   كثرت  عليكم بعد أن كنتم كام تقد 

خضعت ثغرة الرشك: الثغرة نقرة النحر بني التقوتني وهذا من باب املجاز املرسل أي  (3)

؛ ووردة يف بعض النسخ )نعرة الرشك( يقال نعر ݕخضع املرشكون ألمر املصطفى 

 العرق أي فار.

 اإلفك: الكذب الكبري. (4)

 ا وبقي مجرها ويف هذا إشارة إىل نفاق القوم.مخدت نريان الكفر: سكن هلبه (5)

 اهلرج: الفتن. (6)

 استوسق: انتظم. (7)

ورد يف بعض الروايات )حرتم( باحلاء من احلور أي الرجوع أو من احلرية، ووردت  (8)

 باجليم )جرتم( من اجلورو ولعل  األول أظهر.

ظاملني وارجاع األمور إىل أخلدتم إىل اخلفض: ملتم إىل سعة العيش بتككم مواجهة ال (9)

 نصاهبا.

 .ݠاملقصود هنا أمري املؤمنني  (10)

يف  ݜخلوتم بالدعة: الراحة والسكون، اختمتوها ألنفسكم وتركتم أهل البيت  (11)
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غتمتسو   الذي ودسعتم
(2)

   ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ ژـف ،

 التي باجلذلة مني معرفة عىل هذا قلت   ما قلت   وقد أال ؛ژ ڎ

خامرتكم
(3)

النفس فيضة ولكنها قلوبكم، استشعرهتا التي والغدرة ،
(4)

، 

الغيظ ونفثة
(5)

القناة وخور ،
(6)

احلجة وتقدمة الصدر، وبثة ،
(7)

، 

الظهر دبرة فاحتقبوها فدونكموها
(8)

اخلف نقبة ،
(9)

 موسومة العار، باقية ،

األبد وشنار اجلبار، بغضب
(10)

 عىل لعتط   التي املوقدة، اهلل بنار موصولة ،

األفئدة
(11)

 ،ݩ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ݨ ،تفعلون ما اهلل فبعني ،

                                                           
 ضيق.

جمجتم ما وعيتم: مج  الرشاب من فمه أي رماه، واملراد هنا أن  ما تعل متموه من النبي  (1)

 قد ختل يتم عنه كام يرمي اإلنسان املاء من فمه بسهولة. ݕ

غ هو ادخال الرشاب إىل احللق  (2) غتم: دسع ما يف جوفه أي قاءه، والتسو  دسعتم ما تسو 

 بسهولة.

 األصح )باخلذلة( من اخلذالن أي ترك النرص. (3)

 يها.فيضة النفس: فا  صدره بالّس  أي باح به وفيضة النفس هي البوح بام ف (4)

 نفثة الغيظ: النفث يشء بني النفخ والتفل. (5)

خور القناة: اخلور هو الضعف والقناة الرمح واملراد هنا ضعف النفس عن كتامن ما  (6)

.  فيها من هم  وغم 

ة: اقامة احلجة عليهم لكي ال يعتذر معتذر بعد هذا املقام. (7)  تقدمة احلج 

بل يشد  به الرحل، ويقال احتقب فالن اإلثم احتقبوها دبرة الظهر: من احلقب وهو ح (8)

له ودبرة الظهر جرح يكون يف ظهر البعري أي أن  هذا اإلثم ستحملون عاره  أي حتم 

 طيلة حياتكم كام يبقى أثر اجلرح يف ظهر البعري.

 نقبة اخلف: الثقب الذي يكون يف خف  البعري. (9)

 الشنار: العيب العظيم. (10)

 .ژ   ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ     ڇ چ چ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (11)
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شديد عذاب يدي بني لكم نذير ابنة وأنا
(1)

عاملون إنا فاعملوا ،
(2)

، 

 .ژ ڃ ڃ      ڄژو

 باملؤمنني أبوك كان لقد اهلل رسول بنت يا: وقال ،بكر أبو فأجاهبا

 إن ،عظياما  وعقاباا  ،ألياما  عذاباا  الكافرين وعىل ،رحياما  رؤوفاا  ،كرياما  عطوفاا 

ءاألخال   دون إلفك وأخا النساء، دون أباك وجدناه عزوناه
(3)

 عىل هآثر ،

 إال   يبغضكم وال سعيد، إال   كمحيب   ال جسيم، أمر كل يف وساعده محيم، كل

 اخلري عىل املنتجبون، اخلرية بون،الطي   اهلل رسول عتة فأنتم ،بعيد شقي  

 صادقة األنبياء، خري وابنة النساء، خرية يا وأنت   مسالكنا، اجلنة وإىل تنا،أدل  

 مصدودة وال ك،حق   عن مردودة غري عقلك، وفور يف سابقة قولك، يف

 والرائد بإذنه، إال   عملت وال اهلل، رسول رأي عدوت ما واهلل صدقك، عن

أهله بكذ  يَ  ال
(4)

 اهلل رسول سمعت أن ،شهيداا  به وكفى اهلل أشهد ن  إو ،

 وال داراا  وال فضة وال ذهباا  نورث ال األنبياء معارش نحن»: يقول ݕ

 طعمة من لنا كان وما ،والنبوة والعلم واحلكمة الكتاب نورث وإنام ،عقاراا 

 الكراع يف حاولته ما جعلنا وقد ،«بحكمه فيه حيكم أن بعدنا األمر فلويل

 ار،الفج   املردة وجيالدون الكفار، وجياهدون املسلمون هبا يقاتل والسالح

 الرأي كان بام ستبد  أ ومل وحدي، به انفرد مل املسلمني، من بإمجاع وذلك

                                                           

 .ژ ی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ    ۈئ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (1)

 .ژ ڃ   ڃ ڃ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (2)

 .ݠيعني أخا ألمري املؤمنني  (3)

مثل معروف عند العرب رضب لتربئة نفسه ومفاده أي أن  الزعيم ال يكذب عىل أهله  (4)

 ألن ه مؤمتن عليهم!!
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 خرند   وال عنك، تزوى ال يديك، وبني لك هي ومايل حايل وهذه ،عندي

 ندفع ال لبنيك، الطيبة والشجرة أبيك، ةأم   دةسي   وأنت   كوأن   دونك،

 ملكت فيام نافذ كحكم وأصلك، فرعك يف يوضع وال فضلك، من مالك

 ؟ݕ أباك ذلك يف أخالف أن ترين فهل ،يداي

 اهلل كتاب عن ݕ اهلل رسول أيب كان ما ،اهلل سبحان: ݝ فقالت 

صادفاا 
(1)

 أفتجمعون سوره، ويقفو أثره، يتبع كان بل ،خمالفاا  ألحكامه وال ،

بالزور عليه اعتالالا  الغدر إىل
(2)

 من له ب غي بام شبيه وفاته بعد وهذا ،

حياته يف الغوائل
(3)

 :يقول فصالا  وناطقاا  ،عدالا  حكاما  اهلل كتاب هذا ،

 وجل   عز   وبني   ،ژڦ ڦ ڦ ژ: ويقول ،ژڇ ڇ ڇ  چ چژ

 حظ   من وأباح واملرياث، الفرائض من عورش   األقساط، من وزع فيام

 يف والشبهات يالتظن   وأزال املبطلني، ةعل   به أزاح ما واإلناث، الذكران

 ک ک   ک ڑ  ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ كال   الغابرين،

 .ژک

 معدن أنت ابنته، وصدقت ورسوله، اهلل صدق: بكر أبو فقال

 أبعد ال احلجة، وعني الدين، وركن والرمحة، اهلدى وموطن ،احلكمة

 ما دونقل   وبينك، بيني املسلمون هؤالء ،خطابك أنكر وال صوابك،

 وال مستبد وال مكابر غري ،أخذت ما أخذت منهم وباتفاق دت،تقل  

                                                           
 صادفا: معرضا. (1)

 االعتالل عليه بالزور: االعتذار بالكذب عن غدرتكم . (2)

بغي له من الغوائل يف حياته: ما دب ر له من مهالك يف حياته، إرشة إىل املكائد التي دب رها  (3)

 املنافقون لقتله والتخل ص منه.
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 .شهود بذلك وهم مستأثر،

 إىل املّسعة املسلمني معارش :وقالت ،الناس إىل ݝ فاطمة فالتفتت

 عىل أم القرآن رونتتدب   أفال ،اخلارس القبيح الفعل عىل املغضية ،الباطل قيل

أقفاهلا؟ قلوب
(1)

أعاملكم من أسأتم ما قلوبكم عىل ران بل كال 
(2)

 فأخذ ،

 منه ما ورش   أرشتم، به ما وساء لتم،تأو   ما ولبئس وأبصاركم، بسمعكم

ثقيالا  حممله واهلل لتجدن   ،اغتصبتم
(3)

وبيالا  هوغب   ،
(4)

 لكم شفك   إذا ،

الرضاء ورائهإب وبان ،الغطاء
(5)

 تكونوا مل ما كمرب   من لكم وبدا ،

حتتسبون
(6)

املبطلون هنالك وخّس ،
(7)

  . 

 طرق اخلطبة: -2
ة  ،ااخلطبة الرشيفة بطرق كثرية جد  رويت هذه  سواء يف كتب اخلاص 

ةبعض أو حت ى يف  د رواهت ،كتب العام   يف كل طبقة من الطبقات: اوقد تعد 

 : ݠرواية أمري املؤمنني -1

سالم مام شهاب اإلوأخربن اإلقال:  ،عنه اخلوارزمي يف مقتله نقلها

أخربن احلافظ  ،ىل مهدانإالنجيب سعد بن عبد اهلل اهلمدان فيام كتب  أبو

                                                           

 .ژ ڳ ڳ گ  گ  گ گ ک ژاقتباس من قوله تعاىل:  (1)

 .ژ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (2)

 .ژ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژاشارة إىل قوله تعاىل:  (3)

 .غب ه وبيال: الغب عاقبة اليشء، والوبال: صفة للعذاب يقال عذاب وبيل (4)

اء( وكذلك )وبان ما واراه الرضاء( واملعان متقاربة (5)  .رويت )وبان ما وراءه الرض 

 .ژ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ژاقتباس من قوله تعاىل:  (6)

 .1/131حتجاج اإل (7)
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 ،من أصبهان سنة ثامن وثامنني وأربعامئة يل  إسليامن بن ابراهيم فيام كتب 

 نيحدث :قال ،أخربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه فيام أذن يل

 ،أخربنا سعيد بن حممد اجلرمي ،أخربنا أيب ،جعفر بن حممد بن مروان

:...ة عن عيل ݠأخربنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن حب  
 (1)

. 

 : ݠ اإلمام احلسنرواية  -2

ث به احلسن وقد حد  قال:  ،عنه ابن طيفور يف بالغات النساء نقلها

نه سمع عبد اهلل بن احلسن يذكره عن أبن علوان عن عطية العويف 

...أبيه
(2)

 

 : ݝ بنت عليزينب السّيدة رواية  -3

ة طرقن   ة مصادر قلت عنها بعد  منها ما نقله الطربي الصغري  ،يف عد 

وأخربن أبو احلسني حممد بن هارون بن موسى قال:  ،يف دالئل اإلمامة

التلعكربي، قال: حدثنا أيب ݤ، قال: حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن 

حدثني حممد بن املفضل بن إبراهيم بن املفضل بن  :سعيد اهلمدان، قال

بن كثري، ن الرمحه عبد قيس األشعري، قال: حدثنا عيل بن حسان، عن عم  

ه عيل بن احلسني، عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ݠ، عن أبيه، عن جد  

:...قالت ،ته زينب بنت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݜعن عم  
(3)

. 

وأخربن عيل بن حاتم : ، قالݤالشيخ الصدوق  رواهما  :ومنها

قال:  ،ثني حممد بن عامرةقال: حد   ،حدثني حممد بن أيب عمري :قال ،أيضاا 

                                                           
 .1/77مقتل احلسني  (1)

 .12النساء:  بالغات (2)

 .109دالئل اإلمامة:  (3)
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 ،ثني هارون بن حييى الناشبقال: حد   ،ثني حممد بن إبراهيم املرصيحد  

 ،عن عبيد اهلل بن موسى العمري ،ثنا عبيد اهلل بن موسى العبيسقال: حد  

عن عمته زينب بنت عيل، عن فاطمة  ،عن حفص األمحر، عن زيد بن عيل

:...ݝ
 (1)

. 

ثنا عيل بن قال: حد   ،حممد بن موسى بن املتوكل ݤورواها عن 

عن إسامعيل بن  ،عن أمحد بن عبد اهلل الربقي ،احلسني السعد آبادي

قالت: قالت  ،عن زينب بنت عيل ،مهران، عن أمحد بن حممد بن جابر

يف خطبتها:.. ݝ فاطمة
 (2)

. 

 : ݤ اهلل بن عباسرواية عبد  -4

ثني أبو املفضل حد  قال:  ،نقلها عنه الطربي الصغري يف دالئل اإلمامة

بن حممد بن سعيد اهلمدان، العباس أمحد ثنا أبو حممد بن عبد اهلل، قال: حد  

بن ثنا حممد ، قال: حد  ثنا أمحد بن حممد بن عثامن بن سعيد الزياتقال: حد  

ثنا أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي احلسني القصبان، قال: حد  

، عن أبان بن تغلب الربعي، عن رالسكون، عن أبان بن عثامن األمح

...عكرمة، عن ابن عباس، قال:
(3)

. 

  عائشة:رواية  -5

أخربنا أبو عبد قال:  ،يف كتاب الشايف ݤد املرتىض نقلها عنها السي  

 ثناحد   ،ثني حممد بن أمحد الكاتبحد   :قال ،املرزبان اهلل حممد بن عمران

                                                           
 .1/248علل الرشائع  (1)

 .1/248علل الرشائع  (2)

 .109دالئل اإلمامة:  (3)
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ثنا الرشقي حد   :قال ،الزيادي ثناحد   :قال ،أمحد بن عبيد بن ناصح النحوي

عن  ،ثنا صالح بن كيسانقال: حد   ،عن حممد بن إسحاق ،بن القطامي

:...عن عائشة ،عروة
(1)

 

 : ݠ اإلمام الباقررواية  -6

 قال الصفوان: .كتاب دالئل اإلمامة نقلها عنه الطربي الصغري يف

ثنا نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، ثني أيب، عن عثامن، قال: حد  وحد  

:..عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر
 (2)

.
 

 : ݠ زيد الشهيدرواية  -7

ثنا العباس بن حد  قال:  ،نقلها عنه الطربي الصغري يف دالئل اإلمامة

ه:...ثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن عيل، عن آبائبكار، قال: حد  
 (3)

.
 

مخسة  وشارك يف روايتها ،إذن هذه اخلطبة رواها مخسة من الصحابة

باإلضافة إىل ثل ة من كبار بني هاشم كزيد بن  ،ݜمن األئمة املعصومني 

.رمحهام اهلل تعاىل عيل الشهيد وعبد اهلل بن احلسن
 

راا  هوما أحسن ما نقل شهرة هذه اخلطبة  ابن طيفور البغدادي مصو 

 ،آبائهم عن يروونه طالب أيب مشايخ آل رأيتقال: حيث  ،بني بني هاشم

 هذه عىل فاطمة به يبلغ يعن جد   أيب ثنيهحد   وقد ،أبناءهم مونهويعل  

 أيب جد   يولد نأ قبل وتدارسوه بينهم ،الشيعة مشايخ ورواه ،احلكاية

                                                           
 .4/70الشايف يف اإلمامة  (1)

 .110دالئل اإلمامة:  (2)

 .111دالئل اإلمامة:  (3)
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العيناء
(1)

. 

 ؟أهل السنةاخلطبة يف كتب كرت ُذهل  -3
ة الناس بأن  هذه اخلطبة مم ا اختص  إحياول البعض  بروايتها  هيام عام 

ي كوّنا من خمتعاهتم ،الشيعة دون غريهم واحلال أن  كتب  ،وهذا ما يقو 

تارة وباإلشارة هلا  ،أهل السن ة واجلامعة طافحة بذكر هذه اخلطبة تارة

 األعالم التالية أسامؤهم: ، وممن روى هذه اخلطبةأخرى

اخلليل بن أحد الفراهيدي -1
(2)

أشار إىل هذه هـ(: 170)تويف  

ويف احلديث: جاءت فاطمة إىل أيب ، قال: "العني"اخلطبة يف كتابه املعروف 

بكر يف مليمة من حفدها ونساء قومها
(3)

. 

هـ(276ابن قتيبة الدينوري )تويف  -2
 (4)

أشار إىل هذه اخلطبة يف  :

ةقال:  ،كتابه غريب احلديث ـم  ومنه  ،مثله يف السن :الرجل من النساء ل 

ا خرجت يف ملة من إّن   :قيل يف احلديث املوضوع عىل فاطمة رمحها اهلل

وقد  .حتى دخلت عىل أيب بكر فكلمته بذلك الكالم ،نسائها تتوطأ ذيوهلاه

فقال يل  ،ثم سألت عنه رجال احلديث ،كنت كتبته وأنا أرى أن له أصالا 

وأعرف من عمله ،من هذا احلديث أنا أسن   :بعض نقلة األخبار
(5)

. 

                                                           
 .12بالغات النساء:  (1)

هـ وتويف سنة 100اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي ولد سنة  (2)

 ( 2/314هـ من أئمة اللغة واألدب وواضع علم العرو . )للمزيد 170

 . 8/323العني  (3)

ال يف امللحق األول اخلاص بكتاب )اإلمامة  (4) سيأيت احلديث عن ابن قتيبة مفص 

 والسياسة(. 

ذكره هلذه اخلطبة وترصحيه بأنه كان يعتقد أن للخطبة أصالا ، 1/590غريب احلديث  (5)
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هـ(280الفضل ابن طيفور البغدادي )تويف أبو  -3
 (1)

نقل اخلطبة  :

يف كتابه بالغات النساءمسندة كاملة 
(2)

بنفس األلفاظ الواردة يف كتب  

  .الشيعة

أشار إىل هذه اخلطبة يف  هـ(:370 أبو منصور األزهري )تويف -4

عن فاطمة البتول أّنا خرجت يف ملة من  يوروقال: كتابه هتذيب اللغة، 

حتى دخلت عىل أيب بكر الصديق، أي يف مجاعة من  ،نسائها تتوطأ ذيلها

نسائها
(3)

. 

هـ(538حممود بن عمر الزخمرشي )تويف  -5
 (4)

أشار إىل اخلطبة  :

ويف حديث فاطمة ريض اهلل تعاىل قال:  ،يف كتابه الفائق يف غريب احلديث

لهاعنها: إّن   أ  ذي  حتى دخَلت  عىل أيب  ،ا خرجت يف مل َة من نسائها تتوط 

                                                           
دليل عىل أّنا كانت معروفة ومتداولة عندهم، شأّنا شأن كثري من األحاديث 

ا ما ذكره من أن  اخلطبة موضوعة؛ ألن بعض نقلة األخبار قال له ذلك،  واحلوادث، وأم 

و هذا الشخص الذي وصفه بأن ه من نقلة األخبار، الذي فمضافاا إىل أنه مل يذكر لنا من ه

اد عى أنه يعرف واضع اخلطبة، حتى نرى هل كالمه له وزن علمي أم ال، فإنه مع ذلك 

مل يبني لنا حكم من وصفهم بأّنم رجال احلديث عىل اخلطبة، ولعلهم قالوا غري ذلك، 

 . لكنه مل يذكره بسبب نصبه الذي اشتهر به

هـ 280هـ وتويف سنة 204أمحد بن طيفور أيب طاهر اخلراسان ولد سنة  أبو الفضل (1)

 (1/141كاتب ومؤرخ وأديب ولد وتويف ببغداد. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .6بالغات النساء:  (2)

 . 5/193هتذيب اللغة  (3)

أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمرشي من أئمة املعتزلة ولد سنة  (4)

هـ عرف بتضلعه يف اللغة واألدب والتفّس. )للمزيد األعالم 538هـ وتويف سنة 467

 (7/178للزركيل 
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بكر
(1)

. 

هـ(562حدون )تويف بن حممد  -6
 (2)

ذكر اخلطبة كاملة يف كتابه  :

التذكرة احلمدونية
(3)

. 

(هـ597تويف )بن اجلوزيعبد الرحن  -7
 (4)

أشار إىل هذه اخلطبة  :

ة من ن  فاطمة خرجت يف مل  أ :ويف احلديثقال:  ،غريب احلديث يف كتابه

أي يف مجاعة ،فعاتبته ،نسائها إىل أيب بكر
(5)

. 

هـ(606)تويف  ابن األثري اجلزري -8
 (6)

أشار إىل اخلطبة يف كتابه  :

أّنا خرجت يف » :يف حديث فاطمة قال: ،النهاية يف غريب احلديث واألثر

 ،أي يف مجاعة من نسائها ،«فعاتبته ،ملة من نسائها تتوطأ ذيلها إىل أيب بكر

قيل: هي ما بني الثالثة إىل العرشة
(7)

. 

                                                           
 .3/331الفائق  (1)

هـ وتويف سنة 495هباء الدين حممد بن احلسن بن حممد بن محدون البغدادي ولد سنة  (2)

با من خلفاء بني الع562 باس. هـ من أهل بغداد، كان عاملا باألدب واألخبار ومقر 

 (6/85)للمزيد األعالم للزركيل 

 .6/255التذكرة احلمدونية  (3)

هـ فقيه حنبيل 597هـ وتويف سنة 508أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ولد سنة  (4)

كتابا يف شتى علوم اإلسالم.  300ومتكل م أشعري وواعظ صويف بلغت مصن فاته 

 ( 21/365)للمزيد سري أعالم النبالء 

 .2/333ديث غريب احل (5)

هـ 544جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد الشيبان اجلزري ولد سنة  (6)

 (5/272هـ باملوصل. )للمزيد األعالم للزركيل 606وتويف سنة 

 .4/557النهاية يف غريب احلديث  (7)
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هـ(654أبو املظفر بن قزأوغَل سبط ابن اجلوزي )تويف  -9
 (1)

نقل  :

مل ا  ،قال: وقال هشام بن حممد ،فقرات من اخلطبة يف كتابه مرآة الزمان

ثم  ،نعت فاطمة مرياثها دخلت عىل أيب بكر وقد الثت مخارها عىل رأسهام  

فكان مما  ،بأوصاف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ووصفت  ،محدت اهلل وأثنت عليه

أ الشيطان وطرشكني أو نجم قرن من قالت: كان كلام فغرت فاغرة من امل

مته... وكّس قرنه بعزي ،وأمخد هلبه بسيفه ،روقه بأمخصه
(2)

 

ذكر اخلطبة كاملة يف  هـ(:656تزيل )تويف ابن أيب احلديد املع -10

البالغة رشحه لنهج
(3)

د طرقها، و  ورشح غريب ألفاظها. ،عد 

هـ(711ابن منظور اإلفريقي )تويف  -11
 (4)

أشار إىل هذه اخلطبة  :

 عليها أّنا ويف حديث فاطمة رضوان اهللقال:  ،لسان العرب يف كتابه

أي يف مجاعة من  ،فعاتبته،خرجت يف ملة من نسائها تتوطأ ذيلها إىل أيب بكر

نسائها
(5)

. 

                                                           
م ذكره، ولد سنة  أبو املظفر يوسف بن (1) قزأوغيل بن عبد اهلل سبط ابن اجلوزي املتقد 

هـ من الكتاب الوعاظ. )للمزيد األعالم للزركيل 654هـ وتويف سنة  581

 هـ(8/246

هو الكلبي  ؛ نقل سبط ابن اجلوزي اخلطبة عن )هشام بن حممد(4/275مرآة الزمان  (2)

نت كتبه مشتهرة ومتداولة يف ذلك هـ، وقد كا 204املؤرخ والنسابة املعروف املتوىف 

 العرص لكن ها فقدت ومل يبق منها إال  النزر اليسري.

 .16/250رشح ّنج البالغة  (3)

هـ وتويف سنة  630مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور االفريقي ولد سنة  (4)

هـ عاش أغلب حياته بمرص واهتم  باختصار وهتذيب كتب األدب. )للمزيد 711

 (7/108ألعالم للزركيل ا

 .12/547لسان العرب  (5)
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جمد الدين الفتني -12
(1)

أشار إىل هذه اخلطبة يف  هـ(:986)تويف  

كتابه جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار بقوله: يف 

ا خرجت يف مل ة من نسائها هي ما بني الثالثة إىل العرشة،  حديث فاطمة إّن 

أو املثل يف السن والتب
(2)

. 

أشار إىل هذه اخلطبة يف  :هـ(1205)تويف  لزبيديمرتىض ا -13

أي  «ا ملةال تسافروا حتى تصيبو» :احلديث ويفقال:  ،العروسكتابه تاج 

اهلل تعاىل عنها أّنا خرجت يف ملة من  حديث فاطمة ريض ويف ،رفقة

أي يف مجاعة ،نسائها
(3)

. 

سواء يف كتب  ،معروفة يف كتب املسلمنيفهذه اخلطبة مشهورة 

 ،سوى ما ذكره ابن قتيبة منهم نكرياا ومل نر  ،األدب ماحلديث أ مالتاريخ أ

 وقد عل قنا عليه يف موضعه.

 دعوى وضع اخلطبة الفدكية -4
اد عى بعضهم أن  هذه اخلطبة املباركة موضوعة مصنوعة قد نحلت 

ليثبت الشيعة صحة مذهبهم، وصواب ما يعتقدونه يف  ݝلفاطمة 

 الشيخني.

ضوع وحيث أن  هذه الدعوى حتتاج إىل دليل، إذ أن  طرق معرفة املو

                                                           
هـ 910حممد طاهر الصديقي الفتني نسبة إىل فتن من بالد كجرات اهلند، ولد سنة  (1)

ني. )للمزيد 986وتويف سنة  ثني مات مقتوال بالقرب من أج  ب بملك املحد  هـ كان يلق 

 (6/172األعالم للزركيل 

 .4/510جممع بحار األنوار  (2)

 .7896تاج العروس:  (3)
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رة يف كتب الدراية علم املصطلح، فلم جيدوا ما يمكن االستناد  رة وحمر  مقر 

ك به سوى ما ذكره ابن طيفور قبل رواية اخلطبة حيث قال:  عليه والتمس 

 أيب بن عيل بن احلسني بن عيل بن زيد احلسني أليب ذكرت :الفضل أبو قال

 ن  إ :له وقلت ،فدك إياها بكر أيب منع عند ݝ فاطمة كالم ݜ طالب

العيناء أيب كالم من هن  أو مصنوع هأن   يزعمون هؤالء
(1)

. 

ة اخلطبة هو أمر قديم وليس باجلديد واملت هم  فقالوا أن  الطعن يف صح 

هبا هو )أبو العيناء(، بل األعظم من هذا أن  الرجل اعتف بوضع اخلرب كام 

 األموي امللك عبد بن العزيز عبد سمعت: احلاكم النيسابورينقل ذلك 

 :يقول املحاميل سمعت :يقول النحوي حممد بن إسامعيل سمعت قال

 عىل وأدخلناه فدك حديث وضعنا واحلافظ أنا: يقول العيناء أبا سمعت

 هذا آخر يشبه ال: قال هفإن   العلوي شيبة ابن إال   فقبلوه ببغداد الشيوخ

 ما بعد هبذا حيدث العيناء أبو وكان: إسامعيل قال يقبله أن فأبى ،أوله

تاب
(2)

. 

 عىل هذه الدعوى:واجلواب 

ة خمدوش، إذ ال يوجد توثيق رصيح يمكن َلأوّ  : إن  سند هذه القص 

، إذ أن ه أمهل يف كتب "عبد العزيز بن عبد امللك"الركون إليه للراوي 

ه جرحا أو تعديال، ، والطبقات التاجم ومن ترجم له مل يذكر يف حق 

احلالفالرجل إذن جمهول 
(3)

. 

                                                           
 .12بالغات النساء  (1)

 .103املدخل إىل اإلكليل  (2)

، وتاريخ علامء 36/312مل أجد له ترمجة سوى يف كتاب تاريخ دمشق البن عساكر  (3)
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ة، فإن ه ال يوجد دليل عىل أن  مراد ثانيا ة هذه القص  : لو سل منا بصح 

هو اخلطبة الفدكية املعروفة، إذ أن  كالمه  "حديث فدك"أيب العيناء من 

 جممل ومحله عىل اخلطبة املشهورة حيتاج إىل دليل.

علام أن  ابن حجر العسقالن قد نص  يف ميزانه عىل عدم معرفته 

 الصفار حممد بن إسامعيل وقال، قال: "حديث فدك"بمقصودهم من 

 عىل وأدخلناه فدك حديث وضعنا واجلاحظ ناأ :يقول العيناء أبا سمعت

 كذب هذا وقال أباه هفإن   ،العلوي شيبة ابن ال  إ فقبلوه ببغداد الشيوخ

 ما علمت ما :قلت ؛األعور امللك عبد بن العزيز عبد من احلاكم سمعها

فدك بحديث أراد
(1)

. 

اع إذا أراد أن ينحل حديثا أو ثالثا : إن  العادة جرت عىل أن  الوض 

ا نرصة ملذهبه أو طاعة للسلطان أو  كالما ألحد فإن ه يكون لدافع عنده، إم 

ة فإن  السؤال املهم  الذي يطرح  كيدا بالدين وأهله، فلو سل منا هبذه القص 

ها لفاطمة هو: ما الدافع الذي جيعل أبا العيناء يضع هذه اخلطبة وينسب

، مع األخذ بعني االعتبار أن  الرجل مل يكن من الشيعة ومل يعرف عنه ݝ

 تعاطف معهم.

"اجلاحظ"واألهم  من هذا أن  رشيكه يف اجلريمة كان 
(2)

وهو الذي  

                                                           
وأفضل ما قيل فيه هو مانسب للحاكم النيسابوري:  ،1/104األندلس البن الفريض

 وهذا ليس بتوثيق كام ال خيفى. "مل يدنس نفسه بيشء قط مما يشني العلم"

 .4/356لسان امليزان  (1)

هـ 255هـ وتويف سنة 163عمرو بن بحر بن حمبوب الليثي املعروف باجلاحظ ولد سنة  (2)

من أئمة األدب واللغة وكانت له مقاالت يف علم الكالم حتى نسبوا له فرقة اجلاحظية. 

 (5/74)للمزيد األعالم 
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، وقد أل ف كتابه ݠكان ناصبي ا منحرفا عن أمري املؤمنني  عرف بأن ه

منه يف مناقب وفضائل أمري طعن طعن يف ض "الرسالة العثامنية"املوسوم بـ 

ة الشيعة عىل تفضيله، فكيف يشارك مثل هذا  ݠاملؤمنني  ونقض فيه أدل 

يف وضع خطبة يف هذه الدرجة من الفصاحة والبالغة وينسبها لفاطمة 

ة للشيعة عىل خمالفيهم؟! ݝ  لتكون حج 

فال يوجد دافع عند اجلاحظ وال عند أيب العيناء لوضع هذه اخلطبة 

م.وبث ها يف  ثني يف بغداد، بل يوجد يف مانع من ذلك كام تقد   صفوف املحد 

ثي بغداد قد قبلوا هذه الرواية عندما رابعا : ذكرت الرواية أن  كل  حمد 

ث هبا أبو العيناء، والسؤال هنا: كيف قبلوا منه هذه اخلطبة مع علمهم  حد 

ه توثيقا بحاله؟! إذ أن  كل  من ترجم له من السنة والشيعة مل يورد يف حق  

قبول روايته  وكذلك رفيقه اجلاحظ، فهل من املعقول أن جيمع الكل  عىل

 دون تثب ت؟

زهم عند  ثني وعدم حتر  ة عقل املحد  إن  اثبات هذا املعنى يدل  عىل خف 

الرواية مم ا جيعلنا نشك  يف كل  ما نقل عنهم، فإن كان قد خدعهم أبو العيناء 

نادقة الذين تلب سوا برداء الدين مع وضوح أمره فكيف بغريه من الز

ثني. وا بني صفوف املحد   واندس 

 نبا": ذكرت الرواية أن  رجال واحدا مل يقبل هذا اخلرب وهو خامسا

له آخره، والظاهر من "شيبة العلوي ، حيث رفض احلديث لعدم مطابقة أو 

م عرضوا عليه  سياق اخلرب أن ه من رؤوس العلم يف بغداد حيث أّن 

 هنا: من هو هذا الرجل؟ والسؤالاحلديث، 

 ترجم م فلم أجد أحدا هبذا اإلسم سوى منبحثت يف كتب التاج
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حممد بن احلسني بن عىل بن احلسني بن بقوله:  اخلطيب البغدادي يف تارخيه

ب أبو بن عىل بن احلسني بن زيد بن عىل بن احلسني بن عىل بن أيب طالزيد 

العلوي هاحلسني املعروف بابن الشبي
(1)

حدث عن عبد العزيز بن إسحاق  

بن البقال املتكلم عىل مذاهب الزيدية من الشيعة
(2)

. 

، يدل  عىل كذب حديث فدك الذي زعموا أن ه قد رفضوذكر هذا 

ث عنه القايض التنوخي كام  "ابن الشبيه العلوي"القصة: إذ أن   قد حد 

نص  اخلطيب يف ترمجته
(3)

هـ أي بعد وفاة 327 ، وهذا األخري قد ولد سنة

هـ، وابن الشبيه 283ايب العيناء بأكثر من ثالثني سنة، إذ أن ه تويف سنة 

العلوي بحسب هذه الرواية معارص أليب العيناء، ومن هنا نعلم أن ه ليس 

وعر   "ابن الشبيه العلوي" من املمكن أن يكون أبو العيناء قد عارص

  عليه احلديث.

م، فإن  كالم ابن الشبيه العلوي ال واقع : لو سل منا بكل  ما سادسا تقد 

ت  له، وقد مر  له، إذ أن ه استدل  عىل كذب احلديث بأن  آخره خيتلف عن أو 

، عىل القارىء الكريم اخلطبة الفدكية مع إشارة خمترصة إىل بعض معانيها

 فهل رأيتم فيها تفاوتا؟ أو قرأتم فيها اختالفا بني ألفاظها؟

فس األديب يف هذه اخلطبة مطابق خلطب ّنج احلقيقة أن  هذه الن

                                                           
الظاهر أن    ما ورد عند احلاكم يف اإلكليل تصحيف إذ أن ه ال وجود لشخصية هبذا اللقب  (1)

سوى من ذكرناه، وقد نص  عىل هذا التصحيف املحقق التستي يف القاموس 

هم زيد بن عيل بن احلسني بن زيد كان شبيها 11/617 بوا هبذا اللقب ألن  جد  ، وقد لق 

 ده بأبناء الشبيه.فعرف أبناؤه من بع ݕبرسول اهلل 

 .2/246تاريخ بغداد  (2)

 .2/246تاريخ بغداد  (3)
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ة  ݠالبالغة وأدعية أمري املؤمنني  يف حسن السبك وعلو  املضمون ودق 

هلا عن آخرها.   املعان فهي كالقطعة الواحدة التي ال يمي ز أو 

: يكفينا يف نقض هذه الدعوى أن نأيت بمصدر واحد قبل أيب سابعا

للخليل بن أمحد  "العني"تاب العيناء ذكرت اخلطبة الفدكية وهو: ك

هـ، إذ أن ه أشار للخطبة يف معجمه املعروف مم ا 170الفراهيدي املتوىف  سنة 

 يدل  عىل شهرهتا يف ذلك الزمن وشياع أمرها.

وعليه فهذه اإلجابات تثبت بطالن دعوى وضع اخلطبة الفدكية نت 

ل له نفسه تكرار  هذه قبل أيب العيناء واجلاحظ وخترس كل  من تسو 

 الدعوى.

 



 

 خالصة البحث
 

لة  بد  من  الكريم ال ئالتي رافقنا فيها القاربعد هذه الرحلة املطو 

ويتيّس   نقاط موجزة حت ى يسهل استحضاره؛تلخيص ما مر  وترتيبه يف

 اب:إىل الفصل الثان من الكت الدخول

هي  ݝقد أثبتنا باألدلة الصحيحة الرصحية أن  الزهراء : َل  أوّ 

هلا نفس اخلصوصيات  تثبتبحيث  ،ݕاالمتداد احلقيقي للنبي املصطفى 

 ،غضابهإوحرمة  ،ته مطلقاا الثابتة له صلوات اهلل عليه من حرمة أذي  

 .ووجوب توقريه وتعزيره..

ة  ݕقد طالبت بعد وفاة أبيها املصطفى  ݝن  الزهراء أ :ثانيا   بعد 

، فدك، الصدقات، الفيء، )اخلمس :وهي ،وليس بأمر واحد ،أمور

 .املرياث(

ذكرناه يف النقطة الثانية قد استحوذت عليه حكومة كل  ما  :ثالثا  

ق يف دعواها ،انتزاعاا  ݝزع من الزهراء وانت   ،اخللفاء قبل ومل ت   ،ومل ت صد 

بت  ،شهادة الشهود ذ  ط ئت  بل ك   ...وخ 

وخطبت خطبة  أيب بكر وعمر، عىل ݝ: غضبت الزهراء رابعا  

حاكها  املؤامرة التي فيها فضحت ،ݕعصامء يف مسجد النبي املصطفى 

ر  عليها وعىل أهل بيتها وبي نت حقيقة احلصار املايل الذي ف   ،الظاملون هلا

 ...ݜ
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رغم  ،إىل حني وفاهتا ݝغضب الزهراء  استمر   :خامسا  

غاضبة وهي وماتت  ،هاجرة هلاموبقيت  ،الكثرية الستضائهااملحاوالت 

ها... وسلبها ،واجدة ساخطة عىل من ظلمها  حق 

املنصف العاقل إىل  ئيصل القار من خالل هذه النقاط اخلمسة

انقسمت  ݕبعد وفاة الرسول األكرم  وهي أن ه ،نتيجة واحدة منطقية

 تني متباينتني:األمة إىل فرق

ق دعواها ،ومن شايعها ݝ: متث لت يف الزهراء األوىل  ،وصد 

ها  .ظامليها ظلموعرف  ،ووقف يف صف 

 ،: متث لت يف احلكومة التي بيدها مقادير األمور يف ذلك الزمنالثانية

ة   ،ݜوالتي بارشت عملية احلصار االقتصادي عىل أهل بيت النبو 

وأتباعها الذين  ،األمور التي ذكرناها آنفاا  ݝبغصب الزهراء  وقامت

بوه، ودافعوا عنه ،هبذا الفعل رضوا  .وصو 

منا أن  الزهراء  وحيث إننا هي االمتداد الطبيعي لرسول  ݝقد قد 

فإن الواجب الرشعي  ،فهي بضعته وروحه وقلبه ومضغة منه ،ݕاهلل 

كل من إىل جانبها، وتصويبها يف فعلها، وختطئة الوقوف يقت ي منا 

عي من أمور الدنيا ما ليس هلا وهي  خالفها، فإّنا أبر وأتقى هلل من أن تد 

 سي دة نساء العاملني، وبضعة رسول رب العاملني

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ژقال اهلل جل  جالله: 

 .ژ ک  ڑ ڑ ژ ژ



 

 هل توّقف اخلالف عند هذا احلّد؟
 

وبني احلكومة القائمة  ݝأغلب من تعر   إىل النزاع بني الزهراء 

بحيث  ،وهو قضية فدك واملرياث ،يف ذلك الزمن توق ف عند هذا اخلالف

 جعلوا القضية أشبه ما يكون باخلالف االقتصادي!

ر باطل عاطل ن ا سابقاا وقد بي   كر ليس هو فإن  ما ذ   ،أن  هذا التصو 

د حلقة من حلقات  ،وأعدائها ݝجوهر اخلالف بني فاطمة  بل هو جمر 

وإال  لب  هذا النزاع وجوهره هو  ،الرصاع الطويل الذي سنستعرضه الحقاا 

 قضي ة اإلمامة.

يف اخلطبة الفدكية يف أكثر من مورد  ݝويدل عليه ترصيح الزهراء 

أماناا  وإمامتنا للملة، نظاماا  وطاعتنا»كام يف قوهلا الرصيح:  ،اإلمامةبقضية 

رقة من «الف 
(1)

. 

ولكون النزاع يف اإلمامة هو النزاع األهم واألبرز وقعت حوادث 

 ،هكت حرمتهوانت   ،الطاهر العلوي دي عىل هذا البيتحيث اعت   ،جسام

وسيأيت تفصيل هذا يف الفصول  ،القائمةوذاق أهله األهوال من السلطات 

حيث سنستعر  قضية اهلجوم عىل دار اإلمام عيل  ،اآلتية من الكتاب

لنقطع دابر كل   ؛بالتفصيل ݝفاطمة الزهراء السي دة ورضب  ،ݠ

 القضية التي كثر األخذ والرد  فيها. وقوع ك يف هذهمشك  

ة نقاط، هيوسيكون بحثنا يف هذه املسألة   :يف عد 
                                                           

  .113دالئل اإلمامة:  (1)
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 والتهديد حبرقه ݝحصار  بيت الزهراء 
 

بد  من ذكر  ال ،احلادثةقبل اخلو  يف ذكر مصادر وتفاصيل هذه 

ة التي جتعل  مات املهم  يعيش يف أجواء تلك العزيز  ئالقاربعض املقد 

 الفتة الزمنية العصيبة.

 مقدمات املوضوع: -1
مات هناك  ة التي تعترب مقد  جمموعة من األحداث التارخيية املهم 

ة هلذه احلادثة يتوق ف عليها   :ما جرى فيام بعد فهممهم 

 (:منوذجًاأ املعارضة )سعد بن عبادة قمع 
ل  ل بعد مبايعته هو إأو  ذه اخلليفة األو  املعارضني جبار إجراء اخت 

م حي   لبيعته الذين يف ذلك  القائمةسيسب بون مشكلة للحكومة تمل فيهم أّن 

ة نامذج  ،عىل البيعة الوقت  الشديدن تعاملهم مولذلك نقل لنا التاريخ عد 

 .كل معار  مع من

حيث  ،ما حصل يف سقيفة بني ساعدة عند بيعة اخلليفة األول فمثالا 

وقد نقل  ،تعاملوا مع سعد بن عبادة زعيم اخلزرج بطريقة شديدةأن  القوم 

 حيث قال عىل لسان اخلليفة الثان: ونزونا ،هذه احلادثة بعضلنا البخاري 

 اهلل قتل :فقلت .عبادة بن سعد قتلتم :منهم قائل فقال ،عبادة بن سعد عىل
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عبادة بن سعد
(1)

. 

 قائل فقال ،عبادة بن سعد عىل قال: نزونا :ويف رواية مسند أمحد

سعدا   اهلل قتل :فقلت .سعداا  قتلتم :منهم
(2)

. 

فهذا هتديد رصيح وأمر مبارش من عمر بن اخلطاب بقتل سعد بن 

ومن هنا  ،هلم وحجر عثرة أمام مرشوعهم عبادة الذي اعتربوه معارضاا 

اح احلديث أن  هذا اخلرب من مشكالت األخبار التي حتتاج إىل اعترب رش 

 :يف رصفه عن ظاهره والتالعب بمتنهفتفن نوا  ،تأويل

:  وقولهاملشكل من حديث الصحيحني: ابن اجلوزي يف  قالفقد 

 أن يصلح كان وما ،الوالية أراد سعداا  ألن   هذا قال إن ام «سعداا  اهلل قتل»

 يف حسبوها أي: «سعداا  اهلل قتل»: قوله معنى: اخلطايب وقال .بكر أبا ميتقد  

 ،أمرياا  يكون أن أراد ألنه ؛بحضوره واتعتد   ال أي وهلك، مات من عداد

فخالف
(3)

. 

 ألنه ؛املذكور للرد قط وجه وذكر العيني يف رشحه عىل البخاري: ال

 أيضاا  منه املراد بل القتل، حقيقة «اقتلوه»: عمر قول من املراد ليس

 دعاء :«اهلل قتله» :عمر قول ومعنى .األول يف كام وخذالنه، عنه اإلعرا 

 وخرج ،البيعة عن فختل   ألنه ؛للجامعة وخمالفته للحق نرصته لعدم ؛عليه

قريب عن ذكرناه كام بالشام مات أن إىل ،إليها ينرصف ومل ،املدينة من
(4)

. 

                                                           
 .8/22صحيح البخاري  (1)

 .1/156مسند أمحد  (2)

 .1/71كشف املشكل من حديث الصحيحني  (3)

 .16/186عمدة القاري  (4)
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طوينا عنها  الفقرة من احلديثهذه كثرية لتأويل  وجوهاا وذكر غريه 

بة للحادثة  ،كشحاا  ة املهذ  علام أن  ما أورده البخاري يف صحيحه هو القص 

وإال  فإن  الطربي يف تارخيه قد نقل تفاصيل دقيقة تبني  لنا عظم ما حصل يف 

 !السقيفة

 من الناس فأقبل :أنه قال اهلل بن عبد الرمحننقل بسنده عن عبد فقد 

 من ناس فقال ،عبادة بن سعد يطؤون وكادوا ،بكر أبا نجانب يبايعو كل

 قام ثم .اهلل قتله ،اقتلوه :عمر فقال .هوتطؤ َل ،قوا سعدا  اتّ  :سعد أصحاب

 سعد فأخذ .عضوك تندر أطأك حتى أن مهمت لقد :فقال ،رأسه عىل

 فيك ويف رجعت شعرة ما منه حصصت لو واهلل :فقال ،عمر بلحية

واضحة
(1)

. 

حيث نص  عىل حصول اشتباك مسل ح يف  ،من هذابل نقل أعظم 

 قتلتم :سعد حني أوطئ قائل : وقالحيث ذكر قول الراوي ،السقيفة

صخرة  بالسيف عمر واعت  .منافق إنه ،اهلل قتله :عمر فقال ،سعداا 

فقطعه
(2)

. 

يف أوائل خالفة عمر  جد مقتوالا و   أن  سعداا  احلوادثغرائب من و

تل فمنهم من ذكر أن ه ق   ،به اجلن  موا فاهت   ،قتله عرف مني   ومل ،بن اخلط اب

 بسهم من سهامهم!

ومل خيتلفوا أنه وجد ميتاا يف مغتسله قال ابن عبد الرب  يف االستيعاب: 

ومل يشعروا بموته حتى سمعوا قائالا يقول وال يرون  ،جسده وقد اخرض  

                                                           
 .2/459تاريخ الطربي  (1)

 .2/459تاريخ الطربي  (2)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 232

 أحداا:

 نَ ب   دَ ع  َس  ج  رَ ز  اخل دَ ي  ا َس نَ ل  تَ قَ 

 ة  ادَ بَ ع  
. 

 خي    م  لَ فَ  م  ه  َس ب   اه  نَ ي  مَ رَ وَ  
 ه  ادَ ؤَ ف   ط 

. 

إن اجلن قتلته :ويقال
(1)

. 

العيني:  قال ،ذكر أن  السبب يف قتله عني أصابته من اجلن   من ومنهم

 من قائل معس   سعد مات وملا ة،األسن   من أنفذ اجلن عيون: اخلطايب قال

 :يقول اجلن  

 ة  ادَ بَ ع   نَ ب   دَ ع  َس  ج  رَ ز  اخل دَ ي  َس  انَ ل  تَ قَ 
. 

 خي    م  لَ فَ  م  ه  َس ب   اه  نَ ي  مَ رَ وَ  
 ه  ادَ ؤَ ف   ط 

. 
له: قال بعني أصبناه: أي ،بعضهم فتأو 

(2)
!! 

منهج أصحاب السقيفة كان قمع كل  من عارضهم ومل واحلاصل: أن 

 ال ،واهلل بقوله: ال أعلن اخلليفة الثان ذلك رصحياا  وقد ،يقبل بمرشوعهم

قتلناه إَّل  أحد خيالفنا
(3)

. 

 البيعة:  ݠرفض أمري املؤمنني

رفضوا البيعة وامتنعوا عن التسليم بخالفة أيب بكر بن أيب من الذين 

أصحاب ذلك وقد تسامل عىل  ،وسائر بني هاشم ݠقحافة أمري املؤمنني 

 وأثبتوه يف مصن فاهتم:التواريخ والسري احلديث و

 فاطمة عىل فوجدت: أّنا قالت عائشةفقد ذكر البخاري بسنده عن 

                                                           
 .2/599 ستيعاباإل (1)

 .21/266العيني  (2)

 .7/24فتح الباري  (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد وعاشت ،يتتوف   حتى مهتكل   فلم ،فهجرته ،ذلك يف بكر أيب

 وصىل   ،بكر أبا هبا يؤذن ومل ،ليالا  عيلي  زوجها دفنها يتتوف   فلام ،أشهر ستة

 عيلي  استنكر يتتوف   فلام   ،فاطمة حياةَ  وجه   الناس من لعيل وكان ،عليها

 تلك يبايع يكن ومل ،ومبايعته بكر أيب مصاحلة فالتمس ،الناس وجوه

األشهر
(1)

. 

ة جد  ونقل البيهقي نفس   وهي قوله: ،ااحلديث بإضافة زيادة مهم 

 ست ة ؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد مكثت فاطمة كم للزهري: قلت :معمر قال

؟ ݝ فاطمة ماتت ىحتّ  ݝ عَل يبايعه فلم للزهري: رجل فقال .أشهر

هاشم بني من أحد وَل :قال
(2)

. 

ة ختل ف بني هاشم عن بيعة أيب بكروقد  فقال:  ،جزم ابن األثري بصح 

 سعيد بن وخالد ،العوام والزبري بن ،هاشم وبنو ،عَل :بيعته وختّلف عن

 موت بعد اجلميع بايعوا إن   ثم .األنصاري عبادة بن وسعد ،العاص بن

 أن إىل أحداا  يبايع فإنه مل ،عبادة بن سعد الإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمة

الصحيح القول عىل أشهر ستة بعد بيعتهم وكانت ،مات
(3)

. 

ءأبو الفداوكذلك 
(4)

 ،بكر أبا عمر : فبايع، حيث قاليف تارخيه 

 حدىإ سنة األول ربيع من األوسط العرش يف يبايعونه عليه الناس وانثال

                                                           
 .5/83صحيح البخاري  (1)

 .6/300السنن الكربى  (2)

 .3/223أسد الغابة  (3)

هـ من 732هـ وتويف سنة 672أبو الفداء إسامعيل بن عيل بن حممود األيويب ولد سنة  (4)

األعالم للزركيل  ملوك الدولة األيوبية يف الشام أل ف جمموعة من الكتب. )للمزيد

1/319) 
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 بن وخالد ،هلب أيب بن وعتبة ،والزبري ،هاشم بني من مجاعة خال ،عرشة

 بن وعامر ،ذر وأيب ،الفاريس وسلامن ،عمرو بن واملقداد ،العاص بن سعيد

طالب أيب بن عَل مع ومالوا ،كعب بن وأيب   ،عازب بن اءوالرب ،يارس
(1)

. 

ة طرق:إوقد حاول البعض   نكار هذه احلقيقة وحتريفها بعد 

ةإ املحاولة األوىل: بايع  ݠبزعمهم أن  األمري ،نكار أساس القص 

ل يوم من خالفة   بسنده إىل حديث رواه البيهقي استناداا  ،أيب بكرمنذ أو 

 خطباء قام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تويف ملا: قال ،ݤ اخلدري سعيد أيب عن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ن  إ املهاجرين معرش يا :يقول منهم الرجل فجعل ،األنصار

 مراأل هذا ييل نأ فنرى ،امن   رجالا  معه قرن منكم رجالا  استعمل إذا كان

 عىل األنصار خطباء فتتابعت: قال .امن   واآلخر ،منكم أحدمها ،رجالن

 ن  إو ،املهاجرين من كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   :فقال ثابت بن زيد فقام ،ذلك

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنصار كنا كام أنصاره ونحن ،املهاجرين من يكون ماماإل

 ثم .قائلكم توثب   ،األنصار معرش يا خرياا  اهلل جزاكم: فقال بكر أبو فقام

 أيب بيد ثابت بن زيد أخذ ثم .صاحلناكم ملا ذلك غري فعلتم لو ماأ :قال

 املنرب عىل بكر أبو قعد فلام   .انطلقوا ثم ،فبايعوه صاحبكم هذا :فقال ،بكر

 األنصار من ناس فقام ،عنه فسأل ،ݠ اعلي   ير فلم القوم وجوه يف نظر

 عصا تشق   نأ أردت ،وختنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عم ابن: بكر أبو فقال ،به فأتوا

 بن الزبري ير مل ثم ،فبايعه .اهلل رسول خليفة يا تثريب ال :فقال ؟املسلمني

 ،وحواريه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عمة ابن :فقال ،به واؤجا حتى عنه فسأل ،العوام

 رسول خليفة يا تثريب ال :لهقو مثل فقال ؟املسلمني عصا تشق   نأ أردت

                                                           
 .1/156تاريخ أيب الفداء  (1)
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فبايعاه .اهلل
(1)

. 

مة اعتربوه غنيو ،فرحاا  علامء أهل السنة هبذا احلديث طار بعضوقد 

 الغنائم:

 :أنه قال خزيمة بن إسحاق بن حممد عن حيث نقل البيهقي بسنده

 ،رقعة يف له فكتبته ،احلديث هذا عن فسألني ،احلجاج بن مسلم جاءن

 هو بل بدنة؟ يسوى :فقلت .بدنة يسوى حديث هذا :فقال .عليه وقرأت

!بدرة يسوى
(2)

. 

صحيح  إسناد عىل هذا احلديث: وهذا وقال احلافظ ابن كثري تعليقاا 

 سعد سعيد أيب عن قطعة، بن مالك بن املنذر نرضة أيب حديث من حمفوظ

 أيب بن عيل مبايعة وهي ،جليلة فائدة وفيه ،سنان اخلدري بن مالك بن

ا ،طالب  بن عيل فإن ،حق وهذا ،الوفاة من الثان اليوم يف أو يوم أول يف إم 

من  صالة يف ينقطع ومل األوقات، من وقت يف الصديق يفارق مل طالب أيب

 الصديق خرج ملا القصة ذي إىل معه وخرج ،سنذكره كام خلفه الصلوات

قريباا  نهسنبي   كام ةأهل الرد   قتال يريد سيفه شاهراا 
(3)

. 

 واجلواب عىل هذا احلديث من وجوه:

الشتامل  ؛االعتامد عليه والركون إليهإن ا هذا احلديث ال يمكن : َل  أوّ 

سنده عىل جمموعة من العلل القادحة بحسب الصناعة احلديثية عند أهل 

 السنة واجلامعة:

                                                           
 . 8/143السنن الكربى  (1)

 . 8/143السنن الكربى  (2)

 .5/270البداية والنهاية  (3)
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: رغم توثيق مجلة من علامء الك بن قطعةأبو نرضة املنذر بن م -1

ح والتعديل له إال  أنه قد ذكره العقييل يف الضعفاءراجل
(1)

ونص  بعضهم ، 

ئعىل أن ه خيط
(2)

تغري  يف آخر عمره أي اختلطوأن ه  ،
(3)

وقد ترك البخاري  ،

االحتجاج به
(4)

. 

ء العلامء والعب اد يف عرصه: داود بن أيب هند -2  ،اعتربوه من أجال 

ة مطاعن فيه م ذكروا عد  ث من حفظه :منها ،إال  أّن  أن ه كان هيم إذا حد 
(5)

، 

قل عن اإلمام أمحد بن أن ه كان كثري االضطراب واخلالف كام ن   :ومنها

حنبل
(6)

. 

وا عىل وثاقتهوهيب بن خالد -3 داود السجستان  أبا، إال  أن  : نص 

ومل يعارضه أحد يف  ،أي اختلط وقل  ضبطه ،ذكر أن ه تغري  يف آخر حياته

اظذلك من احلف  
(7)

. 

وا أن ه من الباهَل عفان بن مسلم -4  رواة احلديث أكرب: نص 

إال  أن  هذا مل يمنع من وجود من طعن فيه ويف  ،وأعظمهم بعد شعبة

وبطء احلفظة الفهم وذلك بوصفه بقل   ،حفظه
(8)

. 

                                                           
 .4/200الضعفاء  (1)

 .2/295الكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة  (2)

 .156مشاهري علامء األمصار:  (3)

 .4/181ميزان االعتدال  (4)

، علاما أن  ابن حب ان قد حاول الدفاع عنه بتخفيف وطأة هذه 6/278الثقات البن حبان  (5)

 الكلمة.

 .3/177هتذيب التهذيب  (6)

 .2/159، سؤاالت اآلجري 11/1150هتذيب التهذيب  (7)

 كان مسلم بن عفان نرى يقول:حرب  بن : قال: سليامن5/385الكامل يف الضعفاء  (8)
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قد حياول البعض اإلجابة عىل العلل التي أوردناها أعاله بالدفاع 

إذ أن  املشكلة احلقيقية هي اجتامع  ؛وهذا ال ينفع بيشء ،عن هؤالء الرواة

 ،مع وجود قرائن أخرى ستأيت الحقاا  ،واحدهذه العلل مع بعض يف سند 

مم ا يؤكد   ،خرى أصح  منهاألالرواية هذه ومعارضة  ،كاضطراب املتن

ة ما   .قلناهصح 

بل شديد االضطراب بحيث  ،ن  متن هذا احلديث مضطربأ: ثانيا  

 مضمونه.يشك  يف  الباحثجيعل 

رويت هذه الرواية يف بعض املصادر األخرى باختالف يف فقد 

يثبت أن ه قد كان هناك اختالف كبري بني البيت العلوي وبني خط   ،األلفاظ

 عن اجلريري، أنبأ سلمة، بن محاد البالذري بسنده: عنفقد روى  ،السقيفة

 عمر إليهام فبعث ،والزبري عيل اعتزل بكر، أبا الناس بايع ملا :قال نرضة أيب

، منزل فأتيا ،ثابت بن وزيد اخلطاب، بن  من الزبري فنظر الباب، فقرعا عيل 

 أن لنا وليس اجلنة، أهل من رجالن هذان: فقال ،عيل   إىل رجع ثم ،قتة

 يا: بكر أبو فقال بكر، أبا أتيا حتى معهام خرجا ثم .هلام افتح: قال .نقاتلهام

 ،اهلل الها األمر، هبذا أحق إن  : فتقول صهره،و اهلل رسول عم ابن أنت عيل

. أبايعك يدك ابسط اهلل، رسول خليفة يا تثريب، ال: قال .منك به أحق ألنا

 اهلل وحواريه رسول ةعم   ابن أنا :تقول: للزبري قال ثم ،فبايعه يده فبسط

 يا تثريب ال: فقال .منك به أحق ألنا ،اهلل الها باألمر، أحق   وأنا ،وفارسه
                                                           

 عليه، قدر ما واحداا  حديثاا  شعبة عن يضبط أن جهده جهد لو واهلل شعبة، عن يضبط

 أنه الفساطيطي حجاج وحدثني سليامن: الفهم؛ قال بطيء احلفظ، رديء بطيئاا  كان

 عىل نادم وهو قربه عفان دخل لقد سليامن: واهلل يل قال شعبة، أحاديث عليهم يميل كان

 شعبة. عن رواياته
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فبايعه يده فبسط ،يدك ابسط اهلل، رسول خليفة
(1)

. 

ا أثبته حديث عائشة يف البخاري من أن  علي  وهذا احلديث يثبت ما 

 ،آخر مهام   بل تثبت أمراا  ،ومل يشاركا فيها ،والزبري قد اعتزال البيعة ݠ

واألهم  ،حضاره للبيعةإل ݠعيل وهو أن  عمر بن اخلطاب ذهب لبيت 

مم ا  ،«نقاتلهامليس لنا أن »من كل  هذا هو كالم الزبري بن العوام حيث قال: 

وأن  الذين كانوا قد  ،يكشف حقيقة املوقف املتوت ر يف تلك اللحظات

نوا يف بيت فاطمة  وا لألسوأ ݝحتص  وهو هجوم السلطات  ،قد استعد 

 عىل البيت.

ك هذا احلديث يف مصادر أخرى دون هذ بل روي ه الفقرة التي متس 

ل ݠثبات بيعة أمري املؤمنني هبا القوم إل أساس  وهذا يبطل ،للخليفة األو 

  .اإلشكال

الرواية بنفس السند نفس هذه فقد أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده 

م  اهلل رسول تويف ملا قال: اخلدري سعيد أيب لكن هبذه الصورة: عن ،املتقد 

 إن   املهاجرين معرش يقول: يا من منهم فجعل ،األنصار خطباء قام ملسو هيلع هللا ىلص

 أن فنرى ،من ا رجالا  معه قرن منكم رجالا  استعمل إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 خطباء فتتابعت قال: .من ا واآلخر ،منكم أحدمها ،رجالن األمر ييل هذا

 كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   ثابت فقال: بن زيد فقام :قال ،ذلك عىل األنصار

كن ا  كام أنصاره ونحن ،املهاجرين من يكون ماماإل وإن ام ،املهاجرين من

 يا حي   من خرياا  اهلل جزاكم :فقال بكر أبو فقام .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنصار

 ملا ذلك غري فعلتم لو واهلل ثم قال: .قائلكم وثب ت ،األنصار معرش

                                                           
 .1/585أنساب األرشاف  (1)



 239..................................................................  ݝحصار بيت الزهراء 

 
 

صاحلناكم
(1)

. 

ورواها كذلك ابن سعد يف الطبقات
(2)

بنفس السند خالية عن  

 الفقرة التي تثبت حدوث البيعة املزعومة.

ونحتمل  ،هذه الفقرة أساساا ومن هنا فإن نا نشك  يف أصل ثبوت 

ا من صنع رواة احلديث الذين كان يتالعبون بمتون قوي   احتامالا  ا أّن 

 األحاديث والروايات نرصة ألهوائهم.

اج ال العجيب من:  اثالثا ذين ذكرنا لابن خزيمة ومسلم بن احلج 

ام اعترب سابقاا  بدرة أي كيس فيه  أو ،هذا احلديث يساوي بدنة أي بعري اأّن 

عرشة آالف درهم
(3)

ال يف صحيح  ورغم هذا مل نجد للحديث ذكراا ، 

ة  ،بن خزيمةامسلم وال يف صحيح  ة نسبة قص  مم ا جيعلنا نشك  يف أصل صح 

ا  يف كتابيهام، أن  كليهام قد أوردا حديث عائشة علاما  ،احلديث هلام عىل ونص 

 !!مل يبايع القوم ݠأن  أمري املؤمنني 

احلديث معار  بام ورد يف احلديث الصحيح الوارد ن  هذا أ:  ارابعا

ص  الذي ن  وهو احلديث  ،أمجع القوم عىل صحتهام اللذينيحني يف الصح

ة ستة أشهر ݠا فيه عىل أن  علي   ل ملد  حيث قالت  ،مل يبايع اخلليفة األو 

«ومل يكن يبايع تلك األشهر» :اعائشة نص  
(4)

وحماولة اجلمع الذي ذهب  ،

بايع مرتني مردودة بنص  هذه  ݠإليها البعض من أن  أمري املؤمنني 

                                                           
 .5/186مسند أمحد  (1)

 .3/212الطبقات الكربى  (2)

 1/208مقاييس اللغة  (3)

 .5/83صحيح البخاري  (4)
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 العبارة.

مضطرب  ،احلديث مطعون فيه من جهة السندهذا  والنتيجة أن  

وكل هذه األمور  ،تهامع عىل صح  جم  بأحاديث صحيحة بل معارَ  ،املتن

حادثة تارخيية  حتريف بهجتعلنا نحكم عىل هذا احلديث بأنه موضوع أريد 

 ثابتة.

عن  ݠعرا  أمري املؤمنني اسبب هي حتريف  املحاولة الثانية:

عن البيعة  ݠفإن  كل  من قرأ التاريخ علم أن  سبب امتناع األمري  ،البيعة

هو عدم رضاه بام حصل يف سقيفة بني ساعدة وما جرى بعدها من 

 .أحداث سيأيت الكالم عنها الحقاا 

عي أن  سبب االمتناع هو حزن عيل  لكن بعضهم بلغ به األمر أن يد 

 وتأث ره بموته! ݕعىل رسول اهلل  ݠ

زاناالتفتالسعد قال 
(1)

 حملفي   ،بكر أيب بيعة يف ݤ عيل ف: توق  

 للنظر غيتفر   مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بفقد واحلزن الكآبة من أصابه ملا أنه عىل

اجلامعة فيه دخل فيام دخل احلق له وظهر نظر فلام   ،واالجتهاد
(2)

. 

 واجلواب عىل هذه املحاولة:

د احتاملاذكره السعد التفتن  ما أ:  اأوَل مل يبلغ  ،زان ال يعدو كونه جمر 

عليه األدل ة والشواهد التارخيية دل ت  اا عن كونه حقيقة وواقع الظن  فضالا 

                                                           
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازان نسبة إىل تفتازان يف خراسان، ولد سنة  (1)

هـ من أئمة العربية والبيان واملنطق والكالم، له مصن فات 793هـ وتويف سنة 712

 (7/219يف شتى العلوم. )للمزيد مفيدة 

 .2/310رشح املقاصد  (2)
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 الرصحية.

ل  ݠعلي ا ا ما ذكره التفتازان صحيحاا ملا رأينلو كان : ثانيا   قد تكف 

وقد أمجع أهل السري عىل قيامه هبذا  ،وجتهيزه ودفنه ݕبتغسيل النبي 

بخالف أهل السقيفة أنفسهم الذين ظهرت منهم مواقف  ،الدور الكبري

م أوىل هبذه النسبة من أمري املؤمنني   :ݠتدل  عىل أّن 

بل  ،مل يمت ݕنجد أن  عمر بن اخلطاب قد زعم أن  النبي  فمثالا 

روى البخاري يف صحيحه  فقد ،بالقتل هذا الكالمهتدد كل  من يقول 

 بكر وأبو مات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ن  أ ملسو هيلع هللا ىلص النبي زوج عائشة عن :بسنده

 رسول مات ما واهلل :يقول عمر فقام ،بالعالية يعنى إسامعيل قال ،بالسنح

 اهلل هوليبعثن   ،ذاك الإ نفيس يف يقع كان ما واهلل :عمر وقال: قالت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وأرجلهم رجال أيدي قطعن  فلي  
(1)

. 

يف السقيفة يف تنصيب أيب بكر قام  نجد أن  الدور األساسا ورغم هذ

من دوره يف  جزءاا من رواية عمر وقد نقل البخاري  ،به عمر بن اخلطاب

 من فرقت حتى ،األصوات وارتفعت ،الل غط قال: فكثرحيث  ،السقيفة

 وبايعه ،فبايعته ،يده فبسط .بكر أبا يا يدك ابسط فقلت: ،االختالف

 قائل فقال ،عبادة بن سعد عىل ونزونا ،ه األنصاربايعت   ثم ،املهاجرون

عبادة بن سعد اهلل فقلت: قتل .عبادة بن سعد قتلتم منهم:
(2)

. 

ك يف هذه أ:  اثالثا ن  رواية عائشة يف البخاري تقطع دابر كل  مشك 

ا أثبتت أن  االمتناع عن البيعة كان بسبب اخلالف الواقع حيث  ،احلادثة أّن 

                                                           
 .4/194صحيح البخاري  (1)

 .8/27صحيح البخاري  (2)
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من حيث استبداد أيب بكر وعمر  البيت العلوي وبني أهل السقيفةبني 

 يتتوف   فلام   ،فاطمة حياةَ  وجه   الناس من لعيل وكان: قالت عائشة ،باألمر

 يكن ومل ،ومبايعته بكر أيب مصاحلة فالتمس ،الناس عىل وجوه استنكر

 كراهية .معك أحد يأتنا وال ،ائتنا أن بكر أيب إىل فأرسل ،األشهر تلك يبايع

 :بكر أبو فقال .وحدك عليهم تدخل ال ،واهلل ال فقال: عمر ،عمر ملحرض

 دفتشه   ،بكر أبو عليه فدخل .واهلل آلتينهم ؟!يب يفعلوا أنعسيتهم  وما

ا فقال: ،عيل  خرياا  عليك ننفس ومل ،اهلل وما أعطاك فضلك عرفنا قد إن 

 من لقرابتنا نرى وكن ا ،علينا باألمر استبددت ولكنّك ،إليك اهلل ساقه

نصيباا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
(1)

. 

أن  عدم البيعة ، ومل يبايع طيلة ستة أشهر ݠا فاحلديث ذكر أن  علي  

، ا مل يكن حيب حمرض عمر بن اخلطابوأن  علي  ، نفرة الناس منه اا يفبكان سب

أنه أوىل باخلالفة من كان يرى  ݠا عىل أن  علي   اا ينص  رصحيبل احلديث 

 باألمر! ستبد  اأبا بكر غريه، وأن 

أوضح من هذه الترصحيات للداللة عىل السبب الدافع فهل هناك 

 ؟أيب بكرعالن رفضه خلالفة إل ݠألمري املؤمنني 

حقيقة  أليب بكر ݠومن هنا نعلم أن  رفض بيعة أمري املؤمنني عيل 

 .تارخيية غري قابلة للتشكيك

ا الروايات التي ي    ستدل  هبا أن ه بايع فيام بعد أو حت ى يف األيام أم 

 ت عىل ذلك النصوص:كراه كام دل  بوهتا حممولة عىل اإلاألوىل فعىل تقدير ث

: عن أحدمها، وهو حديث طويل جاء فيه ݥالعيايش  ما رواه :منها

                                                           
 .5/83صحيح البخاري  (1)
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 عىل حيرق أن فأراد ،بنار عمر انطلق ثم ،بيته حوايل علفج   ،بحطب فأمر

 ذلك عيلي  رأى فلام عليهم، اهلل صلوات واحلسن واحلسني وفاطمة بيته عيل

طائع غري كارها   فبايع ،خرج
(1)

. 

 عبد يف الشايف بسنده عن أيب ݤ السي د املرتىض علم اهلدىوروى 

 قد الدخان رأى حتى ݠ عيل بايع ما واهلل :قال ݠ حممد بن جعفر اهلل

بيته عليه دخل
(2)

. 

قصة البيعة رواية طويلة تبني   ݤوقد نقل لنا سليم بن قيس اهلاليل 

د  وتكشف عن ،بالتفصيل اإلكراهية ا كانت جمر  عالمية أريد هبا إخدعة أّن 

 فقال ،عمر فقام :، ومما ورد يف تلك الرواية قولهتثبيت ملك أهل السقيفة

 وهذا جالس املنرب فوق لسكجي   ما: - املنرب فوق جالس وهو - بكر أليب

 واحلسني واحلسن - عنقه فنرضب به تأمر أو فيبايعك؟ يقوم ال حمارب

 ال: فقال ،صدره إىل ݠ فضمهام بكيا، عمر مقالة سمعا فلام   ،- قائامن

 اهلل رسول حاضنة أيمن أم وأقبلت .أبيكام عىل قتل يقدران ما فواهلل تبكيا،

 هبا فأمر .حسدكم ونفاقكم أبديتم ما أرسع ما بكر، أبا يا: فقالتݕ 

 األسلمي بريدة وقام .وللنساء لنا ما: وقال ،املسجد من خرجتفأ   ،عمر

 قريش يف نعرفك وأنت الذي ولده وأيب اهلل رسول أخي أتثب عىل: وقال

 عليه عيل وسل ام إىل انطلقاݕ:  اهلل رسول لكام قال ألستام نعرفك؟ بام

: بكر أبو فقال .نعم: قال رسوله؟ وأمر اهلل أمر أعن: فقلتام املؤمنني؟ بإمرة

 بيتي النبوة ألهل جيتمع ال: ذلك بعد قال اهلل رسول ولكن ،ذلك كان قد

                                                           
 .2/308تفسري العيايش  (1)

 .3/241الشايف يف اإلمامة  (2)
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 أنت بلدة يف سكنت ال واهلل اهلل، رسول هذا قال ما واهلل: فقال .واخلالفة

 ،فبايع طالب أيب بنا يا قم: قال ثم ،ردوط   بفرض   ،عمر به فأمر .أمري فيها

 ثالث عليهم فاحتج   .عنقك نرضب واهلل إذا: قال أفعل؟ مل فإن: فقال

 وريض ،بكر أبو عليها فرضب ه،كف   يفتح أن غري من يده مد   ثم مرات،

 ڤ ڤ ڤ ژ :- عنقه يف واحلبل - يبايع أن قبل ݠ عيل فنادى ،منه بذلك

ژڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ
(1)

. 

قد استرشف  ئمتني إىل بعض يكون القارضم  املقد  فبوكيف ما كان 

فالسلطة عزمت عىل قمع كل  من  ،األحداث التي ستحدث الحقاا 

وعيل بن أيب  ،سعد بن عبادة مثليعارضها وإن كان من كبار الصحابة 

فالنتيجة  ،من رؤوس املعارضة ارباعت  ، فإّنام ملا امتنعا عن البيعة ݠطالب 

 قبل حكومة اخلالفة.من   مستهدفني كانا امالطبيعية هو أّن  

 التهديد باإلحراق: احلصار و تثبتوايات ر -2
وهي حصار بيت  ،اآلن إىل إثبات وقوع هذه احلادثة املريرة نأيت

كتب ذكر هذه احلادثة طفحت بحيث  ،والتهديد بإحراقه ݝالزهراء 

نكاد  مما جيعلنا ،بل حت ى كتب الشعر واألدب ،التاريخ والسري والتاجم

 ة:نجزم بتواتر هذه احلادث

ا يف  دة بحيث  ،افالروايات كثرية جد   ،كتب الشيعةأم  والطرق متعد 

الرشيف  ويف هذا يقول ،يشك  حلظة يف حصول هذا األمرال جتد فيهم من 

ݞاملرتىض 
(2)

 ،كثرية طرق من روته الشيعة قد اخلرب هذاالشايف: يف كتابه  
                                                           

 .158 سليم بن قيس:كتاب  (1)

علم اهلدى عيل بن احلسني بن موسى املوسوي امللقب بالرشيف املرتىض ذي املجدين  (2)
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 يروون كانوا همولكن   ،ثي العامةحمد   لشيوخ برواية نرويه أن الطريف اموإن  

وا ،عليهم يروونه ما يف بعض ما عىل تنب هوا وربام بالسالمة، سمعوا ما  فكف 

عنه
(1)

. 

ا يف كتب  السيد كذلك كام ذكر  أهل السن ة واجلامعة فالرواية أيضاا أم 

لينا يف هذا الزمن ببعض الذين تفن نوا يف بت  اإال  أن نا  ،ݞعلم اهلدى املرتىض 

 البدهييات التارخيية.يف إنكار الواضحات والتشكيك 

ومن هنا سنسوق النصوص املوجودة يف كتب أهل السنة واجلامعة 

 :وذكر أهم  شبهات القوم حوهلا ،مع التعليق عىل أسانيدها

 الرواية األوىل:
 عبيد نا ،برش بن حممد قال: حدثنا ،ابن أيب شيبة يف مصن فهما رواه 

 بكر أليب بويع أن ه حني أسلم: أبيه عن ،أسلم بن زيد حدثنا ،عمر بن اهلل

 اهلل رسول بنت فاطمة عىل يدخالن والزبري عيل   كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد

 اخلطاب بن عمر ذلك بلغ فلام   أمرهم، يف ويرجتعون ،فيشاوروّنا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 أحد من ما واهلل! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت يا: فقال ،فاطمة عىل دخل حتى خرج

 ما اهلل وأيم ،منك أبيك بعد إلينا أحب   أحد من وما أبيك، من إلينا أحب  

 عليهم قحير   أن أمرهتم نأ عندك، النفر هؤالء اجتمع إن بامنعي ذاك

 ،جاءن قد عمر أن   تعلمون: فقالت ،جاؤوها عمر خرج فلام  : قال .البيت

                                                           
من كبار علامء  ݞهـ من تالميذ الشيخ املفيد 436هـ وتويف سنة 355ولد سنة 

، كتب يف شتى ݞاإلمامية يف القرن الرابع، انتهت له الزعامة بعد وفاة استاذه املفيد 

 لكالم، األدب...(.العلوم  والفنون )الفقه، األصول، ا

 .3/241الشايف يف اإلمامة  (1)
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 ملا ليمضني   اهلل وأيم ،البيت عليكم ليحرقن   عدتم لئن باهلل حلف وقد

 فانرصفوا .إيل ترجعوا وال ،رأيكم فروا راشدين، فانرصفوا عليه، حلف

بكر أليب بايعوا حتى إليها يرجعوا فلم ،عنها
(1)

. 

وهذا سند صحيح بحسب الصناعة احلديثية عند أهل السنة 

بل من رجال الصحيحني الذين احتج   ،وكل  رواته من الثقات ،واجلامعة

 !!جازوا القنطرة :وكام يقولون ،هبم البخاري ومسلم

النيسابوري عىل هذا السند يف مستدركه عىل  وقد عل ق احلاكم

ومل  ،الصحيحني بقوله: هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني

جاه خير 
(2)

. 

ح اخلطيب التربيزي وصح 
(3)

 صحيح شاهد هذا احلديث بقوله: وله 

 يف يأيت ،والطربي جرير وابن شيبة أيب ابن عند أسلم بن زيد حديث من

تعاىل اهلل شاء إن أسلم بن زيد ترمجة
(4)

. 

ح هذا احلديث الشاه ويل اهلل الدهلوي وصح 
(5)

بقوله: عن أسلم  

                                                           
 .8/572املصنف  (1)

 .3/155املستدرك  (2)

هـ من علامء 741ويل الدين حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري التربيزي، تويف سنة  (3)

الذي أكمل به كتاب مصابيح  "مشكاة املصابيح"احلديث، من أشهر تصانيفه كتاب 

 (1/234السنة للبغوي. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .4اإلكامل  (4)

هـ وتويف سنة 1110أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي ولد سنة  (5)

ب بمحي السنة يف اهلند. 1176 هـ فقيه حنفي عرف باشتغاله بعلوم احلديث حتى لق 

 (1/149)للمزيد األعالم للزركيل 
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بسند صحيح عىل رشط الشيخني أن ه حني بويع...
 (1)

 

ق كتاب فضائل الصحابة وقد عل ق حمق 
(2)

عىل هذا احلديث بقوله:  

فقد سكت عنه أبو نعيم  ،براهيمإبن غري حممد  ،رجال اإلسناد ثقات

واخلطيب
(3)

. 

والطريف ما استفاده ابن أيب عاصم
(4)

من هذا اخلرب حيث قال: ويف  

جيتمعون  حديث عمر بن اخلطاب ما يدل  عىل أن  اإلمام إذا بلغه أن  قوماا 

م إليهم عىل أمر خي   اف أن حيدث عن اجتامعهم ما يكون فيه فساد: أن يتقد 

يرهبون به... ويوعدهم يف ذلك وعيداا 
 (5)

. 

ة أمور:إسقاط هذه الرواية بإوقد حاول بعضهم   عالهلا بعد 

: طعن بعضهم يف رواية حممد بن برش عن عبيد اهلل األول اإلشكال

وا عىل أن ه يف سامع الكوفيني ،العمري قال ابن رجب:  ،منه يشء حيث نص 

ذكر يعقوب بن شيبة أن  يف سامع أهل  ،ومنهم عبيد اهلل بن عمر العمري

                                                           
 .4/118إزالة اخلفاء  (1)

وص اهلل حممد عباس أستاذ مشارك يف جامعة أم  القرى بمكة املكرمة قسم الكتاب  (2)

 والسنة.

علاما أن  الراوي الذي استثناه ليس مذكوراا يف سند رواية ابن  ،1/334فضائل الصحابة  (3)

 أيب شيبة التي احتججنا هبا.

هـ وتويف سنة 206الضحاك بن خملد الشيبان ولد سنة أمحد بن عمرو بن أيب عاصم  (4)

هـ، عامل باحلديث زاهد رحالة من أهل البرصة. )للمزيد األعالم للزركيل 287

1/189) 

ر والتذكري والذكر:  (5) ح الرواية يف هامش  ،97املذك  ق الكتاب قد صح  علاما أن  حمق 

 .91صفحة
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الكوفة منه شيئاا 
(1)

. 

 :اإلشكالواجلواب عىل هذا 

سنده  هـ795احلنبيل املتوىف سنة  ابن رجباحلافظ مل يذكر :  اأّوَل

وبينهام أكثر من مخسة  ،هـ262الذي تويف سنة  ليعقوب بن شيبة السدويس

 قرون!

ة نسبة هذه املقولة ليعقوب بن فثبوت هذه احلادثة متوق   ف عىل صح 

ومل يذكر هلا  ،واحلال أن  هذه العل ة من العلل التي انفرد هبا ابن رجب ،شيبة

 وليس له سلف فيها. ،سنداا 

ة اإلسناد للرجايل كي يكون قوله ولذلك اشتط املحق   قون صح 

ة ف عىل ثقة يب يتوق  اوثبوت ذاك القول عن ذاك الصحقال املعلمي:  ،حج 

توثيق بعض أئمة اجلرح رجال السند إليه، والعلم بثقتهم يتوقف عىل 

والتعديل لكل منهم، واالعتداد بتوثيق املوثق يتوقف عىل العلم بثقته يف 

، وثقته يف نفسه تتوقف عىل ثم عىل صحة سند التوثيق إليه نفسه وأهليته،

قه ثقة عارف، وصحة سند التوثيق تتوقف عىل توثيق بعض أهل أن يوث  

ااملعرفة والثقة لرجاله، وهلم جر  
(2)

. 

وقال يف مورد آخر: إذا وجد يف التمجة كلمة جرح أو تعديل منسوبة 

؟هي عن ذاك اإلمام أم َلفلينظر أثابتة إىل بعض األئمة 
(3)

. 

عبيد اهلل  ن  الزم نقل ابن رجب هو التشكيك يف حفظأ: نيا  ثا

                                                           
 .419رشح علل التمذي:  (1)

 .1/4التنكيل  (2)

 .1/62التنكيل  (3)
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ة اجلرح ،العمري وروايته يف غري موطنه  وهذا اليشء معار  بتسامل أئم 

ة ضبطه  :ألن ه أورد هذا املطعن فيه حتت باب ؛والتعديل عىل عدالته وشد 

ثم رشح هذه العبارة  ،ف حديثه يف بعض األماكن دون بعض(ع  )من ض  

ث يف مكان مل يكن معه فيه كتبه فخلط ث يف مكان وحد   ،بقوله: من حد 

 ،فلم يضبط عنه ،أو من سمع يف مكان من شيخ ،آخر من كتبه فضبط

ه يف موضع آخر فضبطوسمع من
(1)

. 

ق الكتاب هذه العبارةومن هنا  وما نقله احلافظ قال: ف ،رفض حمق 

ابن رجب من قول يعقوب بن شيبة خيالف إطباق أئمة الفن عىل توثيقه 

بإطالق مما ذخرت به املراجع
(2)

. 

اج النيسابوري جيد أن ه احتج  : ثالثا   من يراجع صحيح مسلم بن احلج 

بل بخصوص روايات حممد بن  ،عن عبيد اهلل بن عمر بروايات الكوفيني

 برش عنه!

 وعبد برش بن حممد ثناحد   ،شيبة أيب بن بكر : أبويف صحيحه قالفقد 

 عمر: أن   ابن عن ،نافع عن ،عمر بن اهلل عبيد ثناحد   :قاال ،نمري بن اهلل

أحدمها هبا باء فقد أخاه ر الرجلكف   إذا :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي
(3)

. 

حممد  ثناحد   ،شيبة أيب بن بكر قال: أبو ،آخر من الصحيحويف مورد 

 عن ،حبان بن حييى بن حممد عن ،عمر بن اهلل عبيد ثناحد   ،العبدي برش بن

 ،حفصة أختي بيت عىل رقيت قال: ،عمر ابن عن ،بن حبان واسع هعم  

                                                           
 .416رشح علل التمذي:  (1)

 .608 :رشح علل التمذي (2)

 .1/56صحيح مسلم  (3)
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القبلة مستدبر الشام مستقبل ،حلاجته قاعداا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرأيت
(1)

. 

 ثناحد   :قاال ،نمري وابن أيب شيبة بن بكر أبو ثناآخر: حد  ويف مورد 

 كان ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي عمر: ابن عن ،نافع عن ،اهلل عبيد ثناحد   ،برش بن حممد

يركز
(2)

. 

 ،برش بن ثنا حممدحد   ،شيبة أيب بن بكر أبو ثناحد  ويف مورد آخر: 

 اهلل رسول قرأ ربام قال: ،عمر ابن عن ،نافع عن ،عمر بن اهلل عبيد ثناحد  

..بنا. فيسجد دةبالسج فيمر   ،القرآن ملسو هيلع هللا ىلص
 (3)

. 

وغريها من املوارد األخرى التي احتج  فيها مسلم برواية حممد بن 

 برش أو غريه من الكوفيني عن عبيد اهلل بن عمر العمري.

ك البعض يف ات   الثاين: اإلشكال وذلك ألن  أسلم  ،صال الروايةشك 

ح يف الرواية بسامعه اخلرب  ،العدوي قد جاء املدينة بعد هذه الواقعة ومل يرص 

ل من أثار هذه الشبهة حول مرويات )أسلم  ،من عمر بن اخلطاب ولعل  أو 

حيث اعتربها من  ،عن عمر بن اخلط اب( هو الدارقطني  يف التتب ع

املراسيل
(4)

. 

 واجلواب:

هو  «ن  أسلم مل يكن يف املدينة يف تلك الفتةإ» :قوهلمن  مستند أ: أوَل  

بعث أبو بكر عمر سنة »قال:  ،سحاقإما ذكروه يف ترمجته من رواية ابن 

                                                           
 .1/155صحيح مسلم  (1)

 .2/55صحيح مسلم  (2)

 .2/88صحيح مسلم  (3)

 .371اإللزام والتتبع:  (4)
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«سلم موالهأوابتاع فيها  ،فأقام للناس احلج ،حدى عرشإ
(1)

واحلال أن  ، 

وال نعلم من  ،سحاق مل يدرك احلادثةإألن  ابن  ؛مرسلة هذه الرواية أيضاا 

يف الرواية الصحيحة  فال يمكن أن تكون مطعناا  ،أنبأه هبا من الرواة

مة.  املتقد 

ة ما قاله ابن إسحاق فال داللة يف كالمه عىل أن  ولو سل منا بصح 

، بل أقىص ݕعمر اشتى أسلم من مكة، أو أن أسلم مل يدرك رسول اهلل 

عرشة، ولعله اشتاه من  ما تدل هو أن عمر اشتى أسلم يف السنة احلادية

 .   املدينة وكان حينئذ مسلاما

أبو نعيم يف كتابه قال فقد  ،بعضهم أسلم من الصحابة وهلذا عد  

 زيد بن الرمحن عن عبد ،بشري بن املنعم عبد حديث معرفة الصحابة: من

سفرتني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مع سافر أنه:  هجد   عن أبيه عن ،أسلم بن
(2)

. 

العسقالن نفس النص عن ابن مندةونقل احلافظ ابن حجر 
(3)

. 

ح كونه صحابي   يف  ݤما نقله السيد ابن طاووس  ،اولعل  ما يرج 

 فاطمة باب إىل عمر مع محل احلطب ممن قال: كنت ،كتاب الطرائف عنه

: لفاطمة عمر يبايعوا، فقال أن البيعة عن وأصحابه عيل امتنع حني

 واحلسن البيت عيل ويف: قال فيه، ومن أحرقته وإال البيت يف من أخرجي

 عيل ولدي؟ أفتحرق: فاطمة فقالت النبي، أصحاب من ومجاعة واحلسني

                                                           
 .1/233هتذيب التهذيب  (1)

 .2/134هتذيب الكامل  ( إكامل2)

 .1/216اإلصابة  (3)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 252

وليبايعن ليخرجن أو واهلل إي: فقال
(1)

. 

وقد  ،باتفاق أئمة الفن   عندهم العدوي هو من الثقاتن  أسلم أ:  اثانيا

رف بمالزمته  فمثل هذه  ،ومعرفة أحواله وأقواله لعمر بن اخلطاب،ع 

احلافظ ابن حجر يف مورد آخر يف مل عىل السامع كام ذكر ذلك الرواية حت  

ليت بنفس العل ة املزعومة مقام الدفاع عن رواية يف صحيح البخاري ابت  

مة:  يوسف بن اهلل وعبد القعنبي عن البخاري أخرج :الدارقطني قال املتقد 

 وعمر يسري كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أبيه عن أسلم بن زيد عن عن مالك وغريمها

 عن وغريه قراد وصله وقد ،مرسالا  الفتح نزول سورة يف احلديث ،معه

 كان أوله وإن فإن   ،الوصل البخاري رواية ظاهر بل( :قلت) .مالك

 ،عمر عن ألسلم احلديث بأن   حيرص   ما بعده فإن ،املرسل صورة صورته

 اهلل رسول نزرت عمر: فقال ،جيبه فلم يشء عن عمر فسأله :قوله بعد ففيه

 ثم ،بعريي فحركت عمر: قال ،جييبك ذلك ال كل مرات ثالث ملسو هيلع هللا ىلص

 هذه احلديث عىل وساق .قرآن يف   ينزل أن وخشيت ،الناس أمام متتقد  

 من هذا ؟مرسالا  يكون فكيف ،عمر عن القصة ملعظم حاكياا  الصورة

أعلم واهلل ،العجب
(2)

. 

مةوالكالم هو الكالم يف روايتنا  حيث  ،فإن  ظاهرها الوصل ،املتقد 

ث هبذه الرواية بعد أن سمعها من سي ده عمر ن  بأن  أسلم أأن ه ي طم لو حد 

 يف املدينة. مل يكن موجوداا  بأن ه جدالا  سل منا

التي فيها  رواية صحيح البخاري تضعيففيلزم فإن أبوا هذا 

                                                           
 .239الطرائف:  (1)

 .372مقدمة فتح الباري:  (2)
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 ݕألن  فيها حادثة حصلت يف زمن رسول اهلل  ؛أكثر إيغاالا  اإلشكال

وظاهر كالم أسلم أن ه كان موجودا مع عمر، يف حني أن  روايتنا ال يشتط 

 فيها حضوره بل يكفي سامعه التفاصيل من عمر.

 ،والعجيب من الكذب الرصيح الذي سلكه بعض متمشيخة العرص

نقطاع بني زيد بن أسلم وعمر ك االكذل حيث جزم بانقطاع السند بقوله:

وأحاديثه عن عمر  ،ألن زيد بن أسلم كان يرسل ؛فهذه رواية منقطعة ،ݤ

 ،(2117ح به احلافظ ابن حجر )تقريب التهذيب رقممنقطعة كام رص  

ومعجم أسامي الرواة الذين  ،37كذلك الشيخ األلبان )إزالة الدهش

(2/73 األلبان ترجم هلم
(1)

.  

هو أسلم الذي نتكل م فيه أن  الراوي عن اخلليفة الثان  ومن الواضح

 بن أسلم.ال ابنه زيد  ،العدوي

األلبان: تعر   الثالث اإلشكال
(2)

ته لاية يف سلسهلذه الرو 

لها من  ،الضعيفة ة وجوهوأع    .عد 

ثنا مكرم بن حد   (، قال:3/155ا ما روى احلاكم )وأم   )فائدة(قال: 

عيل بن  ثنا عبد املؤمنحد   ،أمحد بن يوسف اهلمدانثنا حد   ،أمحد القايض

 عن زيد بن ،عن عبيد اهلل بن عمر ،ثنا عبد السالم بن حربحد   ،الزعفران

: ݝ، فقالدخل عىل فاطمة بنت رسول اهلل ، أنه عن عمر ،عن أبيه ،أسلم

، واهلل ما كان منك ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل  أحب   واهلل ما رأيت أحداا  ،يا فاطمة

                                                           
 .861أحاديث حيتج هبا الشيعة:  (1)

م اعتربه قومه من 1999م وتويف سنة 1914حممد نارص الدين األلبان ولد سنة  (2)

دين يف علم احلديث والرجال، وعرف بتحقيقاته عىل الكتب احلديثية.  املجد 
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صحيح اإلسناد عىل  وقال: .منك إيل   أحب   ملسو هيلع هللا ىلصبعد أبيك أحد من الناس 

فأقول: أما أنه عىل  .عجيب: غريب قلت :و قال الذهبي ،رشط الشيخني

حرب مل  دون عبد السالم بن ن  مَ  ألن   ؛فيه رشط الشيخني فوهم ال شك  

ا أنه صحيح، أم  و ،السالم بن حرب ليس من شيوخهام ، وعبدخيرجا هلم

فاألول وإن  ،د بني عبد السالم وعبد املؤمنالعلة عندي تتد  ، ونظرففيه 

 وقال احلافظ : قه األكثرون،د اختلفوا فيه، ووث  فق الشيخني كان من رجال

، رصحياا  قه توثيقاا ا عبد املؤمن فلم أر من وث  وأم   ،«ثقة حافظ، له مناكري»

سألت » قال: اما اإلمام مسل ( أن  3/1/66حاتم ) وغاية ما ذكر فيه ابن أيب

عبد  ال: لوفأثنى عليه، وقال ،املؤمن بن عيل الرازيأبا كريب عن عبد 

 ،«نهدي من عبد السالم بن حرب؟ان الاملؤمن من أين كان يسمع أبو غس  

واهلل أعلم
(1)

. 

تني ذكرمها األلبان يف كالمه لتني الإذ أن  العل   ،اواضح جد  واجلواب 

وال  ،فال عبد السالم بن حرب موجود ،املذكورال وجود هلام يف حديثنا 

الم بل مفهوم ك ،عبد املؤمن الزعفران مذكور يف سند رواية ابن أيب شيبة

ة  ا،وعليه فيكون كالمنا تام   هاتني،غري  األلبان أن ه ال يوجد عل ة وهو صح 

ه من كل    عل ة. سند هذا احلديث وخلو 

ا  ؛أهل السن ة واجلامعة ءقد أزعجت علامأن  هذه الرواية  علاما  ألّن 

فعمدوا إىل التالعب هبذه  ،نكارهاإتكشف احلقيقة التي طاملا حاولوا 

ة منهم لطمس هذه احلادثة وتغييبها الرواية سعياا  ، وقد سلكوا يف ذلك عد 

 مسالك:

                                                           
 .3/123سلسلة األحاديث الضعيفة  (1)
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ف موضع الشاهد حتريفاا  ،منهم من نقل الروايةفإن   ،شنيعاا  وحر 

 مالذي حصل: التحريفئ بعد هذا القار يفهمبحيث ال 

نقل الرواية نجد أن ه حيث  ،االستيعابكتابه ابن عبد الرب يف  :منهم

 حني كانا والزبري اعلي   أن   :أبيه عن أسلم، بن زيد قال: عنف ،بنفس السند

 فبلغ أمرهم، يف ويتاجعان فيشاوراّنا ،فاطمة عىل يدخالن بكر أليب بويع

 اخللق من كان ما اهلل، رسول بنت يا: فقال عمر، عليها فدخل عمر، ذلك

 أن   بلغني ولقد منك، بعده إلينا أحب   أحد وما أبيك، من إلينا أحب   أحد

 خرج ثم .وألفعلنّ  ألفعلنّ  بلغني ولئن عليك، يدخلون النفر هؤالء

 وأيم ،ليفعلنّ  عدتم لئن وحلف ،جاءن قد عمر إن: هلم فقالت ها،ووجاؤ

 يرجعوا فلم ،فانرصفوا .إيل   ترجعوا وال أمركم، يف فانظروا هبا، ليفني   اهلل

بكر أليب بايعوا حتى
(1)

. 

هتديد عمر الرصيح بحرق بيت الزهراء عبارات حذف فالرجل 

 !«فعلن  ألألفعلن  و» :واستبدهلا بقوله ،ݝ

الوايف "وقد تبعه يف صنيعه املشؤوم كل  من الصفدي يف كتابه 

"بالوفيات
(2)

"األربّناية "والنويري يف كتابه  
(3)

. 

حيث نقلها  ،فضائل الصحابة هكتاب : أمحد بن حنبل يفومنهم

،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا بويع أليب بكر بعد النبي  ،عن زيد بن أسلم، عن أبيهكالتايل: 

 ،كان عيل والزبري بن العوام يدخالن عىل فاطمة فيشاوراّنا، فبلغ عمر

                                                           
 .3/985االستيعاب  (1)

 .17/167الوايف بالوفيات  (2)

 .19/40ّناية األرب  (3)
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إلينا  فقال: يا بنت رسول اهلل، ما أحد من اخللق أحب   ،فدخل عىل فاطمة

دخل ، فمهاوكلّ  .إلينا منك بعد أبيك أحب  من أبيك، وما أحد من اخللق 

فام رجعا إليها حتى  .ت: انرصفا راشدينفقال ،عيل والزبري عىل فاطمة

بايعا
(1)

. 

، وهو األمينة موضع الشاهد يف الروايةغري حذفت األيادي وهنا 

هذا دون ذكر تفاصيل  «وكل مها» :مكاّنا كلمةوجعلوا  ،باحلرق التهديد

 الكالم.

 اشتملت عىلة التي روبت كل  الفق ،ومنهم من نقل الرواية كام هي

 ووعيداا  فبعد أن كان هتديداا  ،بحيث تغري  معنى احلديث متاماا  ،التهديد

ار وابنته فاطمة  ݕلنبي لمن اخلليفة الثان بحب ه  عالناا إأصبح  ،بحرق الد 

 .ݝ

 عن ،أسلم بن زيد قال: عن ،يف مستدركهالنيسابوري احلاكم : منهم

 فاطمة يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول بنت فاطمة عىل دخل عمر أن ه عن ،أبيه

 من أحد كان ما واهلل ،منك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل أحب   أحداا  رأيت ما واهلل

منك إيل   أحب   ملسو هيلع هللا ىلص أبيك بعد الناس
(2)

... 

 عن ،أسلم بن زيد : عن، قالاخلطيب البغدادي يف تارخيه :ومنهم

 كان ما ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بنت يا: لفاطمة اخلطاب بن عمر قال: قال ،أبيه

إلينا  أحب   أبيك بعد أحد وما ،أبيك من إلينا أحب   الناس من أحد

                                                           
 .1/364فضائل الصحابة  (1)

 .3/155املستدرك  (2)



 257..................................................................  ݝحصار بيت الزهراء 

 
 

منك
(1)

... 

ثم   ،)عيل حممد الصاليب( الذي ارتكب هذا اجلرم الكاتب :ومنهم

م به الشيعة  يف نفس الوقت: مبكياا  مضحكاا فكان صنيعه  ،اهت 

ذكر احلديث يف كتابه )سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب( فقد 

ة سنده ݠ بعد اعتافه بصح 
(2)

متلكنه ذكره  ، أي  ،بالصورة التي تقد 

ثم شن  محلة عىل الرافضة  ،والذي فيه التهديد باإلحراق ،ببت آخر احلديث

قال: ملا بويع أليب بكر بعد النبي عن أسلم العدوي عىل حد  تعبريه بقوله: 

كان عيل والزبري بن العوام يدخالن عىل فاطمة فيشاوراّنا، فبلغ عمر،  ملسو هيلع هللا ىلص

إلينا  ما أحد من اخللق أحب   ،فدخل عىل فاطمة فقال: يا بنت رسول اهلل

مها، فدخل إلينا منك، وكل   د أبيك أحب  وما أحد من اخللق بع ،من أبيك

فام رجعا إليها حتى بايعا،  .فقالت: انرصفا راشدين ،عيل الزبري عىل فاطمة

ة سنده ينسجم مع روح ذلك والذي مع صح   ،وهذا هو الثابت الصحيح

وقد زاد الروافض يف هذه الرواية واختلقوا إفكاا  ،اجليل وتزكية اهلل له

ن عمر قال: إذا اجتمع عندك هؤَلء النفر ]أوشك[ إ :وقالوا ،وهبتاناا وزوراا 

عصا املسلمني بتأخرهم عن  ألّنم أرادوا شق   ؛أن أحرق عليهم هذا البيت

 ثم خرج عنها، فلم يلبث أن عادوا إليها، فقالت هلم: تعلمون أن   .البيعة

ه عليكم، عمر جاءن وحلف باهلل لئن أنتم عدتم إىل هذا البيت ليحرقن  

 .فال ترجعوا إيل   ،فيام حلف عليه، فانرصفوا عني م اهلل إنه ليصدقن  وأي

ففعلوا ذلك، ومل يرجعوا إليها إال بعدما بايعوا. وهذه القصة مل تثبت عن 

                                                           
 .5/168تاريخ بغداد  (1)

ة سنده،  148نص  يف حاشية الكتاب  (2)  قال: إسناده صحيح.حيث عىل صح 
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من أكاذيب الرافضة بإحراق بيت فاطمة  ، ودعوى أن عمر هم  ݤعمر 

رسول اهلل أعداء صحابة
(1)

. 

وهي من أكاذيب  ،غري ثابتة إذن هذا الرجل يعترب أن  هذه الزيادة

ه كام مر، مصن ف خرجه ابن أيب شيبة يفهذا احلديث أن واحلال الرافضة! 

التي يزعم هذا الكاتب أّنا من أكاذيب  هذه الفقرةوهو مشتمل عىل 

عهم يف  الرافضة وهبتاّنم وإفكهم! وعذر أمثال هؤالء الكتاب هو تّس 

ام الشيعة بدون حق   ن يف كتبهم املعتربة  اهت  بسبب جهلهم بام هو مدو 

 املشهورة.

م عىل املحاوالت العزيز الذي اط   ئأترك احلكم للقاروأنا  لع مم ا تقد 

وهو حصار  ،هلذا اخلطب اجللل نكاراا إ ،املختلفة لتحريف احلديث وطمسه

 .ݝبيت الزهراء 

 الرواية الثانية:
 :قال ،محيد ابن ثناقال: حد   ،حممد بن جرير الطربي يف تارخيهما رواه 

 اخلطاب بن عمر أتى :قال ،كليب بن زياد عن ،مغرية عن جرير ثناحد  

 قنألحر   واهلل :فقال ،املهاجرين من ورجال والزبري طلحة وفيه ،عيل منزل

 ،فعثر ،بالسيف مصلتاا  الزبري عليه فخرج .البيعة إىل أو لتخرجن   عليكم

فأخذوه عليه فوثبوا ،يده السيف من فسقط
(2)

. 

 ݝالرواية رصحية الداللة يف أن  القوم حارصوا بيت الزهراء وهذه 

دوا باحراقه  وخروج  ،ومن معه للبيعة ݠمل خيرج أمري املؤمنني  إذاوهد 

                                                           
 .148موسوعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  (1)

 .2/443تاريخ األمم وامللوك  (2)
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د ا جتاوزالزبري بالسيف دليل عىل أن  األمر قد  لتهديد إىل املواجهة جمر 

 .املهامجني املبارشة مع

 الرواية الثالثة:
 عن حمارب، بن مسلمة عن : املدائني،، قالالبالذري يف أنسابهرواية 

 فلم البيعة، يريد عيل   إىل أرسل بكر أبا أن   :عون ابن نوع التيمي، سليامن

ته ،فتيلة ومعه عمر فجاء ،يبايع  يا: فاطمة فقالت الباب، عىل فاطمة فتلق 

قاا  أتراك اخلطاب، ابن  به جاء فيام أقوى وذلك نعم،: قال بايب؟ عيل   حمر 

أبوك
(1)

. 

ة الرواية نقلت تفاصيلوهذه  م  من حصار  ،مهم  فإضافة إىل ما تقد 

ية عمر بن اخلطاب يف هتديده ،البيت والتهديد باإلحراق  ،نستفيد منها جد 

ت الرواية أن ه كان حامالا  من هذا  واألهم   ،شعلة نار(وهي فتيلة ) حيث نص 

ته عند الباب ݝأن  الزهراء  كان عازماا عىل إحراق الدار بمن  ، لكنهتلق 

 .فيها

 الرواية الرابعة:
قال: حيث  ،الدينوري يف كتابه اإلمامة والسياسةما نقله ابن قتيبة 

 تيم بن عمرو بن عون أيب عن العريان، ثناحد  : قال مريم، أيب ابن عن

 ثناحد  : قال ،الرمحن عبد بن عفري عن كثري، بن سعيد ثناوحد   األنصاري،

 فيها جرى وما السقيفة، وشأن بكر، أليب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استخالف بقصة

 يف بعض عىل يزيد وبعضهم ،واألنصار املهاجرين بني والتنازع القول، من

 دبكر تفق   أبا وإن   :...حديثهم معنى عىل فتهوأل   ذلك فجمعت الكالم،
                                                           

 .1/586أنساب األرشاف  (1)
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 فجاء عمر، إليهم وجهه، فبعث اهلل كرم عيل عند بيعته عن فواختل   قوماا 

والذي : وقال ،باحلطب فدعا ،جواخير أن فأبوا عيل، دار يف وهم فناداهم

 ،حفص أبا يا :له فقيل .فيها من عىل ألحرقنّها أو لتخرجنَّ  ،بيده عمر نفس

: قال أنه زعم فإنه ،اعلي   إال   فبايعوا فخرجوا .وإن :فاطمة؟ فقال فيها إن

 فوقفت .القرآن أمجع حتى عىل عاتقي ثويب أضع وال أخرج ال أن حلفت

 منكم، حمرض أسوأ بقوم حرضوا يل عهد ال: فقالت باهبا، عىل ݝ فاطمة

 مل بينكم، وقطعتم أمركم أيدينا، بني جنازة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تركتم

هذا  تأخذ أال: له فقال بكر، أبا عمر فأتى !!احق   لنا واترد   ومل تستأمرونا،

 يل فادع ،اذهب: له موىل وهو ذلقنف بكر أبو فقال بالبيعة؟ عنك املتخل ف

 خليفة يدعوك :فقال حاجتك؟ ما: له فقال ،إىل عيل فذهب :قال .اعلي  

 فأبلغ فرجع .اهلل عىل رسول كذبتم ما لّسيع: عيل فقال .اهلل رسول

هذا  متهل ال: الثانية عمر فقال ،طويالا  بكر أبو فبكى: قال الرسالة،

 رسول خليفة: له فقل ،إليه د  ع  : ذلقنف بكر أبو فقال بالبيعة، عنك فاملتخل  

 :فقال ،صوته عيل فرفع به، مرأ   ما فأدى قنفد، فجاءه .لتبايع اهلل يدعوك

 أبو فبكى الرسالة، فأبلغ قنفذ، فرجع .له ليس عى مااد   لقد !اهلل سبحان

طويالا  بكر
(1)

... 

وقد نقلت لنا  ،من أطول الروايات وأكثرها تفصيالا وهذه الرواية 

 من البيان والتفصيل. الصورة كاملة بام ال حيتاج مزيداا 

خني فإن  هناك مجلة من املؤر   ،املذكورة سابقاا باإلضافة إىل الروايات 

 ،توارخيهم، مما يدل عىل ميلهم لوقوع أمثال هذه احلوادثيف  ذكروهاقد 

                                                           
 .1/20اإلمامة والسياسة  (1)
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: هيف تارخي قالالذي أبا الفداء عىل سبيل املثال ال احلرص النص  منهم نذكر 

 بيت من ليخرجهم معه نوم عيل ىلإ اخلطاب بن عمر بعث بكر أبا إن ثم

 أن عىل نار من بيشء عمر فأقبل .فقاتلهم عليك أبوا نإ: وقال ،ݣ فاطمة

 أجئت ؟اخلطاب ابن يا أين ىلإ: وقالت ،ݣ فاطمة فلقيته ،الدار يرضم

 حتى عيل فخرج .األمة فيه دخل فيام تدخلوا أو ،نعم: قال دارنا؟ لتحرق

 ابن ىلإ وأسنده ،واصل بن الدين مجال القايض نقله كذا .فبايعه بكر أبا أتى

املغريب هرب   عبد
(1)

. 

ة هذا النص تكمن يف األمر الرصيح الصادر من اخلليفة األول وأمهي  

وهذا ما  ،بمقاتلتهم يف حال رفضهم البيعةبل  ،ليس فقط بحرق الدار

 .هؤالء الصحابةع حصول أي يشء من جيعلنا نتوق  

    اخلالصة:
وروايات أخرى بمثابة  ،من جهة السندصحيحة عندنا روايات  أن

إضافة إىل ما  ،وقوع هذا األمرأثبتوا خني وعندنا بعض املؤر   ،الشواهد هلا

مناه من بيان الوضع العام الذي كان بعد وفاة النبي  فإن كل ذلك  ،ݕقد 

ن بحصول هذا املقدار جيعلنا  ݝبيت فاطمة بحرق  التهديدوهو  ،نتيق 

 .واملبارشة يف اإلحراق

 

 

                                                           
 .1/156املخترص يف أخبار البرش  (1)





 ݝاهلجوم على بيت الزهراء 
 

بيت فاطمة  التهديد بحرقالسابق من إثبات وقوع انتهينا يف الفصل 

يف حال عدم خروج  بل واملبارشة يف إحراق البيت عىل من فيه ݝالزهراء 

ن هبذا البيت للبيعة.  من حتص 

ذوا  القوم أنبقي الكالم يف  أم أن   ،وعيدهم واقتحموا الدارهل نف 

د هتديد كاناألمر  ل ببيانه يف هذا ال أكثر جمر   .الفصل؟ هذا ما سنتكف 

 للبيعة: ݠ علي هل خرج اإلمام  -1
يف مقام  ذكرناهاالروايات التي  بعضالعزيز أن   ئيالحظ القارقد 

رضخ  ݠ اقد ذكرت أن  اإلمام علي   ݝبيت الزهراء بحرق تهديد البيان 

 .أيب بكرلبيعة  وخرج طوعاا  ،لتهديد القوم

تي الاملعتربة ألن  الروايات  ؛وال يمكن قبوله البت ة ،غري صحيح وهذا

رواية  فمثالا  ،ݠبيعة أمري املؤمنني يف ليست رصحية  احلادثة هذهذكرت 

 أليب حتى بايعوا إليها يرجعوا فلم ،عنها فانرصفوا»ابن أيب شيبة ورد فيها: 

«بكر
(1)

هي  ݠولعل  الروايات األخرى التي ذكرت بيعة اإلمام عيل  ،

واحلال أن  مقتىض اجلمع بني هذه الروايات  ،توهم من الرواة العموم

يف  ݠ مل يبايع هو عدم دخوله ݠت أن ه واألخرى الصحيحة التي نص  

 اجلمع املزبور.

                                                           
 .8/572املصنف  (1)
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م البحث يف إثبات أن  قد و  ،إال مكرهاا  مل يبايع ݠاإلمام عيل تقد 

م إلجباره عىل البيعة.لقمع  حيث إنه تعر    السلطات كام تقد 

 :ݝاقتحام بيت الزهراء  مصادر  -2
ة روايات صحيحة أثبتت هذه احلقيقةوردت  وهي هتك القوم  ،عد 

جبار إبغر   ،بال استئذان فيهودخوهلم  ،ݝحلرمة بيت فاطمة 

 :أيب بكرنني بالبيت عىل بيعة املتحص  

 الرواية األوىل:
ثنا حممد بن حد  قال:  ،ما رواه عبد اهلل بن أمحد يف كتاب السنة

عن  ،نا حممد بن فليح بن سليامن ،حممد املخزومي املسيبيإسحاق بن 

وغضب رجال من املهاجرين يف بيعة  :عن ابن شهاب قال ،موسى بن عقبة

فدخال بيت فاطمة  ،عيل بن أيب طالب والزبري بن العواممنهم  ،أيب بكر

 ،فجاءمها عمر يف عصابة من املسلمني ،معهام السالحو ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل 

 :ويقال ،شهلومها من بني عبد األ ،وسلمة بن سالمة بن وقشسيد أفيهم 

فأخذ  ،فيهم ثابت بن قيس بن الشامس أخو بني احلارث بن اخلزرج

 :قال موسى بن عقبة ،فرضب به احلجر حتى كّسه ،أحدهم سيف الزبري

ثني إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد حد   :قال سعد بن إبراهيم

واهلل  ،وأن حممد بن مسلمة كّس سيف الزبري ،ئذالرمحن كان مع عمر يوم

علمأ
(1)

. 

                                                           
ته 397السنة:  (1) حييى ، الرواية منقولة عن كتاب املغازي ملوسى بن عقبة الذي شهد بصح 

مها ترمجة موسى بن عقبةكام ذكر الذهبي يف السري يف ومالك بن معني   .6/117 وأقر 
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الذين ال خالف وكل  رجاله من الثقات  ،صحيح السندوهذا اخلرب 

قو كتاب السن ة لعبد اهلل بن ومن هنا ف ،عند القوم فيهم ن اخلرب حمق  قد حس 

القحطانالدكتور حممد سعيد سامل  :أمحد
(1)

واألستاذ نبيل صالح ، 

سليم
(2)

د  ، : صاحب السرية اخلرب بقوله الصاحلي الشاميومن القدماء جو 

سناد جيدوروى ابن عقبة بإ
(3)

. 

د حمارصة بيت  وهذا األثر يدل  رصحياا  عىل أن  القوم مل يكتفوا بمجر 

ر األمر إىل اقتحام البيت ،وهتديدها بحرقه ݝالزهراء  بل ثب ت  ،بل تطو 

ثبات وقوع اشتباك إهذا هو  واألهم من ،احلديث بعض أسامء املهامجني

 عند هذا االقتحام.

 عجيب ما قيل يف هذا اخلرب يف حماولة رصفه عن ظاهره ختفيفاا ومن 

 أن  التعبري بكّس سيف الزبري ليس عىل حقيقته! ،وطأة احلدثل

 نار تسكني عىل تهصح   تقدير عىل حممول ربي: هذااملحب الط قال

الزبري إهانة قصد عىل ال ،سيفها وإغامد الفتنة
(4)

. 

سواء كان غرضهم تسكني نار الفتنة أو إهانة الزبري فإن  األمر الذي و

 ،بأسلحتهم ݝلبيت فاطمة  القومبد  من التكيز عليه هو اقتحام  ال

أن  الزبري كان ينتظر وقوع هذا اليشء  علاما  ،وحصول اشتباك داخل البيت

 ملسو هيلع هللا ىلصفدخال بيت فاطمة بنت رسول اهلل »بقرينة قول الراوي:  ،من البداية

                                                           
 .2/554السنة  (1)

 .397السنة:  (2)

 .12/317سبل اهلدى والرشاد  (3)

 .241الريا  النرضة  (4)
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مناه من أن  ني ة القوم كان مبي تة من  ،«ومعهام السالح وهذا يثبت ما قد 

 البداية لقمع كل  معارضة موجودة.

 الرواية الثانية:
 بن روح الزنباع أبو ثناحد  : ، قالمعجمه الكبريما رواه الطربان يف 

البجيل داود بن علوان حدثني ،عفري بن سعيد ثنا ،املرصي الفرج
(1)

 عن، 

 بن صالح عن ،عوف بن الرمحن عبدبن  محيد بن الرمحن عبد بن محيد

 أيب عىل دخلت قال: ،أبيه عن بن عوف الرمحن عبد بن محيد عن ،كيسان

 كيف وسألته ،عليه فسل مت ،فيه تويف   مرضه الذي يف بكر أعوده

 إن   أما فقال: .بارئاا  اهلل بحمد أصبحَت  فقلت: ،فاستوى جالساا  أصبحت؟

 من عهداا  لكم جعلت ،وجعي مع شغالا  يل وجعلتم ،وجع ترى ما عىل

 أن رجاء أنفه لذلك ورم فكلكم ،نفيس يف لكم خريكم واختت ،بعدي

 ،جائية وهي ،تقبل وملا قد أقبلت ورأيت الدنيا ،له األمر يكون

 ضجائع وتأملون ،الديباج احلرير ونضائد بسور بيوتكم وستنجدون

 ميقد   نأل وواهلل ،السعدان عىل حسك أحدكم كأن ،األذري الصوف

 ثم .الدنيا غمرة يف يسيح أن من خري له حد   غري يف عنقه رضبفي   أحدكم

 ،أفعلهن مل أن   وددت ،فعلتهن ثالث يشء إال  عىل عىل آيس ال إن   أما قال:

 اهلل رسول سألت أن   وددت وثالث ، فعلتهنأن   وددت ،أفعلهن مل وثالث

 أكن مل أيّن  فوددت أفعلهن مل أيّن  وددت الثالث الاليت امّ فأ ،عنهن ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

إسقاط الرواية بتضعيف علوان بن داود البجيل، واحلال أن ه مل يثبت يف حاول بعضهم  (1)

ه أي جرح، فكل  ما قيل فيه من جرح مل يثبت عن أئمة اجل رح وغري رصيح يف حق 

ه منكر من طعن فيه بأن   وكل   .526اجلرح، علاما أن  ابن حب ان قد ذكره يف كتابه الثقات: 

 .ام طعن فيه بسبب هذا احلديث فقطاحلديث إن  
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 سقيفة يوم أن ووددت ،احلرب عيل أغلق وأن ،وتركته فاطمة بيت كشفت  

 ،عمر أو عبيدة أيب :الرجلني أحد عنق يف قذفت األمر كنت ساعدة بني

...وزيراا  وكنت ،املؤمنني أمري فكان
(1)

. 

ن وقد  هذا اخلرب ضياء الدين املقديس يف كتابه األحاديث حس 

إال  أن ه ليس فيه يشء من  ،بقوله: وهذا حديث حسن عن أيب بكر ،املختارة

ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 
(2)

. 

ة يف الروايات التي أن  مصن ف هذا الكتاب قد التزم الصح   علاما 

جها يف كتابه  عىل ذلك: بعض علامء أهل السنةووافقه  ،خر 

ومنهم احلافظ ضياء الدين حممد بن قال السيوطي يف التدريب: 

وذكر فيه  ،التزم فيه الصحة ،سامه املختارة مجع كتاباا  ،الواحد املقديس

سبق إىل تصحيحهاأحاديث مل ي  
(3)

.  

 ،املختارة وكتاب ه،يتم   ومل ،األحكام كتاب ذلك وقال ابن كثري: من

 وله لو كمل، احلاكم مستدرك من أجود وهي حديثية، حسنة علوم وفيه

 واطالعه حفظه عىل ةالدال   احلسنة الكتب من ذلك وغري األعامل فضائل

وإسناداا  متناا  احلديث من علوم عهوتضل  
(4)

. 

 ،كامل يف أسامء الرجالحه اخلطيب التربيزي يف كتابه اإلكام صح  

                                                           
 .1/63املعجم الكبري  (1)

 .1/90األحاديث املختارة  (2)

 .1/144تدريب الراوي  (3)

 .13/198البداية والنهاية  (4)
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قال: واخلرب صحيح
(1)

. 

قال بعد  ،للحديث خيثمة األطرابليس حتسنينقل املتقي اهلندي و

 سليامن بن وخيثمة ،عق األموال كتاب يف عبيد أبو»يراده للحديث: إ

 ،حسن حديث ن هإ :وقال ،(ص كر طب الصحابة فضائل األطرابليس يف

 من ءيش غري كتابه (خ) أخرج وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ءيش فيه ليس أنه إال

الصحابة كالم
(2)

. 

من اخلليفة األول بكشفه لبيت فاطمة  وهذا احلديث حيتوي اعتافاا 

ومن هنا فإن  علامء أهل السنة  ،ندمه عىل ذلكوبيان  ،واقتحامه له ،ݠ

وا بخطر هذا   :بألفاظ احلديثفتالعبوا  االعتاف،واجلامعة أحس 

وهو من  ،األموالكتابه يف هـ( 224 )املتوىف  القاسم بن سالم  :منهم

عمد فيه إىل حذف الفقرة التي فإنه  ،أقدم املصادر التي نقلت هذا احلديث

ابن  واعتاف ،ݝنت اعتاف اخلليفة األول بكشف بيت فاطمة تضم  

عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه عبد : قال ،خفائهاإب سالم

مت ، فسل   فيهالذي تويف  الرمحن، قال: دخلت عىل أيب بكر أعوده يف مرضه 

 إن هلل، وال تأس عىل الدنيا، فواهلل ، واحلمدوقلت: ما أرى بك بأساا  ،عليه

آسى عىل يشء إال عىل  ال : أما إن  فقال .مصلحاا  علمناك إال كنت صاحلاا 

 ووددت أن   ،، وثالث مل أفعلهم مل أفعلهمأن  ، وددت ثالث فعلتهم

ا التي فعلتها ، فأم  عنهم ملسو هيلع هللا ىلص، وثالث وددت أن سألت رسول اهلل فعلتهم

 -ة ذكرها فوددت أين مل أكن فعلت كذا وكذا خللّ  مل أفعلها: ووددت أن  

                                                           
 .21كامل: اإل (1)

 .5/633كنز العامل  (2)
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 يوم سقيفة بني ساعدة كنت ووددت أن   - قال أبو عبيد : َل أريد ذكرها

وكنت  ذفت األمر يف عنق أحد الرجلني: عمر أو أيب عبيدة، فكان أمرياا ق

ة أقمت بذي إىل أهل الرد   داا هت خال حيث كنت وج  ، ووددت أن  وزيراا 

أو مدد  كنت بصدد لقاءوإال   ،سلمون ظفرواامل، فإن ظفر القصة
(1)

... 

 االعتاف الرصيح الذي غري   ابن زنجويه يف كتابه األموالوكذلك  

  .«كذا وكذا» :الوارد يف الرواية بعبارة

أباه عبد الرمحن بن  عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، أن  : قال

، فيه، فرآه مفيقاا بض يق يف مرضه الذي ق  عوف، دخل عىل أيب بكر الصد  

،  تركتهنوددت أن   ، عىل ثالث فعلتهن ال آسى من الدنيا إال  فقال: أما إن  

،  تركتهنيت وددت أن   كنت فعلتهن، أما الال  وددت لو أن   ،ث تركتهنوثال

أن مل أكن حرقت  ووددت ، مل أكن فعلت كذا وكذا ليشء ذكرهفوددت أيّن 

 ،ومل أحرقه بالنار يته نجيحاا ، أو خل  الفجاءة السلمي، ليتني قتلته رسحياا 

فت األمر يف عنق أحد  يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذووددت أن  

 ،بن اخلطاب أو أيب عبيدة بن اجلراح، فكان أحدمها أمرياا  عمر :الرجلني

...وكنت أنا وزيراا 
(2)

. 

ا  فقد حذف األشياء التي ذكرها  إعجاز القرآنكتابه الباقالن يف أم 

 عوف، بن الرمحن عبد حديث يف: واكتفى هبذا املقدار اا،اخلليفة األول متام

 أراك :فيها، فقلت مات التي عل ته يف الصديق بكر أيب عىل دخلت :قال

 لقيت اومل   لشديد الوجع، ذلك إن  عىل أما: فقال اهلل، رسول خليفة يا بارئاا 

                                                           
 .144األموال:  (1)

 .347األموال:  (2)
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 خريكم أموركم يتول   إن   ،وجعي من عيل   املهاجرين أشد   معرش يا منكم

نضائد  لتتخذن   واهلل ،دونه من مراأل يكون له أن أنفه ورم كمفكل   نفيس، يف

 أحدكم يأمل كام األذريب، النوم عىل الصوف ولتأملن   احلرير، وستور الديباج

 رضبفت   أحدكم ميقد   ألن بيده نفيس السعدان، والذي حسك عىل النوم

 الطريق هادي يا ،الدنيا غمرات خيو  أن له من خري حد، غري يف رقبته

 خليفة يا عليك خفض: فقلت: قال .البجر أو الفجر واهلل هو إنام جرت،

، مصلحاا  صاحلاا  زلت ما فواهلل بك، ما إىل هييضك هذا ، فإن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

فام  وحدك، مرباأل يتختل   ولقد الدنيا، أمر من فاتك ءيش عىل ىتأس ال

خرياا  إال رأيت
(1)

. 

وتبعه عىل ذلك ابن محدون يف تذكرته
(2)

حيث حذف متام الفقرة ، 

 املزبورة.

 الرواية الثالثة:
عن أيب بكر اجلوهري يف كتابه  ،ما نقله ابن أيب احلديد املعتزيل

 بكر أبو أخربنا: قال ،شبة بن عمر زيد أبو قال: وحدثنا ،السقيفة وفدك

 ،بكر أبو سأل: قال ،الشعبي عن ،جمالد بن إسامعيل حدثنا :قال ،الباهيل

 يا قم ،عمر يا فقم: فقال ،سيفه دتقل   وقد عيل عند :فقيل الزبري؟ أين فقال

 خالد وقام ،عمر فدخل ،فانطلقا .هبام تأتيان حتى انطلقا ،الوليد بن خالد

                                                           
 .139إعجاز القرآن:  (1)

ذكروا يف ترمجة ابن محدون أن ه عوقب يف آخر عمره من ؛ 1/129التذكرة احلمدونية  (2)

قبل اخلليفة العبايس بسبب حكايات أوردها يف كتابه )التذكرة( فلعل  هذا ما حدى به 

 الخفاء مثل هذه األمور. أو بابنه
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 نبايع: السيف؟ فقال هذا ما: للزبري عمر فقال ،خارج من البيت باب عىل

 ،فأقامه ،الزبري بيد أخذ ثم ،فكّسه حجرا   به فرضب ،عمر فاخرتطه .اعلي  

 .بكر أليب فبايع قم: لعيل قال ثم .فأمسكه دونكه خالد يا: وقال ،دفعه ثم

 كام ودفعه ،فحمله يقوم، أن فأبى .قم: وقال ،بيده فأخذ ،أ واحتبسفتلك  

 ،احلجرة باب عىل فقامت هبام، نعص   ما فاطمة ورأتفأخرجه،  الزبري، دفع

 ال واهلل! اهلل رسول بيت أهل أغرتم عىل ما أرسع ما بكر، أبا يا: وقالت

 وشفع ،ذلك بكر بعد أبو إليها فمشى: قال .اهلل ألقى حتى عمر مأكل  

عنه فرضيت ،إليها وطلب لعمر،
(1)

. 

ومل  ،للروايات السابقة التي ذكرناها وهذه الرواية مطابقة متاماا 

بعض األسامء اجلديدة التي شاركت يف تضف من التفاصيل سوى ذكر 

وبني  ݝ، وتفاصيل ما دار بني السي دة فاطمة ݝاهلجوم عىل دار الزهراء

 املهامجني.

 ،هبذه احلقيقة ولثبوت هذه الروايات سل م علامء أهل السنة واجلامعة

وهلذا نجد حتى أعدى  ،ت حوهلالتظافر الروايا نظراا  ،ومل ينكرها أحد منهم

فاعتف بوقوع اهلجوم عىل  ،التمل ص من هذا األمرالشيعة مل يستطع  أعداء

شيخ ابن تيمية الذي الونقصد هبذا الكالم  ،واقتحامه ݝبيت الزهراء 

مل يقدم عىل عيل والزبري بيشء أبا بكر  أن   ونحن نعلم يقيناا قال يف منهاجه: 

  ،وآخراا  ف عن بيعته أوالا ة املتخل  بل وال عىل سعد بن عباد ،من األذى

الذي يقسمه  ه كبس البيت لينظر هل فيه يشء من مال اهللإنّ  :وغاية ما يقال

ه جيوز أن يعطيهم من فإن   ،ه لو تركه هلم جلازثم رأى أن   ،وأن يعطيه ملستحقه

                                                           
 .2/57رشح ّنج البالغة  (1)
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باتفاق  ا إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط  وأم   ،مال الفيء

أهل العلم والدين
(1)

. 

إال  أن ه حاول  ،النص ثب ت ابن تيمية قضية اقتحام الدارففي هذا 

وهو أن  الكبس مل يكن  ،الثكىليضحك  الذنب،التربير بعذر أقبح من 

وال حول  ،بل كان للبحث عن أموال املسلمني ،ملوضوع اخلالفة واإلمامة

 وال قوة إال باهلل!

   اخلالصة:
من األمور الثابتة  ݠأن  اقتحام بيت فاطمة  تبني  للقارئ العزيزقد 

ا بالروايات الرصحية واألسانيد الصحيحة التي ال يمكن التشكيك تارخيي  

وهو أن ه بعد حصار  ،منا خطوة أخرى إىل األمامنكون قد تقد   وعليه ،فيها

وبني  ݠوحصل فيه اشتباك بني أنصار اإلمام  عيل  ،أقتحم البيتالبيت 

 .أيب بكرأتباع 

                                                           
 .8/291منهاج السنة النبوية  (1)



 ݝالزهراء السيدة االعتداء على 
 

اسة يف املوضوعوصل بنا  وهي قضية  ،الكالم إىل النقطة احلس 

 ݝحيث أن  هذه اجلزئية من ظالمتها  ،ݝالزهراء السي دة  عتداء عىلاال

بني مثبت وناف  اواشتد  النزاع فيه ،قد كثر فيه الكالم واألخذ والرد  

ك  .بالتحديديف السنوات األخرية  ومشك 

 نقطة اإلنطالق: -1
 ،النقطة األوىل التي نبدأ منها هي الوضع العام يف ذلك الوقت

كانوا غري مط لعني عىل هذه  ،فأغلب الذين استبعدوا وقوع مثل هذا األمر

 .اجلزئيات التي ذكرناها سابقاا 

وهذا األخري قد  ،أيب بكرامتنع عن بيعة  ݠ ااإلمام علي   أن  : أوَل  

 عزم عىل إجبار كل  من عارضه يف سلطانه أو حيتمل فيه املعارضة الحقاا 

زعيم مع فقد ق   ن ا سابقاا وكام بي   ،همن رش  قي عىل البيعة العلنية كي يت  

فقمع البيت العلوي أمر  وعليه ،هلم األنصار سعد بن عبادة لكونه معارضاا 

 .، وغري مستبعد أصالا اوارد جد  

 ،عىل البيعة ݠاإلمام عيل  بمحاولة إرغام القوم فعالا  قيام:  اثانيا

د هتديد ،بتهديده بحرق البيت بمن فيه قام عمر ومن بل  ،ومل يكن األمر جمر 

ناا يف  ،إلحراق البيت فعالا معه بجمع احلطب  ثم إخراج من كان متحص 

 البيت، وحماولة الزبري االشتباك معهم، لكنه عثر، فأخذوا سيفه وكّسوه،

 بمقاتلة املخالفني.أمر أيب بكر الرصيح  مضافاا إىل
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، فلم خيرج من الدار لتهديدات السلطات ݠ: مل يرضخ اإلمام ثالثا  

 كام عرب  أبو بكر، أو «كشفه»: أو قل ،واقتحامهاهلجوم عىل بيته إال بعد 

هذا هو حصول مناوشات واألهم  من  ،كام عرب  ابن تيمية «كبسه»

 .ݝواشتباكات داخل بيت الزهراء 

من خالل هذه األمور الثالثة ترتفع عندنا نسبة احتاملية تعر   

وأن نا قد ذكرنا  خصوصاا  ،الطرف املهاجم للبيتللعنف من  ݝالزهراء 

ا كانت تكل مهم من وراء الباب سابقاا  هم بالتي هي أحسن ،أّن   ،وحتاول رد 

 متوق عوعليه فحت ى مع عدم وجود الرواية املثبتة هلذا اليشء فإن  وقوعه أمر 

 .آنفاا الظروف التي ذكرناها  يف ظل  

 :ݝاالعتداء على الزهراء روايات  -2
وهي جرأة  ،احلقيقة التارخيية ا تثبت هذهوردت روايات كثرية جد  

واالعتداء عليها  ،ݝدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء القوم عىل سي  

 :نذكرها تباعاا  ،بالرضب

 :ݕ رسول اهللعن  رويما  -1

خيرب فيها  ݕمصادر الشيعة مجلة من الروايات عن النبي نقلت 

 بوقوع هذه املصيبة العظيمة بعد ارحتاله إىل الرفيق األعىل:

ة رسول اهلل يف وصي   ݤما ورد يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل  -1

اهلل بن العباس بحضور جابر بن عبد اهلل نقلها عن عبد التي  األخرية ݕ

 قريشاا  إن   ،أخي يا: فقال ،ݠ عيل عىل أقبل ثم ... قال: ،األنصاري

 أعواناا  وجدت فإن ،وقهرك عىل ظلمك كلمتهم وجتتمع ،عليكم ستظاهر
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 من الشهادة إن   أما ،واحقن دمك ،يدك فكف   أعواناا  جتد مل وإن ،فجاهدهم

 من يلحقني من أول إن ك: فقال ،ابنته عىل أقبل ثم .قاتلك اهلل لعن وراءك،

 حتى ،وغيظا   ظلام   بعدي وسرتين ،اجلنة نساء أهل دةسي   وأنت بيتي، أهل

 والرايض مراآل ولعن ،اهلل قاتلك لعن ،أضالعك من ضلع كّسوي   رضيبت  

وابنيك بعلك وظامل عليك واملظاهر واملعني
(1)

. 

 عيل قال: حدثنا ،ݤللشيخ الصدوق ما ورد يف كتاب األمايل  -2

 الكويف، اهلل عبد أيب بنأحممد  حدثنا: قال ،ݥ الدقاق موسى بن أمحد بن

 النوفيل، بن يزيد احلسني عمه عن النخعي، عمران بن موسى حدثنا: قال

ابن  عن جبري، بن سعيد عن أبيه، عن محزة، أيب بن عيل بن احلسن عن

 فإّنا فاطمة، ابنتي اوأم   :قاليف حديث طويل  ݕأن رسول اهلل  عباس

 نور يوه بضعة مني، وهي واآلخرين، لنياألو   من العاملني نساء دةسي  

احلوراء  وهي جنبي، بني التي روحي وهي فؤادي، ثمرة وهي عيني،

ملالئكة  نورها زهر جالله جل   ارهب   يدي بني حمراهبا يف قامت متى اإلنسية،

: ملالئكته وجل   عز   اهلل ويقول األر ، ألهل الكواكب نور يزهر كام السامء

 ترتعد ،يدي بني قائمة إمائي، دةسي   فاطمة أمتي إىل انظروا يا مالئكتي،»

 أمنت قد أن أشهدكم عباديت، عىل بقلبها أقبلت وقد من خيفتي، فرائصها

 وقد هبا كأن بعدي، هبا صنعي   ما ذكرت رأيتها ملا وإن   ،«النار من شيعتها

 إرثها، نعتوم   ها،حق   صبتوغ   حرمتها، هكتوانت   ، بيتها الذل دخل

 جتاب، فال ،«حممداه يا»: تنادي وهي ،جنينها سقطتوأ   جنبها، ّسوك  

 انقطاع رتتذك   باكية، مكروبة حمزونة بعدي تزال فال تغاث، فال وتستغيث

                                                           
 سيأيت.تبعاا العتبار الكتاب كام : وهذه رواية معتربة 427كتاب سليم  (1)
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 ؛الليل هاجن   إذا وتستوحش أخرى، فراقي روتتذك   ، ةمر   بيتها عن الوحي

 نفسها ترى ثم بالقرآن، دتهتج   إذا إليه تستمع كانت الذي صويت لفقد

عزيزة أبيها أيام يف كانت أن بعد ذليلة
(1)

. 

براهيم بن حممد احلمويني الشافعي يف إوقد نقل هذه الرواية بتاممها 

السمطني كتابه فرائد
(2)

واملذكور من مشايخ شمس الدين الذهبي الذي  ،

 من حيث قال يف أستاذه: وسمعت ،يعترب من كبار أئمة اجلرح والتعديل

 حممد بن إبراهيم الدين صدر سالماإل فخر األكمل األوحد ثاملحد   اإلمام

طالب  علينا قدم ،الصوفية شيخ ،اجلويني اخلراسان محويه بن داملؤي   بن

 شديد الطويس، وكان داملؤي   أصحاب من رجلني عن لنا وروى ،حديث

 ناا دي   مهيباا  ،الشكل مليح ،القراءة حسن ،األجزاء وحتصيل بالرواية االعتناء

 وعرشين وسبع اثنتني سنة مات امللك، غازان أسلم يده وعىل ،صاحلاا 

تعاىل اهلل رمحه ،سنة وسبعون ثامن وله ،مائة
(3)

. 

 حممد بن : عن جعفريف تفسريه ݥما نقله فرات الكويف  -3

 يا :يف حديث قال ݕأن رسول اهلل  ݠ اهلل عبد أيب عن ،معنعناا  الفزاري

عند  اخللق هذا يف فتطاعني بأمر غداا  تأمرين أن نيحتب   أما ،حممد بنت فاطمة

 أن ترضني أما العرش؟ محلة من ابنك يكون أن ترضني أما احلساب؟

 يذود بعلك يكون أن ترضني أما الشفاعة؟ يسألونه يأتونهأبوك  يكون

 أعداءه؟ عنه ويذود ،أولياءه منه فيسقي ،عن احلو  العطش يوم اخللق
                                                           

 148وقد عل ق السيد عبد اهلل شرب عىل هذه الرواية يف كتابه جالء العيون  ،175األمايل  (1)

 ...يف األمايل بسند معترب عن ابن عباسبقوله: وروى الصدوق 

 .2/35فرائد السمطني  (2)

 .4/1506تذكرة احلفاظ  (3)
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 من منها رجخي   فتطيعه، النار يأمر: قسيم النار بعلك يكون أن ترضني أما

 أرجاء عىل املالئكة إىل تنظرين أن ترضني أما ،يشاء من ويتك ،يشاء

 حرض قد بعلك إىل وينظرون به، تأمرين وإىل ما إليك ينظرون ،السامء

 وقاتليك ولدك بقاتل صانع ترين اهلل فام ،اهلل عند خياصمهم وهو اخلالئق

تطيعه؟ أن وأمرت النار اخلالئق، عىل تهحج   أفلجت إذا بعلك وقاتل
(1)

. 

يدل  «وقاتليك ولدك بقاتل صانع ترين اهلل فام»: ݕقوله  قلت:

 بالالزم عىل االعتداء عليها؛ ألّنم ما قتلوها إال بعد أن اعتدوا عليها.

 ،اجلبعي عيل بن حممد الشيخ ما نقله املجليس يف البحار عن خط -4 

 منصور أيب الشيخ مصباح من نقالا  ،درجته رفع اهلل الشهيد خط نع نقالا 

 له أتفهي   ،ݝ فاطمة إىل يوماا  ݕالنبي  دخل أنه روي: قال ،ثراه طاب

 وفاطمة وعيل هو األكل عىل فاجتمعوا ،وسمن وقرص متر من طعاماا 

 ،سجوده وأطال ،ݕ اهلل سجد رسول أكلوا فلام ،ݜ واحلسني واحلسن

: فقال ،ݠ الكالم عيل يف أجرأهم وكان ،جلس ثم ،ضحك ثم ،بكى ثم

 أكلت إن ملاݕ:  فقال !ذلك قبل نره مل ما اليوم منك رأينا ،اهلل رسول يا

 ،شكراا  تعاىل هلل فسجدت ،واجتامعكم بسالمتكم رتورس   ،فرحت معكم

 .نعم: فقلت بأهلك؟ لفرحك شكراا  سجدت: يقول ݠ جربئيل فهبط

 .جربئيل يا أخي يا بىل: فقلت بعدك؟ عليهم جيري بام أخربك أال :فقال

 ،هاحق   ؤخذوي   ،ظلمت   أن بعد بك حلاقاا  أهلك أول ابنتك فهي أما: فقال

 منعوي   ،ظلمفي   كعم   ابن وأما ،ضلعها كّسوي   ،بعلها ظلموي   ،إرثها ومتنع

هوي   ،ظلمي   فإنه احلسن وأما قتل،وي   ،هحق   ا ،م  بالُس  قتلوي   ،منع حق   وأم 

                                                           
 .172 :الكويف فراتتفسري  (1)
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 نهبوي   ،اخليول وتطؤه ،عتته قتلوت   ،هحق   منعوي   ،ظلمي   فإن ه احلسني

الغرباء ويدفنه ،بدمه المرم   دفنوي   ،وذراريه نساؤه سبىوت   ،رحله
(1)

. 

 :ݠعن أمري املؤمنني  رويما  -2

يذكر  ݠأمري املؤمنني  عنأكثر من رواية يف كتب الشيعة  رويت

 ، منها:ݕب عىل بنت رسول اهلل ئصااملمن  جرىفيها ما 

قال: انتهيت إىل  ،يف كتابه ݤما رواه سليم بن قيس اهلاليل  -5

ليس فيها إال  هاشمي غري سلامن وأيب ذر  ،ݕحلقة يف مسجد رسول اهلل 

  ،واملقداد وحممد بن أيب بكر وعمر بن أيب سلمة وقيس بن سعد بن عبادة

كام أغرم مجيع  : ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذاا ݠفقال العباس لعيل 

ثم اغرورقت عيناه بالدموع، ثم قال:  ،إىل من حوله ݠعامله؟ فنظر عيل 

بالسوط، فامتت ويف عضدها أثره كأنه  ݝفاطمة شكر له رضبة رضهبا 

الدملج
(2)

. 

عمر بن  مل حياسبسؤال العباس عن السبب الذي ألجله  قلت:

له أشد  املحاسبة، سائر حياسب قنفذاا، يف حني أنه كان اخلطاب  لامذا فعام 

ةقنفذاا استثنى  فأجاب أمري  ؟!من املحاسبة، وجعل له معاملة خاص 

 بالسوط. ݝبأنه صنع ذلك مكافأة له لرضبه فاطمة  ݠاملؤمنني 

ثنا ،يف كتاب األمايل ݤما ذكره الشيخ الصدوق  -6  حممد قال: حد 

 بن وحممد إدريس بن حدثنا أمحد: قال ،ݤ الوليد بن أمحد بن احلسن بن

                                                           
 .98/44بحار األنوار  (1)

 والرواية معتربة العتبار الكتاب. ،224كتاب سليم:  (2)
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: قال األشعري، بن عمران حييى بن أمحد بن حممد عن مجيعا، العطار حييى

ثنا  بن سيف محزة، عن أيب بن عيل بن احلسن عن ، الرازي اهلل عبد أبو حد 

 بن عن عيل أبيه، عن الرمحن، عبد بن حممد عن عتبة، بن حممد عن عمرية،

 رسول اهلل عند واحلسني واحلسن وفاطمة أنا بني: قال ،ݠ طالب أيب

مما  أبكي: فقال اهلل؟ رسول يا يبكيك ما: فقلت فبكى، إلينا التفت إذا ،ݕ

 رضبتك من أبكي: قال اهلل؟ رسول يا ذاك وما: فقلت ،بعدي بكم صنعي  

 الذي م  والُس  الفخذ، يف احلسن وطعنة ،هاخّد  فاطمة ولطمالقرن،  عىل

 اهلل، رسول يا: فقلت ،مجيعاا  البيت أهل فبكى: قال .احلسني وقتل سقى،ي  

 أنه إيل   عهد قد وجل   عز   اهلل فإن   عيل، يا ابرش: قال! للبالء إال نارب   خلقنا ما

منافق إال يبغضك وال مؤمن، إال كحيب   ال
(1)

. 

املعروف بدعاء من الدعاء  مصباحهيف  ݞما وراه الكفعمي  -7

ر ف  وك  : وفيه ،يف صالته ݠالذي كان يقنت به أمري املؤمنني صنمي قريش 

 ،وهومخس استحل   ،حت أكلوهوس   ،ويفء اقتطعوه ،وإرث غصبوه ،نصبوه

سوه وه ،وجور بسطوه ،وباطل أس  وظل  ،وغدر أضمروه ،ونفاق أرس 

موه ،وعهد نقضوه ،وأمان خانوه ،ووعد أخلفوه ،نرشوه  ،وحالل حر 

وصك   ،وضلع دّقوه ،وجنني أسقطوه ،وبطن فتقوه ،وحرام أحل وه

قوه مز 
(2)

. 

                                                           
وقد عل ق السيد عبد اهلل شرب عىل هذه الرواية يف كتابه جالء العيون:  ،197األمايل  (1)

بقوله: وروى أيضاا يف األمايل بإسناد معترب عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن  150

 .ݠعيل بن أيب طالب 

وقد ذكر املصن ف يف أو  الكتاب أن  الروايات التي ينقلها فيه مستخرجة  ،552املصباح  (2)

مأمور  صحتها عىل معتمد كتب من مجعته قال: وقد ،ب املعتربة والصحيحةمن الكت
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أمري املؤمنني عن  اللئايل كشف كتابه العرندس يف ما رواه ابن -8

 الغدرة أيتها :يف كالم طويل خياطب أهل الشقاق والنفاق قال أنه ݠ

 أقدامكم، عىل السائمة، ّنضتم والبهيمة املذرة، القذرة والنطفة الفجرة،

رتم  مراقبة وحتبون بذلك النفاق، تبغون ساعدكم، عن للضالل وشم 

 والشقاق... اجلهل

للمسألة وا فاستعد   ،والرب نعم احلاكم ،واملوعد قريب إىل أن قال: 

رضب الزهراء ّنراا أو ت   ،ولظلمكم لنا أهل البيت احتساباا  ،جواباا 
(1)

، 

 ،وال مسعد وال منجد ،فال نصري وال جمري ،وجرباا  نا قهراا ويؤخذ منا حق  

الكفرة الفجرة قد ازدمحوا فال يرى  ،فليت ابن أيب طالب مات قبل يومه

ة  ،ذلك أمر إىل اهلل مرجعه ،سحقاا  ا وسحقاا ا تب  فتب   ،عىل ظلم الطاهرة الرب 

عىل ابن أيب طالب أن يسوّد متن فاطمة  فقد عزّ  ،ىل رسول اهلل ݕ مدفعهإو

امه ،وقد عرف مقامه  ا،رضبا وال يرص  ،فال يثور إىل عقيلته ،وشوهدت أي 

والرضا بام ريض اهلل به أفضل ،فالصرب أيمن وأمجل ،دونه حليلته
(2)

. 

 :ݝ عن فاطمة الزهراء رويما 

 ݝدة فاطمة رشاد القلوب عن السي  إيف  ݞما رواه الديلمي  -9

ح بام جرى عليها  وفيها ،عند وفاهتا ݠتها ألمري املؤمنني يف وصي   ترص 

ة عيل   ل  َص ت   ال: ݝ ومما جاء يف وصي تها قوهلا ،بالتفصيل  عهد نقضت أم 

ي، وظلمون ،ݠعيل  املؤمنني أمري يفݕ  اهلل رسول أيب وعهد اهلل  حق 

                                                           
 امللوين. وال مر   العرصين كر   يغريها ال عروهتا بوثقى بالتمسك

بت رضب زجر. ݝّنره ّنراا: أي زجره، وأغلظ له يف القول، واملراد أن الزهراء  (1)  رض 

 .1/286مصباح البالغة  (2)
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بوا فدك، أيب بملك يل كتبها التي صحيفتي وخرقوا إرثي، وأخذوا  وكذ 

 أيمن، وأم ݠ املؤمنني وأمري وميكائيل جربئيل -واهلل- وهم شهودي

 احلسن حيملني ومعي ݠ املؤمنني وأمري ،بيوهتم يف عليهم وطفت

وال  ،تظلمونا أال   ،وبرسوله باهلل رهمأذك   ،منازهلم إىل وّناراا  ليالا  واحلسني

 نرصتنا عن ويقعدون ،ليالا  فيجيبونا لنا، اهلل جعله الذي ناحق   تغصبونا

 ؛الوليد بن وخالد اخلطاب بن عمر ومعه ،قنفذاا  دارنا إىل ذونف  ن  ثم ي   ،ّناراا 

 خيرج فال اخلارسة، لبيعتهم ساعدة بني سقيفة إىل اي علي  عم   ابن ليخرجوا

 ،القرآن وبتأليف ،وبأزواجه ،ݕ اهلل رسول أوصاه به بام متشاغالا  إليهم

 فجمعوا ،وديناا  عدات عنه بقضائها اهوص   ،درهم ألف ثامنني وقضاء

 بعضادة فوقفت وحيرقونا، ليحرقوه بالنار وأتوا ،بابنا عىل اجلزل احلطب

 السوط عمر فأخذ وينرصونا، عنا وايكف   أن وبأيب باهلل وناشدهتم ،الباب

 عىل السوط لتوىاف ،عضدي به فرضب - بكر أيب موىل - قنفذ يد من

 ،حامل وأنا عيل   هفرد   ،برجله الباب وركل ،كالدملج صار حتى عضدي

 انتثر حتى بيده فرضبني وجهي، وتسفع تسعر والنار ،لوجهي فسقطت  

 فهذه ،جرم بغري قتيال   حمسنا   فأسقطت ،املخاض وجاءين أذين، من قرطي

!؟منهم أت  وترب   منهم، ورسوله اهلل أترب   وقد عيل تصيل ةأم  
(1)

. 

 :ݠعن اإلمام احلسن رويما 

حتجاج رواية صاحب كتاب اال ݞالشيخ الطربيس  روى -10

يه ما اقتفته يد  ݠاملجتبى اإلمام احلسن ذكر فيها  املغرية بن شعبة بتعد 

ا قال: ،ة نساء العاملنيعىل سي د  عدو، هلل فإنك! شعبة بن مغرية يا أنت وأم 

                                                           
 .30/349بحار األنوار  (1)
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ب هولنبي   نابذ، ولكتابه  وشهد الرجم، عليك وجب وقد الزان وأنت ،مكذ 

ر رمجك،فأ   األتقياء، الربرة العدول عليك  باألباطيل، احلق فعود   خ 

 يف واخلزي األليم، العذاب لك من اهلل أعد   ملا وذلك ،باألغاليط والصدق

 بنت فاطمة رضبت وأنت الذي أخزى، اآلخرة ولعذاب الدنيا، احلياة

 لرسول منك استذالالا  ،بطنها يف ما وألقت   ،هاأدميتَ  حتى ݕ اهلل رسول

حلرمته وانتهاكاا  ألمره، منك وخمالفة ،ݕ اهلل
(1)

. 

 :ݠعن اإلمام السجاد رويما 

أشار فيه اإلمام  ،يف دالئل اإلمامة روى الطربي الصغري خرباا  -11

، إىل االعتداء عليها الذي تسب ب عنه سقوط جنينها ݠزين العابدين 

 أخربنا :قال القايض، الطربي أمحد بن إبراهيم إسحاق ثني أبوقال: حد  

السياري،  مالك بن عيل بن احلسن بن عمر بن عيل احلسني أبو القايض

 عامرة بن حممد بن جعفر حدثنا: قال الغاليب، زكريا بن حممد أخربنا: قال

 عيل، بن حممد جعفر أيب عن اجلعفي، جابر عن أيب، حدثني: الكندي، قال

 سمعت: قال يارس، بن عامر بن حممد عن ،ݠ بن احلسني عيل أبيه عن

 أربعني بعد محلت رزقته فلام باحلسن، ومحلت ... يقول: يارس بن عامر أيب

 بضق   فلام بمحسن، ومحلت وأم كلثوم، زينب زقتور   باحلسني، يوماا 

 دارها، عليها القوم يوم دخول يف جرى ما وجرى ،ݕ اهلل رسول

                                                           
أن  الروايات التي يذكرها هي  ل كتابهيف أو  ݞ الطربيس ، ذكر 414االحتجاج:  (1)

 األخبار من نورده ما أكثر يف نأيت ل: والقا ،قام عليها اإلمجاع ،معروفة مشهورة

رَي  يف الشتهاره أو إليه، العقول دل ت ملا موافقته أو عليه، اإلمجاع إما لوجود بإسناده،  الس 

  واملؤالف. املخالف والكتب بني
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 به أسقطت ،من الرجل حلقها وما ،ݠاملؤمنني  أمري عمها ابن وإخراج

عليها اهلل صلوات ووفاهتا مرضها أصل ذلك وكان ، امتاما ولدا  
(1)

. 

 :ݠ عن اإلمام الباقر رويما 

نت تفاصيل ما  روى -12 العيايش يف تفسريه رواية طويلة تضم 

وقد نسبها إىل  ،عند هجوم القوم عىل بيتها ݝلزهراء عىل اجرى 

ومن هنا وضعنا الرواية يف  ،ݟ)أحدمها( أي اإلمام الباقر أو الصادق 

 ݕ اهلل نبي بضق   فلام ... عن بعض أصحابنا عن أحدمها: هذا الباب:

 ومل بكر أبا فبايع عمر وعمد ،االختالف من قد قىض ملا كان الذي كان

 بايعوا قد الناس ورأى ،ݠ ذلك عيل رأى فلام بعد،ݕ  اهلل رسول يدفن

 يف جيمعه وأخذ ،اهلل كتاب إىل ففرغ ،الناس فتتني   أن خيش بكر أبا

 حتى أخرج ال: عيل فقال ،فبايع تعال أن إليه بكر أبو فأرسل ،مصحف

 فأرسل .أفرغ حتى خرجأ ال: فقال ،أخرى مرة إليه فأرسل .أمجع القرآن

 عليها ݕ اهلل رسول بنت فاطمة فقامت قنفذ، يقال له عم   ابن الثالثة إليه

 ،ݠ عيل معه وليس قنفذ فانطلق ،فرضهبا ،ݠ عَل وبني بينه تول

 انطلق ثم ،بيته حوايل فجعل ،بحطب فأمر ،الناس عيلي  جيمع أن فخيش

 صلوات واحلسني واحلسن وفاطمة بيته عيل عىل حيرق أن فأراد ،بنار عمر

طائع غري كارهاا  فبايع خرج ذلك عىل رأى فلام عليهم، اهلل
(2)

. 

                                                           
 .104دالئل اإلمامة:  (1)

اخ 2/308تفسري العيايش  (2) ؛ لقد كانت روايات تفسري العيايش مسندة لكن  أحد نس 

 الكتاب قد اخترص الكتاب وحذف أسانيده.
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 :ݠ  عن اإلمام الصادق رويما 

: بسنده عن  الزياراتما رواه ابن قولويه يف كتابه كامل  -13

ثني  بن حممد بن عيل أبيه، عن عن احلمريي، جعفر بن اهلل عبد بن حممد حد 

 بن اهلل عبد عن محاد البرصي، بن اهلل عبد عن خالد، بن حممد عن سامل،

 ملا :قال ،ݠ اهلل عبد عن أيب عثامن، بن محاد عن األصم، الرمحن عبد

 ثالث يف وتعاىل خيتربك تبارك اهلل إن  : له قيل السامء إىل ݕ بالنبي أرسي

 إال   الصرب يل عىل قوة وال ،رب يا ألمرك م  سل  أ  : قال صربك، كيف لينظر

 من بعدك من بيتك أهل يلقي فام الثالثة اوأم   ... :له قيل ؟هن فام بك،

ا القتل،  واحلرمان والتوبيخ والتعنيف الشتم تكأم   من عيل فيلقى أخوك أم 

 ومنك ،ورضيت قبلت رب يا: فقال القتل، ذلك والظلم وآخر واجلحد

 الذي غصباا  هاحق   ؤخذوي   ،رموحت   ،ظلمفت   ابنتك والصرب، وأما التوفيق

 بغري ومنزهلا حريمها وعىل عليها لدَخ وي   ،حامل وهي رضبوت  هلا،  جتعله

 من بطنها يف ما وتطرح ،مانعاا  جتد ال ثم ،وذل   هوان هايمس   ثمذن، إ

الرضب ذلك من ومتوت ،الرضب
(1)

. 

 فداك علتج  : له قلت وبنفس السند ذكر رواية أخرى فيها: -14

ج: يناديان أصواهتام سمع  أ :قال ؟تسمع فام اجلبل طويت فإذا  علينا عر 

: هلام وقل أجبهام،: يب يرصخ صارخاا  من اجلبل سمع  أَ و نتوب، فإن ا مكنكل  

: قال ؟معهم ومن فداك جعلت: له قلت: قال .تكلمون وال فيها اخسؤوا

 العباد معل   من وكل ،فعاله عنه اهلل وحكى ،عىل اهلل عتى فرعون كل

                                                           
عىل الرواية بقوله: وروى  ݞعل ق السيد عبد اهلل شرب   ،548كامل الزيارات:  (1)

 الصدوق يف األمايل بإسناد معترب عن مح اد بن عثامن...
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 اهلل يد أن   اليهود معل   الذي نحو بولس: قال هم؟ من: فقلت .الكفر

: هلم وقال اهلل، ابن املسيح أن   النصارى معل   الذي نسطور مغلولة، ونحو

 ونحو ،«األعىل ربكم أنا»: قال الذي موسى فرعون ونحو ،«هم ثالثة»

 وقاتل أمري ،«السامء يف من وقتلت   ،األر  أهل قهرت  »: قال نمرود الذي

 ماأف ،ݜواحلسني  احلسن وقاتل ،وحمسن فاطمة وقاتل ،ݠ املؤمنني

 العداوة، لنا من نصب كل ومعهم اخلالص، يف يطمعان وعمرو فام معاوية

وماله ويده بلسانه علينا وأعان
(1)

. 

يف كتاب االختصاص  ݤوقد روى نفس هذه الرواية الشيخ املفيد 

أبيه، )أي أمحد بن حممد بن عيسى عن حممد بن  عن قال: وعنه، ،بسند آخر

اهلل  عبد ثنيحد  : قال املغرية بن اهلل عبد عن معروف، بن والعباس عيسى(

... قال: ،األرجان بكر بن اهلل عبد عن األصم، الرمحن عبد بن
(2)

. 

 الفقيه الشيخ الكراجكي يف كتابه كنز الفوائد: حدثنا به وروى -15

 حممد الوليد ابن حدثنا قال ،ݤ أيب حدثني قال ،ݥ شاذان بن احلسن أبو

 زياد بن حممد حدثنا قال ،احلسني بن الصفار حممد حدثنا قال ،احلسن بن

 الصادق سمعت :قال ،ݤ يعقوب بن يونس عن عمر بن مفضل عن

 يظلم من ملعون ملعون :ݕ اهلل رسول جدي : قالݟ بن حممد جعفر

 ،البرشى فاطمة يا :قال ثم .ويقتلها ،هاحق   ويغصبها ،ابنتي بعدي فاطمة

 يا فتشفعني ،وشيعتك يكملحب   فيه تشفعني ،حممود مقام اهلل عند فلك

                                                           
 ؛ حكمها حكم الرواية السابقة541كامل الزيارات:  (1)

 .343االختصاص:  (2)
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فاطمة
(1)

. 

قال:  ،احلسن بن سليامن احليل يف خمترص البصائروروى  -16

أيب  عن احلسنيني اهلل عبد بن وعيل إسامعيل بن حممد عن محدان بن حلسنيا

املفضل  عن املفضل بن حممد عن الفرات بن عمر عن نرص بن حممد شعيب

 ݠ املهدي املنتظر املأمول هل :ݠ الصادق ديسي   سألت: قال ،عمر بن

 بوقت ظهوره تيوق   أن هلل حاش :فقال ؟الناس يعلمه موقت وقت من

 يعلمه شيعتنا...

 واحلسن وفاطمة املؤمنني أمري باب عىل النار شعالإوقال: إىل أن 

 ،بالسوط فاطمة الكربى الصديقة يد ورضب ،هبا حراقهمإل ݜ واحلسني

حمسنا   سقاطهاإو ،بطنها ورفس
(2)

. 

، وهي املجليس يف البحارة أخرى ذكرها تتم   أيضاا  ويف هذه الرواية

 هلا عمر ورضب الباب، فتح يروم اهلل لعنه يده قنفذ إدخال :ݠقوله 

 برجله، الباب وركل ،األسود كالدملج صار حتى عىل عضدها، بالسوط

 ،إياه وإسقاطها أشهر لستة باملحسن حاملة وهي بطنها أصاب حتى

                                                           
، الرواية معتربة اإلسناد، بل يف أعىل درجات الصحة، وحممد بن زياد 64كنز الفوائد:  (1)

وحممد بن احلسني هو ابن أيب اخلطاب، عمري الثقة اجلليل،  املذكور يف السند هو ابن أيب

ثنا الصفار حممد بن احلسني»من أجالء األصحاب، أما قوله:  فالعبارة فيها سقط  «حد 

؛ ألن ه ال يقدم اللقب عىل العلم، وال توجد شخصية هبذا االسم، وثالثاا واألهم «عن»

الوليد، عن الصفار، عن حممد بن احلسني، هو تكرر هذا السند يف الكتب املعتربة: )ابن 

حها السيد صادق الروحان دام ظله  قد، وعن ابن ايب عمري..( يف كتابه: التقليد صح 

 .323والعقائد: 

 .187خمترص بصائر الدرجات:  (2)
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تت  قرطاها بدا حتى خّدها وصفقه ،الوليد بن وخالد وقنفذ عمر وهجوم

 فاطمة ابنتك اهلل، وارسول واأبتاه،: وتقول بالبكاء، جتهر وهي ،مخارها

ب وت رضب، بطنها يف جنني قتلوي   ت كذَّ
(1)

. 

 ،يف دالئل اإلمامة ݞ حممد بن جرير الطربي الشيعي رواهما  -17

ثني  :قال التلعكربي، موسى بن هارون بن حممد احلسني أبو قال: حد 

 روى: قال ،ݠ سهيل بن مهام بن حممد عيل حدثني أبو: قال أيب، حدثني

 عبد عن القمي، األشعري حممد بن أمحد عن الربقي، بن حممد أمحد ابن

 أيب عن مسكان، ابن عن سنان، بن اهلل عبد عن أيب نجران، بن الرمحن

 يف ݝ فاطمة لدتو   :قال ،ݠ حممد بن اهلل جعفر عبد أيب عن بصري،

 ،ݕ النبي مولد من مخس وأربعني سنة منه، العرشين يوم اآلخرة، مجادى

 مخسة أبيها وفاة وبعد سنني، عرش وباملدينة سنني، ثامن بمكة وأقامت

 منه، خلون لثالث الثالثاء يوم اآلخرة ىمجاد يف بضتوق   ،وسبعني يوماا 

 لكزها عمر موىل قنفذا   أن وفاهتا سبب وكان ،اهلجرة عرشة من إحدى سنة

 ومل ، ا شديدا مرضا   ذلك من ومرضت ،فأسقطت حمسنا   بأمره،السيف  بنعل

عليها يدخل آذاها ممن أحداا  ع  دَ تَ 
(2)

. 

 :ݠ عن اإلمام الكاظم رويما 

عن كتاب رواية  األنوار بحاريف  ݞنقل العالمة املجليس  -18

                                                           
 .53/19بحار األنوار  (1)

ث الشيخ الرواية معتربة من ناحية السند، نص  عىل ذلك املح، 134دالئل اإلمامة:  (2) د 

 ݞعرصه املريزا جواد التربيزي ، وكذا فقيه 189يف بيت األحزان:  ݞعباس القمي 

 . 3/441يف رصاط النجاة 
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ذكر  ،ݠعن اإلمام الكاظم  ،الوصية للشيخ عيسى بن املستفاد الرضير

 وبيتها ،بايب باهبا فاطمة إن   قال: أال ،لألنصار ݕفيها وصية رسول اهلل 

 ݠ احلسن أبو فبكى: عيسى قال .اهلل حجاب هتك فقد هتكه فمن بيتي،

 ه  : وقال كالمه، بقية وقطع ،طويالا 
ت َك  اهلل، حجاب واهلل َك ت   واهلل ه 

ت َك  اهلل، حجاب عليها اهلل صلوات ه  م  أ   يا ،اهلل حجاب واهلل ه 
(1)

. 

ترصيح بوقوع الرضب  فيهاالرواية ليس ن  هذه إ :ي قال ولكن ربام

 .من املهامجني

 ،ݠوالبكاء الشديد من اإلمام  ،أن  التعبري باهلتك :واجلواب 

ه  يا » :وقوله ما إىل  يشري ݠ هبأن   يفيد االطمئنان «صلوات اهلل عليها أ م 

الذي  بام بي نته األحاديث األخرى ݝاالعتداء عىل السي دة فاطمة وقع من 

 من ضمنه الرضب.

 :ݠعن اإلمام الرضا رويما 

: بسنده  يف كتابه مهج الدعوات ݞ د ابن طاووسروى السي   -19

 جعفر أبو وقال الدعاء فضل كتاب يف اهلل عبد بن سعد إىل بإسنادنا رويناه

 بن سليامن عن صالح بن وبكري ،الرضا عن بزيع بن إسامعيل بن حممد عن

 ،الشكر سجدة يف ساجد وهو عليه دخلنا :قاال ،ݠ الرضا عن جعفر

 دعا من :فقال !السجود أطلَت  له: فقلنا ،رأسه رفع ثم ،سجوده يف فأطال

 .بدر يوم ݕ اهلل رسول مع كالرامي كان الدعاء هبذا الشكر سجدة يف

                                                           
؛ كتاب الوصية هو من األصول األربعامئة املعتربة التي ألفت 22/477بحار األنوار  (1)

غها يف  ݞيف زمن األئمة وقد استطاع العالمة املجليس  احلصول عىل بعضها وفر 

 موسوعته القيمة )بحار األنوار(
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 اللهم فتقوال: الشكر سجدة سجدمتا أنتام إذا ،اكتبا قال: فنكتبه؟ :قلنا قاال:

ا ،دينك البد   اللذين العن ام ،نعمتك وغري   وخالفا ،ݕ رسولك واهت 

 اأواستهز ،كالمك عليك اورد   ،آالءك وكفرا ،سبيلك عن اوصد   ،مل تك

 ،بآياتك وسخرا ،آياتك وجحدا ،كتابك فاوحر   ،كنبي   ابن وقتال ،برسولك

 هلام يكن مل جملس يف وجلسا ،أولياءك وقتال ،عبادتك عن واستكربا

بحق
(1)

. 

 «كابن نبي  »: ݠقوله كيف علمنا أن  املراد من  ئ:يسأل القاروقد 

؟ أو اإلمام احلسني ݠاإلمام احلسن ملاذا ال يكون السقط؟  هو املحسن

 ؟ݠ

ة: أن  واجلواب  وهي قوله ،ݠأن  املراد هو املحسن  تبني  الدعاء  تتم 

 فاطمة وابن ،عيل بن احلسني وقتلة ،املؤمنني أمري قتلة العن اللهم :ݠ

 ،هوان فوق وهواناا  ،عذاب فوق عذاباا  زدمها اللهم ،ݖ اهلل رسول بنت

فوق خزي( وخزياا  ،ذل   فوق ال  وذ  
(2)

. 

فالرواية تدل  بالداللة االلتزامية عىل كون العصابة قد اعتديا عىل 

 عند اقتحامهم لبيتها. ݝالسيدة الزهراء 

                                                           
عتبار، فالسيد ابن طاووس ، وسند الرواية يف غاية الصحة واإل257مهج الدعوات:  (1)

ه الشيخ الطويس  ݤ ، وهذا األخري له طرق صحيحة إىل ݤله طرق صحيحة إىل جد 

ين من الثقات األجالء وبقية الرواة املذكور ،ݤكتب سعد بن عبد اهلل األشعري 

 الذين ال طريق إىل الطعن يف واحد منهم بيشء. 

 .257مهج الدعوات:  (2)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 290

 :ݠاجلوادعن اإلمام  رويما 

: عناإلمامة  دالئليف  ݞابن جرير الطربي الشيعي  روى -20

: قال ،ݤ حدثنا أيب: قال موسى، بن هارون بن حممد احلسني أبو أخربن

 بن حدثنا حممد: قال الوليد، بن أمحد بن احلسن بن حممد جعفر أبو أخربن

الربقي اهلل عبد أيب بن أمحد
(1)

لعند  إن  : قال آدم، بن حدثني زكريا: قال ،

 فرضب سنني، أربع من أقل هوسن   ،ݠ جعفر بأيبيء ج إذ ݠ الرضا

 الرضا له فقال الفكر، فأطال ،السامء إىل رأسه ورفع األر ، بيده إىل

 ،ݠ فاطمة بأمي نعص   فيامݠ:  فقال فكرك؟ طال مل بنفيس أنت،ݠ: 

واهلل أما
(2)

... 

نع بأمي فيام ص  » :ݠيف هذه الرواية هو قول اإلمام  موضع الشاهد

 :، وذلك لقرائن ثالث«ݝفاطمة

ألن   ؛«ݝنع بأمي فاطمةص  » يقال ألجله:: أن  التهديد ال األوىل

 وليس هلا. ،صنني ببيتهاأصل التهديد كان للمتح  

ولذلك ورد أّنم  ،ننياقتحام البيت كان إلخراج املتحص  أن : الثانية

م ،ݠأخرجوا أمري املؤمنني  فهذه األمور  ،وكّسوا سيف الزبري كام تقد 

ا صنع بفاطمة ال يصدق عليها  أيضاا   .ݠأّن 

                                                           
ف هنا، إذ أن  الربقي الذي يروي عنه ابن الوليد  (1) هو )أمحد  ݥالظاهر أن  اإلسم مصح 

 بن حممد بن خالد( املعروف ب)أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي(

ة معتربة اإلسناد كل  رواهتا من الثقات الذين نص  عىل ؛ والرواي401دالئل اإلمامة:  (2)

وثاقتهم سوى )حممد بن هارون بن موسى( الذي مل يرد نص  رصيح يف توثيقه إال  أن  

 .ݥذلك استفيد من كونه من مشايخ النجايش 
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يف آخر الرواية تناسب  ݠاإلمام اجلواد العقوبة التي ذكرها  :ثالثا  

 كونه يقصد هذا اجلرم العظيم.

 :ݠعن اإلمام العسكري رويما 

ح اإلمام العسكري  -21 ه الزهراء  ݠرص  يف  ݝبام جرى عىل أم 

حيث نقل فيها عن حذيفة بن اليامن ما  ،رواية ابن اسحاق القمي املشهورة

 فدخل ،سلمة أ م   إىلݕ  اهلل رسول قام ثم   :ومن ضمن ما قال، جرى

يخ أمر يف غري شاك   وأنا ،عنه ورجعت  ݕ الن بي وفاة بعد سترأ   حت ى ،الش 

ر عن رتد  وا الكفر، وأعاد ين، وشم  ف للملك، الد   وأحرق القرآن، وحر 

ل الُس  املل ة، وغري   السنن، وأبدع الوحي، بيت  أمري شهادة ورد   ن ة،وبد 

ب ،ݠ املؤمنني  وأرىض املجوس ،فدكاا  غتصبوا ،ݝ فاطمة وكذ 

ة وأسخط والنصارى، واليهود  ننوغري  الُس  يرضهم، ومل املصطفى، عني قر 

م اجلور، وأظهر ،ݠ املؤمنني أمري قتل عىل ودب ر كل ها،  ،اهلل أحل   ما وحر 

م ما وأحل    دنانري، اإلبل جلود من يت خذوا أن الن اس إىل وألقى اهلل، حر 

 عىل فتىوا ،وظلاما  غصباا  ݕ الرسول منرب وصعد ،الزكّية حر وجه ولطم

ه ،وعانده ،ݠ املؤمنني أمري رأيه وسف 
(1)

. 

املجليس ذكر عبارة تدل  عىل أن  هذه الرواية كانت مسندة يف أن   علاما 

                                                           
عن هذه الرواية يف إقبال األعامل:  ݤ، وقد عرب  السيد ابن طاووس 98املحترض:  (1)

يف زاد املعاد:  ݞ وعرب  عنها العالمة املجليس. بقوله: عظيمة الشأن 113

يف كتابه أبواب  ݞباملعتربة، وتبعه عىل ذلك الشيخ خرض بن شالل العفكاوي 253

ث النوري اعتبار الشيخ املفيد للرواية يف املستدرك ونقل ا ،765اجلنان:  ملحد 

2/522. 



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 292

 الفقيه الشيخ خط من نقلته: حسن الشيخ : قالقالحيث  ،أصل الكتاب

 اهلمدان العالء بن حممد عن صل،مت   بإسناد الواسطي، مظاهر بن عيل

البغدادي جريح بن حممد بن وحييى الواسطي
(1)

. 

 بن حممد خط من قوله: نقلته ݤد ابن طاووس ثم نقل عن السي  

 روايات ةعد   الكتب من حناتصف   فيام ، ووجدناݥ طي بن حممد بن عيل

عليها فاعتمدنا ،هلا موافقة
(2)

. 

 :ݤالفارسي عن سلمان  روي ما 

نت الكتب التارخيية ما ذكره سلامن املحمدي  -22 حول  ݤدو 

عايش هذه وتكمن أمهية روايته يف كونه شاهد عيان قد  ،هذه احلادثة

إىل أن وصل إىل  ،روايته بالتفصيل ݤسليم بن قيس قد نقل ف ،احلادثة

  هذا املوضع:

 أحد يبق مل فإنه فيبايع، إليه تبعث أن يمنعك ما: بكر أليب عمر فقال

 ...األربعة هؤالء وغري بايع غريه وقد إال

 وهو قنفذاا، إليه نرسل: عمر فقال إليه؟ نرسل من: بكر أبو فقال

 .كعب بن عدي بني أحد من الطلقاء، جاف   غليظ فظ   رجل

 ،ݠ عيل عىل فاستأذن ،وانطلق ،أعواناا  معه وأرسل ،إليه فأرسله

 جالسان ومها - وعمر بكر أيب إىل قنفذ أصحاب فرجع ،هلم يأذن أن فأبى

 أذن فإن اذهبوا،: عمر فقال .لنا يؤذن مل: فقالوا -حوهلام والناس املسجد يف

                                                           
 .31/120بحار األنوار  (1)

 .31/129بحار األنوار  (2)
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ݝ:  فاطمة فقالت فاستأذنوا، فانطلقوا .إذن بغري عليه فادخلوا وإال   لكم

 قنفذ وثبت فرجعوا .«إذن بيتي بغري عيل   تدخلوا أن عليكم جأحر  »

جنا أن ،وكذا كذا قالت فاطمة إن  : فقالوا ،امللعون  بغري بيتها ندخل فتحر 

 حيملوا أن حوله أناساا  أمر ثم ؟وللنساء لنا ما: وقال ،عمر فغضب ،إذن

 منزل عيل حول فجعلوه عمر، معهم ومحل ،احلطب فحملوا ،احلطب

 واهلل»: ݟ وفاطمة اعلي   أسمع حتى عمر نادى ثم ،ݜ وابنامها وفاطمة

 بيتك عليك أرضمت   وإال   ،اهلل رسول خليفة ولتبايعن   ،عيل يا لتخرجن  

 وإال   ،الباب افتحي: فقال ولك؟ لنا ما عمر، ياݝ:  فاطمة فقالت ،«النار

 ،«بيتي؟ عيل   تدخل اهلل قيتت   أما عمر، يا»: فقالت .بيتكم عليكم أحرقنا

 ،فدخل دفعه ثم ،الباب يف فأرضمها ،بالنار عمر ينرصف؛ ودعا أن فأبى

 عمر فرفع ،«اهلل رسول يا أبتاه يا» :وصاحت ،ݝ فاطمة فاستقبلته

 ،السوط فرفع ،«أبتاه يا» :فرصخت ،جنبها به فوجأ ،غمده يف وهو السيف

بكر  أبو خلفك ما لبئس اهلل، رسول يا»: فنادت ،ذراعها به فرضب

 أنفه ووجأ ،فرصعه ،نته ثم ،بتالبيبه فأخذ ،ݠ عيل فوثب ،«وعمر

: فقال به، أوصاه وماݕ  اهلل قول رسول فذكر بقتله، وهم   ،ورقبته

م والذي»  ،سبق اهلل من لوال كتاب - صهاك بنا يا - بالنبوة حممداا  كر 

 عمر فأرسل ،«بيتي تدخل ال إنك لعلمت ݕ اهلل رسول إيل   عهده وعهد

 فرجع ،سيفه إىل ݠ عيل وثار ،الدار دخلوا حتى الناس فأقبل يستغيث،

 عرف قد ملا بسيفه، إليه ݠ عيل خيرج أن فيتخو   وهو بكر أيب إىل قنفذ

 عليه فاقتحم وإال   خرج فإن إرجع،»: لقنفذ بكر أبو فقال ،وشدته من بأسه

 فاقتحم ،امللعون قنفذ فانطلق ،«النار عليهم بيتهم رضمأف امتنع فإن بيته،
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 وهم وكاثروه إليه فسبقوه ،إىل سيفه ݠ عيل وثار إذن، بغري هو وأصحابه

 ،حبالا  عنقه يف فألقوا ،وضبطوه فكاثروه ،سيوفهم بعضهم فتناول كثريون،

 امللعون قنفذ فرضهبا البيت، باب عند ݝ فاطمة وبينه بينهم وحالت

 لعنه ،رضبته من الدملج كمثل عضدها يف وإن ماتت حني فامتت ،بالسوط

به بعث من ولعن اهلل
(1)

. 

 ݝ فاطمة رضب اهلل لعنه قنفذ كان وقد: قوله أيضاا  ويف الرواية

 حالت إن»: عمر إليه وأرسل - زوجها وبني بينه حالت حني - بالسوط

 ،بيتها باب إىل عضادة اهلل لعنه قنفذ فأجلأها - «فارضهبا فاطمة وبينه بينك

 صاحبة تزل فلم ،بطنها من جنينا   فألقت ،جنبها من ضلعها فكّس ،ودفعها

ةشهيد ذلك من عليها اهلل صىل ماتت فراش حتى
(2)

. 

 :ݤ  عن عبد اهلل بن عباس رويما 

 ،وكان شاهد عيان فيها حرضوا احلادثة أيضاا من الذين  -23

ق سليم بن قيس اهلاليل وقد وث   ،ݤعبد اهلل بن عباس اجلليل الصحايب 

 :ابن عباس يف كالم طويل له قالحيث  ،شهادته يف كتابه املعروف ݤ

 الوليد بن خالد فنادى غضبان، عمر فوثب ،بكر أبا فأخرب ،قنفذ فانطلق

 عيل باب إىل انتهى حتى أقبل ثم ،وناراا  حطباا  حيمال أن فأمرمها ،وقنفذاا 

 جسمها ونحل ،رأسها عصبت قد الباب، قاعدة خلف ݝ وفاطمة ،ݠ

 أيب بنا يا: نادى ثم الباب، حتى رضب عمر فأقبل ،ݕ اهلل رسول وفاة يف

 وما ناع  دَ تَ  ال ولك؟ لنا ما عمر، ياݝ:  فاطمة فقالت .الباب افتح طالب،

                                                           
 كتاب.العتبار إل: والرواية معتربة 151كتاب سليم:  (1)

 عتبار الكتاب.، والرواية معتربة إل153اب سليم: كت (2)
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 أما عمر، يا: تفقال .عليكم أحرقناه وإال   الباب افتحي: قال !فيه نحن

 ،ينرصف فأبى أن داري؟ عيل   وهتجم ،بيتي عيل   تدخل وجل، عز   اهلل قيتت  

 ،عمر دفعه ثم الباب، فأحرق ،الباب يف فأرضمها ،بالنار عمر دعا ثم

 وهو السيف فرفع .اهلل رسول يا أبتاه يا: وصاحت ݝ فاطمة فاستقبلته

 ،ذراعها به فرضب السوط فرفع ،فرصخت ،جنبها به غمده فوجأ يف

أبتاه يا: فصاحت
(1)

. 

ابن عباس  ا آخر عنآشوب املازندران نص  نقل ابن شهر  كام -24

خرب  يف - عباس ابن عن ، صالح أيب عن الكلبي رواية قال: ويف ،أيضاا 

 عىل فوضع به أمر ثم فجمع ، احلطب جيمع أن فالن أمر إن ه: - له طويل

 أعىل ،خالد يا:  وتقول تناشدهݝ فاطمة  فخرجت الباب ليحرقه،

هافزمخ ،وفتحت ،مأمور إن  : خالد البيت؟ فقال واحلسني حيرق احلسن
(2)

 

قنفذ
(3)

. 

  :روي عن عمر بن اخلطابما 

ةرواية  ݞالعالمة املجليس ذكر  -25  قاا موث   احتوت اعتافاا  مهم 

  .ݠبام جرى بالتفصيل يف بيت فاطمة  عمر بن اخلطابمن 

 رواية -رشفها اهلل زاد - ةمك   يف األفاضل بعض يل أجاز :ݞ قال

                                                           
 ، والرواية معتربة العتبار الكتاب.387كتاب سليم:  (1)

(2) .  زمخها: أي دفعها دفعاا شديداا

؛ الظاهر أن  ابن شهرآشوب قد نقل هذه الرواية عن )خمطوط( 239مثالب النواصب:  (3)

ا فقدت  أحد كتب الكلبي التي كانت مشهورة ومتداولة يف العصور املتقدمة إال  أّن 

 اآلن، وستأتيك ترمجته واإلشارة لبعض كتبه يف األبواب اآلتية.
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 اإلمامة، دالئل كتاب من الثان اجلزء من أخرجه وأخربن أنه اخلرب، هذا

 التلعكربي، موسى بن هارون بن حممد احلسني أبو ثناحد   :صورته وهذه

جعفر  ثناحد  : قال مهام، بن حممد عيل أبو ثناحد  : قال ،ݤ أيب ثناحد   :قال

 سنان بن الرمحن عبد ثنيحد  : قال الكويف، الفزاري مالك بن حممد بن

 لاملفض   عن مسكان، بن احلسن عن احلوار، عيل بن جعفر الصرييف، عن

املسيب: وذكر نص   بن سعيد عن اجلعفي، جابر عن ،اجلعفي عمر بن

وهو كتاب طويل، حكى فيه ، إىل معاوية ه عمر ب اخلطابكتاب أرسل

: فقلت :ݝعمر أحداث تلك الواقعة، ومما جاء فيه قول عمر لفاطمة 

حب   ال: فقالت. خيرج لعيل وقويل النساء، وأساطري األباطيل دعي عنك

فني الشيطان كرامة، أبحزب وال  الشيطان حزب وكان! عمر؟ يا ختو 

 أهل عىل ناراا  وأرضمتها ،اجلزل باحلطب جئت   مل خيرج إن :فقلت. ضعيفاا 

 قنفذ سوط وأخذت   ،البيعة إىل عيل أو يقاد فيه، من وأحرق ،البيت هذا

 .احلطب مجع يف واهلم   ورجالنا أنت :الوليد بن خلالد وقلت ،فرضبت

 .املؤمنني أمري وعدو رسوله وعدو اهلل عدو يا: فقالت .مرضمها إن  : فقلت

 ،عيل   بفتصع   فرمته ،فتحه من متنعني الباب فاطمة يدهيا من فرضبت  

 ألني أن فكدت وبكاء، زفرياا  هلا فسمعت ،بالسوط فأملّها كفيها فرضبت

 العرب، صناديد دماء يف هغوولو أحقاد عيل فذكرت ،الباب عن وأنقلب

 ،ترّتسه بالباب أحشاءها وقد ألصقت   فركلت الباب وسحره، حممد وكيد

 أسفلها، املدينة أعىلجعلت  قد حسبتها رصخة رصخت وقد وسمعتها

 يا آه بحبيبتك وابنتك، فعلي   كان هكذا! اهلل رسول يا! أبتاه يا: وقالت

 وسمعتها .حل من أحشائي يف ما تلق   واهلل فقد فخذيني إليك! فضة
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إيل  فأقبلت   ،ودخلت ،الباب فدفعت اجلدار، إىل مستندة متخض وهي

فانقطع  ،اخلامر ظاهر من خدهيا عىل صفقة فصفقت ،برصي أغشى بوجه

األرض إىل وتناثرت ،قرطها
(1)

.  

وعن بعض الصحابة وردت  ݜرواية عن املعصومني  (25فهذه )

أن  القوم  ذكرت رصحياا  الشيعة،مصادر من  ( مصدراا 15يف أكثر من )

ة صور: ،ݝالزهراء فاطمة  هجموا عىل بيت  واعتدوا عليها بعد 

 .25، 21، 16، 9، 6 :رقم كام يف الروايات اللطم عىل اخلد: -1

 .16: رقم ةكام يف الرواي :الرفس بالرجل -2

 .25، 22، 17: كام يف الروايات رقم لكز بالسيفال -3

 .25، 23، 22، 16، 5 كام يف الروايات رقم: رضب بالسوطال -4

 .25، 22، 16، 9: عرص بالباب كام يف الروايات رقمال -5

 :عدة أمور عتداءهذا  اإلعن سب ب توقد 

، 17، 4، 2، 1 م:كام يف الروايات رق أو اجلنب: كّس الضلع -1

23. 

، 9، 8، 5 كام يف الروايات رقم: )فيه مثل الدملج( اد املتندسوا -2

16 ،22. 

ة املوت بعد  -3 ، 15، 14، 13، 11، 2، 1 :من االعتداء يسريةمد 

17 ،22. 

قد  ݝأن  قضية رضب الزهراء  ئوبعد هذا الّسد تبني  للقار
                                                           

يف كتابه جميل مرآة  ݞاألحسائي ، اعتربها ابن أيب مجهور 30/294بحار األنوار  (1)

 املنجي من النقل الصحيح.
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اوردت فيها روايات كثرية   .ويف مصادر خمتلفةمنها معترب وصحيح،  ،جد 

  ݝ الزهراءضرب ل واستبعاده  ݞ كاشف الغطاء -3
دتنا وموالتنا التشكيك يف قضية االعتداء عىل سي  حاول بعضهم 

 ݞالشيخ حممد حسني كاشف الغطاء  ذكرهملا   استناداا  ݝفاطمة الزهراء

 .يف كتابه جنة املأوى

 الشيخ كاشف الغطاء: نّص كالم
 ولطم الزهراء رضب قضية ولكن يف كتابه جن ة املأوى: ݞقال  

 ألن   ال مشاعري، به ويقتنع ،عقيل لهويتقب   ،وجدان يقبله يكاد ال مما هاخد  

جون القوم عون يتحر   السجايا بل ألن   العظيمة، اجلرأة هذه من ويتور 

زهتا التي اجلاهلية والتقاليد العربية  تأييداا  وزادهتا سالميةاإل الرشيعة رك 

 بعض يف إن حتى سوء، يد إليها دمت   أو ،املرأة رضبت   أن بشدة متنع ،وتأكيداا 

 رضب إذا اجلاهلية يف كان الرجل إن  : معناه ما ݠ املؤمنني كلامت أمري

ونسله أعقابه يف عاراا  ذلك يبقى املرأة
(1)

. 

 ؟ݞ شكال كاشف الغطاءإ  ماهو حتديدًا

كني بيشءهذا  ألن ه ال يدل  من  ؛الكالم ال يفيد املنكرين أو املشك 

                                                           
 اكن  ولقد: ݠهو قول األمري  ݞ؛ والنص  الذي يقصده الشيخ 163جنة املأوى:  (1)

 فيعري   بالرضب ويتناوهلا املرأة ليكافئ الرجل وإن   ، ملرشكات وإّنن   ،عنهن   بالكف   نؤمر

... وهو من مرويات سيف بن عمر التميمي يف كتابه الفتنة ووقعة بعده من عقبه هبا

وليس من نصوص ّنج البالغة كام حاول البعض اهيام الناس  180اجلمل صفحة 

 بذلك فتنب ه. 
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قضية رضب الزهراء ينكر  ݞقريب أو من بعيد عىل أن  كاشف الغطاء 

جيد أن ه  ݞمن يقرأ بداية كالم الشيخ كاشف الغطاء ف ،من أساسها ݝ

إذ أن ه يقول يف أول  ،بكل  تفاصيلها ݝيثبت فيه حصول مصيبة الزهراء 

 القرن يف سالماإل صدر من الشيعة كتب واستفاضت كالمه: طفحت

 وما عرش احلادي القرن إىل بعده ومن قيس بن كتاب سليم مثل: األول

 اآلية وأبيهم األئمة بأحوال نيتع   الشيعة التي كتب كل   يومنا، وإىل بعده

 من وكل ،أمجعني اهلل عليهم صلوات الزهراء يقةالصد   هموأم   الكربى

 ذكر يف حتقيقاا  أو تقريباا  كلمتهم أطبقت فيهم، كتاباا  وأل ف ،هلم ترجم

 رضب املصطفى أبيها ةرحل بعد إّنا الطاهرة، البضعة تلك مصائب

 قرطها، وتناثر ،عينها تامحر   حتى ،هاخد   ولطموا الظاملون وجهها،

 عضدها ويف وماتت جنينها، وأسقطت ّس ضلعهاك   حتى بالباب رصتوع  

 ونظموها والرزايا، القضايا هذه ݜ أهل البيت شعراء أخذ ثم كالدملج،

 والسيد الكميت من ،إرسال املسلامت وأرسلوها ،ومراثيهم أشعارهم يف

 بعدهم ومن وديك اجلن والسالمي والنمريي اخلزاعي ودعبل احلمريي

 الثالث القرن يف الشيعة شعراء أعاظم عوتوس   العرص، هذا إىل قبلهم ومن

 السيد وآل والكوازين والكعبي كاخلطي فيه نحن الذي عرش والرابع عرش

 مجعهم احلرص ويفوت تعدادهم يعّس ممن وغريهم نيي  مهدي احلل  

وآحادهم
(1)

. 

ح الشيخ في ف  تواتراا  ݝبتواتر مصيبة الزهراء  ݥهذا الكالم يرص 

وقد استخدم تعابري خمتلفة  ،قعةبحيث يقطع بحصول هذه الوا اأجيالي  

                                                           
 .159جنة املأوى:  (1)
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أطبقت  ،واستفاضت كتب الشيعة ،طفحت» مثل:، يصال هذا املعنىإل

 .«يفوت احلرص مجعهم وآحادهم ،يعّس تعدادهم ،كلمتهم

الظاملون  رضب»مم ا جرى عليها بقوله:  ذكر جزءاا  ݥكام أن  الشيخ 

 رصتوع   قرطها، وتناثر ،عينها تامحر   حتى هاخد   ولطموا وجهها،

 عضدها ويف وماتت جنينها، وأسقطت ،ّس ضلعهاك   حتى بالباب

 .«كالدملج

بل يثبته  ،عتداء عليهاتها أو اإلال ينكر أصل مظلومي   ݥإذن الشيخ 

عي فال يأيت قائل فيد   ،وهو التواتر الذي يفيد العلم واليقني ،بأقوى األدل ة

غاية ما يف األمر أن ه  ،ݝأنكر مظلومية الزهراء  ݞأن  كاشف الغطاء 

م. وهي قضية لطم اخلد ،معي نةأنكر جزئية   كام يف كالمه املتقد 

 ؟من أساسه ()لطم اخلد ݞ أنكر كاشف الغطاءهل 

جيد أن ه ال ينكر  ݞأكثر يف كالم الشيخ كاشف الغطاء من يدق ق 

د استبعاد وجدان جلزئية يف هذا كالمه بل  ،قضية لطم اخلد أيضاا  هو جمر 

 ،عىل وجهها ݝوهو أن يمد  رجل عريب يده لرضب فاطمة  ،التفصيل

ح بام ال يدع جماالا   : وأما، حيث قالبوقوع اللطم للشك والريب لذلك رص 

 ،وأمرائه والته سائر مع صنع كام أمواله يصادر مل الرجل وأن قنفذ قضية

 رضهبا هأن   من أمنع فال ،«رضبته له شكر هإن  »: ݠ عيل ماماإل وقول

 الوجه، لطمه هو أمنعه أو أستبعده الذي اموإن   الرداء، وراء من بسوطه

عضدها عىل أو الثياب وراء من رضهبا لو العار خيشى ممن ليس وقنفذ
(1)

. 

                                                           
 .164جنة املأوى:  (1)
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ال ينكر قضية لطم فاطمة الزهراء  ݞذن الشيخ كاشف الغطاء إ

وكافأه  ،قد قام هبذا العمل بالفعل بل يثبت أن قنفذاا  ،من أساسها ݝ

مصادرة أمواله مثل غريه كام يف الرواية التي الرجل عىل هذه الفعلة بعدم 

عىل وجهها  ݝت رضب فاطمة واستبعد أن  ،(4برقم ) ذكرناها سابقاا 

 ن:ألمري مبارشة ال من فوق الثياب

 ،انوجه اهلل املصون الذي ال هي  »هو  ݝ: أن  وجه الزهراء األول

 فال يمكن أن تالمسه أيادي األرجاس. ،«ويغشى نوره العيون ،وال هيون

حر   أن  مثل هذا العمل ال يمكن أن يقدم عليه عريب الثاين:
(1)

ملا  ؛

ال يقدم عىل مثله من كان ذا  تعارف عليه العرب من اعتبار هذا العمل عاراا 

 مكانة وجاه بني الناس.

 األول:هل يعقل لطم خد الزهراء؟ اإلشكال
عمر مبارشة أنه يستبعد هو  ݞكاشف الغطاء  ما ذكرهغاية إن  

وجه الطهر  هبمعنى أن تالمس يد ،ݝرضب وجه الزهراء وأشباهه 

أصل الرضب  استبعادال  ،ولو بالرضب ݝالطاهرة احلوراء اإلنسية 

 .من كل أحد حتى من مثل قنفذ عتداء عليهاواإل

ق كتاب جن ة املأوى السيد حممد عيل القايض اولذلك  لتفت حمق 

هو نفي  ݞوأشار أن  مراد أستاذه  ،إىل هذه النقطة ݥالطباطبائي 

 ال نفي أصل لطمة اخلد. ،املالمسة

                                                           
لقيام قنفذ هبذه اجلريمة فيه مناقضة لنفسه ألن  هذا  ݞجتدر اإلشارة أن  اثبات الشيخ  (1)

الشخص هو عريب  قح بل هو ابن عم  اخلليفة األول كام سيأيت بيانه يف آخر الكتاب )من 

 هاجم بيت فاطمة؟(
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 من ݥ ماماإل شيخنا مراد أن الكالم هذا من هريظقال يف اهلامش: 

 بدن إىل أجنبي من أثيمة يد تصل أن استبعاد هو آخره إىل املقال هذا لأو  

 ه،حمل   يف االستبعاد وهذا ،واللطم بالرضب ݝ ووجهها الطاهرة يقةالصّد 

 الثياب وراء من الرضب اوأم   ،قطعاا  بدّنا إىل أجنبي يصل أن يمكن ال هفإن  

 واستفاضت طفحت وقد كيف ،ݥ نظره يف ذلك يف استبعاد فال والرداء

 أّنا عىل كلمتهم وأطبقت ،اليوم إىل سالماإل صدر من الشيعة كتب

 ويف وماتت ،جنينها وأسقطت ،ضلعها ّسك   حتى أبيها بعد بترض  

كالدملج عضدها
(1)

. 

أن  الروايات الرشيفة قد أشارت إىل أن  الرضب كان من عىل  علاما 

 ويمكن أن يستظهر ذلك من روايتني: ،اخلامر ال عىل الوجه مبارشة

ل بن عمر عن اإلمام الصادق : األوىل مة برقم  ݠرواية املفض  املتقد 

 ،الوليد بن وخالد وقنفذ عمر وهجوم»: قوله حيث ورد فيها ،(15)

ها وصفقه بالبكاء جتهر وهي ،تت مخارها قرطاها بدا حتى خد 
(2)

. 

م  الذي أرسله الرجل إىل معاوية بن أيب سفيان : الكتاب الثانية املتقد 

أشار فيه إىل أن  اللطم كان و ،جرىالذي اعتف فيه بكل  ما  ،(23برقم )

 صفقة فصفقت برصي، أغشى بوجه إيل   قال: فأقبلت ،عىل ظاهر اخلامر

األر  إىل وتناثرت ،فانقطع قرطها ،اخلامر ظاهر من خدهيا عىل
(3)

. 

ك شكال وهبذا يرتفع إ  ݞالشيخ كاشف الغطاء  بكالممن يتمس 

                                                           
 )احلاشية(.164 :جنة املأوى (1)

 .53/19بحار األنوار  (2)

 .30/294بحار األنوار  (3)
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 .الرضبلنفي أصل وقوع حادثة 

 م العرب على مثل هذا الفعل؟ِدْقالثاين: هل ُي اإلشكال
عىل أن  العرب ال املذكور يف استبعاده لألمر  ݞاستند الشيخ 

 ق  ي  
 ملا فيه من العار والشنار عىل فاعله. عادة؛ مون عىل هذا الفعلد 

 :الكالم من وجوهواجلواب عىل هذا 

هون  موأّن   ،عند العرب أن  هذا األمر كان مستقبحاا  زعم: أوَل   ينز 

د  ،أمر حيتاج إىل دليل ،أنفسهم عن مثل هذا الفعل  ،ال ينفع عاءد  االوجمر 

ث عن سرية قائمة بني العرب تدان الترشيعات  ݞالشيخ و يتحد 

 أخبار العرب.ت بذكر ينع  وهذا ما مل نجده يف الكتب التي  ،الساموية

الذي اشتهر عن العرب  بل ربام يقال: إن األمر بخالف ذلك، فإن

ا  ،حقوقها هموهضم ،إىل يومنا هذا هو امتهاّنم للمرأة والتعامل معها كأّن 

لهعىل هذا ما  ويكفي شاهداا  ،شتىباع وت  سلعة ت   من جريمتهم القرآن  سج 

 النكراء وهي وأد البنات.

اء السرية  كتبنقلت وقد  بشعة لتعامل أهل  صوراا النبوية الغر 

أول شهيدة يف  ݣ ةمي  ولعل  أجالها س   ،اجلاهلية مع نساء املسلمني

ار  صنوف العذابالتي القت  ݤأم  عامر بن يارس  اإلسالم، من كف 

 ، ثم قتلها أبو جهل.قريش

 بمعجمة باطخ   بنت ةمي  ابن حجر العسقالن يف اإلصابة: س   قال

 بنت سمية :الفاكهي وعند .حتتانيةبمثناة  :ويقال ،ثقيلة وموحدة مضمومة

 عمرو بن اهلل عبد املغرية بن بن حذيفة أيب موالة ،ألف بغري أوله بفتح خبط



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 304

 أبو عّذهبا ،اإلسالم يف سبعة سابعة كانت ،يارس بن عامر والدة ،خمزوم بن

سالماإل يف شهيدة أو فكانت ،فامتت ،قبلها يف وطعنها ،جهل
(1)

. 

 أن يارس بن عامر آل من رجال ثنيحد   املغازي: يف إسحاق بنا قالو 

 حتى ،غريه تأبى وهي سالماإل عىل املغرية بني آل هباعذَّ عامر  أم ةمي  س  

 باألبطح يعذبون وهم وأبيه هوأم   يمر  بعامر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وكان ،قتلوها

 ...موعدكم اجلنة ،يارس آل يا صرباا  :فيقول ،مكة رمضاء يف

 .فقتلها فطعنها بحربة ،ةميّ س   إىل جهل أبو وجاء :جماهد وقال 

مرسل  وهو ،جماهد عن منصور عن جرير عن شيبة أيب بن بكر أبو أخرجه

...السند صحيح
 (2)

. 

 يف شهيد أول :قال ،جماهد عن صحيح بسند سعد بنا وأخرج

 تلق   وملا ،ضعيفة كبرية عجوزاا  وكانت ،يارس بن عامر والدة ةمي  س   سالماإل

كأم   قاتل اهلل قتل :لعامر ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال بدر يوم جهل أبو
(3)

. 

من مكة إىل  ݕونقل الطربي ما صنعه أبو جهل ليلة هجرة النبي 

 خرج ملا :قالت ،بكر أيب بنت أسامء عن ثتوحد  املدينة املنورة، قال: 

 ،هشام بن جهل أبو فيهم قريش من نفر أتانا بكر وأبو ݕ اهلل رسول

 أيب ابنة يا أبوك أين :فقالوا، إليهم فخرجت ،بكر أبى باب عىل فوقفوا

 فاحشا وكان يده جهل أبو فرفع :قالت أيب، أين واهلل أدرى ال :قلت؟ بكر

                                                           
 .8/189اإلصابة  (1)

 .8/190اإلصابة  (2)

 .8/190اإلصابة  (3)



 305..........................................................  ݝاإلعتداء عىل السّيدة الزهراء 

 
 

قرطي منها طرح لطمة فلطم خدي خبيثا
(1)

. 

 يستلزم بالرضورةال  لفعل من األفعالاستقباح العرف ن  أ: الثاين

إذ أن  املمتنعون هم فقط من خيافون من  ،امتناع كل  الناس عن القيام به

ا الذي يرى نفسه فوق  ،كالم الناس واستنكار املجتمع لفعلتهم أم 

كانت  القبيح إذاالفعل األعراف والتقاليد أو الالمبايل فلن جيتنب هذا 

إذ أن  جمتمعاتنا يف هذه  ،الوجدانك بدرَ وهذا مم ا ي   ،عنده دواع مهمة لفعله

 ،اجتامعية مدينية أكانت قيوداا سواء  ،كثرية عىل الفرد األيام تضع قيوداا 

ورغم هذا جتد فئة من الناس  ،اعواقب عدم االلتزام هبا وخيمة جد  لعل  و

د مبالية بكل  هذه  ال ،وختالف مثل هذه العادات ،عىل هذه القيود تتمر 

ة  خصوصاا  ،القوم كانوا كذلك والظاهر أن ،التبعات أن  احلاجة كانت ملح 

 كانوا يف نظر السلطات معارضة مألّن   العلوي؛ البيتكان لقمع كل  من يف 

 .خطرة ينبغي قمعها

يف  حافالا  جيد أن  له تارخياا  عمر بن اخلطابسرية : من يقرأ  الثاثا

 سالم!يف اإل مسواء كان يف اجلاهلية أ ،رضب النساء

 أّما يف اجلاهلية:

ب كا فإنه ابن  قالفقد  ،إلسالمبعض النسوة الاليت دخلن يف ان يعذ 

 ،كعب بن عدي بن حبيب بن مؤمل بني جارية لبينة: األثري يف تارخيه

 ثم ،فتنت   حتى هبايعذ   عمر وكان ،اخلطاب بن عمر إسالم قبل أسلمت

سآمة إال أدعك مل إن :ويقول يدعها
(2)

. 

                                                           
 .2/104تاريخ الطربي  (1)

 .2/69الكامل يف التاريخ  (2)
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 لبني وكانت قال: زنرية ،يبارش تعذيبهاعمر جارية أخرى كان وذكر 

هبايعّذ  عمر وكان ،عدي
(1)

. 

 أّما يف اإلسالم:و

كام روى  ،معهاكن  والنساء الاليت  رضب أم فروة بنت أيب بكر هفإن  

 بكر أبو مات مل ا :قال املسيب ابن بسنده: عن ،فهذلك عبد الرزاق يف مصن  

 .احلي ببكاء بعذ  ي   إن  امليت: قال ݠ النبي إن  : عمر فقال عليه، بكي

 فقالت .النساء فأخرج قم: بن الوليد هلشام عمر فقال يبكوا، أن إال وأبوا

 فدخل،: فقال .لك أذنت فقد ،ادخل: قال عمر أخرجك، إن: عائشة

ا: فقال! ي  نَ ب   ي  أَ  ،تي أنج  ر  خم   أَ : عائشة فقالت : قال .أذنت فقد لك أم 

 أم أخرج حتى ،بالدرة يرضهبنّ  وهو امرأة   عليه امرأة   رجهنّ خي   فجعل

بينهن َق ر  فَ  فروة،
(2)

. 

النساء الاليت كن  يف بيت ميمونة يبكني عىل خالد عمر أيضاا ورضب 

 عن بسنده روى ذلك عبد الرزاق يف مصن فهفقد  ،بن الوليد عند موته

 نساء ميمونة بيت يف اجتمع الوليد بن خالد مات ملا :قال ،دينار بن عمرو

 ادخل! اهلل عبد أبا يا: فقال الدرة، ومعه عباس ابن عمر ومعه فجاء يبكني،

 رجهنّ خي   فجعل: قال .عيل   وأخرجهن   فلتحتجب، فأمرها أم املؤمنني عىل

! أمري املؤمنني يا: فقالوا منهن، امرأة مخار فسقط ،بالدرة يرضهبن عليه وهو

 حرمة ال:  قوله يعجب من معمر كان هلا، حرمة وال دعوها: فقال مخارها،

                                                           
 .2/69الكامل يف التاريخ  (1)

حه ابن حجر العسقالن يف فتح الباري  ،3/557املصن ف  (2)  .5/471صح 
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هلا
(1)

. 

روى عبد الرزاق فقد  ،كانت نائحة يف املدينةورضب امرأة أخرى 

، ليالا  باملدينة نواحة سمع اخلطاب بن عمر أن عاصم، بن نرص عن بسنده

 ،بالدرة يرضهبا فجعل ،النائحة فأدرك النساء، قفدخل ففر   ،عليها فأتى

هلا فال حرمة ،أجل: فقال !املؤمنني أمري يا شعرها: فقالوا ،مخارها فوقع
(2)

. 

عىل عثامن بن  نَ ح  رضب جمموعة من النساء ن   :ويف مورد آخر

ملا ماتت زينب ابنة رسول اهلل  ... قال: ،ذلك أمحد يف مسندهنقل  ،مظعون

 .عثامن بن مظعون :ريلح اخلنا الصافبسلحلقي أ :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلص

فجعل عمر يرضهبنَّ بسوطهفبكت النساء، 
(3)

. 

نقل ذلك احلاكم النيسابوري  ،كان يرضب زوجته يف الليلوورد أن ه 

 ،اخلطاب بن عمر فتتضي   :قال ،قيس بن األشعث عن قال: ،يف املستدرك

 قلت: .أشعث يا :نادان ثم ،فرضهبا امرأته فتناول ،الليل بعض يف فقام

 الرجل تسأل ال :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول عن حفظتهن ثالثاا  يعن احفظ قال .لبيك

 وال ،يعتمدهم وال إخوانه من يعتمد عمن تسأله وال ،امرأته يرضب فيم

وتر عىل تنم إال  
(4)

. 

 بن عيلعن وهو ما رواه ابن سعد يف طبقاته:  ،بل ورد أعظم من هذا

 ،عنها فامت ،بكر أيب بن اهلل عبد حتت كانت بنت زيد عاتكة أن زيد
                                                           

 .3/557املصن ف  (1)

 .3/558املصنف  (2)

حه املحقق أمحد حممد شاكر يف تعليقه عىل املسند.2/531مسند أمحد  (3)  ، وقد صح 

وقد عل ق احلاكم عىل هذا احلديث بقوله: هذا  ،4/175املستدرك عىل الصحيحني  (4)

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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 وجعل ،جتزو   ال وجعلت ،لتفتبت   ،بعده جزو  تَ  ال أن واشتط عليها

 ،هلا فذكره .هلا اذكرن :هالولي   عمر فقال ،تأبى وجعلت ،خيطبوّنا الرجال

 فدخل ،عمر فأتاها ،إياها جهفزو   .جنيهازو   :عمر فقال ،أيضاا  عمر فأبت

 أف أف أف :قال فرغ فلام ،فنكحها ،نفسها عىل غلبها حتى فعاركها ،عليها

هبا أفف
(1)

. 

عتداء رضب النساء واإلمثل هذه السوابق يف فمن كانت عنده 

 ؟لتثبيت البيعة واخلالفة ݝستبعد منه االعتداء عىل الزهراء هل ي   عليهن

ال يمكن أن  ݥليه الشيخ كاشف الغطاء إوعليه فإن  ما استند 

ك به الستبعاد وقوع هذا األمري   ، وهو ال يعدو كونه أكثر من استبعاد تمس 

 .ذوقي ال علمي

                                                           
 .8/265الطبقات الكربى  (1)



 ݠسقاط احملسن بن علي إ
 

بة عىل قضية رضب الزهراء  واالعتداء عليها هو  ݝمن اآلثار املتت 

ى باملحسن إو ،اجهاضها عند عرصها بني الباب  ݝسقاط جنينها املسم 

م.  واجلدار كام تقد 

ة نقاطسيكون  ݠواحلديث يف قضية املحسن   :يف عد 

 سم؟ولد هبذا اال ݠهل ألمري املؤمنني -1
ل تساؤل نطرحه حول هذه القضية: هو هل يوجد ولد ألمري أو  

 سم؟هبذا اال ݠاملؤمنني 

ثبات وجود ولد لعيل بن إ يفة ن  املؤرخون شيعة كانوا أو س  مل خيتلف 

وبحسب  ،ݠي باملحسن م  س   ݝمن فاطمة الزهراء  ݠأيب طالب 

 ،منهم وال من الشيعة من أنكر هذه احلقيقة فإن مل أجدعي القارص تتب  

 وسنستعر  بعض كلامهتم:

ابن حبانقال 
(1)

 وعرشون مخسة طالب أيب بن لعيل يف الثقات: وكان 

 وزينب الكربى كلثوم وأم وحمسن احلسن واحلسني :الولد من ،ولداا 

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمة اخلمسة من وهؤالء ،الكربى
(2)

. 

                                                           
ثني 354 سنة هـ وتويف 270حممد بن أمحد بن حب ان البستي، ولد سنة  (1) هـ من املحد 

 (6/78املؤرخني والنقاد عند أهل السنة واجلامعة. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .2/304الثقات  (2)
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من الولد:  ݤولعيل ي الدين النووي يف األسامء واللغات: حموقال 

هم من ، وأم كلثوم الكربى، وزينب الكربى، كل  وحمسناحلسن، واحلسني، 

فاطمة
(1)

. 

 ها عيلجها ابن عم  فاطمة فتزو  ا وأم  ابن كثري يف السرية النبوية: وقال 

 :طالب يف صفر سنة اثنتني، فولدت له احلسن واحلسني، ويقال بن أيب

له أم كلثوم وزينب، وولدت وحمسن
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص« النبي قرابة» :ابن حجر العسقالن يف فتح الباري: وقولهوقال 

 صحب ممن املطلب عبد وهو ،األقرب هجد   إىل نسبي   من يريد بذلك

 احلسن: وأوالده عيل :وهم ،وأنثى ذكر من من رآه أو ،منهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ݝ فاطمة من كلثوم وأم وحمسن واحلسني
(3)

. 

مام عيل بن أيب جها اإلوتزو  الذهبي يف سري أعالم النبالء: وقال 

وقال ابن عبد  ،، من سنة اثنتني بعد وقعة بدرهيلبَ طالب يف ذي القعدة، أو ق  

، وأم وحمسنا   فولدت له احلسن، واحلسني ،أحدالرب: دخل هبا بعد وقعة 

كلثوم، وزينب
(4)

. 

خني انتقيتهم من العرشات الذين سل موا هبذه فهؤالء مخسة من املؤر  

وسبب اختياري هلؤالء هو كوّنم من  ،وسط روها يف كتبهم ،احلقيقة

وهلم اعتبار كبري عند  ،صني بعلم الرجال واحلديث والتاريخاملتخص  

                                                           
 .1/482هتذيب األسامء  (1)

 .4/611السرية النبوية  (2)

 .7/63فتح الباري  (3)

 .2/119سري أعالم النبالء  (4)
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 قومهم.

 ؟ݠهو مصري احملسن  ما -2
حق  لنا اآلن  ،هبذا االسم ݠبعد أن أثبتنا وجود ولد ألمري املؤمنني 

وملاذا مل نجد له ترمجة يف كتب السري  ؟بنهو مصري هذا اال ما :أن نسأل

 ؟ݟاإلمام احلسن واإلمام احلسني  كأخويه: والتاجم

 ،مات صغرياا  مات سقطاا، أو كام قال بعضهم:السبب هو أن  املحسن 

خني يف ذلك مستفيضة:  وكلامت املؤر 

ابن اسحاققال 
(1)

 احلسن :لعيل فاطمة صاحب السرية: فولدت 

وزينب كلثوم أم له وولدت  ا،صغريا حمسن فذهب ،وحمسن واحلسني
(2)

. 

 اهلل رسول بنت فاطمة جهاتزو   زوجة ل: فأو  يف تارخيهالطربي وقال 

 احلسن :الولد من منه هلا وكان ،عنده يتتوف   عليها حتى جيتزو   ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،صغريا   تويف ،حمسنا   ىيسمّ  آخر منه ابن هلا كان أنه ذكروي   ،واحلسني

ربىالك كلثوم وأم الكربى وزينب
(3)

. 

ابن األثريوقال 
(4)

 جهاتزو   زوجة لفأو   أزواجه يف الكامل: أما 

                                                           
هـ من أعظم رواة 151هـ وتويف سنة 85 حممد بن اسحاق بن يسار املطلبي ولد سنة (1)

السرية النبوية وإليه املرجع فيها إال  أن  أغلب ما كتبه يف السرية ضاع ومل يبق منه إال  

 (7/33النزر القليل. )للمزيد سري أعالم النبالء 

 .231سرية ابن إسحاق:  (2)

 .4/118تاريخ األمم وامللوك  (3)

هـ وتويف سنة  555الكريم املوصيل اجلزري ولد سنة عز  الدين عيل بن حممد بن عبد  (4)

هـ من أعظم من كتب يف تاريخ املسلمني وأدق هم. )للمزيد األعالم للزركيل 630
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 له وكان ،عنده يتتوف   حتى عليها جيتزو   مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت فاطمة

 ،حمسن له يقال آخر ابن منها له كان أنه كرذ   وقد ،واحلسني احلسن :منها

الكربى كلثوم وأم الكربى وزينب  ا،صغريا تويف وأنه
(1)

. 

البالذريوقال 
(2)

 اهلل لرسول خدجية يف أنساب األرشاف: وولدت 

جها فاطمة،  ملسو هيلع هللا ىلص  فولدت ،اثنتني سنة يف باملدينة ݟ طالب أيب بن عىل تزو 

صغريا   درج ،وحمّسنا   واحلسني، احلسن، :له
(3)

. 

الصفديوقال 
(4)

 أيب بن عيل جهاتزو   يف الوايف بالوفيات: فاطمة 

صغريا   مات ،وحمسنا   واحلسني احلسن :له فولدت ،ݤ طالب
(5)

. 

خني وعلامء التاجم واألنساب كبار املؤر  كذلك من فهؤالء مخسة 

م مل يذكروا كم كان سن ه عند  ،قد مات صغرياا  ݠأثبتوا أن  املحسن  إال  أّن 

 وفاته. ما هو سببومل يذكروا كذلك  ،موته

 سقط؟ ݠأّنه  أهل السنةأثبت من من  -3
خي أهل السنة واجلامعة أن  املحسن بن علامء ومؤر  ذكر جمموعة من 

                                                           
4/331) 

 3/397الكامل يف التاريخ  (1)

هـ اهتم  297أمحد بن حييى بن جابر البالذري ولد يف بدايات القرن الثالث وتويف سنة  (2)

ساب وصن ف جمموعة من الكتب. )للمزيد األعالم للزركيل بعلوم التاريخ واألن

1/267) 

 .1/402أنساب األرشاف  (3)

هـ 764وتويف سنة  696صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ولد سنة  (4)

 (2/315من أمراء املامليك اهتم باللغة واألدب والتاجم. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .1/79بالوفيات الوايف  (5)
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 .أن يرى ضوء احلياة الدنياقبل  احلياةوفارق  ،سقطأقد  ݠعيل 

يز  امل  منهم: 
(1)

: ، قالتهذيب الكاملالتاجم املعروف بكتاب يف  

 األكرب واحلسني، وحممد احلسن،: وعرشون أحد الذكور الولد من له وكان

، الفضل أبو األكربوالعباس  األكرب، وهو األطرف وعمر احلنفية، ابن وهو

 حمسن: يعقبوا والذين مل أعقبوا، ،قربة أبو اءق  الس  : له ويقال ،بالطف تلق  

سقطا   درج
(2)

. 

نقل عنه ذلك الصفدي يف  ،شمس الدين الذهبياملؤرخ ومنهم: 

 فتح سامه كتاب الدين شمس : وللشيخ، حيث قالكتابه الوايف بالوفيات

 فيه ذكر ،آخره إىل أوله من عليه قرأته ،طالب أيب بن عيل فضل يف املطالب

 وحممد واحلسني فاحلسن :الذكور أما ،ولداا  وثالثون تسعة ݤ أوالده أن

 واملحسن ،أعقبوا الذين هم اخلمسة وهؤالء ،األكرب والعباس األكرب وعمر

طرح
(3)

. 

وري الشافعيالصف  عبدالرمحن ومنهم: 
(4)

، نزهة املجالس يف كتابه 

واملحسن احلسن واحلسني  :وكان احلسن أول أوالد فاطمة اخلمسة: قال

                                                           
ي ولد سنة  (1) هـ وتويف 654مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي املز 

اد احلديث والرجال عند أهل السنة واجلامعة من أشهر مؤلفاته 742سنة  هـ من نق 

 (8/236)هتذيب الكامل يف أسامء الرجال(. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .20/479هتذيب الكامل  (2)

 .21/185الوايف بالوفيات  (3)

عبد الرمحن بن عبد السالم بن عثامن الصفوري نسبة إىل بلدة صفورية يف فلسطني  (4)

هـ مؤرخ أديب له جمموعة من املؤلفات. )للمزيد 894شافعي املذهب تويف سنة 

 (3/310األعالم للزركيل 
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لدت يف و   ،وزينب الكربى وزينب الصغرى املكناة بأم كلثوم  اكان سقطا

ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي 
(1)

. 

د ابن الدين مجالالنسابة الشهري ومنهم:  َ رب 
امل 

(2)
يف كتابه الشجرة  

 درج بل: وقيل سقط،: قيل حمسن،قال:  ،النبوية يف نسب خري الربية

جنينا   أسقطت فاطمة أنّ  والصحيح ،صغرياا 
(3)

. 

 ذهبوا ،ابة أهل السنة واجلامعةخي ونس  مؤر  فهؤالء مخسة من كبار 

 .سقطاا قد مات  ݠأن  املحسن بن عيل  إىل

 ؟ݠكيف أسقط احملسن  -4
وأن ه  ،ݠاسمه املحسن  ݠوجود ولد ألمري املؤمنني بعد أن أثبتنا 

 ،نصل اآلن إىل املرحلة األخرية والسؤال األهم يف هذا البحث ،سقطاا  مات

 ؟ݠملحسن بن عيل وهو ما هو سبب سقوط ا

 ة:يف روايات اخلاّص ݠاحملسن 

ملحسن بن عيل ر اك  ذ   كتب الشيعةالروايات الواردة يف ورد يف بعض 

 حياته وما يتعل ق به: دون ذكر تفاصيل ݠ

 عن بسندهيف تفسريه  ݤالقمي براهيم إعيل بن ما رواه الشيخ  :منها

                                                           
 .271نزهة املجالس:  (1)

هـ وتويف  840روف بـ )ابن املربد( ولد سنة مجال الدين يوسف بن حسن بن أمحد املع (2)

هـ عالمة نسابة متفنن من فقهاء احلنابلة له جمموعة من التصانيف. )للمزيد 909سنة 

 (8/225األعالم للزركيل 

 .60الشجرة النبوية:  (3)
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 ،ݕ حممد دعىي   القيامة يوم كان إذا قال: ݠ اهلل أيب عبد عن بصري أيب

 ،حممد يا أبوك األب نعم العرش... يمني عىل يقام ثم ،وردية ةل  ح   كسىفي  

 ونعم ،ݠطالب  أيب بن عيل وهو ،أخوك األخ ونعم ،إبراهيم وهو

 ،وهو حمسن ،جنينك اجلنني ونعم ،واحلسني احلسن ومها ،سبطاك السبطان

 الشيعة ونعم وفالن، فالن وهم ،تكي  ذر   من الراشدون األئمة ونعم

شيعتك
(1)

. 

 عن بصري، أيب عن بسنده يف الكايف ݤسالم الكليني ثقة اإل وروى

ݠ:  املؤمنني قال أمري: قال ،يجد   عن أيب ثنيحد  : قال ݠ اهلل عبد أيب

وا وهم فسم   أنثى أم أذكر تدروا مل نإف ،يولدوا أن قبل أوالدكم سم 

 القيامة يوم لقوكم إذا أسقاطكم فإن ،واألنثى للذكر تكون التي باألسامء

 ݕ اهلل رسول ىسمّ  وقد يتنيسم   أال: ألبيه السقط يقول ،وهمتسم   ومل

يولد أن قبل حمسنا  
(2)

. 

أصحاب السري والتاجم خي الطائفة وكذلك طفحت كلامت مؤر  

عند تعدادهم ألوالد أمري املؤمنني  ݠبذكر املحسن بن عيل واألنساب 

 مجاع فال حاجة إىل حشد كلامهتم.إوبام أن  األمر حمل   ،ݠ

 ة:يف روايات اخلاّص ݠقتل احملسن 

لت  ،وردت مجلة من الروايات يف أهم املصادر الشيعية املعتربة تكف 

حت بأن  موته كان بسبب االعتداء  ،ݠبذكر ما جرى عىل املحسن  ورص 

 .ݝه الطاهرة فاطمة الزهراء عىل أم  
                                                           

 .1/128تفسري القمي  (1)

 .6/18الكايف  (2)
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 ابن عباس عن بسنده ،يف أماليه ݤلشيخ الصدوق افقد روى  -1

ا يف حديث طويل: قال ݕأن رسول اهلل   نساء دةسي   فإّنا فاطمة ابنتي وأم 

 وهي عيني، نور يوه بضعة مني، وهي واآلخرين، لنياألو   من العاملني

 متى احلوراء اإلنسية، وهي ،جنبي   بني التي روحي وهي فؤادي، ثمرة

 كام السامءملالئكة  نورها زهر جالله جل   رهبا يدي بني حمراهبا يف قامت

يا : ملالئكته وجل   عز   اهلل ويقول األر ، ألهل الكواكب نور يزهر

 ترتعد ،يدي   بني قائمة إمائي، دةسي   فاطمة أمتي إىل انظروا مالئكتي،

 أمنت قد أن أشهدكم عباديت، عىل بقلبها أقبلت وقد من خيفتي،  فرائصها

 وقد هبا كأن بعدي، هبا صنعي   ما ذكرت رأيتها وإن  ملا ،النار من شيعتها

 إرثها، نعتوم   ها،حق   صبتحرمتها، وغ   هكتوانت   ، بيتها ل  الذ   دخل

 جتاب، فال ،«يا حممداه»: تنادي وهي ،جنينها سقطتوأ   ،جنبها ّسوك  

 انقطاع رباكية، تتذك   مكروبة حمزونة بعدي تزال فال تغاث، فال وتستغيث

الليل  جن ها إذا وتستوحش أخرى، فراقي روتتذك   ، ةمر   بيتها عن الوحي

 نفسها ترى ثم بالقرآن، دتهتج   إذا إليه تستمع كانت الذي صويت لفقد

عزيزة أبيها أيام يف أن كانت بعد ذليلة
(1)

. 

يف مصباحه من الدعاء املعروف بدعاء  ݞوراه الكفعمي ما  -2

 رف  وك  يف صالته، وفيه:  ݠصنمي قريش الذي كان يقنت به أمري املؤمنني 

 ،وهومخس استحل   ،حت أكلوهوس   ،ويفء اقتطعوه ،وإرث غصبوه ،نصبوه

سوه وه ،وجور بسطوه ،وباطل أس   وظل   ،وغدر أضمروه ،ونفاق أرس 

                                                           
 148هذه الرواية يف كتابه جالء العيون وقد عل ق السيد عبد اهلل شرب عىل  ،175األمايل  (1)

 بقوله: وروى الصدوق يف األمايل بسند معترب عن ابن عباس:..
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موه ،وعهد نقضوه ،وأمان خانوه ،ووعد أخلفوه ،نرشوه  ،وحالل حر 

وصك   ،وضلع دّقوه ،وجنني أسقطوه ،وبطن فتقوه ،وحرام أحل وه

قوه مز 
(1)

. 

 ݝيف إرشاد القلوب عن السي دة فاطمة  ݞما رواه الديلمي  -3

ح فيها بام جرى عليها  ݠيف وصي تها ألمري املؤمنني  عند وفاهتا، التي ترص 

ة ت َصل   : الݝ ومما جاء يف وصي تها قوهلا ،بالتفصيل  عهد نقضت عيل  أم 

ي، وظلمون ،ݠعيل  املؤمنني أمري يفݕ  اهلل رسول أيب وعهد اهلل  حق 

بوا فدك، أيب بملك يل كتبها التي صحيفتي وخرقوا إرثي، وأخذوا  وكذ 

 أيمن، وأم ݠ املؤمنني وأمري وميكائيل جربئيل -واهلل- وهم شهودي

 احلسن حيملني ومعي ݠ املؤمنني وأمري بيوهتم، يف عليهم وطفت

رهم منازهلم، إىل وّناراا  ليالا  واحلسني وال  تظلمونا، أال   وبرسوله، باهلل أذك 

نا تغصبونا  نرصتنا عن ويقعدون ليالا، فيجيبونا لنا، اهلل جعله الذي حق 

ذون ّناراا، ن ف   الوليد؛ بن وخالد اخلطاب بن عمر ومعه قنفذاا، دارنا إىل ثم ي 

 خيرج فال اخلارسة، لبيعتهم ساعدة بني سقيفة إىل عمي علي ا ابن ليخرجوا

 القرآن وبتأليف وبأزواجه، ،ݕ اهلل رسول أوصاه به بام متشاغالا  إليهم

اه ألف ثامنني وقضاء  فجمعوا وديناا، عدات عنه بقضائها درهم، وص 

 بعضادة فوقفت وحيرقونا، بالنار ليحرقوه وأتوا بابنا، اجلزل عىل احلطب

وا أن وبأيب باهلل وناشدهتم الباب،  السوط عمر فأخذ عنا وينرصونا، يكف 

 عىل السوط عضدي، فالتوى به فرضب -بكر  أيب موىل - قنفذ يد من

ه برجله، وركل الباب ،كالدملج صار حتى عضدي  حامل، عيل  وأنا فرد 

                                                           
 .552املصباح  (1)
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 حتى انتثر بيده فرضبني وتسفع وجهي، تسعر لوجهي، والنار فسقطت  

 فهذه ،جرم بغري قتيال   حمسنا   فأسقطت املخاض، وجاءين أذين، من قرطي

ة تصيل أ وقد عيل أم  أت   منهم، ورسوله اهلل ترب  !منهم؟ وترب 
(1)

. 

قال: حدثني  ،هيف دالئل اإلمامي الطربيكام ذكر حممد بن جرير  -4

 أبو القايض أخربنا :قال القايض، الطربي أمحد بن إبراهيم إسحاق أبو

 أخربنا: السياري، قال مالك بن عيل بن احلسن بن عمر بن عيل احلسني

: الكندي، قال عامرة بن حممد بن جعفر حدثنا: قال الغاليب، زكريا بن حممد

بن  عيل أبيه عن عيل، بن حممد جعفر أيب عن اجلعفي، جابر عن أيب، حدثني

 يارس بن عامر أيب سمعت: قال يارس، بن عامر بن حممد عن ،ݠ احلسني

 باحلسني، يوما أربعني بعد محلت رزقته فلام باحلسن، يقول:...ومحلت

 ،ݕ اهلل رسول قبض فلام بمحسن، ومحلت وأم كلثوم، زينب ورزقت

 أمري عمها ابن وإخراج دارها، عليها القوم يوم دخول يف جرى ما وجرى

 ذلك وكان ،متاما ولدا به من الرجل أسقطت حلقها وما ،ݠاملؤمنني 

عليها اهلل صلوات ووفاهتا مرضها أصل
(2)

. 

: قال ،يف كتابه كامل الزيارات ݤابن قولويه وروى أبو جعفر . 5

ثني  بن حممد بن عيل أبيه، عن عن احلمريي، جعفر بن اهلل عبد بن حممد حد 

 بن اهلل عبد عن محاد البرصي، بن اهلل عبد عن خالد، بن حممد عن سامل،

 ملا :قال ،ݠ اهلل عبد عن أيب عثامن، بن محاد عن األصم، الرمحان عبد

 ثالث يف وتعاىل خيتربك تبارك اهلل إن  : له قيل السامء إىل ݕ بالنبي أرسي

                                                           
 .30/349بحار األنوار  (1)

 .104دالئل اإلمامة  (2)
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 إال   الصرب يل عىل قوة وال رب يا ألمرك أسلم:  قال صربك، كيف لينظر

ا قيل هن؟ فام بك،  من بعدك من بيتك أهل يلقي فام الثالثة له:...وأم 

ا القتل،  واحلرمان والتوبيخ والتعنيف الشتم أمتك من عيل فيلقى أخوك أم 

 ومنك ورضيت قبلت رب يا: فقال القتل، ذلك والظلم وآخر واجلحد

 جتعله الذي غصبا حقها ويؤخذ وحترم فتظلم ابنتك والصرب، وأما التوفيق

اذن،  بغري ومنزهلا حريمها وعىل عليها ويدخل ،حامل وهي وترضبهلا، 

 الرضب من بطنها يف ما وتطرح مانعا، جتد ال ثم وذل هوان يمسها ثم

الرضب ذلك من ومتوت
(1)

. 

 أبيه، عن وعنه،: قال ،يف االختصاص ݤالشيخ املفيد روى و. 6

 عبد اهلل ابن عبد حدثني: قال املغرية بن اهلل عبد عن معروف، بن والعباس

 اهلل عبد أبا صحبت: قال األرجان بكر بن اهلل عبد عن األصم، الرمحن

 بجبل مررنا ثم )عسفان(: له يقال منزال فنزل املدينة من مكة طريق يف ݠ

 هذا حش أو ما اهلل رسول ابن يا: فقلت وحش، يسار الطريق عىل أسود

 أي تدري بكر ابن يا: فقال منه، جبال أوحش الطريق يف رأيت ما اجلبل

 من واد عىل وهو الكمد : له يقال جبل هذا: قال ال،: قلت هذا؟ جبل

 حتته من استودعوه، جيري ݠ عيل بن احلسني أيب قتلة فيه جهنم، أودية

 جهنم، وما من خيرج وما اآلن واحلميم والصديد الغسلني من جهنم مياه

 خيرج وما خبال، طينة من خيرج وما آثام، من خيرج وما الفلق، من خيرج

 من خيرج وما سقر، من خيرج وما احلطمة، من خيرج لظى، وما من

                                                           
عىل الرواية بقوله: وروى الصدوق  ݞعل ق السيد عبد اهلل شرب   ،548كامل الزيارات  (1)

 يف األمايل باسناد معترب عن مح اد بن عثامن...
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 هبذا مررت وما السعري، من وما خيرج اهلاوية، من خيرج وما اجلحيم،

 وإن إيل ويترضعانيب  يستغيثان رأيتهام إال فوقفت مسريي يف قط اجلبل

 مل ملا أسستام فعلوا ما بنا فعلوا إنام هؤالء إن: هلام فأقول أيب قتلة إىل ألنظر

 باألمر واستبددتم حقنا عىل ووثبتم وحرمتمونا وقتلتمونا وليتم ملا ترمحونا

 وأشدمها للعبيد، بظالم اهلل وما صنعتام يرمحكام من اهلل رحم دوننا فال

 يف يعر  ما بعض عني ليتسىل عليهام وقفت فربام الثان واستكانة ترضعا

 جعلت: قلت الكمد، جبل وهو مها فيه الذي اجلبل طويت وربام قلبي،

 إلينا عرج ينادون أسمع أصواهتم: قال تسمع؟ فام اجلبل طويت فإذا فداك

: هلم وقل ،تكلمهم ال: يقول اجلبل من صارخا وأسمع نتوب فإنا نكلمك

 كل: قال معهم؟ ومن فداك جعلت: قلت تكلمون، وال فيها اخسؤوا

 الكفر، العباد علم من وكل فعاله، عنه اهلل وحكى اهلل عىل فرعون عتا

 اهلل(، )ابن عزيرا أن اليهود علم نحو قورس الذي: قال هم؟ من: قلت

 ثالثة، هم: هلم وقال اهلل املسيح ابن أن النصارى علم الذي نسطور ونحو

: قال نمرود الذي ونحو ، األعىل ربكم أنا: قال الذي موسى فرعون ونحو

 وقاتل ݠ املؤمنني أمري وقاتل السامء، يف من وقتلت األر  أهل قهرت

 معاوية فأما ݜ واحلسني احلسن وقاتل املحسن وقاتلݝ  فاطمة

 لنا نصب من كل ومعهم اخلالص يف يطعامن العاص فام بن وعمرو

ويده بلسانه علينا وعاون العداوة
(1)

. 

 اهلل عبد عن حممد، قال: أبو ،ونقل رواية أخرى أرصح من هذه. 7

 بابن حاملة وكانت لهفرفسها برجقال:... ݠ اهلل عبد أيب عن سنان، بن

                                                           
 .344ختصاص اإل (1)
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 يف قرط إىل أنظر لطمها فكأن ثم بطنها من املحسن فأسقطت املحسن اسمه

نقفت حني أذّنا
(1)

. 

 حممد ابن عنرواية طويلة  ،وذكر احلسني بن محدان يف كتابه. 8

 عن نصري، بن حممد شعيب و أيب عن ، احلسن اهلل عبد بن وعيل إسامعيل

عمر عن اإلمام  بن املفضل عن املفضل، بن حممد عن بن الفرات، عمر

 عمر ورضب الباب، فتح يروم اهلل لعنه يده قنفذ ...إدخال:ݠالصادق 

 الباب وركل ،األسود كالدملج صار حتى عىل عضدها، بالسوط هلا

 وإسقاطها أشهر لستة باملحسن، حاملة وهي بطنها أصاب حتى برجله،

 قرطاها بدا حتى خّدها وصفقه الوليد بن وخالد وقنفذ عمر وهجوم ،إياه

 ابنتك اهلل، رسول وا وا أبتاه،: وتقول بالبكاء، جتهر وهي ،تت مخارها

ب وت رضب، فاطمة بطنها يف جنني ويقتل ت كذَّ
(2)

. 

قال:  ،يف دالئل اإلمامة ݞحممد بن جرير الطربي الشيعي . 9

ثني  حدثني :قال التلعكربي، موسى بن هارون بن حممد احلسني أبو حد 

أمحد  روى: قال ،ݠ سهيل بن مهام بن حممد عيل حدثني أبو: قال أيب،

 الرمحن عبد عن القمي، األشعري حممد بن أمحد عن الربقي، بن حممد ابن

 عن بصري، أيب عن مسكان، ابن عن سنان، بن اهلل عبد عن أيب نجران، بن

 مجادى يف ݝ فاطمة ولدت :قال ،ݠ حممد بن اهلل جعفر عبد أيب

 وأقامت ݕ النبي مولد من مخس وأربعني سنة منه، العرشين يوم اآلخرة،

 ،وسبعني يوما مخسة أبيها وفاة وبعد سنني، عرش وباملدينة سنني، ثامن بمكة

                                                           
 .185ختصاص اإل (1)

 .53/19بحار األنوار  (2)
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 إحدى سنة منه، خلون لثالث الثالثاء يوم اآلخرة مجادي يف وقبضت

 بنعل لكزها عمر موىل قنفذا أن وفاهتا سبب وكان ،اهلجرة عرشة من

 تدع ومل ،شديدا مرضا ذلك من ومرضت فأسقطت حمسنا السيف بأمره،

عليها يدخل آذاها ممن أحدا
(1)

. 

 يف كتابه مهج الدعوات: رويناه ݤاحليل السيد ابن طاووس وذكر 

 عن جعفر أبو وقال الدعاء فضل كتاب يف اهلل عبد بن سعد إىل بإسنادنا

 بن سليامن عن صالح بن وبكري الرضا عن بزيع بن إسامعيل بن حممد

 ،الشكر سجدة يف ساجد وهو عليه دخلنا قاال ݠ الرضا عن جعفر

 يف دعا من فقال ،السجود أطلت له: فقلنا ،رأسه رفع ثم سجوده يف فأطال

 قاال: ،بدر يوم ݕ اهلل رسول مع كالرامي كان الدعاء هبذا الشكر سجدة

 العن اللهم فتقوال: الشكر سجدة سجدمتا أنتام إذا ،اكتبا قال: فنكتبه؟ قلنا

ال اللذين ا ،دينك بد  ام ،نعمتك وغري   مل تك وخالفا ،ݕ رسولك واهت 

 برسولك واستهزءا كالمك عليك وردا آالءك وكفرا سبيلك عن وصدا

 عن واستكربا بآياتك وسخرا آياتك وجحدا كتابك وحرفا نبيك ابن وقتال

بحق هلام يكن مل جملس يف وجلسا أولياءك وقتال عبادتك
(2)

. 

 لعنه قنفذ كان : وقداملشهور يف كتابه ݤ سليم بن قيسوروى . 10

                                                           
يف  ݞ: الرواية معتربة نص عىل ذلك املحدث الشيخ عباس القمي 134دالئل اإلمامة  (1)

 . 3/441يف رصاط النجاة  ݞوفقيه عرصه املريزا جواد التربيزي  189بيت األحزان 

 ݤ: وسند الرواية يف غاية الصحة واالعتبار فالسيد ابن طاووس 257مهج الدعوات  (2)

ه الشيخ الطويس  وهذا األخري له طرق صحيحة إىل كتب  ݤله طرق صحيحة إىل جد 

ة الرواة املذكورين من الثقات األجالء الذين ال وبقي ،ݤسعد بن عبد اهلل األشعري 

 طريق إىل الطعن يف واحد منهم بيشء. 
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 وأرسل -زوجها وبني بينه حالت حني- بالسوط ݝ فاطمة رضب اهلل

 اهلل لعنه قنفذ فأجلأها-( فارضهبا فاطمة وبينه بينك حالت إن: )عمر إليه

 من جنينا جنبها فألقت من ضلعها فكّس ودفعها بيتها باب عضادةإىل 

 ذلك من عليها اهلل صىل ماتت فراش حتى صاحبة تزل فلم ،بطنها

ةشهيد
(1)

. 

يف البحار رواية عن صاحبها ذكر فيها ما بدر املجليس ونقل . 11

 فتصعب فرمته فتحه من متنعني الباب فاطمة يدهيا من : فرضبتوفيها ،منه

 أن فكدت وبكاء، زفريا هلا فسمعت بالسوط فأمل ها، كفيها فرضبت عيل

 صناديد دماء يف وولوعه أحقاد عيل فذكرت الباب عن وأنقلب ألني

 بالباب أحشاءها وقد ألصقت فركلت الباب وسحره، حممد وكيد العرب،

 املدينة جعلت أعىل قد حسبتها رصخة رصخت وقد وسمعتها ،ترّتسه

 بحبيبتك وابنتك، يفعل كان هكذا! اهلل رسول يا! أبتاه يا: وقالت أسفلها،

 ، وسمعتهاحل من أحشائي يف ما قتل واهلل فقد فخذيني إليك! فضة يا آه

 إيل بوجه فأقبلت ودخلت الباب فدفعت اجلدار، إىل مستندة متخض وهي

 فانقطع قرطها اخلامر ظاهر من خدهيا عىل صفقة فصفقت برصي، أغشى

األر  إىل وتناثرت
(2)

. 

( رواية من كتب الشيعة املعتربة تذكر برصاحة أن  سبب 11فهذه )

 .ݝهو رضب أمه فاطمة  ݠموت املحسن 

                                                           
 : والرواية معتربة العتبار الكتاب.153كتاب سليم  (1)

 .30/294بحار األنوار  (2)
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 ؟:ݠوجود احملسن ݞاملفيد الشيخ هل أنكر -5
مفادها أن ه لو  ،ݠذكر بعضهم شبهة حول وجود املحسن بن عيل 

ملا غاب هذا األمر  ،وكانت القضية حمل  تسليم عند الطائفة ،كان له وجود

يف أحسن  وأ ،ݠأنكر وجود املحسن الذي  ݞعن مثل الشيخ املفيد 

ك يف أصل وجودهاألحوال   !ݠ شك 

التي  الشبهةسنجيب بالتفصيل حول هذه  ،الدعوىوخلطورة هذه 

يف أصل اهلجوم أو  التشكيك للطعن  وجعلوها مدخالا  ،طرب هلا الكثري

 .ݝعىل الدار واالعتداء عىل بيت فاطمة الزهراء 

 :ݞاملفيد  الشيخ نّص كالم 

استندوا عىل ما ذكره الشيخ السديد حممد بن  الشبهةأصحاب هذه 

ه فإن   ،رشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد()اإل يف كتابه ݞالنعامن املفيد 

ويف الشيعة من يذكر : ݠوبنات أمري املؤمنني قال عند تعداده ألوالد  ݞ

ه ن سام  كا ،ذكراا  ولداا  النبي ݕ أن فاطمة صلوات اهلل عليها أسقطت بعد

فعىل قول هذه الطائفة أوالد أمري  ،(حمسناا )وهو محل  رسول اهلل ݠ

ثامنية وعرشون، واهلل أعلم ݠاملؤمنني 
(1)

. 

 برأيه؟: ݞهل صّرح  املفيد

ح برأيه اخلا ݞ الشيخ املفيديدق ق يف كالم من  يف   ص  جيد أن ه مل يرص 

 ني  وبي ،اآلراء املوجودة فيها أنه ذكربل غاية ما يف األمر  ،هذه املسألة

ا  ،ݠأمري املؤمنني خني يف حتديد أبناء اختالف املؤر    ما يعتقده هوأم 
                                                           

 .1/355( اإلرشاد 1)
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ح به يف هذا املوضعاه ويرج  يتبن  و  .حه عىل غريه من اآلراء فلم يرص 

كان يف صدد بيان أوالد أمري  ݞالشيخ املفيد  ن  إ: يمكن أن يقال كام

 إذا مجلة األوالد إال   يفعادة  د  عَ السقط ال ي   يف أن   ، وال شك  ݠاملؤمنني 

أسقط كامالا  ݠاملحسن  ق من أن  مل يتحق   ݞكان كامالا، والشيخ املفيد 

مجلة  يف عد  فال ي  سقط ناقصاا ، أو أ  ݠمجلة أوالد أمري املؤمنني  يف عد  في  

أسقط كامالا  ݠاملحسن  ، وعىل قول بعض الشيعة من أن  ݠ أوالده

ثامنية وعرشين ولداا  ݠأوالد أمري املؤمنني عدد يكون 
(1)

. 

ه مل أن  هو  ݞأقىص ما يفيده كالم الشيخ املفيد  وهبذا البيان يتضح أن  

يف أصل إسقاطه، فإن  يشك   ݞه أسقط كامالا، ال أن   ݠاملحسن  جيزم بأن  

يف هذه املسألة  ال يشك   ݞذلك مما أمجع عليه الشيعة، والشيخ املفيد 

 اإلمجاعية.

ݞومن هنا نجد أن  املجليس األول 
(2)

 املفيدالشيخ ذكر كالم  ملا 

يف  اا كأو مشك   اا فمتوق  كان فهم أن ه مل يَ  ،ݠيف مقام ذكره للمحسن  ݞ

 الباَب  ... عمر رضب من كانت عليها اهلل صلوات قال: وشهادهتا ،املسألة

 عمر غالم قنفذ ورضب بكر... أيب لبيعة املؤمنني أمري إرادة عند بطنها عىل

 يف لةومفص   ،ةواخلاص   ةالعام   عند مشهورة واحلكاية ،بإذنه عليها السوط

 ،حمسن اسمه كان غالم بالرضب وسقط ،اهلاليل قيس بن لسليم كتاب

                                                           
 استفدت هذا اجلواب من العالمة الشيخ عيل آل حمسن حفظه اهلل( 1)

مقصود املجليس األصفهان والد صاحب البحار العالمة حممد باقر  حممد تقي بن مال (2)

مت ترمجته، من الفقهاء العلامء والعباد الزهاد له جمموعة من  املجليس الذي تقد 

 هـ. 1070املصنفات باللغة العربية والفارسية، تويف سنة 
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ݤ املفيد إرشاد يف مذكور وهو
(1)

. 

وكذلك اعترب الكنجي الشافعي
(2)

قد أثبت  ݞأن  الشيخ املفيد  

 فاطمة إن   :وقال ،اجلمهوروزاد عىل : كفاية الطالب فقال يف كتابه ،القضية

 مل ءيش وهذا ،اهلل حمسناا  رسول هسام   ، وكانذكراا  النبي بعد أسقطت ݝ

قتيبة ابن عند إال النقل أهل أحد من عند يوجد
(3)

. 

 !ݠينقل روايات صرحية يف احملسن  ݞاملفيد

ويقف  ،من أراد معرفة رأي الشيخ يف املسألة عليه أن يطالع كل  كتبه

ومالبسات اهلجوم  ،ݝعىل املوارد التي تعر   فيها إىل قضية الزهراء 

 عىل بيتها وانتهاك حرمتها.

جيد أن ه ذكر  ݠعىل كتب الشيخ املفيد فمن يلقي نظرة رسيعة 

بل تذكر تفاصيل ما  ،ݠة تثبت وجود املحسن بن عيل رصحي نصوصاا 

ك يف يقطع  بام ،ݝه الطاهرة جرى عليه وعىل أم   دابر كل  من يشك 

 املوضوع:

ختصاصيف كتاب اإل ݞما ذكره  من ذلك
(4)

 حيث روى بسنده ،
                                                           

 .5/342روضة املتقني  (1)

بة إىل كنجة بلدة بني أصبهان فخر الدين حممد بن يوسف بن حممد الكنجي نس (2)

هـ يف  658وخوزستان بحسب ما ذكره أصحاب التاجم، شافعي املذهب، قتل سنة 

 (7/150اجلامع األموي بدمشق بسبب اهتامه بالتشيع. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .423كفاية الطالب:  (3)

ة نسبته ل (4) ، ݞلمفيد قد يشكل بعضهم بأن  كتاب اإلختصاص قد وقع كالم يف صح 

هو أن  حمل  النزاع هو هل أن  الكتاب تصنيف املفيد أو اختصار املفيد لكتاب  واجلواب

ل. ݞآخر وليس حول أصل النسبة للمفيد   فتأم 
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 مكة طريق يف ݠ اهلل عبد أبا صحبت: قال ،األرجان بكر بن اهلل عبد عن

يسار  عىل أسود بجبل مررنا ثم ،)عسفان(: له يقال منزالا  فنزل ،املدينة من

 يف رأيت ما !اجلبل هذا حش أو ما اهلل رسول ابن يا: فقلت وحش، الطريق

: قلت هذا؟ جبل أي تدري ،بكر ابن يا: فقال !منه أوحش جبالا  الطريق

 قتلة فيه جهنم، أودية من واد   عىل وهو ،الكمد : له يقال جبل هذا: قال .ال

 من جهنم مياه حتته من استودعوه، جيري ،ݠ عيل بن احلسنيعبد اهلل  أيب

 من خيرج جهنم، وما من خيرج وما ،اآلن واحلميم والصديد الغسلني

لظى،  من خيرج وما خبال، طينة من خيرج وما آثام، من خيرج وما الفلق،

 وما اجلحيم، من خيرج وما سقر، من خيرج وما مة،طَ احل   من خيرج وما

 يف قط اجلبل هبذا مررت وما السعري، من وما خيرج اهلاوية، من خيرج

 قتلة إىل ألنظر وإن ،إيل   عانويترض   ،يب يستغيثان رأيتهام إال فوقفت مسريي

 ملا ترمحونا مل ،ستامملا أس   فعلوا ما بنا فعلوا امإن   هؤالء إن  : هلام فأقول ،أيب

 ،دوننا باألمر واستبددتم ،ناحق   عىل ووثبتم ،وحرمتمونا ،وقتلتمونا ،وليتم

 عاا ترُض  وأشدمها للعبيد، بظالم اهلل وما صنعتام ،يرمحكام من اهلل رحم فال

 قلبي، يف يعر  ما بعض عني ليتسىل   عليهام وقفت فربام ،الثان واستكانة

 ،فداك جعلت: قلت .الكمد جبل وهو مها فيه الذي اجلبل طويت وربام

 إلينا جعر  » :ينادون أسمع أصواهتم: قال تسمع؟ فام اجلبل طويت فإذا

 وقل ،مهمتكل   ال: يقول اجلبل من صارخاا  وأسمع ،«نتوب فإنا ،مكنكل  

 كل: قال معهم؟ ومن فداك جعلت: قلت .تكلمون وال فيها اخسؤوا: هلم

 .الكفر العباد معل   من وكل فعاله، عنه اهلل وحكى ،اهلل عىل فرعون عتا

 اهلل(، )ابن عزيراا  أن اليهود معل   الذينحو قورس : قال هم؟ من: قلت
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 ثالثة، هم: هلم وقال ،اهلل املسيح ابن أن النصارى معل   الذي نسطور ونحو

: قال نمرود الذي ونحو األعىل، ربكم أنا: قال الذي موسى فرعون ونحو

 ،ݠ املؤمنني أمري وقاتل السامء، يف من وقتلت ،األر  أهل قهرت

 افأم   ،ݜ واحلسني احلسن وقاتل ،املحسن وقاتل ،ݝ فاطمة وقاتل

 نصب من كل ومعهم ،اخلالص يف انعيطم العاص فام بن وعمرو معاوية

ويده بلسانه علينا وعاون ،العداوة لنا
(1)

 . 

رواية أخرى طويلة اشتملت عىل ذكرى أيضاا  ݞالشيخ  وروى

إىل حني  ݕمنذ استشهاد النبي املصطفى  خصومهامع  ݝنزاع الزهراء 

وورد يف هذه الرواية: رواية أخرى  ،ݝخفاء قربها إوفاهتا ودفنها و

 ݠ اهلل عبد أيب عن سنان، بن اهلل عبد عن حممد، قال: أبو ،أرصح من هذه

 املحسن فأسقطت ،املحسن اسمه بابن ةحامل وكانت قال: فرفسها برجله

نقفت حني أذّنا يف قرط إىل أنظر فكأن ،لطمها ثم ،بطنها من
(2)

. 

 !ݠاحملسن  يثبتون سقوط  ݞتالميذ املفيد

 ݤاألمارات التي نستطيع من خالهلا معرفة رأي الشيخ املفيد من 

البحث يف كلامت كبار تالمذته الذين قضوا السنني الطوال حتت منرب 

 وعرفوا آراءه: ،درسه

يف كتابه الشايف:  ، فإنه قالݞاملرتىض السيد علم اهلدى  منهم:

 وبني رضب ،ذكرها التي ةللعل   حراقباإل دهيد   أن بني فرق فال وبعد،

 ،بالسوط من رضبه أعظم املنازل إحراق فإن ة،العل   هذه ملثل ݝ فاطمة
                                                           

 .344االختصاص  (1)

 .185االختصاص  (2)
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 ،الصغري بأن حيسن أوىل املسلمني عىل اخلالف أراد ممن الكبري حيسن وما

 ناقلها، السوط، وتكذيب رضبة من الكتاب صاحب متعا إل وجه فال

عتذاراإل هذا مثل وعنده
(1)

. 

 ،ݝيثبت هجوم القوم عىل بيت فاطمة  ݞفالرشيف املرتىض 

مبل واإل ،وحرقهم بيتها  وقد ذكرنا ،عتداء عليها بالرضب بالسياط كام تقد 

 .ݠأن ه من آثار هذا الرضب سقوط املحسن 

ݞالطويس الشيخ حممد بن احلسن شيخ الطائفة  ومنهم:
(2)

، فإنه 

أن   ،يف كتابه تلخيص الشايف: واملشهور الذي ال خالف فيه بني الشيعة قال

ي السقط حمسناا  ،أسقطتعمر رضب عىل بطنها حتى  م  والرواية  ،فس 

ليها إحراق البيت عليها حني التجأ إوما أرادوا من  ،بذلك مشهورة عندهم

ا ن  د بي  ألنا ق ؛وليس ألحد أن ينكر الرواية بذلك ،وامتنعوا من بيعته ،القوم

ورواية الشيعة  ،ة من طريق البالذري وغريهالرواية الواردة من جهة العام  

ال خيتلفون فيه ،مستفيضة به
(3)

. 

جيد أن ه استخدم كل  عبارة يستفاد منها  ݞ كالمهومن يدق ق يف 

مجاع وتسامل الطائفة حول هذا املوضوع )املشهور/الخالف فيه بني إ

عندهم/ليس ألحد أن ينكر الرواية/رواية الشيعة/الرواية مشهورة 

. بحيث يقطع الطريق عىل كل  (الشيعة مستفيضة به/ال خيتلفون فيه

                                                           
 .4/120الشايف  (1)

آلت  460هـ وتويف سنة 385شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ولد سنة ( 2)

فكان مرجع الشيعة ومفزعهم، وهو  ݞإليه زعامة الطائفة بعد وفاة الرشيف املرتىض 

س احلوزة العلمية بالنجف األرشف.   الذي أس 

 .3/156( تلخيص الشايف 3)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 330

ك يف األمر ممن يناقش يف هذه القضية  ݞفلو كان أستاذه املفيد  ،مشك 

ه أن يقول مثل هذا  ݞملا حق  لشيخ الطائفة  ،وينفيها كام اد عي يف حق 

ليست باألمر اهلني بحيث ال يعتد   ݞالكالم؛ ألن  خمالفة مثل الشيخ املفيد 

 هبا.

 ݞليس بذي شأن كالشيخ املفيد آخر  شخصاا نعم لو كان املخالف 

ا أن يكون  ،من باب التسامح اإلمجاع ݞدعوى الشيخ الطويس لقبلنا  أم 

بحسب له واملخالف  ،يف عرصه ݞشيخ الطائفة الطويس  لإلمجاعالناقل 

قبول فال يمكن  ،ݞالفر  أستاذه ومرجع الطائفة يف زمانه الشيخ املفيد 

 .اإلشكالشكل من  بأي  دعوى اإلمجاع 

ب  ݞأبو الفتح الكراجكي وقال القايض   يف بيانهيف كتابه التعج 

 اهلل رسول أن روايتهم كذهبم عجيب ة يف مسألة اإلمامة: منغالط العام  أل

 هبا زنوو   فرجح، بكر أبو هبا زنفرجحت، وو   تيبأم   زنتو  » :قالݕ 

«رجح ثم رجح، ثم فرجح، عمر
(1)

 اهلل هدى الذي الرمحة نبي أن   فزعموا ،

 وأن   مثله، ة واحدةمر   رجح ،ساواه بكر أبا وأن   ، واحدة ةمر   رجح ةاألم   به

 ومل ،هنبي   مإيامنه، واهت   قيتحق   ومل نفسه، يف شك   الذي اخلطاب بن عمر

 ما هبا بالدواة ليكتب له يؤتى أن ومنع قوله، يف صدق وال فعله، يف بهيصو  

 ،ابنته ولطم فاطمة كالمه، يف هيجر اهلل خلق خري أن   وزعم ته،أم   صالح فيه

 ثالث دفعات، بالفضل رجح فيه، من عىل بيتها ليحرق ؛باحلطب وأتى

اجلهل،  من الغاية يف وهذا فضله، ثلث قدر ݕ اهلل رسول فضل وأن  

                                                           
مل أجد هذا احلديث يف مصادر احلديث املعروفة عند العامة، ولعل هذا احلديث كان  (1)

 .ݞموجوداا يف كتبهم يف زمان الكراجكي 
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والعقل التميز وعدم
(1)

. 

ماتت  ݝونقل يف كتابه كنز الفوائد رواية رصحية يف أن  الزهراء 

بن  جعفر الصادق سمعت قال ،ݤ يعقوب بن يونس قال: عن ،مقتولة

 يظلم من ملعون ملعون ݕ اهلل رسول جدي السالم: قال عليهام حممد

 فلك البرشى فاطمة يا قال ثم ويقتلها حقها ويغصبها ابنتي بعدي فاطمة

فاطمة يا فتشفعني وشيعتك ملحبيك فيه تشفعني حممود مقام اهلل عند
(2)

. 

قد أنكر القضية أو حتى  ݤفلو كان شيخه وأستاذه ابن املعلم 

ولو إشارة بسيطة كام هو دأبه يف  ݞتوق ف فيها ألشار الكراجكي 

حيث أن  قسام كبريا منه هو نقل ألمور استفادها  ،خصوص هذا الكتاب

 من أستاذه.

ݞ أبو الصالح احللبيومن الذين أثبتوا الواقعة 
(3)

يف كتابه تقريب  

 بيعتهم معتزل كل أمان: ذلك )أي مثالب القوم( قال: فمن ،املعارف

 يف له واإلغالظ عنهم، لتخلفه باألذى ݠ عليا وتصدهم رضرهم،

 واهلجوم منزله، لتحريق وإحضار احلطب الوعيد، يف واملبالغة اخلطاب،

 زوجته بذلك ملببا، واضطرارهم به واإلتيان إذنه، غري من بالرجال عليه

 ، بيوهتم عن إىل اخلروج وغريهم هاشم بنات من وحامته ونساؤه وبناته

 ومل ، من بيعتهم امتنع إن بالقتل وتوعده ، حوله من السيوف وجتريد

                                                           
 .129التعجب:  (1)

 .64كنز الفوائد:  (2)

هـ فقيه ومتكل م من 447هـ وتويف سنة 374الشيخ تقي الدين بن نجم احللبي ولد سنة ( 3)

 .ݞخرية طالب املفيد 
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 وغريمها ممن املنذر بن باخلباب وال عبادة، بسعد بن ذلك من شيئا يفعلوا

طويل الزمان أو مات حتى بيعتهم، عن تأخر
(1)

. 

التمسك  ݞينكر احلادثة ملا صح  للتقي احللبي  ݞفلو كان املفيد 

هبا يف مقام االحتجاج عىل القوم ألن ه سيسهل النقض عليه بإنكار شيخه 

 وال يقدم عىل مثل هذا عاقل. ،هلا

ݞمهيار الديلمي ومنهم الشاعر املعروف 
(2)

الذي أثبت هذه  

 القضية يف شعره عىل نحو القطع واجلزم:

 يا ابنة الطاهر كم

 غضب اهلل خلطب

  إىل     الراقي   يا ابنة

 كيف مل تقطع يد 
. 

 تقرع بالظلم عصاك 

 ليلة الطف عراك

 فكاك   لوح يفالسدرة 

 مد  إليك بن صهاك

. 

وقضية  ݠمنكرا لقضية املحسن  ݞفلو كان الشيخ املفيد 

ملا ذكر هؤالء القضية هبذه الصورة ومل  ݝالدخول عىل بيت الزهراء 

وا بمخالفة أستاذهم.  يعتد 

 ؟خالف يف املسألة على وجود ݞاملفيد الشيخ  عبارة تدل هل 

 ،من جهة أخرى ݞاملفيد الشيخ ستفادة من كالم االحاول البعض 

                                                           
 .233تقريب املعارف  (1)

ل أمره ( 2) مهيار بن مروزيه الديلمي فاريس األصل بغدادي املسكن، كان جموسيا يف أو 

 هـ.428وأسلم عىل يد الرشيف الريض، من فطاحل شعراء الشيعة، تويف سنة 
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 ،أن  مفهوم كالمه يدل  عىل وجود من أنكر هذه القضية من الشيعة يوه

ليست من القضايا املتسامل عليها بني الشيعة  ݝوعليه فقضية الزهراء 

ي قضية تارخيية وقع فيها األخذ والرد  واخلالف بل ه ،شن ع عىل منكرهاي  ل

 .اهلجريأو اخلامس فيها من القرن الرابع 

ال يدل  عىل  ݞوكالم الشيخ املفيد  ،حيحغري ص وهذا الكالم أيضاا 

 ،باملعنى الشائع اليوم «الشيعة» :فّس  كلمةإذ أن  املستشكل  ،هذا املعنى

يف أوساطنا  «شيعة» :فمن يقول ،وهو خصوص اإلمامية منهم دون غريهم

لكوّنم  ؛يف هذه األيام ينرصف الذهن مبارشة إىل اإلمامية االثني عرشية

ا يف ذلك الزمن  ،زمن للتشيعالفرد األجىل واملصداق األتم يف هذا ال أم 

فيشمل كل  الفرق التي  ،أوسع بكثري منه اليوم «الشيعة»طالق كلمة فإ

، بال فصل ݕبعد رسول اهلل  ݠأثبتت اإلمامة لعيل بن أيب طالب 

 سامعيلية والواقفة والكيسانية وغريهم.فيشمل الزيدية واإل

ݥاحلسن بن موسى النوبختي وهلذا فإن 
(1)

أطلق عىل كتابه اسم  

والتي  ،من الفرق املحسوبة عىل التشيعالعرشات  ، وذكر فيه)فرق الشيعة(

 ،واحلارثية ،واملنصورية ،)كاهلاشمية ،ال وجود هلا اآلن إال  يف بطون الكتب

 والعباسية...(. ،واملختارية

ݤوقبله كتب سعد بن عبد اهلل األشعري 
(2)

 بـ كتابه املوسوم 

                                                           
من كبار متكلمي وفالسفة اإلمامية األقدمني،  أبو حممد احلسن بن موسى النوبختي( 1)

 علمية عريقة)بنونوبخت( له عرشات املؤلفات. ينحدر من أرسة

سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف األشعري القمي شيخ الطائفة يف عرصه وفقيهها ( 2)

 .ݠووجهها يقال أن ه التقى باإلمام العسكري 
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وهم شيعة عيل بن  ،«الشيعة» :يتم  قال فيه: فرقة س   ،)املقاالت والفرق(

ومنهم افتقت صنوف الشيعة كل ها ،ݠأيب طالب 
(1)

. 

ح بمراده من كلمة  ݞخ املفيد يبل األهم من هذا هو أن  الش قد رص 

 يقطع دابر كل  حمتج  بكالمه! وهذا ،«الشيعة»

 لغريه عمشي   كل ليس أنه أوائل املقاالت: غرييف كتابه  ݥ قالفقد 

 يقع عليه وال ع،السمة بالتشي   يستحق باعت  اإل من ما ذكرناه حقيقة عىل

 أن إال ،مبطالا  كان أو احمق   متبوعه كان وإن الشيعة بأن ه من اللفظ إطالق

 «من» بلفظ ويضاف ،والالم األلف هي التي منه عالمة التعريف سقطي  

 ،«العباس بني شيعة من» أو ،«أمية بني شيعة هؤالء من»: فيقال ،التبعيض

 عىل فهو التعريف عالمة أدخل فيه ا إذافأمّ  ،«فالن أو فالن شيعة من» أو

 الوَلء سبيل عىل عليه اهلل املؤمنني صلوات تباع أمريأل حمالة َل التخصيص

 يف تقّدمه نعمّ  اإلمامة ونفي ،فصل بال ݕالرسول  بعد إلمامته عتقادواَل

وجه  عىل منهم ألحد تابع غري هلم متبوعاا  االعتقاد يف وجعله ،اخلالفة مقام

االقتداء
(2)

. 

وجبت  وصفناه كام بالتشيع بالسمة اهن  بي   ما ثبت وإذا :ݞ قالأن إىل 

 ،بمعناها النتظامهم ؛األمة فرق سائر بني من اجلارودية لإلمامية والزيدية

 أو بينهم وفاقاا  إليها واضم   وإن عنها خيرجوا ومل ،موجبها وحصوهلم عىل

 واخلوارج والبكرية املعتزلة وخرجت املعتقدات، يف أنحاء من خالفاا 

 فيها وفاق يدخلهم ومل ،وصفناه معناها الذي عن هيملتعر   ؛عنها واحلشوية

                                                           
 .3املقاالت والفرق:  (1)

 .35أوائل املقاالت:  (2)
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كان ما كائناا  سواه له فيام وجبت ملن
(1)

. 

ال  ،ع باملعنى األعمهو التشي   ݞالشيخ املفيد فمن هنا نعلم أن  مراد 

ألن   ؛كالمه يت ضح معنىوهبذا  ،وهم اإلمامية أعىل اهلل برهاّنم ،األخص

ة ما حصل من  قساما  عتداء عىل االجوم عىل الدار واهلمن الزيدية ينفي صح 

 وهكذا.سامعيلية يثبتون احلادثة إلوأغلب ا ،ݝالزهراء 

ا الشيعة اإلمامية فال خالف بينهم يف هذه املسألة  وستأتيك الحقاا  ،أم 

 ثبات هذه احلادثة.إكلامت أعالم اإلمامية عرب العصور يف 

 ؟ݠبقضية احملسن  ݞملاذا مل يصّرح  املفيد

وهي السبب الدافع الستعامل الشيخ  ،بقي الكالم يف نقطة أخرية

وعدم الترصيح املبارش بقضية اهلجوم  ،ملثل هذا التعبري املبهم ݞاملفيد 

 ؟ݠسقاط املحسن إعىل الدار و

كان من  ݞأن  العرص الذي عاشه الشيخ  :هوواجلواب عىل هذا 

ة ال نظراا  ،أصعب العصور التي عاشتها الشيعة لطائفية املقيتة التي كانت شد 

بني السنة والشيعة يف  كبرياا  والتي سب بت احتقاناا  ،هيا األجنحة السياسيةتغذ  

بينهم انتهت إىل  سب ب فتناا مم ا  ،ݞالتي كان يقطنها الشيخ املفيد  بغداد

 مذابح.

ليقف بنفسه عىل حقيقة  ؛العزيز ئالصور ننقلها للقاروهذه بعض 

 :تلك الفتةالوضع يف 

هـ فتنة عظيمة بني السنة 353سنة  فقد ذكر ابن األثري يف حوادث

                                                           
 .37أوائل املقاالت:  (1)
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 والشيعة.

يوم  ذغلقت األسواق ببغداهذه السنة عارش املحرم، أ  يف قال: 

م ذكره، فثارت فتنة عظيمة بني الشيعة عاشوراء، وفعل الناس ما تقد  

بت األموالرح فيها كثري، وّن  والسنة، ج  
(1)

.  

بني السنة عظيمة أخرى فتنة وقوع  هـ 361سنة وذكر يف حوادث 

 وقعت السنة هذه : يفقال ،الكرخ حمل ة الشيعةحرق إبت يف تسب   ،والشيعة

 ،العيارون وظهر ،الناس وحتزب ،الزائدة العصبية وأظهروا ،عظيمة فتنة

 من ذكرناه ما ذلك سبب وكان ،الناس أموال وأخذوا الفساد، وأظهروا

 البنوية أصناف من بينهم فتولد ،وكثروا ،فاجتمعوا ،للغزاة العامة استنفار

 ،الرجال تلوق   ،األموال هبتفن   ،والعيارين والشيعة ةوالسن والفتيان

 التجار معدن وكانت ،الكرخ حملة احرتق ما مجلة ويف ،الدور حرقتوأ  

والشيعة
(2)

. 

ثرها اآلالف أتل عىل هـ فتنة أخرى ق  362وذكر يف السنة التي تليها 

 الكرخ احتق شعبان يف السنة هذه قال: يف ،ݜمن شيعة أهل البيت 

 العامة به فثار ،اعامي   قتل املعونة صاحب أن ذلك وسبب ،عظياما  حريقاا 

 تلوق   ،مسحوباا  منها خرجفأ   ،األتراك بعض دار ودخل فهرب ،واألتراك

 الفضل أبو الوزير فركب ،فيها من خرجفأ   ،السجون تحتوف   ،حرقوأ  

 ،بالكرخ العامة لقتال مجع يف صافيا ىيسم   له حاجباا  وأرسل ،اجلناة ألخذ

 حرتقفا ،الكرخ من أماكن عدة يف النار فألقى ،للسنية ةيالعصب شديد وكان
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 وثالثامئة إنسان ألف عرش سبعة فيه احرتق من عدة وكان ،عظيام   حريقا  

 َل ما األموال ومن ،مسجدا   وثالثني وثالثة ،الدور من وكثري ،دكان

حيىص
(1)

. 

ثرها بيوت أهـ فتنة أخرى أحرقت عىل 363وذكر يف أحداث سنة 

 وحرص ،األتراك يف ركب ذلك سبكتكني رأى فلام قال: ،الشيعة بالكرخ

 ابني طاهر وأبا إسحاق أبا وأخذ ،ودخلها أحرقها ثم ،يومني بختيار دار

 إىل نحداراال من يمكنهم أن فسألوه ،معهام كان ومن ووالدهتام الدولة معز

 ،سبكتكني فانفذ ،املاء يف هلل املطيع معهم وانحدروا، وانحدر ففعل ،واسط

 كان ما عىل واستوىل ،القعدة ذي تاسع وذلك ،داره إىل هورد   فأعاده

 أمواهلم عواوتتب   ،الديلم دور يف األتراك ونزل ،ببغداد مجيعه لبختيار

 كان ألنه ؛سبكتكني ينرصون السنة أهل من العامة وثارت ،وأخذوها

 بالشيعة فثاروا ،والقواد العرفاء هلم وجعل ،عليهم فخلع ،نيتسن  

 وظهرت ،ثانيا   حريقا   الكرخ حرقتوأ   ،الدماء بينهم فكتوس   ،وحاربوهم

عليهم السنة
(2)

. 

 ثار السنة هذه قال: يف ،هـ فتنة أخرى391وذكر يف أحداث سنة 

 ،منهم فهرب ،سابور نرص أبو وهو ،السلطان بنائب ببغداد األتراك

 ،كثرية قتىل بينهم تلوق   ،الكرخ أهل من والعامة األتراك بني الفتنة ووقعت

 فضعفوا ،الكرخ أهل عىل األتراك ساعدوا بغداد أهل من السنة أهل إن ثم
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الفتنة فسكنت ،احلال إصالح يف األرشاف فسعى ،اجلميع عىل
(1)

. 

 الغد كان : فلام، قالهـ422يف سنة  وقعتعظيمة وذكر فتنة أخرى 

 ،الكرخ وقصدوا ،األتراك من كثري ومعهم ،اجلانبني من السنة أهل اجتمع

 وأنكر ،عظيمة خطة عىل الكرخ أهل وأرشف ،األسواق وهدموا فأحرقوا

 ،الغزاة مع التي عالمته ختريق إليهم ونسب ،شديداا  إنكاراا  ذلك اخلليفة

 أهل من وقتل ،عاممته فسقطت ،آجرة صدره يف فوقعت ،الوزير فركب

 وسوق العروس سوق الفتنة هذه يف وخرب وأحرق ،مجاعة الكرخ

 فقتل ،األمر واشتد ،وغريها الدقاقني وسوق األنامط قوسو الصفارين

وأحرقوه ،املعونة يف ينظر وكان ،الكاللكي العامة
(2)

. 

بل كان  ،األحداثتلك عن مّسح  بعيداا  ݞومل يكن الشيخ املفيد 

للشيعة وزعيمهم وكبريهم يف  وذلك ألن ه كان مرجعاا  ؛بقوة فيها حارضاا 

 .ضحية يف كل  ما حيدثومن هنا كان  ،ذلك الزمن

هـ ما جرى يف بغداد من 392فقد ذكر ابن اجلوزي يف أحداث سنة 

 أمر قال: وزاد ،عن بغداد ݞوكيف كانت نتيجتها نفي الشيخ املفيد  ،فتنة

 فواصلوا وعلوي، عبايس هو من فيهم وكان ببغداد، والفساد العيارين

 خطة عىل معهم الناس وأرشف وقتلوا، األموال، وأخذوا العمالت،

 العراق إىل هرمز أستاذ بن عيل أبا اجليوش عميد الدولة هباء فبعث ،صعبة

 بغداد له نتي  فز   احلجة، ذي عرش سابع الثالثاء يوم فدخلها أمورها، ليدبر

 مجاعة وغرق ،ّناراا  ويغرقهام والعلوي   العبايس بني يقرن فكان منه، خوفاا 
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 بعد ونفى مذهب، إظهار من والشيعة السنة ومنع األتراك، حوايش من

النفوس يف هيبته فقامت ،البلد عن الشيعة فقيه املعلم ابن ذلك
(1)

. 

هـ إثر فتنة 398ة أخرى عن بغداد سنة املفيد مر  الشيخ في ون  

 الكرخ أهل مقال ابن اجلوزي: فتكل   ،يف الكرخحصلت بني السنة والشيعة 

 البرصة باب أهل وبني بينهم القتال ووقع الشيعة، من ألنه ؛املقتول هذا يف

 فانتقل ،حامد أيب دار باب الكرخ أحداث وقصد والقالئني، الشعري وباب

 اخلليفة ذلك فبلغ ،«منصور يا حاكم»: وصاحوا القطن، دار وقصد ،عنها

 وساعدهم ،السنة أهل ملعاونة بابه عىل الذين اخلول وأنفذ ،فأحفظه

 اجتمع ثم الدجاج، بنهر ييل ما وأحرق ،الكرخ أهل وضعف الغلامن،

 فعفا ،السفهاء فعل عام العفو فسألوه ،اخلليفة دار إىل والتجار رشافاأل

 عبد أبا فراسل ،بغداد ودخل فسار ،اجليوش عميد إىل اخلرب فبلغ ،عنهم

 فخرج ،به ووكل ،يساكنه وَل البلد عن خيرج بأن الشيعة فقيه املعلم ابن اهلل

رمضان من بقني لسبع األحد ليلة يف
(2)

. 

في فيه الشيخ املفيد آخر ن   هـ موقفاا 409يف أحداث سنة ونقل سبطه 

 ،فني من الفريقني خلق كثري ،قال: ووقع بني السنة والشيعة وقعات ،ݞ

 ،األمور ملورده سلطان الدولة إىل من ينفذه ليوطئفاحتاج  ،وكذا بواسط

د امللك إىل األهواز... ب  ،يف ربيع األولودخل بغداد  ،فاستدعى مؤي  وهر 

وأنزل الديلم يف أطراف البلد وبني الكرخ وباب  ،العيارين والشطار

ونفى أبا عبد اهلل بن النعامن فقيه  ،وقبض عىل ابن القصار القاص ،البرصة
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الشيعة
(1)

. 

ويبعد عن  ،عن بغداد ݞمرات ينفى فيها الشيخ املفيد  فهذه ثالث

 رغم أن ه مل يكن له دور يف األحداث. ،الكرخ

جيد أن ه كان  ݞومن يقرأ كلامت كبار علامء السن ة يف الشيخ املفيد 

ملا يبذله من جهود يف مقارعة اخلصوم  ؛من قبل خمالفي عرصه مستهدفاا 

 للمخالفني! وفاته عيداا يوم  ، ولذلك كانونرش احلق

 الرافضة، : شيخݞقال اخلطيب البغدادي عند ترمجته للشيخ املفيد 

 والذب عن ضالالهتم، يف كثرية كتباا  فصن   مذاهبهم، عىل واملتعلم

والتابعني  الصحابة من املاضني السلف عىل والطعن ومقاالهتم، اعتقاداهتم

 من خلق به هلك ،الضالل األئمة أحد وكاناملجتهدين،  الفقهاء وعامة

 شهر ثان اخلميس يوم يف ومات ،منه املسلمني اهلل أن أراح إىل ،الناس

وأربعامئة ثالث عرشة سنة من رمضان
(2)

.  

 احلسني بنعبيد اهلل بن عبد اهلل : يف ترمجة ابن النقيبابن كثري  قال

بلغه  وحني السنة، أئمة من كان النقيب، بابن املعروف اخلفاف، القاسم أبو

 أبايل ما: وقال ،وجلس للتهنئة ،شكرا   هلل سجد الشيعة فقيه املعلم ابن موت

املعلم ابن موت أن شاهدت بعد مت وقت أي
(3)

. 

ح بقضية شائكة مثل فمن كان  هذا حال عرصه كيف يمكن أن يرص 

إذ أن   ،بل بحياة كل  أهل الكرخ ،قد تودي بحياته القضية التي هذه
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بادهتم إللفتك هبم و ؛ة عىل شيعة بغداديتصي دون الزل  كانوا  املناوئني للشيخ

 عن بكرة أبيهم.

 اخلالصة:
وال  ،ال يدور حول أصل وجوده ݠاملحسن إن  النزاع يف قضية 

ه عتداء عىل أم  هل هو اإل ،يف تسقيطه السببإن ام حول و ،حول كونه سقطاا 

 ؟أو أمر آخر ݝالطاهرة 

وذكرنا  ،ݝوقد أثبتنا أن  سبب ذلك كان رضب فاطمة الزهراء 

 التي ألجلها ،ݜبصدورها عن األئمة  الروايات املستفيضة التي نطمئن  

 منهم.أحد  فيها ومل خيالف ،أطبق علامء الشيعة عىل هذه احلقيقة





 نصوص أخرى مهّمة
 

ة نصوص أخرى يف املصادر   اإلمامية،الروائية عند الشيعة وردت عد 

ح بوقوع  ،ثبات هذه الواقعة بطريقة غري مبارشةإتفيد يف  فهي وإن مل ترص 

 هذه اجلريمة برصاحة إال  أن ه يستفاد منها يف املقام:

 شهيدة: ݝفاطمة الزهراء 
ت بعض الروايات عىل أن    ،ماتت شهيدة ݝالزهراء السي دة نص 

 ،يف كتاب الكايف ݤسالم الكليني ومن هذه الروايات ما نقله ثقة اإل

 ،شهيدة يقةصد   ݝ فاطمة قال: إن   ،ݠبسنده عن أيب احلسن موسى 

يطمثن ال األنبياء بنات وإن  
(1)

. 

ل،اخلرب واضحة لكل هذا وداللة   ݝ إذ أن ه نص  عىل أن  وفاهتا متأم 

 عوامل خارجية سب بت وفاهتا مم ا نتيجةوإنام  كانت  ،طبيعية وفاةمل تكن 

ت به  وال يوجد سبب مذكور يف الروايات يصلح  ،الشهادةوصف استحق 

 .لذلك سوى قضية اهلجوم عىل دارها واالعتداء عليها

حت ف التي  ݠعن أيب عبد اهلل رواية الطربي الصغري بذلك قد رص 

 السيف بأمره، بنعل لكزها عمر موىل قنفذاا  أن وفاهتا سبب وكان فيها: قال

 آذاها ممن أحداا  ع  دَ تَ  ومل ،شديدا   مرضا   ذلك من ومرضت ،فأسقطت حمسناا 

عليها يدخل
(2)

. 
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 فيها:عن سلامن، قال  ݤسليم بن قيس طويلة رواها وكذلك رواية 

 من ضلعها فكّس ،ودفعها ،بيتها باب إىل عضادة اهلل لعنه قنفذ فأجلأها

 اهلل صىل ماتت ىحتّ فراش  صاحبة تزل فلم ،بطنها من جنيناا  فألقت ،جنبها

شهيدة ذلك من عليها
(1)

. 

اح احلديث فهموا من هذه الرواية هذا املعنى  ،ومن هنا فإن  كل  رش 

 :وربطوا بني القضيتني

 أن   عىل يدل اخلرب هذا إن   قال: ثم ،ݞالعالمة املجليس  :منهم

 سبب وكان ،املتواترات من وهو ،شهيدة كانت عليها اهلل صلوات فاطمة

 املؤمنني أمري إىل بعثوا الناس أكثر وبايعهم اخلالفة غصبوا ملا أّنم ذلك

 ،بيتهم البيت أهل عىل ليحرق بنار عمر فبعث ،فأبى للبيعة، ليحرض ݠ

 غالم قنفذ فرضب ،الباب عند فاطمة فمنعتهم ،قهراا  عليه الدخول وأرادوا

 جنيناا  لذلك وأسقطت ،جنبيها فكّس ،ݝ فاطمة بطن عىل الباب عمر

 اهلل صلوات يتوتوفّ  ،لذلك فمرضت ،حمسناا  ݕ اهلل رسول هسام   كان

املرض ذلك يف عليها
(2)

. 

 جعفر بن عيل عن الصحيح قال: ويف ،ݞاملجليس األول  :ومنهم

 بنات وإن   ،شهيدة صديقة فاطمة إن  »: قال ݠ احلسن أيب أخيه عن

 ...عمر رضب من كانت عليها اهلل صلوات وشهادهتا ،«يطمثن ال األنبياء

 قنفذ ورضب بكر... أيب لبيعة املؤمنني أمري إرادة عند بطنها عىل الباب

 ،ةواخلاص   ةالعام   عند مشهورة احلكايةو ،بإذنه عليها السوط عمر غالم
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 اسمه كان غالم بالرضب وسقط ،اهلاليل قيس بن لسليم كتاب يف لةومفص  

ݤ املفيد إرشاد يف مذكور وهو ،حمسن
(1)

. 

املازندراناملوىل  :ومنهم
(2)

يف رشحه عىل أصول الكايف:  ، فإنه قال

 سعات   ثم ،رشعاا  به القتال املأمور معركة يف املسلمني من تلق   من والشهيد

الباب  برضب قتلوها إذ ،ݝ كفاطمة ظلاما  منهم تلق   من كل عىل طلقفأ

لذلك فامتت ،محلها فسقط ،حامل وهي بطنها عىل
(3)

. 

بكوّنا شهيدة الشهادة يتبني  أنه ال يراد  ݞومما قاله املازندران 

بل  ،زتلت وجه  س  قد غ   ݝباملعنى األخص ليشكل علينا بأن  الزهراء 

 عن مبدء إهلي. وهو املوت دفاعاا  ،املعنى األعمهو الشهادة ب املراد

 ݝلتزامية عىل حادثة اهلجوم عىل بيتها فهذا اخلرب يدل  بالداللة اال

 يف وفاهتا. الذي تسب بعتداء عليها واال

 قبل وفاته: ݕة النيب وصّي
رواية  ݠبسنده عن اإلمام الكاظم  ݤالشيخ الكليني  روى

لة  ݕالنبي ذكر وفيها  ،ݕة النبي املصطفى من وصي   تناولت طرفاا  ،مطو 

 اهلل برسول نزل : حنيݠقال  ،بعدهمن  ݜما جيري عىل أهل البيت 

 مع جربئيل به ، نزلالا مسج   كتاباا  اهلل عند من الوصية نزلت األمر، ݕ

                                                           
 .5/342روضة املتقني  (1)

ومن كبار  ݞالشيخ حممد صالح بن أمحد الّسوري املازندران صهر املجليس األول  (2)

ا اتفقت أن ه تويف سنة  هـ، كان عاملا 1086تالمذته مل تذكر الكتب تاريخ ميالده إال  أّن 

 فقيها عابدا زاهدا.

 .7/213رشح أصول الكايف  (3)
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 من بإخراج ر  م   حممد يا: جربئيل فقال املالئكة، من وتعاىل تبارك اهلل أمناء

 -هلا  ضامناا  إليه إياها بدفعك وتشهدنا ،منا ليقبضها وصي ك، إال   عندك

 اعلي   خال ما البيت يف كان من بإخراج ݕ النبي فأمر ،-ݠ اعلي   يعني

 يقرئك رب ك ،حممد يا: جربئيل فقال والباب، الست بني فيام ، وفاطمةݠ

 ،عليك ورشطت ،إليك عهدت كنت ما كتاب هذا :ويقول ،السالم

 ،شهيداا  حممد يا يب وكفى ،عليك مالئكتي به وأشهدت ،عليك به وشهدت

 ومنه ،السالم هو جربئيل ريب يا فقال: ،ݕ النبي مفاصل فارتعدت: قال

 فدفعه هات الكتاب، وبر، وجل   عز   صدق ،السالم يعود وإليه ،السالم

 ،حرفاا  فقرأه حرفاا  .قرأها: له فقال ،ݠ املؤمنني أمري إىل بدفعه وأمره ،إليه

 وقد ،وأمانته عيل رشطه ،إيل   وتعاىل تبارك ريب عهد هذا ،عيل يا: فقال

 أنت وأمي بأيب لك أشهد وأنا :ݠ عيل فقال وأد يت، ونصحت غتبل  

 وبرصي سمعي به لك ويشهد ،قلت ما عىل والتصديق بالبالغ والنصيحة

 فقال .الشاهدين من ذلك عىل لكام وأناݠ:  فقال جربئيل .ودمي وحلمي

 الوفاء ويل هلل وضمنت ،وعرفتها ،وصي تي أخذت عيل يا ݕ: اهلل رسول

 عون اهلل وعىل ،ضامّنا عيل   ،وأمي أنت بأيب نعم ݠ: عيل فقال ؟فيها بام

 عليك أشهد أن أريد إن   عيل ياݕ: اهلل  رسول فقال .أدائها عىل وتوفيقي

 إن  ݕ:  النبي فقال .أشهد نعم :ݠ عيل فقال .القيامة يوم هبا بموافايت

 املالئكة معهام ومها حارضان ،اآلن وبينك بيني فيام وميكائيل جربئيل

 – وأمي بأيب أنت – وأنا ليشهدوا ،نعم: فقال .عليك ألشهدهم بوناملقر  

بأمر  النبي عليه اشتط فيام وكان ،ݕ اهلل رسول فأشهدهم .أشهدهم

مواالة  من فيها بام تفي عيل يا: له قال أن وجل   عز   اهلل أمر فيام ݠ جربئيل
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 والرباءة ورسوله اهلل عادى ملن والعداوة والرباءة ،ورسوله اهلل واىل من

 وغصب ،كحق   ذهاب وعىل ،الغيظ كظم وعىل ،الصرب منك عىل ،منهم

 املؤمنني أمري فقال .اهلل رسول يا نعم: فقال حرمتك؟ وانتهاك ،مخسك

: للنبي يقول ݠ جربئيل سمعت النسمة لقد وبرأ احلبة فلق والذيݠ: 

 ،ݕ اهلل رسول وحرمة حرمة اهلل وهي ،احلرمة كنتهَ ي   أنه عّرفه حممد يا

ݠ: املؤمنني  أمري قال .عبيط بدم رأسه من حليته ضبخت   أن وعىل

 عىل سقطت حتى ،جربئيل األمني من الكلمة فهمت حني فصعقت

 لتط  وع   ،احلرمة هكتانت   وإن ورضيت قبلت ،نعم :وقلت ،وجهي

 بدم رأيس من حليتي ضبتوخ   ،الكعبة دمتوه   ،الكتاب قز  وم   ،السنن

عليك أقدم حتى أبداا  حمتسباا  صابراا  ،عبيط
(1)

. 

عىل  ݠئيل جربالذي أرص   األمريث هو والشاهد يف هذا احلد

رب  عنه هبتك احلرمة ،ݠتعريفه ألمري املؤمنني  وتسب ب سامعه هلذا  ،وع 

 وسقوطه عىل وجهه! ،ݠأمري املؤمنني  صعقاألمر يف 

ألن  اإلخبار  ؛ݝعتداء عىل الزهراء هو االأن  املراد منه  يفوال شك  

ن أمرين:   تضم 

وهذا ال يمكن أن يكون  ،ݠحليته من دم رأسه خضاب  :لاألوّ 

بل  ي صعق من ذلك،ومل  ،من قبل بوقوع ذلكقد علم  ݠألن ه  ؛املراد

 اهلل رسول يا: يف أول رمضان: قلت ݕكام يف خطبة النبي  ،نجده استبرش

 بك كأن   ،الشهر هذا يف منك ستحل  ي   ملا أبكي يا عيل: فقال يبكيك؟ ما

 ناقة عاقر شقيق ،واآلخرين األولني أشقى وقد انبعث لربك تصيل   وأنت
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ب ،عىل قرنك رضبه فرضبك ،ثمود  املؤمنني أمري قال .حليتك منها فخض 

 ةسالم يف :ݕ فقال ديني؟ من ةسالم يف وذلك اهلل يا رسول: فقلتݠ: 

دينك من
(1)

. 

ت عنه الرواية عىل لسان جربالثاين  أنه» :بقوله ݠيل ئ: هو ما عرب 

هنا  واملراد قطعاا  ،«ݕ اهلل رسول وحرمة حرمة اهلل وهي ،احلرمة ينتهك

اخلرب املروي بنفس السند عن عيسى بن بقرينة  ،ݝاالعتداء عىل الزهراء 

 ،بايب باهبا فاطمة إن   : أال، قالݠاملستفاد الرضير عن اإلمام الكاظم 

 أبو فبكى: عيسى قال .اهلل حجاب هتك فقد هتكه فمن بيتي، وبيتها

 تكه   اهلل، حجاب واهلل تكه  : وقال كالمه، بقية وقطع ،طويالا  ݠ احلسن

عليها اهلل صلوات ه  م  أ   يا ،اهلل حجاب واهلل تكه   حجاب اهلل، واهلل
(2)

. 

عن باهبا بأن ه حجاب اهلل يناسب التعبري الوارد يف رواية فالتعبري 

عق أمري املؤمنني التي ص   احلرمةمم ا يؤكد أن  املراد من  ،«حرمة اهلل»الكايف 

 .ݝحيدث للزهراء هو ما  لسامعه هتكها ݠ

 كسر:حديث الباب الذي ُي
ث عن يف مصادر أهل السنة واجلامعة األحاديث وردت بعض  تتحد 

ال فتح باب رش  وفتن نفي ،كّسباب ي  تتمث ل يف  ،ةتصيب هذه األم   فتنة

 ينغلق إىل يوم القيامة:

 ،عمر كن ا عند :قال حذيفة : عنفقد روى مسلم يف صحيحه بسنده

 ،سمعناه قوم: نحن فقال ،الفتن يذكر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع أي كم فقال:
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تلك  قال: ،أجل قالوا: ،وجاره أهله يف الرجل فتنة تعنون لعل كم فقال:

ها  التي يذكر ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع أي كم ولكن ،والصدقة والصيام الصالة تكفر 

هلل  أنت قال: ،أنا فقلت: ،القوم سكتفأ حذيفة: قال ؟البحر موج متوج

عىل  الفتن تعر  يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت حذيفة: قال ،أبوك

وأي  ،سوداء نكتة فيه كتن   رشهباأ قلب فأي   ،عوداا  عوداا  كاحلصري القلوب

مثل  أبيض عىل :قلبني عىل تصري حتى ،بيضاء نكتة فيه كتن   أنكرها قلب

ه فال ،الصفا  مرباداا  واآلخرأسود ،واألر  الساموات دامت ما فتنة ترض 

 ،هواه من أرشب ما إال   ،منكراا  ينكر وال ،روفاا مع يعرف ال ،خياا جمكالكوز 

 عمر: قال ،كّسي   أن يوشك مغلقا   بابا   وبينها بينك أنّ  ثتهوحّد  :حذيفة قال

ثته .كّسي   بل ال قلت: ،يعاد كان لعله فتح نهأ فلو ،لك أبا ال أكّساا   وحد 

 أبو قال ،باألغاليط ليس حديثاا  ،يموت أو ،قتلرجل ي   الباب ذلك أن  

ة قال: ؟سود مرباداا أ ما مالك أبا يا :لسعد فقلت خالد:  يف البيا  شد 

منكوساا  قال ؟جمخياا  الكوز فام :قلت قال: ،سواد
(1)

. 

عمر بن اخلطاب بينها وبني يكون  ،فاحلديث خيربنا عن وقوع فتنة

عىل هذه األمة الرشور إىل قيام  فتنفتح ،كّسي   مغلق، يوشك أن باب

 ة!الساع

ة  ،بخطورة داللة هذا احلديثوقد أحس  الرواة  فوا يف متنه بعد  فترص 

وهلذا نجد أن  ألفاظ هذا  ،ال دليل ادانة عليه لعمركي جيعلوه منقبة  ،صور

 احلديث مضطربة وختتلف باختالف الرواة:

أن  بني اخلليفة الثان وبني  يبني  الذي ذكرناه أعاله  النص   أن   -1
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وا يف حني أن  بع ،ّس بدأت الفتنةإذا ك   ،مغلقاا  الفتنة باباا  معنى ض الرواة غري 

قتل أو يموت، رجلالباب إشارة إىل  وزعموا أن   ،اخلرب بزعمهم أن   ي 

عمرهو فأخربه أن  الباب  ،مّسوق وهو من رواة اخلرب سأل حذيفة
(1)

. 

 بأس منها عليك ليس» :أن  بعض طرق احلديث زيد فيها فقرة -2

«املؤمنني أمري يا
(2)

 إعطاء عمر صك  براءة من تلك الفتنة. ؛ من أجل

إنك »قول عمر بن اخلطاب حلذيفة بن اليامن: أن  الرواة حذف  -3

«جلري
(3)

عىل أن  هذه الفتنة من األمور التي شملها احلظر وهذا يدل   ،

أن حد أل حيقال  حتى صارت من األمور التي ،احلكومي يف ذلك الوقت

 تكل م فيها.ي

 ݝفهذه األمور جتعلنا نربط بني هذا الباب وبني باب الزهراء 

سيام أن ه ورد يف بعض طرق هذا  الو ،الذي كّسه الرجل وأحرقه بالنار

احلديث أن  فتنة الرجل يف أهله وماله وولده تكفرها الصالة والصيام 

ال كفارة  عظياما  اا جرم مم ا يشعر بكوّنا ،هذه الفتنة عنوسكت  ،والصدقة

 له.

 :الصحيحنييف  ݝحديث غضب الزهراء 
ضنا له  عىل الشيخني ݝغضب الزهراء من يقرأ حديث  الذي تعر 

يه بعض اإلشارات حول هذا جيد أن  ف ،يف بحثنا حول فدك واملرياث سابقاا 

 املوضوع.
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 يدفع أن بكر أبو فأبى :قول عائشة فقد ورد يف بعض طرق احلديث

 فلم فهجرته قال: ،ذلك بكر يف أيب عىل فاطمة فوجدت ،شيئاا  فاطمة إىل

 توف يت فلام ،ستة أشهر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد وعاشت ،يتتوف   حتى تكل مه

 عليها وصىل   ،بكر أبا هبا ومل يؤذن ،ليالا  طالب أيب بن عيل زوجها دفنها

 عيل استنكر يتتوف   فلام   ،فاطمة حياةَ  وجه   الناس من لعيل وكان ،عيل

 تلك بايع يكن ومل ،ومبايعته بكر أيب مصاحلة فالتمس ،الناس وجوه

 عمر حمرض كراهية) معك أحد يأتنا وَل ائتنا أن بكر أيب إىل فأرسل ،األشهر

 أبو فقال .عليهم وحدك تدخل َل واهلل بكر: أليب عمر فقال ،(اخلطاب بن

 عليهم أبو فدخل .آلتينهم واهلل إن   ؟يب يفعلوا أن عساهم وما بكر:

بكر
(1)

... 

من أيب بكر  ݠوموضع الشاهد يف اخلرب هو طلب أمري املؤمنني 

يف قضية  فلو كان النزاع منحرصاا  ،احلضور لوحده دون عمر بن اخلطاب

حلضور  ݠواملرياث فام سبب كراهة عيل بن أيب طالب اخلالفة وفدك 

م مل يكن له دور يف األحداث؟ عمر  الذي بحسب ما تقد 

هو حماولة عمر بن اخلطاب منع أيب بكر من الذهاب  :والشاهد الثان

يف  اا كانت العالقة جيدة واخلالف حمصور ذافإ !لوحده ݠلبيت عيل 

رصار من عمر عىل ملاذا كل  هذا اإل ،فدك واملرياث مسألة اجتهادية حول

 ملنعه من ذلك؟ يقسم يميناا و ،ݠمن الذهاب لبيت عيل  أيب بكرمنع 

وما عساهم أن يفعلوا » :وهو قوله ،بكر واألهم من هذا جواب أيب

من الذهاب هو  أليب بكرأن  مراد عمر من منعه  وهو تعبري يشعر ،«يب؟
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 اخلوف عىل سالمته!

من الدخول والتحذير يكون كل  هذا اخلوف والوجل فهل يعقل أن 

هو بسبب النزاع حول فدك واملرياث؟ أو أن  األمر  وحده ݠعيل بيت يف 

 ؟وحدهمن الذهاب  أيب بكربحيث خياف عىل سالمة  بدرجة من اخلطورة

العجيب التربير الذي ذكره الكرمان يف رشحه عىل البخاري من و

مل قال عمر ال تدخل  :ن قلتإف: قال ،ضحك الثكىلي   بكالمحيث جاء 

ال  ه ماا تومه  م  أو ،التعظيم مونه حّق م أَّنم َل يعظّ توهّ ه لعل   :قلت ؟عليهم

فحاشاه وحاشاهم من ذلك ،يليق هبم
(1)

. 

 :ݝ الزهراء أحداث وفاة 
 ݝفاطمة الزهراء  السي دة عىل عظم ما جرى عىلالشاهد الرصيح 

وقد  ،ݝوما جرى بعدها من جتهيز وتشييع ودفن هلا  ،أحداث وفاهتا وه

 برواية عائشة حيث من هذه األحداث نقل لنا البخاري يف صحيحه طرفاا 

 وصىل   ،بكر أبا هبا يؤذن ومل ،ليالا  عيلي  زوجها دفنها يتتوف   : فلامتقال

عليها
(2)

. 

ة تفيدنا يف معرفة أحداث  ة أمور مهم  ومن هذه الرواية نستفيد عد 

 تلك الفتة، منها:

الدهشة يثري  أمر ليالا  ݝالزهراء السي دة دفن  أن  :  اأوَل

ا أن ،واالستغراب وسي دة  ݕدفن بضعة املصطفى ت   فمن الغريب حق 
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رَب بذلك أبو بكرليالا  العاملني نساء  ؟، وال خي 

، فال أمر طبيعي كام حيصل يف هذه األيامدفن املسلم ليالا ن  إ :فإن قيل

  إشكال يف ذلك!

ان يف فقد روى ابن حب   ،رووا النهي عىل ذلكأجبنا بأن  القوم قد 

 يف نف  ك   أصحابه من رجالا  فذكر ،خطب يوماا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي صحيحه بسنده أن  

 أن إال   ،ليالا  الرجل قربي   أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فزجر .فن ليالا ود   ،طائل غري نفَ كَ 

كذل اإلنسان إىل يضطر
(1)

. 

اعتف بذلك ابن حجر ة منها كام كان بوصي   دفنها ليالا أن   علاما 

 عبد بنت عمرة طريق من ابن سعد روى: قالحيث  ،العسقالن يف رشحه

 وكان ذلك ،ليالا  فنتد   أّنا طرق عدة ومن .عليها صىل   العباس أن   الرمحن

التست يف الزيادة إلرادة ؛منها ةبوصي  
(2)

. 

دفنها اليشء الذي اضطر فاطمة أن توص ب هو وحيق  لنا أن نسأل: ما

م؟ ݕمع علمها بنهي أبيها رسول اهلل  ،ليالا   عن ذلك كام تقد 

  .كام ذكر ذلك العسقالن زيادة التست  ذلك لبأوصت  :قيلفإن 

د اد   ال يعدو كونههذا الكالم أجبنا أن   وال يوجد عليه  ،عاء منهجمر 

رضورة؟ هبذا النحو ت عد   هل زيادة التست   هو: من هذا واألهم   ،دليلأي 

 عل هلا النعشأوصت بأن جي   ݝ بهم أن  فاطمةأّنم نقلوا يف كت خصوصاا 

 قال: فاطمة ،ݤبسنده عن ابن عباس  روى ذلك ابن سعد يف طبقاتهكام 

 رأته قد وكانت ،عميس بنت أسامء هلا عملته ،النعش هلا علج   من لأو  
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احلبشة بأر  صنعي  
(1)

. 

فمع وضعها يف النعش ال حاجة ألن توص بأمر مكروه وهو دفنها 

 . د التست   ليالا إذا كان الداعي هو جمر 

حلضور جنازهتا  ݝبموعد تشييع الزهراء  أيب بكرخبار إ: عدم  اثانيا

«عليها وصىل   ،بكر أبا هبا يؤذن ومل»كام ورد يف اخلرب:  والصالة عليها
(2)

، 

كام سيأيت ذلك يف الروايات التي  ݝمم ا أوصت به الزهراء  وهذا أيضاا 

لة.  ذكرت وصي تها مفص 

اح احلديث التربير هلذا األمر واخلروج من هذا  ،وقد حاول رش 

 الثكىل!ضحك فجاؤوا بام ي   ،املأزق

 ع  ي   مل ولعل ه قال ابن حجر عند تعليقه عىل خصوص هذه النقطة:  
 مل 

 عىل يدل ما اخلرب يف وليس ،عنه خيفى ال ذلك أن   ظن   ألنه ؛بموهتا بكر أبا

عليها صىل   وال بموهتا يعلم مل بكر أبا أن
(3)

. 

اح احلديث أن  علي ا  وال ندري من أين علم ابن حجر وغريه من رش 

 ظن  هذا الظن؟  ݠ

 بذلك؟  ݠهل أعلمهم 

 وما ختفي الصدور؟ الغيبلعوا عىل أم اط  

القرطبيوكذلك من يقرأ تعليق 
(4)

عىل صحيح مسلم  هيف رشح 
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ة فعل القوم جتاه هذه القضية ب من رد  قال: وكونه مل يؤذن حيث  ،يتعج 

أو خاف أن يكون  ،أبا بكر هبا لعل ه إن ام مل يفعل ذلك ألن  غريه قد كفاه ذلك

وليس يف اخلرب ما يدل  عىل أن  أبا بكر مل  ،ذلك من باب النعي املنهي عنه

ئق هبم املنا ،وال شاهد جنازهتا ،وال صىل  عليها ،يعلم بموهتا سب بل الال 

وال تسمع أكاذيب الروافض  ،واغتنام بركتها ،ألحواهلم حضور جنازهتا

نياملبطلني املضل  
(1)

. 

قلت: يمكن التربير بذلك لو كانت العالقة بني أمري املؤمنني وفاطمة 

وبني أيب بكر وعمر حسنة، وأما إذا مل تكن كذلك فإن سبب عدم  ݟ

هو سوء العالقة بينهم، وهلذا قالت  ݝإخبار أيب بكر بدفن السيدة فاطمة 

 فلام فاطمة، حياةَ  وجه   الناس من لعيل وكان»عائشة يف نفس هذا احلديث: 

 ومل ومبايعته، بكر أيب مصاحلة فالتمس الناس، وجوه عيلي  استنكر توف يت

، واملصاحلة إنام تكون بعد القطيعة وسوء العالقة، «األشهر تلك يبايع يكن

  وهو أمر واضح.

إىل يومنا هذا عىل  بقي شاهداا الذي  ݝ: خفاء قرب الزهراء ثالثا  

هاعظم هذا اجلرم الذي ارت    أخفى ݠأمري املؤمنني وقد كان  ،كب يف حق 

 .ݠ لهقربها بطلب منها يف وصي تها األخرية 

بنحو  وأحداث دفنها ݝتها ذكرت روايات الشيعة وصي  وقد 

ل مل ي ذكر يف روايات أهل السنة.  مفص 

 ،ݝالزهراء السي دة يف العلل وصي ة  ݞالشيخ الصدوق  روىفقد 

                                                           
 (1/186مالكي من رجال احلديث. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .3/569املفهم  (1)
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قاال  اهلل عبد بن وزياد املقدام أيب بسنده عن عمرو بن ،وما جرى بعد وفاهتا

 وكانت ،أم أيمن إىل أرسلت نفسها فاطمة إىل ن عي فلام   :يف حديث طويل

 ،عيت إيل  ن   نفيس إن   ،أيمن أم يا :هلا فقالت ،نفسها ويف عندها نسائها أوثق

 أن أريد ،العم بنا يا: له قالت عليها دخل فلام ،هلا فدعته .اعلي   يل فادعي

. ما قويل :هلا فقال .عيل   فاحفظها بأشياءأوصيك   جتزو   :له قالت أحببت 

 قد املالئكة رأيت نعشاا  واعمل ،مثيل بعدي من مربية لولدي تكون ،فالنة

 له وصفت كام ذلك فأرته صورته؟ كيف أريني: عيل هلا فقال .يل رتهصو  

 أي   ،ساعتك من فأخرجني نحبي قضيت أنا فإذا: قالت ثم ،به أمرت وكام

 رسوله وأعداء اهلل أعداء من ن  رَض حَي  وال ،ّنار أو ليل من كانت ساعة

 ،عليها اهلل صىل نحبها قضت فلام .أفعل :ݠ عيل قال .أحد عيل   للصالة

 ،أوصته كام ساعته من جهازها يف عيل أخذ ،الليل جوف يف ذلك يف وهم

 ،النخل جريد يف النار شعلأو ،اجلنازة عيلي  خرجأ ،جهازها من فرغ فلام  

 بكر أبو أصبح فلام ،ليالا  ودفنها ،عليها صىل   حتى بالنار اجلنازةرمع ومشى

 أين من :له فقاال ،قريش من رجالا  فلقيا ،لفاطمة عايدين عاودا وعمر

 يف فنتود   ،نعم :قال ماتت؟ وقد :قاال .بفاطمة اعلي   يتعز   :قال ؟أقبلت

 :له وقاال ،فلقياه ݠ عيل إىل أقبال ثم ،شديداا  جزعاا  فجزعا .الليل جوف

 صدرك يفء يش من إال   هذا وما ،ومساءتنا غوايلنا من شيئاا  تركت ما واهلل

 وكام ،معك تدخلنا ومل ،دوننا ݕ اهلل رسول غسلت كام إال هذا هل ،علينا

: ݠ عيل هلام فقال .أيب منرب عن انزل نأ بكر يبأب يصيح نأ ابنك متعل  

 ،املسجد عىل فأدخلهام ،فحلف .نعم :قاال ؟لكام حلفت نإ قانأتصد  

 عورته عىل لعيط   ال هن  أ يل  إ موتقد   أوصان لقد ݕ اهلل رسول إن   :فقال
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 العباس بن والفضل ،بهتقل   واملالئكة غسلهأ فكنت ،عمه ابن إال أحد

 ،القميص نزعأ أردت ولقد ،باخلرقة العينني مربوط وهو املاء يناولني

 تنزع ال» :الصورة أر ومل الصوت سمعت ،البيت من صايح يب فصاح

 من يدي فأدخلت ،عيل   رهيكر   الصوت سمعت ولقد ،«اهلل رسول قميص

 بعد القميص نزعت ثم ،فكفنته الكفن إيل   مد  ق   ثم ،فغسلته ،القميص بني

 ىيتخط   هن  أ املدينة أهل ويعلم تعلامن فقد ابني احلسن اوأم   ،نتهكف   ما

 ݕ النبي فيقوم ،ظهره فريكب ،ساجد وهو ݕ النبي يأيت ىحت   الصفوف

 ،نعم :قاال .الصالة يتم   حتى ،ركبته عىل واألخرى ،احلسن ظهر عىل ويده

 إىل يسعى كان احلسن ن  أ املدينة أهل ويعلم تعلامن: قال ثم .ذلك علمنا قد

 حتى ،ݕ النبي صدر عىل رجليه احلسن ويديل ،رقبته عىل ويركب ،النبي

 عىل يزال وال ،خيطب ݕ والنبي املسجد أقىص من خلخاليه بريق رىي  

 الصبي رأى فلام   ،رقبته عىل واحلسن خطبته من ݕ النبي يفرغ ىحت   رقبته

 عن فعله وال ،بذلك أمرته ما واهلل ،ذلك عليه شق   غريه أبيه منرب عىل

 كان ما رأيتام فقد عليها لكام استأذنت   التي املرأة فهي فاطمة اوأم   أمري،

 ،عليها الصالة وال جنازهتا حترضا ال نأ أوصتني لقد واهلل ،لكام كالمها من

 عنك دع: عمر وقال .فيكام إيل   ووصيتها أمرها أخالف الذي كنت وما

 عيل له فقال .عليها صيلأ حتى نبشهاأف املقابر إىل أم ي أنا ،اهلمهمة هذه

 ذلك إىل تصل ال كن  أ وعلمت ،شيئاا  ذلك من تروم ذهبت لو واهلل :ݠ

 نأ قبل بالسيف إال   أعاملك ال كنت إن  ف ،عيناك فيه الذي عنك يندر حتى

 ا،واستب   تالحيا حتى كالم وعمر عيل بني فوقع .ذلك منء يش إىل تصل

 ابن يف يقال نأ هبذا نرىض ما واهلل :فقالوا ،واألنصار املهاجرون واجتمع
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قافتفر   ،فتنة تقع نأ وكادت .هووصي   وأخيه ݕ اهلل رسول عم
(1)

.  

 ݝمن وصية الزهراء  يف البحار قساما  ݞ املجليسالشيخ قد نقل و

 أبا يا حاجة إليك يل إن   :ݠقالت ألمري املؤمنني  ݝجاء فيها أن فاطمة 

 نشدتك باهلل وبحق: فقالت .ݕ اهلل رسول بنت ت قىض يا: فقال .احلسن

 .حديثاا  كتمكأ ال فإن   عمر، بكر وال أبو عيل   يصيل   ال أن اهلل رسول حممد

 أهل من يب يلحق من أول إن ك! فاطمة يا»ݕ:  اهلل رسول يل قال: فقالت

 بكر أبو أتاه بضتق   فلام  ݠ: قال عيل  .كأأسو أن أكره ، فكنت«بيتي

 .سنصبح إال أرانا ما: فقال ؟نصيل عليها حتى خترجها ال مل: وقاال ،وعمر

 أتوه أصبحوا فلام: قال ،أقرب سبعة حوهلا برجله رصو   ثم ،ليالا  دفنها ثم

 ومل ݕ اهلل رسول بنت تدفن أن عىل محلك ما! احلسن أبا يا: فقاال

 هذا: عمر فقال بكر، أبو فسكت: قال .إيل عهدها ذلك: قال نحرضها؟

 جذبه ثم بتالبيبه، فأخذ ،ݠ املؤمنني أمري إليه فثار .جوفك يف ءيش واهلل

 لقد واهلل اهلل، من وقول سبق كتاب لوال واهلل: قال ثم يده، يف فاستخى

 فأخذه .الساعة حتى توبة لك اهلل ينزل مل ثم مواطن، ويف خيرب يوم فررَت 

عنه ّنيتك قد: وقال ،وجذبه بكر أبو
(2)

. 

نت ما جرى من أحداث  روىو صاحب دالئل اإلمامة رواية تضم 

 مجادى من بقني لعرش بضتق   أّنا قال: وروي ،ݝبعد دفن الزهراء 

 يوماا  وثامنني ومخسة سنة، عرشة ثامن يوم قبضت عمرها كمل وقد اآلخرة،

لها أبيها، وفاة بعد  واحلسن غريه حيرضها ومل ،ݠ أمري املؤمنني فغس 

                                                           
 .1/187علل الرشائع  (1)

 .29/112بحار األنوار  (2)
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 عميس، بنت وأسامء ،وفضة جاريتها ،كلثوم وأم واحلسني وزينب

 ومل عليها، واحلسني، وصىل   احلسن ومعه الليل، يف البقيع إىل وأخرجها

 الناس غريهم، سائر من أحد   عليها صىل   وال وفاهتا، حرض وال ،هبا يعلم

ى موضع الروضة، يف ودفنها  وفيه فنتد   ليلة البقيع وأصبح قربها، وعف 

 البقيع، إىل واؤجا وفاهتا علموا ملا املسلمني وإن   ،جدداا  أربعون قرباا 

 فضج   القبور، سائر من قربها عليهم ، فأشكلقرباا  أربعني فيه فوجدوا

 ،واحدة بنتاا  إال فيكم نبي كم مل خيل ف: وقالوا ،بعضاا  بعضهم والم ،الناس

ومل  بل! عليها الصالة  وال دفنها وال وفاهتا حترضوا ومل دفنوت   متوت

 ينبش من املسلمني نساء من هاتوا: منهم األمر والة فقال !قربها؟ تعرفوا

 أمري ذلك فبلغ ،قربها ونزور ،عليها فنصيل ،حتى نجدها ،القبور هذه

ت قد مغضباا  فخرج ،ݕ املؤمنني  قباؤه وعليه ودرت أوداجه، عيناه، امحر 

 الفقار، سيفه ذي عىل يتوكأ وهو كرهية، كل يف يلبسه كان الذي األصفر

 أيب بن عيل هذا: وقال أنذرهم، من الناس إىل فسار البقيع، ورد حتى

 حجر القبور هذه من لو  ح   لئن باهلل قسمي   ترونه، كام أقبل قد طالب

 وقال أصحابه، من معه ومن عمر اهفتلق   ،اآلمرين رقاب يف السيف ليضعن

 عيل فرضب .عليها ولنصلني   ،قربها لننبشن   واهلل ؟احلسن أبا يا لك ما: له

 بنا يا :له وقال األر ، به رضب ثم ،هفهز   ثوبه جوامع إىل بيده ݠ

 قرب اوأم   دينهم، عن الناس يرتد   أن خمافة تركته فقد يحق   اأم   السوداء،

 ألسقني   ذلك من شيئاا  وأصحابك رمت لئن بيده عيل   نفس فوالذي فاطمة

اه .عمر يا فاعر  شئت فإن دمائكم، من األر   يا: فقال ،بكر أبو فتلق 

 فإن ا عنه، خليت إال    العرش فوق من وبحق اهلل رسول بحق   احلسن، أبا



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 360

 إىل يعودوا ومل ،الناس وتفرق ،عنه فخىل  : قال .تكرهه شيئاا  فاعلني غري

ذلك
(1)

. 

فيام رواه عن ابن  ،يف كتابه ݤسليم بن قيس وهذا املضمون نقله 

 الصالة يريدون والناس وعمر بكر أبو أقبل الناس أصبح قال: فلام عباس،

 أيب إىل عمر فالتفت .البارحة فاطمة دفن ا قد: فقال املقداد ،ݝ فاطمة عىل

م سيفعلون؟ لك أقل أمل: فقال بكر ا: العباس قال إّن   ال أن أوصت إّن 

 القديم حسدكم - هاشم بني يا - تتكون ال واهلل: عمر فقال .عليها ياتصل  

 أن مهمت لقد واهلل ،تذهب لن صدوركم يف الضغائن التي هذه إن   ،أبداا  لنا

 صهاك بنا يا ذلك رمت لو واهللݠ:  عيل فقال .عليها فأصيل أنبشها

 إزهاق دون غمدته ال سللت سيفي لئن واهلل ،يمينك إليك ألرجعت

 حلف إذاݠ  اأن  علي   وعلم وسكت، عمر فانكّس .ذلك فرم نفسك،

صدق
(2)

. 

عظيم  جورنا نقطع بحصول خطب جلل ولالقرائن جمتمعة جتعفهذه 

جعلها توص  ،ݝالزهراء السي دة بل عىل خصوص  ،عىل البيت النبوي

 عىل ظالمتها. لكي تكون شاهداا  ؛هبذه األمور

 للضرب: ݕتعّرض بنات النيب 
 دي عليهم أيضاا قد اعت   ݕالتاريخ جيد أن  بقية بنات النبي من يقرأ 

 :ݝدتنا وموالتنا فاطمة سي  دي عىل كام اعت   بالرضب

                                                           
 .393كتاب سليم:  (1)

 .137دالئل اإلمامة:  (2)
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مما  ،لالعتداء من قبل قريش ݕضت زينب بنت رسول اهلل تعر  فقد 

وسقوط جنني كانت حاملة  ،سقوطها من عىل بعريها وادمائهاتتسب ب يف 

 به!

حه، والطربان يف معجمه  فقد أخرج احلاكم يف املستدرك وصح 

ملا قدم املدينة، ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عائشة زوج النبي الكبري بسندمها عن 

أثرها، فخرجوا يف  -أو ابن كنانة  -خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة 

فلم يزل يطعن بعريها برحمه، حتى رصعها،  ،ار بن األسودفأدركها هب  

..وألقت ما يف بطنها، وأهريقت دماا 
(1)

. 

وأما قال:  ،اوفاهتكان سبب هذا األمر وقد ذكر ابن سي د الناس أن  

يف سفهاء من  ملسو هيلع هللا ىلصهبار بن االسود فهو الذى عر  لزينب بنت رسول اهلل 

 ،فأهوى إليها هبار هذا ،قريش حني بعث هبا أبو العاص زوجها إىل املدينة

فلم  ،هراقت الدماءأو ،فألقت ذا بطنها ،فسقطت عىل صخرة ،ونخس هبا

يزل هبا مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثامن
(2)

. 

وذكر قصة تربط بني هذه  ،وعل ق ابن أيب احلديد عىل هذا احلديث

 قرأته أيضاا  اخلرب قال: وهذاف ،ݝاحلادثة وحادثة االعتداء عىل الزهراء 

 بن هبار دم أباح ݕ رسول اهلل كان إذا فقال ،ݥ جعفر أيب النقيب عىل

 ألباح احي   كان لو هنّ أ احلال بطنها، فظهر ذا فألقت زينب عرو   هألن   األسود

بطنها ذا ألقت حتى فاطمة عروّ  من دم
(3)

. 

                                                           
 .22/431، املعجم الكبري 2/219املستدرك  (1)

 .2/196عيون األثر  (2)

 .14/193رشح ّنج البالغة  (3)
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 ،للرضب واالعتداء ݕضت رقية بنت رسول اهلل وكذلك تعر   

 .ݝوكان ذلك سبب وفاهتا 

عن يزيد بن خليفة  بسنده ݞسالم الكليني اإلفقد روى ثقة 

: فقال حارض وأنا ݠ اهلل عبد أبا اهلل عبد بن : سأل عيسىاخلوالن، قال

 ... إن  : قال ثم ،جالساا  فاستوى كئاا مت   ݠ وكان اجلنازة؟ إىل النساء خترج

 فقال ،دمه ݕ اهلل رسول هدر وكان ممن ،العاص أيب بن املغرية هعم   آوى

 يأيت الوحي أن   يوقن كأن ه ال .بمكانه أباك ختربي الݕ:  اهلل رسول البنة

هݕ  اهلل رسول ألكتم كنت ما: فقالت ،حممداا   مشجب فجعله بني ،عدو 

إليه  فبعث ،بمكانه فأخربه ،الوحي ݕ اهلل رسول فأتى ،بقطيفة وحلفه ،له

 ظفرت فإن ،كعم   ابن ابنة بيت ائت ،سيفك عىل اشتمل: وقال ،ݠ اعلي  

 اهلل رسول إىل فرجع ،به يظفر فلم ،فيه فجال ،البيت فأتى .فاقتله باملغرية

 فأخربن أتان قد الوحي إن  : فقال .أره اهلل مل رسول يا: فقال ،فأخربهݕ 

 فأتى ،هعم   بيد فأخذ ،ݠ عيل خروج بعد عثامن ودخل .املشجب يف أنه

 ݕ اهلل نبي وكان ،إليه يلتفت ومل ،عليه أكب   رآه فلام ،ݕ النبي إىل  به

 دوق ،العاص أيب بن املغرية هذا عمي،هذا  اهلل رسول يا: فقال ،كرياما  احيي  

 ،باحلق بعثه والذي وكذب ݠ: اهلل عبد أبو قال .آمنته باحلق بعثك والذي

 أن ه إال   ؟آمنه أن ى ثالثا: ݠ اهلل عبد أبو وأعادها ،ثالثاا  فأعادها ،آمنه ما

 فقال إليه رفع رأسه الرابعة يف كان فلام ،يساره عن يأتيه ثم ،يمينه عن يأتيه

 قال أدبر فلام   .قتلته ثالثة بعد عليه قدرت   فإن ،ثالثاا  لك جعلت   قد: له

 ،يؤويه من والعن ،العاص أيب بن املغرية العن اللهمݕ:  رسول اهلل

 ،زهجيه   من والعن ،يسقيه من والعن ،طعمهمن ي   والعن ،حيمله  من والعن
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 ،بيمينه هنيعد   وهو .وعاء أو رشاء أو حذاء أو سقاء يعطيه من والعن

 مجيع فعل حتى ،زهوجه   ،ومحله ،وسقاه ،وأطعمه فآواه ،عثامن به وانطلق

 فلم ،يسوقه الرابع اليوم يف أخرجه ثم ،به يفعله ن  مَ  ݕ النبي عليه لعن ما

 وورمت ،حذاه ونقب ،راحلته اهلل أعطب حتى املدينة أبيات من خيرج

 شجرة فأتى به، وجس حتى جهازه وأثقله ،وركبتيه بيديه فاستعان ،قدماه

 الوحي ݕ اهلل رسول فأتى ،ذلك أهبره ما بعضكم أتاها لو هبا، فاستظل  

 وعامر أنت وانطلق ،سيفك خذ: فقال ݠ اعلي   فدعا ،بذلك فأخربه

 عيل فأتاه .وكذا كذا شجرة حتت العاص أيب بن املغرية فأت ،هلم وثالث

 أباك أخربت   أنت  : وقال ،ݕ اهلل رسول بنت عثامن فرضب ،فقتله ݠ

 اهلل رسول إليها فأرسل لقيت، ما تشكو ݕ اهلل رسول إىل فبعثت .بمكانه

 تشكو يوم كل يف ودين حسب ذات باملرأة أقبح ما ،حياءك اقني :ݕ

 الرابعة يف كان فلام ذلك، هلا يقول ذلك كل ،مرات إليه فأرسلت .زوجها

 ابن ابنة بيت ائت ثم ،عليه واشتمل ،سيفك خذ: وقال ،ݠ اعلي   دعا

 وأقبل .بالسيف فاحطمه أحد وبينها بينك حال فإن ،بيدها فخذ ،كعم  

 ابنة ݠفأخرج عيل  ،كالواله من منزله  إىل دار عثامن ݕرسول اهلل 

 ݕ اهلل رسول واستعرب ،بالبكاء صوهتا رفعت إليه نظرت فلام ،اهلل رسول

 قال بظهرها ما رأى أن فلام ،ظهرها عن وكشفت ،منزله أدخلها ثم ،وبكى

 عثامن وبات ،األحد يوم ذلك وكان .اهلل قتله ؟قتلك ماله :مرات ثالث

 فلام ،الرابع اليوم يف وماتت ،والثالثاء ثننياإل فمكث ،بجاريتها ملتحفاا 

 ونساء فخرجت ،ݝ فاطمة ݕ اهلل رسول أمر هبا خيرج أن حرض

: قال ݕ النبي إليه نظر فلام ،جنازهتا يشيع عثامن وخرج ،معها املؤمنني
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 فلم ،ثالثاا  ذلك قال .جنازهتا يتبعن فال بفتاته أو بأهله البارحة أطاف من

 فأقبل باسمه، ني  سم  أل أو لينرصفن  : قال ،الرابعة يف كان فلام ،ينرصف

 يشتكأ إن   اهلل رسول يا: فقال ،ببطنه ممسك له موىل عىل ئاا متوك   عثامن

 ݝ فاطمة وخرجت .انرصف: قال .أنرصف يل تأذن أن رأيت فإن ،بطني

اجلنازة عىل نيفصل   ،واملهاجرين املؤمنني ونساء
(1)

. 

بن حنبل إىل هذه القصة بصورة غري مبارشة وقد أشار اإلمام أمحد 

 رسول قال ماتت ملا ݣ رقية أنس أن   حيث روى بسنده: عن ،يف مسنده

 عفان بن عثامن يدخل فلم .أهلهقارف  رجل القرب يدخل ال :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

القرب
(2)

. 

كل  من قارف  ݕنسأل هذا السؤال: ملاذا منع النبي وهنا حيق  لنا أن 

 لقرب؟ إىل االدخول من أهله 

عثامن من دون كل  الذين حرضوا  بعدم دخولالراوي  أخربوملاذا 

 هذه اجلنازة الكبرية؟ 

فيها  علميف نفس الليلة التي  جاريتهالرجل  جيامعوهل يعقل أن 

 زوجته؟بوفاة 

ف عثامن اح احلديث  وألجل غرابة ترص   منأتعب هذا احلديث رش 

ه بعضهم من مشكالت األخبار ،أهل السنة واجلامعة فعد 
(3)

والبعض  ،

                                                           
 .3/253الكايف  (1)

ح اخلرب احلاكم يف املستدرك 3/229أمحد مسند  (2) ، وسكت عنه 4/47: وقد صح 

حه و الذهبي،  .3/229 يف حتقيقه ملسند أمحدك شعيب األناؤوط كذلصح 

 .6/327مشكل اآلثار  (3)
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ة صوراحلديث وطمس داللته حتريف  حاول اآلخر  :بعد 

قال:  ،بصورة عجيبة باحلديثتلوعب  فقديف صحيح البخاري  اأم  

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول بنتاا  قال: شهدنا ،مالك بن أنس عن

 رجل منكم هل :فقال قال: ،تدمعان عينيه فرأيت قال: ،القرب عىل جالس

قربها يف فنزل :قال .فانزل قال: .أنا طلحة: أبو فقال يقارف الليلة؟ مل
(1)

. 

ة جهات فوا باحلديث من عد   :واملالحظ أن  الرواة ترص 

داا  ؛وعدم الترصيح به ،«رقية»تغييب اسم  -1  لكي يبقى األمر مرد 

 .ݕبني البنات الثالثة لرسول اهلل 

 ،داللة احلديث لتغييب ؛بعد فعل املقارفة «أهله»حذف كلمة  -2

ة يف بعض طرق احلديث يفتبل أض ،بذلك كتَف ومل ي    ،تتم 

 ابن قال قال: ،«األهل»وليس  ،«الذنب»جعلت متعل ق املقارفة 

الذنب يعني أراه :فليح قال :املبارك
(2)

. 

ومل  ،مل يذكر احلديث ال من قريب وال من بعيد عثامن بن عفان -3

وحذف االستثناء الوارد يف الطرق  ،يرش حتى لوجوده يف اجلنازة

 األخرى للحديث.

فهذه التحريفات والتدليسات يف الرواية تدل  عىل حماولة القوم 

ةخفاء هذه إ وقد أصبح كل   ،بقاءها طي  الكتامنإو ،احلقيقة التارخيية املهم 

للطعن والتوهني بني  ضاا من جياهر هبذه احلقيقة التارخيية من الناس معر  

جد أن  القوم ، وست)يونس بن خباب األسيدي(ترمجة  راجع :فمثالا  ،القوم

                                                           
 .2/93صحيح البخاري  (1)

 .2/93صحيح البخاري  (2)
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رغم أن ه من رواة  ،مل يتكوا مسب ة أو منقصة أو مثلبة إال  نسبوها إليه

كان  تضعيفهم له أن  جتد  ،وإذا بحثت عن السبب يف ذلك ،املسانيد والسنن

 قة!بسبب ترصحيه هبذه احلقي

فه ، كالم ابن حبان فيهإىل انظر  ،بسبب هذه القضية رصحياا  الذي ضع 

 قتل عفان بن عثامن أن يزعم كانالرفض،  يف غالياا  ،سوء رجل قال: وكان

مع  ثم مذهبه، إىل داعية ألن ه كان ؛عنه الرواية حيّل  َل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ابنتي

 التي واألحاديث الصحاح ،الثقات عن يروهيا التي باملناكري ديتفر   ذلك

عنهم فريوهيا ،ثباتاأل عن يّسقها
(1)

. 

 معني: ابن عن الدوري وقال ابن حجر العسقالن يف ترمجته: وقال

 ال :معني عن ابن منصور بن إسحاق وقال .عثامن يشتم وكان ،سوء رجل

 ،احلديث مضطرب حاتم: أبو وقال .مفت كذاب :اجلوزجان وقال ،يشء

 داود: أيب عن اآلجري وقال .احلديث منكر البخاري: وقال .بالقوي ليس

 املديني ابن يعني اعلي   سمع من ثنيحد   ،الصحابة امشت   خباب بن يونس

 أحاديث رأيت داود: وقد أبو قال ،يميني دأتوس   حتى ثأحد   ال :يقول

 بنموسى  عن داود أبو وقال ،كذلك الرافضة وليس ،مستقيمة عنه شعبة

 عفان بن عثامن يقول: خباب بن يونس سمعت :عباد بن عباد عن إسامعيل

األخرى  جهزو   فلم ،واحدة قتل :له فقلت .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ابنتي قتل
(2)

. 

                                                           
 .3/140املجروحني  (1)

ة 11/385هتذيب التهذيب  (2) ا قص  لو »: ݕ، وقول النبي ݝتزوجيه من أم كلثوم ؛ أم 

جتها إياه اجلريمة وإخفاء بني أمية؛ لطمس هذه فهي من مفتيات  «كانت يل أخرى لزو 

 معاملها.



 367......................................................................  نصوص أخرى مهمة

 
 

 :ݝالزهراء  شعر 
كتب السري والتاجم جمموعة من األبيات الشعرية التي  نقلت

يف أكثر من مورد نذكر  ݕبعد وفاة أبيها  ݝأنشأهتا أو أنشدهتا الزهراء 

 منها:

رَبَة َأمَحد  َماَذا َعىَل َمن   َشم  ت 

َا ب  َلو َأّن 
ب ت َعيَل  َمَصائ    ص 

. 

َمان  َغَوال َيا   َأن اَل َيَشم  َمَدى الز 

دَن َلَيال َيا ام  ع  ب ت َعىَل األَي   ص 
. 

. 

نسبة جزمية  ݝوقد دأب العلامء عىل نسبة هذه األبيات لفاطمة 

سواء يف كتب الفقه
(1)

أو يف كتب السري 
(2)

التاجمالتاريخ وأو يف كتب  
(3)

 

واللغة ى يف كتب األدببل حت  
(4)

ومل نجد من اعت  منهم عىل هذه  ،

النسبة سوى ما ذكره الذهبي يف ترمجتها بعد أن ساق األبيات قال: ومم ا 

. ..ينسب لفاطمة وال يصح 
 (5)

 

                                                           
، ابن حجر اهليتمي الشافعي يف حتفة املنهاج 2/411ابن قدامة احلنبيل يف املغني  (1)

، الرميل املعروف 619، الطهطاوي احلنفي يف حاشيته عىل مراقي الفالح 3/180

، زكريا األنصاري يف أسنى املطالب 3/17بالشافعي الصغري يف ّناية املحتاج 

1/298. 

، ابن سيد الناس يف عيون األثر 12/289الصاحلي الشامي يف سبل اهلدى والرشاد  (2)

، املال عيل 1/119، ابن قنفذ يف وسيلة االسالم 3/62، الكالعي يف االكتفاء 2/409

 .2/210القاري يف رشح الشامئل 

، ابن اجلوزي يف 4/216 وفاء الوفا السمهودي يف، 2/453 الفايس يف شفاء الغرام (3)

 .103، املناوي يف احتاف السائل 489ري الغرام الساكن مث

 .18/403النويري يف ّناية األرب  (4)

 .2/134سري أعالم النبالء  (5)
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وكعادته مل يذكر سبب رفضه هلذه األبيات وال موطن العل ة فيها بل 

كان انكاره دفعا بالصدر ال غري، علام أن  األبيات قد رواها مسندة صاحب 

ة الثمينة، قال: أنبأنا أبو جعفر الواسطي، عن أيب طالب، عن  كتاب الدر 

ربنا ابن يوسف، أخربنا أبو احلسن بن األبنويس، عن عمر بن شاهني، أخ

ثني طاهر بن حييى،  ثنا أمحد بن حممد الكاتب، حد  حممد بن موسى، حد 

ي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل بن أيب  ثني أيب، عن جد  حد 

فوفقفت عىل  ݝجاءت فاطمة  ݕمل ا رمس رسول اهلل  قال: ݤطالب 

قربه وأخذت قبضة من تراب القرب فوضعته عىل عينيها وبكت وأنشأت 

تقول:...
 (1)

 

نت الشكاية لرسول اهلل  ا ضم  وموضع الشاهد يف هذه األبيات أّن 

، فكالمها "صب ت عيل مصائب" ݝبام جرى بعده السيام تعبريها  ݕ

ث  ݕليس حول خصوص مصيبة فقد النبي  عىل جمموعة  ݝبل تتحد 

 .من الباليا التي أحاطت هبا

ا قالت: )فاليوم  بل ورد النص  عىل هذا رصحيا يف ما نقله بعضهم أّن 

فاحلديث إذن يف هذه األبيات  أخضع للذليل وأتقي منه وأدفع ظاملي..(

وإن كانت مصيبة عظمى، بل املراد هنا تعداد  ݕليس عن وفاة رسول اهلل 

 .ݕاملصائب التي حصلت بعد وفاته 

 :ݝومنها قوهلا 

َباء  َوَهن بَثة   َدَك َأن    َقد  َكاَن َبع 
. 

َدَها   ن َت َشاه  ث ر  اخلَط ب  َلو  ك   ملَ   َيك 
. 

تها صفية بنت عبد املطلب  أنشدته أو أنشأتهوهذا البيت  ، ݝعم 
                                                           

 .264الدرة الثمينة  (1)
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ة هذا البيت: ثون واملؤرخون قص  خرجت صفية وقد  حيث نقل املحد 

وهي تلمع بثوهبا يعني تشري به وهي تقول: قد كان بعدك  ݕقبض النبي 

أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطب
(1)

. 

ة النبي  يف هذه الصورة  ݕوكل  منصف يعلم أن  خروج صفي ة عم 

وإشارهتا بثوهبا يدل  عىل وقوع مصيبة عظيمة عند املسلمني، واألهم  من 

ا خترب بام حصل بعد  -سواء كان نظام أو متث ال-هذا مضمون ما قالته  إذ أّن 

للغة هي )قد كان بعدك أنباء وهنبثة( واهلنبثة كام نص  أهل ا ݕرسول اهلل 

الدواهي واألمور الشديدة املختلف فيها
(2)

! 

مبارشة  ݕفام هي األمور التي وقع فيها اخلالف بعد وفاة النبي 

ا هنبثة؟  بحيث يصدق عليها أّن 

ة هذا البيت الذي نقل يف مجلة من  الكتب بل األعظم من هذا تتم 

وهو قوهلا: فاختل  قومك فاشهدهم وال تغب
(3)

بمعنى ؛ إذ أن  االختالل 

 عدم انتظام أمرهم وإشارة إىل بدء وقوع الفتن واالختالف.

ووردت هذا العجز بلفظ آخر أوضح وأجىل وهو ما نقله ابن 

قنفذ
(4)

يف سريته: واختل  قومك بعد العهد واحتزبا 
(1)

؛ واالحتزاب بمعنى 

                                                           
عىل وثاقة  9/39؛ وقد نص  اهليثمي يف جممع الزوائد 7/428املصنف البن أيب شيبة  (1)

دا مل يدرك صفية؛ رجال السند، قال: رواه الطربان ورجاله ر جال الصحيح إال  أن  حمم 

د هو اإلمام الباقر  ة السند. ݠأقول: مراده من حمم   وهذا ال يرض  بصح 

 .2/198لسان العرب  (2)

 .5/277؛ النهاية يف غريب احلديث 1/590غريب احلديث  (3)

هـ 740أمحد بن حسني بن عيل بن اخلطيب القسنطيني املعروف بابن قنفذ، ولد سنة  (4)

هـ باحث له علم بالتاجم واحلديث والفلك والفرائض. )للمزيد 810وتويف سنة 
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 االنقسام وصريورة األمة الواحدة أحزابا وفرقا خمتلفة.

علام أن  هذه األبيات قد نسبها مجلة من علامء السري والتاريخ واللغة 

 :نذكر منها بال نكري بينهم ݝواألدب للزهراء 

ثنا أمحد بن نرص ابن قتيبة الدينوري يف غريب احلديث -1 : وحد 

قالت بعد موت أبيها  ݝالنيسابوري بإسناد ذكره: إن  فاطمة 

من البسيط:.. ݕ
 (2)

 

: ثم ݝابن طيفور يف بالغات النساء بعد رسده خلطبة الزهراء  -2

وهي تقول:... ݕانحرفت إىل قرب النبي 
 (3)

 

: فيه أن  فاطمة ابن األثري اجلزري يف النهاية يف غريب احلديث -3

:...ݕقالت بعد موت النبي 
 (4)

 

ابن محدون يف تذكرته بعد نقله خلطبتها: ثم انكفأت عىل قرب أبيها  -4

وقالت: من البسيط... ݕ
 (5)

 

 والذي يدل ك عىل رصاحة هذه األبيات يف الداللة عىل املطلوب

تالعب بعض املصن فني هبا مم ا يضي ع معانيها ويلب س عىل القارىء 

 مضامينها:

ابن سعد صاحب الطبقات الذي روى هذه األبيات بعد أن  فمنهم

                                                           
 (1/117األعالم للزركيل 

 .1/120 وسيلة االسالم (1)

 .1/590غريب احلديث  (2)

 .18بالغات النساء  (3)

 .5/277النهاية يف غريب احلديث  (4)

 .6/258التذكرة احلمدونية  (5)
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تلوعب بعجز البيت الثان
(1)

: ففي األصل )فاختل  قومك فاشهدهم وال 

تغب( لكن ه تغري  وأصبح بقدرة قادر )فاحتل لقومك واشهدهم وال تغب( 

الذي هو اخبار عن وقوع االختالل أي االختالف  "اختل  "فغري  

الذي هو فعل أمر واملعنى اختذ حيلة  "احتل"واالنقسام يف املسلمني إىل 

من االخبار والشكاية بوقوع  للرجوع لقومك، فتغري  معنى البيت

ع وطلب العود!  االختالل إىل التفج 

 ݝابن قنفذ القسنطيني الذي نقل األبيات ونسبها للزهراء ومنهم 

ذف منها كلمة  م  "هنبثة"إال  أن ه ح  والتي تعني االختالف الشديد كام تقد 

فأصبح صدر البيت هبذه الصورة )قد كانت بعدك أنباء...(
 (2)

. 

طاهر املقديس يف كتاب البدء والتاريخ حيث أحس  ومنهم أبو 

فجعلها من قول أعرايب، قال:  ݝة نسبة هذه األبيات للزهراء ربخطو

وروى أصحاب األخبار شيئا كثريا من الشعر يف مراثيه فمن ذلك قول 

.عريب لفاطمة..
 (3)

 

ة ما ذهبنا إليه، ما ذكره  د صح  ايباخلط  ومم ا يؤك 
(4)

يف كتابه غريب  

احلديث حيث نسب هذه األبيات إىل معاوية بن أيب سفيان، قال: وقال أبو 

ني: آها أبا حفص قد كان بعدك  سليامن يف حديث معاوية أن ه قال يوم صف 

                                                           
 .2/251الطبقات الكربى  (1)

 .119وسيلة اإلسالم  (2)

 .598البدء والتاريخ  (3)

أمحد بن حممد بن ابراهيم ابن اخلطاب البستي نسبة إىل بست من بالد كابل اخلطايب  (4)

هـ، 388هـ وتويف سنة 319نسبة إىل زيد بن اخلطاب أخ عمر بن اخلطاب، ولد سنة 

ث صاحب تصانيف. )للمزيد األعالم للزركيل   (2/273فقيه حمد 
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أنباء وهنبثة...
 (1)

 

ولعل  القارىء اللبيب قد فهم مغزى معاوية من التمث ل بخصوص 

هذا البيت من الشعر، والتأسف عىل خصوص أيب حفص عمر بن 

 .ݠاخلطاب يف يوم صفني حربه مع عيل 

ث مبارشة عن قضية رضب الزهراء  فهذه النصوص وإن مل تتحد 

ا بمثابة القرائن التي تعضد الروا ،عتداء عليهاواإل ݝ يات إال  أّن 

مة  .، وعدم استبعاد وقوعها، أو نكارهتاتهاوترفع درجة صح   ،املتقد 

 

 

                                                           
 .2/533غريب احلديث  (1)



 عند الشيعة ݝمصيبة الزهراء 
 

عتداء واال ݝاشتهرت قضية اهلجوم عىل بيت فاطمة الزهراء 

بحيث أصبحت من الرضوريات التارخيية التي ال  ،عليها بني الشيعة

وشاع ذكرها بني الفقهاء  ،هبا كتبهموقد طفحت  ،خيتلف فيها اثنان بينهم

 وغريهم. مني والشعراء واألدباءخني واملتكل  واملؤر  

 كلمات علماء الشيعة:
من كلامت بعض كبار علامء الشيعة  نستعر  يف هذا الفصل قساما 

حوا بحدوث هذا اجلرم العظيم عىل سي   دتنا فاطمة الزهراء الذين رص 

يف  املعروفةبعض األسامء ذكر بل أردنا  ،االستقصاءمل نقصد  وطبعاا  ،ݝ

 :، مرتبني هلا بحسب األسبق يف سنة الوفاةاألوساط الشيعية

 :هـ(76)تويف  ݤ سليم بن قيس اهلاليل -1

ويعترب  ،الروايات التي تثبت وقوع هذه احلادثةشحن كتابه بذكر 

ل املصادر   ،وأكثرها أمهي ة ،القضيةهذه التي نقلت التارخيية كتابه من أو 

ألن ه نقل األحداث املتعل قة باهلجوم عىل الدار من األشخاص الذين  نظراا 

وابن عباس  الفاريسكسلامن  افيه وكانوا طرفاا  هذه احلوادث،شهدوا 

 .ݢوغريهم 
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ݞ ياحلمريإمساعيل بن حممد السيد  -2
 هـ(:173)تويف  (1)

من دون نكري من  من قصائدهيف مجلة  ݝالزهراء  أشار إىل قضية

األئمة  عند اثبوهت ديؤك  مما  ،ݜالشيعة أو اعتا  من أحد من األئمة 

 قال: واشتهارها عند الشيعة كافة،  ݜ

  ت  مَ ض  واهت   ت  بَ رض   
 اهَ ق  َح  ن  م 

َ ار  َض  ي  دَ يَ  اهلل   عَ طَ قَ   اهب 
. 

ع  لَ الس   مَ ع  ه طَ دَ ع  بَ  ت  قَ ي  ذ  أ  وَ  
(2)

 

ع  ـب  ت  امل   كَ اذَ  ب  ايض  الر   دَ يَ وَ 
(3)

 
. 

 :هـ(292بعد  )تويف ݥ -عقويبالي -  (4)أمحد بن أيب يعقوب -3

نقل يف تارخيه قصة  ،وهو من الشيعة كام نسبه بعض من ترجم إليه

 من مجاعة أن   وعمر بكر أبا قال: وبلغ ،اهلجوم عىل الدار مقتضبة

 بنت فاطمة منزل يف طالب أيب بن مع عيل اجتمعوا قد واألنصار املهاجرين

 السيف، ومعه عيل وخرج هجموا الدار، حتى مجاعة يف فأتوا اهلل، رسول

 فخرجت ،الدار ودخلوا وكّس سيفه، فرصعه، عمر فصارعه عمر، فلقيه

! اهلل إىل ن  عج  وأل ،شعري ألكشفن   أو لتخرجن   واهلل: فقالت ،فاطمة

                                                           
هـ 173هـ وتويف سنة 105أبو عامر إسامعيل بن حممد بن يزيد احلمريي ولد سنة  (1)

ه من شعراء العرب كان إبايض املذهب وانتقل بني املذاهب إىل أن صار  شاعر مفو 

 .ݠإماميا واعتقد بإمامة الصادق 

م. (2)  السلع: نبات، وقيل: هو س 

 .3/13الرصاط املستقيم  (3)

أبو العباس أمحد ين اسحاق بن جعفر املعروف باليعقويب مؤرخ وجغرايف مل تذكر  (4)

 (1/95هـ. )للمزيد األعالم للزركيل 292الكتب تاريخ مولده، تويف بعد 
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أياماا  القوم وأقام ،الدار يف كان من وخرج ،فخرجوا
(1)

. 

ݥاملسعوديعلي بن احلسني  -4
 :هـ(345)تويف  (2)

فأقام : (ثبات الوصية)إيف كتابه  قال ،خي املسلمني كافةمؤر  من كبار 

من شيعته يف منازهلم، بام عهده إليه رسول اهلل ومن معه  ݠأمري املؤمنني 

وأحرقوا بابه، واستخرجوه منه  ،فهجموا عليه ،هوا إىل منزله، فوج  ݕ

دة النساء بالباب، حتى أسقطت حمسناا ، وضغطوا سي  كرهاا 
(3)

. 

ݤالنعماينحممد بن إبراهيم  الشيخ -5
 :هـ(360)تويف  (4)

 عليه اهلل صىل اهلل رسول بنت بفاطمة فعل وقد: (الغيبة)قال يف كتابه 

 أمة من أحد عليها يصيل وال ،ليالا  دفنبأن ت   الوصية إىل دعاها ما وعليها

ته من إال أبيها  وال عار أهله عىل وال مصيبة اإلسالم يف يكن مل فلو ،سم 

 مضت حتى ݝ فاطمة حلق إال   اإلسالم لدين ملخالف فيه حجة وال شنار

 عليها يصيل ال بأن الوصية إىل هبا علف   ما ودعاها أبيها، أمة عىل غضبى

 إال الغفلة، ألهل هاا منب   فظيعاا  عظياما  لكان ذلك سوى عام فضالا  منهم أحد

 ،شيئاا  يراه وال ،يستعظمه وال ،ذلك ينكر ال وأعامه قلبه عىل اهلل طبع قد من

                                                           
 .2/126تاريخ اليعقويب  (1)

 عبد اهلل بن أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل اهلذيل املسعودي نسبة إىل الصحايب (2)

اثة من أهل بغداد أقام بمرص وتويف فيها سنة  هـ. 346مسعود، مؤرخ رحالة بح 

 (4/277)للمزيد األعالم للزركيل 

 .154 اثبات الوصية (3)

وكاتبه، كان  ݤالشيخ حممد بن إبراهيم بن جعفر النعامن من تالميذ الشيخ الكليني  (4)

 (15/231عظيم القدر رشيف املنزلة،صحيح العقيدة. )للمزيد معجم رجال احلديث 
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 وولدها، بعلها وعىل عليها لهويفض   احلالة، هذه إىل هلا داملضطه   ييزك   بل

 حماسنه، من هويعد   ،احلق هو هبا علف   الذي أن ويرى ، عليهم شأنه مويعظ  

 اهلل قال وقد ،ݕ اهلل رسول بعد األمة أفضل من إياه بفعله له الفاعل وأن

ژ ىئ    ىئ           ىئ              ېئ   ېئ ېئ           ۈئ ۈئ  ۆئ      ۆئ ژ:  وجل عز
(1)

. 

  هـ(:381)تويف  ݤ  -الصدوق–حممد بن علي بن بابويه   الشيخ -6

ح يف كتابه  ، يف رشح ݝحصل عىل الزهراء بام  (معان األخبار)رص 

 : وقدفقال ،«يف اجلنة كنزاا  لك إن»ݠ: ألمري املؤمنني  ݕ قوله معنى 

 وهو ،ݠ املحسن هو ولده الكنز هذا أن يذكر املشايخ بعض سمعت

البابني بني غطتض   ملا ݝ فاطمة ألقته الذي السقط
(2)

. 

بعض ينقل هذه الشهادة عن  ݤوتكمن قيمة هذه الشهادة يف كونه 

الطبقة التي عاشت هم من  ݤومن املعلوم أن  مشايخ الصدوق  ،مشاخيه

 .ݜوبعضهم كان من أصحاب األئمة  ،يف الغيبة الصغرى

 هـ(:436)تويف  ݤ -املرتضىالشريف -السيد علي بن احلسني  -7

عىل القايض عبد اجلبار اهلمدان  يف مقام الرد   (الشايف)يف كتابه  قال 

ب هذه القضية واستبعد وقوعها ،الذي كذ 
(3)

 دهيد   أن بني فرق فال وبعد،: 

 فإن   ة،العل   هذه ملثل ݝ فاطمة وبني رضب ،ذكرها التي ةللعل   حراقباإل
                                                           

 .56الغيبة  (1)

 .206معان األخبار  (2)

 مل صح   فلو اإلحراق، باب يف عمر حديث من ذكروه ما فأماقال القايض عبد اجلبار:  (3)

د أن له ألن عمر؛ عىل يكن طعناا   املسلمني؛ للخالف عىل إرادة املبايعة عن امتنع من هيد 

 بايع... قد املؤمنني أمري ألن ثابت؛ غري لكنه
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 اخلالف أراد ممن الكبري نس  حي   وما ،بالسوط من رضبه أعظم املنازل إحراق

 الكتاب صاحب المتعا  وجه فال ،الصغري نس  بأن حي   أوىل املسلمني عىل

االعتذار هذا مثل وعنده ناقلها، السوط، وتكذيب رضبة من
(1)

. 

د لر  ي للتصدوا ،لقضيةذه اذكر القايض عبد اجلبار هل وال خيفى أن  

هذه  يكشف عن أن   ،عن اعتقاده بصحة إمامة األول والثان عليها دفاعاا 

 عند الشيعة.كانت عىل األقل مشهورة القضية 

 هـ(:447)تويف  ݤ الصالح احلليب وأبالشيخ  -8

 ،هذه القضية من ضمن مثالب القوم( تقريب املعارف)يف كتابه  ذكر

 رضرهم، بيعتهم معتزل كل أمان: [أي مثالب القوم]ذلك  قال: فمن

 اخلطاب، يف له واإلغالظ عنهم، فهلتخل   باألذى ݠ اعلي   صدهمقو

 عليه واهلجوم منزله، لتحريق وإحضار احلطب الوعيد، يف واملبالغة

 وبناته زوجته بذلك ، واضطرارهمباا ملب   به واإلتيان إذنه، غري من بالرجال

 وجتريد بيوهتم، عن وجإىل اخلر وغريهم هاشم بنات من تهوحام   هءونسا

 شيئاا  يفعلوا ومل من بيعتهم، امتنع إن بالقتل دهوتوع   حوله، من السيوف

 عن رتأخ   وغريمها ممن املنذر بن باخلباب وال عبادة، بسعد بن ذلك من

بيعتهم
 (2)

. 

 هـ(:449)تويف  ݤالكراجكي  علي بن حممد الفتح أبو  -9

ب من أغالط العامة يف مسألة اإلمامة)كتابه ذكر يف  قضية  (التعج 

                                                           
 .4/120الشايف  (1)

 .233تقريب املعارف:  (2)
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 الشيعةمما يثبت تسامل  مرسالا هلا إرسال املسل امت ݝرضب الزهراء 

 زنتو  » :قالݕ  اهلل رسول أن روايتهم كذهبم عجيب : من، قالعليها

 ثم فرجح، عمر هبا زنوو   فرجح، بكر أبو هبا زنفرجحت، وو   تيبأم  

 ةمر   رجح ةاألم   به اهلل هدى الذي الرمحة أن نبي فزعموا ،«رجح ثم رجح،

 اخلطاب بن عمر وأن مثله، ة واحدةمر   رجح ،ساواه بكر أبا وأن ، واحدة

 وال فعله، يف بهيصو   ومل ،هنبي   مإيامنه، واهت   قيتحق   ومل نفسه، يف شك   الذي

 ته،أم   صالح فيه ما هبا بالدواة ليكتب له يؤتى أن ومنع قوله، يف صدق

 باحلطب وأتى ،ابنته فاطمةولطم  كالمه، يف هيجر اهلل خلق خري أن وزعم

 رسول فضل وأن ثالث دفعات، بالفضل رجح فيه، من عىل بيتها ليحرق

 التميز اجلهل، وعدم من الغاية يف وهذا فضله، ثلث قدر ݕ اهلل

والعقل
(1)

. 

 :هـ(460)تويف  ݤ الطوسيحممد بن احلسن شيخ الطائفة  -10

 وقوع الظلم عىلمجاع الشيعة عىل إ (تلخيص الشايف)كتابه ذكر يف  

: واملشهور الذي ال خالف فيه ، فقالونفي وجود املخالف ،ݝالزهراء 

ي السقط حمسناا  ،أن  عمر رضب عىل بطنها حتى أسقطت ،بني الشيعة م   ،فس 

حراق البيت عليها حني إوما أرادوا من  ،والرواية بذلك مشهورة عندهم

 ؛ن ينكر الرواية بذلكوامتنعوا من بيعته؛ وليس ألحد أ ،ليها القومإالتجأ 

 ،ة من طريق البالذري وغريهالعام  ا الرواية الواردة من جهة ن  ألنا قد بي  

ال خيتلفون فيه ،ورواية الشيعة مستفيضة به
(2)

. 

                                                           
 .129التعجب:  (1)

 .3/156تلخيص الشايف  (2)
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ݞاألصفهاينأسعد بن عبد القاهر الشيخ  -11
 :هـ(635)تويف  (1)

، عند رشحه لدعاء صنمي قريش (رشح البالء)يف كتابه ذلك ذكر 

 فأصابه ،بطنه عىل عثامن رضبه ،يارس بن عامر بطن« املفتوق البطن»و: فقال

« املمزوق والصك   ،املدقوق الضلع»و ،حمسن هو« املسقط اجلنني»و ،الفتق

ها مزق من ݝ فاطمة مع فعاله ما إىل إشارة  الشمل»و ضلعها، ودق   صك 

د  ،والتنزيل التأويل بني شتتوا وكذا ،البيت أهل شمل تشتيت هو« املبد 

واألصغر األكرب الثقلني وبني
(2)

. 

ݤبن طاووس بن جعفر علي بن موسى السيد  -12
 :هـ(664)تويف  (3)

 من كثرية مجاعة إليه بلغ ما طرائف : ومن(الطرائف)كتابه يف  قال

 منه وسيأيت ،بعضه مناقد   ما رووا أّنم األربعة املذاهب رجال من املسلمني

 واحلسن وفاطمة عيل ةوخاص   ݜالبيت  أهل تعظيم ،آخر طرف

 عن الدفع من عليه جرى ما عرفت فقد ݠ عيل فأما ،ݜ واحلسني

 ،حرمته وكّس بالنار إلحراقه القصد من إليه بلغوا وما ،ومنزلته خالفته

 إىل أن هجرهتم حتى ،هلا تهمأذي   من ظهر ما اشتهر فقد ݝ فاطمة وأما

                                                           
أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهان، ترجم له احلر  العاميل بقوله:  (1)

قا. )أمل اآلمل  كان عاملا  (2/32فاضال حمق 

 .14/403منهاج الرباعة  (2)

 حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن دعيل بن موسى بن جعفر بن حمم (3)

 جليل وثقاهتا، الطائفة هذه ءأجال   من ،ݞ الدين ريض احلسني العلوي الطاووس

 يذكر، أن من أشهر والزهد العبادة يف حاله الكالم، نقي احلفظ كثري املنزلة عظيم القدر

 (3/304. )نقد الرجال للتفرييش ݤ حسنة كتب له
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تعاىل اهلل شاء إن ذلك من طرف وسيأيت ،ماتت
(1)

. 

ݤ ياحلّل بن املطهراحلسن  العالمة -13
 :هـ(726)تويف  (2)

 بيت إىل وبعث: (كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد)يف كتابه  قال

 واحلسن فاطمة وفيه ،النار فيه فأرضم ،البيعة من امتنع ملا ݠ املؤمنني أمري

 معه وكان ،كرهاا  ݠ اعلي   وأخرجوا ،هاشم بني من ومجاعة واحلسني

 فاطمة بتورض   ،الدار من وأخرجوه ،سيفه فكّسوا ،البيت يف الزبري

 فجاءه ،املنرب صعد بكر أبو بويع وملا ،حمسن اسمه جنيناا  فألقت ،ݝ

 له وقال ،عليه وأنكروا ،وغريهم هاشم بني من مجاعة مع ݟ احلسنان

 حرضته وملا ،«أهالا  له لسَت  ،ناجد   مقام هذا»: ݟ واحلسني احلسن

 يف خطئه عىل يدل وهذا ،«أكشفه مل فاطمة بيت تركت ليتني»: قال الوفاة

ذلك
(3)

. 

                                                           
 .195الطرائف:  (1)

، من كبار فقهاء اإلمامية وأعظمهم  (2) ر املشهور بالعالمة احليل  احلسن بن يوسف بن املطه 

عامل الشيعة عىل االطالق شهد له بالعلم والفضل املوالف واملخالف، قال ابن حجر: 

وإمامهم ومصنفهم وكان آية يف الذكاء رشح خمترص ابن احلاجب رشحاا جيداا سهل 

املأخذ غاية يف اإليضاح واشتهرت تصانيفه يف حياته وهو الذي رد عليه الشيخ تقي 

الدين بن تيمية يف كتابه املعروف بالرد عىل الراف ي: وكان ابن املطهر مشتهر الذكر 

ب ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته وحسن األخالق وملا بلغه بعض كتا

ومات يف املحرم سنة ست وعرشين وسبعامئة عن ثامنني سنة وكان يف آخر عمره انقطع 

 (1/338. )لسان امليزان يف احللة إىل أن مات

 .402كشف املراد:  (3)
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ݞاحللي السيوري املقداد الفاضل -14
 :هـ(826)تويف  (1)

 عن امتنعوا ملا ومجاعة ݠا علي   : إن  (رشح اللوامع)كتابه قال يف 

 حتى عمر إليها بعث ،بيعته منكرين ݝفاطمة  بيت إىل واؤوالتج البيعة،

 ليحرق النار وأرضم حمسن، اسمه وأسقطت سقطاا  بطنها، عىل رضهبا

 ݠ اعلي   فأخرجوا هاشم، بني من ومجاعةݝ فاطمة  وفيه البيت، عليهم

سيفه يقاد بحامئل قهراا 
(2)

. 

ݞالبياضي علي بن يونس العاملي الشيخ  -15
 :(هـ877)تويف  (3)

 واشتهرالبالذري  رواه ما: : ومنها(الرصاط املستقيم)قال يف كتابه 

 أحد كل علم مع ،حمسناا  أسقطت الباب حتى يف فاطمة حرص أنه الشيعة يف

آذان آذاها فقد من ،مني بضعة فاطمة: هلا أبيها بقول
(4)

. 

                                                           
ويف سنة الشيخ أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حممد السيوري احليل  األسدي، ت (1)

قا. 826 قا مدق  هـ، قال الشيخ عباس القمي يف ترمجته: كان عاملا فاضال فقيها حمق 

 (3/10)الكنى واأللقاب 

 .302اللوامع اإلهلية:  (2)

هـ وتويف سنة 791زين الدين أبو حممد عيل بن يونس العاميل النباطي البيايض ولد سنة  (3)

قا ثقة متكل ام شاعرا هـ، ترجم له احلر العاميل بقوله:كان عامل894 قا مدق  ا فاضال حمق 

را. )أمل اآلمل   (1/135أديبا متبح 

 .3/12الرصاط املستقيم  (4)
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ݞأيب مجهور األحسائي بنالشيخ  -16
 :هـ(909)تويف بعد  (1)

وغصص  ،: وإىل اآلن هذه الشكاية مل تنتقص(املجيل)قال يف كتابه 

ومجيع ما يلقونه من  ،مرارهتا يف حلوق شيعة آل الرسول إىل وقتنا هذا

فوقع منها هتك حرمات أهل البيت  ،ه مسب ب عنهمخمالفيهم كل  األذى من 

فخر   ،ݜ
(2)

د مجاعة بني هاشم بالرش ،للمبايعة ملب باا عيل   وأحرق  ،وتوع 

جم عىل بيوت بل هجموا عليه كام هي   ،ودخل إليه بغري إذّنا ،بيت فاطمة

بت ابنة الرسول العزيزة عليه ورض   ،ومل تراع حرمة آل الرسول ،أهل الكفر

مة لديه بالسوط حتى أث   غطت وض   ،ر السوط يف جسمها الرشيفاملكر 

حمسناا  ݕه رسول اهلل يف بطنها كان سام   بالباب حتى أجهضت جنيناا 
(3)

. 

ݞالكركيالثاين  احملقق -17
 :هـ(940)تويف  (4)

 احتف بكر أبو ويل حني من فإنه ... يف كتابه نفحات الالهوت: قال

 أمري عىل واحلسد احلقد أصحاب العرب، قريش وذؤبان من مجاعة به

 والنحلة اإلرث بمنع ݜالبيت  أهل عن أّنم يدالون تبني   ،ݠ املؤمنني

                                                           
الشيخ شمس الدين أبو جعفر حممد بن الشيخ عيل بن الشيخ حسام اهلجري املعروف  (1)

هـ وقيل سنة  901هـ باألحساء بعد سنة 838بابن أيب مجهور األحسائي، ولد سنة 

 وترك جمموعة كبرية من املصنفات.هـ 909

 كذا يف النسخة املطبوعة، ولعله: فأ خرج. (2)

 .4/1362جميل مرآة املنجي  (3)

ق الكركي نسبة إىل  (4) الشيخ عيل بن احلسني بن عيل بن حممد بن عبد العال املعروف باملحق 

اميل: هـ، قال احلر الع940هـ وتويف سنة 868بلدة )كرك نوح( يف بعلبك، ولد سنة 

ألمره يف الثقة والعلم والفضل وجاللة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق أشهر من أن 

 (1/121يذكر ومصن فاته كثرية مشهورة... )أمل اآلمل 
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 احلطب ومجع البيت بتحريق والتهديد البيعة باإلهانة إىل والطلب واخلمس

فاطمة حمسناا  وإسقاط الباب عند
(1)

. 

ݞ األردبيلياملقدس  أمحد بن حممدالشيخ  -18
 هـ(:993 )تويف (2)

أخرجوا  أنه الكتب بعض يف زيد ذكر يف حاشيته عىل التجريد: وقد

حمسن، : اسمه جنينا أسقطت حتى ݝ فاطمة ورضبوا ݠ املؤمنني أمري

باملنع عنه اجلواب رصح يف ما وهلذا قا،متحق   اإلرضام وكان
(3)

. 

 :هـ(1070)تويف  ݞالشيخ حممد تقي اجمللسي  اجمللسي األول -19

 من كانت عليها اهلل صلوات : وشهادهتا(روضة املتقني)يف كتابه  قال

 ،...بكر أيب لبيعة املؤمنني أمري إرادة عند بطنها عىل الباب ...عمر رضب

 عند مشهورة واحلكاية ،بإذنه عليها السوط - عمر غالم - قنفذ ورضب

ةواخلاص   ةالعام  
(4)

. 

 هـ(:1086)تويف  ݞاملازندراينحممد صاحل السروي املوىل  -20

 يف املسلمني من تلق   من يف رشحه عىل أصول الكايف: والشهيد قال

 ،ظلاما  منهم تلق   من كل عىل فا طلق سعات   ثم ،رشعاا  به القتال املأمور معركة

 فسقط ،حامل وهي بطنها الباب عىل برضب قتلوها إذ ،ݝ كفاطمة

                                                           
 .130نفات الالهوت:  (1)

س األردبييل، قال املريزا عبد اهلل أفندي: كان  (2) أمحد بن حممد األردبييل املعروف باملقد 

قا عابدا ثقة ورعا عظيم الشأن جليل القدر... )ريا  العلامء عاملا فاضال   (1/56مدق 

 .257احلاشية عىل اإلهليات:  (3)

 .5/342روضة املتقني  (4)
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لذلك فامتت ،محلها
(1)

. 

 :هـ(1111)تويف  ݞ اجمللسيالشيخ حممد باقر العالمة  -21

ه ألم   ݠعىل وصف اإلمام الكاظم  تعليقاا  (مرآة العقول)يف  قال

ا شهيدة:  ݝالزهراء   اهلل صلوات فاطمة أن عىل يدل اخلرب هذا إن   ثمبأّن 

 غصبوا ملا أّنم ذلك سبب وكان ،املتواترات من وهو ،شهيدة كانت عليها

 للبيعة، ليحرض ݠ املؤمنني أمري إىل بعثوا ،الناس أكثر وبايعهم اخلالفة

 عليه الدخول وأرادوا ،بيتهم البيت أهل عىل ليحرق بنار عمر فبعث ،فأبى

 عىل الباب - عمر غالم - قنفذ فرضب ،الباب عند فاطمة فمنعتهم ،قهراا 

 رسول هسام   كان جنيناا  لذلك وأسقطت ،جنبيها فكّس ،ݝ فاطمة بطن

 ذلك يف عليها اهلل صلوات وتوفيت ،لذلك فمرضت ،حمسناا  ݕ اهلل

املر 
(2)

. 

ݞالبحراين يوسفالشيخ  -22
 :هـ(1186)تويف  (3)

 ضحكي   الذي العجب من ن  إ: (احلدائق النارضة)يف كتابه  قال

 بنجاسة كمحي   أن ،وأجىل ءيش كل أظهر من الذي البطالن والبني   ،الثكىل

 عن منه ذلك أن   علمي   وإن مل ،الدين رضوريات سائر من ارضوري   أنكر من

                                                           
 .7/213رشح أصول الكايف  (1)

 .5/320مرآة العقول  (2)

الشيخ يوسف بن الشيخ أمحد بن ابراهيم آل عصفور الدرازي البحران، ولد سنة  (3)

سة، قال أبو عيل احلائري:عامل 1186ة املاحوز وتويف سنة بقري 1107 هـ بكربالء املقد 

ث ورع عابد صدوق دي ن من أجل ة مشاخينا وأفاضل  ر ماهر متتب ع حمد  فاضل متبح 

 (7/75علامئنا املتبحرين. )منهى املقال 
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 وأخرجه ،ݠ املؤمنني أمري يسب   من بنجاسة كمحي   وال ،ويقني اعتقاد

 ليحرقه عليه بيته عىل احلطب وأدار ،العاملني مجلة بني ساقي   ،مقاداا  قهراا 

 حتى ولطمها ،جنينها أسقطها حتىݠ  الزهراء ورضب ،فيه من وعىل

 غصب إىل مضافاا  ،وحنينها لوعتها وخرجت ،وجبينها ت لوجههاخر  

والنوائب الفجائع هذه وبيت هذه املصائب أصل هو الذي اخلالفة
(1)

. 

 :هـ(1359)تويف  ݞالقمي بن حممد رضا عباسالشيخ احملّدث  -23

ناها ا ك  م  أو: (بيت األحزان)الشيخ عباس القمي يف كتابه  قال

وأم  ،ئمةوأم األ ،وأم املحسن ،وأم احلسني ،، فأم احلسنصلوات اهلل عليها

ويف املناقب يقال هلا يف  ،وهذه الكنية تكون يف زيارهتا ،وأم املؤمنني ،أبيها

املشفقة عىل زوجها  :«احلانية»أقول:  .النورية، الساموية، احلانية:السامء 

زوجها فيكفى يف ذلك أن ما وصل إليها من عىل  أما شفقتها ،وأوالدها

وأثر السوط عىل عضدها كالدملج مما الضلع  الرضب واإلهانة وكّس

 ماتت أن إىل زوجها محاية يف كان ذلك ، كلشاء اهلل تعاىل تفصيلها إن يءجي

شهيدة
(2)

. 

 :من دون خالف بينهم الشيعةاألمر عن  اشتهار 
اهلجوم عىل البيت العلوي من يقرأ كتب املخالفني جيد أن  قضية 

من األمور املسل مة  ݝفاطمة الزهراء  سي دة النساءعىل عتداء واال

  .من فظائعهما ّنعلووجي ،بحيث ينسبوّنا نسبة قطعية للشيعة ،عندهم

                                                           
 .5/180احلدائق النارضة  (1)

 .26بيت األحزان:  (2)
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 نذكر من هؤالء:

 هـ(: 355)تويف بعد  (1)املقدسي  طاهر بن رمطّه -1

إىل الشيعة يف كتابه  ݠنسب االعتقاد بام جرى عىل السي دة الزهراء 

ا )البدء والتاريخ( حيث قال : وولدت حمسناا، وهو الذي تزعم الشيعة أّن 

أسقطته من رضبة عمر، وكثري من أهل اآلثار ال يعرفون حمسناا 
(2)

. 

املؤلف من الذين عارصوا بدايات الغيبة الكربى، ونسبته هذا األمر 

 وشيوعه بني الناس.للشيعة نسبة قطعية دليل انتشار هذا األمر 

 هـ(:377)تويف  (3)سني امللطي الشافعياحل أبو  -2

د يف  عقائد هشام بن احلكم التي خالفهم  (التنبيه والرد)كتابه عد 

 وكان ،فأسقطت بطنها يف فرفس ݝ بفاطمة مر   بكر أبا قال: وأن   ثم ،فيها

هبا  فذكر أشياء كثرية مما كاد ،فدكاا  غصبها وأن ه ،وموهتا تهاعل   سبب

وال  ،اإلسالم من املخاريق واألباطيل والزور التي ال جتوز عند العلامء

ختفى إال عىل أهل العمى والغباء
(4)

. 

تكمن أمهية هذه الكالم يف قطع امللطي بنسبة هذا الكالم هلشام بن و

مما  ،ݠالذي هو من خواص  اإلمام جعفر بن حممد الصادق  ݤاحلكم 

                                                           
نسبة لبيت املقدس، ال يعرف بالضبط تاريخ ميالده وال وفاته مطهر بن طاهر املقديس  (1)

 (7/253كام يظهر من الكتاب )للمزيد األعالم للزركيل  355إال  أن ه كان حي ا سنة 

 .5/20البدء والتاريخ  (2)

حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي العسقالن، من فقهاء الشافعية عامل بالقراآت، تويف  (3)

 (5/311)للمزيد األعالم للزركيل هـ. 377سنة 

 .25التنبيه والرد   (4)
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 العرص. يف ذلكيثبت شهرة هذه القضية 

 :هـ(548)تويف  الشهرستاين الكرمي عبد بن حممد-2
واعترب منها  ،ام املعتزيلمثالب النظ   (امللل والنحل)ذكر يف كتابه 

 يف ذكر منها: وزاد ،موافقته للرافضة بحسب تعبريه يف كثري من املسائل

 من اجلنني لقتأ حتى البيعة يوم فاطمة بطن رضب عمر نإ :فقال الفرية

 عيل غري الدار يف كان وما ،«فيها بمن دارها حرقواأ» :يصيح وكان ،بطنها

واحلسني واحلسن وفاطمة
(1)

. 

ا يف القرن الثان بحسب كتب ام كان حي  ار النظ  براهيم بن سي  إو

 يف ذلك الوقت.عند الشيعة د شهرة القضية مم ا يؤك   ،التاجم والتاريخ

 :هـ(656)تويف  املعتزيل احلديد أيب بن احلميد عبد الدين عز -3
 ،أحداث السقيفة برواية الشيعة البالغة( ّنجرشحه عىل )ذكر يف 

اف  خرجأ   الذي الوجه عىل خرجأ   حتى البيعة منݠ  عيل امتناع قال: فأم 

 يف اجلوهري قاله ما ذكرنا وقد ،رَي الس   أهل ورواه ،ثوناملحد   فقد ذكره عليه

 غريه ذكر وقد املأمونني، الثقات ومن رجال احلديث من وهو الباب، هذا

ا ،كثرة حيىص ال ما النحو هذا من  التي املستهجنة الشنيعة األمور فأم 

 ،بالسوط رضهبا ن هأو ،ݝ فاطمة بيت إىل قنفذ إرسال من الشيعة تذكرها

 بني أضغطها عمر ماتت، وأن   أن إىل أثره وبقي ،كالدملج عضدها يف فصار

 عل، وج  ميتاا  جنيناا  وألقت! اهلل رسول يا أبتاه يا: فصاحت واجلدار، الباب

 ينادتو ترصخ خلفه وفاطمة ،ليعت وهو به يقاد حبلݠ  عيل عنق يف

 له عند أصل ال فكل ه ...يبكيان معهام وحسني حسن وابناه والثبور، بالويل
                                                           

 .1/57امللل والنحل  (1)
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 وإن ام يعرفونه، وال احلديث، أهل رواه وال منهم، أحد يثبته وال أصحابنا،

يعة يشء تنفرد هو بنقله الش 
(1)

. 

 :هـ(974)تويف  املكي ابن حجرأمحد بن حممد اهليتمي املعروف ب-5
 لتتأم   عىل الشيعة: وقد مشن عاا  (الصواعق املحرقة)يف كتابه  قال

 عىل بترت   بام يبالوا فلم ،بصائرهم اهلوى أعمى قوماا  فرأيت كلامهتم

 ،سيفه بحامئل اعلي   قادعمر  إن» :قوهلم ترى إىل أال ،املفاسد من مقاالهتم

 هبذه فقصدوا ،«املحسن اسمه ولداا  فأسقطت فهابت ،فاطمة وحرص

 إيغار ،والفضيحة والبوار العار أورثتهم التي والغباوة ،الفرية القبيحة

 الذل   إىل ݤ عيل نسبة من ذلك عىل بيتت   بام يبالوا ومل ،عمر عىل الصدور

واخلور والعجز
(2)

. 

 ،أهل السنة واجلامعة يف عصور خمتلفةفهؤالء مخسة من كبار علامء 

ة هذه احلادثة إمجاع الشيعة عىل د مم ا يؤك   ،نسبوا إىل الشيعة االعتقاد بصح 

وه عن أئمة أهل البيت  وعن ثقات  ݜذلك قدياما وحديثاا، وأّنم تلق 

 .أصحاهبم

                                                           
 .2/60رشح ّنج البالغة  (1)

ة والعجز بسبب كثرة األعداء وقل   لزوم الذل  ال خيفى أن  .52املحرقة: الصواعق  (2)

وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ݨقال:  ݠ، فإن لوطاا ݜاألنصار قد حصل لكثري من األنبياء 

ٿ       ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ݨ: ݠ[، وقال نوح 80]هود:  ݩ  ېئ ېئ  ۈئ ېئ  

[، ويف القرآن 10، 9]القمر:  ݩ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ

  نامذج أخرى غري ذلك.    



 شبهات وردود
 

ة  ݠحول قضية اهلجوم عىل بيت الزهراء أثريت   ،شكاالتإعد 

بعضهم قضية التي بذل يف أصل وقوع هذه الالتشكيك هو الغر  منها 

 بطاهلا!غاية جهده إل

 عدم وجود أسانيد صحيحة! -1
سقاط إوكّس ضلعها و ݝرضب الزهراء قضية زعم بعضهم أن  

وذلك لعدم وجود روايات صحيحة من جهة السند  ؛غري ثابتةجنينها 

 هذه احلادثة. تثبت وقوع

 واجلواب:

 :ة أسانيد بعض الرواياتصّح: اًلأّو
 ،ݜالع عىل روايات أهل البيت ط  االيدل  عىل قل ة  اإلشكالهذا 

ة الو قد أرشنا فيام ونحن  ،ضعف يف معرفة املبان الرجاليةيكشف عن شد 

ة  م إىل صح  رصاحة عىل حصول هذا تنص  ب مجلة من الروايات التيتقد 

 م:اجلرم العظي

 :عىل سبيل املثالمنها نذكر 

التي  (،كنز الفوائد)يف كتابه  ݤالكراجكي الفتح  أيبرواية  -1

مت   .(15برقم )تقد 

التي  (،دالئل اإلمامة)يف كتابه  ݤرواية ابن جرير الطربي  -2
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مت   .(17برقم )تقد 

التي  (،مهج الدعوات)يف  كتابه  ݤد ابن طاووس رواية السي   -3

مت  .(19برقم ) تقد 

فهذه الروايات صحيحة عىل كل  املبان الرجالية املتداولة اآلن يف 

كام أن  مجلة من الروايات املتبقية التي أرشنا هلا هي  ،احلوزات العلمية

 .صحيحة عىل بعض املبان

 التارخيية: خطأ منهجي يف التعامل مع الروايات: ثانيًا
 النظر إىل جمموع املنهج الصحيح لتناول مثل هذه القضايا هو

، إذ أن  الروايات أو األحداث مناقشة الروايات كل  عىل حدةالروايات ال 

التي اد عي تواترها ال تبحث هبذه الصورة أي بمناقشة أفراد طرقها، فإن  

إذا أردنا  ألن نا ؛صحيح بل هو جمانب للمنهج العلمي هذا املنهج غري

وأن نجمع  ،كل  تفاصيلهاإىل فعلينا أن ننظر  أو نفياا  ثباتاا إحادثة أي مناقشة 

ثم  يكون احلكم عىل  ،احلادثةتلك كل  الشواهد والقرائن املتعل قة ب

 .كل  جزء عىل حدةعىل ال  ،املجموع

ر  ،كم الظنون قد يف ي إىل اليقنييف علم األصول أن  ترا ومن املقر 

وا به كيفية  ،وهو ما عنونه املتأخرون بحساب االحتامالت  حصولوفّس 

 .حمل هوبيانه موكول إىل  ،م من التواترل  الع  

عي تواتر قضية الزهراء  ناوبام أن    ،دارها التجمهر حولمن  ،ݝند 

من يريد  إن  ف ،جنينهاسقاط إو ،عتداء عليها بالرضباالو بيتها،واقتحام 

خرب كل  يناقش سندال أن  ،مناقشة القضية عليه أن يبطل دعوى التواتر

 .الواحدعىل حدة، فيعامل اخلرب املتواتر معاملة خرب 
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 :ة مبجموع الطرقالصّح: ثالثًا
لنا   ال تصل بمجموعها وسل منا هلم أن  الروايات  جدالا  هلؤالءلو تنز 

 ،ستفاضةيف اإليبقى الكالم فإن  ،ضعيفةكل  أسانيدها  أن  و ،حد  التواترإىل 

 .طمئنان( يورث اال20وايات التي تزيد عن )وهو أن  جمموع هذه الر

اظ أساطني الشيعة عرب التاريخ وكذلك حف   بعهوهذا املنهج قد ات  

ثو أهل السنة واجلامعة:  وحمد 

ا عند  عترب الذي ي   ݞد اخلوئي الشيعة فنأخذ عىل سبيل املثال السي  أم 

يف أكثر  فإنه ،السند(أي وثاقة رجال ي )رب  خ  ري مدرسة الوثوق امل  منظ  من 

العتضاد بعضها  سنداا الضعيفة  بعض الرواياتمن مورد يف معجمه يعتمد 

 ببعض:

 أغنتنا الروايات استفاضة إنّ : ݤقال يف ترمجة الشهيد زيد بن عيل 

 ،للمناقشة قابلة أو ضعيفة هابل كلّ  هاجلّ  كانت وإن إسنادها يف النظر عن

 فلرياجع عليها أراد االطالع ومن وكفاية، غنى أوالا  ذكرناه ما يف أن عىل

ݞ للصدوق والعيون األمايل :كتايَب  
(1)

. 

نظفر  مل وإن : ونحنݤ بن عباسعبد اهلل ترمجة الصحايب وقال يف 

 ضعف، إسنادها يف الروايات من رأيناه ما ومجيع مادحة، صحيحة برواية

 صدور به املطمأن فمن ،إسنادها يف النظر عن أغنتنا استفاضتها أنّ  إَّل 

وغريمها إمجاالا  املعصومني عن هذه الروايات بعض
(2)

.   

 ما : إن  ݤفقد قال يف ترمجة الصحايب عمرو بن احلمق اخلزاعي 

                                                           
 .8/360معجم رجال احلديث  (1)

 .11/250معجم رجال احلديث  (2)
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 عىل ،أَّنا مستفيضة إَّل  السند، ضعيفة هاكلّ  كانت وإن الروايات من تقدم

 إىل ، مضافاا شك   يعتهيا ال التي الواضحات من احلمق بن عمرو جاللة أن

كفاية فيها اخلميس رشطة من كان أنه عىل الربقي شهادة أن
(1)

. 

ر يف علم املصطلح عندهم أن   ا عند أهل السن ة واجلامعة فقد تقر  أم 

ى بكثرة الطرق احلديث وإن كان ضعيفاا  ويرتقي إىل درجة  ،فإن ه يتقو 

ة  وإليك بعض كلامهتم: ،الصح 

ال  من احلديث هذا رواية قال احلافظ ابن حجر العسقالن: ويف

املتن قوة تزيد املخارج اختلفت إذا الطرق كثرة أن   إال   حاله، عرفي  
(2)

. 

 ،ضعيفة مفرداهتا أسانيد كانت وقال النووي يف املجموع: وإن

به تج  وحي   ،حسناا  احلديث ويصري ،بعضاا  بعضه ييقو   فمجموعها
(3)

. 

ي وقال السيوطي عند خترجيه ألحد األحاديث: فهذه شواهد  يقو 

بعضا بعضها
(4)

. 

حتجاج عىل خمتاره يف عدد أيام اإلعند وقال بدر الدين العيني 

ة أحاديث من الصحابة بطرق خمتلفة كثرية قد شهد ملذهبنا عد  احليض: 

جتامع اإل ، لكن حيدث عند، وإن كان كل واحد ضعيفاا ي بعضها بعضاا يقو  

نفراددث عند اإلحيما ال 
(5)

. 

                                                           
 .14/100معجم رجال احلديث  (1)

 .62القول املسدد:  (2)

 .7/197املجموع  (3)

 .81لباب النقول:  (4)

 .3/307عمدة القاري   (5)
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من  احلديث طرقه كلها ال ختلو ومجلة القول: أن  وقال األلبان: 

ام وإن   ،م بكذبء منها من اهت  يش إذ ليس يف ،ه ضعف يسريولكن   ،ضعف

الطرق  أن   (علم املصطلح)ر ىف ومن املقر   ،العلة اإلرسال أو سوء احلفظ

ثم  ،تقريبه يف يره النووهم كام قر  إذا مل يكن فيها مت   بعضها بعضاا  ييقو  

ال سيام  ،تطمئن لصحة هذا احلديث وعليه فالنفس ،رشحه يف يالسيوط

صاحبه  حه أيضاا وصح   ،به إمام السنة أمحد بن حنبل كام سبق وقد احتج  

اإلمام إسحاق بن راهويه
(1)

. 

السرية وشاع يف  بل نجد أن  ابن تيمية يؤصل إىل أن  ما اشتهر يف كتب

ومثل هذا مما يشتهر عند هؤالء  كتب أقطاهبا هو يف أعىل درجات الصحة:

مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي واألموي وغريهم 

وأكثرهم ما فيه أنه مرسل واملرسل إذا روي من جهات خمتلفة وال سيام مم ن 

ما يشتهر عند أهل  له عناية هبذا األمر و يتبع له و كان كاملسند بل بعض

املغازي و يستفيض أقوى مما يروى باإلسناد الواحد
(2)

. 

وال خالف  ،بني املسلمني كاف ة فق عليههذا املنهج مت   والنتيجة: أن  

 وعليه فمجموع هذه الروايات تورث اإلطمئنان عىل أقل   ،فيه بينهم

ث التقادير   جمموعها العلم.إن مل يور 

  :التارخيياخلرب سند : رابعًا
ل الكتاب أن  مناقشة األسانيد طبقاا  م يف أو  للتقسيم الرباعي  تقد 

ا  ،رشعية إلزامية املعروف ال يكون إال  يف الروايات التي حتوي أحكاماا  أم 

                                                           
 .1/160إرواء الغليل  (1)

 .1/147الصارم املسلول  (2)
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 شتط فيها ذلك.غريها السيام األخبار التارخيية فال ي  

يكشف  هألن   ؛من ناحية علمية أساساا  اإلشكالوعليه فال قيمة هلذا 

ورغم هذا جئنا بروايات  ،عن عدم معرفة طارحه بأساليب البحث العلمي

 صحيحة لقطع دابر كل  من يثري مثل هذه السفاسف.

 سليم:انفراد كتاب   -2
واهلجوم عىل  ݝيف قضية الزهراء  ذت مطعناا من األمور التي اخُت 

انحصار نقل تفاصيل هذه القضية يف كتاب سليم بن قيس دارها دعوى 

فإن  قضية  ،وحيث أن  هذا الكتاب مل يثبت لضعف سنده ،ݤاهلاليل 

 للكتاب. سقاط اجلنني كذلك مل تثبت تبعاا إالرضب وكّس الضلع و

 واجلواب:

 :معترب كتاب سليم : أواًل
ومن الوثائق  ،سليم بن قيس اهلاليل من الكتب املعتربةإن  كتاب 

ة جد   خت  ،االتارخيية املهم  وكل   ،ݕبأمانة لفتة ما بعد وفاة النبي التي أر 

وقد جعلت من مالحق كتايب  ،الكتاب غري تامهذا يف  من الطعونقيل  ما

الا حول اعتبار كتاب سليم، ورد  الطعون التي قيلت فيه،  هذا بحثاا مفص 

فراجعه
(1)

. 

 :بأي تفصيل : كتاب سليم مل ينفردثانيًا
مل  ݝمل ينفرد بذكر أي يشء يتعل ق بمصيبة الزهراء ن  كتاب سليم إ

قل يف غريه من ملا ن   خمالفاا  ومل يذكر شيئاا  ،ذكر يف املصادر املعتربة األخرىي  

                                                           
 (.2راجع )ملحق (1)
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 الكتب املعتربة حول خصوص هذه القضية.

 ،املقال( تنقيح)هذا املعنى يف كتاب  ݞوقد ذكر العالمة املامقان 

قني لتخريج روايات أصل قال: وإن  أسأل اهلل تعاىل شأنه أن يوف  حيث 

وإثبات أن   ،سليم بلفظها أو بمضامينها من طرق صحيحة مستفيضة

د هبا العون والتوفيق ومن اهلل أستمد   ،روايات املتَجم ليست مم ا تفر 
(1)

. 

م ذكر الروايات  وقد األقدمني الذين نقلوا لعلامء من كتب اتقد 

 :ة، وهمباألسانيد املعترباحلادثة 

)القرن الثالث( يف تفسريه  ݥبراهيم الكويف إشيخ فرات بن ال -1

 .بتفسري فرات الكويف املعروف

)املتوىف سنة  ݤالشيخ حممد بن عيل بن احلسني الصدوق  -2

 .يف كتابه )األمايل(هـ( 381

يف هـ( 368)املتوىف سنة  ݤالشيخ جعفر بن حممد بن قولويه  -3

 .كتابه )كامل الزيارات(

هـ( يف 329)املتوىف سنة  ݤ العيايشالشيخ حممد بن مسعود  -4

 .بتفسري العيايش تفسريه املعروف

هـ( 413)املتوىف سنة  ݤ املفيدالنعامن  حممد بن الشيخ حممد بن -5

 .(االختصاص)يف كتاب 

هـ( يف كتابه 449)املتوىف سنة  ݤ الكراجكيبو الفتح أ الشيخ -6

 .)كنز الفوائد(

                                                           
 .32/435تنقيح املقال ( 1)
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)من أعالم القرن اخلامس(  ݤ حممد بن جرير الطربي الصغري -7

 يف كتاب )دالئل اإلمامة(.

هـ( يف كتابه 588)املتوىف سنة  ݤابن شهر آشوب املازندران  -8

 )مثالب النواصب(.

هـ( يف كتابه 620)املتوىف سنة  ݤ محد بن عيل الطربيسالشيخ أ -9

 )االحتجاج(.

هـ( يف 664سنة  )املتوىف ݤ ابن طاووسريض الدين السيد  -10

 .كتابه )مهج الدعوات(

والتي  ،فهذه عرشة كاملة من املصادر الروائية املعتمدة عند الطائفة 

نقلت لنا ما جرى عىل  ،فيهااعتبارها وعىل جاللة مؤل  تسامل األعالم عىل 

 يف رد   ،ݝدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء سي  
دعوى انفراد كتاب  وهو كاف 

 .بنقل احلادثة ݤسليم بن قيس 

عىل كذهبا إذا كان الناقل هلا  االنفراد بنقل حادثة ال يدل   هذا مع أن  

زاا عن الكذب، وكثري من احلوادث التارخيية وغريها انفرد بنقلها متحر   ثقة

 أحد يف اعتبارها وعدم الطعن فيها. أفراد، ومع ذلك ربام ال يشك

روى أهل  ݤمضافاا إىل أن مجيع احلوادث التي نقلها سليم بن قيس 

السنة ما يوافقها أو يؤي دها، وقد نقلنا مجلة من تلك الروايات عن بعض 

 مصادر أهل السنة، فراجعها.   

 :عدم رواية املخالفني للقضية -3
 ،الشتهرت بني الناسذكر بعضهم أن ه لو حصلت هذه القضية 
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 ،ر الدواعي لنقلهاوذلك لتوف   ؛يف ذلك الوقتولتداوهلا جمتمع الصحابة 

فهي ابنة  ،زة يف ذلك املجتمعكانت امرأة ممي   ݝأن  الزهراء  خصوصاا 

سي دة نساء العاملني التي حازت من وهي  ،الوحيدة ݕالنبي املصطفى 

 .الفضائل واملناقب ما مل حيزه غريها

 : واجلواب

 حمل النـزاع: : حترير أواًل
 ،ݝه إىل أن  املخالفني مل ينكروا أصل قضية الزهراء بد  من التنب   ال

م أنكروا بعض تفاصيلهامر األيف بل غاية ما  فقد أثبتوا يف كتبهم جتمهر  ،أّن 

وكذلك اقتحام البيت  ،أهله باإلحراق األعداء عند البيت العلوي وهتديد

م وماتت غاضبة ساخطة  ،هجرت القوم ݝبل رووا أن  الزهراء  ،كام تقد 

وكل  هذه قرائن عىل عظم ما جرى  ،وأوصت أن تدفن بالليل ،عليهم

 عليها.

فإذن املقدار الذي ليس له وجود يف كتبهم هو قضية رضب الزهراء 

والذي أثبتوه ليس أقل من اهلجوم  ،ݠسقاط املحسن إو ،ݝ

 واالقتحام!

ا إدانة الطرف اآلخر يكفينا فقط إيف مقام بل نحن  قد  ݝثبات أّن 

رت ب كل   ݕألن  النبي  ؛ساخطة عليهموهي وماتت  ،غضبت عليهم

د الغضب  أغضبها فمن ي،من بضعة : فاطمةݕقال ف ،األثر عىل جمر 

أغضبني
(1)

. 

                                                           
 .4/210صحيح البخاري  (1)
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  :واملانع موجودود، مفقالدافع : ثانيًا
 :مها ،لنقلهرشطني توف ر بد  من  خرب من األخبار الأي  لنقل  

 . لنقل اخلربالداعي املقت ي وجود  -1

 نقل اخلرب.من  املانع عدم -2

مل تنقلها  ݕمن األمور املتعلقة بسرية النبي  كثرياا ومن هنا نجد أن  

وما نقل منها  ،وأحداث حياته اليومية ،ݕكأغلب خطبه  ،كتب التاريخ

ن وكل ما ،ال يبلغ عرش معشارها لعل ه و  وتداوله الصحابة  ،يف الكتب د 

،  ؛لنقله قد توف رت الدواعي ،من الرواة ومن جاء بعدهم ألنه كان أمراا مهام 

وكذلك  ،ومل يكن هناك مانع من نقله ،(اروتيني  ) معتاداا  مل يكن أمراا و

وتتداوهلا الفضائيات  يف هذا العرص، األحداث التي حتصل يف العامل

ومل يكن هناك مانع  ها،لنقل كان فيها مقتض  ال تنقل إال  إذا إّنا ف ،اإلخبارية

 .ونحو ذلك كقوانني البث وسلطة احلكومات

موجودة كانت  نقلها دوافعنجد أن   ݝإىل قضية الزهراء وإذا جئنا 

التي جيب  ݝا ظالمة وقعت عىل سي دة نساء العاملني ألّن   ؛لشيعةا عند

ة حمب تها، ونرصهتا، وحيرم عليهم إيذاؤها وظلمها، وأقل ما يمكن  عىل األم 

 .بيان تلك الظالمة، وختطئة من أساء إليهاسالم اهلل عليها به نرصهتا 

وصدق ما  ،القضية عقيدهتميثبتون هبذه  مضافاا إىل ذلك فإن الشيعة

 ،وال مانع يف البني ،بةايذهبون إليه يف النبوة واإلمامة وما يتعل ق بالصح

 واملانع مفقود. ،فالدافع بالنسبة هلم موجود

ا بالنسبة ألهل السنة   ،فالدافع مفقود بالنسبة إليهم واجلامعةأم 

 ،وذلك ألن  هذه القضية هتدم كل  يشء يعتقدون به ؛واملانع موجود
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، هي العقيدة عدالة كل  الصحابةالقول ببل و ،كخالفة الثالثة وعدالتهم

 الشيعة. واستبيحت هبا دماء مذهبهم،عليها  التي قام

ا املانع فهو  لطعن يف الراوي ا تف ي إىلرواية مثل هذه األمور  أنأم 

إذ أن  القوم حيكمون عىل الراوي من  ،العرصذلك يف وتسقيطه يف املجتمع 

عكس سرية العقالء القاضية باحلكم عىل الروايات من  ،خالل مروياته

 الراوي.خالل معرفة صدق 

 ،هم يف دينهت  ي   ݜفمن يروي عندهم فضائل أهل بيت العصمة 

حينئذ ألّنا  ؛رواياته وهذا سبب كاف  عندهم لرد مجيع ،نسب للتشيعوي  

وهذه  ،ي بدعته()رد  رواية املبتدع إذا روى ما يقو   :تدخل حتت قاعدةس

 ،ݜروايات أهل البيت  لرد  اجلوزجان الناصبي إبراهيم وضعها  القاعدة

ب، وهو مولع بالطعن ص  واجلوزجان فيه نَ ويف هذا يقول املعلمي اليامن: 

فإن يف ، ويظهر أنه إنام يرمي بكالمه هذا إليهم، عني كام مر  يف املتشي  

 م،ة عىل توثيقهن  أئمة الُس  فقة ات  ع مجاعة أجل  نسوبني إىل التشي  ني املالكوفي  

وتفضيلهم عىل كثري من الثقات  ،وقبول روايتهم ،الثناء عليهم وحسن

 .كأصحابنا عن ثقات ث  حتى قيل لشعبة: حد   ،عنسبوا إىل التشي  الذين مل ي  

ثكم عن نفر يسري من هذه ثتكم عن ثقات أصحايب فإنام أحد  فقال: إن حد  

 ،وحبيب بن أيب ثابت ،وسلمة بن كهيل ،الشيعة، احلكم بن عتيبة

اجلوزجان ملا  فكأن   ،(هتذيب التهذيب)راجع تراجم هؤالء يف . ومنصور

ص مما علم أنه ال سبيل إىل الطعن يف هؤالء وأمثاهلم مطلقاا حاول أن يتخل  

وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت ،يكرهه من مروياهتم
(1)

. 
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 أحاديث الفضائل:وهذه بعض األمثلة للطعن يف من روى 

ة طعنهم يف أيب األزهر قص   (املستدرك)فقد نقل احلاكم يف 

ث بمنقبة ألن ه  ؛النيسابوري  ،ݡعن ابن عباس : ݠ ألمري املؤمننيحد 

د يف سي   ،يف الدنيا ديا عيل أنت سي  » :إىل عيل فقال نظر النبي ݕ :قال

 يوعدو   ي،ك عدو  وعدو   ،وحبيبي حبيب اهلل ،حبيبك حبيبي ،اآلخرة

أبا عبد اهلل سمعت ثم قال: ، «...والويل ملن أبغضك بعدي ،اهلل عدو  

ملا ورد أبو األزهر من  :سمعت أمحد بن حييى احللوان يقول :القريش يقول

فلام كان يوم  ،أنكره حييى بن معني ،وذاكر أهل بغداد هبذا احلديث ،صنعاء

النيسابوري الذي يذكر عن اب أين هذا الكذ   :جملسه قال يف آخر املجلس

فضحك حييى  .ناأهو ذا  :فقام أبو األزهر فقال ؟عبد الرزاق هذا احلديث

به وأدناهفقر   ،بن معني من قوله وقيامه يف املجلس
(1)

. 

يف أيب األزهر النيسابوري رغم أن ه  بن معني ىكيف طعن حييفانظروا 

ومل يقبلها  ،الرواية ئنه ألجل أن ه مل يستمرعفقط كان ط ،ال يعرف من هو

 !ݠأمري املؤمنني قلبه الذي امتأل بحب أعداء 

ا نتيجة روايته حلديث الطري املعروف :ومنها بل  ،طعنهم يف ابن السق 

فلم حتتمله  ،مىل حديث الطريأنه أفق وات  قال الذهبي:  ،واالعتداء عليه

فكان ال  ،فمىض ولزم بيته ،وغسلوا موضعه ،وأقاموه ،فوثبوا به ،نفوسهم

حديثه عندهم من الواسطيني، فلهذا قل   حداا أث حيد  
(2)

. 

ث هبذا احلديث علاما  لكن  ،أن ه كان زعيمهم وعاملهم قبل أن حيد 
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 القلوب وما حتمل من حقد!

تضعيفهم لعبد السالم بن صالح املعروف بأيب الصلت  :ومنها

وقد نقل  ،«باهبا أنا مدينة العلم وعيلي »فقط ألن ه روى حديث:  ،اهلروي

، بسبب هذه الرواية البغدادي صورة من حتاملهم عىل الرجلاخلطيب 

 معني بن حييى سمعت :يقول الدوري حممد بن سالعبا : سمعتفقال

ث :- له قيل أو - فقلت صالح، بن السالم عبد الصلت أبا قيوث    إن ه حد 

 تريدون ما: فقال !«باهبا وعيلي  العلم مدينة أنا» األعمش عن معاوية أيب عن

ث قد أليس! املسكني؟ من هذا  أيب عن الفيدي جعفر بن حممد به حد 

أو نحوه هذا معاوية،
(1)

. 

ث بفضائل أمري املؤمنني بل وصل   ،ݠاألمر هبم إىل جلد من حيد 

 !بل قتله

ايس بنرص بن ل العب  ما صنعه املتوك   اخلطيب البغداديفقد نقل لنا 

ث بفضيلة ألمري  ؛عيل أخربن عيل بن :...فقال، ݠاملؤمنني ألن ه حد 

 ،ثني أخي موسى بن جعفرحد   ،عيل بن حسني بن عيلجعفر بن حممد بن 

ه أن عن جد   ،عن أبيه ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه جعفر بن حممد

هذين  ني وأحب  من أحب  »قال:  ،حسن وحسنيأخذ بيد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قال أبو عبد الرمحن عبد ؛ »هام كان معي يف درجتي يوم القيامةوأبامها وأم  

 ،ل برضبه ألف سوطاملتوك   ث هبذا احلديث نرص بن عيل أمراهلل :ملا حد  

هذا الرجل من أهل » :وجعل يقول له ،مه جعفر بن عبد الواحدوكل  

 قلت: .رها عليه موسىوكان له أرزاق فوف   ،ومل يزل به حتى تركه ،«السنة

                                                           
 .11/15تاريخ بغداد  (1)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 402

فلام علم أنه من أهل السنة ، ال برضبه ألنه ظنه رافضي  أمر املتوك  إنام 

تركه
(1)

. 

ل أيضاا  ما فعله وذكر الذهبي  : ، حيث قالݤابن السكيت ب املتوك 

د، فقال البن السكيت: من ويروى أن املتوكل نظر إىل ابنيه املعتز واملؤي  

تراك، فأمر األ .احلسن واحلسني؟ فقال: بل قنربإليك: مها، أو  أحُب 

ل وكان يف املتوك   ،يف بساط ل ميتاا وقيل: مح   ،فداسوا بطنه، فامت بعد يوم

نصب، نسأل اهلل العفو
(2)

.  

الصويل بسبب نقله لفضائل  ىملحمد بن حييما جرى  أيضاا ونقل لنا 

عيل ݠ،  يف حق   ألنه روى خرباا  ؛تويف بالبرصة مستتاا : ، فقالݠاألمري 

لتقتلهة فطلبته العام  
(3)

. 

فكيف  ݜفإذا كان هذا ما يواجهه من يروي فضائل أهل البيت 

 ،مثالب أعدائهم الذين هلم حصانة كبرية عند القومهو احلال بمن يروي 

، وصار الطاعن فيهم حمكوماا عليه والذين رفعوهم إىل مصاف األنبياء

 !؟بالزندقة ومستحقاا للقتل

خوننقل لنا وقد  التي تبني  لنا عظم اهلجمة  بعض الصور أيضاا  املؤر 

 يواجهها كل من حياول االقتاب من هذه اخلطوط احلمراء الرشسة التي

 التي وضعها سالطني اجلور:

لنسائي إمام اجلرح والتعديل لحافظ االصور ما جرى لفمن هذه 
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 ذكرالذي امتنع عن  ،عند أهل السنة واجلامعةصاحب السنن املعروف و

  .فكان جزاؤه القتل ،عدم وجود فضائل له ح إىلومل   ،فضائل معاوية

ي يف التهذيب:   ،فأمسك عنه ،ئل عن فضائل معاويةفس  قال املز 

فأخرجوه إىل مكة وهو  .أخرجون إىل مكة :فقال ،فرضبوه يف اجلامع

وتويف هبا مقتوال شهيدا ،عليل
(1)

. 

قال حممد بن إسحاق األصبهان: سمعت مشاخينا قال ابن خلكان: 

فارق مرص يف  ]يعني احلافظ النسائي[ يقولون: إن أبا عبد الرمحنبمرص 

وي من فضائله، ر   ئل عن معاوية وماآخر عمره، وخرج إىل دمشق، فس  

ويف رواية  ؟!رأساا برأس، حتى يفضل ا يرىض معاوية أن خيرجمَ فقال: أَ 

ع، فامزالوا وكان يتشي  «. ال أشبع اهلل بطنك»أخرى: ما أعرف له فضيلة إال 

يدفعون يف حضنه حتى أخرجوه من املسجد، ويف روية أخرى: يدفعون يف 

 فامت هبا. ،ل إىل الرملةخصييه وداسوه، ثم مح  

حن النسائي بدمشق، قال: وقال احلافظ أبو احلسن الدارقطني: ملا امت  

فتويف هبا، وهو مدفون بني الصفا واملروة.  ،مل إليهافح   .امحلون إىل مكة

 عبان من سنة ثالث وثلثامئة.وكانت وفاته يف ش

وقال احلافظ أبو نعيم األصبهان: ملا داسوه بدمشق مات بسبب 

يف  (اخلصائص)ف كتاب ذلك الدوس وهو منقول، قال: وكان قد صن  

فضل عيل بن أيب طالب ݤ وأهل البيت، وأكثر رواياته فيه عن أمحد بن 

 ؟ضائل الصحابة ݢرمحه اهلل تعاىل. فقيل له: أال تصنف كتاباا يف ف حنبل

فقال: دخلت دمشق واملنحرف عن عيل ݤ كثري، فأردت أن هيدهيم اهلل 
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تعاىل هبذا الكتاب
(1)

. 

د عدم ذكر فضائل معاوية بن أيب سفيان واالمتناع عن  فإذا كان جمر 

 ؟فكيف بذكر بمثالب من سبقوه ترصحياا  ،مدحه جزاؤه الرضب والقتل

ام املعتزيل هو أن ه كان يعتقد بقضية ولذلك نجد أن  أعظم مثالب النظ  

  .ݝالزهراء 

 فاطمة بطن رضب عمر ن  إ :فقال الفرية يف قال الشهرستان: وزاد

 بمن دارها حرقواأ» :يصيح وكان ،بطنها من اجلنني لقتأ حتى البيعة يوم

واحلسني واحلسن وفاطمة عيل غري الدار يف كان وما ،«فيها
(2)

. 

الذي  ذكروه يف ترمجة ابن أيب دارموأفضل شاهد عىل هذا هو ما 

  .لكن هم طعنوا فيه للسبب التايل ،وثناء يف طيلة حياته أشبعوه مدحاا 

 كان أيامه آخر يف ثم دهره، عامة مراألمستقيم  قال الذهبي: كان

 فاطمة رفس عمر إن  : هعلي ورجل يقرأ حرضته املثالب، عليه قرأي   ما أكثر

بمحسن أسقطت حتى
(3)

. 

أصالا، ومل يقرأها ومل يروها  ݝفالرجل مل يعتقد بقضية الزهراء 

ا ق   عىل أحد، فلم  ،ذكر اسمهرجل مل ي  يه من رئت علبل غاية ما يف األمر أّن 

عَذر به،  ،فع  عقابه أن ض   فكان ينكر ذلك، ولعل  عدم إنكاره لسبب ي 

 سم بالكذب!وو  

يف التعامل مع كل ما فيه قدح للخلفاء  مهذا منهجهالقوم كان  فإذا
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 بكل  تفاصيلها ݝأن ينقل مصيبة الزهراء لناقل كيف يمكن السابقني، ف

 ؟حتى لو كانت صحيحة عنده

 :خفاء احلقائقملخالفني إلسعي ا: ثالثًا
بل  ،أهل السنة واجلامعة هلذه احلادثةنقل  مبعد نحن ال نسل م أساساا  

 ،بعض تفاصيل احلادثة اآلن يف كتبهمغاية ما يمكن قوله هو عدم وجود 

 اخلائنةلكن األيادي  ،قلت يف الكتبمن املطمأن به أن  هذه القضية ن  فوإال  

بحيث مل يصل لنا إال  هذا الروايات  ، وعبثت بتلكتالعبت هبذه الكتب

 الفتات.

مساك عام  شجر بني الصحابة( وجوب اإل) :قاعدة لقد ابتدع القوم

وقد  ،بني الصحابة وقعتالتي القبيحة خفاء كل  األحداث إ من أجل

قال: ف ،عدام كل الروايات التي احتوت هذه املضامنيحكم الذهبي بإ

 وال طوىي   إليه، بل لتفتي   ال وعصبية هبوى أنه لنا تربهن إذا قراناأل كالم

ر كام روى،ي    ريض الصحابة وقتاهلم بني شجر مم ا كثري عن الكف   عن تقر 

واألجزاء،  الدواوين والكتب يف ذلك بنا يمر   زال وما أمجعني، عنهم اهلل

 وبني بأيدينا وهذا فيام كذب، وبعضه وضعيف، منقطع ذلك أكثر ولكن

 حّب  عىل روتتوفّ  لتصفو القلوب ؛إعدامه بل وإخفاؤه، طّيه فينبغي علامئنا،

 ،العلامء وآحاد ةالعامّ  عن ذلك متعنّي  وكتامن عنهم، والرتيض الصحابة،

ص وقد  برشط اهلوى، من العري   للعامل املنصف خلوة ذلك مطالعة يف يرخ 

تعاىل اهلل مناعل   كام هلم، يستغفر أن
(1)

. 

فأتلفوا الكثري الكثري  ،أصحاب أمحد بن حنبل هذه القاعدةوقد طب ق 
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وقد نقل اخلالل ما يدل   ،خت هلذه الفتةمن الكتب واألحاديث التي أر  

جاء سالم بن أيب مطيع إىل أيب عوانة، فقال: هات هذه : ، فقالعىل ذلك

قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه،  .الكوفةالبدع التي قد جئتنا هبا من 

ما كان فيها؟ قال: حديث األعمش، عن  :فألقاها يف التنور، فسألت خالداا 

استقيموا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان، قال:

أنا قسيم »: حديث عيل: ، وأشباهه، قلت خلالد: وأيش؟ قال«لقريش

 .ثكم به أبو عوانة، عن األعمش؟ قال: نعم، قلت خلالد: حد  «النار

وأخربنا عبد اهلل بن أمحد، قال: سمعت أيب يقول: سالم بن أيب مطيع من 

ثنا عنه عبد الرمحن بن حد  ، صاحلاا  أصحاب أيوب، وكان رجالا الثقات من 

فيه معايب أصحاب النبي  مهدي، ثم قال أيب: كان أبو عوانة وضع كتاباا 

، أعطني وفيه باليا، فجاء إليه سالم بن أيب مطيع، فقال: يا أبا عوانة ،ملسو هيلع هللا ىلص

قهفأخذه سالم فأحر، فأعطاه .ذلك الكتاب
(1)

. 

 خصوصاا  حفاظ احلديثفمع وجود هذه الرقابة الشديدة من كبار 

إلينا ر أن تصل تصو  كيف ي   ،يف موضوع الفتن التي وقعت بني الصحابة

 !بكل  تفاصيلها؟ ݝمصيبة الزهراء 

بل حت ى املقدار الذي نقلوه يف كتبهم قد حاولوا طمسه بشت ى 

م  ،الطرق ذكر نامذج من تالعبهم بالروايات كام يف رواية التهديد وقد تقد 

دم اخلليفة األول التي نقلها الطربان يف ورواية ن ،التي ذكرها ابن أيب شيبة

املشتمل عىل بعض  (اإلمامة والسياسة)كتاب أن نكارهم إو الكبري، املعجم

 .تلك املصائب من مؤل فات ابن قتيبة الدينوري

                                                           
 .1/362السنة  (1)
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من  ما فعلوه بكتاب )املعارف( البن قتيبةمن ذلك واألعظم 

 :التحريف والتشويه

دفعاا  ݝدفع قنفذ فاطمة غري واحد أن حمسناا مات من  قل عنهفقد ن

  شديداا.

 واحلسني، احلسن،: وأوالدهاابن شهر آشوب يف مناقبه: قال 

زخم من فسد حمسناا  أن  : القتيبي معارف ويف سقط، واملحسن
(1)

 قنفذ 

العدوي
(2)

. 

احلسني بن جرب يف كتابه )نخب مناقب آل أيب طالب(:  وقال

ويف  ،وأم كلثوم ،وزينب ،واملحسن سقط ،واحلسني ،احلسن :وأوالدها

فسد من زخم قنفذ العدوي معارف القتيبي أن  حمسناا 
(3)

. 

 ݝ فاطمة إن: وقال اجلمهور، عىل الكنجي الشافعي: وزاد وقال

 مل يشء وهذا ،حمسناا  ݕ اهلل رسول هسام   كان ،راا كَ ذَ  النبي بعد أسقطت

قتيبة ابن عند إال النقل أهل من أحد عند يوجد
(4)

. 

لكن عندما نرجع إىل كتاب )املعارف( البن قتيبة املطبوع واملتداول 

ا حتو   ،وال أثراا  ال نجد هلذه العبارة عيناا  ،يف هذه األيام لت بقدرة بل نجد أّن 

                                                           
فع  (1) ديدالزخم: الد   .الش 

 .2/133املناقب  (2)

ل الكتاب طريقه إىل كتاب املعارف البن ، ذكر 2/585نخب املناقب  (3) املصن ف يف أو 

ه عن حممد قتيبة، وهذا جيعلنا نطمئن  لنقله: إ سناد املعارف:... الكرمان عن أبيه عن جد 

 بن يعقوب عن أيب بكر املالكي عن عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة.

 .423كفاية الطالب:  (4)
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ن قادر إىل: وأما ( بن )حمس  صغري وهو فهلك عيل 
(1)

. 

 وبعد هذا العر  الّسيع حيق  لنا أن نتساءل:

 تلفت؟الكتب أ  كم من 

فتكم من الروايات و ر   ؟ح 

 ؟كم من احلقائق أخفيتو

 :صيلسالمية نقلت التفاالفرق اإل: رابعًا
ملاذا  له: ويقال ،اإلشكالعكس السؤال عىل صاحب املفرو  أن ي   

ا بلغت من الشهر ،مل يرو أهل السنة واجلامعة هذه احلادثة  ةواحلال أّن 

 رأيت؟ستفاضة بل والتواتر ما قد واال

قت هبا ،قد روهتا املشهورة فرق املسلمني فإن ك فيها ومل تشك   ،وصد 

ك فيه  واجلامعة:أهل السنة  اكام شك 

ق بالقضية بعض املعتزلة ام كام نقل ذلك مثل شيخهم النظ   ،فقد صد 

 يوم فاطمة بطن رضب عمر نّ إ :فقال الفرية يف قال: وزاد ،الشهرستان

 بمن دارها حرقواأ» :يصيح وكان ،بطنها من اجلنني لقتأ حتى البيعة

واحلسني واحلسن وفاطمة عيل غري الدار يف كان وما ،«فيها
(2)

. 

ودونك اهلادي إىل احلق  ،احلادثة يف كتبهمهذه  بعض الزيدية كام نقل

                                                           
مهدي اخلرسان  حفظه اهلل قد جعل جتدر اإلشارة أن  السيد حممد  ،211املعارف:  (1)

ملحقاا لكتابه )املحسن السبط( أسامه )كتاب املعارف البن قتيبة وما حلقه من حتريف 

 بالكتاب.وختريف(، استقىص فيه الكثري من املوارد التي وقع فيها التالعب 

 .1/57لنحل امللل وا (2)
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بن احلسني ىحيي
(1)

وأين االمجاع؟ : (تثبيت اإلمامة)الذي قال يف كتابه  

 - اهلية واالسالمذكر والقول يف اجلوالإليهم يرجع الرشف  -وبنو هاشم 

 ݠ! وأمري املؤمنني عيل روا؟منهم أحد، ومل يشهدوا، ومل يشاوَ  مل يبايع

وقد أرسلوا إليه ثالثة  ،، وأيب أن حيرضالزم بيته، قد أبى أن خيرج معهم

 فرد   ،ݕ، فبايع خليفة رسول اهلل بعد رسول: أن اخرج رسل، رسوالا 

ثم عاد الرسول ثانية، فقال:  .كذبتم عىل رسول اهلل: ما كان أرسع ما عليهم

ى بام ليس تسم  أ من رأجݠ: يا سبحان اهلل! ما فقال  ،أجب أمري املؤمنني

فقد أمجع عليه املسلمون  ،له!؟ ثم رجع إليه ثالثة، فقال: أجب أبا بكر

: فقال أبو بكر لعمر! وادخل يف ما دخل فيه الناس ،ه أنت، فبايعوبايعوه

نا به يدخل يف ما دخل فيه ، وجئواكّس باب هذا الرجل ،مجاعةض يف اّن

ه فدافعت، وا البابفدق   ،ݠفنهض عمر ومن معه إىل باب عيل  .الناس

: يا عمر أحرجك فصاحت  ،، وطرحهافدفعها ،فاطمة صلوات اهلل عليها

فقال هلا:  .مبتذلة بيتي، فإن مكشوفة الشعر عيل   بحرج اهلل أن ال تدخل

! : خذي ثوبك فإن داخلفقالت: ما يل ولك؟ ثم قال هلا ،خذي ثوبك

فحالت بينهم وبني  ،فأعادت عليه البتول، فدفعها، ودخل هو وأصحابه

 ؛ݠ ا من عيلم حق  وهي ترى أّنا أوجب عليه ݠالبيت الذي فيه عيل 

فوثب إليها خالد بن الوليد،  -ݕلضعفها وقرابتها من رسول اهلل 

 ،، حتى كان أثره يف عضدها مثل الدملجورضهبا بالسوط عىل عضدها

فصاح عمر: دونكم  ،فخرج عليهم الزبري بالسيف ،وصاحت عند ذلك

                                                           
هـ، وهو الذي استقر  يف 298هـ، وتويف سنة 245من كبار أئمة الزيدية، ولد سنة  (1)

وثب ت وجود الزيدية هناك، وامتد حكمهم إىل منتصف القرن العرشين  اليمن،

 امليالدي.
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عبد اهلل بن أيب بيعة، فعانقه، وأخذ السيف من  ! فدخل يف صدرهالليث

، ملبوباا  ݠا ، فأخرجوا علي  فدخلوا البيت ،، ورضب به حتى كّسهيده

إىل أيب بكرهي به فتعلق به مجاعة منهم حتى انت  
(1)

. 

وما جرى  ݝقضية الزهراء سامعيلية بعض اإلكذلك نقل و 

ودونكم القايض النعامن املغريب ،عليها
(2)

نها ما الذي نظم أرجوزة ضم   

 :فقال، ݝجرى عىل فاطمة 

 ة  مَ اط  فَ  ول  ت  البَ  اَب وا بَ تَ ى أَ حت  

 د   ن  عَ  ت  فَ قَ وَ فَ 
  م  ذهل   ع  تَ  ه  ون 

  ت  لَ و  عَ فَ  ااهَب جَ ح   وام  حَ تَ اق  فَ 
. 

 قَ  م  هَل   َي ه  وَ  
 َص م   ة  يَ ال 

  ة  مَ ار 

  م  هل   و  أَ  م  هَل   اَب البَ  َّسَ كَ فَ 

ت  طَ قَ س  أَ فَ  م  ه  نَ ي  بَ  اوهَ ب  رَضَ فَ 
(3)

  
. 

يف احلقيقة ليس ممن روى هذه احلادثة، وإنام كل العجب فالعجب 

 عامةشهرهتا واستفاضتها يف كتب  رغماحلادثة  يذكروامن الذين مل 

 املسلمني.

 ل بقية الصحابة؟ملاذا مل يتدّخ -4
م بيت كيف يعقل أن هياَج  :التي أثارها البعض هوت اإلشكاالمن 

أحد من الصحابة الذين ذلك دون ينكر من هبذه الوحشية  ݝالزهراء 

 ؟وباخلصوص بني هاشم ݕعرفوا مقامها وفضلها وقرهبا من رسول اهلل 

                                                           
 .15تثبيت اإلمامة:  (1)

بالقايض النعامن، أبو حنيفة النعامن بن حممد بن منصور بن حيون التميمي املعروف  (2)

هـ، كان ركنا من أركان الدولة الفاطمية ومشي دا لدعائم مذهبهم. 363تويف سنة 

 (8/41)للمزيد األعالم للزركيل 

 .89األرجوزة املختارة:  (3)
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-االنقالب الكبري  اكيف يمكن أن يقوم هؤالء هبذ :من هذا واألهم  

واحلال أن   -من حلقاته حلقة  ݝوالذي كان اهلجوم عىل بيت فاطمة 

يوم وبايعوه يف بل  ،ݠمن الصحابة عرفوا فضل أمري املؤمنني  هناك كثرياا 

 ؟غدير خم كام هو معروف

ل م انهبن أثار هذه القضية الفضل بن رزولعل  أو 
(1)

 حيث قال: إن   ،

عيل،  مع كانوا قريش وصناديد مناف عبد بني وأرشاف هاشم بني عيون

 أن إىل أمرهم بلغ وإذا اليامنية، السيوف وعندهم ،البيت يف كانوا وهم

 ومل ،رأساا  احلمية وتركوا ،الغرية طرحوا أتراهم يف البيت، من حيرقوا

؟بالنار إحراقهم قصد فيقتلوا من ،املسلة بالسيوف خيرجوا
(2)

. 

 منيمسل   كانوا الصحابة وأكابر األنصار أمراء وقال يف مورد آخر: إن  

 هذا، يف بكر أبا موايكل   ومل سكتوا أتراهم ،ݕلرسول اهلل  نيحمب   منقادين

حيسن؟ وال ال جيوز النبي بيت أهل إحراق وإن
(3)

. 

 :ة إجاباتبعد   عىل هذه الشبهة ونجيب

 :نقالب: التخطيط املسبق لالأواًل
 ݜزاحة أهل البيت إع كتب التاريخ جيد أن  عملي ة من يتتب  

وليد  ومل يكن موقفاا  ،له من البداية خمط طاا  نقالب عليهم كان أمراا واال

 !ݕبل بدأ التحضري له قبيل سنوات من استشهاد النبي  ،الساعة

                                                           
فضل اهلل بن روزهبان اخلنجي الشريازي األصفهان متكل م أشعري وفقيه شافعي تويف  (1)

ه عىل كتاب927سنة   العالمة احليل )ّنج احلق(. هـ وعرف برد 

 .3/80دالئل الصدق  (2)

 .3/80دالئل الصدق  (3)
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ويدل  عىل هذا حديث الصحيفة املشهور واملستفيض يف كتب 

 الشيعة:األحاديث عند 

اخلرب بسنده:  (الكايف)يف كتاب  ݤنقل ثقة اإلسالم الكليني فقد 

 ٺ   ٺ ڀ ژ: وجل عز اهلل قول يف ݠ اهلل عبد عن أيب بصري، أيب عن

  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ   ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ

 اآلية هذه نزلت: قال ، ژ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چچ چ چ    ڃ    ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

 أيب موىل وسامل ،عوف بن الرمحن وعبد ،اجلراح عبيدة وأيب ،وفالن فالن يف

 ،وتعاهدوا ،الكتاب بينهم كتبوا حيث ،شعبة بن واملغرية ،حذيفة

 ،النبوة أبداا  وال هاشم بني يف اخلالفة تكون ال حممد مىض لئن: وتوافقوا

     چ ڃ ڃ ژ :وجل عز قوله: قلت: قال اآلية، هذه فيهم وجل   عز   اهلل فأنزل

: قال ، ژ ڈ ڈ ڎ     ڎ ڌڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 أنه لعل ك ترىݠ:  اهلل عبد أبو قال اليوم، ذلك فيهم نزلتا اآليتان وهاتان

يف  كان وهكذا ،ݠ احلسني قتل يوم إال الكتاب كتب يوم يشبه يوم كان

 الكتاب كتب إذا أن ݕ اهلل رسول أعلمه الذي وجل   عز   اهلل علم سابق

هكل   ذلك كان فقد ،هاشم بني من امللك وخرج ،احلسني تلق  
(1)

. 

ت الروايات الرشيفة أن  هذه الصحيفة هي التي كانت  وقد نص 

مة ملا جرى عىل أهل البيت  يف  ݠكام يف احتجاج أمري املؤمنني  ݜمقد 

 التي امللعونة بصحيفتكم وفيتم قال: لقد ،سقيفة بني ساعدة عىل املتآمرين

 عنا األمر هذا لتزون   مات أو حممداا  قتل اهلل إن :الكعبة يف عليها تعاقدتم

 فقال !عليها أطلعناك ما بذلك؟ علمك فام: بكر أبو فقال .البيت أهل

                                                           
 .8/180الكايف  (1)
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 أسألكم مقداد، يا وأنت ذر أبا يا وأنت سلامن يا وأنت زبري يا أنتݠ: 

 إن   :تسمعون وأنتم ذلك يقول ݕ اهلل رسول سمعتم أما وباإلسالم، باهلل

 وتعاهدوا ،كتاباا  بينهم كتبوا قد - اخلمسة هؤالء عد   ىحت   - وفالناا  فالناا 

 قد نعم، اللهم: فقالوا مت؟ أو تلتق   إن صنعوا ما عىل أيامناا  وتعاقدوا ،فيه

 ما عىل وتعاقدوا ،تعاهدوا قد إّنم: لك ذلك يقول ݕ اهلل رسول سمعنا

 وأن ،عليك يتظاهروا أن مت   أو تلتق   إن ،كتاباا  بينهم وكتبوا صنعوا،

عيل يا هذا عنك يزووا
(1)

. 

يف احلديث  ݠوهذه الصحيفة هي التي أرادها أمري املؤمنني 

إال   ،ة: ما أحب  أن ألقى اهلل بصحيفة أحدة والعام  املشهور عنه بني اخلاص  

ىبصحيفة هذا املسج  
(2)

. 

هم أن  وذلك لتومه   ،للرجل فالقوم قد فهموا من احلديث مدحاا 

واحلال أن  الصحيفة املقصودة هي  ،أعاملهالصحيفة املقصودة هي صحيفة 

عندما  ݠذلك اإلمام الصادق كام بني   ،يف الكعبة وعل قت تبتالتي ك  

 سئل عنها:

: قال عمر، بن مفضل بسنده: عن ݤفقد روى الشيخ الصدوق 

 ملا عليه اهلل صلوات املؤمنني أمري قول معنى عنݠ اهلل  عبد أبا سألت

ى وهو الثان إىل نظر  من بصحيفة اهلل ألقى أن إيل   أحب   أحد ما بثوبه: مسج 

ى هذا الكعبة يف تبتك   الصحيفة التي هبا عنى: فقال .املسج 
(3)

. 

                                                           
 .155كتاب سليم:  (1)

 .89املتمنني:  (2)

 .412معان األخبار:  (3)
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ح أمري املؤمنني   : فقام، إذ قالهبذا كام يف كتاب سليم ݠبل رص 

 كان قد شيئاا  فأخرج ،- طلحة مقالة من وغضب -ݠ عيل ذلك عند

 وأقبل ، به عنى ما يدروا مل عمر مات يوم قاله كان قد  شيئاا وفّس   ،يكتمه

 صحيفة من ما واهلل أما طلحة، يا: فقال - والناس يسمعون -طلحة  عىل

 الذين اخلمسة صحيفة هؤالء من إيل   أحب   القيامة يوم هبا اهلل ألقى

 مات أو اهلل حممداا  قتل إن :الوداع حجة يف الكعبة يف هبا الوفاء عىل تعاهدوا

اخلالفة إىل أصل فال ،عيل   ويتظاهروا يتوازروا أن
(1)

. 

فمن خالل هذه الروايات يتبني  أن  القوم قد خط طوا هلذا الفعل 

وهذا ما يفّس  خوفهم الشديد يوم اخلميس من كتابة رسول اهلل  ،مسبقاا 

 .ملرشوعهم أي يشء قد يكون هادماا  ݕ

حيث  ،الرمحن بن اجلوزي من رزية اخلميسوهذا ما استظهره عبد 

اختلف قال:  ،عزم عىل النص  عىل اخلليفة من بعده ݕنص  أن  النبي 

 أراد أن ينّص أنه  :أحدمها :العلامء يف الذي أراد أن يكتب هلم عىل وجهني

 ،يرتفع معه اخلالف ،يف األحكام أن يكتب كتاباا  :والثان ،عىل اخلليفة بعده

واألول أظهر
(2)

. 

ة الناسوعليه فإن  األمر  بخالف هؤالء  ،كان مفاجأة بالنسبة لعام 

وا جي   معارضة أو مقاومة ستكون أي  ، وخططوا ملواجهةداا الذين استعد 

هم.  ضد 

                                                           
 .204كتاب سليم:  (1)

 .1/497كشف املشكل  (2)
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 : خروج خّلص الصحابة من املدينةثانيًا
د رسول اهلل يف األي   لتحاق بجيش عىل وجوب اإل ݕام األخرية شد 

جاب خل ص الصحابة وقد است ،واملشاركة يف جهاد الروم ،أسامة بن زيد

فانضموا إىل هذا  ،باألسامء ݕسيام الذين عي نهم النبي ال ،هلذا النداء

 املعسكر الذي كان خارج املدينة. 

 لواء ألسامة عقد اخلميس يوم أصبح قال ابن سعد يف الطبقات: فلام

 بلوائه فخرج .باهلل كفر من فقاتل ،اهلل سبيل يف اهلل بسم غزا :قال ثم ،بيده

 يبق فلم ،باجلرف عسكرو ،األسلمي احلصيب بن بريدة إىل فدفعه ،عقوداا م

 ،الغزوة تلك يف دبانت   إَل واألنصار األولني املهاجرين من وجوه أحد

 وسعد ،اجلراح بن عبيدة وأبو ،اخلطاب بن وعمر ،بكر الصديق أبو فيهم

 بن أسلم بن وسلمة ،النعامن بن وقتادة ،زيد بن وسعيد ،وقاص أيب بن

حريش
(1)

. 

 الكبار من كثري دبانت   وقدوقد أكد  ابن كثري عىل هذا املعنى بقوله: 

 بن عمر أكربهم من فكان ،جيشه يف واألنصار املهاجرين األولني من

اخلطاب
(2)

. 

 النبي يف ترمجة أسامة: استعمله سري أعالم النبالءالذهبي يف  وقال

 تويف حتى يّس فلم ،والكبار عمر اجليش ويف الشام، لغزو يشج عىل ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل رسول
(3)

. 
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ا الذين يف قلوهبم  فطعنوا يف  ،ݕفإن ه عصوا أمر رسول اهلل  ،يشءأم 

ورفضوا املبادرة للخروج واالنضامم  ،بزعم أن ه صغري السن ،إمارة أسامة

يف  ،وقد نقل لنا البخاري كيف أثاروا بلبلة حول هذا اجليش ،إىل جيشه

ر ،بعثاا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: بعث رواية عن عبد اهلل بن عمر،  أسامة عليهم وأم 

 مارتهإ يف تطعنوا إن :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال ،مارتهإ يف الناس بعض فطعن ،زيد بن

قبل من أبيه امارة يف تطعنون كنتم فقد
(1)

. 

كيف مجع  والنحل( امللل)من الشهرستان صاحب والعجيب 

لعن  ݕنقل أن  النبي  فمع أنه ،املتناقضات يف كالمه حول هذه احلادثة

ر هلم بعذر أقبح من ذنبيف املقابل إال أنه  ،فني عن جيس أسامةاملتخل    ،بر 

 من اهلل لعن ،أسامة جيش زواجه  » :قال أن ه مرضه يف :الثان قال: اخلالفف

 .املدينة من برز قد وأسامة ،أمره امتثال علينا جيب :قوم فقال ،«عنه فختلّ 

 قلوبنا تسع فال ،والسالم الصالة عليه النبي مر  اشتد   قد :قوم وقال

أمره من يكون ءيش أي نبرص حتى فنصرب ،هذه واحلالة مفارقته
(2)

. 

ت  بعض الروايات عىل هذا املعنى كام يف خرب أبان عن وقد نص 

املقصود هم خل ص  –أّنم  قال: وروى ،ݠالصادق اإلمام جعفر 

ي باا  كانوا -ݠأصحاب أمري املؤمنني   فقدموا ،ݕ اهلل رسول وفاة عن غ 

ݕ اهلل رسول مسجد أعالم يومئذ وهم ،بكر أبو توىل   وقد
(3)

. 

سيام  فكبار الصحابة ال ئ،بالنسبة للقارهكذا يكتمل املشهد أكثر 
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ويف املقابل  ،ݕاملخلصني منهم خرجوا يف جيش أسامة امتثاال ألمر نبيهم 

 وخالفت أمر تنصيبه. ،مارتهإيف  تبقيت يف املدينة الرشذمة التي طعن

 :: سرعة تنفيذ املشروعثالثًا
 ،مرشوعهم القوم هبا هو الّسعة العجيبة التي نفذالعامل الثان املهم 

ت قبل دفن النبي فمن يربط بني األحداث جيد أن  عملية بيعة السقيفة مت  

 بالبيعة للخليفة األول كان يف نفس اليوم! ݠومطالبة اإلمام عيل  ،ݕ

قال:  ،ݤسلامن املحمدي  عن ݤوهذا رصيح رواية سليم 

: القوم، وقلت صنع بام -ݕ اهلل رسول يغسل وهو - ݠ اعلي   فأخربت

 بيد يبايعونه يرضون ما ،ݕ اهلل رسول منرب لعىل الساعة بكر أبا إن  

وشامله بيمينه مجيعاا  بيديه ليبايعونهوإّنم  ،واحدة
(1)

. 

 ،الذي نقله ابن قتيبة الدينوري ݝ وكذلك نص  كالم الزهراء

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تركتم منكم، حمرض أسوأ بقوم حرضوا يل عهد قالت: ال

احق   لنا واترد   ومل تستأمرونا، مل بينكم، وقطعتم أمركم أيدينا، بني جنازة
(2)

. 

الصحابة عن الساحة يف  تفّس  غياب أغلبفهذه الّسعة هي التي 

 ،إذ أن  األغلبية الساحقة كانت مصدومة هبذا اخلطب اجللل ،ذلك الوقت

ا بقية املدن  ،وباخلصوص أهل املدينة ،ݕوهو وفاة الرسول األكرم  أم 

األخرى والبلدان خارجها فكل  هذه األحداث مت ت وانتهت قبل أن 

 .ݕيبلغهم حتى خرب موت رسول اهلل 

قاموا بانتفاضتهم  ،وعلموا بام حصل ،وبعد أن وصل هلم اخلرب
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بني الناس  وارفوع   ،فت دوافعهاوحر   ،التاريخفتها كتب الشهرية التي زي  

 .ون أو مانعو الزكاةبأّنم مرتد   ألسف الشديدل

يف احتجاجه عند نقله  ݤالشواهد عىل هذا ما نقله الطربيس ومن 

 بن عمر أن   ݠ الباقر قال: عن ،لكتاب اخلليفة األول ألسامة بن زيد

 قدومه يف فإن   عليك، يقدم زيد أسامة بن إىل اكتب: بكر أليب قال اخلطاب

 إىل ݕ اهلل رسول خليفة بكر أيب من :إليه بكر أبو فكتب .عنا الشنيعة قطع

ا بن أسامة  فإن معك، ومن أنت إيل   قبلأف كتايب أتاكإذا  فانظر بعد زيد: أم 

 ويأتيك ،فتعيص تتخلفن   فال ،أمرهم ونوول   ،عيل   اجتمعوا قد املسلمني

 بن أسامة كتابه: من جواب إليه أسامة فكتب: قال .والسالم ،تكره ما مني

ا ،الشام غزوة عىل ݕ اهلل رسول عامل زيد  كتاب منك أتان فقد بعد أم 

له ذكرت آخره، أوله ينقض  آخره يف وذكرت اهلل، رسول خليفة أن ك يف أو 

 ومن أن   فاعلم ورضوك، وك أمرهمفول   ،عليك اجتمعوا قد املسلمني أن  

 يناكول   وال ،ما رضيناك واهلل فال واملهاجرين املسلمني مجاعة من معي

 منك، به فإّنم أحق   ،وإياه وختليهم ،أهله إىل احلق تدفع أن وانظر أمرنا،

 فام طال الغدير، يوم عيل يف ݕ اهلل رسول قول من كان ما علمت فقد

 من وتعيص ،ورسوله اهلل فتعيص ختالف وال ،مركزك انظر فتنسى، العهد

 بضق   حتى يعزلني ومل صاحبك، وعىل عليك ݕ اهلل استخلفه رسول

 بغري املدينة يف فأقمتام ،وعصيتام ،رجعتام وصاحبك نكإو ،ݕ اهلل رسول

إذن
(1)

.  

والذي عسكر مع  ،أسامة بن زيد الذي هو من أهل املدينةفإذا كان 
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مل يعلم بحصول يشء إال  بعد ورود  ،جيشه عىل بعد ثالثة أميال من املدينة

ل عدم تدخ  بفكيف يستشكل علينا  ،أيب بكر إليههذا الكتاب من 

 !الصحابة؟

 :: استعمال سالح الترهيبرابعًا
وكان له الدور األكرب يف  ،عامل أنجح االنقالب املشؤوم أهم  لعل  

كل من هو استعامل حزب السقيفة لسالح التهيب جتاه  ،كل  ما حصل

 األطراف املحايدة! معبل حتى  املعارضة،تمل فيه ومن حي   عارضهم،

ب  : كيف ئوهنا قد يسأل القار استطاعت هذه الفئة الصغرية أن تره 

ان املدينة بل وتعتدي عىل مثل أمري املؤمنني  ،وجتربهم عىل البيعة ،كل  سك 

 والزبري وسعد بن عبادة وغريهم؟! ݠ

، وخط طوا واجلواب هو أن  القوم قد حتالفوا مع قبيلة )بنو أسلم(

ة الناس عىل بيعة  ،املدينة الحتالل ومواالة أصحاب  أيب بكر،واجبار عام 

 السقيفة.

 ما حصل:لنا  تبني  وهذه بعض النصوص التي 

بن قيس عن الرباء بن عازب الذي شهد سليم  رواهما  :منها

 تتظاهر أن فت  ختو   ݕ اهلل رسول بضق   فلام: عازب بن قال الرباء ،املوقف

 من صنعوا ما الناس صنع فلام   ،هاشم بني من األمر هذا عىل إخراج قريش

 لوفاة احلزن يب من ما مع ،الثكول الواله يأخذ ما أخذن بكر أيب بيعة

د فجعلت ،ݕ اهلل رسول  اهلاشميون خال وقد الناس، وجوه وأرمق أترد 

 بن سعد قول من كان الذي بلغني وقد  ،لغسله وحتنيطه ݕ اهلل برسول

 يؤول ال أنه وعلمت ،هبم أحفل فلم أصحابه، جهلة من اتبعه ومن عبادة
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 فإن   ،قريش وجوه دوأتفق   ،املسجد وبني بينهم دأترد   فجعلت   ،ءيش إىل

 وأيب وعمر بكر بأيب أنا إذا حتى ألبث مل ثم ،وعمر بكر أبا فقدت إذ لكذلك

 يمرّ  َل ،الصنعانية باألزر حمتجزون وهم السقيفة أهل يف أقبلوا قد عبيدة

خبطوه إَل أحد هبم
(1)

 بكر، أيب يد عىل فمسحوها ،يده وامد   عرفوه فإذا ،

أبى أم ذلك شاء
(2)

. 

ا أكثر  هبذه، الشيخ املفيد رواية شبيهة روىو قال:  ،تفصيالا إال  أّن 

 الناس غلفش   ،منها متاروالي املدينة دخلوا قد األعراب من مجاعة كان

 إليهم فأنفذ ،األمر وحرضوا ،البيعة فشهدوا ،ݕ اهلل بموت رسول عنهم

 خليفة بيعة عىل املعونة من باحلظ خذوا :هلم وقال ،عمر واستدعاهم

 فارضبوا امتنع فمن ،ليبايعوا واحرشوهم الناس إىل واخرجوا ،اهلل رسول

باألزر  شحواوات   موا،حتز   األعراب رأيت لقد واهلل :قال .رأسه وجبينه

 ،خبطاا  الناس خبطوا حتى وخرجوا ،اخلشب بأيدهيم وأخذوا ،الصنعانية

البيعة إىل مكرهني هبم اووجاؤ
(3)

. 

دخول و ،له طاا أن  األمر كان خمط  ما قلناه من د وهذه الرواية تؤك  

 من أحد يستغرببحيث مل  غري ملفتة للنظر،هؤالء األعراب كان بصورة 

وبدؤوا  ،س احلرباما إن حانت ساعة الصفر حتى لبسوا لبلكن  ،دخوهلم

 !أبا بكر وعمر محلتهم عىل كل  من عار 

الصحابة عن املدينة يف األيام وهذا ما يفّس  غياب بعض كبار 
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إذ كان الغر  من ذلك هو ترتيب األمر مع  ،ݕاألخرية لوفاة النبي 

 .من السهل رشاء ذممهم باألموالقبائل األعراب التي 

 ،ات الشيعة فقطت من مروي  الكريم أن  هذه الروايا ئالقار وال يظن  

 ة:من هذه احلقيق فكتب التاريخ السني ة قد نقلت جزءاا 

 أقبلت أسلم قال: أن   ،اخلطري نقل الطربي يف تارخيه هذا النص   فقد

 ما يقول: عمر فكان ،بكر أبا فبايعوا ،هبم السكك تضايق حتى بجامعتها

بالنرص فأيقنت أسلم رأيت أن إال   هو
(1)

. 

ة:  وهذا النص اخلطري فيه نقاط مهم 

األعداد اهلائلة لقبيلة بني أسلم التي دخلت املدينة حتى عرب   -1

ا  فهل يعقل أن  هؤالء اجتمعوا  ،«تضايق هبم السكك»الراوي بأّن 

 صدفة؟يف املدينة بمحض الكلهم 

 إال   هو ما»بدليل قول عمر:  ،دخول هؤالء كان قبل بيعة أيب بكر -2

بيعة الناس أليب بكر ، ولو كان بعد «بالنرص فأيقنت أسلم رأيت أن

 وهذا يدل عىل أن دخول أسلم املدينة قد ملا هناك أي نرص ي رتقب،

 ؟كان توقيتهم صدفة أيضاا  فهل ،ݕتم  قبل تغسيل ودفن النبي 

ح  تدل عىل عمر املذكورةكلمة  أن   -3 أن  حضورهم هو الذي رج 

ة أيب ه  ،بكر كف  ويظهر من كالم عمر أن هناك ! نرصاا عمر بل سام 

ات فاقاا مسبقاا مع بني أسلم؛ ألن عمر أيقن بالنرص بمجرد رؤيتهم، 

وقبل أن يقولوا رأهيم يف موضوع اخلالفة، ال أنه أيقن بالنرص بعد 

 بيعتهم أليب بكر.
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ا نص   (، فإنه نقلالكامل)ابن األثري يف  هنقلما د هذا املعنى الذي يؤك  و

 ،هبم بكر أبو فقوَي  ،فبايعت ،أسلم قال: وجاءت ،يثب ت هذا املعنى آخر

عدب الناس وبايع
(1)

. 

ذكر فيه عدد هؤالء  ا رصحياا أن  صاحب االحتجاج قد أورد نص   علاما 

 الرابع اليوم يف كان فلام قال: ،األعراب الذين حارصوا املدينة وأهلها

 فقد ،جلوسكم ما: هلم فقال ،رجل ألف ومعه الوليد بن خالد جاءهم

 ،رجل ألف ومعهحذيفة  أيب موىل سامل وجاءهم هاشم؟ بنو واهلل فيها طمع

 رجل رجل إليهم جيتمع زال فام رجل، ألف ومعه جبل بن معاذ وجاءهم

 عمر يقدمهم بأسيافهم شاهرين فخرجوا ،رجل آَلف أربعة اجتمع حتى

 يا واهلل: عمر فقال ،ݕ اهلل رسول بمسجد وقفوا حتى ،بن اخلطاب

 لنأخذن   باألمس متكل   بالذي ميتكل   رجل منكم لئن ذهب عيل أصحاب

عيناه فيه الذي
(2)

. 

 :يف املدينةهاشم  بينقّلة : خامسًا
أضف إىل هذا أن  بني هاشم مل يكن هلم ذلك احلضور القوي يف 

فعدد رجال بني هاشم الذين كانت  ،ابل كانوا قل ة قليلة جد   ،املدينة املنورة

ال يصل إىل  ݝعندهم القدرة عىل محل السالح ومحاية بيت الزهراء 

 العرشة.

ثقة اإلسالم  بام رواه اإلثارةعىل هذه  ݜوقد أجاب األئمة 

 أحدث ما فذكرنا ،ݠ جعفر أيب عند كنا: قال سدير : عنݞالكليني 
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 من رجل فقال ،ݠ املؤمنني أمري واستذالهلم ،ݕ همنبي   الناس بعد

 العدد؟ من فيه كانوا وما هاشم بني عز   فأين كان ،اهلل أصلحك: القوم

 وحزة جعفر كان إّنام هاشم؟ من بني بقي كان ومنݠ:  جعفر أبو فقال

 عباس: سالمعهد باإل حديثا ذليالن ضعيفان رجالن معه وبقي ،فمضيا

 بحرضهتام ما كانا وجعفراا  محزة أن   لو واهلل أما ،الطلقاء من وكانا ،وعقيل

نفسيهام ألتلفا شاهدهيام كانا ولو ،إليه وصال ما إىل وصال
(1)

 . 

حيث  ،يف حياتهقد أجاب عىل هذا السؤال  ݠبل إن  أمري املؤمنني 

 أحداا  أدع فلم واحلسني، احلسن ابني بيد وأخذت   ،فاطمة محلت   ثم قال:

 يف اهلل ناشدهتم إال واألنصار املهاجرين من السابقة بدر وأهل أهل من

 أربعة إال الناس مجيع من يل يستجب فلم ،نرصيت إىل ودعوهتم ،يحق  

 بيتي أهل من أحد معي يكن والزبري، ومل واملقداد ذر وأبو سلامن: رهط

 مؤتة، يوم تلفق   وأما جعفر أحد، يوم تلفق   محزة أما به، أقوى وال به أصول

 وكانا العباس وعقيل،: عاجزين حقريين ذليلني جافيني جلفني بني وبقيت  

بكفر العهد قريبي
(2)

. 

 ،وعددهم ،مبني عىل جهل صاحبه ببني هاشم اإلشكالفهذا 

 .وحاهلم يف تلك احلقبة

                                                           
 ،تعليق مهم يف آخر ترمجة العباس بن عبد املطلب ݞوللسيد اخلوئي  ،8/190الكايف  (1)

ه  يف الواردة الكايف ية: ورواحيث قال 10/254ذكره يف معجم رجال احلديث  ذم 

 وال ،ݠطالب  أيب بن عيل بأمر هيتم مل حيث له، منقصة هذا ويكفي السند، صحيحة

يقة بأمر  أمر ميزابه. يف به اهتم ما معشار فدك، قضية يف الطاهرة الصد 

 .216كتاب سليم:  (2)
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 :يستنصر الصحابة ݠ اإلمام  علي :سادسًا

ة التي نقلها التاريخ هي أن  أمري املؤمنني من األمور  قد  ݠاملهم 

نة أمام هذه اهلجمة الرشسة التي وطلب منهم املعو ،استنرص الصحابة

 :تعر   هلا البيت العلوي

الستنصار  حمزناا  يف كتابه مشهداا  ݤ فقد نقل سليم بن قيس اهلاليل

 بأعيننا، رأيناك قد قال: إن ا ،للصحابة عىل لسان معاوية ݠ أمري املؤمنني

 ،حار عىل فاطمة امرأتك حلَت  رأيتك غرينا، ذلك نسأل من أن نحتاج فال

 أحدا   تدع فلم ،- بكر أبو بويع إذ - احلسن واحلسني ابنيك بيد وأخذت

 منهم جتد فلم ،عليه دعوهتم واستنرصهتم إَل السابقة وأهل بدر أهل من

 احمق   كنَت  لو لعمري ،والزبري واملقداد ذر وأبو سلامن: أربعة غري إنساناا 

 ،به ونيقر   ال وما ،باطالا  عيَت اد   ولكن ونرصوك، ،وساعدوك ،ألجابوك

 بنا يا لبَت غ  »: لك قال حني - سفيان أليب تقول وأنت أذناي وسمعتك

 تيم :قريش أحياء أذل   عليه غلبك ومن ك،عم   ابن سلطان عىل طالب أيب

 رجالا  أربعني أعواناا  وجدت لو»: فقلت - ينرصك أن ودعاك إىل ،«وعدي

 جتد مل فلام   ،«الرجل هذا لناهضت أهل السابقة من واألنصار املهاجرين من

مكرهاا  بايعَت  رهط أربعة غري
(1)

. 

احلديد يف رشحه للنهج رواية مسند عن اإلمام الباقر ونقل ابن أيب 

 حار، عىل فاطمة حل اعلي   أنّ ، ݤ عيل بن حممد جعفر أيب قال: عن ،ݠ

 اَلنتصار وتسأهلم فاطمة ،النرصة يسأهلم األنصار بيوت إىل ليال   هبا وسار

كان  لو الرجل، هلذا بيعتنا مضت قد اهلل، رسول بنت يا: يقولون فكانوا ،له

                                                           
 .302كتاب سليم بن قيس:  (1)
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 اهلل رسول أترك أكنت  : عيل فقال .به عدلنا ما بكر أبا إلينا سبق كعم   ابن

 وقالت !سلطانه؟ يف أنازعهم الناس إىل وأخرج زه،أجه   ال يف بيته ميتاا 

حسبهم  اهلل ما هم وصنعوا له، ينبغي كان ما إال حسن أبو صنع ما: فاطمة

عليه
(1)

.  

ابن قتيبة الدينوري يف كتابه املعروف )اإلمامة  النص  ونقل نفس 

، فراجعهوالسياسة(
(2)

. 

إال أربعة  ݠوبعد هذه املناشدة الطويلة مل يستجب لألمري 

 أشخاص فقط من كل  سكان املدينة!

 فاطمة ݠ عيل محل الليل كان أن : فلام  ݤقال سلامن املحمدي 

 من أحداا  يدع فلم ،ݜ واحلسني ابنيه احلسن بيدي وأخذ ،محار عىل ݝ

 ،هحق   رهمفذك   ،منزله يف إال  أتاه األنصار من وال املهاجرين من بدر أهل

 ،وأربعون رجالا  أربعة إال منهم له استجاب فام نرصته، إىل ودعاهم

عىل  ليبايعوا ؛سالحهم معهم ،رؤوسهم حملقني بكرة يصبحوا أن فأمرهم

 من: لسلامن فقلت ،أربعة إال أحد منهم يواف فلم ،فأصبحوا ،املوت

 ݠ عيل أتاهم ثم ،العوام بن والزبري واملقداد ذر أنا وأبو: فقال األربعة؟

 أتاه منهم أحد فام ،«بكرة نصبحك»: فقالوا فناشدهم، املقبلة الليلة من

غرينا أتاه فام الثالثة الليلة أتاهم ثم ،غرينا
(3)

. 

 جعفر أيب قال: عن ،آخر حيوي نفس املضمون وروى الكيش خرباا 

                                                           
 .6/13رشح ّنج البالغة  (1)

 .1/19اإلمامة والسياسة  (2)
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 ،ݠ عيل إىل ذلك بعد وغريهم املهاجرون واألنصار جاء: قال ،ݠ

 بالنبي وأوالهم الناس أحق   وأنت واهلل ،املؤمنني أمري واهلل أنت: له فقالوا

 كنتم نإݠ:  فقال عيل! قدامك لنموتن   فواهلل ،نبايعك يدك هلم   ،ݠ

 وحلق ،سلامن وحلق ،ݠ عيل فحلق .حملقني عيل   غداا  فاغدوا صادقني

 أخرى مرة فجاؤوا ،انرصفوا ثم ،غريهم حيلق ومل ،ذر أبو وحلق ،مقداد

 وأوالهم الناس أحق وأنت ،املؤمنني أمري واهلل أنت :له فقالوا ذلك، بعد

 فاغدوا صادقني كنتم نإ: فقال ،فحلفوا ،نبايعك يدك هلم   ،ݠ بالنبي

: فقال عامر؟ فيهم كان فام: قلت ،الثالثة هؤالءإال   حلق فام .حملقني عيل  

 بعد ݠ عيل مع قاتل قد عامراا  ن  إ: فقال ة؟الرد   أهل من فعامر: قلت .ال

ذلك
(1)

. 

ارتد  الناس إال  ثالثة أو » :املشهورديث احلعنى مل ويف هذا اخلرب بيان

ة عن الدين بمعنى اخلروج  ،«أو سبعة إال  أربعة إذ أن  املراد منه ليس الرد 

وعدم الوفاء  ݠالرجوع عن بيعة أمري املؤمنني  بل هو ،املسلمنية عىل مل  

ج  ،هبا فليس يف اخلرب ما يدل  عىل تكفري الشيعة لكل  الصحابة كام يرو 

 .لذلك البعض

 : مناذج من مواقف بعض الصحابة:بعًاسا
وردت بعض الروايات التي ذكرت نامذج من دفاع بعض الصحابة 

وهؤالء وإن كانوا قل ة إال  أن ه كان ملوقفهم الدور  ،الوحيبيت  عنالكرام 

 عالئها:إالكبري يف اجلهر بكلمة احلق و

بسنده عن سلامن أنه قال  سليم يف كتابهروى : ݤموقف املقداد  -1

                                                           
 .38اختيار معرفة الرجال:  (1)
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 أمرتني إن واهلل ؟تأمرن بمَ  عيل، يا: فقال املقداد : فقاميف حديث طويل

 واذكر مقداد، يا كف  ݠ: عيل  فقال .أمرتني كففت وإن ،بسيفي ألرضبن  

 أن   لو بيده، نفيس والذي: وقلت فقمت .به أوصاك وما اهلل رسول عهد

 رضبت ثم ،عنقي عىل سيفي لوضعت ،ديناا  هلل وأعز   ،ضياما  أدفع أن   أعلم

 وأيب تهأم   يف ه وخليفتهووصي   اهلل رسول أخي عىل أتثبون ،قدماا  قدماا  به

الرخاء من واقنطوا ،بالبالء برشوااف ولده؟
(1)

. 

 وقامقال سلامن يف احلديث السابق:  :ݤذر الغفاري  موقف أيب -2

 اهلل إن   بعصياّنا، املخذولة ها،نبي   بعد ةاملتحري   ةاألم   تهاأي  : فقال ذر أبو

 حممد وآل ،ژڳ گ گ گ    گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ :يقول

من  والساللة والصفوة إبراهيم من ،إبراهيم وآل نوح من األخالف

 وخمتلف الرسالة وموضع النبوة بيت أهل حممد، النبي وعتة ،إسامعيل

 والعني املستورة والكعبة املنصوبة واجلبال املرفوعة كالسامء املالئكة، وهم

 ،زيتها وبورك ،نورها أضاء املباركة، والشجرة والنجوم اهلادية الصافية

 ،املتقني وإمام ،األوصياء وص   وعيل ولد آدم، دوسي   األنبياء خاتم حممد

 ووص   ،األعظم والفاروق ،األكرب يقالصد   وهو املحجلني، الغر   وقائد

 ژ: اهلل كام قال أنفسهم من باملؤمنني الناس وأوىل ،علمه ووارث ،حممد

  ې ې ۉ ۉ ۅ  ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

 واجعلوا ،اهلل رأخ   من رواوأخ   ،اهلل مقد   من موافقد   ،ژ  ى ې ې

اهلل ملن جعل والوراثة الوالية
(2)

. 
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عن سلامن  يف كتابه ݤسليم  هذكر: ݤبريدة األسلمي موقف  -3

 أخي أتثب عىل: وقال األسلمي بريدة وقام :يف احلديث السابق أنه قال

 قال ألستام نعرفك؟ بام قريش يف نعرفك وأنت الذي ،ولده وأيب اهلل رسول

: فقلتام ؟«املؤمنني بإمرة عليه وسل ام ،عيل إىل انطلقا»ݕ:  اهلل رسول لكام

 ولكن ،ذلك كان قد: بكر أبو فقال .نعم: قال رسوله؟ وأمر اهلل أمر أعن

: فقال ،«واخلالفة ةبيتي النبو   ألهل جيتمع ال»: ذلك بعد قال اهلل رسول

 به فأمر .أمري فيها أنت بلدة يف سكنت   ال واهلل اهلل، رسول هذا قال ما واهلل

 ردوط   بفرض   ،عمر
(1)

. 

 عمر فقامقال سلامن يف احلديث السابق:  :ݣ أم أيمنموقف  -4 

وهذا  املنرب فوق جيلسك ما: - املنرب فوق جالس وهو - بكر أليب فقال

 واحلسن ؟عنقه فنرضب به تأمر أو فيبايعك؟ يقوم ال حمارب جالس

: فقال صدره إىل ݠ فضمهام ،بكيا عمر مقالة سمعا فلام   ،قائامن واحلسني

 رسول حاضنة أيمن أم وأقبلت .أبيكام عىل قتل يقدران ما فواهلل تبكيا، ال

 هبا فأمر .حسدكم ونفاقكم أبديتم ما أرسع ما بكر، أبا يا: فقالتݕ  اهلل

وللنساء لنا ما:  وقال ،املسجد من خرجتفأ   عمر
(2)

. 

ة دفاع ة واخلاص  وقد نقلت كتب العام   الزبري بن العوام:موقف  -5

ونكتفي بام ذكره الطربي يف  ،ّس سيفهوكيف ك   الزبري عن منزل الوحي

 منزل اخلطاب بن عمر أتى :قال كليب بن زياد قال: عنحيث  ،تارخيه

 ألحرقن   واهلل :فقال ،املهاجرين من ورجال والزبري طلحة وفيه ،عيل
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 فعثر ،بالسيف مصلتاا  الزبري عليه فخرج .البيعة إىل أو لتخرجن   عليكم

فأخذوه ،عليه فوثبوا ،يده السيف من فسقط
(1)

. 

بني  موقف عن ابن عباس ت رواية أخرى ݤسليم بن قيس  وروى

ومما  ،ݠاملخلصني من الصحابة عند هجوم القوم عىل بيت أمري املؤمنني 

 وبريدة وعامر ذر وأبو وسلامن املقداد أقبلو: جاء فيها قول ابن عباس

 خرجفأ   ،فتنة تقع كادت حتى ،ݠ لعيل أعواناا  الدار دخلوا حتى األسلمي

 وبريدة وعامر ذر واملقداد وأبو سلامن واتبعه ،الناس واتبعه ،ݠ عيل

 وأخرجتم ،ݕ اهلل خنتم رسول ما أرسع ما: يقولون وهم ݑ األسلمي

صدوركم يف التي الضغائن
(2)

. 

 اخلالصة:
مالتي ذكرناها إذا مجعنا احلقائق  نصل إىل النتيجة اآلتية:  فيام تقد 

عن مقامهم الذي وضعهم  ݜبعاد أهل البيت وهي أن  القوم خططوا إل

ام األخرية من حياة وبدؤوا العمل عىل تنفيذه يف األي   ،فيه وجل   اهلل عز  

مع جيش  باخلروج ݕمتثال ألمره بحيث رفضوا اإل ،ݕرسول اهلل 

كام رفضوا  ،وبقوا يف املدينة بخالف عامة الصحابة الذين خرجوا ة،أسام

بعد  ثم فيه عىل اخلليفة من بعده،  بإحضار كتاب لينص   ݕتنفيذ أمره 

 وبدأ التنفيذ! املدينة، دخلت قبيلة بني أسلم ݕوفاته 

سوى هذه  ݝة الصحابة مل يدافعوا عىل بيت الزهراء وعليه فإن  بقي  

 آخر كان مغلوباا  وبعض ،خارج املدينةكان منهم  بعضاا ألن   ؛القلة املعهودة

                                                           
 .2/443تاريخ األمم وامللوك  (1)
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معه ما يكفي من األنصار لم يكن ف ݠا أمري املؤمنني أم  و ،عىل أمره

 ي أسلم.مقاتل من قبيلة بن أربعة آالف ملواجهة

 هل كان باملدينة أبواب؟ -5
هو  ݝيف قضية الزهراء  مطعناا من اإلثارات التي جعلها البعض 

رصت بني الباب واجلدار واحلال أن  املدينة املنورة كيف تكون الزهراء قد ع  

عىل  ستوراا  بل كانوا جيعلون ،مل يكن فيها أبواب من خشبيف ذلك الوقت 

 ؟بيوهتم

 واجلواب:

 بواب يسقط القضية؟هل عدم وجود األ
ل جدالا  ،البدء يف اإلجابة عىل هذا السؤالقبل  ألصحاب هذه  نتنز 

 ،لو سل منا بعدم وجود أبواب يف املدينة يف ذلك الوقتالشبهة ونقول هلم: 

وهو  ،منها بل يسقط جزءاا  بكاملها، ݝظالمة الزهراء فإن  هذا ال يلغي 

 واجلدار. العرص بني الباب حادثة

يف  ليس منحرصاا  ݝأن  االعتداء عىل الزهراء  واحلال أن نا بي نا سابقاا 

 دي عليها بأكثر من صورة:بل اعت   ،قضية العرص بالباب

 .لطم باليد عىل الوجه -

 .رضب بالسياط عىل العضد -

 .رفس بالرجل عىل البطن -

 .وكز بالسيف يف اجلنب -

خصوص قضية العرص  لسقط ،جدالا  اإلشكالهذا فلو قبلنا 
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 األمور األربعة.لكن تبقى هذه  ،بالباب

 نصوص تثبت وجود أبواب يف املدينة:
االتي إن  النصوص   ،تثبت وجود أبواب خشبية يف املدينة كثرية جد 

ويكفي يف الداللة عىل ذلك ما ورد يف سورة يوسف  ،حصاؤهاإوال يمكن 

 ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱݨحيث قال سبحانه: 

]يوسف:  ݩ  ڤ ٹ ٹ     ٹ  ٿٹ ٿ ٿ   ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

[، حيث أن هذه اآلية تدل عىل أن األبواب كانت معروفة يف زمان نبي 23

، وأّنا يمكن إغالقها كام هو احلال يف األبواب املتعارفة ݠاهلل يوسف 

عندنا، وإذا كان األمر كذلك فال بد أن تكون معروفة أيضاا يف زمان رسول 

   . ݕاهلل 

متام البخاري إلكر بعض النصوص من صحيح لذلك سنكتفي بذ

  ة عىل املنكرين:احلج  

 :حذيفة قال سمعت :قال ،بسنده: عن شقيقالبخاري ما رواه  :منها

 الفتنة؟ يف ݕاهلل  رسول قول حيفظ أي كم فقال: ،عمر عند جلوساا  كنا

 يف الرجل قلت: فتنة ،ءيجلر عليها أو عليه إنك قال: ،قاله كام أنا قلت:

 والصدقة واألمر والصوم الصالة رهايكف   وجاره وولده وماله أهله

 قال: .البحر يموج كام متوج التي الفتنة ولكن ،أريد هذا ليس قال: .والنهي

 :قال ،مغلقا   بابا   وبينها بينك إنّ  ،املؤمنني أمري يا بأس منها عليك ليس

غلق أبداا ي   ال نإذ قال: .يكّس قال: ؟يفتح أيكّس أم
(1)

.  

                                                           
 .1/133صحيح البخاري  (1)
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مث ل هلذه الفتنة  ݕووجه االستدالل هبذا النص أن  املصطفى 

فلو مل يكن أهل املدينة يعرفون األبواب اخلشبية ملا مث ل  ،بالباب املغلق

اعترب بداية هذه الفتنة كّس  ݤثم نجد أن  حذيفة  ،هبذا التمثيل ݕالنبي 

ا من اخلشب ألن  الستور ال تكّس كام  أو من يشء آخر الباب مم ا يؤكد أّن 

 هو معروف.

 ابن تلق   جاء ملا قالت: ،بسنده: عن عائشةالبخاري رواه ما  :منهاو

 اهلل رسول جلس ،ݢ رواحة بن اهلل وعبد طالب، أيب بن وجعفر حارثة،

 من تعني الباب، صائر من أطلع وأنا: عائشة قالت احلزن، فيه ي عرفملسو هيلع هللا ىلص 

الباب... شق
(1)

. 

كام  هبذه الرواية هو أن  األبواب لو كانت ستوراا ووجه االستدالل 

 صائر. وأملا كان فيها شق  ،اإلشكالعى صاحب اد  

 -يف حديث  -ابن عباس  بسنده: عنالبخاري أيضاا رواه ما  :منهاو

 من صاحب يل وكان عندها فخرجت من :قال عمر بن اخلطاب أن  

 ونحن ،باخلرب آتيه كنت أنا غاب وإذا ،باخلرب أتان غبت إذا ،األنصار

ف  امتألت فقد ،يسري إلينا أن يريد أن ه لنا كرذ   ،غسان ملوك من ملكاا  نتخو 

 فقلت ،افتح افتح :فقال ،الباب يدق األنصاري صاحبي فإذا ،منه صدورنا

؟...الغسان جاء
(2)

. 

 قال: ،املنكدر بن بسنده: عن حممدالبخاري أيضاا رواه ما  :منهاو

 فدققت ،أيب عىل كان ني  دَ  يف ملسو هيلع هللا ىلص أتيت النبي يقول: ݤ جابراا  سمعت
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كرهها كأن ه «أنا أنا» فقال: .أنا فقلت: ذا؟ من فقال: ،الباب
(1)

. 

 بعد الرمحن عبد طرقني قال: املسورعن بسنده:  أيضاا  رواهما  :منهاو

 ما فواهلل ،نائاما  أراك :فقال ،استيقظت حتى الباب بفرض ،الليل من هجع

نوم بكبري الليلة هذه اكتحلت
(2)

. 

د ستور عىل  والروايات الثالثة رصحية الداللة يف أن ه مل تكن هناك جمر 

 .طرقدق  وال ت  وذلك ألن  الستور ال ت   ؛األبواب يف املدينة

عن زيد بن ثابت ݤ، قال: احتجر رسول  بسنده:ا رواه م :نهاوم

 فتتبع ،يهاف يصيل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فخرج ،حجرية خمصفة أو حصرياا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 وأبطأ ،فحرضوا ليلة جاؤوا ثم ،بصالته ونيصل   اووجاؤ ،إليه رجال

 ،الباب وحصبوا ،أصواهتم فرفعوا ،إليهم خيرج فلم ،عنهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

...إليهم مغضباا  فخرج
(3)

. 

فلو كان يف املدينة ستور فقط ملا كان هناك معنى  ،وهذه كسابقاهتا

 حلصبها لكي ينتبه من يف داخل البيت.

نقل يف فتنة عثامن أن  القوم أحرقوا باب بيته لكي يتسنى هلم  وقد

أحرق باب  قال: ،وقد نقل ذلك صاحب تاريخ املدينة ،دخول املكان وقتله

عثامن رفاعة بن عمرو االنصاري، ودخلوا عىل عثامن من دار عمرو بن 

حزم
(4)

. 
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ان محل بعد مقتله عىل باب وكان م نقلوا أن  عثامن بن عف   علام أّن 

)طق طق( كام روى ذلك الطربان يف  رأسه يرضب الباب فيصدر صوتاا 

 فأقام عثامن عنه قتل مالكا يقول سمعت قال املاجشون امللك الكبري: عبد

 مالك جدي فيهم رجال عرش اثنا فأتاه فالن ثالثا بني كناسة عىل مطروحا

 الزبري بن اهلل وعبد حزام بن وحكيم العزى بن عبد وحويطب عامر أيب بن

 يقول رأسه وإن باب عىل فحملوه حق يف معهم مصباح عثامن بنت وعائشة

البقيع به أتوا حتى طق طق الباب عىل
(1)

...   

غيض من فيض من النصوص التي تدل  عىل هذه احلقيقة التي هذا 

ستدل  عليه وإال  فإن  مثل هذا املوضوع ال يصلح أن ي   ،حاول البعض دفعها

 .ترى عجباا  لكن عش رجباا  ،لوضوحه

يف التعليق عىل هذه الشبهة جدير بأن  قني كالماا وقد قال بعض املحق  

 فتالتي رص   العمر من األيام هذه عىل األسف كل آلسف قال: إن   ،نقلي  

 عاجلت عن ذلك عوضاا  أن ني لو ىأمتن   كنت وكم النصوص، هذه مجع يف

 قد أنني هو عزائي الوحيد ولكن ،الناس تفيد التي احلياتية األمور بعض

 أعىل يف هم الذين بني،أولئك الطي   بتحصني أسهمت قد هذا بعميل أكون

 وال اخلادعة، الكبرية تبهرهم العناوين ال حتى والصفاء، الطهر درجات

 فمثق   يطلقها التي العريضة عليهم الدعاوى رتؤث   فال الالمعة، األسامء

هناك مقام صاحب أو هنا،
(2)

. 
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 قصة املسوح؟ ماهي
ك بعضهم يف مقام نفي وجود أبواب يف املدينة املنورة عىل  متس 

بام ورد يف بعض النصوص التارخيية  ،ساكنها أفضل الصالة وأتم التسليم

 كانت عليها مسوح الشعر. ݕمن أن  أبواب بيوت النبي 

 القرب بني فيام وهو يقول أنس أيب بن عمر عن سعدروى ابن فقد 

َجر أدركت: واملنرب  أبواهبا عىل النخل، جريد منملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول أزواج ح 

أسود شعر من املسوح
(1)

. 

 واجلواب:

فإثبات  ،لغاء وجود األبوابإن  اثبات وجود املسوح ال يعني أ: أوَل  

فلعل  هذه املسوح كانت توضع عىل األبواب زيادة  ،يشء ال ينفي ما سواه

من من املنافقني كان  إذ حتى ال ي رى يشء من شقوق األبواب، ،يف الست

 .ݕ حياول هتك حرمة رسول اهلل

 أن  :عن سهل بن سعد الساعدي يف صحيحه البخاريفقد روى 

 مدرى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ومع ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول باب يف ر  ح  ج   يف لعاط   رجالا 

 به لطعنت تنتظرن أن ك أعلم قال: لو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رآه فلام ،رأسه به حيك  

عينيك يف
(2)

. 

وقد رأيت مثل هذا  ،املسوح واألبواب :فال مانع من اجتامع األمرين

بحيث لو  ،وضع خلف الباب ستارةيحيث  ،يف صغري يف بعض البيوت

 ة كشف حرمة البيت.مل يتسن  للامر   ،الدارودخل صاحب  ،تح البابف  
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 أبواب ݕتثبت أن ه كان حلجرات النبي  واضحة: وردت رواية  اثانيا

فقد روى البخاري يف األدب  ،مم ا يقطع هذا النزاع من أساسه من خشب،

 ت قرع كانتملسو هيلع هللا ىلص  النبي أبواب إن: مالك بن أنس املفرد بسنده عن

باألظافري
(1)

. 

د مسوح طرق عليها أن ي   رو  ص  ت  ملا  من الشعر فلو كانت القضية جمر 

ر أصالا  باألظافري فقط؟ بل كيف  طرقها؟ يتصو 

وقد وقعت عىل نص  ينهي هذا االشكال من أساسه: عن حممد بن 

كانت من جريد مستور  ݕهالل قال: أدركت بيوت أزواج النبي 

بمسوح الشعر مستطرية يف القبلة ويف املرشق والشام، ليس يف غريب 

املسجد يشء منها، وكان باب عائشة مواجه الشام وكان بمرصاع واحد 

من عرعر أو ساج
(2)

. 

وال يمكن أن تكون قادحة يف  ،يمة هلاعلم أن  هذه الشبهة ال قوهبذا ي  

 .ݝقضية اهلجوم عىل بيت الزهراء 

 حراق؟هتديد أوإ -6
حيث أن   ،بأن  الروايات فيها متضاربة ݝقضية الزهراء شكل عىل أ  

يف  ،واستعرت النريان يف بيتها ،بعضها تذكر أن ه قد أرضمت النار يف باهبا

د هتديد فقط أخر رواياتحني أن    يتحقق أيومل  ،ذكرت أن  األمر كان جمر 

ك يف أصل ضطراب يفمثل هذا اإل ،إحراق ة.شك   القص 
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 واجلواب:

 روايات اإلحراق:
ح بإقد طفحت كت  ،رضام النارب الشيعة بالروايات التي ترص 

 نذكر منها: ،ݝحراق باب بيت الزهراء إو

 قال:يف حديث  ،ݤعن ابن عباس  ݤقيس اهلاليل رواية سليم بن 

 ،عمر دفعه ثم ،الباب فأحرق ،الباب يف فأرضمها ،بالنار عمر دعا ثم

 وهو السيف فرفع .اهلل رسول يا أبتاه يا: وصاحت ݝ فاطمة فاستقبلته

 ،ذراعها به فرضب السوط فرفع ،فرصخت ،جنبها به فوجأ ،غمده يف

أبتاه يا: فصاحت
(1)

. 

، أن عمر بن اخلطاب ݤاملصدر عن سلامن املحمدي ويف نفس 

 اهلل قيتت   أما عمر، يا: فقالت .بيتكم عليكم أحرقنا وإال   الباب افتحي :قال

 ،الباب يف فأرضمها بالنار عمر ودعا ،ينرصف أن فأبى بيتي؟ عيل   تدخل

فدخل دفعه ثم
(2)

. 

 جعفر اهلل عبد بسنده عن أيب (الشايف)يف  ݤ السيد املرتىضوروى 

 عليه دخل قد الدخان رأى حتى ݠ عيل بايع ما واهلل :قال ݠ حممد بن

بيته
(3)

. 

عن اإلمام الصادق  (اهلداية الكربى)يف كتاب  ݥاخلصيبي  وروى

 نكع دعي :وقوهلم ،الوليد بن هلا وخالد عمر : وانتهاريف حديث قال ݠ

                                                           
 .387كتاب سليم:  (1)

 .151كتاب سليم:  (2)

 .3/241الشايف يف اإلمامة  (3)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 438

 يف النار خذأو .والرسالة النبوة اهلل لكم جيمع ملف ،النساء محاقة فاطمة يا

الباب فتح يده يروم اهلل لعنه قنفذ دخلأو ،الباب خشب
(1)

 . 

أن  األنوار()بحار يف  كاميف )إرشاد القلوب(  ݞالديلمي  وروى

 بالنار ليحرقوه وأتوا ،بابنا اجلزل عىل احلطب فجمعوا :تقال ݝفاطمة 

وا أن وبأيب باهلل موناشدهت   ،الباب بعضادة فوقفت   وحيرقونا، عنا  يكف 

 به فرضب ،- بكر أيب موىل - قنفذ يد من السوط عمر فأخذ وينرصونا،

 البابوركل  كالدملج، صار حتى عضدي عىل السوط لتوىاف ،عضدي

ه ،برجله وتسفع  تسعر والنار ،لوجهي فسقطت   ،حامل وأنا عيل   فرد 

 ،املخا  وجاءن أذن، من قرطي حتى انتثر بيده فرضبني ،وجهي

ة تصيل فهذه جرم، بغري قتيالا  حمسناا  فأسقطت    ورسوله اهلل أترب   وقد! عيل   أم 

منهم أتوترب   منهم،
(2)

. 

يف كتابه الطرف ضمن وصية رسول  ݤالسيد ابن طاووس  وروى

 عنه ت  رضيَ  نعم   ن  را   أ عيل يا : واعلم، أنه ورد فيهااألخرية ݕاهلل 

 ملن وويل ،ظلمها ملن ويل عيل يا ومالئكته، ريب وكذلك فاطمة، ابنتي

 ملن آذى وويل ،باهبا أحرق ملن وويل حرمتها، هتك ملن وويل ها،حق   هاابتز  

ي من   وهم ،يءبر منهم إن   اللهم وبارزها، هاشاق   ملن وويل خليلها،

برآء
(3)

. 

رسال إوأرسله  ،حراقبوقوع اإل ݥومن هنا جزم املسعودي 
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ومن معه من شيعته يف منازهلم، بام  فأقام أمري املؤمنني ݠقال:  ،املسل امت

، وأحرقوا بابه ،فهجموا عليه ،هوا إىل منزله، فوج  ݕعهده إليه رسول اهلل 

دة النساء بالباب، حتى أسقطت ، وضغطوا سي  كرهاا واستخرجوه منه 

حمسناا 
(1)

. 

 شبهة احلطب املتوارث:
ن خالل رواية وردت يف بعض بعضهم التشكيك يف القضية محاول 

 ݝأن  احلطب الذي مجعوه حلرق باب الزهراء مفادها  مصادر الشيعة،

 يتوارثونه. ݜموجود عند األئمة 

، ذكر فيه ما ݠبسنده عن أيب جعفر  ݤالطربي الصغري فقد روى 

مجعاه  الذي باحلطب حيرقهام : ثمبعد خروجه، قال ݠيصنعه القائم 

 عندنا احلطب وذلك ،ݜ واحلسني واحلسن وفاطمة اعلي   به ليحرقا

نتوارثه
(2)

. 

توارث احلطب يدل عىل أنه مل ي ستخدم يف اإلحراق، ولو أ حرق  فإن  

 ملا أمكن توارثه.

 :واجلواب

القوم مل يستخدموا  : ال مانع من اجلمع بني الروايتني بالقول بأن  َل  أوّ 

 ݜوالذي احتفظ به األئمة  ،بل استخدموا بعضه ،حراقكل  احلطب لإل

 ستخدم يف ذلك.هو البعض اآلخر الذي مل ي  

ال  ،املراد من ذلك بقايا احلطب الذي أحرق به الباب: قد يكون  اثانيا
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اآلمران رق به لكي حي   ݜحفظه األئمة  ،احلطب الذي جاؤوا به مجيع

 لوي.باب البيت الع بإحراق

 ملاذا اختلفت الروايات؟
بأّنا  ݠربام يتعل ل بعضهم لرد روايات اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 خمتلفة، واختالفها موهن هلا، فال يمكن قبوهلا بحال. 

الروايات يصل إىل درجة يف ال يوجد اختالف واجلواب: أنه 

لت، األمر أن  بعض الروايات  بل غاية ما يف ،التكاذب التناقض أو فص 

 سكتت عن هذا التفصيل.وأخرى  ،حراق رصحياا ذكرت اإلف

ةولعل  السبب يف ذلك  ر عملية التهديد أكثر من مر  فالقوم  ،هو تكر 

دوا أهل البيت  ،جاؤوا للبيت باحلطب واجلزل  ،بالتحريق ݜوهد 

ر منهم األمر أكثر من مرة ونفذوا  ،إىل أن عزموا عىل الدخول ،وتكر 

 هتديدهم.

عىل  نجد أن ه نص  رصحياا  ݤإذا رجعنا إىل رواية كتاب سليم  :مثالا 

د التهديد واهلجوم  وانطلق ،أعوانا   معه وأرسل ،إليه فأرسلهقال:  ،تعد 

 بكر أيب إىل قنفذ أصحاب فرجع ،هلم يأذن أن فأبى ،ݠ عَل عىل فاستأذن

 .لنا يؤذن مل: فقالوا ،-حوهلام والناس املسجد يف جالسان ومها - وعمر

 فانطلقوا .إذن بغري عليه فادخلوا وإَّل  لكم أذن فإن اذهبوا،: عمر فقال

 بيتي بغري عيل   تدخلوا أن عليكم جأحر  ݝ:  فاطمة فقالت فاستأذنوا،

 ،وكذا كذا قالت فاطمة إن  : فقالوا ،امللعون قنفذ وثبت فرجعوا .إذن

جنا أن  ثم .وللنساء لنا ما: وقال عمر فغضب .إذن بغري بيتها ندخل فتحر 

 ،عمر معهم وحل ،احلطب فحملوا ،احلطب حيملوا أن حوله أناسا   أمر
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 أسمع حتى عمر نادى ثم ،ݜ وابنامها وفاطمة منزل عيل حول فجعلوه

 وإال   ،اهلل رسول خليفة ولتبايعن   عيل يا لتخرجن   واهلل: ݟ وفاطمة اعلي  

 ولك؟ لنا ما عمر، ياݝ:  فاطمة فقالت .النار بيتك عليك أرضمت

 قيتت   أما عمر، يا: فقالت .بيتكم عليكم أحرقنا وإال   الباب افتحي: فقال

 يف فأرضمها بالنار عمر ودعاينرصف؛  أن فأبى بيتي؟ عيل   تدخل ،اهلل

 رسول يا أبتاه يا: وصاحت ݝ فاطمة فاستقبلته ،فدخل دفعه ثم ،الباب

 .أبتاه يا :فرصخت ،جنبها به فوجأ ،غمده يف وهو السيف عمر فرفع .اهلل

 خلفك ما لبئس اهلل، رسول يا: فنادت ،ذراعها به فرضب ،السوط فرفع

 أنفه ووجأ ،نته فرصعه ثم ،بتالبيبه فأخذ ،ݠ عيل فوثب .بكر وعمر أبو

 والذي: فقال به، أوصاه وماݕ  اهلل قول رسول فذكر بقتله، وهم   ،ورقبته

م  إيل   عهده وعهد ،سبق اهلل من لوال كتاب ،صهاك بنا يا بالنبوة حممداا  كر 

 فأقبل يستغيث، عمر فأرسل .بيتي تدخل ال نكأ لعلمَت  ݕ اهلل رسول

 بكر أيب إىل قنفذ فرجع ،سيفه إىل ݠ عيل وثار ،الدار دخلوا حتى الناس

 ،تهوشد   من بأسه عرف قد ملا بسيفه، إليه ݠ عيل خيرج أن يتخوف وهو

 امتنع فإن بيته، عليه فاقتحم وإَّل  خرج فإن رجع،ا: لقنفذ بكر أبو فقال

 بغري هو وأصحابه فاقتحم ،امللعون قنفذ فانطلق .النار عليهم بيتهم فارضم

 فتناول كثريون، وهم وكاثروه ،إليه فسبقوه ،إىل سيفه ݠ عيل وثار ،إذن

 بينهم وحالت ،حبالا  عنقه يف فألقوا ،وضبطوه فكاثروه ،سيوفهم بعضهم

 فامتت ،بالسوط امللعون قنفذ فرضهبا البيت، باب عند ݝ فاطمة وبينه

 من ولعن اهلل لعنه رضبته، من الدملج كمثل عضدها يف وإن   ماتت حني
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به بعث
(1)

. 

 ،ومن هنا فإن  اختالف الروايات راجع لكيفية نقل الرواة للحادثة

مة لة كام يف الرواية املتقد  من  وبعضهم أدرك جزءاا  ،فبعضهم نقلها مفص 

 املوقف فنقله.

 الباب: ݝ فتح الزهراء -7
كيف يعقل أن تقوم الزهراء  :وهي ،شبهة أخرى أثارها بعضهم

وغريه من الصحابة؟  ݠويف البيت أمري املؤمنني لفتح الباب  ݝ

فكيف  ،الباب للزائر األجنبيلنسائه بفتح  يأذنفالرجل الغيور عادة ال 

 د الغيارى؟!وهو سي   ݠبأمري املؤمنني 

 واجلواب: 

 :مل تقم لفتح الباب ݝالزهراء 

مل تقم لفتح الباب كام  ݠأن  الزهراء  من يقرأ الروايات يعلم يقيناا 

وكيف تفتح الباب ملن يريد أخذ زوجها وحرق  ،عى صاحب الشبهةاد  

 بيتها؟

ت الروايات عىل   هذه األمر:وقد نص 

 احلطب فجمعوا قالت:حيث  ،ݝعىل لسان الزهراء ما ورد  :منها

 ،الباب بعضادة فوقفت   وحيرقونا، ليحرقوهبالنار  وأتوا ،بابنا اجلزل عىل

 يد من السوط عمر فأخذ ،عنا وينرصونا يكّفوا أن وبأيب باهلل موناشدهت  
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 عضدي عىل السوط لتوى، فاعضدي به فرضب -بكر أيب موىل- قنفذ

ه ،برجله وركل الباب كالدملج، صار حتى  فسقطت ،حامل وأنا عيل   فرد 

 من قرطي حتى انتثر بيده فرضبني وتسفع وجهي، تسعر لوجهي والنار

ة تصيل فهذه جرم، بغري قتيال حمسناا  فأسقطت املخا  وجاءن أذن،  أم 

منهم أتوترب   منهم، ورسوله اهلل أترب   وقد! عيل  
(1)

. 

 عن املقدام أيب بن عمرو عن ،تفسريهيف  ݤرواية العيايش  :ومنها

ه، عن أبيه  ،الوليد بن وخالد وعثامن وعمر، بكر، فقام أبو :فيها قال جد 

 وقنفذ، حذيفة، أيب موىل وسامل اجلراح، بن عبيدة وأبو شعبة، بن واملغرية

 ،عليها اهلل فاطمة صلوات فرأهتم الباب إىل انتهينا فلام معهم، وقمت

، ذَّناإب َّل إ عليها يدخل َل أن تشّك  َل وهي وجوههم، يف الباب أغلقت

 فأخرجوا دخلوا ثم ،سعف من وكان ،فكّسه برجله الباب عمر فرضب

باا ملب   ݠ اعلي  
(2)

. 

 فاطمة التي نقلناها فيام سبق أن ݤاهلاليل  سليم بن قيس ويف رواية

 عليكم أحرقنا وإَّل  الباب افتحي: فقال ولك؟ لنا ما عمر، يا: قالت ݝ

ينرصف؛  أن فأبى بيتي؟ عَلَّ  تدخل اهلل قيتتّ  أما عمر، يا: فقالت .بيتكم

 ݝ فاطمة فاستقبلته فدخل دفعه ثم الباب يف فأرضمها بالنار عمر ودعا

...اهلل رسول يا أبتاه يا :وصاحت
(3)

. 

مل  إن قال: أنه إىل معاوية عمركتاب  ورد يفمن هذا ما واألوضح 
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 وأحرق ،البيت هذا أهل عىل ناراا  وأرضمتها ،اجلزل باحلطب جئت خيرج

 خلالد وقلت ،فرضبت قنفذ سوط وأخذت ،البيعة إىل عيل أو يقاد فيه، من

 .مرضمها إن  : فقلت .احلطب مجع يف واهلم   ورجالنا أنت :الوليد بن

فاطمة يدهيا  فرضبت .املؤمنني أمري وعدو رسوله وعدو اهلل عدو يا: فقالت

بالسوط  يهاكف   فرضبت ،عيل   بفتصع   ،فرمته ،فتحه من متنعني الباب من

 ...فأمل ها

 ترتسه، بالباب أحشاءها وقد ألصقت   الباب فركلت   إىل أن قال:

 أسفلها، املدينة جعلت  أعىل قد حسبتها رصخة رصخت   وقد وسمعت ها

 يا آه بحبيبتك وابنتك، ي فعل كان هكذا! اهلل رسول يا! أبتاه يا: وقالت

 محل. وسمعتها من أحشائي يف ما ق تل واهلل فقد فخذيني، إليك! فضة

... ودخلت   الباب فدفعت   اجلدار، إىل مستندة وهي متخض
 (1)

. 

 خلف الباب: ݝ سبب وقوف الزهراء

 ،مل تقم لفتح الباب ݝقد يطرح أحدهم السؤال: إذا كانت الزهراء

 القوم؟ هجمخلفه عندما فام هو سبب وقوفها 

 إن ام وقفت وراء الباب ألمرين: ݝأن  فاطمة  :واجلواب

املهامجني من أن  املعارضني اجتمعوا يف : لكي تدحض دعوى األول

فأظهروا أن  البيت العلوي كان بمثابة معسكر  ،هذا البيت ويريدون القتال

 مجع فيه أعداء السقيفة.

ز عىل املعنى يف نجد أن  النظ  لذلك  ، ما نقل عنهام املعتزيل كان يرك 
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 غري الدار يف كان وما ،«فيها بمن دارها أحرقوا» :يصيح وكان :حيث قال

واحلسني واحلسن وفاطمة عَل
(1)

. 

د أن سمع  القوم كالمها وخطاهبا لكبريهم قالوا وهلذا بمجر 

بني «إن  يف البيت فاطمة»: متعج 
(2)

كانت أن  الدعاية يف ذلك الوقت حيث  ،

ر أن  اهلجوم سيكون   عىل املعارضني فقط ال عىل كل  البيت العلوي.تصو 

من مكانة يف  ݝملا لفاطمة  ؛القوم من الدخول منعهو : الثاين

ظغينة أو أحقاد  ݠبينهم وبني عيل  ألنه ربام ،ة املسلمنيقلوب عام  

ألحقاد من هذا لكن  ال وجود  ،فعله بمرشكي قريش تسب بت عام ،سابقة

 .ݝ بينهم وبني الزهراء النوع

سمعوا  ملابيتها قد انسحبوا  الذين هامجوا من كثرياا ومن هنا جتد أن  

ا بعتاهبا الذي كان هيز  اجلبال كام دل ت عىل ذلك رواية ابن رووتأث   ،صوهتا

مجاعة،  معه فمشى عمر، قام ثم حيث قال:(اإلمامة والسياسة)قتيبة يف 

 بأعىل نادت أصواهتم سمعت فلام   الباب، فدق وا فاطمة، باب أتوا حتى

 أيب وابن اخلطاب ابن من بعدك لقينا ماذا رسول اهلل، يا أبت يا: صوهتا

 قلوهبم وكادت انرصفوا باكني، وبكاءها، صوهتا القوم سمع فلام !قحافة

قوم ومعه عمر وبقي ،تنفطر وأكبادهم تنصدع،
(3)

. 

حيث ورد فيها  ،رواية سليم بن قيس إىل هذا املعنىوكذلك أشارت 

 تدخلوا أن عليكم جأحر  ݝ:  فاطمة فقالت فاستأذنوا، :...فانطلقواقوله
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امللعون قنفذ وثبت ،فرجعوا .إذن بيتي بغري عيل  
(1)

. 

 .من أساسهاهذه الشبهة  يتبني  بطالنوبام ذكرناه 

 ؟ݝعن فاطمة  ݠ مل يدافع عليملاذا  -8
كون يف قضية اهلجوم عىل بيت الزهراء طرحها املشك  شبهة أهم  لعل  

عظياما  أن ه لو ثبت هذا األمر فإن  فيه ازدراء وطعناا هو  واالعتداء عليها ݝ

بت للدفاع عن حليلته التي رض   ساكناا الذي مل حيرك  ،ݠبأمري املؤمنني 

 أمام عينيه! 

الذي قال:  انهبرز ومن أوائل الذين أثاروا هذه الشبهة الفضل بن

الرجل  عجز غاية ن  إف ؛- ذلك عن حاشاه - عيل عجز عىل دل   هذا صح   لو

 هذا ومثل الدفع، عىل يقدر ال وهو داره يف وامرأته بيته وأهل هو حيرق أن

اإلمامة ةصح   يف العجز يقدح
(2)

. 

 بالصرب: ݠألمري املؤمنني  ݕ وصية النيب

بأن  النبي  اإلشكالأعىل اهلل برهاّنم عىل هذا عة أجاب الشي

إذا  وترك جماهدة القوم ،بالصرب ݠقد أوىص أمري املؤمنني  ݕاملصطفى 

 روايات كثرية يف كتبهم:وقد ورد يف ذلك  مل جيد أعواناا،

يف كتابه ضمن رواية احتوت وصية  ݤسليم بن قيس  رواهما  :منها

 من بعدي ستلقي إنك عيل، قال: يا ،األخرية ساعة وفاته ݕرسول اهلل 

 أعواناا  وجدت فإن ،لك وظلمهم ،عليك تظاهرهم ة، منشد   قريش
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 أعواناا  جتد مل فإن وافقك، بمن من خالفك وقاتل ،فجاهدهم عليهم

 هارون بمنزلة مني التهلكة، فإن ك إىل بيدك لق  ت   وال ،يدك وكف ،فاصرب

 ڦ ڤ ژ :موسى ألخيه قال إن ه ،حسنة أسوة هبارون ولك موسى، من

ژڦ  ڦڦ
(1)

. 

 وأنت معي، وموتك حياتك فإن عيل، يا برشفاقال:  ،ويف خرب آخر

 وأنت عني، يواملؤد   ووارثي ووزيريصفيي  وأنت ،وصيي وأنت ،أخي

 وتقاتل ،أمانتي وتؤدي ،ذمتي ئربت   وأنت عني، عدايت وتنجز ،ديني تق ي

 بمنزلة وأنت مني واملارقني، والقاسطني أمتي من الناكثني سنتي عىل

وكادوا  ،قومه استضعفه إذ ،حسنة أسوة هبارون ولك موسى، من هارون

 هارون بمنزلة فإن ك عليك، وتظاهرهم إياك قريش لظلم فاصرب ،يقتلونه

 أمر موسى وإن   ،تبعه ومن العجل بمنزلة وهم ،ومن تبعه موسى من

 وإن هبم، جياهدهم أن أعواناا  فوجد واإن ضل  : عليهم استخلفه حني هارون

بينهم قيفر   وال ،دمه وحيقن ،يده يكف   أن أعواناا  جيد مل
(2)

. 

عن سؤال  ݠأمري املؤمنني  أجابنفس املصدر ويف رواية أخرى يف 

 تيم بويع أخو حني طالب أيب بنا يا يمنعك فام األشعث بن قيس الكندي:

 تقاتل أن بعدمها، أمية بني وأخو ،كعب بن عدي بني وأخو ،ةمر   بن

 وقد العراق إال   قدمت كنت منذ خطبة ختطبنا مل وأنت وترضب بسيفك؟

 وما ،بالناس الناس ألوىل إن   واهلل»: منربك عن تنزل قبل أن فيها قلت

 دون بسيفك ترضب أن منعك فام ،«ݕ حممداا  اهلل بضقَ  منذ مظلوماا  زلت
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 يمنعني مل ،اجلواب فاسمع قلَت  قيس، بنا ياݠ:  عيل له مظلمتك؟ فقال

 خري اهلل عند ما أن   أعلم أكون ال وأن ريب، للقاء كراهية اجلبن وال ذلك من

 وعهده ݕ اهلل رسول أمر ذلك من منعني فيها، ولكن والبقاء الدنيا من يل

 حني صنعوا بام أك   فلم بعده، يب صانعة األمة بامݕ  اهلل رسول أخربن ،إيل

 اهلل رسول بقول أنا بل ذلك، قبل به من ي يقيناا  أشد   وال من ي عاينته بأعلم

 إيل تعهد فام اهلل، رسول يا: فقلت ،وشهدت عاينت بام مني يقيناا  أشد   ݕ

 جتد مل وإن وجاهدهم، ،إليهم فانبذ أعواناا  وجدَت  إن: قال ذلك؟ كان إذا

 اهلل وكتاب الدين إقامة عىل جتد حتى ،دمك واحقن ،يدك فاكفف أعواناا 

 وتتبع ،غريي وتبايع ،ستخذلني األمة أن   ݕ وأخربن ،أعواناا  وسنتي

 ةاألم   وأن   موسى، من هارون بمنزلة منه أن   ݕ وأخربن ،غريي

 له قال إذ تبعه، ومن والعجل ،تبعه ومن هارون بمنزلة بعده من سيصريون

 ڤ ژ  ژ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ژ: موسى

     ڳ ڳ ڳ  ڳ گ ژ:  وقال ، ژ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ن  أ يعني اموإن   ، ژ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ  ڱڱ      ڱ

 أن أعواناا  فوجد ضلوا إن ،عليهم استخلفه حني هارون أمر موسى

 ،بينهم قيفر   وال ،دمه وحيقن ،يده يكف   أن أعواناا  جيد مل وإن جياهدهم،

 ،األمة بني قَت فر   مل»: ݕ اهلل رسول أخي ذلك يل يقول أن خشيت وإن  

 وحتقن ،يدك تكف   أن أعواناا  جتد مل إن إليك عهدت   وقد قويل ترقب ومل

؟وشيعتك بيتك أهل ودم دمك
(1)

. 

عن ابن  بسند صحيح (الغيبةكتاب )يف  ݞ الطويس الشيخوروى 
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 عيل يا ݠ: املؤمنني ألمري وصي ته يف ݕ اهلل قال: قال رسول ݤعباس 

 وقهرك، فإن ظلمك عىل كلمتهم وجتتمع ستظاهر عليك، قريشاا  إن

 دمك، واحقن ،يدك فكف   أعواناا  جتد مل وإن فجاهدهم، أعواناا  وجدت

قاتلك اهلل لعن ،ورائك من الشهادةفإن 
(1)

. 

 ݠألمري املؤمنني  ݕن النبي املصطفى موصية ثابتة  هناكإذن 

 عدد كاف   معهإال  اجتمع  ،وعدم خو  نزاع مسل ح مع القوم ،بحفظ دمه

دته  األعوان،من   .بعض الروايات بأربعني رجالا حد 

ة ݠوقد سعى أمري املؤمنني  واستنرص املهاجرين  ،جلمع هذه العد 

م ثالثة أو أربعة  :اإال  أنه مل يستجب له إال  عدد قليل جد   ،واألنصار كام تقد 

 .املختلفة أو سبعة كام ذكرت النصوص

 يف كتب أهل السنة:الوصية  مصادر
ة : هل ثبتت هذه الوصية، فيقولالعزيز ئاءل القارقد يتس  اخلاص 

أم أن  هذه الوصية هي من ؟ غري الشيعةيف كتب  ݠألمري املؤمنني 

 ة فقط؟خمتصات كتب الشيع

لروائية عند أن  نفس هذه الوصية قد وردت يف املصادر ا واجلواب:

 : سيكونݠألمري املؤمنني عيل  ݕوهي قول النبي  ،أهل السنة واجلامعة

فافعل السلم تكون أن استطعَت  نإف ،أمر أو اختالف بعدي
(2)

. 

 ورجاله ،اهلل عبد الرواية بقوله: رواهوقد عل ق اهليثمي عىل سند هذه 

                                                           
 .193الغيبة:  (1)

 .1/90مسند أمحد  (2)
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ثقات
(1)

. 

ح اخلرب أمحد شاكر يف حتقيقه عىل مسند أمحد بن حنبل قال:  ،كام صح 

سناده صحيحإ
(2)

. 

قد يطرح تساؤل آخر: ما الدليل عىل أن  متعل ق هذه الوصي ة هو وهنا 

الذي كان من ، وبني األول والثان ݠالنزاع الدائر بني أمري املؤمنني 

 .ݝالزهراء  اهلجوم عىل بيتتبعاته 

تني من يتتب ع الروايات الرشيفة جيد أن  هناك وصي   هو أن  واجلواب: 

 ،مة التي ذكرناهاة املتقد  األوىل هي الوصي  ة الوصي   ،ݠألمري املؤمنني 

 تها من كتب الشيعة والسنة.وأثبتنا صح  

ا الوصي    بقتال الناكثني واملارقني ݠله  ݕة الثانية فهي وصي ته أم 

 .التي استفاضت يف كتب الفريقني

أيوب  وأب فقد أخرج احلاكم بسنده عن عقاب بن ثعلبة: حدثني

عيل بن ملسو هيلع هللا ىلص قال: أمر رسول اهلل  ،األنصاري يف خالفة عمر بن اخلطاب ݤ

أيب طالب بقتال الناكثني، والقاسطني، واملارقني
(3)

. 

 أيوب أبا أتينا قال: سليم، بن نفخموروى الطربان بسنده عن 

 أيوب أبا له: فقلت عنده، فقلنا له بصعنبى، خيالا  يعلف وهو األنصاري

 إن   قال: املسلمني؟ تقاتل جئت ، ثمملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول مع املرشكني قاتلَت 

 فقد واملارقني، والقاسطني، ثالثة: الناكثني، بقتال أمرن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

                                                           
 .7/234جممع الزوائد  (1)

 .1/469مسند أمحد  (2)

 .3/150الصحيحني املستدرك عىل  (3)
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 املارقني اهلل شاء إن مقاتل وأناالقاسطني،  وقاتلت الناكثني، قاتلت

أدري ما هم وما بالنهراوات، بالطرقات بالشعفات
(1)

. 

 رسول أمر قال: اهلل، عبد عن علقمة، إبراهيم، عن ورواه بسنده عن

والقاسطني، واملارقني الناكثني، بقتالملسو هيلع هللا ىلص  اهلل
(2)

. 

قال:  ناجد، بن ربيعة صادق، عن أيب ورواه يف األوسط بسنده عن

واملارقني والقاسطني، الناكثني، بقتال أ مرت   يقول: علي ا سمعت
(3)

. 

 عيل أ مر قال: مسعود، بن اهلل عبد علقمة، عن ورواه بسنده عن

والقاسطني، واملارقني الناكثني، بقتال
(4)

. 

 عىل علي ا قال: سمعت ربيعة، بن ورواه أبو يعىل بسنده عن عيل

 والقاسطني، الناكثني، أقاتل أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي إيل عهد يقول: هذا منربكم

واملارقني
(5)

. 

الناكثني،  أقاتل أن أمرت قال: يارس، بن عامر وروى بسنده عن

واملارقني والقاسطني،
(6)

. 

ّنج )حدى خطبه يف إيف  ݠوأشار هلذا املعنى أمري املؤمنني 

 وقسط أخرى، ومرقت   طائفة، نكثت   باألمر ّنضت   قال: فلام ،(البالغة

                                                           
 .4/171املعجم الكبري  (1)

 .10/91املعجم الكبري  (2)

 .8/213املعجم األوسط  (3)

 .9/165نفس املصدر  (4)

 .1/397مسند أيب يعىل  (5)

 .3/194مسند أيب يعىل  (6)
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  ائ  ى     ى ېݨيقول:  حيث اهلل كالم يسمعوا مل كأّنم ،آخرون

 سمعوها واهلل لقد ، بىلݩ   ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

يف أعينهم، وراقهم زبرجها الدنيا حليت ولكنهم ،ووعوها
(1)

. 

 ،نيوال شك  أن  املراد هبذه الوصية هم أهل اجلمل والنهروان وصف  

يت أي بعد أن تول   «فلام  ّنضت األمر» :ݠبقرينة قول أمري املؤمنني 

ة  ،هـ35اخلالفة الظاهرية سنة  وعليه فاملراد من الوصية األوىل الفتة املمتد 

 األمر.يه إىل حني تول   ݕ النبيمن وفاة 

اختالف أو »بالصرب يف حال وقوع  ݠا أمر علي   ݕوعليه فالنبي 

ف من الرواة  «أمر» :والظاهر أن  قوله ،بحسب تعبري الرواية «أمر هو ترص 

ختالف وإال  فاال ،خفاء احلقيقة وختفيف املوضوعإيف احلديث بغر  

ت   ،التظاهر» بـ عليه رواياتنااملذكور يف احلديث هو ما عرب 

 .«واالستضعاف

ت عىل حقيقة هذا  ة نص  وهناك رواية ذكرهتا بعض مصادر العام 

 .وكشفت النقاب عنه«ختالفاال»

ان عن حي   بسنده النيسابوري يف املستدركاحلاكم فقد روى 

ستغدر بك األمة  إن   :ملسو هيلع هللا ىلصا يقول: قال يل رسول اهلل سمعت علي   :األسدي

ومن  ،نيك أحب  من أحب   ،تيقتل عىل سن  وت   ،تيوأنت تعيش عىل مل   ،بعدي

- يعني حليته من رأسه - هذه ستخضب من هذا وإن   ،أبغضك أبغضني
(2)

. 

                                                           
 . 1/36ّنج البالغة  (1)

 . ووافقه الذهبي يف التلخيص.قال احلاكم: صحيح، 3/153املستدرك  (2)
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 قال: إن   ،إدريس األودي عن عيل ݠعن أيب  بسندهوروى كذلك  

األمة ستغدر يب بعده أن   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مما عهد إيل  
(1)

. 

هو  ݠفهذه األحاديث تثبت أن  ما سيتعر   له أمري املؤمنني عيل 

م نعلم  ،ةغدر به من قبل هذه األم   وباجلمع بينها وبني حديث الوصية املتقد 

السيف حلرب الذين  وعدم سل   ،هو الصرب ݠأن  تكليف أمري املؤمنني 

 ه.ا بغدرو

 ملاذا هذه الوصية؟
د تكليف شخيص ألمري  قد يظن البعض أن  هذه الوصية هي جمر 

ال يمكن أن ه بوهلذا أشكل البعض  ،وال واقع هلا يف اخلارج ،ݠاملؤمنني 

ضعاف موقف عيل بن أيب إلكوّنا ال فائدة فيها سوى  ؛قبول هذه الوصية

 .ݠطالب 

 ومنشأ هذا االشتباه هو النظرة القارصة لألوضاع ،وهذا غري صحيح

فمن يقرأ األحداث قراءة سياسية ، العامة لبالد املسلمني يف ذلك الوقت

ة للدخول يف حرب ة كانت مستعد  سالمية الفتي  اإلبحتة جيد أن  الدولة 

ة دعوته املباركة. ݕكل  ما بناه النبي املصطفى تقو    ،أهلية حقيقية  مد 

يمتد  تارخيها إىل مئات  ،ةكانت حتكمها امرباطورية قوي   فبالد فارس

بعد أن هزمت  خصوصاا  ،اكبرية جد   أطامع توسعية ، هلاالسنني

عت عىل حساهبا. ،اإلمرباطورية البزنطية يف بعض املعارك  وتوس 

نيت بأكثر من م   ،ة أيضاا حتكمها امرباطورية قوي  كانت وبالد الروم 

                                                           
 . ووافقه الذهبي يف التلخيص.قال احلاكم: صحيح، 3/153املستدرك  (1)
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اهلزائم وتعويض  تلكتسعى لتدارك  أّنا كانتإال  ،هزيمة من قبل الفرس

هي دولة املسلمني  هذه الدول الثالثواحللقة األضعف بني  ،اخلسائر

 الفتية.

ا جزيرة العرب  وبني  ،سالمهاإمتذبذة بني احلفاظ عىل  فكانتأم 

اب واألسود  ،الذين ظهروا يف بعض مناطقهم ئنيب  املتنات باع  كمسيلمة الكذ 

 .ݕين طاملا انتظروا وفاة النبي الذ ،همالعنيس وسجاح وغري

ة املكرمة فهي آخر املناطق دخوالا  ا مك  أو بتعبري  ،سالمإليف ا أم 

انتقام املسلمني منهم  حيث خاف صناديد قريش من ،«ستسالماإل» :أصح

سالم ويف احلروب منهم يف بداية اإلنتيجة التعذيب والتنكيل الذين القوه 

 فة قلوهبم.رب مسلمة الفتح من املؤل  ومن هنا اعت   ،التي دارت بينهم

ا املدينة   لبعض تركيبتهااملنورة فيكفينا تصوير القرآن الكريم أم 

 ڄ ڄ ڦڦ     ڦ ڦ ڤ ڤژ: االجتامعية، حيث قال تعاىل

  ڌ      ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ  چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

صفواحماطة باألعراب الذين كانت فاملدينة  ،ژ ڌ  بأّنم يف آية أخرى و 

الذين مردوا عىل  ويف داخلها جمموعة من املنافقني ،ژڱ ڱ ڳژ

م أجادوا متثيل دور املسلم بحيث  ،النفاق  ،يصعب كشف نفاقهمبمعنى أّن 

يف غزوة تبوك سنة  ݕويكفينا ملعرفة دور هؤالء حماولتهم اغتيال النبي 

يف ذلك الوقت عظم نفوذهم يف املجتمع املدن مم ا يبني   ،هـ9
(1)

. 

                                                           
هي املحاولة التي حصلت يف العقبة بعد انرصاف  ݕاغتيال النبي من أشهر حماوالت  (1)

القصة كاملة، قال:  5/453من غزوة تبوك، وقد روى أمحد يف مسنده  ݕاملصطفى 

 رسول أن   فنادى: منادياا  أمر تبوك غزوة من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أقبل رسول ملا قال: الطفيل أيب عن
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 به ويسوق حذيفة، يقودهملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول فبينام أحد. يأخذها فال أخذ العقبة، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسول يسوق وهو عامراا  غشوا الرواحل، عىل رهط متلثمون أقبل إذ عامر،

د   حلذيفة: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقال وجوه الرواحل، يرضب عامر وأقبل . ق  د   هبط حتى ق 

 عرفت هل عامر يا فقال: عامر، ورجع نزل، ݕ اهلل رسول هبط ، فلامملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

ة قد فقال: القوم؟  أرادوا؟ ما تدري هل قال: متلثمون. والقوم الرواحل، عرفت عام 

 عامر فساب   فيطرحوه.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  برسول ينفروا أن أرادوا قال: أعلم. ورسوله اهلل قال:

 العقبة؟ أصحاب كان تعلم كم نشدتك باهلل فقال:، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب من رجالا 

 منهم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول فعذر عرش. مخسة كانوا فقد فيهم كنت إن فقال: عرش. أربعة فقال:

 عامر: القوم. فقال أراد ما علمنا ، وماملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول منادي سمعنا ما واهلل قالوا: ثالثة،

 قال األشهاد. يقوم ويوم احلياة يف ولرسوله هلل حرب الباقني عرش االثني أن   أشهد

كر للناس، قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن   الغزوة: تلك يف الطفيل وذكر أبو الوليد:  يف أن   له وذ 

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قبل أحد املاء يرد ال أن فنادى: منادياا، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول فأمر قل ة، املاء

 ذ.يومئ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فلعنهم قبله، وردوه قد رهطاا  فوجد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فورده

والظاهر أن  حماولة االغتيال هذه كانت خطة بديلة عن األصل؛ ألن  من يقرأ                

النصوص التارخيية جيد أن  كثرياا من هؤالء قد حاول أن يتخل ف عن اخلروج لغزوة 

م بي توا النية الحتالل املدينة بعد من  ا، وكأّن  تبوك، وكانت أعداد املتخلفني كبرية جد 

كن يف حسباّنم، وهو استخالف النبي هلا، لكن حدث ما مل ي ݕادرة رسول اهلل مغ

 : عن5/129عىل املدينة كام ورد ذلك فيام رواه البخاري يف صحيحه  ݠلعيل  ݕ

 فقال: علي ا، واستخلف تبوك، إىل خرج ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل أن   أبيه، عن سعد بن مصعب

 موسى، من هارون بمنزلة مني تكون أن ترىض أال قال: الصبيان والنساء؟ يف أختلفني

عائقاا أمام تنفيذ مرشوعهم، فانتقلوا ݠ نبي بعدي. وقد مث ل وجود عيل  ليس أن ه إال

 قبل رجوعه إىل املدينة! ݕإىل اخلطة البديلة، وهي اغتيال املصطفى 

ا من هم هؤالء الذين حاولوا اغتيال النبي                 فقد أمهلت النصوص التارخيية  ݕأم 

ية املوضوع من جهة، وخطورة الترصيح هبذه األسامء من جهة  ذكرهم، بسبب رس 

ص هبا هؤالء من بني سائر  أخرى، ومل تصل لنا إال  بعض العالمات التي يمكن أن نشخ 

عن الصالة عىل هؤالء بعد مماهتم؛ ألنه  ݤالصحابة: منها: امتناع حذيفة بن اليامن 
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وكانوا  ،وال ننسى قبائل اليهود التي كانت حميطة باملدينة املنورة

 ،فشال دعوة املسلمنيإحييكون املؤامرات إلسقاط الدولة اإلسالمية و

وقد كان هلم دور كبري يف احلروب التي قام  ،منهم عىل اإلسالم وأهله حقداا 

ار قريش ضد املسلمني أن سيام غزوة األحزاب التي كادت  ال ،هبا كف 

 ذهب باإلسالم وأهله.ت  

القبائل اليهودية التي شاركت يف  بعض ݕأجىل النبي  هنا فقدومن 

 احلقد والبغضاء يف قلوهبم. فكان ذلك سبباا يف زيادة ،هذه املؤامرات

الذي يدين له بالوالء  ݠفلو حصل نزاع مسل ح بني أمري املؤمنني 

قسم كبري من املسلمني الذين سبق أن سمعوا فضائله ومناقبه من النبي 

وعىل رأس هؤالء اجليش  ،غدير خمبل بايعوه قبل سنة واحدة يف  ،ݕ

وبني حزب السقيفة  ،يقوده أسامة بن زيد كان الذي، ز لقتال الروماملجه  

                                                           
ي بصحاب رس   ݕعرفهم بأعياّنم، حيث استأمنه رسول اهلل كان ي م  عىل أسامئهم، فس 

، ومنها: بعض تلميحات حذيفة التي كانت تصدر منه بني احلني ݕرسول اهلل 

ة عداوهتم وبغضهم ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ، ملا ثبت ݠواآلخر، ومنها: شد 

بك إال مؤمن، وال يبغضك إال ال حي»: ݠأنه قال لعيل  ݕبسند صحيح عن النبي 

 (. 5/643)سنن التمذي  «منافق

ولذلك نجد أن  بعض رواة هذا اخلرب وهو الوليد بن مجيع قد نقل رواية عن حذيفة                

ذكر فيها أسامء الذين شاركوا يف حماولة االغتيال، أشار إليها ابن حزم الظاهري يف 

 )  بن الوليد طريق من ألنه حذيفة فساقط؛ حديث اوأم»، حيث قال: 11/224)املحىل 

 أبا أن   فيها أخباراا  روى قد احلديث، فإنه وضع من يعلم نراه وال هالك، وهو مجيع،

 وإلقاءه ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي قتل أرادواݢ وقاص  أيب بن وسعد ،وطلحة ،وعثامن ،وعمر ،بكر

. ومل يبق «واضعه تعاىل اهلل يطعن الذي املوضوع الكذب وهذا هو تبوك، يف العقبة من

 وال حول وال قوة إال  باهلل. ،عني وال أثر هلذه الروايات



 457............................................................................  شبهات وردود

 
 

بعض مع و ،حييطون باملدينةالذين حتالفوا مع بعض األعراب الذين كانوا 

بدرية أحدية حنينية يف قلوهبم عىل  حيملون أحقاداا كانوا كبار قريش الذين 

وستستغل األطراف  ،فستكون اخلسائر فادحة من الطرفني ،ݠعيل 

اخلارجية كالفرس والروم هذا الرصاع الداخيل الجتياح بالد املسلمني 

 ئمة بعد ذلك اليوم.قاسالم لإل ولن تقوم ،عادة السيطرة عليهمإو

القرائن أن  املنافقني كانوا ينتظرون وقوع مثل هذا بعض ويظهر من 

احلاكم النيسابوري يف فقد روى  ،لزعزعة اإلسالم من الداخلاخلالف 

 ما فقال: ،ݠ طالب أيب بن عيل إىلجاء  حرب بن سفيان املستدرك أن أبا

ا قل ة قريش أقل   يف األمر بال هذا ة وأذهل   لئن واهلل ،- بكر أبا ييعن - ؟!ذل 

ا شئت  وأهله عاديت اإلسالم لطاملا :عيل فقال .ورجاالا  خيالا  عليه ألمألّن 

سفيان أبا يا
(1)

. 

عر  أبا سفيان وحتريضه عىل القتال عداء  ݠفاعترب أمري املؤمنني 

 منه لإلسالم وكيد منه ألهله.

قلناه هو ما نقله ابن أيب احلديد املعتزيل عىل لسان أمري وأفضل بيان ملا 

ضته ݝ فاطمة أن   ݠ عنه يور   قال: وقدإذ  ،ݠاملؤمنني   عىل يوماا  حر 

 ،«اهلل رسول حممدا أن   أشهد» :املؤذن صوت فسمع ،والوثوب النهو 

ك هلا: فقال  ما فإن ه قال: .ال قالت: األر ؟ النداء من هذا زوال أيّس 

لك أقول
(2)

. 

 لقد واهلل الشقشقية: أماخطبته من قوله يف  ݠهو مراده وهذا 

                                                           
 .3/78املستدرك  (1)

 . 11/113رشح ّنج البالغة  (2)
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 ينحدر ،حىالر   من القطب حمل   منها حميل أن   ليعلم هوإن   ،فالن صهاتقم  

 ،كشحاا  عنها وطويت ،ثوباا  دوّنا فسدلت   ،الطري إيل يرقى وال ،السيل عني

 هيرم ،عمياء طخية عىل أصرب أو ،اءجذ   بيد أصول أن بني يئأرت وطفقت

 ،هرب   يلقى حتى مؤمن فيها ويكدح ،الصغري فيها ويشيب ،الكبري فيها

 احللق ويف ،قذى العني ويف فصربت ،أحجى هاتا عىل الصرب أنّ  فرأيت

ّنباا  تراثي أرى ،شجا
(1)

. 

وسقوط الدولة  ،سالمفقيام نزاع مسل ح بني الطرفني يعني ّناية اإل

 .التي تأوي املسلمني وحتميهم

 ؟ݝ عند ضرب الزهراءݠعلي هل سكت اإلمام 

د أصحاب  أن  أمري عىل  عىل الرواية الشيعية تنص   اإلشكاليؤك 

ك ساكناا  ݠاملؤمنني  عىل  واالعتداء ،عىل بيت النبوة وقت اهلجوم مل حير 

وهذا ما  ،ا احلدثج من هذذ موقف املتفر  اخت   ݠأنه و ،ݝالزهراء 

 .ݠرف من غرية وشجاعة األمري مع ما ع   خصوصاا  يرفضه كل  عاقل،

عاء غري صحيح، اأن  هذواحلق   الذي ب ݠفليس أمري املؤمنني  االد 

جاا  أمامه، رضب زوجتهت   بل إن  النصوص  ،ال حيرك ساكناا  ويبقى متفر 

دة  :ݕيف الدفاع عن حليلته بنت رسول اهلل  ݠذكرت موقفه  املتعد 

 املشهد واصفاا  ݤعن سلامن الفاريس يف كتابه  ݤفقد روى سليم 

م، قال  فأخذ ،ݠ عَل فوثب :يف حديث طويل ذكرنا بعضه فيام تقد 

 قول رسول فذكر ،بقتله وهمَّ  ،ورقبته أنفه ووجأ ،نرته فرصعه ثم ،بتالبيبه

                                                           
 . 1/31ّنج البالغة  (1)
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م والذي: فقال به، أوصاه وماݕ  اهلل لوال  ،صهاك بنا يا بالنبوة حممداا  كر 

 تدخل ال نكأ لعلمَت  ݕ اهلل رسول إيل عهده وعهد ،سبق اهلل من كتاب

 عيل وثار ،الدار دخلوا حتى الناس فأقبل يستغيث، عمر فأرسل .بيتي

 إليه ݠ عيل خيرج أن فيتخو   وهو بكر أيب إىل قنفذ فرجع ،سيفه إىل ݠ

 خرج فإن رجع،ا: لقنفذ بكر أبو فقال ،تهوشد   من بأسه عرف قد ملا بسيفه،

 قنفذ فانطلق .النار عليهم بيتهم فارضم امتنع فإن بيته، عليه فاقتحم وإال  

 فسبقوه ،إىل سيفه ݠ عَل وثار إذن، بغري هو وأصحابه فاقتحم امللعون

 ،وضبطوه فكاثروه ،سيوفهم بعضهم فتناول كثريون، وهم وكاثروه ،إليه

 البيت، باب عند ݝ فاطمة وبينه بينهم وحالت ،حبالا  عنقه يف فألقوا

 كمثل عضدها يف وإن ماتت حني فامتت ،بالسوط امللعون قنفذ فرضهبا

به بعث من ولعن اهلل لعنه رضبته، من الدملج
(1)

. 

 :، قال فيهاݤرواها سليم عن ابن عباس  أخرىطويلة رواية ويف 

 ووجأ ،فرصعه هّزه ثم ،عمر بتالبيب فأخذ ،ݠ طالب أيب بن عَل فوثب

 الصرب من به أوىص وماݕ  اهلل رسول قول ، فذكربقتله وهمّ  ،ورقبته أنفه

 اهلل من كتاب لوال صهاك، بنا يا بالنبوة حممداا  كرم والذي: فقال والطاعة،

 حتى الناس فأقبل ،يستغيث عمر فأرسل .بيتي تدخل ال أنك لعلمت سبق

 فحمل ،ݠ فاطمة ليرضب السيف الوليد بن خالد وسل   ،الدار دخلوا

فكّف  ،ݠ عَل عىل فأقسم بسيفه، عليه
(2)

. 

 ݠاليعقويب يف تارخيه صورة أخرى من دفاع أمري املؤمنني كام نقل 

                                                           
 .151كتاب سليم:  (1)

 .387كتاب سليم:  (2)
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 وخرج هجموا الدار، حتى مجاعة يف فأتوا قال: ،ݝزوجته فاطمة  عن

 وكّس سيفه، فرصعه، عمر فصارعه عمر، فلقيه ،السيف ومعه عَل

 شعري ألكشفن   أو لتخرجن   واهلل: فقالت ،فاطمة فخرجت الدار ودخلوا

أياماا  القوم وأقام ،الدار يف كان من وخرج ،فخرجوا! اهلل إىل ن  جَ ع  وألَ 
(1)

. 

 الناسيف أذهان  جعلهاالتي حياول البعض أن  الصورة فمن هنا نعلم 

بل الثابت هو  ،عند اهلجوم عىل بيته غري صحيحة ݠحول موقف عيل 

 الذي أذن له فيه.باملقدار  ݝسي دة النساء دفاعه عن 

 وباء ال جتر!! باء جتر 
املالحظ أن  أصحاب هذه الشبهة التي مللنا من تكرارها يعتربون 

م  ،لهفيه ومنقصة  مطعناا  ݠاملؤمنني هذا املوقف من أمري  لكن نجد أّن 

، وال يرون يف موقف عثامن بل أعظم منه ،ينسبون نفس هذا املوقف لعثامن

 ما ينقصه أو يعيبه!

 ،عثامن حراق القوم لبابإفقد روت املصادر التارخيية قصة 

 وما حصل عند ذلك: ،وهجومهم عىل داره

فكان ضه إىل كيفية قتل عثامن: ابن كثري يف تارخيه عند تعر   قالفقد 

 شديداا  فخنقه خنقاا  ،«سوداملوت األ» :دخل عليه رجل يقال له أول من

ه قد أن   د يف حلقه، فتكه وهو يظن  وجعلت نفسه تتد   يش عليه،حتى غ  

وخرج، ثم دخل عليه آخر  فمسك بلحيته ثم ند   ،بكرقتله، ودخل ابن أيب 

                                                           
، لكن ݠ، ظاهر نص  اليعقويب أن  املرصوع هو أمري املؤمنني 2/126يب تاريخ اليعقو (1)

رف من شجاعة أمري املؤمنني  ، وما تبني  من رواية كتاب سليم نعلم أن  الذي ݠما ع 

ع هو املهاجم لبيت فاطمة   .ݠ ، وليس علي اݝرص 
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وقيل: بل  .ه أباّنافرضبه به فاتقاه بيده فقطعها، فقيل: إن   ،ومعه سيف

ل، فكان عثامن قال: واهلل إّنا أول يد كتبت املفص    أن  إال   .قطعها ومل يبنها

 ڳ ڳ گگ گژ :أول قطرة دم منها سقطت عىل هذه اآلية

نائلة بنت الفرافصة لتمنعه  فاستقبلته ،سيفه ثم جاء آخر شاهراا ،  ژڳ

فوضع م إليه ثم إنه تقد   ،فقطع أصابعها ،منه، وأخذت السيف فانتزعه منها

م الغافقي بن حرب تقد   ن  إ :ويف رواية ...السيف يف بطنه فتحامل عليه،

فرضبه بحديدة يف فيه، ورفس املصحف الذي  ،إليه بعد حممد بن أيب بكر

وسالت  ،بني يدي عثامن ستقر  ثم ا ،فاستدار املصحف ،بني يديه برجله

فقطع  ،فامنعته نائلة ،م سودان بن محران بالسيفعليه الدماء، ثم تقد  

 .وقال: إَّنا لكبرية العجيزة ،بيده فرضب عجيزهتا ،تفولّ  ،أصابعها

فرضب  ورضب عثامن فقتله، فجاء غالم عثامن فرضب سودان فقتله،

فقتله «قتة» :الغالم رجل يقال له
(1)

. 

 بن وسودان قترية قال: ثار ،منه ما نقله ابن األثري يف كامله وقريباا 

 برجله املصحف ورضب ،معه بحديدة الغافقي فرضبه ،والغافقي محران

 سودان وجاء ،الدماء عليه وسالت ،يديه بني واستقر   ،املصحف فاستدار

 فأطن ،أصابعها فنفح ،بيدها السيف قتوات   ،امرأته عليه فأكبت ليرضبه

 ورضب ،«العجز لكبرية إّنا» :وقال ،أوراكها فغمز توول   ،يدهيا أصابع

فقتله عثامن
(2)

. 

، وانتهى األمر وهامجه القوم ،وأحرق بابه ،إذن عثامن حورص بيته

                                                           
 . 7/210البداية والنهاية  (1)

  .3/187الكامل يف التاريخ  (2)
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بل وباالعتداء عىل زوجته بصورة خمزية كام مر  يف هذه النصوص  بقتله،

كل  جيوش وكانت  ،خليفة يف ذلك الوقتأن  عثامن كان  علاما  ،التارخيية

واكتفى بقراءة  ،مل يدافع عن نفسه وعن زوجتهفلامذا  ،املسلمني حتت إمرته

 القرآن؟

أن  سبب امتناعه عن الدفاع بالسؤال جييبنا حمب وه وعندما نسأل هذا 

 ،ݕعن نفسه وعن عرضه هو التزامه بوصي ة أوصاه إياها رسول اهلل 

 تتعل ق بخصوص هذه احلادثة:

 يوم عثامن يل قال :قال فقد روى التمذي بسنده: عن أيب سهلة

عليه صابر فأنا ،عهدا   إيلَّ  عهد قد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   :الدار
(1)

. 

بل  ،عرضهعن و نفسهومن هنا فإن ه امتنع عن أي عمل دفاعي عن 

 قال: كان ،وقد نقل لنا ابن كثري تفصيل اخلرب ،منع كل  من حاول ذلك

 ذي من عرش الثامن اجلمعة يوم إىل القعدة ذي أواخر من امستمر   احلصار

 من الدار يف عنده للذين عثامن قال بيوم، ذلك قبل فلام كان احلجة،

 وعبد ،عمر بن اهلل عبد فيهم من سبعامئة، قريباا  وكانوا واألنصار املهاجرين

 مواليه، وخلق من هريرة، وأبو ،ومروان ،واحلسني ،واحلسن ،الزبري بن اهلل

 وأن ،يده يكف   أن حق عليه يل من عىل أقسم: هلم فقال ،ملنعوه تركهم ولو

 وقال غفري، جم وأبنائهم الصحابة أعيان من وعنده .إىل منزله ينطلق

 خارج، من ومحي داخل، من القتال فربد .حر فهو سيفه أغمد من: لرقيقه

 عىل تدل   املنام رؤيا يف رأى عثامن أن ذلك سبب وكان األمر، واشتد

                                                           
 ،صحيحق التمذي عىل احلديث بقوله: هذا حديث حسن : عل  5/295سنن التمذي  (1)

 .2928حسنن التمذي كام صححه األلبان يف صحيح 
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موعوده رجاء اهلل ألمر فاستسلم ،أجله اقتاب
(1)

. 

بقضية اهلجوم عىل بيت  عىل تصديق الشيعةي ستشكل فال ندري ملاذا 

فال يغمز وال يلمز فيها أحد من  ،عثامنوي سكت عىل قضية  ،ݝالزهراء 

 الناس؟!

هم للهجوم عىل بيت عثامن وقتله واالعتداء  بل األعجب من هذا عد 

ل التي بل من أعظم مناقبه  ،وفضيلة لعثامناملخزي عىل زوجته منقبة  ف ض 

 !ݠهبا عىل عيل أمري املؤمنني 

عثامن كان من  ومن املعلوم بالتواتر أن  قال ابن تيمية يف منهاجه: 

وعىل من  ،من نال من عرضه وأصرب الناس عىل ،الناس عن الدماء أكف  

وقد  ،وقد عرف إرادهتم لقتله ،وسعوا يف قتله ،فحارصوه ،سعى يف دمه

وهو يأمر  ،ويشريون عليه بقتاهلم ،جاءه املسلمون من كل ناحية ينرصونه

ه قال أن   يوور   ،يطيعه أن ال يقاتلهمويأمر من  ،الناس بالكف عن القتال

ال أكون  :فقال ؟ذهب إىل مكةت :وقيل له .ر  يده فهو ح   من كف   :ملامليكه

 .ال أفارق دار هجريت :فقال ؟تذهب إىل الشام :فقيل له .يف احلرم أحلد نمم  

 .يف أمته بالسيف ال أكون أول من خلف حممداا  :فقال .فقاتلهم :فقيل له

ومعلوم أن  ،تل من أعظم فضائله عند املسلمنيحتى ق  فكان صرب عثامن 

ومن قاتله مل يسفك قبلها مثلها  ،فكت باجتهاد عيلالدماء الكثرية التي س  

من دماء املسلمني
(2)

. 

، فقد روى ݠونسبوا أعظم من هذا إىل خليل الرمحن إبراهيم 

                                                           
 .7/203البداية والنهاية  (1)

 .6/144منهاج السنة  (2)
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سارة إىل أر  مع زوجته  ݠالبخاري يف صحيحه قصة دخول نبي اهلل 

 من جبار عىل أتى إذ وسارة يوم ذات هو بيناأحد اجلبابرة، قال:...

 إليه فأرسل، الناس أحسن من مرأةإ معه رجال ههنا ن  إ :له فقيل ،اجلبابرة

 ليس سارة يا :قال سارة فأتى ،أختي :قال ؟هذه من :فقال ،عنها فسأله

 كن  أ فأخربته عنك سألني هذا ن  إو ،وغريك غريي مؤمن األر  وجه عىل

 بيده يتناوهلا ذهب ،عليه دخلت فلام   إليها فأرسل ،بينيتكذ   فال أختي

 الثانية تناوهلا ثم ،فأطلق اهلل فدعت ،كأرض   وال يل اهلل : ادعيفقال ،خذفأ  

 فدعا ،فأطلق اهلل فدعت كأرض   وال يل اهلل ادعى :فقال، أشد   أو مثلها فأخذ

 فأخدمها ،بشيطان اتيتمون امإن   نسانإب تأتون مل إنكم :فقال ،حجبته بعض

 أو الكافر كيد اهلل رد :قالت ،مهيا بيده فأومأ، يصىل قائم وهو فأتته هاجر

نحره يف الفاجر
(1)

. 

، مل يدافع عىل  ݠفهنا نجد أن  نبي اهلل إبراهيم  بحسب هذا النص 

زوجته بل أرسلها إىل هذا اجلب ار واكتفى بالصالة والدعاء هلا باخلالص 

 رغم أن  ذلك اجلبار كان يريد أن يزن هبا عياذا باهلل!

د هذا املعنىقد أن  ابن حجر العسقالن علام أ ح ،  وك  أن  نبي اهلل برص 

 محل الذي السبب: واختلف يف إبراهيم إن ام فعل ذلك حلامية نفسه، قال

 أختا نفسها عىل اغتصاهبا يريد الظامل ذلك أنّ  مع ةالوصي   هذه عىل إبراهيم

 لذوات ال  إ  يتعر   ال نأ امللك ذلك دين من كان فقيل زوجة أو كانت

 أعظم دفع أراد إبراهيم ن  أ وهو :ةتتم   إىل وحيتاج قيل كذا، األزواج

 حمالة َل واقع إياها امللك أّن اغتصاب وذلك هامخف  أ بارتكاب الرضرين

                                                           
 .4/112صحيح البخاري  (1)
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 حبسه أو عدامهإو قتله عىل الغرية محلته احلياة يف زوجا هلا أن   علم نإ لكن

 قبل من تكون حينئذ الغرية ن  إف أخا هلا أن   علم إذا ما بخالف رضارهإو

ه...ب يبايل فال امللك قبل من ال خاصة األخ
 (1)

 

ثارة إو ،الغر  منها هو التشويشهذه الشبهة التي يثريها البعض ف

وإال  فلامذا اختلف احلكم باختالف  ةالغبار عىل هذه القضية املهم  

 األشخاص؟!

 :ݝاضطراب  روايات ضرب الزهراء  -9
التي نقلناها يف  ݝزعم بعضهم أن  روايات رضب الزهراء 

ويرجع االضطراب إىل اختالف الروايات يف  ،مضطربةالفصول السابقة 

وهذا النوع من االضطراب  ،كيفية االعتداءبيان و ،حتديد اسم املعتدي

ر يف علم الدراية.  يسقط الروايات عن االعتبار كام هو مقر 

 واجلواب:

بل  ،وال مشكلة يف هذه الروايات ،ضطراب أساساا ال وجود هلذا اإل

غري ناقصة ن صورة تكو   التي ،الرواياتاملشكلة يف القراءة التجزيئية هلذه 

 .ئلقارعند امكتملة 

 من مرة:أكثر ݝ ضرب الزهراء

ر  ݝالروايات إىل أن  االعتداء عىل فاطمة الزهراء أشارت  قد تكر 

ة ة واحدة يقعومل  ،أكثر من مر  م البعض: فقط مر   عند دخوهلم كام توه 

                                                           
 .6/279فتح الباري  (1)
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وبالتحديد عندما  ،كان قبل دخول القوم إىل الدار األول:اَلعتداء 

عىل ذلك  ، كام دل  فرضهبا بالسوط ،البابدافعت الذي هجم عىل بيتها 

 متنعني الباب فاطمة يدهيا من فرضبت   :فيه قالالذي  ،ملعاوية عمركتاب 

 هلا فسمعت بالسوط فأمل ها، كفيها فرضبت ،عيل بفتصع   ،هفرمت   ،فتحه من

وبكاء زفرياا 
(1)

. 

عتداء املعروف ، وهو اإلدخول القوم الداركان عند  اَلعتداء الثاين:

طمت عىل ول   ،كزت يف جنبها بالسيفحيث و   ،الذي ذكرته أكثر الروايات

 رصت بني الباب واجلدار.وع   ،وجهها

منع القوم من  ݝ: حصل عندما حاولت الزهراء اَلعتداء الثالث

نذكر منها عىل  ،مجلة من الرواياتيف ذلك  وردكام  ،ݠأخذ اإلمام عيل 

التي سبق  ݤعن سلامن الفاريس  ݤسبيل املثال ما ورد يف رواية سليم 

 حني بالسوط ݝ فاطمة رضب اهلل لعنه قنفذ كان وقد :ذكرها، قال فيها

 فاطمة وبينه بينك حالت إن»: عمر يهإل وأرسل زوجها، وبني بينه حالت

 فكّس ،ودفعها ،بيتها باب إىل عضادة اهلل لعنه قنفذ فأجلأها ،«فارضهبا

 فراش حتى صاحبة تزل فلم ،بطنها من جنيناا  فألقت ،جنبها من ضلعها

ةشهيد ذلك من عليها اهلل صىل ماتت
(2)

. 

إال أن  ،برد  فدك كتاباا  أبو بكر بعد أن كتب هلا حدث اَلعتداء الرابع:

، فلام أبت دفعه ݝوأراد أن ينتزع الكتاب من فاطمة  عمر عار  ذلك،

 (ختصاصاإل)كتاب  يف ݞفقد روى الشيخ املفيد  ،إليه رفسها ولطمها

                                                           
 .30/294بحار األنوار  (1)

 .153كتاب سليم:  (2)
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 معها، والكتاب خرجتف :فيه قال عن أيب عبد اهلل ݠ طويالا  اا حديث

 كتاب: فقالت ؟معك الكتاب الذي هذا ما حممد بنت يا: فقال ،عمر فلقيها

 فرفسها تدفعه إليه، أن فأبت .إيل يههلم  : فقال .فدك برد بكر أبو يل كتب

 ثم ،بطنها من املحسن فأسقطت ،املحسن اسمه بابن حاملة وكانت برجله

 الكتاب أخذ ثم ،نقفت حني أذّنا يف قرط إىل أنظر فكأن ،لطمها

فخرقه
(1)

. 

 ݝاالعتداء عىل الزهراء  أنم فمنشأ االضطراب املزعوم هو توه  

ر أكثر من مرة كام بين ا ،ة واحدةكان مر   د وتكر  بالروايات  ال أن ه تعد 

 الرصحية.

 :ݝتعّدد املعتدين على الزهراء

 ݝعىل الزهراء  اجلانوهو أن   ،آخر مهام   الروايات بي نت أمراا  أيضاا 

وكل  واحد منهم  ،جمموعة من األشخاصكان بل  اا،واحد شخصاا  مل يكن

 كام سيأيت. اإلشكالعليها بشكل من  جنى

 ليس ݝعىل الزهراء  اجلنايةأشكال  غاير الروايات يف تصويرفت

وأن  احلادثة قد  خصوصاا  ،عليها اجلانبل هو تغاير بلحاظ  ،فيها اضطراباا 

 ݠشهدوها كأمري املؤمنني  نالذيكان من سواء  ،رواها أكثر من راو  

نقلوا الالحقني الذين  ݜمن األئمة  مأ ،وسلامن وابن عباس وغريهم

 احلادثة لألجيال الالحقة.

أو  ،من القضية بحسب مشاهدته فكل  راو من هؤالء نقل جزءاا 

                                                           
 .185االختصاص:  (1)
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 .النقل والسبب الدافع لذلك ،بحسب األجواء التي نقل فيها احلديث

يف  أن  ما توهم أن ه اضطراب ليس إال  قصوراا  ئومن هنا يعلم القار

 تارخيية.تتب ع الروايات والنصوص ال

 :يب أول أهل بييت حلوقًا أنِتحديث:  -10
ك هبا بعض املنكرين  األحاديثمن  احلديث املعروف التي متس 

بنته فاطمة ال قال أنه ݕواملشهور بني السنة والشيعة عن النبي املصطفى 

يب أول أهل بيتي حلوقاا  : أنت  ݝالزهراء 
(1)

. 

 أهل بيتهل ذكر أن  أو   ݕووجه الداللة يف هذا احلديث أن  النبي 

ل من حلق  ،ݝبعده فاطمة  حلوقاا  ومقتىض رواية اهلجوم عىل دارها أن  أو 

ألن ه كان ضحية من ضحايا هذا اهلجوم اآلثم  ؛ݠهو املحسن  ݕبالنبي 

 عىل بيت الوحي.

  :ببيان عدة أمور اجلوابيمكن و

 :ݠللمحسن  الكالمعدم مشولية 

يف ذلك  إنام يشمل املوجودين من أهل بيته ݕالنبي  كالمأن  

ون يف  ،غريهم وال يشمل ،الوقت القضية  بأن هذهاملنطق علم أو كام يعرب 

بمعنى أن احلكم فيها خمتص باملوجودين  ،حقيقية وليست ،خارجيةقضية 

ليس  ݠفاملحسن  فعالا يف اخلارج، وال يشمل من سيوجدون بعد ذلك،

 .اإلشكاللكي يرد علينا هذا يف هذا احلديث  بأهل البيت أساساا  مشموالا 

                                                           
 ،4/203صحيح البخاري  ،131دالئل اإلمامة:  ،1/187اإلرشاد  ،156األمايل:  (1)

 . 7/143صحيح مسلم 
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 ةاألجن  يف احلديث ال يشمل  «أهل بيتي» :ݕقوله  ن  وبتعبري آخر: إ

 .بأي نحو ݠاملحسن وال اصطالحاا، فال يشمل  ال لغةا  يف بطون أمهاهتم،

 من أهل الرجل،  يف اللغةعد أن اجلنني ال ي  من الواضح إنه أما لغة: ف

واجلنني ال يعترب ؛ ألن املراد بأهل البيت من يسكنون فيه، أهل بيتهمن أو 

ان البيت. ك   من س 

ل  : أمحد بن اخلليل قال ،: الَرجل َأه  . به الناس وأخص   زوجه 

انه: البيت وأهل. الت زُوج: والت َأُهل ك  س 
(1)

 . 

انه: للبيت األهل: الزبيدي وقال ك  : القرى أهل: ذلك ومن س 

اّنا ك  س 
(2)

  . 

وأما اصطالحاا فإن األحاديث حرصت أهل البيت يف ذلك الوقت 

ت عىل ذلك أحاديث كثرية كام دل   ݜبعيل وفاطمة واحلسن واحلسني 

 ة يف كتب الفريقني.مروي  

 وعليه فمن يزعم أن اجلنني مشمول بأهل البيت فعليه اإلثبات.

 ݠحوق على احملسن عدم صدق الّل

ه إن  اجلنني الذي يكون يف رحم  مل تبدأ حياته الفعلية بحيث  أم 

 ،بل إن  حساب السن  يبدأ بعد والدته وخروجه هلذا العامل ،حيسب عمره

فهو مل  ،ݕال يصدق عليه أن ه حلوق بالنبي  ݠوعليه فسقوط املحسن 

 ؟!ݕبالنبي  فكيف يكون سقوطه حلوقاا  ،يدركه أساساا 

                                                           
 .4/89 العني (1)

 .28/41 العروس تاج (2)
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 :مناسبة املقام
 ݝكان يف مقام مواساة الزهراء  ݕمن يقرأ الرواية جيد أن  النبي  

رها يف  ،ݕوالتخفيف من مصاهبا بفقده  مثل فليس من املعقول أن يذك 

وال يصدر  ،فمثل هذا الفعل ناقض للغر  ،هذه احلالة بمصيبة أخرى

 ؟د العقالءفكيف بسي   ،من عاقل

 ؟)هنج البالغة(يف  ݝقضية الزهراء  مل ُتذكرملاذا  -11
ملاذا ال يوجد يف كتاب )ّنج البالغة( طرح بعضهم هذا التساؤل: 

الذي هو من أهم مصادر الشيعة أي ذكر لقضية اهلجوم عىل الدار وكّس 

الضلع؟ أليست هذه القضية أهم من كثري من القضايا التي ذكرت يف هذا 

 الكتاب؟

 واجلواب:

 :ݤ منهج الشريف الرضي

جمعول جلمع  (ّنج البالغة)م كون كتاب هذه الشبهة مبني ة عىل توه  

واحلال أن  الكتاب  ،ݠوكلامت أمري املؤمنني واستقصاء كل  خطب 

 ،ݠعيل بن أيب طالب إلمام صن فه صاحبه جلمع أبلغ الكلامت املنسوبة ل

ح  مة النهج أن  الكتاب هو خمتارات ݞالرشيف الريض وقد رص   ،يف مقد 

 عن وعاقت ،ݠ اعلي   املؤمنني أمري ختص   التي اخلصائص قال: فرغت من

بت قد وكنت ،األيام الزمان ومماطالت الكتاب حماجزات ةبقي   إمتام  ما بو 

 يتضمن فصل آخرها يف فجاء ،فصوالا  لتهوفص   ،أبواباا  ذلك من خرج

 واألمثال واحلكم املواعظ يف الكالم القصري من ݠ عنه قلن   ما حماسن
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 من مجاعة فاستحسن ،املبسوطة والكتب الطويلة اخلطب دون ،واآلداب

 ،معجبني ببدائعه ،ذكره ماملقد   الفصل عليه اشتمل ما واإلخوان األصدقاء

 حيتوي كتاب بتأليف أبدأ أن ذلك عند وسألون ،نواصعه من بنيومتعج  

 باتومتشع   فنونه، مجيع يف ݠ املؤمنني أمري موالنا كالم عىل خمتار

 عجائب نيتضم   ذلك أن علاما  ،وآداب ومواعظ وكتب بطَ من خ   غصونه،

 الدينية الكلم وثواقب ،العربية وجواهر ،الفصاحة وغرائب ،البالغة

كتاب يف األطراف وال جمموع ،كالم يف جمتمعاا  يوجد ال ما ،والدنيوية
(1)

. 

ال ينحرص يف اخلطب املوجودة فقط يف  ݠاملؤمنني فكالم أمري 

د خمتاراتفيه ال يعدو كونه بل ما يوجد  ،(البالغة ّنج) حظ فيها ول ،جمر 

 آخر.ومل يلحظ أي جانب  ،فقط اجلانب األديب للكلامت والكتب

 :(هنج البالغة)يف  ݝ قضية الزهراء 

 ،ݠيف ّنجه ألمري املؤمنني  كالماا  ݤنقل الرشيف الريض 

 عند دفنها: السالم ݠوهي قوله  ،ݝيتعر   فيه لقضية ظلم الزهراء 

 اللحاق والّسيعة ،جوارك يف النازلة ابنتك وعن يعن   ،اهلل رسول يا عليَك 

 يف يل أن   إال   ،عنها جتل دي ورق   صربي، تكصفي   عن اهلل رسول يا قل   ،بك

دتك فلقد ،تعز   موضع ،مصيبتك وفادح فرقتك، بعظيم التأيس    يف وس 

ا ،نفسك نحري وصدري بني وفاضت قربك، ملحودة  إليه اوإن   هلل إن 

ا ،الرهينة خذتالوديعة، وأ   جعتاست   فلقد ،راجعون  فّسمد، حزن أم 

 ئكوستنب   ،مقيم هبا أنت التي دارك يل اهلل أن خيتار إىل ،دفمسه   لييل وأما

 هذا ،احلال واستخربها ،السؤال فأحفها ،هضمها تك عىلأم   بتضافر ابنتك
                                                           

 .1/11ّنج البالغة  (1)
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الذكر منك خيل ومل ،العهد يطل ومل
(1)

. 

ا أشارت إىل الفاجعة  ،فهذه الرواية وإن أمجلت احلال إال  أّن 

 بتضافر ابنتك ئكوستنب  » :ݠاللبيب قوله  ئالقارويكفي  ،العظمى

 .ݠليعلم مقصود اإلمام  ؛«هضمها تك عىلأم  

 :ݤالرضي  الشريف  ة تقّي

 ،ݤمن مالحظة العرص الذي عايشه الرشيف الريض بد   ال

أن   فمن يقرأ األوضاع التي واكبها يعلم يقيناا  ،والظروف التي أحاطت به

ن من الترصيحالرجل كان ال  ة عوامل: ؛بكل  يشء يعتقده يتمك   لعد 

وهو )نقابة الطالبيني(  ،رفيع يف بغدادكونه صاحب منصب : أوَل  

وهذا الوضع يقت ي  ،والبوهيية يف ذلك الوقتباتفاق بني الدولة العباسية 

أن  هذه  خصوصاا  ،املحافظة عىل هذا التوازن واملقبولية عند الطرفني منه

 ب.النقابة كانت جتمع كل املذاه

حيث كان  ،الديني يف بغداد يف ذلك الزمنصعوبة الوضع :  اثانيا

وقد نقلنا  ،وكانت حتصل الفتنة تلو الفتنة ،ر الطائفي يسود املنطقةالتوت  

ضنا لعرص الشيخ املفيد  ة شواهد عند تعر   .ݞ أستاذ الريض ݤعد 

ا بكل  الطوائف جي دة جد   ݤقة الرشيف الريض : كانت عال اثالثا

وهلذا  ،وقد تتلمذ عند كثري من علامء وأدباء أهل السنة واجلامعة ،سالميةاإل

نجد أن  كل  من ترجم له أثنى عليه
(2)

. 

                                                           
 .2/182ّنج البالغة  (1)

ة يف كتاب )ّنج البالغة فوق  ݞذكرت من مدح الرشيف الريض ( 2) من علامء العام 
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التقية  ݤهذه العوامل الثالثة اقتضت أن يستخدم الرشيف الريض 

وأن جيتنب الترصيح بكل  ما من شأنه زعزعة الوضع  ،يف أقواله وأفعاله

يف اخلطبة  «ابن أيب قحافة»سم سقاطه يف ّنج الإويدل  عىل هذا  ،العام

در القديمة ورد رغم أن  كل  املصا ،«فالن» :واستعاضته بقوله ،الشقشقية

 سم.فيها الترصيح باال

 ݤاستخدام الرشيف الريض  حولبحوث ودراسات تبت بل ك  

الغزلية التقية حتى يف أشعاره
(1) 

، وهذا كاف يف عدم ذكر يشء مما وقع عىل 

 .يف ّنج البالغة ݝالزهراء 

 مبا جرى: ݠأمري املؤمننيتصريح 

ة روايات يف  ح  خرىالروائية األصادر املتوجد عد  عند الشيعة رص 

 :ݝفيها بام جرى عىل زوجته فاطمة الزهراء 

قال: انتهيت إىل  ،يف كتابه ݤما رواه سليم بن قيس اهلاليل  :منها

وأيب  ،ليس فيها إال  هاشمي غري سلامن ،ݕحلقة يف مسجد رسول اهلل 

وقيس بن سعد بن  ،وعمر بن أيب سلمة ،وحممد بن أيب بكر ،واملقداد ،ذر

كام  ه من أن يغرم قنفذاا عَ نَ : ما ترى عمر مَ ݠفقال العباس لعيل   ،عبادة

ثم اغرورقت عيناه  ،إىل من حوله ݠأغرم مجيع عامله؟ فنظر عيل 

بالسوط، فامتت ويف  ݝرضهبا فاطمة  شكر له رضبة  بالدموع، ثم قال: 

                                                           
 الشبهات والتشكيكات فراجع.

ت للعلوم رش يف جمل ة دراسابحث ن   )التقية يف شعر الرشيف الريض...(: راجع (1)

 اإلنسانية واالجتامعية، إليامن حممد أمني الكيالن.
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عضدها أثره كأنه الدملج
(1)

. 

 أيب بن عيلعن بسنده  ،يف كتاب األمايل ݤالشيخ الصدوق  وروى

 إذ ،ݕ رسول اهلل عند واحلسني واحلسن وفاطمة أنا بني: قال ،ݠ طالب

 صنعمما ي   أبكي: فقال اهلل؟ رسول يا يبكيك ما: فقلت فبكى، إلينا التفت

 عىل رضبتك من أبكي: قال اهلل؟ رسول يا ذاك وما: فقلت .بعدي بكم

 سقى،ي   الذي م  والُس  الفخذ، يف احلسن وطعنة ،هاخّد  فاطمة ولطمالقرن، 

 خلقنا ما اهلل، رسول يا: فقلت .مجيعاا  البيت أهل فبكى: قال .احلسني وقتل

 كحيب   ال أنه إيل عهد قد وجل   عز   اهلل فإن   يا عيل، ابرش: قال! للبالء إال نارب  

منافق إال يبغضك وال مؤمن، إال
(2)

. 

الدعاء الذي كان يقنت به أمري  يفيف مصباحه  ݞالكفعمي  وروى

ويفء  ،وإرث غصبوه ،وكفر نصبوه وفيه: ،يف صالته ݠاملؤمنني 

سوه ،وهومخس استحل   ،وسحت أكلوه ،اقتطعوه وجور  ،وباطل أس 

وه ،بسطوه  ،ووعد أخلفوه ،نرشوه موظل ،وغدر أضمروه ،ونفاق أرس 

موه ،وعهد نقضوه ،وأمان خانوه  ،وبطن فتقوه ،وحرام أحل وه ،وحالل حر 

قوه ،وضلع دّقوه ،وجنني أسقطوه وصك  مز 
(3)

.  

 - ݠابن العرندس يف )كشف اللئايل( عن أمري املؤمنني  وما رواه

فاستعدوا  ،والرب نعم احلاكم ،واملوعد قريب قال: -يف حديث طويل 

 ،رضب الزهراء ّنراا أو ت   ،لنا أهل البيت احتساباا ولظلمكم  ،للمسألة جواباا 

                                                           
 .224كتاب سليم:  (1)

 .197األمايل:  (2)
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 ،وال مسعد وال منجد ،فال نصري وال جمري ،وجرباا  نا قهراا ا حق  ويؤخذ من  

فال يرى الكفرة الفجرة قد ازدمحوا  ،فليت ابن أيب طالب مات قبل يومه

ة  ،ذلك أمر إىل اهلل مرجعه ،سحقاا  وسحقاا  ،اا تب  فتب   ،عىل ظلم الطاهرة الرب 

ّد متن فاطمة عىل ابن أيب طالب أن يسو فقد عزّ  ،ىل رسول اهلل ݕ مدفعهإو

امه ،وقد عرف مقامه  ا،رضبا وال يرص  ،فال يثور إىل عقيلته ،وشوهدت أي 

والرضا بام ريض اهلل به أفضل ،فالصرب أيمن وأمجل ،دونه حليلته
(1)

. 

 ؟فقط هنج البالغةاالقتصار على دليل من ملاذا 
من أسموا أنفسهم اتبعوا طريقة  اإلشكالإن  أصحاب هذا 

ونفي ما ال  ،لزام املسلمني بام يوجد يف القرآن فقطإوهي حماولة  ،القرآنينيب

لزام الشيعة إحياولون هؤالء النفاة  ، فإن  وكذلك احلال هنا ،يوجد فيه

دون األدلة األخرى املوجودة يف  ،)ّنج البالغة( فقط باإلتيان بدليل من

 .غريه

ألن  العمدة عندنا هي الروايات  ؛لزامهذا اإل نقبلونحن ال 

املذكورة يف املصادر املعتربة  تة هلذه احلادثةوالنصوص التارخيية املثب  

وال ندري هل يلتزم أصحاب هذا  ،األخرى وإن مل توجد يف ّنج البالغة

ذكر يف كتاب اهلل سقاط كل  عقيدة أو حكم فقهي أو قضية مل ت  إب اإلشكال

 ؟أم ال، وجل   عز  

 ، وعليهال نسل م به اإلشكالهذا ني عليه ب  األساس الذي ف ،وعليه

 .شكال أساساا إفال نسل م بأن  املطروح هو 
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 ة؟تها يف اخلطبة الفدكّيقضّيݝملاذا مل تذكر الزهراء  -12
ق الزهراء ت: ملاذا مل هو التي ذكرها بعضهم تاإلشكاالمن   ݝتطر 

يف  ،سقاط جنينهاإو ،وكّس ضلعها ،ملا جرى عليها من هجوم عىل دارها

 ة؟رفت باخلطبة الفدكي  خطبتها الشهرية التي ع  

ا لفضح املهامجني هلا أمام كل  املسلمني يف فالفرصة كانت مناسبة جد  

وتستنرص الصحابة  ،تؤل ب الرأي العام عليهم كي ،ݕمسجد رسول اهلل 

 .احلقيقةبت عنهم ي  الذين غ  

 :يّتضح ببيان عّدة نقاط واجلواب

 سالم:كانت للدفاع عن اإلاخلطبة 
ها الزمن وسط رها التاريخ كانت ل دالتي خ ݝإن  خطبة الزهراء 

 به قامالذي  االنحرافوحماربة  ،الصافيةسالم إىل عينه إلرجاع اإل

 ݤومن هنا نجد أن  الشيخ الصدوق  ،مخلدمة مصاحلهأصحاب السقيفة 

جعل خطبتها حتت باب أسامه )علل الرشائع وأصول االسالم(
 (1)

. 

ضت فعالا  ݝومن يقرأ اخلطبة جيد أن  الزهراء  سالم ألركان اإل تعر 

يت اخلطبة باسمها م  وحتى عند ذكرها لقضية فدك التي س   ،والترشيعات

مم ا خيرجها عن كوّنا  ،برشع اهلل وتالعباا  ،لكتاب اهلل عرضتها بكوّنا حتريفاا 

 وبني خمالفيها: ݝقضية شخصية بني الزهراء 

 أفحكم لنا، إرث ال أن: تزعمون اآلن : وأنتميف خطبتها ݝ قالت

 تعلمون؟ أفال! يوقنون؟ لقوم حكاما  اهلل من أحسن تبغون؟ ومن اجلاهلية

                                                           
 .1/248علل الرشائع  (1)
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ا .ابنته أن  : الضاحية لكم كالشمس جتىل   قد بىل  عىل أغلب املسلمون أهي 

 جئت لقد أيب؟ رثأ أباك وال ترث اهلل كتاب أيف قحافة أيب بنا يا إرثي؟

: يقول إذ وراء ظهوركم؟ ونبذمتوه اهلل كتاب تركتم عمد أفعىل! افري   شيئاا 

 ژ: قال إذ زكريا بن خرب حييى من اقتص   فيام وقال ،ژڦ ڦ ڦ ژ

 ۉ ۅژ: وقال ،ژڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڳڳ گ  گ گژ: وقال ،ژى ې ې  ې ې ۉ

 ى    ې ې ې ې ۉ ژ: وقال  ،ژڱ ڱ ڳ  ڳ

 وال أيب، من إرث وال يل حظوة ال أن وزعمتم ،ژەئ ەئ ائ ىائ

كم بيننا، رحم  أهل إن   :هل تقولون أم منها؟ أيب أخرج بآية اهلل أفخص 

 أعلم أم أنتم واحدة؟ ملة أهل من وأيب أنا لست أو يتوارثان؟ ال ملتني

عمي؟ وابن أيب من وعمومه القرآن بخصوص
(1)

. 

سالم عن اإل دفاعاا  ݕوقفت يف مسجد رسول اهلل  ݝفالزهراء 

وليس عن قضاياها الشخصية  ،ݕالذي جاء به أبوها النبي املصطفى 

ة إال  أن  الدفاع عن الدين بام هو دين أهم  إالتي و  .ن كانت مهم 

 :ݝ ضعاف موقف الزهراءإ

ضت الزهراء  عتداء عليها يف خطبتها فإن  ذلك لقضية اال ݝلو تعر 

ر البيت العلوي  ضعف موقفها كثرياا كان سي   أمام الطرف اآلخر الذي صو 

والقيام  ،عىل أن ه جمموعة من املعارضني الذين حياولون شق  عصا املسلمني

 بفتنة يف املجتمع املدن بعد أن استقرت األمور.

                                                           
 .110دالئل اإلمامة:  (1)
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م  جوا أن  املعارضني قد اعتصموا يف وقد تقد  م رو  يف الروايات أّن 

 ،نقالب عىل حزب السقيفةلال السالح استعداداا  ومعهمالبيت العلوي 

ره القوم بأنه ألجل  ݝورضب السيدة الزهراء  واقتحام بيتها ربام يرب 

إجبار املعارضني عىل الدخول فيام دخلت فيه األمة، وإن اقتىض ذلك 

 .التي أرادت محاية أولئك املخالفني الختيار األمة ݝرضب الزهراء 

خطبتها يف القضايا  تكل مت يف ݝالزهراء  وبتعبري آخر نقول: إن  

التي ال يسع القوم تربيرها واالعتذار منها، مثل غصب اخلالفة، 

واالستيالء عىل فدك، دون األمور األخرى التي أوجدوا هلا بعض 

رات.  املرب 

تقرير هذا اجلواب بصورة يف  ݥحممد عيل القايض د وقد أجاد السي  

سالم اهلل عليها إىل يقة الطاهرة إشارة الصد  قال: لعل  عدم حيث  ،أخرى

إىل  ݠوكذا عدم إشارة أمري املؤمنني  ،أعامل القوم من الرضب واللطم

ام هو من جهة إن   ،ݝتلك األعامل الصادرة منهم يف حق  الزهراء البتول 

فإن  األكابر  ،عتناء ملا صدر منهم من تلك األعامل الرذيلةعدم اال

ون ؤيعبن هو يف مقام العصمة والوالية ال عم   واألعاظم من الرجال فضالا 

هم من الوهن وعدم رعاية اال حتام بام يصدر من األراذل واألخسة يف حق 

فإن  تلك األشخاص يف أنظارهم املقدسة كاألنعام  ،بمثل الرضب واللطم

أن يقابله بمثل  جليالا  إذا ركل شخصاا  حيواناا  فهل ترى أن   ،بل هم أضل  

يأيت هذا الشخص إىل حشد من الناس وأندية قوم  عمله وسوء صنيعه؟ أو

من عمل هذا احليوان؟ بل إذا خاطبهم اجلاهلون باألقوال الشائنة  شاكياا 

 :وقالوا وا كراماا واألفعال الشنيعة كالرضب واللطم والشتم وأمثاهلا مر  
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 ݝيقة الطاهرة وكذا الصد   ݠوكان عدم إشارة أمري املؤمنني  ،«سالماا »

ا شكواها من غصب اخلالفة وغصب فدك  ،ةإىل أعامل القوم هلذه العل   وأم 

فإن  هلذين األمرين من األمهية واالعتناء ما ليست لغريمها
(1)

. 

 ݝالزهراء:تكذيب  

لو ذكرت  ݝاألخري الذي يمكن أن جياب به هو أن  الزهراء األمر 

كام حصل يف دعواها أن  النبي  ،ما جرى عليها لكانت عرضة للتكذيب

 قد مل كها أر  فدك! ݕ

بت يف قضية )فدك( رغم اشتهارها وذياع صيتهاك  قد كانت فإن   ،ذ 

ع القوم عن تكذيبها يف ما جرى عليها؟!  فهل سيتور 

م كانوا من مرتزقة  ݝأن  الذين حارصوا بيت الزهراء  علاما  كام تقد 

 ني الذين الاملهامجمن سوى ثل ة  ومل يكونوا من أهل املدينة ،قبيلة أسلم

 عن الكذب وتزييف احلقائق للوصول إىل مبتغاهم. نعويتور  

من عىل  ݝفإذا كان القوم قد جترؤوا عىل قذف فاطمة الزهراء 

 ؟عون عن تكذيبهافهل سيتور   ،منابرهم

 هأن   ݠ اهلل عبد أيب عن يف املقنعة: وروي ݤالشيخ املفيد  قالفقد 

 عز   باهلل الرشك :اأوهل   ،تحل  است   وبنا نزلت، فينا ،سبعة الكبائر أكرب: قال

 الوالدين، عقوق :والثالثة اهلل، محر   التي النفس قتل :والثانية ،وجل  

 الفرار :والسادسة اليتيم، مال أكل :واخلامسة املحصنات، قذف :والرابعة

 فقد تعاىل باهلل الرشك افأم   ،البيت أهل ناحق   إنكار :والسابعة الزحف، من

                                                           
 )يف اهلامش(. 163جنة املأوى:  (1)
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 اهلل رسول ذلك وبني   أنزل، ما فينا وأنزل قال، ما فينا وجل عز   اهلل قال

 اهلل محر   التي النفس قتل اوأم   ،عليهام واورد   ورسوله، اهلل بوافكذ   ،ݕ

 واعق   فقد الوالدين عقوق اوأم   ،بيته أهل يف ظلاما  ݠ احلسني تلق   فقد

 فقد املحصنات قذف اوأمّ  ،تهامي  ذر   يف ݠ املؤمنني وأمري ݕ اهلل رسول

 جعل تعاىل اهلل فإن اليتيم مال أكل اوأم   ،منابرهم عىل ݝ الزهراء ذفتق  

 وادَ فعَ  اخلمس، تهلذري   وأحل   لإلمام، بعده من وهي األنفال، ݕ هلنبي  

 واهلل فقد الزحف من الفرار اوأم   ،منه حقوقهم ومنعوهم فأخذوه، عليه

 ما فواهلل البيت أهل ناحق   إنكار اوأم   ،عنه وافر   ثم طائعني، اعلي   بايعوا

أحد هذا يف يتعاجم
(1)

. 

من ردود أفعاهلم بعد اخلطبة العظيمة التي  بعضاا  الرواةوقد نقل لنا 

وا عىل ساحتها: ،وكيف انتقصوا من مقامها ،ݝخطبتها الزهراء   وتعد 

 زكريا، بن حممد ثنيابن أيب احلديد يف رشحه للنهج: وحد   قالفقد 

 أبو سمع فلام  : قال ،سناد األولباإل عامرة بن حممد بن جعفر ثناحد  : قال

ا: وقال املنرب فصعد ،مقالتها عليه شق   خطبتها بكر  هذه الناس، ما أهي 

الرعة
(2)

 أال ؟ݕ اهلل رسول عهد يف األمان هذه كانت أين! قالة كل إىل 

هب  نَ ذَ  ه  شهيد   ثعالة هو إن ام م،فليتكل   شهد ومن فليقل، سمع من
(3)

 ب  رَ م   ،

                                                           
 .290املقنعة  (1)

 واإلصغاء. االستامع الرعة: (2)

 ما عىل شاهد له ال :«ذنبه شهيده»ومعنى:  للذئب، ذؤالة ومثله الثعلب، اسم: ثعالة (3)

عى األسد افتقد الشاة، وكان الثعلب قد  وهذا مَثل، ذكروا أن قصته هي أن   َذَنبه، إال يد 

الذئب هو  إن  : لألسد فقال األسد بالذئب، أكلها، فأراد أن يربئ نفسه، وأن يغري

 وعليه ذَنبه فرفع بذلك؟ لك فمن يشهد: األسد قال حارضاا، وكنت الشاة، أكل الذي
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فتنة لكل
(1)

جذعة كروها: يقول هو الذي ،
(2)

 يستعينون هرمت، ما بعد 

كأّم طحال بالنساء، ويستنرصون ،بالضعفة
(3)

 أال ،يّ غِ البَ  إليها أهلها أحب   

 ثم .ركتت   ساكت ما إن   ،تح  لب   قلت ولو ،لقلت أقول أن أشاء لو إن  

 سفهائكم، مقالة األنصار معرش يا بلغني قد: فقال األنصار إىل التفت

 أال ،ونرصتم فآويتم جاءكم فقد ،أنتم ݕ اهلل رسول عهد من لزم وأحق  

 نزل، ثم .منا ذلك يستحق مل من عىل لساناا  وال يداا  لست باسطاا  إن  

منزهلا إىل ݝ فاطمة فانرصفت
(4)

. 

 بظالمتها: ݝتصريح الزهراء 

حت الزهراء  وذكرت تفاصيل  ،يف أكثر من مورد بظالمتها ݝرص 

 ما جرى عليها:

 ݝوصية الزهراء  (رشاد القلوب)إيف  ݞالديلمي فقد ذكر 

ة عيل   ل  َص ت   ال :ومما ورد فيها قوهلا ،ݠاألخرية ألمري املؤمنني   نقضت أم 

 وظلمون ،ݠعيل  املؤمنني أمري يفݕ  اهلل رسول أيب وعهد اهلل عهد

                                                           
شاهد بأنه ال  ݠوقتل الذئب، ويف هذا الكالم تعريض بعيل  األسد شهادته، فقبل دم،

عي إال زوجته التي ال تصلح للشهادة  .له عىل ما يد 

َرب   (1) ه، واملعنى أنه يالزم  من قوهلم: أرب ، مالزم: م  باملكان. أو من رب ى اليشء: أي نام 

جها.  كل فتنة، أو يؤج 

 األوىل. حالتها إىل الفتنة أي أعيدوا: جذعة كروها (2)

طحال. ويف هذا  أم من أزنى: فيقال املثل هبا ي رضب اجلاهلية، يف بغي امرأة: طحال أم (3)

، واملعنى أنه شديد السوء، وأحب  أهل بيته ݟالكالم تعريض شديد بعيل وفاطمة 

 إليه اليسء.

 .16/215رشح ّنج البالغة  (4)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 482

ي،  فدك، أيب بملك يل كتبها التي صحيفتي وخرقوا إرثي، وأخذوا حق 

بوا  وأم ݠ املؤمنني وأمري وميكائيل جربئيل اهللو وهم شهودي وكذ 

 احلسن ومعي ،حيملني ݠ املؤمنني وأمري ،بيوهتم يف عليهم وطفت أيمن،

وال  ،تظلمونا أال :وبرسوله باهلل رهمأذك   ،منازهلم إىل وّناراا  ليالا  واحلسني

 نرصتنا عن ويقعدون ،ليالا  فيجيبونا .لنا اهلل جعله الذي ناحق   تغصبونا

 الوليد بن وخالد اخلطاب بن عمر ومعه قنفذاا  دارنا إىل ثم ينفذون ،ّناراا 

 خيرج فال اخلارسة، لبيعتهم ساعدة بني سقيفة إىل عمي علي ا ابن خرجوالي  

 ،القرآن وبتأليف ،وبأزواجه ،ݕ اهلل رسول أوصاه به بام متشاغالا  إليهم

اه ألف ثامنني وقضاء  فجمعوا ،وديناا  عدات عنه بقضائها درهم وص 

 بعضادة فوقفت   وحيرقونا، بالنار ليحرقوه وأتوا ،بابنا اجلزل عىل احلطب

وا أن وبأيب باهلل وناشدهتم ،الباب  السوط عمر فأخذ عنا وينرصونا، يكف 

 عىل السوط لتوىاعضدي ف به فرضب ،- بكر أيب موىل - قنفذ يد من

ه ،برجله وركل الباب كالدملج، صار حتى عضدي  ،حامل وأنا عيل   فرد 

 حتى انتثر بيده فرضبني وتسفع وجهي، تسعر لوجهي والنار فسقطت

 فهذه جرم، بغري قتيالا  حمسناا  فأسقطت ،املخا  وجاءن أذن، من قرطي

ة تصيل !؟منهم أتوترب   منهم، ورسوله اهلل أترب   وقد عيل   أم 
 (1)

.  

إىل هذا املعنى يف خطبتها لنساء األنصار  ݝالزهراء وقد أشارت 

 هأم   عن احلسن، بن اهلل عبد بسنده: عن ݤكام رواها الشيخ الصدوق 

ت: تقال ،ݝ احلسني بنت فاطمة  اهلل رسول بنت فاطمة عل ة مل ا اشتد 

 يا: هلا فقلن ،واألنصار املهاجرين نساء عندها عمتاج ،عليها اهلل صلوات

                                                           
 .30/349بحار األنوار  (1)
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 عائفة واهلل أصبحت: فقالت عل تك؟ من أصبحت كيف اهلل رسول بنت

 أن بعد وشنأهتم عجمتهم، أن قبل لفظتهم لرجالكم، قالية ،لدنياكم

 متقد   ما وبئس الرأي، وخطل القناة، احلد وخور لفلول فقبحاا  سربهتم،

 لقد جرم ال خالدون، هم ويف العذاب عليهم اهلل سخط أن أنفسهم هلم

 للقوم وسحقاا  وعقراا  فجدعاا  ،عارها عليهم وشننت ،ربقتها قلدهتم

 ،النبوة وقواعد ،الرسالة روايس عن زحزحوها أن ى وحيهم الظاملني،

 اخلّسان هو ذلك أال والدين، الدنيا بأمر والطبني ،األمني ومهبط الوحي

ة سيفه، نكري منه واهلل نقموا حسن، من أيب نقموا وما املبني،  وطأته، وشد 

ره وقعته، ونكال  نبذه زمام عن تكافوا لو واهلل ،وجل   اهلل عز   ذات يف وتنم 

 وال ،خشاشه كلمال ي   سجحاا  سرياا  هبم ولسار العتلقه، ݕ اهلل رسول

وألصدرهم  ضفتاه، تطفح فضفاضاا  نمرياا  منهالا  وردهموأل راكبه، يتعتع

 سورة وردعه املاء بغمر إال ،بطائل منه متحل غري ،الري هلم ختري   قد ،بطاناا 

 بام اهلل وسيأخذهم ،واألر  السامء بركات عليهم تحتولف   ،الساغب

 وإن ،العجب الدهر أراك عشت وما ،فاسمع مهل   أال يكسبون، كانوا

 كوا؟متس   عروة استندوا؟ وبأية سناد أي إىل احلادث، أعجبك وقد تعجب

 ملعاطس قوم فرغاما  بالكاهل، والعجز بالقوادم، واهلل الذنابى استبدلوا

 يشعرون، ال ولكن املفسدون هم إّنم أال ،صنعاا  حيسنون أّنم حيسبون

 ،ݩ  ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄݨ

 دماا  القعب طالع اختلبوا ثم ننتجوا، ريثام ةرَ ظ  فنَ  لقحت لقد لعمر إهلك أما

س ما غب   التالون ويعرف ،املبطلون خيّس ، هنالكممقراا  وزعافاا  عبيطاا   أس 

لون،  وأبرشوا ،جأشاا  للفتنة واطمأنوا ،أنفسكم نفساا  عن طيبوا ثم األو 



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 484

 ،زهيداا  فيئكم يدع من الظاملني، واستبداد ،شامل وهرج ،صارم بسيف

 ،عليكم يت  م  ع   وقد ،بكم وأنى ،لكم حّسيت فيا ،حصيداا  وزرعكم

كارهون هلا وأنتم أنلزمكموها
(1)

 . 

مناقب )من هذه اخلطبة يف كتابه  احلاكم النيسابوري قساما وقد نقل 

عنوّنا  ،أليب بكر حممد بن داود (املناقب)عن كتاب  (ݝفاطمة الزهراء 

عند وفاهتا ݕذكر وصية فاطمة بنت رسول اهلل  :بقوله
(2)

. 

 ونكون قد أجبنا عىل أهم   ،أيضاا  اإلشكالوهبذا يندفع هذا 

ت التي تثار من هنا ومن هناك حول قضية اهلجوم عىل بيت اإلشكاال

 واالعتداء عليها. ݝالزهراء 

                                                           
 .354معان األخبار:  (1)

ق الكتاب كيف حكم عىل هذه اخلطبة بالوضع؛ . 74فضائل فاطمة:  (2) والعجيب من حمق 

ا 76، قال يف صفحة ݕبدليل أن  اخلطبة انتهت باحلمدلة والصالة عىل النبي  : أهي 

المات الكذب يف هذه الرواية إال  خامتها باحلمدلة والصالة القارئ، إن ه لو مل يكن من ع

 !!ݣيان بطالن نسبتها إىل فاطمة عىل النبي عليه الصالة والسالم لكفى ذلك يف ب



 ݝفاطمة بيت  هجموا علىالذين أمساء 
 

مصيبة الزهراء  التي ورد فيها ذكرأهم الروايات بعد أن استعرضنا 

ها ،ݝ  نذكر اآلن أهم   ،وتفاصيل ما جرى عليها من ظلم وهضم حلق 

م، بحسب ما أسامء  الذين حارصوا البيت العلوي، واعتدوا عليه بام تقد 

 :ورد يف النصوص التارخيية

 كم عدد الذين هامجوا بيت الزهراء؟
د  ملن  والنصوص التارخيية العدد الدقيق الروايات الرشيفةمل حتد 

م ّن  بعض النصوص أشارت إىل ألكن  ،واعتدوا عليه ݠهاجم بيت عيل 

 .رجاالا كثريينكانوا 

ات لكي يستطيعوا  وذكرت الروايات أن  القوم طلبوا املدد ثالث مر 

يف كتابه عن سلامن الفاريس  سليم روىفقد  ،فيهاقتحام البيت والدخول 

 فاستأذن وانطلق، أعواناا، معه وأرسل إليه، فأرسله :رواية طويلة جاء فيها

 - وعمر بكر أيب إىل قنفذ أصحاب فرجع ،هلم يأذن أن فأبى ،ݠ عيل عىل

: عمر فقال لنا. يؤذن مل: فقالوا -حوهلام سوالنا املسجد يف جالسان ومها

 فاستأذنوا، إذن. فانطلقوا بغري عليه فادخلوا وإال   لكم أذن فإن اذهبوا،

ج»ݝ:  فاطمة فقالت  .«إذن بيتي بغري عيل   تدخلوا أن عليكم أحر 

جنا  وكذا، كذا قالت فاطمة إن  : فقالوا ،امللعون قنفذ وثبت فرجعوا فتحر 

 أناساا  أمر وللنساء؟ ثم لنا ما: وقال عمر، فغضب ،إذن بغري بيتها ندخل أن

 فجعلوه عمر، معهم ومحل احلطب، فحملوا احلطب، حيملوا أن حوله
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 علي ا أسمع حتى عمر نادى ثم ،ݜ وابنامها وفاطمة منزل عيل حول

 وإال   اهلل، رسول خليفة ولتبايعن   عيل، لتخرجن  يا واهلل»ݟ:  وفاطمة

 ولك؟ لنا ما عمر، ياݝ:  فاطمة فقالت ،«النار بيتك عليك أرضمت  

 تت قي أما عمر، يا: »بيتكم. فقالت عليكم أحرقنا وإال   الباب، افتحي: فقال

 يف فأرضمها بالنار، عمر ينرصف؛ ودعا أن فأبى ،«بيتي؟ عيل   تدخل اهلل

 يا أبتاه يا» :، وصاحتݝ فاطمة فاستقبلته فدخل، دفعه ثم الباب،

 :فرصخت جنبها، به فوجأ غمده، يف وهو السيف عمر فرفع ،«اهلل رسول

 لبئس اهلل، رسول يا: »فنادت ذراعها، به فرضب السوط، فرفع ،«أبتاه يا»

نته،  ثم بتالبيبه، فأخذ ،ݠ عيل ، فوثب«بكر وعمر أبو خلفك ما

 وماݕ  اهلل قول رسول فذكر بقتله، وهم   ورقبته، أنفه ووجأ فرصعه،

م والذي: »فقال به، أوصاه  لوال كتاب -صهاك  بن يا - بالنبوة حممداا  كر 

، «بيتي تدخل ال إنك لعلمت ݕ اهلل رسول إيل   عهده وعهد سبق، اهلل من

 إىل ݠ عيل وثار الدار، دخلوا حتى الناس فأقبل يستغيث، عمر فأرسل

ف وهو بكر أيب إىل قنفذ فرجع ،سيفه  بسيفه، إليه ݠ عيل خيرج أن يتخو 

 وإال   خرج فإن إرجع،: »لقنفذ بكر أبو فقال ،وشدته من بأسه عرف قد ملا

 قنفذ فانطلق ،«النار عليهم بيتهم فأرضم امتنع فإن بيته، عليه فاقتحم

 فسبقوه إىل سيفه، ݠ عيل وثار إذن، بغري هو وأصحابه فاقتحم امللعون،

وضبطوه،  فكاثروه سيوفهم، بعضهم فتناول كثريون، وهم وكاثروه إليه

 البيت، باب عند ݝ فاطمة وبينه بينهم حبالا، وحالت عنقه يف فألقوا

 كمثل عضدها يف وإن ماتت حني بالسوط، فامتت امللعون قنفذ فرضهبا
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به بعث من ولعن اهلل لعنه رضبته، من الدملج
(1)

. 

يثبت فيه  رشحه لنهج البالغة،يف  مسنداا  ونقل ابن أيب احلديد خرباا 

 يا: بكر أبو قال :قال الشعبي، قال: عن ،ݝكثرة املهامجني لبيت فاطمة 

ا علي   ييعن - إليهام انطلقا: فقال هذا، هو: قال الوليد؟ بن خالد أين عمر،

 من الباب عىل خالد ووقف ،عمر فدخل فانطلقا، .هبام فأتيان ،- والزبري

: قال .اعلي   ألبايع أعددته: قال السيف؟ هذا ما: عمر للزبري فقال خارج،

 اهلاشميني، ومجهور األسود بن منهم املقداد كثري، ناس البيت يف وكان

 بيد أخذ ثم البيت فكّسه، يف صخرة به فرضب ،السيف عمر فاختط

 فأمسكه .هذا دونك خالد، يا: وقال فأخرجه، دفعه ثم ،فأقامه الزبري،

 بكر أبو أرسلهم الناس، من كثري مجع خالد مع البيت خارج وكان - خالد

هلام ردءا  
(2)

. 

 تغلب، ورد فيها بن أبان رواية طويلة عنصاحب االحتجاج  وذكر

 الرابع اليوم يف كان فلامقال:  ،أربعة آالف مقاتلأن ه اجتمع للخليفة األول 

 طمع فقد جلوسكم ما: هلم فقال ،رجل ألف ومعه الوليد بن خالد جاءهم

 رجل، ألف حذيفة ومعه أيب موىل سامل وجاءهم هاشم؟ بنو واهلل فيها

 رجل رجل إليهم جيتمع زال فام رجل، ألف ومعه جبل بن معاذ وجاءهم

 عمر يقدمهم بأسيافهم شاهرين فخرجوا ،رجل آَلف أربعة اجتمع حتى

 يا واهلل: عمر فقال ،ݕ اهلل رسول بمسجد وقفوا حتى ،بن اخلطاب

 لنأخذن   باألمس متكل   بالذي ميتكل   رجل منكم لئن ذهب عيل أصحاب

                                                           
 .151كتاب سليم:  (1)

 .6/49رشح ّنج البالغة  (2)
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عيناه فيه الذي
(1)

. 

 ݝاهر أن  هذه اجلامعة هي التي حارصت بيت الزهراء فالظ  

م ا ،واقتحمته  -بحسب تعبريهم -بني هاشم  هبذا العدد ألن  جتمعوا إذ أّن 

هم عن! طمعوا يف امللك  .ذلك فأرادوا صد 

 ؟ݝ من هاجم بيت فاطمة
وقد ذكرنا  ،ݝاملهامجني لبيت الزهراء كل الروايات أسامء مل تذكر 

األعراب الذي استوطنوا ضواحي مدينة رسول اهلل أن  غالبهم من  سابقاا 

الروايات ذكرت أسامء كبار املهامجني بعض إال  أن   ،من قبيلة بني أسلم ݕ

 وهم: ،هلذا البيت الطاهر

 : أبو بكر .1
اهلجوم عىل بيت فاطمة بأمره وألجله كام دل ت عىل ذلك قد كان ف

 نصوص السن ة والشيعة:

عن سلامن الفاريس التي ذكرنا  يف كتابه ݤسليم  منها: ما رواه

 بكر أيب إىل قنفذ : فرجعݤبعضاا منها فيام سبق، ومما ورد فيها قول سلامن 

 ،تهوشد   من بأسه عرف قد ملا ؛بسيفه إليه ݠ عيل خيرج أن فيتخو   وهو

 امتنع فإن بيته، عليه فاقتحم وإال   خرج فإن رجع،ا: لقنفذ بكر أبو فقال

 بغري وأصحابه هو فاقتحم ،امللعون قنفذ فانطلق .النار بيتهم عليهم رضمأف

 فتناول كثريون، وهم وكاثروه إليه فسبقوه ،سيفه إىل ݠ عيل وثار إذن،

                                                           
 .1/104حتجاج اإل (1)
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وضبطوه فكاثروه ،سيوفهم بعضهم
(1)

. 

نقلت كتب أهل السنة واجلامعة ندمه عىل هذا الفعل الذي أقدم كام 

 الرمحن عبد بن محيد عنبسنده  الكبري الطربان يف معجمه فيام رواه ،عليه

 تويف   مرضه الذي يف بكر أعوده أيب عىل دخلت قال: ،أبيه عن بن عوف

 فقلت: ،فاستوى جالساا  أصبحت؟ كيف وسألته ،عليه فسل مت ،فيه

 يل وجعلتم ،وجع ترى ما عىل إن   أما فقال: .بارئاا  اهلل بحمد أصبحَت 

 يف لكم خريكم واختت ،بعدي من عهداا  لكم جعلت ،وجعي مع شغالا 

قد  ورأيت الدنيا ،له األمر يكون أن رجاء أنفه لذلك ورم فكلكم ،نفيس

 احلرير ونضائد بسور بيوتكم وستنجدون ،جائية وهي تقبل وملا أقبلت

 عىل حسك أحدكم كأن ،األذري الصوف ضجائع وتأملون ،الديباج

 أن من خري له حد   غري يف عنقه رضبفي   أحدكم ميقد   نأل وواهلل ،السعدان

 ثالث يشء إال  عىل عىل آيس ال إن   أما قال: ثم .الدنيا غمرة يف يسيح

 ،أن فعلتهن وددت ،أفعلهن مل وثالث ،أفعلهن مل أن وددت ،فعلتهن

 وددت الثالث الاليت فأما ،عنهن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سألت أن   وددت وثالث

...وتركته فاطمة بيت كشفت أكن مل أن فوددت ،أفعلهن مل أن
(2)

. 

رومن هنا فإن  ابن تيمية  إنه  :وغاية ما يقال: بقولههذا الفعل  بر 

مال اهلل الذي يقسمه وأن يعطيه كبس البيت لينظر هل فيه يشء من 

فإنه جيوز أن يعطيهم من مال  ،ثم رأى أنه لو تركه هلم جلاز ،ملستحقه

وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل  ،الفيء

                                                           
 .151كتاب سليم:  (1)

 .1/63املعجم الكبري  (2)
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العلم والدين
(1)

. 

 :عمر بن اخلطاب  .2
وتوىل  عملية التهديد  ،ݝوهو الذي قاد اهلجوم عىل بيت الزهراء 

كام دل ت عىل ذلك روايات أهل السنة  ،للبيت باحلرق وترويع من فيه

 والشيعة عىل حد  سواء:

 أتى :قال ،كليب بن زياد عنما رواه الطربي يف تارخيه بسنده  :منها

 ،املهاجرين من ورجال والزبري طلحة عيل وفيه منزل اخلطاب بن عمر

 الزبري عليه فخرج .البيعة إىل أو لتخرجن   عليكم ألحرقن   واهلل :فقال

فأخذوه عليه فوثبوا ،يده السيف من فسقط ،فعثر ،بالسيف مصلتاا 
(2)

. 

 إىل أرسل بكر أبا أن  عن ابن عون: بسنده البالذري يف أنسابه  وروى

ته ،فتيلة ومعه عمر، فجاء ،يبايع فلم البيعة، يريد عيل    عىل فاطمة فتلق 

قاا  أتراك اخلطاب، ابن يا: فاطمة فقالت الباب،  نعم،: قال بايب؟ عيل   حمر 

أبوك به جاء فيام أقوى وذلك
(3)

. 

بسنده عن عبد اهلل بن عبد الرمحن  ما رواه ابن قتيبة :ومنها

 فواختل   قوماا  دبكر تفق   أبا وإن  : األنصاري، وهو حديث طويل جاء فيه قوله

 يف وهم فناداهم فجاء ،عمر إليهم وجهه، فبعث اهلل مكر   عيل   عند بيعته عن

 ،بيده عمر والذي نفس: وقال باحلطب فدعا ،خيرجوا أن فأبوا عيل، دار

فاطمة؟  فيها إن   ،حفص أبا يا :له فقيل .فيها من عىل ألحرقن ها أو ن  لتخرج  

                                                           
 .8/291منهاج السنة النبوية  (1)

 .2/443تاريخ األمم وامللوك  (2)

 .1/586أنساب األرشاف  (3)
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 ال أن حلفت  : قال أنه زعم فإنه ،اعلي   إال   فبايعوا فخرجوا .وإن :فقال

 ݝ فاطمة فوقفت   .القرآن أمجع حتى عىل عاتقي ثويب أضع وال أخرج

 رسول تركتم منكم، حمرض أسوأ بقوم حرضوا يل عهد ال: فقالت باهبا، عىل

 لنا واترد   ومل تستأمرونا، مل بينكم، وقطعتم أمركم أيدينا، بني جنازة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

احق  
(1)

. 

 :عثمان بن عفان .3
بني أمية لبني هاشم معروف مشهور عداء من األمويني، ووهو 

وقد ذكرت بعض املصادر مشاركته يف اهلجوم عىل  ،مسط ر يف كتب التاريخ

 :ݝبيت الزهراء 

 أيب بن عمرو عن يف تفسريه رواية طويلة ݤذكر العيايش فقد 

ه عن أبيه عن املقدام  وخالد ،وعثامن وعمر، بكر، فقام أبو فيها:ورد  ،جد 

 أيب موىل وسامل اجلراح، بن عبيدة وأبو شعبة، بن واملغرية ،الوليد بن

 فاطمة صلوات فرأهتم الباب إىل انتهينا فلام معهم، وقمت   وقنفذ، حذيفة،

 إال   عليها يدخل ال أن تشك ال وهي وجوههم، يف الباب أغلقت عليها اهلل

 دخلوا ثم ،سعف من وكان ،فكّسه برجله الباب عمر بإذّنا، فرضب

ملب باا  ݠ اعلي   فأخرجوا
(2)

. 

 أبو عبيدة اجلّراح: .4
 بن اجلراح بن اهلل عبد بن العسقالن بقوله: عامرترجم له ابن حجر 

 القريش فهر بن احلارث بن بن ضبة وهيب ويقال: ،أهيب بن هالل
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 من ومنهم ،هجد   وبالنسبة إىل بكنيته مشهور ،اجلراح بن عبيدة أبو الفهري

نسب  يف الزبريي مصعب جزم وبذلك ،اهلل عبد واجلراح عامر بني يذكر مل

إثباته عىل واألكثر ،قريش
(1)

.  

وأحد الرجلني  ،يف سقيفة بني ساعدة أليب بكراملرافقني كان من وقد 

حهام أبو بكر  البخاريرواية طويلة رواها للخالفة كام ورد يف  اللذين رش 

 يبن سقيفة يف عبادة بن سعد إىل األنصار : واجتمعتعن عائشة، جاء فيها

 ،يقالصد   بكر أبو إليهم فذهب .أمري ومنكم أمري من ا فقالوا: ،ساعدة

 أبو فأسكته يتكل م عمر فذهب ،اجلراح بن عبيدة وأبو ،بن اخلطاب وعمر

 قد كالماا  أتهي   قد أن   ال  إ بذلك أردت ما واهلل عمر يقول: وكان ،بكر

 أبلغ فتكل م ،بكر أبو تكل م ثم .بكر يبلغه أبو ال أن خشيت ،أعجبني

 املنذر: بن حباب فقال .الوزراءوأنتم  األمراء نحن كالمه: يف فقال ،الناس

 األمراء ولكن ا ،بكر: ال أبو فقال .أمري ومنكم أمري من ا ،نفعل ال واهلل ال

 بن عوا عمرفباي   ،أحساباا  وأعرهبم ،داراا  العرب أوسط هم ،الوزراء وأنتم

اجلراح بن عبيدة أبا أو ،اخلطاب
(2)

. 

 ݤالعيايش يف رواية  كام ورد ݠوهو ممن هجموا عىل بيت فاطمة 

التي ذكرناها آنفاا 
(3)

. 

 قنفذ: .5
بحث عن ترمجة ومل ي   ،كثرياا  الرجال الذين وقع االختالف هبممن 
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 :بل حت ى الروايات اختلفت يف وصفه ،وافية هلذا الرجل

وبعضها عرب   ،الروايات مجلة يفعىل أن ه موىل لعمر كام فبعضها نص  

عنه رصاحة بالعدوي كام يف نقل ابن شهر آشوب
(1)

 .وغريه 

أن ه موىل أليب بكر كام ورد يف رواية اإلمامة عىل نص  وبعضها 

والسياسة البن قتيبة
(2)

 ويف غريه.

كعب كام  بن عدي بني أحد ،رجل من الطلقاءأن ه نص  عىل وبعضها 

ورد يف رواية سليم
(3)

. 

إذا رجعنا إىل  ألن نا ؛ݤيف كتاب سليم بن قيس واحلق  هو ما ورد 

وكذلك حيمل  ،سمواحداا حيمل هذا االا تراجم الصحابة نجد صحابي  

وهو )قنفذ بن عمري بن جدعان  ،أي من بني عدي بن كعب ،نفس النسب

احلقيقي هو اسمه و ،( هو لقب وليس اساما اا ن  )قنفذإ :وقد قالوا ،التيمي(

)خلف(
(4)

. 

وا  ،ترمجوا له ند هذا هو أن  الذييؤك  والذي   أن  عمر بن عىل نص 

ه مك   وهذا يتناسب مع الرواية التي ذكرناها  ،ة املكرمةاخلطاب قد وال 

 :عمرل أن ه كان من عام  إىل والتي أشارت  ،سابقاا 

ه صحبة، يمي لهالت جدعان بن عمري بن قال ابن عبد الرب: قنفذ  وال 

                                                           
 .2/133املناقب  (1)

 .1/20اإلمامة والسياسة  (2)
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احلارث عبد بن نافع ووىل   عزله، ثم ،ةمك   عمر
(1)

. 

 خلف :قنفذ قال: اسمف ،نسبه يف طبقاتهوقد ساق خليفة بن خياط 

ةمر   بن بن تيم سعد بن كعب بن عمرو بن جدعان بن عمري بن
(2)

. 

ا ما  فلم أجد  أليب بكر أن ه كان عبداا  ورد يف )اإلمامة والسياسة( منأم 

 «موىل»منشأه هو انرصاف كلمة ولعل   ،، ومل أجده يف مصدر آخرله دليالا 

أن ه  «موىل أليب بكر»أو  «موىل لعمر» :هم من قولهفف   ،البعضللعبد عند 

 حدمها.أل كان عبداا 

 «موىل أليب بكر»بأن ه  وصفهم لهووجه اجلمع بني الروايات هو أن  

تطلق عىل ابن  «املوىل»فلفظة  ،له عم  أي أن ه ابن  ،يراد منه جهة النسب

يراد منها حتالفه معه وانقياده  «اخلطابموىل لعمر بن »وتعبريهم بأن ه  ،العم

 له.

ا من قبل أهل  والظاهر أن  التعتيم عىل شخصية الرجل كان متعمد 

سيام يف حق  سيدتنا  ال ،ملا اقتفه الرجل من فظائع ؛التاريخ والسري

 .ݝوموالتنا فاطمة الزهراء 

ذكر فيها ما صنعه رواية طويلة  ݤبن قيس  مسليفقد روى و

 يبق مل فإنه فيبايع، إليه تبعث أن يمنعك ما: بكر أليب عمر قال :قال ،الرجل

 نرسل من: بكر أبو فقال ...األربعة هؤالء وغري غريه ،بايع وقد إال أحد

 ،الطلقاء من جاف   غليظ فظ   رجل وهو ،قنفذاا  إليه نرسل: عمر فقال إليه؟

 وانطلق ،أعواناا  معه وأرسل ،إليه فأرسله .كعب بن عدي بني أحد

                                                           
 .3/1307ستيعاب اإل (1)

 .50طبقات خليفة بن خياط:  (2)
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 بكر أيب إىل قنفذ أصحاب فرجع ،هلم يأذن أن فأبى ،ݠ عيل عىل فاستأذن

 فقال .لنا يؤذن مل: فقالوا ،حوهلام والناس املسجد يف جالسان ومها وعمر

 فانطلقوا .إذن بغري عليه فادخلوا وإال   لكم أذن فإن اذهبوا،: عمر

 بغري بيتي عيل   تدخلوا أن عليكم ج  أحر  : ݝ فاطمة فقالت فاستأذنوا،

 ،وكذا كذا قالت فاطمة إن  : فقالوا ،امللعون قنفذ وثبت فرجعوا .إذن

إذن بغري بيتها ندخل أن فتحرجنا
(1)

. 

 فأتىقال:  ،الدار وقد ذكر ابن قتيبة الدينوري دوره يف اهلجوم عىل

 بكر أبو فقال بالبيعة؟ عنك هذا املتخل ف تأخذ أال: له فقال بكر، أبا عمر

 ما: له فقال ،إىل عيل فذهب :قال .اعلي   يل فادع اذهب: له موىل وهو لقنفذ

عىل  كذبتم ما لّسيع: عيل فقال .اهلل رسول خليفة يدعوك :فقال حاجتك؟

 عمر فقال ،طويالا  بكر أبو فبكى: قال الرسالة، فأبلغ فرجع .اهلل رسول

 ،إليه د  ع  : لقنفذ بكر أبو فقال .بالبيعة عنك فهذا املتخل   متهل ال: الثانية

 به، مرأ   ما ىفأد   قنفذ، فجاءه .لتبايع اهلل يدعوك رسول خليفة: له فقل

 قنفذ، فرجع .له ليس عى مااد   لقد اهلل؟ سبحان :فقال ،صوته عيل فرفع

...طويالا  بكر أبو فبكى الرسالة، فأبلغ
(2)

. 

 أسلم العدوي: .6
ثي أهل السنة  ،كان موىل لعمر بن اخلطاب وهو من كبار حمد 

فه الذهبي بقوله:  ،الصحيحني واجلامعة ومن رواة  أبو اإلمام الفقيهعر 

 ،اخلطاب بن عمر موىل العمري، العدوي، القريش، ،خالد أبو ويقال: زيد،
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حبيش: وقيل يامن، هو: وقيل التمر، عني سبي من هو: قيل
(1)

. 

م اختلف يف صحبته بني مثبت وناف   والذي يظهر يل أن ه كان  ،كام تقد 

للروايات التي دل ت عىل مشاركته يف اهلجوم عىل بيت فاطمة  ؛اصحابي  

 .ݝ

مم ا أد ى إىل  ،بعمر العالقة الوطيدة التي تربطه ة تبني  قص  وقد نقل 

 أرى أمري إن   خالد، أبا يا: عبد اهلل بن عمر الذي سأله فقالاستغراب 

إال  سفراا  خيرج ال أصحابك، من أحداا  يلزمه ال لزوماا  يلزمك املؤمنني

..عنه. فأخربن معه، وأنت
(2)

.
 
 

ة اهلجوم عىل الدار كام يف مصن ف بن أيب  وهذا الرجل ممن رووا قص 

 عيل   كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد بكر أليب بويع ن ه حنيإ: ، حيث قالشيبة

 يف ويرجتعون فيشاوروّنا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بنت فاطمة عىل يدخالن والزبري

: فقال ،فاطمة دخل عىل حتى خرج اخلطاب بن عمر ذلك بلغ فلام   أمرهم،

 من أحد وما أبيك، من إلينا أحب   أحد من ما واهلل! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بنت يا

 النفر هؤالء اجتمع إن بامنعي ذاك ما اهلل وأيم منك، أبيك بعد إلينا أحب  

ق أن أمرهتم نأعندك،   ،جاؤوها عمر خرج فلام  : قال .البيت عليهم حير 

 ليحرقن   عدتم لئن باهلل حلف وقد ،جاءن عمر قد أن   تعلمون: فقالت

 فروا راشدين، عليه، فانرصفوا حلف ملا ليمضني   اهلل وأيم ،البيت عليكم

 أليب حتى بايعوا إليها يرجعوا فلم ،عنها فانرصفوا .إيل ترجعوا وال ،رأيكم
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بكر
(1)

. 

ن ݤابن طاووس د ونقل السي   الرجل هذا من  ت اعتافاا رواية تضم 

 عمر مع محل احلطب ممن كنت قال:إذ  ،بمشاركته يف هذه اجلريمة العظمى

 عمر يبايعوا، فقال أن البيعة عن وأصحابه عيل امتنع حني فاطمة باب إىل

 البيت عيل ويف: قال .فيه ومن أحرقته وإال البيت يف من جير  خ  أَ : لفاطمة

 عيل   أفتحرق: فاطمة فقالت النبي، أصحاب من ومجاعة واحلسني واحلسن

وليبايعن   ليخرجن   أو ،واهلل إي: فقال ولدي؟
(2)

. 

عن كتاب )الغرر( أليب الفضل جعفر بن  قد نقلها وهذه الرواية

 ،وزير بني األخشيد ،)ابن حنزابه(بـ الفضل بن الفرات املرصي املعروف 

 .مل يصل إلينا وكتابه املزبور ،هـ391تويف سنة الذي 

 حممد بن مسلمة: .7
ترجم له الذهبي بقوله: حممد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة 

وأبو سعيد األنصاري ،أبو عبد الرمحن :وقيل ،أبو عبد اهلل
(3)

. 

 طواالا  وكان رجالا  ،وقال: وهو حارثي من حلفاء بني عبد األشهل

أصلع وقوراا  أسمر معتدالا 
(4)

. 

بل ن قل أن ه هو الذي كّس  ،ݝشارك يف اهلجوم عىل بيت فاطمة 

روى ذلك عبد اهلل بن أمحد يف  ،سيف الزبري بن العوام يف ذلك اهلجوم

                                                           
 .8/572املصنف  (1)
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وغضب  :عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قالبسنده:  (ةن  كتاب الُس )

والزبري بن  ،منهم عيل بن أيب طالب ،املهاجرين يف بيعة أيب بكررجال من 

فجاءمها  ،ومعهام السالح ملسو هيلع هللا ىلصفدخال بيت فاطمة بنت رسول اهلل  ،العوام

 ،وسلمة بن سالمة بن وقش ،سيدأفيهم  ،عمر يف عصابة من املسلمني

فيهم ثابت بن قيس بن الشامس أخو  :ويقال ،شهلومها من بني عبد األ

فرضب به احلجر  ،سيف الزبريفأخذ أحدهم  ،بني احلارث بن اخلزرج

ثني إبراهيم بن حد   :قال سعد بن إبراهيم :قال موسى بن عقبة ،حتى كّسه

حممد بن وأن  ،عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن كان مع عمر يومئذ

علمأواهلل  ،مسلمة كّس سيف الزبري
(1)

. 

د  من مناقبه أن  الرجل اعتزل ما ما ن قل يف ترمجته ووالعجيب  ع 

بل  ،ومل يشارك يف القتال بني الصحابة يف اجلمل وصفني والنهروان ،الفتنة

 !من خشب ذ سيفاا واخت   ،كّس سيفه

 وال اجلمل، حرض وال ،الفتنة اعتزل ممن ݤ قال الذهبي: وكان

يدةدَ م   هبا فأقام الربذة، إىل لوحتو   ،من خشب سيفاا  ذاخت   بل ،صفني
(2)

. 

ومنعه من الدخول  ،هو الذي أوصاه بذلك ݕنقلوا أن  النبي وقد 

 قال: مررنا ،بردة أيب روى الطربان بسنده: عنفقد  ،نييف الفتن بني املسلم

فدخلت  .مسلمة بن ملحمد قيل: هذا؟ ملن قلت: ،فسطاط وإذا بالربذة

 فتنة ستكون إّنا ،بن مسلمة حممد يا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن   فقال: عليه

 واقطع ،نبلك واكّس ،سيفك فاكّس ذلك كان فإذا ،واختالف وفرقة

                                                           
 .397السنة:  (1)
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 رسول به الذي أمرن وفعلت   ،«الفتنة وقعت فقد ،بيتك يف واجلس ،وترك

 سيفاا  فإذا فانتصلته ،الفسطاط ق بعمودمعل   السيف فإذا فالتفت   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 به أهيب هذا واختذت ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمرن به ما فعلت   قد قال: ،خشب من

الناس
(1)

. 

باجتناب  ݕأوصاه النبي  ،إىل هذا الرجل ئالقارفانظر أخي 

ل املهامجني  ،الفتنة  ݕعني لبنت رسول اهلل واملرو   ،بيت النبوةعىل فكان أو 

ع عن مقاتلة الناكثني  ،التي أمر اهلل جل  جالله بمود هتا ويف املقابل يتور 

 بقتاهلم! ݕوالقاسطني واملارقني الذين أمر النبي 

 أسيد بن حضري: .8
 بن سامك بن احلضري بن ابن حجر العسقالن بقوله: أسيد ترجم له

 ىكن  ي   ،األشهيل األنصاري األشهل بن عبد زيد بن القيس امرئ بن عتيك

 يوم ورئيسهم فارس األوس حضري أبوه وكان ،عتيك وأبا حييى أبا

بعاث
(2)

. 

ه وقد كان له دور كبري يف توطيد األمر للخليفة األول مع ابن عم  

 ،حزب سعد بن عبادة من املعادلة يف ذلك اليومقصاء إو ،سعدبشري بن 

 الشقاق املوجود بني األوس واخلزرج: عندما استغل  أبو بكر

 (،بشري بن النعامن أبو) سعد بن بشري قال الطربي يف تارخيه: فقام

 املرشكني جهاد يف فضيلة أويلكن ا  لئن واهلل إن ا ،األنصار معرش يا فقال:

 والكدح ،نانبي   وطاعة ،نارب   رىض إال به أردنا ما ،الدين هذا يف وسابقة

                                                           
 .19/233املعجم الكبري  (1)

 .1/234اإلصابة  (2)
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 الدنيا من نبتغي به وال ،بذلك الناس عىل نستطيل أن لنا ينبغي فام ،ألنفسنا

 وقومه ،قريش من ملسو هيلع هللا ىلص حممداا  إن أال ،بذلك علينا ةاملن   ويل   اهلل فإن   ،ضاا عرَ 

 وال ،اهلل فات قوا ،أبداا  األمر هذا أنازعهم اهلل يران ال اهلل وأيم ،وأوىل به أحق  

ام ،عبيدة أبو وهذا عمر هذا بكر: أبو فقال .تنازعوهم وال ،ختالفوهم  فأهي 

 أفضل فإن ك ،عليك األمر هذا نتوىل ال واهلل ال فقاال: .فبايعوا شئتم

 ،الصالة عىل اهلل رسول وخليفة ،الغار يف مها إذ اثنني وثان ،املهاجرين

 هذا يتوىل   أو مكيتقد   أن له ينبغي ذا فمن ،املسلمنيدين  أفضل والصالة

 بن بشري إليه سبقهام ليبايعاه ذهبا فلام   .يدك نبايعك ابسط عليك؟ األمر

 ما ،عقاق عققت ،سعد بن بشري يا بن املنذر: احلباب فناداه ،فبايعه سعد

 ،واهلل ال فقال: األمارة؟ كعم   عىل ابن أنفست ،صنعت ما إىل أحوجك

 صنع ما األوس رأت وملا .هلم اهلل جعله احق   قوماا  أنازع أن كرهت ولكن ي

 بن سعد تأمري اخلزرج من تطلب وما ،قريش إليه تدعو وما ،سعد بن بشري

 لنقباء: واهللا أحد وكان حضري بن أسيد وفيهم لبعض بعضهم قال ،عبادة

ة عليكم اخلزرج وليتها لئن  وال ،الفضيلة بذلك عليكم هلم زالت ال مر 

 إليه فقاموا .بكر أبا فبايعوا فقوموا ،أبداا  نصيباا  فيها معهم جعلوا لكم

 من له أمجعوا كانوا ما اخلزرج وعىل عبادة بن سعد فانكّس عىل ،فبايعوه

أمرهم
(1)

. 

عائشة من أفاضل الصحابة مع سعد بن معاذ الذي ولذلك اعتربهتام 

 أحد الناس يف يكن مل األنصار من قالت: ثالثة ،سيأيت الكالم عليه الحقاا 

 ،حضري بن وأسيد ،معاذ بن سعد :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعد عليهم فضالا  يعتد

                                                           
 .1/234اإلصابة  (1)
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برش بن وعباد
(1)

. 

مشاركته يف هذه اجلريمة الشنعاء  ومن مظاهر توطيده خلالفة أيب بكر

عن لعبد اهلل بن أمحد:  (كتاب السنة)يف رواية ورد كام  ݝعىل بيت فاطمة 

وغضب رجال من املهاجرين يف بيعة  :ابن شهاب قالموسى بن عقبة عن 

فدخال بيت فاطمة  ،والزبري بن العوام ،منهم عيل بن أيب طالب ،أيب بكر

فجاءمها عمر يف عصابة من املسلمني  ،ومعهام السالح ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل 

...ومها من بني عبد األشهل ،وسلمة بن سالمة بن وقش سيدأفيهم 
(2)

. 

بل ومحله  ،يف الواقعة مشاركتهرواية سليم بن قيس إىل وقد أشارت 

 بكر، أيب إىل به هيانت   حتى ،عتالا  يعتل ݠ بعيل لقانط   ثم قال: ،السالح

 ،اجلراح بن عبيدة وأبو ،الوليد بن وخالد ،عىل رأسه بالسيف قائم وعمر

 بن وأسيد ،شعبة بن واملغرية ،جبل بن ومعاذ ،حذيفة أيب موىل وسامل

 عليهم بكر حول أيب جلوس الناس وسائر ،سعيد بن وبشري ،حضري

السالح
(3)

. 

 سلمة بن سالمة: .9
 بن وقش بن سالمة بن ترجم له ابن حجر يف اإلصابة بقوله: سلمة

 بنا ذكره ،عوف أبو األنصاري األشهيل األشهل عبد بن زعوراء بن زغبة

 شهد :الطربي قال ،وبدر العقبة أهل يف وغريمها عقبة بن وموسى إسحاق

                                                           
 .1/275املعجم األوسط  (1)

 .397السنة:  (2)

 .151كتاب سليم:  (3)
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واملشاهد بعدها بدراا  وشهد ،مجيعهم قول يف والثانية األوىل العقبة
(1)

. 

 وهلذا ،وقد كان عىل عالقة وطيدة باخلليفة الثان عمر بن اخلطاب

عترب من أكرب املناطق يف تلك احلقبةعىل الياممة التي ت   جعله والياا 
(2)

 . 

اهلجوم عىل وهي  ،الروايات مشاركته يف اجلريمة النكراء وثبت يف

التي  ،لعبد اهلل بن أمحد (ةن  كتاب الُس )رواية كام ورد يف  ،ݝبيت فاطمة 

 .ذكرنا بعضاا منها آنفاا 

 ،للطربيس (االحتجاج)رواية كتاب  ومن طرق الشيعة ما ورد يف

: قال ،الزبري ومعهم ،ݠ عيل منزل إىل هاشم وبنو عيل وفيها: وانرصف

بن  سلمةو حصني بن أسيد فيهم ،بايع ممن مجاعة يف عمر إليهم فذهب

 .الناس بايعه فقد بكر أبا بايعوا: هلم فقالوا جمتمعني، فألفوهم ،سالمة

 .هرش   فاكفونا ،العقور بالكلب عليكم: عمر فقال ،سيفه الزبري إىل فوثب

 به فرضب ،عمر فأخذه ،يده من السيف سالمة فانتزع بن سلمة فبادر

 ومضوا ،هاشم بني من هناككان  بمن وأحدقوا فكّسه، األر 

 الناس، بايعه فقد أبا بكر بايعوا: قالوا حرضوا فلام بكر، أيب إىل بجامعتهم

بالسيف لنحاكمن كم ذلك أبيتم لئن اهلل وأيم
(3)

. 

وكل  من ترجم له اكتفى  ،ال ي عرف عنه اليشء الكثري هذا الرجلو

ر إىل سنة ببضع سطور فقط مم ا جيعلنا نتساءل عن  ،هـ45، رغم أن ه عم 

 . ݠمصري هذا الرجل يف خالفة أمري املؤمنني 

                                                           
 .3/124اإلصابة  (1)

 .3/124اإلصابة  (2)

 .1/95االحتجاج  (3)
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 لم:سلمة بن أس .10
 بن عدي   حريش بن بن أسلم بن ترجم له ابن عبد الرب بقوله: سلمة

 بن مالك بن عدي   بن عمرو بن اخلزرج بن احلارث بن حارثة بن جمدعة

 أيب جّس يوم تلوق   ،هاكل   واملشاهد بدراا  شهد احلارثي، األنصاري األوس

 ابن وهو تلق   بل: وقيل ،سنة وثالثني ثامن ابن وهو عرشة، أربع سنة عبيد

 أرس ال ذي إن ه: يقال ،سعد يكنى أبا عبيد، أيب جّس يوم سنة وستني ثالث

 حاتم أبو ذلك ذكر بدر، يوم عمرو بن والنعامن عبيد بن السائب

الرازي
(1)

. 

 مندة وقال ابن: قال، األشهللبني عبد وذكر ابن األثري أن ه حليف 

 ،رواية له عرفت   ال ،بدراا  شهد ،األشهيل سالمة بن سلمة نعيم: وأبو

 األشهل: عبد يبن من األوس من بدراا  شهد فيمن ابن إسحاق عن ورويا

 ،احلارث بن حارثة بن خمدعة بن عدي احلريش بن بن أسلم بن سلمة

ده ،الثالثة أخرجه ا .هلم حليف بقوله: هو نعيم أبو وجو   فلم ةمند ابن وأم 

 عبد فيه ليس ألنه ؛عليه يدل النسب سياق فإن   ،منه بد وال احللف يذكر

 وعبد األشهل ،اخلزرج بن احلارث بن حارثة ولد من هو وإن ام ،األشهل

 أخو هو األشهل عبد أبو فجشم ،اخلزرج بن احلارث بن جشم ابن هو

أعلم واهلل ،احلارث حارثة بن
(2)

. 

 ،ݝاهلجوم عىل بيت فاطمة يف  أنه شاركبعض الروايات  يفوجاء 

 ثقال: وحد   ،(املستشد)يف كتاب  ݤمنها رواية الطربي الكبري 

                                                           
 .2/639االستيعاب  (1)

 .2/332أسد الغابة  (2)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 504

 رجال غضب: قال بن احلصني، داود عن حنيفة، أيب ابن ثناحد  : الواقدي

 رىض وال مشورة غري من: بكر، وقالوا أيب بيعة يف واألنصار املهاجرين من

 فجاءهم البيعة، عن فاوختل   بيت فاطمة، ودخال والزبري، عيل وغضب .منا

 جريش بن أسلم بن وسلمة بن حضري أسيد فيهم عصابة، يف عمر

 خيرجوا، أن فأبوا !عليكم هاأو لنحرقن   خرجواا: عمر فصاح األشهيل،

 فدخل ،أسلم بن سلمة عمر اهلل، فأمر وناشدهتم فاطمة هبم فصاحت

 ما أخرجه ثم كّسه، حتى اجلدار به فرضب ،أحدمها سيف وأخذ عليهام،

بايعا حتى يسوقهام
(1)

. 

البالغة( دوره يف ذلك،  ّنجيف رشحه عىل ) ذكر ابن أيب احلديدو

 حضري بن أسيد منهم فاطمة، بيت إىل عصابة ومعه عمر : وذهبفقال

 إليهم وخرج عليه، فأبوا .فبايعوا انطلقوا: فقال هلم ،أسلم بن سلمةو

 أسلم، بن سلمة عليه فوثب .الكلب عليكم :عمر فقال بسيفه، الزبري

اجلدار به فرضب ،يده من السيف فأخذ
(2)

. 

 خالد بن الوليد:.11
م أن ه قدم يف ألف  ،ݝمن قادة املهامجني لبيت الزهراء  وقد تقد 

األمرملنع بني هاشم من  ؛مقاتل
(3)

وقد كان من الذين مجعوا احلطب عىل  ،

 ،قنفذ : فانطلقحيث قال ݤكام نقل ذلك ابن عباس  ݝباب فاطمة 

 فأمرمها ،وقنفذاا  الوليد بن خالد فنادى غضبان، عمر فوثب ،بكر أبا فأخرب

                                                           
 .379املستشد:  (1)

 .6/11رشح ّنج البالغة  (2)

 .1/104االحتجاج  (3)
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 ݝ وفاطمة ،ݠ عيل باب إىل انتهى حتى أقبل ثم ،وناراا  حطباا  حيمال أن

 اهلل رسول وفاة يف جسمها ونحل ،رأسها عصبت قد الباب، قاعدة خلف

...ݕ
(1)

. 

ة يشارك فيها الرجل يف  هذه وليست جوم عىل بيت اهلأول مر 

يف  ،ة يف مكةبيت النبو  عىل فقد سبق أن كان قائد املهامجني  ،ݕاملصطفى 

 .عىل فراشه ݠومبيت أمري املؤمنني  ݕهجرة النبي  ليلة

يف األمايل رواية طويلة عن عامر بن  ݤالشيخ الطويس  فقد روى

 وانقطع األثر، ،أستاره وأسدل ،أبوابه الليل غلق فيها: فلام ، قالݤيارس 

ون وال واحللم، باحلجارة يقذفونهݠ  عيل عىل القوم أقبل  أن ه رسول يشك 

 هجموا عىل الصبح، يفضحهم أن وأشفقوا ،الفجر برق إذا حتى ،ݕ اهلل

 فلام هلا، أبواب ال سوائب يومئذ مكة دور وكانت عليه، اهلل عيل صلوات

 يقدمهم وكان هبا، عليه وأقبلوا ،السيوف انتضوا قد ݠ هبم عيل برص

يده ومهز هلَ تَ فخَ  ،ݠ عيل له وثب بن املغرية، الوليد بن خالد
(2)

 فجعل ،

رك  قامص البَ  يقمص خالد
(3)

 وهم ويصيح، ويذعر اجلمل، رغاء ويرغو ،

 خالد سيف يعني - بسيفه ݠ عيل وشد  عليهم خلفه، من الدار عرج يف

وه ظاهر الدار، إىل النعم إجفال أمامه فأجفلوا ،-  ،ݠ عيل هو فإذا فتبرص 

 صاحبك؟ فعل فام مل نردك، فإن ا: قالوا .عيل اأن: قال لعيل؟ إن ك: فقالوا

                                                           
 .387كتاب سليم:  (1)

 َخَتله: أي خادعه، ومهز يده: عرصها. (2)

ر   غري من مكانه من فيثب موضع، يف يستقر يقمص: أي ال (3)  هو: اإلبل من صرب. والَبك 

، ي 
رة واألنثى الَفت  كيت: اب ن قال. َبك  ر الس  َلة الَبك  لة والَقل وص الفَتى، ب َمن ز   .الفتاة بمنز 
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به يل علم ال: قال
(1)

. 

وقد  ،ݠأن  الرجل كان من أشد  املبغضني لعيل بن أيب طالب  علاما 

 ،بريدة بن قال: عن عبد اهلل ،نقل لنا أمحد بن حنبل رواية تثبت هذا املعنى

 قال: ،قط أحد يبغضه مل بغضاا  اعلي   أبغضت قال: ،بريدة أيب ثنيحد  

 ذلك عثفب   :قال ،اعلي   بغضه عىل أحّبه إَّل  مل قريش من رجال   وأحببت

 فأصبنا قال: ،اعلي   بغضه عىل أصحبه إَّل  ما ،فصحبته ،خيل عىل الرجل

 فبعث قال: .سهخيم   من إلينا ابعث :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل فكتب :قال ،سبياا 

س .السبي من أفضل وصيفة هي السبي ويف ،اعلي   إلينا  ،وقسم ،فخم 

 الوصيفة إىل تروا أمل قال: هذا؟ ما احلسن أبا يا فقلنا: ،مغطى رأسه فخرج

 ثم ،اخلمس يف فصارت ومخ ست قسمت فإن   ،السبي يف التي كانت

 قال: .هبا ووقعت ،عيل آل يفصارت  ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت أهل يف صارت

قال:  ،قاا مصد   فبعثني .ابعثني فقلت: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نبي إىل الرجل فكتب

 :، وقالوالكتاب يدي مسكأف :قال .صدق وأقول: ،الكتاب قرأأ فجعلت  

 له فازدد حتب ه كنت وإن تبغضه، فال: قال. نعم: قلت: قال علي ا؟ أتبغض

 من أفضل اخلمس يف عيل آل لنصيب بيده حممد نفس فوالذي حب ا،

 من إيل   أحب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول قول بعد أحد الناس من كان فام: قال وصيفة.

عيل
(2)

.
 

د الرواة اخفاء اسم هذا الرجل الذي كان بغضه لعيل   ݠوقد تعم 

ح فيه  ،بني الصحابة مشهوراا  معروفاا  إال  أن  اخلرب قد ن قل بطريق آخر رص  

                                                           
 .467األمايل:  (1)

 .5/351مسند أمحد  (2)
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 هبوية املذكور:

 بريدة بن اهلل عبد قال: حدثني ،يف مستدركهروى احلاكم فقد 

 يقولون ،ݠ اعلي   ينقصون بقوم مر   إذ ،أيب ألميش مع إن :قال ،األسلمي

 مع وكنت ،ءيش عليه نفيس ويف ،عَل من أنال كنت إيّن  :فقال فقام ،فيه

 اخلمس من جارية إىل عيل فعمد ،غنائم فأصابوا ،جيش يف الوليد بن خالد

 .تكصفر هذه :خالد فقال ،ءيش خالد وبني عَل بني وكان ،لنفسه خذهاأف

...عيل عىل نفيس يف الذي خالد عرف وقد
 (1)

. 

يف  ݠغتيال أمري املؤمنني الرجل ال انتدبواالقوم قد  ومن هنا فإن  

النصوص الروائية بعض دل ت عىل ذلك كام  ملسو هيلع هللا ىلص مسجد رسول اهلل

 والتارخيية:

 قال: ثم ،ݤيف كتابه عن ابن عباس  ݤفقد روى سليم بن قيس 

 .االرجل حي   هذا دام ما أمر لنا يستقيم ال: فقالوا ،وتذاكروا تآمروا إّنم

 ،إليه فأرسال .الوليد بن خالد: عمر فقال بقتله؟ لنا من: بكر أبو فقال

 شئتام، ما عىل امحالن: قال عليه؟ نحملك أمر يف رأيك ما خالد، يا :فقاال

 .غريه نريد ما واهلل: فقاال .لفعلت طالب أيب ابن قتل عىل محلتامنإن  فواهلل

 جانبه إىل فقم ،الفجر صالة الصالة يف قمنا إذا: بكر أبو فقال .له فإن  : قال

 ،ذلك عىل فافتقوا .نعم: قال .عنقه فارضب فإذا سل مت ،السيف ومعك

 ذلك فعل إن أن ه وعرف ،ݠ عيل قتل من به أمر فيام رتفك   بكر أبا إن ثم

 تلك ليلته ينم فلم ،به أمره ما عىل فندم طويل، وبالء حرب شديدة وقعت

                                                           
 خيرجاه ومل الشيخني رشط عىل صحيح حديث قال احلاكم: هذا .2/129املستدرك  (1)

 السياقة. ووافقه الذهبي. هبذه



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 508

م ،الصالة أقيمت وقد أتى املسجد ثم ،أصبح حتى  بالناس فصىل   فتقد 

راا   قام حتى بالسيف متقل داا  الوليد بن خالد وأقبل ،يقول ما يدري ال ،مفك 

 من بكر أبو فرغ فلام   ،ذلك ببعض ݠ فطن عيل وقد ،ݠ عيل جانب إىل

 .قتلتك فعلت فإن ما أمرتك، تفعل ال خالد يا :ميسل   أن قبل صاح تشهده

 وانتزع ،خالد بتالبيب فأخذ ،ݠ عيل فوثب ،وشامله يمينه عن سل م ثم

 ليقتله، سيفه وأخذ ،عىل صدره وجلس ،رصعه ثم يده، من السيف

: العباس فقال ،عليه قدروا فام ،خالداا  صواليخل   املسجد أهل عليه واجتمع

إىل  فانطلق وقام فتكه، بالقرب فحل فوه .كففت ملا القرب بحق حل فوه

منزله
(1)

. 

يف تفسريه بسند معترب رواية  ݤي براهيم القم  إروى عيل بن و

 أما: قال ثم ،فدعاه ،عمر إىل وبعث ،منزله إىل بكر أبو طويلة فيها: فرجع

 فام ،أمرنا ليفسدن   مثله مقعداا  قعد إلن واهلل ؟اليوم منا عيل رأيت جملس

 بن خالد قال: يقتله؟ فمن :قال .بقتله تأمر أن الرأي :قال عمر الرأي؟

 :قال .عظيم أمر عىل نحملك أن نريد فقاال: ،فأتامها خالد إىل فبعثا .الوليد

 خالد: فقال .ذاك فهو قاال: .طالب بن أيب عيل قتل ولو شئتام ما محالن

 أنا فإذا ،الصالة يف بجنبه املسجد فقم حرض إذا بكر: أبو قال أقتله؟ متى

 عميس أسامء بنت فسمعت .نعم قال: .عنقه فارضب إليه فقم متسل  

 ،وفاطمة عيل منزل إىل اذهبي جلاريتها: فقالت ،بكر أيب حتت وكانت ،ذلك

                                                           
والعجيب من صاحب كتاب )التأسيس يف نسبة كتاب سليم بن ؛ 395كتاب سليم:  (1)

ة وضع كتاب سليم بن قيس  قيس( كيف اعترب هذه الرواية من املوضوعات، بل من أدل 

ة مصادر من مصادر الشيعة، بل روته كتب ݤ ، وغفل عن أن  هذا النص  قد روته عد 

 هذه احلادثة.أهل السنة واجلامعة كام سيأتيك، رغم حماوالهتم إلخفاء معامل 
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 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی    ی ی ژ لعيل:  وقويل ،السالم فأقرئيهام

 بنت أسامء : إن  ݠ لعيل فقالت ،اجلارية إليهام فجاءت،  ژحب

 ىئ مئ حئ جئ ی    ی ی ژ وتقول ،عليكام السالم تقرأ عميس

 ما وبني بينهم حييل اهلل إن   هلا: قويل ݠ فقال عيل ، ژحب جب يئ

 ،بكر أيب خلف ووقف ،املسجد وحرض ،للصالة وهتي أ قام ثم .يريدون

 بكر أبو جلس فلام   ،السيف ومعه جنبه إىل الوليد بن وخالد ،لنفسه وصىل

ة الفتنة وخاف ،قال عىل ما ندم التشهد يف  يزل فلم ،وبأسه عيل وشد 

راا   ،خالد إىل لتفتا ثم قد سها، أنه ظن  الناس حتى ،يسل م أن جيّس ال متفك 

 .وبركاته اهلل ورمحة السالم عليكم ،به أمرتك ما تفعل ال خالد يا فقال:

 برضب أمرن به؟ قال: أمرك الذي ما خالد ياݠ:  املؤمنني أمري فقال

 «تفعل ال» :يل قال أن ه لوال ،واهلل إي قال: تفعل؟ وكنت قال: .عنقك

 واجتمع ،األر  به فرضب ،ݠ عيل فأخذه قال: .التسليم بعد لقتلتك

 اهلل احلسن أبا يا الناس: فقال .الكعبة ورب يقتله :عمر فقال ،عليه الناس

 وأخذ عمر إىل فالتفت قال: عنه، فخىل   .هذا القرب صاحب بحق اهلل

 من وكتاب ݕ اهلل من رسول عهد لوال ،الصهاك بنا يا وقال: ،بتالبيبه

منزله دخل ثم .عدداا  وأقل نارصاا  أضعف ناأي   لعلمت سبق اهلل
(1)

. 

عن  (اإليضاح)يف كتابه  ݤبن شاذان نقلها الفضل  وهذه احلادثة

 بن صالح بن واحلسن ،عيينة بن سفيان قال: روى ،بعض كتب العامة

 أن   ،فقهائكم من ومجاعة ،اهلل عبد ورشيك بن ،عياش بن بكر وأبو ،حي  

 وسل مت الفجر من صالة فرغت أنا إذا: فقال ،الوليد بن خالد أمر بكر أبا

                                                           
 .1/118، ونقلها صاحب )االحتجاج( بتفاوت بسيط 2/158تفسري القمي  (1)
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 ،منه كان عىل ما ندم صالته آخر يف بالناس صىل   فلام   .عيل عنق فارضب

 خالد يا: قال ثم ،تطلع أن الشمس كادت حتى ،راا مفك   صالته يف فجلس

 خالد جنب إىل يصيل   عيل وكان ،سل م ثم ،(ثالثاا ) أمرتك به تفعل ما ال

 فقال ،ثيابه حتت السيف عىل مشتمل هو فإذا خالد إىل فالتفت عيل يومئذ،

 ،شعراا  أكثرك يف هلوضعت   نإذ ،واهلل إي: ؟ قالفاعالا  كنت أو خالد يا: له

 أما ذاك، من حلقة أضيق أنت ،ولؤمت كذبت: عليه اهلل صلوات عيل فقال

 الفريقني أي لعلمَت  القضاء به سبق ما لوال ،سمةالن وبرأ احلبة فلق والذي

جنداا  وأضعف مكاناا  رشي 
(1)

. 

 ويستشنعه ذلك، يكتم من منكم أن إال بكر، أيب عىل روايتكم فهذه

ة احلديث هذا وقد جعلتم ي ظهره، فال  من باب يف الصالة، كتاب يف حج 

ة؛ صالته أن   قىض التشهد، وقد يسل م أن قبل أحدث  بكر أبا أن وذلك تام 

 كذا فافعل الفجر صالة سل مت  من أنا إذا: فقال بأمر، الوليد بن خالد أمر

 أمره ما يفعل خالد أن سل م هو إن فخاف األمر، ذلك يف له بدا ثم وكذا.

 .سلم ثم .[به] أمرتك ما تفعل ال خالد يا: قال التشهد قىض فلام به،

ث وقد  يا: أصحابه بعض له فقال ببغداد، القايض يوسف أبو به حد 

: له وقال فانتهره، ؟[به] الوليد بن خالد بكر أبو أمر الذي يوسف: وما أبا

!؟ أنت وذاك وما اسكت،
(2)

. 

القضية كانت هذه أن   ݤ الفضل بن شاذانوالذي يظهر من كالم 

 بحيث استدل  هبا بعض األحناف ،ةعام  مشهورة بني علامء وفقهاء ورواة ال

                                                           
 .155اإليضاح:  (1)

 .158اإليضاح:  (2)
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 حداث قبل التسليم يف الصالة.عىل جواز اإل

هلذه  أن القوم كانوا يشريون يف كلامهتمفيها الكتب جيد ومن يتتب ع 

حون هبااحلادثة دوي وكانوا ،، وال يرص  ملا فيها من  ؛خفاءهاإطمسها و نتعم 

 م:خطورة عىل معتقده

للسمعان يف ترمجة عب اد بن  (األنساب)ما ورد يف كتاب  :منها

 عبد أيب مثل األئمة مشاهري من مجاعة عنه قال: روى ،يعقوب الرواجني

 عنه وروى هواه، إىل داعية يكن مل هألن   ؛البخاري بن إسامعيل حممد اهلل

 بن عمر الرشيف سألت .به مرأ   ما خالد يفعل ال: أن ه قال بكر أيب حديث

 بن خالد أمر كان: فقال ،األثر هذا معنى عن بالكوفة احلسيني إبراهيم

ذلك عن فنهى ،ذلك بعد ندم ثم ،اعلي   يقتل أن الوليد
(1)

. 

ومن الذين روى هلم البخاري يف  ،يعقوب من ثقات الرواةوعب اد بن 

عىل صدق هلجته رغم تساملهم عىل تشيعه بل ترف ضه  وابل أمجع ،صحيحه

 عىل حد  تعبريهم.

ثنا األثرم، قال: : قال (،كتاب السنة)رواه اخلالل يف ما  :ومنها

عن  ،عن عروة ،عن الزهري ،كر له حديث عقيلسمعت أبا عبد اهلل، وذ  

أبا بكر  أن   ،عن الزهري ،والعباس، وعقيليف عيل   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عائشة

يف عيل، فقال أبو عبد اهلل: كيف؟ فلم يعرفها، فقال: ما يعجبني  أمر خالداا 

كتب هذه األحاديثأن ت  
(2)

. 

                                                           
 .3/95األنساب  (1)

ق الكتاب هذا األثر، لكن ه تورط يف متنه، فقال: 504كتاب السنة:  (2) ح حمق  ، وقد صح 

 مستقيمة.العبارة غري 
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عىل  من كالم أمحد بن حنبل أن ه كان يفر  حظراا والذي يظهر 

ل  ،تناقل مثل هذه األحادث منا يف أو  ويعتربها أحاديث بدع كام قد 

 غريهم. التي كتمهامن هنا تناقل الشيعة هذه األحاديث و ،الكتاب

 :عوفعبد الرمحن بن .12
من العرشة عند أهل السنة وهو  ،الصحابة املهاجرينمن كبار 

ري احلزب القريش وقد كان من منظ   ،ماملبرشين باجلنة بحسب مروياهت

جعله حتى أن  عمر بن اخلطاب  ،يف كل  كبرية وصغرية مرجع إليهي   الذين

تنصيب عثامن بن عفان ، وصار له الدور األكرب يف الشورى واحداا من أهل

 خليفة عىل املسلمني.

يف خطبته الشقشقية بأنه مال  ݠأمري املؤمنني  وهو الذي أشار إليه

 ،]يعني عمر[ لسبيله مىض إذا حتى :لصهره، يعني عثامن بن عفان، فقال

 الريب اعت  متى !وللشورى هلل فيا ،أحدهمأن   زعم مجاعة يف جعلها

 إذ أسففت لكني ،النظائر هذه إىل قرنأ   حتى رصت   منهم األول مع يف  

 ،لصهره اآلخر ومال ،لضغنه منهم رجل   فصغى ،طارواإذ  وطرت ،واأسف  

وهن ن  هَ  مع
(1)

. 

أن الرهط  :املسور بن خمرمة عنفقد نقل البخاري يف صحيحه: 

 لست  »هم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال هلم عبد الرمحن: الذين وال  

، «لكم منكم بالذي أنافسكم عىل هذا األمر، ولكنكم إن شئتم اختت  

رهم، فامل الناس عىل وا عبد الرمحن أم   ول  فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن، فلام  

من الناس يتبع أولئك الرهط وال يطأ  عبد الرمحن، حتى ما أرى أحداا 

                                                           
 .1/35ّنج البالغة  (1)
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عقبه، ومال الناس عىل عبد الرمحن يشاورونه تلك الليايل، حتى إذا كانت 

قال املسور: طرقني عبد الرمحن بعد الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثامن، 

فواهلل ما  ،أراك نائاما »هجع من الليل، فرضب الباب حتى استيقظت، فقال: 

، فدعوهتام له، «الزبري وسعداا  اكتحلت هذه الليلة بكبري نوم، انطلق فادع  

، فدعوته، فناجاه حتى اهبار «ايل علي   ادع  »فشاورمها، ثم دعان، فقال: 

 من عنده وهو عىل طمع، وقد كان عبد الرمحن خيشى من الليل، ثم قام عيل

ق بينهام املؤذن ، فدعوته، فناجاه حتى فر  «يل عثامن ادع  »، ثم قال: عيل شيئاا 

بالصبح، فلام صىل للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند املنرب، 

من املهاجرين واألنصار، وأرسل إىل أمراء  فأرسل إىل من كان حارضاا 

د عبد ، وكانوا وافوا تلك احلجة مع عمر، فلام اجتمعوا تشه  األجناد

أما بعد، يا عيل إن قد نظرت يف أمر الناس، فلم أرهم »الرمحن، ثم قال: 

: ]يعني لعثامن[ ، فقال«عىل نفسك سبيالا  يعدلون بعثامن، فال جتعلن  

، فبايعه عبد الرمحن .ة اهلل ورسوله، واخلليفتني من بعدهن  أبايعك عىل س  

وبايعه الناس املهاجرون واألنصار، وأمراء األجناد واملسلمون
(1)

. 

 رغوف   ،تويف   قال: فلامف ،ونقل املحب الطربي دوره يف تنصيب عثامن

 أمركم اجعلوا :الرمحن عبد فقال ،الرهط هؤالء اجتمع ،ورجعوا دفنه من

 قد: سعد وقال .عيل إىل أمري جعلت قد: الزبري فقال .منكم ثالثة إىل

 .عثامن إىل أمري جعلت قد: طلحة وقال .الرمحن عبد إىل أمري جعلت

 الرمحن عبد فقال ،الرمحن وعبد ،وعثامن ،عيلي  :الثالثة هؤالء فخال

 واإلسالم عليه واهلل ،إليه ونجعله ،األمر هذا من أيترب   كامأي  : ينرَ لآلَخ 

                                                           
 .8/123صحيح البخاري  (1)
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 فأسكت قال: األمة؟ إصالح عىل وليحرصن   ،نفسه يف أفضلهم لينظرن  

 ال أن عىل واهلل ؟إيل   أفتجعلونه: الرمحن عبد فقال وعثامن، عيل :الشيخان

 واإلسالم مدَ الق   لك إن  : فقال عيل بيد فأخذ .نعم: قال .أفضلكم عن آلو

 ليكع رتأم   ولئن ،لتعدلن   كرت  أم   لئن عليك، اهلل علمت، قد ما والقرابة

 قال امليثاق أخذ فلام ،ذلك مثل له فقال ،بعثامن خال ثم ؟ولتطيعن   لتسمعن  

 خرجه  .فبايعوه الدار ولج ثم ،عيل بايعه ثم فبايعه، .يدك ارفع: لعثامن

 أهل منهاج) كتاب يف اجلوزي ابن ذكرها رواية ويف ،حاتم وأبو البخاري

 أفتجعلونه :وعثامن لعيل قال ملا الرمحن عبد أن   (الصحابة حمبة يف اإلصابة

: عيل فقال وعمر؟ بكر أيب سرية عىل أبايعك: لعيل قال .نعم :قاال ؟إيل  

 ذلك ألف من حيتمله ال ما املباح من صيتخ   أن فخاف .رأي واجتهاد

 وعمر؟ بكر أيب سرية عىل أبايعك: لعثامن فقال ،الشيخني سرية من دالتشد  

فبايعه .نعم :فقال
(1)

. 

مة نرجع إىل موضوع حديثنا، فنقول:  عبد أخرج وبعد كل هذه املقد 

رواية موسى بن عقبة صاحب املغازي  اهلل بن أمحد بن حنبل بسنده عن

، ثم ذكر يف ذيلها حضور عبد ذلك اليوم األسوديف فيها ما جرى ذكر 

قال سعد بن : فقال، ݝيف اهلجوم عىل دار فاطمة الرمحن بن عوف 

عبد الرحن كان مع  ثني إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف أن  حد   :إبراهيم

                                                           
خيفى عىل القارئ ما يف هذا الكالم من التحريف للقضية ال  ،53الريا  النرضة:  (1)

م عرضوا عىل أمري املؤمنني  البيعة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله  ݠوالتالعب هبا، إذ أّن 

وعىل سنة الشيخني، فقال: كتاب اهلل وسنة نبي ه ورأيي. ومل ير  بسنة الشيخني، إال  أن  

 .املحب الطربي تالعب باخلرب؛ ليغي ب هذا املعنى عن القارئ
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علمأواهلل  ،وأن حممد بن مسلمة كّس سيف الزبري ،يومئذ عمر
(1)

. 

 أيب بكر: عبد الرمحن بن .13
 بن اهلل عبد بن الرمحن ترجم له ابن حجر العسقالن بقوله: عبد

 ىالعز   عبد :وقيل ،عثامن أبو :وقيل ،اهلل عبد أبو :ويقال ،حممد أبو ،عثامن

ه ،التيمي القريش ،قحافة أيب بن بكر أيب بن  ،عائشة رومان والدة أم وأم 

ه ،الكعبة عبد اسمه كان ر ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فغري   ،اهلدنة أيام إىل إسالمه وتأخ 

وحسن إسالمه ،فأسلم
(2)

. 

شارك يف حرب اجلمل مع عائشة وطلحة أن ه  وذكر يف ترمجته أيضاا 

 وقعة وشهدقال: ف ،بخالف أخيه حممد ،ݠوالزبري ضد  أمري املؤمنني 

عيل مع حممد وأخوه ،عائشة مع اجلمل
(3)

. 

ورد اسمه يف رواية واحدة ذكرته يف مجلة التي هامجوا وهذا الرجل 

عن املفضل  ݞاملجليس الشيخ وهي الرواية التي نقلها  ،ݝبيت فاطمة 

 :، وهي رواية طويلة قال فيهاݠ، عن أيب عبد اهلل الصادق بن عمر

ألقى  حتى ،حارساا  العني حممر   الدار داخل من ݠ املؤمنني أمري وخروج

ها عليها، مالءته  علمت   قد اهلل رسول بنت يا: هلا وقوله ،صدره إىل وضم 

 وترفعي مخارك، تكشفي أن اهلل فاهلل للعاملني، رمحة بعثه اهلل أباك أن

 من األر  عىل اهلل أبقى ال ذلك فعلت   فاطمة لئن يا فواهلل ناصيتك،

 ،نوح وال ،إبراهيم وال ،عيسىوال  ،موسى وال ،اهلل رسول حممداا  أن يشهد

                                                           
 .397السنة:  (1)

 .4/274اإلصابة  (2)

 .4/275اإلصابة  (3)
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 ثم .اهلل أهلكه إال   يف السامء طائراا  وال ،األر  عىل متيش وال دابة  آدم، وال

اخرج  ،يليه وما بعده وما هذا يومك من الويل لك اخلطاب ابن يا: قال

 وقنفذ الوليد بن وخالد عمر فخرج .ةاألم   غابر فأفني سيفي أشهر أن قبل

 املؤمنني أمري وصاح الدار، من خارج فصاروا ،بكر أيب بن الرحن وعبد

 املخا  جاءها فقد ،النساء تقبله ما منها فاقبيل ،موالتك فضة يا :بفضة

حمسناا  فأسقطت الباب، ورد الرفسة من
(1)

. 

 سامل موىل أيب حذيفة:.14
 بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أيب موىل قال ابن حجر يف ترمجته: سامل

 من مرأةا موالته البخاري: قال ،لنيالسابقني األو   أحد ،شمس عبد

 وكانت ،يعار بنت ثبيتة :ويقال ،ليىل :هلا يقال حبان: بنا وقال ،األنصار

 أيب بنا سمعت شاهني: بنا وقال ،سعد بنا جزم وهبذا ،حذيفة أيب امرأة

 :هلا يقال ،األنصار امرأة من موىل وكان ،معقل بن سامل هو :يقول داود

 أن ترمجة وديعة يف وسيأيت ،حذيفة أبا فواىل ،سائبة أعتقه ،يعار بنت فاطمة

 نعيم أبو وتعقبه ،ربيعة بن عبيد بن سامل أنه ةمند بنا وزعم ،سلمى سمهاا

 سقط فيه فوقع ،ربيعة بن عتبة بن حذيفة موىل أيب هو وإنام ،فأجاد

وتصحيف
(2)

. 

من مجيع باخلالفة عمر بن اخلطاب كان يراه أوىل ومن العجيب أن  

عند  ه قالروي عنه أن  حيث  حتى أهل الشورى، من الصحابة من بعده

                                                           
 .53/19بحار األنوار  (1)

 .3/11صابة اإل (2)
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شورى جعلتها ما احي   سامل كان موته: لو
(1)

. 

 :ݝمن املشاركني يف اهلجوم عىل بيت الزهراء  سامل هذا وكان

نع بني هاشم من امللك مل أيب بكرفهو الذي حشد ألف مقاتل لنرصة 

عن أبان بن تغلب، عن اإلمام الصادق  الطربيس يف االحتجاج روىكام 

أنه قال يف حديث طويل ذكر فيه ما جرى من احلوادث بعد وفاة  ݠ

 ألف ومعه الوليد بن خالد جاءهم الرابع اليوم يف كان : فلام  ݕرسول اهلل 

 وجاءهم هاشم؟ بنو واهلل فيها طمع فقد ،جلوسكم ما: هلم فقال ،رجل

 ألف ومعه جبل بن معاذ وجاءهم ،رجل ألف حذيفة ومعه أيب موىل سامل

 رجل، آالف أربعة اجتمع حتى رجل رجل إليهم جيتمع زال فام رجل،

 بمسجد وقفوا حتى بن اخلطاب عمر يقدمهم بأسيافهم شاهرين فخرجوا

 رجل منكم لئن ذهب عيل أصحاب يا واهلل: عمر فقال ،ݕ اهلل رسول

عيناه فيه الذي لنأخذن   باألمس متكل   بالذي ميتكل  
(2)

. 

اهلجوم عىل الدار كام يف رواية بل نقلت الروايات مشاركته الفعلية يف 

ه، عن أبيه عن املقدام أيب بن عمرو عن ،ݤالعيايش  فقام  :فيها قال جد 

 عبيدة وأبو شعبة، بن واملغرية ،الوليد بن وخالد ،وعثامن وعمر، بكر، أبو

 إىل انتهينا فلام معهم، وقمت وقنفذ، ،حذيفة أيب موىل وسامل اجلراح، بن

 وهي وجوههم، يف الباب أغلقت عليها اهلل فاطمة صلوات فرأهتم الباب

 ،فكّسه برجله الباب عمر بإذّنا، فرضب إال   عليها يدخل ال أن تشك   ال

                                                           
 . 2/246أسد الغابة  (1)

 .1/104االحتجاج  (2)
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ملب باا  ݠ اعلي   فأخرجوا دخلوا ثم ،سعف من وكان
(1)

. 

 زياد بن لبيد: .15
 سنان بن ثعلبة بن لبيد بن العسقالن بقوله: زيادترجم له ابن حجر 

 شهد فيمن وغريه عقبة بن موسى ذكره ،البيايض األنصاري عامر بن

 عىل ݕ النبي كان عامل أن ه وغريه الواقدي وذكر ،وبدراا  العقبة

ه ،حرضموت ة أهل قتال بكر أبو ووال  ظهر الذي وهو ،من كندة الرد 
(2)

 

ه ،قيس بن باألشعث بكر أيب إىل فسري 
(3)

. 

ورد ذكره يف رواية مسندة يتيمة نقلها ابن أيب احلديد املعتزيل  وقد 

 عىل بكر أبو جلس قال: ملا ،عن أيب بكر اجلوهري صاحب كتاب السقيفة

 عمر فجاء ،بيت فاطمة يف هاشم بني من وناس والزبري ݠ عيل كان املنرب

 البيت قن  ألحر   أو البيعة إىل لتخرجن   بيده نفيس والذي: فقال ،إليهم

 بن وزياد األنصار من رجل فاعتنقه ،سيفه مصلتاا  الزبري فخرج! عليكم

فبدر ،به فدق   ،لبيد
(4)

 ارضب: املنرب عىل وهو بكر أبو به فصاح ،السيف 

رجَ احلَ  به
(5)

. 

 عبد اهلل بن أيب ربيعة:.16
إال  أن ه بحسب القرائن  ،سميوجد أكثر من صحايب حيمل هذا اال

                                                           
 .2/67تفسري العيايش  (1)

 كذا يف املصدر، ولعل الصحيح: ظفر. (2)

 .2/484اإلصابة  (3)

كام هو موجود يف روايات أَخر، ومعنى ندر:  «ندر»كذا يف املصدر، ولعل الصحيح:  (4)

 سقط.

 .2/56رشح ّنج البالغة  (5)
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 املقصود هو عبد اهلل بن أيب ربيعة املخزومي والد الشاعر املعروفأن  يظهر 

 .عمر بن أيب ربيعة

 واسمه ،ربيعة أيب بن اهلل ترجم له ابن حجر يف اإلصابة بقوله: عبد

 عمر بن اهلل عبد بن املغرية بنا ،الرحمني ذا بلق  وي   .حذيفة :وقيل ،عمرو

 ،راا صغ  م   واجليم دةباملوح   بجرياا  اسمه كان ،الرمحن عبد أبا ىيكن   ،خمزوم بن

 بنت أسامء هامأم   ،ألبويه ربيعة أيب بن عياش أخو وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي فغريه

املشهور الشاعر ربيعة أيب بن اهلل بن عبد عمر والد وهو ،خمرمة
(1)

. 

باا ومم ا رَ  ح كونه املقصود أن ه كان مقر  بل  ،عمر بن اخلطابا من جد   ج 

 اجلند اهلل عبد قال ابن حجر: وويل .جلنده ذكروا يف ترمجته أن ه كان قائداا 

 ةمك   راحلته بقرب عن فسقط ،عثامن لينرص جاء أن إىل واستمر   ،لعمر

 اختلفتم إن فإن كم ،ختتلفوا ال» الشورى: ألهل قال عمر إن   :ويقال ،فامت

 لكم يريان فال ،اليمن من ربيعة أيب بن اهلل وعبد ،من الشام معاوية جاءكم

 ،«الطلقاء ألبناء وال للطلقاء صلحال ي األمر هذا وإن   ،لسابقتكم فضالا 

رصحياا  ذلك جاء وقد ،الفتح مسلمة من اهلل عبد يكون أن يقت ي فهذا
(2)

  . 

 بن احلسني ىحييهو ذكر مشاركته يف اهلجوم عىل بيت الوحي والذي 

عندما ذكر قضية اهلجوم عىل بيت فاطمة  قال ،(تثبيت اإلمامة)يف كتابه 

 يف فدخل .الليث دونكم: عمر فصاح ،بالسيف الزبري عليهم فخرج :ݝ

 حتى به ورضب يده، من وأخذ السيف ،فعانقه ربيعة أيب بن اهلل عبد صدره

 منهم به مجاعة قفتعل   ،ملبوباا  ݠ اعلي   فأخرجوا البيت، فدخلوا ،كّسه

                                                           
 .2/69اإلصابة  (1)

 .2/69اإلصابة  (2)
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بكر أيب إىل به هيانت   حتى
(1)

. 

 املغرية بن شعبة:.17
قت احلادثة ملشاركته يف اهلجوم ة التي وث  النصوص التارخيي  مل ترش 

املجتبى اإلمام احلسن نقل رواية عن  ݞإال  أن  الشيخ الطربيس  ،عىل الدار

، ݝأن ه كان من املشاركني بل من املعتدين عىل الزهراء  عىل تدل   ݠ

 : وأنت الذيللمغرية ݠومما جاء يف تلك الرواية قول اإلمام احلسن 

 بطنها، يف ما وألقت ،أدميتها حتى ݕ اهلل رسول بنت فاطمة رضبَت 

حلرمته وانتهاكاا  ألمره، منك وخمالفة ،ݕ اهلل لرسول منك استذالالا 
(2)

. 

 هرمز:.18
مة أن   ݤذكرت رواية العيايش  يب أعمرو بن جد  هرمز وهو املتقد 

 : عنالعيايش قال ،ݝيف اهلجوم عىل بيت الزهراء  املقدام قد شارك

 يومني أعظم من قط يوم عيل   أتى ما :هجد   عن أبيه عن املقدام أيب بن عمرو

ا عيل، أتيا ا ،ݕ اهلل رسول بضق   فيوم األول اليوم فأم  الثان  اليوم وأم 

 يبايعونه، والناس ،بكر أيب يمني عن ساعدة يبن سقيفة يف جلالس إن   فواهلل

 إليه فابعث عيل، يبايعك مل مهام ءيش يديك يف ليس هذا يا: له عمر قال إذ

 اذهب: له فقال ،قنفذ إليه فبعث .رعاع هؤالء فإن ام يأتيك يبايعك، حتى

 ،رجع أن لبث فام ،قنفذ فذهب .ݕ اهلل رسول أجب خليفة: لعيل فقل

 إليه ارجع: قال .غريي أحداا  اهلل خل ف رسول ما: لك قال: بكر أليب فقال

 املهاجرين وهؤالء بيعتهم إياه، عىل أمجعوا قد الناس فإن   ،أجب: فقل

                                                           
 .17تثبيت اإلمامة:  (1)

 .414حتجاج: ( اال2)



 521...................................................  ݝأسامء الذين هجموا عىل بيت فاطمة 

 
 

 ،هلم ما لك ،املسلمني من رجل أنت وإن ام وقريش، يبايعونه واألنصار

إن  : لك قال: فقال رجع أن لبث فام ،قنفذ إليه فذهب .عليهم ما وعليك

 بيتي من أخرج ال ،حفرته يف واريته إذا أن وأوصان يل قال ݕ اهلل رسول

: عمر قال .اإلبل أكتاف ويف النخل جرايد يف فإنه اهلل، أؤلف كتاب حتى

 بن واملغرية ،الوليد بن وخالد ،وعثامن وعمر، بكر، فقام أبو .إليه بنا قوموا

 وقمت وقنفذ، حذيفة، أيب موىل وسامل اجلراح، بن عبيدة وأبو شعبة،

 الباب أغلقت عليها اهلل فاطمة صلوات فرأهتم الباب إىل انتهينا فلام معهم،

 عمر بإذّنا، فرضب إال   عليها يدخل ال أن تشك   ال وهي وجوههم، يف

 ݠ اعلي   فأخرجوا دخلوا ثم ،سعف من وكان ،فكّسه برجله الباب

باا ملب  
(1)

. 

بن أيب املقدام هو هرمز الفاريس كام ذكر الشيخ الطويس  ووجد  عمر

 احلداد، العجيل املقدام أبو الفاريس، هرمز بن : ثابت، إذ قاليف رجاله ݤ

عجل بني موىل
(2)

. 

سم سوى )هرمز بن ماهان وال يوجد يف الصحابة رجل هبذا اال

 ،ݕسوى أن ه كان موىل لرسول اهلل  ومل يذكروا يف ترمجته شيئاا  ،الفاريس(

واحداا  روى عنه حديثاا أنه و
(3)

. 

 :معاذ بن جبل.19
والتي  يف احتجاجه ݞالرواية التي ذكرها الطربيس ورد ذكره يف 

                                                           
 .2/67تفسري العيايش  (1)

 .110رجال الطويس:  (2)

 .6/419اإلصابة  ،5/58أسد الغابة  (3)
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 بن خالد جاءهم الرابع اليوم يف كان : فلامسبق ذكرها، وقد ورد فيها قوله

 بنو واهلل فيها طمع فقد ،جلوسكم ما: هلم فقال ،رجل ألف ومعه الوليد

 بن معاذ وجاءهم رجل، ألف حذيفة ومعه أيب موىل سامل وجاءهم هاشم؟

 أربعة اجتمع حتى رجل رجل إليهم جيتمع زال فام ،رجل ألف ومعه جبل

 حتى ،بن اخلطاب عمر يقدمهم فهمبأسيا شاهرين فخرجوا رجل، آالف

 لئن ذهب عيل أصحاب يا واهلل: عمر فقال ،ݕ اهلل رسول بمسجد وقفوا

عيناه فيه الذي لنأخذن   باألمس متكل   بالذي ميتكل   رجل منكم
(1)

. 

 حتى ،عتالا  يعتل ݠ بعيل لقانط   ثم :ݤويف رواية سليم بن قيس 

 ،الوليد بن وخالد عىل رأسه، بالسيف قائم وعمر بكر، أيب إىل به هيانت  

 بن واملغرية ،جبل بن ومعاذ ،حذيفة أيب موىل وسامل ،اجلراح بن عبيدة وأبو

 حول أيب جلوس الناس وسائر ،سعيد بن وبشري ،حضري بن وأسيد ،شعبة

السالح عليهم بكر
(2)

. 

عىل مشاركته يف  ب تتب عي القارص رواية تنص  رصحياا أجد بحسومل 

لكن بحسب أجواء  ،ݝاقتحام البيت واالعتداء عىل فاطمة الزهراء 

مة  نطمئن  بمشاركته يف هذه األحداث ولو بمحارصته الروايات املتقد 

 للدار.

 جبل بن قال: معاذف ،ترجم له ابن حجر العسقالن يف اإلصابةوقد 

 بن عيل بن بن أدى عمرو بن كعب بن عدي بن عائذ بن أوس بن عمرو بن

 كعب بن بن متيم بن نايب بن عدي بن جشم بن يزيد بن ساردة بن أسد

                                                           
 .1/104االحتجاج  (1)

 .151كتاب سليم:  (2)
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م اإلمام ،اخلزرجي األنصاري الرمحن عبد أبو سلمة  احلالل علم يف املقد 

واحلرام
(1)

. 

بحيث كاد  ،فضائلهحصاء وإوقد بالغوا يف ذكر مناقب الرجل 

حتى  ،عندهم ين باجلنةبعضهم أن جيعله أفضل حتى من العرشة املبرش  

 ،معاذ مثل يلدن أن النساء قال فيه: عجزت عمر بن اخلطابن  إ قالوا:

عمر هللك معاذ ولوال
(2)

. 

 بالضرب؟ ݝمن الذين اعتدوا على فاطمة 

 : عمر بن اخلطاب .1
ت عليه أغلب الروايات وهو  ولعل ه مل  ،التي ذكرناها سابقاا الذي نص 

وقد  ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،ختل رواية من ذكر ما صنعه

ة  االعتداء عليهاب قام  :بعد 

 التي ورد فيها قوله: كام يف رواية كتاب سليم الوكز بالسيف: -1

 فاطمة فاستقبلته فدخل ،دفعه ثم ،الباب يف فأرضمها بالنار عمر ودعا

 ،غمده يف وهو السيف عمر فرفع .اهلل رسول يا أبتاه يا :وصاحت ݝ

جنبها به فوجأ
(3)

. 

التي ذكرناها سابقاا،  كام يف رواية الديلمي اللطم باليد عىل اخلد: -2

 وتسفع وجهي، تسعر لوجهي والنار فسقطت   :ݝوفيها قول فاطمة 

                                                           
 .6/108اإلصابة (1)

 .6/109اإلصابة (2)

 .151كتاب سليم:  (3)
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 حمسناا  فأسقطت ،املخا  وجاءن أذن، من قرطي حتى انتثر بيده فرضبني

ة تصيل فهذه جرم، بغري قتيالا   أت  وترب   منهم، ورسوله اهلل أترب   وقد! عيل؟ أم 

منهم
(1)

. 

عن أيب احلسن عيل بن حممد  ݤسحاق القمي إبن أمحد رواية كذا و

يف فضل يوم التاسع من ربيع األول، وهو حديث طويل قال  ݠاهلادي 

 ،وظلاما  غصباا  ݕ رسولال منرب وصعد الزكي ة، حر وجه ولطم...:ݠفيه 

ه وعانده ،ݠ املؤمنني أمري عىل فتىاو رأيه وسف 
(2)

. 

، يف كتابه املشهور ملعاويةما اعتف به عمر بن اخلطاب وكذلك 

 برصي، أغشى إيل بوجه فأقبلت ،ودخلت الباب فدفعت  : الذي قال فيه

 إىل وتناثرت ،فانقطع قرطها ،اخلامر ظاهر من خدهيا عىل صفقة فصفقت

األر 
(3)

. 

 ݝعن فاطمة  ورد ذكره يف رواية الديلمي بالسوط:الرضب  -3

 ،بابنا اجلزل عىل احلطب فجمعوا :ݝالتي سبق ذكر بعضها، وفيها قالت 

 باهلل وناشدهتم ،الباب بعضادة فوقفت   ،وحيرقونا بالنار ليحرقوه وأتوا

وا أن وبأيب  أيب موىل - قنفذ يد من السوط عمر فأخذ ا وينرصونا،عن   يكف 

 صار حتى عضدي عىل السوط لتوىاف ،عضدي به فرضب ،-بكر

كالدملج
(4)

. 
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التي سبق ذكرها، وقد ورد  ݤ عن سلامن يف رواية سليموكذلك 

 يا: فنادت ،ذراعها به فرضب ،السوط فرفع .أبتاه يا :فرصخت :فيها قوله

بكر وعمر أبو خلفك ما لبئس اهلل، رسول
(1)

. 

كر من تفاصيل أشهر ما ذ   وهذا والعرص بالباب:ل ج  الرفس بالرّ  -4

 - بعض الروايات وهنا نشري إىل ،ݝعتداء عليها اهلجوم عىل الدار واال

 من باب املثال: -التي ذكرناها فيام سبق 

ه برجله وركل البابرشاد القلوب:...إرواية منها:   عيل وأنا فرد 

وتسفع وجهي تسعر ارلوجهي والن فسقطت حامل
(2)

. 

عن املفضل بن عمر عن اإلمام  رواية كتاب خمترص البصائروكذا 

 وفاطمة املؤمنني أمري باب عىل النار شعالإو :التي قال فيها ݠالصادق 

 فاطمة الكربى يقةالصد   يد ورضب ،هبا حراقهمإل ݜ واحلسني واحلسن

حمسناا  سقاطهاإو ،بطنها ورفس ،بالسوط
(3)

. 

 أن فكدت وبكاء، زفرياا  هلا فسمعت قال: ،يف كتابه ملعاويةأيضاا و

 صناديد دماء يف وولوعه أحقاد عيل فذكرت ،الباب عن وأنقلب ألني

 بالباب أحشاءها وقد ألصقت الباب فركلت   ،وسحره حممد وكيد العرب،

 املدينة جعلت أعىل قد حسبتها رصخة رصخت وقد وسمعتها ترّتسه،

 بحبيبتك وابنتك، فعلي   كان هكذا! اهلل رسول يا! أبتاه يا: وقالت أسفلها،

 وسمعتها .محل من أحشائي يف ما تلق   واهلل فقد فخذيني إليك! فضة يا آه
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اجلدار إىل مستندة متخض وهي
(1)

. 

  قنفذ: .2
من الروايات التي ذكرناها فيام سبق، أكثر من رواية ورد اسمه يف 

وقد كان ذلك  ،ݝعتداء عىل الطهر فاطمة ذكرت مشاركته يف االوالتي 

 بأكثر من صورة:

يف كتابه مما ذكره من  ݤسليم بن قيس قال  الرضب بالسوط: -1

ليس فيها إال   ݕانتهيت إىل حلقة يف مسجد رسول اهلل : مشاهداته بنفسه

وعمر بن أيب  ،وحممد بن أيب بكر ،واملقداد ،وأيب ذر ،غري سلامن ،هاشمي

: ما ترى عمر ݠفقال العباس لعيل   ،وقيس بن سعد بن عبادة ،سلمة

 ،إىل من حوله كام أغرم مجيع عامله؟ فنظر عيل ݠ منعه من أن يغرم قنفذاا 

 ݝثم اغرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: شكر له رضبة رضهبا فاطمة 

بالسوط، فامتت ويف عضدها أثره كأنه الدملج
(2)

. 

عن أيب بصري عن  كام يف رواية الطربي الصغرياللكز بالسيف:  -2

 عمر موىل قنفذاا  أن وفاهتا سبب وكان :التي قال فيها ݠاإلمام الصادق 

 مرضاا  ذلك من ومرضت ،فأسقطت حمسناا  السيف بأمره، بنعل لكزها

عليها يدخل آذاها ممن أحداا  ع  دَ تَ  ومل ،شديداا 
(3)

. 

 :، وفيها قالݤما رواه سليم يف كتابه عن سلامن الفاريس وكذلك 

 امللعون قنفذ فرضهبا البيت، باب عند ݝ فاطمة وبينه بينهم وحالت
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 لعنه رضبته، من الدملج كمثل عضدها يف وإن ماتت حني فامتت ،بالسوط

به بعث من ولعن اهلل
(1)

. 

عن  سليم السابقة التي رواهاورد ذكره يف  العرص بالباب: -3

 فكّس ،ودفعها ،بيتها باب إىل عضادة اهلل لعنه قنفذ فأجلأها :سلامن، قال

 فراش حتى صاحبة تزل فلم ،بطنها من جنيناا  فألقت ،جنبها من ضلعها

ةشهيد ذلك من عليها اهلل صىل ماتت
(2)

. 

 املغرية بن شعبة:  .3
 ݝضمن أسامء املعتدين عىل بيت فاطمة الزهراء  كر اسمه أيضاا ذ  

 وأنت الذيقال:  ،ݠكام يف رواية االحتجاج عىل لسان اإلمام املجتبى 

 بطنها، يف ما وألقت ،أدميتها حتى ݕ اهلل رسول بنت فاطمة رضبَت 

حلرمته وانتهاكاا  ألمره، منك وخمالفة ،ݕ اهلل لرسول منك استذالالا 
(3)

. 

 خالد بن الوليد:  .4
حني  ݝذكرت الروايات مشاركته يف االعتداء عىل فاطمة الزهراء 

 :، وكان االعتداء بنحوين، مهادخل لنجدة أصحابه

 (تثبيت اإلمامة)يف كتاب  ذلك: ورد ذكر بالسوط الرضب -1

 ،فحالت بينهم وبني البيت الذي فيه عيل ݠ قال: ،بن احلسني ىليحي

لضعفها وقرابتها من  ؛ݠ من عيلا وهي ترى أّنا أوجب عليهم حق  

فوثب إليها خالد بن الوليد، ورضهبا بالسوط عىل  ،رسول اهلل ݕ

                                                           
 .151كتاب سليم:  (1)

 ، والرواية معتربة العتبار الكتاب.153كتاب سليم:  (2)
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الدملجعضدها، حتى كان أثره يف عضدها مثل 
(1)

. 

طويلة رواها يف رواية  ذلكوقد ورد  بالسيف: حماولة رضهبا -2

 فأقبل ،يستغيث عمر فأرسل :فيها قال ،ݤعن ابن عباس  سليم بن قيس

 فاطمة السيف ليرضب الوليد بن خالد وسل   ،الدار دخلوا حتى الناس

فكّف  ݠ عَل عىل فأقسم بسيفه، عليه فحمل ،ݠ
(2)

. 

هؤالء هم و ،ݝهذه أهم تفاصيل اهلجوم عىل بيت فاطمة الزهراء 

  .هذا اهلجوم الشنيعيف  ااألشخاص الذين شاركو

 .ژی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ

                                                           
 .18تثبيت اإلمامة:  (1)

 .387كتاب سليم:  (2)



 مصادر مفقودة
 

يف ما سبق جمموعة من الروايات والنصوص التارخيية استعرضنا 

، من هجوم عليه ،ݝما جرى عىل بيت الزهراء بعض التي ذكرت لنا 

 ݝواألعظم من هذا االعتداء عىل الزهراء  ،حراقوهتديد ملن فيه باإل

وفاهتا مرضها، ثم و ،سقاط جنينهاإو ،ب يف كّس ضلعهامما تسب   ،بالرضب

 بسبب هذا األمر. ݝ

ضنا هلا سواء الشيعية  السنية ليست إال   مأمنها و املصادر التي تعر 

هناك الكثري من املصادر التي فوإال   ،تب يف هذا املجالمم ا ك   اا صغري جزءاا 

 عرب التاريخ. تلفتضاعت وأ  

إال   ،ضت هلذا املوضوعنذكر أهم الكتب التي تعر  سويف هذا الفصل 

ا مل تصل لنا علمنا بذلك ألن مصادر أخرى نقلت عن هذه ، ونحن إنام أّن 

 :ݝدة فاطمة الكتب بعض ما جرى عىل السي  

 خون ضاعت كتبهم:مؤرِّ
 :صاحب )السرية النبوية( سحاقإبن حممد  .1

كان  ،هـ(152)ت  بن يسار موىل بني عبد املطلبسحاق إحممد بن 

حتى قال الذهبي يف  ،ݕيف تدوين سرية النبي  صاحب قصب السبق

باملدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان يف ن العلم ل من دو  وهو أو  ترمجته: 

عجاجاا  العلم بحراا 
(1)

.  
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هذه امليزة يف كتابه وقربه من زمن هذه األحداث إال  أن  كتابه ورغم 

أو ما اختاره ابن  ،تناقلته بعض املصادر التارخييةما نا إال  يلإومل يصل  ،ضاع

بعد  ،وأدرجه يف كتابه املعروف )السرية النبوية( ،هشام احلمريي منه

 سلسلة حتريفات وتغيريات لألصل.

عمر ق  َش  تنتضم   ،بن اجلوزياوقد نقلنا عنه رواية بواسطة سبط 

وال وجود  ،ݝالذي كتبه أبو بكر برد  فدك لفاطمة ب اللكت بن اخلطاب

أمثاهلا كان الرواية و، ولعل  وجود هذه سحاقإهلذه الرواية إال  يف سرية ابن 

 .سبب ضياع هذا الكتاب

مة كتابه د ما ذكرناه اعتاف ابن هشام يف مقد  بام صنعه  ومم ا يؤك 

وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق يف هذا بكتاب ابن اسحاق األصيل، قال: 

الكتاب مما ليس لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فيه ذكر وال نزل فيه 

س سببا ليشء من هذا الكتاب وال تفسريا له وال من القرآن يشء ولي

شاهدا عليه ملا ذكرت من االختصار وأشعارا ذكرها مل أر أحدا من أهل 

وأشياء بعضها يشنع احلديث به وبعض يسوء بعض العلم بالشعر يعرفها 

ومستقص إن شاء اهلل تعاىل ما  الناس ذكره وبعض مل يقر لنا البكائي بروايته

لغ الرواية له والعلم بهسوى ذلك منه بمب
(1)

. 

ويكفي القارىء اللبيب قوله )وأشياء بعضها يشنع احلديث به( لكي 

حول وال قوة وال تعلم عظم اجلناية التي فعلوها يف حق  تاريخ املسلمني 

 .إال  باهلل العيل العظيم
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  :بن عقبةموسى  .2
من كبار علامء السري  ،هـ(141)ت  بن عقبة بن أيب عياشموسى 

ترجم  وقد ،مجع عىل وثاقتهم وجاللتهم بني أئمة احلديثواملغازي الذين أ  

مام الثقة الكبري، أبو حممد القريش موالهم، اإلله الذهبي يف السري بقوله: 

الزبري، ويقال: بل موىل الصحابية أم خالد بنت  سدي املطرقي، موىل آلاأل

فها يف جملد، باملغازي النبوية، أل   وكان بصرياا  ،ة، زوجة الزبريموي  خالد األ

ف يف ذلكل من صن  فكان أو  
(1)

. 

ا وأم  وقد كان له كتاب يف املغازي ذكره الذهبي يف ترمجته بقوله: 

مغازي موسى بن عقبة، فهي يف جملد ليس بالكبري، سمعناها، وغالبها 

ةصحيح، ومرسل جيد، لكنها خمترصة حتتاج إىل زيادة بيان وتتم  
(2)

. 

ومل يبق منه إال  ما تناقلته كتب  إلينا،إال  أن  هذا الكتاب مل يصل 

وكّس  ،ݝوقد نقلنا منه رواية اقتحام بيت الزهراء  ،التاريخ واملغازي

 .سيف الزبري

 :الكليب حممد بن السائب .3
من كبار  هـ(،146)ت  حممد بن السائب بن هشام الكلبيأبو النرض 

  .سالمرفوا يف اإلابة الذين ع  خني والنس  ين واملؤر  املفّس  

مة األخباري أبو النرض حممد بن ترمجته: الكلبي العال  قال الذهبي يف 

يف األنساب رأساا  وكان أيضاا  ،املفّس   ،السائب بن برش الكلبي
(3)

. 
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ومل يبق منها سوى بعض الروايات  ،إال  أن  كل  آثاره اندرست 

 .املنقولة هنا وهناك

 الكليب: بن حممد هشام .4
ابن املتجم  هـ(،204)ت  بن السائب الكلبيهو هشام بن حممد 

 ،الكلبي السائب بن حممد بن الذهبي يف العرب: هشام قال ،أعاله

 عىل تزيد وتصانيفه ،النسب يف اجلمهرة كتاب صاحب ،ابةالنس   ،األخباري

مةعال   حافظاا  وكان ،واألخبار التاريخ يف تصنيفاا  ومخسني ئةام
(1)

. 

ا إال  بعض الروايات القليلة جد   ئة ومخسني مصنفاا اومل يبق من هذه امل

من رواية  وقد نقل ابن شهرآشوب جزءاا  ،التي ال تصل إىل بضع وريقات

وصفها بالطويلة
(2)

 لقوم عىل الدار.حول هجوم ا 

 :هـ(157أبو خمنف األزدي )تويف  .5
ترجم  ،رَي الس  خني وعلامء من كبار املؤر   ،األزدي ىلوط بن حييوهو 

ن سكَ وكان ي   ،: شيخ أصحاب األخبار بالكوفة ووجههمله النجايش بقوله

ݠروى عن جعفر بن حممد  ،إىل ما يرويه
(3)

. 

د من مصن   ضت  ،فاته )كتاب السقيفة(وعد  وهو من الكتب التي تعر 

إال  أن ه مل يصل لنا منه سوى ما  ،بالتفصيل ملا جرى يف سقيفة بني ساعدة

وال  ،خني الالحقنيوبعض املؤر   ،نقله حممد بن جرير الطربي يف تارخيه

 علم ما جرى لكتبه إىل اآلن.ي  

                                                           
 .1/346العرب  (1)
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 األمحر:أبان  .6
 ،)تويف أو عاش يف أواخر القرن الثان( األمحر البجيل أبان بن عثامن

 كويف، النجايش يف ترمجته: أصله قال ،ݠمن أصحاب اإلمام الصادق 

 بن معمر عبيدة أبو: عنه أهلها أخذ وقد ،تارة والبرصة تارة يسكنها كان

 الشعراء أخبار عنه يف احلكاية وأكثروا ،سالم بن حممد اهلل عبد وأبو ،املثنى

 كتاب له ،ݜموسى  احلسن وأيب اهلل عبد أيب عن ىرو واأليام، والنسب

ةوالرد   والوفاة واملغازي املبتدأ جيمع ،كبري حسن
(1)

. 

املبثوثة يف كتب ومل يبق من هذه الكتب سوى بعض الروايات 

 يف ما يتعلق بموضوع فدك. كالروايات التي نقلناها سابقاا  ،الشيعة

 :بن شّبةا .7
 رَي له الذهبي  يف الس  ترجم  ،هـ(262)ت  النمرييعمر بن شبة 

صاحب التصانيف، أبو زيد، ة، خباري احلافظ احلج  مة األالعال  بقوله: 

ئةالد سنة ثالث وسبعني ومو   ،النمريي البرصي النحوي، نزيل بغداد
(2)

. 

نا منها سوى كتاب )تاريخ املدينة( يلإمل يصل كثرية  وقد أل ف كتباا 

 ،منها وذكر الذهبي قساما  ،بعض فصول هذا الكتابالذي اعتمدنا عليه يف 

رأيت  ،(أخبار املدينة)يف  للبرصة مل نره، وكتاباا  كبرياا  ف تارخياا صن  قال: 

، وكتاب (أخبار مكة)، و(أخبار الكوفة)ف يق ي بإمامته، وصن   ،نصفه

وكتاب  ،(املنصور أخبار)وكتاب  ،(الشعر والشعراء)وكتاب  ،(مراءاأل)
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كثريةيف أشياء  (التاريخ)، وكتاب (النسب)
(1)

. 

فقال:  ،د ابن طاووسإىل السي   وصل أحد هذه الكتبالظاهر أن و

بةش بن عمر ذكر وقد
(2)

كتاب  هسام   الذي كتابه يف علامئهم أعيان من وهو 

 وعيل هاشم بني عىل جرت التي العظام القبائح من طرفاا  )السقيفة(

املقام ذلك يفݜ واحلسنني  وفاطمة
(3)

. 

 :براهيم الثقفيإ .8
 بن مسعود سعد بن عاصم بن هالل نببن حممد بن سعيد براهيم إ

 بن عبيد أيب أخو مسعود بن وسعد كويف، أصله ،هـ(283)ت  ݤ الثقفي

املختار عم   مسعود
(4)

)كتاب  ،منها )كتاب السقيفة( ،فات كثريةله مصن   ،

 فدك( وغريها.

 عمل وكان سبب خروجه من الكوفة عىل ما ذكره النجايش: أنه

 ،الكوفيون فاستعظمه واملثالب، املشهورة وفيه املناقب املعرفة، كتاب

 ؟الشيعة من أبعد البالد أي  : فقال رجه،خي   وال يتكه بأن عليه وأشاروا

 ورواه ،إليها فانتقل .هبا إال   هذا الكتاب أروي ال فحلف .أصفهان: فقالوا

فيه رواه ما بصحة منه ثقة هبا
(5)

. 

استعظامهم هلذه الكتب هو ذكره خلرب اهلجوم عىل  وال يبعد أن  سبب

                                                           
 .12/371سري أعالم النبالء  (1)

 ، والصحيح ما ذكرناه.«شيبة»يف املطبوعة:  (2)

 .239الطرائف:  (3)

 .37الفهرست للشيخ الطويس:  (4)

 .17الفهرست:  (5)
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وتفاصيل االعتداء عليها الذي كان تداوله عند الشيعة  ،ݝبيت الزهراء 

 ا بينهم.ي  رس   أمراا 

 :اقأبو عيسى الوّر .9
مني كان من املتكل   ،هـ(298)ت  اقعيسى الور  حممد بن هارون بن 

أن ه  ن  ظَ ي   ،وآخر بعنوان )اإلمامة( ،بعنوان )السقيفة( ف كتاباا صن   ،املربزين

يف  ݥكام ذكر ذلك النجايش  ݝ ملا جرى عىل بيت فاطمة امتعر   فيه

الفهرست
(1)

.  

امه بالزندقة ومصاحبة ابن جن يف زمن بني العباس بسبب اهت  س  

  ومل يبق منها عني وال أثر. ،ومات فيه ومنها اندثرت كتبه ،الراوندي

 :أبو بكر اجلوهري.10
الطويس يف الشيخ ذكر هـ(، 322)ت اجلوهري أمحد بن عبد العزيز 

الفهرست
(2)

مل يصل لنا كبقية الكتب التي  ،بعنوان )السقيفة( أن  له كتاباا  

احلظ أن  ابن أيب احلديد املعتزيل قد اعتمد عىل إال  أن ه من حسن  ،ضنا هلاتعر  

بحيث استوعب رشحه  لنهج البالغة،ا يف رشحه كلي   هذا الكتاب اعتامداا 

 أغلب كتاب )السقيفة(.

ف   والسري األخبار من ورد وله: فياماجلوهري يف رشحه بقوقد عر 

 األن   ؛ورجاهلم الشيعة كتب من ال وكتبهم، احلديث أهل أفواه من املنقولة

 من الفصل هذا يف نورده ما ومجيع بذلك، نحفل أال   أنفسنا عىل مشتطون

 وقع وما ،وفدك السقيفة يف اجلوهري العزيز عبد بن أمحد بكر أيب كتاب
                                                           

  .372الفهرست:  (1)

 .73: الفهرست للشيخ الطويس (2)
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 هذا بكر اجلوهري وأبو ،ݕ النبي وفاة عقب ضطرابواإل ختالفاإل من

عنه  ورووا ،ثوناملحد   عليه أثنى ورع، ثقة األدب، كثري ثحمد   عامل

فاتهمصن  
(1)

. 

اب السرية الذين ضاعت ت  خني وك  فهؤالء عرشة من كبار املؤر  

املصادر هم إليولو أضفنا  ،ومل يبق منها إال  النزر القليل ،واندرست ،كتبهم

ككتاب )مدينة العلم( للشيخ الصدوق  ،ة التي ضاعتالروائية الشيعي  

هو نا يلإعلم أن  ما وصل ي   ،ݤوكتاب )نوادر احلكمة( لألشعري  ،ݤ

 نعمة من اهلل عز  وجل.

 مكتبات أتلفت عرب التاريخ:
د م  ع  قد ت  التي التاريخ جيد أن  هناك الكثري من املكتبات من يقرأ  أيضاا 

 :، منهاتالفها وحرق ما فيها من كنوز وذخائرإ

 مكتبة عضد الدولة: .1
قصة هذه املكتبة التي أتلفت،  (معجم البلدان)ذكر احلموي يف 

َري ن بني: حيث قال و  ر تثنية: الس  و   بكرخ كبرية كانت ملحلة اسم: املدينة س 

 التي الكتب خزانة كانت وهبا ا وأعمرها،حماهل   أحسن من وكانت بغداد،

 عضد الدولة، بن الدولة هباء وزير أردشري بن سابور نرص الوزير أبو وقفها

 املعتربة األئمة بخطوط كلها منها، كانت كتباا  أحسن الدنيا يف يكن ومل

رة، واحتقت وأصوهلم  ورود طغرل عند الكرخ حمال من أحرق فيام املحر 

                                                           
 .16/210رشح ّنج البالغة  (1)
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هـ 447سنة  بغداد إىل السلجوقية ملوك أول بك
(1)

. 

ذ أن إ ،من أهم املتاحف العلمية يف عرصهاوهذه املكتبة تعترب 

عتربة وأصوهلم ها بخطوط األئمة املكانت كل  » :بقولهعنها  احلموي عرب  

 .رةاملحر  

 ، حيث قال: ويف(الكامل)ابن األثري يف كتاب  اذكرهلتعر   وقد 

قفت إحدامها ،للكتب دارين أحرقوا ما مجلة  بن الدولة عضد أيام قبل و 

قفت دار أول وهي ،«إليها بقناس   مكرمة هذه» الدولة: عضد فقال بويه،  و 

 هبا وكان مردان، شاء بن منصور أبو الوزير وقفها واألخرى اإلسالم. يف

األماكن من وغريها النحاسني أيضاا  وأحرقوا وأعياّنا، الكتب نفائس
(2)

. 

ب السالجقة للمذهب السني  علام أن  احراقها كان بسبب تعص 

م كانوا يلعنون الشيعة عىل املنابر  وحقدهم عىل كل  من خالفهم حتى أّن 

 وزادوا معهم األشاعرة واملعتزلة!

 :ݞمكتبة الشيخ الطوسي .2

مكتبة الشيخ الطويس  جارت عليها يد العدواناملكتبات التي من 

 ة يف عرصه:الكتب الشيعي  التي كانت جتمع كل  نفائس  ،ݤ

رَي: وأعر شمس الدين الذهبي  قالفقد   اظاحلف   عنه يف الس 

جامع القرص رحبة يف ن َوب ةعد   كتبه حرقتأ   وقد لبدعته،
(3)

. 

                                                           
 .1/534معجم البلدان  (1)

 .10/184الكامل يف التاريخ  (2)

 .18/335سري أعالم النبالء  (3)
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حرقت كتبه غري وقد أ   ،نروى عنه ابنه أبو عيل احلس: وقال يف تارخيه

وكان ينزل بالكرخ، ثم انتقل إىل  ،ة، واختفى لكونه ينقص السلفمر  

مشهد الكوفة
(1)

. 

 فإن   ،ليت هبا األمةالنكسات التارخيية التي ابت  وهذه احلادثة أيضاا من 

ا ال   والبذهب  تعو  فقدان مثل هذه الكتب يعترب خسارة كبرية جد 

 كانت عند الشيخ الطويس فام عليه إال  ومن أراد معرفة الكتب التي  ،ةفض  

ح كتابه املوسوم بالفهرست؛ ليقف عىل عظم اجلناية التي اقتفت  أن يتصف 

 تراث املسلمني. يف حق  

 مكتبات بغداد: .3
وقد نقل  ،أتلفت أغلب الكتب التي كانت يف بغداد عند دخول التتار

منهم ابن خلدون ،خني هذه الواقعةكثري من املؤر  
(2)

الذي قال يف تارخيه:  

 وال ،الوصف يبلغه ال ما عىل وذخائرها اخلالفة قصور من واستولوا

 يف مجيعهاا  بخزائنهم كانت التي العلم كتب لقيتوأ   ،والعد الضبط حيرصه

 لألو   املسلمون فعله بام زعمهم يف مقابلة ،عنه يعرب   ال شيئاا  وكانت ،دجلة

الفرس وعلومهم كتب يف الفتح
(3)

. 

ونقل ابن الساعي
(4)

صورة أخرى التالف التتار لكتب املسلمني:  

                                                           
 .30/491تاريخ اإلسالم  (1)

وتويف هـ 732عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون احلرضمي االشبييل ولد سنة  (2)

هـ، اشبييل األصل تونيس املولد واملنشأ مرصي الوفاة، مؤرخ وعامل اجتامع 808سنة 

مته املعروفة يف التاريخ. )للمزيد األعالم للزركيل  اثة اشتهر بمقد   (3/330وبح 

 .3/573تاريخ ابن خلدون  (3)

هـ 593ة عيل بن أنجب بن عثامن بن عبد اهلل البغدادي املعروف بابن الساعي ولد سن (4)
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م بنوا اسطبالت اخليول وطواالت املعالف بكتب  العلامء عوضا ويقال أّن 

عن اللبن
(1)

. 

وكانت  ،سالميالعامل اإلمركز ثقايف يف أهم كانت أن  بغداد  علاما 

وحصل  ،هبايد اجلور قد عبثت  إال  أن   ،ذلك الزمنحتوي أكرب املكتبات يف 

يمكنه نقاذ ما إوقد حاول اخلواجة نصري الدين الطويس  ،هالذي ذكرنا

اعتف بذلك ابن كثري خون بجهوده كام واعتف املؤر   ،من الكتب إنقاذه

 الطويس الدين نصري اخلواجة عمل قال: وفيهاحيث  ،(البداية والنهاية)يف 

 كانت التي األوقاف من كتب كثرياا  شيئاا  إليه ونقل مراغة، بمدينة الرصد

فالسفة فيها بورت   ،حكمة دار وعمل ببغداد،
(2)

. 

يف هذه املكتبات من الكتب النفيسة ضاعت كم  ئالقارفليتخيل 

 الضخمة!

 مكتبات الفاطميني مبصر: .4
الكتب التي كانت عند من املكتبات التي جار عليها الدهر، خزائن 

 والتي يعجب القارىء مم ا ذكر يف وصفها! الفاطميني بمرصاخلفاء 

نقل املقريزي
(3)

وذكر عند العزيز باهلل، كتاب العني يف خططه:  

                                                           
هـ كان خازن املكتبة املستنرصية وكان مهتام بتاريخ املسلمني حيث 674وتويف سنة 

 (4/265صن ف أكثر من كتاب يف التاريخ. )للمزيد األعالم للزركيل 

 .160اخللفاء العباسيني تاريخ  (1)

 .13/249البداية والنهاية  (2)

هـ 766عبيدي ولد بقاهرة مرص سنة تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر احلسيني ال (3)

ب بمؤرخ الديار املرصية. )للمزيد 845وتويف سنة  هـ يعترب أهم مؤرخ ملرص حتى لق 

 (1/177األعالم للزركيل 
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دفاتره، فأخرجوا من خزانته نيفاا وثالثني للخليل بن أمحد، فأمر خزان 

نسخة من كتاب العني، منها نسخة بخط اخلليل بن أمحد، ومحل إليه رجل 

نسخة من كتاب تاريخ الطربي: اشتاها بامئة دينار، فأمر العزيز اخلزان، 

فأخرجوا من اخلزانة ما ينيف عن عرشين نسخة من تاريخ الطربي، منها 

كتاب: اجلمهرة البن دريد، فأخرج من اخلزانة  هوذكر عند؛ هنسخة بخط  

برسم الكتب مائة نسخة منها، وقال يف كتاب الذخائر: عدة اخلزائن التي 

ألف : أربعون خزانة، خزانة من مجلتها ثامنية عرش يف سائر العلوم بالقص

جة يف املوجود فيها من مجلة الكتب املخر   العلوم القديمة، وإن  كتاب من 

ة املستنرص ألفان وأربعامئة ختمة قرآن يف ربعات بخطوط منسوبة زائدة شد  

...احلسن حمالة بذهب وفضة، وغريمها
 (1)

 

وفيها من أصناف الكتب ما يزيد عىل مائتي ألف كتاب ونقل أيضا: 

من املجلدات، ويسري من املجردات، فمنها الفقه عىل سائر املذاهب، 

واريخ، وسري امللوك، والنجامة، والنحو، واللغة، وكتب احلديث والت

والروحانيات، والكيمياء من كل صيف النسخ، ومنها النواقص التي ما 

متمت كل ذلك بورقة متمجة ملصقة عىل كل باب خزانة، وما فيها من 

املصاحف الكريمة يف كل مكان فوقها، وفيها من الدروج بخط ابن مقلة، 

ونظائره كابن البواب وغريه
(2)

. 

بن أيب طيونقل عن ا
(3)

ب، وكانت ومن مجلة ما باعوه: خزانة الكت: 
                                                           

 .2/164املواعظ واالعتبار  (1)

 .2/166املواعظ واالعتبار  (2)

هـ وتويف بعد سنة 575حييى بن أيب طي محيد بن ظافر الطائي احللبي، ولد بحلب سنة  (3)

هـ، من علامء ومؤرخي اإلمامية، درس عىل يد ابن 630هـ وقيل بالتحديد سنة 619
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ه مل يكن يف مجيع بالد اإلسالم دار كتب أعظم إن   من عجائب الدنيا، ويقال

ه كان فيها ألف، ومائتا من التي كانت بالقاهرة يف القرص، ومن عجائبها: أن  

ألف ا كانت تشتمل عىل نسخة من تاريخ الطربي إىل غري ذلك، ويقال: إّن  

وستامئة ألف كتاب، وكان فيها من اخلطوط املنسوبة أشياء كثرية
(1)

. 

فهذه املكتبة كانت حتوي مئات األلوف من الكتب، بل من النسخ 

األصلية للمصن فات التي صارت اليوم املرجع األسايس لتاريخ املسلمني 

نا انتقينا هذه النقول وإال  فام ذكر يف حق  هذه  كتاريخ الطربي وغريه، علام أن 

 املكتبة مم ا يذهب العقول!

ولألسف فإن  مصري هذه الكتاب كان السلب والنهب والضياع 

وكنت بمرص يف العرش األول من حمرم  كحال بقي ة املكتبات التي ذكرناها:

سنة إحدى وستني وأربعامئة، فرأيت فيها مخسة وعرشين مجالا موقرة كتباا 

حممولة إىل دار الوزير أيب الفرج حممد بن جعفر املغريب، فسألت عنها، 

فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القرص هو، واخلطري ابن املوفق يف 

يستحقانه، وغلامّنام من ديوان اجلبليني، وإن الدين بإجياب وجبت هلام عام 

حصة الوزير أيب الفرج منها قومت عليه من جاري مماليكه، وغلامنه 

بخمسة آالف دينار، وذكر يل من له خربة بالكتب أّنا تبلغ أكثر من مائة 

ه يوم اّنزم نارص الدولة بن محدان من مرص يف اروّنب مجيعها من دألف دينار 

ملذكورة مع غريها، مما ّنب من دور من سار معه من الوزير أيب صفر من السنة ا

الفرج، وابن أيب كدينة، وغريمها هذا سوى ما كان يف خزائن دار العلم 
                                                           

واشتغل بالتصنيف يف التاريخ حتى أصبحت مؤلفاته حمل   ݞشهرآشوب املازندران 

 ا ومل يبق إال  ما تناقلته غريه عنها.أنظار كل  املسلمني، ولألسف ضاع أغلبه

 .2/166املواعظ واالعتبار  (1)
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بالقاهرة، وسوى ما صار إىل عامد الدولة أيب الفضل بن املحتق باإلسكندرية، 

مع ما صار ثم انتقل بعد مقتله إىل املغرب، وسوى ما ظفرت به لواتة حمموالا 

إليه باالبتياع، والغصب يف بحر النيل إىل اإلسكندرية يف سنة إحدى وستني 

وأربعامئة، ومما بعدها من الكتب اجلليلة املقدار، املعدومة املثل يف سائر األمصار 

صحة، وحسن خط، وجتليد، وغرابة التي أخذ جلودها عبيدهم، وإماءهم 

ورقها تأوالا منهم أّنا خرجت من برسم عمل ما يلبسونه يف أرجلهم، وأحرق 

قرص السلطان أعز اهلل أنصاره، وإن فيها كالم املشارقة الذي خيالف مذهبهم 

سوى ما غرق، وتلف، ومحل إىل سائر األقطار، وبقي منها ما مل حيرق، وسفت 

يف نواحي آثار تعرف: بتالل  عليه الرياح التاب، فصار تالالا باقية إىل اليوم

ب..الكت
(1)

 

فمصري هذه املكتبة العظيمة كانت نعاال يف أرجل العبيد واإلماء 

 واحلرق واالتالف، وال حول وال قوة إال  باهلل العيل العظيم!

علام أن  املسؤول عىل كل  ما جرى هلذه املكتبات هو صالح الدين 

نقل التاريخ أن ه أباح ألتباعه كل  ممتلكات الفاطميني ومنها األيويب، الذي 

 م العظيمة.مكتبته

نقل أبو شامة عن العامد األصفهان
(2)

خ الرسمي لدولة   املؤر 

لها كام سبق، ثم قال: ومن مجلتها  األيوبيني: وأخذت ذخائر القرص ففص 

                                                           
 .2/166املواعظ واالعتبار  (1)

هـ وتويف بدمشق 519عامد الدين حممد بن صفي الدين األصفهان، ولد بأصفهان سنة  (2)

ام الدولة النورية والدولة األيوبية واهتم  بتدوين أهم  597سنة  هـ، كان قريبا من حك 

وقائع التي حصلت، شغل كثريا من املناصب الرسمية يف الدولتني. )للمزيد األعالم ال

 (7/26للزركيل 
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الكتب، فإن  أخذت منها مجلة يف سنة اثنتني وسبعني، وكانت خزائنها 

يم خمل دة مشتملة عىل قريب مائة وعشني ألف جمل دة، مؤب دة من العهد القد

ي، وكانت  وفيها باخلطوط املنسوبة ما اختطفته األيدي واقتطعته التعد 

ف فيها برشه االنتهاب واالبتهام، ونقلت  كاملراث مع أمناء األيتام، يترص 

منها ثامنية أمحال إىل شام
(1)

. 

وقال القلقشندي
(2)

خزانة اخللفاء الفاطميني بمرص وكانت من : 

مجعاا للكتب النفيسة من مجيع العلوم عىل ما سيأيت أعظم اخلزائن، وأكثرها 

ذكره يف الكالم عىل ترتيب مملكة الديار املرصية يف املقالة الثانية. ومل تزل 

عىل ذلك إىل أن انقرضت دوهلم بموت العاضد آخر خلفائهم، واستيالء 

السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب عىل اململكة بعدهم
(3)

. 

 بالري:مكتبات الشيعة  .5
ام بالد  ومن املصائب التي حل ت بالشيعة وتراثهم، ما فعله حك 

فارس هبم يف أوائل القرن الرابع أي يف بدايات الغيبة الكربى حيث كانت 

 احلركة العلمية قائمة عىل قدم وساق.

 الري بسواد املقدمة أثر الرايات وطلعتذكر ابن اجلوزي يف تارخيه: 

 معتفني الدياملة وخرج األوىل، مجادى من عرش السادس االثنني غدوة

                                                           
 .2/138الروضتني  (1)

أمحد بن عيل بن أمحد الفزاري القلقشندي نسبة لقرية قريبة من القاهرة، ولد سنة  (2)

هـ مؤرخ أديب بحاثة من أشهر تصانيفه )صبح األعشى(. 821هـ وتويف سنة 756

 (1/177)للمزيد األعالم للزركيل 

 .1/190صبح األعشى  (3)
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 يف الفقهاء إىل فرجع نفوسهم، عىل والرفض بالكفر شاهدين بذنوهبم

 أهل يف وداخلون الطاعة عن خارجون مأّن   عىل فقوافات   أحواهلم، تعرف

 عىل والنفي والقطع القتل عليهم فيجب العناد، عىل مستمرون الفساد

 يف واعتقادهم فكيف اإلحلاد أهل من يكونوا مل نإو جناياهتم، مراتب

 والرفض التشيع القيامة يف الوجوه هبا تسود أوجه ثالثة يعدو وال مذاهبهم

 عنهم، الباطنية هؤالء بتميز تعاىل اهلل لدين االنتصار فقىض...والباطن

 وقد ّنبا، أمواهلا واقتسموا غصبا متلكوها طاملا مدينة شارع عىل فصلبوا

 ّنب الغر  أن   فعرفوا نفوسهم، هبا يفتدون مجة أمواال بذلوا كانوا

ل العر  دون نفوسهم  إىل الدياملة من ومجاعة وابنه عيل بن رستم وحو 

 الناس صليتخل   الروافض من والغالة املعتزلة أعيان إليهم وضم   خراسان،

 اجلواهر من فعثر األثاث بن عيل بن رستم اختزنه فيام نظر ثم فتنتهم، من

 دينار، ألف وستني مائتني عىل النقد ومن دينار، ألف مخسامئة يقارب ما

 ومن دينار، ألف ثالثني قيمة بلغ ما عىل والفضيات الذهبيات ومن

 من الدسوت قيمة وبلغت ثوب، وثالثامئة آالف مخسة عىل الثياب أصناف

 مائتي عىل الديلم أعيان ووقف دينار، ألف عرشين واخلزوانيات النسيج

 املعتزلة كتب خال ما محال مخسون الكتب من لوحو   دينار، ألف

ا والروافض والفالسفة  كانت إذ بني،املصل   جذوع حتت أحرقت فإّن 

 املعتزلة وأعيان الباطنية دعاة من البقعة هذه فخلت البدع، أصول

 ألنصار تعاىل اهلل يّسه ما بحقيقة العبد فطالع السنة وانترصت والروافض،

القاهرة الدولة
(1)

. 

                                                           
 .15/196املنتظم  (1)
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فانظر أخي القارىء كيف يعترب حرق الكتب واتالف املصن فات 

 انتصارا للسنة!

 مكتبات الشيعة بآوه: .6
ذكرت كتب التاريخ منطقة شيعية يف بالد فارس، كانت عامرة 

بأهلها واندثرت يف القرن السابع اهلجري عند بدايات الزحف املغويل عىل 

 بالد املسلمني.

 هاء بعدها مفتوحة واو األلف بعد: ساوهقال ياقوت احلموي: 

 من واحد كل وبني بينها وسط، يف ومهذان الري بني حسنة مدينة :ساكنة

 سنية فساوه آوه، هلا يقال مدينة وبقرهبا فرسخا، ثالثون والري مهذان

 يقع يزال وال فرسخني، نحو وبينهام إمامية، شيعة أهلها وآوه شافعية،

 التك الكفار التت فجاءها 617 سنة إىل معمورتني زالتا وما عصبية، بينهام

 هبا وكان البتة، أحدا يتكوا ومل فيها من كل وقتلوا خربوها أّنم فخربت

أحرقوها أّنم بلغني منها أعظم الدنيا يف يكن مل كتبدار 
(1)

. 

مل يكن يف الدنيا أعظم "ودق ق أخي القارىء إىل تعبري ياقوت بأن ه 

 لتعلم عظم املصيبة التي مني املسلمون هبا. "منها

 مكتبات الشيعة حبلب: .7
كانت حلب يف ما مىض مركزا من مراكز التشي ع، وحارضة من 

جت الكثري من العلامء والفقهاء، وقد حكمها  احلوارض العلمية التي خر 

ا  سوا فيها مكتبة ضخمة ال نظري هلا، إال  أّن  احلمدانيني فتة من الزمن وأس 

                                                           
 .3/179معجم البلدان  (1)
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 فت كغريها من املكتبات ومل يبق منها يشء.أتل

 أسلم بن ثابتذكر لنا الذهبي يف تاريخ اإلسالم مصري هذه املكتبة: 

 كبار من وكان، الشيعة علامء أحد احللبي، احلسن أبو الوهاب عبد بن

 تالمذة كبار من وكان، قريش عاصم قراءة تعليل يف كتاباا  فصن   ،النحاة

 من فقال بحلب، الكتب خزانة وتوىل   بعده، لإلفادة روتصد   ،الصالح أيب

 يف كتاباا  فصن   قد وكان، الدعوة يفسد هذا إن  : اإلسامعيلية من بحلب

 إىل فحمل، املخاريق عىل بنيت وكيف دعوهتم، وابتداء عوارهم، كشف

 وأحرقت ،صلبه من ولعن اهلل فرمحه فصلب، بصلبه، فأمر مرص صاحب

 سيف وقف من جملدة آالف عرشة فيها وكان بحلب، التي الكتب خزانة

وغريه محدان، بن الدولة
(1)

. 

 كتب خمطوطة:
مل ير  ،ة حبيس رفوف املكتباتال يزال قسم كبري من الكتب التارخيي  

لسبط ابن اجلوزي  (مرآة الزمان)كتاب  فمثالا  ،نور التحقيق إىل يومنا هذا

هـ 1434طبع إال  سنة الذي استشهدنا به يف أكثر من مورد من كتابنا مل ي  

ق يف أول الكتاب من هذا اإلمهال  ،م2013املوافقة  ب املحق  وقد تعج 

الذي وقع هلذا الكنز الثمني
(2)

. 

                                                           
 .30/399تاريخ اإلسالم  (1)

ق كتاب  (2) بت كيف يبقى مثل هذا الكتاب القي م حبيس 1/8مرآة الزمان قال حمق  : وتعج 

يصدر منه  غري جزء أرفف مكتبات املخطوطات ردحاا طويالا من الزمن! حيث مل 

م، وجزء 1985واحد من أوله، بتحقيق الدكتور إحسان عباس، ط بع بدار الرشوق 

 م.1952وحيد من آخره، ط بع بحيدر آباد الدكن سنة 
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 :إىل يومنا هذا ات التي مل ت طبعنفائس املخطوطفمن 

  :كامل البهائي .1
عارص للخواجة نصري احلسن بن عيل الطربي املللشيخ عامد الدين 

رضوان اهلل والسيد ابن طاووس احليل  احليل، واملحقق الدين الطويس،

 .عليهم

 قال: )كامل، فكتابه يف الذريعة ݞالطهران  گاآلغا بزر هذكر

 ،يف السقيفةݕ  الرسول بعد جرى ما ورشح اإلمامة يف ،فاريس( البهائي

 بن عيل بن احلسن الدين عامد للشيخ أيضاا ( السقيفة كامل)  ب ىيسم   اولذ

 الطربي عيل هجد   بدل املطبوعة النسخة ويف ،الطربي عيل حممد بن

 الوزير بأمر كتبه الطويس، الدين نصري ةاملعارص للخواج وهو ،باحلسن

 الديوان، صاحب اجلويني حممد شمس الدين الوزير بنا حممد الدين هباء

هالكوخان املغول دولة يف إصفهان حلكومة واملتويل
(1)

. 

ا الباقي فال أن  املطبوع  ݞوقد ذكر الشيخ  منه فقط اجلزء األول، أم 

 األول، منه املجلد واملتداول دين،جمل   يف كبري كتاب قال: هو يزال خمطوطاا،

 يف واملجلد الثان غريه، بطالإو إمامته ثباتإو املؤمنني أمري أحوال يف وهو

 تلك كالنت عند بكاشان، ةتام   نسخة منه رأيت وقد األئمة، باقي أحوال

 أيضاا  ويوجد األردبييل، حسني املوىل كتب يف ستآبادإب وأخرى ،البلدة

 املريزا عند إصفهان يف ةتام   ونسخة ،الفقار ذو عند املوىل عتيقة نسخة

 وقال منه، األول املجلد هو إنام   عندنا والذي ،حسيب املريزا بن أرشف

 احلسني شهادة آخر إىل األول هو املجلد عندي املوجود ن  إ :ذلك قبل

                                                           
 .17/252الذريعة  (1)
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 وقد املطبوع،( فضائل السادات) صاحب هو أرشف املريزا: أقول ،ݠ

ح به كام كتابه، يف عنها وينقل بتاممها، النسخة عنده كانت  يف رص 

 يف وجوده عدم مع( الكامل) عن النقل كتابه يف وجد فلو ،(الريا )

 هو منه املطبوع فإن   الثان، جملده عن منقول أنه علمي   منه النسخة املطبوعة

يأيت فقط كام األول املجلد
(1)

. 

ث القمي عىل كتابه يف مصنفاته التارخيية حتى قال  وقد اعتمد املحد 

ه: الشيخ اجلليل والعامل اخلبري احلسن بن عيل الطربي املعارص  يف حق 

.قال يف كتاب )كامل البهائي(.. ،قمة واملحق  للعال  
(2)

.
  

 وضع من معلوم هو لكتاب )كامل البهائي(: ومما وقال مادحاا 

 موجودة كانت القديمة لألصحاب والكتب األصلية النسخ أن   الكتاب

 جيش أيب فاتمصن   من املثالب يف كتاب وهو ،(تلم فال فعلت) مثل ،لديه

 والعارفني الشيعة متكل مي من عد  ي   الذي اخلراسان بن حممد املظفر

 ،(احلاوية) وكذلك كتاب النوبختي، السهل أيب تالميذ ومن ،باألخبار

 املأمون، أمحد بن حممد بن القاسم فهومؤل   ،معاوية مثالب يف كتاب وهو

السنة أهل من وهو
(3)

. 

كام يظهر من عنوان الكتاب أن ه اهتم  باألحداث التي حصلت بعد و

قد وعتداء عليها، واإل ݝاهلجوم عىل بيت فاطمة ومنها  ،ݕوفاة النبي 

من ظالمة الزهراء  الكتاب تذكر شيئاا نقل بعض املعارصين رواية من هذا 

                                                           
 .17/252الذريعة  (1)

 .1/595منتهى اآلمال  (2)

 .111الفوائد الرضوية:  (3)
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 فاطمة لبيت الناس أقبل اليوم التايل ويف: ، قال فيهاوما جرى عليها ݝ

 اهادفن   لقد: له قال بكر أبا املقداد رأى وعندما جنازهتا، عىل للصالة

: املقداد قال ؟ذلك فاعلون مأّن   أخربك أمل بكر أبا يا: عمر له فقال .البارحة

 املقداد يرضب عمر فأخذ .جنازهتا عىل ياتصل   ال حتى بذلك أوصت لقد

 يديه، بني من الناس صهفخل   الرضب، كثرة أجهده حتى ورأسه وجهه عىل

 والدم الدنيا من ݕ اهلل رسول بنت رحلت لقد: له وقال املقداد فقام

 نيوإن   ،إياها والسوط بالسيف رضبكم من وضلعها ظهرها من ينزف

 بالرضب الناس حق  أل واهلل :عمر فقال .وفاطمة عيل من عندكم ألحقر

 ،بيته باب عند جالساا  وكان عيل إىل واؤفجا .طالب أيب بن عيل والعقوبة

 فقد القديم، حسدك تدع ألن عيل، يا: عمر فقال حوله، جمتمعون وأصحابه

 دوننا، من فاطمة عىل يتوصل   ا،من   حضور غري من اهلل رسول غسلت

 منرب من انزل أن بكر أيب وجه يف يرصخ أن عىل ݠ احلسن ومحلت

 الناس ألشد   واهلل وأنتم: عقيل فقال ،شيئا جوابه يف عيل يقل فلم ؟جدي

 من وخرجت ،باألمس رضبتموها وآله، اهلل لرسول عداوة وأقدم حسداا 

عنكام راضية غري وهي ،بدم وظهرها الدنيا
(1)

. 

 مثالب النواصب: .2
صاحب كتاب )مناقب آل أيب  ݞبن شهر آشوب املازندران إل

 ،ݜوقد مجع يف هذا الكتاب مثالب أعداء أهل البيت  ،ݜطالب( 

د اجلرائم والفظائع التي ارتكبوها.  وعد 

 رشيد اإلمام للشيخ( النواصب : )مثالبݞقال الشيخ الطهران 

                                                           
 .279حوار مع فضل اهلل:  (1)
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 املتوىف املازندران، الّسوي شهرآشوب بن بن عيل حممد اهلل عبد أيب الدين

 يف كام إجازاته بعض يف بخط ه ووجد (،)معامل العلامء كتابه يف ذكره ،588

 )الصوالب بعنوان الشيعة( )بشارات عنه يف ينقل الذي ولعل ه ،)الريا (

 اهلداية )منهاج ىويسم   :قال ،شهرآشوب بن عيل بن ملحمد والقواصب(

 رمزوي   هبا -يكنى-  يثنىالتي  األسامء من مجلة عنه نقل ،الدراية( ومعراج

 ونقل عن وغريه، والنعثل والسامري العجل نظري املخالفني، عن هبا

 فاملؤل   النواصب( )أنساب يف شهرآشوب البن النواصب( )مثالب

 خزانة يف عتيق بخط موجودة والنسخة عنده، وجوده يظهر بام 1076

 له )املناقب( كرب عىل هذا )املثالب( أن هو وذكر ،حسني نارص دالسي  

بطهران املحيط حممد السيد عند ونسخة أخرى ،راا مكر   املطبوع
(1)

. 

ص ذكر فيه أحداث اهلجوم عىل  كامالا  يف كتابه املزبور باباا  وقد خص 

قلنا منه يف ما سبق ن ،ݝدتنا وموالتنا فاطمة واعتداء القوم عىل سي   ،الدار

كام مجع الكثري من األشعار التي نظمها األصحاب يف  بعض الروايات،

 خصوص هذه احلادثة.

 اخلالصة:
 بسيطاا  من روايات ونصوص تارخيية ليس إال  جزءاا إن  ما وصل لنا 

ن يف الكتب،من  و  ما وصل إلينا وليس كل   قل وصل إلينا،فليس كل  ما ن   د 

صدار أي حكم يف أي إلذلك عىل الباحث التأن  قبل  هو بني أيدينا اآلن،

                                                           
هـ أن ه بصدد حتقيق هذا 1431؛ سمعت من أحد الفضالء سنة 19/76الذريعة   (1)

ت أكثر من مخسة سنوات ومل نسمع خربا عن هذا  الكتاب واخراجه للنور، إال  أن ه قد مر 

 الكتاب.
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، فال ينبغي للباحث املنصف أن ينفي أي واقعة أو نفياا  ثباتاا إقضية تارخيية 

ملجرد أّنا مل ترَو يف الكتب، فضالا عن احلوادث املروية فيها ولو بأسانيد 

 .ضعيفة

الظلم واجلور  ه من املجازفة العظيمة نفيومن كل ذلك يتبني  أن

، وخصوصاا ما ݜعىل أهل بيته  ݕبعد وفاة رسول اهلل  ذي وقعال

مما نقله الشيعة وأهل السنة يف كتبهم، فإنه  ݝجرى عىل السي دة فاطمة 

خالف اإلنصاف، وجور واضح عىل التاريخ، وجناية كبرية عىل أهل 

 . ݜالبيت 





 : 1ملحق
 والسياسةاإلمامة 

 

فاطمة السي دة التارخيية التي ارتبط ذكرها بام جرى عىل من املصادر 

هو كتاب )اإلمامة والسياسة( البن  اتب وظالمئمن مصا ݝالزهراء 

قد أثريت حول هذا الكتاب جمموعة من وحيث أن ه  ،قتيبة الدينوري

ك به الق ،الشبهات والتشكيكات هذا  وم لنفي نسبةارتأيت أن أفن د ما متس 

 الكتاب لصاحبه.

 من هو ابن قتيبة؟
 ذو الكبري، مةالذهبي يف سري أعالم النبالء بقوله: العال   ترمجه

 املروزي،: وقيل قتيبة الدينوري، بن مسلم بن اهلل عبد حممد، أبو الفنون،

صيته وبعد ومجع، وصن ف بغداد، نزل، التصانيف صاحب الكاتب،
(1)

. 

 :ووث قوه، وأثنوا عليهعلامء أهل السنة، وقد مدحه 

فاضالا  ناا فقد قال فيه اخلطيب البغدادي: كان ثقة دي  
(2)

. 

وقال احلافظ السلفي: ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة
(3)

. 

 من التصانيف  هائالا وترك كام    ،هـ276تويف يف شهر رجب من سنة 
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 .هي غاية يف الكثرةالتي 

 بذرة التشكيك يف الكتاب:
الكريم أن  نفي نسبة كتاب )اإلمامة والسياسة( البن  القارئقد يظن  

ة اجلرح والتعديل الذين يعتد   قتيبة هو مما قال به حفاظ احلديث وأئم 

ل من إال  أن  احلق  الذي ال مهرب منه هو أن   ،آلرائهمويذعن  ،بكالمهم أو 

ك يف نسبة هذا الكتاب هو أحد املسترشقني  !شك 

ق الكتاب  ذلكاعتف ب وقد  مقدمة حيث قال يف  (عيل الشريي)حمق 

ف هذا الكتاب، بعد أن عدم اتفاق عىل اسم مؤل   راا : وقد ظهر مؤخ  الكتاب

ك كثري من العلامء يف نسبته إىل ابن قتيبة، وحي ث أن بعضهم استبعد شك 

ل من تزع  ، انتسابه إليه م التشكيك بنسبته إىل ابن قتيبة املسترشق وكان أو 

تاريخ )ثم تبعه الدكتور دوزي يف صدر كتابه  ،املجريطي( )غانيغوس

(األندلس وآدابه
(1)

. 

طيلة ألف سنة عن هذا الكتاب ليأيت هذا فهل غفل املسلمون 

ة نسبة الكتاب ،م1881املسترشق يف سنة  البن  وينب ههم إىل عدم صح 

 !؟قتيبة

 :البن قتيبةنسبة الكتاب صّحة 
م  كبار علامء أهلمن يتتب ع كلامت  السنة واجلامعة عرب التاريخ جيد أّن 

ك فيه أحد من  ،نسبوا هذا الكتاب البن قتيبة نسبة قطعية ومل يشك 

 :ادنق  الوال من  ،ثنيوال من املحد   ،خنياملؤر  

                                                           
 .1/2اإلمامة والسياسة  (1)
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 مجع من األعالم، منهم:الكتاب البن قتيبة فقد نسب 

يف كتابه  :هـ(543)ت بن العريب املالكي أبو بكر القايض  -1

: ومن أشد يشء عىل الناس جاهل (، حيث قالمن القواصم العواصم)

ا اجلاهل  فهو ابن قتيبة، فلم يبق ومل يذر عاقل، أو مبتدع حمتال، فأم 

عنه مجيع ما فيه للصحابة رساما يف كتاب )اإلمامة والسياسة( إن صح  
(1)

. 

قوله: أما فهو ال يشك يف نسبة الكتاب إليه، وهلذا وصفه باجلهل، و

فظاهره أنه حيتمل عدم صحة نسبة بعض  ݧعنه مجيع ما فيهإن صح  ݦ

مضامني الكتاب إليه، ولعله بسبب استبعاده أن يكتب ابن قتيبة ما هو 

مذكور يف كتاب اإلمامة والسياسة مما اشتمل عىل الطعن الواضح يف بعض 

 كبار الصحابة، ال لوجود دليل عنده عىل ما حيتمله.

ألف باء يف )كتابه يف  :هـ(604)ت أبو احلجاج يوسف البلوي  -2

: أنه ملا قدم عىل (اإلمامة والسياسة)ابن قتيبة يف : ذكر (، قالأنواع اآلداب

فقال  .اج سعيد بن جبري، قال له: ما اسمك؟ قال: أنا سعيد بن جبرياحلج  

سريااج: أنت شقي احلج   بن ك 
(2)

. 

حممد بن عَل التوزري املعروف بابن شباط أبو القاسم  -3

ق كتاب عنه ذلك كام نقل  :هـ(681)ت عيل  (اإلمامة والسياسة)حمق 

مة التحقيق شريي حيث قال يف ممن ترمجوا البن قتيبة مل ن كثريين إ: مقد 

إال القايض أبو عبد  له هبذا العنوان فاا أو مؤل   ينسب إليه واحد منهم كتاباا 

                                                           
 .312العواصم من القواصم:  (1)

 .478ألف باء اآلداب:  (2)
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(صلة السمط)يف كتابه ي املعروف بابن الشباط رالتوزاهلل 
(1)

. 

شفاء الغرام )كتابه يف  :هـ(832)ت تقي الدين الفايس املكي  -4

ستغرب، قال: وألنا يف الغالب ال نستدل إال عىل ما ي   (،بأخبار البلد احلرام

أو يقع فيه اختالف، ووالية مسلمة بن عبد امللك حكاها ابن قتيبة يف 

القّسي  والسياسة(، وكالمه رصيح يف أنه وليها ألبيه، وأن خالداا  اإلمامة)

لعبد امللك وليها أيضاا 
(2)

. 

)ت فهد املكي  حممد بن حممد بن بنحممد بن نجم الدين عمر  -5

قال: وقال أبو حممد  (،أم القرىحتاف الورى بأخبار )إيف كتابه  :هـ(885

: كان مسلمة بن (والسياسةاإلمامة )عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة يف كتاب 

فبينام هو خيطب عىل املنرب إذ أقبل  ،عىل أهل مكة عبد امللك بن مروان والياا 

عليها هلل القّسي من الشام والياا خالد بن عبد ا
(3)

. 

غاية )يف كتابه  :هـ(921)ت بن فهد املكي عز الدين عبد العزيز  -6

مسلمة بن عبد امللك –(، قال: ذكر واليته احلراماملرام بأخبار سلطنة البيت 

عليها ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة ألن ه قال:...وذكر النص   -بن مروان

السابق بتاممه
(4)

. 

 وقد أشار إىل الكتاب بعضهم دون الترصيح باسمه:

حيث قال: هذا يف تارخيه  :هـ(808 )ت بن خلدونعبد الرحن  -1
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من كتاب أيب جعفر الطربي اعتمدناه للوثوق به  صأمر اجلمل ملخ

ولسالمته من األهواء املوجودة يف كتب ابن قتيبة وغريه من املؤرخني
(1)

. 

: مرادهم من األهواء هو نقل ما جرى بني الصحابة من خالف قلت

وحروب، وال يوجد كتاب تعر   فيه ابن قتيبة ملثل هذه األمور سوى 

 كتاب )اإلمامة والسياسة(.

تطهري اجلنان )كتابه يف  :هـ(974)ت ابن حجر املكي اهليتمي  -2

أن  عدم  ا قدمته يف معنى اإلمساك  عن ذلك: وقد علمت مم(واللسان

ا أن يكون واجباا  ومع تآليف  ،ال سيام مع ولوغ العوام به اإلمساك إم 

ثني كابن قتيبة مع جاللته القاضية بأن ه كان  ينبغي صدرت من بعض املحد 

فإن أبى إال ذكرها فيبني  جرياّنا عىل قواعد  ،ن ال يذكر تلك الظواهرله أ

ك مبتدع أو جاهل هبا أهل السن ة حتى ال يتمس 
(2)

. 

الذي  ݕومراده باإلمساك هو اإلمساك عام شجر بني صحابة النبي 

ذكر فيه احلوادث ي أهل السنة من الواجبات، وليس البن قتيبة كتابجعله 

إال كتاب )اإلمامة  ݕعن الصحابة بعد وفاة رسول اهلل  السيئة الصادرة

  والسياسة(.

تسليم مجلة من ومن هنا نعلم أن  تشكيك هذا املسترشق ال قيمة له ل

تاب عىل مر  ن هذا الكعر النقل تكث  العلامء بنسبة الكتاب البن قتيبة، و

 لبعد جي بني الناس جيالا باشتهاره  الباحث بحيث يطمئن ،األجيال

 .وصحة نسبته ملؤل فه

                                                           
 .2/166تاريخ ابن خلدون  (1)

 .58تطهري اجلنان  (2)
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الدكتور طه  ، وهوالكتابإحدى طبعات هذا ق حمق   قالولذلك 

 )اإلمامة كتاب فإن : وبعد،يةالزيني يف مقدمة الكتاب بشهرته األجيال

 قتيبة مسلم بن بن اهلل عبد العظيم خاملؤر   الفاضل للعامل والسياسة(

 تاريخ من حواه ملا العربية، اءقر   بني تداوالا  الكتب أشهر من الدينوري،

 عىل بالذكر جديرة قلبه إىل حبيبة مسلم كل نفس عىل حقبة عزيزة

لسانه
(1)

. 

 :ة نسبة الكتاب البن قتيبةصّحعلى  تاإلشكاالتفنيد 
كون حشد مجلة من   سقاطت التي أرادوا هبا إاإلشكاالحاول املشك 

الكريم أن  سبب  الكتاب، ونفي نسبته عن ابن قتيبة، وال خيفى عىل القارئ

هلم والتي سب بت  ،احلوادث التي نقلها ابن قتيبة يف كتابه رصار هوهذا اإل

 .كتاب رأساا سقاط الدفعها إال  بإمل يستطيعوا  إشكاالت

 األول: عدم ذكر الكتاب يف مصنفات ابن قتيبة اإلشكال
مجع فيه بعنوان )عقيدة اإلمام ابن قتيبة(  أل ف بعض املعارصين كتاباا 

ك يف نسبة الكتاب للرجلما وقع بني يديه من إ كل   ومن  ،شكاالت تشك 

ا يف أ: أمهها ن  الذين ترمجوا البن قتيبة مل يذكر واحد منهم أنه ألف كتابا

اته التارخيية إال كتاب فوال نعرف من مؤل   ،دعى اإلمامة والسياسةالتاريخ ي  

()املعارف
(2)

. 

ع أحد من الذين ترمجوا البن قتيبة أن ه أحاط بكل   واجلواب: مل يد 

م تعبري الذهبي عن ابن قتيبة بقولهوقد  ،فاته لكثرهتامؤل   صاحب ݦ :تقد 
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وهو : بقوله (هتذيب األسامء)ه يف كتاب له النوويترجم  كام ،ݧالتصانيف

الفاضل  ،ياللغو ،الكاتب ي،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينور

ا، رأيت فهرستها سكن بغداد، وله مصن  ، علوم كثرية يف فات كثرية جدا

ا ىف أنواع العلوم، فمن كتبه مصنفا ونسيت عددها، أظنها تزيد عىل ستني 

رأيتها: غريب القرآن، ومشكل القرآن، وغريب احلديث، وخمتلف  يالت

احلديث، وأدب الكاتب، واملعارف، وعيون األخبار
(1)

. 

 سبعة عناوين من مجلة ستني! وكل  من ترجم إال  فلم يذكر النووي 

أفال حيتمل أن  كتاب  ،ومل يذكر أكثر من عرشة ،كثرة تصانيفه ذكرله 

، لعدم رغبة من ترمجه للفت من الكتب التي مل تذكر (اإلمامة والسياسة)

 ؟أنظار العوام إىل مثل هذا الكتاب

جمموعة من ني( ذكر نحويال مراتبصاحب )ويؤي د ما قلناه أن 

  .بل وال وجود هلا اآلن ،يذكرها غريهفات ابن قتيبة مل مؤل  

ضه لتأليف كتابه يف نحو تعر   ،أشياء ال يقوم هباقال: وكان يرشع يف 

وعيون  ،ملسو هيلع هللا ىلصوكتابه يف معجزات النبي  ،وكتابه يف تعبري الرؤيا ،النحو

وإن  ،ونحو ذلك مما أزرى به عند العلامء ،والشعراء ،واملعارف ،األخبار

ة لهكان نفق هبا عند العامة ومن ال بصري
(2)

. 

، ومل لع عىل هذه الكتبت أن ه مل يط  اإلشكاالوقد اعتف صاحب 

 ،وكتابه يف تعبري الرؤيا ،قال: مل أقف عىل كتاب له يف النحو يسمع هبا،

                                                           
 .2/281هتذيب األسامء  (1)

 .137مراتب النحويني:  (2)
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ملسو هيلع هللا ىلصوكتابه يف معجزات النبي 
(1)

 . 

كتاب تصح  نسبته عندهم ذا املنهج ملا بقي هبأن ه لو التزم القوم  علاما 

فاهتم كام مؤل   إذ أن  علامء احلديث والرجال مل يكتبوا فهارسصاحبه،  إىل

، بل كان اهتاممهم النجايش(عند الشيعة )فهرست الطويس، وفهرست 

 .فقط بذكر حياة املتجم له األساس

 ابن قتيبةمكان إقامة يف الثاين:  اإلشكال
ح للكتاب يشعر بأن ابن قتيبة أقام يف إن  املتصف  : املستشكل قال

 إىل الدينورأنه مل خيرج من بغداد إال  يف حني  ،دمشق واملغرب
(2)

. 

ح أو مل ح ابن قتيبة بأن ه أقام يف دمشق أن نا ال  واجلواب: ندري أين رص 

عي صاحب  أو إىل له الكتاب من أو  حنا فقد تصف   ،اإلشكالدخل هلا كام يد 

وصاحب  ،أن ه دخل دمشقيدل عىل  اا بسيط شعاراا إآخره فلم نجد ولو 

 هكذا من دون دليل،بل أطلق دعواه  ،كالمه ىلالدعوى مل ينقل شواهد ع

ذ ال مانع من إ ،شكال يف البنيإولو سل منا بوجود شواهد عىل ذلك فال 

ثني الذين ع   أو املغرب دخول ابن قتيبة الشام رفوا بكثرة كام هو حال املحد 

ألن  التاجم  ؛يف ترمجته ال يعني أن ه مل حيصل ذلكوعدم نقل  ،ترحاهلم

ن فيها ما عادة ة يف حياة املتجم له ي دو  ا و ،األمور املهم   املتعارفةاألمور أم 

 ل حياته قبل أنيف أو   أو املغرب ولعل  ابن قتيبة دخل دمشق ،فال تنقل

 ه له األنظار.وتتوج   ،ن له صيتيكو

ا  م زيارتهأم  تعبري ابن قتيبة يف أكثر من من  ناشئ هللمغرب فلعل   توه 
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ثنا بعض ݦو ،ݧثنا بعض مشايخ أهل املغربحد  ݦ: بقوله كتابهمورد من  حد 

 .ݧهل املغرباملشايخ من أ

ه العبارات بأمثال هذك تمس  يصح  الال من الواضح أنه و 

ال  فإن مثل هذا التعبري ؛رحل إىل املغرب أن ابن قتيبةلالستدالل هبا عىل 

عليه هو أن  الراوي  بل غاية ما يدل   ،املغربأن التحديث كان يف عىل يدل  

ث ابن قتيبة ببغداد ،يكون كذلكفال مانع من أن  ،مغريب األصل  ،وحيد 

حمط  كانت و ،أن  هذه املدينة كانت عاصمة املسلمني يف عرصه خصوصاا 

ثوا  ،بغدادإىل  فمن الطبيعي أن يأيت املغاربة ،العلامء واملتعل منيرحال  وحيد 

 .فيها، وينقلوا احلديث عن العلامء فيها

 :أسلوب الكتابيف الثالث:  اإلشكال
ف يف إن  املنهج واألسلوب الذي سار عليه املؤل  : املستشكل قال

ا عن منهج وأسلوب اب يف كتبه التي  ن قتيبة)اإلمامة والسياسة( خيتلف متاما

 فيها منهجه مات طويلة يبني  فاته بمقد  م ملؤل  فابن قتيبة يقد   ،بني أيدينا

وعىل خالف ذلك يسري صاحب )اإلمامة  ،فهمؤل   والغر  من

ا ال تزيد عىل ثالثة أسطرمته قصفمقد   ،والسياسة( ا إىل جانب هذ ،رية جدا

فات ابن قتيبةومثل هذا النهج مل نعهده يف مؤل  ، االختالف يف األسلوب
(1)

. 

بن ااملستشكل االختالفات املنهجية بني كتب هذا يذكر مل  واجلواب:

مة والسياسة( الذي نحن بصدد قتيبة الثابتة النسبة إليه وبني كتاب )اإلما

دة عن الدليللدعوى كساوعليه فإن  هذه ا احلديث عنه،  .بقتها جمر 

مة الكتاب قصرية ا ما ذكره من أن  مقد  رف عن ما  تشبهال هي و ،أم  ع 
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ماتطالة عادته يف إمن ابن قتيبة  ألن ه  فهو إشكال غري وارد؛ ،كتبهيف  املقد 

هت لكتابه نتقادات التي و  لرجل قد ترك هذه العادة نتيجة لالال يبعد أن  ا ج 

 !)أدب الكاتب(

 :: وكان العلامء يقولون(يات األعيانوف)ابن خلكان يف  قالفقد  

تأليف ابن قتيبة خطبة  (أدب الكاتب)و ،كتاب بال خطبة (إصالح املنطق)

بال كتاب
(1)

. 

 :ابن أيب ليلى  الرابع: الرواية عن اإلشكال
ف الكتاب عن ابن أيب ليىل بشكل يشعر يروي مؤل  : املستشكل قال

 ،وابن أيب ليىل هذا هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل الفقيه ،ي عنهبالتلق  

 سنة واملعروف أن ابن قتيبة مل يولد إال   ،هـ  148 سنة تويف ،قايض الكوفة

ا ،هـ  213 أي بعد وفاة ابن أيب ليىل بخمسة وستني عاما
(2)

. 

بحثنا يف كل  الكتاب فلم نجد إال رواية واحد وردت أننا  واجلواب:

ليس حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل الفقيه كام  وهو ،عن )ابن أيب ليىل(

 ن  هذا األخري أنصاري كويف كام ورد يف ترمجته:أل ؛اإلشكالعى صاحب اد  

قال ابن حب ان: حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الفقيه: 

ه يوسف بن عمر القض عن  ياء بالكوفة، يروكنيته أبو عبد الرمحن، وال 

عطاء والشعبي، روى عنه أهل الكوفة والعراقيون، مات سنة ثامن وأربعني 

ومائة
(3)

. 
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بل  يف حني أن  املذكور يف كتاب )اإلمامة والسياسة( قد   ، بالتجيبي ق 

أن  حمل  هذه  (لب  اللباب يف حترير األنساب)كتابه وقد ذكر  السيوطي يف 

القبيلة بمرص
(1)

وعليه  ة،تمع مع نسبته لألنصار أو للكوفوهو ما ال جي، 

 .ذكره املستشكل الذيغري ابن أيب ليىل رجل آخر فاملذكور يف الكتاب هو 

عن التجيبي يف نفس  (تاريخ مدينة دمشق)وقد روى ابن عساكر يف 

إذ أن ه مل ي ذكر  ؛د أن ه مغاير للقايضمم ا يؤك   ،وهو فتح بالد املغرب ،املوضوع

يف ترمجته يف أي كتاب من الكتب أن ه جتيبي
(2)

. 

لنا وقب   فال  ابن أيب ليىل الكويف، املراد هنا هو القايضنا أن  ل  ولو تنز 

ن  ابن قتيبة قد روى عنه القطع بأوذلك ألن ه ال يمكن  أيضاا؛ اإلشكاليلزم 

 :فلعل  الذي قال ،ألن  الرواية عنه كانت مت صلة برواية أخرى؛ مبارشة

ثنا ابن أيب ليىل»  ال نفس ابن قتيبة،، هو )الليث( املذكور قبل سطور «وحد 

 .اإلشكالفيندفع 

 :مشايخ ابن قتيبةيف بعض اخلامس:  اإلشكال
عنهم ابن قتيبة عادة  ي: إن الرواة والشيوخ الذين يرواملستشكل قال

يف كتبه مل يرد هلم ذكر يف أي موضع من مواضع الكتاب
(3)

. 

ألن   ؛يكون ابن قتيبة روى هنا عن آخرينأن ه ال مانع أن  واجلواب:

عىل طريقة أهل  ومل يكتب كتاباا  أخرى، أغلب كتبه األخرى كانت يف علوم

فمن الطبيعي أن خيتلف  ،وى هذا الكتابسيف التاريخ واحلوادث األخبار 
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 كتبه اللغوية وغريها.مشاخيه يف التارخيي عن مشاخيه يف كتابه 

، فال أضف إىل هذا أن  أغلب كتاب )اإلمامة والسياسة( غري مسند

استخراج مشايخ ابن قتيبة من هذا  اإلشكالندري كيف  استطاع صاحب 

 !الكتاب؟

 :فتح األندلسيف بعض أخبار : السادس اإلشكال
ف يروي أخبار فتح من الكتاب أن  املؤل  : يبدو املستشكل قال

ثتني »مثل قوله:  ،األندلس مشافهة من أناس عارصوا حركة الفتح حد 

موسى موالة لعبد اهلل بن موسى وكانت من أهل الصدق والصالح أن  

واملعروف أن  فتح األندلس كان سنة  ،«حارص حصنها التي كانت من أهله

أي قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وواحد وعرشين عاماا  ،هـ92
(1)

. 

ثتني» الذي قال:أن   واجلواب: ليس ابن قتيبة لكي يرد  «حد 

ثكان بل هو )جعفر بن األشت( الذي  ،اإلشكال ة حمارصته  حيد  بقص 

 !اإلشكالابن قتيبة كي يرد وليس  ،للحصون باألندلس

ث عن جعفر بن األشت مبارشةبل ال ي   إذ أن ه  ،علم أن  ابن قتيبة حد 

ر كالمه بقوله ة فتح األندلس  ،«وذكروا» :صد  ن عفلعل ه كان ينقل قص 

 بصدد تدوين ما اشتهر بني الن اس. كانأو  ،كتاب متداول

 :الواضحة السابع: األخطاء التارخيية اإلشكال
يشتمل عىل أخطاء  (والسياسةاإلمامة ): إن  كتاب املستشكل قال

فاح شخصيتني خمتلفتني ،تارخيية واضحة  ،مثل جعله أبا العب اس والس 
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واعتباره أن  هارون الرشيد  ،وجعله هارون الرشيد اخللف املبارش للمهدي

وإذا رجعنا إىل كتاب  ،ومن ثم البنه األمني ،أسند والية العهد البنه املأمون

فاح  (املعارف) نا بمعلومات صحيحة عن الس  البن قتيبة نجده يمد 

شيد (اإلمامة والسياسة)ختالف ما ذكره صاحب  ،والر 
(1)

. 

 : فيه ثالث نقاط اإلشكالهذا ن  أ واجلواب:

ىل   .يتعل ق بأيب العب اس والسفاحما  :األو 

 .الرشيد اخللف املبارش للمهديجعله هارون  :ةالثاني

 يتعل ق بالرشيد وأبنائه األمني واملأمون.ما والثالثة: 

فإن  مراد املستشكل هو قول ابن قتيبة يف كتابه: وذكروا  :ا األوىلأمّ 

اح: الشام، أن أبا العباس وىل  عمه عبد اهلل بن عيل، الذي يقال له السف  

السري نحوها، وهن أه بام أصاب من  ني، وأن جيد  وأمره أن يسكن فلسط

فقدم  ،عليها أموال بني أمية، وكتب إىل صالح بن عيل أن يلحق بمرص والياا 

م صالح إىل مرص، فأتاها بعد قتل مروان بيومني، اح فلسطني، وتقد  السف  

اه هبم، اح بعث إىل بني أمية، وأظهر للناس أن أمري املؤمنني وص  وأن السف  

عليه من  أمواهلم عليهم، فقدم اقهم يف ديوانه، ورد  وأمره بصلتهم، وإحل

، وكان فيهم عبد الواحد بن ثالثة وثامنون رجالا  أكابر بني أمية وخيارهم

اوية، سليامن بن عبد امللك، وأبان بن معاوية بن هشام، وعبد الرمحن بن مع

فلقيه رجل كان  معاوية ا عبد الرمحن بنفأم   ،ةوغريهم من صناديد بني أمي  

كلمة،  فقال له: أطعني اليوم يف ،، وأواله مجيالا ا، وأسداه خرياا صنع به بر  

فقال له عبد الرمحن: وما أطيعك فيه اليوم؟  .ثم اعصني إىل يوم القيامة
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وقاعدتك املغرب، النجاء النجاء،  فقال له الرجل: أدرك موضع سلطانك

فقال له عبد  .من بقي من بني أمية اح، ويريد قتلفإن هذا غدر من السف  

الرمحن: وحيك إن ه كتاب أيب العباس، قدم عليه، يأمره فيه بصلتنا، ورد  

والرزق الوافر.. إلينا  وإحلاقنا بالعطاء الكامل أموالنا
 (1)

. 

بل غاية  ،أن  ابن قتيبة مل خيلط بني الشخصيتني يت ضح النصهذا ومن 

اح( للعم   دون ابن األخ الذي هو اخلليفة  ما يف األمر أن ه نسب لقب )السف 

 خصوصاا  ،بهام بنفس اللقبوال مانع من تلق   ،من خلفاء العباسيني لاألو  

اك دماء بني أمي ةقد ع   وأن  العم    ،وهو الذي نبش قبورهم ،رف بأن ه سف 

 ومث ل بموتاهم.

اح إن ام أطلقه عىل أيب العب اس متأخ   علاما   ،نيخؤر  رو املأن  لقب السف 

خني عارصوه من من وتارخيه الطربي يف  رجعنا إىللو ف م املؤر  مل نجد أّن 

ب   هر به فيام بعد.الذي اشت   أبا العب اس هبذا اللقب وايلق 

ا ما نا نسبه املستشكل البن قتيبة يف كتاب املعارف من أن ه أمد   وأم 

ألن ه مل يرش يف متن الكتاب إىل لقب  ؛باملعلومات الصحيحة فغري دقيق

وال نعلم هل هذا  ،عنوان البابيف  إال   البن أخيه الو للعم   ال ،احالسف  

 اخ.التبويب من املصن ف أو من النس  

اأو فإن  ابن قتيبة  لرشيد وأخيه املهديالنقطة الثانية التي تتعلق با م 

ة التي ذكرها كل املؤر   خني من عزم املهدي العبايس عىل نقل نفس القص 

دي  املهثم تويف  » :أن ه أخطأ يف قوله إال   ،الرشيدعزل ولده اهلادي وتولية 

ووجود خطأ مثل هذا ال يسقط  ،«من يومه ذاك، واستخلف الرشيد
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فمثله بل أعظم  ، وال ينفي نسبة الكتاب إىل ابن قتيبة،الكتاب عن االعتبار

 منه موجود يف الصحيحني!

قال: كان  ،فقد روى مسلم يف صحيحه: بسنده عن ابن عباس

يا نبي  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال للنبي  ،املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه

أم حبيبة  قال: عندي أحسن العرب وأمجله .قال: نعم .نيهنثالث أعط ،اهلل

 .بني يديك ية جتعله كاتباا قال: ومعاو .قال: نعم .بنت أيب سفيان أزوجكها

قال:  .كام كنت أقاتل املسلمنيل الكفار رن حتى أقاتقال: وتؤم   .قال: نعم

...نعم
(1)

. 

جخني ومن املقطوع به بني املؤر   النبي ݕ  هاكاف ة أن  أم حبيبة تزو 

اح احلديث وقد نص  رش  . املدينةإىل وقبل قدومه  ،سالم أيب سفيانإقبل 

يسقط مثل هذا اخلطأ فهل  ، هذا اخلطأ الفاحش يف صحيح مسلمعىل

اج، وينفي الكتاب عن االعتبار  ؟؟نسبته إىل مسلم بن احلج 

ا و فهي إشارة  بعدهمن تولية الرشيد للمأمون النقطة الثالثة وهي أم 

 ة:ابن قتيبإىل قول 

ه ئة أخذته احلمى التي أخرب هبا جد  اتسعني ومملا دخلت عليه سنة 

، فعرف أن ه قد دنا أجله، وحان أبو جعفر املنصور وهو يف املهد صغرياا 

يعاجلونه، ثم استعان بأطباء الروم هالكه، فاجتمع إليه أطباء العراق 

واهلند، واستجلبهم من اآلفاق، فلم يزالوا يداوونه حتى مضت له ثالثة 

فلام دخلت سنة أربع  ،، ومل يزده العالج إال شدةأعوام، وما أقلعت عنه

بدنه، واشتد  أمله، ومتادى به وجعه، فذكر رت به، وأّنكت ئة أث  اوتسعني وم
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البيعة البنه املأمون...
 (1)

. 

فلام   ،فكتب عهد عبد اهلل املأمون، ثم حممد األمني بعده :قالأن إىل 

ئة تويف الرشيد ݥ، وعبد اهلل املأمون خارج عن اكان سنة مخس وتسعني م

هه أبوه  عنهم، باجليوش إىل بعض الفرس ليشء بلغه العراق، وكان وج 

قيل له: معك األموال ، ففلظ  بمحمد األمني قوم من رشار أهل العراق

والرجال والقصور، فادفع يف نحر أخيك املأمون، فإن ك أحق  هبذا األمر 

ه زبيدة، فقدم أخوه عبد اهلل من بغداد، ومعه وأعانته عىل ذلك أم   .منه

ومعه اجليوش، فلم  اجليوش قد أخذ بيعتهم، فنهض إليه األمني قاصداا 

 ،يرجع ومل يامنع، ومل خيتلف عليه أحد، ثم إنه غدر بأخيه األمني ملا بلغه عنه

وحبسه، وأشار  ،وثاقه وشد   ،فنهض املأمون إىل القرص فدخله، فأخذ أخاه

ه ملا أعانته عليه، فهرب حممد من احلبس، فبعث املأمون يف طلبه، إىل أم  

...تلخذ وق  فأ  
(2)

. 

ن قتيبة ال إشكال فيه، فإنا ال نعلم يف حقيقة األمر هل وما قاله اب

عهد هارون إىل األمني ثم للمأمون، أو بالعكس، فلعله عهد إىل املأمون 

أوالا، لكن األمني طمع يف اخلالفة واد عى أنه ويل عهد أبيه، لكونه أكرب ولد 

خني كان غائباا عن بغداد، وما يقوله كثري من املؤر   املأمونهارون، وألن 

ليس قطعي ا حتى نقطع بخطأ ابن قتيبة فيام قاله، وإذا كان املسلمون قد 

هل عهد باخلالفة إىل أيب بكر أو عهد هبا إىل اإلمام  ݕاختلفوا يف أن النبي 

، ݕ، مع توافر النقل وأمهية اخلالفة بعد رسول اهلل ݠعيل بن أيب طالب 
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قرص هارون، ومل يطلع  يقع االختالف يف أمر وقع يف داخلفليس ببعيد أن 

عليه كثري من الناس، ومل ي علن عنه من قبل، لكونه كان قرار هارون يف آخر 

ساعات حياته، ولعل ساعد عىل خفاء هذا األمر أنه خالف رغبة زبيدة، 

  فعملت عىل إخفائه بكل ما استطاعت من جهد.

 :التمريضصيغة فيما رواة بالثامن:  اإلشكال
 ،من رواياته جاءت بصيغة التمريض كبرياا  اما قس: إن  املستشكل قال

ا ما جي مد بن ذكروا عن حم»و ،«وا عن بعض املرصينيذكر»فيه:  يءفكثريا

ذكروا »و، «ثنا بعض مشايخ املغربحد  »و، «سليامن عن مشايخ أهل مرص

ومثل هذه التاكيب بعيدة ، «ثنا بعض املشيخةحد  »و، «عن بعض املشيخة

 ومل ترد يف كتاب من كتبه. ،البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة كل  

م  قد تبني   واجلواب: )اإلمامة  وهو أن  مضمون كتابمم ا تقد 

  سابقاا.كتبه األخرى كام ذكرنا مضامني خيتلف عن  والسياسة(

اإلتيان عىل أضف إىل هذا أن  رواة األخبار يف ذلك العرص مل يعتادوا 

 ديث.عىل طريقة أهل احل بالسند كامالا 

 يف كتب ابن قتيبة األخرى: كثرياا ستعملت ا مثل هذه التعابريو

أعاجيب البحر  ذكر بعض احلكامء: (عيون األخبار)يف  قالفقد 

، كثري العجائب، وأهله أصحاب تزي دفقال: البحر  ،وتزي د البحري ني

دق يكاد ال يكون، ، وأدخلوا ما يكون فيام فأفسدوا بقليل الكذب كثري الص 

إىل اد عاء املحال وجعلوا تصديق الناس هلم يف غريب األحاديث سل اما 
(1)

. 
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ا راهن عىل صليب يف أن  قس   وذكروايف نفس املصدر:  قال أيضاا و

لب عليه عنقه من خشب أنه ال حيتق، وقال: هو من العود الذي ص  

فأتاهم  ،حتى فطن له بعض أهل النظر ،بذلك خلقاا فتن املسيح، فكاد يَ 

فكان أبقى عىل النار من صليبه ،بقطعة عود تكون بكرمان
(1)

 . 

 ݤأيب طالب بن عن عيل  ويروي قوم: أيضاا قال يف نفس الكتابو

ويف حلوله يف برج  ،بتداء بعمل يف حماق القمرواإل ،أنه كان يكره احلجامة

العقرب
(2)

. 

مع عمر بن عبد العزيز فوق سطح : كنت وقال بعضهم: أيضاا قال و

بران ما  ،نظر إىل القمرافقلت:  ،وهو يريد الركوب، فنظرت فإذا القمر بالد 

فضحك ،ثم نظر فرأى منزلته ،أحسن استواءه! فرفع رأسه
(3)

. 

ثني العتبي: قال وقال أيضاا يف نفس الكتاب حّدثني قال:  ،سهل: حد 

ل: كنت عند املهاجر بن قا ،رجل من بني متيم عن بعض أشياخه من قومه

ق فأتى بأعرايب قد كان معروفاا  ،وايل الياممة عبد اهلل فقال له: أخربن  ،بالّس 

عن بعض عجائبك
(4)

. 

فام قاله املستشكل إذن  ،من هذه التعابري كثرياا ومن تتب ع كتبه وجد 

  غري صحيح.

والسبب  ،مرص مل يرد يف بقية كتبهحتديثه عن أهل املغرب وأهل  ،نعم
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لكي  ،إىل أحداث متعل قة هبذه البلدان يف تلك الكتب  أن ه مل يتعر   يف ذلك

 عن أهلها.النقل  إىلتاج حي

 :مصرأهل بعض نقله عن يف التاسع:  اإلشكال
من  قال املستشكل: إن مؤل ف )اإلمامة والسياسة( يروى عن اثنني

وال أخذ عن هذين العاملني ،وابن قتيبة مل يدخل مرص، كبار علامء مرص
(1)

. 

ن ينقل أطلق دعاواه كالعادة دون أ اإلشكالصاحب أن   واجلواب:

مل يأخذ ابن قتيبة ذان لفمن مها العاملان ال، النصوص التي تدعم أقواله

 عنهام؟

يف أو  ،املانع أن يكون أخذ منهام يف بغدادولو سل منا بوجودمها فام 

 دينور وليس يف مرص؟

ث   عنهام مبارشة بال واسطة؟وأين القرينة التي تؤكد أن ه حد 

أن جييب عليها ليتم   اإلشكالاألسئلة ال بد  لصاحب كل  هذه 

ا إلقاء الكالم عىل عواهنه فال فائدة فيه. ،م اشكالهويستحك ،استدالله  أم 

بل عادة ما يعرب   ،أغلب الكتاب أسانيدهأن  ابن قتيبة مل يذكر يف  علاما 

ات الروايبعض لو ابتدأت فحت ى ، «ذكروا»، أو «نقلوا»، أو «رووا» :بقوله

ث عنه مبارشة يبذكر عامل مرص القليلة  ،فليس من املعلوم أن  ابن قتيبة حد 

ث عنه بمرص  .أو حد 

 :تنسيق الكتابعدم العاشر:  اإلشكال
ال هيتم  (والسياسةاإلمامة )ف قال املستشكل: من املالحظ أن  مؤل  
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، ثم يعود ليتم ثم ينتقل منه إىل غريه ،فهو يورد اخلرب ،بالتنسيق والتنظيم

فق مع منهج ابن قتيبة الذي يستهدف وهذه الفوىض ال تت   اخلرب األول،

التنسيق والتنظيم
(1)

. 

نفيه  وأ الكتاب رأساا إلسقاط هذه الدعوى ال تصلح ن  أ واجلواب:

سل منا بتامميتها وصحة ما ذكره املستشكل لكان  لو ابن قتيبة؛ ألن اعن 

  :عندنا أكثر من احتامل

 تزداد مهارته يفقبل أن  إب ان شبابهأل ف الكتاب يف أن  ابن قتيبة  :منها

الفن، وكام هو معلوم أن   اا يف هذايصبح إمامقبل أن و ،التصنيف والتأليف

نتاجه يف فيكون نتاجه يف آخر حياته أفضل من  ،نسان يتكامل يف حياتهاإل

 هلا.أو  

يا كام ّنائ   به ترتيباا ومل يرت   ،دةترك الكتاب مسو  أن  ابن قتيبة قد  :ومنها

 من كتب احلديث،ا هو احلال يف صحيح البخاري وصحيح مسلم وغريمه

ما  بها من بعد مؤل فيها، ويتالىفغاية ما يف األمر أن  هذه الكتب جاء من يرت  

 .تتيبهبأحد  يقمكتاب )اإلمامة والسياسة( فلم  اأم   فيها من العيوب،

بمعنى  ،أن  ابن قتيبة أل ف هذا الكتاب عىل نمط )الكشكول( :ومنها

بل كان يكتب ما وقع بني يديه من أخبار معينا،  أن ه مل يعتمد فيه ترتيباا 

 تارخيية دون مراعاة التتيب.

 هفي بعض العلامء قد طعنأن  أن ابن قتيبة وإن كان عاملاا إال  ومنها:

 ،أبو الطيب احللبي: وكان يرشع يف أشياء ال يقوم هباقال  ،هذه اجلهةمن 

وكتابه يف  ،وكتابه يف تعبري الرؤيا ،ضه لتأليف كتابه يف النحونحو تعر  
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مما  ،والشعراء ونحو ذلك ،واملعارف ،وعيون األخبار ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي معجزات 

ة ومن ال بصرية لهأزرى به عند العلامء وإن كان نفق هبا عند العام  
(1)

. 

صرية هلم، ة الذين ال بمن هؤالء العام  ت اإلشكاالوصاحب هذه 

 ،قني يف كتب ابن قتيبة األخرىحيث غفل أو تغافل عن طعن العلامء املحق  

 فقط ليشء يف قلبه. (اإلمامة والسياسة)وسل ط الضوء عىل 

 احلادي عشر: مكانة ابن قتيبة اإلشكال
فهو عندهم  ،ابن قتيبة حيتل  منزلة عالية لدى العلامء قال املستشكل:

جل هذه منزلته لدى رجال العلم رو ينه،وثقة يف علمه ود ،من أهل السنة

ه التاريخف هل من املعقول أن يكون مؤل   وألصق  ،الكتاب الذي شو 

ليس فيهم؟ ابالصحابة م
(2)

. 

 واجلواب:

ا قوله فهو عندهم  ،حيتل  منزلة عالية لدى العلامء»ن  ابن قتيبة إ :أم 

إذ أن  مجلة من أئمة اجلرح والتعديل قد  فغري صحيح؛ «من أهل السنة وثقة

 وكذلك من جهة العقيدة! ،طعنوا فيه من جهة الوثاقة والضبط

ه احلاكم النيسابوري صاحب املستدرك: أمجعت  األمة فقد قال يف حق 

ابالقتبي كّذ  ن  أ عىل
(3)

. 

 إىل يميل قتيبة ابن الدارقطني: كان لوالتعديوقال فيه إمام اجلرح 
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عليه يدل وكالمه ،العرتة منحرف عن ،التشبيه
(1)

. 

اميةوقال فيه البيهقي: كان يرى رأي الكر  
(2)

. 

يقع يف  ،خبيث اللسان: ابن تغري برديخ املعروف املؤر  وقال فيه 

حق كبار العلامء
(3)

. 

 ، بل حتى يف عقيدته،عرف أن  الرجل خمتلف يف وثاقتهي  ومن هنا 

لتصنيف  قد اضطر   اإلشكالأن  صاحب هذا  األمرثبات هذا ويكفينا إل

 كتاب كامل للدفاع عن ابن قتيبة وعقيدته!

د فلامذا تكب   غري خمتلف فيه،أهل السنة ثقات فلو كان الرجل من 

 اع عنه؟هذا العناء للدف شكل كل  ستامل

ا ترب فقد يف الصحابة ما ليس فيهم  هإلصاق من هتمةة ابن قتيبة ئأم 

تلف يف ثبوهتا البن قتيبة ،ارتكب هذا اجلرم يف كتبه األخرى  :التي مل خي 

مل يكن  ݠا أن  علي   (تأويل مشكل القرآن)فهو الذي نقل يف كتابه 

عن إسامعيل بن أيب خالد أنه قال: سمعت  ،عن رشيكفظ القرآن! قال: حي

لقد دخل عَل حفرته وما حفظ القرآن :الشعبي حيلف باهلل عز  وجل  
(4)

. 

يف كتابه الصاحبي يف فقه  انتقده اللغوي املعروف ابن فارسومن هنا 

 ،مشنعة أشياء ويروي منكرة، طالقاتا يطلق قتيبة ابنقال: اللغة، حيث 

 القرآن، جيمعوا ومل واتوف   اوعلي   وعمر بكر أبا أن الشعبي عن رواه كالذي
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اجد   شنع كالم وهذا، القرآن حفظ وما حفرته دخل اعلي   وأن
(1)

.  

ومن املعلوم  ،أيب الطفيل القول بالرجعةلصحايب الذي نسب لوهو 

ا من الكفر الرصيح،أن  أهل احل  املشاهد عيل   مع قال: شهد ديث يرون أّن 

بالّرجعة يؤمن وكان رايته، صاحب املختار مع وكان كلها،
(2)

. 

لكن  ،«منحرف عن العتة» :ولذلك قال فيه الدارقطني كام تقدم

ا ال هتمهم ؛ومل يناقشوا فيها ،هذه األمور سكتوا عنها ا عندما ذكر  ،ألّن  أم 

 نفي الكتاب والتشكيك فيه!حقائق متس  كبار صحابتهم سارعوا إىل 

وكام  ،هذا الكتاب للطعن يفاملطاعن التي ذكرها القوم هذه أهم 

كنا إأن  كل  ما طرح ال يرقى لكي تكون  ئترى أخي القار شكاالت تشك 

ها رساب بقيعة حيسبه الظمآن بل أغلب البن قتيبة، الكتابصحة نسبة يف 

موا لزَ لكي ال ي   ؛بأي  صورة إىل جمهول هذا الكتاب نسبةفهؤالء أرادوا ، ماء

بل واعدامها كام ذكرنا يف  ،وكتامّنا إنكارهاينه التي طاملا سعوا إىل بمضام

مة الكتاب.  مقد 

 خامتة:
التي  همضامينعىل هذا الكتاب هو ة سبب هذه اهلجمة الرشسإن  

ث  تت فق مع ما يرويه الشيعة وينكره أهل السنة من الروايات التي تتحد 

حقيقة ما ن ه نقل فإ ،ݕحول األحداث التي وقعت بعد وفاة رسول اهلل 

 ،ݝوبني  بعض ما جرى عىل بيت الزهراء  جرى يف سقيفة بني ساعدة،

ل بنقل أحداث الفتنة الكربىأنه كام  التي حدثت يف زمان عثامن بن  تكف 
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ضني  عفان، بالنحو الذي ي ظهر براءة  عىل تلك الفتنة،وذكر أهم املحر 

كقضية عبد اهلل بن  عةالسيناريوهات التي اختعها أعداء الشي الشيعة من

 سبأ.



 : 2ملحق
 بن قيس اهلاليل كتاب سليم

 

 ،كتاب السقيفة من الكتب التي وقع كالم كثري فيها بني مثبت وناف  

اهلجمة ، وسبب ݤاملعروف بني الناس بكتاب سليم بن قيس اهلاليل 

ة عىل هذا الكتاب كام سيأيت هو ما احتواه من نصوص روائية الرشس

 ،وفضائلهم ،ݜتدور حول موضوع إمامة أهل البيت  ،وتارخيية عظيمة

ة و ،أعدائهم وذكر مثالب  .ݜما اقتفوه يف حق  أهل بيت النبو 

 :ݤميزة كتاب سليم 
لبحث يف خيتلف عن ا ݤالبحث يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل إن  

ة ا ݤ هذا  الكتابإذ أن   حت ى الكتب األربعة،ب غريه من الكت متاز بعد 

 بينها: مم ا جعله فريداا  ،أمور ال توجد يف غريه من الكتب

 األصول األربعمائة:من  كتاب سليم واحد .1
 ݜن فت أيام املعصومني هي الكتب التي ص   األربعامئة لواألص

 ،ݠاإلمام العسكري زمان إىل  ݠأمري املؤمنني  زمانمن  ،وبحضورهم

 املؤمنني عهد أمري من اإلمامية : وصن فݤاملفيد ويف هذا يقول الشيخ 

 ،األصول ىتسم   كتاب أربعامئة ݠ العسكري حممد أيب عرص إىل ݠ

أصل له: قوهلم معنى وهذا
(1)

. 
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ية  ا ك  وأمه  وحتت  ݜتبت يف حياة األئمة هذه األصول هي أّن 

بل حضورهم، يف زمن  ݜاألئمة  بني أصحاب وتم  تداوهلا نظرهم،

تها: ݞاد عى املجليس األب   أن  هذه األصول قد أمجعوا عىل صح 

 ،قال: عىل أن  األصحاب اختاروا من هذه الكتب أربعامئة كتاب

وها ب تهااألصول، وسم  ا لكون رواهتا من الذين  ،وأمجعوا عىل صح  إم 

أو كانت الكتب معروضة  ،أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح  عنهم

ة  إىل غري  هلا، ݠعندهم تقرير املعصوم  وكان متواتراا ، ݜعىل األئم 

ذلك من الوجوه التي ذكرناها
(1)

. 

عر  الكتب  دأبوا عىلإذ أن  األصحاب  سديد، ݤوكالمه 

ولذلك نجد أن  ، لتصحيحها وإمضائها ؛ݜاملتداولة بينهم عىل األئمة 

كتب الفهارس قد نقلت لنا الكثري من احلاالت التي أمىض فيها األئمة 

 :، منهاالكتببعض تلك  ݜ

يف ترمجة عبيد اهلل بن عيل  ݥالنجايش  قال كتاب احللبي: -1

 املنسوب الكتاب وصن ف ،ووجههم كبريهم اهلل عبيد : وكانݤ احللبي

حه ،ݠ اهلل عبد أيب وعرضه عىل ،إليه  أترى: تهقراء عند قال، ووصح 

هذا؟ مثل هلؤالء
(2)

.
 

سعيد بن حنان يف ترمجة  ݥالنجايش  قال كتاب الديات: -2

 ،ݠ الرضا عىل وعرضه ،آبائه عن رواه الديات، كتاب : لهݤالكنان 
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أبجر بن اهلل عبد بكتاب أصحابنا بني عرفوالكتاب ي  
(1)

. 

 ݤيف ترمجة يونس بن عبد الرمحن الكيش  قال كتاب يوم وليلة: -3

 جعفر أبو عيل   فدخل ،مريضاا  قال: كنت بسنده عن أمحد بن أيب خلف،

 حهيتصف   فجعل وليلة، يوم كتاب رأيس عند فإذا مريض، يعودن يف ݠ

 اهلل رحم: يقول وجعل آخره، إىل أوله من أتى عليه حتى ورقة، ورقة

اهلل يونس رحم ،يونس اهلل رحم ،يونس
(2)

. 

ا، واألمثلة  ،ݜوهذا ما يتالءم مع إمامتهم  عىل ذلك كثرية جد 

فلو  ، وإخراجهم من الظلامت إىل النور،حيث أن  دورهم هو هداية الناس

رشاد الناس إتح باب من أبواب الضالل يف عرصهم فإن  تكليفهم هو ف  

 .بعادهم عن الباطلإو ،للحق

فت يف من هذه الكتب التي أل   ݤوكتاب سليم بن قيس اهلاليل 

 ݜهرت يف حياهتم وتداوهلا األصحاب حتى اشت   ،ݜحياة املعصومني 

  وحتت أعينهم.

 :قصب السبق .2
بل هو  ل كتاب ظهر للشيعة،تاب هو أن ه أو  يف هذا الك ةامليزة الثاني

ل مصن ف يف اإلسالم كاف ة ن ف  ، ويكفينا هبذا فخراا،أو  فال يوجد كتاب ص 

قد  - ݠأمري املؤمنني  وهو من شيعة -قل من أن  أبا رافع قبله إال  ما  ن  

ن أن   بذلك، وهذا مم ا يصعب اجلزم به، ݤسبق سليم  لكن القدر املتيق 

ل كتاب تارخيي وث ق حوادث السقيفة ل و ،كتاب سليم هو أو  جرى ما سج 
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 .ݕبعد استشهاد رسول اهلل 

 :بعض األعالمذكر ذلك وقد 

ل  سليم كتاب للشيعة ظهر كتاب قال ابن النديم يف الفهرست: وأو 

غريه يروه مل ،عياش أيب بن أبان رواه اهلاليل، قيس بن
(1)

. 

 كتاب أول ن  إ: (معرفة األوائل)وقال بدر الدين السبكي يف كتابه 

اهلاليل بن قيس سليم كتاب هو للشيعة فن  ص  
(2)

. 

 العامري اهلاليل قيس بن : سليم(األعالم)وقال الزركيل يف كتابه 

سالماإل يف فنياملصن   أوائل من  الكويف
(3)

. 

قبل ذلك  ف كتابههـ، وأل  76 سنة وإذا كان سليم بن قيس قد تويف  

نون احلديث، مضافاا إىل أن  بسنني، مع ضميمة أن أهل السنة كانوا ال يدو 

السنة أو غريهم أ ل ف يف تلك الفتة، فإن كتاب عىل كتاب ألهل مل أط لع 

   سليم يكون أول كتاب أ ل ف يف اإلسالم.

 ظروف تأليف الكتاب: .3
لزمني الذي أل ف فيه هذا هتامم الظرف امن األمور اجلديرة باال

ة الكتاب،  إىل بداية حكم  ݕمنذ استشهاد النبي املصطفى فالفتة املمتد 

ة اخلليفة األموي عمر بن العزيز كانت فتة منع لتدوين احلديث وكتاب

عد  بل كان  الروايات، تعاقب عليه  عظياما  جرماا  تدوين األحاديث ي 

  .السلطات احلاكمة

                                                           
 .275الفهرست:  (1)

 .2/154الذريعة  (2)

 .3/119األعالم  (3)
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ل  زمام األمور هو أمر الناس  تسل مهبعد  أبو بكر ذه قرار اخت  فأو 

روى فقد  ،ݕأحاديث رسول اهلل  باالكتفاء بكتاب اهلل وعدم تناقل

يق أن   مليكة أيب الذهبي عن ابن  فقال: وفاة نبي هم، بعد الناس مجع الصد 

ثون إنكم  بعدكم والناس فيها، أحاديث  ختتلفون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن حتد 

ثوا فال اختالفاا، أشد    بيننا فقولوا: سألكم شيئاا، فمن اهلل رسول عن حتد 

موا حرامه حالله، فاستحل وا اهلل، كتاب وبينكم وحر 
(1)

. 

فكان يمنع الناس من  ،ما بدأه األول عمر بن اخلطابوأكمل 

روى احلاكم يف املستدرك بسند  ، فقدويأمرهم بالكف عن ذلك ،الرواية

 عمر معنا فمشى العراق، نريد خرجنا قال: كعب، بن قرظة صحيح: عن

 قالوا: معكم؟ مشيت مل أتدرون قال: أ، ثمفتوض   رصار، إىل اخلطاب بن

أهل  تأتون إنكم قال: .معنا مشيت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب نحن نعم،

 باألحاديث، تبدوّنم فال النحل، كدوي بالقرآن دوي   هلم قرية

دوا فيشغلونكم،  ، وامضوا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول عن الرواية واوأقل   القرآن، جر 

نا. قالوا: قرظة قدم فلام رشيككم. وأنا ث  اخلطاب ابن ّنانا قال: حد 
(2)

. 

د هذه احلقيقة، حيث قال: وذكر ابن سعد يف طبقاته حادثة مهم   ة تؤك 

بي ا، أرسل  عىل همنيأتت   عمر يا فقال: عمر، عىل يَب  أ   وأقبل قال: عمر أ 

عليه،  متكاهت   ما واهلل، ال املنذر أبا يا عمر: فقال ؟ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل حديث

ظاهراا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن احلديث يكون أن كرهت ولكني
(3)

. 

                                                           
  .1/3تذكرة احلفاظ  (1)

  .1/102املستدرك عىل الصحيحني ( 2)

 .4/22الطبقات الكربى ( 3)
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 قال العراق إىل موسى أبا بعث ملا وهلذا قال ابن كثري الدمشقي: وهلذا

 فدعهم النحل، كدوي   بالقرآن دوي   مساجدهم يف هلم قوماا  تأيت إنك»: له

 . هذا«ذلك يف رشيكك وأنا باألحاديث، تشغلهم وال عليه، هم ما عىل

عمر معروف عن
(1)

. 

 عن رسول احلديث واأقل  : يقول عمر كان هو وقال الذهبي: هكذا

 وهذا مذهب احلديث، ث  بَ  عن الصحابة من واحد غري وزجر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ولغريه لعمر
(2)

. 

 أتى أو الرواية، أكثر من عىل شديداا  أيضاا  عمر وقال ابن قتيبة: وكان

الرواية يقل وا بأن يأمرهم عليه، وكان له ال شاهد احلكم يف بخرب
(3)

. 

ث بسنة رسول اهلل  ر األمر إىل معاقبة كل  من حيد  وينرش  ݕبل تطو 

ة عقوبات:  حديثه بني الناس بعد 

الطربان بسنده  ورد فيام رواهحبسه لبعض كبار الصحابة: كام  منها:

 ابن مسعود إىل احلطاب بن عمر بعث عن سعد بن إبراهيم عن أبيه، قال:

 تكثرون الذي احلديث هذا ما فقال: الدرداء، األنصاري وأيب مسعود وأيب

استشهد ىحت   باملدينة؟! فحبسهم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن
(4)

. 

 بن عمر مات ما عن عبد الرمحن بن عوف، قال: واهللوروي 

 عبد اآلفاق: من ، فجمعهمملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول أصحاب إىل بعث اخلطاب حتى

                                                           
 .8/115البداية والنهاية ( 1)

 .2/601سري أعالم النبالء ( 2)

 .41تأويل خمتلف احلديث: ( 3)

 .3/378املعجم األوسط ( 4)
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األحاديث  هذه ما: فقال عامر، بن وعقبة ذر وأبا الدرداء وأبا حذافة اهلل بن

 ال، :قال أتنهانا؟: قالوا اآلفاق؟ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن أفشيتم قد التي

 ونرد   نأخذ أعلم، فنحن عشت، ما تفارقون ال واهلل ال عندي، أقيموا

مات ىحت   فارقوه فام عليكم.
(1)

. 

ته الشهرية: ولذلك قال أبو ومنها : رضبه من جياهر بالتحديث بدر 

ثي   اهلل رسول قال: »نقول أن نستطيع كنا : ماالسنةأهل هريرة أكرب حمد 

السياط فنخا كنا عمر، ق بض حتى ملسو هيلع هللا ىلص«
(2)

. 

ثكم كنت وروي عن أيب هريرة بسند صحيح قوله: أفإن هبذه  حمد 

ظهري ستبارش املخفقة أللفيت إذاا  واهلل أما حي؟ وعمر األحاديث
(3)

. 

إن : يقول كان هريرة أبا أن   عجالن: ابن وروى الذهبي بسنده عن

ث رأيس لَشج   عمر، زمن يف هبا تكل مت لو أحاديث، ألحد 
(4)

. 

وهذا الترصيح من أيب هريرة فيه إقرار بأن العقوبة التي كانت تطال 

ة والسياط. ݕمن ينرش أحاديث النبي   هي الرضب بالدر 

وهي املدينة:  ،النفي واإلبعاد عن مركز اخلالفة اإلسالمية ومنها:

 ن  فقد روي عن عمر بن اخلطاب بإسناد صحيح أنه قال أليب هريرة: لتتكَ 

دوس بأر  أو ألحلقن ك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن احلديث
(5)

. 

                                                           
 .10/293كنز العامل ( 1)

 8/115البداية والنهاية ( 2)

  .11/262مصن ف عبد الرزاق جامع معمر بن راشد امللحق ب (3)

 .2/601سري أعالم النبالء ( 4)

 .8/115البداية والنهاية ( 5)
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 ألحلقن ك أو لاألو   عن احلديث األحبار: لتتكن  وقال أيضاا لكعب 

القردة بأر 
(1)

. 

والذين جاؤوا من بعدهم مل جيدوا صعوبة يف السري عىل هذا املنوال 

سه سابقوهم، ، فام كان عليهم إال  ومنع تدوين احلديث  مواصلة ما أس 

 والسري عىل خطاهم:

ح اخلليفة الثالث عثامن بن عفان باتباعه لسياسة عمر بن  فمثالا رص 

 مل حديثاا  يروي ألحد حيل   اخلطاب يف تعامله مع احلديث ورواته قائالا: ال

عمر عهد وال بكر أيب عهد يف به ي سمع
(2)

. 

ام خلطى أسالفه، فقال للناس  وجاء بعده معاوية بن أيب سفيان متس 

 عمر، عهد يف كان حديثاا  إال   وأحاديث اكمكام نقل مسلم يف صحيحه: إي  

وجل عز   اهلل الناس يف خييف كان عمر فإن
(3)

. 

السياسة، فامتنعوا عن التحديث، إما خوفاا وهلذا تأثر الناس هبذه 

 ورهبة من العقاب، أو عن رغبة يف نيل رضا اخللفاء.

ففي مثل هذه الظروف الصعبة ينربي شاب اسمه )سليم بن قيس 

ليجمع ما وصله من أحاديث  ؛ويرضب هبذه القوانني عر  احلائط ،(ݤ

وهي األحاديث التي تثبت  التي كان كل  هذا املنع ألجلها، ݕرسول اهلل 

نت مثالب أعدائهم. ،ݜحق  أهل البيت   والنصوص التي تضم 

ى الرجل بكل  ما يملك ليوث ق جرائم نفس أصحاب  بل ضح 

                                                           
 .8/115البداية والنهاية ( 1)

 .39/180تاريخ مدينة دمشق ( 2)

 .3/95صحيح مسلم  (3)
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د من العقاب السلطة يف ذلك  من الذي الوقت دون خوف أو وجل أو ترد 

ا  !أو علمت السلطة بكتابه شف أمرهأن يطاله إذا ك   الراجح جد 

 :األحداث يف كتاب سليمتدوين طريقة  .4
تابه يف ك ݤإن  طريقة تدوين األحداث التي نقلها سليم بن قيس 

د النقل الساذج القي م جديرة بالوقوف عندها، فالرجل مل يكتف بل  ،بمجر 

ينقل احلدث الواحد  ولذلك دأب عىل أن لتفاصيل األحداث، كان متتب عاا 

 ذه هي نفس الطريقة التي، وهتفاصيله بجميعيحيط لعن أكثر من راو 

 فإّنم القنوات الفضائية األخبارية،ب نراسلوامليف هذه األيام  ايقوم هب

ليكون  ؛يعقدون لقاءات صحفية مع أكثر من شاهد عيان حرض الواقعة

 نقل اخلرب أكثر مصداقية.

بل عر  ما نقله عن ثقات الصحابة عىل  ،هبذا ݤومل يكتف سليم 

ة اخلرب ومصداقيته،؛ الذين عارصهم ݜاألئمة  د من صح  وهذا من  ليتأك 

وال أدري ملاذا أقيص  الذي ربام ال يوجد يف كتب التاريخ األخرى، تقاناإل

ت ،خنيالرجل من سجالت املؤر   هذا   له وملنهجه يف الكتب التي عر  ومل ي 

 اهتمت بذلك.

 ة البحث:منهجّي
ت الكثرية التي طرحت هنا وهناك حول كتاب اإلشكاالبالنظر إىل 

ة تتعل ق هبذا فإن نا سنبحث  ݤسليم بن قيس   الكتاب:حول أمور مهم 

 .ݤ شخصية سليم بن قيس اهلاليل -1

 .ݤ بن قيس اهلاليلسليم أصل الكتاب  -2
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 .الطريق إىل هذا الكتاب -3

 .حول مضامني الكتاباملطروحة ت اإلشكاالدفع  -4

ݤ اهلاليل شخصية سليم بن قيس
(1): 

ال ينبغي أن يتوق ف الباحث يف وثاقة بل يف جاللة قدر سليم بن 

فإن  كل  من ترجم له من علامء الرجال نسب إليه كل   ،ݤقيس اهلاليل 

 ملثله: ومدحه بكل  ما يصلح أن يكون مدحاا  ،منقبة

م إليه بقوله:  ،يف الفصل األول من كتابه ݥذكره النجايش فقد  وقد 

 قليلة، أسامء وهي الصالح، سلفنا من التصنيف يف منياملتقد   أذكر اأن وها

املعونة أستمد اهلل ومن
(2)

. 

ويكفي  ،ݠترمجته ألولياء أمري املؤمنني عند  ݥوذكره الربقي 

                                                           
ث القمي ( 1) تلقيبه باهلاليل، فقال: سبب  3/293يف الكنى واأللقاب  ݞذكر املحد 

ب أنه االعتدال( ميزان) عن وحيكى ق  ...، ورد  عليه املحقق اهلالل يرى كان ألن ه به ل 

والشيخ يف ( بقوله: ثم  إن  قول الكيش  5/239يف )قاموس الرجال  ݞالتستي 

الرجال )اهلاليل العامري( ظاهر يف أن  الرجل من بني هالل بن عامر رهط زينب بنت 

ي يف كناه من أن ه قيل له ݕخزيمة زوج النبي  ، فام عن )ميزان االعتدال( كام نقل القم 

أن ه مل يذكره امليزان رأساا، ال يف أسامئه وال يف اهلاليل ألن ه كان يرى اهلالل ساقط، مع 

ي ݞواحلق  ما قاله املحقق التستي أنسابه...؛  ث القم   ݞ، إال  أن  ما ذكره املحد 

يف ترمجة سليم، إال  أن  املراد ليس سليم بن قيس اهلاليل  1/10موجود بالفعل يف امليزان 

كان يرى اهلالل قبل الناس »العامري، بل سليم بن قيس العلوي الذي كام عرب  شعبة 

 .ݤقيس ، وهو غري سليم بن «بليلتني!!

 .3الفهرست: ( 2)
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وثناء هبذا مدحاا 
(1)

. 

أن  سليم بن قيس  (ختصاصاإل)يف كتاب  ݤالشيخ املفيد  وذكر

 أبو اخلميس رشطة من : وكانفقال، كان من رشطة اخلميس ݤاهلاليل 

 وعبيدة قيس اهلاليل، بن وسليم احلرضمي، حييى بن اهلل عبد الريض

عريب ،املرادي السلامن
(2)

. 

ومن  ،ݠياء أمري املؤمنني ومن أول ،فكونه من السلف الصالح

 هبل بجاللته وبلوغ ،جتعلنا نقطع ليس بوثاقة الرجل فقط ،رشطة اخلميس

 .ݜأعىل مراتب القرب من األئمة 

من  ݥسب البن الغضائري ن  هذا الكالم معار  بام ن  : إيقالوقد 

 وال ،فعرَ ي   ال سلياما  إن  : يقولون أصحابنا : وكانَ ݤقوله يف حق  سليم 

 من وال كتابه، جهة غري من مواضع يف ذكره وجدت وقد ،خرب يف رك  ذ  

عنه أيب عي اش بن أبان رواية
(3)

. 

 :واجلواب

 - له هذا الكالمنسبة  تإن صح   - ݥن  ابن الغضائري أ: أّوَل  

ألنه نقل عن األصحاب أنه رجل غري  ،ورد  عليهأورد هذا الكالم 

معروف، ومل ي ذكر يف أي خرب، فرد عليهم بأنه وجد ذكره يف روايات 

 أخرى غري الروايات التي ذكرها يف كتابه ورواها عنه أبان بن أيب عياش.

ة نظرية التعبري يؤك  ن  هذا أ:  اثانيا   ،ݞالطهران  گآغا بزرد صح 

                                                           
 .4رجال الربقي: ( 1)

 .4ختصاص: اإل( 2)

 .63رجال ابن الغضائري: ( 3)
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إذ أن  املتتب ع يف كتب أهل السنة  ،نقد تالعب به املعاندووهو أن  الكتاب 

م  ، وينفون أصل سمإنكار شخصية هبذا اال حياولونواجلامعة جيد أّن 

فه ذكراا فيام رجعت إليه من رغم أنني مل أجد ملؤل  وقد قال قائلهم:  وجوده،

فلم  ،]رجعت يف البحث عنه إىل مصادر كثرية من كتب أهل السنةمصادر 

كام يظهر ذلك من خالل  (،تاريخ الطربي)أجد له ذكراا، فلم أجده مثالا يف 

الذي وضعه أبو الفضل إبراهيم، وكذلك تاريخ ابن  (األعالم)فهرس 

األثري كام يبدو من فهارسه التي وضعها إحسان عباس )أو سيف الدين 

البن العامد احلنبيل،  (شذرات الذهب)وليس له ذكر يف  ،الكاتب(

البن كثري، وطبقات ابن سعد، وال يف جمموعة من كتب  (البداية والنهاية)و

والصغري للبخاري، أو  (التاريخ الكبري)، أو (لسان امليزان)الرجال مثل: 

ل كتاب يف اإلسالم، ف أو  ه مؤل  للمزي..إلخ مع أن   (هتذيب الكامل)

اج لقتلهاحلج  والحقه 
(1)

. 

نكاره هذا هو نتيجة جلهود أسالفه إوال يدري هذا املعارص أن  

رغم أن ه  ،خفاء شخصية سليم بن قيس اهلاليل وطمس معاملهاالكبرية إل

 .من كبار التابعني

بطريقة مبهمة التاجم والطبقات كتب وقد ورد ذكره يف بعض 

 : سليمحيث قال ،البن أيب حاتم الرازي (اجلرح والتعديل)يف كام  وغريبة،

 أيب سمعت ،أبان روى عنه ،لنوف بن سحيم عن روى ،العامري قيس بن

ذلك يقول
(2)

. 

                                                           
 .1/229أصول مذهب الشيعة ( 1)

 .4/214اجلرح والتعديل ( 2)
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 عن العامري، قال: سليم ( للبخاريالتاريخ الكبري)ويف كتاب 

األعمش عنه روى حذيفة،
(1)

. 

ا يف كتب احلديث فقد ورد  إال   ،يف مجلة من األحاديث ݤاسمه أم 

ال يلتفت  لكي ؛حلقيقته أن  القوم قد تالعبوا باسمه ونسبته تعمية وطمساا 

 .الشيعةهذا هو الذي تروي عنه  إىل أن  سلياما  القارئ

ففي املستدرك عىل الصحيحني للحاكم نجد أن ه روى عن سليم 

 بمكة الصنعان عيل بن حممد قال: أخربنبـ )احلنظيل(، به إال  أن ه لق   ،ݤ

 أنبأ ،الرزاق عبد أنبأ ،عباد بن إبراهيم بن إسحاق ثنا ،تعاىل اهلل حرسها

بن عن أبان ،معمر
(2)

 بن عمر خطبنا قال: ،احلنظَل قيس بن سليم 

 منكم يؤخذ الرجل أن بعدي عليكم أخاف ما أخوف إن   :فقال، اخلطاب

 :ويقال ،حلمها يشاط كام حلمه ويشاط ،اجلزور تورش كام فيورش يء،الرب

 حتت وهو ݠ أيب طالب بن عيل فقال قال:. بعاص وليس ،«عاص  »

 سبىوت   ،ةاحلمي   وتظهر ،ةالبلي   تشتد وبام املؤمنني؟ أمري يا ذلك ومتى املنرب:

 قال: احلطب؟ النار تدق وكام ،ثفلها الرحا تدق   كام هم الفتنوتدق   ،يةالذر  

لغري  ماملتعل   موتعل   ،الدين لغري هاملتفق   هتفق   إذا قال: عيل؟ يا ذلك ومتى

اآلخرة بعمل الدنيا مستوالت   ،العمل
(3)

. 

عن  وذكرته بعض املصادر بعنوان سليم بن قيس )األشعري( بدالا 

دخلت عائشة فقالت: قال:  ، كام يف األطراف للمقديس،اهلاليل أو العامري

                                                           
 .4/131التاريخ الكبري ( 1)

ا )عن( ال )بن( كام يف مصن ف عبد الرزاق الصنعان ( 2)  .11/360الصحيح أّن 

 .4/451املستدرك ( 3)
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قالت:  .ه اهلل؟ قلت: يا أم املؤمنني ماتما فعل يزيد بن قيس األرحبي لعن

عن أبان بن  ،د به جماعة بن الزبريتفر   .احلديث استغفر اهلل... ،رمحه اهلل

عن مّسوق ،عن سليم بن قيس األشعري ،عياش
(1)

. 

ف باسمه،ض أئمة القوم عكام تالعب ب ه بعضهم إىل )سليامن بن فحر 

عن  ،عن أبان ،عن معمرقال:  مسند عبد الرزاق الصنعان،قيس( كام يف 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :عن أم حبيبة ،عن عنبسة بن أيب سفيان ،سليامن بن قيس

 يف اجلنة، ومن بنى مسجداا   يف يوم اثنتي عرشة ركعة بنى اهلل له بيتاا من صىل  

بنى اهلل له أوسع منه
(2)

. 

ف أيضاا وح   (، تاريخ دمشق)كام يف  (سامل بن قيس العامري)إىل  ر 

عن سامل بن قيس  ،عياشبان بن أيب أن ع ،خربن شبيب بن سعيدأ: قال

يامي أ أقر  ن إ :أن حذيفة بن اليامن قال ،ومسلم بن أيب عمران ،العامري

والذي نفيس بيده لقد  ،احلاجة يل  إفيشكون  ،هيلأ ىلإرجع فيه أ لعيني يوم  

اهلل ليتعاهد عبده بالبالء كام يتعاهد الوالد  ن  إ :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

عبده املؤمن الدينا كام حيمي املريض ن اهلل تعاىل ليحمي إو ،لولده باخلري

أهله الطعام
 (3)

. 

بحثنا أكثر لوجدنا املزيد وإال  لو  ،وما ذكرناه من باب األمثلة فقط

ةخفاء هذه الشخصية يفات والتالعبات التي أريد منها إمن التحر  املهم 

                                                           
 .5/534أطراف الغرائب ( 1)

 .3/75املصنف ( 2)

 .12/288تاريخ دمشق ( 3)
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وطمس معاملها
(1)

. 

أي شك  أو ريب يف شخصية سليم بن قيس اهلاليل  ىهنا ال يبقومن 

 وجاللة قدره.من جهة وجوده  ݤ

 :ݤ أصل كتاب سليم بن قيس اهلاليل
عىل اهلل برهاّنم، سواء كانوا من أحد من الشيعة اإلمامية أمل ينكر 

وجود كتاب  ،وحتى الفقهاء منهم ،التاريخ التاجم أم علامء الرجال أم

لذلك نجد أن  كل من ترجم له نسب له الكتاب كام و ،ݤلسليم بن قيس 

الا إن شاء اهلل تعاىل.  سيأيت بيانه مفص 

هر ن ه اشت  ، لككتاب سليم األصيل هو كتاب )السقيفة(أن  اسم  علاما 

هبذا  راا مؤخ   ، وطبعفغلبت عليه شهرته ،بني األصحاب بكتاب سليم

بني  شائعاا  النحو من نسبة الكتاب لصاحبهوقد كان هذا  االسم،

 ،عنوانه ايذكرو من دون أنكانوا ينسبون الكتاب لصاحبه ف ،األصحاب

 يونس.مثل كتاب احللبي وكتاب حريز وكتاب 

 يف ݠعن اإلمام الصادق  ما رويهذه التسمية ولعل  منشأ  

 يناوحمب   شيعتنا من عنده يكن مل قال: منخصوص كتاب سليم، حيث 

 من يعلم وال يشء، أمرنا من عندهفليس  اهلاليل، قيس بن سليم كتاب

                                                           
له روايات يف مسند  ݤأن  سليام  1/181ذكر صاحب كتاب دراسات يف والية الفقيه ( 1)

أمحد بن حنبل بل ذكر كتابه يف ذيل إحدى روايات املسند، إال  أن ه ورد بعنوان سليامن بن 

إذ أن  سليامن بن قيس املذكور يف هذا املورد هو  ݥقيس؛ قلت: هذا اشتباه منه 

وهو من البرصة كام  3/436ح بذلك يف كتاب العلل ألمحد بن حنبل اليشكري كام رص   

 ذكروا يف ترمجته.
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حممد آل أرسار ورس  من الشيعة، أبجد وهو ،شيئاا  أسبابنا
(1)

. 

فتة طويلة من قبل  ݤطورد سليم بن قيس  هذا الكتابوألجل 

ومن  ، ورصدت اجلوائز ملن يأيت برأسه،يف ذلك الزمن األمويةالسلطات 

 ة الشيعية.يتداول إال  يف األوساط اخلاص   ال خمفي ا،هنا بقي الكتاب 

 املؤمنني أصحاب أمري من قيس بن سليم : كانقال السيد العقيقي

 فلام عياش، بن أيب أبان إىل وآوى فهرب ليقتله، احلجاج طلبه ،ݠ

 بنا يا حرضن املوت وقد ،احق   عيل   لك إن  : ألبان قال الوفاة حرضته

 ،كتاباا  وكيت، وأعطاه كيت ݕ اهلل رسول بعد األمر من كان إن ه ،أخي

عياش بن أيب أبان سوى الناس من أحد قيس بن سليم عن يرو فلم
(2)

. 

 :ݤالطريق إىل كتاب سليم 
حيث  ،ݤكتاب سليم بن قيس إىل كل  الكالم يف طريقنا الكالم 

نا بطريق يلإهل وصلت  من الكتاب، وقع اخلالف يف النسخة املتداولة

ها يلإيمكن االعتامد عليها والركون  لكي ،الرجاليةمعترب بحسب املعايري 

 أم ال؟

حول راوية هذا الكتاب وهو أبان بن أيب عياش  كثر الكالموقد 

، ووافقهم يف ذلك بعض الذي طعن فيه بعض أئمة احلديث عند املخالفني

حول شخصية هذا  سيتمحورومن هنا فإن  بحثنا  األبرار، علامء الشيعة

 ف عىل ثبوت وثاقته؟تتوق  ة كتاب سليم وهل أن  صح   الرجل،

                                                           
 .17/298مستدرك الوسائل  (1)

 .162خالصة األقوال:  (2)
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 :أهل السّنةعياش يف كتب أبان بن أيب  .1
م  أهل السن ةمن يقرأ كتب التاجم والرجال عند علامء  جيد أّن 

ل يف شخصية أبان بن أيب عياش بني مادح موث   اختلفوا اختالفا كبرياا  ق معد 

 فيه! قادحوبني طاعن  ،له

 :ألبان بن أيب عياش املادحون

 أبو كنيته ،البرصة أهلمن قال يف ترمجته:  :البستي ابن حّبان -1

ث القيس، لعبد موىل ،فريوز أبيه واسم إسامعيل،  واحلسن، أنس عن حيد 

 ،بالقيام الليل يسهر الذين من العب اد وكان والناس، الثوري عنه روى

بالصيام النهار ويطوي
(1)

. 

: تفتخر عبد قيس (املعارف)يف كتابه  قال :ابن قتيبة الدينوري -2

ة من عبد قيس، وكان من  بأن  من مواليها ي، وهو موىل بني مر  صاحلاا املر 

ويكن ى أبا  ،أبان بن أيب عياش الفقيهأهل اخلري... وأن  من مواليها 

سامعيلإ
(2)

. 

، (هتذيب الكامل)ي يف عنه املز  ذلك حكى  :مالك بن دينار -3

 بن كان مالك: عيينة بن سفيان عن إرسائيل، أيب بن إسحاق : وقالفقال

اء عياش أيب بن أبان كان: يقول دينار طاووس القر 
(3)

.  

 امليزان وصفه ألبان بأنهيف  ونقل الذهبي عن مالك بن دينار

                                                           
 .1/96املجروحني كتاب  (1)

 .421املعارف:  (2)

 .2/23هتذيب الكامل  (3)
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العلامءطاووس 
(1)

. 

هتذيب )ي يف املز   مدحه لهحكى  :عمرو بن عَل الفالس -4

 متوك القيس، لعبد موىل ،ألنس موىل فريوز، بن أبان : هو(، فقالالكامل

إسامعيل بأيب يكنى صالح، وهو رجل احلديث،
(2)

. 

قوله  (اجلرح والتعديل)نقل عنه ابنه يف كتاب  :أبو حاتم الرازي -5

صاحلاا  يف حق  أبان: وكان رجالا 
(3)

. 

 كان له: فقيل ،ئل عن صدق هلجة أبانس   :أبو زرعة الرازي -6

 حوشب بن وشهر أنس من يسمع احلديث كان، ال قال: الكذب؟ يتعمد

يزيم فال احلسن ومن
(4)

.  

 عن العييش، زاد: ، فقالي رأيه يف أباننقل املز   :أيوب السختياين -7

كان منذ باخلري نعرفه زال ما: فقال ذلك أليوب، فذكرت: قال ،محاد
(5)

. 

 ألستحي من نقل عنه احلافظ مغلطاي قوله: إن :احلافظ البّزار -8

ابان املري وصاحلاا  عياش أيب بن أبان إن   :أقول أن وجل   عز   اهلل كذ 
(6)

.  

 ال نمم   هن  أ ترمجة أبان: أرجوقال يف ّناية  :ابن عدي اجلرجاين -9

ويغلط ،عليه هيشب   نأ ال  إ ،الكذب ديتعم  
(7)

. 

                                                           
 .1/14عتدال ميزان اإل (1)

 .2/20هتذيب الكامل  (2)

 .2/296اجلرح والتعديل  (3)

 .2/296اجلرح والتعديل  (4)

 .2/21هتذيب الكامل  (5)

 .1/169إكامل هتذيب الكامل  (6)

 .1/387الكامل  (7)
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إىل أن  كبار أئمة اجلرح والتعديل قد شهدوا بأن   نخلصمن هنا 

د الكذب كام  اللهجة بحسب تعبريهم،ن هبذا صادق فيكو ،الرجل ال يتعم 

إال  أن تعار   ،تثبت وثاقته رفبهذا املقدا ،شهدوا بتقواه وورعه وعبادته

  بجرح مفّس  كام هي قواعد العلم.

 :يف أبان بن أيب عّياش الطاعنون

دت دوافعهم يف تناول شخصية أ ،اختلفت ألفاظهم بان بن أيب وتعد 

كل   ي سل ط الضوء عىلومن هنا فإن ه ال بد  أن  عياش بالطعن والتجريح،

م أم ال؟لي   ؛لفظة منها عىل حدة  علم هل يمكن أن يعار  هبا ما تقد 

صف هبا أبان:  من عبارات الذم التي و 

 ،العبارة عىل لسان أكثر من شخصهذه وردت  :مرتوك احلديث -1

كأمحد بن حنبل
(1)

بن معني ىوحيي، 
(2)

والنسائي، 
(3)

 .وغريهم، 

  ساقط احلديث. هو أنه «متوك احلديث»واملراد بقوهلم: 

ذاهب »أو  ،«متوك احلديث» :وإذا قالواقال اخلطيب البغدادي: 

املنزلة  يوه ،كتب حديثهال ي   ،فهو ساقط احلديث« ابكذ  »أو  ،«احلديث

الرابعة
(4)

.  

 ألبان هبذه اللفظة ال يمكن قبوله ما مل جرح هؤالء أن   :واجلواب

إرضاهبم بيان سبب تركهم حلديثه وفال بد  من  يذكروا سبب جرحهم له،

                                                           
 .1/18موسوعة أقوال اإلمام أمحد  (1)

 .1/11ميزان االعتدال  (2)

 .1/11ميزان االعتدال  (3)

 .1/23الكفاية يف علم الدراية  (4)
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د الكذب؟! خصوصاا عنه،   بعد ثبوت أن ه ال يتعم 

 اهلل عبد بن طاهر الطيب أبا القايض سمعتاخلطيب البغدادي: قال 

 أصحاب قول وليس ،ا  مفّسَّ  إَّل  قبل اجلرحي   َل يقول: الطربي طاهر بن

 وردّ  جرحه يوجب مما «ليس بيشء فالن»و ،«ضعيف فالن» :احلديث

فس   فيام اختلفوا الناس ألن   ؛كذلك كان وإن ام ،خربه  ذكر من بد   فال ،به قي 

 شهد رجالن إذا أصحابنا: قال وكذلك ال؟ أم فسق هو هل لينظر ؛سببه

الناس  فإن   ،النجاسة سبب يبي نا حتى شهادهتام تقبل مل نجس املاء هذا بأن  

 هو القول وهذا قلت: .فيه الواقع ويف نجاسة ،املاء به ينجس فيام اختلفوا

 حممد مثل ،ونّقاده حّفاظ احلديث من األئمة ذهب وإليه ،عندنا الصواب

 فإن   ،النيسابوري وغريمها احلجاج بن ومسلم ،البخاري إسامعيل بن

 ،هلم واجلرح فيهم الطعن غريه من سبق بجامعة احتج   قد البخاري

 وعاصم ،أويس أيب بن سامعيلوكإ ،التابعني يف عباس بنا موىل كعكرمة

 ،احلجاج بن مسلم فعل وهكذا ،املتأخرين يف مرزوق بن وعمرو ،عيل بن

ن واشتهر ،غريه ومجاعة سيد بن احتج  بسويد فإن ه  الرواة حال يف ينظر عم 

 ممن واحد وغري ةالطريق هذه السجستان داود أبو وسلك ،عليهم الطعن

 سببه ف ّس   إذا إال   يثبت ال اجلرح أن   إىل ذهبوا أّن م ذلك عىل فدل   ،بعده

موجبه كروذ  
(1)

. 

بل يظهر مم ا نقل يف الكتب أن  األسباب التي دعتهم إىل ترك حديثه 

 تافهة يف غاية التفاهة:

 روى ألنه أباناا  تركت ما نقل عن يزيد بن زريع أن ه قال: إنام :منها

                                                           
 .136الكفاية يف علم الرواية:  (1)
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 عن إال   أنس يروي وهل: فقال ؟ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن :له فقلت، أنس عن حديثاا 

؟ملسو هيلع هللا ىلص النبي
(1)

. 

 يف قول أبان؟  اإلشكالوال ندري ما 

وإن مل  ݕأنس كل ها عىل النبي أن  مرويات بفإذا كان الرجل يطمئن  

ح   فهل هذا يدعو لتك حديثه؟ بذلك،يرص 

ث بحديث علاما   ،أن  أهل احلديث أطبقوا عىل أن  الصحايب إذا حد 

فإن  حديثه حيمل عىل  ، أو نقل واقعة مل يدركها،يسمعه مبارشة لم أن ه ملوع  

ثم إنا مل قال ابن الصالح:  كونه ال يروي إال  عن صحايب مثله.ل ؛تصالاال

 ،«مرسل الصحايب»: هيف أصول الفقى ونحوه ما يسم   ،يف أنواع املرسل نعد  

 ملسو هيلع هللا ىلصمثل ما يرويه ) ابن عباس( وغريه من أحداث الصحابة عن رسول اهلل 

ألن روايتهم عن  ؛ألن ذلك يف حكم املوصول املسند ؛ومل يسمعوه منه

واهلل  ،ألن الصحابة كلهم عدول ؛الصحابة واجلهالة بالصحايب غري قادحة

أعلم
(2)

. 

: قال، حيث يه أمحد بن حنبل لتك حديث أبانما استند إل :ومنها

ثني أيبقال عبد اهلل أهلك أبان بن أيب عياش أبو عوانة، ل من قال: أو   : حد 

ته من البرصة، فجن ه إ قال: فقرأه  اء به إىل أبان،مجع حديث احلسن عام 

عليه
(3)

. 

التي مجعها ألبان،  حلسن البرصيراده أن  أبا عوانة سل م أحاديث اوم

                                                           
 .1/11ميزان االعتدال  (1)

 .31مقدمة ابن الصالح:  (2)

 .1/19موسوعة أقوال اإلمام أمحد  (3)
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ث هبذه األحاديث عن احلسن البرصي صار أن ه  ففوجئ ه مل يسمعبام حيد 

 .منه مبارشة

 واجلواب:

م أبان ألحاديث أيب عوانة غري صحيح،ن  اجلزم بّسقة أ:  اَلأوّ   إذ أّن 

  ، وسمع منه كثريا.ن البرصياحلسقد جالس  اعتفوا بأن  أباناا 

 ،احلسن وجالس ،أحاديث مالك بن أنس عن ان: سمعقال ابن حب  

وحيفظه كالمه، يسمع فكان
(1)

. 

ث به أبان وما نقله د التطابق بني ما حد  أبو عوانة يوجب  فهل جمر 

 امه بالّسقة؟اهت  

ثني سابقاا  علاما  كان بينهم تنافس يف عدد الروايات التي  أن  املحد 

تكون يستزيد من األحاديث لكي أن  حياولكل  واحد منهم  فكان يرووّنا،

فلعل  أبا عوانة اختع هذه القصة  عند غريه،غري موجودة عنده أحاديث 

د بأحاديث احلسن البرصي! ،ليخلو له اجلو    ويتفر 

ل عند بعض ن  سامع أبا عوانة من احلسن البرصأ : اثانيا ي حمل  تأم 

قني،  مة الكوثري قد ناقش يف هذه القضية ونفاها نفياا العال   فإن املحق 

 !قاطعاا 

 عوانة الوضاح بن عبد اهلل الواسطي كانقال يف التأنيب: عىل أن  أبا 

ثنتني وعرشين ومائة كام هو فعىل تقدير والدته سنة ا من سبي جرجان،

، وال اختالفه إىل أيب وال البن سريين ،للحسنَل تصّح رؤيته  مشهور،

                                                           
 .1/96املجروحني  (1)
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ة  حتت رق   أبا عوانة واسطي بقيحنيفة؛ ألن   مواله يزيد بن عطاء مد 

ن من الرحلة إىل الكوفةف ،وحكاية عتقه معروفة كبرية،  ،ال يتمك 

واالختالف إىل أيب حنيفة
(1)

. 

ويظهر من هذه الكلمة أن أبا عوانة كان كثري الدعاوى التي ال 

ة أخذه احلديث عن احلسن واحدة من هذه  يوافقه عليها غريه، ولعل  قص 

 الدعاوى.

هذه هم أبا عوانة بافتعال ونت   ،من هذا بكثريأبعد إىل : قد نذهب  اثالثا

ة نكاية ب حيث  له يف احلديث، لكونه كان منافساا  ؛أبان بن أيب عي اشالقص 

 عوانة بالوضع والكذب كام ورد ذلك عن عيل بن عاصم:م بعضهم أبا اهت  

بن صهيب يف ترمجة عيل بن عاصم  ابن حجر يف التهذيب فقد قال

 لقد :فقال ،جريراا  فذكرت ،بواسط أتيته :أيضاا  املديني ابن : وقالالواسطي

 ذلك وضاع   :فقال عوانة أيب ذكر ومر   .له يقال ما ما يعقل ،ناعساا  رأيته

العبد
(2)

. 

هنا نعلم أن  استنادهم عىل قصة أيب عوانة للطعن يف أبان غري ومن 

 وعليه فال يوجد مقتض لوصفه بمتوك احلديث. ،تام

 :منكر احلديث -2

م عن أمحد بن ت   ألحاديثه بنكارهتا.حنبل أنه عل ل تركهم قد 

                                                           
ناقش املعل مي يف التنكيل تاريخ مولد أيب عوانة، وسبقه ابن حجر . 186التأنيب  (1)

ام مل العسقالن يف التهذيب، ومحال هذا التاريخ  عىل سقم نسخة ثقات ابن حب ان، إال  أّن 

 يأتيا بدليل عىل ذلك.

 .7/303هتذيب التهذيب  (2)
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م :اجلوابو ة النكارة لكي يكون له أحاديث منكرة بي نمل يسوقوا  أّن 

أبان اعتربت رواها الوحيد الذي ذكر أحاديث و عندنا، كالمهم مقبوالا 

أ )الكامل يف ضعفاء الرجال(، مناكري هو ابن عدي اجلرجان يف  إال  أن ه بر 

ة  أبان ألن ؛جهته من ال الرواة جهة من أبان أتان ما أبان منها بقوله: وعام 

جمهولني قوم عنه رووا
(1)

. 

 : ݕكذب عىل رسول اهلل ال -3

 شعواءبالكذب إال  شعبة بن احلجاج الذي شن  محلة مل يصف أبان 

كتب يف ذلك  ذ كراك به كام ومنع الن اس من السامع منه واالحتك ،عليه

 التاجم:

 سمعت :قال ،حرب بن فقد نقل ابن عدي اجلرجان عن شعيب

 حديث من إيل   أحب   أروى حتى محار بول من أرشب ألن :يقول شعبة

عياش بن أيب أبان
(2)

. 

 أحب   ةمر   سبعني أزن ألن قال:شعبة  أن   هارون بن ونقل عن يزيد

عياش أيب بن أبان عن ثأحد   أن من إيل  
(3)

. 

 يفعل وألن :يقول شعبة ه سمعأن  إدريس  بن اهلل ونقل عن عبد

أبان عن يروي أن من له خري بالزنا الرجل
(4)

. 

: شعبة قال: ه قالأن   هارون بن يزيد ونقل الذهبي يف امليزان عن

                                                           
 .1/387الكامل  (1)

 .1/381الكامل  (2)

 .1/381الكامل  (3)

 .1/381الكامل  (4)
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 يف يكذب عياش أيب بن يكن أبان مل إن صدقة املساكني يف ومحاري داري

احلديث
(1)

. 

س الوقيعة أن  شعبة هو أو  إىل البخاري يف تارخيه وقد أشار  ل من أس 

 أبو فريوز بن قال: أبان ، ومنه انترشت العدوى لغريه،عي اش يف أبان بن أيب

فيه الرأي ي ئس كان شعبة ،القيس عبد موىل هو :يقال البرصي إسامعيل
(2)

. 

 ولنا مع دعوى شعبة بن احلجاج وقفات:

فالرجل كان حيلف  ،ألبان ال دليل عليه: إن  اهتام شعبة األوىل

اب لكن ه مل يقم دليال عىل ذلك ومل يذكر موردا  ،ويقسم باهلل أن  أبان كذ 

مم ا جيعل كالمه يندرج حتت عنوان )اجلرح املجمل(  واحدا كذب فيه أبان

خصوصا وأن  هتمة الكذب مم ا انفرد هبا  ،الذي يسقط إذا عور  بتعديل

م.  شعبة كام تقد 

ه وعارضو ،ن معارصي شعبة هذه التهمةكثري م: لقد رفض الثانية

 نذكر منهم: يف هجومه عىل أبان بن أيب عياش،

 ومحاد أنا شعبة أتيت: قال ،عّباد بن عّباد ما نقله أمحد بن حنبل عن

 بعد فلقيهم: قال ،عياش أيب بن أبان عن يمسك أن فكل مناه يف زيد، بن

عنه يسعني السكوت أران ما: فقال ،ذلك
(3)

. 

: يقول رجاء أبا سمعت: قال ،شبويه بن أمحد بن اهلل عبده وما نقل

 هلسن   عياش أيب بن أبان عن يكف أن يف شعبة مناكل   :زيد بن حاد قال

                                                           
 .1/11ميزان االعتدال  (1)

 .2/50التاريخ الصغري  (2)

 .1/11ميزان االعتدال  (3)
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 أبا يا: بعيد من فنادى ،جنازة يف اجتمعنا ثم يفعل، أن فضمن بيته، وأهل

دين مراأل ن  أل ؛عنه الكف   حيل   ال ذلك، عن رجعت قد إن   إسامعيل،
(1)

. 

 يف قولك ما :لشعبة : قلته قالأن   ادريسونقل الذهبي عن ابن 

ثني فإن ه :قلت .ثقة: قال ؟ميمون بن مهدي  رأى أن ه العلوي سلم عن حد 

 الناس اهلالل قبل يرى الذي العلوي سلم قال: .أنس عند يكتب أبان

بليلتني
(2)

. 

أن  الناس مل يعرفوا لطعن شعبة  عتا  منهم كاشف عناإلوهذا 

رغم تسليمهم بإمامته يف معرفة أحوال الرجال  ،بن احلجاج وجه صحيح

وا  ،ونقد أحاديثهم   عنه بأمري املؤمنني يف احلديث!!بل عرب 

أن ه مل يتبني  له يشء يف حال اج قد اعتف ن  شعبة بن احلج  أ: الثالثة

 قلت: معاذ بن معاذ قال .الرأي فيه األمر أن ه سي ئ، بل غاية ما يف أبان

 يشبه ظني : ذلك؟ فقال غري أو ؟لك تبني   أبان يف وقيعتك أرأيت: لشعبة

اليقني
(3)

.  

 ،أن  شعبة مع كل  ما قاله يف حق  أبان بن أيب عي اش: العجيب الرابعة

اعت  عليه وألجل ذلك  احلديث ويروي عنه،ه كان يسمع منه إال  أن  

 بعض معارصيه:

 يف ومحاري داري: شعبة قال: هارون بن يزيد الذهبي: قالفقد قال 

: له قلت .احلديث يف يكذب عياش أيب بن نيكن أبا مل إن صدقة املساكني

                                                           
 .1/11ميزان االعتدال  (1)

 .1/381الكامل  (2)

 .1/11ميزان االعتدال  (3)
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احلديث ذا عن يصرب ومن: قال منه؟ سمعت فلم
(1)

. 

ة ورشب بول احلامر خرياا من الرواية عن  فإن كان الزنا سبعني مر 

 شعبة؟ روى عنهفلامذا  أبان،

من خالل هذه الوقفات نستكشف أن  طعن شعبة يف أبان مل يكن 

كان ألمر علم به شعبة بل ، أو لوضعه احلديث كام اهُتم بذلك لكذبه

بعضهم قد مل ح إىل ولعل   ، فلم يستطع الترصيح به،وأخفاه عىل غريه

«هوىكان له » :بقوله السبب احلقيقي
(2)

كان صاحب مذهب ه أن  أي ، 

 وهو التشيع كام هو معروف. ة،بعملذهب ش خمالف

مجلة من ذكروها يف ترمجة أبان من األمور التي  املنامات: -4

 أبان بن أيب عي اش! يطعن يف ،ݕلنبي ا رؤي فيهااملنامات التي 

ثنا قالفقد  ثنا قال: ،اآلبار عيل بن أمحد العقييل يف ضعفائه: حد   حد 

 الزيات ومحزة أنا كتبت قال: ،بن مسهر عيل سمعت قال: ،سعد بن سويد

 فأخربن ،محزة فلقيت قال: .حديث ألف من نحواا  عياش أيب بن أبان عن

 أيب بن أبان هذا اهلل رسول فقلت يا قال: ،املنام يف ݠ النبي رأى أن ه

ث عياش  عرف فام ،عليه قال: فعرضتها .عيل   أعرضها فقال: !عنك حيد 

أحاديث مخسة إال   منها
(3)

. 

 وأنا :اآلبار عيل بن أمحد لنا املنام العقييل بقوله: قالوأكمل نقل 

 ؟عياش أيب بن أبان أترىض رسول اهلل يا :فقلت، املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأيت

                                                           
 .1/11ميزان االعتدال  (1)

 .1/85هتذيب التهذيب  (2)

 .1/41ضعفاء العقييل  (3)
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ال قال:
(1)

. 

وال نريد تضييع وقتنا وتسويد صفحات هذا الكتاب بالرد  عىل هذه 

إال  أن  تناقل مثل هذه األمور  ،لوضوح بطالّنا عند كل  عاقل ؛التفاهات

هات كتب الرجال يف ترمجة أبان دليل عىل أن  القوم كانوا وتداوهلا يف أم  

 .يريدون تضعيفه بأي وسيلة كانت

ة ما ذهب إليهومن هنا تعلم  أصل  من أن  بعض األعالم  صح 

ب إليناتضعيف أبان  فوه  ،من املخالفني قد تّس  من جهة مذهبه الذين ضع 

 :ݜوانتامئه ملدرسة أهل البيت 

 وسيجيء .موضوع الكتاب: : وقيلݞ أبو عيل احلائريقال الشيخ 

 رأيت أن   عىل الوضع، يقت ي ال ذكروا مم ا ويشء ،سليم يف الكالم متام

التشي ع حيث من املخالفني من - أي أبان -  تضعيفه أصل
(2)

. 

 وليس ،ظاهر فتحامله عليه شعبة : أماݞوقال السيد حمسن األمني 

 وإن   ،فيه بالظن قدحه بأن   حرص   أن ه مع ،العادة هي كام لتشيعه إال   ذلك

د الظن   التحامل هذا كل يسوغ وال ،شيئاا  احلق من يغني ال الظن    ،بمجر 

ال  وأن ه ،روايته وكثرة ،وعبادته ،بصالحه واحد غري ترصيح سمعت وقد

الكذب يعتمد
(3)

. 

                                                           
 .1/41ضعفاء العقييل  (1)

 .1/132منتهى املقال  (2)

سليم يف نسبة كتاب صاحب كتاب )التأسيس ، والعجيب من 2/103أعيان الشيعة  (3)

امه م أبان بالزيدي  ( كيف انتقلت له هذه العدوى، فاهت  بن قيس ة ثم  رت ب عىل ذلك اهت 

من قريب وال من  ݠبوضع األحاديث واختالقها! واحلال أن  الكتاب مل يذكر زيداا 

، ومل ݠبعيد، بل يكفي بطالن هذا التخريف أن  أبان عر  الكتاب عىل اإلمام الباقر 
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م  يتبني  أن  أبان بن أيب عياش ثقة يف حديثه كام نص  ومن كل ما تقد 

ة اجلرح والتعديل،عىل ذلك أغل اظ وأئم  د الكذب  ب احلف  وليس ممن يتعم 

م  مه شعبة بذلك،والوضع عىل اهلل ورسوله كام اهت   غاية ما يف األمر أّن 

كوا يف ضبطه وحافظته  .وقد ناقشنا هذه التهمة أيضاا  ،شك 

 بن أيب عياش  يف كتب اخلاّصة: أبان .2
التي تواجه )أبان بن أيب عياش( هي ما ورد  املشكلة األساسلعل  

ة ه يف كتب اخلاص  لسان بعض حيث تم  تضعيفه عىل  من الطعون، يف حق 

مني،  م أن  ضعفه من  ،مم ا جعل البعض يتابعهم عىل ذلكاملتقد  ويتوه 

 املسل امت التي ال تقبل املناقشة والتديد.

 وأهم هذه الطعون:

 : ݥطعن ابن الغضائري  -1

ل من  سب له الطعن يف أبان بن أيب عي اش هو ابن الغضائري يف ن  أو 

: عي اش أيب واسم عي اش، أيب بن حيث قال: أبان املوسوم بالضعفاء،به اكت

وز؛ ،  َفري    ،ݠ احلسني بن عيل   عن وروى ،مالك بن أنس عن روى تابعيي

إليه لتفتي   ال ضعيف،
(1)

. 

 ؛نسبة هذا الكالم البن الغضائريبطمئنان ال يمكننا االإال  أن ه 

م كثري الضعفاء قد وقع فيها كالوذلك ألن  النسخة املتداولة من كتاب 

ة  ؛عنهعىل نفيها من املعارصين ألكثر وا حول نسبتها البن الغضائري، لعد 

ها ،قرائن ح  ه ال يوجد طريق صحيح هلذا الكتاب،أن   :من أمه  حيث رص 

                                                           
ا؟!فك، ݠيعرضه عىل زيد   يف يكون زيدي 

 .36الضعفاء:  (1)
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 قال: ويل بذلك، فلعل ه حصل عليه وجادة، ݤد ابن طاووس السي  

الغضائري ابن كتاب عدا صلةروايات مت   باجلميع
(1)

. 

بني من ابن  ݤأن  الشيخ الطويس  علاما  الذي يعترب من املقر 

ا ، بل نص  عىل أن  ورثته قد أتلفوه،مل يظفر بالكتاب ݥالغضائري   قال: أم 

 احلديث عملوا أصحاب من طائفتنا شيوخ من مجاعة رأيت ملا فإن   بعد،

األصول،  من ورووه ،التصانيف من صن فوه وما ،أصحابنا كتب فهرس

أن  غرضه كان منهم كل بل أكثره، ذكر وال ،ذلك استوىف أحداا  أجد ومل

أحد   يتعر   ومل الكتب، من خزانته به وأحاطت ،بروايته اختص   ما يذكر

 اهلل بن عبيد احلسني بن أمحد احلسني أبو قصده ما إال   ،مجيعه باستيفاء منهم

 فيه ذكر فات، واآلخراملصن   فيه ذكر أحدمها كتابني، عمل فإن ه ،ݥ

 هذين أن عليه، غري وقدر وجده ما مبلغ عىل واستوفامها األصول،

 بعض وعمد ،ݥ هو مواخت   ،أصحابنا من أحد ينسخهام مل الكتابني

 بعضهم حكي ما الكتب عىل من وغريمها الكتابني هذين هالكإ إىل ورثته

عنه
(2)

. 

يت هذا الفنبل وصل األمر  أن  ݞالطهران  گآغا بزر ، وهوبخر 

 كيداا  ،ينسب وضع هذا الكتاب املتداول اآلن إىل النواصب أعداء الشيعة

نا قرائن ذلك قال: كل   منهم لإلسالم وأهله.  ليس الكتاب هذا أن   عىل تدل 

 إلشاعة املحب ني ،ثني عرشيةلال املعاندين بعض أل فه وإن ام ،تأليفه من

يف  والنجايش الشيخ نسبه أقوال بعض فيه وأدرج ،آمنوا الذين يف الفاحشة

                                                           
 .5التحرير الطاوويس: ( 1)

 .23الفهرست: ( 2)
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ن الغضائري ابن إىل كتابيهام  فيه أدرجه ما منه ولريوج، إىل النسبة من ليتمك 

واملفتيات األكاذيب من
(1)

. 

ا ما ذهب إليه بعض   ݥمن أن  تطابق ما نقله النجايش  األعالمأم 

ة النسخة يف الفهرست يفيد اال ݥالغضائري عن ابن  طمئنان بصح 

ابق ال ينفي النظرية التي إذ أن  مثل هذا التط صحيح؛غري ف ،املتداولة

نوا الكتاب  ݞالطهران  گطرحها آغا بزر من أن  النواصب قد ضم 

 املوضوع أقوال النجايش والطويس كي يسهل تصديق الكتاب.

من تضعيفه  ݥسب البن الغضائري وعليه فال يمكن قبول ما ن  

 ݞويّسي هذا احلكم لكل  من اعتمد عىل كالمه كالعالمة احليل  ألبان،

 عندي بقوله: واألقوى أبان بن أيب عياشيف ترمجة  الذي نص  عىل ذلك

عليه بالضعف الغضائري ابن لشهادة ؛يرويه فيام فالتوق  
(2)

. 

  :ݤطويس طعن الشيخ ال -2

ك به املضع   فون ألبان هو ما ذكره الشيخ الطويس لعل  أهم  ما متس 

 فريوز، عياش أيب بن يف كتاب الرجال عند ترمجته حيث قال: أبان ݤ

ضعيف تابعي،
(3)

. 

بد  من الوقوف عىل بعض  ال ݤوقبل مناقشة تضعيف الشيخ 

مات ة التي ستكون بمثابة املقد   :األمور املهم 

 ،مجع أسامء الرواةبغر   الرجال كتابأل ف  ݤن  الشيخ : أأّوَل  
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ح وحتديد   قد ن  إف: بعد : أما، فقاليف مفتتح الكتاببذلك طبقاهتم كام رص 

 عىل كتاب يشتمل مجع من فيه، الفاضل الشيخ سؤال رتكر   ما إىل أجبت

 بعده من ݜ وعن األئمة ݕ اهلل رسول عن رووا الذين الرجال، أسامء

 ،احلديث رواة من زمانه رتأخ   من ذلك بعد أذكر ثم ،ݠ القائم زمن إىل

عنهم يرو ومل عارصهم من أو
(1)

. 

خمالف ولذلك فإن  التعر   لتوثيق أو تضعيف أحد من الرواة 

ولذا نجد  ، وال يعدو كونه استطراداا،تب الكتابألجله ك  للغر  الذي 

يف وثاقتهم شك  قد سكت عن أعاظم الرواة الذين ال ي   ݤأن  الشيخ 

كابن  شك  يف ضعفه ووهنهوسكت عن من ال ي   كزرارة وحممد بن مسلم،

 وقد نص  األعالم عىل هذه احلقيقة: مرجانة والدوانيقي،

ا : ݞقال املحقق التستي   رجال الشيخ فمسلكه غري ذلك،وأم 

كان أو  ومن روى عنهم مؤمناا  ،ݜحيث أن ه أراد استقصاء أصحاهبم 

فعد  أبا بكر وعمر وعثامن ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم يف  ،اعامي  

وعد  زياد بن أبيه وابنه عبيد اهلل بن زياد يف أصحاب  ،ݕأصحاب النبي 

 ݠالصادق  انيقي يف أصحابوعد  املنصور الدو ،ݠأمري املؤمنني 

بدون ذكر يشء
(2)

. 

ق كتاب الرجال:  وهو أحد األصول األربعة الرجالية وقال حمق 

وغرضه من تأليفه  ،( اسم8900، يتضمن زهاء )املعتمد عليها عند علامئنا

د تعداد أسامئهم م ومتييز طبقاهتم ،ومجع شتاهتم ،جمر   ال ،تهكام ذكر يف مقد 
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ا توثيقه لبعضهم يف خالل ترمجته فهو  املذموم، متييز املمدوح منهم من وأم 

ق فيه من ال خالف فيه ولذا ترى أن ه مل يوث   ، أو لدفع شبهة،استطرادي

كام أن  جرح بعضهم  ،كزرارة بن أعني وحممد بن مسلم وهشام بن احلكم

أو لدفع شبهة وثاقته وحسن حاله ،اقد جاء استطرادي  
(1)

. 

بد  أن  عىل الراوي يف هذا الكتاب الومن هنا نعلم أن  أي حكم 

يثبته يف  ݤعلم الوجه الذي جعل الشيخ لي   ؛انظر فيه ملي  وي   ،توق ف فيهي  

 مل يكتبه ألجل هذا الغر . يكتابه الذ

 :أبان يف كتاب الرجال يف ثالثة مواردذكر  ݞن  الشيخ : أثانيا  

قال: أبان بن أيب عياش  ،ݠعند تعداده ألصحاب السجاد  -1

فريوز
(2)

. 

: أبان بن أيب عياش ، قالݠألصحاب الباقر عند تعداده  -2

تابعي ضعيف ،فريوز
(3)

. 

: أبان بن أيب عياش ، قالݠعند تعداده ألصحاب الصادق  -3

فريوز البرصي تابعي
(4)

. 

الباقر اإلمام أصحاب  عند ذكره يففاحلكم عىل أبان بالضعف كان 

ا يف املوردين اآلخرين  ،ݠ  .بذم  وال  يذكره بمدحلم فأم 

متني  نقول: بعد هذه املقد 
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التضعيف املذكور يف حق  أبان بن أيب عياش ذكر يف خصوص  إن  

بل حت ى  ،ومل يذكر ال يف ما سبق وال يف ما حلق ݠترمجة أصحاب الباقر 

اد  رغم أن ه يناسب  ،ݠوصفه بالتابعي مل يذكر يف ترمجة أصحاب السج 

إذ أن  ذكره هنا يغني عن ذكره يف ترمجة أصحاب  ،هذا املوضع دون غريه

ه كام أن   خصوصاا  جيعلنا نسأل عن سبب هذا التفصيل، مم ا ،ݟ الصادقني

مات أن  الكتاب مل يؤل   م يف املقد   ؟ف لغر  تقييم الرواةتقد 

ث النوري  ل املحد   قال: إن هف استغرابه من هذا الصنيع، ݞوقد سج 

 احلسني بن عيل أصحاب يف وال فيه، فهيضع   ومل ،ݠ الصادق رجال من

فه وإنام   ،ݠ  تضعيف ولعل ه ،سببه علمي   ومل ،ݠ الباقر أصحاب يف ضع 

املخالفني
(1)

. 

ل ال سيام مع ما سيأتيك من  ،وعليه فالتسليم هبذا التضعيف حمل  تأم 

بل  يف كتاب سليم والتصديق بمضامينه، تسامل الطائفة عىل األخذ بام

ة   .ݜوتصديق أبان يف دعواه عر  الكتاب عىل بعض األئم 

 ويمكن محل هذه العبارة عىل أحد الوجوه التالية:

لنص  عىل طبقة أبان بن أيب ا ݞغر  الشيخ  يكون : أناألول

ند من تتب ع كلامت حيث أن  التابعني طبقات كام هو معلوم ع عي اش،

، ݤفهناك تابعون كبار مثل سليم بن قيس اهلاليل  التاجم،أصحاب 

، وهم الذين التقوا وهناك تابعون صغار الذي عايش كبار الصحابة،

احلكم عليه  ݤفمراد الشيخ  ،وهذا ما ينطبق عىل أبان بصغار الصحابة،

ف إىل )تابعي ضعيف(. ،بأن ه )تابعي صغري(  إال  أن ه صح 
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ب هذا   يبعد : ال، فقالݞالوجه السيد حممد عيل األبطحي وقد قر 

ف ،«ضعيف تابعي»ݠ:  الباقر أصحاب يف قوله كون  تابعي» :مصح 

ة، من يظهر كام «صغري ن مم   ويظهر ،التابعني كبار من ليس أن ه مدعياا  العام 

 التضعيف فلعل   اد،ب  الع   من كان عياش أيب بن أبان أن ةالعام   من ضعفه

 الليل يسهر الذي من أبان كان»: حبان ابن قال ،املذهب من جهة كان

: قال فريوز،: اسمه ذكر بعد االعتدال ميزان يف ذكره الذهبي ،«بالقيام

 تابعي وهو الضعفاء، أحد البرصي، أبو إسامعيل الزاهد دينار: وقيل

 ذكر ثم، إلخ... القيس عبد موايل وهو من ،وغريه أنس عن حيمل صغري،

تضعيفه مجاعة عن
(1)

. 

 ݤأن  كتاب الرجال الذي أل فه الشيخ وهنا ال بد  من التنبيه عىل 

ومن يقرأ الكتاب جيد  لتبييضها، ݞمل يوف ق الشيخ  ،ةدكان يف صورة مسو  

ه مثل شيخ الطائفة عن مثلها،  األغاليط واالشتباهات التي بعض ينز 

وذكر الراوي يف  وتكرار ذكر بعض األسامء، من الرواة، مجاعةذكر كإمهاله 

 مل يرو عنهم وغريها...من يف و ،من روى عنهم

الذي خا  عباب بحر علم  ݞد الربوجردي ومن هنا قال السي  

 ألن   الرواة؛ مجيع عىل مشتمالا  يكون ال الشيخ رجال كتاب ألن   الرجال:

 ؛ثانياا  إليه الرجوع الشيخ غر  وكان دة،املسو   بصورة كان أن ه الظاهر

 حاله، لبيان يتعر   مل مم ن املذكورين بعض حال وتوضيح وترتيبه لنظمه

د ذكر عىل الرواة بعض يف االقتصار لذلك يشهد كام  أبيه، واسم اسمه جمر 

 بعض ذكر وكذا وغريها، الوثاقة حيث من حاله لبيان يتعر   أن دون من
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راا  الرواة  فهذا ،آخر بعض لذكر التعر   عدم مع ،كثرياا  فيه يت فق كام مكر 

 النظم حد   إىل يبلغ مل الكتاب بكون الغالب الظن   يوجب مم ا وأماثله

 اشتغال كثرة إىل مستنداا  كان وذلك الكتاب، بصورة واخلروج والتتيب

 ،الفقه من اإلسالمية املختلفة الفنون يف والتصنيف بالتأليف ݞ الشيخ

 ذلك وغري ،والرجال ،والكالم ،والتفسري ،األحاديث ومجع واألصول،

مت لو بحيث العلوم، من ة قس   كتابه مقابل يف يقع ال تأليفاته عىل حياته مد 

معدودة معي نة ساعات إال   هذا
(1)

. 

خمصوصة بروايته عن  اإال  أّن   بثبوت العبارة كام هي،: أن نسل م الثاين

فلعل  الشيخ بصدد دفع شبهة أن  أبان روى عن الباقر  ،ݠاإلمام الباقر 

ا روايته عن السج   أي روايته عنه، «ضعيف» :فلذلك قال ،ݠ اد أم 

 ة وال نزاع فيها.فهي ثابت ݟوالصادق 

فق : إن ه قد ات  حيث قال ݞاملعنى العالمة املامقان وقد ذكر هذا 

 ،ووث قه ݜيف أصحاب أحد األئمة  يف رجاله أن ه ذكر رجالا  ݥللشيخ 

فه،وذكره يف أصحاب إمام آخر ومل يوث قه ورب ام أوجب ذلك  ، أو ضع 

د رفعاا وزعم داللة ذلك  ،لبعضهم االشتباه ، ولكن ه ليس للتنايف عىل التعد 

بل الظاهر قرص العدالة أو التضعيف عىل حالة روايته عن  عىل ما زعم،

أو منه يف غري الكتاب  هغريكام أن  تعديل الراوي من  ،ݠذلك اإلمام 

ل عىل  فإن  بحث  ،وكذا اجلرح الرواية،عدالة الراوي يف حال تلك منز 

فيحكم بانطباق  ،علامء الفن  عن أحوال الرجال إن ام هو من حيث إن ه راو  
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حالة الراوي عىل حالة العدالة
(1)

. 

ة حي «ضعيف» فقوله: جممل، ݤتضعيف الشيخ : أن  الثالث تمل عد 

معنى فقدانه لرشوط قبول الرواية، ب ،منها: ضعف الرجل يف نفسه ،وجوه

ث هبا، أو ضعف ضعف حديثه بمعنى عدأو  م قبول املضامني التي حيد 

 ه من جهة العقيدة...ضعفحافظته وضبطه، أو 

ل   ،يف معنى الضعف عند القدماء ݞالوحيد البهبهان وقد فص 

 يف نفس القدح منه يفهمون األكثر ونرى ،«ضعيف»: قوهلم :قال: ومنهاف

 بن يف داود سنذكر ملا ؛ضعف من خيلو وال ،بسببه به وحيكمون ،الرجل

 بن إبراهيم ويف ،وغريهم خالد بن حممد بن وأمحد ،زياد بن وسهل ،كثري

 الرواية مالك حممد بن بن جعفر ويف ،وقدحاا  اذم   رسالاإل كثرة علج   يزيد

 عبد بن بن احلسن حممد ويف ،الضعفاء عيوب من واملجاهيل الضعفاء عن

 ويف ،يضعفه مما :قوله إىل ...ضعيف رجل يوالبلو ،يالبلو عند روى اهلل

 حممد يف ترمجة ما ومثل ،ذلك غري إىل ،فيهم غمزوا مجاعة عنه روى جابر

 ،بن عمر الكريم وعبد ،خنيس بن واملعىل ،اجلعفري بن اهلل عبد بن

 غري تصحيحهم أن وباجلملة كام .فتأمل ،وغريهم ،راشد بن واحلسن

 غري وهذا ،الفسق عىل مقصور غري تضعيفهمفكذا  ،العدالة عىل مقصور

 عىل الضعيف يطلقون نراهمݥ:  يجد   وقال ل.وتأم   عتتب   من عىل خفي

 أسباب من ولعل   .انتهى .خباراأل ويرسل ،الضعفاء عن يروي من

 ،إجازة غري من والرواية ،الضبط وسوء ،احلافظة ةقل   عندهم الضعف

 التي الرواية يرادإو ،الرواية ألفاظ واضطراب ،يلقه مل نعم   والرواية
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 كتبنا يف هو كام ذلك وغري ،التشبيه أو اجلرب أو التفويض أو الغلو ظاهرها

 مجيع يرادهمإ فنياملصن   عادة أن مع ،كالقرآن منها مشحونة هي بل ،املعتربة

 ،وغريه( الفقيه) أول يف ذكره ما إىل مضافاا  ،طريقتهم من يظهر كام رووه ما

 مثل كان وربام بل ،وعكسه ،عنه العقيدة فاسدي رواية أسبابه من وكذا

 ،كثرية القدماء قدح أسباب وباجلملة .سبباا  ونظائره باملعنى الرواية

 ،للعدالة منافياا  ليس كرذ   ما أمثال ن  أ خفي   وغري ،بعضها إىل وسنشري

 وكذا ،دويؤي   دويؤك   يزيد ما والواقفة ضةواملفو   ارةالطي   ذكر يف وسيجيء

 أنه اعلم ثم .وغريه احلديث مضطرب ذكر ويف ،عمر بن إبراهيم ترمجة يف

 ،«احلديث يف ضعيف»: وقوهلم ،«ضعيف»: قوهلم بني ظاهر بني    فرق

 :ݥ جدي وقال زياد، بن سهل يف وسيجيء ،أضعف منه بالقدح فاحلكم

 .أحد كل عن ويير أي ،احلديث يف ضعيف هن  أ طالقاهتمإ يف الغالب

لفتأم ،انتهى
(1)

. 

يف رجاله حيث قال: ولكن  ݞه عىل ذلك الشيخ اخلاقان ووافق

نراهم  ،غرضه أعىل اهلل مقامه أن ه بعد مالحظة موارد إطالق هذه الكلمة

أو  ،ق برواياتهبل ألمور أخر تتعل   ،يف نفسه يطلقوّنا عىل من مل يكن ضعيفاا 

لها عض ال أن ه أمر اتفاقي ويف ب هلم، بحيث صار ذلك ديدناا  ،طرق حتم 

داا  ،املوارد عن الصارف... حتى تأخذ بظاهر اللفظ ما دام جمر 
 (2)

. 

من تتب ع أقواهلم وسرب  لكل  ذلك ويظهر  ،امتني جد   ݥوما ذكره 

ة يف كالم  كلامهتم، بقرينة ما  ،ݞالشيخ الطويس وهذا ما نحتمله بقو 
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ة يف أبان، سقناه سابقاا  اطمأن  إىل ثبوت  ݥفلعل  الشيخ  من كلامت العام 

 مراده تضعيفهوليس  ،فأثبته يف كتابه ،جهة الضبط واحلفظالطعن فيه من 

 يف صدق هلجته أو يف ديانته.

ل تسليم هبا واجلزم وال ،وعليه فكل  ما ذكر فيه من طعون هي حمل  تأم 

 .بل التحقيق خالفه بضعفه حمل  نظر،

 ملاذا اخُتلف يف أبان بن أيب عياش؟ .3
لكي نعلم ملاذا وقع  ؛جوانبها مجيعسرية أبان من بحث بد  أن ت  ال 

م:ختالف يف هذا الرجل عند الفريقني اال  كام تقد 

وعرف األمر  ،اأمره عامي   سرية أبان جيد أن ه كان يف بادئ فمن يقرأ

عرشة سنة،  عندما كان عمره أربع ݤعن طريق سليم بن قيس اهلاليل 

لف  .فتى يافعاا وأبان ال يزال أمانة عظيمة  هحم 

ثم  ،وواىل عبد قيس ،إىل البرصةأبان انتقل  ݤوبعد وفاة سليم 

ة،وأظهر أن ه من رواة  ،أخفى تشيعه لذلك جتد أن ه أكثر و حديث العام 

 ،وهذا ما جعلهم يثقون فيه الرواية عن أنس بن مالك وغريه،عندهم من 

م. ه،ويف حديث  ويمدحونه بام تقد 

ذلك الوقت مل تكن تعرف عن أبان  ى األوساط الشيعية يفبل حت  

فلهذا  ،همارغم خمالطته إي   ،ومل جيهر بتشي عه ،لكونه مل ينشأ بينهم نظراا  ،شيئاا 

 كانوا يرتابون يف أمره.

خفية يف  ݜيف ظل  هذه الظروف كان أبان يبث  معارف أهل البيت 

وها من مناكريه جيد هذا  كل  فرصة سنحت له، ومن يقرأ رواياته التي عد 
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ة، املعنى حارضاا  وقتل احلسني  ،فهو الذي روى حديث تربة كربالء بقو 

قبل الركوع كام هو عند  ݕوهو الذي روى قنوت النبي  هبا، ݠ

 ... إلخ.الشيعة

اج الذي كان والوحيد الذي كشف  حقيقة أبان هو شعبة بن احلج 

غاا   ،حقيقة أمر أبانلتفتيش يف أحوال الناس وأحاديثهم، فقد عرف ل متفر 

ذي كان يعترب ال ݠا يف الدعوة ملذهب أهل البيت ي  رس   وأن  له نشاطاا 

 اهلجمة الرشسة منه.تلك فلهذا كانت  زندقة يف ذلك الزمن،

أشاع ابن  وبعد وفاته وفاته،حني احلال عىل ما هو عليه إىل  وبقي

حقيقة  - بني عبد قيسلكوّنام من  ؛الذي كان يعرف أبان مسبقاا  -أذينة 

الرجل كان من الشيعة اخلل ص الذين نقلوا أرسار آل حممد وبني  أن   ،األمر

 .كام سيأيت قريباا  ݜ

يشبه حاهلا جيد أن  هناك شخصيات كثرية ومن ينظر إىل حارضنا 

لكي  ؛وال تعلنه عىل املأل ،عهافهي ختفي تشي   حال أبان بن أيب عياش،

ال املانع ولو ،تستطيع إيصال صوت احلق ألكثر عدد ممكن من الناس

 لّسدنا جمموعة من األسامء ملعارصين يشبه حاهلم حال أبان.

 :الكتاباعتبار   أدّلة .4
بقيت  ما أسقطوا به رواياته،و ،عن به الرجلط  قشنا ما بعد أن نا

 نفيألن   ؛وهي أن ه لو تم  ما ذكرناه فإن  هذا ال يغري  شيئاا  ،أمامنا عقبة أخرى

بل يبقى يف دائرة اجلهالة حت ى تثبت  ،الوثاقة يستلزمال  عنه الضعف

 وال دليل عليها! ،وثاقته

؛ ألن ه مل ثبات وثاقة أبانإل ال نحتاج أساساا أن نا  :واجلواب عىل هذا
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ث بهمل حيبمعنى أن ه  ،ينقل الكتاب رواية اه الناس منه سامعاا،د  بل  ، ومل يتلق 

وسل مها  ،ݤالنسخة األصلية للكتاب من سليم بن قيس اهلاليل  تسل مإن ه 

ث يف ما بعد بالكتاب،ݤقبل موته لعمر بن أذينة  وعليه  ، الذي حد 

هو  املطلوببل  ،املطلوبة يف رواة احلديث العدالةفالقضية ليس مدارها 

 .يت صف هبام فعالا  والديانة التي أباناألمانة 

 احتامالت: أحد ثالثةوبيانه أن  األمر ال خيرج عن 

منحول عىل سليم، قد كتبه أبان أو  هو أن  الكتابحتامل األول: اال

 .، وسليم منه بريءݥسليم  إىل أبان ونسبه ،غريه

قد  إال  أن  أبان ،قد أل ف كتاباا  ݥحتامل الثان: أن يكون سليم اال

داا  منهنقص أوفيه زاد ، فتالعب به  .متعم 

نقل  وأبان ،وناوله أبان ،أل ف الكتاب حتامل الثالث: أن  سلياما اال

 أو نقيصة.زيادة يعبث به بالكتاب كام هو دون 

ألن أساطني علامء الطائفة ال  ؛واالحتامل األول واضح البطالن

كام سيأيت نقل كلامهتم يف  ݥدون يف نسبة الكتاب املتداول لسليم يتد  

الكتاب ألبان بن أيب عياش ملا نسبه كبار علامء الطائفة ولو كان هذا ، ذلك

 د.ترد   إىل سليم هكذا من دون أي  

نحتاج إىل قرائن تامة  نافإن   حتامل الثان،يبقى الكالم يف االولكن 

ثبوت كي نخلص إىل القول ب ،الثالثاالحتامل تعني  لنفي هذا االحتامل و

 .ݤنسبة الكتاب املتداول لسليم بن قيس 

هبا نفي احتامل عبث أبان من القرائن التي يمكن وهناك مجلة 

 بالكتاب وحتريفه له، وهي عرش قرائن.



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 618

ن ه استودعه فإ ،بأبان بن أيب عياش ݤسليم بن قيس وثوق  :األوىل

  ، وجعله أمانة عنده.الكتاب

اج قدم قال أبان: ملا  فهرب قيس، بن سليم عن سأل العراق احلج 

 كان رجالا  أر فلم ،الدار يف معنا فنزل ،بالنوبندجان متوارياا  إلينا فوقع ،منه

 مخوالا  أشد   وال منه، حزناا  أطول وال ،اجتهاداا  أشد   وال ،لنفسه إجالالا  أشد  

 سنة، عرشة أربع يومئذ ابن وأنا ،منه نفسه لشهرة بغضاا  أشد   وال ،لنفسه

 منه فسمعت ،بدر أهل عن ثنيفيحد   أسأله وكنت القرآن، قرأت وقد

 ، وعنݕ النبي زوجة سلمة أم ابن سلمة أيب بن عمر عن كثرية أحاديث

 وأيب ،ݠ طالب أيب بن عيل وعن ،الفاريس سلامن وعن ،جبل بن معاذ

 فيها عيل   يأخذ ومل ،استكتمنيها ثم ،عازب بن والرباء ،وعامر ،واملقداد ،ذر

 قد إن   أبان، يا: وقال ،يب وخال ،فدعان الوفاة، هحرضت   أن ألبث فلم ،يميناا 

 ،الثقات عن سمعتها كتباا  عندي وإن   ،أحب   ما إال أر منك فلم ،جاورتك

 ينكروّنا الناس ألن   ؛للناس تظهر أن أحب   أحاديث ال فيها بيدي، وكتبتها

 عن والرب، والصدق والفقه أهل احلق من أخذهتا ،حق   وهي ،ويعظموّنا

 ،ذر الغفاري وأيب ،الفاريس وسلامن ،عليه اهلل صلوات طالب أيب بن عيل

 سألت إال أحدهم من أسمعه حديث منها وليس، ݢ األسود بن واملقداد

 سمعتها بعد   وأشياء عليه، فتبعتهم ،عليه مجيعاا  اجتمعوا حتى ،اآلخر عنه

 فتأث مت أحرقها، أن مرضت مهمت حني وإن   ،احلق أهل من غريهم من

 خترب ال أن وميثاقه وجل   اهلل عز   عهد يل جعلَت  فإن ،به وقطعت ،ذلك من

ث وال ا،حي   دمت ما أحداا  هبا  به تثق إال  من مويت بعد منها بيشء حتد 

شيعة  من به تثق من إىل تدفعها أن حدث بك حدث وإن بنفسك، كثقتك
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 ذلك فضمنت   .وحسب دين له ممن ،عليه اهلل صلوات طالب أيب بن عيل

ݥهلك  أن سليم يلبث فلم ،عيل   هاكل   وقرأها ،إيل   فدفعها له،
(1)

. 

فكيف يكون  ،ن  هذا الكالم من رواية أبان بن أيب عياشإ :فإن قيل

ة يف املقام؟  حج 

د أساطني علامء منا عدم ترد   يف نسبة هذاالطائفة  أجبنا بأن ه بعد أن قد 

مل يقل هبا أحد من  وضع الكتاب من أساسهوأن  دعوى  إىل سليم، الكتاب

قني، الكتاب قد انفرد بنقله أبان بن أيب عياش كام نص  عىل ذلك وأن   املحق 

 هذا تعريفه سبب عياش كان أيب بن : أبانحيث قال ݥالسيد العقيقي 

 أصحاب من هو حيث ،ليقتله اجاحلج   طلبه حيث قيس، بن سليم األمر

 عياش، أيب بن أبان وجلأ إىل ،فارس أر  من ناحية إىل فهرب ،ݠ عيل

 يا املوت حرضن وقد ،احق   لك إن  : عياش أيب البن قال الوفاة حرضته فلام

 وأعطاه .وكيت كيت ݕ اهلل رسول بعد األمر من كان إن ه ،أخي ابن

أبان الناس سوى من أحد قيس بن سليم عن يرو   فلم ،كتاباا 
(2)

.   

ألبان بن أيب عياش  ݤركون سليم بن قيس اهلاليل فإن   ،وعليه

 ، ومم ن يوثق به وبأمانته،عىل أن  الرجل دي ندليل  ،الكتاب وإعطاءه

 من الزمن. سل مه الكتاب بعد أن عاش معه ردحاا  ݤ وأن  سلياما  خصوصاا 

وتصديقه دعوى أبان بن أيب  ،: نقل عمر بن أذينة الكتاب اثانيا
                                                           

 .126كتاب سليم: ( 1)

ق عمر بن أذينة يف قوله أنه أخذ الكتاب . فإن 325خالصة األقوال: ( 2) قيل: كيف نصد 

من أبان، مع أن الكتاب روي عن طريق إبراهيم بن عمر اليامن عن سليم بال واسطة 

كام ورد يف بعض أسانيد الكتاب؟ واجلواب: هو أن  إبراهيم روى الكتاب أو جزءاا منه 

ا أبان فهو نقل الكتاب كله مناولة  م، فال تنايف بني العبارتني. عن سليم سامعاا، أم   كام تقد 
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قال:  ،ݤأن ه لسليم بن قيس اهلاليل  حيث نقل عنه الكتاب جازماا  ،عياش

 بعد يلبث أبان ومل ،(العامري اهلاليل قيس بن سليم كتاب) أبان إيل   دفع ثم

 العامري قيس بن سليم كتاب نسخة فهذه ،مات حتى شهراا  إال   ذلك

عيل   وقرأه ،عياش أيب بن أبان إيل   اهلاليل، دفعه
(1)

. 

بل هي قضية  أن  الثقة ال يروي إال  عن ثقة، وليس كالمنا من باب

هعمر بن إن ف حمضة،عرفية   أصحابنا شيخ»ن ه إ :أذينة الذي قيل يف حق 

«ووجههم نيالبرصي  
(2)

ال يمكن أن يسل م بدعوى رجل جمهول أو ، 

 ضعيف هبذه السهولة!

من  ا من أبان بن أيب عي اش، فكالمها كانجد   أن ه كان قريباا  علاما 

واألهم من هذا القرينة التي  وكالمها كانا من بني عبد قيس، البرصة،

يف  ݤ سلياما  خبار أبان بأنه رأىإوهي  ،نا نثق بأبانلوجتع ،ابن أذينة ذكرها

ق ذلك كام أخرب ،موتهأنه أخربه بقرب و املنام،  .أبان وحتق 

 ،شهر بنحو موته قبل عياش أيب بن أبان قال عمر بن أذينة: دعان

 ،الغداة رأيتك إن   ،رسيعاا  أموت أن خليق أن   رؤيا، رأيت البارحة: يل فقال

 إن ك أبان، يا: يل فقال ،اهلاليل قيس بن سليم الليلة رأيت إن  ، بك ففرحت

 ضمنت بام يل وف   تضي عها، وال وديعتي يف فات ق اهلل ،هذه أيامك يف ميت

 صلوات طالب بن أيب عيل شيعة من رجل عند إال   تضعها وال ،كتامّنا من

 ،برؤيتك فرحت الغداة بك برصت فلام   ،وحسب دين له ،عليه اهلل

 إال   ذلك بعد يلبث أبان وملإىل أن قال:  قيس... بن سليم رؤياي وذكرت

                                                           
 .131كتاب سليم: ( 1)

 .283فهرست النجايش: ( 2)
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مات حتى شهراا 
(1)

. 

يف دعواه كيف أمكنه أن يعرف أن ه سيموت  كاذباا فلو كان الرجل 

ق  ،بل خيرب بذلك عىل سبيل اجلزم ؟قريباا   ما أخرب به؟!رسيعاا ويتحق 

واجلامعة وأئمتهم يف اجلرح السنة نص  كبار علامء أهل : ثالثا  

 ،هادب اد والزُ حيث وصفوه بأن ه من الع   ،والتعديل عىل حسن ديانة أبان

اء م يف وغريها من الصفات العظيمة رغم ت ،وطاووس القر  شي عه كام تقد 

هم حيث نجد ،النادر وقوعه يف الكتب الرجاليةوهذا من  البحث السابق،

فونه د  عادة ما يطعنون يف الرجل ويضع  ويصفونه بأقبح الصفات ملجر 

فإنه يف غاية  بمثل هذا املدح فمن مدحه خمالفوه االختالف يف املذهب،

 الفضل، كام قال الشاعر:

ل َها ُو ب َفض  َد الَعد  ب  َشه 
 َوَمنَاق 

. 
ل  وَ   َداء  الَفض   األَع 

َدت  ب ه   َما َشه 
. 

هذا  رووامجاع مخسة من الرواة املعروفني بأصحاب اإل أن  :  ارابعا

 ،الذين أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح  عنهمالرواة وهم  ،الكتاب

 .بحثاا  وأ شبعكر ذلك يف الكتب الرجالية كام ذ   يروونه فياموتصديقهم 

 من أصحاب اإلمجاع:وقد روى الكتاب 

  محاد بن عيسى -1

 عثامن بن عيسى  -2

 عبد اهلل بن مسكان  -3

 بن أيب عمري حممد  -4

                                                           
 .124كتاب سليم: ( 1)
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 بن فضالاحلسن بن عيل  -5

ة ما يصح عن إن كان ف واحد من هؤالء كل العلامء حيكمون بصح 

صح  عن أكثر من ما  ال يصح   فكيف األعالم، مجع منكام ذهب إىل ذلك 

 اخلمسة؟! هؤالء الرواة من واحد

بعد  الكتاب وتداوله جيالا  هلذاكبار رواة الطائفة  رواية: خامسا  

د من ثبوت نقلرفوا بالتثب ت يف السيام الذين ع   ال ،جيل الرواية   والتأك 

الصدوق، وأمحد بن حممد بن شيخ الشيخ حممد بن احلسن بن الوليد ك

رضوان وسعد بن عبد اهلل األشعري  عيسى، وعبد اهلل بن جعفر احلمريي،

 ...موغريه اهلل عليهم،

ر يف حمل ه  ء من الرواية عن شخص وقد تقر   يكشفأن  إكثار األجال 

وهو  ،عن وثوقهم بام يرويه يكشفأو عىل أقل  التقادير  ،عن وثاقته

 .املطلوب يف هذا البحث

أو غري  ،ومثل هؤالء ال يمكن أن جيتمعوا عىل رواية كتاب موضوع

 أو فيه تدليس وختليط كام اد عى بعضهم ذلك. ،موثوق فيه

ة :  اسادسا ته وسالمة  ،هلذا الكتاب ݜتقرير األئم  هم عىل صح  ونص 

 رواياته من الوضع والدس  والتخليط:

، ݠاد السج  اإلمام عرضه عىل ه أن  مفتتح الكتاب فقد نقل أبان يف 

وعنده  ،ݠ احلسني بن عيل عىل فدخلت ،ذلك عامي من : فحججت  قال

 خيار من وكان ،ݕ اهلل رسول صاحب واثلة بن عامر الطفيل أبو

 زوجة سلمة أم ابن سلمة أيب بن عمر عنده ولقيت ،ݠ عيل أصحاب

 ،ݠ احلسني بن عيل وعىل الطفيل أيب وعىل عليه فعرضته ،ݕ النبي
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 فقرآه ،وعامر عمر عليه ويغدو ،الليل إىل يوم كل ،أيام ثالثة أمجع ذلك

نعرفه هكل   حديثنا هذا ،ݥ سليم صدق :يل ݠ فقال أيام، ثالثة عليه
(1)

 . 

، ݠكذلك عرضه جلزء من الكتاب عن اإلمام الباقر أبان ونقل 

 بن حممد جعفر أبا فلقيت ،ݠ احلسني بن عيل موت بعد : فحججت  قال

ثته ،ݠ عيل  فاغرورقت ،واحداا  حرفاا  منه أترك مل ،كله احلديث هبذا فحد 

 وأنا ݠ احلسني يجد   تلق   أن بعد أتان قد صدق سليم،: قال ثم ،عيناه

ثني ،أيب عند قاعد  قد صدقت،: أيب له فقال ،احلديث بعينه هبذا فحد 

ثك  ثم .شهود ونحن ݠ املؤمنني أمري عن بعينه احلديث هبذا أيب حد 

ثاه ݕ اهلل رسول من سمعا مها بام حد 
(2)

. 

قد  ݠعىل اإلمام  الكتاب عر عىل هذه القرينة بأن    وقد اعت  

ألن أبان إذا مل يكن ثقة فإخباراته  ؛، فال يمكن قبوله بحالرواه أبان نفسه

، وإذا كان ثقة ݠعر  الكتاب عىل اإلمام  هكلها ال قيمة هلا، ومنها زعم

 .ݠق بل منه كتاب سليم من دون حاجة إىل تقرير اإلمام 

 واجلواب:

ةمل يقل أحد ه أن    مني وال من املتأخرين بل وال من العام  ن  إ :من املتقد 

اب بل غاية ما  األحاديث مع اتفاقهم عىل تشي عه، بمعنى أن ه خيتلق ،أبان كذ 

مت مناقشة  ،«ن ه ضعيفإ» :قيل فيه  هذه الدعوى وبيان فسادها،وقد تقد 

  ي.امه بالوضع حيتاج إىل دليل قوفاهت  

مع  ݜأصحاب األئمة  الكتاب قد رواه كبارن  هذا مضافاا إىل أ

                                                           
 .127كتاب سليم: ( 1)

 .186كتاب سليم: ( 2)
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دعوى ا أن يتناقلوا هذه الجد   فمن املستبعد احتوائه عىل هذه الدعوى،

د أن ي  اونحن يف هذا الزم الكبرية دون تثب ت أو تدقيق، نسب كتاب ن بمجر 

لعامل من العلامء أو مرجع من مراجع التقليد يسارع الناس إىل التثب ت 

ة هذا اخلرب،والتأك   بعض فكيف بكتاب نسب راويه تقريره ل د من صح 

 ؟؟ ݜة ألئم  ا

ز أصحاب  ،ابعيد جد   احلق  أن  مثل هذاف ة حتر  مع ما عرفناه من شد 

أنفسهم أن  ݜبل كيف يرىض األئمة  النقل والرواية،يف  ݜاألئمة 

ل يتداول كتاب ينسب هلم يف األوساط الشيعية عىل نطاق واسع وال ي   سج 

 ؟! اعتا عنهم أي 

من  ݜويت مدائح للكتاب عن األئمة أن ه ر   هكل   األهم من هذاو

  أبان بن أيب عياش:غري طريق 

بها  ،رواية من كتاب سليم ݤفقد روى الفضل بن شاذان  وعق 

د بن عيسى  عبد أيب موالي عند هذا احلديث ذكرت قال فيه: قد ،بنص  حلام 

 أبيه عن ،أيب احلديث هذا روى يل فقد سليم، صدق: وقال فبكى ،ݠ اهلل

 من احلديث سمعت هذا: قال ،عيل بن احلسني أبيه عن ،احلسني بن عيل

قيس بن سليم سأله حني ݠ املؤمنني أمري
(1)

.  

ء ،ومح اد بن عيسى من الذين رووا الكتاب كامالا   ،ورواه عنه األجال 

عىل اإلمام  ر  الكتاب كامالا ا أن ال يكون قد ع  فمن املستبعد جد  

  .ݠالصادق 

: ݠموالنا الصادق لكتاب عن خلطية لنسخ االوما ورد يف بعض 

                                                           
 .15/206جمل ة تراثنا ( 1)
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 عنده فليس اهلاليل قيس بن سليم كتاب وحمب ينا شيعتنا من عنده يكن مل من

 من رس   وهو الشيعة، أبجد وهو ،شيئاا  أسبابنا من يعلم وال ،يشء أمرنا من

ݜ حممد آل أرسار
(1)

. 

عن املعصومني  مجاالا إنطمئن بصدورها فمجموع هذه املدائح جيعلنا 

 بالتقريب الذي ذكرناه. ݜ

ة إىل سليم بن قيس شهرة : بعا  سا ة واخلاص  انتساب الكتاب بني العام 

 فمن يستقرئ ، منذ القرن األول إىل يومنا هذا،عرب العصور ݤاهلاليل 

 وأصحاب التاجم،خني من املؤر   ذكرهومن  ،رواة الكتاب يف كل طبقة

 عىل نطاق واسع بني املسلمني! ومتداوالا  اا جيد أن  الكتاب كان مشهور

وا عىل شهرته بني  كثرياا ولذلك نجد أن   ضوا للكتاب نص  مم ن تعر 

ة ة واخلاص   نذكر منهم: ،العام 

 من: إسحاق بن حممد الذي قال: قال :ابن النديم البغدادي -1

 من هارباا  وكان ،اهلاليل قيس بن سليمݠ  املؤمنني أمري أصحاب

 حرضته فلام   ،فآواه عياش، أيب بن أبان إىل فلجأ ليقتله، طلبه ألن ه ؛اجاحلج  

 إن ه أخي، بنا يا حرضتني الوفاة وقد ،احق   عيل   لك إن  : ألبان قال الوفاة

 سليم كتاب وهو ،كتاباا  وأعطاه .وكيت كيت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أمر من كان

 ،غريه عنه يروه مل ،عياش أيب بن أبان عنه رواه ،اهلاليل املشهور قيس بن

قيس وكان: حديثه يف أبان وقال
(2)

 ظهر كتاب يعلوه؛ وأول نور له شيخاا  

 يروه مل ،عياش أيب بن أبان رواه اهلاليل، قيس بن سليم كتاب للشيعة

                                                           
 .1/104فهرست التاث ( 1)

 كذا يف املطبوعة، والصحيح: سليم بن قيس.( 2)
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غريه
(1)

. 

  وتكمن أمهية هذا الترصيح يف أمور:

ص يف الكتب،أن  ابن الن -1 إذ أن ه كان  ديم كان من أهل التخص 

اقاا  يعمل معرفة وتضلعه يف  ،العهمم ا يعني سعة اط   ،للكتب أي ناسخاا  ،ور 

فيها ة نسبتها إىل مؤل    .خمتلف الكتب، وصح 

ة الكتاب عن حممد  -2 وهو إمام املغازي  ،سحاقإبن أن ه نقل قص 

 أي أن ه كان معارصاا  ،هـ151وتويف ، هـ85املعروف الذي ولد يف سنة 

 . يف ذلك الوقتوكالمه يكشف عىل شهرة الكتاب  ألبان،

 وأعطاه» :تاب بقولهنص  عىل شهرة الك أن  حممد بن إسحاق -3

وهذا يدل  عىل أن   ،«اهلاليل املشهور قيس بن سليم كتاب وهو ،كتاباا 

 .وما قبله أيضاا يف ذلك الزمن  الكتاب كان معروفاا 

 األصول من سليم كتابصاحب الغدير:  ݞاألميني العالمة  -2

 الفريقنيثي حمد   عند عليها املعتمد ،القديمة العصور يف املتداولة املشهورة

 ملا  سلياما  إن  :  307 ص الفهرست يف النديم ابن قال التاريخ، ومحلة

 بنا يا الوفاة حرضتني وقد احق   عيل   لك إن  : ألبان الوفاة قال حرضته

 كتاب وهو ،كتاباا  وأعطاه .وكيت كيت اهلل رسول أمر من كان إن ه ،أخي

ل: قال أن   إىل .املشهور اهلاليل قيس بن سليم  كتاب ظهر للشيعة كتاب وأو 

 والقطعية: هنص   ما 198 ص للمسعودي رشافواإل التنبيه ويف .سليم

 سليم ذكره ما العدد حرص يف أصلهم الذين ،منهم عرشية باإلمامة االثنا

 معرفة يف الرسائل حماسن) السبكي يف وقال .كتابه يف اهلاليل قيس بن

                                                           
 .275فهرست ابن النديم: ( 1)
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ل إن  » :(األوائل كالم  يف والالم .«سليم كتاب هو للشيعة فن  ص   كتاب أو 

ون كانوا أّنم فمفادها ،للمنفعة والسبكي النديم ابن  فيخصمون ،به حيتج 

 الشيعة أن   حمض ال ،النقل يف سليم بأمانة ثقة ،فيه بام القتناعه ؛املجادل

 احتجاج حيث أسند ،املسعودي كالم يعطيه الذي وهو ،فيه بام تقتنع

 جمد   غري دهبمجر   االقتناع فإن فيه، بام العدد حرص يف عرشية االثني اإلمامية

 غري عنه وروى إليه أسند ولذلك أشدها، عىل فيها اججَ احل   قام يف عصور

 يف 112 ص املتجم احلسكان منهم احلاكم ،العامة أعالم من واحد

 123 ص احلمويني املتجم واإلمام (،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد)

يف  127 ص املذكور اهلمدان شهاب ابن والسيد ،(السمطني فرايد) يف

ة)  ،(املودة ينابيع) يف 147 ص املتجم احلنفي والقندوزي ،(القربى مود 

 هذا ذكرنا وإنام رسالة، يف أفردناها ي ةدر   الكتاب كلامت وحول ،وغريهم

 الذي وهو الفريقان، تسامل عليه مما الكتاب عىل التعويل أن   لتعلم اإلمجال

هذا كتابنا يف عنه النقل إىل حدانا
(1)

. 

وهذه الشهادة من هذا اجلهبذ الذي قىض نصف قرن بني املكتبات 

ل واال  :سيام قوله العتبار، واملخطوطات يف أصقاع األر  جديرة بالتأم 

ة فضالا إ ة! ن  الكتاب كان حمل  قبول عند العام   عن اخلاص 

حقاق إ)يف  ݞد شهاب الدين املرعيش ذكر هذا املعنى السي   وأيضاا 

 عند الكتب أقدم من وهو مرات، بعط   ،معروف وكتابهقال:  احلق(، حيث

أيضاا  تهبصح   ةالعام   حكم بعض بل ها،وأصح   الشيعة
(2)

. 

                                                           
 .1/194الغدير( 1)

 .1/55إحقاق احلق رشح ( 2)
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نقل كتاب سليم بن  قد ݤأن  النعامن  ومم ا يدل  عىل شهرته أيضاا 

يف كتاب الغيبة ݤقيس 
(1)

 ،بأسانيد تنتهي إىل عبد الرزاق الصنعان 

ثوا هبا،وهم من الشيع ،ومعمر بن راشد فكثرة  ة الذين سكنوا اليمن وحد 

دليل عىل أن  الكتاب قد اشتهر يف اليمن يف أوائل القرن  األسانيد املنتهية هلام

 الثان.

مني عىل ه داعتام :ثامنا   نقل الوتساملهم عىل  ،ذا الكتابأعالم املتقد 

 ݤوالفضل بن شاذان  (بصائر الدرجات)يف  ݤكالشيخ الصفار  عنه،

يف  ݤوالشيخ الصدوق  )الكايف(،يف  ݤوالشيخ الكليني  )الرجعة(،يف 

بل ال يكاد خيلو  يف التهذيبني، ݤوشيخ الطائفة  ،أكثر من كتاب من كتبه

روايات كتاب روائي أو تارخيي من كتب الطائفة عىل مر  العصور من 

 عن هذا الكتاب. منقولة

: سليم يقول يف حق  كتاب ݤ النعامنبن أيب زينب االشيخ فهذا 

أن   يف خالف ݜ األئمة عن ورواه العلم محل ممن الشيعة مجيع بني وليس

 أهل رواها التي األصول كتب أكرب من أصل اهلاليل قيس بن سليم كتاب

 اشتمل ما مجيع ألن   ؛وأقدمها ݜ البيت هلأ حديث ومن محلة ،العلم

 ،واملقداد ،املؤمنني وأمري ،ݕ اهلل رسول عن إن ام هو األصل هذا عليه

ݕ  اهلل رسول شهد ممن جمراهم ومن جرى ،ذر وأيب ،الفاريس وسلامن

 الشيعة ترجع التي األصول وهو من منهام، وسمع ،ݠ املؤمنني وأمري

عليها لعو  وي   ،إليها
(2)

. 

                                                           
 .74الغيبة: ( 1)

 .103الغيبة: ( 2)
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ومل جيد  ،علم أن  الكتاب كان حمل  وفاق بني األقدمنيومن هنا ي  

بل كالمه يكشف عن رأي أستاذه الذي الزمه  بينهم يف هذا، النعامن خالفاا 

الذي أكثر من النقل عن هذا  ݤوهو ثقة اإلسالم الكليني  ،سنني طويلة

   وما قاله النعامن هو احلق  الذي ال حميص عنه. )الكايف(،الكتاب يف 

مة كتابه الفقيه يقول ݤ الشيخ الصدوقوهذا   أقصد : ومليف مقد 

 ،به أفتي ما إيراد إىل قصدت بل رووه، ما مجيع إيراد يف فنياملصن  قصد  فيه

 ذكره ستقد   ريب وبني بيني فيام ةحج   أنه فيه وأعتقد ،تهبصح   وأحكم

 ،لاملعو   عليها مشهورة، كتب من فيه مستخرج ما ومجيع ،قدرته وتعالت

املرجع وإليها
(1)

. 

ة أمري وصي   ݤوقد نقل يف هذا الكتاب عن كتاب سليم بن قيس 

 يف ليلة وفاته ألبنائه وأصحابه. ݠاملؤمنني 

يشهد بأن  أحاديث كتابه مأخوذة  ،ݤوهذا شيخ الطائفة الطويس 

 من آخذه إنام األخبار كتايَب   يف أورده ما قال: إن   ن الكتب املعتمد عليها،م

عليها املعتمدة األصول
(2)

. 

                                                           
 .1/3من ال حيرضه الفقيه ( 1)

ة، إال  أن  هذا املضمون متصي د من 1/32الوايف ( 2) ها يف العد  . ال توجد هذه العبارة بنص 

ة عىل تدل : قرينة1/137يف العدة  ݤقوله   وكان بالقرينة، االعتبار كان ذلك، صح 

: ذلك عىل يدل به، وال ذي العمل جاز بعد فيام القرائن نذكر للعلم، ونحن موجباا  ذلك

ة، الفرقة إمجاع  يف رووها التي األخبار هبذه العمل عىل جممعة وجدهتا فإن املحق 

نوها تصانيفهم،  واحداا  أن حتى يتدافعونه، وال ذلك، يتناكرون ال أصوهلم، يف ودو 

 كتاب عىل أحاهلم فإذا هذا؟ قلت أين من سألوه: يعرفونه، ال بيشء أفتى إذا منهم

نكر ال ثقة راويه وكان أصل مشهور، أو معروف،  يف األمر وسل موا سكتوا، حديثه، ي 
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وقد نقل جمموعة من الروايات يف هتذيبيه عن كتاب سليم بن قيس 

 برواية أبان بن أيب عياش. ݤاهلاليل 

 مروجكتاب )املسعودي صاحب  هاألجدر بالذكر ما ذكربل 

 االثنا باإلمامة : والقطعية(، حيث قالالتنبيه واإلرشاف)يف كتابه  الذهب(

 اهلاليل قيس بن ذكره سليم ما العدد حرص يف أصلهم الذين ،منهم عرشية

 املؤمنني ألمري قال ݕ النبي أن عياش أيب بن أبان عنه رواه الذي كتابه، يف

 هذا يرو ومل ،«احلق أئمة ولدك من واثنا عرش أنت» :ݠ طالب أيب بن عيل

قيس بن سليم غري اخلرب
(1)

. 

خ األقدم من الشيعة يثبت أن  اإلمامية أعىل الناقد اخلبري واملؤر  فهذا 

يف أهم مسألة  ݤاهلل برهاّنم قد اعتمدوا عىل كتاب سليم بن قيس 

 !ݜ ثني عرشاال األئمة وهي إمامة ،عقدية

عتامد األصحاب عىل هذا الكتاب السيام الطبقة األوىل منهم دليل اف

ووثوقه بهعندهم  هقوي عىل اعتبار
(2)

. 

                                                           
 األئمة من بعده ومن ݕ عهد النبي من وسجيتهم عادهتم وهذه قوله، وقبلوا ذلك،

 الرواية وكثرت عنه، العلم انترش ، ال ذيݠ حممد بن جعفر الصادق زمن ومن ،ݜ

 وألنكروه... ذلك عىل أمجعوا ملا جائزاا  كان األخبار هبذه العمل أن فلوال جهته، من

 الفقه ختتص التي املختلفة األحاديث منݜ  عنهم ورد ما ذكرت وقد إىل أن قال:              

 األحكام(. )هتذيب كتاب ويف )االستبصار(، بـ املعروف كتايب يف

 .199التنبيه واإلرشاف: ( 1)

يمكننا استفادة وثاقة أبان بن أيب عياش من هذه القرينة، نظري توثيق العلامء للسكون ( 2)

بأن  الطائفة عملت بمروياته؛ والعجيب من  ݞبناء عىل شهادة الشيخ الطويس 

رة صاحب كتاب )التأسيس يف نسبة كتاب سليم بن قيس( الذي شن  محلة  عىل غري مرب 
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نها الكتاب خري ن  : أتاسعا   ته الروايات التي تضم  دليل عىل صح 

ا احتوت أهم القضايا التارخيية ،أبجد الشيعة فهي فعالا  واعتباره،  ،إذ أّن 

إمامة  وخصوصاا  ،ݜوالية أهل البيت استدل  هبا عىل  التيواألحاديث 

وأهم  يث الغدير والثقلني والسفينة واالثني عرش،كحد ،ݠأمري املؤمنني 

 ،ك هبا للطعن يف أعدائهم وثلبهم كرزية يوم اخلميسس  التي مت   القضايا 

، ݝواهلجوم عىل بيت فاطمة  ،الدقيقة ألحداث السقيفةوالتفاصيل 

 ...ݠمري املؤمنني اغتيال أ وحماولة

وال  ،األمور من احلقائق التارخيية املسل مة التي ال غبار عليهاوهذه 

د ابن طاووس السي   ذهبوهلذا ينكر حوادث التاريخ هبواه، ينكرها إال  من 

ته واعتباره، إىل ݤ قال يف ترمجة سليم  أن  متن الكتاب دليل عىل صح 

ة بشكره يشهد ما الكتاب نَ : تضم  ݤ كتابه وصح 
(1)

. 

ق   مل ن  إقال: رييش عبارة أبلغ تثبت هذا املعنى، حيث التفوذكر املحق 

 هذا الفاضل، نقل كام إال الكتاب هذا نسخ من إيل   وصل ما مجيع يف أجد

آخره إىل أوله من الكتاب هذا أحاديث وجه يف مبني   والصدق
(2)

. 

                                                           
ة كتاب ابن الغضائري باعتامد القدماء عليه، كالعالمة  كتاب سليم، فاستدل  عىل صح 

والسي د ابن طاووس، لكنه مل يعترب اعتامد مثل هؤالء عىل كتاب سليم دليالا عىل 

ته  !!صح 

 .253التحرير الطاوويس: ( 1)

تاب . ومن املعيب ما صنعه صاحب كتاب )التأسيس يف نسبة ك2/356نقد الرجال ( 2)

سليم بن قيس( حيث أخذ بكالم املحقق التفرييش يف نقله لتضعيف أبان، وجتاهل 

ته، وال حول وال قوة  كالمه الذي ذكرناه يف النص  الرصيح عىل اعتبار الكتاب وصح 

 إال  باهلل العيل العظيم.
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أن  كل  ما يف كتاب سليم بن  ݞاملامقان  الدين وذكر العالمة حمي

وال يوجد نص   ،من مضامني موجودة يف الكتب املعتربة بطرق أخرى قيس

قال: وإن  أسأل اهلل تعاىل شأنه أن  أخرى، د فيه خمالف ملا ثبت من جهةواح

بمضامينها من طرق  قني لتخريج روايات أصل سليم بلفظها أويوف  

د هبا صحيحة مستفيضة، ومن  ،وإثبات أن  روايات املتَجم ليست مم ا تفر 

العون والتوفيق اهلل أستمد  
(1)

 . 

ة الكتابمن القرينة وهذه  وكام قال أهل  ،أقوى القرائن عىل صح 

ح األسانيد باملتون العلم والتحقيق: كثرياا  ما نصح 
(2)

. 

خفاء ، وحماولة إݤمهال املخالفني لذكر سليم بن قيس إ : اعارشا

شارة من قريب وال مع عدم اإل ، بل إقصائها من الوجود،هذه الشخصية

إال   الذي مل يتكوا مورداا  بخالف )ّنج البالغة( مثالا  من بعيد للكتاب،

الطعن يف مضامني وهذا يدل  عىل عجزهم عن  ، وهامجوا مؤل فه،طعنوا فيه

ة يف كتبهم كام بي نا الكتاب  املنسجمة مع كثري من الروايات التي رواها العام 

م لكي ال يطل ع  ؛وهو اإلخفاء ،فعمدوا إىل هذا األسلوب ،ذلك فيام تقد 

 فيفتح باب القيل والقال. ،عليه عوامهم

م ذكرها من شعبة وهذا هو بن  سبب اهلجمة الرشسة التي تقد 

ب عام   احلجاج عىل أبان بن أيب عياش، ة الناس من ذلك، وذم شعبة وتعج 

ث النوري قال  ألبان إن مل يكن مدحاا ألبان فليس بذم.  : وينبغيݞاملحد 
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ه مدائحه من عد 
(1)

. 

تب كاملة يمكن االعتامد عليها إلثبات اعتبار الك عرش قرائنفهذه 

ته، أن  كل واحدة منها  كل ها سوق هذه القرائنمن وليس مرادنا  وصح 

العاقل املنصف بل مرادنا أن  هذه القرائن إذا نظر  عىل املطلوب، تامي دليل 

ة إىل جمموعها اطمأن   لقرينة الواحدة وإن مل فا هذا الكتاب واعتباره، بصح 

ة يف   ،ترتفع بضم  األخرى هلا ،نفسها إال  أن هلا نسبة احتامليةتكن حج 

ة. ،باقي القرائن العرشوهكذا إىل   فتكتمل احلج 

 :ݤروايات كتاب سليم 
ذهب بعضهم حيث  ،ݤوقع الكالم يف متن كتاب سليم بن قيس 

وسقوطه عن  ،تدل  عىل بطالن الكتاب اشتامل الكتاب عىل قرائنأن   إىل

 ر:عتبااال

 :ݞكالم الشيخ املفيد  .1

الطعن يف  ݞللشيخ املفيد  (عتقاداتاالتصحيح )ورد يف كتاب 

 قتعل   ما احيث قال: وأم   والتشكيك يف رواياته، ،سليم بن قيسمتن كتاب 

 إليه املضاف إىل الكتاب فيه رجع الذي سليم حديث من ݥ جعفر أبو به

 غري الكتاب أن هذا صحيح، غري فيه فاملعنى عياش، أيب بن أبان برواية

 فيه ختليط وتدليس، حصل وقد أكثره، عىل العمل جيوز وال به، موثوق

 عىل مجلته والتقليد ليعو   وال فيه، ما بكل العمل جيتنب أن للمتدين فينبغي

عىل  ليوقفوه ؛األحاديث من تضمنه فيام العلامء إىل وليفزع ،لرواته
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 للصواب. املوفق واهلل والفاسد، منها الصحيح

ك بعضهم وقد  ر طعنه يفذه هبمتس  بد   وهنا ال الكتاب، العبارة ليرب 

 لفهمها بصورة صحيحة: ݞلنا من وقفة مع عبارة الشيخ السديد 

 ݤمل يطعن ال يف سليم بن قيس اهلاليل  ݞالشيخ املفيد  أن  :  اأّوَل

 ،ومل يصفهام ال بكذب وال بضعف وال بتدليس ،وال يف أبان بن أيب عياش

 بل سكت عنهام.

ذهب بل  ،مل يقل بوضع الكتاب واختالقه ݞالشيخ املفيد  أن  :  اثانيا

 ى عىل )ختليط وتدليس(.أن  الكتاب قد احتو إىل

 ،سل م بوجود الصحيح يف هذا الكتاب ݞالشيخ املفيد  أن  : ثالثا  

هذا وعىل املتدي ن الرجوع ألهل العلم للتمييز بني  بالفاسد،اختلط غري أن ه 

 .وذاك

أو أبان  أو أن  سلياما  ،موضوعأن  الكتاب يذهب إىل مل  ݤإذن الشيخ 

اب وأن ه جيب عىل  ،وتدليساا  ن  فيه ختليطاا إمن حيث  بل انتقد الكتاب ان،كذ 

ل رواية ب  قَ  وهلذا قيم،الرجوع ألهل العلم لتمييز الصحيح من الس املتدي ن

 التي نقلها عنه. ݤالصدوق 

 هبذا الكالم: الطعن يف الكتابواجلواب عىل 

ك هبذا الكالم إلثبات أن  كتاب  أن  :  اَلأوّ  سليم كان من يريد أن يتمس 

مني،حم ة نسبة هذا  عليه أوالا  ل  خالف بني علامئنا املتقد  أن يثبت صح 

 !ݞالكالم للشيخ املفيد 

من كتاب  فكتاب )تصحيح اعتقادات اإلمامية( ليس أحسن حاالا 
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ومل يذكره أصحاب  سليم بن قيس، فال يعرف للكتاب سند أصالا،

اب يرجع خمطوط للكتوأقدم  ،ݞالفهارس عند ترمجتهم للشيخ املفيد 

زمان املجليس عرف هذا الكتاب قبل ومل ي   للقرن احلادي عرش للهجرة،

 ...ݤ

عىل كتاب سليم الذي ذاع  فهل يمكن جعل ما يف هذا الكتاب حكاما 

 وانترش منذ أوائل القرن الثان للهجرة؟

دون ارتياب يف  ݞالعلامء دأبوا عىل نسبته للشيخ املفيد ن  إ :فإن قيل

بل هو كتاب  ،بحث يف طريقها لكي ي  روائي   أجبنا بأن ه ليس كتاباا  ذلك،

ية والنكات العقدية التي وقيمته تكمن يف املطالب الكالم ،كالمي

ا إذا أصبح املوضوع توثيقاا  احتواها، وجب الفحص  أو تضعيفاا  أم 

 فة.باألدوات املعرو

نا:  اثانيا  ݞال نعلم حقيقة النسخة التي كانت عند الشيخ املفيد  أن 

لنسخة املشهورة فلعل ها كانت غري هذه ا من كتاب سليم بن قيس،

السقيمة أو التخليط األحاديث  مننامذج  يذكرإذ أن ه مل  واملتداولة بيننا،

 والتدليس.

 فيه ليس نسخه من إلينا وصل : الذيݞوهلذا قال احلر العاميل 

 الفاسد املوضوع ولعل   الوضع، عىل به دل  مما است   يشء وال يشء فاسد،

إلينا يصل ، ومليشتهر مل ولذلك غريه،
(1)

. 

ل العلم لتمييز الصحيح قد أحال عىل أه ݞن  الشيخ املفيد أ: ثالثا  

وا عىل  من السقيم، م نص  ومل ا رجعنا إىل كبار العلامء والفطاحل وجدنا أّن 
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ت النسبة التخليط والتدليس الذي وسمه به املفيدسالمته من   إن صح 

منا بعض كلام إليه،  .هتم يف ذلكوقد قد 

عي وجود ف من هناو  هذا النوع من األحاديث يف الكتابكل  من يد 

 ويبني  نامذج من تلك ،عليه أن يضع يده عىل مواضع التخليط والتدليس

 .عاةاألحاديث السقيمة املد  

 ؛من الرواة لراو   أو تضعيفاا  ليس توثيقاا  ݞكالم املفيد ن   ا: أرابعا

ر من حجية قول الرجايل،خذ به بناء عؤلي  بل هو حكم عىل ىل ما تقر 

ويف مثل هذا األمر يتساوى فيه الشيخ  أو التخليط،مضمون رواية بالسقم 

 الدليل،، بل املدار عىل فال خصوصية لقوله ،مع غريه من العلامء ݞاملفيد 

فإن ه يؤخذ تقييمه بال دليل بناء عىل  ،بخالف موضوع التوثيق والتضعيف

.  أصالة احلس 

د كالمه ݞالشيخ املفيد وحيث أن   وتثبت  ،مل يذكر شواهد تؤك 

ة  ال يعترب حجة علمية يف مقام البحث  ݞما قال، فإن  كالمه صح 

 .واالستدالل

 :ݥكالم ابن الغضائري  .2

سب إليهم الطعن يف كتاب من أوائل الذين ن  يعترب ابن الغضائري 

 ال موضوع حيث ورد يف كتاب الضعفاء: والكتاب ،ݤسليم بن قيس 

 بن حممد أن   كرذ   ما :منها ،ذكرنا ما تدل  عىل عالمات ذلك وعىل فيه، مرية

ذلك وغري عرش، ثالثة أن  األئمة :ومنها املوت، عند أباه وعظ بكر أيب
(1)

. 
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اذكره واجلواب عىل ما  ألن  ما ذكره هو أس   التفصيل؛ وأمجال إلاب إم 

ك به كل من حاول   .الكتاب الطعن يفما متس 

ا   :اجلواب اإلمجايلأم 

ن بل  منه هذا الكالم مل يثبت ال: فإن  هذا الكتاب الذي است  أوَل  

، فال حاجة بسطنا الكالم يف هذه النقطةأن وقد سبق  ،ݥالغضائري 

ة  وعليه فنسبة القول بالوضع البن الغضائري غري  أخرى،للخو  فيها مر 

ة.  تام 

ما ال  وجود مورد أو موردين أو أكثر نقطع بكذهبا يف كتاب  ن  أ:  اثانيا

له آلخره،يعني أن  كل   رفع اليد عن املورد بل ن ما يف الكتاب موضوع من أو 

ا ،الذي دل  الدليل عىل كذبه ولو  غريه فال يمكن تّسية احلكم إليه، أم 

حكمنا عىل كل  كتاب احتوى عىل خرب مكذوب بالوضع ملا بقي كتاب عىل 

 وجه األر  يسلم من هذه التهمة.

 ،ݥمل يقبل كالم ابن الغضائري  ݤولذلك نجد أن  العالمة احليل  

من  الفاسد يف فوالتوقّ  إليه، املشار بتعديل احلكم عندي فقال: والوجه

كتابه
(1)

. 

ا خرب من األخبار والقطع بذلك يكون ن  احلكم بوضع أ: ثالثا   إم 

كل  منافاته لبأو  ،كتاب اهلل عز  وجل  حكامت أو مل ،ا ثبت بالعقلبمخالفته مل

وعملية العر  هذه ليست  ،يف الرشيعة اإلسالمية قطعي ا ما ثبت ثبوتاا 

ة الفقيه احلا ،داخلة يف علم الرجال  ݥوابن الغضائري  ذق،بل هي مهم 

عرف بفقاهة إال  أن ه مل ي   ، والتاريخرَي ا ذا باع يف التاجم والس  وإن كان رجالي  
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قل د فيهبالوضع فحكمه  وال اجتهاد، ة النسبة إليه.إن  اجتهاد منه ال ي   صح 

ا اجلواب التفصييل هذا  عىل فإن ه استدل  هو اجلواب اإلمجايل، وأم 

وأن   ،وعظ حممد بن أيب بكر أباه عند املوت مها: وضع الكتاب بأمرين،

ة ثالثة عرش،   واجلواب:األئم 

وجه استبعاد هذه ف أباه عند املوت ݤوعظ حممد بن أيب بكر ا أمّ 

ة الوداعالقضية أن  حممد بن أيب بكر و   فيكون عمره عند وفاة  ،لد عام حج 

يتكل م بكالم  اللطفل ا وبحسب العادة فإن سنوات،أبيه أقل  من ثالثة 

 ويعظ أباه فيها.  ،عىل أن يدرك عظائم األمور فضالا  ،طلق يف هذا السن  

 ونجيب عىل هذا اإليراد بعدة إجابات:

ث عنه ه أن  : أّوَل   ابن ال يوجد يف اخلرب هذا الوعظ الذي حتد 

طلب من أبيه  ݤبن أيب بكر  بل غاية ما يف األمر أن  حممد ،ݞالغضائري 

 يف كالمهومل يكن  املسائل،ثم سأله بعض  ،فأبى ،«إله إال  اهللال » :أن يقول

الكريم إال  مراجعة )احلديث  القارئوما عىل  املعروف،وعظ باملعنى 

ة  ليتبني  له ؛من الكتاب( السابع والثالثني  ما ذكرناه.صح 

ه ؛ ألن  غري مستبعد ݤأيب بكر ن  صدور مثل هذا من حممد بن أ:  اثانيا

ب الوعظفام املانع أن يصدر منه مثل هذا  وفطنته،رف بنبوغه ع   ؟ وقد قر 

 أباه بكر أيب بن وعظ حممد عجاز حسني هذا اجلواب بقوله: ألن  إد السي  

 وكان ،العجيبة الصغار األفعال األطفال من يصدر قد ألن ه ؛ببعيد ليس

 قول وعىل ،قول عىل وسبعة أشهر سنتني ابن أبيه وفاة عند بكر أيب بن حممد

سنني أربع ابن
(1)

.  
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ه: كان بتلقني من  ݤ: حيتمل أن  ما قاله حممد بن أيب بكر ثالثا   أم 

أرادت من هذه املحاورة أن تكشف مصري وقد  ،ݣأسامء بنت عميس 

هذا الرأي إىل وقد ذهب  ذت هذه الطريقة،فاخت   ،زوجها أمام بقية أبنائه

قال: وأجيب عىل  )تنقيح املقال(، حيثيف  ݞالشيخ عبد اهلل املامقان 

ه  أسامء بنت عميسذلك بإمكان كون ذلك بتلقني أم 
(1)

. 

 أن تكون هذه احلادثة كرامة من اهلل عز  وجل   ه ال مانع منأن  :  ارابعا

من قبل أقرب فضحون وي   ،ليقر  أهل الباطل بألسنتهم ؛ݠألمري املؤمنني 

بني إليهم، فإذا كان القرآن قد نقل لنا كيف نطق الرضيع لتربئة نبي اهلل  املقر 

 وقوع مثلفمن باب أوىل  زوجة عزيز مرص، زليخة وختطئة ݠيوسف 

 .نرصةا للحق ودحضاا للباطلذلك 

اصذكر  وقد ، حيث ݥاملجليس  األنوار الشيخ بحار هذا الوجه غو 

فيه ظهر ݠ املؤمنني معجزات أمري من كان ذلك إن :يقال قال: أو
(2)

. 

افإنه قال  ،ݞ وكذلك السيد اخلوئي  بن حممد وعظ يف املعجم: وأم 

 أن يمكن أنه عادة إال   يمكن مل وإن فهو صح   فلو موته عند أباه بكر أيب

 وضع لدعوى وجه فال ذلك وعىل ،العادة وخرق الكرامة نحو عىل يكون

أصالا  قيس بن سليم كتاب
(3)

. 

ة وعظ حممد بن أيب بكر أ:  اخامسا قد رويت يف بعض  ݤن  قص 

دت يف مصادر بل ور ،ݤغري طريق سليم بن قيس مصادر اإلمامية من 
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تفاصيل أكثر مم ا ورد يف كتاب سليم  مشتملة عىل واجلامعة،أهل السن ة 

 :ݤ

بالصورة  (رس  العاملني)يف هذه الرواية فقد روى أبو حامد الغزايل 

 إئت بني، يا: فقال ،موته مر  يف أبيه عىل بكر أيب بن حممد التالية: ودخل

 باطل؟ أو حق عىل أبت، كنَت  يا: فقال .باخلالفة له ألوص عمر كبعم  

نها وإال   ا،حق   كان إن ألوالدك هبا وص  : فقال .حق عىل: فقال  فمك 

جرى ما وجرى عيل إىل خرج ثم .لسواك
(1)

. 

قال:  (، حيثاخلواصتذكرة )ابن اجلوزي يف وكذلك ذكره سبط 

ك إئت: فقال ،موته مر  يف عىل أبيه ݤ بكر أيب بن حممد ودخل  بعم 

 عىل: قال باطل؟ عىل أو حق عىل كنَت  أبه، يا: فقال .باخلالفة له ألوص

لنفسك رضيَت  ما لولدك فارَ  : قال .حق
(2)

. 

 ݤوقد حاول بعض الفضالء التشكيك يف والدة حممد بن أيب بكر 

ة الوداع ثبات والدته يف السنة الثامنة من اهلجرةإوحاول  ،يف حج 
(3)

وهذا ، 

ة  ،املعروفون نوخاملؤر  ذكره خمالف ملا  بل ملا ورد يف بعض روايات اخلاص 

كام يف الكايف الرشيف
(4)

. 

 ،ولعل  منشأ االشتباه هو تعبري بعض الروايات الواردة من طرقهم

م أن  املراد من  ،)ولد بالشجرة( ݤوترصيح أرباب التاجم أن ه  فتوه 
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 ݕوهي السنة التي بايع فيها املسلمون النبي  ،الشجرة اإلطار الزمان

واحلال أن  املراد من الرواية اإلطار  توجههم ملكة،حتت الشجرة عند 

ة طرق،املكان ا رويت بعد  وأخرى  ،)البيداء(بـ بعضها عرب  فيها  ، إذ أّن 

 (.)الشجرةبـ وأخرى  ،)ذي حليفة(بـ عرب  

 نفست» :بني الروايات: وقوله ويف هذا يقول النووي مجعاا 

 الثالثة املواضع هذه ،بالبيداء رواية ويف ،احلليفة بذي رواية ويف ،«بالشجرة

ا ،احلليفة بذي فالشجرة ،متقاربة  قال ،احلليفة ذي بطرف فهي البيداء وأم 

ا حيمل القايض:  النبي منزل وكان ،الناس عن لتبعد بطرف البيداء نزلت أّن 

 همكل   الناس منزل يم  فس   ،بات وأحرم وهناك ،حقيقة ةاحلليف بذي ملسو هيلع هللا ىلص

 إمامهم. منزل باسم

قني وهو أن  الذي  ،بقي الكالم يف جواب آخر أشار له بعض املحق 

وليس حممد بن أيب  ،وصل هلم هو أن  عبد اهلل بن عمر وعظ أباه عند املوت

 الذي قام بذلك: ݤبكر 

: األفاضل بعض : قاليف حاشية نقد الرجال ݞقال التفرييش 

 أباه وعظ بن عمر اهلل عبد أن   الكتاب، هذا نسخة من إيل   وصل فيام رأيت

موته عند
(1)

. 

هو أن  النسخة  ݞق التفرييش وقد فهم بعضهم أن  مراد املحق  

لعدم  ؛لذلك استبعد هذا اجلواب داولة فيها تصحيف يف اسم املذكور،املت

يف  ݤلتكرار اسم حممد بن أيب بكر  ق هذه الفرضية نظراا حتق  مكانية إ

ة ووضوح املقصود.  الرواية أكثر من مر 
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قال الشيخ حممد باقر األنصاري: إن  الشبهة ليست حول كلمة 

ة قابلة للتصحيف ، بل هي يف القصة وال تنحل  بتصحيح كلمة ،خاص 

فال جمال هلذا االحتامل بمجموعها،
(1)

. 

ه مل حيمل عىل وجهه صحيح لكن   ݞد أن  ما ذكره السي   :واجلواب

ألبيه،  ݤفليس مراده من نفي وجود وعظ حممد بن أيب بكر  الصحيح،

بل مراده أن    بن عمر ألبيه هو تصحيف الرواية،ثبات وعظ عبد اهللوإ

بل غاية ما يف  ،ݤالكتاب ال يوجد فيه حقيقة وعظ من حممد بن أيب بكر 

د قبل موتهاألمر أن   ى وعظاا  ،ه طلب من أبيه أن يتشه  كام  ومثل هذا ال يسم 

ل ا هو عبد اهلل بن عمر كام يف بل الذي وعظ أباه حق   ،ذكرنا يف اجلواب األو 

 )احلديث احلادي عرش من الكتاب(.

دل  هبا عىل وضع كتاب مة األوىل التي است  ومن هنا نعلم أن  العاَل 

ة، ووقوع ،ݤسليم بن قيس  وال تصلح  التخليط والتدليس فيه غري تام 

عاهم. أن تكون دليالا   عىل مد 

 : أّن األئمة ثالثة عرش

ابن الغضائري هو أن  كتاب سليم بن قيس  ذكرهمر الثان الذي األ

ن خرباا  ݤ عرش كام يعتقد  ، ال اثنافيه أن  األئمة ثالثة عرش قد تضم 

 .الشيعة

 :واجلواب عىل ذلك

الكريم إال   القارئوما عىل  وجود هلذا اخلرب يف كل  الكتاب،ال  : اأّوَل

له إىل آخره ليكتشف أ ح الكتاب من أو  ن  هذا اللفظ غري موجود فيه تصف 
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: قالف ببطالن هذه الدعوى، ݤومن هنا جزم املجليس األب  رأساا،

أصالا  فيه وليس عرش، ثالثة األئمة أن فيه أن   وذكر
(1)

. 

 فإن   عرش، ثالثة األئمة كون : أم اݞوقال أبو عيل احلائري 

له من الكتاب تصف حت  عديدة مواضع يف بل فيه، أجد فلم آخره إىل أو 

م ݠ عيل ولد من عرش وأحد عرش، اثنا أّن 
(2)

. 

من التعبري بـ  م هو ما ورد يف بعض موارد الكتابولعل  منشأ التوه  

م منها أّنا تدل عىل ثالثة عرش إماماا.  «ثالثة عرش رجالا » تَوه   التي ربام ي 

 هؤالء من اهلل، رسول يا: فقال ،فقام سلامنقوله:  األول: املورد

 ومل ،اهلل اجتباهم الناس، الذين عىل شهداء وهم ،شهيد عليهم أنت الذين

 عنى بذلك: قال إبراهيم؟ أبيهم ةمل   حرج، من الدين يف عليهم جيعل

ة. هذه دون ةخاص   رجالا  عرش ثالثة  رسول يا لنا بي نهم: سلامن قال األم 

نعم اللهم: قالوا .ولدي من عرش وأحد وأخي أنا: اهلل؟ فقال
(3)

. 

 ،ݕفاملقصود من الثالثة عرش النبي  ،احلديثشكال يف هذا ال إو

 .ݜمن ولده  األحد عرش األئمةباقي و ،ݠوأمري املؤمنني 

 ،يقاتله ومن ،وهجرته ،ومولده ،مبعثه ذكر ثمقوله:  الثاين: املورد

 الفرقة من بعده من تهأم   وما تلقى ،يعيش وكم ،يعاديه ومن ،ينرصه ومن

 اهلل نزلي   أن إىل ضاللة وإمام هدى إمام كل تسمية وفيه ،واالختالف

 ولد من رجالا  عرش ثالثة الكتاب يف فذكر ،السامء من مريم بن عيسى

                                                           
 .1/36روضة املتقني ( 1)

 .3/379منتهى املقال ( 2)

 .201كتاب سليم: ( 3)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 644

 اهلل خلق من وأحُب  ،اهلل خلق خري من هم اهلل، خليل إبراهيم بن إسامعيل

اهلل إىل
(1)

. 

فإن  املراد من الثالثة عرش  ،تأويلإىل وال حيتاج  واضح،واحلديث 

 من بعده. ݜاالثنا عرش واألئمة  ،ݕالنبي املصطفى  :هم

 بعض القمن قوله:  ݞد التفرييش مراد السي  ومن هذا النص  يتبني  

 بن عمر اهلل عبد ن  أ الكتاب هذا نسخة من إيل   وصل فيام رأيت: األفاضل

 رسول :وهم إسامعيل، ولد من عرش ثالثة األئمة نوأ موته، عند أباه وعظ

هذين أحد يف حمذور وال ،ݜ عرش ثنياال األئمة معݕ  اهلل
(2)

. 

بل مراده نفي  قوع التصحيف يف النسخة املتداولة،ليس مراده وإذن 

عاه ابن الغضائري  من وجود ما يدل عىل أن األئمة ثالثة  ݥوجود ما اد 

 .عرش

 هؤالء من اهلل، رسول يا: فقال ،سلامن فقام قوله: الثالث: املورد

 وما ،اهلل اجتباهم الذين الناس، عىل وهم شهداء ،شهيد عليهم أنت الذين

: ݕ اهلل رسول أبيهم إبراهيم؟ قال ملة ،حرج من الدين يف عليهم جعل

 عرش وأحد ،طالب أيب بن عيل وأخي ،أنا :إنساناا  عرش ثالثة بذلك عنى إن ام

القرآن،  مع وهم ،معهم القرآن أئمة، همكل   واحد، بعد واحداا  ولدي، من

احلو  عيل   يردوا حتى يفتقون ال
(3)

. 

ا، واضح واحلديث   .رشح أو مزيد إيضاحال حيتاج إىل جد 
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ة  ݤن  من يقرأ كتاب سليم أ:  اثانيا جيد أن ه قد تعر   فيه أكثر من مر 

ة ق الكتاب الشيخ حممد باقر وقد أحىص حمق   عرش، اثنا ݜ إىل أن  األئم 

اثنا  ݜعدد األئمة أن ذكر فيه  ،األنصاري أكثر من عرشين مورداا 

عرش
(1)

. 

روايات من كتاب سليم بن قيس تدل   رووان  علامء الطائفة أ:  اثالثا

 ، منهم:وتذكرهم بأسامئهمل ب ،عرش اثنا ݜعىل أن  األئمة 

: )باب بعنوان )الكايف(يف  جعل باباا : ݤثقة اإلسالم الكليني  -1

(ݜثني عرش والنص عليهم فيام جاء يف اال
(2)

فيه رواية من كتاب  ، ذكر

 .ݤسليم بن قيس اهلاليل 

يف كتاب )الغيبة(،  كامالا  جعل باباا  :ݤالنعامن ابن أيب زينب  -2

م من اهلل وباختياره( عرش إماماا  روي يف أن  األئمة اثناأسامه )ما  ثم   ،وأّن 

«...ومن كتاب سليم بن قيس اهلاليل»قال: 
(3)

روايات الوذكر مجلة من ، 

 الدالة عىل ذلك.

تابه )كامل الدين ومتام النعمة( ك ذكر يف :ݤالشيخ الصدوق  -3

ة   اثناألئمة ا إثبات أن  يف  ݤكتاب سليم بن قيس  نقلها عن رواياتعد 

 .ݜهم صفاهتم وخواص   وبيان ،عرش

يف كتابه  ݥاملسعودي  هيكفينا لقطع هذا النزاع ما ذكرأنه : رابعا  

 منهم عرشية االثنا باإلمامة ةقال: والقطعي   (، حيثالتنبيه واإلرشاف)
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 الذي كتابه، يف اهلاليل قيس بن ذكره سليم ما العدد حرص يف أصلهم الذين

 أيب بن عيل املؤمنني ألمري قال ݕ النبي أن عياش أيب بن أبان عنه رواه

 غري اخلرب هذا يرو ومل ،«احلق أئمة ولدك من واثنا عرش أنت» :ݠ طالب

قيس بن سليم
(1)

. 

وهذا الرجل الذي يعرب  عنه بأب التاريخ وهبريودت العرب ينص  

ة يف يف رصاحة عىل أن  مستند الشيعة  عرش هو الكتاب  اثنيحرص األئم 

 املزبور!

 ݥجياد وجه للكالم املنسوب البن الغضائري بعضهم إنعم حاول 

ة ثالثة عرش ح بأن  األئم  لكن توجد  ،بتسليمهم بعدم وجود نص  يرص 

 األر  أهل إىل نظر اهلل وإن   أال :قوله وهي ،روايات يفهم منها ذلك

 عيل واآلخر ا،ونبي   فبعثني رسوالا  ،أنا أحدمها: رجلني منهم فاختار ،نظرة

 ،وخليفة اووصي   ووزيراا  وخليالا  أخاا  ذهأخت   أن إيل   وأوحى طالب، أيب بن

 ال ،اهلل عاداه عاداه ومن ،اهلل وااله وااله من بعدي، مؤمن كل   ويل   وإن ه أال

 وهو وسكنها، بعدي األر  زر   هو ،كافر إال   وال يبغضه ،مؤمن إال   حيبه

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ،الوثقى وعروته ،التقوى اهلل كلمة

 نظرة نظر اهلل وإن   أال،  ژٺ ٺ    ڀ ڀ      ڀ ڀ           پ پ پ

 تيأم   فجعلهم خيار بيتي، أهل من اوصي   عرش اثني بعدنا فاختار ،ثانية

نجم طلع نجم غاب كل ام السامء، يف النجوم مثل واحد، بعد واحداا 
(2)

. 

 واجلواب عىل الرواية من وجوه:
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 ،اإلشكالنفس هذه الرواية رويت بصورة أخرى ترفع ن  أ: أوَل  

 نظرة نظر ثم منهم، فاختارن ،نظرة األر  أهل إىل نظر اهلل وإن   أالي: وه

 مؤمن كل وويل   ،تيأم   يف وخليفتي ،يووصي   ،ووزيري ،اعلي   أخي فاختار

 ،اوولي   ،أخاا  اعلي   ذأخت   أن إيل   فأوحى ،ا ودليالا ونبي   رسوالا  فبعثني ،بعدي

 وااله من بعدي، مؤمن كل   ويلُ  هوإن   أال ،بعدي أمتي يف وخليفة ،اووصي  

 أبغضه أبغضه ومن ،اهلل هأحب   هأحب   ومن ،اهلل عاداه عاداه ومن ،اهلل وااله

 ،وسكنها بعدي األر  رب   ،كافر إال يبغضه وال ،مؤمن إال هحيب   ال ،اهلل

 اهلل نور واتطفئ أن أتريدون ،الوثقى اهلل وعروة ،التقوى اهلل كلمة وهو

 وايطفئ أن اهلل أعداء ويريد، املرشكون كره ولو نوره متم واهلل بأفواهكم؟

 شاهدكم مقالتي غليبل   الناس، أهيا يا نوره يتم أن إال اهلل ويأبى أخي، نور

 فاختار ثالثة نظرة نظر اهلل إن   الناس، أهيا يا. عليهم اشهد اللهم ،غائبكم

 أحد منهم ،تيأم   خيار وهم ،بيتي أهل من اوصي   عرش اثني بعدي منهم

 ،منهم واحد قام واحد هلك كلام ،واحد بعد واحداا  ،أخي بعد إماماا  عرش

 هداة ةأئم   مألّن   ؛نجم طلع نجم غاب كلام ،السامء يف النجوم كمثل مثلهم

 اهلل يرض بل ،خذهلم من خذالن وال ،كادهم من كيد هميرض   ال مهتدون،

 ،خلقه عىل هؤوشهدا ،أرضه يف اهلل ةحج   فهم ،وخذهلم كادهم من بذلك

 والقرآن ،القرآن مع هم ،اهلل عىص عصاهم ومن ،اهلل أطاع أطاعهم من

حويض عىل يردوا ىحت   يفارقهم وال ،يفارقونه ال معهم،
(1)

. 

 منهم فاختار ،ثالثة نظرة نظر إن  اهلل»وموضع الشاهد هو قوله: 

 عرش أحد منهم ،تيأم   خيار وهم ،بيتي أهل من اوصي   عرش اثني بعدي
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 .«منهم قام واحد واحد هلك كلام ،واحد بعد واحداا  ،أخي بعد إماماا 

ة أسامء بعض أولئكذكرت الرواية بل  : ݕإذ جاء فيها قوله  ،األئم 

ل  تسعة ثم ،احلسني ابني ثم ،احلسن ابني ثم خريهم، عيل أخي األئمة أو 

عليهم اهلل صلوات فاطمة، هم ابنتيوأم   احلسني، ولد من
(1)

. 

ا حتمل عىل تصحيف )بعدي( إىل ومن هنا فإن   الرواية األوىل إم 

، ووقوع هذا ليس عرش( إىل )اثني عرش( ، أو تصحيف )أحد)بعدنا(

بل هو كثري الوقوع يف الكتب ببعيد،
(2)

. 

املوارد التي وقع فيها مثل هذا  ݞق التستي وقد مجع املحق  

قال:  وكيف كان فيمكن ف يف الكايف،ال سيام  ،الكتب املعتربةالتصحيف يف 

وإال  فمثله يف الكايف  ،اجلواب عىل هذا الطعن بأن ه من سوء تعبري الرواة

يف خرب عن  (،ما جاء يف النص عىل االثني عرش)ففي باب  ،موجود أيضاا 

إىل أن  ،«يا عيل زر  األر إن  واثني عرش من ولدي وأنت » :ݕالنبي 

ويف آخر  ،«ثنا عرش من ولدي ساخت األر  بأهلهافإذا ذهب اال»قال: 

ثون ،نجباء ،نقباء ،من ولدي اثنا عرش»: ݕعنه  مون ،حمد  ، آخرهم مفه 

دخلت عىل فاطمة » :قال ، ويف خرب ثالث عن جابر األنصاري«...القائم

، «...ي عرشفعددت اثن ،ح فيها أسامء األوصياء من ولدهاوبني يدهيا لو

ث ،من آل حممد : االثنا عرش إماماا ݠويف خرب رابع عن الباقر   ،كل هم حمد 
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...ݠوولد عيل بن أيب طالب  ݕمن ولد رسول اهلل 
(1)

. 

البتالئه بنفس ما  ؛أن  الكايف موضوع اإلشكالفهل يلتزم صاحب 

 ؟ݤيف كتاب سليم بن قيس 

ا  : وكانقولهيف ترمجة هبة اهلل الكتاب من  ݥما ذكره النجايش  وأم 

 الزيدي العلوي الشبيه بن احلسني أيب جملس وحيرض يتعاطى الكالم،

ة أن   وذكر ،له كتاباا  فعمل املذهب،  بن عيل بن زيد مع عرش ثالثة األئم 

 اثنا األئمة إن  : اهلاليل قيس بن سليم يف كتاب بحديث واحتج   احلسني،

ݠ املؤمنني أمري ولد من عرش
(2)

. 

 حتريف أو ختليط أو وضع يف الكتاب،فال داللة فيه عىل وقوع 

، وال يف متن احلديث كام ال يف أصل الكتاب ،احتجاج الرجلفاملشكلة يف 

منا، يف زمننا من استدالل أتباع أمحد ويكفينا داللة عىل هذا ما حصل  قد 

هو ثبات أن  صاحبهم وغريه إل( الكايف)طع بروايات كتاب گاسامعيل إ

 عرش!اإلمام الثالث 

 ؟!(الكايفكتاب )سقاط إهذا  فهل يلزم من

ق التستي و جل  هذه بذلك جهداا مشكوراا حيث مجع  ݞاملحق 

ثم  وبسط الكالم يف تبيان وجهها،، األخبار من كتب احلديث املعتربة

ب بقوله: هذا ونقل الشيخ يف غيبته يف رد  فرق الشيعة ا ملبطلة أن  فيهم عق 

ة ثالثة عرش ،فرقة قالوا للخلف ولداا  ولعل هم استندوا ملثل هذه  ،وأن  األئم 

                                                           
 .5/237قاموس الرجال ( 1)

 .440فهرست النجايش: ( 2)



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 650

فة األخبار املحر 
(1)

. 

يمكن أن  ݤوعليه فال يوجد أي نص  يف كتاب سليم بن قيس 

ن ه ال يوجد أي إ :بل يمكننا أن نقول قطع بوضعه كام صنع البعض،ي  

الكتب الشيعية والتارخيية  مضمون يف كتاب سليم ال وجود له يف

األخرى
(2)

. 

 :ݤكلمات علماء الشيعة يف كتاب سليم 
امللحق بذكر كلامت محاة الدين وأساطني املذهب محلة نختم هذا 

 :يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل ݠعلوم أهل البيت 

 هـ(:462)تويف ݤبن أيب زينب النعماين ا .1

 األئمة عن ورواه العلم محل ممن الشيعة مجيع بني وليس: ݞقال 

 كتب أكرب من أصل اهلاليل قيس بن سليم أن  كتاب يف خالف ݜ
                                                           

 .1/10األخبار الدخيلة ( 1)

لقد حاول صاحب كتاب )التأسيس يف نسبة كتاب سليم بن قيس( نقد بعض متون ( 2)

خرج عن حدود النقد املوضوعي، وأصبح دأبه إسقاط الكتاب بأحكام الكتاب، إال  أن ه 

يف املسجد دليالا عىل  ݠ، فقد جعل حماولة اغتيال أمري املؤمنني مسبقة عىل الروايات

ا  منقولة يف كتب املسلمني، وجعل ذكر األئمة االثني عرش وضع الكتاب، واحلال أّن 

يف الكتاب أمارة عىل وضعه، كام جعل كتب أهل السنة حاكمة عىل كتاب سليم،  ݜ

تفاوت بني روايات كتاب سليم وروايات أهل السنة، فإنه يت هم  فبمجرد أن يرى أي  

ئ إخوانه من التالعب بالنقيصة، ولو صدر مثل هذا اإل ستدالل من أبان بالزيادة، ويرب 

بنا منه؛ ألّنم رغ م كثرة تالعبهم بالكتب والروايات وتزوير احلقائق خمالف ملا تعج 

فإّنم يت همون الشيعة بدائهم من باب )رمتني بدائها وانسل ت(، أما أن يصدر هذا من 

عي التشيع فتلك أعجوبة العجائب، نعوذ باهلل من اخلذالن  .شخص يد 
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 ݜ البيت أهل حديث ومن محلة ،العلم أهل رواها التي األصول

 ،ݕ اهلل رسول عن إن ام هو األصل هذا عليه اشتمل ما مجيع ألن   ؛وأقدمها

 جمراهم ومن جرى ،ذر وأيب ،الفاريس وسلامن ،واملقداد ،املؤمنني وأمري

 وهو من منهام، وسمع ،ݠ املؤمنني وأمري ،ݕ اهلل رسول شهد ممن

عليها لويعو   إليها الشيعة ترجع التي األصول
(1)

. 

 هـ(:677)تويف  ݤالسيد ابن طاووس احللي  .2

 بشكره يشهد ما الكتاب نتضم  يف ترمجة سليم بن قيس:  ݞقال 

كتابه ةوصح  
(2)

. 

 )القرن التاسع(: ݤ احلسن بن سليمان احللي .3

 رواه الذي ،عليه اهلل رمحة اهلاليل قيس بن سليم كتاب ومن: ݞقال 

 ݝ احلسني بن عيل دناسي   عىل مجيعه وقرأه ،عياش أيب بنأبان  عنه

ه ،الطفيل أبو منهم ،الصحابة من مجاعة أعيان بحضور  زين عليه فأقر 

صحيحة أحاديثنا هذه :وقال ،ݠ العابدين
(3)

. 

 هـ(:1070)تويف  ݤحممد تقي اجمللسي الشيخ  .4

 هأن   والظاهر يذكر، مل (اهلاليل قيس بن سليم عن وروي): ݞقال 

 بعض إليه نسبه  وما ،تهبصح   يشهد ومتنه ،كتابه وعندنا ،كتابه من أخذه

 عدم من نشأ فغلط ،سليم إىل ونسبه ،أبان وضعه الكتاب هذا أن املجاهيل

                                                           
 .103الغيبة: ( 1)

 .253التحرير الطاوويس: ( 2)

 .40خمترص بصائر الدرجات: ( 3)
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 محاد :منهم ،ݜ األئمة عىل وعرضوه ،أصحابنا ثقات رواه فإنه ؛عالتتب  

 ،سليم عن ،اليامن عمر بن إبراهيم عن ،عثامن بن ومحاد ،عيسى بن

والصدوق اإلسالم ثقة تهبصح   وحكم ،اجلعفي يزيد بن جابر :ومنهم
(1)

. 

 هـ(:1104)تويف  ݤالعاملي احلر الشيخ حممد بن  .5

منها أحاديث  نقل ، التياعترب كتاب سليم من: الكتب املعتمدةه فإن  

تها مؤل   )وسائل الشيعة(، كتاب وقامت  ،فوها وغريهموشهد بصح 

، ة نسبتها إليهملمت صح  أو ع   ، وتواترها عن مؤل فيها،القرائن عىل ثبوهتا

 روتكر   ،العلامء أكابر بخطوط كوجودها بحيث مل يبق فيها شك  أو ريب،

 لروايات امينهامض وموافقة ،بنسبتها وشهادهتم ،مصنفاهتم يف ذكرها

ذلك بالقرينة وغري حمفوف واحد بخرب نقلها أو ،الكتب املتواترة
(2)

. 

 الذي اهلاليل قيس بن سليم كتاب وقال يف الفوائد الطوسية: وهذا

 مشهور ،ݜ ةاألئم   عىل وعرضه وكتبه ،ݠ املؤمنني أمري زمان يف فهصن  

 ،نسختان منه وعندنا ،اآلن إىل موجود ،الرجال كتب يف مذكور معروف

 ،عامل وجبل ،وكاشان ،وقزوين ،وقم ،أصفهان يف دةمتعد   كثرية ونسخته

ذلك وغري
(3)

. 

 )القرن احلادي عشر(: ݤالتفريشي احملقق  .6

 إال الكتاب هذا نسخ من إيل   وصل ما مجيع يف أجد مل إن  : ݞقال 

                                                           
 .11/36روضة املتقني ( 1)

 .30/153وسائل الشيعة ( 2)

 .243الفوائد الطوسية: ( 3)
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 أوله من الكتاب هذا أحاديث وجه يف مبني   والصدق هذا الفاضل، نقل كام

آخره إىل
(1)

. 

 هـ(:1107)تويف  ݤ السيد هاشم البحراين .7

 معتمد، مشهور كتاب وهو ،كتابه يف قيس بن سليم ذكر: ݞقال 

 وأبا وسلامن اعلي   رأى ،من التابعني وهو كتبهم، يف فوناملصن   منه نقل

ذر...
(2)

 

 هـ(:1111)تويف  ݤاجمللسي الشيخ حممد باقر العالمة  .8

 فيه طعن وقد ،االشتهار غاية يف قيس بن سليم وكتاب: ݞقال 

املعتربة األصول أن ه من واحلق   مجاعة،
(3)

. 

 هـ(:1186)تويف  ݞالشيخ يوسف البحرايناحملّقق  .9

 املشهورة األصول أحد وهو ،قيس بن سليم كتاب ويف: ݞقال 

 شيخنا به رصح كام أصحابنا حمققي عند عليها املأثورة املعتمد والكتب

البحار يف كتاب ݥ املجليس
(4)

.  

 هـ(:1216احملقق الرجايل أبو علي احلائري )تويف .10
 أسناد (اخلصال)و (الكايف) يف ما ،«السند لضعف»: وقوله: ݞقال 

دة  ،كتابه من سليم عن روايتهام أن   منهام والظاهر ومعتربة، صحيحة :متعد 

                                                           
 .2/356نقد الرجال ( 1)

 .5/313غاية املرام ( 2)

 .1/32بحار األنوار ( 3)

 .25/373احلدائق النارضة ( 4)
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 يف عنه روايتهام أن   إىل مضافاا  الراجح، وهو فيه، رواه ما إىل إليه وإسنادمها

 عن مح اد عن وأخرى عنه، أبان عن أذينة ابن عن تارة واحد حديث

ة روايتهام من والظاهر .فتدب ر أبان عنه، عن عمر بن إبراهيم  نسخة صح 

 ربام بل ،أيضاا  وست وكش  جش من يظهر كام عندمها، كان الذي كتابه

ة منهم يظهر ل ،(الكايف) من سي ام كتابه نفس صح   غض نسخة فلعل   ،فتأم 

 .سقيمة كانت

 هـ(:1315)تويف  ݞالشيخ أمحد آل طّعان القطيفي.11

 األصول من املعدود اهلاليل قيس بن سليم كتاب ففي: ݞقال 

ح كام املعتمدة، قون به رص  ثون املحق  واملجتهدون املحد 
(1)

. 

 هـ(:1320)تويف  ݞ الطربسي ث املريزا حسني النورياحملدِّ.12

 طرق إليه ولألصحاب املعروفة، األصول من كتابه: قلت: ݞقال 

 ليس: (الغيبة) يف كتابه يف النعامن اهلل عبد أبو األجل وقال الشيخ كثرية،

 كتاب أن   يف خالف ݜ األئمة عن ورواه العلم محل الشيعة ممن مجيع بني

 العلم، أهل رواها التي األصول كتب من أصل اهلاليل بن قيس سليم

 األصول من وهو: قال أن إىل ...وأقدمهاݜ  البيت حديث أهل ومحلة

 عليها. لوتعو   إليها، ترجع الشيعة التي

 هـ(:1351)تويف  ݞ العالمة الشيخ عبد اهلل املامقاين.13

ق مم ا ذكرنا وقد : ݞقال  ص أن  كتاب سليم بن قيس  ل هكحتق  وتلخ 

                                                           
 .2/379الرسائل األمحدية ( 1)
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قد عرفت  وأن  ما استشهد به عىل كونه موضوعاا  ،يف غاية االعتبار

فساده
(1)

. 

 هـ(:1359)تويف  ݞاحملّدث الشيخ عباس القمي .14

ومحلة  العلم أهل رواها التي األصول من أصل وهو: ݞقال 

بني  معروف ،للشيعة ظهر كتاب أول وهو ،ݜ البيت أهل حديث

 القدماء من وغريمها والصدوق الكليني الشيخ عليه اعتمد ،ثنياملحد  

عليهم اهلل رضوان
(2)

. 

 هـ(:1377)تويف  ݞالعالمة السيد عبد احلسني شرف الدين .15

 عنه روى ،ݠ عيل صاحب قيس اهلاليل بن سليم ومنهم: ݞقال 

 إبراهيم بن حممد اإلمام اإلمامة ذكره يف كتاب له الفاريس، سلامن وعن

 ورواه العلم ممن محل الشيعة مجيع بني وليس: فقال ،(الغيبة) يف النعامن

 من كتب أصل اهلاليل قيس بن سليم كتاب أن يف خالف األئمة عن

 وهو وأقدمها، البيت أهل حديث ومحلة العلم أهل رواها التي األصول

عليها وتعول إليها الشيعة ترجع التي من األصول
(3)

. 

 هـ(:1389)تويف  ݞ احملقق آغا بزرك الطهراين.16

 اخلاصة عند الشهرية األصول من هذا سليم كتاب: ݞقال 

ل أن ه ومراده ،«للشيعة ظهر كتاب لأو   هو» :النديم قال ابن ،والعامة  أو 

                                                           
 .32/426تنقيح املقال ( 1)

 .2/293الكنى واأللقاب ( 2)

 .469املراجعات: ( 3)
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 أبجد بأنه توصيفه احلديث يف إليه أشري كام ،الشيعة أمر ظهر فيه كتاب

 الشيعة.

 هـ(:1390 )تويف ݞاألميينالشيخ عبد احلسني العالمة .17

 العصور يف املتداولة املشهورة األصول من سليم كتاب: ݞقال 

 النديم ابن قال التاريخ، ومحلة ثي الفريقنيحمد   عند عليها املعتمد القديمة

 عيل   لك إن  : ألبان الوفاة قال حرضته ملا سلياما  إن  : 307 ص الفهرست يف

 كيت اهلل رسول أمر من كان إن ه ،أخي بنا يا الوفاة حرضتني وقد ،احق  

 أن   إىل .املشهور اهلاليل قيس بن سليم كتاب وهو ،كتاباا  وأعطاه .وكيت

ل: قال  رشافواإل التنبيه ويف .سليم كتاب ظهر للشيعة كتاب وأو 

 الذين منهم عرشية باإلمامة االثنا والقطعية: هنص   ما 198 ص للمسعودي

 وقال .كتابه يف اهلاليل قيس بن سليم ذكره ما العدد حرص يف أصلهم

ل إن   :(األوائل معرفة يف الرسائل حماسن) السبكي يف  فن  ص   كتاب أو 

 ،للمنفعة والسبكي النديم كالم ابن يف والالم ،سليم كتاب هو للشيعة

ون كانوا أّنم فمفادها  ثقةا  ،فيه بام القتناعه ؛املجادل فيخصمون ،به حيتج 

 يعطيه الذي وهو ،فيه بام تقتنع الشيعة أن   حمض ال ،النقل يف سليم بأمانة

 حرص يف عرشية االثني اإلمامية احتجاج حيث أسند ،املسعودي كالم

 عىل فيها اججَ احل   قام يف عصور   جمد   غري دهبمجر   االقتناع فإن فيه، بام العدد

منهم  ،ةالعام   أعالم من واحد غري عنه وروى ،إليه أسند ولذلك ها،أشد  

 (،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد) يف 112 ص املتجم احلسكان احلاكم

 ابن والسيد ،(السمطني فرايد) يف 123 ص احلمويني املتجم واإلمام

ة)يف  127 ص املذكور اهلمدان شهاب  احلنفي والقندوزي ،(القربى مود 
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ةر  د   الكتاب كلامت وحول ،وغريهم ،(ةاملود   ينابيع) يف 147 ص املتجم  ي 

 الكتاب عىل التعويل أن   لتعلم اإلمجال هذا ذكرنا وإنام رسالة، يف أفردناها

هذا كتابنا يف عنه النقل إىل حدانا الذي وهو الفريقان، تسامل عليه مما
(1)

. 

 هـ(:1411)تويف  ݤ املرعشيالنجفي د شهاب الدين السّي.18

 عند الكتب أقدم من وهو بمرات، طبع ،معروف وكتابه: ݞقال 

أيضاا  تهبصح   ةالعام   حكم بعض بل ها،وأصح   الشيعة
(2)

. 

 :اخلالصة
ة التي نقلت لنا  ݤإن  كتاب سليم بن قيس  من األصول املهم 

والتي كانت  ،ݕاألحداث التارخيية التي حصلت بعد وفاة املصطفى 

وكل  ما أورد  عىل هذا الكتاب قد مت ت مناقشته   انقسام املسلمني،يف سبباا 

 جابة عليه.واإل

د اطاللةوما ذكرناه نحن ليس  املقام ليس فوإال   ،عىل الكتاب إال  جمر 

ما أثري وقد ناقش  ،الكالم يف املناقشات الدرائية واملبان الرجاليةمقام بسط 

ة وجوه لتصحيحه واعتباره ،الكتاب جمموعة من العلامءحول   ،وذكروا عد 

 .هبذا الكتابيطمئن  منصفبام جيعل كل  

وقد صادف أن فرغت من هذا امللحق يف صبيحة يوم اجلمعة املوافق 

ذكرى مولد سيدتنا وموالتنا الزهراء  ،للعرشين من شهر مجادى اآلخر

 الكتاب.ذا هب لأستبرش وأتفاءمم ا جعلني  ،ݝ

                                                           
 .1/194الغدير( 1)

 .1/55احقاق احلق رشح ( 2)
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ا كي أن يرينا احلق  حق   ݜنسأل اهلل عز  وجل  بحق  أوليائه األطهار 

قنا الجتنابه ويوف   ،ويرينا الباطل باطالا  ،ظهارهباعه وإقنا الت  ويوف   ،نتب عه

 وصىل  اهلل عىل حممد وآل حممد. ،إن ه عزيز رحيم ،وحمقه

 
 
 

    

 

 



 

 

 مصادر الكتاب
 

 .القرآن الكريم -1

 

 (أ)

 الشيخ خرض بن شالل العفكاوي، أبواب اجلنان وبشائر الرضوان: -2

حتقيق: الشيخ قيس  هـ،1430الزهراء اإلسالمي، الطبعة األوىل  مركز

 هبجت العط ار.

النجم عمر بن فهد بن حممد بن حممد  إتاف الورى بأخبار أم القرى: -3

مركز البحث العلمي وإحياء التاث  ،بن حممد بن فهد املكي

 .مكة املكرمة، اإلسالمي بجامعة أم القرى

أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن  اإلحكام يف أصول األحكام: -4

حممد الثعلبي اآلمدي، املكتب اإلسالمي بريوت لبنان، املحقق: عبد 

 الرزاق عفيفي.

زكريا بن حممد بن زكريا  أسنى املطالب يف رشح روضة الطالب: -5

 األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي.

بن النعامن  الشيخ حممد بن حممد اإلرشاد ملعرفة حجج اهلل عىل العباد: -6

لتحقيق  ݜمؤسسة أهل البيت  ،املفيداملعروف بالشيخ العكربي 

 .بريوت، م1993الطبعة الثانية  ،التاث

أمحد بن حممد بن أيب بكر : إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري -7

  .الطبعة السابعة، املطبعة الكربى األمريية مرص، القسطالن
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أبو رشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم )تفسري أبو السعود(: إ -8

بريوت  ،السعود حممد بن حممد العامدي، دار احياء التاث العريب

 لبنان، الطبعة األوىل.

معهد الدراسات  ،املغريب أبو حنيفة النعامنالقايض األرجوزة املختارة:  -9

 م.1970الطبعة األوىل  ،اإلسالمية

ث الشاه ويل اهلل الدهلوي،  فاء عن خالفة اخللفاء:إزالة اخل -10 املحد 

دار القلم دمشق الشام، حتقيق: املحدث تقي الدين الندوي، ترمجة: 

 فريوز أخت الندوي

الشهيد القايض نور اهلل احلسيني  إحقاق احلق وإزهاق الباطل: -11

 ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي قم إيران ،التستي

 حتقيق: السيد شهاب الدين املرعيش النجفي. 

دار الدراية للطباعة والنرش ، ابن أيب عاصم :اآلحاد واملثاين -12

 حتقيق: باسم فيصل اجلوابرة. ،م1991الطبعة األوىل  ،والتوزيع

حممد بن احلسن ابن زبالة، مركز بحوث ودراسات  أخبار املدينة: -13

م، حتقيق: صالح عبد العزيز 2003الطبعة األوىل  املدينة املنورة،

 سالمة.

 ،السيد عيل احلسيني امليالن استخراج املرام من استقصاء اإلفحام: -14

 صداقت قم املقدسة.

جمد الدين املبارك بن حممد ابن  :أسد الغابة يف معرفة الصحابة -15

 دار الكتب العلمية بريوت لبنان. ،األثري

 ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب :األصحابستيعاب يف معرفة اإل -16

 .1992الطبعة األوىل،دار اجليل بريوت لبنان
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أمحد بن عيل بن حجر العسقالن، دار  اإلصابة يف متييز الصحابة: -17

 .1415الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

دار  ،أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس أطراف الغرائب واألفراد: -18

 الكتب العلمية بريوت لبنان. 

ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس،  األحاديث املختارة: -19

 م.1990مكتبة النهضة احلديثة مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

عبد الرمحن الدمشقية، اعتمدنا عىل  أحاديث حيتج هبا الشيعة: -20

 النسخة املوجودة يف موقعه الرسمي.

أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس، مكتبة دار املجتبى  اَلحتجاج: -21

 م.2009النجف األرشف العراق، الطبعة األوىل 

الشيخ حممد بن احلسن الطويس،  مؤسسة اختيار معرفة الرجال:  -22

 .2009األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد، مؤسسة  ختصاص:اَل -23

 لتاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع.ا

دار الكتاب العريب ، جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن -24

 .م2011الطبعة األوىل  ،بريوت لبنان

أبو احلسن عيل بن  :ݠإثبات الوصية لإلمام عَل بن أيب طالب  -25

 ،دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع ،احلسني املسعودي اهلذيل

 م.1988الطبعة الثانية 

مكتب اإلعالم ، السيد ريض الدين ابن طاووس احليل: قبال األعاملإ -26

حتقيق: جواد القيومي  ،هـ1414، الطبعة األوىل اإلسالمي

 األصفهان.
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حممد نارص الدين  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: -27

 األلبان، املكتب اإلسالمي بريوت لبنان.

 ،دار العلم للماليني بريوت لبنان ،خري الدين الزركيل األعالم: -28

 م.1980الطبعة اخلامسة 

السيد حمسن األمني العاميل، دار التعارف  أعيان الشيعة: -29

 .1983للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

ن عجاز القرآن:إ -30 دار الفكر للطباعة  ،القايض أبو بكر الباقال 

بعناية خالد  ،م1999الطبعة األوىل  ،والنرش والتوزيع بريوت لبنان

 العطار.

سليامن  كتفاء بام تضمنته من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء:اإل -31

بن موسى بن سامل الكالعي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، 

 هـ.1420الطبعة األوىل 

عالء الدين مغلطاي بن قليج  إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: -32

الطبعة األوىل  ،الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ،بن عبد اهلل احلنفي

 م.2001

شيخ ويل الدين حممد املعروف باخلطيب : اإلكامل يف أسامء الرجال -33

 قم املقدسة. ،ݜمؤسسة أهل البيت ، التربيزي

دار الفكر  ،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي البغدادي األموال: -34

 حتقيق: خليل هراس. ،بريوت لبنان

مركز امللك  ،محيد بن خملد ابن قتيبة املعروف بابن زنجويه األموال: -35

 ،م1986الطبعة األوىل  ،فيصل للبحوث والدراسات االسالمية

 حتقيق: شاكر ذيب فيا .
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دار اجلنان  ،أبو سعد عبد الكريم بن حممد السمعان األنساب: -36

حتقيق: عبد اهلل  ،م1988الطبعة األوىل  ،للطبع والنرش والتوزيع

 عمر البارودي.

أمحد بن حيي البالذري، مؤسسة األعلمي أنساب األرشاف:  -37

 م.1974للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

أبو احلجاج : ألف باء يف أنواع اآلداب والفنون واملحارضات واللغة -38

 ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،حممد البلويبن يوسف بن 

 .حتقيق: خالد عبد الغني حمفوظ

دار ، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد الداقطني: اإللزامات والتتّبع -39

حتقيق: مقبل  ،م1985الثانية ، الطبعة الكتب العلمية بريوت لبنان

 .الوادعي

الشيخ حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة التاريخ العريب  األمايل: -40

 م.2009بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

الشيخ حممد بن عيل بن بابويه الصدوق، مؤسسة التاريخ  األمايل: -41

 م.2009العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد، مؤسسة التاريخ : األمايل -42

 .م2009الطبعة األوىل  ،ت لبنانبريوالعريب 

عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، مؤسسة  اإلمامة والسياسة: -43

 احللبي ورشكائه للنرش والتوزيع، حتقيق: طه حممد زيني.

انتشارات  ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري اإلمامة والسياسة: -44

 حتقيق: عيل شريي. ،الرشيف الريض

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن العكربي املفيد، دار  أوائل املقاَلت: -45
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 الكتاب اإلسالمي بريوت لبنان.

دار البشري طنطا  ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري األوائل: -46

 هـ.1408الطبعة األوىل  ،مرص

 

 (ب)

العالمة حممد باقر  بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار: -47

 املجليس، دار إحياء التاث العريب بريوت لبنان.

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار إحياء  البداية والنهاية: -48

 .1408التاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

ابن النديم للنرش  ،ابن طاهر املطهري املقديس البدء والتاريخ: -49

بن مزيان  ،حتقيق: كلامن هورت ،م2015 والتوزيع الطبعة األوىل

 بن رشقي.

منشورات ، أبو الفضل بن أيب طاهر )ابن طيفور( :بالغات النساء -50

 مكتبة بصرييت قم املقدسة.

ث الشيخ عباس القمي :بيت األحزان -51 دار احلكمة للنرش ، املحد 

 .والتوزيع

 

 (ت)

الكتب أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، دار تاريخ بغداد:  -52

 هـ.1417العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

أبو القاسم عيل بن احلسن بن عساكر، دار الفكر  تاريخ مدينة دمشق: -53

 م.1996للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان 
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أبو زيد عمر بن شب ة النمريي، منشورات دار الفكر  تاريخ املدينة: -54

 بريوت لبنان .

أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب املعروف  تاريخ اليعقويب: -55

 دار صادر بريوت لبنان. ،باليعقويب

دار إحياء  ،عبد الرمحن بن خلدون املغريب تاريخ ابن خلدون: -56

 بريوت لبنان. ،التاث العريب

حممد بن جرير الطربي، مؤسسة األعلمي  تاريخ األمم وامللوك: -57

 م.1989بريوت لبنان، الطبعة اخلامسة 

حممد بن إسامعيل اجلعفي البخاري، دار الكتب  :الصغريالتاريخ  -58

 العلمية بريوت لبنان.

بن  حييى بن معني بن عون تاريخ ابن معني )رواية عثامن الدارمي(: -59

البغدادي، دار املأمون للتاث دمشق، حتقيق: أمحد حممد نور  زياد

 سيف.

عيل بن أنجب املعروف بابن الساعي،  تاريخ اخللفاء العباسيني: -60

م، حتقيق: عبد الرحيم 1993مكتبة اآلداب بالقاهرة، الطبعة األوىل 

 يوسف اجلمل.

حمب الدين السيد حممد مرتىض  تاج العروس من جواهر القاموس: -61

الطبعة  ،احلسيني الزبيدي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع

 م.1994األوىل 

املركز  ،حسني عيل املصطفى بن قيس: سليم كتابيف نسبة التأسيس  -62

 ،بريوت لبنان ݝجممع اإلمامني احلسنني  ،الثقايفاإلسالمي 

 م.2015الطبعة األوىل 
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مكتبة ، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري :تأويل مشكل القرآن -63

 .حتقيق السيد أمحد صقر  ،دار التاث القاهرة

حممد  أيب حنيفة من األكاذيب: تأنيب اخلطيب عىل ما ساقه يف ترمجة -64

الطبعة األوىل  ،املكتبة األزهرية للتاث ،زاهد بن احلسن الكوثري

 م.1998

 ،اهلادي إىل احلق حيي بن احلسني بن القاسم الريس تثبيت اإلمامة: -65

 هـ.1419الطبعة الثانية  ،بريوت لبنان ݠدار اإلمام السجاد 

دار  ،العسقالن احلافظ أمحد بن عيل بن حجر: تقريب التهذيب -66

 .مصطفى عبد القادر عطاحتقيق:  ،الكتب العلمية

السيد حممد صادق احلسيني  :التقليد والعقائد ألف فتوى وسؤال -67

الطبعة األوىل  ،املؤسسة العاملية للطباعة والنرش والتوزيع ،الروحان

 م.2010

بحث  ،يامن حممد أمني الكيالنإ التقية يف شعر الرشيف الريض: -68

عامن جامعة  ،دراسات العلوم اإلنسانية واإلجتامعية جملةضمن 

 األردن.

، دار حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل -69

 للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان. األرقم بن أيب األرقم

ان، دار  تف العقول عن آل الرسول: -70 احلسن بن عيل بن شعبة احلر 

 م.2009األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

رساج الدين عمر بن عيل بن أمحد  تفة املحتاج إىل أدّلة املنهاج: -71

الشافعي املعروف بابن امللقن، دار حراء مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

 هـ.1406
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الشيخ حسن بن  :اإلشكالالتحرير الطاوويس املستخرج من حّل  -72

سة ݠمطبعة سيد الشهداء  ،زين الدين صاحب املعامل  ،قم املقد 

 هـ.1411الطبعة األوىل 

 جالل الدين عبد الرمحن بن تدريب الّراوي يف رشح تقريب النواوي: -73

 أيب بكر السيوطي، مكتبة الريا  احلديثة.

شمس الدين حممد بن عثامن الذهبي، دار إحياء  تذكرة احلفاظ: -74

 التاث العريب بريوت لبنان.

صادر ، دار حممد بن احلسن بن حممد ابن محدون :احلمدونيةالتذكرة  -75

حتقيق:  ،م1996بريوت لبنان، الطبعة األوىل  للطباعة والنرش

 احسان عباس/بكر عباس.

أبو املظفر يوسف بن قيز  يف خصائص األئمة:تذكرة خواص األمة  -76

 ،مكتبة نينوى للنرش والتوزيع ،أوغيل املعروف بسبط بن اجلوزي

 حتقيق: السيد حممد صادق بحر العلوم.

تطهري اجلنان واللسان عن خطورة التفوه بثلب سيدنا معاوية بن أيب  -77

دار الكتب العلمية بريوت  ،أمحد بن حجر اهليتمي املكي سفيان:

 لبنان.

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد،  ادات:تصحيح اَلعتق -78

 مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع.

أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار  تفسري القرآن العظيم: -79

املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

1992. 

مؤسسة  ،عيل بن ابراهيم بن هاشم القمي : تفسري عَل بن ابراهيم -80
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 هـ.1404الطبعة الثالثة  ،دار الكتاب للطباعة والنرش

مؤسسة األعلمي  ،حممد بن مسعود العيايش :العيايشتفسري  -81

 هـ.1431الطبعة الثانية  ،للمطبوعات بريوت لبنان

مؤسسة التاريخ  ،فرات بن ابراهيم الكويف تفسري فرات الكويف: -82

 بنان.العريب بريوت ل

جالل الدين حممد بن أمحد  ،جالل الدين السيوطي :تفسري اجلاللني -83

 دار الفكر بريوت لبنان. ،املحىل

مؤسسة  ،اإلمام حممد طاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير -84

 التاريخ العريب بريوت لبنان.

دار إحياء التاث ، مقاتل بن سليامن البلخي :بن سليامن مقاتلتفسري  -85

حتقيق: عبد اهلل حممود  ،م2002، الطبعة األوىل بريوت لبنانالعريب 

 .شحاته

، أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان األندليس :تفسري البحر املحيط -86

حتقيق:  ،م1993 األوىل، الطبعة الكتب العلمية بريوت لبناندار 

 عادل أمحد/ عيل معو .

عبد الكريم بن هوازن  تفسري القشريي )لطائف اإلشارات(: -87

ة للكتاب ،القشريي حتقيق:  ،الطبعة الثالثة ،اهليئة املرصية العام 

 ابراهيم بسيون.

عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار  تأويل خمتلف احلديث: -88

 الكتب العلمية بريوت لبنان.

مؤسسة  ،تقي الدين أبو الصالح احللبي تقريب املعارف يف الكالم: -89

حتقيق: رضا  ،م1987طبعة سنة  ،بريوت لبنان ݜ أهل البيت



 669............................................................................ مصادر الكتاب

 
 

 أستاذي.

مؤسسة اطالعات  ،إلحياء التاث ݜمؤسسة آل البيت  تراثنا: -90

 طهران.

بارشاف ، حممد بن صالح العثيمني :التعليق عىل صحيح مسلم -91

 ،مكتبة دار الرشد ،مؤسسة الشيخ حممد صالح العثيمني اخلريية

 .هـ1435الطبعة الثانية 

القايض حممد بن عيل  أغالط العاّمة يف مسألة اإلمامة:التعّجب من  -92

ون. ،بن عثامن الكراجكي  حتقيق: فارس حس 

، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي :تلخيص املستدرك -93

 دار املعرفة للنرش والتوزيع  بريوت لبنان .

مؤسسة  ،شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس تلخيص الشايف: -94

حتقيق: السيد حسني بحر  ،الطبعة األوىل ،انتشارات املحبني إيران

 العلوم.

دار الكتب العلمية  ،حميي الدين النووي هتذيب األسامء واللغات: -95

 بريوت لبنان.

أمحد بن عيل بن حجر العسقالن، دار الفكر هتذيب التهذيب:  -96

 م.1983للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

الدار املرصية  ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري اللغة:هتذيب  -97

 للتأليف والتمجة.

مجال الدين أبو احلجاج يوسف  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: -98

حتقيق: بشار عواد  ،هـ1406الطبعة الرابعة  ،مؤسسة الرسالة ،املزي

 معروف. 



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 670

دار  ،أبو احلسن عيل بن احلسني اهلذيل املسعودي التنبيه واإلرشاف: -99

 م.1981الطبعة األوىل  ،ومكتبة اهلالل بريوت لبنان

حممد بن أمحد بن عبد  التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع: -100

الطبعة  ،املكتبة األزهرية للتاث القاهرة ،الرمحن امللطي الشافعي

 م.1977الثانية 

عبد الرمحن بن حييى  التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل: -101

 املعل مي اليامن، مكتبة املعارف الريا  السعودية.

،  العالمة الشيخ عبد اهلل املامقان :تنقيح املقال يف علم الرجال -102

حتقيق: الشيخ حمي الدين  ،إلحياء التاث ݜمؤسسة أهل البيت 

 .املامقان/ الشيخ حممد رضا املامقان

دار  ،: جالل الدين السيوطيمالكتنوير احلوالك عىل موطأ اإلمام  -103

حتقيق حممد عبد  ،م2009الطبعة األوىل  ،ابن اهليثم القاهرة مرص

 السالم.

حممد بن إسامعيل الكحالن توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار:  -104

الصنعان، دار إحياء التاث العريب بريوت لبنان، الطبعة االوىل 

 م.1998

 

 )ث(

 -دار الفكر بريوت لبنان-أبو حاتم حممد بن حبان البستي :الثقات -105

 .1975الطبعة األوىل -حتقيق رشف الدين أمحد

 

 (ج)
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حممد بن إسامعيل البخاري، دار الفكر للطباعة  اجلامع الصحيح: -106

 .1981والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر  اجلامع الصحيح: -107

 .1981للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

دار  ،حممد بن أمحد األنصاري القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن -108

 .1985الطبعة االوىل  ،احياء التاث العريب بريوت لبنان

أبو جعفر بن حممد بن جرير  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن -109

الطبعة األوىل   ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،الطربي

1995. 

، العالئي خليلبن  سعيدأبو  :التحصيل يف أحكام املراسيلجامع  -110

 .هـ1408الطبعة الثانية  ،عامل الكتب بريوت لبنان

أبو بكر بن أيب حاتم الرازي، دار الكتب العلمية  اجلرح والتعديل: -111

 بريوت لبنان، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

عبد الرمحن بن حممد الثعالبي  :تفسري القرآنيف  احلساناجلواهر  -112

 األوىلبريوت لبنان، الطبعة  دار احياء التاث العريب، املالكي

 م.1997

يف سرية رسول اهلل وابنته السيدة الزهراء وأئّمة أهل  جالء العيون -113

الطبعة  ،بريوت لبنان املرتىض، دار  السيد عبد اهلل شرب :ݜالبيت 

 .م2007األوىل 

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد، مؤسسة التاريخ  اجلمل: -114

 العريب للطباعة والنرش والتوزيع.

عيل بن نور الدين املال اهلروي  مجع الوسائل يف رشح الشامئل: -115
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 القاري، املطبعة الرشفية مرص.

دارأنوار  ،الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء جنة املأوى: -116

 هـ.1426الطبعة الثانية  ،حتقيق: السيد حممد عيل القايض ،اهلدى

 

 (ح)

أمحد بن حممد بن  احلاشية عىل مراقي الفالح يف رشح نور اإليضاح: -117

اسامعيل الطحطاوي احلنفي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، 

 هـ.1418الطبعة األوىل 

املحقق الشيخ يوسف : احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة -118

سني بقم  ،البحران مؤسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدر 

سة  .املقد 

مكتبة اإلمام الذهبي ، اخلميسعثامن بن حممد  :حقبة من التاريخ -119

 .م2013الطبعة السادسة  ،الكويت

دار  ،السيد هاشم اهلاشمي: ݝحوار مع فضل اهلل حول الزهراء  -120

 م.2001الطبعة الثانية  ،اهلدى للطباعة والنرش

 

 (خ)

الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه الصدوق،  اخلصال: -121

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، حتقيق: عيل أكرب غفاري.

ث املريزا حسني النوري الطربيس :خامتة مستدرك الوسائل -122 ، املحد 

الطبعة األوىل رجب  ،إلحياء التاث ݜمؤسسة آل البيت 

 .هـ1425
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العالمة احلسن بن يوسف بن  خالصة األقوال يف معرفة الرجال: -123

 ،هـ1417الطبعة األوىل  ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،املطهر احليل

 حتقيق: الشيخ جواد القيومي.

 

 (د)

اجلامعة االسالمية باملدينة ، أكرم ضياء العمري: دراسات تارخيية -124

 .هـ1403الطبعة األوىل  ،املنورة

جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  ثور:أالدر املنثور يف التفسري بامل -125

 دار الفكر بريوت لبنان.

حممد بن حممود البغدادي املعروف  الدرة الثمينة يف أخبار املدينة: -126

م، 2003الطبعة األوىل  بابن النجار، دار الزمان للنرش والتوزيع،

 حتقيق: عبد الرزاق املهدي.

مؤسسة  -ابو جعفر حممد بن جرير الطربي الصغري مامة:دَلئل اإل -127

 .1988الطبعة الثانية  -األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان

سلسلة املكتبة  ،الشيخ حممد حسن املظفر دَلئل الصدق: -128

 م.1989الطبعة األوىل  ،اإلسالمية

 

 (ذ)

آغا بزرك الطهران، دار األضواء الذريعة إىل تصانيف الشيعة:  -129

 .1403بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 

حمب الدين أمحد بن عيل  مناقب ذوي القربى:ذخائر العقبى يف  -130

 دار الكتب املرصية. ،الطربي
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 (ر)

أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الواسطي املعروف بابن  الرجال: -131

 ،هـ1422الطبعة األوىل  ،دار احلديث للطباعة والنرش ،الغضائري

 .حتقيق: السيد حممد رضا اجلاليل

 ،انتشارات دانشكاه هتران ،أمحد بن حممد بن خالد الربقي الرجال: -132

 .857شامره 

 ،شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس الرجال )األبواب(: -133

 ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة

  هـ.1425الطبعة األوىل 

مكتب اإلعالم  ،الفقيه األكرب الشيخ عيل اخلاقان رجال اخلاقاين: -134

حتقيق: السيد حممد صادق بحر  ،هـ1404الطبعة الثانية  ،اإلسالمي

 العلوم.

: شهاب الدين روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -135

 دار احياء التاث العريب بريوت. ،حممود بن عبداهلل اآللويس

الشيخ حممد تقي  روضة املتقني يف رشح من َل حيرضه الفقيه: -136

 م.2009املجليس، دار املصطفى إلحياء التاث، الطبعة األوىل 

أبو زكريا حييى بن رشف النووي،  روضة الطالبني وعمدة املفتني: -137

م، حتقيق: 1991املكتب اإلسالمي بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 

 زهري شاويش.

عبد الرمحن بن  الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية: -138

اسامعيل املعروف بأيب شامة، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، 
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 م.2002الطبعة األوىل 

ان القطيفي: الرسائل األحدية -139 املصطفى ، الشيخ أمحد آل طع 

سة  .هـ1419، الطبعة األوىل إلحياء التاث إيران قم املقد 

بن  الشيخ حممد :رسالة يف حديث نحن معارش األنبياء َل نورث -140

مؤسسة التاريخ العريب ، حممد بن النعامن العكربي املعروف باملفيد

 .بريوت لبنان

أبو جعفر أمحد املحب الطربي،  الرياض النرضة يف مناقب العرشة: -141

 املكتبة التوفيقية للطباعة والنرش.

 

 (ز)

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،  زاد املعاد يف هدي خري العباد: -142

 .2010دار الفجر للتاث القاهرة، الطبعة الثانية 

 

 (س)

 ،: أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطنيسؤاَلت الربقاين للدارقطني -143

حتقيق: عبد  ،هـ1404كتب خانه مجييل باكستان الطبعة األوىل 

 الرحيم القشقري.

 وجرحهم وتعديلهم: سؤاَلت اآلجري أليب داود يف معرفة الرجال -144

الطبعة  ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع ،أبو عبيد اآلجري

 م.1997األوىل 

حجة اإلسالم أيب حامد  رّس العاملني وكشف ما يف الدارين: -145

 نسخة مصورة من مكتبة املصطفى اإللكتونية. ،الغزايل
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سليم بن قيس اهلاليل العامري، مطبعة  كتاب سليم بن قيس: -146

 هـ.1420ي قم إيران، الطبعة األوىل اهلاد

منشورات  ،سليم بن قيس اهلالل العامري كتاب سليم بن قيس: -147

 حتقيق: حممد باقر األنصاري الزنجان. ،دليل ما

حممد بن يوسف الصاحلي اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد: سبل  -148

 م1993الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية ،الشامي

حممد نارص الدين األلبان، مكتبة  الضعيفة:سلسلة األحاديث  -149

 م.1995املعارف الريا ، الطبعة األوىل 

حممد نارص الدين األلبان، مكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة: -150

 م.1995املعارف، الريا ، الطبعة األوىل 

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي،  سري أعالم النبالء: -151

 .1993مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الطبعة التاسعة 

دار الفكر بريوت سليامن بن األشعث السجستان،  سنن أيب داود: -152

 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، تعليق: كامل احلوت.، لبنان

أمحد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية  السنن الكربى: -153

 .1991بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حممد بن عيسى بن سورة التمذي، دار الفكر  سنن الرتمذي: -154

 بريوت لبنان،  حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

، دار الرمحن أبو حممد الدارمي عبداهلل بن عبد سنن الدارمي: -155

 هـ.1407لطبعة األوىل الكتاب العريب بريوت لبنان، ا

حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة، دار الفكر  سنن ابن ماجة: -156

 للطباعة والنرش والتوزيع.
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عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، دار اجليل  السرية النبوية: -157

 م.1991بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

دار الكتب  ،حممد بن اسحاق بن يسار املطلبي السرية النبوية: -158

حتقيق: أمحد فريد  ،هـ2004الطبعة األوىل  ،علمية بريوت لبنانال

 املزيدي.

عيل بن برهان الدين احللبي  السرية احللبية يف سرية األمني املأمون: -159

 .1932الطبعة الثانية  -املطبعة األزهرية بمرص  -الشافعي

أمحد بن حممد بن هارون اخلالل، دار الراية للنرش والتوزيع السنة:  -160

 .2005السعودية، الطبعة اخلامسة الريا  

أبو الفدا إسامعيل بن كثري الدمشقي، دار املعرفة  السرية النبوية: -161

 م.1976للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

عبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيبان، دار ابن القيم للنرش  السنة: -162

 والتوزيع، حتقيق: حممد بن سعيد القحطان

دار البصرية االسكندرية  ،بن أمحد بن حنبل الشيبان عبد اهلل السنة: -163

 .حتقيق نبيل صالح سليم ،م2007الطبعة األوىل 

حممد بن نرص املروزي، مؤسسة الكتب الثقافية بريوت  السنة: -164

 م.1988لبنان، الطبعة األوىل 

أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلمية  السنن الكربى: -165

 .2003بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 

حممد شخصيته وعرصه:  ݤسرية أمري املؤمنني عَل بن أيب طالب  -166

 .دار املعرفة بريوت لبنان ،عيل الصاليب
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 (ش)

، الرشيف عيل بن احلسني املوسوي املرتىض :الشايف يف اإلمامة -167

الثانية ، الطبعة والنرش طهران إيرانمؤسسة الصادق للطباعة 

  هـ.1410

تقي الدين حممد بن أمحد بن عيل  :شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام -168

الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،املكي الفايس

 هـ.1421

رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار: القايض أبو حنيفة النعامن  -169

املغريب، مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي بقم بن حممد التميمي 

 املقدسة، حتقيق: السيد حممد احلسيني اجلاليل.

عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني، الدار رشح َّنج البالغة:  -170

 م.2009اللبنانية للنرش، الطبعة األوىل 

مؤسسة التاريخ  ،املوىل حممد صالح املازندران :رشح أصول الكايف -171

 .2008الطبعة الثانية  ،العريب

عبد الرمحن بن أمحد املعروف بابن رجب : علل الرتمذيرشح  -172

، الطبعة األوىل دار الكلمة للنرش والتوزيع مرص املنصورة، احلنبيل

 م.1998

أبو زكريا حيي بن رشف النووي، دار الكتاب  رشح صحيح مسلم: -173

 .1987العريب بريوت لبنان،  الطبعة األوىل 

ق أمحد بن حممد األردبييل للتجريد:الرشح اجلديد  -174 مركز  ،املحق 

الطبعة الثانية  ،انتشارات دفت تبليغات اسالمي حوزة علمية قم

 هـ.1419
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مؤسسة  ،أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي :رشح مشكل اآلثار -175

 .1415الطبعة األوىل  ،الرسالة

سعد الدين مسعود بن عمر  رشح املقاصد يف علم الكالم: -176

 م.1998التفتازان، عامل الكتب بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

يوسف بن احلسن بن عبد  :الشجرة النبوية يف نسب خري الربية -177

حتقيق: حمي الدين ديب  ،دار ابن كثري دمشق سوريا، اهلادي املقديس

 .مستو

 

 (ص)

أمحد بن زكريا بن  الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: -178

 املكتبة السلفية بالقاهرة. ،فارس

أمحد بن عيل بن أمحد الفزاري  صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء: -179

 القلقشندي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

إسامعيل بن محاد اجلوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: -180

 .1987دار العلم للماليني بالقاهرة، الطبعة الرابعة 

السيد أبو القاسم اخلوئي وتعليق املريزا جواد  :صاط النجاة -181

دار الرسول األكرم ، دار املحجة البيضاء بريوت لبنان، التربيزي

 .ݕ

زين الدين عيل بن يونس  الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم: -182

الطيعة  ،املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية ،العاميل البيايض

 األوىل.

أبو حاتم حممد بن حبان  ابن حبان برتتيب ابن بلبان:صحيح  -183
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 هـ.1414البستي، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

أمحد بن حجر  الصواعق املحرقة يف الّرد عىل أهل البدع والزندقة: -184

 اهليثمي املكي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

 

 (ض)

دار الكتب العلمية  ،حممد بن عمرو العقييل :الضعفاء الكبري -185

 .1998الطبعة الثانية  ،بريوت لبنان

 

 (ط)

حممد بن سعد بن منيع البغدادي، دار صادر  الطبقات الكربى: -186

 .1968بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

السيد ريض الدين عيل بن  الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: -187

موسى بن جعفر املعروف بابن طاووس، مؤسسة األعلمي 

 م1999للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 

 )ع(

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن  العرب يف خرب من غرب: -188

حتقيق: فؤاد  ،التاث العريب للمطبوعات والنرش الكويت ،الذهبي

 سيد.

، دار شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس :العدة يف أصول الفقه -189

 .حتقيق: حممد رضا األنصاري ،ستاره قم املقدسة

 ،مكتبة الصديق ،عيل بن نفيع العليان عقيدة اإلمام بن قتيبة: -190
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 م.1991الطبعة األوىل 

دار  ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري عيون األخبار: -191

حتقيق:  ،م2003الطبعة الثالثة  ،الكتب العلمية بريوت لبنان

 يوسف عيل الطويل.

الشيخ حممد بن عيل بن بابويه الصدوق،  :ݠعيون أخبار الرضا  -192

مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 هـ.1404

بدر الدين حممد بن أمحد  عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري: -193

 لبنان.العيني، دار إحياء التاث العريب بريوت 

حممد بن عيل بن بابويه الصدوق، مؤسسة األعلمي  علل الرشائع: -194

 للمطبوعات بريوت لبنان.

العواصم من القواصم يف تقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  -195

 ،مكتبة الصفا مرص ،القايض أبو بكر بن العريب األندليس :ملسو هيلع هللا ىلص

 م.2007الطبعة األوىل 

حممد بن عبد اهلل بن  والسري:عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل  -196

مؤسسة عز  الدين للطباعة والنرش  ،حيي املعروف بابن سيد الناس

 بريوت لبنان.

أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، مؤسسة دار  العني: -197

هـ، حتقيق: ابراهيم السامرائي 1409اهلجرة، إيران، الطبعة الثانية 

 ومهدي املخزومي.

 

 )غ(
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 وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام:غاية املرام  -198

مؤسسة التاريخ العريب بريوت  ،السيد هاشم البحران التوبالن

 لبنان.

عز الدين عبد العزيز بن  غاية املرام بأخبار سلطنة البيت احلرام: -199

معهد البحواث العلمية والدراسات بجامعة أم  ،عمر بن فهد

 القرى.

رساج الدين عمر بن عيل بن  الرسول: خصائصغاية السول يف  -200

ن، دار البشائر اإلسالمية بريوت  أمحد الشافعي املعروف بابن امللق 

 لبنان.

الشيخ عبد احلسني األميني،  الغدير يف الكتاب والسنة واألدب: -201

 م.2010مؤسسة التاريخ العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

دار  ،بن قتيبة الدينوريأبو حممد عبد اهلل بن مسلم  غريب احلديث: -202

 حتقيق: نعيم ،م1988الطبعة األوىل  ،الكتب العلمية بريوت لبنان

 زرزور.

دار الكتب  ،أبو بكر عبد الرمحن ابن اجلوزي غريب احلديث: -203

حتقيق: عبد املعطي  ،م1985الطبعة األوىل  ،العلمية بريوت لبنان

 قلعجي.

الشيخ اجلليل حممد بن ابراهيم بن جعفر بن أيب زينب  الغيبة: -204

 ،هـ1422الطبعة األوىل  ،منشورات أنوار اهلدى ايران قم ،النعامن

 حتقيق: فارس حسون.

 

 (ف)
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دار  ،جار اهلل بن حممود الزخمرشيالفائق يف غريب احلديث:  -205

 م. 1996الطبعة األوىل  ،الكتب العلمية بريوت لبنان

الشيخ حممد بن عيل بن احلسني فقيه من َل حيرضه الفقيه:  -206

الصدوق، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 

 م.2010

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار املعرفة للنرش الفتاوى الكربى:  -207

 والتوزيع بريوت لبنان.

: أمحد بن عيل بن حجر فتح الباري يف رشح صحيح البخاري -208

العسقالن، دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان، الطبعة 

 الثانية.

حممد بن عبد الرمحن  فتح املغيث يف رشح ألفية احلديث: -209

السخاوي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 هـ.1403

التعارف ، دار السيد الشهيد حممد باقر الصدر :فدك يف التاريخ -210

 م.1990، الطبعة األوىل نان للمطبوعات بريوت لب

، دار أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري :فضائل فاطمة الزهراء -211

حتقيق: عيل رضا  ،م2008 األوىلللنرش والتوزيع، الطبعة  الفرقان

 .بن عبد اهلل

منشورات مؤسسة  ،: أمحد بن حيى بن جابر البالذريفتوح البلدان -212

 م.1987الطبعة األوىل  ،املعارف بريوت لبنان

أمحد بن أعثم الكويف، حتقيق: عيل شريي، دار األضواء  الفتوح: -213

 م.1991للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 



  ݠفاطمة الزهراء   ....................................................................... 684

أمحد بن حنبل الشيبان، مؤسسة الرسالة بريوت  فضائل الصحابة: -214

 لبنان، حتقيق: دكتور وص اهلل عباس.

 :يف مناقب املصطفى واملرتىض والبتول والسبطبن فرائد السمطني -215

مؤسسة املحمودي  ،ابراهيم بن حممد بن املؤيد احلمويني الشافعي

 للطباعة والنرش بريوت لبنان.

مكتبة  ،الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء الفردوس األعىل: -216

حتقيق: السيد حممد عيل  ،م1982الطبعة الثالثة  ،فريوزآبادي قم

 القايض.

املكتبة  ،أبو حممد احلسن بن موسى النوبختي فرق الشيعة: -217

حتقيق: السيد  ،األزهرية للتاث مرص/اجلزيرة للنرش والتوزيع

 حممد صادق آل بحر العلوم.

دليل ما قم  ،السيد حممد حسني احلسيني اجلاليل فهرس الرتاث: -218

سة حتقيق: حممد جواد احلسيني  ،هـ1422الطبعة األوىل  ،املقد 

 اجلاليل.

شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة النرش  لفهرست:ا -219

 اإلسالمي، قم إيران، الطبعة األوىل.

رشكة األعلمي  ،أبو العباس أمحد بن عيل النجايش الفهرست: -220

 .1431الطبعة األوىل  ،للمطبوعات بريوت لبنان

أبو الفرج حممد بن اسحاق الوراق املعروف بابن  الفهرست: -221

 .الطبعة األوىل ،دار املكتبة العلمية بريوت لبنان ،النديم

املطبعة  ،الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل الفوائد الطوسية: -222

حتقيق: السيد مهدي الالزوردي/ الشيخ  ،العلمية قم املقدسة
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 حممد درودي

مكتب اإلعالم  ،حممد باقر الوحيد البهبهان الفوائد الرجالية: -223

حتقيق: السيد حممد صادق  ،هـ1400ة الطبعة الثاني ،اإلسالمي

 بحر العلوم.

 فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير: -224

حممد عبد الرؤوف املناوي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، 

 م.1994الطبعة األوىل 

 

 (ق)

مؤسسة  ،العالمة املحقق حممد تقي التستي :الرجالقاموس  -225

فة سني بقم املرش  الطبعة  ،النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

 .هـ1430الرابعة 

 -أمحد بن عيل بن حجر العسقالن القول املسدد يف مسند أحد: -226

 هـ1404الطبعة األوىل  ،عامل الكتب

 

 (ك)

 ،الشيخ األقدم جعفر بن حممد بن قولويه القمي كامل الزيارات: -227

حتقيق: الشيخ جواد  ،الطبعة األوىل ،مؤسسة النرش اإلسالمي

 القيومي.

دار الفكر  ،عبد اهلل بن عدي اجلرجان :الكامل يف ضعفاء الرجال -228

 .الطبعة األوىل ،للطباعة والنرش والتوزيع

حممد بن يعقوب الكليني، دار األضواء للطباعة والنرش  الكايف: -229
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 .2010والتوزيع، الطبعة الثانية

اخلطيب أبو أمحد بن عيل البغدادي، دار  الكفاية يف علم الرواية: -230

 .1985الكتاب العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

عز الدين عيل بن حممد ابن األثري، دار صادر  الكامل يف التاريخ: -231

 .1965للطباعة والنرش بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

شمس الدين  ستة:الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال -232

الطبعة األوىل  ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،حممد بن أمحد الذهبي

 م.1992

 جممع الكنائس الرشقية. الكتاب املقدس: -233

: السيد اعجاز كشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار -234

 آية اهلل العظمىمكتبة منشورات  ،حسني النيسابوري الكنتوري

 املرعيش النجفي.

العالمة احلسن بن يوسف بن  :املراد يف رشح جتريد اإلعتقادكشف  -235

حتقيق:  ،مؤسسة النرش اإلسالمي قم املقدسة ،عيل بن املطهر احليل

 حسن حسن زاده آميل.

حممد بن يوسف بن  كفاية الطالب يف مناقب عَل بن أيب طالب: -236

املطبعة احليدري بالنجف  ،حممد املعروف بالكنجي الشافعي

 األرشف.

دار  ،الشيخ حممد بن عيل بن عثامن الكراجكي الفوائد:كنز  -237

حتقيق: الشيخ عبد  ،م1985الطبعة األوىل  ،األضواء بريوت لبنان

 اهلل نعمة

عالء الدين عيل املتقي بن  كنز العاّمل يف سنني األقوال واألفعال: -238
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 حسام الدين اهلندي، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان.

لقمي، دار إحياء التاث العريب الشيخ عباس ا الكنى واأللقاب: -239

 بريوت لبنان.

حممد بن يوسف بن الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري:  -240

الطبعة  ،دار احياء التاث العريب بريوت لبنان ،عيل الكرمان

 م.2009األوىل 

 

 )ل(

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  لّب اللباب يف ترير األنساب: -241

 دار الكتب العلمية بريوت لبنان. ،السيوطي

جالل الدين عبد الرمحن  لباب النقول يف أسباب النزول: -242

حتقيق: أمحد عبد  ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،السيوطي

 الشايف.

أمحد بن عيل بن حجر العسقالن، مؤسسة األعلمي  لسان امليزان: -243

 م.1971للمطبوعات بريوت لبنان، الطبعة الثانية 

مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، نرش  العرب:لسان  -244

 .1405أدب احلوزة، الطبعة االوىل 

مجال الدين املقداد بن عبد اهلل  اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية: -245

حتقيق:  ،هـ1429الطبعة الثالثة  ،مؤسسة بوستان كتاب ،السيوري

 السيد حممد عيل القايض.

 

 (م)
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السيد جعفر مرتىض  )شبهات وردود(:ݝمأساة الزهراء  -246

 م.1997الطبعة الثانية  ،دار السرية بريوت لبنان ،العاميل

الطبعة األوىل  ،دار ابن حزم ،أبو بكر عبد اهلل بن أيب الدنيا املتمنني: -247

 حتقيق: حممد خري رمضان. ،م1997

مشري الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب  مثالب النواصب: -248

 .املازندران، خمطوط

املطلبعة  ،الشيخ احلسن بن سليامن احليل خمترص بصائر الدرجات: -249

 م.1950الطبعة األوىل  ،احليدرية بالنجف

 ،السيد حممد مهدي اخلرسان املحسن السبط مولود أم سقط: -250

الطبعة األوىل  ،مكتبة الروضة احليدرية بالنجف األرشف

 هـ.1427

بفخر الدين : حممد بن عمر بن احلسن التيمي املعروف املحصول -251

م، حتقيق: طه 1997الرازي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

 جابر فيا  العلوان.

حممد بن حبان : مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار -252

الطبعة األوىل  ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، البستي

 .م1991

احلاكم حممد بن عبد اهلل  املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل: -253

النيسابوري، دار املغريب للطباعة، توزيع دار اهلدى للنرش 

والتوزيع، حتقيق: ابراهيم بن مصطفى الدمياطي، مصطفى بن 

 اسامعيل السليامن.

دار املنار  ،أبو بكر بن أيب عاصم الشيبان املذكر والتذكري والذكر: -254
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 دادي.حتقيق: خالد بن قاسم الر ،للنرش والتوزيع

السيد حسن  مصباح البالغة )مستدركات َّنج البالغة(: -255

الطبعة األوىل  ،دار األولياء بريوت لبنان ،املريجهان الطباطبائي

 م.2007

تقي الدين  :املصباح )جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية( -256

 ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ابراهيم بن عيل الكفعمي العاميل

 .1983الطبعة الثالثة 

أمحد بن حممد بن عيل : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري -257

 .املكتبة بريوت لبنان، الفيومي

عبد الرزاق بن مهام الصنعان، املجلس العلمي جنوب  املصنّف: -258

 أفريقيا، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

دار  ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري املعارف: -259

 .الطبعة الثانية ،املعارف بمرص

الشيخ حممد بن عيل بن بابويه الصدوق، مؤسسة  معاين األخبار: -260

 هـ.1430التاريخ العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

حممد بن عيل بن شهرآشوب  :يف فهرست كتب الشيعة معامل العلامء -261

حتقيق: السيد حممد صادق  ،داء األضواء بريوت لبنان ،املازندران

 آل بحر العلوم.

دار الوطن ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهان :معرفة الصحابة -262

 . هـ1419 ، الطبعة األوىلللنرش الريا 

مؤسسة التاريخ  ،حممد اجلواهري املفيد من معجم رجال احلديث: -263

 م.2009الطبعة األوىل  ،العريب بريوت لبنان
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فخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار إحياء  مفاتيح الغيب: -264

 م2008التاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

جمد الدين حممد بن يعقوب  :املغانم املطابة يف معامل طابة -265

منشورات دار الياممة للبحث والتمجة والنرش ، الفريوزآبادي

 .م1969الطبعة األوىل  ،الريا 

، دار املوفق بن أمحد املكي اخلوارزميأبو املؤيد  :مقتل احلسني -266

 .حتقيق: الشيخ حممد الساموي، أنوار اهلدى

الشيخ أبو القاسم سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف  املقاَلت والفرق: -267

حتقيق: حممد  ،دار إحياء التاث العريب بريوت لبنان ،األشعري

 جواد مشكور.

ن عبد أبو عمرو عثامن ب مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث: -268

 ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،الرمحن املعروف بابن الصالح

 حتقيق صالح بن حممد بن عويضة

الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد، مؤسسة  املقنعة يف الفقه: -269

 التاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع.

 ،أبو زكريا حمي الدين بن رشف النووي املجموع يف رشح املهّذب: -270

 دار الفكر للنرش والتوزيع بريوت لبنان.

 ،الشيخ حممد بن عيل بن أيب مجهور األحسائي جمَل مرآة املنجي: -271

الطبعة األوىل  ،مجعية بن أيب مجهور األحسائي إلحياء التاث

 حتقيق: رضا حييى بورفارمد. ،م2013

عيل بن أمحد بن  :املحىل يف رشح املجىل باآلثار باحلجج واآلثار -272

 دار الفكر. ،سعيد بن حزم األندليس
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عبد احلق  بن غالب بن : املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -273

 األوىل.، الطبعة دار ابن حزم ،عطية األندليس

أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار  املستدرك عىل الصحيحني: -274

 .املعرفة للنرش والتوزيع  بريوت لبنان 

حممد بن عبد الكريم الشهرستان، دار الّسور  والنحل:امللل  -275

 .1948بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

العالمة حممد باقر بن  مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول: -276

 دار الكتب اإلسالمية للنرش والتوزيع طهران. ،حممد تقي املجليس

 الزمان:مرآة الزمان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث  -277

أبو حممد عبد اهلل بن أسعد اليمني اليافعي، دار الكتب العلمية 

 م. 1997بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 ،أبو الطيب عبد الواحد بن عيل احللبي اللغوي مراتب النحويني: -278

 حتقيق: حممد زينهم حممد عرب. ،دار اآلفاق العربية

عثامن الذهبي، حممد بن أمحد بن  ميزان اَلعتدال يف نقد الرجال: -279

 دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان.

دار  ،السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي:معجم رجال احلديث -280

 املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع.

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطربان، مكتبة ابن  املعجم الكبري: -281

 تيمية القاهرة الطبعة الثانية.

عامد الدين إسامعيل أيب الفدا، دار املعرفة  البرش:املخترص يف أخبار  -282

 للطباعة والنرش بريوت لبنان.

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطربان، دار احلرمني  املعجم األوسط: -283
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 .1995للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل

ان، دار الوفاء  جمموع الفتاوى: -284 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلر 

 لتوزيع.للنرش وا

حممد بن حبان بن  املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: -285

حتقيق:  ،هـ1396الطبعة األوىل  ،دار الوعي بحلب ،أمحد البستي

 حممد ابراهيم زايد.

سنة  ،انتشارات املكتبة احليدرية، سليامن احليلاحلسن بن  :املحترض -286

 .حتقيق: سيد عيل أرشف ،هـ1424الطبعة 

عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حاتم  :أيب حاتم املراسيل َلبن -287

 .هـ1397الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الرازي

شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي، دار معجم البلدان:  -288

  م.1979إحياء التاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

 الكتاب العريب، دار أبو حممد عبد اهلل بن قدامة احلنبيل :املغني -289

 للنرش والتوزيع.

نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: -290

 .1988دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

مجال الدين  جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار: -291

يقي الفتني اهلندي، مطبع ة جملس دائرة حممد طاهر بن عيل الصد 

 هـ.1967املعارف العثامنية، الطبعة الثالثة 

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار احلديث  مقاييس اللغة: -292

 2008القاهرة، الطبعة األوىل 

أمحد بن عمر بن إبراهيم  املفهم ملا أشكر من كتاب تلخيص مسلم: -293
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حتقيق: حمي الدين  ،م1996الطبعة األوىل  ،دار ابن كثري ،القرطبي

 ديب مستو.

أبو الفرح عبد الرمحن بن عيل بن  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: -294

 .1992اجلوزي،  دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة االوىل

الشيخ حممد بن اسامعيل  منتهى املقال يف أحوال الرجال: -295

 ݜمؤسسة آل البيت  ،املازندران املعروف بأيب عيل احلائري

 هـ.1416الطبعة األوىل  ،إلحياء التاث

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار احلديث  منهاج السنة النبوية: -296

 .2004القاهرة مرص، الطبعة األوىل 

حبيب اهلل بن حممد اخلوئي،  منهاج الرباعة يف رشح َّنج البالغة: -297

 منشورات دار اهلجرة قم إيران، الطبعة الرابعة.

عبد العزيز  :برشح صحيح حممد بن اسامعيلمنحة امللك اجلليل  -298

الطبعة األوىل  ،دار التوحيد للنرشالريا ، بن عبد اهلل الراجحي

 هـ.1434

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل  املنخول من تعليقات األصول: -299

م، 1998الطويس، دار الفكر املعارص بريوت لبنان، الطبعة الثالثة 

 حتقيق: حممد حسن هيتو.

ث  :ومستنبط السائل الوسائلمستدرك  -300 املريزا حسني النوري املحد 

الطبعة اخلامسة  ،دار اهلداية للطباعة والنرش والتوزيعالطربيس، 

 .م1991

القاسم ريض الدين بن أبو  :مهج الدعوات ومنهج العبادات -301

، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان، طاووس احليل
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 .م1994الطبعة األوىل 

عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيبان، مؤسسة قرطبة القاهرة أبو املسند:  -302

 مرص، حتقيق: شعيب األرنؤوط.

 ،دار احلديث بالقاهرة ،أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيبان املسند: -303

 حتقيق: أمحد حممد شاكر. ،م1995الطبعة األوىل 

أبو يعىل أمحد بن عيل املوصيل، دار املأمون للتاث  مسند أيب يعىل: -304

 دمشق سوريا.

عبد اهلل حممد بن أيب شيبة، دار  املصنف يف األحاديث واآلثار: -305

 الفكر للنرش والتوزيع بريوت لبنان.

دار املؤرخ ، السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي :املراجعات -306

قيق: مركز العلوم حت ،م2006 األوىل، الطبعة العريب بريوت لبنان

 .والثقافة اإلسالمية

السيد عبد األعىل  مهّذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام: -307

الطبعة الرابعة  ،مؤسسة املنار قم املقدسة ،املوسوي السبزواري

 هـ.1413

تقي الدين أمحد بن عيل بن  املواعظ واَلعتبار بذكر اخلطط واآلثار: -308

عبد القادر املقريزي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة 

 هـ.1418األوىل 

 

 (ن)

مكتبة سامحة  ،الشيخ احلسني بن جرب نخب املناقب آلل أيب طالب: -309

حتقيق: السيد مهدي  ،آية اهلل العظمى املرعيش النجفي الكربى
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 رجائي.

مجال الدين يوسف بن  والقاهرة:النجوم الزاهرة يف ملوك مرص  -310

املؤسسة املرصية العامة للتأليف والتمجة والطباعة  ،تغري بردي

 والنرش.

عبد الرمحن بن عبد السالم  :نزهة املجالس ومنتخب النفائس -311

الثانية ،  الطبعة دار الفجر للتاث القاهرة، الصفوري الشافعي

 .حتقيق: صربي مريس فتح اهلل ،م2010

مصعب بن عبد اهلل بن مصعب الزبريي، دار  نسب قريش: -312

 املعارف مرص، حتقيق ليفى بروفنسال، الطبعة الرابعة.

جمد الدين  املبارك بن حممد بن  النهاية يف غريب احلديث واألثر: -313

 .1979األثري، املكتبة العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل

السيد حسني الربوجردي  َّناية التقرير يف مباحث الصالة: -314

مركز فقه األئمة  ،بقلم: الشيخ الفاضل اللنكران ،الطباطبائي

 .ݜاألطهار 

شمس الدين حممد بن أمحد بن محزة  َّناية املحتاج إىل رشح املنهاج: -315

 الرميل، دار الفكر بريوت لبنان.

مجع الرشيف حممد بن احلسني بن موسى الريض، دار َّنج البالغة:  -316

 للطباعة والنرش بريوت لبنان.املعرفة 

، السيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفرييش :نقد الرجال -317

الطبعة  ،لتحقيق التاث لربوت لبنان ݜمؤسسة آل البيت 

  م.1991األوىل 

الشيخ عيل بن  نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت: -318
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منشورات االحتجاج  ،احلسني بن العال املعروف باملحقق الكركي

 هـ.1423الطبعة األوىل  ،إيران قم

العالمة مجال الدين  :نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية -319

 ،م1995، الطبعة األوىل دار احلديث القاهرة مرص، الزيلعي

 .حتقيق: أيمن صالح شعبان

أمحد بن عيل بن حجر العسقالن،  النكت عىل مقدمة ابن الصالح: -320

عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة، الطبعة 

 م، حتقيق: ربيع املدخيل.1984األوىل 

أمحد بن عبد الوهاب بن حممد التيمي  َّناية األرب يف فنون األدب: -321

البكري النويري، دار الكتب والوثائق القومية القاهرة، 

 هـ.1423الطبعةاألوىل 

حممد بن عيل بن حممد : نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار -322

 .1973الطبعة األوىل -دار اجليل بريوت لبنان -الشوكان

الشيخ مؤمن بن حسن  نور األبصار يف مناقب آل النبي املختار: -323

 دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. ،الشبلنجي

 

 )هـ(

مؤسسة  ،أبو عبد اهلل احلسني بن محدان اخلصيبي اهلداية الكربى: -324

الطبعة الرابعة ،البالغ للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان

1991. 

 

 )و(
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الشيخ حممد بن احلسن  ىل تصيل مسائل الرشيعة:إوسائل الشيعة  -325

الطبعة  ،إلحياء التاث ݜمؤسسة أهل البيت  ،احلر العاميل

 م.2008الثالثة 

أمحد بن حسني بن  بالنبي عليه الصالة والسالم:وسيلة اإلسالم  -326

عيل بن اخلطيب ابن قنفذ، دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان، 

 م.1984الطبعة األوىل 

: نور الدين عيل بن عبد اهلل وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى -327

الطبعة األوىل  ،مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع ،السمهودي

 م.2008

أبو العباس أمحد بن حممد بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:  -328

 .خلكان، طبعة دار صادر بريوت لبنان

دار إحياء  ،العالمة حممد حمسن املعروف بالفيض الكاشان الوايف: -329

حتقيق: السيد  ،م2011الطبعة األوىل  ،التاث العريب بريوت لبنان

 عيل بحر العلوم.

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار إحياء  الوايف بالوفيات: -330

 م.2000التاث العريب بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
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