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  مقّدمة الناشر
ْهــَل ا3َْْيــِت ِإغ(َمــا ُيرِ  ( :قـال اهللا تعــاىل يف تنزيلـه العزيــز

َ
يــُد اُهللا Cُِــْذِهَب َقــْنُكُم الــرِّْجَس أ

  .)َوُيَطهَِّرKُْم َيْطِهGاً 
أرســل إىل  مثّ إّن رســول اهللا  ،ذكــر اهللا تعــاىل أهــل البيــت وخّصــهم بــالتكرمي ورفيــع املنزلــة

   .هؤالء أهل بييت :فقال فاطمة واحلسن واحلسني 
وكانــت ســيدة نســاء  ،وأحــّبهن إليــه أصــغر بنــات رســول اهللا  فاطمــة الزهــراء  كانــت
إّمنا فاطمة بضعة مّين يريبين مـا را#ـا ويـؤذيين مـا آذاهـا (  :قال وقد حتّدث عنها النيب  ،العاملني

(.  
ومناقبهـا وفضـائلها كثـرية  ،جات الشـرف والسـموفهي يف أعلى در  ،هذا بعض من رفيع مكانتها

   .)إّن اهللا سريضى لرضاك وسيغضب لغضبك (  :بقوله وقد خاطبها أبوها  ،جداَ وعظيمة
  ،أما بعد

والــدعوة اجلــاّدة والصــادقة إىل  ،نشــر فضــائل أهــل البيــت) دار التعــارف ( فقــد التزمــت مؤّسســتنا 
هــادي ألهــل البيــت مــن خــالل تقــدمينا كــل مــا مــن شــأنه أن يوضــح مبــادئ هــذا االلتــزام بــاخلط اجل

بعيـداً عـن التشـويه واالحنـراف  ،ووضعه بـني أيـدي قرَّائنـا الكـرام ناصـع البيـاض صـادقاً  ،اخلط وأهدافه
  .والتزّمت

ــذي حــرص أئّمــة أهــل البيــت  ري بــه والعمــل مــن أجــل أن يقــّدموا  هــذا اخلــط ال علــى التفكــ
فعملـوا  .وأن يكونوا أطروحة ويكونـوا مـثًال أعلـى ،وأن يكونوا مناراً  ،سالم Bموع األُّمة اإلسالميةاإل

  وخط ضرب ،خط بناء املسلمني الصاحلني :على خّطني
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  .مثل أعلى هلؤالء املسلمني بقطع النظر عن انتماءاDم وتوّجهاDم
للعّالمــة الشــيخ عبــاس القّمــي  )نســوان بيــت األحــزان فــي مصــائب ســّيدة ال(  وقــد وقــع إلينــا كتــاب

وجاللتهـا وزهـدها  حيث توّسع مؤلّفـه يف ذكـر فضـل سـيدة نسـاء العـاملني فاطمـة ) طاب ثراه(
وقـــد عـــّربت  ،واألذى الـــذي حلـــق #ـــا بعـــد وفـــاة أبيهـــا  ،وعبادDـــا وعلمهـــا ومكـــارم أخالقهـــا

مـا أسـرع  !ويلكـم(  :على القوم بصرختها اليت ال تزال تـدّوي بقوهلـا عن سخطها) سالم اهللا عليها(
 ،باتّباعنا وموّدتنـا والتمّسـك بنـا وقد أوصاكم رسول اهللا  ،ما خنتم اهللا ورسوله فينا أهل البيت

ْجراً ِإّال الَْمَود(َة Oِ اْلقُ  ( :فقال اهللا تعاىل
َ
ُلُكْم َعَلْيِه أ

َ
ْسأ
َ
  .) ... )ْرَ] ُقْل ال أ

بعـــد أن اســـتعرض  ،وقـــد انتبهنـــا إىل موضـــوعّية الكتـــاب وأمهّيتـــه يف وضـــع النقـــاط علـــى احلـــروف
فعمـدنا إىل حتقيقـه وثبـت  ،فقرَّرنا وضعه بني أيـدي قرَّائنـا الكـرام ،اجلريئة مواقف فاطمة الزهراء 

ه مبـا يتفـق مـع أمهيّـة وخطـورة املواضـيع وعكفنـا علـى دراسـت ،مصادره ورواياته وموضوعاته من مظاPّـا
فكــان دأبنــا أن نقــّدم فاطمــة الزهــراء  ،بعيــداً عــن التعّصــب األعمــى ،الــيت تناوهلــا بنظــرة دقيقــة بصــرية

وقــــد عــــّربت  ،صــــاحبة املوقــــف اجلــــريء يف الــــرّد علــــى الظلــــم ،بشخصــــيتها اإلســــالمية الراقيــــة 
َفُحْكَم ا\َْا ( ( :خبطا#ـا للقـوم

َ
ْحَسُن ِمَن اِهللا ُحْكَماً ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن أ

َ
أفـال ! ؟)ِهِلي(ِة َفْبُغوَن َوَمْن أ

واملوعـد القيامـة وعنـد  ،فِنعم احلكم اهللا ،أفعلى عْمٍد تركتم كتاب اهللا ونبذمتوه وراء ظهوركم ،تعلمون
يَن َظ  ( ... وال ينفعكم إذ تنـدمون ،الساعة خيسر املبطلون ِ

)oي( ُمْنَقَلٍب َفْنَقِلُبـوَن َوَسَيْعَلُم ا
َ
َلُموا أ

( (.   
  .نرجو أن يكون عملنا مقبوالً 

  الناشر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ـــه رقـــاب اجلبـــابرة ـــذي ذّلـــت ل ـــى  ،وخضـــعت لديـــه أعنـــاق األكاســـرة ،احلمـــد هللا ال وصـــّلى اهللا عل

ـــــه أيب القاســـــم املصـــــطفى حمّمـــــد وعلـــــى أهـــــل بيتـــــه الطيبـــــني ال طـــــاهرين أشـــــرف خلقـــــه وأفضـــــل بريت
عّجــل اهللا تعــاىل ( وال ســّيما علــى بقيّــة اهللا يف األرضــني احلّجــة ابــن احلســن العســكري  ،املعصــومني

  .)فرجه الشريف 
 ،ومنكــري فضــائلهم ومنــاقبهم ،ومعانــديهم وغاصــيب حقــوقهم ،والّلعــن علــى أعــدائهم وخمــالفيهم
  .رّب العاملني آمني ،من اآلن إىل قيام يوم الدين ،ومّدعي شؤوPم ومراتبهم أمجعني

   :جاللة املؤلِّف
جاللتـه وشـهرته عنـد اخلـواص  ،هو العالّمة احلـاج الشـيخ عبـاس بـن حممـد بـن أيب القاسـم القّمـي

 - علــيهم أفضــل صــالة املصــّلني - والعــوام بــالعلم والعمــل والزهــد والــورع واملــوّدة ألهــل بيــت الــوحي
ن بفضــائلهم واإلخــالص يف جــّل أمــوره وكثــرة احلــديث عــنهم واالفتخــار باملشــي يف طــريقهم واإلعــال

ب :وكل أعماله الـيت هـي أعـدل ( ومؤلّفاتـه  ؟وكيـف ال ،أظهر مـن أن يتفـّوه #ـا وأعـرف مـن أن تكتـ
إذ قّلمـا يكـون بيـت مـن بيـوت الشـيعة اإلماميـة ومل يكـن فيـه  ؛قاضـية بـذلك) شاهد وأصدق ناطق 

 ،الـــذي يتواجـــد يف كـــل املشـــاهد املشـــّرفة) املفـــاتيح ( وال أقـــل مـــن كتابـــه  ،واحـــد مـــن تآليفـــه القّيمـــة
  .وذلك شاهد صدق على والئه للمدفونني فيها 
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وحنيـل َمـن  ،وضـبط متـام خصائصـه ،فعلى هذا ال يسعنا يف هذا اBـال الضـّيق سـرد مجيـع أحوالـه
لفارســية يف ونوصــي إخواننــا العجــم بقــراءة الكتــاب املؤلّــف با ،أراد ذلــك إىل حملّــه يف كتــب الــرتاجم

وهـو مـن تأليفـات الشـيخ ) مـرد فضـيلت وتقـوى  - حاج شـيخ عبـاس قّمـي(  :أحوال املؤّلف باسم
  .)وفيه مع متثاله الشريف من خطة اجلميل ( علي دواين 

ويف اخلتام نكتفـي يف هـذه املقّدمـة بضـبط مجيـع مؤّلفـات صـاحب هـذا الكتـاب حبسـب حـروف 
  .اهلجاء
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   يفهرس مؤّلفات المحّدث القمّ 
  )رضوان اهللا تعالى عليه ( 

  مرتّبة على حروف الهجاء 
  )الفوائد الرضويّة ( مع ما استفدناه من كتابه المسّمى بـ 

ـــي الشـــريعة بتأليفاتـــه وناشـــر حقـــائق الشـــيعة بتصـــنيفاته ،قـــال العـــامل النبيـــل واحملـــّدث اجلليـــل  ،حمي
واجلـــدير بـــأن يقـــال يف  - العـــّالمعلـــيهم صـــلوات امللــك اجلليـــل  - واملتمّســك بأذيـــال العـــرتة الطـــاهرة

احلـــاج الشـــيخ عبـــاس بـــن حمّمـــد رضـــا بـــن أيب ) إنّـــه مـــن حســـنات الـــدهر وبركـــات الزمـــان (  :وصـــفه
( يف كتابــه املوســوم بـــ  - صــلوات اهللا علــيهم أمجعـني - القاسـم القّمــي حشــرهم اهللا مــع النـيب وعرتتــه

وقد ألّفه  ،تأليفاته القّيمة باللغة الفارسيةوهو من )  الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية
يف ذيــل الكتــاب مــا  ،عنــد ترمجــة نفســه ،احملــّدث رمحــه اهللا يف جــوار الروضــة الرضــوية املقّدســة املّطهــرة

  :هذا تعريبه
 ؛مل أدرج ترمجة نفسي فيـه جـديراً وحقيقيـاً  ،كان هذا الكتاب الشريف يف بيان أحوال العلماء  ملا

ـــذلك أنصـــرف عـــن ذلـــك  ؛ن أن أعـــّد يف أعـــدادهم حـــىت أدرج فـــيهم أحـــوايلألّين أحقـــر وأدىن مـــ ول
ـــذكر مؤلّفـــايت  - ومؤّلفـــايت إىل اآلن) ق  .هــــ ١٢٩٤( ســـنة  - علـــى الظـــاهر - والديت :وأكتفـــي ب

  :على أربعة أقسام - هجرية وقد بلغ عمري إىل حدود األربعني عاماً  ١٣٣٣الذي هو سنة 
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  .وانتشرتالكتب اليت طبعت  :القسم األول
  .الكتب اليت كتبت حبرب الطبع وستطبع عن قريب :القسم الثاين

  .)وال خيفى على القارئ الكرمي أنّه قد طُبعت هذه الكتب بعد ذلك وانتشرت ( 
  .الكتب اليت أمتمت تأليفها ولكن ليس يف الوقت احلاضر أحد يف صدد طبعها :القسم الثالث

  .)طبع بعضها مث انتشرت  وال خيفى على القارئ الكرمي أنّه قد( 
  .الكتب اليت مل يتم تأليفها وأرجو من اهللا تعاىل أن يتفّضل علّي بالتوفيق إلمتامها :القسم الرابع

ـــب الناقصـــة ) وال خيفـــى علـــى القـــارئ الكـــرمي أّن احملـــّدث اجلليـــل قـــال بعـــده (  وأكثـــر هـــذه الكت
  .)التأليف صارت مفقودة 

 :كمــا ذكــر هــو نفســه) رضــوان اهللا تعــاىل عليــه ( يــل القّمــي لقــد بلــغ عــدد مؤلّفــات احملــّدث اجلل
كمـا تـرجم كتبـاً مـن العربيـة   ،ويبلغ جمموعها أربعة وسبعني جملّـداً  ،ما بني صغري وكبري ،السبعني كتاباً 
وقــد ألّــف هــذه التــآليف الكثــرية القّيمــة ومل يتجــاوز عمـــره  ،ومــن الفارســية إىل العربيــة ،إىل الفارســية
  .ني سنةالشريف األربع

وقـد أوردنـا فيـه مـا  ،رتّبناه حبسب حروف اهلجاء ليكون أسهل تنـاوالً  ،وهذا ثبت بأمساء مؤلّفاته
   :ذكره يف الفوائد الرضوية وما ألّفه بعد هذا الكتاب

  ) ألف  (
  .جمّلد واحد باللغة العربية مطبوع ،يف تاريخ النيب وآله  ،األنوار البهّية - ١
  .مل يتّمه .عن املالحم والغائبات البيّنات يف أخبار أمري املؤمنني اآليات  - ٢
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  )ب  (
  .)وهو هذا الكتاب (  ،عريب مطبوع ،بيت األحزان يف مصائب سّيدة النسوان - ٣
  .مطبوع مكّرراً مع املفاتيح ،فارسي ،الباقيات الصاحلات يف حاشية مفاتيح اجلنان - ٤
  )ت ( 
وهـــو  - مطبــوع - فارســي(  .رســالة مشــهد نامـــه :)أو ( ه ونفحــهء قدســـية حتفــهء طوســي - ٥

مـع عـّدة  ،خمتصر يف شرح بناء احلرم الرضوي على صاحبه السـالم وذكـر أبنيتـه واألمـاكن املتعّلقـة بـه
  .)زيارات مهّمة ومعتربة 

 - اآلمـال منتهـى :وهو اBلـد الثالـث مـن كتابـه ،تتمة املنتهى يف وقائع أيام اخللفاء فارسي - ٦
  .مطبوع
وهـــــــو يف أحـــــــوال صـــــــحابة الرســـــــول األعظـــــــم  - حتفـــــــة األحبـــــــاب يف نـــــــوادر األصـــــــحاب - ٧
  .مطبوع - وأصحاب األئّمة  
  .مطبوع مع املصباح ،إىل الفارسية) رمحه اهللا(مصباح املتهّجد للشيخ الطوسي  :ترمجة -٨
مطبــــوع مــــع مجــــال  ،إىل الفارســــية) رمحــــه اهللا(د ابــــن طــــاووس مجــــال األســــبوع للســــي :ترمجــــة -٩

  .األسبوع
إىل ) رمحـــــه اهللا(للســـــيد ابـــــن طـــــاووس ) اللهـــــوف ( املســـــلك الثـــــاين مـــــن كتـــــاب  :ترمجـــــة - ١٠
  .طبع يف هامش اللهوف ،الفارسية
  .والظاهر أنّه ناقص ،إىل العربية) رمحه اهللا(للعّالمة اBلسي ) زاد املعاد (  :ترمجة - ١١

  



١٢ 

  .والظاهر أنّه ناقص كذلك ،إىل العربية) رمحه اهللا(للعّالمة اBلسي ) حتفة الزائر ( ترمجة  - ١٢
  .مطبوع ،)رمحه اهللا(ألستاذه احملّدث النوري  ،تتميم حتّية الزائر - ١٣
ولعّله هو الكتاب املعـروف  ،خمطوط) رمحه اهللا(للشيخ احلّر العاملي  ،تتميم بداية اهلداية - ١٤

رمحـه (ووصـله للمحـّدث القّمـي ) رمحـه اهللا(الذي فصله من الشيخ احلّر العاملي ) فصل ووصل ( بـ 
  .)اهللا

  )ج ( 
  .طبع عّدة مرّات بإيران ،بالفارسية ،جهل حديث - ١٥
  )ح ( 
شـــرح فارســـي ملائـــة كلمـــة مـــن كلمـــات أمـــري املـــؤمنني  ،حكمـــة بالغـــة ومائـــة كلمـــة جامعـــة - ١٦
  .بإيران مطبوع تكراراً  ،
  )د ( 
 ،وهــــو تتمــــيم لشـــرح النصــــاب للفاضــــل اليــــزدي ،الـــدرّة اليتيمــــة يف تتّمــــات الـــدرّة الثمينــــة - ١٧
  .مطبوع
  .مطبوع ،دستور العمل - ١٨
  .مطبوع ،الدّر النظيم يف لغات القرآن العظيم - ١٩
  .طبع مكّرراً مع جهل حديث ،فارسي ،دوازده أدعية مأثورة - ٢٠
  ) ذ ( 
  .مل يتمّ  ،لعقيب يف مثالب أعداء الزهراء ذخرية ا - ٢١
  .مل يتم ،ذخرية األبرار يف منتخب أنيس التجار - ٢٢

  



١٣ 

  )س ( 
  .مطبوع ،سبيل الرشاد يف أصول الدين - ٢٣
مطبـوع تكـراراً يف إيـران  - عـريب - يف جملّـدين ،سفينة حبار األنوار ومدينة احلكم واآلثـار - ٢٤
  .)رمحه اهللا(ضوعي لكتاب حبار األنوار للعالّمة اBلسي وهو فهرس مو  ،وغريها
  ) ش ( 
  .)يف علم دراية احلديث ) ( رمحه اهللا(شرح وجيزة الشيخ البهائي  - ٢٥
يف آخـر  ) رمحـه اهللا(أوردهـا السـيد رضـي الـدين  شرح كلمات قصـار ألمـري املـؤمنني  - ٢٦
  .)ناقص ) ( Pج البالغة ( كتابه 
  .)ناقص ( الصحيفة السّجادية  شرح - ٢٧
  .ونسخته موجودة ،خمطوط وغري تام ،شرح أربعني حديثاً  - ٢٨
  )ص ( 
  .)ناقص ( يف عمل األيام والسنة والشهور  ،صحائف النور - ٢٩
  ) ض ( 
  .)ناقص ( ضيافة اإلخوان  - ٣٠
  ) ط ( 
والعلمــاء  والظــاهر أنّــه كتــاب طبقــات اخللفــاء وأصــحاب األئّمــة  ،طبقــات الرجــال - ٣١
  .املطبوع يف آخر تتّمة املنتهى بالفارسية ،والشعراء

  ) ع ( 
  .)رمحه اهللا(وهو خمتصر حق اليقني للعالّمة اBلسي  ،علم اليقني - ٣٢

  



١٤ 

  )غ ( 
قـّدس ( للفقيه الفقيد السـيد حمّمـد كـاظم اليـزدي  ،الغاية القصوى يف ترمجة العروة الوثقى - ٣٣

مـن كتـاب  :والثـاين .من ابتـداء كتـاب الطهـارة إىل أحكـام األمـوات :اBّلد األول :دينيف جملّ ) سرّه 
  .)مطبوع  - فارسي( الصالة إىل حبث السرت والساتر 

  )ف ( 
ق بالشــهور العربيــة  - ٣٤ مشــتمل علــى وقــايع األيــام وفيــه مجلــة مــن ( الفوائــد الرجبيــة فيمــا يتعّلــ

وأضاف بأّن خمطوطتـه  ،كما قاله يف الفوائد الرضوية) ه اهللارمح(وهذا أّول تصانيفه  ،أعمال الشهور
  .)خبّطه الشريف موجودة عنده 

  .مطبوع ،الفصول العلّية يف املناقب املرتضوية - ٣٥
  .مطبوع ،الفوائد الرضوية يف أحوال علماء املذهب اجلعفرية - ٣٦
  .فيض العالّم فيما يتعّلق بالشهور واأليام - ٣٧
وهـو تلخـيص مـن جملّـدين كبـريين مـن كتـاب (  ،يمـا يتعلّـق حبـديث الغـديرفيض القـدير ف - ٣٨

يف حــديث  - عطّــر اهللا مرقــده الشــريف - عبقــات األنــوار للســيد حامــد حســني اهلنــدي النيشــابوري
  .)الغدير 
  .الفوائد الطوسية وهو كشكول - ٣٩
  )ق ( 
  .قّرة الباصرة يف تاريخ احلجج الطاهرة - ٤٠
  ) ك ( 
  .عريب - مطبوع - يف ثالث جمّلدات - أللقابالكىن وا - ٤١
  .مطبوع ،خمتصر صغري - الكىن واأللقاب - ٤٢

  



١٥ 

  .مطبوع ،كلمات لطيفة  -٤٣
  .مطبوع ،كحل البصر يف سرية سّيد البشر - ٤٤
  )  گ( 
  .بالفارسية - مطبوع ،ناهان كبرية وصغريةگ - ٤٥
  ) ل ( 
  .مطبوع ،ورةاللئايل املنثورة يف األحراز واألذكار املأث - ٤٦
  ) م ( 
وهو تلخيص لكتاب حلية املتقني للعّالمـة اBلسـي ( خمتصر األبواب يف السنن واآلداب  - ٤٧

  .مطبوع ،)بالفارسية ) رمحه اهللا(
وهـو مـن أشـهر كتبـه وأنفعهـا  ،مطبوع كراراً  ،فارسي ،مفاتيح اجلنان يف األدعية والزيارات - ٤٨

رأيــت إىل اآلن تعريبــه وترمجتــه إىل لغــة  ،تــرجم إىل لغــات شــّىت  لعاّمــة النــاس مــن اخلــواص والعــوام وقــد
  .األردو
  .مطبوع ،فارسي - منازل اآلخرة ومطالب الفاخرة يف أحوال الربزخ ومواقف القيامة - ٤٩
 - وهـو خمتصـر معـراج السـعادة للعـامل الربـاين الشـيخ املـوىل أمحـد النراقـي - مقامات علّية - ٥٠
  .مطبوع ،فارسي
وهــو أيضــاً مــن  ،فارســي مطبـوع ،ى اآلمــال يف ذكــر مصـائب النــيب واآلل يف جملّــدينمنتهـ - ٥١

   .أشهر كتبه بعد املفاتيح وأنفعها لعاّمة الناس من اخلواص والعوام
  .مقاليد الفالح يف عمل اليوم والليلة - ٥٢
  .مقالد النجاح خمتصر الكتاب السابق - ٥٣

  



١٦ 

عطّــــر اهللا مضــــجعه  - ألنــــوار للعالّمــــة اBلســــيخمتصــــر اBلــــد احلــــادي عشــــر مــــن حبــــار ا - ٥٤
  .مفقود - الشريف
  .مفقود - للرتمذي) الشمائل ( خمتصر  - ٥٥
  .مفقود - مسلي املصاب بفقد اإلخوة واألحباب - ٥٦
 ،غايـــــة املـــــرام يف تلخـــــيص دار الســـــالم :باســـــم ،خمتصـــــر دار الســـــالم للمحـــــّدث النـــــوري - ٥٧
  .مفقود
  )ن ( 
وهــو كتــاب يف مقتـــل اإلمــام أيب عبـــد اهللا  ،عــريب مطبـــوع ،ة املصــدوراملهمــوم ونفثـــ نفــس - ٥٨
   .وقد ترجم إىل الفارسية ،وأصحابه احلسني 
  .نزهة النواظر يف ترمجة معدن اجلواهر - ٥٩
  .ال توجد نسخته ،نقد الوسائل يف الباب الوسائل - ٦٠
  )هـ ( 
واملقامــات  زيــارات احلجــج الطــاهرة يشــتمل علــى  .هديّــة الزائــرين و#جــة النــاظرين - ٦١

  .مطبوع ،الشريفة وقبور العلماء اليت يف املشاهد وأعمال األسبوع وأعمال اليوم والليلة
   .مطبوع ،هداية األحباب يف املعروفني بالكىن واأللقاب - ٦٢
اً املتقـــّدم مـــن تأليفـــه أيضـــ ،فـــيض العـــالم :خمتصـــر كتـــاب ،هدايـــة األنـــام إىل وقـــايع األيـــام - ٦٣
  .مطبوع ،ذكره

  



١٧ 

  وفاته ومدفنه وأوالده
يف ليلــة الثالــث والعشــرين مــن ذي احلّجــة احلــرام مــن  - أعلــى اهللا درجتــه - تــوّيف احملــّدث القّمــي

العـامل  :وكان له من العمر مخساً وستني سنة على ما كتب ولـده املغفـور لـه) ق  .هـ ١٣٥٩( سنة 
ــــوب قلــــوب ،اجلليــــل والــــواعظ العزيــــز ــــل  ،اخلــــواص والعــــوام احلــــاج مــــريزا علــــي حمــــّدث زاده حمب يف ذي

  .من كتاب الفوائد الرضوية)  ٢٢٢( الصحيفة 
يف صــحن مــوىل املوّحــدين أمــري املــؤمنني أســد اهللا الغالــب علــي بــن أيب طالــب ) رمحــه اهللا(وُدفــن 
ث مـن جانـب املشـرق جبنـب أسـتاذه الكبـري العـامل الربّـاين   ، واحملـّدث الصـمداينيف اإليـوان الثالـ

صــــاحب مســـتدرك الوســــائل وغريهـــا مــــن  - احلـــاج املــــريزا حســـني النـــوري ،العّالمــــة ،شـــيخ الشـــيوخ
حمّمـد وعرتتـه املظلـومني  ،رضوان اهللا تعاىل عليهما ومجعهما وحشرمها مع أحبا#مـا - الكتب املفيدة
.  

ّريين تــوّيف أحــدمها وهــو العــامل حمبــوب قلــوب اخلــواص  ، الــواعظ النبيــلوقــد تــرك ولــدين ذكــرين خــ
 :واآلخـر ،بقم) شيخان ( احلاج مريزا علي حمّدث زاده وُدفن مبزار  :احملّشي على كتب أبيه ،والعوام

ريزا حمســن حمــّدث زاده  .القــاطن يف طهــران حفظــه اهللا تعــاىل ،هــو العــامل اجلليــل جنــاب املســتطاب مــ
  .وله أيضاً بنتان

وأن ميـــّن علينـــا مجيعـــاً بظهـــور احلّجـــة  ،هنـــا ونســـأل اهللا العفـــو والقبـــولهـــذا آخـــر مـــا أردنـــا إيـــراده 
.  

  



١٨ 

  



١٩ 

  هذا كتاب 

  بيت األحزان 

  في ذكر أحوال سّيدة نساء العالمين 

   ،وُأّم األئّمة الطاهرين ،وبضعة خاتم النبيّين

   ،وقرينة سّيد األوصياء ،ووارثة سّيد األنبياء ،أطهر النساء

  ) صلوات اهللا عليها(فاطمة الزهراء  ،والبتول العذراء ،راءاإلنسّية الحو 
  



٢٠ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
والصــالة والســالم علــى َمــن أرســله  ،ومبــري الظــاملني ،وقاصــم اجلبــابرة ،احلمــد هللا ناصــر املظلــومني

  .وعلى آله وعرتته هداة العاملني ،حمّمد سّيد األّولني واآلخرين ،رمحة للعاملني
 ،ل راجـــي عفــو ربـّــه الغــين عبـــاس بــن حمّمــد رضـــا القّمــي عاملهمـــا اهللا بلطفــه اخلّفـــيفيقــو  ،وبعــد
وأُّم األئّمــة  ،وبضــعة خــامت النبيّــني ،هــذه رســالة خمتصــرة يف ذكــر أحــوال ســّيدة نســاء العــاملني ،واجلّلــي

البتـــول و  ،اإلنســـّية احلـــوراء ،وقرينـــة ســـّيد األوصـــياء ،ووارثـــة ســـّيد األنبيـــاء ،أطهـــر النســـاء ،الّطـــاهرين
فاطمــة الزهــراء صــلوات اهللا عليهــا وعلــى أبيهــا وبعلهــا  ،املظلومــة املقهــورة ،الســّيدة الشــهيدة ،العــذراء
بيـت (  مسّيتهـا ،وذكر ما جرى عليها من املصـائب واألحـزان ،ما أظّلت اخلضراء على الغرباء ،وبنيها

  .ورتّبتها على أبواب وخامتة )األحزان في مصائب سّيدة النسوان 
    



٢١ 

  باب األّول ال
  )صلوات اهللا عليها(في والدتها وأسمائها وكناها 

  



٢٢ 

  



٢٣ 

  فصل 
  في والدتها 

ســـنة مخـــس  ،يف مجـــادى اآلخـــرة يـــوم العشـــرين منهـــا) صـــلوات اهللا عليهـــا(ُولـــدت فاطمـــة الزهـــراء 
كمـــا روي عـــن   ،وكــان بعـــد مبعثـــه خبمـــس وســـتني) صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه(وأربعــني مـــن مولـــد النـــّيب 

ُعـرج بـه إىل ملـا  أّن النـيب  ،#ـا) رضي اهللا عنهـا(وكان مبدأ محل خدجية  )١( الصادقـَْني 
ـــة ،الســـماء فلّمـــا هـــبط إىل  ،فحّوهلـــا اهللا تعـــاىل مـــاًء يف ظهـــره ،رطبهـــا وتّفاحهـــا ،أكـــل مـــن مثـــار اجلّن

  .)٢(ففاطمة حوراء إنسّية  ،فحملت بفاطمة  ،األرض واَقع خدجية
فيجـد منهـا رائحـة اجلنّـة ورائحـة شـجرة  ،إىل رائحة اجلّنة كـان يشـّمها وكّلما اشتاق النيب 

  .)٣(وكان يكثر لذلك أيضاً تقبيلها وإن أنكرت عليه بعض نسائه جلهلها بشرف حمّلها  ،طوىب
____________________  

ين يف أصــول الكــايف .٨ح ٧ص ٤٣ج :البحــار) ١( حتقيــق العالّمــة  ٥٣٠ ،١ :وقــد ذكــر ذلــك أيضــاً ثقــة اإلســالم الكليــ
ولزيادة االطالع يراجع كتاب الصـحيح مـن سـرية  .ورواه كثري من املؤّرخني ،دار التعارف ،الشيخ حممد جعفر مشس الدين

  .النيب للعالّمة السيد جعفر مرتضى
وكتاب معاين األخبار للشيخ الصدوق  ،اب نزهة األبرار للمحّدث البحراينكما يراجع كت  .٢ح ٧ص ٤٣ج :البحار) ٢(

ريته ًال عــن عائشــة وكــذا فعــل املــّال يف ســ ىب نقــ كمــا أورد ذلــك الســيد ابــن   .وروى #ــذا املعــىن احلــافظ الطــربي يف ذخــائر العقــ
  .طاووس يف الطرائف

  =آلخران السابقان كما يراجع املصدران ا  .٦ح٦وأيضاً ص ،٥ - ٤ح ٥ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  



٢٤ 

كان يف سـنة اثنـني   :وقيل ،كان قبل اهلجرة بستة أشهر  إّن اإلسراء برسول اهللا  :فإن قلت
   ؟فكيف يوافق ذلك ،بعده بثالث سنني من املبعث وكانت والدة فاطمة 

ـــق ذلـــك ،ة واحـــدةمنحصـــراً يف مـــرّ  مل يكـــن معراجـــه  :قلـــت بـــل روي عـــن  ،حـــىت ال يواف
مــا مــن مــّرة إّال وقــد أوصــى اهللا عــّز  ؛مائــة وعشــرين مــرّة عــرج بــالنيب  :أنــه قــال الصــادق 

  .)١(أكثر ممّا أوصاه بالفرائض  ،بالوالية لعلي واألئّمة  ،وجل فيها النيب 
جــالس بــاألبطح ومعــه  بينــا النــيب  :وقيــل :)٢(يف البحــار ) رمحــه اهللا(قــال العالّمــة اBلســي 

والعبـاس بـن  ،وعلي بن أيب طالب  ،وعمر ،وأبو بكر ،واملنذر بن الضحضاح ،عمار بن ياسر
يف صـــورته  جربئيـــل  يـــه إذ هـــبط عل ،)رمحـــه اهللا(ومحـــزة بـــن عبـــد املطلـــب  ،عبــد املطلـــب

العلـّي األعلـى  ،يـا حمّمـد(  :فنـاداه ،وقد نشر أجنحته حىت أخذت من املشـرق إىل املغـرب ،العظمى
  .)وهو يأمرك أن تعتزل عن خدجية أربعني صباحاً  ،يقرأ عليك السالم

 ،أربعـني يومـاً  فأقـام النـّيب  :قـال )٣(ّباً هلا و#ا وامقـاً وكان حم فشّق ذلك على النيب 
بعــث إىل خدجيــة بعمــار بــن ياســر  ،حــىت إذا كــان يف آخــر أيّامــه تلــك ،ويقــوم الليــل ،يصــوم الّنهــار

 ولكـّن ريب عـّز وجـّل أمـرين ،)٤(يـا خدجيـة ال تظـّين أّن انقطـاعي عنـك هجـرة وال قلـى  :قل هلا :وقال
  بذلك لينفذ 

____________________  
  .كما يراجع تفسري علي بن إبراهيم بن هاشم  .ذلك عائشة اللذان يذكران أّن اليت أنكرت عليه = 
وورد بألفــاظ قريبــة يف كتــاب اللمعــة البيضــاء يف  .٥٦٦وأيضــاً خصــال الصــدوق ص ،٩٦ح  ٣٨٢ص ١٨البحــار ج) ١(

  .ء شرح خطبة الزهرا
  .٧٨ص ١٦ج) ٢(
  .احملب :الوامق) ٣(
  .أي بغض وعداوة) ٤(

  



٢٥ 

رياً فــإّن اهللا عــّز وجــّل ليبــاهي بــك كــرام مالئكتــه كــل يــوم مــراراً  ،أمــره  .فــال تظــّين يــا خدجيــة إّال خــ
فإّين يف منـزل فاطمـة بنـت أسـد  ،وخذي مضجعك من فراشك ،الباب )١(فإذا جّنك الليل فأجيفي 

  .فجعلت خدجية حتزن يف كل يوم مراراً لفقد رسول اهللا  .)نهارضي اهللا ع(
 ،العّلي األعلـى يُقرئـك السـالم :يا حمّمد :فقال هبط جربئيل  ،فّلما كان يف كمال األربعني

ومــا  ؟ومــا حتفــة رّب العــاملنييــا جربئيــل  :قــال النــيب  .وهــو يــأمرك أن تتأّهــب لتحيتــه وحتفتــه
إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مّغطـى مبنـديل  ،كذلك  فبينا النيب  :قال .ال علم يل :قال ؟حتّيته

 وأقبـــل جربئيـــل علـــى النـــيب  فوضـــعه بـــني يـــدي النـــيب  - إســـتربق :أو قـــال - ســـندس
  .يأمرك رّبك أن جتعل الليلة إفطارك على هذا الطعام ،يا حمّمد :وقال

ن ملَــ أمـرين أن أفـتح البـاب  ،إذا أراد أن يفطـر كـان النـيب   :فقال علي بن أيب طالـب 
يـا ابـن أيب  :ب املنـزل وقـالعلـى بـا أقعـدين النـيب  ،فلّمـا كـان يف تلـك الليلـة ،يرد إىل اإلفطار

ب إنـّـه طعــام حمــّرم إالّ علــيَّ قــال علــي  بالطعــام  فجلســت علــى البــاب وخــال النــّيب  :طالــ
منه شبعاً وشرب مـن  فأكل النيب  .من رطب وعنقود من عنب )٢(وكشف الطبق فإذا عذق 

ومتندلـــه  وغســـل يـــده ميكائيـــل  فأفـــاض املـــاء عليـــه جربئيـــل  ،ه للغســـلاملـــاء ريّـــا ومـــّد يـــد
ليصـّلي فأقبـل عليـه  مث قـام النـيب  .فارتفع فاضل الطعـام مـع اإلنـاء إىل السـماء إسرافيل 
ــأيت إىل منــزل :فقــال ،جربئيــل فــإّن اهللا عــّز  ،خدجيــة فتواقعهــا الصــالة حمّرمــة عليــك يف وقتــك حــىت ت

ّـــــة طّيبـــــة )٣( وجـــــّل آىل ـــــة ذري ـــــق مـــــن صـــــلبك يف هـــــذه الليل ـــــى نفســـــه أن خيل فوثـــــب رســـــول اهللا  ؛عل
  .إىل منزل خدجية 

____________________  
  .يقال بالفارسية درب را بروي خود به بند .رددته :أجفت الباب) ١(
  .)خوشه ( يقال بالفارسية  .العنب والرطب العذق بالكسر عنقود) ٢(
  .أي حلف :آىل) ٣(
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ـــين اللّيـــل غطّيـــت  ،وكنـــت قـــد ألفـــت الوحـــدة :)رضـــوان اهللا عليهـــا(قالـــت خدجيـــة  فكـــان إذا جّن
رتي وغلقــت بــايب وصــلّيت وردي )١(رأســي وأســجفت   ؛وأطفــأت مصــباحي وآويــت إىل فراشــي) ٢( ســ

 :فناديــت ؛فقــرع البــاب ة وال باملنتبهــة إذ جــاء النــيب فلّمــا كــان يف تلــك الليلــة مل أكــن بالنائمــ
فنــادى النــّيب بعذوبــة   - :قالــت خدجيــة - ؟َمــن هــذا الّــذي يقــرع حلقــة ال يقرعهــا إالّ حمّمــد 

  .افتحي يا خدجية فإّين حمّمد  :كالمه وحالوة منطقه
 وفتحــــت البــــاب ودخــــل النــــيب  ،فقمــــت فرحــــة مستبشــــرة بــــالنيب  :خدجيــــةقالــــت 

إذا دخل املنزل دعا باإلناء فتطّهر للصالة مث يقوم فيصّلي ركعتـني يـوجز فيهمـا  وكان  ،املنزل
  .مث يأوي إىل فراشه

ب للصــالة ،ةفلّمــا كــان يف تلــك الليلــ ــ غــري أنّــه أخــذ بعضــدي وأقعــدين  ،مل يــدع باإلنــاء ومل يتأّه
فـــال والّـــذي مســـك  ؛وكـــان بيـــين وبينـــه مـــا يكـــون بـــني املـــرأة وبعلهـــا ،ومـــازحين ،وداعبـــين ،علـــى فراشـــه

  .يف بطين حىت أحسست بثقل فاطمة  ما تباعد عّين النيب  ،السماء وأنبع املاء
ب لتحّيــة رّب ) رضــي اهللا عنهــا(عــن خدجيــة  اعتــزال النــيب  :أقــول أربعــني يومــاً كــان للتأّهــ

صلَّ علـى ( كما أشري إىل ذلك يف زيارDا و   .)صلوات اهللا عليها(واملراد #ا فاطمة  ،العاملني وحتفته
وصــميم قلبـــه وفلــّذة كبـــده والتحيّـــة وبضــعة حلمـــه  ،فاطمـــة بنــت رســـولك :إىل قولــه ،البتــول الطـــاهرة

  .)٣() منك له والتحفة 
ولعـّل  ،ويف هذا االعتزال دليل على جاللة فاطمة سّيدة الّنسوان مبا ال يطيـق بتحريـر بيانـه البنـان

  لكثرة بركتهما وما  ،ختصيص الّرطب والعنب )٤(
____________________  

  .أرسلته :أسجفت السرت) ١(
  .أي صاليت ودعائي) ٢(
ــى البتـــول الطــاهرة(  :ويف بعضــها ،وقــد ذكــر هـــذه الزيــارة وغريهـــا الشــيخ الطوســـي يف املصــباح) ٣( وتفاحـــة  ... وصـــلِّ عل

  .) ... الفردوس واخللد
  =وهي موجودة يف فروع الكايف  ،وردت الروايات يف فضلهما وفضل التفاح وأنّه من مثر اجلّنة) ٤(
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األشجار ما يبلغ نفعهما مـع أPّمـا خلقتـا مـن فضـلة طينـة  فإنّه ليس يف ،يتوّلد منهما من املنافع
وكثـــرة  ،وال يبعـــد أن يكـــون يف ذلـــك إشـــارة إىل كثـــرة نفـــع هـــذه النســـلة الطـــاهرة املباركـــة ،آدم 
  .كما قد نومئ إليها إنشاء اهللا تعاىل يف حمّلها  ،وبركاDا ،ذريّتها

أPّـا الصـالّة النافلـة  :فالظـاهر) الصالة حمّرمة عليك يف وقتك (  :وأّما قول جربئيل للنيب 
  .واهللا أعلم حبقيقة األحوال ،فإنّه كان يقّدمها على اإلفطار ،دون الفريضة

قلـت  - :قـال - يف األمـايل بسـنده عـن املفضـل ابـن عمـر) رضـي اهللا عنـه( روى الشيخ الصدوق
رضــي اهللا (إن خدجيــة  ،نعــم :فقــال ؟كانــت والدة فاطمـة كيــف    :أليب عبـد اهللا الصــادق 

فلم يدخلن عليها وال يسـّلمن عليهـا وال  ،هجرDا نسوان مّكة ملا تزّوج #ا رسول اهللا ) عنها
 ،وغّمهـا حـذراً عليــه  ،وكـان جزعهـا ،فاستوحشـت خدجيــة لـذلك ؛يـرتكن امـرأة تـدخل عليهـا

وكانــت  ،وتصــّربها ،حتــّدثها مــن بطنهــا كانــت فاطمــة ) ســالم اهللا عليهــا(فلّمــا محلــت بفاطمــة 
فســمع خدجيــة حتــّدث فاطمــة  ،يومــاً  فــدخل رســول اهللا  .تكــتم ذلــك عــن رســول اهللا 

يــا  :قــال ،اجلنــني الــذي يف بطــين حيــّدثين ويؤنســين :قالــت ؟ن حتــّدثنيملَـــ ة يــا خدجيــ :فقــال هلــا ،
وأّن اهللا تبــارك وتعــاىل ســيجعل  ،وأPّــا النســلة الطــاهرة امليمونــة ،خدجيــة هــذا جربئيــل خيــربين أPّــا أنثــى

  .وجيعلهم خلفاء يف أرضه بعد انقضاء وحيه ،وسيجعل من نسلها األئّمة ،نسلي منها
فوّجهــت إىل نســاء قــريش وبــين هاشــم أن  ،ى ذلــك إىل أن حضــرت والدDــافلــم تــزل خدجيــة علــ

أنـت عصـيتنا ومل تقبلـي قولنـا وتزّوجــت  :فأرسـلن إليهــا ،تعـالني لتلـني مـّين مـا تلــي الّنسـاء مـن الّنسـاء
  .فلسنا جنيء وال نلي من أمرك شيئاً  ،حممداً يتيم أيب طالب فقرياً ال مال له

____________________  
  .وغريها ،ويف احملاسن للربقي ،لوسائلويف ا= 

  



٢٨ 

كــأPّن مــن نســاء بــين   ،طــوال ،)١( إذ دخــل عليهــا أربــع نســوة ُمســر ،لــذلك فاغتّمــت خدجيــة 
فإنّـا رسـل ربّـك إليـك وحنـن  ،ال حتـزين يـا خدجيـة :فقالـت إحـداهن ،ملـا رأDـنّ  ،هاشم ففزعت مـنهنّ 

ي رفيقتــك يف اجلّنــة وهــذه مــرمي بنــت عمــران وهــذه  أنــا ســارة وهــذه آســية بنــت مــزاحم وهــ ،أخواتــك
فجلســت واحــدة  ،بعثنــا اهللا إليــك لنلــي مــا تلــي النســاء مــن النســاء ،كلــثم أخــت موســى بــن عمــران
فوضـــعت فاطمـــة طـــاهرة  ،والرابعـــة مـــن خلفهـــا ،والثالثـــة بـــني يـــديها ،عـــن مينهـــا وأخـــرى عـــن يســـارها

  .مطّهرة
ومل يبـق يف شــرق األرض  ، دخـل بيوتـات مّكـةأشـرق منهـا النـور حـىت ،فلمـا سـقطت إىل األرض

ودخـــل عشـــر مـــن احلـــور العـــني كـــّل واحـــدة مـــنهّن معهـــا  ،وغر#ـــا موضـــع إالّ أشـــرق فيـــه ذلـــك النـــور
فتناولتها املـرأة الـيت كانـت بـني يـديها  ،وإبريق من اجلّنة ويف اإلبريق ماء من الكوثر ،طست من اجلّنة

ضــاوتني أشــّد بياضــاً مــن اللــنب وأطيــب رحيــاً مــن املســك وأخرجــت خــرقتني بي ،فغّســلتها مبــاء الكــوثر
أشـهد (  :فنطقت فاطمة بالشهادتني وقالت ،مثّ استنطقتها ،فلّفتها بواحدة وقّنعتها بالثانية ،والعنرب

وولـــــدي ســـــادة  ،وأّن بَعلـــــي ســـــّيد األوصـــــياء ،وأّن أيب رســـــول اهللا ســـــّيد األنبيـــــاء ،أن ال إلـــــه إالّ اهللا
وتباشـرت  ،وأقـبلن يضـحكن إليهـا ،ومسّـت كـل واحـدة مـنهّن بامسهـا ،عليهنمث سّلمت  ،)األسباط 
وحدث يف السماء نور زاهـر مل  ،وبّشر أهل السماء بعضهم بعضاً بوالدة فاطمة  ،احلور العني

 ،بـورك فيهـا ،ميمونـة ،زكيّـة ،مطّهـرة ،خـذيها يـا خدجيـة طـاهرة :وقـال النسـوة ،تره املالئكة قبل ذلك
تنمـــو يف  فكانـــت فاطمـــة  ،فتناولتهـــا فرحـــة مستبشـــرة وألقمتهـــا ثـــديها فـــدّر عليهـــا ،ســـلهاويف ن

  .)٢(اليوم كما ينمو الصيب يف الشهر وتنمو يف الشهر كما ينمو الصّيب يف السنة 
____________________  

َر ُمسَرة) ١(   .أقرب املوارد .كان لونه بني السواد والبياض  :مسَِ
  .١ح ٢ص ٤٣ج :حبار ٧٦ص :الصدوق أمايل) ٢(

  



٢٩ 

  فصل
   في عدد أسمائها ووجه تسميتها

 :لفاطمــة تســعة أمســاء عنــد اهللا عــّز وجـــلّ  :قــال أبــو عبــد اهللا  :عــن يــونس بــن ظبيــان قــال
ـــة ،والطـــاهرة ،واملباركـــة ،والصـــّديقة ،فاطمـــة  :ّمث قـــال ،والزهـــراء ،واحملّدثـــة ،واملرضـــّية ،والرّاضـــية ،والزكّي

لوال  :قال مثّ قال ،فطمت من الشرّ  :قال ،أخربين يا سّيدي :قلت ؟تدري أي شيء تفسري فاطمةأ
  .)١( ملا كان هلا كفؤ إىل يوم القيامة على وجه األرض آدم فمن دونه ،تزّوجها أّن أمري املؤمنني 

وإّمنـــا فطمـــت  ،نـــارُفطمـــت وشـــيعتها مـــن ال :أPّـــا ُمسّيـــت فاطمـــة ألPّـــا :ويف مجلـــة مـــن الروايـــات
وأّن اهللا فطمهـا وذرّيّتهـا مـن النـار َمـن  ،وأّن اخللق فطموا من معرفتهـا ،وفطمت من الطمث ،بالعلم

  .)٢(وأّن اهللا فطم َمن أحّبها عن النار  ،لقي اهللا منهم بالتوحيد واإلميان برسوله
____________________  

  .ويف كتاب علل الشرائع أيضاً  ،يف أمايل الصدوق وورد .١٠دالئل اإلمامة ص .١ح ١٠ص ٤٣ج :البحار) ١(
ــار) ٢( ـــ ـــ ـــــاً ص ،١٨ - ٩ - ٨ -٤ - ٣ح ١٣ - ١٢ص ٤٣ج :البحـ ـــ ــرائع ج ،٥٨ح ٦٥وأيضـ ــــ ـــل الشــــ ــــ ــاً علــ ــــ  ١وأيضــــ

  .وكذا يف كتاب عيون أخبار الرضا له أيضاً  ،وورد أيضاً يف معاين األخبار للصدوق .١٧٩ - ١٧٨ص
  



٣٠ 

 ،ومسّيـــت الطـــاهرة لطهارDـــا مـــن كـــّل دنـــس ،الفـــاطرأّن اســـم فاطمـــة شـــّق مـــن اســـم اهللا  :وُروي
  .)١( وال نفاساً  ،وما رأت قّط يوماً محرة ،وطهارDا من كّل رفث

  .)٢(يف الّنهار ثالث مرّات بالنور  ومسّيت الزهراء ألPّا تزهر ألمري املؤمنني 
 ؟يـــت فاطمـــة الزهـــراءمل مسّ  ســـألت صـــاحب العســـكر  :روي عـــن أيب هاشـــم اجلعفـــري قـــال

وعنـــد الـــزوال   ،مـــن أّول النهـــار كالشـــمس الّضـــاحية كـــان وجههـــا يزهـــر ألمـــري املـــؤمنني   :فقـــال
  .)٣( وعند غروب الّشمس كالكوكب الدّري ،كالقمر املنري

إذا طلـــع  كانـــت فاطمـــة   :قـــال ،يف حـــديث وروي الصـــدوق عـــن أيب احلســـن الرضـــا 
  .)٤( فإذا غابت عنه ظهر ،وخيفى ،شهر رمضان يغلب نورها اهلالل هالل

ــة مــن ياقوتــة محــراء ،مسّيــت الزهــراء :قــال ،وعــن الصــادق  ارتفاعهــا يف  ،ألّن هلــا يف اجلّنــة قّب
 ،وال دعامـة هلـا مـن حتتهـا ،فتمسكها ،معّلقة بقدرة اجلّبار ال عالقة هلا من فوقها ،اهلواء مسرية سنة

يراهــا أهــل اجلّنــة كمــا يــرى أحــدكم  ،هلــا مائــة ألــف بــاب علــى كــل بــاب ألــف مــن املالئكــة ،مهــافتلز 
  .)٥() صلوات اهللا عليها(الكوكب الدّري الزاهر يف أفق السماء فيقولون هذه الزهراء فاطمة 

____________________  
  .٢٠ - ١٩ - ١٦ - ١٥ص ٤٣ج :البحار )١(
  .١٨٠ص :علل الشرائع) ٢(
  .وصاحب العسكر اإلمام احلسن العسكري  ،وعلل الشرائع للصدوق ،١٦ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .وعلل الشرائع للصدوق ،٥٦ص ٤٣ج :البحار) ٤(
  .١٦ص ٤٣ج :البحار) ٥(

    



٣١ 

 ،أراد اهللا عـّز وجـّل أن يبلـو املالئكـة أرسـل علـيهم سـحاباً مـن ظلمـةملا  :وُروي يف خرب أيضاً أنّه
فســـألوا اهللا ســـبحانه أن يكشـــف  ،ظـــر أّوهلـــا مـــن آخرهـــا وال آخرهـــا مـــن أّوهلـــاوكانـــت املالئكـــة ال تن

 ،وعّلقـه يف قرطـاء العـرش ،فاستجاب اهللا تعاىل هلم فخلق نور فاطمة الزهراء يومئٍذ كالقنـديل ،عنهم
فكانــت املالئكــة تســّبح  .فزهــرت الســموات الســبع واألرضــون الســبع فمــن أجــل ذلــك مسّيــت الزهــراء

ــــوم القيامــــة  :فقــــال اهللا ،اهللا وتقّدســــه ــــّن ثــــواب تســــبيحكم وتقديســــكم إىل ي وعــــّزيت وجــــاليل ألجعل
ِ◌ي هذه املرأة   .)١(وبنيها  ،وأبيها وبعلها ،حملبِّ

  .)٢( والبتول ،مرمي الكربى ،احلوراء ،العذراء ،السّيدة ،احلرّة ،ومن أمسائها أيضاً احلصان
و#ــــا مسّيــــت مــــرمي أم عيســــى  ،مل حتــــض أي ،أPّــــا الــــيت مل تــــر محــــرة قــــط ،وُروي يف معــــىن البتــــول

 ،النقطاعهـا عـن نسـاء زماPـا فضـًال ودينـاً وحسـباً  ،ومسّيـت فاطمـة البتـول ،وقيل البتل القطع ،
  .)٣( وقيل ألPّا بتلت عن النظري ،وقيل النقطاعها عن الدنيا إىل اهللا تعاىل
عشـرون امسـاً كـل اسـم يـدّل علـى  لفاطمـة ،وصـّح يف األخبـار :وقال ابن شهرآشـوب يف املناقـب

  .)٤( ذكرها ابن بابويه يف كتاب مولد فاطمة  ،فضيلة
____________________  

  .١٧ص ٤٣حبار ج ،٤٠٣ص :اإلرشاد للديلمي) ١(
  .وكذا ورد يف املناقب البن شهرآشوب .١٦ص ٤٣ج :البحار) ٢(
ذا قريبـــاً منـــه يف كتـــاب .١٦ - ١٥ص ٤٣ج :البحـــار) ٣( وذخـــائر  ،وكتـــاب معـــاين األخبـــار للصـــدوق ،علـــل الشـــرائع وكـــ

  .واجلزء األّول من كتاب النهاية Bد الدين ابن األثري اجلزري ،وغريها ،العقىب حملب الدين الطربي
  .٣٦٠ص :املناقب) ٤(

  



٣٢ 

  فصل
  في ُكناها

 ،وأُّم أبيهـا ،أُّم األئمـةو  ،وأُّم احملسـن ،فُأّم احلسـن وأُّم احلسـني :)صلوات اهللا عليها( )١( وأّما ُكناها
 ،الســماوية ،النوريــة :ويف املناقــب يُقــال هلــا يف الســماء ،وهــذه الكنيــة تكــون يف زيارDــا ،وأُّم املــؤمنني

  .احلانية
  .املشفقة على زوجها وأوالدها :احلانية :أقول

 فيكفي يف ذلك أّن ما وصل إليهـا مـن الضـرب واإلهانـة وكسـر الضـلع ،أّما شفقتها على زوجها
  .ممّا جييء تفصيله إنشاء اهللا تعاىل ،وأثر السوط على عضدها كالدملج

فقال  ،حضرDا الوفاة بكتملا  ومع ذلك ،كل ذلك كان يف محاية زوجها إىل أن ماتت شهيدة
ال تبكـي فـو  :قـال هلـا ،أبكـي ملـا تلقـى بعـدي :قالـت ؟يا سّيديت مـا يبكيـك :هلا أمري املؤمنني 

  .)٢(لصغري عندي يف ذات اهللا تعاىل  اهللا إّن ذلك
إىل غـزوة ذات الرمـل الـيت  ،بعث النيب أمـري املـؤمنني ملا  أنّه ،وروي الشيخ املفيد يف اإلرشاد
  كانت   ،تسّمى بغزوة ذات السلسلة أيضاً 
____________________  

  .واملناقب البن شهرآشوب ،راجع كشف الغّمة لإلربلي) ١(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



٣٣ 

فمضـى إىل  ،يف وجـه شـديد عصابة ال يتعّصب #ا حىت يبعثـه النـيب  ألمري املؤمنني 
إىل وادي قــــال  ؟أيــــن تريــــد وأيــــن بعثــــك أيب :فقالـــت ،فــــالتمس العصــــابة منهــــا ،منـــزل فاطمــــة 

 ؟مـا لـك تبكـني :فقـال هلـا ،وهي علـى تلـك احلـال فدخل النّيب  ،فبكت إشفاقًا عليه ،الّرمل
َفْس علــّي باجلّنــة يــا رســول اهللا  :فقــال لــه علــي  ،كــالّ إنشــاء اهللا  ؟أختــافني أن يُقتــل بعلــك ــنـْ ال تـَ

)١(.  
ــى أوالدهــا ــا شــفقتها عل  مــا رواه الصــدوق عــن محــاد عــن الصــادق  ،فيكفــي يف ذلــك ،وأّم

قلـت  ،ان ذلـك يبلغهـا فيشـق عليهـا ،ال حيل ألحـد أن جيمـع بـني ثنتـني مـن ولـد فاطمـة  :لقا
  .)٢(إي واهللا  :قال ؟يبلغها

وقال صاحب عمدة الطالب يف طـّي أحـوال بـين داود بـن موسـى احلسـين ولبـين داود بـن موسـى 
ريهم وهــي أّن  :ديــوان ابـن عنــني وهــي مـذكورة يف ،مسـندة ،حكايـة جليلــة مشـهورة بــني النّسـابني وغــ

ـــا احملاســـن نصـــر اهللا بـــن عنـــني الدمشـــقي الشـــاعر توّجـــه إىل مّكـــة ومعـــه مـــال  ،شـــّرفها اهللا تعـــاىل ،أب
فكتب إىل امللك العزيـز  ،فأخذوا ما كان معه وسلبوه وجرحوه ،فخرج عليه بعض بين داود ،وأقمشة

يطلبــه ليقــيم بالســاحل املفتــتح  وقــد كــان أخــوه امللــك الناصــر أرســل إليــه ،ابــن أيــوب صــاحب الــيمن
ــذين  ،ورّغبــه يف الــيمن ،فزّهــده ابــن عنــني يف الســاحل ،مــن أيــدي اإلفــرنج وحّرضــه علــى األشــرف ال
  .فعلوا به ما فعلوا
   :أّول القصيدة

  أْعَيــــــــْت صــــــــفات نــــــــداك املصــــــــقع اللســــــــنا

  وجــــــزت يف اجلــــــود حــــــدَّ احلســــــن واحلســــــنا    

  
  وال تقـــــــــــــــل ســـــــــــــــاحل اإلفـــــــــــــــرنج أفتحـــــــــــــــه

  وى إذا قايســـــــــــــــــته عـــــــــــــــــدنافمــــــــــــــــا تســـــــــــــــــا    

  
ـــــــــارق ســـــــــيفك مـــــــــن   وإن أردت جهـــــــــاداً ف

ــــــــــــــوٍم أضــــــــــــــاعوا فــــــــــــــروض اهللا والســــــــــــــننا       ق

  
____________________  

  .دعين حىت أقتل يف سبيل اهللا واستشهد :أي ال تبخل يعين :ال تنفس علّي باجلنة قوله  ٦١ - ٦٠إرشاد ص) ١(
  .٤٠باب  ٣٧٨ص ١٤ج :الوسائل) ٢(

  



٣٤ 

ــــــــــر ب ــــــــــسٍ طّه   ســــــــــيفك بيــــــــــت اهللا مــــــــــن دن

ــــــــــــــه وخنــــــــــــــا       ومــــــــــــــن خساســــــــــــــة أقــــــــــــــواٍم ب

  
  وال تقـــــــــــــــــــــــــــل إPّـــــــــــــــــــــــــــم أوالد فاطمـــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ــــــــو أدركــــــــوا آل حــــــــرٍب حــــــــاربوا احلســــــــنا       ل

  
فســّلم  ،وهــي تطــوف بالبيــت رأى يف النــوم فاطمــة الزهــراء  ،فلّمــا قــال هــذه القصــيدة :قــال

ــذ ،فتضــرّع ،عليهــا فلــم جتبــه ــذّلل وســأل عــن ذنبــه ال المهوت فأنشــدته الزهــراء  ،ي أوجــب عــدم رّد ســ
:   

ـــــــــــــــــــــــين فاطمـــــــــــــــــــــــٍة كّلهـــــــــــــــــــــــم   حاشـــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــا ،مــــــــــــن خّســــــــــــٍة تعــــــــــــرض       أو مــــــــــــن خن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــام   يف عــــــــــــــــــــــــــــــــذرها ،وإّمنــــــــــــــــــــــــــــــــا األي

  وفعلهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــوء أســــــــــــــــــــاءت بنــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــدي واحـــــــــــــــــدٌ    أئِـــــــــــــــــْن أســـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ول

  جعلــــــــــــــت كــــــــــــــل الســــــــــــــّب عمــــــــــــــداً لنــــــــــــــا    

  
  فَمــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــرتف ،فتــــــــــــــــــــــــــب إىل اهللا

  لــــــــــــــه مــــــــــــــا جــــــــــــــىن يغفــــــــــــــر ،ذنبــــــــــــــاً بنــــــــــــــا    

  
  جــــــــــــــــدهم ،أكــــــــــــــــرم لعــــــــــــــــني املصــــــــــــــــطفى

  مــــــــــــــــــــــــن آلــــــــــــــــــــــــه أعينــــــــــــــــــــــــا ،وال Dــــــــــــــــــــــــن    

  
  عنـــــــــــــــــــــــا ،فكّلمـــــــــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــنهم

  يف احلشـــــــــــــــر منّـــــــــــــــا هنـــــــــــــــا ،تلقـــــــــــــــى بـــــــــــــــه    

  
فانتبهت من منامي فزعـاً مرعوبـاً وقـد أكمـل اهللا عـافييت مـن  :قال أبو احملاسن نصر اهللا بن عنني

  :إىل تعاىل ممّا قلت وقطعت تلك القصيدة وتبت ،وحفظتها ،فكتبت هذه األبيات ،اجلرح واملرض
  بنــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــّيب اهلــــــــــــــــــــدى ،عــــــــــــــــــــذراً إىل

  تصـــــــــــــفح عـــــــــــــن ذنـــــــــــــب مســـــــــــــيٍء جنـــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــي ،وتوبــــــــــــــــــــــــة تقبلهــــــــــــــــــــــــا

  توقعــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف العنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،مقالــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  واهللا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــين واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  بســــــــــــــــيف البغـــــــــــــــي أو بالقنــــــــــــــــا ،مـــــــــــــــنهم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيّئاً    مل أر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يفعل

ـــــــــــــــد أحســـــــــــــــنا     ـــــــــــــــل أره يف الفعـــــــــــــــل ق )١( ب
  

  
____________________  

  .١٣٣ - ١٣١ص :عمدة الطالب) ١(
  



٣٥ 

  الباب الثاني
   ،وعلمها ومكارم أخالقها ،وزهدها وعبادتها ،في فضلها وجاللتها

  إيّاها وحّب النبّي 
  



٣٦ 
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  فصل
  في فضلها وجاللتها

وكانـت  ،وقـت من أهل العبـاء واملباهلـة واملهـاجرة يف أصـعب) صلوات اهللا عليها(كانت فاطمة 
ولنــا أُمومــة  ،وشــهد اهللا هلــم بالصــدق ،وافتخــر جربئيــل بكونــه مــنهم ،فــيمن نزلــت فــيهم آيــة التطهــري

مــــن األّولــــني  ،وهــــي ســــّيدة نســــاء العــــاملني ،إىل يــــوم القيامــــة وعقــــب الرســــول  األئّمــــة 
ومـا ختـرم  ،حتكـي شـيمتها شـيمته ،ول اهللا وكانـت أشـبه النـاس كالمـاً وحـديثاً برسـ .واآلخرين

ــب #ــا وقّبــل يــديها وأجلســها يف جملســه ،وكانــت إذا دخلــت عليــه ،مشــيتها مشــيته إذا دخــل  ،رّح فــ
  .عليها قامت إليه فرّحبت به وقّبلت يديه

(  :جلنّــة يشــّم رائحتهــا وكــان يقــولوكّلمــا اشــتاق إىل رائحــة ا ،يكثــر تقبيلهــا وكــان النــيب 
إىل  !)١() فاطمـة أعـّز النـاس إّيل  ،وَمـن سـاءها فقـد سـاءين ،فاطمة بضعة مـّين َمـن سـّرها فقـد سـّرين

  .)يا حبيبة أبيها ( كندائه إيّاها بـ   ،هلا غري ذلك ممّا يكشف عن كثرة حمبّته 
____________________  

ىن فراجـــع مســـتدرك احلـــاكم  .١٧ح ٢٣ص ٤٣ج :البحـــار) ١( ــ  ،١٥٣/ ٣وقـــد ورد بعبـــارات متفاوتـــة لكّنهـــا متـــواترة املعـ
والتـذكرة لسـبط  ،وذخـائر العقـىب للطـربي ،٥٢٢/ ٥وابن األثري اجلـزري يف أسـد الغابـة  ،واحلافظ الطرباين يف املعجم الكبري

  .وغريها كثري ،٣٦٦/ ٤واإلصابة البن حجر  ،ابن اجلوزي
  



٣٨ 

قـال  :قالـت عـن فاطمـة  ،روى الطربي اإلمامي عن جعفر بن حممد عـن آبائـه كما 
ولــيعلم أنـّـه قــد حقــق يف حملــه أن  .)١(يــا حبيبــة أبيهــا كــّل مســكر حــرام وكــّل مســكر مخــر  :رســول اهللا

 ،لشـهوات البشـريةحمّبة املقّربني ألوالدهم وأقربـائهم وأحبـائهم ليسـت مـن جهـة الـّدواعي النفسـانية وا
وحــّبهم  ،فهــم مــا حيبــون ســوى اهللا تعــاىل ،وأخلصــوا حــبهم وإرادDــم هللا ،بــل جتــردوا عــن مجيــع ذلــك

ريه تعــاىل ــذا مل حيــب يعقــوب  ؛إّمنــا يرجــع إىل حــّبهم لــه ،لغــ مــن ســائر أوالده مثــل مــا أحــب  ول
حنـــن عصــبة وحنـــن أحـــق بـــأن  :واوهـــم جلهلهـــم بســبب حبّـــه نســـبوه إىل الضــالل وقـــال ،يوســف 

ففــرط حبــه ليوســف إّمنــا كــان  ،ألنّــا أقويــاء علــى متشــية مــا يريــده مــن أمــور الــدنيا ،نكــون حمبــوبني لــه
  .وحمبوب احملبوب حمبوب ،حلّب اهللا تعاىل له واصطفائه إياه

كنـــت عنـــد أيب جعفـــر الثـــاين   :روى الشـــيخ الكليـــين عطّـــر اهللا مرقـــده عـــن حممـــد بـــن ســـنان قـــال
إّن اهللا تبـارك وتعـاىل مل يـزل متفـرّداً  ،يـا حمّمـد(  :فقـال ،فأجريـت اخـتالف الشـيعة السـالم عليه

ــاً وفاطمــة  ،بوحدانيتــه ــق حمّمــداً وعلّي مث خلــق مجيــع  ،فمكثــوا ألــف دهــر) صــلوات اهللا علــيهم(مث خل
 [فهــم حيلّــون مــا يشــاؤون  ،األشــياء فأشــهدهم خلقهــا وأجــرى طــاعتهم عليهــا وفــّوض أمورهــا إلــيهم

يا حممـد هـذه الّديانـة َمـن  :مث قال ،ولن يشاؤوا إّال أن يشاء اهللا تبارك وتعاىل] وحيّرمون ما يشاؤون 
  .)٢() خذها إليك يا حمّمد  ،وَمن لزمها حلق ،وَمن ختّلف عنها حمق ،تقّدمها مرق

ممّــن فــوض اهللا تعــاىل ) صــلوات اهللا عليهــا(أّن فاطمــة  ،فظهــر مــن هــذا احلــديث الشــريف :أقــول
  .فهي حتّل ما تشاء وحتّرم ما تشاء ،أمور مجيع األشياء إليهم

____________________  
  .٣ص :دالئل اإلمامة) ١(
  .٣٤٠ص ٢٥البحار ج ،٥ح ٤٤١ص ١الكايف ج) ٢(

  



٣٩ 

) صــلوات اهللا عليهــا(أّن عنــدهم مصــحف فاطمــة (  وورد يف الروايــات الكثــرية عــن األئّمــة 
(.  

وخّلفت فاطمـة مصـحفاً مـا هـو قـرآن ولكنّـه كـالم مـن   :قال ،ر الدرجاتففي الصايف عن بصائ
  .)١( وخط أمري املؤمنني  إمالء رسول اهللا  ،كالم اهللا أنزله عليها

إّين أريـد أن أسـئلك  ،ُجعلت فـداك :فقلت دخلت على أيب عبد اهللا  :وعن أيب بصري قال
سـرتاً  فرفـع أبـو عبـد اهللا  :قـال ؟هـا هنـا أحـد يسـمع كالمـي] جعلت فداك ليس [ ة عن مسئل

 ،قلـت ُجعلـت فـداك :قـال ،يا أبـا حممـد سـل عّمـا بـدا لـك :مث قال ،بينه وبني بيت آخر فاطلع فيه
   !يفتح له ألف باب باباً  عّلم علّياً  ،إّن شيعتك يتحّدثون أّن رسول اهللا 

يفتح لـه مـن كـل  ،ألف باب علّياً  عّلم واهللا رسول اهللا (  :يا أبا حممد :فقال :قال
إنّـه لعلـم  :مث قـال ،فنكـث سـاعة يف األرض :قال !فقلت له هذا واهللا العلم :قال )باب ألف باب 
ــذلك  :قلــت :قــال ،ومــا يــدريهم مــا اجلامعــة ،ّن عنــدنا اجلامعــةوإ ،مث يــا أبــا حممــد :قــال ،ومــا هــو ب

وإمالئـه مـن  صحيفة طوهلا سـبعون ذراعـاً بـذراع رسـول اهللا  :قال ؟ُجعلت فداك وما اجلامعة
وكــل شــيء حيتــاج إليــه النــاس حــىت  ،فيهــا كــل حــالل وحــرام ،بيمينــه وخــّط علــي  ،)٢( فلــق فيــه

قلـت ُجعلـت فـداك إّمنـا أنــا  :قـال ؟تـأذن يل يـا أبــا حممـد :وضـرب بيـده إّيل وقـال ،اخلـدشاألرش يف 
 :قلــت :قــال ،كأنّــه مغضــب  ،حــىت أرش هــذا :وقــال ،قــال فغمــزين بيــده إيلّ  ،فاصــنع مــا شــئت ،لــك

  .إنّه لعلم وليس بذلك :قال !ُجعلت فداك هذا واهللا العلم
____________________  

يف اBلّـــد األّول مـــن  ورد ضـــمن حـــديث صـــحيح يف بـــاب مولـــد الزهـــراء  ،١٤ح ١٥٦ص :بصـــائر الـــدرجات) ١(
  .وكذلك ضمن احلديث األّول من نفس الباب وهو حديث صحيح أيضاً  ،٨ُأصول الكايف للكليين ج

  .أي شّق فيه) ٢(
  



٤٠ 

ء مــن أدم وعــا :قــال ؟قلــت ومــا اجلفــر :قــال ،ومــا يــدريهم مــا اجلفــر ،وإّن عنــدنا اجلفــر :مث قــال
إّن هـذا  :قلـت :قـال ،وعلـم العلمـاء الـذين مضـوا مـن بـين إسـرائيل ،فيه علم النبيّـني والوصـيّني  ،أمحر

  .إنّه لعلم وليس بذلك :قال ،هو العلم
وما يدريهم ما مصـحف فاطمـة  ،وإّن عندنا ملصحف فاطمة (  :مث قال ،مث سكت ساعة
مصـــحف فيـــه مثـــل قـــرآنكم هـــذا ثـــالث  :قـــال ؟فاطمـــة ومـــا مصـــحف  :قلـــت :قـــال ) 
هـذا  :قلـت :قـال ]إّنمـا شـيء أمـاله اهللا وأوحـى إليهـا [  ،واهللا ما فيه من قـرآنكم حـرف واحـد ،مرّات

  .إنّه لعلم وما هو بذلك :قال !واهللا العلم
 )وم الســاعة إّن عنــدنا لعلــم مــا كــان وعلــم مــا هــو كــائن إىل أن تقــ(  :مث قــال ،مث ســكت ســاعة

ُجعلـت  :قلـت :قـال .إنّـه لعلـم ولـيس بـذلك :قـال !هـذا واهللا هـو العلـم ،ُجعلـت فـداك :قلـت :قال
والشيء بعد الشـيء  ،ما حيدث بالليل والنهار األمر بعد األمر(  :قال ؟فأّي شيء هو العلم ،فداك

  .)١( )إىل يوم القيامة 
تركـــب ناقـــة  ،الركبـــان األربعـــة يـــوم القيامـــة أPّـــا ســـالم اهللا عليهـــا إحـــدى ،ويف مجلـــة مـــن الروايـــات

  .)٢(العضباء  رسول اهللا 
 ؟ن توصــي يب بعــدكملَـــ  :قالــت الّناقــة ،الوفــاة حضــر النــيب ملــا  أنّــه ،روى ابــن شهرآشــوب

 .تركبك يف الدنيا واآلخـرة ،)صلوات اهللا عليها(أنت البنيت فاطمة  ،بارك اهللا فيك ،يا عضباء :قال
قـد  ،السـالم عليـك يـا بنـت رسـول اهللا :لـيًال فقالـت أتـت إىل فاطمـة  فلّما قُبض النيب 

ـــدنيا ـــأت بعلـــف وال شـــراب بعـــد رســـول اهللا  ،حـــان فراقـــي ال وماتـــت بعـــد النـــيب  ،واهللا مـــا Dّن
  .)٣(بثالثة أيام  وسلم وآله عليه اهللا صلى

____________________  
  .واحلديث صحيح .٢٣٩ص ١ج :الكايف ١٥٢ص :بصائر الدرجات) ١(
  .١٨٦ص :)ره(خصال الصدوق ) ٢(
  .٩٨ص ١ج :املناقب) ٣(

    



٤١ 

ري املـــــــــؤمنني  ،وعـــــــــن تفســـــــــري فـــــــــرات بـــــــــن إبـــــــــراهيم دخـــــــــل رســـــــــول اهللا  :قـــــــــال عـــــــــن أمـــــــــ
إىل  ،وسـاق احلـديث يف أحـوال القيامـة :فقـال هلـا ،وهـي حزينـة يوم على فاطمة  ذات 
فإذا بلغت باب اجلّنة تلّقتك اثنا عشر ألـف حـوراء مل يتلّقـني أحـداً قبلـك وال يتلّقـني أحـداً  :أن قال

ب مـن نــور حائلهــا  ،بعـدك بأيــديهم حــراب مـن نــور ر مــن الــذهب األصــف) جّلهـا خ ل ( علــى جنائــ
ب ،واليــاقوت األمحــر فــإذا دخلــت  ،علــى كــل جنيــب أبرقــة مــن ســندس منضــود ،أزّمتهــا مــن لؤلــؤ رطــ

فيـأكلون منهـا والنـاس  ،ووضع لشيعتك موائد مـن جـوهر علـى عمـد مـن نـور ،اجلّنة تباشر #ا أهلها
 ومــن ،وإذا اســتقّر أوليــاء اهللا يف اجلنّــة زارك آدم ،يف احلســاب وهــم فيمــا اشــتهت أنفســهم خالــدون

  .)١(اخلرب  .دونه من النبيّني 
ال xََْعُلـوا ُدsَء الر(ُسـوِل َبْيـَنُكْم َكـُدsَء  (نزلـت ملا  :قالت ،)سالم اهللا عليها(وُروي عنها 

ــاً  ــُكم َنْعض  ،فكنــت أقــول يــا رســول اهللا ،أن أقــول لــه يــا أبــه ِهْبــُت رســول اهللا  ،)َنْعِض
 ،وال يف أهلك ،إPّا مل تنزل فيك ،يا فاطمة :فقال ،ني أو ثالثاً مث أقبل َعليّ فأعرض عّين مرّة أو ثنت

أصــحاب البــذخ  ،إّمنــا نزلــت يف أهــل اجلفــاء والغلظــة مــن قــريش ،وأنــت مــّين وأنــا منــك ،وال نســلك
  .)٢(وأرضى للرب  ،فإPّا أحىي للقلب ،قويل يا أبه ،والكرب

قــال يل  :قالــت) ســالم اهللا عليهــا(عــن فاطمــة  ،عــن أمــري املــؤمنني  ،وعــن مصــباح األنــوار
  .)٣() وأحلقه يب حيث كنت من اجلّنة  ،َمن صّلى عليك غفر اهللا تعاىل له(  :رسول اهللا 
خــــرج رســـــول اهللا  :قــــال ،عــــن جــــابر بـــــن عبــــد اهللا األنصــــاري ،عــــن أيب جعفــــر  ،الكليــــين
(  :مث قـال ،فلّمـا انتهينـا إىل البـاب وضـع يـده عليـه فدفعـه ،وأنا معه ،يريد فاطمة  وسلم 

  عليك  :فقالت فاطمة ) السالم عليكم 
____________________  

  .١٧١ - ١٧٢ص :تفسري فرات) ١(
  .١٥٤ص ٣ج :الربهان ،٦٢٩ص ٣ج :تفسري نور الثقلني) ٢(
  .٥٥ص ٤٣ج :حبار األنوار) ٣(

  



٤٢ 

 ؟أدخــل أنـــا وَمــن معـــي :قـــال ،ادخـــل يــا رســول اهللا :قالــت ؟أدخـــل :الســالم يــا رســـول اهللا قــال
 ،يــا فاطمــة خــذي فضــل ملحفتــك فقّنعــي بــه رأســك :فقــال ،يــا رســول اهللا لــيس علــّي قنــاع :فقالــت
يـا  نعـم :قالت ؟أدخل :وعليك السالم يا رسول اهللا قال :فقالت ،السالم عليكم :مث قال ،ففعلت

 فــدخل رســول اهللا  :قــال جــابر ،أنــت وَمــن معــك :قالــت ؟أنــا وَمــن معــي :قــال ،رســول اهللا
مــا يل أرى  :فقــال رســول اهللا  ،كأنّـه بطــن جــرادة  ،أصــفر وإذا وجــه فاطمــة  ،ودخلـت أنــا

أشــبع  ،ودافــع الضــيعة ،الّلهــّم مشــبع اجلوعــة(  :فقــال ،اجلــوع ،يــا رســول اهللا :قالــت ؟وجهــك أصــفر
  .)١() اخل  فاطمة بنت حممد

يـــا  :فقـــال ،ذات يـــوم ســـاغباً  أصـــبح علـــي بـــن أيب طالـــب  :قـــال ،وعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري
مــا أصــبح  ،ال والـّذي أكــرم أيب بــالنبّوة وأكرمـك بالوصــّية :قالــت ؟هــل عنــدك شـيء تغذينيــه ،فاطمـة

وعلـى  ،ا كان شيء أطعمناه مذ يومني إالّ شيء كنت أؤثرك به على نفسيوم ،الغداة عندي شيء
فقالـت  ،فـأبغيكم شـيئاً  ،يـا فاطمـة أال كنـت أعلمتـين فقـال علـي  ،ابّين هذين احلسن واحلسـني

  .)٢(إّين ألستحي من إهلي أن أكلف نفسك ما ال تقدر عليه  :يا أبا احلسن
صــلوات اهللا (تقاضـى علــي وفاطمــة  :قــال عــن أبيــه  ،عــن أيب عبـد اهللا ،وعـن قــرب اإلســناد

 ،خبدمـة مـا دون البـاب علـى فاطمـة  فقضـى  ،يف اخلدمة إىل رسول اهللا ) عليهما
 يعلـم مـا داخلـين فـال :)صـلوات اهللا عليهـا(فقالـت فاطمـة  :قـال ،مبـا خلفـه وقضى علـى علـي 

  .)٣(حتّمل رقاب الرجال  من السرور إالّ اهللا بإكفائي رسول اهللا 
____________________  

ومبعناه روى العّالمة الدواليب يف كتاب الكـىن  .٥ح :كتاب النكاح باب الدخول على النساء  ٥٣٨ص ٥ج :الكايف) ١(
  .احلصنيعن عمران بن  ،١٢٢/ ٢ :واألمساء

  .نقًال عن تفسري فرات ٥٩ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٢٥ص :قرب اإلسناد) ٣(

  



٤٣ 

 ،جالسـة قـّدامها رحـى كانـت فاطمـة   :قـال ،)رضـي اهللا عنـه(عن اخلرائج روي أّن سـلمان 
 ،يتضّور من اجلـوع ،يف ناحية الّدار واحلسني  ،تطحن #ا الشعري وعلى عمود الّرحى دم سائل

أن  أوصـاين رسـول اهللا  :فقالـت  ،دبـرت كّفـاك وهـذه فّضـة ،يا بنت رسول اهللا :فقلت
إّمـا أنـا أطحـن  ،قلـت إّين مـوىل عتاقـه :قال سـلمان ،تكون اخلدمة هلا يوماً فكان أمس يوم خدمتها

فطحنـت  ،وأنت تطحـن الشـعري ،ينه أرفقأنا بتسك :فقالت ؟لك أو ُأسكت احلسني  ،الشعري
إذا أنــا باإلقامــة ،شــيئاً مــن الشــعري قلــت  ،فلّمــا فرغــت ،فمضــيت وصــلّيت مــع رســول اهللا  ،فــ

 :قــال ؟فســأله عــن ذلــك رســول اهللا  ،فتّبســم ،مث عــاد ،فبكــى وخــرج ،مــا رأيــت لعلــي 
وهي مستلقية لقفاها واحلسني نائم على صدرها وقّدامها رحـى تـدور مـن غـري  ،ةدخلت على فاطم

أما علمـت أّن هللا مالئكـة سـّيارة يف األرض خيـدمون  ،يا علي( وقال  فتبّسم رسول اهللا  ،يد
  .)١() حمّمداً وآل حمّمد إىل أن تقوم الساعة 

يطحنـــان يف  فوجـــده هـــو وفاطمـــة  ،علـــى علـــي  وروي أنّـــه دخـــل رســـول اهللا 
قـومي  :فقـال هلـا ،فاطمـة يـا رسـول اهللا :فقـال علـي  ؟أيّكما أعىي :فقال النيب  ،اجلاروس
  .)٢(فواساه يف الطحن  موضعها مع علي  فقامت وجلس النيب  ،يا بنّية

ب ب املناقــ أقــام أيامــاً مل يطعــم طعامــاً  أّن النــيب  :عــن جــابر بــن عبــد اهللا ،وعــن بعــض كتــ
فــأتى فاطمــة  ،وطــاف يف منــازل أزواجــه فلــم يصــب عنــد واحــدة مــنهّن شــيئاً  ،حــىت شــّق ذلــك عليــه

فلّمـا خـرج  .ال واهللا بأيب أنت وأُّمي :فقالت ؟ جائعيا بنية هل عندك شيء آكله فإينّ  :فقال 
  من عندها بعثت إليها

____________________  
ىب .٥٣٠ص ٢ج :اخلـرائج ٢٨ص ٤٣ج :البحـار) ١( ربي يف ذخـائر العقــ عـن بــالل  ،عـن أنــس ،وُروي هــذا احلـديث الطــ

  .منه ٥١ص :مؤذِّن الرسول فراجع
  .٥٠ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



٤٤ 

 :وغطّـــت عليهـــا وقالـــت ،فأخذتـــه منهـــا ووضـــعته يف جفنـــة هلـــا ، وقطعـــة حلـــمجـــارة هلـــا بـــرغيفني
 ،وكـــانوا مجيعـــاً حمتـــاجني إىل شـــبعة طعـــام .علـــى نفســـي وَمـــن عنـــدي ألؤثـــرّن #ـــا رســـول اهللا 

ــي قــد أتانــا اهللا بــأيب أنــت وأُ  :فرجــع إليهــا فقالــت فبعثــت حســناً أو حســيناً إىل رســول اهللا  ّم
فلمـا نظـرت  ،فكشـفت عـن اجلفنـة فـإذا هـي مملـوءة خبـزاً وحلمـاً  ،فأتتـه ،هلّمـي :قال ،بشيء فخّبأته
وصـــــّلت علـــــى نبيّـــــه فقــــــال  ،فحمـــــدت اهللا ،فعرفـــــت أPّـــــا كرامـــــة مـــــن اهللا عــــــّز وجـــــل ،إليـــــه #تـــــت
 .إّن اهللا يـرزق مـن يشـاء بغـري حسـاب هـو مـن عنـد اهللا :فقالـت ؟من أين لـك هـذا يـا بنيّـة :

احلمـــد هللا الـــذي جعلـــك شـــبيهة بســـّيدة نســـاء العـــاملني يف نســـاء بـــين  :فحمـــد اهللا عـــّز وجـــّل وقـــال
هـــو مـــن عنـــد اهللا إّن اهللا  :فإPّـــا كانـــت إذا رزقهـــا اهللا تعـــاىل فســـئلت عنـــه قالـــت ،إســـرائيل يف وقـــتهم

  .يرزق َمن يشاء بغري حساب
ـــّي وفاطمـــة واحلســـن واحلســـني  ،إىل علـــي  فبعـــث رســـول اهللا  مث أكـــل رســـول اهللا وعل

قالــت فاطمــة  ،وبقيــت اجلفنـة كمــا هـي ،وأهـل بيتــه مجيعـاً وشــبعوا ومجيـع أزواج النــيب  ،
  .)١(واخلري كما فعل اهللا مبرمي وجعل اهللا فيها الربكة  ،فأوسعت منها على مجيع جرياين :

____________________  
ب الــــدين الطــــربي يف ذخــــائر العقــــىب .٦٨ص ٢٧ص ٤٣ج :البحــــار) ١( ــه مــــع اخــــتالف يف ألفاظــــه حمــــ ــزءاً منــ  :وروى جــ

  .٤٦ص
  



٤٥ 

  فصل 
  في كثرة عبادتها

ـــة أعبـــد مـــن فاطمـــة  :قـــال احلســـن البصـــري تـــوّرم كانـــت تقـــوم حـــّىت   مـــا كـــان يف هـــذه األُّم
  .)١( قدماها

) أن ال تـــرى رجـــًال وال يراهـــا رجـــل (  :قالـــت ؟أّي شـــيء خـــري للمـــرأة :هلـــا وقـــال النـــيب 
  .)٢(ذريّة بعضها من بعض  :فضّمها إليه وقال

ــي فاطمــة  :وقــال احلســن بــن علــي  تــزل فلــم  ،قامــت يف حمرا#ــا ليلــة ُمجُعتهــا رأيــت أُّم
ومسعتهـــا تـــدعو للمـــؤمنني واملؤمنـــات وتســـّميهم وتكثـــر  ،راكعـــة ســـاجدة حـــّىت اّتضـــح عمـــود الصـــبح

 ؟مل ال تدعني لنفسك كمـا تـدعني لغـريك ،يا أُّماه :فقلت هلا ،وال تدعو لنفسها بشيء ،الدعاء هلم
  .)٣(اجلار مث الدار  ،يا بينّ  :فقالت

إّن يف  :يقـول مسعـت رسـول اهللا  :قالـت) صلوات اهللا عليهـا(وروى الصدوق عن فاطمة 
فقلـت يـا  :قالـت ،اجلمعة ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا عّز وجّل فيها خرياً إّال أعطاه إيّاه

  إذا تدىل نصف :قال ؟رسول اهللا أيّة ساعة هي
____________________  

ب) ١( وراجــع  .عــن أنــس ٤٠/ ٢ :بــو نعــيم األصــفهاين يف حليــة األوليــاءوقــد روى مبعنــاه احلــافظ أ .٣٤١ص ٣ج :املناقــ
  .أيضاً يف احلديث األّول كتاب ربيع األبرار للزخمشري

  .املصدر السابق) ٢(
  .٨٢ص ٤٣ج :البحار ،١٨٢ص ١ج :علل الشرايع) ٣(

  



٤٦ 

إذا  ،اصــعد علــى الضــراب :تقــول لغالمهــا فكانــت فاطمــة  :قــال ،عــني الشــمس للغــروب فــ
  .)١( أيت نصف عني الشمس تدىل للغروب فأعلمين حّىت أدعور 

زهــر نورهــا ألهــل الســّماء كمــا يزهــر  ،كانــت إذا قامــت يف حمرا#ــا  ،)ســالم اهللا عليهــا(وروي أPّــا 
  .)٢(نور الكواكب ألهل األرض 

ثك أال أحــدِّ  :أنــه قــال لرجــل مــن بــين ســعد عــن أمــري املــؤمنني  ،)رمحــه اهللا(وروي الصــدوق 
وأPّـا اسـتقت بالقربـة حـّىت أثـَّر يف  ،إPّا كانت عندي وكانـت مـن أحـّب أهلـه إليـه ،عّين وعن فاطمة

وأوقــدت النــار  ،وكســحت البيــت حــّىت اغــّربت ثيا#ــا ،وطحنــت بــالرحى حــّىت جملــت يــداها ،صــدرها
  .فأصا#ا من ذلك ضرر شديد ،حتت القدر حىت دكنت ثيا#ا

مـــا أنـــت فيـــه مـــن هـــذا ] خ  - ضـــرّ [ لتيه خادمـــاً يكفيـــك حـــر لـــو أتيـــت أبـــاك فســـأ :فقلـــت هلـــا
 فعلــم النــيب  :قــال .فوجــدت عنــده حــداثاً فاســتحت فانصــرفت فأتــت النــيب  ،العمــل

 ،الســالم علــيكم :فقــال ،وحنــن يف لفاعنــا فغــدا علينــا رســول اهللا  :قــال ،أPّــا جــاءت حلاجــة
فخشـينا إن  ،السـالم علـيكم :ّمث قـال ،فسـكتنا ،السـالم علـيكم :ّمث قـال ،فسكتنا واستحيينا ملكاننـا
 :فقلـــت ،يســـّلم ثالثـــاً فـــإن أذن لـــه وإالّ انصـــرف ،وقـــد كـــان يفعـــل ذلـــك ،مل نـــرّد عليـــه أن ينصـــرف

مـا كانـت  :يـا فاطمـة :فقـال ،فلـم يعـُد أن جلـس عنـد رؤوسـنا ،ادخل ،وعليك السالم يا رسول اهللا
  .حاجتك أمس عند حمّمد 

أنـــا واهللا ُأخـــربك يـــا  :فقلـــت ،قـــال فأخرجـــت رأســـي ،فخشـــيت إن مل جتبـــه أن يقـــوم :قـــال 
وكسـحت  ،وجرت بالرحى حىت جملت يـداها ،إPّا استقت بالقربة حىت أثّرت يف صدرها ،رسول اهللا

  البيت حىت اغّربت
____________________  

ولعــّل املــراد هنــا املكــان املرتفــع  ،اجلبــل الصــغري :الضــراب .٦٩ص :أبــواب صــالة اجلمعــة وآدا#ــا ٣ج :وســائل الشــيعة) ١(
  .منه
  .يف كتاب معاين األخبار عن أيب عبد اهللا ) رضوان اهللا عليه(كما أورده   .١٨٠ص :علل الشرايع) ٢(

  



٤٧ 

ـــاِك فســـألتيه خادمـــاً  :فقلـــت هلـــا ،حـــىت دكنـــت ثيا#ـــا وأوقـــدت حتـــت القـــدر ،ثيا#ـــا لـــو أتيـــِت أب
  .ما أنت فيه من هذا العمل] البحار  - خ - ضرّ [ يكفيك حر 

فســّبحا ثالثــاً  ،إذا أخــذمتا منامكمــا ؟أفــال أعّلمكمــا مــا هــو خــري لكمــا مــن اخلــادم :قــال 
رضـيت  :فقالـت ،رأسـها فأخرجـت  :قـال ،ربعـاً وثالثـنيوكـّربا أ ،وامحدا ثالثاً وثالثـني ،وثالثني

  .)١(ثالث دفعات  ،عن اهللا ورسوله
بكـــى رســـول اهللا  ،ذكـــرت حاهلـــا وســـألت جاريـــةملـــا  أPّـــا  ،عـــن كتـــاب الشـــريازي ،املناقـــب
 ،ما هلم طعام وال ثياب ،ائة رجلوالذي بعثين باحلق إّن يف املسجد أربعم ،يا فاطمة :فقال 

إّين ال أريـد أن ينفـك عنـك أجـرك إىل اجلاريـة  ،يا فاطمـة ،ولوال خشييت خصلة ألعطيتك ما سألت
  .)٢(اخل 

ري الثعلــيب أنّــه رأى  ،عــن جــابر األنصــاري ،وتفســري القشــريي ،عــن جعفــر بــن حممــد  ،تفســ
 ،وترضـــع ولـــدها ،وهـــي تطحـــن بيـــديها ،وعليهـــا كســـاء مـــن أجلـــة اإلبـــل فاطمـــة  النـــيب 

يـا (  :فقالـت .تعّجلـي مـرارة الـدنيا حبـالوة اآلخـرة ،يـا بنتـاه :فقـال ،فدمعت عينـا رسـول اهللا 
  .)٣() احلمد هللا على نعمائه والشكر هللا على آالئه  :رسول اهللا

____________________  
ـــل الشـــــرايع )١( ـــتاين يف كتـــــاب الســـــنن  ،٨٢ص ٤٣ج :البحـــــار ،٣٦٦ص :علــ ـــو داود السجســ ــا رواه احلـــــافظ أبــ / ٢ :كمـــ

أي ثخـــن  :جملـــت يـــدها .مـــع اخـــتالف يســـري يف بعـــض ألفاظـــه ،وغـــريهم ،وأبـــو نعـــيم األصـــفهاين يف حليـــة األوليـــاء ،٢٠٦
ومل يـَْعـُد  .ُحـّداثاً أي مجاعـة يتحـّدثون .بـه اجلسـد ثـوب جيلّـلُ  :اللفـاع .دكن الثوب إذا اّتسخ واغّرب لونـه .جلدها من العمل

ىب .أي مل يتجــاوز عــن اجللــوس :أن جلــس ب الــدين الطــربي يف ذخــائر العقــ خّرجــه  :وقــال بعــده .٥٠ص :وكــذلك رواه حمــ
  .أبو داود

ب) ٢( ــ ــاً العالّمــــة شــــهاب الــــدين النــــوري يف Pايــــة األرب ،٣٤٢ص ٣ج :املناقــ زبيــــدي والعّالمــــة ال ،٢٦٠/ ٥ :ورواه أيضــ
ف ،احلنفــي يف إحتــاف الســادة املّتقــني ب .١٠١ص :والعالّمــة ابــن محــزة يف البيــان والتعريــ مــع اخــتالف يســري يف  ،طبــع حلــ

  .ألفاظه
  .املصدر السابق) ٣(

  



٤٨ 

  فصل 
  في فضل فّضة خادمتها

 ،انقطعــت يف الباديــة عــن القافلــة فوجــدت امــرأة :قــال بعضــهم ،أبــو القاســم القشــريي يف كتابــه
مـا  :فقلـت ،فسـّلمت عليهـا ،)١( )وقل سالم فسـوف يعلمـون  ( :فقالـت ؟َمن أنت :فقلت هلا

أمـن اجلـن أنـت أم مـن  :فقلـت ،)٢( )َمن يهدي اهللا فما � من ~ضـّل  ( :قالت ؟تصنعني ها هنا
يناَدْوَن من  ( :قالت ؟من أين أقبلت :فقلت ،)٣( )يا ب) آدم خذوا زينتكم  ( :قالت ؟اإلنس

 :فقلـت ،)٥( )وهللا . ا-ـاس حـج ا3يـت  ( :قالـت ؟أين تقصـدين :فقلت ،)٤( )~(ٍن بعيد 
 :فقلـت ،)٦( )ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما O ستة أيـام  ( :قالـت ؟مـىت انقطعـت

َعاَم  ( :فقالت ؟أتشتهني طعاماً  ُكُلوَن الط(
ْ
  .فأطعمتها ،)٧( )َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسداً ال َيأ

____________________  
  .٨٩ :الزخرف) ١(
  .٣٧ :الزمر) ٢(
  .٣١ :األعراف) ٣(
  .٤٤ :فّصلت) ٤(
  .٩٧ :آل عمران) ٥(
  .٣٨ :ق) ٦(
  .٨ :األنبياء) ٧(

  



٤٩ 

 ؟أردفـك :فقلـت )١( )ال يكّلف اهللا نفسـًا إّال ُوْسـَعها  ( :فقالت ،هرويل وتعّجلي :مث قلت
سـبحان اoّي  ( :فقالـت ،فنزلـت فأركبتهـا ،)٢( )َسـَدَتا لو َ=َن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإّال اُهللا َلفَ  ( :فقالـت

يـا داود إّنـا جعلنـاك  ( :قالـت ؟ألـك أحـد فيهـا :قلت ،فلما أدركنا القافلة ،)٣( )سّخر -ا هذا 
َيـا  ( ،)٦( )يـا EـD خـذ الكتـاب  ( ،)٥( )وما Bّمد إّال رسول  ( ،)٤( )خليفة O األرض 
َنا اُهللا 

َ
َمـن  :فقلـت ،فإذا أنا بأربعة شباب متوّجهني حنوها ،فصحت #ذه األمساء ،)٧( )ُ~وnَ ِإkِّ أ
َبـِت  (قالـت  ،فلّمـا أتوهـا ،)٨( )اJال وا3نـون زينـة اIيـاة اHنيـا  ( :قالـت ؟هؤالء منـك

َ
َيـا أ

 Kُِم
َ
َجْرَت اْلَقِويُّ األ

ْ
ِجْرُه ِإن( َخGَْ َمِن اْسَتأ

ْ
واهللا يضاعف  ( :فقالـت ،فكافؤين بأشـياء ،)٩( )اْسَتأ
ـَ  ــ J ــاء مــا  ،فقــالوا هــذه أُمّنــا فّضــة جاريــة الزهــراء  ؟فســألتهم عنهــا ،فــزادوا علــيّ  ،)١٠( )ن يش

  .)١١(تكّلمت منذ عشرين سنة إّال بالقرآن 
____________________  

  .٢٨٦ :البقرة) ١(
  .٢٢ :األنبياء) ٢(
  .١٣ :الزخرف) ٣(
  .٢٦ :ص) ٤(
  .١٤٤ :آل عمران) ٥(
  .١٢ :مرمي) ٦(
  .١٤و  ١١ :طه) ٧(
  .٤٦ :الكهف) ٨(
  .٢٦ :القصص) ٩(
  .٢٦١ :البقرة) ١٠(
   .٣٤٣ص ٣ج :املناقب) ١١(

  



٥٠ 

  فصل 
  في فضيلتها وفضيلة شيعتها

أبو جعفر حممد بن أيب القاسـم ابـن حممـد بـن علـي الطـربي يف  ،روى الشيخ األجّل عماد الدين
رب :القــ ،بشــارة املصــطفى بإســناده عــن مهــام أيب علــي ب احلــ  ،مــا تقــول يف هــذه الشــيعة :قلــت لكعــ

ب  إPّــم حــزب  ،إّين ألجــد صــفتهم يف كتــاب اهللا املنــزل :قــال يــا مهــام ؟شـيعة علــي بــن أيب طالــ
 ،اصــطفاهم لدينــه .وجنبــاؤه مــن خلقــه ،وهــم خاّصــة اهللا مــن عبــاده ،وشــيعة وليّــه ،وأنصــار دينــه ،اهللا

اللؤلـؤ ) غـرفهم خ م ( وغـرف  ،ىل الفـردوس األعلـى يف خيـام الـدرمسـكنهم اجلنّـة إ ،وخلقهم جلّنتـه
ال يشــرب منهــا  ،وتلــك عــني يقــال هلــا تســنيم ،يشــربون مــن الّرحيــق املختــوم ،وهــم يف املقــرّبني األبــرار

 ،زوجـة علـي بـن أيب طالـب  عني وهبها اهللا لفاطمة بنت حمّمد  )١( وإّن تسنيماً  ،غريهم
فيشـرب منهـا  ،مث تسـيل ،خترج من حتت قائمـة قّبتهـا علـى بـرد الكـافور وطعـم الزجنبيـل وريـح املسـك

تسـيل يف [  ،قائمـة مـن لؤلـؤ بيضـاء ختـرج مـن حتتهـا عـني ،وإّن لقبّتهـا أربـع قـوائم ،شـيعتها وأحباؤهـا
[  ،يقـال هلـا طهـور]  سبل أهل اجلّنة يقال هلا السلسبيل وقائمة من ُدرّة صفراء خترج من حتتها عني

  وقائمة من زمّردة]  )٢( )َوَسَقاُهْم َربُُّهْم Pََاباً َطُهوراً  ( :وهي اليت قال اهللا تعاىل يف كتابه
____________________  

  .خ م :فإّن التسنيم) ١(
  .٢١ :اإلنسان) ٢(

    



٥١ 

ســـفل فكــل عـــني منهــا تســـيل إىل أ ،مـــن مخــر وعســـل خضــراء ختـــرج مــن حتتهـــا عينــان نّضـــاختان
فيشـــرب منهـــا خاصـــة أهـــل اجلنـــذة وهـــم شـــيعة علـــي  ،إالّ الّتســـنيم فإPّـــا تســـيل إىل عليّـــني ،اجلنـــان
ُْتــومٍ  ( :وتلــك قـول اهللا عــّز وجــّل يف كتابـه ،وأحبّـاؤه  )R إىل قولــه - يُْســَقْوَن ِمــن ر(ِحيــٍق - 

  . َمن أخذ اهللا عّز وجّل منه امليثاقواهللا ال حيّبهم إالّ  :ّمث قال كعب ،فهنيئاً هلم ،)١( )اJقّربون 
َحلَـــرّي أن تكتــب الشـــيعة هـــذا  :قـــال حممـــد بــن أيب القاســـم :)قـــّدس اهللا روحــه(ّمث قــال املصـــنِّف 
ال سّيما روايـة  ،وحتفظه وتعمل مبا فيه مبا تدرك به هذه الدرجات العظيمة ،)٢(اخلرب بالذهب إلمنائه 

رزقنـا اهللا العلـم والعمـل مبـا أّدوا إلينـا اهلـداة  ،أوضـح يف الصـّحةو  ،روDا العاّمـة فتكـون أبلـغ يف احلّجـة
  .)٣( )نقلته من البحار (  األئّمة 

قـال رأيـت سـلمان وبـالًال يقـبالن إىل  ،)رضي اهللا عنـه(بإسناده عن أيب ذر  ،وفيه أيضاً عن كنز
عــن ذلــك مث قــال  فزجــره النــيبُّ  ، يقّبلهــاإذ انكــّب ســلمان علــى قــدم رســول اهللا النــيب 
آكــل كمــا يأكــل  ،أنــا عبــد مــن عبيــد اهللا ،يــا ســلمان ال تصــنع يب مــا تصــنع األعــاجم مبلوكهــا :لــه

يـا مـوالي سـألتك بـاهللا إّال أخربتـين بفضـل فاطمــة  :فقـال لـه ســلمان ،وأقعـد كمـا يقعـد العبـد ،العبـد
إPّـا اجلاريـة  ،والذي نفسي بيده(  :مث قال ،ضاحكاً مستبشراً  أقبل النّيب ف :قال ؟يوم القيامة

 :إىل أن قــال) وعيناهــا مــن نــور اهللا  ،الــيت جتــوز يف عرصــة القيامــة علــى ناقــة رأســها مــن خشــية اهللا
واهللا يكألهـــا  ،واحلســـن واحلســني وراءهـــا ،وعلــّي أمامهـــا ،وميكائيــل عـــن مشاهلـــا ،جربئيــل عـــن ميينهـــا

إذا النــداء مــن ِقبــل اهللا جــّل جاللــه ــ ــق :وحيفظهــا فيجــوزون يف عرصــة القيامــة ف غّضــوا  ،معاشــر اخلالي
  زوجة علي ،هذه فاطمة بنت حمّمد نبّيكم ،أبصاركم ونّكسوا رؤوسكم

____________________  
  .٢٨ - ٢٧ - ٢٦ - ٢٥ :املطففني) ١(
  .إلمياPم خ م) ٢(
  .٥٠ص :بشارة املصطفى) ٣(

  



٥٢ 

ـــة  ،وعليهـــا ريطتـــان بيضـــاوان ،فتجـــوز الصـــراط ،أُّم احلســـن واحلســـني ،إمـــامكم فـــإذا دخلـــت اجلّن
ِي * بسم اهللا الّرTن الّرحيم  ( :قـرأت ،ونظرت إىل ما أعّد اهللا هلا من الكرامـة

)oَْْمُد ِهللا اIَوَقالُوا ا
ْذَهَب َقن(ا اIََْزَن ِإن( َرب(َنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 

َ
ـَنا ِفيَهـا  *أ َحل(َنا َداَر الُْمَقاَمـِة ِمـن َفْضـِلِه ال َفَمسُّ

َ
ِي أ

)oا
ـَنا ِفيَهـا ُلُغـوٌب  يـا فاطمـة سـليين أعطـك  :فيـوحي اهللا عـّز وجـّل إليهـا :قـال ،)١( )َنَصٌب َوال َفَمسُّ

  .ومتّين علّي أرضك
رت  ،إهلــي أنــت املــىن وفــوق املــىن :فتقــول فيــوحي اهللا  ،يت بالنــارأســألك أن ال تعــّذب حمــّيب وحمــّيب عــ

لقـــد آليـــت علـــى نفســـي مـــن قبـــل أن أخلـــق  ،وعـــّزيت وجـــاليل وارتفـــاع مكـــاين ،يـــا فاطمـــة(  :إليهـــا
  .)٢() أن ال أعّذب حمّبيك وحمّيب عرتتك بالنار  ،السماوات واألرض بألفي عام

____________________  
  .٣٥ - ٣٤ :فاطر) ١(
  .٤٨ص :فقراته حمب الدين الطربي يف ذخائر العقىبوقد روى بعض  ،٣٦٥ص ٣ج :تفسري الربهان) ٢(

  



٥٣ 

  فصل 
   في زهدها 

أنّــه َلّمــا نزلــت هــذه  ،أليب جعفــر أمحــد القّمــي الســيد ابــن طــاووس مــن كتــاب زهــد النــيب 
ْ\َ  ( ،اآليـة علـى النـيب 

َ
ْنُهْم ُجـْزٌء * ِعKَ َوِ[ن( َجَهن(َم َلَمْوِعُدُهْم أ ْبَواٍب لُِّ_ِّ َباٍب مِّ

َ
َلَها َسْبَعُة أ

ْقُسوٌم  ومل يدروا مـا نـزل بـه جربئيـل  ،بكاًء شديداً وبكت صحابته لبكائه بكى النيب  )١( )م(
 ،فــــرح #ــــا ى فاطمــــة إذا رأ ،وكــــان النــــيب  ،ومل يســــتطع أحــــد مــــن صــــحابته أن يكّلمــــه

وما عنـد  ( :فانطلق بعض أصحابه إىل باب بيتها فوجد بني يديها شعرياً وهي تطحن فيه وتقـول
فنهضت والتّفـت بشـملة هلـا  ،وبكائه وأخربها خبرب النيب  ،فسّلم عليها )٢( )اهللا خG وأب` 

فلّمـــا خرجـــت نظـــر ســـلمان الفارســـي إىل  ،بســـعف النخـــل َخِلقـــة قـــد خيطـــت يف اثـــين عشـــر مكانـــاً 
وابنــــة حمّمـــــد  ،إّن بنــــات قيصـــــر وكســــرى لفـــــي الســــندس واحلريـــــر ،وا حزنـــــاه :الشــــملة وبكـــــى وقــــال

علـى  فلّمـا دخلـت فاطمـة  !عليها مشلة صوف خلقة قد خيطـت يف اثـين عشـر مكانـاً  
ب مــن لباســي :يــا رســول اهللا :قالــت النــيب  ــذي بعثــك بــاحلق ،إّن ســلمان تعّجــ مــايل  ،فــو اّل
  منذ مخس سنني إالّ  وعلي 

____________________  
  .٤٤ - ٤٣ :احلجر) ١(
  .٦٠ :القصص) ٢(

  



٥٤ 

إذا كــان الليــل افرتشــناه ،مســك كــبش نعلــف عليــه بالنهــار بعرينــا  وإّن مرفقتنــا ملــن أدم حشــوها ،فــ
  .إّن ابنيت لفي اخليل السوابق ،يا سلمان :فقال النيب  .ليف

 ،فذكر هلـا مـا نـزل بـه جربئيـل مـن اآليتـني املتقـّدمتني ؟ما الذي أبكاك ،يا أبتاه فديتك :مث قالت
ســمع ف ،)الويــل مث الويــل ملــن دخــل النــار (  :علــى وجههــا وهــي تقــول فســقطت فاطمــة  :قــال

وقال  ،ومل أمسع بذكر الّنار ،فأكلوا حلمي ومّزقوا جلدي ،يا ليتين كنت كبشاً ألهلي :فقال ،سلمان
يـا ليتـين كنـت طـائراً  :وقـال املقـداد ،يا ليت أّمي كانت عاقراً ومل تلدين ومل أمسـع بـذكر النـار :أبو ذر

يا ليت الّسباع  :ل علي وقا ،ومل يكن عليَّ حساب وال عقاب ومل أمسع بذكر النار ،يف القفار
  .وليت أُّمي مل تلدين ومل أمسع بذكر النار ،مّزقت حلمي

 ،وا قلـــة زاداه يف ســـفر القيامـــة ،وا بعـــد ســـفراه :مث وضـــع يـــده علـــى رأســـه وجعـــل يبكـــي ويقـــول
ـــار ويتخطّفـــون وأســـرى ال  ،وجرحـــى ال يـــداوى جـــرحيهم ،مرضـــى ال يعـــاد ســـقيمهم ،يـــذهبون يف الّن

وبعـد لـبس القطـن مقطّعـات  ،وبني أطباقها يتقلبون ،ومنها يشربون ،من النار يأكلون ،هميفّك أسر 
  .)١(وبعد معانقة األزواج مع الشياطني مقرنون  ،النار يلبسون

كـان رســول   :قــال عــن ثوبـان مــوىل رسـول اهللا  ،كشـف الغّمــة مـن مســند أمحـد بــن حنبـل
وأّول َمـــن يـــدخل عليـــه إذا قـــدم  ،إذا ســـافر آخـــر عهـــده بإنســـان مـــن أهلـــه فاطمـــة  اهللا 

ورأى علـى احلسـن واحلسـني  ،فـإذا هـو مبسـح علـى با#ـا ،فقـدم مـن غـزاة فأتاهـا :قـال ،فاطمة 
نّـه مل يـدخل عليهـا مـن ظنّـت أ ،فلّما رأت ذلك ،فرجع ومل يدخل عليها ،)٢(قُلبني من فّضة  

  فبكى الصبّيان  ،فهتكت السرت ونزعت الُقلبني من الصبّيني فقطعتهما ،أجل ما رأى
____________________  

  .٣٦٤ص ٢ج :تفسري الربهان .٨٧ص ٣ج :البحار) ١(
  .السوار :الُقلب بالضم) ٢(

  



٥٥ 

 ،منهمـا فأخـذه رسـول اهللا  ،يبكيـان ومهـا فانطلقا إىل رسول اهللا  ،فقّسمته بينهما
 واشـرت لفاطمـة قـالدة مـن عصـب - أهـل بيـت باملدينـة - يا ثوبان اذهب #ـذا إىل بـين فـالن :وقال

  .)١( )فإّن هؤالء أهل بييت وال أحّب أن يأكلوا طّيباDم يف حياDم الدنيا ( وسوارين من عاج 
ربي يف الــدالئل بإســناده إىل ابــن مســعودروى الشــيخ اجلليــل أبــو جعفــر  أنّــه جــاء  ،بــن جريــر الطــ

 ؟عنـــدك شـــيئاً تطرفينيـــه هـــل تـــرك رســـول اهللا  ،يـــا ابنـــة رســـول اهللا :فقـــال ،إىل فاطمـــة 
فقالـت  ،فطلبتهـا فلـم جتـدها ،تلـك اجلريـدة )هـايت ظ ( يـا جاريـة هـات  :)سالم اهللا عليهـا(فقالت 

إذا هـي قـد قّممتهـا  ،وحيِك اطلبيها فإPّا تعـدل عنـدي حسـناً وحسـيناً  :)سالم اهللا عليها( فطلبتهـا فـ
  :فإذا فيها )٢(يف قمامتها 

وَمـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم  ،ليس من املؤمنني َمن مل يأمن جاره بوائقة :قال حمّمد النيب 
إّن اهللا تعــاىل  ،يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليقــل خــرياً أو يســكت وَمــن كــان ،اآلخــر فــال يــؤذي جــاره

واإلميـان  ،إّن احلياء من اإلميـان ،ويبغض الفاحش البّذاء السّئال امللحف ،حيّب اخلّري احلليم املتعّفف
  .)٣( وإّن الفحش من البذاء والبذاء يف النار ،يف اجلّنة

____________________  
ب .خرجـه أمحـد :وقال ٥٢ - ٥١ص :أورده حمب الدين الطربي يف ذخائر العقىبو  ،٨٩ص ٣٤ج :البحار) ١(  :والعصـ

  .سن دابة حبرية تسّمى فرس فرعون ويكون أبيض
  .كناسة الدار وأشباهها  :القمامة) ٢(
  .١ص :دالئل اإلمامة) ٣(

  



٥٦ 

  فصل 
 ،بظلـم أهـل البيـت يف خـرب طويـل يف إخبـار النـّيب  ،روى الشيخ الصدوق عن ابـن عبـاس

ــا ابنــيت فاطمــة فإPّــا ســّيدة نســاء العــاملني مــن األّولــني واآلخــرين :فّممــا أخــرب بــه أن قــال وهــي  ،وأّم
 ،وهــي احلــوراء األنســّية ،وهــي روحــي الــيت بــني جنــيبّ  ،وهــي مثــرة فــؤادي ،وهــي نــور عيــين ،بضــعة مــّين 

ها ملالئكة السماء كمـا يزهـر نـور الكواكـب زهر نور  ،مىت قامت يف حمرا#ا بني يدي رّ#ا جّل جالله
 ،يــا مالئكــيت انظــروا إىل أمــيت فاطمــة ســّيدة إمــائي(  :ويقــول اهللا عــّز وجــّل ملالئكتــه ،ألهــل األرض

أشـهدكم أّين قـد أمنــت  ،وقـد أقبلـت بقلبهـا إىل عبـاديت ،قائمـة بـني يـدّي ترتعـد فرائصـها مـن خيفـيت
  .)شيعتها من النار 

كــأّين #ــا وقــد دخــل   ،وإّين َلّمــا رأيتهــا ذكــرت مــا يصــنع #ــا بعــدي :مث قــال النــّيب  :أقــول
ــّذل بيتهــا ب حّقهــا ،ال  ،وأســقطت جنينهــا ،وكســر جنبهــا ،ومنعــت إرثهــا ،وانتهكــت حرمتهــا وغصــ
 ،باكيـة ،مكروبـة ،فـال تـزال بعـدي حمزونـة ،وتسـتغيث فـال تُغـاث ،يا حمّمداه فـال ُجتـاب :وهي تنادي

وتسـتوحش إذا جّنهـا الليـل لفقـد صــويت  ،وتتــذّكر فراقـي ُأخـرى ،ذّكر انقطـاع الـوحي عـن بيتهـا مـرّةتتـ
مث تــرى نفســها ذليلــة بعــد أن كانــت يف أيّــام أبيهــا  ،الّــذي كانــت تســتمع إليــه إذا Dّجــدُت بــالقرآن

(  :عمـران فتقـولفنادDا مبا نادت بـه مـرمي بنـت  ،فعند ذلك يؤنسها اهللا تعاىل ذكره باملالئكة ،عزيزة
  إّن اهللا اصطفاك وطهّرك ،يا فاطمة

  



٥٧ 

  .)يا فاطمة اقنيت لرّبك واسجدي واركعي مع الراكعني  ،واصطفاك على نساء العاملني
ث اهللا عــّز وجــّل إليهــا مــرمي بنــت عمــران مترضــها وتؤنســها يف  ،مث يبتــدي #ــا الوجــع فتمــرض فيبعــ

فيلحقهـا  ،فأحلقين بـأيب ،ياة وتربّمت بأهل الدنيايا رب إّين قد سئمت احل :فتقول عند ذلك ،علّتها
ـــدم علـــّي حمزونـــة مكروبـــة مغمومـــة ،فتكـــون أّول َمـــن يلحقـــين مـــن أهـــل بيـــيت ،اهللا عـــّز وجـــّل يب  ،فتُـْق

 ،وأذّل َمـن أذّهلـا ،وعاقـب َمـن غصـبها ،الّلهّم العن َمن ظلمهـا(  :مقتولة فأقول عند ذلك ،مغصوبة
  .)١(فتقول املالئكة عند ذلك آمني ) حّىت ألقت ولدها وخّلد يف نارك َمن ضرب جنينها 
____________________  

 :واجلـويين يف فرائـد السـمطني ،واBلسي يف البحار ،كما رواه الديلمي يف إرشاد القلوب  .١١٣ص :األمايل للصدوق) ١(
٣٥ - ٣٤/  ٢.  

  



٥٨ 

  فصل 
  حديث تزويج فاطمة لعليٍّ 

 َلّمـــا زّوج رســـول اهللا  :قـــال شـــيخ بســـنده عـــن أيب عبـــد اهللا يف البحـــار عـــن أمـــايل ال
فو اهللا لو كان يف أهل بييت  ،ما يبكيك :فقال هلا ،دخل عليها وهي تبكي علّياً  فاطمة 

س مــا دامــت الســموات ولكــّن اهللا زّوجــك وأصــدق عنــك اخلمــ ،ومــا أنــا زّوجتــك ،خــري منــه زّوجتــك
  .واألرض

رع :قال رسـول اهللا  :قال علي  فقمـت فبعتـه وأخـذت الـثّمن ودخلـت  ،قـم فبـع الـدِّ
مث قـبض  ،فلـم يسـألين كـم هـي وال أنـا أخربتـه ،فسكبت الد4راهم يف حجره ،على رسول اهللا 

مــن الــدَّراهم بكلتــا  مث قــبض رســول اهللا  ،ابتــع لفاطمــة طيبــاً  :طــاه فقــالقبضــة ودعــا بــالًال فأع
وأردفــه بعّمــار بــن  ،ابتــع لفاطمــة مــا يصــلحها مــن ثيــاب وأثــاث البيــت :يديــه فأعطــاه أبــا بكــر وقــال
ة من أصحابه   .ياسر وبعدَّ

رتونه حــىت ي ،فحضــروا الســوق  ،عرضــوه علــى أيب بكــرفكــانوا يعرتضــون الشــيء ممـّـا يصــلح فــال يشــ
وســرير  ،وقطيفـة سـوداء خيربيّـة ،ومخــار بأربعـة دراهـم ،قمـيص بسـبعة دراهـم ،فـإن استصـلحه اشـرتوه

   )١(مزمَّل 
____________________  

الظ :واخليش ،والشريط خوص مفتول يشرط به السرير ،مزّمل أي ملفوف) ١(  :قولـه .ثيـاب يف نسـجها رقّـة وخيوطهـا غـ
  .ن الصوف الذي جّز من الغنممن جّز الغنم أي م

  



٥٩ 

وأربــع  ،حشــو أحــدمها ليــف وحشــو األخــر مــن جــز الغــنم ،وفراشــني مــن خــيش مصــر ،بشــريط
 وِخمَْضـب ،ورحـّى لليـد )١( وحصـري هجـري ،وسرت من صـوف ،مرافق من أدم الطائف حشوها أذخر

وكيــزان  ،خضـراء وجـرة ،ومطهـرة مزفَّتــة ،وشــّن للمـاء ،للـنب )٣(وقعـب  ،وسـقاء مــن أدم ،مـن حنـاس) ٢(
 ومحــل أصــحاب رســول اهللا  ،محــل أبــو بكــر بعــض املتــاع ،حــّىت إذا اســتكمل الشــراء ،خــزف

بارك اهللا  :جعل يقّلبه بيده ويقول فلّما عرض املتاع على رسول اهللا  ،اّلذين كانوا معه الباقي
  .ألهل البيت

وأرجـــع إىل منـــزيل وال  فأقمـــت بعـــد ذلـــك شـــهراً ُأصـــّلي مـــع رســـول اهللا  :قـــال علـــي 
أَال نطلــب لــك مــن رســول اهللا  :مث قلــن أزواج رســول اهللا  ،أذكــر شــيئاً مــن أمــر فاطمــة 

يــــا  :فقالــــت أم أميـــن ،فـــدخلن عليـــه  ،افعلــــن :فقلـــت ؟عليــــك دخـــول فاطمـــة  
فقــرَّ عــني فاطمــة  ،وإّن علّيــاً يريــد أهلــه ،لــو أن خدجيــة باقيــة لقــرَّت عينهــا بزفــاف فاطمــة ،رســول اهللا

ب مــّين زوجتــه :فقــال ،وقــرَّ عيوننــا بــذلك ،ببعلهـا وامجــع مشلهــا فقــد كنّــا نتوقّــع  ،مــا بـال علــّي ال يطلــ
  .فقلت احلياء مينعين يا رسول اهللا :قال علي  ،هذلك من

وهـذه زينـب وهـذه فالنـة  :أنـا أمُّ سـلمة :فقالت أُّم سـلمة ،َمن ها هنا :فالتفت إىل الّنساء فقال
ــئن البنــيت وابــن عّمــي يف ُحجــري بيتــاً  :فقــال رســول اهللا  ،وفالنــة يف أي  :فقالــت أُّم ســلمة ،هّي
وأمــر نســاءه أن يــزيَّن ويصــلحن مـــن  ،يف حجرتـــك :فقــال رســول اهللا  ؟يــا رســول اهللا حجــرة
  .شأPا

فأتـت بقـارورة  .نعم :قالت ؟هل عندك طيب اّدخرتيه لنفسك ،فسألت فاطمة :قالت أُّم سلمة
  فشممت منها رائحة ما  ،فسكبت منها يف راحيت

____________________  
  .وقرية كانت قرب املدينة راجع هامش البحار ،بلدة باليمن :حمرّكة َهَجر) ١(
  .املركن :املخصب كمنرب) ٢(
  .قدح من خشب :القعب) ٣(

  



٦٠ 

 كـان يـدخل دحيـة الكلـيب علـى رسـول اهللا   :فقالـت ؟مـا هـذا :فقلـت ،مشمت مثلها قـطّ 
فـــإذا  ،فـــأطرح لـــه الوســـادة فـــيجلس عليهـــا ،هـــات الوســـادة فاطرحيهـــا لعّمـــك :يـــا فاطمـــة :فيقـــول يل

 ؟عــن ذلــك رســول اهللا  فســأل علــّي  ،Pــض ســقط مــن بــني ثيابــه شــيء فيــأمرين جبمعــه
  .فقال هو عنرب يسقط من أجنحة جربئيل

 :مث قـال ،ألهلـك طعامـاً فاضـالً اصـنع  ،يـا علـي :ّمث قـال يل رسـول اهللا  :قال علـي 
فحســــــر رســــــول اهللا  ،فاشــــــرتيت متــــــراً ومسنــــــاً  ،وعليــــــك التمــــــر والّســــــمن ،مــــــن عنــــــدنا الّلحــــــم واخلبــــــز

وبعـث إلينـا كبشـاً مسينـاً  ،)٢( الّتمر يف الّسـمن حـّىت اّختـذه حيسـاً  )١( عن ذراعه وجعل يشدخ 
  .فُذبح وُخبَز لنا خبز كثري

 ،فأتيـــــت املســـــجد وهـــــو مشـــــحن بالّصـــــحابة ،ادع ُمـــــن أحببـــــت :يل رســـــول اهللا مث قـــــال 
أجيبــــوا إىل وليمــــة  :ّمث صــــعدت علــــى ربــــوة هنــــاك وناديــــت ،فحييــــت أن أشــــخص قومــــاً وأدع قومــــاً 

ــــــم رســــــول اهللا  ،فأقبــــــل النــــــاس أرســــــاًال فاســــــتحييت مــــــن كثــــــرة النــــــاس وقلّــــــة الطعــــــام ،فاطمــــــة فعل
  .إّين سأدعو اهللا بالربكة ،يا عليُّ  :فقال ،ما تداخلين 

وصــدروا  ،ودعــوا يل بالربكــة ،وشــربوا شــرايب ،فأكــل القــوم عــن آخــرهم طعــامي :قــال علــي 
  .وهم أكثر من أربعة آالف رجل ومل ينقص من الطعام شيء

مث أخـــذ صـــحفة  ،ووّجـــه #ـــا إىل منـــازل أزواجـــه ،ِلَئـــتبالّصـــحاف فمُ  مث دعـــا رســـول اهللا 
قـال رسـول اهللا  ،حـىت إذا انصـرفت الشـمس للغـروب ،هذا لفاطمـة وبعلهـا :وجعل فيها طعاماً وقال

وقـد تصـبّبت عرقـاً  ،فانطلقـت فأتـت #ـا وهـي تسـحب أذياهلـا ،هلّمي فاطمة ،يا أُّم سلمة :
   حياًء من

____________________  
  .كسر الشيء  :الشدخ) ١(
  .وقد جيعل عوض األقط الدقيق أو الفتيت .هو متر خيلط بسمن وأقط :احليس) ٢(

    



٦١ 

فلّمــا وقفــت  ،أقالــك اهللا العثــرة يف الــدنيا واآلخــرة :فقــال رســول اهللا  ،رســول اهللا 
مث أخـــذ يـــدها فوضـــعها يف يـــد علـــي  ،ههـــا حـــىت رآهـــا علـــي كشـــف الـــرداء عـــن وج  ،بـــني يديـــه
نعـم البعــل  ،ويـا فاطمـة ،نعـم الزوجـة فاطمـة ،يـا علــي ،بـارك اهللا لـك يف ابنـة رسـول اهللا :وقـال 
  .انطلقا إىل منزلكما وال ُحتِْدثا أمراً حىت آتيكما ،علي

ـــي  ـــب الصـــّفة فأخـــذت بيـــد فاطمـــة  :قـــال عل  ،وانطلقـــت #ـــا حـــىت جلســـت يف جان
  .وأنا مطرق إىل األرض حياًء منها ،وجلست يف جانبها وهي مطرقة إىل األرض حياًء مّين 

  ؟َمن ها هنا :فقال مث جاء رسول اهللا 
مث  ،نبـــهفـــأجلس فاطمــة مــن جا ،فــدخل ،مرحبــاً بــك زائـــراً وداخــالً  ،ادخــل يــا رســـول اهللا :فقلنــا

فأخـــذ جرعـــة  ،فقامـــت إىل قعـــب يف البيـــت فمألتـــه مـــاًء مث أتتـــه بـــه ،إيتيـــين مبـــاء :يـــا فاطمـــة :قـــال
فّلمـا أقبلـت نضــح  ،أقبلـي :مث قــال ،مث صــبَّ منهـا علـى رأسـها ،مثَّ جمَّهـا يف القعـب ،فتمضـمض #ـا
هـّم اجعلـه لـك وليّـاً اللّ (  :مث قـال ،فنضـح منـه بـني كتفيهـا ،فأدبرت ،أدبري :مث قال ،منه بني ثدييها

وبـارك لـه  ،الّلهّم وهـذا أخـي وأحـبُّ اخللـق إّيل اللهـم اجعلـه لـك وليّـاً وبـك حفيّـاً  ،وأحّب اخللق إيلَّ 
يا عليُّ ادخل بأهلك بارك اهللا تعاىل لك ورمحة اهللا وبركاته علـيكم أنّـه محيـد جميـد  :مث قال ،يف أهله

 ()١(.  
 ،بعـد ذلـك ثالثــاً ال يـدخل علينــا ومكـث رســول اهللا  :قــال علـي  ،ويف روايـة أخـرى

فصــادف يف حجرتنــا أمســاء بنــت عمــيس  ،جاءنــا ليــدخل علينــا ،فلّمــا كــان يف صــبيحة اليــوم الرابــع
إّن الفتــاة إذا  ،فــداك أيب وأُّمــي :فقالــت ؟مــا يقفــك هــا هنــا ويف احلجــرة رجــل :فقــال هلــا ،اخلثعميــة

  فأقمت هاهنا ألقضي حوائج ،ها حتتاج إىل امرأة تتعاهدها وتوم حبوائجهاُزّفت إىل زوج
____________________  

  .٩٤ص ٤٣ج :البحار .٣٩ص ١ج :أمايل الشيخ) ١(
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يـا أمسـاء قضـى  :قـال ،]بالدموع  وأقوم بأمرها فتغرغرت عينا رسول اهللا [  ،فاطمة 
  .الدنيا واآلخرة اهللا لك حوائج
فلّمـا مسعنـا كـالم رسـول اهللا  ،وكنت أنا وفاطمة حتت العبـاء ،)١(وكان غداة قرّة  :قال علي 
 ،فرجعنـا إىل حالنـا ،حبّقي عليكما ال تفرتقا حـىت أدخـل عليكمـا :فقال ،ألمساء ذهبنا لنقوم 
وأخــذت رجلــه اليمــىن فضــممتها إىل  ،نــد رأســينا وأدخــل رجليــه فيمــا بيننــاوجلــس ع ودخــل 
مـن القـرِّ  )٢( وجعلنا نُـدفئ رجليـه ،رجله اليسرى فضّمتها إىل صدرها وأخذت فاطمة  ،صدري

فأتيتــه فتفــل فيــه ثالثـاً وقــرأ فيــه آيــات مــن كتــاب  ،ائتــين بكـوز مــن مــاء ،يــا علــي :حـىت إذا دفئنــا قــال
 ،فــرّش بــاقي املــاء علــى رأســي وصــدري ،ففعلــت ذلــك ،يــا علــي اشــربه واتــرك فيــه قلــيالً  :مث قــال ،اهللا

  .أذهب اهللا عنك الّرجس يا أبا احلسن وطّهرك تطهرياً  :وقال
اشــريب  :وســّلمه إىل ابنتــه وقــال هلــا ،ففعــل كمــا فعــل ،فأتيتــه بــه ،إيتــين مبــاٍء جديــد :وقــال 

أذهـــب اهللا عنـــك الـــرجس وطّهـــرك  :فرّشـــه علـــى رأســـها وصـــدرها وقـــال ،ففعلـــت ،لـــيالً واتركـــي منـــه ق
  .تطهرياً 

قالــت  ؟وكيــف رأيــت زوجــك ؟كيــف أنــت يــا بنيّــة  :خــال بابنتــه وقــال ،وأمــرين بــاخلروج مــن البيــت
مـن  زّوجـك رسـول اهللا  :إّال أنّـه دخـل علـيَّ نسـاًء مـن قـريش وقلـن يل ،خـري زوج ،يا أبـه :له

ولقد عرضت عليَّ خزائن األرض  ،وال بعلك بفقري ،فقال هلا يا بنّية ما أبوك بفقري ،فقري ال مال له
لــو تعلمــني مــا علــم أبــوك لســمجت  :يــا بنّيــة ،فــاخرتت مــا عنــد رّيب عــّز وجــلّ  ،مــن الــذهب والفّضــة

  إّن زّوجتك ،)٤(ما ألوتك نصحاً  ،واهللا يا بنّية ،)٣( الدنيا يف عينيك
____________________  

  .القّر بالضم الربد ،أي بارد :يوم قر) ١(
  .أي أسخنه من الربد :ادفئه) ٢(
  .أي قبح :مسج) ٣(
  .أي ما نقصت النصح لك) ٤(
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إّن اهللا عــّز وجــّل اطّلـــع إىل األرض  :يــا بنيّــة ،وأعظمهــم حلمـــاً  ،وأكثــرهم علمــاً  ،أقــدمهم ســلماً 
 ،نِْعـَم الـزوج زوجـك :يـا بنيّـة ،عـل أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـكفج ،اطالعة فاختار من أهلهـا رجلـني

  .ال تعصي له أمراً 
ادخـل بيتـك وألطـف  :قـال ،لبّيك يا رسـول اهللا :فقلت ،يا عليّ  ،مث صاح يب رسول اهللا 

إّن فاطمـة بضــعة مـّين (  ،زوجتـك وارفـق #ــا أســتودعكما اهللا  ،ويسـرُّين مــا يسـرُّها ،يـؤملين مــا يؤملهـا ،فـ
  .)وأستخلفه عليكما 

وال  ،فو اهللا ما أغضبتها وال أكرهتها على أمٍر حّىت قبضها اهللا عـّز وجـّل إليـه(  :قال علي 
  .)ولقد كنت أنظر إليها فيكشف عّين اهلموم واألحزان  ،أغضبتين وال عصت يل أمراً 

فقالـت لـه فاطمـة  ،لينصـرف وسـلم وآله عليه اهللا صـلىّمث قام رسـول اهللا  :قال علي 
فقــال  ،فأخــدمين خادمــاً ختــدمين وتعينــين علــى أمــر البيــت ،ال طاقــة يل خبدمــة البيــت ،يــا أبــه :
رياً مــن اخلــادم ،يــا فاطمــة :هلــا يــا أبــه خــرياً مــن  :قالــت :قــويل بلــى :فقــال علــي  ؟أََوَال تريــدين خــ

 ،وحتمدينــه ثالثــاً وثالثــني مــرّة ،اهللا عــّز وجــّل يف كــل يــوم ثالثــاً وثالثــني مــّرة تســّبحني :فقــال ؟اخلــادم
إنّـك إن قلتهـا  ،يـا فاطمـة ،فـذلك مائـة باللسـان وألـف حسـنة يف امليـزان ،وتكّربينه أربعاً وثالثـني مـرّة

  .)١( يف صبيحة كلِّ يوم كفاك اهللا ما أّمهك من أمر الدنيا واآلخرة
مـــن أمــــري  فاطمـــة  ل يــــوم مـــن ذي احلّجـــة زّوج رســــول اهللا يف أوّ  :قـــال يف املصـــباح

  .)٢( وُروي أنّه كان يف يوم السادس ،املؤمنني 
____________________  

ىب  ،١٣٢ص ٤٣ج :البحـار .٣٦٢ص ١ج :كشف الغّمة) ١( ب الـدين اخلطيـب يف ذخـائر العقـ وروى بعـض أجزائـه حمـ
  .وقال البخاري عن املسّور :أو ،خرجه الشيخان والرتمذي وصّححه :ن املسّور بن خمَرَمة وقالع
  .٩٢ص ٤٣ج :حبار األنوار) ٢(
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  الباب الثالث
  بعد وفاة أبيها) صلوات اهللا عليها(وما جرى عليها  ،في أخبار السقيفة

  من الظلم واألذى 
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٦٧ 

  فصل 
عـن   ،وابـن أيب احلديـد يف شـرح الـنهج ،ي يف االحتجـاجوالطربس ،قال الشيخ يف تلخيص الشايف

 ،قـــبض رســــول اهللا ملــــا  إنّـــه :كتـــاب الســـقيفة ألمحــــد بـــن عبــــد العزيـــز اجلــــوهري مـــا ملّخصــــه
 ،وكــان مريضــاً  ،اجتمعــت األنصــار يف ســقيفة بــين ســاعدة وأخرجــوا ســعد بــن عبــادة ليولّــوه اخلالفــة

إن [  :مث تـــرادَّوا الكـــالم فقـــالوا ،فأجـــابوه بـــأمجعهم ،ه الرياســـة واخلالفـــةفخطـــبهم ودعـــاهم إىل إعطائـــ
ريته وأوليــاؤه  حنــن املهــاجرون وصــحابة رســول اهللا ] أبــت ُمهــاجرة قــريش فقــالوا  األّولــون وعشــ

ولــن  ،أمــري منّــا أمــري ومــنكم :فإنّــا نقــول إذاً  :قالــت طائفــة مــنهم ؟فعــالم تنازعوننــا األمــر مــن بعــده
  .هذا أّول الوهن :فقال سعد بن عبادة حني مسعها .نرضى بدون هذا أبداً 
فأرسـل عمـر ثانيـاً  .فأرسـل إليـه أّين مشـتغل ،فأرسل إىل أيب بكـر أن اخـرج إيلّ  ،ومسع عمر اخلرب

ـــّد لـــك مـــن حضـــوره أمـــا علمـــت أّن األنصـــار قـــد  :فخـــرج إليـــه فقـــال ،إليـــه أن قـــد حـــدث أمـــر ال ب
وأحسـنهم مقالـة َمـن  ،يريـدون أن يولّـوا هـذا األمـر سـعد بـن عبـادة ،يفة بـين سـاعدةاجتمعت يف سق

ري :يقــول ري ومــنكم أمــ ففــزع أبــو بكــر أشــّد الفــزع وخرجــا مســرعني إىل الســقيفة ومعهمــا أبــو  ؟مّنــا أمــ
أتينـــاهم وقـــد كنـــت  :فقـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب ،فجـــاءوا ويف الســـقيفة خلـــق كثـــري ،عبيـــدة بـــن اجلـــرّاح

 :فلّما اندفعت إليهم ذهبت ألبتدئ املنطق فقال يل أبـو بكـر ،أردت أن أقوم به فيهم زّودت كالماً 
  مث انطق بعد مبا  .رويداً حّىت أتكّلم
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فبــدأ أبــو بكــر  ،فمــا شــيء كنــت أريــد أن أقــول بــه إالّ وقــد أتــى بــه :فقــال عمــر ،فنطــق ،أحببــت
   :فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
وهـم يعبـدون مـن  ،وشهيداً علـى أُّمتـه ليعبـدوا اهللا ويوّحـدوه ،إىل خلقه إّن اهللا بعث حمّمداً رسوالً 

وخشـب  ،وإّمنـا هـي مـن حجـر منحـوت !يزعمون أPّا ملـن عبـدها شـافعة وهلـم نافعـة ،دونه آهلة شّىت 
كـوا فعظـم علـى العـرب أن يرت  )١( ) اآليـة ... َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِهللا َما َال َيaُُُّهمْ  ( :مث قـرأ ،منجور

والصـرب معـه  ،واملواسـاة لـه ،واإلميان بـه ،دين آبائهم فخّص اهللا املهاجرين األّولني من قومه بتصديقه
 ؛وآمن باهللا وبالرسـول ،فهم أّول َمن عبد اهللا يف األرض ،على شّدة أذى قومهم هلم وتكذيبهم إيّاه

  .يف ذلك األمر إّال ظاملوال ينازعهم  ،وأحق الناس #ذا األمر من بعده ،وهم أولياؤه وعشريته
 ،وال ســـابقتهم العظيمـــة يف اإلســـالم ،َمـــن ال ينكـــر فضـــلهم يف الــدين ،وأنــتم يـــا معشـــر األنصــار

ولـيس بعـد  ،وفـيكم جلّـة أزواجـه وأصـحابه ،وجعـل إلـيكم هجرتـه ،رضيكم اهللا أنصاراً لدينه ورسـوله
مبشــورة وال  )٢(ال نفتئــت علــيكم !! !فــنحن األُمــراء وأنــتم الــوزراء ،املهــاجرين األّولــني عنــدنا مبنــزلتكم

  .نقضي دونكم األمور
إّن النـاس  ،املكـوا علـيكم أمـركم ،يا معشـر األنصـار :فقال ،فقام احلباب بن املنذر بن اجلموح فـ

 ،وأنـــتم أهــل العـــّزة ،وال يصــدر أحـــد إالّ عــن رأيكــم ،ولــن جيتـــزئ جمــرتئ علــى خالفكـــم ،يف ظلكــم
فـــال ختتلفـــوا  ،وإّمنـــا ينظـــر النـــاس مـــا تصـــنعون ،وو البـــأس والنجـــدةوذ ،وأولـــوا العـــدد والكثـــرة ،واملنعـــة

 ،عمـر هيهـات :فقـال ،ومـنهم أمـري ،فمنّـا أمـري ،فإن أىب هؤالء إّال ما مسعتم ،فتفسد عليكم أموركم
ريكم ،ال جيتمــع ســيفان يف غمــد وال متنــع العــرب أن  ،واهللا ال ترضــى العــرب أن تــؤمركم ونبّيهــا مــن غــ

  ت النبّوةتوّيل أمرها من كان
____________________  

  .١٨ :يونس) ١(
  .منه ره .إذا تفّرد برأيه دونه يف التصّرف ،افتأت عليه) ٢(

  



٦٩ 

   !وعشريته !وحنن أولياؤه َمن ينازعنا سلطان حمّمد  ،منهم
وأصــحابه  املكــوا أيــديكم وال تســمعوا مقالــة هــذا ،يــا معشــر األنصــار ،فقــال احلبــاب بــن املنــذر

فـأنتم أحـق #ـذا األمـر  ،فأجلوهم من هـذا الـبالد ،فان أبوا عليكم ،فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر
أنــا أبــو شــبل  ،أنــا ُجـَذيُلها احملّكــك وُعــَذيُقها املرّجـب ،فأنـّـه بأســيافكم دان النـاس #ــذا الــّدين ،مـنهم

  .)١(إيّاك يقتل  :فقال ،قتلك اهللاإذن ي :فقال عمر ،واهللا إن شئتم لنعيدها جذعة ،يف عريسه األسد
  .إنّكم أّول َمن نصر فال تكونوا أّول َمن بّدل أو غّري  ،يا معشر األنصار :فقال أبو عبيدة

مـن  أال إّن حمّمـداً  ،يـا معشـر األنصـار :فقام بشري بن سعد والد النعمان بـن بشـري فقـال
  .يراين اهللا أنازعهم هذا األمر وأمي اهللا ال ،وقومه أوىل به ،قريش

 ،واهللا ال نتـوّىل هـذا األمـر عليـك :فقاال ،هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيّهما شئتم :فقال أبو بكر
 ،ابســط يــدك!! !يف الصــالة وهــي أفضــل الــدين وخليفــة رســول اهللا  ،وأنــت أفضــل املهــاجرين
ري بــن ســعد فبايعــهســبقهما إل ،فلّمــا بســط يــده ليبايعــاه ــذر ،يــه بشــ يــا بشــري  :فنــاداه احلبــاب بــن املن

  .)٢(أنفْسَت على ابن عمك اإلمارة ) عقتك عقاق خ ( عفتك عفاة 
  واهللا لئن مل تبايعوا :فقال أسيد بن حضري رئيس األوس ألصحابه

____________________  
ىت صـار مملسـاً ا :واحملكك ،عود ينصب لإلبل اجلرباء حتتك به فتستشفي :اجلذل) ١( والعـذق  .لذي كثر به االحتكـاك حـ

إّين ذو رأي  :واملعـــىن ؛املـــدعوم بالرجبـــة وهـــي خشـــبة ذات شـــعبتني وذلـــك إذا طـــال وكثـــر محلـــه :واملرجـــب ،النخلـــة :بــالفتح
ذه احلادثــــة ــ ــه كثــــرياً يف مثــــل هــ ــاءة بــ ــا ويف أمثاهلــــا ،يستشــــفى باالستضــ ــوال فيهــ ــوارد األحــ ــا يف كثــــرة التجــــارب والعلــــم مبــ  وأنــ

  .)البحار ( إّنين الذي يُؤخذ برأيه  :وملّخص املراد من هذا الكالم .ومصادرها كالنخلة الكثرية احلمل
  .خ ابن أيب احلديد .واهللا ما اضطّرك إىل هذا األمر إّال احلسد البن عّمك) ٢(
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ة فانكســر علــى ســعد بــن عبــاد ،فبــايعوا أبــا بكــر ،فقــاموا ،ليكــونّن للخــزرج علــيكم الفضــيلة أبــداً 
ـــب ،واخلـــزرج مـــا اجتمعـــوا عليـــه وتكـــاثروا علـــى ذلـــك  ،وأقبـــل النـــاس يبـــايعون أبـــا بكـــر مـــن كـــل جان

قـال  ،قتلتمـوين :فقـال ،فجعلوا يطأون سعداً من شّدة الّزمحة وهو بينهم على فراشه مـريض ،وتزامحوا
ب قــيس بــن ســعد فأخــذ بلحيــة عمــر وقــال ،اقتلــوا ســعداً قتلــه اهللا :عمــر  ،اكواهللا يــا ابــن صــهّ  :فوثــ

لـــو حركـــت منـــه شـــعرة مـــا رجعـــت ويف وجهـــك  ،الليـــث يف املـــأل واألمـــن ،اجلبـــان يف احلـــروب الفـــرّار
  .)١(واضحة 

وكانـت جـّدة  ،يا ابن صّهاك :فقال سعد ،فإن الرفق أبلغ وأفضل ،مهًال يا عمر :فقال أبو بكر
ــــى النهــــوض لســــمعتما مــــّين يف ســــككها زئــــري  ،عمــــر حبشــــية اً يزعجــــك أمــــا واهللا لــــو أّن يل قــــّوة عل

يـا آل  ،لقـد اجرتأمتـا ،وألحلقتكما بقوم كنتم فيهم أذناباً أذالّء تابعني غري متبوعني ،وأصحابك منها
  .اخلزرج امحلوين من مكان الفتنة
ث إليـــه أبـــو بكـــر أن قـــد بـــايع النـــاس فبـــايع ،فلّمـــا كـــان بعـــد ذلـــك ،فحملـــوه فـــأدخلوه منزلـــه  ،بعـــ

وأضـربكم بسـيفي مـا أقلـت  ،وأخضـب سـنان رحمـي ،نيتواهللا حّىت أرميكم بكـل سـهم يف كنـا :فقال
فأقاتلكم مبن تبعين من أهل بييت وعشرييت وأمي اهللا لو اجتمع اجلّن واإلنس علّي مـا بايعتكمـا  ،يدي

قـال  ،فلّمـا جـاءهم كالمـه .حىت أعرض على رّيب وأعلم ما حسـايب) الغاصبان خ ( أيّها العاصيان 
  .ال بّد من بيعته :عمر

وليس مبقتول حّىت يقتل معه اخلـزرج  ،وليس مببايع أو يقتل ،إنّه قد أىب وجلّ  :بن سعدفقال بشري 
وال  ،وكــان ســعد ال يصــّلي بصــالDم ،فقبلــوا قولــه وتركــوا ســعداً  ،فــاتركوه ولــيس تركــه بضــائر ،واألوس

فلــم يــزل كــذلك يف واليــة أيب بكــر حــّىت  ،ولــو وجــد أعوانــاً لصــال #ــم ولقــاتلهم ،يقضــي بقضــائهم
  فخشي سعد غائلة عمر فخرج إىل الشام ،مث وىل عمر فكان كذلك ،ك أبو بكرهل

____________________  
  .األسنان اليت تبدو عند الضحك :الواضحة) ١(
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 ،وكان سبب موته أن ُرمي بسهم يف الليل فقتلـه ،يف والية عمر ومل يبايع أحداً  )١(فمات حبوران 
  .)٢(وزعم أّن اجلّن رموه 

إّن سعداً مل يبلغ أحداً من أيب بكـر وعمـر  :أPّما قاال ،د الرب وابن حجر العسقالينوعن أيب عب
ــى فتنــتهم إلزامهم لغــريه لكثــرة أقوامــه مــن اخلــزرج فــاحرتزوا عل ــى إلزامــه كــ وَلّمــا وصــل  ،ومل يقــدروا عل

مــّر ذات يــوم ســعد علــى ســوق املدينــة فوقــع عليــه نظــر عمــر وقــال  ،حكومــة أهــل اإلســالم إىل عمــر
  .ادخل يا سعد يف بيعتنا أو اخرج من هذا البلد :له

وكانـت لــه  ،مث خــرج مـن املدينـة إىل الشــام ،حــرام علـّي أن أكـون يف بلــد أنـت أمـريه :فقـال سـعد
رية يف نــواحي دمشــق ففــي تلــك األيــام كــان  ،كــان يعــيش يف كــل ُأســبوع عنــد طائفــة مــنهم  ،قبيلــة كثــ
  .انتهى .بستان كان على طريقه بسهم فُقتل فرموه من وراء ،يذهب يوماً من قرية إىل أخرى

إّن عمــر بــن اخلطــاب أشــار إىل خالــد بــن الوليــد وحمّمــد بــن مســلمة األنصــاري  :وعــن الــبالذري
ووضــعوا هــذا الشــعر  ،مث أوقعــوا يف أوهــام النــاس أّن اجلــن قتلــوه ،فرمــاه كــّل مــنهم بســهم فقتــل ،بقتلــه

   :على لساPم
  دةقـــــد قتلنـــــا ســـــّيد اخلـــــزرج ســـــعد بـــــن عبـــــا

ـــــــــم خنطـــــــــئ فـــــــــؤاده     ـــــــــاه بســـــــــهمني فل   فرمين

  
ملـا  :بإسناده عن القسـم بـن حمّمـد قـال ،عن أيب بكر أمحد بن عبد العزيز ،وروى ابن أيب احلديد

فقـال  ،اجتمعت األنصار إىل سعد ابن عبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبـو عبيـدة ،توّيف النّيب 
ــذر ــا :احلبــاب بــن املن ري مّن ري ومــنكم أمــ ولكنّــا  ،أنــا واهللا ألتــنفس هــذا األمــر علــيكم أيّهــا الــّرهط ،أمــ

  .اخلرب .أن يليه بعدكم َمن قتلنا أبناَءهم وآباءهم وإخواPم) خناف خ ( نساف 
____________________  

  .كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثرية  :حوران بالفتح) ١(
كما أورد فصوالً من ذلك يف   .١١٢ - ٨٩ص ١ج :االحتجاج للطربسي .١١ - ٥ص ٦ج :شرح ابن أيب احلديد) ٢(

  .وما بعدها ٥/  ١ :وابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة ،٢٠٨/  ٣ :تاريخ الطربي
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قـال لقـد صـدقت  ،قرأت هذا اخلـرب علـى أيب جعفـر حيـىي بـن حمّمـد العلـوي :قال ابن أيب احلديد
  .وأخذ من األنصار ثار املشركني يوم بدر ،ه وقع يوم احلّرةفإّن الذي خف ،فراسة احلباب بن املنذر

 فإنّـه  ،علـى ذريّتـه وأهلـه ومن هذا خاف أيضاً رسـول اهللا  :)رمحه اهللا(مث قال يل 
كـانوا بعــَرض   ،وعلـم أنّـه إن مـات وتـرك ابنتــه وولـدها سـوقة ورعيـة حتـت أيـدي الـوالة ،قـد َوتَـر النـاس
فــإPّم إذا   ،فمــا زال يقــّرر البــن عمــه قاعــدة األمــر بعــده حفظــاً لدمــه ولــدم أهــل بيتــه ،خطــر عظــيم

كانــت دمــاؤهم أقــرب إىل الصــيانة والعصــمة ممــا إذا كــانوا ســوقة حتــت يــد واٍل مــن   ،كــانوا والة األمــر
ذريتـه فيمـا بعـد إىل مـا  مث أفضـى أمـر ،وكان من األمر ما كـان ،فلم يساعده القضاء والقدر ،غريهم
  .)١( ... علمت

____________________  
  .٥٣ص ٢ج :شرح ابن أيب احلديد) ١(
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  فصل 
  في طرف مّما جرى في السقيفة

برسـول اهللا  واغتنم القوم الفرصة لشـغل علـي بـن أيب طالـب  :قال شيخنا املفيد يف اإلرشاد
واتفـــق  ،فتبـــادروا إىل واليـــة األمـــر ،شـــم عـــنهم مبصـــا#م برســـول اهللا وانقطـــاع بـــين ها ،

وكراهيـة الطلقـاء واملؤّلفــة قلـو#م مـن تـأّخر األمــر  ،أليب بكـر مـا اتفـق الخـتالف األنصــار فيمـا بيـنهم
وكانــت  ،انفيبــايعوا أبــا بكــر حلضــوره املكــ ،بنــو هاشــم فيســتقر األمــر مقــّره) فــرغ خ م ( حــّىت يفــرغ 

فنشــرح القــول فيهــا  ،ولــيس هــذا الكتــاب موضــع ذكرهــا ،أســباب معروفــة تيّســر للقــوم منهــا مــا رامــوه
  .على التفصيل

جــاء رجــل إىل أمــري املــؤمنني  ،أنّــه َلّمــا ّمت أليب بكــر مــا ّمت وبايعــه َمــن بــايع :وقــد جــاءت الّروايــة
ــلم وهــو يســّوي قــرب رســول اهللا   إّن القــوم قــد بــايعوا أبــا  :فقــال لــه ،مبســحاة يف يــده وس
 ،وبـدر الطلقـاء بالعقـد للرجـل خوفـاً مـن إدراككـم األمـر ،ووقعت اخلذلـة لألنصـار الخـتالفهم ،بكر

   :مث قال ،طرف املسحاة على األرض ويده عليها فوضع 
ن ُفbَْ * بسم اهللا الرTن الرحيم الم  (

َ
َحِسَب ا-(اُس أ

َ
 )َمـا Eَُْكُمـوَن  إىل قولـه تعـاىل ... Kُواأ

  وقد كان جاء أبو سفيان إىل باب رسول اهللا  ،)١(
____________________  

  .٤ -٣ -٢ - ١ :سورة العنكبوت آية) ١(
  



٧٤ 

   :والعباس متوافران على النظر يف أمره فنادى وعلي 
  اس فــــــــيكمال تطمعــــــــوا النــــــــ :بــــــــين هاشــــــــم

  وال ســـــــــــّيما تـــــــــــيم بــــــــــــن مـــــــــــّرة أو عــــــــــــدي    

  
  فمــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــر إالّ فــــــــــــــــــيكم وإلـــــــــــــــــــيكم

  أبـــــــــــــو حســـــــــــــٍن علـــــــــــــي ولـــــــــــــيس هلـــــــــــــا إالّ     

  
  حـــــــــازمٍ  أبـــــــــا حســـــــــٍن فاشـــــــــدد #ـــــــــا كـــــــــفّ 

  فإنّــــــــــــك بــــــــــــاألمر الــــــــــــذي ترجتــــــــــــي ملــــــــــــي    

  
ــأعلى صــوته ــين هاشــم :مث نــادى ب ــين عبــد منــاف ،يــا ب أرضــيتم أن يلــي علــيكم أبــو فصــيل  ،يــا ب

ارجـع  :فنـاداه أمـري املـؤمنني  ،أما واهللا لـو شـئتم ألمألPّـا علـيهم خـيًال ورجـاالً  !لرذلالرذل ابن ا
وحنـن مشـاغيل برسـول  ،ومـا زلـت تكيـد اإلسـالم وأهلـه ،فـو اهللا مـا تريـد اهللا مبـا تقـول ،يا أبا سفيان

  .)١(وعلى كل امرٍئ ما اكتسب وهو ويل ما احتقب  ،اهللا 
فحّرضهم على األمر ومل ينهضـوا  ،فوجد بين أُمّية جمتمعني فيه ،فانصرف أبو سفيان إىل املسجد

متّكـن #ـا الشـيطان وتعـاون فيهـا أهـل  ،وأسـباب سـوء اتفقـت ،وبليـة مشلـت ،وكانت فتنـة عمـت ،له
َواي(ُقـواْ  (وكـان ذلـك تأويـل قـول اهللا عـّز وجـّل  ،فتخاذل يف إنكارها أهل اإلميان ،اإلفك والعدوان

ًة  يَن َظَلُمواْ ِمنُكْم خاص( ِ
)oا )dَ٣) (٢( )ِفْتَنًة ال ُتِصي(.  

____________________  
  .اكتسب :احتقب) ١(
  .٢٥ :األنفال آية) ٢(
  .٨٤/  ٢ :كما يراجع تاريخ اليعقويب  .١٠١ص :اإلرشاد) ٣(

  



٧٥ 

  فصل 
) رمحـه اهللا(بـن عبـد اهللا األسـد آبـادي  قال الشيخ اإلمام الفاضـل العـامل األجـل األقـدم عبيـد اهللا

   :يف كتاب املقنع يف اإلمامة
ــين القــوم أمــرهم علــى دفــع وّيل  ،فصــل فيــه طــرف ممّــا جــرى يف أمــر الســقيفة لــيعلم أيضــاً كيــف ب

  .األمر وصاحب احلق عن حّقه
ـــا قـــبض رســـول اهللا  ،أمجـــع أصـــحاب الســـري بغســـله  منني اشـــتغل أمـــري املـــؤ  ،أنّـــه َلّم

 ،وكــان املهــاجرون واألنصــار وغــريهم مــن قــريش ينتظــرون مــا يكــون مــن أمــري املــؤمنني  ،وجتهيــزه
مـا  :قـالوا ؟مـا تنتظـرون :وقـال هلـم ،فتصّور هلم إبليس لعنه اهللا يف صورة املغرية بن شعبة أعور ثقيف

فــو اهللا لــئن وقفــتم إىل فــراغهم  ،قــريش تتســع امضــوا ووّســعوها يف :فقــال هلــم ،يكــون مــن بــين هاشــم
كتبـوا صـحيفة   ،هذا وقد كان نفـر مـن قـريش مـن قبـل ذلـك ،لتصريّن فيهم وتصري قيصرانّية وكسرويّة

وضــــــّمنوها بأنّــــــه إن قــــــبض رســــــول اهللا  ،وأودعوهــــــا أبــــــا عبيــــــد ابــــــن اجلــــــراح] بيــــــنهم خ [ بيعــــــتهم 
  .بين هاشم حّىت ال جتمع هلم النبّوة واخلالفة عدل باإلمامة عن ؛أو قتل 

ــين ســاعدة ،وحــّثهم وزيّــن هلــم مــا أتــوه ،)لعنــه اهللا(مث جــاء إبلــيس  وســاق   ،فنهضــوا إىل ســقيفة ب
وأنا أشرح مبشيئة اهللا تعاىل وعونه طرفاً ممّا جرى يف السـقيفة ال بـّد منـه وال غـىن  :كالمه إىل أن قال

  .)صلوات اهللا عليه وآله(وكيف ُخولف صاحب الشرع  ،الدينحّىت يعلم كيف استهانوا ب ،عنه
  



٧٦ 

أخربين أبو احلسـن ابـن زجنـي اللغـوي البصـري #ـا يف سـنة ثـالث وثالثـني وأربعمائـة عـن أيب عبـد 
 ،#ـا) ١(وأخـربين أبـو احلسـن علـي بـن املظّفـر العّالمـة البنـدينجيين  ،عن ابن دريـد األزدي ،اهللا النمري

 ،عـن أيب حـامت السجسـتاين ،عـن ابـن دريـد األزدي ،اهللا بن سـعيد العسـكريعن أيب أمحد بن عبيد 
   :قال أبو ذؤيب اهلذيل :أنّه قال ،عن أيب عمرو بن العالء ،عن األصمعي

فبــت بليلــة ثابتــة  ،فأوجســنا ذلــك خيفــة وأشــعرنا جزعــاً وغّمــاً  ،عليــل بلغنــا أّن رســول اهللا 
 ،فصــرت أقاســي طوهلــا وال أفــارق غوهلــا ،ال ينجــاب دجيورهــا وال يطلــع نورهــا ،النجــوم طويلــة األنــاء

   :فقال ،هتف هاتف ،حّىت إذا كان دون املسفر وقرب السحر
ـــــــــــــــٌل فـــــــــــــــّت يف اإلســـــــــــــــالمِ    خْطـــــــــــــــٌب جلي

  بــــــــــــــــــني النخيــــــــــــــــــل ومعقــــــــــــــــــد األصــــــــــــــــــنامِ     

  
ـــــــــــــــــــــا ،قُـــــــــــــــــــــبض النـــــــــــــــــــــيبُّ حمّمـــــــــــــــــــــدٌ    فعيونن

)٢(تــــــــــــذري الــــــــــــدموع عليــــــــــــه باألســــــــــــجاِم     
  

  
 )٣(فنظـــرت إىل الســـماء فلـــم أر إّال ســـعداً الـــذابح  ،فوثبـــت مـــن نـــومي مـــذعوراً  :ذؤيـــبقـــال أبـــو 

أو هـــو مقبـــوض يف  ،قُـــبض فعلمـــت أّن النـــيب  ،ذحبـــاً وقـــتًال يقـــع يف العـــرب :وقلـــت ،فتفألـــت
قـد لـزم ) ٤(طلبت شيئاً ازجر عليه فعّن يل شيهم  ،فركبت ناقيت وسرت حّىت إذا أصبحت ،علّته تلك
تلّـوي الصـّل  :وقلـت ،فتفألت ذلـك شـيئاً مهّـاً  ،وهو يتلوى والشيهم يقضمه حّىت أكله )٥(على صل 

مث تأّولــت قضـــم الشــيهم قضـــمه األمـــر  ،انفتــال النـــاس عــن احلـــق إىل القــائم بعـــد رســـول اهللا 
  فحثثت راحليت حّىت قدمت املدينة وألهلها  ،وضّمه إليه

____________________  
  .البندينجني بلدة مشهورة يف طرف النهروان من ناحية اجلبل بني أعمال بغداد) ١(
  .سال قليًال أو كثرياً  :سجم الدمع) ٢(
ّريان بينهمــا قــدر ذراع ويف حنــر أحــدمها جنــم صــغري لقربــه منــه كأنــه يذحبــه وهــو مــن منــازل  :ســعد الــذابح) ٣( مهــا كوكبــان نــ

  .منه ره :القمر
  .األرنب الكبري :الشيهم )٤(
  .حّية صفراء دقيقة :الصلّ ) ٥(

  



٧٧ 

  .ضجيج بالبكاء كضجيج احلجيج إذا أهّلوا باإلحرام
وأتيــت بيــت  ،فجئــت إىل املســجد فوجدتــه خاليــاً  ،قُــبض رســول اهللا  :فقيــل ؟مــه :فقلــت

فقيــل !! ؟أيــن النــاس :فقلــت ،لــههــو مســّجى وقــد خــال بــه أه :وقيــل .رســول اهللا فأصــبت بابــه مرجتــاً 
فأصـبت أبـا بكـر وعمـر واملغـرية  ،فجئت إىل السقيفة ،هم يف سقيفة بين ساعدة صاروا إىل األنصار

ـــا عبيـــدة اجلـــرّاح ومجاعـــة مـــن قـــريش ومعـــه  )١(ورأيـــت األنصـــار فـــيهم ســـعد بـــن دهلـــم  ،بـــن شـــعبة وأب
ومل يـــأتوا  ،فأطـــالوا ،نصـــاروتكّلمـــت األ ،فأويـــت إىل قـــريش ،شـــعراؤهم وإمـــامهم حّســـان بـــن ثابـــت

  .مث بايع الناس أبا بكر يف كالٍم طويل ،بالصواب
  .مث انصرف أبو ذؤيب إىل باديته ومات يف أيام عثمان بن عفان :قال

فلقيـــه عمـــران بـــن  ،و#ـــذا اإلســـناد أن النابغـــة اجلعـــدي خـــرج مـــن منزلـــه وســـأل عـــن حـــال النـــاس
  :فقال عمران بن احلصني ؟ما وراكما :الفق ،وقيس بن صرمة وقد عادا من السقيفة ،احلصني

  إن كنـــــــــــــــــــــــــــت أدري فعلـــــــــــــــــــــــــــيَّ بدنـــــــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــن كثـــــــــــــرة التخلـــــــــــــيط أّين َمـــــــــــــن أنـــــــــــــا    

  
   :قال قيس بن صرمة

  أصـــــــــــــــبحت األُّمـــــــــــــــة يف أمـــــــــــــــٍر عجـــــــــــــــب

  ن غلــــــــــبملــــــَــــ وامللـــــــــك فـــــــــيهم قـــــــــد غـــــــــدا     

  
  قـــــــــد قلـــــــــت قـــــــــوًال صـــــــــادقاً غـــــــــري كـــــــــذب

  إّن غـــــــــــــــــداً يهلــــــــــــــــــك أعــــــــــــــــــالم العــــــــــــــــــرب    

  
   :فقال مشغول بتجهيز النّيب  :فقيل ؟أبو حسن علي  فما فعل :فقال النابغة

  قــــــــــــــــــوال ألصــــــــــــــــــلع هاشــــــــــــــــــٍم إن أنتمــــــــــــــــــا

  القيتمــــــــــــــــــاه لقــــــــــــــــــد حللــــــــــــــــــت أرومهــــــــــــــــــا    

  
  وإذا قــــــــــــــــــــريش بالفخــــــــــــــــــــار تســـــــــــــــــــــاجلت

ــــــــــه       وكنــــــــــت زعيمهــــــــــا ،كنــــــــــت اجلــــــــــدير ب

  
____________________  

  .سعد بن عبادة خ ل) ١(
  



٧٨ 

  لغــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــإمرةوعليــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــّلمت ا

  للمــــــــــــــــؤمنني فمــــــــــــــــا رعــــــــــــــــت تســــــــــــــــليمها    

  
ــــــــــو تــــــــــيم بــــــــــن ُمــــــــــرّة عهــــــــــدها   نكثــــــــــت بن

  فتبــــــــــــــــــــــــــــّوأت نرياPــــــــــــــــــــــــــــا وجحيمهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــذي ــــــــــــــوم الســــــــــــــقيفة واّل   وختاصــــــــــــــمت ي

  فيـــــــــه اخلصــــــــــام غـــــــــداً يكــــــــــون خصــــــــــيمها    

  
يبكـي علـى اإلسـالم وعلـى خالفهـم  ،صاحب راية األنصار ،ويف هذا اليوم قال النعمان بن زيد

  .النّيب 
ــــــــــــــــاعي اإلســــــــــــــــالم قــــــــــــــــم وانعــــــــــــــــه   يــــــــــــــــا ن

ـــــــــــــــى منكـــــــــــــــرُ      ـــــــــــــــد مـــــــــــــــات عـــــــــــــــرف وأت   ق

  
  مثــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيٍّ َمــــــــــــــــــن خفــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــره

  والشـــــــــــــــــــــــــمس ال تســـــــــــــــــــــــــرتُ  ،علـــــــــــــــــــــــــيهم    

  
  ولـــــــــــــــــــــــيس يُطـــــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــــٌم بـــــــــــــــــــــــاهرٌ 

ــــــــــــــــــــــــــد اهللا لــــــــــــــــــــــــــه ينشــــــــــــــــــــــــــرُ        ســــــــــــــــــــــــــاٍم ي

  
  حـــــــــــــــــــــّىت يزيلـــــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــــدع ملمومـــــــــــــــــــــة

  والصـــــــــــــــــــــــدع يف الصـــــــــــــــــــــــخرة ال جيـــــــــــــــــــــــربُ     

  
  كـــــــــــــــــــبش قـــــــــــــــــــريٍش يف وغـــــــــــــــــــا حر#ــــــــــــــــــــا

  فاروقهـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــّديقها األكـــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
  وكاشــــــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــــــرب إذا خطبــــــــــــــــــــــــــه

  أعــــــــــــــــــــىي علــــــــــــــــــــى واردهــــــــــــــــــــا املصــــــــــــــــــــدرُ     

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرب هللا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلى ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــــــــــّلى ذوو العيـــــــــــــــــــــــــث وال كـــــــــــــــــــــــــّربوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدبريهم أّدى إىل مـــــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــوا   ت

ّـــــــــــــــروا     ـــــــــــــــئس مـــــــــــــــا دب ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــاً هلـــــــــــــــم ي   تّب

  
   :وقال العباس بن عبد املطلب

  عجبـــــــــــــت لقـــــــــــــوٍم أَّمـــــــــــــروا غـــــــــــــري هاشـــــــــــــمٍ 

ـــــــــــــّيب حمّمـــــــــــــدِ  علـــــــــــــى هاشـــــــــــــمٍ        رهـــــــــــــط الن

  
  ولـــــــــــــــــيس بأكفـــــــــــــــــاٍء هلـــــــــــــــــم يف عظيمـــــــــــــــــةٍ 

  وال نظــــــــــــــــــــــــــراء يف فعــــــــــــــــــــــــــاٍل وســــــــــــــــــــــــــؤددِ     

  
   :وقال عتبة بن أيب سفيان بن عبد املطلب

  وكـــــــــــــان وّيل األمـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــد أمحـــــــــــــدٍ 

  علــــــــــــــــّي ويف كــــــــــــــــل املــــــــــــــــواطن صــــــــــــــــاحبه    

  
)١(وصـــــــــــــّي رســـــــــــــول اهللا حّقـــــــــــــاً وعـــــــــــــنهم 

  

  وأّول َمـــــــــــــن صـــــــــــــّلى وَمـــــــــــــن الن جانبـــــــــــــه    

  
   :ة بن أيب هلب بن عبد املطلبوقال عتب

  تولّـــــــــت بنـــــــــو تـــــــــيٍم علـــــــــى هاشـــــــــٍم ظلمـــــــــا

  وذادوا عليّــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن إمارتــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــدما    

  
____________________  

  .وصهره خ ل) ١(
  



٧٩ 

  ومل حيفظــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــرىب نــــــــــــــــــــــيبٍّ قريبــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــوّالهم علمـــــــــــــــا       ومل ينفســـــــــــــــوا فـــــــــــــــيَمن ت

  
   :وقال عبدة بن الصامت يوم السقيفة

  مـــــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــــال أّخـــــــــــــــــــــــــروا عليّـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان هلــــــــــــــــــا مرضــــــــــــــــــّيا       عــــــــــــــــــن رتب

  
  )يف أبيات ( أليس كان دوPم وصّيا 

   :وقال عبد الّرمحان بن حنبل حليف بين مجح
  لعمـــــــــــــــــري لـــــــــــــــــئن بـــــــــــــــــايعتم ذا حفيظـــــــــــــــــةٍ 

  علــــــــى الــــــــدين معــــــــروف العفــــــــاف موّفقــــــــا    

  
  عفيفـــــــــاً عـــــــــن الفحشـــــــــاء أبـــــــــيض ماجـــــــــد

  صـــــــــــــــدوقاً وللجبّـــــــــــــــار قـــــــــــــــدماً مصـــــــــــــــّدقا    

  
ــــــــــــــايعوا   أبــــــــــــــا حســــــــــــــن فارضــــــــــــــوا بــــــــــــــه وتب

ــــــب مرتقــــــى     ــــــه لــــــذي العي   فلــــــيس كَمــــــن في

  
  عليّــــــــــــــــــاً وصــــــــــــــــــّي املصــــــــــــــــــطفى ووزيــــــــــــــــــره

  وأّول َمــــــــن صــــــــّلى لــــــــذي العــــــــرش واتقــــــــى    

  
  رجعـــــــــتم إىل Pـــــــــج اهلـــــــــدى بعـــــــــد زيغكـــــــــم

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا متّزق   ومجعـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــن مشل

  
  وكــــــــــــــان أمــــــــــــــري املــــــــــــــؤمنني بــــــــــــــن فــــــــــــــاطمٍ 

ــــــــــرَّ وأرفقــــــــــا       بكــــــــــم إن عــــــــــرى خطــــــــــٌب أبـَ

  
   :اريوقال زفر بن احلارث بن حذيفة األنص

  فحوطــــــــــــــــــــوا عليّــــــــــــــــــــاً وانصــــــــــــــــــــروه فإنـّـــــــــــــــــــه

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــّي ويف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــالم أّول أّول    

  
إن ختــــــــــــــــــــذلوه واحلــــــــــــــــــــوادث مجّــــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــ

  فلــــــــــيس لكــــــــــم يف األرض مــــــــــن متحــــــــــّول    

  
   :وقال أبو سفيان صخر بن حرب بن أمّية يوم السقيفة

ــــــــــال مــــــــــرياث أمحــــــــــدٍ    بــــــــــين هاشــــــــــم مــــــــــا ب

ـــــــــــــل عـــــــــــــنكم يف لقـــــــــــــيط وحابـــــــــــــل      )١(تنّق
  

  
ـــــــــف ترضـــــــــ ـــــــــاٍف كي   ون مـــــــــا أرىأعبـــــــــد من

ـــــــــــيكم صـــــــــــدور املرهفـــــــــــات األواصـــــــــــلِ        وف

  
  فــــــــــدى لكـــــــــــم أُّمـــــــــــي اثبتــــــــــوا وثقـــــــــــوا بنـــــــــــا

  وبالنصـــــــــــر منّـــــــــــا قبـــــــــــل فـــــــــــوت املخاتـــــــــــلِ     

  
  مـــــــىت كانـــــــت األحســـــــاب تغـــــــدوا ببـــــــالكم

ــــــــــــيٌم بكــــــــــــم يف احملافــــــــــــلِ      ــــــــــــت ت   مــــــــــــىت قُرن

  
  حيــــــــــــــــاذي #ــــــــــــــــا تــــــــــــــــيٌم عــــــــــــــــديّاً وأنــــــــــــــــتمُ 

  أحـــــــــــــــــــــــــق وأوىل بـــــــــــــــــــــــــاألمور األوائـــــــــــــــــــــــــلِ     

  
   :وقال أيضاً 

____________________  
  .خ - مخل) ١(

  



٨٠ 

  وأضــــــــــــحت قــــــــــــريش بعــــــــــــد عــــــــــــزٍّ ومنعــــــــــــةٍ 

ــــــــــيم ال بضــــــــــرب القواضــــــــــبِ        خضــــــــــوعاً لت

  
  فيـــــــــا هلـــــــــف نفســـــــــي للـــــــــذي ظفـــــــــرت بـــــــــه

  ومــــــــــــــــــا زال فيهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــائٌز بالرغائــــــــــــــــــبِ     

  
   :وقال أيضاً 

  بـــــــــين هاشـــــــــٍم ال تطمعـــــــــوا النـــــــــاس فـــــــــيكم

  وال ســـــــــــّيما تـــــــــــيم بــــــــــــن مـــــــــــّرة أو عــــــــــــدي    

  
  وإلـــــــــــــــــــيكمفمــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــر إالّ فــــــــــــــــــيكم 

  ولـــــــــــــيس هلـــــــــــــا إال أبـــــــــــــو حســـــــــــــٍن علـــــــــــــي    

  
  أبـــــــــا حســـــــــٍن فاشـــــــــدد #ـــــــــا كـــــــــّف حـــــــــازمٍ 

  فإنّــــــــــــك بــــــــــــاألمر الــــــــــــذي ترجتــــــــــــي ملــــــــــــي    

  
   :يوم السقيفة) رضي اهللا عنه(وقال خزمية بن ثابت ذو الشهادتني 

  مـــــــا كنـــــــت أحســـــــب هـــــــذا األمـــــــر منـــــــتقالً 

  عــــــن أيب حســــــنِ  ،مث منهــــــا ،عــــــن هاشــــــمٍ     

  
  ألــــــــــــــــيس أّول َمــــــــــــــــن صــــــــــــــــّلى بقبلـــــــــــــــــتكم

  وأعلـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــننِ     

  
  وآخـــــــــــــر النـــــــــــــاس عهـــــــــــــداً بـــــــــــــالنيب وَمـــــــــــــن

  جربيـــــــــل عونـــــــــاً لـــــــــه يف الغســـــــــل والكفـــــــــنِ     

  
  مـــــــــــــــاذا الـــــــــــــــذي ردّكـــــــــــــــم عنـــــــــــــــه فنعرفـــــــــــــــه

  هــــــــــــا إّن بيعــــــــــــتكم مــــــــــــن أغــــــــــــنب الغــــــــــــنبِ     

  
  .وقد ُنسبت هذه األبيات إىل عتبة بن أيب هلب بن عبد املطلب

   :كروخلزمية أيضاً خياطب عائشة بنت أيب ب
  وعتبــــــــــــه ،أعــــــــــــائش خلّــــــــــــي عــــــــــــن علــــــــــــيٍّ 

  مبــــــــــــا لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه إّمنـــــــــــــا أنـــــــــــــت والـــــــــــــدة    

  
  وصــــــــــــــيُّ رســــــــــــــول اهللا مــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــه

  وأنـــــت علــــــى مــــــا كــــــان مــــــن ذاك شــــــاهدة    

  
   :وقال النعمان ابن عجالن األنصاري يف يوم السقيفة ويعّرض بعمرو ابن العاص

ب ســـــــــعٍد ونصـــــــــبكم   وقلـــــــــتم حـــــــــراٌم نصـــــــــ

  بكــــــر عتيــــــق بــــــن عمــــــرو كــــــان خــــــال أبــــــا    

  
  فأهـــــــــــــل أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر هلـــــــــــــا خـــــــــــــري قـــــــــــــائم

  وإّن علّيــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــان أجــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــاألمر    

  
  فكـــــــــــــــــــــان هوانـــــــــــــــــــــاً يف علـــــــــــــــــــــيٍّ وإنّـــــــــــــــــــــه

  ألهـــل هلـــا يـــا عمـــرو مـــن حيـــث ال تـــدري    

  
تكلّــم عمــرو بــن  ،ونــزل مــن الســقيفة علــى الصــفة الــيت نزهلــا ،ا اســتوثق األمــر أليب بكــرملــ :قــال

   ،منهموواضعاً  ،قادحاً فيهم ،العاص يف األنصار
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وأظهــــر مــــا كــــان يكتمــــه يف نفســــه ويســــرته مــــن بغضــــهم يف حيــــاة رســــول اهللا  ،ومصــــغراً ألمــــرهم
رب ،فبلــغ ذلــك أمــري املــؤمنني  ، وذكــر فضــل األنصــار ومــا  ،فــدخل املســجد وصــعد املنــ

فقــالوا  ،ومعرفــة حقــوقهم ،مومــا جيــب علــى املســلمني مــن إكــرامه ،أنزلــه اهللا تعــاىل فــيهم مــن القــرآن
ونــــدموا علــــى مــــا كــــان مــــنهم يــــوم  ،وســــبقته جيــــب أن تــــذكر فضــــل علــــي  :حلّســــان بــــن ثابــــت

   :فقال حسان ،السقيفة
ــــــــــــــــــه   جــــــــــــــــــزى اهللا خــــــــــــــــــرياً واجلــــــــــــــــــزاء بكّف

ــــــــا     ــــــــن كــــــــأيب حســــــــن ،أبــــــــا حســــــــٍن عّن   وَم

  
  ســـــــــــبقت قريشـــــــــــاً بالـــــــــــذي أنـــــــــــت أهلـــــــــــه

  وقلبــــــــــــك ممـــــــــــــتحن ،فصــــــــــــدرك مشــــــــــــروح    

  
ـــــــــــــــت   رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريٍش أعـــــــــــــــّزة متّن

  هيهـــــــات اهلـــــــزال مـــــــن الّســـــــمن ،مكانـــــــك    

  
  وأنــــــــــَت مــــــــــن اإلســــــــــالم يف كــــــــــلِّ مــــــــــوطنٍ 

  مبنزلـــــــــــــة الـــــــــــــّدلو البطـــــــــــــني مـــــــــــــن الرســـــــــــــن    

  
  غضـــــــــــبت لنـــــــــــا إذ قـــــــــــام عمـــــــــــرو خبصـــــــــــلةٍ 

  وأحــــــىي #ـــــا اإلحــــــن ،أمـــــات #ــــــا التقـــــوى    

  
بٍ  ــــــــ ــــــــؤّي بــــــــن غال   وكنــــــــت املرّجــــــــى مــــــــن ل

  والّــــــــذي بعــــــــد مل يكــــــــن ،ملــــــــا كــــــــان فيــــــــه    

  
ــــــــــــــا وعهــــــــــــــده   حفظــــــــــــــت رســــــــــــــول اهللا فين

ــــــك     ــــــن ،إلي   ومــــــن أوىل #ــــــا منــــــك مــــــن وَم

  
  ووصــــــــــــــّيه ،ألســــــــــــــت أخــــــــــــــاه يف اهلــــــــــــــدى

ــــــــــــــاب     ــــــــــــــم فهــــــــــــــراً بالكت   وبالســــــــــــــنن ،وأعل

  
أنّـه  ،وروى أصـحاب السـري عـن أيب األسـود الـدؤيل :مث ساق صاحب املقنـع الكـالم إىل أن قـال

مسعــت يف الليلــة الــيت بُويــع فيهــا أبــو بكــر  :لتقــو  ،)رضــي اهللا عنهــا(حــدثين َمــن مســع أم أميــن  :قــال
   :هاتفاً يقول وال أرى شخصه

  لقـــــــــد ضعضـــــــــع اإلســـــــــالم فقـــــــــدان أمحـــــــــدٍ 

  وأبكـــــــــــــى عليـــــــــــــه فـــــــــــــيكم كـــــــــــــلَّ مســـــــــــــلمِ     

  
ـــــــــــــــــــــه حزنـــــــــــــــــــــاً متـــــــــــــــــــــالؤ صـــــــــــــــــــــحبه   وأحزن

  علـــــــــى اهلـــــــــادي الرضـــــــــي املكـــــــــّرمِ  ،الغـــــــــواة    

  
  وصــــــــــــــــــــــــّي رســــــــــــــــــــــــول اهللا أّول مســــــــــــــــــــــــلمٍ 

  وأعلــــــــــــم َمــــــــــــن صــــــــــــّلى وزّكــــــــــــى بـــــــــــــدرهمِ     

  
  خــــــــــــي املصــــــــــــطفى دون الــــــــــــذين تــــــــــــأّمرواأ

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــزوه فضـــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــّدمِ  ،علي   وأن ب

  
مبـا عمـل بنـو  قد أوردنا نظمًا ونثراً ما يستدل به العاقل على أّن القوم عـاملوا أمـري املـؤمنني 

وحكــم هــارون  فصــار حكــم أمــري املــؤمنني  ؛إســرائيل #ــارون أخــي موســى حــذو النعــل بالنعــل
  .اً واحد
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   :وما أحسن قول حممد بن نصر بن بسام الكاتب
  إّن عليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل حمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ومغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ     

  
  أنزلــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــه املصــــــــــــــــــــــطفى

  بالـــــــــــــــــــدونِ  )١(منزلـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــم تلـــــــــــــــــــت     

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــّريه هــــــــــــــــــــــــــــــــــارون يف قومــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لعاجــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــدنّيا وللــــــــــــــــــــــــــــــــــّدينِ     

  
  فــــــــــــــــارجع إىل األعــــــــــــــــراف حــــــــــــــــىت تــــــــــــــــرى

  مــــــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــــــوم #ــــــــــــــــــــــــــارونِ     

  
____________________  

  .خ - مل تك) ١(
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  فصل 
  فيما كتب أبو بكر إلى ُأسامة بن زيد وجوابه 

رسـالُة  ،مغصوب حّقـه مـن إمامتـه إّن أمري املؤمنني  :وممّا يدل على صّحة دعوى َمن يقول
ــــن زيــــد هللا مــــن عبــــد اهللا أيب بكــــر خليفــــة رســــول ا :َلّمــــا نــــزل مــــن الســــقيفة ،أيب بكــــر إىل ُأســــامة ب

إّن املسـلمني فزعـوا إّيل واسـتخلفوين وأّمـروين علـيهم بعـد وفـاة  ،أّمـا بعـد :إىل ُأسامة بن زيد  فـ
إذا قــرأت كتــايب هــذا فادخــل فيمــا دخــل فيــه املســلمون ،يف كــالٍم طويــل !رســول اهللا  وأذْن  ،فــ

وتوّجــــه إىل الوجـــه الــــذي  ،فإنّـــه ال غــــىن يب عنـــه ،عنـــك )ختلفــــه خ ( لعمـــر بـــن اخلطــــاب يف خلفـــه 
  .وّجهك رسول اهللا 

أّمـا  ،إىل أيب بكـر ابـن أيب قحافـة من ُأسامة بن زيـد مـوىل رسـول اهللا  :فكتب إليه ُأسامة
أنـّـــك خليفـــة رســــول اهللا ذكــــرت يف أّول كتابـــك  ،فقـــد أتــــاين كتـــاب منــــك يـــنقص آخــــره أّولـــه ،بعـــد
ولـــو كـــان ذاك كـــذلك  ،وفزعـــوا إليـــك وأّمـــروك علـــيهم ،إّن املســـلمني اســـتخلفوك :مث قلـــت ،

  !! !ال يف سقيفة بين ساعدة لكانت بيعتهم يف مسجد رسول اهللا 
فقــد أذن لنفســه قبــل أن آذن  ،وســألت أن آذن لعمــر بــن اخلطــاب يف ختّلفــه عــّين حلاجتــك إليــه

ومــــا أمــــرك يف  ،بالشــــخوص معــــي إىل َمــــن أشخصــــين إليــــه وال ألحــــٍد أمــــره رســــول اهللا  ،لــــه
ــــــيس بينــــــك وبينــــــه فــــــرق ،وأمــــــر عمــــــر يف ختّلفــــــة إّال واحــــــد ،ختّلفــــــك وَمــــــن عصــــــى رســــــول اهللا  ،ول
  بعد وفاته فهو مبنزلة َمن 

  



٨٤ 

ورأيـه لكمــا  ،أمـرك وأمـر عمــر باملسـري معـي وقـد علمــت أّن رسـول اهللا  ،اه يف حياتـهعصـ
 ،ومل يوّلكمــا علـــيَّ  ،وقــد وّالين عليكمــا ،ومــا خفــي عليــه موضـــعكما ،خــري مــن رأيكمــا ألنفســـكما

   .وعصيانه نفاق
ــس احلاضــر وأوردتــه مســتوىف يف كتــايب املوســم بع ،يف كــالٍم أضــربت عنــه هاهنــا يــون البالغــة يف أن

  .)١(انتهى  ،ونقلة املسافر
____________________  

والنســـخة خمطوطـــة راجـــع  ١٠٧ - ١٠٤ص :نقـــل متامـــه الســـيد هبـــة الـــدين يف اBمـــوع الرائـــق يف البـــاب اخلـــامس منـــه) ١(
  .)ره(مكتبة آية اهللا النجفي 

  



٨٥ 

  فصل 
  في عدم حضور أكثر الناس دفن رسول اهللا 

بويع أليب بكر باخلالفة يف اليوم الـذي قُـبض فيـه رسـول  :قال ابن عبد الّرب يف حمكي االستيعاب
ــف  ،مث بُويــع البيعــة العاّمــة يــوم الثالثــاء مــن غــد ذلــك اليــوم ،يف ســقيفة بــين ســاعدة اهللا  وختّل

  .انتهى ،ريشوطائفة من اخلزرج وفرقة من ق ،عن بيعته سعد بن عبادة
ملــا جــرى بــني  ؛أكثــر النــاس ومل حيضــر دفــن رســول اهللا  :وقــال شــيخنا املفيــد يف اإلرشــاد

وأصــبحت  ،وفــات أكثــرهم الصــالة عليــه لــذلك ،املهــاجرين واألنصــار مــن الّتشــاجر يف أمــر اخلالفــة
 ،إّن صـــباحك لصـــباح ســـوء :ل هلـــافســـمعها أبـــو بكـــر فقـــا ،وا ســـوء صـــباحاه :تنـــادي فاطمـــة 
  .)١(انتهى 

 ،ومــن أعجــب مــا رأيتــه يف كتــاب املخــالفني :وقــال الســيد ابــن طــاووس يف كشــف احملّجــة لولــده
  وما دفن إىل ليلة األربعاء  ،توّيف يوم االثنني أّن النّيب  ،وقد ذكره الطربي يف تارخيه وما معناه

  .ثالثة حّىت ُدفن أنّه بقي :ويف رواية
____________________  

  .١٠١ص :اإلرشاد) ١(
  



٨٦ 

بقــي ثالثــة أيّــام  أّن النــيب  :حتقيقــاً  :وذكــر إبــراهيم الثقفــي يف كتــاب املعرفــة يف اجلــزء الرابــع
أن يفارقـه وال  وما كان يقـدر أبـوك علـي  ،حّىت ُدفن الشتغاهلم بوالية أيب بكر واملنازعات فيها

ـــــــؤمن أن يقتلـــــــوه إن فعـــــــل ذلـــــــك ،أن يدفنـــــــه قبـــــــل صـــــــالDم عليـــــــه أو ينبشـــــــوا النـــــــّيب  ،وال كـــــــان ي
فأبعـد اهللا  ،أو يف غري املوضـع الـذي يُـدفن فيـه ،وخيرجوه ويذكروا أنّه دفنه يف غري وقت دفنه 

واشـتغلت بواليـٍة كـان هـو أصـلها بنبّوتـه  ،ّيتـهجّل جالله من رمحته وعنايته نفوساً تركته على فراش من
واهللا يـــا ولـــدي مـــا أدري كيـــف مسحـــت عقـــوهلم ومـــرّوDم  ،لتخرجهـــا مـــن أهـــل بيتـــه وعرتتـــه ،ورســالته

  .#ذا التهوين - مع شفقته عليهم وإحسانه إليهم - ونفوسهم وصحبتهم
ن القوم إن طلبوا امللـك بغـري التعلّـق واهللا لو متكّ  :)١( ولقد قال زيد ابن موالنا زين العابدين 

  .وباهللا املستعان ،باسم رسالته كانوا قد عدلوا عن نبّوته
أن جيلــس  ،بعــد وفاتــه وخاصــة يــوم املمــات وكــان مــن مجلــة حقوقــه  :وقــال الســيد أيضــاً 

 ،هــل املصــاب مــن الّســوادويلبســوا أفضــل مــا يلبســه أ ،بــل علــى الّرمــاد ،املســلمون كّلهــم علــى الــّرتاب
رتك يف النياحــة والبكــاء واملصــائب ،ويشــتغلوا ذلــك اليــوم خاّصــة عــن الطّعــام والشــراب الرجــال  ،ويشــ

  .)٢( انتهى ،وال يكون ،ويكون يوماً ما كان يوم مثله يف الدنيا ،والنساء
____________________  

  .يف املصدر ولقد قال موالنا زين العابدين ) ١(
  .٧٢ - ٧١ص :كشف احملّجة البن طاووس) ٢(

  



٨٧ 

  فصل 
  فيما أخذ عمر من بيعة الناس ألبي بكر

فلّمـا  ،حمبّـاً  مل أزل لبـين هاشـم :قـال ،روى ابن أيب احلديـد وسـليم بـن قـيس عـن الـرباء بـن عـازب
زن لوفـاة رسـول اهللا أخذين ما يأخذ الواهلة العجول مع ما يف نفسي من احلُ  قُبض رسول اهللا 
فـإّين لكـذلك  ،وأتفّقـد وجـوه قـريش ،فكنت أترّدد إىل بين هاشم وهم عند النـّيب يف احلجـرة ،

وقـد  :وإذا قائـل آخـر يقـول ،القوم يف سقيفة بين ساعدة :وإذا قائل يقول ،إذ فقدت أبا بكر وعمر
ث وإذا أنــا بــأيب بكــر ،بُويــع أبــو بكــر قــد أقبــل ومعــه عمــر وأبــو عبيــدة ومجاعــة مــن أصــحاب  فلــم ألبــ

فمـدُّوا يـده فمسـحوها  ،ال ميرُّون بأحـٍد إالّ خبطـوه وقـّدموه ،السقيفة وهم حمتجزون باُألزر الصنعانّية
 )١(فأنكرت عقلي وخرجت أشتدُّ حّىت أتيت بـين هاشـم  ،شاء ذلك أو أىب ،على يد أيب بكر يبايعه
قـد بــايع النـاس أليب بكــر ابــن أيب  :وقلــت ،هم البــاب ضــرباً عنيفـاً فضــربت علـي ،والبـاب مغلــق عـنهم

  .)٢(َترَِبْت أيديكم إىل آخر الدهر  :فقال العباس ،قحافة
فلّمــا فــرغ أمـــري  :وغريمهـــا ،وابــن قتيبــة الـــدينوري يف اإلمامــة والسياســة ،قــال صــاحب االحتجـــاج

  جلس يف  وسلم من أمر رسول اهللا  املؤمنني 
____________________  

  .حىت انتهيت إىل بين هاشم خ م) ١(
  .أي افتقرت وال أصابت خرياً  :تربت أيديكم .٢١٩ص ١ج :شرح ابن أيب احلديد) ٢(

  



٨٨ 

 ،فاجتمع إليه بنـو هاشـم ومعـه الـزبري بـن العـوام ،املسجد حزيناً كئيبًا من فراق رسول اهللا 
فكـانوا يف املسـجد  ،وبنو زهـرة إىل عبـد الرمحـان بـن عـوف ،ت بنو أمّية إىل عثمان بن عفانواجتمع
قومــوا  ،فقــالوا مــا لنــا نــراكم حلقــاً شــّىت  ،إذ أقبــل أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة ابــن اجلــرّاح ،جمتمعــني

 ،فبـايعوا فقام عثمان وعبد الرمحان بن عـوف وَمـن معهـم ،فبايعوا أبا بكر فقد بايعه األنصار والناس
فــذهب إلــيهم عمــر يف  :قــال ،ومعهــم الــزبري وبنــو هاشــم إىل منــزل علــّي  وانصــرف علــي 
بايعوا أبا  :فألفوهم جمتمعني فقالوا هلم ،وسلمة بن سالمة ،أسيد بن حضري :فيهم ،مجاعة ّممن بايع

ب العقــور فاكفونــا شــرّه علــيكم :عمــر :فوثــب الــزبري إىل ســيفه فقــال ،بكــر فقــد بايعــه النــاس  ،بالكلــ
وأحـدقوا  ،فضـرب بـه األرض فكسـره ،فأخـذه عمـر ،فبادر سلمة بن سالمة فـانتزع السـيف مـن يـده

بايعوا أبا بكر فقـد  :قالوا ،مبَن كان هناك من بين هاشم ومضوا جبماعتهم إىل أيب بكر فلّما حضروا
أقبـل رجـل  ،فلّمـا رأى ذلـك بنـو هاشـم ،وأمي اهللا لئن أبيتم ذلـك لنحـاكمّنكم بالسـيف ،بايعه الناس

  .)١(رجل فجعل يبايع اخل 
ّمث إّن عمـر احتـزم بـإزاره وجعـل  :وروى صاحب االحتجاج عن عبد اهللا بن عبد الّرمحان أنّه قال

 ،النـاس فيبــايعون )٢(فينثــال  ،فهلّمـوا إىل البيعـة ،أال إّن أبـا بكـر قــد بُويـع لــه :يطـوف باملدينـة وينــادي
فكـــان يقصـــدهم يف مجـــع فيكبســـهم وحيضـــرهم يف املســـجد  ،عـــة يف بيـــوت مســـترتونفعـــرف أّن مجا

فطالبــــه  حــــّىت إذا مضــــت أيــــام أقبــــل يف مجــــع كثــــري إىل منــــزل علــــي ابــــن أيب طالــــب  ،فيبــــايعون
واّلذي نفس عمـر بيـده ليخـرجّن أو ألحرقنّـه علـى مـا  :وقال ،فدعا عمر حبطب ونار ،باخلروج فأىب

  .فيه
   وولد رسول اهللا  ،إّن فيه فاطمة بنت رسول اهللا  :فقيل له

____________________  
  .٩٤ص ١ج :االحتجاج) ١(
  .انصبوا واجتمعوا :انثال الناس) ٢(

  



٨٩ 

مـا بـالكم  :رهم قـالفلّمـا عـرف إنكـا ،فأنكر الناس ذلك مـن قولـه ،فيه وآثار رسول اهللا 
ألّين يف  ؛أن لــيس إىل خروجــي حيلــة :فراســلهم علــي  ،إّمنــا أردت التهويــل ،أتـروين فعلــت ذلــك

ــذي قــد نبــذمتوه وأهلــتكم الــدنيا عنــه وقــد حلفــت أن ال أخــرج مــن بيــيت وال أضــع  ،مجــع كتــاب اهللا ال
  .حّىت أمجع القرآن ،ردائي على عاتقي

 ،)١( فوقفت علـى البـاب ،إليهم) صّلى اهللا عليهما وآهلما(ول اهللا وخرجت فاطمة بنت رس :قال
جنــازة بــني أيــدينا وقطعــتم  تــركتم رســول اهللا  ،ال عهــد يل بقــوم أســوأ حمضــراً مــنكم :مث قالــت

 ،ير خــمكــأّنكم مل تعلمــوا مــا قــال يــوم غــد  )٣( ؟ومل تــروا لنــا حقنــا )٢(فلــم تؤامرونــا  ،أمـركم فيمــا بيــنكم
ولكــّنكم قطعــتم األســباب بيــنكم  ،واهللا لقــد عقــد لــه يومئــٍذ اللــواء ليقطــع مــنكم بــذلك منهــا الرجــاء

  .)٤(واهللا حسيب بيننا وبينكم يف الدنيا واآلخرة  ،وبني نبّيكم
____________________  

  .ح م :فوقفت خلف الباب) ١(
  .خ املصدر :ومل تؤمرونا) ٢(
  .ملصدريف ا ،ومل تروا لنا حقاً ) ٣(
  .١٠٥ص ١ج :االحتجاج) ٤(

  



٩٠ 

  فصل 
  عن بيعة أبي بكر في امتناع علي 

وكـان  - وهو مـن أعـاظم علمـاء اجلمهـور - قال أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
يف كتـــاب اإلمامـــة والسياســـة مـــا هـــذا  ،يف الغيبـــة الصـــغرى وتـــوّيف ســـنة اثنتـــني وعشـــرين بعـــد ثالمثائـــة

ـــاً  ،)رضـــي اهللا عنهمـــا(عـــن بيعـــة أيب بكـــر ) كـــّرم اهللا وجهـــه(إبـــاء علـــي  :لفظـــه كـــّرم اهللا (مث إّن علّي
 :فقـال ،بايع أبـا بكـر :فقيل له ،أنا عبد اهللا وأخو رسول اهللا :ُأيت به إىل أيب بكر وهو يقول) وجهه

ن األنصــــار أخــــذمت هــــذا األمــــر مــــ ،ال أبــــايعكم وأنــــتم أوىل بالبيعــــة يل ،أنــــا أحــــق #ــــذا األمــــر مــــنكم
ألســــتم زعمــــتم  ،وتأخذونــــه منّــــا أهــــل البيــــت غصــــباً  واحتججــــتم علــــيهم بالقرابــــة مــــن النــــّيب 
فـأعطوكم املقـادة وسـّلموا إلـيكم  ،مـنكم ِلمكان حمّمد  ،لألنصار أنكم أوىل #ذا األمر منهم

   :ججتم به على األنصارفأنا احتّج عليكم مبثل ما احت ،اإلمارة
فأنصــــفونا إن كنـــتم تؤمنـــون وإّال فبـــوؤا بـــالظّلم وأنــــتم  ،حيّـــاً وميتـــاً  حنـــن أوىل برســـول اهللا 

  .تعلمون
احلــب حلبــاً لــك شــطره  :فقــال لــه علــي  ،إنّــك لســت مرتوكــاً حــّىت تبــايع :فقــال لــه عمــر

  مث قال ،واشدد له اليوم يرّده عليك غداً 
    



٩١ 

فقـال أبـو  ،فـإْن مل تبـايع فـال أكرهـك :فقال لـه أبـو بكـر ،وال أبايعه ،واهللا يا عمر ال أقبل قولك
يـا ابـن عـم إنّـك حـديث السـّن وهـؤالء مشـيخة قومـك لـيس لـك مثـل  :عبيدة بن اجلرّاح لعلي 

وأشــــّد احتمــــاًال  ،نــــكوال أرى أبــــا بكــــر إالّ أقــــوى علــــى هــــذا األمــــر م ،جتــــربتهم ومعــــرفتهم بــــاألمور
فأنــت هلــذا األمــر خليــق  ،فإنّــك تعــيش ويطــل بــك بقــاء ،فســلِّم أليب بكــر هــذا األمــر )١(واســتطالعاً 

كـّرم اهللا (فقـال علـّي  ،ونسـبك وصـهرك ،وعلمك وفهمك وسـابقتك ،وبه حقيق يف فضلك ودينك
وقعـر بيتـه  ،يف العرب عن داره ال خترجوا سلطان حمّمد  ،اهللا اهللا يا معشر املهاجرين :)وجهه

  .)٢(إىل دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون أهله عن مقامه يف الناس وحّقه 
 .وحنن أحق #ـذا األمـر مـنكم ،لنحن أحق الناس به ألنّا أهل البيت :فو اهللا يا معشر املهاجرين

علـى  نت رسـول اهللا حيمل فاطمة ب) كّرم اهللا وجهه(وخرج علّي  :وساق الكالم إىل أن قال
يــا بنــت رســول اهللا قــد مضــت بيعتنــا  :تســأهلم النصــرة فكــانوا يقولــون ،دابّــة لــيًال يف جمــالس األنصــار

  .ولو أّن زوجك وابن عّمك سبق إلينا قبل أيب بكر ما عدلنا به ،هلذا الرجل
مل أدفنـــه وأخــرج أنـــازع  ،يف بيتــه أفكنـــت أدع رســول اهللا  :)كـــّرم اهللا وجهــه(فيقــول علــّي 
وقـــد صـــنعوا مـــا اهللا  ،مـــا صـــنع أبـــو احلســـن إّال مـــا كـــان ينبغـــي بـــه :فقالـــت فاطمـــة ،النـــاس ســـلطانه

  .حسيبهم وطالبهم
ــب   :مث قــال ابــن قتيبــة ــي بــن أيب طال وإّن أبــا بكــر  :قــال) كــّرم اهللا وجهــه(كيــف كانــت بيعــة عل

فجـاء  ،فبعـث إلـيهم عمـر ،)كـّرم اهللا وجهـه(اً ختّلفوا عن بيعته عند علي تفّقد قوم ،)رضي اهللا عنه(
  .فأبوا أن خيرجوا فدعا باحلطب فناداهم وهم يف دار علي 

____________________  
  .واضطالعاً به خ املصدر) ١(
  .خ املصدر .وال تدفعوا أهله عن مقامه يف الناس وحّقه) ٢(

  



٩٢ 

إنَّ  ،يـا أبـا حفـص :فقيـل لـه ،بيده لتخرجّن أو ألحرقّنها على َمـن فيهـاوالذي نفس عمر  :وقال
وال أضـع  ،حلفت أن ال أخـرج :فخرجوا فبايعوا إّال علّياً فإنّه زعم أنّه قال ،وإنْ  :فقال ،فيها فاطمة

ال عهــد يل بقــوم  :فقالــت ،علــى با#ــا فوقفــت فاطمــة  ،حــّىت أمجــع القــرآن ،ثــويب علــى عــاتقي
وقطعـــتم أمـــركم بيـــنكم مل  ،جنـــازة بـــني أيـــدينا تـــركتم رســـول اهللا  ،روا أســـوأ حمضـــراً مـــنكمحضـــ

ــف عنــك بالبيعــة :فــأتى عمــر أبــا بكــر فقــال لــه ،تســتأمرونا ومل تــرّدوا لنــا حقــاً   ،أال تأخــذ هــذا املتخّل
ــذه :قــال ،اذهــب فــادع يل عليّــاً  :فقــال أبــو بكــر لقنفــذ وهــو مــوًىل لــه مــا  :فقــال لــه ،ب إىل علــيف

  !! !يدعوك خليفة رسول اهللا  :فقال ؟حاجتك
فبكــى  :فــأبلغ الرســالة قــال ،فرجــع ،لســريع مــا كــذبتم علــى رســول اهللا  :فقــال علــي 
رضـي (فقال أبـو بكـر  ،بالبيعةأن ال متهل هذا املتخّلف عنك  :فقال عمر الثانية!! !أبو بكر طويالً 

 ،فـأّدى مــا أُمـر بــه ،فجـاءه قنفــذ ،يـدعوك لتبــايع )١(أمـري املــؤمنني  :عـد إليــه فقـل لــه :لقنفــذ) اهللا عنـه
فبكـى أبـو  ،)٢( فرجع قنفذ فـأّدى الرسـالة ،لقد اّدعى ما ليس له ،سبحان اهللا :فرفع عليٌّ صوته فقال

فلّمــا مسعــت  ،فــدّقوا البــاب ، أتــوا بــاب فاطمــةمث قــام عمــر فمشــى مــع مجاعــة حــّىت !! !بكــر طــويالً 
أعلى صــوDا مــاذا لقينــا بعــدك مــن أبــن اخلطــاب وابــن أيب  ،يــا أبــِت يــا رســول اهللا :أصــواDم نــادت بــ

  .قحافة
وبقـي  ،وكادت قلو#م تتصدّع وأكبادهم تتفطّر ،انصرفوا باكني ،فلّما مسع القوم صوDا وبكاءها
 ،إن أنـا مل أفعـل َفَمـهْ  :فقـال ،بـايع :فقـالوا لـه ،ضـوا بـه إىل أيب بكـرعمر ومعه قوم فـأخرجوا عليّـاً فم

قـــال  ،إذاً تقتلـــون عبـــد اهللا وأخـــا رســـوله :قـــال ،إذاً واهللا الـــذي ال إلـــه إّال هـــو نضـــرب عنقـــك :قـــالوا
   :فقال عمر ،وأبو بكر ساكت ال يتكّلم ،وأّما أخو رسوله فال! !أّما عبد اهللا فنعم ،عمر

____________________  
  .خليفة رسول اهللا خ املصدر) ١(
  .خ املصدر .فأبلغ الرسالة) ٢(

  



٩٣ 

  .ال أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إىل جنبه :فقال ؟أال تأمر فيه بأمرك
ـــــي  يـــــا ابـــــن أُم إّن القـــــوم (  :يصـــــيح ويبكـــــي وينـــــادي بقـــــرب رســـــول اهللا  فلحـــــق عل

ّـــا قـــد أغضـــبناها :فقـــال عمـــر أليب بكـــر) ونين استضـــعفوين وكـــادوا يقتلـــ  ،انطلـــق بنـــا إىل فاطمـــة فإن
فأدخلهمـــا  ،فكّلمـــاه فأتيـــا علّيـــاً  ،فلـــم تـــأذن هلمـــا فانطلقـــا مجيعـــاً فاســـتأذنا علـــى فاطمـــة 

تكّلم فـ ،فسـّلما عليهـا فلـم تـرّد عليهمـا السـالم ،فلّما قعدا عندها حّولت وجهها إىل احلـائط ،عليها
   :أبو بكر فقال

 ،وإّنك ألحّب إّيل من عائشـة ابنـيت ،يا حبيبة رسول اهللا إّن قرابة رسول اهللا أحّب إّيل من قرابيت
أفـرتاين أعرفـك وأعـرف فضـلك وشـرفك وأمنعـك ! !ولوددت يوم مات أبوك أّين مـّت وال أبقـى بعـده

!! !ال نــورث :يقـول  مسعـت أبــاك رسـول اهللا إالّ أينّ  ،حّقـك ومرياثـك مــن رسـول اهللا 
  .ما تركناه فهو صدقة

 ،نعــم :قــاال .تعرفانــه وتفعــالن بــه أرأيتكمــا إن حــّدثتكما حــديثاً عــن رســول اهللا  :فقالــت
رضا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة  :يقول أمل تسمعا رسول اهللا  ،نشدتكما اهللا :قالت

وَمـن أسـخط فاطمـة  ،وَمن أرضى فاطمة فقد أرضاين ،فَمن أحّب فاطمة ابنيت أحّبين ،من سخطي
فـــإّين ُأشـــهد اهللا ومالئكتـــه أّنكمـــا  :قالـــت ،نعـــم مسعنـــاه مـــن رســـول اهللا  :قـــاال ،فقـــد أســـخطين

أنـا عائـذ بـاهللا مـن  :فقـال أبـو بكـر ،شـكونّكما إليـهولئن لقيت النـّيب أل ،أسخطتماين وما أرضيتماين
 :وهـي تقــول ،مث انتحـب أبـو بكــر يبكـي حـّىت كـادت نفسـه أن تزهـق ،سـخطه وسـخطك يـا فاطمـة

  !!مث خرج باكياً  ،واهللا ألدعوّن اهللا عليك يف كل صالة ُأصّليها
وتركتمـوين ومـا أنـا  ،يبيت كل منكم معانقـاً حليلتـه مسـروراً بأهلـه :فقال هلم ،فاجتمع إليه الناس

 ،قــالوا يــا خليفــة رســول اهللا إّن هــذا األمــر ال يســتقيم ،أقيلــوين بيعــيت ،ال حاجــة يل يف بيعــتكم ،فيــه
  وأنت أعلمنا

  



٩٤ 

ــذلك واهللا لــوال ذلــك ومــا أخافــه مــن رخــاوة هــذه  :فقــال ،إنّــه إن كــان هــذا مل يقــم هللا ديــن!! !ب
فلّمـا يبـايع علـي  :قـال ،مسعـت ورأيـت مـن فاطمـةالعروة ما بّت ليلة ويل يف عنـق مسـلم بيعـة بعـدما 

 .ومل متكث بعد أبيها إالّ مخسـاً وسـبعني ليلـة ،)رضي اله عنها(حىت ماتت فاطمة ) كّرم اهللا وجهه(
  .)١(انتهى موضع احلاجة من كالم ابن قتيبة 

املتـوّىف  ،وقال أبو عمرو أمحد بن حممد القرطيب املرواين املالكي املشـهور بـابن عبـد ربـه األندلسـي
يف اBّلــد الثــاين مــن كتــاب العقــد  ،وهــو مــن أكــابر علمــاء الســّنة ،ســنة مثانيــة وعشــرين بعــد ثالمثائــة

فأّمـــا علـــي  ،الـــذين ختّلفـــوا عـــن بيعـــة أيب بكـــر :مـــا هـــذا لفظـــه - وهـــو مـــن الكتـــب املمتعـــة - الفريـــد
كــــر عمــــر ابــــن اخلطــــاب حــــىت بعــــث إلــــيهم أبــــو ب فقعــــدوا يف بيــــت فاطمــــة  ،والعبــــاس والــــزبري

فأقبــل بقــبس مــن نــار علــى أن ُيضــرم  ،إْن أبــوا فقــاتلهم :فقــال لــه ،ليخــرجهم مــن بيــت فاطمــة 
أو  ،قـــال نعـــم ؟أجئـــت لتحـــرق دارنـــا :يـــا ابـــن اخلطـــاب :فقالـــت فلقيتـــه فاطمـــة  ،علـــيهم الـــدار

  .)٢(انتهى  .دخل على أيب بكر فبايعه حىت فخرج علي  ،تدخلوا فيما دخلت فيه اُألّمة
أنـّـه عمــد إىل َمــن مبّكــة مــن بــين  :وذكــر املســعودي يف مــروج الــّذهب يف أخبــار عبــد اهللا بــن الــزبري

ــعب ومجــع هلــم حطبــاً عظيمــاً  ،هاشــم لــو وقعــت فيــه شــرارة مــن نــار مل يســلم مــن  ،فحصــرهم يف الشِّ
ء أيب عبـــد اهللا اجلـــديل يف أربعـــة آالف مـــن مث ذكـــر جمـــي ،ويف القـــوم حممـــد ابـــن احلنفيـــة ،املـــوت أحـــد

  .واستخراجهم بين هاشم من الّشعب ،الكوفة من قبل املختار
عــن محــاد بــن  ،عــن أبيــه ،وحــّدث النــوفلي يف كتابــه يف األخبــار عــن ابــن عائشــة :قــال املســعودي

 ،عبكـان عـروة بـن الـزبري يعـذر أخــاه إذا جـرى ذكـر بـين هاشـم وحصـره إيّـاهم يف الشِّــ  :قـال ،سـلمة
  إّمنا  :ومجعه احلطب لتحريقهم ويقول

____________________  
  .١٣٨٨ - ط - ١٤ - ١٣ - ١٢ص :اإلمامة والسياسة) ١(
  .مصر - ط ٦٤ص ٣ج :العقد الفريد) ٢(

  



٩٥ 

ب إلحــراقهم إذ  ؛أراد بــذلك إرهــا#م ليــدخلوا يف طاعتــه كمــا أرهــب بــين هاشــم ومجــع هلــم احلطــ
وقـد أتينـا علـى ذكـره يف كتابنـا يف مناقـب  ،خرب ال حيتمل ذكره هناوهذا  ،هم أبوا البيعة فيما سلف

  .)١(انتهى  .أهل البيت وأخبارهم املرتجم بكتاب حدائق األذهان
س ســـرِّه(قـــال ســـّيدنا املرتضـــى علـــم اهلـــدى  يف الّشـــايف يف رد كـــالم قاضـــي القضـــاة يف خـــرب ) قُـــدِّ

ري الشـيعة ممّـن ال يـتهم علـى القـومخرب اإلحـراق قـد روا :اإلحراق ما هذا لفظه عليه الرمحة وإّن  ،ه غـ
  .)٢( دفع الروايات من غري حّجة ال جيدي شيئاً 

فـــروى الـــبالذري وحالـــه يف الثقـــة عنـــد العاّمـــة عـــن مقاربـــة الشـــيعة والضـــبط ملـــا يرويـــه معروفـــة عـــن 
 أّن أبــا بكــر أرســل إىل علــي :عــن ابــن عــون ،)٣(عــن ســلمان الليثــي  ،عــن ســلمة بــن حمــارب ،املــدائين
 :فلقيته فاطمـة علـى البـاب فقالـت ،فجاء عمر ومعه قـََبس ،يريده اجلرب على البيعة فلم يبايع ،

وجــاء علــّي  ،وذلــك أقــوى فيمــا جــاء بــه أبــوك .نعــم :قــال ؟أتــراك حمرقــاً علــيَّ داري ،يــا ابــن اخلطّــاب
  .)٤(فبايع 

  .يرويه شيوخ حمّدثي العاّمة وإّمنا الطّريف أن ،وهذا اخلرب قد روته الشيعة من طرق كثرية
واهللا مــا بــايع علــي  :قــال عــن جعفــر بــن حمّمــد  ،وروى إبــراهيم بــن ســعيد الثقفــي بإســناده

  .)٥(حّىت رأى الدخان قد دخل بيته  
____________________  

وهــو يتحــّدث عــن  :١٢٣/ وقــد قــال املســعودي يف إثبــات الوصــية ص  .مصــر - ط ١٠٠ص ٢ج :مــروج الــذهب) ١(
  .فهجموا عليه واحرقوا بابه :ذلك احلدث

  .١١٢ص ٤ج :ط القدمي ط اجلديد ٢٤٠ص :الشايف) ٢(
  .يف البحار - عن سليمان الّتيمي) ٣(
  .٤١١ص ٢٨ج :البحار) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

  



٩٦ 

وغصــبه  :وقـال الســيد ابـن طــاووس يف كشــف احملّجـة يف ذكــر أيب بكـر وختّلفــه عــن جـيش ُأســامة
ومــا كفــاه ذلــك حــّىت بعــث عمــر إىل بــاب أبيــك علــي وأّمــك فاطمــة  :وأقــول ،اخلالفــة يــوم الّســقيفة

واملـــآمت  وعنــدمها العبــاس ومجاعــة مــن بــين هاشــم وهــم مشــغولون مبــوت جــّدك حمّمــد  ،
ذكــره صـــاحب كتــاب العقـــد  واملصــائب العظــام فـــأمر أن حيرقــوا بالنــار إن مل خيرجـــوا للبيعــة علـــى مــا

وهـو شـيء مل يبلـغ إليـه أحـد فيمـا أعلـم  ،ومجاعة ممّـن ال يـّتهم يف روايـتهم ،الفريد يف اجلزء الرابع منه
أPّــم  ،واجلفــاء وال ملــوك الكّفــار ،مــن األنبيــاء واألوصــياء وال امللــوك املعــروفني بــالقّوة ،قبلــه وال بعــده

  .مضافاً إىل Dديد القتل والضرب ،م حبريق الناربعثوا َمن حيرقوا الذين تأّخروا عن بيعته
وال بلغنــا أّن أحــداً مــن امللــوك كــان هلــم نــيب أو ملــك كــان هلــم ســلطان قــد أغنــاهم بعــد  :أقــول
وفـــتح علـــيهم بنبّوتـــه بـــالد  ،ودّهلـــم علـــى ســـعادة الـــدنيا واآلخـــرة ،وخّلصـــهم مـــن الـــذل والضـــرّ  ،الفقـــر
وطفلـني  ،إPّـا سـّيدة نسـاء العـاملني :وقـال هلـم ،مـن ظهـرة مث مات وخّلف فيهم بنتـاً واحـدة ،اجلبابرة

ب مـن ذلـك  ،فتكـون جمـازاة ذلـك النـّيب أو امللـك مـن رعيتـه ،معها منها هلما دون سـبع سـنني أو قريـ
  .)١(انتهى  .أPّم ينفذون ناراً ليحرقوا ولديه ونفس ابنته ومها يف مقام روحه ومهجته

 ،أتيت عبادة ابن الّصـامت يف واليـة أيب بكـر :قال ،روى صاحب االحتجاج عن أمحد بن مهام
إذا  ،يا أبـا ثعلبـة :فقال ؟كان الناس على تفضيل أيب بكر قبل أن يستخلف  ،)٢(فقلت يا أبا عمارة 

  ،فو اهللا َلعلّي بـن أيب طالـب كـان أحـق باخلالفـة مـن أيب بكـر ،)٣(سكتنا عنكم فأسكتوا وال تبحثوا 
  إنّا كّنا ذات يوم ،وأزيدك :قال ،أحق بالنبّوة من أيب جهل كما كان رسول اهللا 

____________________  
  .٦٧ص :كشف احملّجة) ١(
  .خ االحتجاج .يا عبادة) ٢(
  .خ م - وال تبحثونا) ٣(

  



٩٧ 

مث دخــل  ،فــدخل أبــو بكــر ،فجــاء علــي وأبــو بكــر وعمــر إىل بــاب رســول اهللا ،عنــد رســول اهللا
 :مث قـال ،الّرمـاد علـى وجـه رسـول اهللا  )١(على أثرمها فكأّمنا سـفي  ي مث دخل عل ،عمر

 :وقـال عمـر ،نسـيت يـا رسـول اهللا :قـال أبـو بكـر ،يا علـي أيتقـّدمانك هـذان وقـد أّمـرك اهللا عليهمـا
  .سهوت يا رسول اهللا
 ،وكأّين بكما قد استلبتما ملكه وحتاربتمـا عليـه ،وال سهومتا ما نسيتما :فقال رسول اهللا 

وكـأّين بكمـا قـد تركتمـا املهـاجرين واألنصـار بعضـهم  ،وأعانكما على ذلك أعـداء اهللا وأعـداء رسـوله
  .يضرب وجوه بعض بالسيف على الدنيا

بكـى رسـول  مث ،وهم املقهـورون املتشـّتتون يف أقطارهـا وذلـك ألمـر قـد ُقضـي ،بأهل بييت ولكأينّ 
وال حـول وال قـّوة  ،الصـرب الصـرب حـّىت ينـزل األمـر ،يا علـي :مث قال ،حّىت سالت دموعه اهللا 

إّن لــك مـن األجــر يف كــل يــوم مــا ال حيصـيه ،إالّ بـاهللا العلــّي العظــيم إذا أمكنــك األمــر ،كاتبــاك فــ  ،فــ
وَمـن نـاواك  ،فإنّـك علـى احلـق ،اهللا وأمـر رسـوله حّىت يفيئـوا إىل أمـر ،فالقتل القتل ،فالسيف السيف

  .)٢(وكذلك ذرّيتك من بعدك إىل يوم القيامة  ،على الباطل
____________________  

  .إذا ذرته :سفت الريح الرتاب) ١(
  .٢٩١ص ١ج :االحتجاج) ٢(

  



٩٨ 

  فصل 
  ) رضي اهللا عنه(البن عبّاس  في كالٍم قاله أمير المؤمنين 

ذكـرت اخلالفـة عنـد أمـري املـؤمنني علـي بـن  :فقـال ،يخ الصدوق بسـنده عـن ابـن عبـاسروى الش
   :اخلطبة وحنن نوردها مبا يف Pج البالغة ،واهللا لقد تقّمصها أخو تيم :فقال أيب طالب 

 ،الّرحـى وإنّه ليعلم أّن حمّلي منها حمّل القطب مـن ،أما واهللا لقد تقّمصها فالن :قال علي 
وطفقــت أرتــأي  ،فســدلت دوPــا ثوبــاً وطويــت عنهــا كشــحاً  ،ينحـدر عــّين الّســيل وال يرقــى إّيل الطّــري

يهـــرم فيهـــا الكبـــري ويشـــيب فيهـــا الصـــغري  ،أو أصـــرب علـــى طخيـــة عميـــاء ،بـــني أن أصـــول بيـــٍد جـــّذاء
  .ويكدح فيها مؤمن حّىت يلقى ربّه

أرى تراثـــي  ،ويف احللـــق شـــجى ،ني قـــذىفصـــربت ويف العـــ ،فرأيـــت أّن الصـــرب علـــى هاتـــا أحجـــى
   :مث متّثل بقول األعشى ،)١(فأدىل #ا إىل فالن بعده  ،حّىت مضى األّول لسبيله ،Pباً 

  شـــــــــــــــّتان مـــــــــــــــا يـــــــــــــــومي علـــــــــــــــى كورهــــــــــــــــا

  ويــــــــــــــــــــــــوم حيّــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــابرِ     

  
____________________  

  .خلطاب بعدهإىل ابن ا :هكذا يف النسختني من الكتاب لكن يف Pج البالغة املطبوع) ١(
  



٩٩ 

 ،لشــّد مــا تشــّطرا ضــرعيها ،إذ عقــدها آلخــر بعــد وفاتــه ،بينــا هــو يســتقيلها يف حياتــه ،فيــا عجبــاً 
 ،واالعتــــذار منهــــا ،ويكثــــر العثــــار فيهــــا ،يغلــــظ كلمهــــا وخيشــــن مّســــها ،فصــــّريها يف حــــوزة خشــــناء
اهللا خبــبط  فمــين النــاس لعمــر ،وإن أســلس هلــا تقّحــم ،إن أشــنق هلــا خــرم ،فصــاحبها كراكــب الصــعبة

  .وشّدة احملنة ،فصربت على طول املّدة ،وتلوٍُّن واعرتاض ،ومشاس
مىت اعرتض الرّيـب  ،فيا هللا وللشورى ،جعلها يف مجاعٍة زعم أّين أحدهم ،حّىت إذا مضى لسبيله

 ،وطـرت إذ طـاروا ،لكـّين أسـففت إذ أسـّفوا ،حّىت صـرت أُقـرن إىل هـذه النظـائر ،ّيف مع األّول منهم
  .مع َهٍن وَهن ،ومال اآلخر لصهره ،ل منهم لضغنهفصغى رج

وقـام معـه بنـو أبيـه خيضـمون مـال اهللا  ،بـني نثيلـه ومعتلفـه ،إىل أن قام ثالث القـوم نافجـاً حضـنيه
  .وكبت به بطنته ،وأجهز عليه عمله ،إىل أن انتكث عليه فتله ،خضم اإلبل نبتة الربيع

 ،نثالون علـّي مـن كـلِّ جانـب حـّىت لقـد وطـئ احلسـناني ،فما راعين إالّ والّناس كعرف الّضبع إيلّ 
فلّمــا Pضـــت بــاألمر نكثـــت طائفــة ومرقـــت ُأخـــرى  ،جمتمعــني حـــويل كربيضــة الغـــنم ،وشــّق عطفـــاي
ث يقـول  ،وقسـط آخـرون اُر اآلِخــَرُة eََْعُلَهــا  ( :كــأPّم مل يسـمعوا كـالم اهللا ســبحانه حيـ )Hِتْلــَك ا

يــَن ال ُيِريــُدوَن ُعُلــّواً  ِ
ْرِض َوال َفَســاداً َواْلَعاِقَبــُة ِلْلُمت(ِقــKَ  ِلث(

َ
بلــى واهللا لقــد مسعوهــا  )١( )Oِ األ

  .وراقهم زبرجها ،ولكّنهم حليت الدنيا يف أعينهم ،ووعوها
ومـا أخـذ  ،وقيـام احلّجـة بوجـود الناصـر ،لوال حضـور احلاضـر ،وبرأ النسمة ،أما والذي فلق احلّبة

 ،أللقيـــت حبلهـــا علـــى غار#ـــا ،ا علـــى كظّـــة ظـــامل وال ســـغب مظلـــوماهللا علـــى العلمـــاء أن ال يقـــاّرو 
  .وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ،ولسقيت آخرها بكأس أّوهلا

____________________  
  .٨٣ :القصص) ١(

  



١٠٠ 

فأقبـل  ،وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إىل هذا املوضع مـن خطبتـه فناولـه كتابـاً  :قالوا
يـا أمـري املـؤمنني لـو اطّـردت مقالتـك  :)رمحـه اهللا(قـال لـه ابـن عبـاس  ،فلّما فـرغ مـن قراءتـه ،ر فيهينظ

فـو  :قال ابن عبـاس ،تلك شقشقة هدرت مث قّرت ،هيهات يا ابن عباس :قال ،من حيث أفضيت
الم أن ال يكــون أمــري املــؤمنني  الٍم قــّط كأســفي علــى هــذا الكــ لــغ منــه ب اهللا مــا أســفت علــى كــ

  .)١(حيث أراد 
فحـّدثين شـيخي أبـو اخلـري  ،ما أسـفت علـى كـالم اخل :وأّما قول ابن عباس :قال ابن أيب احلديد

قرأت على الشيخ أيب حممد عبد اهللا بـن  :قال ،مصّدق بن شبيب الواسطي يف سنة ثالث وستمائة
لــو مسعــت ابــن  :قــال يل ،فلّمــا انتهيــت إىل هــذا املوضــع ،أمحــد املعــروف بــابن اخلّشــاب هــذه اخلطبــة

وهل بقي يف نفس ابن عّمك أمر مل يبلغه يف هـذه اخلطبـة لتتأّسـف أن  :لقلت له ،عباس يقول هذا
  .)٢(واهللا ما رجع عن األّولني وال عن اآلخرين  ،ال يكون بلغ من كالمه ما أراد

إذا  كنت أتتّبع غضب أمـري املـؤمنني   :قال ،عن ابن عباس ،عن كشف اليقني ،ويف البحار
كتب إليه بعض شيعته من الشام يذكر يف كتابـه أّن   ،فلّما كان ذات يوم ،أو هاجه خربٌ  ،ذكر شيئاً 
اجتمعـوا عنـد معاويـة  ،ومـروان ،والوليـد بـن عقبـة ،وعتبـة ابـن أيب سـفيان ،وعمرو بن العاص ،معاوية

ري املــؤمنني   ،س أنّــه ينــتقص أصــحاب رســول اهللا وألقــوا يف أفــواه النــا ،فعــابوه فــذكروا أمــ
أصــحابه باالنتظــار لــه بالنخيلــة فــدخلوا  وذلــك َلّمــا أمــر  ،ويــذكر كــل واحــد مــنهم مبــا هــو أهلــه

  .فغلظ ذلك عليه ،وتركوه
  أّي شيء خرب ،يا قنرب :فقلت ،وجاء هذا اخلرب فأتيت بابه يف الليل

____________________  
  .٤٨ص :Pج البالغة صبحي الصاحل .١ج ٤٤ - ٣٧ص :Pج البالغة) ١(
  .٢٠٥ج ص :شرح ابن أيب احلديد) ٢(

    



١٠١ 

قـال ابـن عبـاس يـا أمـري  ؟َمن هـذا :فقال ،كالمي  هو نائم فسمع  :قال أمري املؤمنني 
جــالس كهيئــة املهمــوم  ،فــإذا هــو قاعــد ناحيــة عــن فراشــه يف ثــوب ،فــدخلت ،ادخــل :املــؤمنني قــال

 ،وكيـف تنـام عينـا قلـب مشـغول ،وحيـك يـا ابـن عبـاس :فقـال ؟ما لك يا أمري املؤمنني الليلـة :فقلت
هـا أنـا ذا كمـا تـرى مـذ أّول اللّيـل  ،فـإذا أرهبـه طـار النـوم عنـه ،ملـك جوارحـك قلبـك ،يا ابن عباس

  .ّدر عليها نقض عهدهااعرتاين الفكر والسهر ملا تقّدم من نقض عهد أول هذه األّمة املق
فكنـت  ،أمر َمـن أمـر مـن أصـحابه بالسـالم علـيَّ يف حياتـه بـإمرة املـؤمنني ،إّن رسول اهللا 

ولكـّن أمـور اجتمعـت علـى  ،أنـا أوىل النـاس بالنـاس بعـده ،يـا ابـن عبـاس ،أؤّكد أن أكـون بعـد وفاتـه
  .لوب أهلها عّين وصرف ق ،رغبة الناس يف الدنيا وأمرها وPيها

فـــاآلن يـــا ابـــن عبـــاس  :يف الشـــكاية عّمـــن تقّدمـــه إىل أن قـــال  وســـاق كالمـــه  :أقـــول
 ،فمــىت اخــتلج يف صــدري ،وأتبــاعهم ،ومــروان ،والوليــد ،وعتبــة ،وعمــرو ،قرنــت بــابن آكلــة األكبــاد

فهــم يف ذكــر أوليــاء  ،يطــاعونأن األمــر منقــاد إىل دنيــا يكــون هــؤالء فيهــا رؤســاء  ،وألقــي يف روعــي
  .من إفك خمتلق وحقد قد سبق ،ويرموPم بعظائم األمور )١(الّرمحان يثلبوPم 

أّن عاّمـة أعـدائي ممّـن أجـاب  ،وقد علم املستحفظون ممّـن بقـي مـن أصـحاب رسـول اهللا 
وباهللا عـّز وجـّل الغـىن وهـو املوفّـق  ،هوأطاع هواه فيما يضّره يف آخرت ،وزهد الناس يفّ  ،الشيطان عليّ 

أيـــن كـــانوا  ،ن ظلمـــين ودفـــع حّقـــي وأذهـــب عظـــيم منـــزليتملَــــ ويـــل  ،يـــا ابـــن عبـــاس ،للرشـــاد والّســـداد
وهـم عبـدة األوثـان وعصـاة  ،مل يكتـب علـيَّ صـالة ،صـغرياً  وأنا ُأصـّلي مـع رسـول اهللا  ؟أُولئك
  .و#م توقد الّنريان ،الّرمحان

____________________  
  .تنّقصه :ثلبه) ١(

  



١٠٢ 

طمعـاً يف أن  ،وأبطنوا غري ما أظهروا ،أسلموا كرهاً  ،وإتعاس اجلدود )١(فلّما قرب إصعار اخلدود 
ومشــورDم  ،أطمعـوا أنفســهم يف قتلـهملــا  ،وفنــاء مّدتـه ،وترّبصــوا انقضـاء أمــر الّرسـول ،يطفئـوا نـور اهللا

 ( :وقـال .)٢( )َوَمَكُرواْ َوَمَكـَر اُهللا َواُهللا َخـGُْ الَْمـاِكِريَن  ( :يف دار ندوDم قـال اهللا عـّز وجـلّ 
ن ُيِتم( ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَ(ِفُرونَ 

َ
َب اُهللا ِإال( أ

ْ
ْفَواِهِهْم َوَيأ

َ
ن ُفْطِفُؤواْ ُنوَر اِهللا ِبأ

َ
  .)٣( ) ُيِريُدوَن أ

فحمــل القــوم  ،يف حياتــه بــوحي مـن اهللا يــأمرهم مبـوااليت نــد#م رسـول اهللا  ،يـا ابــن عبـاس
وألــزم الّلعنــة  ،فخــرج مــن روح اهللا ورضــوانه ،مــا محلهــم ممّــا حقــد علــى أبينــا آدم مــن حســد الّلعــني لــه

أراد كـل امـرٍئ أن يكـون رأسـاً  ،يـا ابـن عبـاس ،ومـا ذاك بضـاري إن شـاء اهللا شـيئاً  ،حلسده لـوّيل اهللا
واتبـاع النـاس إليـه أن يغصـب مـا جعـل  ،ولـذة دنيـاه ،الـدنيا وإىل أقاربـه فحملـه هـواهمطاعاً مييل إليه 

 ،ولــوال اتقــائي علــى الثّقــل األصــغر أن ينبــذ فتنقطــع شــجرة العلــم وزهــرة الــدنيا وحبــل اهللا املتــني ،يل
ب املــوت واخلــروج إىل اهللا عــّز وجــّل عنــدي  ؛وولــد رســول رّب العــاملني ،وحصــنه األمــني ( لكــان طلــ

 (ويف الــنفس وســاوس  ،ولكــين صــربت ويف الصــدر بالبــل ،مــن شــربة ظمــآن ونــوم وســنان) ون أهــ
  .)َفَصmٌْ َ\ِيٌل َواُهللا الُْمْسَتَعاُن .ََ َما َتِصُفوَن 

اِر  ( :ولقدميًا ظلم األنبياء وقتل األوليـاء إىل أن قـال )Hا kَوأّذن  )َوَسَيْعَلُم اْلُكف(ـاُر ِلَمـْن ُقْقـ
وال  ،أســتغفر اهللا يل ولــك وحســبنا اهللا ونعــم الوكيـــل ،الصــالة يــا ابــن عبــاس ال تفــت :الاملــؤّذن فقــ

  .)٤(فغّمين انقطاع الليل وتلّهفت على ذهابه  :قال ابن عباس ،حول وال قّوة إالّ باهللا العلّي العظيم
____________________  

  .Dاوناً  أماله عن النظر إىل الناس :صّعر خده تصعرياً وصاعره وأصعره) ١(
  .واجلدود مجع اجلد بالفتح وهو احلظ .اهلالك :التعس

  .٥٤ :آل عمران) ٢(
  .٣٢ :التوبة) ٣(
  .) مكاملة ابن عباس مع أمري املؤمنني (  ١٦٢ط القدمي ص :حبار األنوار كتاب الفنت واحملن) ٤(

  



١٠٣ 

  فصل 
  ا جرى بعدهإنكار اثني عشر رجًال من المهاجرين واألنصار على أبي بكر م

وجلـس يف  ،أنّه َلّما اسـتتم األمـر أليب بكـر وصـعد املنـرب ،روى مجاعة من أصحابنا يف مصّنفاDم
وهـــم  ،ســـتة مـــن املهـــاجرين ،أنكـــر ذلـــك علـــى أيب بكـــر أثنـــا عشـــر رجـــالً  ،جملـــس رســـول اهللا 

واملقــداد بــن  ،أبــو ذر الغفــاريو  ،وســلمان الفارســي ،خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وكــان مــن بــين أمّيــة
 ،أبـــو اهليـــثم ابـــن الّتيهـــان :وهـــم ،وســـتة مــن األنصـــار ،وبريـــدة األســـلمي ،وعمـــار بـــن ياســـر ،األســود

ـــــف وأبـــــو أيّـــــوب  ،وُأيب بـــــن كعـــــب ،وخزميـــــة بـــــن ثابـــــت ذو الشـــــهادتني ،وســـــهل وعثمـــــان ابنـــــا حني
  .األنصاري
واهللا لنأتينّـه ولننزلنّـه عــن  :م لـبعضفقـال بعضـه ،تشــاوروا بيـنهم ،فلّمـا صـعد أبـو بكـر املنـرب :قـال

وقـد  ،واهللا لئن فعلـتم ذلـك إذاً ألعنـتم علـى أنفسـكم :وقال اآلخرون منهم ،منرب رسول اهللا 
ــة  ( :قــال اهللا عــّز وجــلّ  ــديكم إp اoهلك ــوا بأي فــانطلقوا بنــا إىل أمــري املــؤمنني  ،)١( )وال تلق
   :فقالوا ،بأمجعهم فانطلق القوم إىل أمري املؤمنني  ،ستطلع رأيهلنستشريه ون ،

____________________  
  .١٩٥ :البقرة) ١(

  



١٠٤ 

   :يقول ألنا مسعنا رسول اهللا  ،تركت حّقاً أنت أحق به وأوىل به ،يا أمري املؤمنني
  )كيف مال   مييل مع احلق ،علٌي مع احلق واحلق مع علي (

فجئنـاك نستشـريك ونسـتطلع رأيـك  ،ولقد مهمنا أن نصري إليه فننزله عـن منـرب رسـول اهللا 
وال كنـتم إالّ   ،لـو فعلـتم ذلـك مـا كنـتم إالّ حربـاً هلـم ،وأمي اهللا :فقال أمـري املـؤمنني  ،فيما تأمرنا

والكاذبــة علــى  ،التاركــة لقــول نبّيهــا ،وقــد اتفقــت عليــه األمــة ،كالكحــل يف العــني أو كــامللح يف الــزاد
صـــدور القـــوم  )١(ولقـــد شـــاورت يف ذلـــك أهـــل بيـــيت فـــأبوا إالّ الســـكوت ملـــا يعلمـــون مـــن وغـــر  ،رّ#ـــا

ولكـن  :إىل أن قـال  ،وإPّم يطـالبون بثـارات اجلاهليـة ،وألهل بيت نبّيه ،وبغضهم هللا عّز وجلّ 
ليكـــون ذلـــك أعظـــم  ؛وال تـــدعوه يف الشـــبهة مـــن أمـــره ،ربوه مبـــا مسعـــتم مـــن نبـــّيكمائتـــوا الّرجـــل فـــأخ

فـانطلقوا حـّىت حفـوا مبنـرب  ،وخـالف أمـره ،وأبلغ يف عقوبته إذا أتى ربّه وقد عصى نبيّـه ،للحّجة عليه
  .وكان يوم اجلمعة رسول اهللا 

ومـا قـال  ،ويف فضـله هم كالمـاً يف حـق علـي ذكـر كـّل واحـد مـن ،فلّما صعد أبو بكر املنـرب
وأّول مــن بــدأهم بــالقول خالــد بــن  ،طوينــا كشــحاً عــن ذكــره رومــاً لالختصــار ،فيــه رســول اهللا 
أفحـم  ،فرغـوا مـن مقـالتهمملـا  فـروي أPّـم ،مث بعدهم األنصـار ،مث باقي املهاجرين ،سعيد بن العاص
   :رب حّىت مل حيُِْر جواباً مث قالأبو بكر على املن

إذا كنت ال  ،انزل عنها يا لكع :فقال عمر بن اخلطاب ،أقيلوين أقيلوين ،ولِّيتكم ولست خبريكم
واهللا لقد مهمت أن أخلعك وأجعلها يف سـامل مـوىل  ،تقوم حبجج قريش ِملَ أقمَت نفسك هذا املقام

وبقـوا ثالثـة أيّـام ال يـدخلون مسـجد رسـول  ،نزلـهمث أخذ بيده وانطلق إىل م ،فنزل :قال ،أيب حذيفة
  .اهللا 

____________________  
  .احلقد والعداوة :الوغر) ١(
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 ؟مــا جلوســكم :وقــال هلـم ،جـاءهم خالــد بـن الوليــد ومعـه ألــف رجـل ،فلّمـا كــان يف اليـوم الرابــع
وجاءهم معـاذ بـن  ،ة ومعه ألف رجلوجاءهم سامل موىل أيب حذيف ،فقد طمع فيها واهللا بنو هاشم

فخرجـوا شـاهرين  ،فما زال جيتمع رجل رجل حـىت اجتمـع أربعـة آالف رجـل ،جبل ومعه ألف رجل
واهللا يــا صــحابة  :فقــال عمــر أســيافهم يقــدمهم عمــر بــن اخلطــاب حــّىت وقفــوا مبســجد النــّيب 

  .به باألمس لنأخذّن الذي فيه عيناه لئن ذهب الّرجل منكم يتكّلم بالذي تكّلم ،علي
أم  ،أبأســيافكم Dــّددوننا ،يــا ابــن صــّهاك احلبشــية :فقــام إليــه خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وقــال

ـــا قليلـــني ،واهللا إّن أســـيافنا أحـــّد مـــن أســـيافكم ؟جبمعكـــم تفزعوننـــا ألّن  ؛وإنّـــا ألكثـــر مـــنكم وإن كّن
إمــامي أوىل بــه لشــهرت ســيفي وجلاهــدتكم يف اهللا إىل واهللا لــوال أّين أعلــم أّن طاعــة  ،حّجــة اهللا فينــا

فقــد عــرف اهللا مقامــك وشــكر  ،اجلــس يــا خالــد :فقــال لــه أمــري املــؤمنني  ،)١(أن أبلــي عــذري 
  .فجلس ،لك سعيك

رب :وقــــال) رضــــي اهللا عنــــه(وقــــام إليــــه ســــلمان الفارســــّي  مسعــــت رســــول اهللا  ،اهللا أكــــرب اهللا أكــــ
ـــي جـــالس يف مســـجدي مـــع نفـــر مـــن أصـــحابه :وإّال صـــّمتا يقـــول  إذ  ،بينـــا أخـــي وابـــن عّم

فهـمَّ  ،أال وإّنكم هـم ،ولست أشكّ  ،يكسبه مجاعة من كالب أهل النار يريدون قتله وقتل َمن معه
ري املــؤمنني  ،بــه عمــر بــن اخلطــاب مث  ،مثّ جلــد بــه األرض ،وأخــذ مبجــامع ثوبــه فوثــب إليــه أمــ

ألريتـك  ،تقـّدم لـوال كتـاب مـن اهللا سـبق وعهـد مـن رسـول اهللا  ،يا ابن صّهاك احلبشـية :قال
فـو اهللا ال دخلـت  ،انصـرفوا رمحكـم اهللا :مث التفت إىل أصحابه فقـال ،أيّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً 

نَت َوَربَُّك َفَقـاِتال  ( :إذ قال له أصحابه ،املسجد إالّ كما دخل أخواي موسى وهارون
َ
َفاْذَهْب أ

  واهللا ال أدخل  )٢( )ِإن(ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن 
____________________  

  .أي أّداه إليه :أباله عذراً ) ١(
  .٢٤ :املائدة) ٢(

  



١٠٦ 

أن  فإنّـه ال جيـوز حلّجـة أقامـه رسـول اهللا  ؛أو لقضـية أقضـيها إّال لزيارة رسول اهللا 
  .)١(يرتك الّناس يف حرية 

____________________  
  .١٨٩ص ٢٨ج :حبار األنوار ٩٧ص ١ج :االحتجاج) ١(

  



١٠٧ 

  فصل 
  )١(في ذكر خطبٍة خطبها للناس 

أّن أمــــــري املــــــؤمنني  ،بإســــــناده عــــــن أيب اهليــــــثم بــــــن الّتيهــــــان ،روى الشــــــيخ الكليــــــين يف الروضــــــة
ومل يكـن لـه   ،كـان حيّـاً بـال كيـف  ،احلمد هللا الـذي ال إلـه إّال هـو :باملدينة فقال خطب الناس 
إىل أن قــــال خماطبــــاً  والصــــالّة علــــى رســــول اهللا  ،يف التحميــــد هللا فــــذكر كالمــــه  ،كــــان
 ،شـــربتم املـــاء بعذوبتـــهو  ،لـــو اقتبســـتم العلـــم مـــن معدنـــه ،أمـــا والـــذي فلـــق احلّبـــة وبـــرأ النســـمة :للنـــاس

بكـم  )٢(وسـلكتم مـن احلـق Pجـه لَنَـَهجـْت  ،وأخـذمت مـن الطّريـق واضـحه ،واّدخرمت اخلري من موضـعه
وال ظلـم  ،ومـا عـال فـيكم عائـل ،فـأكلتم رغـداً  ،وأضـاء لكـم اإلسـالم ،وبدت لكم األعالم ،السبل

وُسـّدت  ،)٣( كم برحبهافأظلمت عليكم دنيا  ،ولكن سلكتم سبيل الظالم ،منكم مسلم وال معاهد
واتّبعــتم  ،فــأفتيتم يف ديــن اهللا بغــري علــم ،فقلــتم بــأهوائكم واختلفــتم يف ديــنكم ،علــيكم أبــواب العلــم

إذا ذكــر األمــر ســألتم أهــل  ،وتــركتم األئّمــة فرتكــوكم فأصــبحتم حتكمــون بــأهوائكم ،الغــواة فــأغوتكم
ــذِّكر ــف وقــد تر  ،هــو العلــم بعينــه :فــإذا أفتــوكم قلــتم ،ال عّمــا  ،رويــداً  ،كتمــوه ونبــذمتوه وخــالفتموهفكي

  قليل حتصدون
____________________  

  .قيل مسّيت بذلك الشتماهلا على ذكر طالوت وأصحابه ؛وتسّمى بالطالوتية) ١(
  .أي وضح :Pج) ٢(
   .السعة :الُرحب بالضم) ٣(

  



١٠٨ 

  .)ل  خ - اجتلْبتم( وما أجلبتم  ،)١(وجتدون وخيم ما اجرتمتم  ،مجيع ما زرعتم
والّـذي  ،وأّين عـاملكم ،والّـذي بـه أُمـرمت ،لقد علمتم أّين صـاحبكم ،واّلذي فلق احلّبة وبرأ النسمة

فعـــن  ،والعــامل مبـــا يصـــلحكم ،ولســـان نـــوركم ،وخــرية رّبكـــم ،ووصـــيُّ نبـــيكم  ،بعلمــه جنـــاتكم
معهـم  ،ألكم اهللا عـّز وجـّل عـن أئّمـتكموما نزل باألمم قبلكم ويسـ ،قليل رويداً ينزل بكم ما وعدمت

  .وإىل اهللا عّز وجّل غداً تصريون ،حتضرون
أعـداؤكم خ م (  ،أو عدَّة أهل بدر وهم أعـدادكم )٢(أما واهللا لو كان يل عدَّة أصحاب طالوت 

الّلهـّم  ،فكـان أرتـق للفتـق وآخـذ بـالرفق ،وتنيبـوا للصـدق ،لضربتكم بالسيف حـّىت تؤولـوا إىل احلـق) 
  .كم بيننا باحلق وأنت خري احلاكمنيفاح

واهللا لـو أّن يل  :فقـال ،فيهـا حنـو مـن ثالثـني شـاة) ٣(من املسـجد فمـّر بصـرية  مث خرج  :قال
عــن  )٤( ألزلــت ابــن آكلــة الــذبان ،بعــدد هــذه الشــياه ينصــحون هللا عــّز وجــّل ولرســوله  رجــاالً 
  .ملكه

اغـدوا  :فقـال هلـم أمـري املـؤمنني  ،بايعـه ثالمثائـة وسـتون رجـًال علـى املـوتفلّما أمسى  :قال
ق أمــري املــؤمنني  ،حمّلقــني )٥( بنــا إىل أحجــار الزيــت  ،فمــا واىف مــن القــوم حملقــاً إّال أبــو ذر ،وحلــ

   ،واملقداد
____________________  

  .حلق واتباعكم للطاغوتأي ما اكتسبتم من خذالنكم لويل األمر ا) ١(
  .وقيل غري ذلك .قيل كان عدة أصحاب طالوت ثالمثائة وثالثة عشر رجالً ) ٢(
  .حظرية تتخذ من احلجارة وأغصان الشجر للغنم والبقر :الصرية) ٣(
كـل   مجع ذباب وكّىن بابن آكلتها عـن سـلطان الوقـت فـإPم كـانوا يف اجلاهليـة يـأكلون مـن :الذبّان بالكسر والتشديد) ٤(

  .خبيث نالوه
  .أي البسني للحلقة وهي السالح مطلقًا وقيل هي الدروع خاصة :وحملقني .موضع داخل املدينة :أحجار الزيت) ٥(

  



١٠٩ 

   .وجاء سلمان يف آخر القوم ،وعّمار بن ياسر ،وحذيفة بن اليمان
بنـــو إســـرائيل  الّلهـــّم إّن القـــوم استضـــعفوين كمـــا استضـــعف :يديـــه إىل الســـماء فقـــال فرفـــع 
 ،ومــا خيفــى عليــك شــيء يف األرض وال يف الســماء ،الّلهــّم فإنّــك تعلــم مــا خنفــي ومــا نعلــن ،هــارون

واملزدلفــــة  :)ويف نســــخة (  ،إىل البيــــت) ١( أمــــا والبيــــت واملفضــــي ،تــــوّفين مســــلماً وأحلقــــين بالصــــاحلني
ألوردت  ،وســلم وآله عليه اهللا صــلىلــوال عهـد عهـده إّيل النــيبُّ األُّمـّي  ،واخلفـاف إىل التجمـري
  .)٢(وعن قليل سيعلمون  ،صواعق املوت )٢( وألرسلت عليهم شآبيب ،املخالفني خليج املنّية

____________________  
  .أي ماسه بيده :واملفضي إىل البيت) ١(
  .وهو هنا على حنو االستعارة ،مجع شؤبوب وهو الدفعة من املطر وغريه) ٢(
  .ط دار التعارف ،تعليق مساحة الشيخ حممد جعفر مشس الدين ٥ح ٣٠ص :سالم الكليينروضة الكايف لثقة اإل) ٣(

  



١١٠ 

  فصل 
  في روايٍة رواها ابن أبي الحديد 

أّن عليّــــاً محــــل  :روى ابــــن أيب احلديــــد مــــن كتــــاب الســــقيفة بإســــناده إىل أيب جعفــــر البــــاقر 
إىل بيـوت األنصـار يسـأهلم النصـرة وتسـأهلم وسار #ا ليًال  ،على محار) صلوات اهللا عليهما(فاطمة 

لــو كــان ابــن  ،قــد مضــت بيعتنــا هلــذا الرجــل ،يــا بنــت رســول اهللا :فكــانوا يقولــون ،فاطمــة االنتصــار
ميّتــاً يف  أكنــت أتــرك رســول اهللا  :فقــال علــي  .عمــك ســبق إلينــا أبــا بكــر مــا عــدلناه بــه

مــا صــنع أبــو احلســن إالّ مــا   :وقالــت فاطمــة .ج إىل النــاس أنــازعهم يف ســلطانهبيتــه ال أجّهــزه وأخــر 
  .)١(وصنعوا هم ما اهللا حسيبهم عليه  ،كان ينبغي له
   :وقال أيضاً 

وعهــدك أمــس حتمــل قعيــدة بيتــك لــيًال علــى محــار  :ومــن كــالم معاويــة املشــهور إىل علــي 
فلم تدع أحداً من أهل بدر والسـوابق إالّ  ،يع أبو بكرويداك يف يدي ابنيك احلسن واحلسني يوم بو 

علــى صــاحب  )٢( واســتنفرDم ،وأدليــت إلــيهم بابنيــك ،ومشــيت إلــيهم بامرأتــك ،دعــوDم إىل نفســك
  ولعمري لو كنت حمّقاً  ،فلم جيبك منهم إالّ أربعة أو مخسة!! !رسول اهللا

____________________  
  .٣٥٢ص ٢٨ج :وارحبار األن ،١٣ص ٦ج :شرح النهج) ١(
  .واستنصرهم :نسخة النهج) ٢(

    



١١١ 

ومهمـا نسـيت فـال  ،ورمـت مـا ال يـدرك ،وقلـت مـا ال يعـرف ،ولكنـك اّدعيـت بـاطالً  ،ألجابوك
لــو وجــدت أربعــني ذوي عــزم لناهضــت القــوم فمــا  :أنســى قولــك أليب ســفيان َلّمــا حرّكــك وهّيجــك

  .)٢(يوم املسلمني منك بواحد 
____________________  

مل يتنـازل عـن حّقـه  هـذه الروايـة ليـدّلل علـى أّن عليّـًا ) رمحـه اهللا(وإّمنا أورد املصّنف  .٤٧ص ٢ج :شرح النهج )١(
وحفظــاً لإلســالم  ،وامتثــاًال ألمــر رســول اهللا  ،لعــدم وجــود الناصــر ؛وإّمنــا ســكت بعــد مــّدة ،وال ســكت بدايــة عنــه

  .ةوحفاظاً على األُمّ 
  



١١٢ 

  فصل 
  فيما قاله مالك بن نويرة ألبي بكر وما خدع به خالد 

فلّمـا بُويـع أليب  :ما هذا لفظه ،فيما ّخلصه من كتاب التهاب نريان األحزان ،قال بعض احملّققني
 ،وكـان يـوم اجلمعـة دخـل مالـك بـن نـويرة املدينـة لينظـر َمـن قـام بـاألمر بعـد رسـول اهللا  ،بكر

رب رســول اهللا  ــ ب علــى من هــذا أخــو  :فلّمــا نظــر إليــه قــال ،فلّمــا دخــل املســجد أبــا بكــر خيطــ
باتباعــه  الــذي أمــرين رســول اهللا  فمــا فعــل وصــّي رســول اهللا  :قــال ،نعــم :قــالوا! ؟تــيم

رية بــن  ،ومواالتـه  :فقــال مالــك ،واألمــر حيـدث بعــده األمــر ،إنّــك غبــت وشــهدنا :شـعبةفقــال لــه املغــ
  .واهللا ما حدث شيء ولكّنكم خنتم اهللا ورسوله

ووصـّي رســول اهللا  ملـاذا رقيــت منـرب رســول اهللا  ،يـا أبــا بكـر :فقــال ،مث تقـّدم إىل أيب بكـر
فقــام إليــه عمــر  ،ا األعــرايب البــّوال علــى عقبيــه مــن املســجدأخرجــو  :فقــال أبــو بكــر ؟جــالس 

فلم يزالـوا يكـزون يف ظهـره حـّىت أخرجـوه مـن املسـجد كرهـاً بعـد إهانـة وضـرب فركـب  ،وخالد وقنفذ
   :مالك راحلته وهو ينشد ويقول

ـــــــــــــا رســـــــــــــول اهللا مـــــــــــــا كـــــــــــــان بيننـــــــــــــا   أطعن

  فيـــــــــا قـــــــــوم مـــــــــا شـــــــــأين وشـــــــــأن أيب بكـــــــــرِ     

  
  



١١٣ 

)١(مكانــــــــــه  إذا مــــــــــات بكــــــــــٌر قــــــــــام بكــــــــــرٌ 
  

ــــــــــــــت اهللا قاصــــــــــــــمة الّظهــــــــــــــرِ      ــــــــــــــك وبي   فتل

  
  كأّمنــــــــــــــــا  )٢(بـــــــــــــــدّب ويغشــــــــــــــــاه العشـــــــــــــــار 

ـــــــــربي )٣(جياهـــــــــد ّمجـــــــــاً        أو يقـــــــــوم علـــــــــى ق

  
)٤(فلــــــــــو قــــــــــام بــــــــــاألمر الوصــــــــــّي علــــــــــيهم 

  

ــــــــى اجلمــــــــرِ      ــــــــام عل ــــــــو كــــــــان القي   أقمنــــــــا ول

  
وقـد علمـت  :لـه بعـث خالـد بـن الوليـد يف جـيش وقـال ،فلّما توطّأ األمر أليب بكـر :قال الراوي

ولسنا نأمن أن ينفتق علينـا  ،وما أنشد من شعره ،ما قال ابن نويرة يف املسجد على رؤوس األشهاد
فـإPّم قـد  ،وتسـيب حـرميهم ،والرأي أّنك ختدعه وتقتله وتقتل َمن كان يبارزك دونـه ،منه فتق ال يلتئم

  .ارتّدوا ومنعوا الزكاة
لــبس المــة حربــه واســتوى  ،ويرة اجلــيش قــد أقبــل حنــوهفلّمــا رأى مالــك بــن نــ ،فســار خالــد إلــيهم

 ،فلّمـا رآه خالـد قـد بـرز ،وكان مالك شجاعاً من شجعان العرب يعّد مبائة فارس ،على منت جواده
فحلف له باإلميان املغّلظـة أنّـه  ،فلم يركن إليه ،خاف منه وهابه وأعطاه العهود واملواثيق على األمان

  .المة حربه وأضافهم تلك الليلةفرجع مالك ونزع  ،ال يغدر به
ــى مالــك يف بيتــه وقتلــه غــدراً  ،فلّمــا نــام القــوم ودخــل بامرأتــه يف ليلتــه  ،دخــل خالــد مبَــن معــه عل

مث ســباهم ومسّــاهم  ،وأمــر أصــحابه بأكلــه ،وأخــذ رأســه فوضــع يف قــدر فيــه حلــم جــزور لوليمــة العــرس
  .)٥(افرتاًء على اهللا وعلى رسوله  ،أهل الرّده

____________________  
  .يف البحار ،إذا مات بكر قام عمرو أمامه) ١(
ولعـّل تشـبيه القـوم بالعشـار ملـا أكلـوا مـن  ،مجـع العشـراء وهـي الناقـة الـيت مضـى حلملهـا عشـرُة أشـهر :العشار بالكسـر) ٢(

  .حبار األنوار .دة والسالحونفي كوPا مجًّا Dديد بأنّه وقومه كاملوا اإلرا ،األموال احملّرمة وطمعوا من الواليات الباطلة
  .األَجّم الرجل بال رمح ،واجلم مجع اجلّماء وهي الشاة اليت ال قرن هلا) ٣(
  .)خ ل ( فلو طاف فينا من قريش عصابة ) ٤(
كمــا ذكــر قّصــة مقتــل مالــك بــن نــويرة وتــزويج خالــد المرأتــه يف نفــس الليلــة   .٢٣٠ط القــدمي ص ٨ج :حبــار األنــوار) ٥(

  =بكر وعمر من خالد وسكوDما عنه وعدم إقامة وموقف كل من أيب 
  



١١٤ 

ري املـؤمنني   :اغـتّم لـذلك غمـاً شـديداً وقـال ،قتـل مالـك بـن نـويرة وسـيب حرميـه فلّما مسع أمـ
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون

  اصـــــــــــــرب قلـــــــــــــيًال فبعـــــــــــــد العســـــــــــــر تيســـــــــــــري

  وكـــــــــــــــــّل أمـــــــــــــــــٍر لـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــٌت وتقـــــــــــــــــديرُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــرٌ    وللمهــــــــــــــــــــــــــيمن يف حاالتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــدبرينا هللا تــــــــــــــــــــــــــــــــدبريُ و        فــــــــــــــــــــــــــــــــوق ت

  
  .)١(انتهى ) تقدير خ ل ( 

  ،قتل خالد مالكـاً ونكـح امرأتـهملا  وروي أنّه ،وهذه القّصة ممّا نقلها املخالف واملؤالف :)٢(أقول 
ب فرســه وحلــق بــأيب بكــر وحلــف أن ال يســري يف جــيش  ،كــان يف عســكره أبــو قتــادة األنصــاري فركــ

لقـد فتنـت الغنـائم العـرب وتـرك  :فقـال أبـو بكـر ،يب بكـر القّصـةفقـّص علـى أ ،حتت لواء خالـد أبـداً 
ــٌد مــا أمرتــه إّن القصــاص قــد  :وقــال ،مســع ذلــك تكلّــم فيــه عنــد أيب بكــر فــأكثرملــا  وإّن عمــر ،خال
دخــل املســجد وعليــه قبــاء لــه عليــه صــدأ احلديــد  ،فلّمــا أقبــل خالــد بــن الوليــد غــافالً  ،وجــب عليــه

فلّمـا أن دخـل املسـجد قـام إليـه عمـر فنـزع األسـهم  ،عمامتـه أسـهما قـد غـرز يف ،معتجراً بعمامة لـه
  .عن رأسه فحطمها

واهللا لنرمجّنــك  ،أعــدوت علــى امــرٍئ مســلم فقتلتــه مث نــزوت علــى امرأتــه ،يــا عــدّي نفســه :مث قــال
حـّىت دخـل إىل أيب  ،وال يظـّن إّال أّن رأي أيب بكـر مثـل رأي عمـر فيـه ،وخالد ال يكّلمه ،بأحجارك

هلـّم إّيل يـا ابـن  :فقـال ،وعمر جالس يف املسجد ،فخرج خالد ،اعتذر إليه فعذره وجتاوز عنهبكر و 
  .فلم يكّلمه ودخل بيته ،أّم مشلة فعرف عمر أّن أبا بكر قد رضي عنه

____________________  
ــربي=  ـــه الطــ ــد عليـ ـــا  :احلــ ـــابة ،١٩٢٨ - ١٩٢٧/  ١ط أوروبـ ــز ١١٠/  ٢ :وتــــاريخ اليعقــــويب ،٣٣٧/  ٣ :واإلصـ ، وكنــ

  .وغريهم ،١٣٢/  ٣ :ط اُألوىل :العّمال
  .٦٨٥إىل  ٦٨٣ص ٢ج :علم اليقني) ١(
  .٢٨٠ - ٢٧٩/  ٣ :وتاريخ الطربي ،وما بعدها ٢٠٥/  ١٧ :راجع ذلك يف شرح Pج البالغة البن أيب احلديد) ٢(

  .لبسها :واعتجر العمامة
  



١١٥ 

س سرّه(قال العالّمة اBلسي  مل  ،يظه على خالد يف قتل مالك بن نـويرةإّن معاتبة عمر وغ :)ُقدِّ
 ،وإّمنـا تـأّمل مـن قتلـه ألنّـه كـان حليفـاً لـه يف اجلاهليـة ،يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعة سيد املرسلني

  .)١(علم أنّه هو قاتل سعد بن عبادة ملا  وقد عفى عن خالد
خالفتــه خالــد بــن الوليــد  أّن عمــر اســتقبل يف :ُروي عــن بعــض أصــحابنا عــن أهــل البيــت 

إْن   :قـال يـا أمـري املـؤمنني ؟أنـت الّـذي قتـل مالكـاً  ،يا خالد :فقال له ،يوماً يف بعض حيطان املدينة
فقــد قتلــت لكــم ســعد بــن عبــادة هلَنَــاٍت   ،كنــت قتلــت مالــك بــن نــويرة هلَنَــاٍت كانــت بيــنكم وبينــه

ـــه ،كانـــت بيـــنكم وبينـــه أنـــت ســـيف اهللا وســـيف  :وضـــّمه إىل صـــدره وقـــال لـــه ،فأعجـــب عمـــر قول
   .)٢(انتهى  .رسوله

____________________  
  .٢٥٧ص :حبار األنوار كتاب الفنت واحملن) ١(
بعـد ذكـر مقتـل سـعد بـن عبـادة  ٢٢٤/  ١٧ :وقـد قـال ابـن أيب احلديـد يف شـرح الـنهج .٢٥٧ص ٨ج :حبار األنوار) ٢(

  .خالد ببعيد وما ذلك من أفعال :بالشام ما نّصه
  



١١٦ 

  فصل 
  وما قالوا في جوابه  القرآن على الناس في عرضه 

فلّمــا أن رأى  :وســاق الكــالم إىل أن قــال ،عــن ســلمان حــديث الســقيفة ،روى ســليم بــن قــيس
فلــم خيــرج مــن بيتــه  ،لــزم بيتــه وأقبــل علــى القــرآن يؤلّفــه وجيمعــه ؛غــدرهم وقّلــة وفــائهم لــه علــي 
ـــه وكتبـــه بيـــده تنزيلـــه  ،وكـــان يف الصـــحف والّشـــظاظ واألكتـــاف والرقـــاع ،مجعـــهحـــّىت  ـــا مجعـــه كّل فلّم
ـــّي  ،اخـــرج فبـــايع :بعـــث إليـــه أبـــو بكـــر ؛والناســـخ منـــه واملنســـوخ ،وتأويلـــه إّين  :فبعـــث إليـــه عل

ــًا أن ال أرتــدي بــرداء إّال للصــالّة  ؛وأمجعــه حــّىت أؤلّــف القــرآن ،ملشــغول وقــد آليــت علــى نفســي ميين
  .)١(فسكتوا عنه أيّاماً فجمعه يف ثوب واحد وختمه 

فرتكــه وصــّلى ركعتــني وســّلم علــى  ،جــاء بــه إىل قــرب رســول اهللا  وروي عــن غــريه أنّــه 
 ،هللا مث خــرج إىل النــاس وهــم جمتمعــون مــع أيب بكــر يف مســجد رســول ا ،رســوله اهللا 

مشــــغوًال  إّين مل أزل منـــذ قُـــبض رســـول اهللا  ،أيّهـــا النـــاس :بـــأعلى صـــوته فنـــادى علـــي 
  فلم ينزل اهللا على رسوله آية ،مث بالقرآن حّىت مجعته كّله يف هذا الثوب الواحد ،بغسله

____________________  
  .٨١ص :يسسليم بن ق) ١(

  



١١٧ 

مث قال  ،وعلمين تأويلها وليست منه آية إالّ وقد أقرأنيها رسول اهللا  ،منه إّال وقد مجعتها
ال تقولـوا يـوم القيامـة  :مث قـال هلـم علـي  ،لئّال تقولوا غـداً إنّـا كنّـا عـن هـذا غـافلني :علي 

فقـال  .ومل أدعكم إىل كتاب اهللا مـن فاحتتـه إىل خامتتـه ،ومل أذّكركم حّقي ،إّين مل أدُعكم إىل نصريت
  .)١(ما أغنانا مبا معنا من القرآن عّما تدعونا إليه  :له عمر

إّن رســـــــول اهللا  :هلـــــــم فقـــــــال  ،اتركـــــــه وامـــــــض لشـــــــأنك :فقـــــــال عمـــــــر ،ويف روايـــــــة ُأخـــــــرى
فإPّمـا لـن يفرتقـا  ،كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت  ،ّلف فـيكم الثقلـنيإّين خم :قد أوصاكم فقال 

فـإّين أعلـم مـنكم  ،فـإن قبلتمـوه فـاقبلوين معـه أحكـم بيـنكم مبـا أنـزل اهللا فيـه ،حّىت يردا علـّي احلـوض
فانصرف به معـك حـّىت  :فقال عمر .وحالله وحرامه ،بتأويله وبناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشا#ه

  .فال حاجة لنا فيه وال فيك ،تفارقهال يفارقك وال 
ووضــــع القــــرآن يف حجــــره  ،علــــى مصــــالّه فجلــــس  ،إىل بيتــــه والقــــرآن معــــه فانصـــرف 
فقـال يـا  ،فـدخل عليـه أخـوه عقيـل بـن أيب طالـب فـرآه يبكـي ،وعيناه Dمالن بالّدموع ،وجعل يتلوه

بكـــائي واهللا مـــن أمـــر قـــريش  ،يـــا أخـــي :فقـــال  ،ال أبكـــى اهللا عينيـــك ؟مـــا لـــك تبكـــي :أخـــي
إPّم قــد أمجعــوا  ،يف الشــقاق ومجــاحهم يف التيــه) جتــواهلم خ ل ( وجتــاوهلم  ،وتركاضــهم يف ضــالل فــ

فقـــد  ،)٢(فجـــزت قريشــاً عـــّين اجلــوازي  ،قبلــي علــى حــريب كإمجـــاعهم علــى حـــرب رســول اهللا 
   :مث اسرتجع وقال متمّثالً  ،مث انتحب باكياً  ،بن عّميقطعوا رمحي وسلبوين سلطان ا

  فـــــــــــــان تســـــــــــــأليين كيـــــــــــــف أنـــــــــــــت فـــــــــــــإنّين 

  صـــــــــــبوٌر علـــــــــــى ريـــــــــــب الّزمـــــــــــان صـــــــــــليبُ     

  
  يعــــــــــــــــــــّز علـــــــــــــــــــــّي أن تــــــــــــــــــــرى يب كآبـــــــــــــــــــــة

)٣(فيشــــــــــــمت عــــــــــــاٍد أو ُيســــــــــــاء حبيــــــــــــُب     
  

  
____________________  

  .ق .ط ٥١ص ٨ج :حبار األنوار) ١(
  .م اليقنيخ عل .فجزت قريش عن اجلوازي) ٢(
  .٢ج ٦٨٦ص :)ره ( علم اليقني للمحّدث الكاشاين ) ٣(
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 ،أرسـل إىل علـي فليبـايع :وقـال عمـر أليب بكـر ،بيتـه مث دخل علي  ،رجعنا إىل رواية سليم
 ،أجـب خليفـة رسـول اهللا :فأرسـل إليـه أبـو بكـر ،ولـو قـد بـايع أمنّـاه ،فإنّا لسـنا يف شـيء حـّىت يبـايع

ما أسرع مـا كـذبتم علـى رسـول اهللا  ،سبحان اهللا :فقال له عليٌّ  ،فقال له ذلك ،لفأتاه الّرسو 
  .أّن اهللا ورسوله مل يستخلفا غريي ،إنّه ليعلم ويعلم الذين حوله ،

ب فقــل لــه :فقــال ،وذهــب الّرســول فــأخربه مبــا قــال لــه ري املــؤمنني أبــا بكــر :اذهــ ب أمــ  فأتــاه ،أجــ
واهللا إنّـه لـيعلم أّن هـذا  ،مـا واهللا طـال العهـد فينسـى ،سـبحان اهللا :فقال علي  ،فأخربه مبا قال

 ،وهو سابع سبعة فسـّلموا علـيَّ بـإمرة املـؤمنني ولقد أمره رسول اهللا  ،االسم ال يصلح إّال يل
نعـم (  :فقـال هلـم رسـول اهللا  ، ورسـولهأمـن اهللا :فاستفهم هو وصـاحبه مـن بـني سـبعة فقـاال

يقعـده اهللا عـّز  ،وصـاحب لـواء الغـّر احملّجلـني ،حّقاً من اهللا ورسوله إنّه أمري املـؤمنني وسـيد املسـلمني
مبـا  ،فـانطلق الرسـول فـأخربه .)فيـدخل أوليـاَءه اجلنّـة وأعـداَءه النـار  ،وجـّل يـوم القيامـة علـى الصـراط

  .فسكتوا عنه يومهم ذلك ،ل قا
وأخــذ بيــد احلســن واحلســني  ،علــى محــار فاطمــة  محــل علــيٌّ  ،فلّمــا كــان الّليــل :قــال
فناشــــدهم اهللا حّقـــــه  ،إّال أتــــاه يف منزلـــــه فلــــم يَــــدَْع أحـــــداً مــــن أصـــــحاب رســــول اهللا  ،

سـلمان وأبـو ذر واملقـداد والـزبري بـن  :هـم ،فما اسـتجاب مـنهم رجـل غـري أربعـة ،نصرتهودعاهم إىل 
  .وكان الزبري أشدنّا بصرية يف نصرته ،فإنّا حَلقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتنا )١(العوام 

____________________  
إّن نســخة املصــدر  ،)ره ( صــّنف ســلمان وأبــو ذر واملقــداد والــزبري بــن العــوام بيــان مــن امل :لعــّل مجلــة هــم :أقــول) ١( وإالّ فــ

  .والبحار خالية عنها
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  فصل
   إضرام النار على بيت فاطمة 

ّي  ــ  ،واجتمــاع كلمــتهم مــع أيب بكــر ،وتــركهم نصــرته ،خــذالن النــاس إيّــاه فلّمــا أن رأى عل
فإنّـه مل يبــق أحــد  ،ليـه فيبــايعمــا مينعـك أن تبعــث إ :فقـال عمــر أليب بكـر ،لـزم بيتــه ؛وتعظـيمهم إيّــاه

 ،وكان أبو بكر أرّق الّرجلني وأرفقهما وأدهامها وأبعدمها غـوراً  .إّال وقد بايع غريَه وغَري هؤالء األربعة
نرســل إليــه  :فقــال عمــر ؟َمــن نرســل إليــه :فقــال لــه أبــو بكــر ،واآلخــر أفّظهمــا وأغلظهمــا وأجفامهــا

 ،فأرسله وأرسل معـه أعوانـاً  ،أحد بين عدي بن كعبقنفذاً فهو رجل فّظ غليظ جاف من الطلقاء 
فرجع أصحاب قنفـذ إىل أيب بكـر وعمـر ومهـا  ،فأىب أن يأذن هلم ،وانطلق فاستأذن على علّي 

إن أذن لكــم وإالّ  :فقــال عمــر ،مل يــؤذن لنــا :والنــاس حوهلمــا فقــالوا ،جالســان يف املســجد ــ اذهبــوا ف
  .فادخلوا بغري إذن
فرجعــوا  .ُأَحــرُّج علـيكم أن تــدخلوا علـيَّ بيــيت بغـري إذن فقالــت فاطمـة  ،سـتأذنوافـانطلقوا فا

ري إذن :فقالوا ،وثبت قنفذ امللعون فغضـب  ،إّن فاطمة قالت كذا وكـذا فتحرجنـا أن نـدخل بيتهـا بغـ
 ،م عمرومحلوا احلطب ومحل معه ،مث أمر أناساً حوله بتحصيل احلطب ،ما لنا وللّنساء :عمر وقال

مث نـادى عمــر حـّىت أمسـع عليّـاً وفاطمــة  ،فجعلـوه حـول منـزل علـي وفيــه علـي وفاطمـة وابنامهـا 
.  
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فقامـــت فاطمـــة  ،وإالّ أضـــرمت عليـــك الّنـــار ،واهللا لتخـــرجّن يـــا علـــي ولتبـــايعّن خليفـــة رســـول اهللا
يــا  :فقالــت ،البــاب وإالّ أحرقنــا علــيكم بيــتكمافتحــي  :فقــال ؟يــا عمــر مــا لنــا و لــك :فقالــت 
ــّي بيــيت ،عمــر ــار فأضــرمها يف البــاب .أمــا تتقــي اهللا تــدخل عل مث  ،فــأىب أن ينصــرف ودعــا عمــر بالّن
فرفـع عمـر السـيف وهـو يف  ،أبتـاه يـا رسـول اهللا :وصـاحت فاسـتقبلته فاطمـة  ،فدخل )١(دفعه 

 ،يـا رسـول اهللا :فنـادت ،فرفـع السـوط فضـرب بـه ذراعهـا ،فصـرخت يـا أبتـاه ،غمده فوجـأ بـه جنبهـا
  .لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر

فــذكر قــول رســول اهللا  ،وهــّم بقتلــه ،ووجــأ أنفــه ورقبتــه ،فأخــذ بتالبيبــه فصــرعه فوثــب علــّي 
لـوال كتـاب مـن اهللا  ،بـالنبّوة يـا ابـن صـّهاك والّـذي كـّرم حمّمـداً  :فقال ،وما أوصاه به 

فأقبــل  ،فأرســل عمــر يســتغيث .لعلمــت أنّــك ال تــدخل بيــيت ،وعهــد عهــده إّيل رســول اهللا 
فرجع قنفذ إىل أيب بكر وهو يتخـّوف أن خيـرج  ،إىل سيفه وثار علي  ،الناس حّىت دخلوا الدار

ارجـــع فـــإن خـــرج وإالّ  :فقـــال أبـــو بكـــر لقنفـــذ ،فه ملـــا قـــد عـــرف مـــن بأســـه وشـــّدتهبســـي علـــي 
فانطلق قنفذ امللعـون فـاقتحم هـو  ،فإن امتنع فأضرم على فأضرم على بيتهم النار ،فاقتحم عليه بيته

ري إذن ريون ،إىل ســيفه وثــار علــي  ،وأصــحابه بغــ فتنــاول بعــض  ،فســبقوه إليــه وكــاثروه وهــم كثــ
فضـر#ا  ،عند بـاب البيـت وحالت بينهم وبينه فاطمة  ،فألقوا يف عنقه حبالً  ،هم فكاثروهسيوف

  .فماتت حني ماتت وإّن يف عضدها مثل الدملج من ضربته لعنه اهللا ،قنفذ امللعون بالسوط
  وعمر قائم ،حىت انتهى به إىل أيب بكر) ٢(يتّل  مث انطلقوا بعلي 

____________________  
ـــّية) ١( ــال املســــعودي يف إثبــــات الوصـ ــه :١٢٣ص :قــ ــوا عليــــه وأحرقــــوا بابــ  :وقــــال الشــــيخ املفيــــد يف االختصــــاص .فهجمــ

  ... فلّما انتهوا إىل الباب ضرب عمر الباب برجله فكسره :١٨٦ - ١٨٥ص
  .يعتل عتًال يعين جيذب جذباً  :يف املصدر) ٢(

  .أي أوثقه وجّره :واتّله
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ومعـاذ  ،وسـامل مـوىل أيب حذيفـة ،وأبـو عبيـدة بـن اجلـراح ،وخالـد بـن الوليـد ،أسـهبالسيف علـى ر 
وسائر الناس حول أيب بكر علـيهم  ،وبشري بن سعد ،وأسيد بن حضري ،واملغرية بن شعبة ،بن جبل
  .)١(السالح 

  مع أيب بكر  احتجاج فاطمة 
 ؟أتريـــد أن تــرّملين مــن زوجـــي ،يـــا أبــا بكــر :فقالــت فخرجـــت فاطمــة  :ويف روايــة العياشــي

فأخــذت  ،واهللا لــئن مل تكــّف عنــه ألنشــرّن شــعري وألشــّقنَّ جيــيب وآلتــّني قــرب أيب وألصــيحّن إىل رّيب 
أدرك ابنــة حمّمــد  :لســلمان فقــال علــي  ،بيــد احلســن واحلســني وخرجــت تريــد قــرب النــيب 

وشّقت جيبها وأتـت قـرب أبيهـا  ،واهللا إن نشرت شعرها ،)٢(فإّين أرى جنبيت املدينة ُتكفئان  ،
) رضــي اهللا عنــه(فأدركهــا ســلمان  ،ال ينــاظر باملدينــة أن خيســف #ــا ومبَــن فيهــا ،وصــاحت إىل رّ#ــا

ريـدون قتــل علــي ي ،يـا ســلمان :فقالــت ،إّن اهللا إّمنـا بعــث أبـاك رمحــة فـارجعي ،يــا بنـت حممــد :فقـال
رب أيب ،ومــا علــيَّ صــرب  فقــال  ،فأنشــر شــعري وأشــّق جيــيب وأصــيح إىل ريبّ  ،فــدعين حــّىت آيت قــ
 ،وعليٌّ بعثين إليك يـأمرك أن ترجعـي لـه إىل بيتـك وتنصـريف ،إّين أخاف أن خيسف باملدينة :سلمان
  .)٣(إذاً أرجع وأصرب وأمسع له وأطيع  :فقالت 
خرجت  ،من منزله ملا اسُتْخرَج أمري املؤمنني  :أنّه قال روي عن الصادق  :حتجاجاال

خلّــوا  :فقالــت هلــم ،حــىت انتهـت قريبــاً مــن القـرب ،فمــا بقيــت هامشيـة إالّ خرجــت معهــا فاطمـة 
  شعري وألضعّن  لئن مل ختلوا عنه ألنشرنّ  ،فو الذي بعث حممداً باحلق ،عن ابن عّمي

____________________  
  .٢٦٩ص ٢٨ج :حبار األنوار ،٨٤ - ٨٣ص :كتاب سليم بن قيس) ١(
  .أي تضطربان وتنقلبان :قوله تكفئان) ٢(
  .٢٢٧ص ٢٨ج :وحبار األنوار ،٦٧ص ٢ج :العيّاشي) ٣(
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مـا صـاحل بـأكرَم علـى اهللا ف ،وألصـرخّن إىل اهللا تبـارك وتعـاىل ،علـى رأسـي قميص رسـول 
رضـــي اهللا (قـــال ســـلمان  ،وال الفصـــيل بـــأكرَم علـــى اهللا مـــن ولـــديّ  ،وال الناقـــة بـــأكرم مـــّين  ،مـــن أيب

تقلعـت مـن  مسـجد رسـول اهللا  ،فرأيت واهللا أساس حيطان املسـجد ،كنت قريباً منها  :)عنه
إّن  ،يـا سـّيديت ومـواليت :فقلـت ،فـدنوت منهـا ،لنفـذحّىت لـو أراد رجـل أن ينفـذ مـن حتتهـا  ،أسفلها

ورجعـت احليطـان حـّىت سـطعت الغـربة  ،فرجعـت ،اهللا تبارك وتعاىل بعث أباك رمحة فال تكـوين نقمـة
  .)١(من أسفلها فدخلت يف خياشيمنا 

س سرّه(وروى الشيخ الكليين  ملـا  إّن فاطمـة  :قاال عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ) ُقدِّ
 ،أما واهللا يـا ابـن اخلطـاب :أخذت بتالبيب عمر فجذبته إليها مث قالت ،أن كان من أمرهم ما كان

مث أجـــده ســـريع  ،لعلمـــت أّين سأقســـم علـــى اهللا ،لـــوال أّين أكـــره أن يصـــيب الـــبالء َمـــن ال ذنـــب لـــه
  .)٢(اإلجابة 

واضـــعة قمـــيص ) صـــلوات اهللا عليهـــا( خرجـــت فاطمـــة ،أخـــرج بعلـــي ملـــا  :وروي أيضـــاً أنّـــه
تريــد أن تــؤمت ابــينَّ  ؟مــايل ومــا لــك يــا أبــا بكــر :فقالــت ،آخــذة بيــدي ابنيهــا ،رســول اهللا علــى رأســها

فقـال رجـل مـن  ،ولصـرخت إىل رّيب  ،لنشـرت شـعري ،واهللا لـوال أن تكـون سـيئة ؟وترّملين مـن زوجـي
  .)٣(مث أخذت بيده فانطلقت به  ؟ما تريد إىل هذا :القوم

  .)٤(واهللا لو نشرت شعرها ماتوا طرّاً  :قال عن أيب جعفر  ،ويف رواية أخرى
____________________  

  .١١٣ص ١ج :االحتجاج) ١(
  .ط دار التعارف .حتقيق وتعليق مساحة الشيخ حممد جعفر مشس الدين .٥٣٢ص ١ج :ُأصول الكايف) ٢(
  .ط دار التعارف .ة الشيخ حممد جعفر مشس الدينحتقيق وتعليق مساح .١٩١ص :روضة الكايف) ٣(
  .أي مجيعاً  :طّراً  .١٩٢م ص .ن :روضة الكايف) ٤(

  



١٢٣ 

  والزبري للبيعة عنوة ) ع(يف أنَّ عمر وخالداً أتيا بعلي 
يـا  :قـال أبـو بكـر :بإسناده عـن الشـعيب قـال ،روى ابن أيب احلديد عن كتاب السقيفة للجوهري

 ،فأتيــاين #مــا ،علّيــاً والــزبري :انطلقــا إليهمــا يعــين :فقــال ،ال هــو هــذاقــ ؟أيــن خالــد بــن الوليــد ،عمــر
قـال أعددتـه  ؟مـا هـذا السـيف :فقـال عمـر للـزبري ،فدخل عمر ووقـف خالـد علـى البـاب مـن خـارج

فــاخرتط  ،وكــان يف البيــت نــاس كثــري مــنهم املقــداد بــن األســود ومجهــور اهلــامشيني :قــال ،ألبــايع علّيــاً 
 ،مث دفعـــه فأخرجـــه ،مث أخـــذ بيـــد الـــزبري فأقامـــه ،صـــخرة يف البيـــت فكســـرهعمـــر الســـيف فضـــرب بـــه 

فأمســكه خالــد وكــان يف خــارج البيــت مــع خالــد مجــع كثــري مــن النــاس  ،يــا خالــد دونــك هــذا :وقــال
فأخــذه  ،فتلّكــأ واحتــبس ،قــم فبــايع :مث دخــل عمــر فقــال لعلــي  ،أرســلهم أبــو بكــر رِداءاً هلمــا

مث أمســكهما خالــد وســاقهما عمــر  ،فحملــه ودفعــه كمــا دفــع الــزبري ، أن يقــومفــأىب ،قــم :بيــده فقــال
  .واجتمع الناس ينظرون وامتألت شوراع املدينة بالّرجال ،وَمن معه سوقاً عنيفاً 

واجتمعت معها نسوة كثرية من اهلامشيات  ،فصرخت وولوت ،ما صنع عمر ورأت فاطمة 
مـا أسـرع مـا أغـرمت علـى أهـل بيـت رسـول  ،يا أبـا بكـر :ا ونادتفخرجت إىل باب حجرD ،وغريهنّ 

مشـى  ،وهـدأت تلـك الفـورة ،والـزّبري فلّمـا بـايع علـّي  :قـال ،واهللا ال أكّلمه حـىت ألقـى اهللا ،اهللا
  .إليها أبو بكر بعد ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه

وأPّـــا  ،وهـــي واجـــدة علـــى أيب بكـــر وعمـــرأPّـــا ماتـــت  ،والصـــحيح عنـــدي :قـــال ابـــن أيب احلديـــد
وكــان األوىل #مــا  ،املغفــورة هلمــا )١(وذلــك عنــد أصــحابنا مــن الصــغائر  ،أوصــت أن ال يصــلّيا عليهــا
ففعـــال مــا هـــو األصــلح حبســـب  ،لكّنهمــا خافـــا الفرقــة وأشـــفقا مــن الفتنــة ،إكرامهــا واحــرتام منزلتهـــا

   ،ظّنهما
____________________  

  .خ م - من األمور) ١(
  



١٢٤ 

ين وقّوة اليقني مبكان مكني) ل  - كانا( وكان  ومثل هذا لو ثبت كونه خطـأ مل تكـن   ،من الدِّ
رية انتهــى كــالم ابــن أيب  .وال توجــب التــوّيل  ،بــل كــان مــن بــاب الصــغائر الــيت ال تقتضــي التــربِّي ،كبــ

  .)١(احلديد عليه ما يستحّقه ويريد 
____________________  

والــذي يـــدل علــى كــذب اجلـــوهري فيمــا نقلــه عنـــه ابــن أيب احلديــد يف كتـــاب  .٥٠ - ٤٩ص ٦ج :شــرح الــنهج) ١(
وأPّــا  ،صــّرحت بغضـبها عليهمـا يف حضـورمها السـقيفة مـن أPّـا رضــيت عنهمـا قبـل موDـا مــا رواه املؤّرخـون مـن أPّـا 

الة أصــّليها :خاطبــت أبــا بكــر بقوهلــا فراجــع كتــاب اإلمامــة والسياســة البــن  .باكيــاً فخــرج  ؛واهللا ألدعــون عليــك يف كــل صــ
  .٥/ وكنز العّمال أيضاً  ،٢والطربي  ،٣٦١/  ٤ومنتخب كنز العّمال  ،١٤/  ١قتيبة 

  



١٢٥ 

  فصل 
  وضربها وإلقاء جنينها  قّصة اقتحام بيت فاطمة 

ــ :قــال العالّمــة اBلســي يف البحــار اليل بروايــة أب ان ابــن أيب وجــدت يف كتــاب ســليم بــن قــيس اهلــ
فلــم يوضــع يف  ،يــوم تــويفّ  وتــوّيف رســول اهللا  :قــاال ،عّيــاش عــن ســلمان وعبــد اهللا بــن العّبــاس

ـــى اخلـــالف ،حفرتـــه حـــّىت نكـــث النـــاس وارتـــدُّوا ـــّي بـــن أيب طالـــب  ،واجتمعـــوا عل  واشـــتغل عل
  .له وتكفينه وحتنيطه ووضعه يف حفرتهحّىت فرغ من غس برسول اهللا 
ـــأليف القـــرآن مث أقبـــل  فقـــال عمـــر أليب  ،وُشـــغل عـــنهم بوصـــّية رســـول اهللا  ،علـــى ت

فابعــث  ،وهــؤالء النفــر ،مــا خــال هــذا الّرجــل وأهــل بيتــه ،يــا هــذا إّن النّــاس أمجعــني قــد بــايعوك :بكــر
 ،فوثـــب عمـــر غضـــبان ،أن يـــأتيهم مـــر يقـــال لـــه قنفـــذ وأىب علـــي فبعـــث إليـــه ابـــن عـــّم لع ،إليـــه

مث أقبــل حــّىت انتهــى إىل بــاب علــي  ،ونــادى خالــد بــن الوليــد وقنفــذاً فأمرمهــا أن حيمــال حطبــاً ونــاراً 
ـــف البـــاب وفاطمـــة  وفاطمـــة  قـــد عصـــبت رأســـها وحنـــل جســـمها يف وفـــاة  :قاعـــدة خل

  .رسول اهللا 
 :فقالـت فاطمـة  ،يـا ابـن أيب طالـب افـتح البـاب :مث نـادى ،فأقبل عمر حىت ضـرب البـاب

  قال  ؟أال تدعنا وما حنن فيه ،ما لنا ولك ،يا عمر
  



١٢٦ 

تــدخل علــّي بيــيت  ،أمــا تتقــي اهللا عــّز وجــلّ  ،يــا عمــر :فقالــت ،افتحــي البــاب وإالّ أحرقنــا علــيكم
فــأحرق البـــاب مث  ،مث دعــى عمــر بالنّــار فأضــرمها يف البــاب ،فــأىب أن ينصــرف ؟لــّي داريوDجــم ع
فرفــع عمــر الســيف وهــو يف  ،يــا أبتــاه يــا رســول اهللا :وصــاحت فاســتقبلته فاطمــة  ،دفعــه عمــر

فوثـب علـّي  ،يـا أبتـاه :فرفع السوط فضرب بـه ذراعهـا فصـاحت ،فصرخت ،فوجأ به جنبها ،غمده
فـذكر قـول  ،ووجـأ أنفـه ورقبتـه وهـّم بقتلـه ،مث هـزّه فصـرعه ،فأخذ بتالبيب عمر طالب بن أيب 

  .وما أوصاه به من الصرب والطّاعة رسول اهللا 
أنّـك  لـوال كتـاب مـن اهللا سـبق لعلمـتَ  ،يـا ابـن صـّهاك ،بـالنبّوة واّلذي كّرم حمّمداً  :فقال

وألقـــوا يف عنقـــه  ،فأقبـــل النـــاس حـــّىت دخلـــوا الـــّدار فكـــاثروه ،فأرســـل عمـــر يســـتغيث .ال تـــدخل بيـــيت
فماتــت  ،فضــر#ا قنفــذ امللعــون بالســوط ،عنــد بــاب البيــت فحالــت بيــنهم وبينــه فاطمــة  ،حــبالً 

ضـادة بيتهـا ودفعهـا فأجلأهلـا إىل ع ،وإّن يف عضـدها كمثـل الـّدملج مـن ضـربته لعنـه اهللا ،حني ماتـت
صـلوات اهللا (فلم تـزل صـاحبة فـراش حـىت ماتـت  ،فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنها

  .)١(من ذلك شهيدة ) عليها
أنّــه أغــرم عمــر بــن اخلطــاب يف بعــض ســنني مجيــع عّمالــه  ،وُروي أيضــاً عــن كتــاب ســليم :أقــول

لـيس فيهـا  يف مسـجد رسـول اهللا انتهيت إىل حلقة  :قال سليم .أنصاف أمواهلم سوى قنفذ
وقــيس بــن  ،وعمــر ابــن أيب ســلمة ،وحمّمــد ابــن أيب بكــر ،واملقــداد ،وأيب ذر ،إالّ هــامشي غــري ســلمان

 ؟ما ترى عمر منعـه أن يغـرم قنفـذاً كمـا غـرم مجيـع عّمالـه :فقال العباس لعلّي  ،سعد بن عبادة
   :مث قال ،مث اغرورقت عيناه ،إىل َمن حوله فنظر علي 

____________________  
وامللل  ،٥٤٧/  ٥وكذا رواه بألفاظ خمتلفة يف الوايف بالوفيات  .٢٧٠وأيضاً  ،٢٩٩ - ٢٩٧ص ٢٨ج :حبار األنوار) ١(

 ،٢٦٨/ ١ :ولســـان امليـــزان البـــن حجـــر ،١٣٩/ ١ :وميـــزان االعتـــدال للـــذهيب الشـــافعي ،٥٧/ ١ :والنحـــل للشهرســـتاين
  .وغريهم ،١٢٣ :واملسعودي يف إثبات الوصية

  



١٢٧ 

  .)١(بالسوط فماتت وإّن يف عضدها أثره كأنّه الّدملج  شكر له ضربة ضر#ا فاطمة 
 ،علـى معاويـة وأصـحابه يف حـديث طويـل احتجاَج احلسـن بـن علـي  :وروى يف االحتجاج

 :)سـالم اهللا عليــه(ووقوعـه فيــه  افرتائــه علـى أمـري املــؤمنني  أنّـه قـال للمغــرية بـن شــعبة يف جـواب
وأنـت  :إىل أن قـال لـه ،ولنبيّـه مكـّذب ،ولكتابـه نابـذ ،فإنّـك هللا عـدو ،وأّما أنت يـا مغـرية بـن شـعبة

اهللا اســـتذالًال منـــك لرســـول  ،وألقـــت مـــا يف بطنهـــا ،حـــّىت أدميتهـــا ضـــربت بنـــت رســـول اهللا 
يــا فاطمــة أنــت (  :وقــد قــال هلــا رســول اهللا  ،وانتهاكــاً حلرمتــه ،وخمالفــة منــك ألمــره 

  .)٢(واهللا مصيـَُّرك إىل الّنار وجاعل وبال ما نطقت به عليك ) سّيدة نساِء أهل اجلّنة 
____________________  

  .١٣٤ص :كتاب سليم) ١(
ــي يف تلخـــيص الشـــايف .٤١٤ص ١ج :االحتجـــاج )٢( ـــذي ال  :فقـــال ١٥٦/  ٣ :وقـــد ذكـــر الشـــيخ الطوسـ واملشـــهور ال

   .والرواية بذلك مشهورة عندهم .خالف فيه بني الشيعة أّن عمر ضرب على بطنها حىت أسقطت فسّمى السقط حمسناً 
  .١٨٥ص :ص للشيخ املفيدوراجع أيضاً االختصا ،والظاهر أّن الضرب مل يقتصر على عمر وحده :أقول

  



١٢٨ 

  فصل 
  إلى قبر أبيها وما قالت  إقبال فاطمة 

ــريان األحــزان مــا هــذا لفظــه ،قــال صــاحب كتــاب علــم اليقــني مث إّن  :نقــًال عــن كتــاب التهــاب ن
 ،لقــاً فوافـوا بابـه مغ ،وأتـى #ـم إىل منـزل أمـري املـؤمنني  ،عمـر مجـع مجاعـًة مـن الطلقـاء واملنـافقني

  .فلم يفتح هلم الباب ،أخرج يا علي فإّن خليفة رسول اهللا يدعوك :فصاحوا به
واهللا لـئن مل تفتحـوا  :وجاؤوا بالنار ليضرموه فصاح عمر وقال ،فأتوه حبطب فوضعوه على الباب

لقــوم فــدفعها ا ،أPّـم حيرقــون منزهلـا قامــت وفتحــت البـاب فلّمـا عرفــت فاطمــة  ،لنضـرمّنه بالنــار
فــدفعها عمــر حــّىت ضــغطها بــني البــاب  ،وراء البــاب فاختبــت فاطمــة  ،قبــل أن تتــوارى عــنهم

واجتمعــوا عليــه حــّىت  ،وهــو جــالس علــى فراشــه مث إPّــم تواثبــوا علــى أمــري املــؤمنني  ،)١(واحلــايط 
 ،بيــنهم وبــني بعلهــا اطمــة فحالــت ف ،أخرجــوه ســحباً مــن داره ملّببــاً بثوبــه جيّرونــه إىل املســجد

مــا أســرع مــا خنــتم اهللا ورســوله فينــا أهــل  ،ويلكــم ،واهللا ال أدعكــم جتــّرون ابــن عّمــي ظلمــاً  :وقالــت
  وقد أوصاكم  ،البيت

____________________  
ــاب حــــىت فهجمــــوا عليــــه وأحرقــــوا بابــــه وضــــغطوا ســــّيدة النســــاء بال :١٢٣ص :ويقــــول املســــعودي يف إثبــــات الوصــــّية) ١( بــ

  .أسقطت حمسناً 
  



١٢٩ 

ُلُكْم َعَلْيـِه  ( :فقـال اهللا تعـاىل ،باتباعنا وموّدتنا والتمّسك بنـا رسول اهللا 
َ
ْسـأ

َ
ُقـل ال أ

ْجرًا ِإّال الَْمـَود(َة Oِ اْلُقـْرَ] 
َ
فـأمر عمـر قنفـذاً ابـن عمـه أن  ،فرتكـه أكثـر القـوم ألجلهـا :قـال .)١( )أ

فضــــر#ا قنفــــذ بالســــوط علــــى ظهرهــــا وجنبيهــــا إىل أن أPكهــــا وأثّــــر يف جســــمها  ،يضــــر#ا بســــوطه
مسّـــاه  وقـــد كـــان رســـول اهللا  ،وكـــان ذلـــك الضـــرب أقـــوى ضـــرر يف إســـقاط جنينهـــا ،الشـــريف

قتـــه فلح ،إىل املســـجد حــّىت أوقفـــوه بـــني يــدي أيب بكـــر وجعلـــوا يقـــودون أمــري املـــؤمنني  ،حمســناً 
رب أبيهــا ،إىل املســجد لتخّلصــه فلــم تــتمّكن مــن ذلــك فاطمــة   )٢(فأشــارت إليــه  ،فعــدلت إىل قــ

  :حبرقة وحنيب وهي تقول
  نفســــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى زفراDــــــــــــــــــــا حمبوســــــــــــــــــــة

  يــــــــــــــا ليتهــــــــــــــا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــع الّزفــــــــــــــراتِ     

  
ــــــــــــــــاة   وإّمنــــــــــــــــا ،ال خــــــــــــــــري بعــــــــــــــــدك يف احلي

  خمافــــــــــــــــة أن تطـــــــــــــــول حيــــــــــــــــايت ،أبكـــــــــــــــي    

  
وا ثكـــل حبيبــك أبـــو احلســـن املـــؤمتن وأبـــو ســـبطيك احلســـن  ،عليـــك يـــا أبتـــاه وا أســـفاه :مث قالــت
رياً  ،واحلســني أّوهلــم  ،وأحــّب أصــحابك إليــك ،وأجــّل أحّبائــك لــديك ،وَمــن ربّيتــه صــغرياً وواخيتــه كبــ

  .فها هو يساق يف األسر كما يقاد البعري ،ومهاجرة إليك يا خري األنام ،سبقاً إىل اإلسالم
وا قّلــــة  ،وا أمحــــداه ،وا أبــــا القامســــاه ،وا أبــــاه ،وا حبيبــــاه ،وا حمّمــــداه :وقالــــت ،ةمث إPّــــا أنّــــت أنّــــ

 ،وخــّرت مغشــّية عليهــا ،وا مصــيبتاه وا ســوء صــباحاه ،وا حزنــاه ،وا طــول كربتــاه ،وا غوثــاه ،ناصــراه
ري املــؤمنني  ،وصــار املســجد مأمتــاً  ،فضــّج النــاس بالبكــاء والنحيــب بــني يــدي  مث إPّــم أوقفــوا أمــ

  .والبيعة يل يف رقابكم ،واهللا ال أبايع :فقال!! !مّد يدك فبايع :أيب بكر وقالوا له
ب  :أنـّـه قــال ،فـروي عــن عــدي بــن حــامت ى علــي بــن أيب طالــ واهللا مــا رمحـت أحــداً قــط رمحــيت علــ

 :قـــالوا ؟فعـــلفـــإن مل أ :قـــال! !بـــايع :وقـــالوا ،يقودونـــه إىل أيب بكـــر ،حـــني أتـــى بـــه ملّببـــاً بثوبـــه 
  فرفع  :قال ،نضرب الذي فيه عيناك

____________________  
  .٢٣ :الشورى) ١(
  .أي إىل القرب الشريف) ٢(

  



١٣٠ 

فـإّين عبـد اهللا وأخـو رسـول اهللا  ،الّلهّم إّين ُأشهدك أPّم أتوا أن يقتلـوين :وقال ،رأسه إىل السماء
فرامـوا  ،على أناملـه فمدوا يده كرها فقبض  ،فأىب عليهم !!!مّد يدك فبايع :فقالوا له ،

يقـول وينظـر إىل قـرب  وهـو  ،فمسح عليها أبو بكـر وهـي مضـمومة ،بأمجعها فتحها فلم يقدروا
  .)يا ابن عم إّن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين (  :رسول اهللا 

  :خاطب أبا بكر #ذين البيتني علياً  إنّ  :قال الراوي
  فـــــــإن كنــــــــَت بالشـــــــورى ملكــــــــَت أُمــــــــوَرهم

  فكيـــــــــــــــــف #ـــــــــــــــــذا واملشـــــــــــــــــريون ُغيَّـــــــــــــــــبُ     

  
  وإن كنـــــَت بـــــالقرىب حججـــــَت خصـــــيَمهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــريُك أوىل بــــــــــــــــــــــــــــالنّيب وأقـــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
) القرابة والصـحابة وال تكون ب ،تكون اخلالفة بالصحابة ،وا عجباً (  :كثرياً ما يقول  وكان 

  .)١(انتهى 
____________________  

  .٦٨٨ - ٦٨٦ص  ٢ج :علم اليقني) ١(
    



١٣١ 

  فصل
  ما قاله عمر في كتاب عهده إلى معاوية

وقـد  ،فقالـت األَمـُة ِفّضـة ،فأتيـت داره مستشـرياً إلخراجـه منهـا :يف كتاب عهد عمـر إىل معاويـة
إّن أمـري املـؤمنني  :فقالـت ،قـد اجتمـع عليـه املسـلمونف ،قويل لعلّي خيرج إىل بيعة أيب بكـر :قلت هلا

فخرجــت  ،خلّــي عنــك هــذا وقــويل لــه خيــرج وإّال دخلنــا عليــه وأخرجنــاه كرهــاً  :فقلــت ،علّيــاً مشــغول
بون مــاذا تقولــون :فاطمــة فوقفــت مــن وراِء البــاب فقالــت  ؟وأّي شــيٍء تريــدون ؟أيّهــا الضــاّلون املكــذِّ

ما بال ابـن عّمـك قـد أوردك للجـواب وجلـس  :فقلت ؟يا عمر ما تشاء :فقالت ،يا فاطمة :فقلت
  ؟من وراء احلجاب
دعــي عنــك  :فقلــت ،وألزمــك احلّجــة وكــّل ضــاّل غــويّ  ،طغيانــك يــا شــقي أخــرجين :فقالــت يل

أحبـزب الشـيطان ختـّوفين يـا  ،ال حـّب وال كرامـة :فقالت ،األباطيل وأساطري النساء وقويل لعلّي خيرج
إن مل خيـرج جئـت باحلطـب اجلـزل وأضـرمتها نـاراً علـى  :فقلـت ،ن ضـعيفاً وكان حزب الشـيطا ؟عمر

وأخــذت ســوط قنفــذ فضــربتها وقلــت  ،أو يقــاد علــّي إىل البيعــة ،وأحــرق َمــن فيــه ،أهــل هــذا البيــت
ب فقلــت :خلالــد بــن الوليــد يــا عــدّو اهللا  :فقالــت ،إّين مضــرمها :أنــت ورجالنــا هلّمــوا يف مجــع احلطــ

 ،فرمتـــه ،فضـــربت فاطمـــة يـــديها مـــن البـــاب متنعـــين مـــن فتحـــه ،املـــؤمنني وعـــدّو رســـوله وعـــدّو أمـــري
   ،فتصّعب عليّ 

  



١٣٢ 

  .فسمعت هلا زفرياً وبكاء فكدت أن ألني وأنقلب عن الباب ،فضربت كفيها بالسوط فآملها
وقـد  ،فركلـت البـاب ،وكيـد حمّمـد وسـحره ،وولوغه يف دماء صناديد العرب ،فذكرت أحقاد علي
ومسعتهــا وقــد صــرخت صــرخة حســبتها قــد جعلــت أعلــى املدينــة  ،اب ترتســهألصــقت أحشــاءها بالبــ

 ،آه يا فّضة إليك َفُخـذيين ،هكذا كان يفعل حببيبتك وابنتك ،يا أبتاه يا رسول اهللا :أسفلها وقالت
فــدفعت البــاب  ،ومسعتهــا متخــض وهــي مســتندة إىل اجلــدار ،فقــد واهللا قتــل مــا يف أحشــائي مــن محــل

فصفقُت صفقة علـى خـديها مـن ظـاهر اخلمـار فـانقطع  ،وجه أغشى بصريفأقبلت إّيل ب ،ودخلت
  .)١(اخلرب بطوله  ،وتناثرت إىل األرض ،قرطها

ليحرقـوه  ،فجمعـوا احلطـب اجلـزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـار :قالـت عنها  ،وعن إرشاد القلوب
فأخـذ عمـر الّسـوط  ،نّـا وينصـرونافوقفت بعضادة الباب وناشـدDم بـاهللا وبـأيب أن يكّفـوا ع ،وحيرقونا

 ،فضرب به عضـدي فـالتوى السـوط علـى عضـدي حـّىت صـار كالـّدملج ،من يد قنفذ موىل أيب بكر
فضـربين  ،والنـار تسـعر وتسـفع وجهـي ،فـرّده علـيَّ وأنـا حامـل فسـقطت لـوجهي ،وركل البـاب برجلـه

  . بغري جرمفأسقطت حمسناً قتيالً  ،وجاءين املخاض ،بيده حّىت انتثر قرطي من أذين
____________________  

ــوار ٢٢٢ط القدميــــة ص ٨ج :حبــــار األنــــوار) ١( ــار األنــ ــيخ املفيــــد يف كتــــاب  .٢٣١ط القــــدمي ص ٨ج :حبــ وقــــد قــــال الشــ
عندما كتب األّول هلا كتابـاً بفـدك فلقيهـا الثـاين خارجـة وعنـدما عـرف مـا يف الكتـاب نازعهـا إيّـاه  :١٨٥ص :االختصاص

مث أخـــذ الكتـــاب فحرقـــه  ،لـــه فرفســـها برجلـــه وكانـــت حاملـــة بـــابن امســـه احملّســـن فأســـقطه مـــن بطنهـــابعـــدما أبـــت أن تعطيـــه 
  .فمضت ومكثت مخسة وسبعني يوماً مريضة ممّا ضر#ا عمر

ب علــى النظــام أنـّـه كــان يقــول ٥٧/  ١ :ويــذكر الشهرســتاين يف امللــل والنحــل إّن عمــر ضــرب بطــن فاطمــة يــوم  :وهــو يعيــ
  .ولسان امليزان البن حجر ،١٣٩/ ١ :كما يراجع ميزان االعتدال للذهيب  .ني من بطنهاالبيعة حىت ألقت اجلن

  



١٣٣ 

  فصل 
  ما أخبر اهللا تعالى ليلة المعراج نبّيه بظلم ابنته وأخذ حّقها

ويُؤخـذ غصـباً حّقهـا  ،وأّمـا ابنتـك فـُتظلم وُحتـرم :وكان ممّا أخرب اهللا تعاىل نبّيه ليلة املعراج أن قال
 ،مث ميّسـها هـوان وذلّ  ،ويدخل على حرميها ومنزهلـا بغـري إذن ،وُتضرب وهي حامل ،االذي جتعله هل

إنّـا  :قـال النـّيب  ،وتطرح ما يف بطنهـا مـن الضـرب ومتـوت مـن ذلـك الضـرب ،مث ال جتد مانعاً 
  .)١( قبلت يا رّب وسّلمت ومنك التوفيق والصرب ،هللا وإنّا إليه راجعون

فيؤتيـــان هـــو وصـــاحبه  ،يف قاتلـــه مث يف قنفـــذ ّن أول مـــا حيكـــم فيـــه حمســـن بـــن علـــي وروي أ
ولـــو  ،لـــو وقـــع ســـوط منهـــا علـــى البحـــار لغلـــت مـــن مشـــرقها إىل مغر#ـــا ،فيضـــربان بســـياط مـــن نـــار

  .)٢( وضعت على جبال الدنيا لذابت حّىت تصري رماداً فيضربان #ا
ويــأيت حمســن حتملــه خدجيــة بنــت  :يف خــرب طويــل عــن الصــادق  ،وروى املفضــل بــن عمــر

   وفاطمة بنت أسد أُّم أمري املؤمنني  ،خويلد
____________________  

  .٦٢ص ٢٨ج :حبار األنوار) ١(
  .٦٤ص ٢٨ج :حبار األنوار) ٢(
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ِي  ( :تقـول) صـلوات اهللا عليهـا(وهّن صارخات وأّمه فاطمة 
)oُكنُتْم ُتوَعـُدوَن َهَذا َيْوُمُكُم ا

ا َعِمَلْت  ( الـ) ١( ) ُد qُُّ َغْفٍس م( ِxَ حّىت أخضّلت حليته  قال فبكى الصادق  .)٢(اآلية  )َيْوَم
  .)٣(ال قّرت عني ال تبكي عند هذا الذكر  :مث قال ،بالّدموع

 ،يف اجلّنـــة أنـــت ذو قرنيهـــاإّن لـــك كنـــزاً  :قـــال الشـــيخ الصـــدوق يف معـــىن قـــول النـــّيب لعلـــّي 
قتــــه فاطمــــة مسعــــت بعــــض املشــــايخ يــــذكر أّن هــــذا الكنــــز هــــو ولــــده احملســــن وهــــو الســــقط الــــذي أل

ا ضغطت بني البابني واحتّج على ذلك مبا روي يف السقط أنّـه يكـون حمبنطـاً مل) صلوات اهللا عليها(
  .)٤(اخل  ،اي قبليحّىت يدخل أبو  ،ال :فيقول ،ادخل اجلّنة :يُقال له ،على باب اجلّنة

عـن  ،يف عبقـات األنـوار) عطّـر اهللا مرقـده(ذكر السـّيد األجـّل موالنـا املـري حامـد حسـني اهلنـدي 
 :أنّـه ذكـر يف ترمجـة النظّـام ُأسـتاذ اجلـاحظ أنّـه قـال النظّـام ،الـوايف بالوفيـات لصـالح الـدين الصـفدي

ولكــن كتمــه عمــر  ،وعرفــت الصــحابة ذلــك ،وعيّنــه ،علــى أّن اإلمــام علــّي  نــّص النــّيب 
إّن عمر ضرب بطن فاطمة يـوم البيعـة حـّىت ألقـت احملّسـن  :وقال) رضي اهللا عنهما(ألجل أيب بكر 

  .)٥(انتهى  .من بطنها

  مقولة ابن أيب احلديد يف شرح النهج
أبـاح دمـه يـوم  اهللا أّن رسـول  :وذكر ابن أيب احلديد يف شرح النهج خرب هبار بن األسود

ب بنــت رســول اهللا  ؛فــتح مّكــة فــرأت  ،بــالّرمح وهــي يف اهلــودج وكانــت حــامالً  ألنّــه روَّع زينــ
  :قال ،دماً وطرحت ذا بطنها

____________________  
  .١٠٣ :األنبياء) ١(
  .٣٠ :آل عمران) ٢(
  .٢٣ص ٥٣ج :حبار األنوار) ٣(
  .١٩٨ص :معاين األخبار) ٤(
  .١٧ص ٦ج  :الوايف بالوفيات) ٥(

  



١٣٥ 

ألنّـه  ؛أبـاح دم هبـار إذا كـان رسـول اهللا  :فقـال ،قرأت هذا اخلرب على النقيب أيب جعفـر
 فظاهر احلال أنّه لو كان حّياً ألبـاح دم َمـن روّع فاطمـة حـّىت ألقـت ذا ،روّع زينب فألقت ذا بطنها

ال تـروه عـّين وال  :فقـال ؟أّن فاطمة ُرّوعت فألقت احملسـن :أروي عنك ما يقوله قوم :فقلت ،بطنها
  .)١(فإّين متوّقف يف هذا املوضع لبعض األخبار عندي فيه  ،ترو عّين بطالنه

   :ولنعم ما قال السيد اجلزوعي :قلت
ــــــــــــدها الغــــــــــــيظ   جّرعاهــــــــــــا مــــــــــــن بعــــــــــــد وال

  مــــــــــــــــــــــــراراً فبــــــــــــــــــــــــئس مــــــــــــــــــــــــا جّرعاهــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــد ذاكأغضـــــــــــــــــــــــــ   باها وأغضـــــــــــــــــــــــــبا عن

  اهللا رّب الّســـــــــــــــــــــــــــــــــماِء إذ أغضـــــــــــــــــــــــــــــــــباها    

  
  بنــــــــــــــــُت َمــــــــــــــــن أُمُّ َمــــــــــــــــن حليلــــــــــــــــة َمــــــــــــــــن

  ن ســــــــــــــّن ظلمهــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــاملـــــــــــَــــ ويــــــــــــــٌل     

  
   على مصيبة فاطمة  ذكر ما تأّسفوا وتأثّروا 

ربي إذ  لرضــا إّين لعنــد ا :بســنده عــن زكريــا بــن آدم عليــه الرمحــة قــال ،روي عــن دالئــل الطــ
فضـــرب بيـــده األرض ورفـــع رأســـه إىل الســـماء  ،وســـّنه أقـــل مـــن أربـــع ســـنني جـــيء بـــأيب جعفـــر 

فيمـا ُصـنع بـأُّمي فاطمـة  :فقـال  ؟بنفسي فلم طال فكرك :فقال له الرضا  ،فأطال الفكر
فاســَتْدناه  ،مث ألنســفّنهما يف الــيّم نســفاً  ،مث ألذرّيّنهمــا ،مث ألحرقنهمــا ،أمــا واهللا ألخرجّنهمــا ،

  .)٢(يعين اإلمامة  ،أنت هلا ،بأيب أنت وأُّمي :وقّبل عينيه مث قال
مث ينــادي حــّىت يســمع صــوته  ،اســتعان باملــاِء البــارد )٣(أنـّـه إذا ُوِعــَك  وعــن أيب جعفــر البــاقر 

  .)٤( يا فاطمة بنت حمّمد  :على باب الدار
____________________  

  .١٩٢ص ١٤ج :شرح النهج) ١(
  .٢١٢ص :دالئل اإلمامة) ٢(
  .أمل احلّمى :وقيل ،احلّمى :الوعك) ٣(
  .٨٧ح :وروضة الكايف للكليين ،١٠٢ص ٦٢ج :حبار األنوار) ٤(

  



١٣٦ 

  .للشفاء) صلوات اهللا عليها(ا لعّل النداء كان استشفاعاً # :)رمحه اهللا(قال العالّمة اBلسي 
كـذلك أثّـر كتمـان حزنـه علـى   ،إّين أحتمل قويّـاً كمـا أنّـه أثـّرت احلّمـى يف جسـده اللطيـف :أقول

يطفـي لوعـة َوْجـده بـذكر اسـم  ،فكمـا أنّـه يطفـي حـرارة جسـده باملـاء ،أُّمه املظلومة يف قلبه الشـريف
ـــأثري  ،همـــوم مـــن تـــنّفس الصـــعداءوذلـــك مثـــل مـــا يظهـــر مـــن احلـــزين امل ،فاطمـــة ســـّيدة النســـاء فـــإّن ت

وأحــّر مــن  ،علــى قلــوب أوالدهــا األئّمــة األطهــار آمل مــن حــّز الشــفار) صــلوات اهللا عليهــا(مصــيبتها 
ا كانوا بانني علـى كتماPـا غـري قـادرين علـى من باب التقّية مل) ت اهللا عليهمصلوا(فإPّم  ،مجرة النار
ممّـــا كتمـــوه مـــا ) ســـالم اهللا علـــيهم(يبـــدو مـــنهم ) عليهـــاصـــلوات اهللا (فـــإذا ذكـــرت فاطمـــة  ،إظهارهـــا

  .يستدّل به األريب الفطن مبا يف قلو#م الشريفة من احلزن واحملن
 :- وكـان قـد رزقـه اهللا تعـاىل بنتـاً  - أنّه قال للسـكوين كما ُروي عن أيب عبد اهللا الصادق 

  .)١(ه على جبهته اخل مث وضع يد ،آه آه :قال ،فاطمة :قال قلت ؟ما مسّيتها
ما منع عمـر مـن أن يغـرم قنفـذاً كمـا غـّرم  :قال ألمري املؤمنني ملا  وذكرت سابقاً أّن العباس

شــكر لــه ضــربًة ضــر#ا  :مث قــال ،مث أغرورقــت عينــاه ،إىل َمــن حولــه فنظــر علــي  ؟مجيــع عمالــه
  .)٢(ا أثره كأنّه الدُّْملج وإّن يف عضده ،بالسوط فماتت فاطمة 

____________________  
ويف  ،ط دار التعـارف ،ترتيـب وتعليـق مساحـة الشـيخ حممـد جعفـر مشـس الـدين .٦ح .باب حـق األوالد ٦ج :الكايف) ١(

  .أما إذا مسّيتها فاطمة فال تسّبها وال تلعنها وال تضر#ا :آخره
  .١٣٤ص :سليم بن قيس) ٢(

  .يشبه السوار تلبسه املرأة يف عضدهاشيء  :والدُّْملج كقنفذ
  



١٣٧ 

يصــّدق مــا  ؛وَمــن تأّمــل فيمــا حكــي عــنهم مــن شــفقتهم ورأفــتهم ورقّــة قلــو#م الشــريفة ورمحتهــا
  .ذكرت
بالكوفـة  دخلـت علـى أيب عبـد اهللا  :أنّـه قـال ،نظر إىل ما رواه املشايخ عن بّشار املكـاريا

م له طبـق رطـب طـربزد وهـو يأكـل هنّـأك اهللا وجعلـين  :قلـت ،يـا بّشـار ادن فكـل :فقـال يل ،وقد ُقدِّ
دنـوت ملـا  ،حبقـي :فقال يل ،قد أخذتين الغرية من شيء رأيته يف طريقي أوجع قليب وبلغ مّين  ،فداك

يضـــرب رأس امـــرأة  )١(رأيـــت جلـــوازاً  ،قلـــت ،حـــديَثك :فقـــال يل ،فـــدنوت فأكلـــت :قـــال ،فأكلـــت
قــــال  ،وال يغيثهــــا أحــــد ،املســــتغاث بــــاهللا ورســــوله :Dايســــوقها إىل احلــــبس وهــــي تنــــادي بــــأعلى صــــو 

 ،لعن اهللا ظامليك يا فاطمة :مسعت الناس يقولون إPّا عثرت فقالت :قال ؟ومل فعل #ا ذلك :
ومل يزل يبكي حّىت ابتـّل منديلـه وحليتـه وصـدره  ،األكل فقطع  :قال ،فارتكب منها ما ارتكب

 اخل ،قــم بنــا إىل مســجد الّســهلة فنــدعو اهللا ونســأله خــالص هــذه املــرأة ،يــا بّشــار :مث قــال ،بالــّدموع

)٢(.  
إذا كــان حــال الصــادق  جــرت علــى امــرأة مــن شــيعة فاطمــة  ،كــذلك عنــد اســتماع واقعــة  فــ

مثّ  :ويقــــول ؟إذا حكــــى هــــو مــــا جــــرى علــــى أّمــــه فاطمــــة  فكيــــف يكــــون حالــــه  ،
  .فكأّين أنظر إىل قرٍط يف أُذPا حني نقف أي كسر من اللّطم ،لطمها

إّن بعــض  :بــل ميكــن أن يقــال ،وعظــم صــربه ظهــر شــّدة مصــيبة أمــري املــؤمنني  ،وممّــا ذكرنــا
  .الذي تصغر عند مصيبته املصائب مصائبه أعظم ممّا يقابله من مصيبة ولده احلسني 

  يف كتايب املرتجم بنفس املهموم يف وقايع عاشوراء عن فقد ذكرت 
____________________  

  .الشرطي :اجللواز) ١(
  .٤٤١ص ١٠٠ج :حبار األنوار) ٢(

  



١٣٨ 

ريي ونــادى َعلــيَّ  ،برحمــه أنّــه محــل مشــر بــن ذي اجلوشــن حــّىت طعــن فســطاط احلســني  :الطــ
فصــاح بــه  ،اح النســاء وخــرجن مــن الفســطاطفصــ :قــال ،بالنــار حــّىت أحــرق هــذا البيــت علــى أهلــه

  .أحرقك اهللا بالنار ؟أنت تدعو بالنار لتحرق بييت على أهلي ،يا ابن ذي اجلوشن :احلسني 
قلـت لشـمر بـن ذي  :قـال ،عـن محيـد بـن مسـلم ،حّدثين سليمان ابن أيب راشد :قال أبو خمنف

تُعـذِّب بعـذاب  ؟جتمع علـى نفسـك خصـلتني أتريد أن ،سبحان اهللا إّن هذا ال يصلح لك :اجلوشن
 ؟فقــال َمــن أنــت :قــال ،واهللا إّن يف قتلــك الّرجــال ملــا ترضــي بــه أمــريك ،اهللا وتقتــل الولــدان والنســاء
فجــاء  :قــال ،وخشــيت واهللا لــو أن عــرفين أن يضــّرين عنــد الســلطان :قــال ،قلــت ال أخــربك َمــن أنــا

وال موقفاً أقـبح مـن  ،رأيت مقاًال أسوأ من قولكما  :فقال ،رجل كان أطوع له مّين شبث بن ربعي
  .)١(فأشهد أنّه استحىي فذهب لينصرف  :قال ؟أُمرعباً للنساء صرت ،موقفك
وأّمـا ! !مع أنّه كان جلفاً جافّـاً قليـل احليـاء اسـتحىي مـن قـول شـبث مث انصـرف ،هذا مشر :أقول

والذي نفس عمـر بيـده  :وقال ،ّدده بتحريقهموه الذي جاء إىل باب أمري املؤمنني وأهل بيته 
وآثـار  ،وولـد رسـول اهللا ،إّن فيه فاطمـة بنـت رسـول اهللا :فقيل له ،ليخرجّن أو ألحرقّنه على َمن فيه

  .فأشهد أنّه مل يستح ومل ينصرف بل فعل ما فعل ؛)٢( رسول اهللا 
ــذّب عنــه إّال مــا ُروي عــن الــزبريَمــن ي ومل يكــن ألمــري املــؤمنني  رأى القــوم ملــا  أنّــه ،نصــره وي

أيفعـل  ،يا معشـر بـين عبـد املطلـب :أقبل خمرتطاً سيفه وهو يقول ،من منزله ملّبباً  أخرجوا علّيًا 
فأصـابت  ،فرمـاه خالـد بـن الوليـد بصـخرة ،وشّد على عمر ليضـربه بالسـيف ،هذا بعلي وأنتم أحياء

  .)٣(فأخذه عمر وضربه على صخرة فانكسر  ،لسيف من يدهقفاه وسقط ا
____________________  

  .١٤١ص :مقتل أيب خمنف) ١(
  .١٠٥ص  ١ج :االحتجاج) ٢(
  .٢٢٩ص ٢٨ج :البحار) ٣(

  



١٣٩ 

فـذكرنا مـا أحـدث النـاس بعـد  ،كنّـا عنـد أيب جعفـر   :عن سدير قال ،وروى الشيخ الكليين
فـــأين كـــان ِعـــزُّ بـــين  ،أصـــلحك اهللا :فقـــال رجـــل مـــن القـــوم ،املـــؤمنني  واســـتذالهلم أمـــري ،نبـــّيهم
إّمنــا كــان  ؟وَمــن كـان بقــي مــن بـين هاشــم :فقـال أبــو جعفــر  ؟ومــا كــانوا فيـه مــن العــدد ،هاشـم

 ،عبــاس وعقيـــل ،وبقــي معــه رجــالن ضـــعيفان ذلــيالن حــديثا عهــٍد باإلســالم ،جعفــر ومحــزة فمضــيا
ولــو   ،مــا وصــال إىل مــا وصــال إليــه ،أمــا واهللا لــو أّن محــزة وجعفــراً كانــا حبضــرDما ،لطلقــاءوكانــا مــن ا

أنّـه مل يقـم مـرّة علـى املنـرب  :فلذلك ُروي عـن أمـري املـؤمنني  ؛)١(كانا شاهداها ألتلفا نفسيهما 
  .)٢() ما زلت مظلوماً منذ قبض اهللا نبّيه (  :إالّ قال يف آخر كالمه قبل أن ينزل
فقــال علـــي  ،وا مظلمتـــاه :خيطــب وأعـــرايب يقــول بينمــا علـــّي  :وقــال مســيب بـــن جنيــة قـــال

  .)٣(لقد ظُلمت عدد املدر والوبر  :فقال  ،ادن فدنا :
وأنــا مظلــوم  ،وحيــك :قــال علــي  ،مظلــوم ،يــا أمــري املــؤمنني :فنــادى ،وجــاء أعــرايب يتخطّــى
  .)٤(ظُلمت عدد املدر والوبر 
  .)٥(بالشيخ املظلوم املضطهد حّقه  وكان أبو ذر يعّرب عنه 

 :يقـول :قـال عن أيب احلسـن الثالـث  ،وروى الكليين فيما يقال عند قرب أمري املؤمنني 
صـربت واحتسـبت حـّىت أتـاك  ،هأنت أّول مظلوم وأّول َمـن ُغصـب حّقـ ،السالم عليك يا ويل اهللا( 

عـّذب اهللا قاتلـك بـأنواع العـذاب وجـّدد عليـه العـذاب  ،فأشهد أّنك لقيـت اهللا وأنـت شـهيد ،اليقني
 ()٦(.  

____________________  
  .١٨٩ص ٨ج :الكايف) ١(
  .٧٠ط القدمي ص ٨ج :البحار) ٢(
  .٧٠ص :وأيضاً ) ٣(
   .املصدر السابق) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(
  =تصحيح وتعليق مساحة الشيخ  ،١ح باب ما عند قرب أمري املؤمنني  ٤ج :يفالكا) ٦(

  



١٤٠ 

ولنخـتم الكـالم بأشــعار  ،ونبـذ مـن الرزايـا الـيت تـذوب منهـا الّصـخور ،وهـذه نفثـة مصـدور :قـولأ
   :)رمحه اهللا(الشيخ صاحل احلّلي 

  )ره ( شعار الشيخ صاحل احلّلي أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــواثبني لظلـــــــــــــــــــــــــــــــِم آل حمّمـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ    ال

  وحمّمــــــــــــــــــــــٌد ملقــــــــــــــــــــــًى بــــــــــــــــــــــال تكفــــــــــــــــــــــنيِ     

  
  والقــــــــــــــــــــــــــــــــائلني لفـــــــــــــــــــــــــــــــــاطٍم آذيِتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــنيِ        يف طــــــــــــــــــــول نـَــــــــــــــــــــْوٍح دائــــــــــــــــــــٍم وحن

  
  والقـــــــــــــــــــاطعني أراكـــــــــــــــــــًة َكْيمـــــــــــــــــــا تقيـــــــــــــــــــل

  بظــــــــــــــــــــــــــــــّل أوراٍق هلــــــــــــــــــــــــــــــا وغصــــــــــــــــــــــــــــــونِ     

  
  وجمّمعـــــــــي حطـــــــــٍب علـــــــــى البيـــــــــت الـــــــــذي

  مل جيتمــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــواله مشــــــــــــــــــــُل الــــــــــــــــــــدينِ     

  
ــــــــــــــــــى البتــــــــــــــــــول ببيتهــــــــــــــــــا   واهلــــــــــــــــــامجني عل

ـــــــــــــــــــــنيِ واملســـــــــــــــــــــّقطني هلـــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــّز        جن

  
  والقائـــــــــــــــــــــــــــدين إمــــــــــــــــــــــــــــامهم بنجــــــــــــــــــــــــــــاده

ــــــــــــــــــــدعو خلفــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــرننيِ        والّطهــــــــــــــــــــر ت

  
ــــــــدعا ــــــــي أو ألكشــــــــف لل ــــــــوا ابــــــــن عّم   خّل

ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجوين       رأســـــــــــــــــي وأشـــــــــــــــــكو لإلل

  
  مــــــــــــــا كــــــــــــــان ناقــــــــــــــة صــــــــــــــاٍحل وفصــــــــــــــيلها

  بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اهللا إالّ دوين    

  
  ورنــــــــــــــــت إىل القــــــــــــــــرب الشــــــــــــــــريف مبقلــــــــــــــــةٍ 

  عـــــــــــــــــــربى وقلـــــــــــــــــــٍب مكَمـــــــــــــــــــٍد حمـــــــــــــــــــزونِ     

  
  صــــــــــــــــاب بقلبهــــــــــــــــاقالــــــــــــــــت وأظفــــــــــــــــار امل

ــــــــــــــين     ــــــــــــــلَّ علــــــــــــــى العــــــــــــــداة معي   غوثــــــــــــــاه ق

  
  أبَتـــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــامريُّ وِعْجلُــــــــــــــــــــهُ 

  تُبعــــــــــــــا َوَمــــــــــــــاَل النــــــــــــــاُس عــــــــــــــن هــــــــــــــارونِ     

  
  أّي الّرزايـــــــــــــــــــــــــــــا أتّقـــــــــــــــــــــــــــــي بتجلّـــــــــــــــــــــــــــــدي

  هــــــــــو يف النوائـــــــــــب مــــــــــذ حييـــــــــــت قـــــــــــريين    

  
  فقـــــــــــــدي أيب أم غصـــــــــــــب بـَْعَلـــــــــــــَي حّقـــــــــــــه

ــــــــــــين       أم كســــــــــــر ضــــــــــــلعي أم ســــــــــــقوط جني

  
  ِحنْلـــــــــــــــيتأم أخـــــــــــــــذهم إرثـــــــــــــــي وفاضـــــــــــــــل 

ــــــــــــــــي وقــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــوين       أم جهلهــــــــــــــــم حّق

  
  قهــــــــــــــــروا يتيميــــــــــــــــك احلســــــــــــــــني وصــــــــــــــــنوه

  وســـــــــــــــــــألتهم حّقـــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــد Pـــــــــــــــــــروين    

  
____________________  

ــا رواه الشــــيخ الطوســــي يف التهــــذيب  .ط دار التعــــارف .حممــــد جعفــــر مشــــس الــــدين=   ،٢ح بــــاب زيارتــــه  ،٦ :كمــ
 ،تصحيح وتعليق مساحة الشيخ حممد جعفر مشـس الـدين ،موضع قربه  باب ،٢ :والصدوق يف َمن ال حيضره الفقيه

  .ط دار التعارف
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  فصل 
  نقل كالم المسعودي في كتاب إثبات الوصّية 

بأمر اهللا جّل وعال وعمره مخـس  قام أمري املؤمنني  :قال املسعودي يف كتاب إثبات الوصّية
ونصـــبوا للملـــك وأمـــر الـــدنيا رجـــًال اختـــاروه  ،وقعـــد عنـــه املنـــافقون ،نواتّبعـــه املؤمنـــو  ،وثالثـــون ســـنة

صـار إىل ) رمحـه اهللا(فروي أّن العبـاس  ،ورسول اهللا  ،ألنفسهم دون َمن اختاره اهللا عّز وجلّ 
وَمـن يطلـب  :فقـال ،يـدك أبايعـكامـدد  :فقـال لـه وقد قُبض رسول اهللا  ،أمري املؤمنني 
الـزبري وأبـو سـفيان ] فـيهم [ مـنهم  ،وصار إليه ناس مـن املسـلمني ؟وَمن يصلح له غرينا ؟هذا األمر

فقـال  ،مّنا أمـري ومـنكم أمـري :فقالت األنصار ،واختلف املهاجرون واألنصار ،صخر بن حرب فأىب
فسّلمت األنصار لقـريش بعـد  ،اخلالفة يف قريش :يقول مسعنا رسول اهللا  ،قوم من املهاجرين

وبــايع عمــر بــن اخلطــاب أبــا بكــر وَصــَفَق علــى  ،ووطئــوا بطنــه ،ســعد بــن عبــادة] ديــس [ أن داســوا 
وتــابعهم علــى ذلــك  ،مث بايعــه قــوم ممّــن قــدم املدينــة ذلــك الوقــت مــن األعــراب واملؤلّفــة قلــو#م ،يديــه
  .غريهم

رب بـــأمري املـــ وحتنيطـــه وتكفينـــه  بعـــد فراغـــه مـــن غســـل رســـول اهللا  ؤمنني واتصـــل اخلـــ
 ،سـلمان :وقـوم مـن صـحابته مثـل ،مـع َمـن حضـر مـن بـين هاشـم ،بعد الّصالة عليـه ،وجتهيزه ودفنه

   ،واملقداد ،وأيب ذر
  



١٤٢ 

فحمـــد اهللا وأثـــىن  ،يبـــاً فقـــام خط ،ومجاعـــة حنـــو أربعـــني رجـــالً  ،وُأَيبّ بـــن كعـــب ،وحذيفـــة ،وعّمـــار
 ،وإن ال تكــن يف قــريش ،قــريش #ــا] مــن [ إن كانــت اإلمامــة يف قــريش فأنــا أحــّق  :مث قــال ،عليــه

  .فأقام فيه ومن اتبعه من املسلمني ،مث اعتزهلم ودخل بيته ،فاألنصار على دعواهم
وإبـراهيم إذ  )١( )إkّ مغلوب فانتrـ  ( :نوح إذ قال ،إّن يل يف مخسة من النبّيني ُأسوة :وقال

لـو أّن t بكـم قـّوة أو  ( :ولـوط إذ قـال ،)٢( )واعsلكم وما تدعون من دون اهللا  ( :قـال
وهـارون إذ  )٤( )خفـتكم Jـا  ففـررت مـنكم ( :وموسى إذ قـال ،)٣( )آوي إp رKٍن شديد 

  .)٥( )إّن القوم استضعفوv وuدوا يقتلون)  ( :قال
  .من حتته )٦(وقد محله يف إزار معه وهو ينط  ،خرج إىل الّناسو  ،القرآن مث أّلف 
فقــال لــه  ،كمــا أُنــزل  هــذا كتــاب اهللا قــد أّلفتــه كمــا أمــرين وأوصــاين رســول اهللا  :فقــال هلــم

الثقلـني كتـاب إّين خملّـف فـيكم  :قـال لكـم إّن رسـول اهللا  :فقـال هلـم ،اتركه وامـضِ  :بعضهم
إن قبلتمــوه فــاقبلوين معــه أحكــم بيــنكم مبــا فيــه مــن  ،لــن يفرتقــا حــّىت يــردا علــّي احلــوض ،اهللا وعــرتيت فــ
فانصــرف  ،ال حاجـة لنـا فيـه وال فيــك فانصـرف بـه معـك ال تفارقـه وال يفارقـك :فقـالوا ،أحكـام اهللا

مبـا عهـده إليـه رسـول اهللا ] منزلـه [ م وَمـن معـه مـن شـيعته يف منـازهل فأقام أمري املؤمنني  ،عنهم
.  

____________________  
  .١٠ :الَقَمر) ١(
  .٤٨ :مرمي) ٢(
  .٨٠ :هود) ٣(
   .٢١ :الُشَعَراء) ٤(
  .١٥٠ :األعراف) ٥(
  .أو شّده ،أي مّده :نطّه) ٦(

  



١٤٣ 

وضـــغطوا ســـّيدة الّنســـاء  ،هـــاً فهجمـــوا عليـــه وأحرقـــوا بابـــه واســـتخرجوه منـــه كر  ،فوّجهـــوا إىل منزلـــه
إن  :فقـــال ،نقتلــك :فقــالوا ،ال أفعــل :وأخــذوه بالبيعــة فــامتنع وقـــال ،بالبــاب حــّىت أســقطت حمســـناً 

إّين عبــد اهللا وأخــو رســوله فمســحوا عليهــا  ،وعســر علــيهم فتحهــا ،وبســطوا يــده فقبضــها .تقتلــوين فــ
  .وهي مضمومة

فناشــده اهللا وذّكــره بأيـّـام اهللا وقــال  ،بأيــام أحــد القــوم بعــد هــذا الفعــل مث لقــي أمــري املــؤمنني 
فخرجـا إىل  ،نعـم :فقـال لـه ،حّىت يأمرك وينهاك هل لك أن أمجع بينك وبني رسول اهللا  :له

يف تســليم علــى هـذا عاهـدمتوين  ،يـا فـالن :فقــال لـه ،قاعـداً فيـه مسـجد قبـا فـأراه رســول اهللا 
 ،فمنعه صاحبه مـن ذلـك ،فرجع وقد هّم بتسليم األمر إليه ؟وهو أمري املؤمنني األمر إىل علي 

 ؟أو مــا تــذكر يومــاً كّنــا مــع ابــن أيب كبشــه ،معــروف مــن ســحر بــين هاشــم ،هــذا ســحر مبــني :فقــال
  .حاهلما مث أمرمها فتفّرقتا وعادتا إىل ،فأمر شجرتني فالتقتا فقضى حاجته خلفهما

مث أهــوى  ،فقــد كنــت معــه يف الكهــف فمســح يــده علــى وجهــي ،أّمــا إن ذّكــرتين هــذا :فقــال لــه
 ،فرجع عّما كان عـزم عليـه ،مث أراين جعفراً وأصحابه يف السقيفة تعوم يف البحر ،برجله فأراين البحر

ــذلك ومهّــوا بقتــل أمــري املــؤمنني  فبعثــت  ،ه خالــد بــن الوليــدوأن يتــوّىل قتلــ ،وتواصــوا وتواعــدوا ب
  ( :فأخذت بعضاديت البـاب ونـادت ،جبارية هلا أمساء بنت عميس إىل أمري املؤمنني 

َ
ِإن( الَْمأل

 Kََلَك ِمَن ا-(اِصِح ِّkَِْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإC َتِمُروَن ِبَك
ْ
وكان الوعد يف  ،فخرج مشتمالً بسيفه ،)١( )َيأ

ال  :فقــال اإلمــام قبــل أن يســّلم ،فأحّســوا بأســه ،فيقــوم خالــد إليــه بســيفه ،)٢(مهم قتلــه أن يســلم إمــا
  .)٣(مث كان من أقاصيصهم ما رواه الناس  ،تفعلّن خالد ما أِمرَت به

____________________  
  .٢٠ :القصص) ١(
  .خ م املطبوع] ينتهي إمامهم من صالته بالتسليم ) [ ٢(

  .١٤٤ - ١٤٢ص :إثبات الوصّية) ٣(
  



١٤٤ 

  فصل 
  من فدك  بعث أبي بكر في إخراج وكيل فاطمة 

عــن  ،عــن محّــاد بــن عثمــان ،والشــيخ األجــّل علــي بــن إبــراهيم القّمــي ،روى صــاحب االحتجــاج
بعــث  ؛بُويــع أبــو بكــر واســتقام لــه األمــر علــى مجيــع املهــاجرين واألنصــارملــا  :قــال أيب عبــد اهللا 

  .]منها [  يل فاطمة بنت رسول اهللا إىل فدك من أخرج وك
 ؟ِمل متنعــــــين مرياثــــــي مــــــن أيب رســــــول اهللا  :إىل أيب بكــــــر فقالــــــت فجــــــاءت فاطمــــــة 

 علــى هــايت :فقــال ؟بــأمر اهللا تعــاىل وقــد جعلهــا يل رســول اهللا  ،وأخرجــَت وكيلــي مــن فــدك
ال أشهد يا أبا بكـر حـّىت احـتّج عليـك مبـا قـال رسـول اهللا  :فقالت ،فجاءت بأُّم أمين ،ذلك بشهود
 ؟إّن أّم أمين امرأة مـن أهـل اجلنّـة :ألست تعلم أّن رسول اهللا قال ،أنشدك باهللا] فقالت [  ،
فآت ذا القـر] حّقـه  ( رسول اهللا فأشهد أّن اهللا عّز وجّل أوحى إىل  :قالت ،بلى :فقال
  فشهد  وجاء علي  ،)٢(فجعل فدك لفاطمة بأمر اهللا  ،)١( )

____________________  
  .٣٨ :الروم) ١(
 :يواالحتجـاج للطربسـ ،وشـواهد للتنزيـل للحـافظ احلسـكاين ،٢٢٠/  ١٦ :راجع شرح Pج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
٩٠/  ١.  

  



١٤٥ 

  .فكتب هلا كتاباً ودفعه إليها ،مبثل ذلك
 ،اّدعــت يف فــدك إّن فاطمــة  :]أبــو بكــر [  :فقــال ؟مــا هــذا الكتــاب :فقــال ،فــدخل عمــر

هـــذا يفء  :وقـــال ،فأخـــذ عمـــر الكتـــاب مـــن فاطمـــة فمّزقـــه ،)١(وشـــهدت هلـــا أُّم أميـــن وعلـــّي فكتبتـــه 
ــى رســول اهللا مالــك بــن أوس بــن ا :وقــال ،املســلمني  حلــدثان وعائشــة وحفصــة يشــهدون عل
وأّم أمين فهي  ،جيّر إىل نفسه فإّن علياً  ،إنّا معاشر األنبياء ال نوّرث ما تركناه صدقة :بأنّه قال

  .لو كان معها غريها لنظرنا فيه ،امرأة صاحلة

  فدك  مع أيب بكر يف أمر احتجاج علي 
] هــذا [ فلّمــا كــان بعــد ذلــك  ،مــن عنــدمها باكيــة حزينــة) صــلوات اهللا عليهــا(فخرجــت فاطمــة 

ِملَ  ،يــا أبــا بكــر :وحولــه املهــاجرون واألنصــار فقــال ،إىل أيب بكــر وهــو يف املســجد جــاء علــّي 
فقـــال أبـــو  ؟ة رســول اهللا وقــد ملكتـــه يف حيـــا ،منعــَت فاطمـــة مرياثهــا مـــن رســـول اهللا 

إن أقامــت شــهوداً أّن رســول اهللا  ،هــذا يفء للمســلمني :بكــر وإالّ فــال حــق هلــا  ،جعلــه هلــا فــ
ري املــؤمنني  ،فيــه  ،ال :قــال ؟حتكــم فينــا خبــالف حكــم اهللا يف املســلمني ،يــا أبــا بكــر :فقــال أمــ
إيّـاك كنـت  :قـال ؟مـن تسـأل البينـة ،كان يف يد املسلمني شيء ميلكونه مث اّدعيت أنـا فيـه  فإنْ  :قال

سألتها البّينـة علـى مـا يف يـدها وقـد ملكتـه يف حيـاة رسـول  فما بال فاطمة  :قال ،أسأل البيّنة
ا شــهوداً كمــا ســألتين علــى مــا اّدعيــت ومل تســأل املســلمني البّينــة علــى مــا اّدعوهــ ،وبعــده اهللا 

فـإن  ،فإنّـا ال نقـوى علـى حّجتـك ،يا علي دعنا من كالمك :فقال عمر ،فسكت أبو بكر ،عليهم
  .أتيت بشهود عدول وإالّ فهو يفء للمسلمني ال حق لك وال لفاطمة فيه

  :قال ،نعم :قال ؟يا أبا بكر تقرأ كتاب اهللا :فقال أمري املؤمنني 
____________________  

  .فكتبت هلا بفدك خ م) ١(
  



١٤٦ 

إّنمــا يريــد اهللا Cــذهب عــنكم الــرجس أهــل ا3يــت  ( :أخـربين عــن قـول اهللا عــّز وجـلّ 
فلـو أّن شـهوداً شـهدوا علـى  :قـال ،بلـى فـيكم :قال ؟فينا نزلت أم يف غرينا )١( )ويطّهرKم تطهGًا 

كنت أقيم عليها احلد كما أقـيم   :قال ؟ما كنت صانعاً #ا ،احشةبف فاطمة بنت رسول اهللا 
ألنّــك رددت  :قــال ؟وملَِ  :قــال ،إذاً كنــت عنــد اهللا مــن الكــافرين :قــال ،علــى ســائر نســاء املســلمني

إذ  ،كمـا رددت حكـم اهللا وحكـم رسـول اهللا  ،وقبلـت شـهادة النـاس عليهـا ،شهادة اهللا هلا بالّطهـارة
وأخـذت منهـا  ،مثّ قبلت شهادة أعـرايب بائـل علـى عقبيـه عليهـا ،يف حياته )٢(جعل هلا فدك وقبضته 

  .فدك وزعمت أنّه يفء للمسلمني
فـرددت قـول رسـول  ،البّينة علـى املـّدعي واليمـني علـى املـّدعى عليـه :وقد قال رسول اهللا 

فدمـدم النـاس وأنكـر بعضـهم  :قـال .مني على َمن اُّدعي عليـهالبّينة على َمن اّدعى والي :اهللا 
املســــجد  ودخلـــت فاطمـــة  :قـــال ،إىل منزلـــه ورجـــع علـــي  ،صـــدق واهللا علـــيّ  :وقـــالوا )٣(

   :فطافت على قرب أبيها وهي تقول
)٤(قـــــــــــــد كـــــــــــــان بعـــــــــــــدك أنبـــــــــــــاٌء وهنبثـــــــــــــٌة 

  

  لــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها مل تكثــــــــر اخلطــــــــبُ     

  
  .األبيات

   التوطئة لقتل علي 
أمـا رأيـت  :مث قـال لـه ،وبعـث أبـو بكـر إىل عمـر فـدعاه ،فرجع أبو بكـر وعمـر إىل منزهلمـا :قال

  لئن قعد مقعداً مثله  ،جملس علّي مّنا يف هذا اليوم
____________________  

  .٣٣ :األحزاب) ١(
  .قد قبضته خ ج) ٢(
  .ا ونظر بعضهم إىل بعضفدمدم الناس فأنكرو  :يف االحتجاج) ٣(
ب هلنــد بنــت أثاثــة متثّلــت #ــا  .الصــوت اخلفــي :اهلنبثــة) ٤( ويف بعــض  .يف ذلــك املوقــف وهــذا بيــت مــن ثالثــة يُنســ

  .وهي بنفس املعىن ،وهينمة :النسخ
  



١٤٧ 

خالــد بــن  :قــال ؟فَمــن يقتلــه :قــال ،الــرأي أن نــأمر بقتلــه :قــال عمــر ؟فمــا الــرأي ،ليفســدّن أمرنــا
  .وليدال

امحلوين على ماشـئتم  :فقال ،نريد أن حنملك على أمٍر عظيم :فقاال له ،فبعثنا إىل خالد فأتاهم
احضــر  :قــال أبــو بكــر ؟مــىت أقتلــه :قــال خالــد ،فهــو ذاك :قــاال ،ولــو علــى قتــل علــي بــن أيب طالــب

  .نعم :قال ،فإذا سّلمت قم إليه واضرب عنقه ،املسجد وقم جبنبه يف الصالة
اذهـــيب إىل منـــزل علـــي  :فقالـــت جلاريتهـــا ،ء بنـــت عمـــيس وكانـــت حتـــت أيب بكـــرفســـمعت أمســـا

َتِمُروَن ِبَك Cَِْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإkِّ  ( :وأقرأيهما السالم وقويل لعلـي  وفاطمة 
ْ
 َيأ
َ
ِإن( الَْمأل

 Kَإّن أمسـاء بنـت عمـيس تقـرأ  : فجـاءت اجلاريـة إليهمـا فقالـت لعلـي ،)١( )َلَك ِمَن ا-(اِصِح
َتِمُرونَ  :عليك السـالم وتقـول

ْ
 َيـأ

َ
إّن اهللا (  :قـويل هلـا :فقـال أمـري املـؤمنني ) اآليـة (  ،ِإن( الَْمأل

  .)حيول بينهم وبني ما يريدون 
يصـّلي [ وخالـد بـن الوليـد  ،وصـّلى لنفسـه خلـف أيب بكـر ،مث قام وDّيأ للصالة وحضـر املسـجد

وعـرف شـّدة  ،نـدم علـى مـا قـال وخـاف الفتنـة ،فلّما جلس أبو بكر للتشـّهد ،جبنبه ومعه السيف] 
مث التفـــت إىل  ،فلـــم يـــزل متفّكـــراً ال جيســـر أن يســـّلم حـــّىت ظـــّن النـــاس أنّـــه ســـها ،وبأســـه علـــي 
  .وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا ] به [ يا خالد ال تفعلّن ما أمرتك  :وقال ،خالد

ري املــؤمنني  أو   :قــال ،أمــرين بضــرب عنقــك :قــال ؟مــا الــذي أمــرك بــه ،يــا خالــد :فقــال أمــ
  .لوال أنّه قال يل ال تفعله قبل التسليم لقتلك ،إي واهللا :قال ؟كنت فاعالً 

  فقال ،فاجتمع الناس عليه ،فجلد به األرض فأخذه علّي  :قال
____________________  

  .٢٠ :القصص) ١(
  



١٤٨ 

رب ،يــا أبــا احلســن :فقــال النــاس ،يقتلــه ورّب الكعبــة :عمــر فخلّــى عنــه  ،اهللا اهللا حبــق صــاحب القــ
)١(.  

أخذ خالداً بأصبعه السـّبابة والوسـطى يف ذلـك  إّن أمري املؤمنني  :)رمحه اهللا(ورواية أيب ذر 
وأحــدث خالــد يف  ،اس ومهّــتهم أنفســهمفصــاح خالــد صــيحة منكــرة ففــزع النّــ ،الوقــت فعصــره عصــراً 

كـأّين كنـت   ،هـذه مشـورتك املنكوسـة :فقـال أبـو بكـر لعمـر ،وجعل يضرب برجليه وال يـتكّلم ،ثيابه
تنّحـى  ،حلظـه حلظـة وكّلمـا دنـا أحـد ليخّلصـه مـن يـده  ،أنظر إىل هذا وأمحد اهللا على سـالمتنا

حبـق القـرب وَمـن  :فقـال ،فجاء وتشّفع إليه وأقسم عليه ،فبعث أبو بكر عمر إىل العباس ،عنه راجعاً 
  .)٢(وقّبل العّباس بني عينيه  ،ففعل ذلك ،وحبق ولديه وأُّمهما إّال تركته ،فيه

 ،يــا ابــن صــّهاك احلبشــية :قــام إىل عمــر وأخــذ بتالبيبــه وقــال ّمث إّن علّيــاً  :ويف روايــٍة ُأخــرى
ـــا أضـــعف وأقـــّل عـــدداً  رســـول اهللا لـــوال كتـــاب مـــن اهللا ســـبق وعهـــد مـــن  وحـــال  ،لعلمـــت أيّن

فعنـــدها قـــام وتقـــّدم  ،وخّلصـــوا عمـــر مـــن يـــد أمـــري املـــؤمنني  ،وبـــني القـــوم احلاضـــرون بينـــه 
  .)٣(أما واهللا لو قتلتموه ما تركنا تيمّياً ميشي على وجه األرض  :العباس إىل أيب بكر وقال

إّين ألعجـب  :فقلـت لـه ،سألت النقيب أبا جعفر حيىي بن زيد :يف البحار، قال ابن أيب احلديد
وكيف ما اغتيل وفتك بـه  :كيف بقي تلك املّدة الطويلة بعد وفاة رسول اهللا   من علي 

نفه بـالرتاب ووضـع خـّده يف حضـيض لوال أنّه أرغم أ :فقال ،يف جوف منزله مع تلّظي األكباد عليه
   ،ولكّنه أمخل نفسه واشتغل بالعبادة والّصالة والنظر يف القرآن ،األرض لُقتل

____________________  
  .١٢٧ - ١١٩ص ١ج :االحتجاج ١٥٩ - ١٥٥ - ٢ج :تفسري القّمي) ١(
  .٩٣ط القدمية ص ٨ج :البحار) ٢(
  .٦٩٨ص ٢ج :)ره(علم اليقني للمحّدث الكاشاين ) ٣(

  



١٤٩ 

يتـوب ويصـري سـاحياً  ،وخرج عن ذلك الزي األّول وذلك الشعار ونسي السيف وصـار كالفاتـك
فلّما أطاع الذين ُوّلوا األمر وصار أذّل هلـم مـن احلـذاء تركـوه وسـكتوا  ،يف األرض أو راهباً يف اجلبال

فلّمــا مل يكــن  ،منــهومل تكــن العــرب لتقــدم عليــه إّال مبواطــاة مــن متــوّيل األمــر وبــاطن يف الســّر  ،عنــه
  .مثّ األجل بعُد معقل حصني ،ولوال ذلك لقتل ،لوالة األمر باعث وداٍع إىل قتله وقع اإلمساك عنه

وقـد ُروي أّن  ،إّن قوماً من العلوية يذكرون ذلـك :فقال ؟أحقُّ ما يقال يف حديث خالد :فقلت
ًال جــاء إىل زفــر بــن اهلــذيل أبــو حنيفــة يف جــواز اخلــروج فســأله عّمــا يقــول  ،صــاحب أيب حنيفــة ،رجــ
ري أو احلـدث ،من الصالة بأمر غري التسليم قـد قـال أبـو  ،إنّـه جـائز :فقـال ،حنو الكالم والفعل الكثـ

فأعــاد  :قــال ،ال عليــك :قــال ؟ومــا الــذي قالــه أبــو بكــر :فقــال الرجــل] مــا قــال [  ،بكــر يف تشــهده
 ،حدث أنّـه مـن أصـحاب أيب اخلطـابقد كنت أ ،أخرجوه أخرجوه :فقال ،عليه السؤال ثانية وثالثة

  .)١(اخل  ،أنا أستبعد ذلك وإنّه روته اإلمامية :قال ؟فما الذي تقوله أنت :قلت

  إىل أيب بكر رسالة أمري املؤمنني 
بلـــــغ عنـــــه كـــــالم بعـــــد منـــــع الّزهـــــراء ملـــــا  ،إىل أيب بكـــــر رســـــالة أمـــــري املـــــؤمنني  ،االحتجـــــاج
  :فدك 

 ،وحّطوا تيجان أهل الفخر جبمع أهل الغـدر ،شّقوا متالطمات أمواج الفنت حبيازمي سفن الّنجاة
ثقـل األوزار بغصـبهم ِحنْلـة  )٢(واحتقبـوا  ،واقتسموا مواريـث الطّـاهرات األبـرار ،واستضيئوا بنور األنوار

  .حونةفكأّين بكم ترتّددون يف العمى كما يرتّدد البعري يف الطّا ،النّيب املختار
____________________  

  .٩٤ - ٩٣ط القدمية ص  ٨ج :البحار) ١(
  .أي محلوا على ظهورهم :احتقبوا) ٢(

  



١٥٠ 

حلصــدت رؤوســكم عــن أجســادكم كحــّب احلصــيد  ،أمــا واهللا لــو أذن يل مبــا لــيس لكــم بــه علــم
 ،ولقلعــت مــن مجــامجكم شــجعانكم مــا أقــرح بــه آمــاقكم وأوحــش بــه حمــالكم ،بقواضــب مــن حديــد

وخممـد ضوضـائكم وجــزار  ،ومبيـد خضـرائكم ،ومفــين اجلحافـل ، منـذ عرفتمـوين مـردي العسـاكرفـإينّ 
لــــن حتّبــــوا أن  ،وإّين لصــــاحبكم بــــاألمس لََعْمــــر أيب وأُّمــــي ،إذ أنــــتم يف بيــــوتكم معتكفــــون ،الــــدوارين

  .وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات ُأُحد ،تكون فينا اخلالفة والنبّوة
لتـــداخلت أضــالعكم يف أجـــوافكم كتـــداخل أســـنان  ،بق مـــن اهللا فـــيكمأمــا واهللا لـــو قلـــت مـــا ســ

ـــب مـــن املـــوت :وإن ســـكّت فيقـــال ،حســـد :فـــإن نطقـــت تقولـــون ،دوارة الرحـــا  ،جـــزع ابـــن أيب طال
خــّواض املنّيــات يف جــوف ليــل  ،)١( أنــا الســاعة يقــال يل هــذا وأنــا املــوت املميــت ،هيهــات هيهــات

( الغمـــرات  )٣(ومكّســـر الرايـــات يف غطـــامط  ،ني الطـــويلنيحامـــل الســـيفني الثقيلـــني والـــرحم )٢(خامـــد 
  .)ومفرّج الكربات عن وجه خرية الربيّات 

ب أُّمــه لــو حبــت مبــا  ،هبلــتكم اهلوابــل ،فــو اهللا البــن أيب طالــب آنــس بــاملوت مــن الطفــل إىل حمالــ
يـــوتكم وخلـــرجتم مـــن ب ،الضـــطربتم اضـــطراب األرشـــية يف الطـــوى البعيـــدة ،أنـــزل اهللا فـــيكم يف كتابـــه

صــــفراء مــــن  ،ولكـــّين أهــــّون وجــــدي حــــىت ألقـــى رّيب بيــــٍد جــــّذاء ،هـــاربني وعلــــى وجــــوهكم هــــائمني
مث اســتغلظ  ،فمــا مثــل دنيــاكم عنــدي إّال كمثــل غــيٍم عــال فاســتعلى ،خلــواً مــن طحنــائكم ،لــّذاتكم
  مثر فعلكم )٥(فتجدون  ،)٤( رويداً فعن قليل ينجلي لكم القسطل ،مث متّزق فاجنلى ،فاستوى

____________________  
  .وأنا املميت املائت خّواض املنايا :يف املصدر) ١(
  .)حالك خ م ) ( ٢(
  .عظيم األمواج :غطامط) ٣(
  .الغبار الساطع يف احلرب :القسطل) ٤(
  .فتجنون خ م) ٥(

    



١٥١ 

ه وكفـــى بـــاهللا حكمـــاً وبرســـول ،ومسّـــاً قـــاتالً  ،)٢( ممّزقـــاً  )١(أم حتصـــدون غـــرس أيـــديكم ذعافـــاً  ،مـــرّاً 
والسـالم علـى َمـن اتبـع  ،وال أتعـس فيهـا غـريكم ،وال أبعد اهللا فيهـا سـواكم ،خصيماً وبالقيامة موقفاً 

  .اهلدى
يا سبحان اهللا ما أجـرأه علـّي  :وقال ،رعب من ذلك رعباً شديداً  ،فلّما أن قرأ أبو بكر الكتاب

  .غريي )٣( وأنكله على
 يف ضــــياع فــــدك بعــــد رســــول اهللا  تعلمــــون أّين شــــاورتكم ،معاشــــر املهــــاجرين واألنصــــار

وتصــرف يف مثــن  ،وإّن هــذه أمــوال جيــب أن تضــاف إىل مــال الفــيء ،إّن األنبيــاء ال يورّثــون :فقلــتم
وهـو ذا يـربق  ،ومل ميضه َمـن يّدعيـه ،فأمضينا رأيكم ،الكراع والسالح وأبواب اجلهاد ومصاحل الثغور

  .حبق نبّيه أن ميضخها دماً ذعافاً  وعيداً ويرعد Dديداً إيالءً 
كـّل ذلـك احـرتازاً مـن كراهيـة   ،واستعزلتها عن نفسي فلـم أُعـزل ،واهللا لقد استقلت منها فلم أُقل

   ؟ومايل والبن أيب طالب هل نازعه أحد ففلج عليه ،ابن أيب طالب وهرباً من نزاعه
وال سـخّياً يف  ،داماً يف احلـروبفأنت ابن َمن مل يكـن مقـ ،أبيت أن تقول إّال هكذا :فقال عمر

فأبيـت  ،لتشـر#ا )٥(صفيت لـك سـجاًال !! !فؤادك وأصغر نفسك )٤(سبحان اهللا ما أهلع  ،اجلدوب
  .وثّبت لك إمارة أهل اإلشارة والتدبري ،وأخنت لك رقاب العرب ،إالّ أن نظمأ كظمائك

علــى مــا قــد وهــب لــك  فامحــد اهللا ،لكــان ابــن أيب طالــب قــد صــّري عظامــك رميمــاً  ،ولــوال ذلــك
  فإنّه َمن رقى منرب  ،واشكره على ذلك ،مّين 

____________________  
  .السّم الذي يقتل من ساعته :الذعاف) ١(
  .وهو املرّ  :نسخة املصدر ممقراً ) ٢(
  .عن غريي خ م) ٣(
  .اجلنب :اهللع) ٤(
  .دلو عظيم :السجال) ٥(

  



١٥٢ 

الصــخرة  ،وهــذا علــي بــن أيب طالــب ،عليــه أن حيــدث هللا شــكراً  كــان حقيقــاً   رســول اهللا 
والشـجرة املـرّة  ،واحلّية الرقشاء اليت ال جتيب إّال بالرقى ،الصّماء اليت ال ينفجر ماؤها إّال بعد كسرها

 ،قتل سادات قـريش فأبـادهم وألـزم آخـرهم العـار ففضـحهم ،اليت لو طليت بالعسل مل تنبت إالّ مرّاً 
ب نفســاً   ،فــإّين أســّد بابــه قبــل أن يســّد بابــك ،فــال تغّرنــك صــواعقه وال يهولنّــك رواعــده وبارقــه ،فطــ

  .ناشدتك اهللا يا عمر ملا أن تركتين من أغاليطك وتربيدك :فقال له أبو بكر
مـــا ينجينـــا منـــه إالّ  ،بقتلـــي وقتلـــك لقتلنـــا بشـــماله دون ميينـــه] ابـــن أيب طالـــب [ فـــو اهللا لـــو هـــّم 

فينــــا وصــــّية رســــول اهللا  )١(أنّــــه يتبــــع  :والثانيــــة ،أنّــــه واحــــد ال ناصــــر لــــه :إحــــداها ،ثــــالث خصــــال
 ،فمـــا مـــن هـــذه القبائـــل أحـــد إالّ وهـــو يتخضـــمه كتخضـــم ثنّيـــة اإلبـــل أوان الربيـــع :والثالثـــة ،

قـاء أحـدنا أمـا إّن هـذه الـدنيا أهـون علـّي مـن ل ،فتعلم لوال ذلك لرجع األمر إليه ولو كّنا لـه كـارهني
  .)٢(املوت اخل 

  ) ص(يف مسجد أبيها  ذكر خطبة فاطمة الزهراء 
] وعمـر [ أمجـع أبـو بكـر ملـا  أنّـه ،روى عبد اهللا بن احلسـن بإسـناده عـن آبائـه  ،االحتجاج

 )٤(با#ـــا واشـــتملت جبل ،مخارهـــا علـــى رأســـها )٣(الثـــت  ،فـــدكاً وبلغهـــا ذلـــك علـــى منـــع فاطمـــة 
مــــــا ختــــــرم مشــــــيتها مشــــــية رســــــول اهللا  ،وأقبلــــــت يف ملـّـــــة مــــــن حفــــــدDا ونســــــاء قومهــــــا تطــــــأ ذيوهلــــــا

  .حّىت دخلت على أيب بكر وهو يف حشد من املهاجرين واألنصار وغريهم 
____________________  

  .ينتهج خ م) ١(
 ٩٤ط ق ص ٨ج :يف البحــار) ره ( رجـه العالّمـة اBلسـي وأيضـاً أخ ،١٤٥ - ١٣١ - ١٢٧ص ١ج :االحتجـاج) ٢(

  .مع مزيد بيان منه يف عباراته فراجع هناك
  .أي لّفته :الثت مخارها) ٣(
  .الرداء واإلزار :واجللباب) ٤(

  



١٥٣ 

مث  ،القــوم هلــا بالبكــاء فــارتّج اBلــس )٢(مث أنّــت أنّــة أجهــش  ،دوPــا مــالءة فجلســت )١(فنيطــت 
 ،افتتحـت الكـالم حبمـد اهللا والثنـاء عليـه ،سـكن نشـيج القـوم وهـدأت فـورDم أمهلت هنيئة حـّىت إذا

فقالـت  ،فلّمـا أمسـكوا عـادت يف كالمهـا ،فعـاد القـوم يف بكـائهم ؛والصالة على رسول اهللا 
   :)صلوات اهللا عليها(

وسـبوغ  ،من عموم نعم ابتـداهاوالثناء مبا قّدم  ،وله الشكر على ما أهلم ،احلمد هللا على ما أنعم
وتفـاوت عـن  ،ونـأى عـن اجلـزاء أمـدها ،جـّم عـن اإلحصـاء عـددها ،ومتام منن أوالهـا ،آالء أسداها
وثـّىن بالنـدب  ،واسـتحمد إىل اخلالئـق بإجزاهلـا ،ونـد#م السـتزادDا بالشـكر التصـاهلا ،اإلدراك أبدها

  .إىل أمثاهلا
وضــّمن القلــوب  ،كلمــة جعــل اإلخــالص تأويلهــا  ،لــهوأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك 

ومــن األوهــام   ،ومــن األلســن صــفته ،املمتنــع مــن األبصــار رؤيتــه ،وأنــار يف الفكــر معقوهلــا ،موصــوهلا
ــذاء أمثلــة امتثلهــا ،ابتــدع األشــياء ال مــن شــيء كــان قبلهــا ،كيفّيتــه ــال احت إىل أن قالــت  ،وأنشــأها ب

   :)سالم اهللا عليها(
 ،وال أقـول مـا أقـول غلطـاً  ،أقول عـوداً وبـدواً  ،وأيب حممد  ،لموا أّين فاطمةاع ،أيّها الناس

نُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َمـا َعِنـتُّْم َحـِريٌص  ( ،وال أفعل ما أفعـل شـططاً 
َ
َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أ

وأخـا ابـن  ،جتـدوه أيب دون نسـائكم :تعـزوه وتعرفـوه فـإن ،)٣( )َعَلْيُكم ِبالُْمْؤِمِنKَ َرُؤوٌف ر(ِحـيٌم 
  .عزى إليه ملُـ ولنعم ا ،عمي دون رجالكم

____________________  
  .اإلزار :علقت واملالءة :نيطت) ١(
  .أي Dّيئوا :أجهش القوم) ٢(
  .١٢٨ :التوبة) ٣(

  



١٥٤ 

ـــــذارة آخـــــذاً  ،)٢( ضـــــارباً ثـــــبجهم ،املشـــــركني )١(مـــــائًال عـــــن مدرجـــــة  ،فّبلـــــغ الرســـــالة صـــــادعاً بالن
حـّىت  ،يكسـر األصـنام وينكـث اهلـام ،داعيًا إىل سـبيل ربّـه باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة ،)٣( بأكظامهم

ونطـق زعـيم الـّدين  ،الليل عن صبحه وأسفر احلق عن حمضه )٤( حّىت تفّرى ،اPزم اجلميع ووّلوا الّدبر
وُفهــُتم  ،واحنلّــت ُعَقــُد الكفــر والشــقاق ،)٦(شــيظ النفــاق وأطــاح و  ،الشــياطني )٥( وخرســت شقاشــق

  .)٧( بكلمة اإلخالص يف نفٍر من البيض اخلماص
ومـــوطئ  ،وقبســـة العجـــالن )٨(مذقـــة الشـــارب وPـــزة الطـــامع  ،وكنـــتم علـــى شـــفا حفـــرة مـــن النـــار

النّـــاس مـــن ختـــافون أن يـــتخطّفكم  ،أذلّـــة خاســـئني ،وتقتـــاتون الـــورق ،)٩( تشـــربون الـــط4َ◌َرق ،األقـــدام
 ،الرجـال )١٠( وبعد أن ُمين بُـبهم ،بعد اللّتيا واليت فأنقذكم اهللا تبارك وتعاىل مبحّمد  ،حولكم

  .ومردة أهل الكتاب ،وذؤبان العرب
 ،مــن املشــركني )١١(وفغــرت فــاغرة  ،أو َجنَــم قــرن للشــيطان ،كّلمــا أوقــدوا نــاراً للحــرب أطفأهــا اهللا

  فال ينكفئ حّىت يطأ  ،)١٢( يف هلواDاقذف أخاه 
____________________  

  .املسلك واملذهب :املدرجة) ١(
  .معظم الشيء :الثبج) ٢(
  .الكظم بالتحريك خمرج النفس من احللق) ٣(
  .أي انشق حىت ظهر وجه الصباح :تفّرى الليل) ٤(
  .هاجمجع شقشقة وهي شيء كالرية خيرجها البعري من فيه إذا  :شقاشق) ٥(
  .السفلة والرذل من الناس :والوشيظ .هلك :طاح) ٦(
  .املراد #م أهل البيت  :البيض اخلماص) ٧(
  .الفرصة أي حمل Pزته وفرصته :Pزة الطامع .شربته :مذقة الشارب) ٨(
  .بالفتح ماء السماء الذي تبول فيه اإلبل :الطََّرق) ٩(
  .أي شجعاPم :ُ#م الرجال) ١٠(
  .أي فتحه :فغر فاه )١١(
  .وهي اللحمة اليت يف أقصى الفم :مجع هلات :واللهوات) ١٢(

  



١٥٥ 

قريبـــاً مـــن  ،مكـــدوداً يف ذات اهللا جمتهـــداً يف أمـــر اهللا ،وخيمـــد هلبهـــا بســـيفه )١( صـــماخها بأمخصـــه
 )٢( ادعـونوأنـتم يف رفاهيـة مـن العـيش و  ،مشّمراً ناصحاً جمُِّداً كادحـاً  ،سّيداً يف أولياء اهللا ،رسول اهللا

وتفــّرون عنــد  ،وتنكصــون عنــد النــزال ،)٣( وتتوكَّفــون األخبــار ،ترتّبصــون بنــا الــدوائر ،فــاكهون آمنــون
  .القتال

جلبـاب  )٤( ومسـل ،ظهـر فـيكم حسـيكة النفـاق ؛فلّما اختار اهللا لنبّيه دار أنبيائه ومـأوى أصـفيائه
 ،فخطــر يف عرصــاتكم ،املبطلــني )٥( وهــدر فنيــق ،ونبــغ خامــل األقلــني ،ونطــق كــاظم الغــاوين ،الــدين

مث  ،فألقــاكم لدعوتــه مســتجيبني وللغــرة فيــه مالحظــني ،وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــاً بكــم
فـــــومستم غـــــري إبلكـــــم وأوردمت غـــــري  ،فألفـــــاكم ِغضـــــاباً  )٦( وأمحشـــــكم ،استنهضـــــكم فوجـــــدكم خفافـــــاً 

  .مشربكم
ابتـداراً زعمـتم خـوف  ،يقـربملـا  والرسـول ،ينـدململـا  واجلـرح ،والَكْلـم رحيـب ،والعهد قريب ،هذا
َال Oِ اْلِفْتَنِة َسَقُطواْ َوِ[ن( َجَهن(َم لَُمِحيَطٌة ِباْلَ(ِفِريَن  ( ،الفتنة

َ
  .)أ

أُمــوره ظــاهرة وأحكامــه  ،وكتــاب اهللا بــني أظهــركم ،وأّىن تؤفكــون ،وكيــف بكــم ،فهيهــات مــنكم
أرغبـــًة عنـــه  ،قـــد خّلفتمـــوه وراء ظهـــوركم ،اضـــحةوأوامـــره و  ،وزواجـــره الحيـــة ،وأعالمـــه بـــاهرة ،زاهـــرة
اِلِمKَ َبَدًال  ( ،أم بغـريه حتكمـون ،تريـدون َوَمن َيْبَتِغ َلGَْ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُفْقَبَل  ( ،)ِبْئَس ِللظ(

يَن    .)ِمْنُه َوُهَو Oِ اآلِخَرِة ِمَن اْ+َاِ*ِ
____________________  

  .ماال يصيب األرض من باطن القدم :واألمخص .يرجع :ينكفئ) ١(
  .ساكنون :وادعون) ٢(
  .أي تتوّقعون) ٣(
  .أي صار َخِلقاً بالياً  :مسل .أي عداوته :حسيكة النفاق) ٤(
  .الفحل املكرم من اإلبل :والفنيق .ترديد البعري صوته يف حنجرته :اهلدير) ٥(
  .أو َمحّسكم .أي محلكم :أمحشكم) ٦(

  



١٥٦ 

 ،مثّ أخـذمت تـورون وقـدDا وDيجـون مجرDـا ،ث أن تسكن نفرDا ويسلس قيادهـاّمث مل تلبثوا إّال ري
تسـّرون  ،وإمخـاد سـنن النـّيب الّصـفيّ  ،وإطفاء أنـوار الـدين اجللـي ،وتستجيبون هلتاف الشيطان الغوي

 )٢(دى ملُــ ويصـري مـنكم علـى مثـل حـّز ا ،ومتشون ألهله وولده يف اخلََمر والضـرّاء ،)١( حسواً يف ارتغاء
ـــا :وأنـــتم اآلن تزعمـــون ،يف احلشـــاء )٣( ووخـــز الســـنان ـــة تبغـــون وَمـــن  ،أن ال إرث لن أفحكـــم اجلاهلّي

ــال تعلمــون! !؟أحســن مــن اهللا حكمــاً لقــوم يوقنــون ــى لكــم كالشــمس الضــاحية أّين  ؟أف بلــى قــد جتّل
  ! ؟أيّها املسلمون أأغلب على ارثيه ،ابنته

أفعلـى عمـٍد  ،لقـد جئـت شـيئاً فريّـاً  ؟ك وال أرث أيبأيف كتاب اهللا أن ترث أبـا ،يا ابن أيب قحافة
  :تركتم كتاب اهللا ونبذمتوه وراء ظهوركم إذ يقول

َفَهْب tِ ِمن  ( :وقال فيما اقتّص من خرب حيىي بن زكريا إذ قال ،)٤( )وورث سليماُن داود  (
نَك َوCًِّا  )ُH * و ( :وقـال )٥( )َيِرُثِ) َوَيِرُث ِمْن آِل َفْعُقوَب O أولوا األرحام بعضـهم أو2 بـبعض
نثيK  ( :وقال ،)٦( )كتاب اهللا 

ُ
 ( :وقال )٧( )يوصيكم اهللا O أوالدكم لثكر مثل حظ األ

 KتّقJعروف حّقاً . اJبا Kين واألقربHاً الوصّية للواG٩(وزعمتم أن ال حظوة  )٨( )إن ترك خ(  
____________________  

 :واخلََمـر .هـو الشـرب شـيئاً بعـد شـيء :واحلسـو ،الرغوة وهي اللنب املشوب باملاء يضـرب بـه مـثالً واالرتغاء هو شرب ) ١(
  .األرض املنخفظة :والضرّاء .ما يرتك من الشجر وغريه

  .السّكني :دىملُـ وا .القطع :اَحلزّ ) ٢(
  .أي جراحته يف األحشاء :ووخز السنان) ٣(
  .١٦ :النمل) ٤(
  .٦ - ٥ :مرمي) ٥(
  .٧٥ :الاألنف) ٦(
  .١١ :النساء) ٧(
  .١٨٠ :البقرة) ٨(
  .املكانة :احلظوة) ٩(

  



١٥٧ 

أم هـل تقولـون  ،أفخّصـكم اهللا بآيـٍة أخـرج منهـا أيب  ،يل وال وارث من أيب وال رحم بيننـا
آن أم أنــتم أعلــم خبصــوص القــر  ؟أَولســت أنــا وأيب مــن أهــل ملّــٍة واحــدة ،إّن أهــل مّلتــني ال يتوارثــان

 ،فـــِنعَم احلكـــم اهللا .تلقـــاك يـــوم حشـــرك )١( فـــدونكما خمطومـــة مرحولـــة ؟وعمومـــه مـــن أيب وابـــن عّمـــي
ولكـّل  ،وعند الساعة خيسر املبطلون وال يـنفعكم إذ تنـدمون ،واملوعد القيامة ،والزعيم حمّمد 

  .ب مقيمنبأ مستقّر وسوف تعلمون َمن يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذا
   :بطرفها حنو األنصار فقالت) سالم اهللا عليها(مث رنت 

ــــَنة ،يــــا معشــــر النقيبــــة وأعضــــاد املّلــــة وأنصــــار اإلســــالم عــــن  )٢( مــــا هــــذه الغميــــزة يف حّقــــي والسِّ
ــــده (  :أيب يقــــول اهللا  أمــــا كــــان رســــول! ؟ظالمــــيت ســــرعان مــــا أحــــدثتم ) املــــرء ُحيفــــظ يف ول

  .وقّوة على ما أطلب وأزاول ،ولكم طاقة مبا أحاول ،)٣(إهالٍة  وعجالن ذا
   :اخلطبة الشريفة إىل قوهلا) سالم اهللا عليها(وساقت 

والغـــدرة الـــيت استشـــعرDا  ،الـــيت خـــامرتكم )٤( أال وقـــد قلـــت مـــا قلـــت علـــى معرفـــة مـــّين باخلذلـــة
فـدونكموها  ،الصـدر وتقدمـة احلّجـة وبثّـة )٥(ولكّنها قبضة النفس ونفثة الغيظ وَخَور القناة  ،قلوبكم

موصولة بنار اهللا  ،موسومة بغضب اهللا وشنار األبد ،باقية العار ،نقبة اخلف ،فاحتقبوها دبرة الظهر
  املوقدة 

____________________  
  .لبعريهو للناقة كالسرج ل :والرحل بالفتح .من اخلطام بالكسر وهو كل ما يدخل يف أنف البعري ليقاد به :خمطومة) ١(
  .النوم اخلفيف :الُسنة) ٢(
  .مثل يضرب ملن خيرب بكينونة الشيء قبل وقته :وسرعان ذا إهالة) ٣(
  .خالطتكم :خامرتكم .ترك النصر :اخلذلة) ٤(
  .السنان :والقناة .الضعف :اخلور) ٥(

  



١٥٨ 

  .وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون ،فبعني اهللا ما تفعلون ،اليت تطّلع على األفئدة
  .)١( فاعملوا إنّا عاملون وانتظروا إنّا منتظرون ،وأنا ابنة نذيٍر لكم بني يدي عذاب شديد

  :يف هذا املقام يف قوله) رمحه اهللا(ولقد أجاد الشيخ األزري 
  نقضــــــــــــــــــــوا عهــــــــــــــــــــَد أمحــــــــــــــــــــد يف أخيــــــــــــــــــــه

  وأذاقــــــــــــــــــــوا البتــــــــــــــــــــوَل مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــجاها    

  
ـــــــــــــــــــيمٍ    يـــــــــــــــــــوَم جـــــــــــــــــــاءت إىل عـــــــــــــــــــديٍّ وت

  ومــــــــــــــن الوجــــــــــــــد مــــــــــــــا أطــــــــــــــال بكاهــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــدعت واشـــــــــــــــتكت إىل اهللا شـــــــــــــــجوى

  والرواســـــــــــــــــــي Dتـــــــــــــــــــّز مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــكواها    

  
  لســــــــت أدري إذ ُروِّعــــــــت وهــــــــي حســــــــرى

ــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــوم بعلهــــــــــــــــــــــا وأباهــــــــــــــــــــــا       عان

  
  تعـــــــــــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــــــــــوم يف أّمت خطـــــــــــــــــــــــــــابٍ 

  حكــــــــــــــــت املصــــــــــــــــطفى بــــــــــــــــه وحكاهــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــــــــذه الكتــــــــــــــــــب فاســــــــــــــــــألوها تروهــــــــــــــــــا

  باملواريـــــــــــــــــــــــــــــث ناطقـــــــــــــــــــــــــــــاً فحواهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أمــــــــــــــــــــــــرٌ ) يوصــــــــــــــــــــــــيكم اهللا ( ومبعــــــــــــــــــــــــىن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــام يف قرباهـــــــــــــــــــــــــــــــا       شـــــــــــــــــــــــــــــــامٌل لألن

  
  فاطمأنّــــــــــــــــت هلــــــــــــــــا القلــــــــــــــــوب وكــــــــــــــــادت

  أن تـــــــــــــــــزول األحقـــــــــــــــــاد ممّـــــــــــــــــن طواهـــــــــــــــــا    

  
  أيّهـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــوم راقبـــــــــــــــــــــــوا اهللا فينـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــل جناهـــــــــــــا       حنـــــــــــــن مـــــــــــــن روضـــــــــــــة اجللي

  
  واعلمـــــــــــــــــوا أنّنــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــاعر ديــــــــــــــــــن اهللا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم فــــــــــــــــــــــــــــــــــأكرموا مثواهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ولنــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــزائن الغيــــــــــــــب فــــــــــــــيضٌ 

  تــــــــــــــــــــــرد املهتــــــــــــــــــــــدون منــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــداها    

  
  هــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــاس أّي بنــــــــــــــــــــــِت نـــــــــــــــــــــــيبٍّ أيّ 

  عـــــــــــــــــــــــن مواريثـــــــــــــــــــــــه أبوهـــــــــــــــــــــــا زواهـــــــــــــــــــــــا    

  
  كيــــــــــــــف يــــــــــــــزوي عــــــــــــــّين تراثــــــــــــــي عتيــــــــــــــقٌ 

  بأحاديــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــن لدنــــــــــــــــــــه افرتاهــــــــــــــــــــا    

  
  كيــــــــــــــــف مل يوصــــــــــــــــنا بــــــــــــــــذلك موالنــــــــــــــــا

  وتيمــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن دوننــــــــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــــــــاها    

  
ـــــــــــــــــــداءً    هـــــــــــــــــــل رآنـــــــــــــــــــا ال نســـــــــــــــــــتحق اهت

  واســـــــــــــــتحّقت تـــــــــــــــيم اهلـــــــــــــــدى فهـــــــــــــــداها    

  
  أم تـــــــــــــــــــــــــــــــــراه أضـــــــــــــــــــــــــــــــــّلنا يف الربايـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لكــــــــــــي نصــــــــــــيب خطاهــــــــــــا مٍ بعــــــــــــد علــــــــــــ    

  
  أنصــــــــــــــــــفوين مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــائَرين أضــــــــــــــــــاعا

  حرمــــــــــــــــــة املصــــــــــــــــــطفى ومــــــــــــــــــا رعياهــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .١٤٩ - ١٣١ص ١ج :االحتجاج) ١(
  



١٥٩ 

  عود إىل بدٍء 
لقـد كـان أبـوك بـاملؤمنني عطوفـاً   ،يا بنت رسول اهللا :فقال ،فأجا#ا أبو بكر عبد اهللا بن عثمان

إن َعَزونـــاه وجـــدناه أبـــاك دون  ،لــى الكـــافرين عـــذاباً أليمــاً وعقابـــاً عظيمـــاً وع ،رؤوفـــاً رحيمـــاً  ،كرميــاً  فــ
وســاعده يف كــّل أمــر  ،آثــره علــى كــل محــيم) اإلخــاء خ ل (  )١(وأخــاً لبعلــك دون األخــّالء  ،النســاء
 فــــأنتم عــــرتة رســــول اهللا  ،وال يبغضــــكم إالّ كــــل شــــقي ،ال حيــــبكم إالّ كــــل ســــعيد ،جســــيم
وأنـِت يـا خـرية النسـاء وابنـة خـري  ،وإىل اجلنّـة مسـالكنا ،على اخلري أَدلّتُنـا ،واخلرية املنتجبون ،الطّيبون
غـــري مــــردودة عــــن حّقــــك وال مصــــدودة عــــن  ،ســــابقة يف وفــــور عقلــــك ،صــــادقة يف قولــــك ،األنبيـــاء
  .صدقك

! !وإّن الرائـــد ال يكـــذب أهلـــه ،إذنـــهوال عملـــت إالّ ب ،وواهللا مـــا عـــدوت رأي رســـول اهللا 
حنـن معاشـر األنبيـاء ال نـورث  :يقول أّين مسعت رسول اهللا  ،وإّين ُأشِهد اهللا وكفى به شهيداً 
  .واحلكمة والعلم والنبّوة) والكتاب خ ل ( وإّمنا نورث الكتب  ،ذهباً وال فضة وال داراً وال عقاراً 

وقـد جعلنـا مـا حاولتـه يف الُكـراع  ،مة فلَوّيل األمر بعدنا أن حيكم فيه حبكمهوما كان لنا من طع
وذلــك بإمجــاع مــن  ،وجيالــدون املــردة الفّجــار ،وجياهــدون الكّفــار ،والســالح يقاتــل بــه املســلمون )٢(

هـي لــك  ،وهـذه حـايل ومـايل ،ومل أســتبّد مبـا كـان الـرأي فيـه عنــدي ،مل أتفـّرد بـه وحـدي! !املسـلمني
ال  ،والشـجرة الطيّبـة لبنيـك ،وأنت سّيدة أُّمة أبيـك ،ال ُتزوى عنك وال ُتّدَخُر دونك!! !ديكوبني ي

فهـل !! !حكمـك نافـذ فيمـا ملكـت يـداي ،يدفع ماَلِك مـن فضـلك وال يوضـع مـن فرعـك وأصـلك
  .ترين أن أخالف يف ذلك أباك 

وال ألحكامـه  ،عن كتـاب اهللا صـادفاً   رسول اهللا ما كان أيب ،سبحان اهللا :فقالت 
  أفتجمعون إىل  ،بل كان يّتبع أثره ويقفو سوره ،خمالفاً 

____________________  
  .خ م :وأخا إلفك دون األخّالء) ١(
  .األنعام مثل اإلبل واخليل :الكراع) ٢(

  



١٦٠ 

 ،هــذا بعــد وفاتــه شــبيه مبــا بغــي لــه مــن الغوائــل يف حياتــهو  ،اعــتالًال عليــه بــالّزور] الغــدر [ العــذر 
   :هذا كتاب اهللا حكماً عدًال وناطقاً فصًال يقول

فبـّني عـّز وجـّل  ،)٢( )وورث سـليمان داود  ( :ويقـول ،)١( )يرث) ويرث من آل يعقوب  (
رياث ،فيمــا وزّع عليــه مــن األقســاط ــذّكران واإل ،وشــرع مــن الفــرائض واملــ مــا  ،نــاثوأبــاح مــن حــّظ ال

ْ~رًا  (كـالّ بـال   ،أزاح به عّلة املبطلني وأزال التظّين والّشـبهات يف الغـابرين
َ
نُفُسُكْم أ

َ
َلْت َلُكْم أ َسو(

  .)َفَصmٌْ َ\ِيٌل َواُهللا الُْمْسَتَعاُن .ََ َما َتِصُفوَن 
أنــت معــدن احلكمـة ومــوطن اهلــدى  ،وصــدقت ابنتـه ،صــدق اهللا وصــدق رسـوله :فقـال أبــو بكـر

هـــؤالء املســــلمون بيــــين  ،ال أُبعــــد صــــوابك وال أُنكـــر خطابــــك ،وركــــن الـــّدين وعــــني احلّجـــة ،الرمحـــةو 
 ،غـري مكـابر وال مسـتبدُّ وال مسـتأثر ،وباتفـاق مـنهم أخـذت مـا أخـذت ،قّلدوين ما تقّلدت ،وبينك

  .وهم بذلك شهود
   :وقالت] إىل الناس ) [ صلوات اهللا عليها(فالتفتت فاطمة 
ــَدب(ُروَن  ( ،غِضــية علــى الفعــل القبــيح اخلاســرامل ،ســرعة إىل قيــٍل باطــلمعاشــر النــاس امل َفــال َفَت

َ
أ

8َْفاُلَها 
َ
ْم .ََ ُقُلوٍب أ

َ
فأخذ بسمعكم  ،كالّ بل ران على قلوبكم ما أسأمت من أعمالكم  ؟)اْلُقْرآَن أ
 ، حمملـه ثقـيالً لتجـدن واهللا ،وشـر مـا منـه اغتصـبتم ،وسـاء مـا بـه أشـرمت ،ولبئس ما تأّولتم ،وأبصاركم

ـــيالً  ـــه وب ـــدا لكـــم مـــن ربّكـــم مـــا مل تكونـــوا  ،وبـــان مـــا وراء الضـــرّاء ،إذا كشـــف لكـــم الغطـــاء ،وغّب وب
  .وخسر هناك املبطلون ،حتتسبون

   :وقالت مث عطفت على قرب النيب 
  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاٌء وهنبثــــــــــــــــةٌ 

  لــــــــو كنــــــــَت شــــــــاهدها مل تكثــــــــر اخلطــــــــبُ     

  
  قـــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــَد األرض وابَلهـــــــــــــــاإنّـــــــــــــــا ف

  واختـــــــّل قومـــــــك فاشـــــــهدهم وقـــــــد نكبـــــــوا    

  
____________________  

  .٦ :مرمي) ١(
  .١٦ :النمل) ٢(

    



١٦١ 

ــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــرىب ومنزل   وكــــــــــــــــــّل أهــــــــــــــــــٍل لــــــــــــــــــه ُق

  عنـــــــــــد اإللـــــــــــه علــــــــــــى اَألدنـــــــــــني مقــــــــــــرتبُ     

  
  أبــــــــــَدْت رجــــــــــاٌل لنــــــــــا جنــــــــــوى صــــــــــدورهم

  ملـّـــــــــا مضــــــــــيت وحالــــــــــت دونــــــــــك الــــــــــرتبُ     

  
  ســــــــــــــــــُتخفَّ بنــــــــــــــــــاجتهَّمتنــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــاٌل وا

  ملـّـــــــــــا فُِقــــــــــــدَت وكــــــــــــلُّ األرض مغتصــــــــــــبُ     

  
  وكنــــــــــــــَت نــــــــــــــوراً وبــــــــــــــدراً ُيستضــــــــــــــاء بــــــــــــــه

ـــــــــزل مـــــــــن ذي العـــــــــزّة الكتـــــــــبُ      ـــــــــك تُن   علي

  
  وكـــــــــــــــــان جربيـــــــــــــــــل باآليـــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــنا

  فقـــــــــــد فُِقـــــــــــدَت وكـــــــــــّل اخلـــــــــــري حمتجـــــــــــبُ     

  
  فليـــــــــــت قبلـــــــــــك كـــــــــــان املـــــــــــوت َصـــــــــــادفنا

  ملّــــــــا مضــــــــيت وحالــــــــت دونــــــــك الكثـــــــــبُ     

  
  مل يـُــــــــــــــْرَز ذو شــــــــــــــجنٍ إنـّـــــــــــــا رزئنــــــــــــــا مبــــــــــــــا 

ّـــــــــــــة ال ُعجـــــــــــــٌم وال عـــــــــــــرُب      )١(مـــــــــــــن الربي
  

  
   :ووصلت ذلك بأن قالت :قال ،ويف الّدر النظيم

  قــــــــــــد كنــــــــــــت ذا محيــــــــــــة مــــــــــــا عشــــــــــــت يل

  أعشــــــــى الــــــــرباح وأنــــــــت كنــــــــت جنـــــــــاحي    

  
ــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــاليوم أخضــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــذليل وأتّق

  منـــــــــــــــــــــــه وأدفـــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــــاملي بـــــــــــــــــــــــالراحِ     

  
  وإذا بكـــــــــــــــــــت قمريّـــــــــــــــــــٌة شـــــــــــــــــــجناً هلـــــــــــــــــــا

  صــــــــــٍن بكيــــــــــت صــــــــــباحيلــــــــــيًال علــــــــــى غ    

  
ب  ،وروى الشــيخ بســنده ب بنــت علــي بــن أيب طالــ اجتمــع رأي أيب ملــا  :قالــت ،عــن زينــ

عـدلت إىل قـرب أبيهـا رسـول اهللا  ؛وأيست عـن إجابتـه هلـا ،فدك والعوايل بكر على منع فاطمة 
 وبكـــت حــــّىت بلّــــت تربتــــه  ،القــــوم #ــــا فألقـــت نفســــها عليــــه وشـــكت إليــــه مــــا فعلـــه 

  .)٢(األبيات  ،قد كان بعدك أنباٌء وهنبثةٌ  :مث قالت يف آخر ند#ا ،بدموعها وندبته
يتوقّــع رجوعهــا إليــه ) صــلوات اهللا عليــه(وأمــري املــؤمنني  مث انكفــأت  ،ويف روايــة االحتجــاج
ـــع طلوعهـــا عليـــه ـــا ابـــن أيب طالـــب :ا اســـتقرت #ـــا الـــّدار قالـــت ألمـــري املـــؤمنني فلّمـــ ،ويتطّل  ،ي
 ،فخانـك ريـش األعـزل ،)٤( نقضـت قادمـة األجـدل) ٣( وقعدت ُحجـرة الظنـني ،اشتملت مشلة اجلنني

  هذا ابن أيب
____________________  

  .١٤٥ص ١ج :االحتجاج) ١(
  .ط الغفاري ٤٠ص :)ره ( األمايل للشيخ املفيد ) ٢(
ىن :)ره ( قــال العالّمــة اBلســي ) ٣( ب احلــق ،اختفيــت عــن النــاس كــاجلنني :واملعــ ونزلــت منزلــة اخلــائف  ،وقعــدت عــن طلــ

  .املّتهم
  .ما ال يقدر على الطريان :واألعزل من الطري .الصقر :األجدل) ٤(

  



١٦٢ 

 ،ّد يف كالمـييف خصـامي وألفيتـه ألـ] أجهـد خ [ لقـد أجهـر  ،قحافة يبتّزين ِحنْلـة أيب وبلغـة ابـينّ 
  .فال دافع وال مانع ،وغّضت اجلماعة دوين طرفها ،واملهاجرة وصلها ،نصرها )١( حّىت حبستين قيلة
يـوم اغصـب حقـك خ [ خدك يوم أضـعت حـّدك  )٢(أضرعَت  ،وعدُت راغمة ،خرجُت كاظمة

وال  ]خ ل  - طــائالً [ مــا كففــت قــائًال وال أغنيــت بــاطًال  ،افرتســت الــذئاب وافرتشــَت الــرتاب ،]
الي يف   ،ومنــك حاميــاً  )٣( عــذيري اهللا منــك عاديــاً  ،ليتــين مــّت قبــل هنيئــيت ودون ذلــيت ،خيــار يل ويــ

 ،شـكواي إىل أيب وعـدواي إىل رّيب  ،مـات الَعَمـُد ووهـت العضـد ،ويالي يف كل غارب ،كل شارق
  .وأشّد بأساً وتكيالً  ،الّلهّم أنت أشّد قّوًة وحوالً 

يـــا ابنـــة  ،)٤( Pنهـــي عـــن وجـــدك ،ال ويـــل عليـــك بـــل الويـــل لشـــانئك :فقـــال أمـــري املـــؤمنني 
النبــّوة فرزقــك  ،فــإن كنــت تريــدين البلغــة ،فمــا ونيــت عــن ديــين وال أخطــأت مقــدوري ،الصــفوة وبقيــة ّ

 ،حســيب اهللا :فقالـت ،فاحتسـيب اهللا ،ومـا أُِعـدَّ لَـِك أفضــل ممّـا ُقطـع عنـك ،مضـمون وكفيلـك مـأمون
  .)٥(وأمسكت 
____________________  

  .لألنصار ينسبون إىل أُّمهم قيلة ،اسم قبيلة :قيلة نصرها) ١(
  .خضع وذل :ضرع) ٢(
  .مبعىن أي واهللا قابل عذري عادياً ومتجاوزاً  :العذير) ٣(
  .أي كّفي عن حزنك :Pنهي عن وجدك) ٤(
/  ١٦ :يد يف شـرح Pـج البالغـةوال بأس باإلشارة هنا إىل ما ذكر ابن أيب احلد .١٤٤ - ١٤٥ص ١ج :االحتجاج) ٥(

 :قلـت .نعـم :قـال ؟أكانت فاطمـة صـادقة :وسألت علي ابن الفارقي مدّرس املدرسة الغربية ببغداد فقلت له :قال ،٢٨٤
مث قــال كالمــاً لطيفــاً مستحســناً مــع ناموســه وحرمتــه وقلّــة  ،فتبّســم ؟مل يــدفع إليهــا أبــو بكــر فــدك وهــي عنــده صــادقة لمَـــ ف

ومل يكـن  ،أعطاها اليوَم فدك مبجّرد دعواها جلاءت إليه غداً وادعـت لزوجهـا اخلالفـة وزحزحتـه عـن مقامـه لو :قال ،دعابته
ألنّه يكون قد سّجل على نفسه أPّا صادقة فيمـا تـّدعي كائنـاً مـا كـان مـن غـري حاجـة إىل  ؛ميكنه االعتذار واملوافقة بشيء

  .بّينٍة وال شهود
  



١٦٣ 

  فصل 
   قولة فاطمة كالم أبي بكر للناس بعد م

ملــا  أّن أبــا بكــر ،عــن أمحــد بــن عبــد العزيــز اجلــوهري ،روى ابــن أيب احلديــد يف ســياق أخبــار فــدك
   :شّق عليه مقالتها فصعد املنرب فقال ،يف فدك مسع خطبة فاطمة 

أال َمـن  ؟أين كانت هذه األماّين يف عهد رسـول  :ما هذه الرِعة إىل كل قالة ،أيّها الناس
هـو الـذي يقـول كّروهـا  ،ُمـِربٌّ لكـّل فتنـة ،إّمنا هو ثعالة شهيده ذنبـه ،مسع فليقل وَمن شهد فليتكلَّم

 ،كأّم طحال أحّب أهلها إليهـا البغـي  ،جذعة بعدما هرمت تستعينون بالضعفة وتستنصرون بالنساء
 ،ّمث التفــت إىل األنصــار ،حــت إّين ســاكت مــا تركــتولــو قلــت لبُ  ،أال إّين لــو أشــاء أن أقــول لقلــت

  :فقال
فقـد  ،أنـتم وأحق َمـن لـزم عهـد رسـول اهللا  ،قد بلغين يا معاشر األنصار مقالة سفهائكم

 ،مث نــزل ،أال وإّين لســت باسـطاً يــداً ولسـاناً علــى َمـن مل يســتحق ذلـك منّــا ،جـاءكم فــآويتم ونصـرمت
  .إىل منزهلا ة فانصرفت فاطم

  قرأت هذا الكالم على النقيب حيىي ابن أيب :مث قال ابن أيب احلديد
  



١٦٤ 

 :فضحك وقال ،لو صرّح مل أسأل :قلت ،بل يصرّح :فقال ؟مبَن يعرِّض :زيد البصري فقلت له
ب   ،نعـم إنـّـه امللــك يــا بــينّ  :قــال ؟يقولــه أهــذا الكـالم كلّــه لعلــّي  :قلــت بعلـّي بــن أيب طالــ

 .فخاف من اضطراب األمـر عليـه فنهـاهم ،هتفوا بذكر علي  :قال ؟فما مقالة األنصار :قلت
 :وثعالــة ،القــول :والقالــة ،أي االســتماع واإلصــغاء ،أّمــا الرِّعــة بــالتخفيف :فقــال ؟فســألته عــن غريبــه

أي ال شـاهد لـه علـى مـا يـدعي  :ذنبـهوشـهيده  ،اسم للثعلب علم غري مصروف مثـل ذؤالـة للـذئب
ــٌل قــالوا ،إالّ بعضــه وجــزء منــه ــذئب فقــال :وأصــله َمَث ــب أراد أن يغــري األســد بال إنّــه أكــل  :إّن الثعل

 ،فرفــع ذنبــه وعليــه دم ؟فَمــن يشــهد بــذلك :قــال ،الشــاة الــيت كنــت أعــددDا لنفســك وكنــُت حاضــراً 
وكّروهـــا  ،مـــالزم أرِبَّ باملكـــان :وَمـــَربّ  .وكـــان األســـد قـــد افتقـــد الشـــاة فقبـــل شـــهادته وقتـــل الـــذئب

امرأة بغّي يف اجلاهلية ويضرب #ـا  :وأُّم طحال ،أعيدوها إىل احلال اُألوىل يعين الفتنة واهلرج :َجَذعة
  .)١(انتهى  ،َأَ◌زىن من أُّم طحال :يقال ،املثل

ـــذ احملقـــق تلم ،ويف كتـــاب الـــّدر النظـــيم جلمـــال الـــدين يوســـف بـــن حـــامت الفقيـــه الشـــامي :أقـــول ي
أملِثـل فاطمـة بنـت رسـول اهللا  :قالت أُّم سلمة حيث مسعت ما جرى لفاطمة  :أنّه قال ،احلّلي
 ،رُبّيـت يف حجـور األتقيـاء ،والـنفس للـنفس ،هـي واهللا احلـوراء بـني اإلنـس ؟يُقال هذا القول 

  .وربيت خري مرّىب  ،ونشأت خري نشاءِ  ،اهراتومنت يف حجور الطّ  ،وتناولتها أيدي املالئكة
نـِذْر  ( :وقـد قـال اهللا تعـاىل!!! ؟حّرم عليها مرياثه ومل يـُْعلمها أتزعمون أّن رسول اهللا 

َ
َوأ

 Kَْقَرِب
َ
  ؟أفأنذرها وخالفت متطلّبه ،)٢( )َعِشGََتَك األ

____________________  
  .٢١٥ - ٢١٤ص ١٦ج :شرح النهج) ١(
  .٢١٤ :الشعراء) ٢(

  



١٦٥ 

رية النســوان فــو اهللا  ،متـّـت بأبيهــا رســاالت ربّــه ،وعديلــة ابنــة عمــران ،وأُّم ســادة الشــّبان ،وهــي خــ
ورســـول اهللا  ،رويـــداً  ،ويلحفهـــا بشـــماله ،ويوّســـدها بيمينـــه ،لقـــد كـــان يشـــفق عليهـــا مـــن احلـــر والقـــر

فُحرِمــت أم ســلمة عطاَءهــا يف  ؛واهــاً لكــم فســوف تعلمــون ،ونوعلــى اهللا تَــرِد ،مبــرأى مــنكم 
  .انتهى ،تلك السنة

 ،عـن أبيـه ،عـن هشـام بـن حممـد ،عن أمحد بن عبد العزيـز اجلـوهري ،وروى ابن أيب احلديد أيضاً 
فقال  ،عطاين فدكأ إّن أُّم أمين تشهد يل أّن رسول اهللا  :أليب بكر قالت فاطمة  :قال
ولـوددت أّن  ،واهللا ما َخَلَق اهللا خلقـاً أحـّب إّيل مـن رسـول اهللا أبيـك ،يا ابنة رسول اهللا  :هلا

! !واهللا لــئن تفتقـر عائشــة أحـّب إّيل مــن أن تفتقــري!! !السـماء وقعــت علـى األرض يــوم مـات أبــوك
إّن  ،وأنــت بنــت رســول اهللا ! !وأظلمــك حّقــكأتــراين أعطــي األســود واألمحــر واألبــيض حّقــه 

 ،به الرجال حيمل النّيب  ،وإّمنا كان ماًال من أموال املسلمني ،هذا املال مل يكن للنّيب 
  .وليته كما كان يليه فلّما ُتوّيف رسول اهللا  ،وينفقه يف سبيل اهللا

 :قـال ،واهللا ألدعـوّن اهللا عليـك :قالـت ،واهللا ال هجرتـك أبـداً  :قال ،واهللا ال كّلمتك أبداً  :قالت
فـُدفنت لـيًال وصـّلى عليهـا  ،أوصت أن ال يصـّلَي عليهـا ،فلّما حضرDا الوفاة ،واهللا ألدعون اهللا لك

  .)١(بيها اثنتان وسبعون ليلة وكان بني وفاDا ووفاة أ ،العباس بن عبد املطلب

  نقل كالم للجاحظ
وقــد ) رضــي اهللا عنــه(قــال أبــو عثمــان اجلــاحظ علــى مــا حكــى عنــه علــم اهلــدى املرتضــى  :أقــول

وبـراءة سـاحتهما تـرك  ،زعم ناس أّن الدليل علـى صـدق خربمهـا يعـين أبـا بكـر وعمـر يف منـع املـرياث
ري أصــحاب رســول اهللا  لــئن كــان تــرك النكــري دلــيًال علــى  :فيقــال هلــم :مث قــال ، عليهمــاالنكــ

  ليكونن  ،صدقهما
____________________  

  .٢١٤ص ١٦ج :شرح النهج) ١(
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دلـــيًال علـــى  ،]بـــدليل [ تـــرك النكـــري علـــى املتظّلمـــني منهمـــا واحملتّجـــني عليهمـــا واملطـــالبني هلمـــا 
ــ ،صــدق دعــواهم واستحســان مقــالتهم وكثــرت ] احملاجــات خ م [ ت املشــاحات ال ســّيما وقــد طال

حـــّىت  ،وقـــد بلـــغ ذلـــك مـــن فاطمـــة  ،ْوجدةملَــــ وظهـــرت الشـــكّية واشـــتّدت ا ،املراجعـــة واملالحـــاة
  .أوصت أن ال يصّلي عليها أبو بكر

 ؟َمــن يرثــك يـا أبــا بكــر إذا مــتّ  :حــني أتتــه طالبـة حبّقهــا وحمتّجــة برهطهـا ،ولقـد كانــت قالــت لـه
 ،وخبســها حّقهــا ،فلّمــا منعهــا مرياثهــا ،قالــت فمــا بالنــا ال نــرث النــّيب  ،وولــديأهلــي  :قــال

ووجــدت مــّس الضــعف  ،وأيســت مــن النــزوع ،وعاينــت التهّضــم ،يف أمرهــا )١(واعتــّل عليهــا وَجلَــَج 
واهللا ال أكلّمـك  :قالـت .واهللا ألدعـون اهللا لـك :قـال ،واهللا ألدعـوّن اهللا عليـك :قالـت ،وقّلة الناصـر

ري علـى أيب بكـر دلـيًال علـى صـواب منـه ،واهللا ال أهجـرك أبـداً  :قـال ،أبداً  كـان   ،فـإن يكـن تـرك النكـ
ري علــى فاطمــة  ب علــيهم يف ذلــك ،دلــيًال علــى صــواب طلبهــا يف تــرك النكــ  ،وأدىن مــا كــان جيــ

ــ ،وتــذكريها مــا نســيت ،تعريفهــا مــا جهلــت وأن تقــول  ،درها عــن البــذاءوصــرفها عــن اخلطــأ ورفــع ق
فقـد تكافـأت  ،فـإذا مل جنـدهم أنكـروا علـى اخلصـمني مجيعـاً  ،أو جتّوز عادًال أو تقطـع واصـالً  ،ُهجراً 

وأوجـب علينـا  ،والرجـوع إىل أصـل حكـم اهللا يف املواريـث أوىل بنـا وبكـم ،األمـور واسـتوت األسـباب
  .وعليكم

عليـه غلظـة  وكلما ازدادت فاطمة  ،عليهافإن قالوا كيف تظن به ظلمها والتعّدي  :مث قال
واهللا  :مث تقـول ،واهللا ال أهجـرك أبـداً  :فيقـول ،واهللا ال أكّلمـك أبـداً  :حيث تقـول ،ازداد هلا لينًا ورقّة
  .واهللا ألدعون اهللا لك :فيقول ،ألدعون عليك

مع حاجـة  ،ش والّصحابةمث حيتمل هذا الكالم الغيظ والقول الشديد يف دار اخلالفة وحبضرة قري
  وما جيب هلا من  ،اخلالفة إىل البهاء والتنزيه

____________________  
  .جاهز :َجَلج) ١(

  



١٦٧ 

ـــاً  ،الرفعـــة واهليبـــة  ،املكـــرب ملقامهـــا ،كـــالم املعظِّـــم حلّقهـــا  ،مث مل مينعـــه ذلـــك أن قـــال معتـــذراً ومتقرّب
ولكــن  ،وال أحــب إّيل منــك غنــاً  ،فقــراً مــا أحــد أعــّز علــّي منــك  :واملتحــّنن عليهــا ،والصــاين لوجههــا
  .ما تركناه فهو صدقة ،إنّا معاشر األنبياء ال نورث :يقول مسعت رسول اهللا 

وقد يبلـغ ) العمد خ م ( والسالمة من اجلور  ،ليس ذلك بدليل على الرباءة من الظلم :قيل هلم
أن يُظهــــر كــــالم املظلــــوم وذلّــــة  ،وللخصــــومة معتــــاداً  ،مـــن مكــــر الظــــامل ودهــــاء املــــاكر إذا كــــان أريبـــاً 

  .)١(انتهى  ،الوامق احملق] وَحَدب [ املنتصف وجدة 
أعطـين مــا كــان  :جـاءت عائشــة إىل عثمـان فقالــت :روي أّن الطـربي والثقفــي قـاال يف تارخييهمــا

ـــين أيب وعمـــر ك وعمـــر ولكـــن كـــان أبـــو  ،ال أجـــد لـــه موضـــعاً يف الكتـــاب وال يف الســـّنة :قـــال ،يعطي
أومل  :قـال ،فأعطين مرياثي مـن رسـول اهللا  :قالت ،يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأنا ال أفعل

أّن  :فشـــهدت أنــت ومالـــك بـــن أوس البصـــري ،جتــئ فاطمـــة تطلـــب مرياثهــا مـــن رســـول اهللا 
  .ال أفعل ؟وجئت تطلبينه ،ت حّق فاطمة وأبطل ،ال يورِّث النّيب 

ســتعلم فاطمــة أّي ابــن عــّم هلــا مــّين  :وقــال ،وكــان عثمــان متكئــاً فاســتوى جالســاً  ،وزاد الطــربي
  .)٢(شهدِت عن أبيك  ،ألسِت وأعرايب يتوضأ ببوله ،اليوم

____________________  
  .ط احلجري ٢٣٣ص ١ج :الشايف) ١(
  .٣٢٠ص ط ق ٨ج :البحار) ٢(

  



١٦٨ 

  فصل 
   إقامة الشهود لطلب حّقها 

قُـــبض رســـول اهللا ملـــا  :قـــال عـــن أيب عبـــد اهللا  ،عـــن عبـــد اهللا بـــن ســـنان ،عـــن االختصـــاص
فأتتــه  ،فأخرجــه مــن فــدك بعــث أبــو بكــر إىل وكيــل فاطمــة  ،وجلــس أبــو بكــر جملســه 
وأنـت بعثـت إىل وكيلـي  ،اّدعيت أّنك خليفة أيب وجلست جملسـه ،يا أبا بكر :فقالت فاطمة 

 :فقــال ،صـّدق #ــا علـّي وأّن يل بـذلك شـهوداً  وقــد تعلـم أّن رسـول اهللا  ،فأخرجتـه مـن فـدك
  .ال يوّرث ،إّن النّيب 

وورث  ،زعمـت أّن النـّيب ال يـوّرث :ارجعـي إليـه وقـويل لـه :فأخربته فقـال فرجعت إىل علي 
ـــا ،ســـليمان داود ـــف ال أرث أنـــا أيب ،وورث حيـــىي زكري وإن   :قالـــت ،أنـــِت معلَّمـــة :فقـــال عمـــر ؟وكي

!! !فـإّن عائشـة تشـهد وعمـر أPّمـا مسعـا :فقال أبو بكـر ،كنت معّلمة فإّمنا عّلمين ابن عّمي وبعلي
هـذه أّول شـهادة زور  :النـّيب ال يـوّرث فقالـت :وهـو يقـول وسـلم وآله عليه اهللا صلىرسـول اهللا 

  .شهدا #ا يف اإلسالم
 ؛فقـــال هلـــا ،ويل بـــذلك بيِّنـــة ،فـــإّن فـــدك إّمنـــا هــي صـــدق #ـــا علـــيَّ رســول اهللا  :مث قالــت
  .هلمي بيِّنتك

  إّنك  ،يا أُّم أمين :بو بكرفقال أ ،فجاءت بأُّم أمين وعلي  :قال
  



١٦٩ 

إّن فاطمـة  :يقـول مسعنـا رسـول اهللا  :فقـاال ؟يقـول لفاطمـة مسعت مـن رسـول اهللا 
 ؟فَمــن كانــت ســيدة نســاء أهــل اجلنــة تــّدعي مــا لــيس هلــا :مث قالــت أُّم أميــن ،ســّيدة نســاء أهــل اجلّنــة

 :فقــال عمــر ،اجلّنــة مــا كنــت ألشــهد مبــا مل أكــن مسعــت مــن رســول اهللا وأنــا امــرأة مــن أهــل 
  ؟بأي شيء تشهدين ،هذه القصص] من [ دعينا يا أُّم أمين 

 :جالس حّىت نزل جربئيـل فقـال ورسول اهللا  كنت جالسة يف بيت فاطمة   :فقالت
فقــــــام رســــــول اهللا  ،إن اهللا تبــــــارك وتعــــــاىل أمــــــرين أن أخــــــّط لــــــك فــــــدكاً جبنــــــاحيفــــــ ،يــــــا حمّمــــــد قــــــم
ث أن رجـــع  ـــ خـــط  :فقـــال ؟يـــا أبـــة أيـــن ذهبـــت :فقالـــت فاطمـــة  ،مـــع جربئيـــل فمـــا لب

جـــة مـــن يـــا أبـــة إّين أخـــاف العيلـــة واحلا :فقالـــت .يل فـــدكاً جبناحـــه وحـــّد يل حـــدودها جربئيـــل 
  .فقبضتها ،هي صدقة عليك :فقال ،فصّدق #ا عليّ  ،بعدك

أنـِت  :فقـال عمـر ،ويـا علـي اشـهد ،اشـهدي ،يـا أم أميـن :فقال رسـول اهللا  ،نعم :قالت
إPّمـا  :وقالت ،فقامت مغضبة :قال ،وأّما علي فيجّر إىل نفسه ،امرأة وال جنيز شهادة امرأة وحدها

ــي  ،مث خرجــت ،فاشــدد وطأتــك عليهمــا ،ة نبيّــك حّقهــاظلمــا ابنــ علــى أتــان عليــه   ومحلهــا عل
 ،انصـروا اهللا وابنـة نبـيكم :فـدار #ـا أربعـني صـباحاً يف بيـوت املهـاجرين واألنصـار ،)١(كساء له مخـل 

   :إىل أن قال
 ،اّدعيــت جملــس أيب : لــهفإنّــه أرّق مــن اآلخــر وقــويل ،ايــيت أبــا بكــر وحــده :هلــا فقــال علــي 
فلّمـا  ،ولـو كانـت فـدك لـك مث اسـتوهبتها منـك لوجـب رّدهـا علـيّ  ،وجلسـَت جملسـه ،وأّنك خليفتـه

فخرجــت والكتــاب  ،قــال فــدعا بكتــاب فكتبــه هلــا بــرّد فــدك ،صــدقت :قــال ،أتتــه وقالــت لــه ذلــك
  ؟يا بنت حمّمد ما هذا الكتاب الذي معك :فلقيها عمر فقال ،معها

____________________  
  .هدب القطيفة وحنوها :اخلمل بالتحريك) ١(

  



١٧٠ 

ــب يل أبــو بكــر بــرّد فــدك  :فقالــت فرفســها  ،فأبــت أن تدفعــه إليــه ،هلّميــه إيلّ  :فقــال ،كتــاب كت
مث لطمهـا فكـأّين أنظـر  ،مـن بطنهـا فأسـقطت احملسـن  ،برجله فكانت حاملة بابن امسه احملّسن

فمضـــت ومكثـــت مخســـة  ،مث أخـــذ الكتـــاب فخرقـــه ،)١(] نقفـــت [ إىل قـــرط يف أذPـــا حـــني نُقـــف 
  .مث قُبضت ،وسبعني يوماً مريضة ممّا ضر#ا عمر

إّمـا تضـمن وإالّ أوصـيت إىل ابـن  :فقالـت ،)صلوات اهللا عليـه(دعت علّياً  ،فلّما حضرDا الوفاة
حبــــّق رســــول اهللا  ســــألتك :فقالــــت ،أنــــا أضــــمن وصــــيّتك يــــا بنــــت حمّمــــد :فقــــال علــــي  ،الــــزبري
صــلوات (فلّمــا قبضــت  ،فلــك ذلــك :قــال ،وال يصــلّيا علــيّ  ،أن ال يشــهداين ،إذا أنــا مــت ،
  .)٢(اخل  ،دفنها ليًال يف بيتها) اهللا عليها
كــان العالّمــة ملــا   إّال أنّــه ،هــذا اخلــرب لــيس عنــدي يف درجــة اعتبــار ســائر األخبــار املــذكورة :أقــول
وقوهلـا  ،أحببـت أن ال أخلـي كتـايب منـه فاقتـديت بـه ونقلتـه منـه ،نقله يف البحار) رمحه اهللا(ي اBلس

وكـان األصـل  ،أظّن أن لفظة ابن زيد من النسـاخ ،وإّال أوصيت إىل ابن الزبري :)صلوات اهللا عليها(
ــ ،وأمــا إذ كــان لفــظ ابــن صــحيحاً  ،هــذا إذ صــدق الظــنّ  ،أوصــيت إىل الــزّبري د اهللا بــن فــاملراد بــه عب

وفـّر مجيـع  ،يـوم حنـني الزبري بن عبد املطلب أحد التسعة اهلامشيني الذي ثبتوا مع رسـول اهللا 
وبقـــي هـــؤالء  ،فقتـــل أميـــن ،وأميـــن بـــن أُّم أميـــن وكـــان عاشـــرهم ،أصـــحابه ومل يبـــق مـــنهم ســـوى هـــوالء

قتـل يـوم  ،شـجاعاً جريئـاً ) رمحـه اهللا(وكـان  ،َمـن كـان اPـزم حىت تاب إىل رسول اهللا  ،التسعة
  .أجنادين يف خالفة أيب بكر

ألنّه كان طفـًال صـغرياً غـري قابـل لإلشـارة  ؛فليس املراد به قطعاً  ،وأّما عبد اهللا بن الزبري بن العوام
  صلوات اهللا (فضًال عن أن توصي فاطمة  ،والتوّجه إليه

____________________  
  .البحار .على بناء اBهول أي كسر من لطم اللعني :قوله حني نقف) ١(
  .١٨٠ - ١٧٩ص :االختصاص) ٢(

    



١٧١ 

وقيـل يف السـنة الثانيـة يف شـوال كمـا  ،فإنـه كانـت والدتـه يف السـنة األوىل مـن اهلجـرة ،عليها إليه
مـا زال الـزبري  :منني قـال أمـري املـؤ  ،مـع أنـه كـان منحرفـاً عـن أهـل البيـت  ،قال ابن األثـري

  .واهللا العامل ،)١(رجًال منا أهل البيت حىت نشأ ابنه املشوم 
____________________  

  .٢٢٧ص ٥ج :#جة اآلمال يف شرح زبدة املقال) ١(
  



١٧٢ 

  فصل 
  بفداٍء ألبي العاص زوجها ) صّلى اهللا عليه وآله ( بعث زينب بنت رسول اهللا 

سـار أبـو العـاص ابـن أخـت  ،سـارت قـريش إىل بـدرملـا  أنّـه ، ونقلـة اآلثـارُروي عن أرباب الِسـَري 
فكــان عنــده  فــُأيت بــه النــّيب  ،فُأصــيب يف األســرى يــوم بــدر ،معهــم خدجيــة زوج النــّيب 

 - بعلهـا - أيب العـاص بعثـت زينـب يف فـداء ،فلّما بعث أهل مّكة يف فـداء ُأسـاراهم ،مع اُألسارى
أدخلتها #ا على أيب العاص  ،)رضي اهللا عنها(وكان فيما بعثت به قالدة كانت خلدجية أُّمها  ،مبال

ــًة شــديدة وقــال للمســلمني فلّمــا رآهــا رســول اهللا  ،ليلــة زفافهــا عليــه إن رأيــتم أن  :رّق هلــا رّق
نفـــديك  ،نعـــم يـــا رســـول اهللا :فقـــالوا ،ثـــت بـــه مـــن الفـــداء فـــافعلواتطلقــوا أســـريها وتـــرّدوا عليهـــا مـــا بع

  .)١(فرّدوا عليها ما بعثت به وأطلقوا هلا أبا العاص بغري فداء  ،بأنفسنا وأموالنا
قرأت علـى النقيـب أيب جعفـر حيـىي ابـن أيب زيـد البصـري العلـوي هـذا اخلـرب  :قال ابن أيب احلديد

ب !! ؟ذا املشـهدأترى أبا بكر وعمر مل يشهدا ه :فقال أمـا كـان يقتضـي التكـّرم واإلحسـان أن يطيّـ
  من  أتقصر منزلتها عند رسول اهللا  ؟بفدك ويستوهب هلا من املسلمني قلب فاطمة 

____________________  
  .٣٤٩ص ١٩ج :حبار األنوار) ١(

  



١٧٣ 

هـــذا إذا مل يثبـــت هلـــا حـــّق ال بالِنْحلـــة وال !! !وهـــي ســـّيدة نســـاء العـــاملني!! ؟منزلـــة زينـــب ُأختهـــا
قد صار حّقاً مـن حقـوق املسـلمني فلـم  ،فدك مبوجب اخلرب اّلذي رواه أبو بكر :فقلت له ،باإلرث

وفــداء أيب العــاص قــد صــار حقــاً مــن حقــوق املســلمني وقــد أخــذه  :فقــال ،جيــز لــه أن يأخــذه مــنهم
  .وليس أبو بكر كذلك ،واحلكم حكمه ،ريعةرسول اهللا صاحب الشّ  :فقلت ،رسول اهللا منهم

وإّمنـا قلـت هـالّ  هّال أخـذه أبـو بكـر مـن املسـلمني قهـراً فدفعـه إىل فاطمـة  :ما قلت :فقال
أتــراه  ،فــداء أيب العــاص اســتنزل املســلمني عنــه واســتوهب مــنهم هلــا كمــا اســتوهب رســول اهللا 

كـانوا   ،أفتطيبـون عنهـا نفسـاً  ،قـد حضـرت تطلـب هـذه الـنخالت كم هذه بنـت نبـيّ  :لو قال
 :قــال ،قــد قــال قاضــي القضــاة أبــو احلســن عبــد اجلبــار بــن أمحــد حنــو ذلــك :فقلــت لــه ؟منعــوه ذلــك

  .)١(انتهى  .وإن كان ما أتياه حسناً يف الّدين ،إPّما مل يأتيا حبسن يف شرع التكّرم
  :ل السيد اخلدوعي وهللا درّهولنعم ما قا

ب بــــــــــــــــــاإلرث   وأتــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاطٌم تطالــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــن املصـــــــــــــــــــــطفى فمـــــــــــــــــــــا ورّثاهـــــــــــــــــــــا    

  
  ليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري ِمل خالفـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــنن

  القـــــــــــــــــــرآن فيهـــــــــــــــــــا واهللا قـــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــداها    

  
ـــــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــــوّدة منهـــــــــــــــــــــــا   ُنســـــــــــــــــــــــخت آي

ــــــــــــــــــــّدالها       أم مهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد فرضــــــــــــــــــــها ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّدة مل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى آي   أم ت

  تــــــــــــــــــــأِت بــــــــــــــــــــوّد الزهــــــــــــــــــــراء يف قرباهــــــــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــــــــوك جــــــــــــــــــــــــاء #ــــــــــــــــــــــــذامث قــــــــــــــــــــــــاال أ

  حّجـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــادهم نصـــــــــــــــــــباها    

  
ــــــــــــــــــــأن ال ــــــــــــــــــــاء حكــــــــــــــــــــم ب   قــــــــــــــــــــال لألنبي

  يُورِثُــــــــــــــــــــــــــــوا يف القــــــــــــــــــــــــــــدمي وانتهراهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أفبنــــــــــــــــــــُت النــــــــــــــــــــّيب مل تــــــــــــــــــــدر إن كـــــــــــــــــــــا

  ن نـــــــــــــــــــــَيبّ اهلـــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــــذلك فاهـــــــــــــــــــــا    

  
  بضــــــــــــــعة مـــــــــــــــن حمّمــــــــــــــٍد خالفـــــــــــــــت مـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا حاشــــــــــــــــــاها     ــــــــــــــــــال حاشــــــــــــــــــا موالتن   ق

  
  مسعتــــــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــول ذاك وجــــــــــــــــــــــــــــاءت

  !؟هاتطلــــــــــــــــــــب اإلرث ضــــــــــــــــــــلًة وســــــــــــــــــــفا    

  
  هـــــــــــــــــــي كانـــــــــــــــــــت هللا أتقـــــــــــــــــــى وكانـــــــــــــــــــت

  أفضــــــــــــــــــــــل اخللــــــــــــــــــــــق عّفــــــــــــــــــــــًة ونزاهــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

  .٣٤٩ص ١٩ج :حبار األنوار ١٩١ - ١٩٠ص ١٤ج :شرح النهج) ١(
  



١٧٤ 

  َســــــــــــْل بإبطــــــــــــال قــــــــــــوهلم ســــــــــــورَة النمــــــــــــل

  وَســـــــــــــــــــْل مـــــــــــــــــــرَمي الـــــــــــــــــــيت قبـــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــآن عــــــــــــــــــــن إرث حيــــــــــــــــــــىي   فهمــــــــــــــــــــا ينب

ــــــــــــــــــــــــــــن أراد انتباهــــــــــــــــــــــــــــا       وســــــــــــــــــــــــــــليمان َم

  
  واشـــــــــــــــــتكت إىل اهللا مـــــــــــــــــن ذا فـــــــــــــــــدعت

ـــــــــــــــــــــــدمعها مقلتاهـــــــــــــــــــــــا       ك وفاضـــــــــــــــــــــــت ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــت فِنْحلــــــــــــــــــــــــــــــــة َيل مــــــــــــــــــــــــــــــــن   مث قال

  والـــــــــــــــــــــدي املصـــــــــــــــــــــطفى ومل ينحالهـــــــــــــــــــــا    

  
  فأقامـــــــــــــــــــــت #ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــهِوداً فقـــــــــــــــــــــالوا

  بعلهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاهٌد هلـــــــــــــــــــــــا وابناهـــــــــــــــــــــــا    

  
  مل جييــــــــــــــــــزوا شـــــــــــــــــــهادة ابـــــــــــــــــــَين رســـــــــــــــــــول

  اهللا هــــــــــــــــــــــادي األنــــــــــــــــــــــام إذ ناصــــــــــــــــــــــباها    

  
  مل يكـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــادقاً علـــــــــــــــــــّي وال فـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــداها طمـــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــــــــــــــدهم وال ول   عن

  
  أهــــــــــــل بيــــــــــــٍت مل يعرفــــــــــــوا ســــــــــــنن اجلــــــــــــور

  التباســــــــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــــــــيهُم واشــــــــــــــــــــــــــــــتباها    

  
  كـــــــــــــــــــــان أتقـــــــــــــــــــــى هللا مـــــــــــــــــــــنهم عتيـــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــبح القائـــــــــــــــــــــل احملـــــــــــــــــــــال وشـــــــــــــــــــــاها       ق

  
  جّرعاهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــــدها

  الغـــــــــــــيَظ مـــــــــــــراراً فبـــــــــــــئس مـــــــــــــا جّرعاهـــــــــــــا    

  
  ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ضـــــــــــــــّرمها

ــــــــــــو حفظاهــــــــــــا       حفظــــــــــــاً لعهــــــــــــد النــــــــــــّيب ل

  
  ام خـــــــــــــــامت الرســـــــــــــــل اهلـــــــــــــــاكـــــــــــــــان إكـــــــــــــــر 

  دي البشـــــــــــــــري النـــــــــــــــذير لـــــــــــــــو أكراماهـــــــــــــــا    

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــان اجلميــــــــــــــــــــــــــل أن يعطياهــــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــدكاً ال اجلميــــــــــــــــــــــل أن يقطعاهــــــــــــــــــــــا    

  
  أتـــــــــــــــــــرى املســــــــــــــــــــلمني كـــــــــــــــــــانوا يلومــــــــــــــــــــو

  !؟Pمـــــــــــــــا يف العطــــــــــــــــاء لـــــــــــــــو أعطياهــــــــــــــــا    

  
  بنــــــــــــــــت َمــــــــــــــــن أُمُّ َمــــــــــــــــن حليلــــــــــــــــة َمــــــــــــــــن

  ن ســــــــــــــّن ظلمهــــــــــــــا وأذاهـــــــــــــــاملـــــــــــَــــ ويــــــــــــــٌل     

  
  



١٧٥ 

  الباب الرابع 
  ) صّلى اهللا عليه وعليها ( حزنها وبكائها على أبيها  في كثرة

   ،ومّدة مكثها في الدنيا بعد أبيها ،وبدِء مرضها
  قبرها بوصّيٍة منها  وإخفاء أمير المؤمنين 

  



١٧٦ 

  



١٧٧ 

  فصل 
وكثـــر عليـــه العويـــل  ،اءوالرجـــال والنســـ ،افتجـــع لـــه الصـــغري والكبـــري ،قُـــبَض رســـول اهللا  ملـــا
وألهلهـا ضـجيج بالبكـاء   ،)١(فصـارت املدينـة ضـّجة واحـدة تـذري الـدموع عليـه باألسـجام  ،والبكاء

وعظــم رزؤه علــى  ،ونــادٍب ونادبـة ،فلــم يكــن إالّ بـاٍك وباكيــة ،كضـجيج احلجــيج إذا أهلّــوا بـاإلحرام
فنـــزل بـــه مــن وفـــاة رســـول اهللا  ،ســّيما علـــّي ابـــن عّمــه وأخيـــه أمـــري املــؤمنني  ،أهــل بيتـــه الطيّبـــني
وكـان أهــل بيتـه مـا بــني جـازٍع ال ميلــك  ،مـا مل يكـن يظــّن اجلبـال لـو محلتــه كانـت تــنهض بـه 
ربه ؛وال يقــوى علــى محــل فــادح مــا نــزل بــه ،وال يضــبط نفســه ،جزعــه وأذهــل  ،قــد اذهــب اجلــزع صــ
   .م والقول واالستماعوحال بينه وبني الفهم واإلفها ،عقله

 ،وبـني مسـاعٍد بـاٍك لبكـائهم ،بني معزٍّ يأمر بالصـرب - من غري بين عبد املطلب - وساير الناس
فقـد  ،)صـلوات اهللا عليهـا(ومل يكن بني اجلميع أشّد حزناً من موالتنا فاطمة الّزهـراء  ،جازٍع جلزعهم

فـال يهـدأ  ،ن حزPـا يتجـّدد وبكاؤهـا يشـتدوكـا ،دخل عليها من احلزن ما ال يعلمه إالّ اهللا عـّز وجـلّ 
  .وكّل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم األّول ،وال يسكن منها احلنني ،هلا أنني

____________________  
  .أي سال :سجم) ١(

  



١٧٨ 

فأقبلت نادبـًة  ،خرجت لزيارة قرب أبيها ،فلّما كان اليوم الثامن ،فجلَسْت سبعة أيام :قال الراوي
حـــّىت دنـــت مـــن القـــرب  ،وهـــي ال تبصـــر شـــيئاً مـــن عربDـــا ومـــن تـــواتر دمعتهـــا ،ر يف أذياهلـــاوهـــي تتعثّـــ

فلّمـا أفاقـت مــن  ،فتبـادرت النسـوان إليهـا فنضــحن املـاء عليهـا حـّىت أفاقـت ،الشـريف فـُأغمي عليهـا
بقيــت  ،يــا أبتــاه ،والكمــد قــاتلي ،ومشــت يب عــدّوي ،وخــانين جلــدي ،رفعــت قــوَّيت :قالــت ؛غشــيتها

فمـا  ،وتـنّغص عيشـي وتكـدَّر دهـري ،فقد اخنمد صـويت وانقطـع ظهـري ،وحريانًة فريدة ،وحيدة واهلةً 
   :يا أبتاه :مث نادت ،وال راّداً لدمعيت ،أجد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشيت

  إّن حــــــــــــــــــزين عليــــــــــــــــــَك حــــــــــــــــــزٌن جديــــــــــــــــــد

  وفــــــــــــــــــــــــــــؤادي واهللا صــــــــــــــــــــــــــــبٌّ عنيـــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  كـــــــــــــــــّل يـــــــــــــــــوٍم يزيـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــجوين

  بيـــــــــــــــــــــدُ واكتئــــــــــــــــــــايب عليـــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــيس ي    

  
يـــــا أبتـــــاه أمســـــينا بعـــــدك مـــــن  ،وَمـــــن لألمـــــة إىل يـــــوم الـــــدين ،يـــــا أبتـــــاه َمـــــن لألرامـــــل واملســـــاكني

وأّي حـزن بعـدك  ،فأّي دمعـة لفراقـك ال تنهمـل ،يا أبتاه أصبحت الناس عّنا معرضني ،املستضعفني
 ،زيّـة بالقليـلومل تكن الر  ،رميت يا أبتاه باخلطب اجلليل ،وأّي جفٍن بعدك بالنوم يكتحل ،ال يّتصل

فـوا أسـفاه عليـك إىل  ،وقـربك فـرح مبواراتـك ،وحمرابـك خـاٍل مـن مناجاتـك ،فمنربك بعدك مستوحش
   :مث قالت ،مثّ زفرت زفرة وأّنت أنّة كادت روحها أن خترج .أن أقدم عليك

ـــــــــــــــان عـــــــــــــــّين عزائـــــــــــــــي   قـــــــــــــــّل صـــــــــــــــربي وب

  بعـــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــدي خلـــــــــــــــــــــاِمت األنبيــــــــــــــــــــــاءِ     

  
ــــــدمع ســــــّحاً  )١(عــــــني يــــــا عــــــني اســــــكيب ال

  

  َويْـــــــــــــــِك ال تبخلـــــــــــــــي بفـــــــــــــــيض الـــــــــــــــدماءِ     

  
ــــــــــــــــه يــــــــــــــــا خــــــــــــــــرية اهللا   يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول اإلل

  وكهــــــــــــــــــــــــــــف األيتــــــــــــــــــــــــــــام والضـــــــــــــــــــــــــــــعفاءِ     

  
  لــــــــــو تــــــــــرى املنــــــــــرب الــــــــــذي كنــــــــــت تعلــــــــــو

  ه عــــــــــــــــــاله الظــــــــــــــــــالم بعــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــياءِ     

  
____________________  

  .الصب الكثري :الّسح) ١(
  



١٧٩ 

  يــــــــــــــــا إهلــــــــــــــــي عّجــــــــــــــــل وفــــــــــــــــايت ســــــــــــــــريعاً 

  قـــــــــــــد تنّغصـــــــــــــت احليـــــــــــــاة يـــــــــــــا مـــــــــــــوالئي    

  
وهــي ال ترقــأ دمعتهــا  ،مث رجعــت إىل منزهلــا وأخــذت بالبكــاء والعويــل ليلهــا وPارهــا :قــال الــراوي
 ،يـا أبـا احلسـن :فقـالوا لـه فـاجتمع شـيوخ أهـل املدينـة وأقبلـوا إىل أمـري املـؤمنني  ،وال Dدأ زفرDـا

وال بالنهـار لنـا قـرار  ،ليـل علـى فراشـنافـال أحـد منّـا يتهنّـأ بـالنوم يف ال ،إّن فاطمة تبكي الّليل والنهار
حبّـاً  :فقـال  ،وإنّـا خنـربك أن تسـأهلا إّمـا أن تبكـي لـيًال أو Pـاراً  ،وطلب معايشـنا ،على أشغالنا

  .وكرامة
 ،وهي ال تفيق مـن البكـاء) صلوات اهللا عليها(حّىت دخل على فاطمة  فأقبل أمري املؤمنني 

إّن شــيوخ املدينــة  ،يــا بنــت رســول اهللا :فقــال هلــا ،فلّمــا رأتــه ســكتت هنيئــة لــه ،لعــزاءوال ينفــع فيهــا ا
   :فقالت يا أبا احلسن ،يسألونين أن أسألك إّما تبكني أباك ليًال وإّما Pاراً 

أو  ،فــو اهللا ال أســكت لــيالً وال Pــاراً  ،ومــا أقــرب مغيــيب مــن بــني أظهــرهم ،مــا أقــلَّ مكثــي بيــنهم
ــأيب رســول  مث إنّــه  ،افعلــي يــا بنــت رســول اهللا مــا بــدا لــك :فقــال هلــا علــي  .اهللا أحلــق ب
إذا أصــبحت  وكانــت )  بيــت األحــزان( بــىن هلــا بيتــاً يف البقيــع نازحــاً عــن املدينــة ُيســّمى  

فـإذا  ،فـال تـزال بـني القبـور باكيـة ،البقيع باكيةوخرجت إىل  ،أمامها قّدمت احلسن واحلسني 
  .)١(إليها وساقها بني يديه إىل منزهلا  أقبل أمري املؤمنني  ،جاء الّليل

____________________  
فراجــع  علــى أبيهــا  وقــد ورد يف الروايــات عــن شــّدة بكائهــا  .١٧٨ - ١٧٥ص  ٤٣ج :حبـار األنــوار) ١(

ذكـر بيـت ) أوائـل القـرن السـابع ( كمـا أّن ابـن جبـري   ،من أبـواب الـدفن مـن كتـاب الطهـارة مـن وسـائل الشـيعة ٨٧الباب 
   :األحزان هذا يف رحلته فقال

مـت ويقـال إنّـه هـو البيـت الـذي أوت والتز  ،ويلي القّبة العباسية بيت فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا ويُعـرف ببيـت األحـزان
  .فيه منذ وفاة أبيها إىل أن حلقت به

  .تشّرفنا بزيارة هذا البيت ١٣٣٩وكّنا سنة : ٣٠٢ص :ويقول اإلمام شرف الدين يف النص واالجتهاد
  



١٨٠ 

  فصل
  ) صّلى اهللا عليه وآله ( أشعارها عند قبر أبيها 

 ،لزمــت الفــراش ،مــن القــوم مــا ناهلــا ،ونــال فاطمــة  ،قُــبض رســول اهللا ملــا  ُروي أنّــه
  .)١(وجّف جلدها على عظمها وصارت كاخليال  ،وذاب حلمها ،وحنل جسمها

منهـــدَّة  ،ناحلــة اجلســـم ،مـــا زالــت بعـــد أبيهــا معّصـــبة الـــرأس) صــّلى اهللا عليهـــا(وُروي أيضــاً أPـــا 
أيــن أبوكمــا  :ديهاوتقــول لولــ ،يغشــى عليهــا ســاعة بعــد ســاعة ،حمرتقــة القلــب ،باكيــة العــني ،الــركن

فـال  ؟أين أبوكما الذي كان أشّد الناس شـفقًة عليكمـا ،الذي كان يكرمكما وحيملكما مّرة بعد مرّة
وال حيملكمـا علـى عاتقـه كمـا مل يـزل  ،وال أراه يفتح هذا الباب أبـداً  ،يدعكما متشيان على األرض

  .)٢(يفعل بكما 
تتذّكر انقطـاع  ،ها ذلك حمزونة مكروبة باكيةكما أخرب أبوها عن يوم) سالم اهللا عليها(فكانت 

ــذي   ،وتتــذّكر فــراق والــدها ُأخــرى ،الــوحي عــن بيتهــا مــرّة وتســتوحش إذا جّنهــا الليــل لفقــد صــوته ال
  كانت تستمع إليه إذا Dّجد 

____________________  
  .ّيُل به للبهائموكساء أسود يُنصب على عوٍد خي ،ما تشّبه لك يف اليقظة واحللم من صورة :واخليال) ١(
  .٣٦٢ص ٣ج :املناقب) ٢(

    



١٨١ 

  .مث ترى نفسها ذليلًة بعد أن كانت يف أيام أبيها عزيزة ،بالقرآن
   :وكانت ترثي أباها وتقول

  مــــــــــــاذا علــــــــــــى َمــــــــــــن شــــــــــــّم تربــــــــــــة أمحــــــــــــدٍ 

  أن ال يشــــــــــــــّم مــــــــــــــدى الزمــــــــــــــان غواليــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــو أPّــــــــــــــا   ُصــــــــــــــّبت علــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــائٌب ل

)١(ُصــــــــــّبت علــــــــــى األيّــــــــــام صــــــــــرن لياليــــــــــا     
  

  
   :وتقول أيضاً 

  إذا مـــــــــــــات يومـــــــــــــاً ميّـــــــــــــٌت قـــــــــــــلَّ ذكــــــــــــــره

  وذكــــــــــــــــر أيب مــــــــــــــــذ مــــــــــــــــات واهللا أزيــــــــــــــــد    

  
  فـــــــــــــــّرق املــــــــــــــــوُت بيننــــــــــــــــاملــــــــــــــــا  تـــــــــــــــذّكرت

ـــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالنّيب حمّمـــــــــــــــــــد       فعزّي

  
  فقلــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــا إّن املمــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــبيلنا

ــــــــن مل ميــــــــت يف يومــــــــه مــــــــات يف غــــــــد       وَم

  
   :وتقول أيضاً 

ــــــــــــاً    إذا اشــــــــــــتّد شــــــــــــوقي زرت قــــــــــــربك باكي

  وأشـــــــــــــــــــــــكو ال أراك جمـــــــــــــــــــــــاويبأنـــــــــــــــــــــــوح     

  
  عّلمتـــــــين البكـــــــا )٢( فيـــــــا ســـــــاكن الصـــــــحراءِ 

ـــــــــــــــع املصـــــــــــــــائبِ        وذكـــــــــــــــرك أَنســـــــــــــــاين مجي

  
  فــــــــــــإن كنــــــــــــت عــــــــــــّين يف الــــــــــــرتاب ُمَغيَّبــــــــــــاً 

  فمـــــــا كنــــــــَت عـــــــن قلــــــــيب احلـــــــزين بغائــــــــبِ     

  
أرين  :تقـــول فكانـــت فاطمـــة  ،يف قميصـــه اغتســـل النـــيب  وكـــان أمـــري املـــؤمنني 

  .)٣(غّيبه  فلّما رأى ذلك أمري املؤمنني  ،فإذا مشّته غشي عليها ،القميص

  يف األذان  بكاؤها عند استماع ذكر أبيها 
  إّين أرغب أن أمسع صوت مؤّذن أيب :وروي أPّا قالت ذات يوم

____________________  
ُروي أPّـا  :قـال قـال احملّقـق يف املعتـرب والشـهيد يف الـذكرى :)ره ( املطبوع من الكتاب عن املؤلِّف  ويف هامش نسخة) ١(

  .ماذا اخل :فوضعته على عينها وقالت أخذت قبضة من تراب قرب النيب 
  .)خ ل  - الغرباء) ( ٢(
  .١٥٧ص ٤٣ج :البحار) ٣(

  



١٨٢ 

فّلمـا  ،فأخـذ يف األذان - وكان امتنع من األذان بعد النّيب  - ،فبلغ ذلك بالالً  ،باألذان
أشـهد ( فلمـا بلـغ إىل قولـه  ،ذكـرت أباهـا وأيّامـه فلـم تتمالـك مـن البكـاء ،اهللا أكـرب ،اهللا أكرب :قال

 :س لــباللفقـال النـا ،وسـقطت لوجههـا وغشـي عليهـا شـهقت فاطمـة ) أّن حمّمـداً رسـول اهللا 
ــالل ــوا أPّــا قــد ماتــت ،فقــد فارقــت ابنــة رســول اهللا الــدنيا ،أَْمِســك يــا ب  ،فقطــع أذانــه ومل يتّمــه ،وظّن
إّين أخشــى  ،يــا ســّيدة النســوان :فلــم يفعــل وقــال هلــا ،فســألته أن يــتّم األذان فأفاقــت فاطمــة 

  .)١(ذلك فأعفته عن  ،عليك ممّا تنزلينه بنفسك إذا مسعت صويت باألذان
مل تـُــَر   ،بعــد أبيهــا مخســة وســبعني يومــاً  عاشــت فاطمــة  :أنّــه قــال وعــن أيب عبــد اهللا 
هاهنـا كـان  :فتقـول ،االثنـني واخلمـيس ،تأيت قبور الشهداء يف كّل مجعـة مـرّتني ،كاشرًة وال ضاحكة

  .)٢(هاهنا كان املشركون  رسول اهللا 
  .)٣() صلوات اهللا عليها(كانت تصّلي هناك وتدعو حّىت ماتت   :ويف رواية ُأخرى

تـــأيت قبـــور  كانـــت فاطمـــة   ،قُـــبض رســـول اهللا ملـــا  :وروي عـــن حممـــود بـــن لبيـــد قـــال
ي هنــاك ،الشــهداء فوجــدDا ) ه ر ( فلّمــا كــان يف بعــض األيــام أتيــت قــرب محــزة  ،وتــأيت قــرب محــزة وتبكــ

قــد واهللا  ،يــا ســّيدة الّنســوان :فأتيتهــا وســّلمت عليهــا وقلــت ،فأمهلتهــا حــّىت ســكنت ،تبكــي هنــاك
  فلقد ُأِصبت خبري اآلباء  ،وحيّق يل البكاء ،يا أبا عمر :فقالت ،من بكائك )٤(قطعت نياط قليب 

____________________  
  .١٥٧ص ١ج :البحار) ١(
  .ط دار التعارف .تعليق مساحة حممد جعفر مشس الدين ،٣ج ،لقبورباب زيارة ا ٣ج :الكايف) ٢(
  .١٥٩ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .عرق غليظ ينط به القلب :نياط) ٤(

  



١٨٣ 

   :مث أنشأت تقول ،وا شوقاه إىل رسول اهللا ،سول اهللار 
  إذا مـــــــــــــات يومـــــــــــــاً ميّـــــــــــــت قـــــــــــــّل ذْكــــــــــــــُرهُ 

  )١( وذِْكــــــــــــُر أيب مــــــــــــذ مــــــــــــات واهللا أكثــــــــــــرُ     

  
 مكثــت بعــد رســول اهللا  إّن فاطمــة بنــت رســول اهللا  :قــال وعــن أيب جعفــر 

برمحتــك  ،يــا حــّي يــا قيــوم :فكــان مــن دعائهــا يف شــكواها ،مث مرضــت فاشــتّدت عّلتهــا ،ســتني يومــاً 
ري  ،حمّمــد  وأحلقــين بــأيب ،الّلهــّم زحــزحين عــن النــار وأدخلــين اجلّنــة ،أســتغيث فــأغثين فكــان أمــ

وأوصـته  ،ما أسرع اللحاق بـاهللا ،يا أبا احلسن :فتقول ،يعافيك اهللا ويبقيك :يقول هلا املؤمنني 
  .)٢(على ولدّي ] وحتّنن يف البحار [  وحتنو ،بنت أخيت :أن يتزوج أُمامة بنت أيب العاص وقالت

  وصيتها لعّلي 
ري املـؤمنني  ُتقضـى يـا  :قـال ،إّن يل إليـك حاجـة يـا أبـا احلسـن :ويف روايـة ُأخـرى قالـت ألمـ

أن ال يصــّلي علــّي أبــو بكــر  نشــدتك بــاهللا وحبــق حمّمــد رســول اهللا  :فقالــت ،بنــت رســول اهللا
إنّـك أّول َمـن يلحـق  ،يا فاطمـة :قال يل رسول اهللا  :فقالت .فإّين ال كتمتك حديثاً  ،وعمر

  .)٣(فكنت أكره أن أسوءك  ،يب من أهل بييت
بعـــد مخســـني ليلــــة مـــن وفـــاة رســــول اهللا  بـــدو مـــرض فاطمــــة  :قــــال وعـــن أيب جعفـــر 
وتعهــد  ،وتوصــيه بوصــيّتها ،بأمرهــا فاجتمعــت لــذلك تــأمر علّيــاً  ،فعلمــت أPّــا الوفــاة ،

يـا أبـا احلسـن إّن  :فقالـت ،جيزع لذلك ويطيعها يف مجيع مـا تـأمره وأمري املؤمنني  ،إليه عهودها
  وال بّد ممّا ال بّد  ،عهد إّيل وحدثين أّين أّول أهله حلوقاً به رسول اهللا 

____________________  
  .١٩٨ص :كفاية األثر) ١(
  .٢١٧ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٩٠ص ،ط قم ،٨ج :البحار) ٣(

  



١٨٤ 

  .)١(ففعل  ،وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها ليالً  :قال .فاصرب ألمر اهللا وارض بقضائه ،منه
إليه ما نالنا فشكوت  :قالت ،يف منامها النّيب  رأت فاطمة  :قال ،وعن ابن عباس

وإنّـك قادمـة  ،لكـم الـّدار اآلخـرة الّـيت أُعـّدت للمتقـني :قال يل رسـول اهللا  :قالت ،من بعده
  .)٢(عليَّ عن قريب 

____________________  
  .٢٠١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٢(

  



١٨٥ 

  فصل 
   استيذان الشيخين لعيادتها 

أن يكتم  وّصت إىل علي بن أيب طالب  ،مرضها الذي ماتت فيه مرضت فاطمة  ملا
 ،وكـان ميرِّضـها بنفسـه ،ذلـك) سـالم اهللا عليـه(ففعـل  ،وال يؤذن أحداً مبرضـها ،وخيفي خربها ،أمرها

  .)١( وتعينه على ذلك أمساء بنت ُعميس على استسرار بذلك كما وّصت به
مث  ،وقـال بعـد أن ذكـر مـا يصـيبها مـن الظلـم والضـيم ،عن مرضـها ذلـك النيب وقد أخرب 

  .)٢(اخلرب  ،فيبعث اهللا إليها مرمي بنت عمران مترضها وتؤنسها يف علتها ،يبتدي #ا الوجع فتمرض
فــأتى  ،مــاواسـتأذنا عليهــا فأبــت أن تـأذن هل ،أتياهـا عايــدين ،وعلـم الــرجالن بــذلك ،فلّمـا ثقلــت

 ،يف الغـار وقـد كـان مـع رسـول اهللا  ،إّن أبا بكر شيخ رقيق القلب :فقال له عمر علّياً 
فـإن رأيـت أن  ،وقد أتيناها غري هذه املرّة مراراً نريد اإلذن عليها وهي تـأىب أن تـأذن لنـا ،فله صحبته

يا بنت رسول اهللا  :فقال على فاطمة  دخل علّي ف ،نعم :قال ،تستأذن لنا عليها فافعل
  وقد تردَّدا مراراً كثرية  ،قد كان من هذين الرجلني ما قد رأيت

____________________  
  .٢١١ص ٤٣ج :البحار ،٢١٨ص :أمايل املفيد) ١(
  .ط اإلسالمية ،١١٤ص :أمايل الصدوق) ٢(

  



١٨٦ 

  .قد سأالين أن أستأذن هلما عليكو  ،ورددDما ومل تأذين هلما
وال أكلّمهمـــا كلمـــة مـــن رأســـي حـــّىت ألقـــى أيب فأشـــكومها إليـــه مبـــا  ،واهللا ال آذن هلمـــا :فقالـــت

إْن كنـــت ضـــمنت هلمـــا  :قالـــت ،فـــإّين ضـــمنت هلمـــا ذلـــك :قـــال علـــي  ،صـــنعاه وارتكبـــاه مـــّين 
فخــرج  ،ن أحببــتملَـــ فــإذن  ،ليــك بشــيءال ُأخــالف ع ،والنســاء تتبــع الرِّجــال ،فالبيــت بيتــك ،شــيئاً 
  .فأذن هلما 

فحوَّلـــت  ،ســـّلما عليهـــا فلـــم تـــردَّ عليهمـــا ،)صـــلوات اهللا عليهـــا(فلّمـــا وقـــع نظرمهـــا علـــى فاطمـــة 
وقالـت  ،جـاف الثـوب ،يـا علـي :حّىت فعلت مراراً وقالـت ،فتحوّال واستقبال وجهها ،وجهها عنهما
وسـأال أن ترضـى عنهمـا وتصـفح عّمـا   ،ا حوَّلن وجهها حوَّال إليهـافلمّ  ،حّولن وجهي :لنسوة حوهلا

   :فقالت فاطمة  ،كان منهما إليها
اسـتخرجكما يف جـوف الليـل بشـيٍء كـان حـدث  أتذكران أنَّ رسـول اهللا  ،باهللا أنشدكما

 :يقــول هــل مسعتمــا النــيبَّ  ،أُنُشــدُكما بــاهللا :فقالــت ،الّلهــّم نعــم :فقــاال ؟مــن أمــر علــيٍّ 
ومـن آذاهــا بعــد مــويت   ،َمــن آذاهــا فقـد آذاين وَمــن آذاين فقــد آذى اهللا ،فاطمـة بضــعة مــّين وأنـا منهــا

 :فقالـــت ،الّلهـــّم نعـــم :قـــاال ؟وَمـــن آذاهـــا يف حيـــايت كَمـــن آذاهــا بعـــد مـــويت ،كَمــن آذاهـــا يف حيـــايت
   :مث قالت ،احلمد هللا
مـــا قـــد آذيـــاين يف حيـــايت وعنـــد مـــويت ،إّين ُأشـــهدك فاشـــهدوا يـــا َمـــن حضـــرين الّلهـــمّ  َّPواهللا ال  ،أ

  .)١( ُأكّلمكما من رأسي كلمًة حّىت ألقى رّيب فأشكوكما إليه مبا صنعتما يب وارتكبتما مّين 
فأشـكومها إليـك وإىل  الّلهـّم إPّمـا قـد آذيـاين :فرفعت يدها إىل السماء فقالـت :ويف رواية ُأخرى

  وال واهللا ال أرضى عنكما أبداً حّىت ألقى  ،رسولك
____________________  

  .٢٠٤ - ٢٠٣ص ٤٣ج :البحار) ١(
  



١٨٧ 

فعنـد ذلـك دعـا أبـو  :قـال ،فيكون هو احلـاكم فيكمـا ،وأخربه مبا صنعتما أيب رسول اهللا 
  .)١(مل تلدين  ليت أُّمي :بكر بالويل والثّبور وقال

جتزع لغضـب امـرأة وتفـرح  ،وأنت شيخ قد خرفت ؛عجباً للناس كيف وّلوك أمورهم :فقال عمر
  .)٢(وقاما وخرجا  ،وما ملن غضب امرأة ،برضاها

 :قالـت ،نعـم :قـال ؟قد صـنعت مـا أردت :ألمري املؤمنني  قالت فاطمة  ،فلّما خرجا
فـإّين أنشـدك اهللا أن ال يصـلّيا علـى جنـازيت وال يقومـا  :قالـت ،نعـم :قال ؟فهل أنت صانع ما آمرك

  .)٣( على قربي
إّين قـد اسـتقبحت مـا يصـنع بالنسـاء أن يطـرح علـى املـرأة  :وروي أPّا قالت ألمساء بنـت عمـيس

قالـــت  ،أال جتعلـــني يل شـــيئاً يســـرتين ،إّين حنلـــت وذهـــب حلمـــي :وقالـــت ،ن رأىملَــــ الثـــوب فيصـــفها 
 ؟فـإن أعجبـك أصـنع لـك ،أفـال أصـنع لـك ،إّين إذ كنت بأرض احلبشة رأيتهم يصنعون شيئاً  :ءأمسا

 ،مث جّللتـــه ثوبـــاً  ،فـــدعت بســـرير فاكبَّتـــه لوجهـــه مث دعـــت جبرائـــد فشـــّدته علـــى قوائمـــه ،نعـــم :قالـــت
سـرتك اهللا مـن  ،اصـنعي يل مثلـه أُسـرتيين :)سـالم اهللا عليهـا(فقالـت  ،فقالت هكـذا رأيـتهم يصـنعون

  .)٤(الّنار 
مـا أحسـن  :وقالـت ،ومـا رؤيـت مبتسـمة إالّ يومئـذٍ  .رأت ما صّورته أمساء تبّسـمتملا  وُروي أPّا

  .)٥(هذا وأمجله ال تُعرف به املرأة من الرجل 

  عيادة نساء املهاجرين واألنصار هلا وما قالت يف جوا#ن 
  مرضت سّيدتنا فاطمة ملا  :قال سويد بن غفلة ،يف االحتجاج

____________________  
  .١٩٩ص ٤٣ج :م .ن) ١(
  .٢٠٤ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .مل يوجد يف البحار والعوامل عبارة املنت بعينها ولكن مضمونه موجود متواتر) ٣(
  .٢١٣ص ٤٣ج :البحار .٢٩١ص ٦ج :العوامل) ٤(
  .٥٣ص :وذخائر العقىب حملب الدين الطربي ،٥٤ - ٥٣ص ١ج :كشف الغّمة) ٥(

  



١٨٨ 

كيـــف   :فقلـــن هلـــا ،دخلـــت عليهـــا نســـاء املهـــاجرين واألنصـــار لَِيِعـــدPا ،املرضـــة الـــيت ُتوفّيـــت فيهـــا
   :فحمدت اهللا وصّلت على أبيها وقالت ؟أصبحت من علّتِك يا ابنة حمّمد رسول اهللا 

Dم بعـــد أن وشـــنأ ،لفظـــتهم بعـــد أن عجمـــتهم ،قاليـــة لرجـــالكن ،أصـــبحت واهللا عائفـــة لـــدنياكن
ب بعــد اجلــد ،ســربDم وزلــل  ،وخطــل اآلراء ،وصــدع القنــاة ،وقــرع الصــفاة ،فقبحــاً لفلــول احلــد واللعــ
ال جـرم لقـد  ،وبئس ما قّدمت هلم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب هم خالـدون ،األهواء

 ،وبعداً للقـوم الظـاملنيفجدعاً وسحقاً وعقراً  ،وشنت عليهم غاراDا ،ومحلتهم أوقتها ،قّلدDم ربقتها
والـــّروح ) خ ( ومهـــبط الـــوحي  ،وقواعـــد النبـــّوة والداللـــة ،أّىن زعزعوهـــا عـــن رواســـي الّرســـالة ،وحيهـــم

 ،ومـا الـذي نقمـوا مـن أيب احلسـن ،أال ذلـك هـو اخلسـران املبـني ،األمني والطَّبني بأُمور الدنيا والدين
  .وتنّمره يف ذات اهللا ،ونكال وقعته ،وشّدة وطأته ،وقّلة مباالته حبتفه ،نقموا منه واِهللا نكَري سيفه

 ،لرّدهم إليها ومحلهم عليهـا ،وزالوا عن قبول احلّجة الواضحة ،وتاهللا لو مالوا عن احملّجة الالئحة
وألوردهـم مـنهًال منـرياً  ،وال ميـّل راكبـه ،وال يكـّل سـائره ،ال يكلـم خشاشـه ،ولسار #ـم سـرياً ُسـُجحاً 

   :)سالم اهللا عليها(إىل أن قالت  .وال يرتنّق جانباه ،ح ضّفتاهتطف ،صافياً رويّاً 
فرغمـــاً ملعـــاطس قـــوم حيســـبون أPّـــم حيســـنون  ،والَعُجـــز بالكاهـــل ،اســـتبدلوا واهللا الـــذُّنَاىب بـــالقوادم

ن ُي9(َبـ (وحيهـم  ،أال إPّم هم املفسدون ولكن ال يشعرون ،صنعاً 
َ
َحـقُّ أ

َ
َفَمن َفْهِدي ِإpَ اIَْـقِّ أ

َ
َع أ

ن ُفْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف :َُْكُموَن 
َ
َي ِإال( أ م(ن ال َيِهدِّ

َ
أما لعمـري لقـد لقحـت فنظـرة ريثمـا  .)١( )أ

ويعـرف التـالون غـبَّ  ،هنالك خيسـر املبطلـون ،مث احتلبوا ِمْلَء القعب دمًا عبيطاً وُذعافاً مبيداً  ،تنتج
   ،واطمأنّوا للفتنة جأشاً  ،مث طيبوا عن دنياكم أنفساً  ،ما أّسس األّولون

____________________  
  .٣٥ :يونس) ١(

  



١٨٩ 

ــئكم  ،واســتبداٍد مــن الظــاملني ،وهــرٍج شــامل ،وأبشــروا بســيٍف صــارٍم وســطوة معتــٍد غاشــم يــدع في
وأّىن بكـــم وقــد عميــت علـــيكم أن لزمكموهــا وأنــتم هلـــا   ،فيـــا حســرة لكــم ،زهيــداً ومجعكــم حصــيداً 

  .كارهون
فجـاء إليهـا قـوم مـن وجـوه املهـاجرين  ؛عـادت النسـاء قوهلـا علـى رجـاهلنفأ :قال سـويد بـن غفلـة
ذكر لنا هذا األمر مـن قبـل أن  لو كان أبو احلسن  ،يا سّيدة النساء :واألنصار معتذرين وقالوا
 ،يركمإليكم عّين فـال عـذر بعـد تعـذ :فقالت  .ملا عدلنا عنه إىل غريه ،نربم العهد وحنكم العقد
  .)١(وال أمر بعد تقصريكم 

كيـف أصـبحت   :فقالت هلـا دخلت أُّم سلمة على فاطمة  :قال :ويف البحار عن العّياشي
 ،فقـد النـيب وظلـم الوصـيّ  ،أصـبحت بـني كمـٍد وكـرب :قالـت :قالـت ؟عن ليلتك يا بنت رسول اهللا

وســّنها النــّيب  ،شــرع اهللا يف التنزيــل علــى غــري مــا )٢(هتــك واهللا حجابــه َمــن أصــبحت إمامتــه مقّيضــة 
ــــة  ،يف التأويــــل  ّــــة وتــــرات ُأُحديــــة كانــــت عليهــــا قلــــوب النفــــاق مكمن [ ولكّنهــــا أحقــــاد بدري

 ،أرسـلت علينـا شـآبيب اآلثـار مـن خميلـة الّشـقاق ،فلّمـا اسـتهدف األمـر ،إلمكان الوشاة] مكتمنة 
 ،ولبـئس علـى مـا وعـد اهللا َمـن حفـظ الرِّسـالة وكفالـة املـؤمنني ،هافيقطع وتر اإلميان من قسيِّ صدور 

أحــرزوا عائــدDم غــرور الــدنيا بعــد استنصــار ممــن فتــك بآبــائهم يف مــواطن الكــرب ومنــازل الشــهادات 
)٣(.  

____________________  
   .١٤٧ص ١ج :االحتجاج) ١(
  .]مقتبضة [ يف البحار مقبضة ) ٢(
ــار) ٣( ـــ ــوامل ،١٥٦ص ٤٣ج :البحـــــ ـــ ـــ ـــوم عــ ـــ ـــ ب ج ،٢٥٠ص ٦ج :العلـ ـــ ـــ ـــود يف املناقــــ ـــ ـــ ــــديث موجـ ــــ ـــــا  ٢٠٣ص ٢واحلــ ـــ قوهلــ
شـنأه ( و .العـضّ  :)والَعْجـم (  .أي رميـتهم وطـرحتهم) لفظـتهم (  .املبغضة :)القالية ( و  ،أي كارهة) عائفة (  :

 .لثلمـة والكسـر يف حـد السـيفمجع فـّل بـالفتح وهـو ا :بالضمّ ) الفلول ( و .أي اختربDم) سربDم ( و  .كمنعه أبغضه  :)
الصفاة احلجر األملس  :)وقرع الصفاة ( املنطق الفاسد  :)اخلطل ( و  .الرمح) القناة ( و  .الضعف :بالفتح) اخلور ( و 

  = .شّقها :)صدع القناة ( و .أي جعلتم أنفسكم مقرعاً خلصامكم حىت قرعوا صفاتكم
  



١٩٠ 

____________________  
ــع األنــــف :اجلــــدع .أي فّرقــــت :)شــــّنت ( الثقـــل  :)األوق = (  ــرح :العقــــر .قطــ ــاذق :والطّبــــني ،اجلــ والُســــجح  .الفطــــن احلــ

ــف البعــري :واخلشــاش بالكســر .اجلــرح :والَكلــم .الّلــني الســهل :بضــّمتني ين عــني ال  :النمــري .مــا جيعــل يف أن املــاء النــامي يعــ
  .أي متتلئ حىت تفرض :وتطفح .جانباه :وضفتا النهر ،ينقطع ماؤها

 :الــذنايب .واملعـىن أنّـه ال يـنقص املـاء حـىت يظهـر الطـني واحلمـأ مـن جـانيب النهـر ،الطـني الـذي يف األPـار واملسـيل :رتنـوقوال
  .غشم أي ظلم .االرتفاع واالضطراب :اجلأش .يعين عاقبته :غّب ما أّسس األّولون .داء قاتل :ذعاف .ذنب الطائر

  .)ره ( أكثرها من البحار للعّالمة اBلسي  توضيح الكلمات الغامضة يف كالمها  :أقول
    



١٩١ 

  فصل 
  إلخفاء قبرها  وصّيتها لعليٍّ 

ومكثت أربعني ليلة يف مرضها  ،مرضاً شديداً  مرضت فاطمة  :وغريه ،عن روضة الواعظني
 ،ّم أميـن وأمسـاِء بنـت عمـيسدعـت أُ  ،فلّمـا نُعيـت إليهـا نفسـها ،)صـلوات اهللا عليهـا(إىل أن توفّيت 

وإنّـين ال أرى  ،إنّـه قـد نُعيـت إيلَّ نفسـي ،يـا ابـن عـم :فقالـت ،وأحضرته ووّجهت خلف علي 
ــأيب ســاعة بعــد ســاعة ّــين الحقــة ب ــي  .وأنــا أُوصــيك بأشــياء يف قلــيب ،مــا يب إالّ أن  :قــال هلــا عل

  :مث قالت ،عند رأسها وأخرج َمن كان يف البيتفجلس  ،أوصيين مبا أحببت يا بنت رسول اهللا
أنــت  ،معــاذ اهللا :فقــال ،وال خالفتــك منــذ عاشــرتين ،مــا عهــدتين كاذبــة وال خائنــة ،يــا ابــن عــمّ 

قـــد عـــّز علـــّي مفارقتـــك  ،وأشـــّد خوفـــاً مـــن اهللا أن أوّخبـــك مبخـــالفيت ،أعلـــم بـــاهللا وأبـــّر وأتقـــى وأكـــرم
واِهللا جــــــّددت علــــــيَّ مصــــــيبة رســــــول اهللا  ، بــــــّد منــــــهإالّ أنّــــــه أمــــــر ال ،)خ ل  - فقــــــدك(  وتفّقــــــدك
فإنّـــا هللا وإنّـــا إليـــه راجعـــون مـــن مصـــيبة مـــا أفجعهـــا وآملهـــا  ،وقـــد عظمـــت وفاتـــك وفقـــدك ،

وأخــذ  ،مث بكيــا مجيعــاً ســاعة ،ورزيّــة ال خلــف هلــا ،هــذه واهللا مصــيبة ال عــزاء هلــا ،وأمّضــها وأحزPــا
أوصــيين مبــا شــئت فإنّــك جتــديين أمضــي فيهــا كمــا  :مث قــال ،ســها وضــّمها إىل صــدرهرأ علــي 

  مث  ،وأختار أمرك على أمري ،أمرتين به
  



١٩٢ 

  .)١( جزاك اهللا عّين خري اجلزاء يا ابن عّم رسول اهللا :قالت
وأن ال يشــهد أحــد  ،وأن يتخــذ هلــا نعشــاً  ،ّمث أوصــته بــأن يتــزّوج بعــدها أُمامــة بنــت ُأختهــا زينــب

وأن  ،وأن ال يصـــّلي عليهـــا أحـــد مـــنهم وال مـــن أتبـــاعهم ،نازDـــا مـــن الّـــذين ظلمـــوا وأخـــذوا حّقهـــاج
  .يدفنها بالليل إذا هدأت العيون ونامت األبصار

ملـــــا  إّن فاطمـــــة  :قـــــال عــــن آبائـــــه  ،عـــــن أيب عبـــــد اهللا  ،وعــــن مصـــــباح األنـــــوار
 ،وصـّل علـيّ  ،وجّهزين ،إذا أنا مّت فتوّل أنت غسلي :فقالت السالم عليهاحتضرت أوصت علّياً 

ربي واجلـــس عنـــد رأســـي قبالـــة وجهـــي فـــأكثر مـــن تـــالوة  ،وأحلـــدين وســـّو الـــرتاب علـــيَّ  ،وأنـــزلين يف قـــ
وأنـا أسـتودعك اهللا تعـاىل وأوصـيك  ،فإPّا ساعة حيتاج امليت فيها إىل أُنس األحيـاء ،القرآن والّدعاء
فلّمـا  ،مث اهللا هلـا ،إذا بلغـت فلهـا مـا يف املنـزل :فقالـت لـه ،مث ضّمت إليها أُّم كلثـوم ،يف ولدّي خرياً 

  .)٢(اخل  ،ُتوفّيت فعل ذلك أمري املؤمنني 
 ،ال تُعلــم أحــداً إّال أُّم ســلمة وأُّم أميــن وفّضــة ،إذا توفّيــت :وروي أPّــا قالــت ألمــري املــؤمنني 

 ،وسـلمان وعمـاراً واملقـداد وأبـا ذر وحذيفـة] وعبد اهللا بن عبـاس خ ل [ والعباس  ومن الرجال ابينَّ 
وال تـدفّين إّال لـيًال  ،إّين قد احللتك من أن تراين بعـد مـويت فكـن مـع النسـوة فـيمن يغسـلنين :وقالت

  .)٣(وال تعلم أحداً قربي 
فقـال هلـا أمـري  ،الوفـاة بكـتحضـرت فاطمـة ملـا  :قـال عـن آبـائهم  ،وعن جعفر بـن حممـد

فـو اهللا إّن  ،ال تبكـي :قـال هلـا ،أبكـي ملـا تلقـى بعـدي :قالـت ؟يا سّيديت ما يبكيـك :املؤمنني 
  .)٤(ففعل  ،وأوصته أن ال يؤذن #ا الشيخني :قال ،ذلك لصغري عندي يف ذات اهللا

____________________  
  .٢٧٤ص ٦ج :عوامل العلوم .١٥١ص ١ج :روضة الواعظني .١٩١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .٢٧ص ٨٢ج :البحار) ٢(
  .٤٤ص :دالئل اإلمامة) ٣(
  .٢١٨ص ٤٣ج :البحار) ٤(
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 :فقيل لـه ،جاءها العباس بن عبد املطلب عائداً  ثقلت فاطمة ملا  إنّه :روى شيخ الطائفةو 
قـل لـه  :فقـال لرسـوله لـي فانصـرف إىل داره وأرسـل إىل ع ،إPّا ثقيلة وليس يـدخل عليهـا أحـد

وقــرّة  ،هللا قــد فجــأين مــن الغــمِّ بشــكاة حبيبــة رســول اهللا :ابــن أخ عّمــك يقرئــك الســالم ويقــول لــك
واهللا خيتـــار هلـــا  ،وإّين ألظّنهـــا أوَّلنـــا حلوقـــاً برســـول اهللا  ،مـــا هـــّدين عينيـــه وعيـــين فاطمـــة 

املهـــاجرين  - أنـــا لـــك الفـــداء - فـــامجع ،فـــإن كـــان مـــن أمرهـــا مـــا ال بـــّد منـــه ،هـــا لديـــهوحيبوهـــا ويزلف
  .ويف ذلك مجال للدين ،واألنصار حّىت يصيبوا األجر يف حضورها والصالة عليها

ال  :أبلـغ عّمـي السـالم وقـل :قـال الـرّاوي وهـو عّمـار أنـا حاضـر عنـده ،لرسـوله فقال علـي 
إّن فاطمـة بنـت رسـول اهللا مل تـزل  ،ولرأيـك فضـله ،وقـد عرفـت مشـورتك ،كعدمت إشفاقك وحتّنن

وال ُرعـي  ،مل ُحتفظ فيها وصّية رسول اهللا  ،وعن مرياثها مدفوعة ،من حّقها ممنوعة ،مظلومة
أن  ،ك يـا عـموأنـا أسـأل ،وكفـى بـاهللا حاكمـاً ومـن الظـاملني منتقمـاً  ،فيها حّقه وال حقُّ اهللا عّز وجلّ 
  .)١(اخل  ،فإPّا وّصتين بسرت أمرها ،تسمح يل برتك ما أشرت به

شكواها الّـيت قُبضـت  اشتكت فاطمة  :قالت ،وروى الفريقان عن أُّم سلمى امرأة أيب رافع
 ،إىل بعـــض حوائجـــه فخـــرج علـــي  ،فأصـــبَحْت يومـــاً أســـكَن مـــا كانـــت ،وكنـــت أمّرضـــها ،فيهـــا
الً  :تفقالــ مث لبســت  ،فقامــت واغتســلت أحســن مــا يكــون مــن الغســل ،فســكبت ،اســكيب يل ُغســ

أنـــا  :مث اســـتقبلت القبلـــة ونامـــت وقالـــت ،افرشـــي يل فراشـــي وســـط البيـــت :مث قالـــت ،أثوا#ـــا اجلـــدد
صـــلوات اهللا (مث وضـــعت خـــّدها علـــى يـــدها وماتـــت  ،فـــال يكشـــَفّين أحـــد ،مقبوضـــة وقـــد اغتســـلت

  .)٢() عليها
____________________  

  .٢٠٩ص ٤٣ج :البحار .١٥٥ص ١ج :أمايل الشيخ) ١(
ىب للطــربي ،١٨٣ص  ٤٣ج :البحــار .٢٧٦ص ٦ج :عــوامل العلــوم فاطمــة الزهــراء) ٢( مــع  ٥٤ - ٥٣ص :وذخــائر العقــ

  .تفاوت يف بعض األلفاظ
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  حني نزال عليها  على جربئيل والنّيب ) ع(سالمها 
 :مث قالـــت ،احتضـــرت نظـــرت نظـــراً حـــاّداً ملـــا  وأPّـــا ،مـــا بـــني املغـــرب والعشـــاءوُروي أPّـــا ماتـــت 
الّلهّم يف رضوانك وجـوارك ودارك  ،الّلهّم مع رسولك ،السالم على رسول اهللا ،السالم على جربئيل

 ،هــذه مواكــب أهــل الســماوات :قالــت ؟مــا تــرين :فقيــل هلــا ؟أتــرون مــا أرى :مث قالــت ،دار الســالم
  .)١(يا بنية أقدمي فما أمامك خري لك  :ويقول وهذا رسول اهللا  ،وهذا جربئيل

وعلــى النــيب  ،ســّلمت علــى جربئيــل ،احتضــرتملــا  )ســالم اهللا عليهــا(أPّــا  ،وعــن زيــد بــن علــي
ــى ملــك املــوت ، مــن ووجــدوا رائحــة طيــب كأطيــب مــا يكــون  ،ومسعــوا حــّس املالئكــة ،وعل
  .)٢(الطّيب 

إّن جربئيل أتـى النـّيب  :الوفاة قالت يل حضرت فاطمة ملا  :قالت ،وعن أمساء بنت عميس
 ،وثلثــاً يل وثلثــاً لعلــّي  ،ثلثــاً لنفســه ،حضــرته الوفــاة بكــافور مــن اجلنّــة فقّســمه أثالثــاً ملــا  

فضـعيه عنـد  ،يـا أمسـاء ايتيـين ببقيّـة حنـوط والـدي مـن موضـع كـذا وكـذا :فقالـت ،وكان أربعني درمهـاً 
وإّال فـــاعلمي أّين قـــد  ،فـــإن أجبتـــك ،مث ادعـــين ،انتظـــريين هنيهـــة :مث تســـّجت بثو#ـــا وقالـــت ،رأســـي

  .)خ ل  - ريب( قدمت على أيب 
يــا  ،صــطفىفنــادت يــا بنــت حمّمــد امل ،مث نادDــا فلــم جتبهــا ،فانتظرDــا أمســاء هنيهــة :قــال الــراوي

يـا بنـت َمـن كـان مـن ربّـه قـاب قوسـني  ،يا بنت خـري َمـن وطـأ احلصـى ،بنت أكرم َمن محلته الّنساء
فوقعــت عليهــا  ،فكشــفت الثــوب عــن وجههــا فــإذا #ــا قــد فارقــت الــّدنيا ،فلــم جتبهــا :قــال ،أو أدىن

ت عمـــيس إذا قـــدمت علـــى أبيـــك رســـول اهللا فاقرأيـــه عـــن أمســـاء بنـــ ،يـــا فاطمـــة :تقّبلهـــا وهـــي تقـــول
   مث شّقت أمساء جيبها وخرجت فتلّقاها احلسن واحلسني  ،الّسالم

____________________  
  .٢٠٠ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
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 ،فـإذا هـي ميّتـة فحرّكهـا احلسـن  ،فـدخال البيـت فـإذا هـي ممتـّدة ،فسكتت ،أين أُّمنا :فقاال
يـا أُّمـاه كّلميـين  :ويقـول ،يقّبلهـا مـّرة فوقع عليها احلسـن  ،رك اهللا يف الوالدةآج ،يا أخاه :فقال

ــاه أنــا ابنــك  :ويقــول ،يقّبــل رجليهــا وأقبــل احلســني  :قالــت ،قبــل أن تفــارق روحــي بــدين يــا أُّم
 انطلقـا إىل أبيكمـا يـا ابنـا رسـول اهللا :قالت هلما أمساء ،احلسني كلميين قبل أن يتصدّع قليب فأموت

د لنــا موتــك إذ  ،يــا حمّمــداه يــا أمحــداه :فخرجــا يناديــان ،فــأخرباه مبــوت أُّمكمــا علــي  اليــوم ُجــدِّ
وكــان  ،فغشــي عليــه حــّىت ُرّش عليــه املــاء مثَّ أفــاق ،وهــو يف املســجد مث أخــربا عليّــاً  ،ماتــت أُّمنــا
  .)١( ؟ففيما العزاء من بعدك ،كنت بك أتعّزى  ؟بنت حمّمدمبَن العزاء يا  :يقول 

ــي  ا قُبضــت وملــ :قــال املســعودي وظهــر أنينــه  ،واشــتّد بكــاؤه ،جزعــاً شــديداً  جــزع عل
   :وقال يف ذلك ،وحنينه

  لكــــــــــــّل اجتمـــــــــــــاٍع مـــــــــــــن خليلـــــــــــــني فرقـــــــــــــة

  قليـــــــــــــلُ  )٢(وكــــــــــــّل الـــــــــــــذي دون املمـــــــــــــات     

  
)٣(بعـــــــــــد واحـــــــــــٍد  وإنَّ افتقـــــــــــادي واحـــــــــــداً 

  

  دليــــــــــــــــٌل علـــــــــــــــــى أن ال يــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــلُ     

  
وعنـد رأسـها  ،حّىت أدخلهما بيت فاطمـة  احلسنني  فحمل علي  :قال الراوي

ا فإذا عن وجهه فكشف علي  ،كّنا نتعّزى بعدك  ،وا يتامى حمّمد  :أمساء تبكي وتقول
إذا فيهــا ،فنظــر فيهــا ،برقعــة عنــد رأســها بســم اهللا الــرمحن الــرحيم هــذا مــا أوصــت بــه فاطمــة بنــت  :فــ

وأّن  ،عبــده ورســوله وأّن حمّمــداً  ،أوصــت وهــي تشــهد أن ال إلــه إّال اهللا ،رســول اهللا 
ب فيهـاوأّن الســاعة آ ،والنّــار حــق ،اجلنّـة حــقّ  أنــا  ،يــا علــي ،وأن اهللا يبعــث َمــن يف القبــور ،تيــة ال ريــ

أنــــت أوىل يب مــــن  ،زّوجــــين اهللا منــــك ألكــــون ذلــــك يف الــــدنيا واآلخــــرة فاطمــــة بنــــت حمّمــــد 
  حّنطين وغّسلين  ،غريي

____________________  
  .١٨٧ - ١٨٦ - ٢١٤ص ٤٣ج :البحار .٥٠٠ص :كشف الغّمة) ١(
   .)خ ل  - الفراق(  )٢(
  .)خ ل  - فاطمة بعد أمحد) ( ٣(

  



١٩٦ 

الم إىل  ،وأســتودعك اهللا ،وكفــّين وصــلِّ علــّي وادفــّين بالّليــل وال ُتعلــم أحــداً  وأقــرأ علــى ولــدّي الســ
  .)١(يوم القيامة 

  ليالً  كّفنها وغّسلها 
اشــم يف دارهــا فصــرخن واجتمعــت نســاء بــين ه ،فصــاح أهــل املدينــة صــيحًة واحــدة :قــال الــراوي

وأقبـل  ،يا سـّيدتاه يـا بنـت رسـول اهللا :وهّن يقلن ،صرخًة واحدًة كادت املدينة أن تتزعزع لصراخهن
 ،بــني يديــه يبكيــان واحلســن واحلســني  ،وهــو جــالس النــاس مثــل عــرف الفــرس إىل علــي 

[ وجتّر ذيلها متجّللة بردائها عليها نشيجها  وخرجت أُّم كلثوم وعليها برقعة ،فبكى الناس لبكائهما
   .ال لقاء بعده أبداً  ،اآلن حّقاً فقدناك فقداً  ،يا أبتاه يا رسول اهللا :وهي تقول )٢(]تسّبجها خ 

( فخرج أبـو ذر  ،واجتمع الناس فجلسوا وهم يضّجون وينتظرون أن خترج اجلنازة فيصّلون عليها
ـــاس  ،قـــد ُأّخـــر إخراجهـــا يف هـــذه العشـــّية اهللا  انصـــرفوا فـــإّن ابنـــة رســـول :وقـــال) ره  فقـــام الّن

وزينـب  ،واحلسـن واحلسـني ،ومل حيضـرها غـريه غّسـلها أمـري املـؤمنني  ،فلّما جـّن اللّيـل ،وانصرفوا
  .)٣() رمحة اهللا عليها(وأمساء بنت عميس  ،وفّضة جاريتها ،وأُّم كلثوم 

فأعنــت  ،أن ال يغّســلها إذا ماتــت إالّ أنــا وعلــي  أوصــت إّيل فاطمــة  :قالــت أمســاءو 
  .)٤(علّياً على غسلها 

الّلهّم إPّا أمتك وابنة رسـولك  :كان يقول حني غّسل فاطمة   وُروي أّن أمري املؤمنني 
  ّقنهاالّلهّم ل ،وصفّيك وخريتك من خلقك

____________________  
  .٢٧٨ص :عوامل العلوم .٢١٤ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .تسحبها :والسبجة كساء أسود ويف العوامل ،لبسها :تّسبج الرجل بالسبجة) ٢(
  .١٩٢ - ١٧١ص ٤٣ج :البحار) ٣(
  .١٨٤ص ٤٣ج :البحار) ٤(

  



١٩٧ 

  .د وامجع بينها وبني أبيها حممّ  ،وَأعل درجتها ،وأعظم برهاPا ،حّجتها
ــّي  ،وروي أPّــا نشــفت بــالربدة الّــيت نشــف #ــا رســول اهللا  وضــعها  فلّمــا َغّســَلها عل

فحمالهــــا إىل املصــــّلى ومعــــه احلســــن  ،ادع يل أبــــا ذر فــــدعاه :وقــــال للحســــن  ،علــــى الســــرير
  .)١(واحلسني فصّلى عليها 

واهللا لقـــد أخـــذت يف أمرهـــا وغّســـلتها يف قميصـــها ومل أكشـــفه  :وايـــة ورقـــة قـــال علـــي ويف ر 
 ،مث حّنطتهــا مــن فضــلة حنــوط رســول اهللا  ،فــو اهللا لقــد كانــت ميمونــة طــاهرة مطّهــرة ،عنهــا

ب ،كلثـــوم  يـــا أُمّ  :فلّمـــا مهمـــت أن أعقـــد الـــرداء ناديـــت ،وكّفنتهـــا وأدرجتهـــا يف أكفاPـــا ـــا زينـــ يـــا  ،ي
فأقبـل  ،هلّموا تزّودوا من أُّمكم فهذا الفـراق واللقـاء يف اجلنّـة ،يا حسني ،يا حسن ،يا فّضة ،سكينة

   :ومها يناديان ،احلسن واحلسني 
يـا أُّم احلسـني إذا  ،وأُّمنـا فاطمـة الزهـراء ،وا حسرتا ال تنطفي أبداً من فقد جّدنا حمّمـد املصـطفى

 ،إنّـا قـد بقينـا بعـدك يتيمـني يف دار الـدنيا :يت جّدنا حمّمداً املصطفى فاقرأيه مّنا السالم وقـويل لـهلق
إّين ُأشـــهد اهللا أPّـــا قـــد حنّـــت وأنّـــت ومـــدَّت يـــديها وضـــّمتهما إىل  :فقـــال أمـــري املـــؤمنني علـــي 

فلقـد أبكيـا واهللا مالئكـة  ،ا عنهـايا أبـا احلسـن ارفعهمـ :وإذا #اتٍف من السماء ينادي ،صدرها ملّياً 
  .)٢(فرفعتهما عن صدرها  :قال  ،فقد اشتاق احلبيب إىل احملبوب ،الّسموات

تشــهد أن ال  :) فاطمــة (  :وُروي أّن كثــري بــن عبــاس كتــب يف أطــراف كفــن ســّيدة النســاء
  .)٣( وأّن حمّمداً رسول اهللا  ،إله إالّ اهللا

____________________  
  .٢١٥ص ٤٣ج :البحار) ١(
  .١٧٩ص ٤٣ج :البحار) ٢(
  .٣٣٥ص ٤٣ج :البحار) ٣(

  



١٩٨ 

ملـــا  فإنّـــه روي أنّـــه ،أّن أثـــواب كفنهـــا كانـــت غالظـــاً خشـــنة ،ويظهـــر مـــن روايـــة مصـــباح األنـــوار
ب فتحّنطــــت بــــه ،دعــــت مبــــاء فاغتســــلت ،الوفــــاة حضــــرت فاطمــــة  مث دعــــت  ،مث دعــــت بطيــــ

  .)١(اخل  ،بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غالظ خشنة فتلّفقت #ا
  .)٢(وروي أيضاً أPّا ُكّفنت يف سبعة أثواب 

أخرجهــا علــي  ،فلّمــا أن هــدأت العيــون ومضــى شــطٌر مــن الّليــل :ويف روايــة روضــة الــواعظني قــال
ر وسـلمان وبريـدة ونفـر مـن بـين هاشـم وعّمار واملقداد وعقيل والزبري وأبو ذ واحلسن واحلسني 

حواليها قبـوراً مـزّورَة مقـدار سـبعة  وسّوى علي  ،صّلوا عليها ودفنوها يف جوف اللّيل ،وخواّصه
  .)٣(حّىت ال يُعرف قربها 

ّرب أمــري املــؤمنني علــى فاطمــة   :أنّــه ُســئل عــن جعفــر بــن حممــد  ،وعــن مصــباح األنــوار كــم كــ
رية فيكــّرب جربئيــل تكبــرية واملالئكــة املقرّبــون  :فقــال ؟ إىل أن كــّرب  ،كــان يكــّرب أمــري املــؤمنني تكبــ

  .)٤(يف دارها مث أخرجها  :قال ؟وأين كان يصّلي عليها :فقيل له ،مخساً  أمري املؤمنني 

  )يه وآله صّلى اهللا عل( وشكواه عند قرب النّيب  الوديعة إرجاع علي 
صـلوات اهللا (دفـن فاطمـة ملـا  أّن أمري املـؤمنني ) رمحه اهللا(وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي 

 ،فأرسل دموعـه علـى خّديـه ،هاج به احلزن ،ونفض يده من تراب القرب ،وعفا موضع قربها ،)عليها
  وحّول وجهه إىل قرب 

____________________  
  .٣٣٥ص ٨١ج :البحار) ١(
  . املصدر السابق) ٢(
  .١٥٢ص ١ج :روضة الواعظني) ٣(
  .٣٩٠ص ٨١ج :البحار) ٤(

  



١٩٩ 

السـالم عليـك عـن ابنتـك وحبيبتـك وقـرّة  ،السـالم عليـك يـا رسـول اهللا :فقال رسول اهللا 
ــ ،املختــار اهللا هلــا ســرعة الّلحــاق بــك ،]ببقيعــك [ عينــك وزائرتــك والبائتــة يف الثــرى ببقعتــك  ّل يــا ق

ربي  ،إّال أّن يف التأّســي يل بســّنتك ،وضــعف عــن ســّيدة النســاء جتلّــدي ،رســول اهللا عــن صــفيتك صــ
ولقـــد وّســـدتك يف ملحـــود قـــربك بعـــد أن فاضـــت  ،ملوضـــع التعـــّزي ،واحلـــزن الـــّذي حـــّل يب لفراقـــك

  .وتولّيت أمرك بنفسي ،وغّمضتك بيدي ،نفسك على صدري
وُأخـــذت  ،قـــد اســـُرتجعت الوديعـــة ،هللا وإنّـــا إليـــه راجعـــون إنّـــا ،بلـــى ويف كتـــاب اهللا أنعـــم القبـــول

رباء يــا رســول اهللا ،واخُتلســت الّزهــراء ،الّرهينــة وأّمــا ليلــي  ،أّمــا حــزين َفَســْرَمد ،فمــا أقــبح اخلضــراء والغــ
مقــّيح وهـــّم  )١(كمــد   ،وهــم ال يــربح مــن قلـــيب أو خيتــار اهللا يل دارك الــيت أنــت فيهـــا مقــيم ،َفُمَســهَّد
يَّ وعلــى هضــمها  ،ان مــا فـُــرَِّق بيننــا وإىل اهللا أشــكوســرع ،مهــّيج وســُتنبئك ابنتــك بتظــافر أُّمتــك علــ
وحيكـم (  :وستقول ،فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بّثه سبيالً  ،فاستخربها احلال ،حّقها

إن أنصــرف ،والســالم عليكمــا ســالم مــودّع ال َســِئم وال قــالٍ  .)اهللا بيننــا وهــو خــري احلــاكمني  فــال  فــ
رب أميـن وأمجـل ،وإن أقـم فـال عـن سـوء ظـّن مبـا وعـد اهللا الّصـابرين واهـاً واهـاً  ،عن ماللة ولـوال  ،والصـ

وألعولت إعوال الثكلـى علـى  ،والتلّبث عنده معكوفاً  ،جلعلت املقام عند قربك لزاماً  ،غلبة املستولني
ومل  ،ومل يطــل العهــد ،إرثهــا جهــراً ومينــع  ،ويهتضــم حّقهــا ،فبعــني اهللا تــدفن ابنتــك ســرّاً  ،جليــل الرزيّــة

ق منــك الــذّكر إىل [ وإىل  ،َخيَْلــ  ،وفيــك أمجــل العــزاء صــّلى اهللا عليــك ،اهللا يــا رســول اهللا املشــتكى] فــ
  .)٢( وعليها الرمحة والرضوان
   :ولقد أجاد َمن قال

____________________  
  .قّيح اجلرح صار ذا قيح ،أي مرض مع قيح :كمد مقّيح) ١(
  .ويف أمايل الشيخ املفيد أيضاً  ،٢١١و ١٩٣/ ٤٣ :والعّالمة اBلسي يف البحار ،١٠٧ص ١ج : الشيخأمايل) ٢(

  



٢٠٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدفن ســـــــــــــــــــــــــــــــرّاً    وألي األمـــــــــــــــــــــــــــــــور ت

  بضــــــــــــــــعة املصــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــى ثراهــــــــــــــــا    

  
  فمضـــــــــت وهـــــــــي أعظـــــــــم النـــــــــاس شـــــــــجواً 

  مــن حواهــا] عّضــة [ يف فــم الــدهر غّصــة     

  
  وثـــــــــــــــــــــــوت ال تـــــــــــــــــــــــرى هلـــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــدٍس يضـــــــــــــــ       ّمه مثواهـــــــــــــــامثـــــــــــــــوًى أّي ق

  
ملـا وضـع فاطمـة  أّن أمـري املـؤمنني  :عن أيب عبـد اهللا عـن آبائـه  ،وعن مصباح األنوار

بســـم اهللا وبـــاهللا  ،بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم :بنـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليهمـــا وآهلمـــا يف القـــرب قـــال
 ،سّلمتِك أيتهـا الصـديقة إىل مـن هـو أوىل بـك مـّين  ،وعلى مّلة رسول اهللا حمّمد بن عبد اهللا 
منهــا خلقنــاكم وفيهــا نعيــدكم ومنهــا خنــرجكم تــارة (  :مث قــرأ :ورضــيت لــك مبــا رضــي اهللا تعــاىل لــك

رتاب ،)أخــرى  ــ  ،مث جلــس عنــد قربهــا باكيــاً حزينــاً  ،أمربقربهــا فــرّش عليــه املــاء ،فلّمــا ســّوى عليهــا ال
  .)١(انصرف به فأخذ العباس بيده ف

  مناقشة عمر مع علي 
 وإّن املسـلمني ،وفيـه أربعـون قـرباً جـدداً ) سـالم اهللا عليهـا(وأصبح البقيع ليلة ُدفنـت  :قال الراوي

رباً  ،علمــوا وفاDــاملـا   ،فأشــكل علـيهم قربهــا مــن ســائر القبــور ،جــاؤوا إىل البقيــع فوجـدوا فيــه أربعــني قــ
ومل  ،مل خيلّــف نبــّيكم فـــيكم إالّ بنتــاً واحــدة متــوت وتُـــدفن :ضـــاً وقــالوافضــّج النــاس والَم بعضــهم بع
هــامت مـن نسـاء املســلمني  :مث قــال والة األمـر مـنهم ،وال تعرفـوا قربهـا ،حتضـروا وفاDـا والصـالة عليهــا

  .من ينبش هذه القبور حىت جندها فنصّلي عليها ونزور قربها
وعليـــه قبـــاؤه  ،ودّرت أوداجـــه ،مغضـــباً قـــد امحـــّرت عينـــاهفخـــرج  ،فبلـــغ ذلـــك أمـــري املـــؤمنني 

فسـار  ،وهـو مّتكـئ علـى سـيفه ذي الفقـار حـّىت ورد البقيـع ،األصفر الذي كان يلبسه يف كلِّ كريهة
هذا عليُّ بن أيب طالب قد أقبـل كمـا ترونـه يقسـم بـاهللا لـئن حـوِّل مـن هـذه  :إىل الّناس النذير وقالوا

  .على غابر اآلخرالقبور حجر ليضعّن السيف 
____________________  

  .٢٨ص ٨٢ج :حبار األنوار) ١(
    



٢٠١ 

واهللا لننبشـّن قربهـا ولنصـلنيَّ  ؟مـا لـك يـا أبـا احلسـن :فتلّقاه عمر ومن معه مـن أصـحابه وقـال لـه
يــــا ابــــن  :مث ضــــرب بــــه األرض وقــــال لــــه ،بيــــده إىل جوامــــع ثوبــــه فهــــزَّه فضــــرب علــــي  ،عليهــــا
ي فقــد تركتــه خمافــة أن يرتــّد النــاس عــن ديــنهم أّمــا ،الســوداء ــ ــذي  ،وأّمــا قــرب فاطمــة  ،حّق فــو اّل

ــّي بيــده فــإن شــئت  ،لــئن رمــت وأصــحابك شــيئاً مــن ذلــك ألســقنيَّ األرض مــن دمــائكم ،نفــس عل
إالّ  ،وحبـّق مـن فـوق العـرش ،حبـق رسـول اهللا ،يـا أبـا احلسـن :فتلقـاه أبـو بكـر فقـال ،فأعرض يا عمر

  .)١(وتفّرق الناس ومل يعودوا إىل ذلك  ،فخّال عنه :قال ،فإنّا غري فاعلني شيئاً تكرهه ،يت عنهخلّ 
واشتعل النـار يف  ،اجلنازة بعد أن ذكر أنّه أخرج علي  ،ويف الصايف املروي من علل الشرايع

فلّمـا أصـبح أبـو بكـر  :لقـا ،ومشى مع اجلنازة بالنار حـّىت صـّلى عليهـا ودفنهـا بالليـل ،جريد الّنخل
قـال عزّيـت  ؟مـن أيـن أقبلـت :فلقيـا رجـًال مـن قـريش فقـاال لـه ،عاودوا عايـدين فاطمـة  ،وعمر

مث أقـبال  ،فجزعـا جزعـاً شـديداً  ،وُدفنت يف جوف اللّيـل ،نعم :قال ؟وقد ماتت :قاال ،علّياً بفاطمة
ومـا هـذا إالّ مـن شـيء يف  ،ركَت شيئاً من غوائلنا ومساءتناواهللا ما ت :فلقياه وقاال له إىل علّي 

وكمـا عّلمـت ابنـك أن  ،ومل تـدخلنا معـك ،هل هذا إّال كما غّسلت رسـول اهللا دوننـا ،صدرك علينا
  .انزل عن منرب أيب :يصيح بأيب بكر

ــــي  فحلــــف فادخلهمــــا علــــّي  ،نعــــم :قــــاال ؟أتصــــّدقاين إن حلفــــت لكمــــا :فقــــال هلمــــا عل
أنّه ال يطلع على عورتـه أحـد  ،قد أوصاين وقد تقّدم إيلّ  إّن رسول اهللا  :املسجد فقال 

والفضــل بــن العبــاس ينــاولين املــاء وهــو مربــوط العينــني  ،فكنــت أغّســله واملالئكــة تقلّبــه ،إالّ ابــن عّمــه
ال  ،من البيت مسعت الصوت ومل أر الصـورةولقد أردت أن أنزع القميص فصاح يب صائح  ،باخلرقة

  ،ولقد مسعت الصوت يكّرره عليَّ  ،تنزع قميص رسول اهللا 
____________________  

  .والظاهر أنّه مأخوذ عن دالئل اإلمامة للطربي ،١٧١ص ٤٣ج :البحار) ١(
  



٢٠٢ 

مث نزعـت القمـيص بعـد مـا   ،كّفنتـهمث قّدم إّيل الكفن ف ،فأدخلت يدي من بني القميص فغّسلته
  .كّفنته

وأّمـــا احلســـن ابـــين فقـــد تعلمـــان ويعلـــم أهـــل املدينـــة أنـّــه كـــان يتخطّـــى الصـــفوف حـــىت يـــأيت النـــيب 
ويـده علـى ظهـر احلسـن واآلخـر علـى  فيقـوم النـّيب  ،فريكب علـى ظهـره ،وهو ساجد 

تعلمــان ويعلــم أهــل املدينــة أّن احلســن   :مث قــال ،نعــم قــد علمنــا ذلــك :قــاال ،صــالةركبتــه حــّىت يــتم ال
حـّىت  ويدّيل احلسن رجليه على صدر النّيب  ،ويركب على رقبته كان يسعى إىل النّيب 

خيطـب وال يــزال علــى رقبتـه حــّىت يفــرغ النــيب  والنــيب  ،يُـرى بريــق خلخاليــه مـن أقصــى املســجد
ريه ،واحلســن علــى رقبتــه ،مــن خطبتــه  ــرب أبيــه غــ  ،شــّق عليــه ذلــك ،فلّمــا رأى الصــيب علــى من

  .وال فعله عن أمري ،واهللا ما أمرته بذلك
واهللا  ،ن كالمهـا لكمــافقـد رأيتمـا مـا كـان مـ ،وأّمـا فاطمـة فهـي املـرأة الّـيت اسـتأذنُت لكمـا عليهــا

ومـا كنــت الــذي أخـالف أمرهــا ووصــيّتها إّيل  ،وال الّصــالة عليهــا ،لقـد أوصــتين أن ال حتضــرا جنازDـا
  .أنا أمضي إىل املقابر فأنبشها حّىت أصّلي عليها ،دع عنك هذه اهلمهمة :فقال عمر ،فيكما

مـت أنّـك ال تصـل إىل ذلـك حـّىت وعل ،واهللا لو ذهبت تروم من ذلك شـيئاً  :فقال له علي 
 ،فإّين كنت ال أعاملك إالّ بالسيف قبـل أن تصـل إىل شـيء مـن ذلـك ،يندر عنك الذي فيه عيناك
واهللا ما نرضى  :واجتمع املهاجرون واألنصار فقالوا ،حّىت تالحيا واستّبا ،فوقع بني علي وعمر كالم

  .)١(فتفّرقا  ،دت أن تقع فتنةوكا ،#ذا أن يقال يف ابن عّم رسول اهللا وأخيه ووصّيه
   :األصحاب للقاضي أيب بكر قريعة أنشدين بعض :قال ،عن علي بن عيسى اإلربلي

____________________  
  .١٨٨ص ١ج :علل الشرايع) ١(

  



٢٠٣ 

  يـــــــــــــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــــــــن ُيســـــــــــــــــــــــــــــائل دائبـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلِّ معضــــــــــــــــــــــلٍة ســــــــــــــــــــــخيفة    

  
  ال تكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّن مغطّئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  فلرّمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كّشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت جيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَّ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوٍر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   اول

ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن حتـــــــــــــــــــت القطيفـــــــــــــــــــة       كالطّب

  
  إّن اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب حلََاِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       لكّن

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء رعيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  ألقــــــــــــــــــــــــــــــــى سياســــــــــــــــــــــــــــــــتها اخلليفــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداٍء #ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(هاماتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــداً نقيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة     
  

  
  لنشــــــــــــــــــرُت مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــرار آل حمّمــــــــــــــــــدٍ 

  مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًال طريفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  تغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكُم عّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه

  مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌك وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم وأ   أّن احلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيَ  )٢(ري

  ُأصــــــــــــــــــــــــــــــيب يف يـــــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــــقيفة    

  
  وألّي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل ُحلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدت

  بالليـــــــــــــــــــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفة    

  
  وملــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخيكم

  عـــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــي حجرDـــــــــــــــــــــا املنيفـــــــــــــــــــــة    

  
  ٍه لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حمّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ آ

)٣(ماتــــــــــــــــــــــــــــت بغّصــــــــــــــــــــــــــــتها أســــــــــــــــــــــــــــيفة     
  

  
ــين  س ســرّه(روى الّشــيخ الكلي أال أقرئــك وصــّية  :قــال أبــو جعفــر  :عــن أيب بصــري قــال) قُــدِّ

بسـم اهللا الـرمحن  :فقـرأ ،أو سـفطاً فـأخرج منـه كتابـاً  )٤(فأخرج ُحّقـاً  ،بلى :قلت :قال ؟فاطمة 
 :أوصــــت حبوائطهــــا الســــبعة ،هــــذا مــــا أوصــــت بــــه فاطمــــة بنــــت حمّمــــد رســــول اهللا  ،الــــرحيم
ــب  ،والصــافية ،واحلســىن ،ْيَثبملَـــ وا ،والُربقــة ،والــّدالل ،العــواف ومــا ألُم إبــراهيم إىل علــي بــن أيب طال
فإن مضى احلسني فإىل  ،فإن مضى احلسن فإىل احلسني ،فإىل احلسن ،فإن مضى عليٌّ  

وكتــب علــّي بــن أيب  ،األكــرب مــن ولــدي شــهد اهللا علــى ذلــك واملقــداد بــن األســود والــزبري بــن العــوامّ 
  .)٥( طالب 

____________________  
  .من نقف هامة الرجل كسرها عن الّدماغ :نقيفة) ١(
   .خ م - وأريكم) ٢(
  .٥٠٥ص ١ج :كشف الغّمة) ٣(
  .نوع من الوعاء :اُحلق) ٤(
  = :ويف التهذيب ،٥ج ... وفاطمة و باب صدقات النيب  ،كتاب الوصايا  ٧ج :الكايف) ٥(

  



٢٠٤ 

 وأمـري املــؤمنني  ،لسـّيد ابــن طـاووس يف كشــف احملّجـة يف كــالم لـه يف أّن النــيب قـال ا
ب جــّدك  :مــا هــذا لفظــه ،وأّن الزهــد ال يشــرتط فيــه أن يكــون مــع الفقــر ،مل يكونــا فقــريين وقــد وهــ

وكـان َدْخُلهـا يف روايـة الشـيخ عبـد  ،لعوايل من مجلـة مواهبـهَفدَكاً وا أّمك فاطمة  حمّمد 
ريه سـبعني ألـف دينـار ،اهللا بن محّـاد األنصـاري أربعـة وعشـرين ألـف دينـار يف كـل سـنة  ،ويف روايـة غـ

  .)١(انتهى 

  بعد أبيها  مّدة مكثها 
ث فاطمـــة  :أقـــول  ،ة النـــّيب بعـــد وفـــا) صـــلوات اهللا عليهـــا(اختلفـــت األقـــوال يف مـــّدة مكـــ

ـــّذي أختـــاره ،أربعـــني يومـــاً  :واملقّلـــل يقـــول ،ســـتة أشـــهر :فـــاملكثر يقـــول أPّـــا مكثـــت بعـــد أبيهـــا  :وال
  .وقُبضت يف ثالث مجادي اآلخرة ،مخسة وتسعني يوماً ) صلوات اهللا عليهما وآهلما(

 ،عـــن أيب عبـــد اهللا  ،بســـنٍد معتـــٍرب عـــن أيب بصـــري ،وروى حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي اإلمـــامي
يف مجادى اآلخرة يـوم الثالثـاء لـثالث خلـون مـن سـنة إحـدى عشـرة مـن  قُبضت فاطمة  :قال

فأســـقطت حمّســـناً  ،بنعـــل الســـيف بــأمره )٢(وكـــان ســبب وفاDـــا أّن قنفـــذاً مــوىل عمـــر نكزهــا  ،اهلجــرة
  .)٣(اخل  ،اها يدخل عليهاومل تدع أحداً ممّن آذ ،ومرضت من ذلك مرضاً شديداً 

____________________  
  .اخل ... باب الوقف والصدقة ،٤ :وَمن ال حيضره الفقيه ،٥٠ج :باب الوقوف والصدقات ٣ ،٩= 

  .ط دار التعارف ،كّلها تصحيح وتعليق مساحة الشيخ حممد جعفر مشس الدين
  .١٢٤ص :كشف احملّجة) ١(
  .ىن ضر#اوهو أيضاً مبع ،لكزها :يف املصدر) ٢(
  .٤٥ص :دالئل اإلمامة) ٣(

    



٢٠٥ 
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  ٩  .....................................................  القّمي احملّدث مؤلّفات فهرس
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