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الآللئ اجملنية يف إثبات جناية إسقاط احملسن بالضرب من : كتاب 
 املصادر واإلعرتافات السنية
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 المقدمـــــــــــة

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين

خير من طاف وسعى وخير من إنتعل واحتفى وخير من حج ولبى وخير من   اللهم صل على 

 تقمص وارتدى المصطفى وآله النجباء صالة الينتهي أمدها والينقطع عددها

  

 ....أما بعد 

  

  

والى   صغيرة السن بعد مرضها المزمن رحلت ، ولجنينها المحسن بالضرب الموجع أسقطت ،

، وأنها   قبر مخفي إنتقلت وفيه في الليل بحسرة دفنت ، بعدما عرف الصحابة مابه فضلت

 ! .صلى اهلل عليه واله وسلم ومنه قد وقَرت  والدها المصطفى بضعة من 

  

، سأثبت فيه أنها عليها السالم   هذا البحث خصصته إلبنها المحسن عليه من اهلل السالم

أسقطته بسبب الضرب الذي تعرضت له بعد رحيل والدها صلى اهلل عليه واله وسلم ، وسأستدل 

نية ، وسأثبت أيضآ دفاع اإلمام علي عليه السالم عنها بإعترافات وكتب س على هذا اإلثبات 

يظن بهذا السؤال أنه سيغلق ! لماذا لم يدافع زوجها الكرار عنها ؟: ألنسف شبهة المخالف 

، !ولدته ومات صغيرآ ولم يكن بسقط  المحسن قد  ، وزاعمآ أن إبنها ! ملف قضيتها الجنائيه 

صاف وأن تقرأ هذا البحث بتمهل ستتكون لديك قناعة أدعوك أخي القارئ السني أن تتحلى باإلن

 .بأن المحسن بالفعل قد أسقط بالضرب 

 ....ومن اهلل تعالى أستمد التوفيق  

 وصلى اهلل على المصطفى وآله النجباء صالة الينتهي أمدها والينقطع عددها 

    

 وهج اإليمان: أختكم 
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 ممن إعترف من أعالم أهل السنة بإسقاط المحسن /  ل األولـالفص

 كيف خرج المحسن من بطن السيدة فاطمة الزهراء عند السنة والشيعة  -

مايردده أهل السنة في بيان حال المحسن ولم يتفقوا عليه أنه ولد بعد مولد اإلمام الحسين    

في حياة المصطفى صلى اهلل عليه السالم وقبل مولد السيدة زينب عليها السالم ومات صغيرآ 

عند الشيعة أن الزهراء عليها السالم قد أسقطته بعد مولد   عليه واله وسلم ، والمتفق عليه

السالم بعد رحيل المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بسبب الضرب الذي   السيدة زينب عليها

  كبس بيتها  تعرضت له في حادثة

  

مهم لتعرف حال الرواية التي يستند أهل السنه عليها على اليك أخي القارئ هذا التحقيق ال 

 :  وجود المحسن ووالدته في حياة المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم

  

 من أوالد علي رضي اهلل عنه ؟( محِسن)هل ثبت اسم : س : السؤال

 :الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد  

َلَما ُوِلَد اْلَحَسُن سميته حربا ، فقال لي : َعِلٍي َرِضَي الَلُه َتَعاَلى َعْنُه ، َقاَل  فقد روي َعْن   

ال ، َوَلِكْن َسِمِه : " َحْرًبا ، َفَقاَل : َفُقْلُت " ِبَم َسَمْيَتُه ؟ : " َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم 

َما : " َفَسَمْيُتُه َحْرًبا ، َفَقاَل ِلي َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم   ْيُن ،، ُثَم ُوِلَد اْلُحَس" َحَسًنا 

، ُثَم ُوِلَد آَخُر ، َفَسَمْيُتُه َحْرًبا ، َفَقاَل َصَلى " َبْل َسِمِه ُحَسْيًنا : " َحْرًبا ، َقاَل : َفُقْلُت " َسَمْيَتُه ؟ 

 " .َسِمِه ُمَحِسًنا "  :َحْرًبا ، َقاَل : ُقْلُت " َما َسَمْيَتُه ؟ : " َسَلَم الَلُه َعَلْيِه َو

: ، واإلمام أحمد في المسند(1/682: )هذا الحديث أخرجه البخاري في األدب المفرد     

، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح اإلسناد، (777/ 6: )، وفي فضائل الصحابة(1/88)

، والبزار (7/126)و( 121/ 7: )والطبراني في المعجم الكبير  ،(128/ 7): ووافقه الذهبي

/ 8)والهيثمي في مجمع الزوائد ، (122/ 2)، والبيهقي في السنن(713/ 6: )في مسنده

/ 1:)المقدسي في المختارة والضياء، ( 708/  7)  - 73)  :وابن األعرابي في معجمه، (26

كلهم من طريق َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َهاِنِئ ْبِن ،(1/107: )والدوالبي في الذرية الطاهرة، (302

إال هانئ بن هانئ هذا، فقد  ثقات،  ورواة هذا الحديث كلهم. َهاِنٍئ، َعْن َعِلِي ْبِن َأِبي َطاِلٍب به

هانئ : وقال حرملة عن الشافعي. مجهول: اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل؛ فقال ابن المديني

 .وأهل العلم بالحديث ال ينسبون حديثه لجهالة حاله. رفبن هانئ، ال يع

 

 .وذكره ابن حبان في الثقات. ليس به بأس  :وقال النسائي 
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ووثقه (. 668/ 8: )التاريخ الكبير. سمع عليًا: وقال البخاري ، ( 66/ 11: )تهذيب التهذيب

 6: )ي في الضعفاء المغن، ليس بالمعروف: وقال الذهبي عنه ، (763/ 6: )العجلي في الثقات

 و صحح هذا اإلسناد، (707/ 

 ( .637/ 2: )ابن حجر في اإلصابة 

 :من له رؤية : وقد ذكر ابن حجر محِسنًا في اإلصابة، في القسم الثاني     

المحِسن، بتشديد السين المهملة، بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي،  – 8682

أراه مات : استدركه ابن فتحون على بن عبد البر، وقال. مسبط النبي صلى اهلل عليه وسل

وأخرج من مسند أحمد، ثم من طريق هانئ بن . ابن مندة  واستدركه أبو موسى على. صغيرًا

لما ولد الحسن سميته حربًا، فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، : هانئ، عن علي، قال

ولد الحسين، فذكر مثله،  فلما. بل هو حسن: قال. حربًا: أروني ابني ما سميتموه، قلنا: فقال

سميتهم بأسماء : )ثم قال. بل هو محسن: فلما ولد الثالث، قال مثله، وقال. بل هو حسين: وقال

 (.637/  2: )اإلصابة في تمييز الصحابة. إسناده صحيح ( ولد هارون؛ شبر، وشبير، ومشبر

ن طريقه البزار، عن قيس بن الربيع، عن أبي وأخرج الحديث أيضًا، أبوداود الطيالسي، وم     

: وزاد فيه أن عليًا قال . ، وال أوالد هارونإال أنه لم يذكر في حديثه الولد الثالث، إسحاق به

، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من طريق قيس بن الربيع .كدت أن أكتني بأبي حرب 

من طريق ُمَحَمِد بن َعْبِد ( 127/ 7: )يروأخرجه في الكب. به، مختصرًا، بقصة الحسن وحده

َيْحَيى بن ِعيَسى الَرْمِلُي الَتِميِمُي، َحَدَثَنا   الَلِه اْلَحْضَرِمُي، َحَدَثَنا َعْبُد الَلِه بن ُعَمَر بن َأَباَن، َحَدَثَنا

دون أن يذكر ، الَلُه َتَعاَلى عنه بهَقاَل َعِلٌي َرِضَي : َعْن َساِلِم بن َأِبي اْلَجْعِد، َقاَل اأَلْعَمُش، 

 .محسنًا

الضعفاء ". ليس بالقوي : " قال فيه النسائي، وهذا اإلسناد فيه يحيى بن عيسى الرملي     

، (7/617: ) الكامل البن عدي". ليس بشيء: "وقال فيه ابن معين، (620/ 1: )والمتروكون

: العلل(. ما أقرب حديثه: )قال مرةو(. ما كتبت عنه شيًئا  .ما أدري: "وقال عنه أحمد

، (622/ 6: )ميزان االعتدال. وعبد اهلل بن عمر بن أبان، صدوق كما قال أبو حاتم  (.7661)

 (.182/  7) - 73: ) معجم ابن األعرابي

. وقد أخرج الحديث ابن األعرابي، بسنده من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي     

الضعفاء . ، والدارقطني(1/707: )الكاشف. األعور، ضعفه النسائي والحارث هذا هو عبد اهلل

 (.7/ 1: ) والمتروكون

 

 

ثنا قتيبة، ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، حدثني : في مقدمة صحيحه  قال مسلم     

 (.162/ 6: )تهذيب التهذيب. الحارث األعور، وكان كذابًا
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، رضي اهلل عنه، كما في شعب اإليمان لفارسيوقد روي هذا الحديث أيضًا عن سلمان ا      

، (2/711: )والمعرفة ألبي نعيم، (7/ 6: )ومعجم الصحابة للبغوي، (623/ 6: )للبهيقي

، (622/ 1: )والكتاب اللطيف البن شاهين، (172/ 1: )له أيضًا وفضائل الخلفاء الراشدين،

كلهم من طريق يحيى ، (617/ 6: )والديلمي، (333/ 1: )وفضائل علي، البن المغازلي

عن أبي الخليل، عن سلمان  ،عن برذعة بن عبد الرحمن، عمرو بن حريثحدثنا :  الحماني

 .الفارسي مرفوعًا

يروى برذعة أحاديث مناكير، ال أصول لها يهم فيها، ألن : وبرذعة هذا، قال فيه ابن حبان

/ 1: )المجروحين. الوهمالحديث لم يكن من صناعته، كان يأتي بالشيء بعد الشيء، على 

وعمرو بن حريث، ذكره (. 106/ 1: )المغني في الضعفاء .مناكير له: وقال الذهبي(. 188

وكالم ابن ! مجهول: وحكى األلباني أن ابن عدي قال عنه(. 8/378: )ابن حبان في الثقات

ال  وعلى كٍل، فحديث سلمان، بن حريث  عدي في الكامل إنما هو في أبي زيد، مولى عمرو

 :وأما حديث علي، فقد أعله األلباني بثالث علٍل ، يصح

 .جهالة هانئ بن هانئ: األولى 

 .تدليس أبي إسحاق، وقد عنعن: الثانية 

مخالفة هذا الحديث لحديث علي، اآلخر، أنه سمى ابنه األكبر حمزة، وسمى حسينًا : الثالثة 

غيرت اسم ابنَي : عليًا، فلما أتى قال فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: قال . بعمه جعفر

 . فسمى حسنًا و حسينًا   .أعلم اهلل ورسوله: هذين ؟ قلت

وأبو ، (123/ 7: )الطبراني في الكبير، (128/ 1: )وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند     

َمِد ْبِن َعِقيٍل، ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُمَح(621/ 6: )والبزار في مسنده، (783/ 1: )يعلى في مسنده

ورجال هذا اإلسناد كلهم . اْلَحَنِفَيِة، َعْن َأِبيِه َعِلِي ْبِن َأِبي َطاِلٍب، به َعْن ُمَحَمِد ْبِن َعِلِي اْبِن

ولم ، فضعفه ابن معين، وابن حبان:قد اختلف األئمة فيه ، إال عبد اهلل بن محمد بن عقيل ثقات، 

 .لين الحديث: حاتم وغيرهوقال أبو . يدخله مالك في كتبه

. صدوق: وقال الترمذي. وكان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه ، ال أحتج به: وقال ابن خزيمة 

: ميزان االعتدال. كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديثه: وروى عن البخاري، قال

تغير ويقال ، صدوق، في حديثه لين(: 780ص : )في التقريب وقال ابن حجر(. 383/  6)

 .بأخرة 

 :خالصة البحث       

والصحيح في ذلك ما . وعليه فإن حديث َعِلٍي َرِضَي الَلُه َتَعاَلى َعْنُه، المذكور أعاله، ضعيف     

 لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد : أخرجه أحمد، وغيره عن علي رضي اهلل عنه، قال

 .الحسين سماه بعمه جعفر

اهلل : فقلت. إنى أمرت أن أغير اسم هذين: صلى اهلل عليه وسلم فقال فدعاني رسول اهلل  :قال

 . ورسوله أعلم
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انتهى " اللجنة العلمية في الموقع ( .128/ 1: )مسند أحمد بن حنبل. فسماهما حسنًا، وحسينًا

  (1)النقل 

صلى لوالدة المحسن في حياة المصطفى   الوجود  وعلى هذا التحقيق أعاله نعرف أنه: أقول  

  اهلل عليه واله وسلم

  

وإختيار العالمة ( ع)السبب في عدم ذكر المحسن ممن ذكر أوالد اإلمام علي بن ابي طالب  -

 كمال الدين الشافعي أنه أدرج سقطآ

عليه )في ذكر أوالده الفصل الحادي عشر، )*( : "  قال العالمة كمال الدين بن طلحة الشافعي 

ذكورا ( عليه السالم)أن أقوال الناس اختلفت في عدد أوالده : ح منهاعلم أيدك اهلل برو(: السالم

ومنهم من أسقطه ولم ير أن . فعد منهم السقط، ولم يسقط ذكر نسبه وإناثا، فمنهم من أكثر،

 اهـ"  يحتسب في العدة به، فجاء قول كل واحد بمقتضى ما اعتمده في ذلك، ويحسبه

الحسن ، والحسين ، ( عليه السالم )لعلي   (عليها السالم)فولدت فاطمة "  :وقال أيضآ  

عليهما السالم فسيأتي تفصيل )ومحسنآ ، وزينب ورقية وأم كلثوم ، فأما الحسن والحسين 

 (6)اهــ "  فدرج سقطآ  وأما محسنفيما بعد   أمرهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

المشرف العام الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي   موقع العقيدة والحياة (1) 

 .جامعة القصيم  -لعقيدة والمذاهب المعاصرة اأستاذ 

 – 1182= هــ  226- 286) : 172ص  - 2ج  -خير الدين الزركلي  -جاء في األعالم )*( 

ين القرشي النصيبي العدوي محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن ، كمال الد  (م  1623

ورحل إلى ( من قرى نصيبين ) ولد بالعمرية . وزير من األدباء الكتاب  :، أبو سالم  الشافعي

العقد الفريد للملك ) له . وتوفي بحلب . نيسابور ، وولي الوزارة بدمشق ، ثم تركها وتزهد 

لدر المنظم في السر األعظم ا) و ( ط  -آل الرسول   مطالب السول في مناقب) و ( ط  -السعيد 

نفائس العناصر لمجالس ) تصوف ، و ( خ  -مفتاح الفالح في اعتقاد أهل الصالح ) و ( خ  -

: قال 27:8، و ترجم له اإلمام السبكي في طبقات الشافعية  انتهى النقل(" خ  -الملك الناصر 

 اهــ" تفقه وبرع في المذهب وسمع الحديث بنيسابور " 

لسؤول مناقب آل الرسول تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي مطالب ا( 6) 

  ماجد بن أحمد العطية: ، تحقيق  1ج 286-226
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 ذكر الحسن والحسين ومحسن في التوراة -

أنقل  168-167أنقل التالي عن كتاب مأساة الزهراء للسيد المحقق جعفر مرتضى العاملي ص 

الحسن، والحسين، ومحسن، : إليا، أبو السبطين: عن التوراة وفي نص :6بالنص والهامش ج

 (1)  شبرا، شبيرا، ومشبرا: كما جعلت ألخيك هارون. الثالث من ولده

 

قد كتب إسمه ( ع)إعتراف الشيخ السني الدكتور بدر المشاري أن اإلمام علي بن أبي طالب  -

 في التوراة

  

في محاضرة ألقاها بجامع العمري بحي العزيزية الشيخ السني الدكتور بدر بن نادر المشاري 

في الرياض يقول أن إسم اإلمام علي عليه السالم مكتوب في التوراة وأنه سيفتح خيبر وأن 

 اليهود يهابوه

واحد من اليهود كان قريب من الحصن قال من أنت اليهودي يقول قال أنا "  :وهذا نص كالمه 

علي بن أبي طالب فصاح اليهودي وصرخ صيحة قوية سمعها كل من في داخل هذا الحصن 

يعني  الذي نزل على موسى في التوراة جاء اليومفقال لليهود غلبت يهود غلبت يهود إن 

ولذلك  على يد رجل من عهد آخر نبي إسمه عليمكتوب في التوارة أن الحصن وأن ستسقطون 

يعود ينادون يصيحون حتى   الى اليوم يذكرون اليهود خيبر خيبر إيش يايهود جيش محمد ال

 إنتهى كالم الشيخ"  هذه اللحظة حتى وقتنا المعاصر هذا

   

ه واله فنستنتج أنه قد أسقطته الزهراء عليها السالم بعد رحيل المصطفى صلى اهلل علي: أقول 

  وسلموا به  وسلم ، وليس هذا مما تفرد الشيعه بقوله بل وافقهم عليه أعالم من أهل السنة

 .فتابع حتى تزداد يقينآ 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن المناقب 132ص  78ج : البحار( 1)
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   السنةقد أسقط من أعالم أهل   نماذج ممن ذكر أن المحسن -

  

ذكر الكثير منهم السيد محمد مهدي الخرسان في   إعترف أعالم من أهل السنة بإسقاط المحسن

كتابه المحسن السبط مولود أم سقط وأشار الى ذلك أيضآ السيد جعفر مرتضى العاملي في 

 كتابه مأساة الزهراء

  

 : أنقل البعض منهم كمثال عن السيد الخرسان بالهامش

والمحسن " :فقال( 1)هـ ذكره في المشجر الكشاف  868عميد الدين كان حيًا سنة النسابة   -

 "الذي أسقط

 الشيخ محمود بن وهيب الحنفي القراغولي قال في جوهرة الكالم في مدح السادة األعالم      -

 . "وأما محّسن فأدرج سقطًا"( : 6)

كتابه اسعاف الراغبين بهامش ، قال في (هـ 1602ت )الشيخ محمد الصبان الشافعي  -  

 . "فأما محسن فادرج سقطًا "  (:7) مشارق األنوار للحمزاوي

 

الشيخ حسن الحمزاوي المالكي قال في كتابه مشارق األنوار الذي فرغ من تأليفه سنة  - 

 (3) "وأما محسن فأدرج سقطًا": هـ كما في آخره، قال 1623

وحكى ذلك . والمحسن طرح"(: 2)افي بالوفيات ، قال في الو(هـ 723ت )الصالح الصفدي  -

ولّما لم نقف على كتاب ( فتح المطالب في فضل علي بن أبي طالب)من كتاب شيخه الذهبي 

 انتهى النقل"   .شيخه فاكتفينا بنقله عنه، وعددنا شيخه مّمن قال بأّن المحسن سقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .668: المشجر الكشاف( 1) 

 .103: جوهرة الكالم في مدح السادة األعالم( 6)

 .81: اسعاف الراغبين ( 7) 

 .81: راجع مشارق األنوار( 3) 

 .681: 61الوافي بالوفيات ( 2) 
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كان لعلي من الولد (: 1) ، قال في كتابه تهذيب الكمال(هـ 736ت)الحافظ جمال الدين المزي  -

 اهــ"  درج سقطًاوالذين لم يعقبوا محسن ... الذكور

فاطمة : مسألة :  - لإلمام السيوطي العجاجة الزرنبية في الساللة الزينبيةفي جاء : أقول 

الحسن ، والحسين ، ومحسنا ، وأم كلثوم ، : الزهراء رضي اهلل عنها رزقت من األوالد خمسة 

 اهـ" ، وأما الحسن والحسين فأعقبا الكثير الطيب  فأما محسن فدرج سقطاوزينب 

 maktaba.org/book/21723/507-https://al 

 

جاء في كتاب مناهل الصفا في مناقب آل الوفا لإلمام الشيخ بدر الدين حسن بن محمد  - :أقول 

ولم يعقب من ولد فاطمة ، إال الحسن والحسين ، فقد نقل شيخنا الشيخ "  :العوضي الشافعي

أن أوالد اإلمام علي :  -ى رحمهما اهلل تعال –محمد الحفناوي عن شيخة السيد مصطفى البكري 

تسعة وثالثون ، الذكور منهم واحد وعشرون ، واإلناث ثماني عشرة ، والذين أعقبوا من ولد 

الحسن والحسين ، ومحمد بن الحنفية ، والعباس بن الكالبية ، وعمر بن التغلبية ، وقد ولد 

 (6)نتهى ، ا درج محسن سقطآ ،للزهراء الحسنان ، ومحسن ، وأم كلثوم ، وزينب 

( م 1788-( )... هـ 1613-)...   ابو الفضائل البدري:    –لعمر كحالة  –وفي معجم المؤلفين 

مناهل الصفا في مناقب آل الوفا في تراجم : من آثاره. فاضل. ابو الفضائل العوضي، البدري

 انتهى النقل( 7. " )العلوية من أسرة الوفا

سير خير العباد لإلمام محمد بن يوسف الصالحي جاء في كتاب سبل الهدى والرشاد في  -

قال الليث بن سعد رحمه اهلل : "  –  السادس عشر في أوالدها رضي اهلل تعالى عنهم  :الشامي 

بميم  -فولدت حسنا وحسينا ومحسنا -تعالى عنهما  تزوج علي فاطمة رضي اهلل  : –تعالى 

وزينب وأم  -رضي الله تعالى عنهم  -مضمومة فحاء مفتوحة فسين مكسورة مشددة مهملتين 

 (3)اهــ " سقطا. محسن. مات -رضي الله تعالى عنهم  -كلثوم ورقية 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .378: 60تهذيب الكمال( 1)

 . 32وتعليق أحمد فريد المزيدي ، ص  تحقيق وتخريح( 6)

 .8ج( 7) 

-20ص 11خ علي محمد معوض جتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشي( 3) 

21 . 

  

 

https://al-maktaba.org/book/21723/507
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 : ممن قال بإسقاط المحسن من الباحثين السنيين المعاصرين * 

لماذا يختلف المسلمون حول مظلومية الزهراء " قال الشيخ عبدالقادر ترنني في خطبته 

  : أنقل موضع الشاهد" 

 

إقتحموا عليها دارها أيها األحبه لقد كان بمقدور الزهراء أن تدعو على القوم الذين  "

وكان بمقدورها أن تكشف عن وجهها وتبتهل الى ربها وتدعو عليهم وتدعو عليهم 

وهم الذين اعتدوا عليها وانتقلت الى ربها بعد أن أسقط جنينها وكانت مقتلتها بعد هذه 

الواقعة األليمة والشديدة إذ اليمكن أن الزهراء وهي في ريعان الشباب وفي بالغ قوتها 

ماتت هكذا في حادثة عابرة إن الزهراء قد دبر مقتلها إعتدي عليها تهجم الناس على قد 

منزلها وعلى دارها أيها األحبة ويلفتنا مشهد من المشاهد إذ عندما سمع اإلمام علي 

وهو الذي كان يصلي سمع صرخة الزهراء وقد أوذيت في جنينها وأدركت بأن مافي 

 تعالى الس مم فهرب القوم وعتاتهم من المنزل أيها أحشائها قد قتل أقبل عليه من اهلل

األحبة وعندما أرادت الزهراء أن تدعو على القوم ماكان من وصي رحمة اهلل للعالمين 

إال أن توسل للزهراء وترجاها أن التدعو عليهم تذكروا معي يوم بعث ملك الجبال الى 

وشئت ألطبقن عليهم األخشبين نبيكم األعظم صلى اهلل عليه واله وسلم وقال يامحمد ل

عندما بعث ملك الجبال الى النبي األعظم صلى اهلل عليه واله وسلم ماذا فعل وماذا قال 

لجبريل قال الياجبريل إنني أرجو أن يخرج من أص مبهم من يعبد اهلل يذكر اإلمام لزوجته 

المين واذا أن اهلل تعالى قد بعث أباها رحمه للعالمين وهي رحمة من رحمة اهلل للع

مادعت على القوم فإن العذاب سوف ينزل وأن اإلستئصال سوف يكون يذكرها برحمة 

 أبيها فتمتثل تمتثل بعد أن خسرت مافي أحشائه اوبعد أن تموت بعد أن تفدي هذه االمة

 انتهى "

 

 : "هل إستشهدت الزهراء" وقال الشيخ عبدالقادرترنني في خطبته 

 

أن يقتحموا المنزل وأن يخرجوا عليآ من المنزل وعلي أيها  وأرادوا بكل قوة بكل وسيلة

األحبة مأمور بأمر محمد صلى اهلل عليه واله وسلم بأن اليقاتلهم وإن قاتلوه بل وإن 

قتلوه ، ويبعث ابن صهاك أيها األحبة بالجنود المجندين ويقدم معهم في المرة األخيرة 

دفعوا الباب الذي تقف الزهراء خلفه ومعهم المشاعل ليحرقوا باب منزل الزهراء ولي

وليدفعه ابن صهاك برجله وأن يرفسه برجله وليؤذي الزهراء وقد كانت حامآل 

بالمحسن أيها األحبة ويدفع الباب دفعآ مؤذيآ ويضرب الزهراء بمقبض سيفه ويتوالى 

عمر  القوم على إيذائها ، يسأل الناس أكان أمير المؤمنين جبانآ ال واهلل لقد كان يصرع

إال أنه قال له لوال عهد عهده إلي رسول اهلل لما رفعت سيفآ في وجهنا ، هو أمر اهلل 

وأمر رسوله هو اإلمتحان واإلبت مء العظيم الذي إبتلي به آل محمد صلوات اهلل وس ممه 

 انتهى نقل ك ممه " عليه وعلى اله



11 
 

 

اهلل مات وهو جنين في  األستاذ السني محيي الدين صادق يعترف بأن المحسن عليه سالم -

ونبدأ أولى هذه السلسلة الكريمة بالسيدة زينب حفيدة  " : قال بطن أمه الزهراء عليها السالم 

عامًا والتى  68سيد الخلق ابنة السيدة فاطمة الزهراء البتول و التى توفيت عن عمر يبلغ 

أبناء هم الحسن  أنجبت بعد زواجها من رابع الخلفاء الراشدين على إبن أبى طالب خمسة

والسيدة زينب  والولد الثالث محسن الذى توفى وهو جنين فى بطن أمهوالحسين وأم كلثوم 

 .رضى اهلل عنهم 

هجرية فى حياة جدها النبى صلى اهلل عليه وسلم وقد  2ولدت فى الخامس من جمادى األخرة 

وأختار لها .الكبرى على اسم إبنته  –زينب _ سماها جدها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

األسم ليكون من نسل فاطمة المباركة وعلى بن أبى طالب إبن عمها رضى اهلل عنهما ودعا 

بارك اهلل فيكما وعليكما و أخرج منكما الطيب : )لهما حيث قال النبى صلى اهلل عليه وسلم 

 (1) انتهى النقل(" الكثير وجعل ذريتكما مصابيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن األمة 

 

األستاذة الباحثة السنية اإلعالمية روال خرسا تقر بإجهاض المحسن بعد رحيل المصطفى  -

صلى اهلل عليه واله وسلم وبكاء الزهراء عليها السالم مع اإلمام علي عليه السالم ألنهما كانا 

النبوة، ترّبت السيدة زينب فى بيت : "  يؤمنان أن عليآ عليه السالم هو األولى بالخالفة قالت

.. وما انتظرها كان كثيرا.. وكانت أمها فاطمة حريصة على إعالمها بالنبوءة لتتأهل لما ينتظرها

جدها سيد قومها واألقرب لقلب والدتها .. فى الخامسة من عمرها انتقل جدها إلى الرفيق األعلى

وكانا يؤمنان ، رأت دموع القوم ورأت دموع والدها ووالدتها بعد مبايعة الناس ألبى بكر.. مات

كيف أجهضت .. عاشت بعدها السيدة زينب تشهد حزن والدتها. أن عليًا هو األولى بالخالفة

.. وكيف كانت ال تخرج من غرفتها إال لزيارة قبر والدها عليه أفضل الصالة والسالم المحسن

حق ثم ماتت فاطمة لتل.. كانت فاطمة تبكى دون توقف وكانت ابنتها زينب ترقبها فى صمت

 (6)انتهى النقل ." فتعيش زينب يتيمة حزينة.. بأبيها وتذهب للقاء ربها

وسيمر عليك محاورات في رواية الحمويني الشافعي التي فيها ظالمة الزهراء عليها : أقول 

 دا لهاالسالم كسر ضلعها وإسقاط جنينها  مع الشيخ السني كامل الفهداوي  وتصحيحه لها عا

،  ( المعارف ) من آالم الزهراء عليها السالم مع ماورد من تحريف في كتاب العالمة ابن قتيبة

والشيخ األزهري الدكتور الحسيني المعاملي مصححا لها وقوله أن هذا اليعني ذلتها تماما كما 

رجم المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بالحجارة وشج رأسه وسال دمه وكسرت رباعيته 

 وسيمر عليك تصحيح الدكتور السني عبدالحليم الحسيني للرواية  فه وهذا اليعني ذلتهالشري

 ــــــــــــــــــــــــ

 .  راجع مقالته عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي اهلل عنها في مجلة المقاولون العرب( 1)

 .من صحيفة المصري اليوم  1راجع مقالتها السند األخت السيدة زينب ( 6) 



12 
 

 

تحريف في االستيعاب البن عبدالبر واسقطت فاطمة سقطًا عن وهذا موضوع مهم أنقله : أقول 

 سماه علّى محسنًا

 المحاسن المجتمعة في الخلفاء االربعة: عنوان المخطوطة

 الصفوري ، عبدالرحمن بن عبد السالم: المؤلف

 هـ 883: التاريخ المقترن بإسم المؤلف

نقاًل من كتاب االستيعاب « سن المجتمعة في الخلفاء األربعةالمحا»الصفوري قال في كتابه 

 واسقطت فاطمة سقطًا سماه علّى محسنًا: البن عبد البر قال

 

 

 الموقع المخطوطات جامعة الملك سعود

http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/5249/11 

 

http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/5249/11
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 ممن صحح القول بإسقاط المحسن من أعالم أهل السنة  -

 إسقاط المحسن وليس موته صغيرآ هو الصحيح وقد أقر بذلك أعالم من أهل السنه  

النسابة محمد : أنقل من كتاب المحسن السبط مولود أم سقط للسيد الخرسان أنقل بالهامش   

ذكر المحّسن في الشجرة المحمدية والنسبة ( هـ 288ت )بن أسعد بن علي الحسيني الجواني 

( رضي اهلل عنها)والصحيح أّن فاطمة درج صغيرًا، : وقيل أسقط،: " وقال( 1)الهاشمية 

 "  .أسقطت جنينًا

 :من الكتاب  2واليك توثيقي ص  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.هـ 1318، سنة 76نسخة مصورة في مجلة الموسم، العدد : )الشجرة المحمدية( 1)
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16 
 

 

هـ، قال في المشجرة التي  831إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي الطرابلسي، كان حّيًا سنة   -

محسن بن فاطمة أسقط، وقيل "   :8صنعت للخليفة الناصر وكتبت لخزانة صالح الدين ص 

 . "والصحيح أن فاطمة أسقطت جنينهادرج صغيرًا، 

 

 البرية خير نسب في النبوية الشجرة في ،(هـ 808 ت) المقدسي يوسف الدين جمال الشيخ -

 (1) جنينًا أسقطته فاطمة أّن والصحيح صغيرًا، درج بل: وقيل سقط،: قيل محسن،: )قال ( 6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .20: الشجرة النبوية في نسب خير البرية( 1)
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 أن هناك من العلماء السنيين عندهم من قالوا بإسقاط المحسن  ممن إعترف من أهل السنة -

من قال الشيخ السني الدكتور ناصر بن صالح المزيني يعترف أن هناك من علماء اهل السنة  - 

 بإسقاط المحسن وانه الإجماع عندهم على والدته وموته صغيرا

العلماء في نسبته الى علي بن أبي طالب منهم من قال أنه محسن هذا الذي إختلف  "  :قال 

 انتهى نقل كالمه( 1)  " كان سقطا ولم يكن مولودآ ومنهم من قال انه قد ولد صغيرا

« على»أنجبت السيدة فاطمة من : " اإلعالمية روال خرسا قالتاألستاذة الباحثة السنية   - 

والمحسن والذى تختلف الروايات ( صلى اهلل عليه وسلم)الحسن والحسين سبطى رسول اهلل 

 انتهى النقل"  ( 6) ومنها ما يقول إنه ولد ومات طفال حوله فمنها ما يقول إنها أجهضت

باحثة روال خرسا وتسليمها بأن الزهراء عليها ومر عليك في هذا الكتاب إختيار ال: أقول  

هذا اإلجهاض والحزن   السالم قد أجهضته وحزنت عليه وشهدت السيدة زينب عليها السالم

 عليه

يقول أبو الفرج األصفهاني العقيلة   " :   قال الشيخ األزهري الدكتور سامي عوض العسالة - 

 اهـ"  فقال حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي هي التي روى ابن عباس عنها حديث فاطمة في فدك

ضيفنا : في الرد على هذا السؤال   وقال أيضآ الشيخ األزهري الدكتور سامي عوض العسالة 

 رضي اهلل عنها؟  وماذا عن والدتها ونشأتها

القول المشهور عند البعض أن والدة زينب بنت اإلمام علي كانت في السنة السادسة من   : " 

ال في اليوم الخامس من شهر جمادى األولى وتوجد أقوال أخرى تاريخية في تحديد الهجرة يق

ويعتقد بعض المؤرخين بأن والدتها كانت قبل يوم ميالدها ولكن هذه األقوال غير معتبرة 

البعض اآلخر بأن والدة السيدة زينب كانت بعد والدة المحسن   تسقيط أخيها المحسن فيما يعتقد

 األزهري الدكتور سامي عوض العسالة  م الشيخانتهى كال  (7" )

الداعية السني الدكتور عمرو خالد أن المحسن ابن الزهراء عليها الس مم مات فلتة لسان  -

أن هذا إبت مء للزهراء عليها الس مم لهذا فهي سيدة نساء أهل قال و ا ولم يقل طف موهو جنين

 الجنه

 

 المحسن مات وهو لسه جنين"  :فاطمة على قناة اقرأ السيدة  –قال في برنامج ونلقى األحبه 

حتى دي ابتليِت فيها يافاطمه حتى دي علشان كل الستات يبقوا شافوا فاطمه كل حاجه كأنه 

 انتهى ك ممه"  كل حاجه موجودة في حياة فاطمه عرفتوا ليه سيدة نساء أهل الجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 على قناة صفا 68عظماء البيت النبوي حلقة  في برنامج  ( 1) 

 والوفاة< فدك>السيدة فاطمة " في مقالتها في صحيفة صدى البلد  ( 6)

  في حلقة عن السيدة زينب  في برنامج نساء مؤمنات( 7)
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وهذا سؤال وجه للشيخ األزهري الدكتور سامي عوض العسالة في إذاعة القرآن   :أقول 

طريق إسماعيل بن مهران   رنامج نساء مؤمنات إعترف فيه بصحةالقاهرة في ب -الكريم 

 :للخطبة الفدكية 

 ضيفنا الكريم هل للسيدة زينب رضي اهلل عنها من مرويات موجودة في الكتب ؟ 

روت عن أمها رضي اهلل عنها وروى عنها جابر وروى عنها عباد العامري ذكره في : 

هي التي : ويقول أبوالفرج األصفهاني في العقيلة  المشيخة في طريقه الى اسماعيل بن مهران

حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي ، وعن بعض مانسب : روى ابن عباس عنها كالم فاطمة فقال 

اليها من المواعظ والحكم ذكر في كتاب بالغات النساء حدثني أحمد بن جعفر بن سليمان 

الخلق شفعاءه إلى اهلل فليحمده ألم  من أراد أن يكون: كانت زينب بنت علي تقول : الهاشمي 

انتهى " تسمع إلى قولهم سمع اهلل لمن حمده فخف اهلل لقدرته عليك وإستح منه لقربه منك 

 كالم الشيخ الدكتور سامي عوض العسالة

 

وصحح السيد الخوئي طريق إسماعيل بن مهران للخطبة الفدكية عن سيدتنا زينب : أقول 

لشيخ علي أكبر الترابي كما ذكر ذلك في الموسوعة الرجالية عليها سالم اهلل على ذمة ا

الميسرة واليهمنا كالم غيره ممن إختصر معجمه يهمنا كالم السيد الخوئي نفسه وقد إعترف 

 (الشيخ سعد الشنفا ) بذلك الكاتب المخالف المسمى الحوزوي 
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الفدكية وهو طريق إسماعيل بن مهران اليك وهنا تصحيح العالمة المجلسي األول لسند الخطبة 

 :التوثيق 

 

 :وهذه اجابه للشيخ المحقق مسلم الداوري عن هذا السؤال : أقول 

 هل هنالك سند صحيح للخطبة الفدكية لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم

 :الجواب 

الفقيه، وهو ما رواه  ومنها ما هو المعتبر كطريق الصدوق فيبسمه تعالى للخطبة عّدة طرق، 

ومهما يكن . إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محّمد، عن جابر، عن زينب عليها السالم

وقد تعّرضنا لشيء من ذلك . فالخطبة الشريفة مشهورة وقد رواها العاّمة والخاّصة وبنوا عليها

 اهـ. في إيضاح الدالئل، فراجع

 هل يسمى السقط -
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أحمد محمود صبحي من تسمية المصطفى صلى اهلل عليه واله  هذا تعجب من الدكتور السني 

وسلم للمحسن بإسم ولد هارون وبهذه التسمية يصحح قول من قال أن السيدة الزهراء عليها 

السالم ولدته فمات صغيرآ ألنه المبرر لتسمية جنين ميت فاليصحح قول من قال بإجهاضه 

 !!!بسبب الضرب الذي تعرضت له أمه عليها السالم 

أنقل بالنص   واليك كالمه كما نقله السيد الخرسان في كتابه المحسن السبط مولود أم سقط

فانظر مثاًل إلى الدكتور أحمد محمود صبحي مدرس الفلسفة بكلية اآلداب بجامعة    :والهامش

تحليل فلسفي ( )1)االسكندرية حيث يقول في كتابه نظرية اإلمامة لدى الشيعة اإلثني عشرية 

وال يقف الشبه بين علي وهارون إلى حد الصفات » :وهو يتحّدث عن حديث المنزلة( قيدةللع

المثبتة في حق هارون كما هي مستخلصة من القرآن، بل يضيف الشيعة خصائص ُاخرى 

شخصية، فقد أبى النبي إال أن تكون أسماء بني علي مماثلة ألسماء بني هارون، فسّماهم حسنًا 

 .«...إّنما سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشّبر: قائاًلوحسينًا ومحسنًا 

إّن عمر ركل فاطمة : مات صغيرًا، ويقال: يقال»: وعّلق على اسم المحسن فقال في الهامش

لمجافاتها أبا بكر في الخالفة وفدك، فأجهضت محسنًا جنينًا، وال شك أّن القول األول أصح، وإاّل 

 انتهى النقل.«فما يبرر تسمية جنين ميت

السقط يسمى وليس كما قال الدكتور أحمد محمود صبحي وهذا من علم المصطفى صلى : أقول  

اهلل عليه واله وسلم بماسيحدث إلبنه المحسن فسماه قبل إسقاطه ألن اإلمام علي عليه السالم 

 والمصطفى صلى اهلل  اهلل عليه واله وسلم بتسميته وإن كان سقطا  اليسبق المصطفى صلى

عليه واله وسلم ينطق عن اهلل عزوجل، وحديث المنزلة بأن عليآ عليه السالم من المصطفى 

عليهما السالم يصحح تسمية أوالده عليه  صلى اهلل عليه واله وسلم بمنزلة هارون من موسى

السالم بأسماء أوالد هارون ، ومر عليك تسمية االمام علي عليه السالم لمحسن وهو سقط 

 . مر المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلمإستجابه أل

قال الصفوري في : وطال التحريف لهذا اإلعتراف ماجاء في كتاب ابن عبد البر اإلستيعاب   

: نقاًل من كتاب االستيعاب البن عبد البر قال« المحاسن المجتمعة في الخلفاء األربعة»كتابه

 انتهى "واسقطت فاطمة سقطًا سماه علّى محسنًا 

قال الشيخ األزهري الدكتور سامي عوض العسالة عن تسمية السيدة زينب عليها  :أقول  

ومن الذي سماها زينب الذي سماها زينب هو اهلل تبارك وتعالى لما ولدت سيدتنا :  السالم

السيدة زينب ذهبت أمها السيدة فاطمة الى أبيها سيدنا علي الى أب السيدة زينب زوجها لكي 

ألسبق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في تسميتها فذهب بها الى النبي يسميها فقال ماكنت 

جبريل عليه   صلى اهلل عليه وسلم ليسميها فقال ماكنت ألسبق اهلل في تسميتها فنزل سيدنا

وقال اهلل يقرؤك السالم ويقول لك سمها   السالم أمين السماء على النبي صلى اهلل عليه وسلم

 انتهى"  ايه السماوات السبعزينب يعني سميت من فوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .662: نظرية اإلمامة ( 1) 
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واليك ماقاله العالمة الكنجي الشافعي في تسمية المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم  : أقول

للمحسن الذي أسقط بعد رحيله عن الشيخ المفيد وتأكيده أن هذا ورد عند العالمة ابن قتيبة 

إن فاطمة عليها السالم اسقطت بعد النبي ذكرآ ، كان : وزاد على الجمهور وقال : "الدينوري

اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم محسنا ، وهذا شيء لم يوجد عند أهل النقل إال عند سماه رسول 

 اهـــ. "  ابن قتيبة

و أسقطت لذلك جنينا كان سماه رسول اهلل "   : 2ج قال العالمة المجلسي في مرآة العقول 

  اهــ " صلى اهلل عليه و آله محسنا 

 20102عه اإلسالم سؤال وجواب رقم الفتوى وهذا السؤال وجه للشيخ المنجد في موق  :أقول 

: 

 مات الجنين في الشهر الرابع فهل يسَمى ويعق عنه ويغَسل ويكَفن ؟: الفتوى   عنوان

 السؤال

زوجتي حامل ، وفي أربعة أشهر وثالثة أسابيع توفَي الجنين ، وهو داخل بطن أمه ، ماذا يجب 

عقيقه ؟ وإذا فيه شيء آخر الرجاء المساعدة على علينا أن نعمل ؟ هل يسَمى ؟ هل يذبح له 

 .ذلك

 نص الجواب

 الحمد هلل

 :أواًل 

 

وقع خالف بين العلماء في المسائل المتعلقة بالسقط بعد األربعة أشهر ، والذي يفتي به 

 .مشايخنا أنه يسَمى ، ويغَسل ، ويكَفن ، وُيصَلى عليه ، ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه 

 :ء اللجنة الدائمة سئل علما

أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور ، وقد أخذْته ودفنْته بدون صالة 

 .عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ 

 :فأجابوا 

كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة 

ه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه، أن النبي صلى أشهر ؛ لعموم ما روا

. " ، ولكن قد فات المطلوب وال شيء عليك " السقط يصلى عليه : " اهلل عليه وسلم قال 

 ( . 302/  8" ) فتاوى اللجنة الدائمة 
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ال يعق عنه ؛ ألنه إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه ال يغسل وال يصلى عليه وال يسَمى و :وقالوا 

 ( . 308/  8" ) فتاوى اللجنة الدائمة . " لم ينفخ فيه الروح 

هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم  : -رحمه اهلل  –وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 .له عقيقة أم ال ؟ 

َلى عليه ، فهذا ليس له عقيقة ، وال يسَمى وال يص: ما سقط قبل تمام أربعة أشهر  :فأجاب 

 .ويدفن في أي مكان من األرض 

ويغسل ويكفن وُيصلى عليه ويدفن  وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى

ما يعق عنه حتى يتم سبعة : مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول 

. " يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه ألنه سوف يبعث 

 ( . 227السؤال رقم " ) أسئلة الباب المفتوح 

هو دم نفاس فعلى المرأة ترك الصالة : الدم الذي يخرج مع الجنين في هذه المدة  :ثانيًا 

والدم يعتبر نفاسًا إذا أسقطت المرأة جنينًا قد بّين فيه . والصيام ويحرم على زوجها أن يجامعها 

 خلق اإلنسان

فإن دمها بعد : إن خرج وقد تبَين فيه خلق إنسان : قال أهل العلم  :قال الشيخ ابن عثيمين 

خروجه ُيعُد نفاسًا ، تترك فيه الصالة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو 

الصيام وال من  فإنه ال يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد ال يمنعها من الصالة وال من: غير مخَلق 

 .غيرهما 

فتاوى المرأة المسلمة ... " وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يومًا : قال أهل العلم 

 ( "1  /703  ،702 . ) 

 انتهى النقل." واهلل أعلم  ( 77783)    وانظر السؤال رقم

عقيلة آل أبي طالب، فقد أما السنة التي ُولدت فيها  :قال الباحث السني صبري السبكي: أقول 

 .اختلف المؤرخون والرواة فيها، وهذه بعض أقوالهم

. 7. السنة السادسة من الهجرة. 6. السنة الخامسة من الهجرة في شهر جمادى األولى. 1

وهذا القول غير صحيح : )السنة التاسعة من الهجرة وفّند هذا القول الشيخ جعفر نقدي، فقال

توفيت بعد والدها في السنة العاشرة أو الحادية عشرة على اختالف ألن فاطمة عليها السالم 

الروايات، فإذا كانت والدة السيدة زينب في السنة التاسعة وهي كبرى بناتها فمتى كانت والدة 

والذي يترجح عندنا هو أن : )وقال(. أم كلثوم، ومتى حملت بالمحسن وأسقطته لستة أشهر

انتهى "  .، وذكر مؤيدات أخرى لما ذهب إليه(امسة من الهجرةكانت في السنة الخ  والدة زينب

 (1)النقل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( .العربي اليوم ) عقب والدة السيدة زينب ( ص)لماذا بكي رسول اهلل  في مقالته( 1)  
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زهراء عليها ممن إعترف من أعالم أهل السنة بإسقاط المحسن بسبب ضرب ال/  الفصل الثاني

 السالم 

  

عرض إعتراف العالمة السني ) ممن إعترف من أعالم أهل السنة بإسقاط المحسن بالضرب  -

ابن قتيبة الدينوري بإسقاط المحسن بسبب قنفذ في كتابه المعارف بنقل ابن شهراشوب عنه 

 (الشافعي لنسبة ذلك له أيضآ فالمفر للمعاند   وتحريفه وتأكيد الكنجي

بسبب ضرب أمه الزهراء عليها السالم في حادثة كبس البيت   المحسن عليه السالمإسقاط  

نتيجة الهجوم على دارها حقيقة وليست خرافة نسجها الشيعة إعترف بهذه الحقيقة أعالم من 

 :بعضهم  أهل السنة أذكر لك أخي القارئ

األصلية للكتاب ذكر إسقاط العالمة ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف في النسخة    - 

وليس هو الوحيد الذي نسب هذا   المحسن بسبب زخم قنفذ كما نقل ابن شهراشوب عنه ذلك

  الحافظ الكنجي الشافعي أكد ذلك ايضآ  إلبن قتيبة حتى يطمئن قلبك فهذا

 :واليك التوثيق   

وأما محسن بن علي  : أن محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي الى : التحريف في كتاب المعارف 

 :فهلك وهو صغير 

هكذا تجد اآلن إذا قرأت في كتاب المعارف للعالمة ابن قتيبة الدينوري عن حال المحسن وهو   

 :من التحريف 
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نقل ابن شهراشوب عن كتاب المعارف من النسخة األصلية وفيها أن محسنا فسد من زخم قنفذ 

 :  العدوي
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 :أنقل بالنص والهامش   مولود أم سقط  الخرسان في كتابه المحسن السبطالمحقق   قال السيد

كيف نثق بصحة رواية الحافظ ابن شهرآشوب السروي وهو من شيوخ : وقد ينطق سائل" 

كالصفدي، وابن : الشيعة؟ والجواب ببساطة هو أن نقرأ توثيق الرجل على لسان غير الشيعة

هم أثنوا عليه بما هو أهله، ولنقرأ ما قاله الصفدي حجر، والسيوطي، والداودي وغيرهم، فكّل

أحد شيوخ الشيعة، حفظ أكثر القرآن وله ثمان سنين، وبلغ  )  (:1)في كتابه الوافي بالوفيات

والنحو،  النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البالد، ثم تقدم في علم القرآن والغريب

ببغداد، فأعجبه وخلع عليه، وكان بهّي المنظر، حسن الوجه وعظ على المنبر أيام المقتفي 

والشيبة، صدوق اللهجة، مليح العبارة، واسع العلم، كثير الخشوع والعبادة والتهجد، ال يكون 

 ...(.إاّل على وضوء، أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناء كثيرًا

____________ 

 .132: 3الوافي بالوفيات  -1
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، ( 1)باقي الترجمة لطولها، كما ال نذكر ما قاله عنه ابن حجر في لسان الميزان ولم نذكر 

، فكّلهم أثنوا عليه ثناءًا ( 7)، والداودي في طبقات المفسرين ( 6)والسيوطي في بغية الوعاة 

 .عاطرًا حسنًا فراجع

 

 

 

ه ما وجده في كتاب إذن فمن كان بهذه المثابة من الدين والعلم، ال يتطرق إليه الريب في حكايت

 .من زحم قنفذ وسقوط المحسن_ كما سماه _ معارف القتبي 

صاحب كتاب  ( 3)ويزيدنا إيمانًا بصحة ما حكاه ذلك الشيخ الجليل، أّن الحافظ الكنجي الشافعي 

قد أّكد خبر اإلسقاط نقاًل عن ابن (( عليه السالم)كفاية الطالب في مناقب علّي بن أبي طالب )

 ).شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إاّل عند ابن قتيبة -اإلسقاط  -وهذا : )قتيبة فقال

ولّما لم يذكر الحافظ الكنجي اسم الكتاب الذي ذكر فيه ابن قتيبة ذلك، كان من المرجح عندي 

 .الذي سبق للحافظ ابن شهرآشوب النقل عنه( المعارف)هو كتاب 

 

 

____________ 

 .710: 2لسان الميزان   -1

 .77: بغية الوعاة -6

 .610: 6طبقات المفسرين   -7

البيان في أخبار )لمزيد من المعرفة بالحافظ الكنجي الشافعي تحسن مراجعة مقدمة كتابه   -3

كما في طبعة النجف بمطبعة ، فهي مقدمة ضافية، لمحمد مهدي الخرسان( صاحب الزمان

 انتهى النقل. " الهاديالنعمان، وأوفى منها في طبعة بيروت منشورات دار 
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للع ممة ابن قتيبة الدينوري كما   وهنا تأكيد الحافظ الكنجي الشافعي لنسبة هذا اإلعتقاد: أقول 

 :  ، اليك ك ممه من كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن ابي طالب  نقل ابن شهراشوب عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

وهو من الشيعة هذا التوثيق من كتابي رد  ليس بشافعي  لنسف كالم المعاند أن الكنجي 

  :اإلعتبار ألعالم أهل السنة الكبار 

 

 

وقد تقدم أن !!! وهناك شبهة تتكرر وهي أن الشيخ المفيد اليؤمن بإسقاط المحسن : أقول  

 الحافظ الكنجي الشافعي قال بإعتقادالشيخ المفيد بإسقاط المحسن

 :التالي ولنسف شبهة عدم إيمانه بالمحسن أنقل  

 المفيد لم ينكر كسر ضلع الزهراء 

و رد عند أحد األخوة أن .. وكان نقاشنا أخويًا.. كنا نتناقش مع بعض األخوة  :نص الشبهة

وذلك من خالل بعض ( .. عليها السالم(ينكر كسر ضلع الزهراء ( رحمه اهلل)الشيخ المفيد 

 ،722ص  1اإلرشاد ج: المرجع: المصادر التالية
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مؤسسة آل البيت، إيران  782ص 1م الورى بأعالم الهدى للشيخ الطبرسي جوفي إعال

أود من سماحتكم وبإيجاز شديد التحقق وما يمكن أن نرد على من يثير هكذا كالم . هـ  1317

 .ونحن دائما نتطلع إلى إفاضاتكم علينا

 ..اهرينبسم اهلل ، والحمد هلل ، والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الط :الجواب

 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ..وبعد

 68وعنه في البحار ج 182قد صرح في كتابه االختصاص ص( رحمه اهلل)فإن الشيخ المفيد 

رفسها برجله، وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن »بأن عمر قد  186ص 

، فمضت «ثم أخذ الكتاب فخرقه. نقفإلى قرط في أذنيها قد  ثم لطمها، فكأني أنظر من بطنها،

 .ومكثت خمسة وسبعين يومًا مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت

 7وج  667ص  68وج  186ص  68وعنه في البحار ج 733ص  وقال في االختصاص

فأسقطت إن الثاني قد ضرب الباب برجله فكسره، وأنه، رفس فاطمة برجله، »: 670ص

 .«المحسن

وقاتل أمير المؤمنين، » : عن أبي عبد اهلل في حديث جاء فيه 633ص  وقال في االختصاص

وفي كتاب المقنعة للشيخ المفيد ص . «، وقاتل الحسن والحسين، وقاتل المحسنوقاتل فاطمة

 .«السالم عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة»: 328

: 722ص 1ي جوأما ما ذكره في كتاب اإلرشاد فال يتنافى مع هذا الذي ذكرناه، ألنه قال ف

صلى اهلل )أسقطت بعد النبي ( صلوات اهلل وسالمه عليها)أن فاطمة : وفي الشيعة من يذكر»

محسنًا، فعلى قول هذه الطائفة أوالد ( عليه السالم)رسول اهلل   ولدًا ذكرًا، كان سماه( عليه وآله

 .«ثمانية وعشرون( عليه السالم)أمير المؤمنين 

تطلق في زمن المفيد على اإلسماعيلية، والزيدية، « ةالشيع»أن كلمة : ومن الواضح

فالطائفة التي تقول بإسقاط المحسن، وكسر الضلع، وضرب .والمعتزلة، واإلمامية، وغيرهم

لم يذكر شيئًا عن ضرب الزهراء، ( رحمه اهلل)وحتى لو أن الشيخ المفيد ..الزهراء هم اإلمامية

ل على إنكاره لذلك، فإنه ال يجب على كل مؤلف أن وإسقاط الجنين، وكسر الضلع، فإن هذا ال يد

وذلك واضح ال .. يذكر في كتبه كل صغيرة وكبيرة، بل هو يذكر ما يناسب حال المخاطبين

، ولكنه جاء بنفس (رحمه اهلل)إعالم الورى، فليس هو للشيخ المفيد  وأما كتاب . يخفى

 .1.. والكالم هو الكالم.. عبارته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، للسيد جعفر مرتضى العاملي، (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة.. )مختصر مفيد. 1 

، السؤال 6006 -1367، المركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األولى، «المجموعة الثانية»

 انتهى النقل("  160)
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 كل األحوال وكتاب اإلختصاص المفر أنه يرجع للشيخ المفيد في  :أقول    

  (دامت فيوضاته)سماحة الفقيه الشيخ حسين الساعدي  "  :أنقل التالي بالنص والهامش  

يعترض البعض على نسبة كتاب االختصاص للشيخ المفيد ويقوي المشكك ادعاه متمسكًا بقول 

 (رض)في نفي نسبة الكتاب للشيخ المفيد ( رحمه اهلل)السيد الخوئي 

 الشيخ انمار العادلي 

 بسمه جلت أسماؤه 

والشيخ ( 7)والشيخ يوسف البحراني ( 6)والشيخ حر العاملي (1)  رّجح العالمة المجلسي

أن كتاب اإلختصاص هو للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بداللة ما قاله ( 3)األنصاري 

 <..هذا كتاب ألفته وصنفته> في مقدمة كتاب االختصاص ( رض)

فأن < كما اختاره سيدنا المعظم استاذ الفقهاء الخوئي> بن عمران وعلى فرض أن الكتاب إل

المفيد اختاره وانتخبه لنفسه مع بعض التعديالت عليه فهو غير ضائر في النسبة للمفيد وأنه 

فيخرج عن كونه إلبن عمران من مصنفاته بسبب التغيير والتبديل في بعض فصوله وأبوابه 

مصنفاته، وكم لهذا من نظائر في المصنفات الحديثية  ويدخل في ملكية المفيد ومن جملة

" أن كتاب الفصول المختارة ، الذي هو اختيار الشريف المرتضى من كتاب : ويشهد لذلك 

بل بقيت نسبته إلى المفيد . للمفيد ، لم يذكر في عداد مؤلفات الشريف " العيون والمحاسن 

 معلومأظهر وأوضح ، وال يزال يعد من مؤلفاته كما هو 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 67، ص1، ج(ط ـبيروت)بحار األنوار،↑ 

 77، ص1، ج(تكملة الوسائل)الفصول المهمة في أصول األئمة↑ 

 301، ص16الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج↑ 

 317، ص1المكاسب المحرمة، ج↑ 
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 إذن ، ال مانع من نسبة ما في كتاب االختصاص المطبوع ، الموافق للنسختين األوليين إلى 

 الشيخ المفيد ، باعتبار أنه قد اختاره من كتاب ابن عمران وارتضى منه ما راق له وهذا القول 

 (6) والسيد محسن األمين( 1)مال اليه آقا بزرگ 

 بعد ال سيما وأن المفيد ممن يعتمدون الخبر وما قيل في جهالة إبن عمران فال ضير فيها 

 (عليهم السالم)الموثوق الصدور الذي قامت القرائن على صحته وصدوره عنهم 

 صحة روايات الكتاب وأن لها نظيرًا في الكتب األخرى أو ( رض)والشاهد عند الشيخ المفيد 

 .أنها مؤيدة بقرائن تثبت صحتها فدقق 

 اله ، والطوسي في فهرسته ، لم يذكروا هذا الكتاب ، في عداد ودعوى ان مثل النجاشي في رج

 ويجاب بأن هؤالء ) رحمه اهلل(مؤلفات المفيد وهو قرينة الى صحة ماذهب اليه السيد الخوئي 

 في فهارسهم لم يذكروا جميع مؤلفات المفيد ، بل كل منهم قد عد جملة منها ، وليكن كتاب 

 (7)  االختصاص من جملة ما لم يذكروه

 المكتب االعالمي  -( ع)مدارس االمام الكاظم 

 انتهى النقل"  النجف االشرف

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 720، ص1نقال عن الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج↑ 

 720، ص1الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج↑ 
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 شيخ الشافعية عمرالموصلي يقر بإستشهاد المحسن بالرفس - 

  

الشافعية عمر الموصلي في كتابه النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم الباب الثاني يعترف شيخ 

بظالمة الزهراء وإستشهاد المحسن بالرفس وضغط الباب أنقل موضع الشاهد من كتابه وحتى 

للداللة على عدم صحة الخبر عنده لونت باألحمر أول كالمه عنه أنه   (قيل )اليقول معاند قال 

رفس وشهرة ذلك فالمفر للمعاند أن اإلمام عمر الموصلي الشافعي يعتقد برفس مات بال

 : "المحسن وموته بسبب ذلك 

 

  (عليهم السالم)ذكر أوالده  

 

لرّد باب : ، و قيلو محسن درج صغيرا لرفسةالحسن و الحسين ( عليها السالم)فمن فاطمة 

 انتهى النقل"   ، و بعض الناس ينكر وقوعهو ذلك مشهورعلى صدرها، 

 

عمر بن محمد بن شجاع بن : قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: انقل ترجمة المؤلف : أقول 

من ساكني دار الخالفة، سمع كتاب الصحيح الجامع ألبي عبد : ثابت السماك، أبو القاسم الوارق

كان شيخا صالحا  الّله البخاري من أبي الوقت عبد األول بن عيسى السجزي، كتبت عنه، و

حسن الطريقة ساكنا يذكر الناس باآلخرة و يأكل من كسب يده، توفي في العشر األوسط من ذي 

 (1)  "*** الحجة سنة ست و ستمائة و دفن بباب حرب و لعله جاوز السبعين

 

 -اإلمام عمر بن محمد بن عبد الواحد  توفي"    :قال العالمة ابن كثير في البداية والنهاية 

 (6)انتهى " في زمانه ضحى اإلثنين سنة ست و ستمائة  خ الشافعيةشي

 

 _______ 

 

 (1 )2/102. 

 (6 )17/786  . 
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  المؤرخ المسعودي الشافعي يقر بضغط الزهراء عليها السالم بالباب وإسقاطها المحسن  -

 

 انتهى "   وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنآ : قال في كتابه إثبات الوصية  

 

 :أنقل التوثيق 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 إثبات أن المسعودي ليس بشيعي بل شافعي -

 

جاء في كتاب تاريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرفية مؤلفة قبل نهاية القرن 

ويزودنا ابن السبكي بنتف عن سيرته : " الخامس للهجرة للدكتورالسني عبدالرزاق أبوالصبر

وابن زير القاضي وغيرهما ولقي أباحنيفه الجمحي بالبصرة ويذكر أول   حيث سمع من نفطوية

رساله له علق بها على القاضي أبي العباس بن سريج وهي رسالة البيان عن أصول األحكام 

لعيادة القاضي المذكور ببغداد عام   وحينها كان المسعودي في مجلس ضم كبار فقهاء المذاهب

ومايهمنا هنا هو أن هل الشاس بخصوص أصول األحكام ه فأفتى القاضي وفدآ من أ 702

كان إخباريآ " المسعودي كان يغشى مجالس اإلفتاء والمناظرة ويقول عنه ابن السبكي أنه 

 ولم يترجم له ابن السبكي إال على إعتباره شافعي المذهب" عالمة صاحب ملح وغرائب  مفتيآ

 (1)انتهى النقل . " 

" وكثير ممن ترجموا له يلحقون بإسمة نسبة :    662لصفحه وقال أيضآ في نفس ا: أقول 

 (6" ) كما هو الشأن عند السخاوي" الشافعي 

أنه كان  وزعم 178 -178أن النجاشي ترجم له في كتاب الرجال ص ( 7)ويذكر بروكلمان 

 انتهى النقل" شيعيآ إماميآ 

وقال أبوالحسن  :  78سخاوي صجاء في كتاب اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ لإلمام ال

أنه علم يستمتع به العالم والجاهل ، : ))  الشافعيعلي بن الحسين بن علي المسعودي 

 اهـ( الخ .. واألعقل   ويستعذب موقعه األحمق

 

 ــــــــــــــــ

 .662 -662ص( 1)

مطبعة نشره القدسي  17اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص: شمس الدين السخاوي ( 6)

 هـ 1738الترقي دمشق 

 27ص 7تاريخ األدب العربي ج: بروكلمان ( 7)
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:  قال الدكتور السني مهند مبيضين أستاذ التاريخ في الجامعة األردنية في صحيفة الحياة 

ذروة اهتمام الكتاب العرب بالصين في هذا القرن  اإلعجاب بأخالق الملوك: العين الرابعة"

ي من أسرة عربية يعود بنسبه على الصحابي عبداهلل بن مسعود وهو كانت مع مؤرخ وجغراف

وقد مال منذ حداثته إلى الترحال، . أبو الحسين علي بن الحسين بن علي الشافعي المسعودي

كما أراد أن ينمي ثقافته ويزيد من معلوماته بالمشاهدة والمعاينة بعد أن انتهى من القراءة 

 اهـ"  .واالطالع

السني علي الجريري في مقاله حكايات مقدسية من تجليات رحلة اليوم السابع في قال الدكتور 

  مروج الذهب والمسعودي( 2) :  صحيفة دنيا الوطن

 (م822- 000/ ه 000- 732)  

مؤرخ . هذا الحي أقام فيه العالمة أبو الحسين علي بن الحسين بن علي الشافعي المسعودي

ولد في بغداد ألسرة . العاشر الميالدي/ الرابع الهجري وجغرافي ورحالة، اشتهر في القرن 

وفي هذا الحي خط أول . بن مسعود رضي اهلل عنه  عبد اهلل عربية أصيلة، حيث يمتد نسبه إلى

صفحات مؤلفه مروج الذهب ، درس المسعودي في مساجد القدس وقبابها ومدارسها ودرس 

. نشأة عربية إسالمية  ه وتثقيفه، وتنشئتهفي بغداد وبها نشأ وترعرع، واهتمت أسرته بتعليم

وكانت بغداد حينئذ مركزا ثقافيا هاما، وقد ضمت بجوار مكتباتها وما حوته عددا كبيرا من 

ولذا أتيحت للمسعودي فرصة أن يتلقى قسطا وافرا من العلم . العلماء والفقهاء واألدباء

ينمي ثقافته ويزيد من معلوماته بالمشاهدة كما أراد أن   إلى الترحال،  مال منذ حداثته. والثقافة

 انتهى النقل"  والمعاينة بعد أن انتهى من القراءة واالطالع

 وهذاجواب آية اهلل العظمى الميرزا جواد التبريزي على هذا السؤال: أقول 

 هل هو شيعي أم سني؟( المسعودي مروج الذهب)المسعودي صاحب تاريخ ( 1116)

 انتهى النقل. " ي أبناء العامةهو من مورخبسمه تعالى؛ 

تعليق إذا كان مقصوده من أهل العلم علماء الشيعة ( : 1)   وقال السيد الدكتور محمد القزويني

وإذا كان مقصوده علماء السنة فان كثيرآ فانهم مجمعون على أنه درج سقطآ في قضية الهجوم 

 :  منهم!!! منهم يقولون بأنه مات سقطآ 

 .درج سقطآ ( عليه السالم ) محسن ( : 736المتوفى ) قال الحافظ جمال الدين المزي  -1

 .  378ص 60تهذيب الكمال ج

 ــــــــــــــــــــــــــ

الحلقة الثامنة ( س)مناظرة المستقلة حول كيفية استشهاد السيدة فاطمة الزهراء  ( 1) 

 واألخيرة
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وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت : المسعودي الشافعي في إثبات الوصية يقول  -6

 ( 137إثبات الوصية ، المسعودي ، ص. ) محسنآ 

أن المسعودي من علماء الشافعية كما ذكره تقي الدين السبكي في كتابه : نضيف هنا ونقول 

، طبعة دار احياء  662قم ، ر 327و 322، ص  7الطبقات الشافعية ج)  طبقات الشافعية

 انتهى النقل( الكتب العربية 

 

 - 1ج  -السيد علي الميالني  -وقال السيد الميالني في شرح منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة  

بل إنه فقيه شافعي، غلب عليه ... وأنت ال تجد فيها مطعنا فيه وال في كتابه: " 666الصفحة 

ال ( لسان الميزان)فقد أورده الحافظ ابن حجر في ... ل هذاومع ك التاريخ وذكر أخبار الناس

وكتبه طافحة بأنه كان : " قال!! لعيب فيه، وإنما الشتمال كتبه على فضائل لعلي وأهل البيت

شيعيا معتزليا، حتى أنه قال في حق ابن عمر أنه امتنع من بيعة علي بن أبي طالب ثم بايع بعد 

ومن كالمه في . وله من ذلك أشياء كثيرة. بد الملك بن مروانذلك يزيد بن معاوية والحجاج لع

السبق إلى اإليمان، والهجرة : األشياء التي استحق بها الصحابة التفضيل: حق علي ما نصه

مع النبي صلى اهلل عليه وسلم والنصر له، والقرابة منه، وبذل النفس دونه، والعلم، والقناعة، 

وإن لعلي من ذلك الحظ األوفر والنصيب األكبر، . اء، والفتياوالجهاد، والورع، والزهد، والقض

 (.1)، انتهى "إلى ما ينضم إلى ذلك من خصائصه بآخرته، وبأنه أحب الخلق، إلى غير ذلك 

بل غاية األمر أن يكون من القائلين ... ونحو ذلك... لم يذكره بكذب وال ضعف وال تدليس: أقول

. بة، وهذا قول كثير من الصحابة والتابعين وسائر المسلمينبتقدم علي عليه السالم على الصحا

 انتهى النقل" 

 

 

ويبدو أن شبهة نسبته الى المعتزلة : "رد ابن عماد على شبهة كونه من المعتزلة فقال  :أقول 

 اهـ" نجمت عن أن الكثير من أصول كالم المعتزلة يشبه أصول عقائد الشيعة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 3/663لسان الميزان  ( 1) 
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 قال أن عليآ عليه السالم هو الوصي هو من الشيعة وليس كل من : أقول 

 

 : االمام الشافعي قال أن عليا هو الوصي  

 

 السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة: الكتاب

 ( الصواقع المحرقة إلخوان الشياطين والزندقة)مختصر لكتاب : وهو

 ير الدين محمد الشهير بخواجه نصر اهلل الهندي المكينص: مؤلف األصل

أبو المعالي محمود شكري بن عبد اهلل بن محمد بن أبي الثناء األلوسي : اختصره وشذبه

 (هـ1736: المتوفى)

 الدكتور مجيد الخليفة: تحقيق

 مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة: الناشر

 م 6008 -هـ  1368األولى، : الطبعة

 1: عدد األجزاء

 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

  

وللشافعي رحمه اهلل تعالى أبيات تدل على مزيد محبته ألهل البيت ووالئه، وقد نسبها إليه 

 :، منهاالشيعة واعترفوا بأنها له، وهذا كاف في إيرادها

 فرض من اهلل في القرآن أنزله... يا أهل بيت رسول اهلل حبكم 

 من لم يصل عليكم ال صالة له... ن عظيم الفخر أنكم يكفيكم م

 :ومنها

 أعاتب في حب هذا الفتى... إالم وحتى ومتى 

 وفي غيره هل أتى هل أتى... فهل زوجت فاطم غيره 

 :ومنها

 ما الرفض ديني وال اعتقادي... قالوا ترفضت قلت كال 
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 خير إمام وخير هادي... لكن توليت من غير شك 

 (1/227)فإني أرفض العباد... رفضا  الوصي إن كان حب

  

 واإلمام الشوكاني له رسالة العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين :أقول 

  

 :وهنا نسف شبهة كونه من الزيدية 

  

i061Q&feature=youtu.be-h?v=J__Rfhttps://www.youtube.com/watc 

 

 ؟  -رضي اهلل عنه  -هل وافق الشوكاني الشيعة في الوصية بالخالفة لعلي  

 (مبحث ) 

 سليمان بن صالح الخراشي

 

إن رسالة العقد : أواًل: فمن خالل ما سبق يتبين لدى الباحث من موقف اإلمام الشوكاني ما يلي

بالخالفة وغيرها، بل كونها إلى الخالفة أقرب من غيرها، ألن الثمين، فيها إثبات الوصية 

في اإلمامة، فالشوكاني كان يقول بقول الشيعة في   النـزاع بين أهل السنة والجماعة والشيعة

 اهــ. " الوصية

  

 :  187ص 1جاء في كتاب الحليه ألبي نعيم ج* * 

عمار بن ياسر سبق الى قتل الطغاه زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم وبقى الى طعان البغاه  -66

كان له من النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا أستأذن البشاشه والترحيب والبشاره  مع الوصي

.  بالتطييب كان لزينة الدنيا واضعا ولنخوة النفس قامعا وألنصار الدين رافعا وإلمام الهدى تابعا

 اهـ" 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J__Rf-i061Q&feature=youtu.be
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 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: اسم الكتاب الكامل

 807للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة * *

 العراقي وابن حجر: بتحرير الحافظين الجليلين* 

 .باب خطبة الحسن بن علي رضي اهلل عنهما. 3* 2*

وذكر أبي طالب فحمد اهلل وأثنى عليه خطبنا الحسن بن علي بن : قال عن أبي الطفيل- 13788

أمير المؤمنين عليا رضي اهلل عنه خاتم األوصياء ووصي األنبياء وأمين الصديقين والشهداء 

 607، لقد كان ص يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه األولون، وال يدركه اآلخرون: ثم قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما 

، وعرج ولقد قبضه اهلل في الليلة التي قبض فيها وصي موسىيرجع حتى يفتح اهلل عليه، 

بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم وفي الليلة التي أنزل اهلل عز وجل فيها 

قان، واهلل ما ترك ذهبا وال فضة، وما في بيت ماله إال سبعمائة وخمسون درهما فضلت من الفر

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا : ثم قال. عطائه، أراد أن يشتري بها خادما ألم كلثوم

واتبعت ملة آبائي إبراهيم }: ثم تال هذه اآلية قول يوسف. الحسن بن محمد صلى اهلل عليه وسلم

أنا ابن البشير أنا ابن النذير وأنا ابن النبي أنا : ثم أخذ في كتاب اهلل ثم قال{ وإسحق ويعقوب

وأنا من  ابن الداعي إلى اهلل بإذنه، وأنا ابن السراج المنير وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين

افترض اهلل  أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذين

قل ال أسألكم }: عز وجل مودتهم وواليتهم فقال فيما أنزل اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم

 .{عليه أجرا إال المودة في القربى

  13788 -وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى: وفي رواية

 .انليلة سبع وعشرين من رمض: رواه الطبراني في األوسط والكبير باختصار إال أنه قال

ويعطيه الراية فإذا حم الوغى فقاتل جبريل عن : وأبو يعلى باختصار والبزار بنحوه إال أنه قال

ورواه أحمد باختصار كثير وإسناد أحمد ،وكانت إحدى وعشرين من رمضان: يمينه وقال

 .حسانوبعض طرق البزار والطبراني في الكبير 

 

  

http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/3010.html 

 

  

  

http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/3010.html
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 والمسعودي ألف كتابه إثبات الوصية في خالل تأليفه كتاب مروج الذهب : أقول 

 

 –( المحدث النوري ) الشيخ حسين النوري الطبرسي  –جاء في كتاب خاتمة مستدرك الوسائل 

 :1ج

  

النصوص على األئّمة االثني عشر ، وقال في آخرها وهو  السالم وذكر في أحوال الحّجة عليه

السالم ، كان يكّلم شيعته الخواّص وغيرهم  فلّما أفضى األمر إلى أبي محمد عليه: آخر الكتاب 

من وراء الستر ، إاّل في األوقات التي يركب فيها إلى دار السلطان ، وإّن ذلك إّنما كان منه ومن 

السالم ، لتألف الشيعة ذلك وال تنكر الغيبة ،  صاحب الزمان عليهأبيه قبله ، مقّدمة لغيبة 

 .وتجري العادة باالحتجاب واالستتار

وفي تسع عشرة سنة من الوقت ـ أي وقت إمامته عّجل اهلل تعالى فرجه ـ توّفي المعتمد ، 

وبويع ألحمد بن الموّفق ـ وهو المعتضد ـ وذلك في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ، ثّم ذكر 

السالم منذ ولد إلى هذا الوقت ، وهو شهر ربيع  وللصاحب عليه: الخلفاء إلى عصره ، ثم قال 

، أقام مع أبيه ( 1)، خمس وسبعون سنة وثمانية أشهر  ، سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة األّول

السالم أربع سنين وثمانية أشهر ، ومنها منفردا باإلمامة إحدى وسبعون سنة   أبي محمد على

 (.7)والسالم ، وهو آخر الكتاب  وقد تركنا بياضا لمن يأتي بعد، ( 6)

ّيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور ، منهم وفي أ: وقال في مروج الذهب 

الزبير بن العوام بنى داره بالبصرة ، وهي المعروفة في هذا الوقت ، وهو سنة اثنتين وثالثين 

ويعلم من هذا أّنه صّنف كتاب إثبات . إلى آخره(. 3) وثالثمائة ، تنزلها التّجار وأرباب األموال

أليفه المروج ، ومنه يعلم فساد احتمال كونه منهم في أيام تأليفه ، الوصّية في خالل أّيام ت

 .ورجوعه بعد ذلك بمالحظة الكتاب المذكور

 ــــــــــــــــ

 .ست وسبعون سنة وأحد عشر شهرا ونصف شهر: في المصدر ( 1)

 .اثنتان وسبعون سنة وشهورا: في المصدر ( 6)

 .671: إثبات الوصية ( 7)

 776:  6مروج الذهب  ( 3)
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كذلك ولد األستاذ العالم اغا محمد علي صاحب المقامع قال أنه من العامة كما ذكر في  :أقول 

 كتاب مستدرك الوسائل

  

الشافعي قال أبوالحسن المسعودي  : 361ص 1وكذلك العالمة األميني في موسوعة الغدير ج

 اهـ)" المأمون إحتجاج ) المناشدة واإلحتجاج بحديث الغدير  -"في مروج الذهب 

 

جاء في كتاب إثبات الوصية للمسعودي خالف ماعليه الشيعة االثني عشريه في أن السيدة 

 :فاطمة بنت أسد على الحنفية السمحة 

ولم يكن ألبي طالب يومئٍذ ولٌد، وكان فردًا وحيدًا، امرأته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد "

 .كّل لبد، والزائدة على كّل عددمناف بنت عّمه وكانت تدعى سورة الفاضلة ل

تنذر لذلك النذور، وتتقّرب إلى األصنام، وتستشفع باألزالم إلى وكانت ممنوعًة من الولد، 

. " الرحمن، وتعتر العتائر، وُتضّمُخ وجوه األصنام بذكّي المسك وخالص العنبر تطلب الولد

  اهــ

يحتج كثيرا بالمسعودي وسبط ابن والدكتور السني عبد الحليم الحسيني في دروسه : أقول  

الجوزي والحمويني وابن ابي الحديد والقندوزي وكمال الدين محمد بن طلحه وابن صباغ وابن 

المغازلي والحاكم وعبدالرحمن الصفوري والخوارزمي  في مقتل الحسين وفي المناقب وابن 

 شيرويه عادا لهم من علماء أهل السنه المعتبرين 

وهذا  في الكعبة المشرفة( ع)ولدت اإلمام علي بن ابي طالب  ها سالم اهللفاطمة بنت أسد علي

يؤكد جاللتها وأنها لم تتقرب لصنم ولم تشرك باهلل طرفة عين وولدها عليه السالم محطم 

يسخر ويقول كيف ولدته في الكعبة وحول الكعبة األصنام نقول له المصطفى   األصنام ومن

صلى اهلل عليه واله وسلم كان يصلي بإتجاه الكعبة المشرفة واألصنام حولها فهل تستطيع أن 

 !!عليه تشكل 

  

صلى اهلل عليه ) جاء في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي في زيارة يوم ميالد الّنبي  

زار امير ( عليه السالم)اّن الّصادق روى الّشهيد والمفيد والّسيد ابن طاووس  ( :وآله وسلم

وعّلمها الّثقة  المؤمنين صلوات اهلل عليه في اليوم الّسابع عشر من ربيع االّول بهذه الّزيارة

َالسَّالُم َعَلْيَك يا َقسيَم اْلَجنَِّة َوَلظى، : .. ، فقال ( رضي اهلل عنه)الجليل محّمد بن مسلم الّثقفي 

َالسَّالُم َالسَّالُم َعَلْيَك يا َمْن ُشرَِّفْت ِبِه َمكَُّة َوِمنى، َالسَّالُم َعَلْيَك يا َبْحَر اْلُعُلوِم َوَكَنَف اْلُفَقراِء، 

    .. َلْيَك يا َمْن ُوِلَد ِفي اْلَكْعَبِةَع
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قال مؤّلف المزار الكبير اّنه ُيزار بهذه الّزيارة في اليوم الّسابع عشر ِعند ُطلوع : أقول 

اّن هذه الّزيارة هي أحسن الّزيارات وهي مروّية ( :رحمه اهلل)وقال المجلسي الّشمس، 

 النقلانتهى "باالسانيد المعتبرة في الكتب المعتبرة 

  

سرح الخريدة )قال شهاب الدين السيد محمود اآللوسي صاحب التفسير الكبير في  :أنقل التالي  

 :عند قول الناظم12لعبد الباقي أفندي العمري ص ( الغيبية في شرح القصيدة العينية

 

 ببطن مكة عند البيت إذ وضعا* أنت العلي الذي فوق العلى رفعا 

وكون األمير كرم اهلل وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا وذكر في كتب الفريقين : 

ولم يشتهر وضع غيره كرم اهلل وجهه كما اشتهر وضعه بل لم : -إلى أن قال  -السنة والشيعة 

تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام األئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين؟ وسبحان من 

 .شياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمينيضع األ

 

 :عند قول العمري 72وقال في ص 

 

 في موضع يده الرحمن قد وضعا* وأنت أنت الذي حطت له قدم 

أن يكافئ الكعبة حيث ولد في بطنها بوضع ( يعني عليا)أحب عليه الصالة والسالم : وقيل: 

إلى اهلل تعالى عبادة األصنام  الصنم عن ظهرها فإنها كما ورد في بعض اآلثار كانت تشتكي

 هذه األصنام حولي؟ واهلل تعالى يعدها بتطهيرها من ذلك أي رب حتى متى تعبد: حولها وتقول

 "  انتهى النقل" 

  

 الوالدة الميمونة لإلمام علي عليه السالم في الكعبة المشرفة بماصح سنده عند الفريقين -

المغازلي الشافعي فاليستطيعوا تضعيف رجاله  نذكر اآلن رواية صحيحة سندا على شرط ابن 

 على مبناه

 : 62ص  1ج -الشاملة  -جاء في كتابه مناقب علي 

 مولده عليه السالم(7)

أخبرنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن : أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيع، قال -7

حدثني عمر : محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن: عبد اهلل بن خالد الكاتب، قال

حدثني محمد بن : أبو طاهر يحيى بن الحسن العلوي، قال[ 67: ص بن أحمد بن روح، حدثني



45 
 

، علي بن الحسينسعيد الدارمي حدثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه 

ك نسوان كثيرة، إذ أقبلت كنت جالسًا مع أبي ونحن زائرون قبر جدنا عليه السالم، وهنا: قال

 أنا زيدة بنت قريبة بن العجالن من بني : من أنت يرحمك اهلل؟ قالت: امرأة منهن فقلت لها

 

 إي واهلل حدثتني أمي أم العارة بنت عبادة: فهل عندك شيئًا تحدثينا؟ فقالت: فقلت لها. ساعدة

اٍء من العرب إذ أقبل أبو أنها كانت ذات يوم في نس.. بن نضلة بن مالك بن عجالن الساعدي 

إن فاطمة بنت أسد في شدة المخاض، : ما شأنك يا أبا طالب؟ قال: طالب كئيبًا حزينًا، فقلت له

ما : ))فبينا هو كذلك، إذ أقبل محمد صلى اهلل عليه وسلم فقال له. ثم وضع يديه على وجهه

وجاء وهي معه فجاء بها إن فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض، فأخذ بيده : فقال(( شأنك يا عم؟

فطلقت طلقة فولدت : قال!(( اجلسي على اسم اهلل: ))إلى الكعبة فأجلسها في الكعبة، ثم قال

غالمًا مسرورًا، نظيفًا، منظفًا لم أر كحسن وجهه، فسماه أبو طالب عليًا وحمله النبي صلى اهلل 

فواهلل ما سمعت بشيء : مقال علي بن الحسين عليهم السال. عليه وسلم حتى أداه إلى منزلها

 انتهى."قط إال وهذا أحسن منه

 

 

 

فجمعت في فضائلهم ما انتهت إليه معرفتي، وبلغه جهدي  :قال في مقدمة كتابه : أقول 

وطاقتي، مما أنزل اهلل تعالى فيهم من اآليات في السورات، وما جرى على لفظ الرسول من 

مكن المنصف بعقله إنكاره، والموسوم بصحة ما ال ي الدالالت، وما ظهر منهم من المعجزات،

 اه"  المعرفة جحوده

 

 اه " يشهد لها ويعضدها مارواه الفتال"  :الماحوزي أحمد قال الشيخ المحقق الدكتور 

 :مارواه الفتال بسند مختصر  ووه :أقول 

عليهما )سمعت علي بن الحسين  :عن محمد بن الفضيل الدروقي، عن أبي حمزة الثمالي، قال

إن فاطمة بنت أسد رضى اهلل عنها ضربها الطلق، وهي في الطواف فدخلت : يقول( السالم

 .فيها( عليه السالم)الكعبة فولدت أمير المؤمنين 

حدثني محمد بن إسحاق عن : ذكرت هذا الحديث لسلمة بن الفضل فقال: قال عمر بن عثمان

 (1. )ولد في الكعبة( عليه السالم)بن أبي طالب أن علي عمه وموسى بن بشار 

 ـــــــــــــــــ

 81: 1روضة الواعظين ( 1) 
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أرجح ) وقد إعتمد رواية ابن المغازلي هذه الشيخ عبيد اهلل الحنفي األمرتسري في  :أقول 

 السنهأهل  وغيره من أعالم ( ط الهور 788ص ( ) المطالب 

إستمات أهل األهواء في إثبات كونه من الشيعه وحذروا منه ومن الكنجي الشافعي الذي    - 

كتابه والمنصف السني يعرف سبب إستماتتهم وعجزهم عن ذلك ألنه ليس بشيعي ذكر رواية 

 مولده في الكعبة

أخبرنا الشيخ المقري أبو إسحاق : ط الغري قال  620ص  :قال في كتابه كفاية الطالب 

: ، قال  223إبراهيم بن يوسف بن بركة الكتبي في مسجده بمدينة الموصل ومولده سنة 

الحسن العطار الهمداني إجازة عامة إن لم تكن خاصة ،   أخبرنا أبو العالء الحسن بن أحمد ابن

حدثنا فاروق الخطابي ، حدثنا الحجاج بن أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسي ، 

حدثنا عبد العزيز بن   المنهال عن الحسن ابن مروان بن عمران الغنوي عن شاذان بن العالء ،

عن جابر بن عبد اهلل ، عبد الصمد عن مسلم بن خالد المكي المعروف بالزنجي عن أبي الزبير 

 :قال 

 .ميالد علي بن أبي طالب سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عن 

، إن اهلل تبارك وتعالى خلق لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح عليه السالم : فقال 

عليًا من نوري وخلقني من نوره وكالنا من نور واحد ، ثم إن اهلل عز وجل نقلنا من صلب آدم 

ال ونقل علي معي ، فلم نزل عليه السالم في أصالب طاهرة إلى أرحام زكية فما نقلت من صلب إ

،  واستودع عليًا خير رحم وهي فاطمة بنت أسد،  كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة

وكان في زماننا رجل زاهد عابد يقال له المبرم بن دعيب بن الشقبان قد عبد اهلل تعالى مأتين 

ه المبرم قام إليه ، وقبل وسبعين سنة لم يسأل اهلل حاجة فبعث اهلل إليه أبا طالب ، فلما أبصر

 من أنت ؟: رأسه وأجلس بين يديه ، ثم قال له 

 .رجل من تهامة : فقال 

 من أي تهامة ؟: فقال 

 .فقال ؟ من بنى هاشم 

 .يا هذا إن العلى األعلى ألهمني إلهامًا : فوثب العابد فقبل رأسه ثانية ، ثم قال 

 وما هو ؟: قال أبو طالب 

 .ك وهو ولي اهلل عز وجل ولد يولد من ظهر: قال 

 أيها الناس : فلما كانت الليلة التي ولد فيها علي أشرقت األرض فخرج أبو طالب ، وهو يقول 

 :ولد في الكعبة ولي اهلل عز وجل ، فلما أصبح دخل الكعبة ، وهو يقول 
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 والقمـر المبتلج المضي********** يا رب هذا الغسق الدجى 

 ماذا ترى في اسم ذا الصبى******* ***بين لنا من أمرك الخفي 

 :فسمع صوت هاتف يقول : قال 

 خصصتم بالولد الزكي  ****يا أهل بيت المصطفى النبي 

 انتهى"  علي اشتـق مـن العلي**** إن اسمه من شامخ العلى 

أّما (: محّمد بن يوسف بن محّمد الگنجّي)يقول العبد الفقير : "  وقد قال في مقدمة كتابه :أقول 

بعد، فإّني لّما جلسُت يوم الخميس لسّت لياٍل بقين من ُجمادى اآلخرة سنة سبٍع وأربعين 

وستمائة بالمشهد الشريف بالحصباء من مدينة الموصل، ودار الحديث المهاجرّية، حضر 

 -بعد الدرس-مدّرسين والفقهاء وأرباب الحديث، فذكرُت المجلَس صدوُر البلد من النقباء وال

-فطعن بعض الحاضرين أحاديث، وختمُت المجلس بفصل في مناقب أهل البيت عليهم الّسالم، 

في حديث زيد بن أرقم في غدير ُخّم، وفي حديث عّمار بن ياسر في  -لعدم معرفته بعلم النقل

فدَعْتني الحمّية لمحبتهم، على . َمن أحّبك وصّدق فيكطوبى ل[: لعليٍّ]قوله صّلى اهلل عليه وآله 

يشتمل على بعض مارويناه عن مشايخنا في البلدان، من أحاديث صحيحٍة من كتب  إمالء كتاٍب

 اه"  األئّمة والُحّفاظ في مناقب أمير المؤمنين عليٍّ عليه الّسالم

إلمام علي عليه السالم في هنا إعتراف الشيخ األزهري الدكتور الشحات العزازي بمولد ا*  

 الكعبة المشرفه على قناة الناس

 :ولد سيدنا علي بن أبي طالب في جوف الكعبة 

https://youtu.be/3fQXjp4jVs4 

هنا الشيخ األزهري الدكتور محمد الزغبي يعترف بصحة والدة اإلمام علي عليه السالم في * 

 جوف الكعبه

https://youtu.be/k1MlkPAFhqg 

قال  وهنا الدكتور عدنان إبراهيم يرد على من يقول الشرف لعلي أن تلده أمه بين األصنام ،

يقول لك ماذا قضية أن عليا ولد في جوف الكعبة ماذا فيها من فضيلة  " :الدكتور عدنان أبراهيم 

يعني ليس فيها مزيه كيف ياموالنا شوف العقل الكبير فيلسوف هو كيف ياأرسطو لعلي أو ميزة 

المسلمين كيف ياأرسطو قالك ألن الكعبة كانت غاصة باألصنام في باطنها أصنام وكانت محوطه 

باالصنام ماشاء اهلل برهان مسدد كالرصالة الى هدفها عجيب لكن لم يقل لناهذا األرسطو الكبير 

الفيلسوف الخارق هذا من جماعة هوبينق لم يقل لنا كيف طاف بها النبي عليه الص مة و أفضل 

الس مم وعظمها وشرفها وقدسها وظل يطوف بها ويصلي اليها طيلة الفترة المكية واألصنام في 

 بطنها واألصنام حولها وفوقها وظل يفعل هذا كل من أتيح له أيها اإلخوه في نهزلألسف قليلة جدا

جدا تعرفونها في السيرة في الفترة المدنية حتى في عمرة القضاء طافوا بها وهي غاصة 

باألصنام لم يخلها الرسول من أصنامها اال يوم فتح مكه فهل نقصت قدسية الكعبة أوشرف الكعبة 

 انتهى " أو كرامة الكعبة ياأرسطو ياأرسطو السلفيين يعني

https://youtu.be/3fQXjp4jVs4
https://youtu.be/k1MlkPAFhqg
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وتشير مصادر التاريخ ولد في مّكة المكرَّمة، : "  الغني عبداهللوقال الدكتور السني يسري عبد 

 (1)  بأن والدته كانت في جوف الكعبة

والدكتور السني عبدالحليم الحسيني في دروسه والشيخ السني كامل الفهداوي في منشوراته  

 والكثير

  

اإلمام علي  عتراف للواء مهندس علي سعد علي حجازي بصحة تواتر األخبار في والدةإهذا 

 :عليه السالم في جوف الكعبة وقد أيد الحاكم في قوله وإستشهد به 

 (رضي اهلل عنه ) قال في كتابه أعلى المراتب من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وتواترت ، ( 6)ولد قبل البعثة بعشر سنين علي الصحيح : أنقل بالنص والهامش  10ص

لدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه في جوف األخبار أن فاطمة بنت أسد و

 (7)  الكعبة

 

أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بشاه ولي اهلل والد عبد العزيز : أنقل أيضا : أقول 

 : (إزالة الخفاء )فقال في كتابه ( التحفة االثنى عشرية في الرد على الشيعة)الدهلوي مصنف 

 

تواترت األخبار إن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليا في جوف الكعبة فإنه ولد في  "

يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل بثالثين سنة في الكعبة ولم يولد فيها أحد 

 اه" . سواه قبله وال بعده

 ـــــــــــــــــــــــــ 

النثر في عصر صدر اإلسالم الحلقة الرابعة ( المعرف بهتعريف )عندما يكون للنبل فارسًا ( 1) 

 بقلم الدكتور يسري عبدالغني عبداهلل

 .البن حجر  6ج 277اإلصابة في تمييز الصحابة ص( 6) 

 انتهى النقل"  .للحاكم 2033المستدرك على الصحيحين رقم ( 7) 
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 :عند الشيعة  -

والحديث جد عليم، بأن هذه الفضيلة من إن المنقب في التاريخ » :قال الشيخ االردوبادي

الحقائق التي تطابق على إثباتها الرواة وتطامنت النفوس ـ على اختالف نزعاتها ـ على 

اإلخبات بها، حيث ال يجد الباحث قط غميزة في إسنادها، وال طعنًا في أصلها، وال منتدحًا للكالم 

وإن وجد حولها صخبًا من شذاذ من  ليها،على اعتبارها، وتظافر النقل لها، وتواتر األسانيد إ

قال شهاب الدين أبو الثناء ... الناس وطئه بأخمص حجاه وأهواه إلى هّوة البطالن السحيقة

 :السيد محمود اآللوسي المفسر، في شرح عينية عبد الباقي افندي العمري عند قول الناظم

 إذ وضعاببطن مّكة عند البيت *** أنت العلّي الذي فوق العلى رفعا 

وفي كون األمير كرم اهلل وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا، وذكر في كتب الفريقين 

ولم يشتهر وضع غيره كرم اهلل وجهه كما اشتهر وضعه، بل لم : إلى قوله... السنة والشيعة

 تتفق الكلمة عليه، وأحرى بإمام األئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، وسبحان من

 ...يضع األشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين

وإن اشتهار الحديث في الدنيا وتداوله في كتب الفريقين، ال يعدوه أن يكون متواترًا على األقل، 

وهو ال يريد الشهرة والتداول في جيله فحسب، فهو ال يجديه في تبجحه بتلك المأثرة الكريمة 

وجزمه بذلك لو كانت الشهرة منقطعًا أولها، فال محالة ... وسبحان: وقوله... وما أحرى: بقوله

 (1)  أنه يريد ذلك في كّل جيل، وهو الذي ال يبارحه التواتر على األقل

  

 اليك أخي القارئ هذه الرواية الصحيحه من كتب الشيعه بتصحيح محققينا لننسف تضعيفاته

 : 182 - 183الصدوق ص  -األمالي 

 

حدثنا محمد ابن جعفر : ، قال(رحمه اهلل)حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق 602/8

حدثنا موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن المفضل : األسدي، قال

كنت جالسا مع : قال يزيد بن قعنب: عن سعيد بن جبير، قالبن عمر، عن ثابت بن دينار، 

وفريق من عبد العزى بإزاء بيت اهلل الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد العباس بن عبد المطلب 

رب : ، وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت(عليه السالم)أم أمير المؤمنين 

إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكالم جدي إبراهيم الخليل 

يت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في ، وإنه بنى الب(عليه السالم)

 .بطني لما يسرت علي والدتي

 ــــــــــــــــ

 .7ـ1علّي وليد الكعبة ص  ( 1)  
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فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا، : قال يزيد بن قعنب

الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اهلل عز وجل والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل 

إني فضلت على من : ، ثم قالت(عليه السالم)ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين 

تقدمني من النساء، الن آسية بنت مزاحم عبدت اهلل عز وجل سرا في موضع ال يحب أن يعبد 

هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا اهلل فيه إال اضطرارا، وإن مريم بنت عمران 

جنيا، وإني دخلت بيت اهلل الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي 

إني شققت اسمه من اسمي، : يا فاطمة، سميه عليا، فهو علي، واهلل العلي األعلى يقول: هاتف

لذي يكسر األصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن وأدبته بأدبي، ووقفته على غامض علمي، وهو ا

 فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه

 انتهى"

 

 حسن كالصحيح :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند 

أخبرنا الرئيس  - والروايهإعتمد هذا السند  62كذلك الطبري في بشارة المصطفى ص : أقول 

الزاهد العابد العالم أبو محمد الحسن بن الحسين بن الحسن في الري سنة عشرة وخمسمائة، 

عن عمه الشيخ السعيد أبي جعفر عن أبيه الحسن بن الحسين،  عن عمه محمد بن الحسن،

حدثنا : قالحدثني علي بن أحمد بن موسى الدقاق، : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، قال

حدثنا موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن محمد بن : محمد بن جعفر األسدي، قال

قال يزيد بن : عن سعيد بن جبير، قال، سنان، عن المفضل بن عمر، عن ثابت بن دينار

 الخ... .قعنب

 

"  : 1قال الشيخ المحقق فوزي ال سيف في كتابه قضايا النهضة الحسينية أسئلة وحوارات ج 

سميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات ) فإنه قد التزم الشيخ الطبري بأنني 

والشيخ .. ( اهلل عليهم وال أذكر فيه إال الُمسَند من األخبار عن المشايخ الكبار والثقاة األخيار 

كن أن الطبري وهو من تالميذ ابن شيخ الطائفة الطوسي أعلى اهلل مقامهم في تلك الطبقة يم

ومع هذا يمكن االطمئنان إلى . تقبل شهادته في التوثيق وأنها عن حس ال عن حدس واجتهاد 

فإنهم يتحدثون في علم الرجال في . . وثاقة من هم في سند هذه الرواية التي نقلها في كتابه 

ي باب التوثيقات العامة عن كتاب بشارة المصطفى كواحد من الكتب التي تفيد وثاقة من ورد ف

أسانيد رواياته ـ إما كل من ورد في سلسلة السند كما لعله األظهر باعتبار أن صاحب الكتاب 

وهو الضليع في هذا الفن يريد أن يصحح رواياته وهذا ال يتم إال بالحكم بوثاقة من هم في السند 

 اهـــــ" .ـ الخالف المبحوث في بابه جميعا وإما خصوص مشايخه على

د على من يقفز على الرواة في بداية السند الدقاق واألسدي والنخعي ولنوفر الجه: أقول 

أن العالمه المجلسي حكم على سند األمالي للشيخ الصدوق وفيه تحديث رسول اهلل  والنوفلي

صلى اهلل عليه واله وسلم عن مايجري على أهل بيته عليهم السالم بعده ومنهم الزهراء في 

 188 – 182ص  6ج  سند معتبر في جالء العيون بأنهكسر جنبها وغصب حقها و هم فيه 
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تصحيح المجلسي لروايات في الكافي تتضمن  " :محمد بن سنان نذكر له قول شيخه دمشقية  -

 اه"  محمد بن سنان فبطل قولكم ان الرواية ضعيفة

 

فالنتيجة التي ينتهي إليها  :المفضل بن عمر من جواب مقتبس من مركز األبحاث العقائدية  -

معجم رجال الحديث للسيد : انظر. )بأنه رجل جليل ثقة: المحقق في علم الرجال بحق المفضل

 اه. (768: 18( قده)الخوئي 

  

من الصحابه وقد جالس العباس والراوي عنه سيد  :قال الشيخ الماحوزي  يزيد بن قعنب -

 اهـ"  التابعين سعيد بن جبير

  

دالالت والدة اإلمام علي عليه السالم في الكعبة الشريفة : حسين إسماعيل في بحثه قال الشيخ 

 : 

فلم يولد في الكعبة غير اإلمام علي ال قبله وال بعده، وهذه منقبة تفرد فيها اإلمام علي عليه " 

السالم، وخصه تعالى بها، ولها دالالت على فضيلته، وكانت هناك محاوالت لطمس واخفاء هذه 

وهناك دعوى أن هناك فضيلة ألنها تشكل احراجا شديد لكثير من الناس، وخاصة بني أمية، ال

من ولد في الكعبة غير اإلمام عليه السالم وهو حكيم بن حزام، وهي دعوى ضعيفة وتفتقد إلى 

 " السند الصحيح

يدخل  الغريب أن حكيم بن حزام اشترك في معركة بدر ضد المسلمين والنبي، ولم :وقال أيضا 

 " 88/  6في اإلسالم إال عام الفتح، كما أشار إلى ذلك ابن حجر في اإلصابة 

 والدة اإلمام علي كانت على ملة إبراهيم عليه السالم :وقال أيضا 

إن مدح السيد الحميري رحمه اهلل لوالدة اإلمام علي عليه السالم ، لم يكن بال مناسبة ولمجرد 

كبير عند اهلل، فلو كانت مشركة كباقي النساء في قريش،  المدح، بل هي صاحبة كرامة وشأن

 وتدين بالمذهب الوثني، لما انشق لها البيت لتلد ابنها فيه، بل حتى إيمانها باهلل لم يكن إيمانا 

 عاديا، بل كانت مؤمنة وموحدة ومسلمة وعلى ملة إبراهيم الخليل، وكذا زوجها أبو طالب والد 

ان مؤمنا وموحدا على ملة إبراهيم الخليل، بل يستفاد من بعض اإلمام علي عليه السالم ك

الروايات أن السيدة فاطمة كانت صاحبة شأن في العلم، فقد روى شيخنا الصدوق قدس سره 

كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب : قال يزيد بن قعنب: )) بسنده عن سعيد بن جبير، قال 

 حرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ، وفريق من عبد العزى بإزاء بيت اهلل ال
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 :وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت

 

رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكالم جدي إبراهيم الخليل 

طني لما يسرت ، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في ب

فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت : قال يزيد بن قعنب .علي والدتي

عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من 

 .أمر اهلل عز وجل

 

وإني دخلت بيت اهلل الحرام فأكلت . …: ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين ، ثم قالت

يا فاطمة، سميه عليًّا، فهو : من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف

إني شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، ووقفته على غامض : علي، واهلل العلي األعلى يقول

هر بيتي، ويقدسني علمي، وهو الذي يكسر األصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظ

األمالي للشيخ الصدوق ص .(( ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه

يستفاد من نص هذه الرواية جملة من الدالالت الهامة، المتعلقة بكرامة والدة اإلمام . 183

 :علي داخل الكعبة، ونشير إلى هذه الدالالت على النحو التالي 

 

أن والدة اإلمام علي عليه السالم داخل الكعبة، كانت بمرأى من قريش، فقد  :الداللة األولى 

شاهد البعض منهم هذه الكرامة، كما تذكر الرواية المتقدمة، وكأن اهلل تعالى أراد لهذه الوالدة 

أن تكون بمشهد من بعض الناس، حتى يبلغوها لغيرهم، وحتى يدرك الناس ما لهذا المولود في 

كبير عند اهلل، وتذكر الرواية المتقدمة التي رواها يزيد بن قنعب أن العباس بن  الكعبة من شأن

عبد المطلب كان موجودا، وأيضا كان هناك جماعة من عبد العزى، وشاهد الجميع هذه الكرامة 

، ولعله لو حصلت هذه الكرامة ولم يشاهدها أحد لتم التشكيك فيها، ومن هنا كان سر انتشارها، 

ولعل البعض يطرح شبهات حول هذه الكرامة لماذا لم تذكر في .بمرأى من قريشأنها حصلت 

 القرآن، أو لم يتحدث عنها أهل الكتاب، أو لم تشتهر بين العرب شهرة أكبر مما هي عليه؟

اإلجابة باختصار على هذه الشبهات والتي عمل البعض على الترويج لها، بهدف طمس فضائل 

تى ال يكون له فضيلة على غيره، هو أنه ليس بالضرورة أن تذكر اإلمام علي عليه السالم، ح

هذه الكرامة لإلمام في القرآن الكريم، فهناك فضائل كثيرة وكرامات عديدة للنبي األكرم لم تذكر 

 .في القرآن

ثم إنه ال مصلحة ألهل الكتاب ألن يؤرخوا ويذكروا هذه الكرامة لإلمام علي عليه السالم في 

 ستلزمهم فيما بعد بالدخول في اإلسالم، بل إن الكثير من الكرامات للنبي محمد  كتبهم ، التي
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 التي وردت في كتبهم، كانوا قد أخفوها لما أرسل اهلل النبي محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم، أما 

لماذا لم تشتهر والدة اإلمام علي بين العرب أكثر مما اشتهرت، فنقول الشهرة الموجودة كافية 

لداللة على حصولها، كما أن هناك جهات عملت على محاربة شهرة هذه الوالدة لعلي في ل

الكعبة ، ألنها تعطي خصوصية لإلمام مما تجعله مقدما على غيره، لذا لم تكن هناك مصلحة 

لألمويين وال للعباسيين بالعمل على نشر هذه الفضيلة أو السماح لها باإلنتشار، ولكنها رغم 

هذه الفضيلة، واستمرت هذه الكرامة، وال زال الشق واضحا إلى عصرنا الحاضر ذلك انتشرت 

 .رغم المحاوالت التي كانت تسعى إلصالحه وطمسه

ثم إن شأن اإلمام عليه ليس سهال، وخاصة أن اهلل تعالى اختاره ليكون خليفة النبي ووصيه، 

والدالة على إمامته لكن حاالت دون ذلك فتن، رغم وجود النصوص الصحيحة عن النبي 

كحديث الغدير وغيره، واهلل تعالى أراد لهذه الكرامة أن تكون دليال وحجة على إمامته وشأنه 

ومكانته عند اهلل، فتدعوهم ألن يتبعوه بعد النبي محمد صلى اهلل عليه وآله، كما أن النص الذي 

بة، والتي لم تكن ذكره الشيخ الصدوق هو صحيح وينسجم تمام اإلنسجام مع طبيعة المناس

 انتهى"  .مناسبة طبيعية والتي خالفت القوانين الطبيعية

الحظ أيضآ التحريف في كتاب مروج الذهب بحذف ماقام به عمر في  :نكمل مع المسعودي #   

إحضار الحطب لتحريق بني هاشم وقد نقل النص بتمامه عن المسعودي ابن أبي الحديد فكيف 

الصفحة  - 60ج  -ابن أبي الحديد  -شرح نهج البالغة  - !! :يعييحذف هذا الكالم من كتاب ش

وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد اهلل في حصر بني هاشم في : قال المسعودي:  137

إنما أراد بذلك أال تنتشر الكلمة، وال يختلف : ويقول الشعب، وجمعه الحطب ليحرقهم

كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم مة واحدة، المسلمون، وان يدخلوا في الطاعة، فتكون الكل

 انتهى النقل"  لما تأخروا عن بيعة أبى بكر، فإنه أحضر الحطب ليحرق عليهم الدار

 : النص المحرف 

 مروج الذهب: الكتاب 

 المسعودي: المؤلف 

 موقع الوراق: مصدر الكتاب 

كان : حماد بن سلمة، قال وحدث النوفلي في كتابه في األخبار، عن ابن عائشة، عن أبيه، عن

وجمعه لهم  عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وَحْصره إياهم في الِشْعِب

إنما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبوا البيعة فيما : ويقول الحطب لتحريقهم،

ي مناقب أهل البيت سلف، وهذا خبر ال يحتمل ذكره هنا، وقد أتينا على ذكره في كتابنا ف

 .وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق األذهان

http://islamport.com/w/tkh/Web/344/381.htm 

http://islamport.com/w/tkh/Web/344/381.htm
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بسبب رفس عمر للزهراء  شيخ الحاكم السني ابن ابي دارم محدث الكوفة يقر بإسقاط    -

 عليها السالم

 

 : أنقل التالي  السني محدث الكوفة شيخ الحاكم ابن أبي دارم الحافظ

ويطلق الشيخ في عرف الفقهاء  ( : 7/686) –( معجم مصلحات المحدثين ) لسان المحدثين 

 اه "  والطلبة وغيرهم مجازآ على المعلم واألستاذ ، لكبره وعلو منزلته

وهذا ماذكره االمام  سقطت المحسن ،ممن تلقى بالقبول أن عمر رفس الزهراء عليها السالم وأ 

كان مستقيم األمر عامة دهره ، : وقال محمد بن حماد الحافظ " :الذهبي في سير أعالم النبالء 

ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ، حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس 

  اهـــ." فاطمة حتى أسقطت محسنا 

maktaba.org/book/10906/10115-https://al  

 

الشيخ السني خالد الحايك أقربأهمية كتاب سر أعالم النبالء قال في ترجمة الذهبي  :أقول 

من  «الرواية وُأصولها عند الّشيعة»لالمام المهدي ابن العسكري عليهما السالم تحت عنوان 

 اهـ"  كتاٌب لجلة األعالمفِلَم ترجمه في السير، وهو " : موقعه 

  

 :واإلمام ابن أبي دارم ليس بشيعي : أقول 

ههنا أمٌر ينبغي الّتفطّن له، و هو أّن رجال الجرح و التعديل عّدوا في "  :قال اإلمام القاسمي 

يقال عن أحد من أوالئك أّنه شيعي مصّنفاتهم كثيرا مّمن رمي ببدعته، و سندهم في ذلك ما كان 

أو خارجي أو ناصبي أو غير ذلك، مع أّن القول عنهم بما ذكر قد يكون تقوال و افتراًء، و مّما 

يدّل عليه أّن كثيرا مّمن رمي بالتشيع من رواة الصحيحين ال تعرفهم الشيعة أصال، و قد راجعت 

نقال عمن  -رأيت مّمن رماهم السيوطي ، فما(النجاشي)و ( الكشي) من كتب رجال الشيعة كتاب

: بالتشيع في كتابه ممن خرج لهم الشيخان، وعّدهم خمسة و عشرين، إال راويين و هما -سلفه

أبان بن تغلب و عبد الملك بن أعين، و لم أر للبقية في ذيِنك الكتابين ذكرا، و قد استفدنا بذلك 

في المرمي ببدعته إلى مصنفات رجاله فبها علما مهّما و فائدة جليلة، وهو أنه ينبغي الرجوع 

 اه.يظهر األصيل من الّدخيل و المعروف من المنكور

 :780الصفحة  - 2ج  -الشيخ علي النمازي الشاهرودي  -مستدركات علم رجال الحديث 

 :محمد بن أبي دارم اليمامي أبو بكر -16768

 .718/  21، وجد ج 82/  17كمبا ج . أحد مشائخ الحشوية. لم يذكروه

https://al-maktaba.org/book/10906/10115
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هو نفسه محمد بن أبي دارم اليمامي أبوبكر "  : قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 انتهى"  وهو من العامة وهو ليس بشيعي،أحمد بن محمد بن أبي دارم شيخ الحاكم 

  

جاء في كتاب للشيخ الطوسي عن إقرار ابن ابي دارم بلقاء المهدي ابن العسكري  : أقول

 : برقمه أنقل بالنص والهامش763  الصفحة - 1ج  -   السالم ووجودهعليهما 

( من)وهو  -( 7)فحدثت أبا بكر محمد بن أبي دارم اليمامي : أبو عبد اهلل محمد بن زيد: قال

 " حق  هذا: بهذين الحديثين فقال -أحد مشايخ الحشوية 

  

 ـــــــــــــــــــــ 

  

، والظاهر أنه أحمد بن محمد بن السري التميمي: الوليوتبصرة " أ، ف، م " في نسخ ( 7)

 .بن يحيى بن أبي دارم المحدث، أبو بكر الكوفي

 .727مات في أول سنة : قال في ميزان االعتدال

محدث الكوفة، ... الحافظ المسند الشيعي، أحمد بن محمد 826رقم : وقال في تذكرة الحفاظ

 نتهى النقلا." جمع في الحط على الصحابة وكان يترفض

 

 

جاء في كتاب الدكتور السني عبد المنعم الحفني موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب  :أقول 

وكان من مشايخهم محمد بن ": واألحزاب والحركات اإلسالمية تحت عنوان فرقة الحشوية 

 اهــ" أبي دارم اليماني 

الوسطى وشرحها ألبي  واقتبس نفس هذا الكالم من كتاب موسوعة الفرق في كتاب العقيدة

 عبداهلل بن يوسف السنوسي التلمساني

وهنا في مدونة أبي جعفر عبداهلل بن فهد الخليفي يصب جام غضبه على اإلمام الذهبي متعجبآ 

 :  منه وصفه البن أبي دارم بالفاضل ، حيث قال في بحثه

بي له زالت في سير والذه: عن ابي دارم " : هل يوافق الذهبي على هذا الكالم بإطالق ؟ "  

اْبُن َأِبي َداِرٍم  - 738( :" 277/ 12) أعالم النبالء ال يجوز أن يتابع عليها فقد قال في السير

 *َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمٍَّد الشِّْيِعيُّ 

بِن السَِّريِّ بِن َأِبي َدارٍم ، َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمٍَّد السَِّريِّ بِن َيْحَيى الَفاِضُل، اإِلَماُم، الَحاِفُظ

 .التَِّمْيِميُّ، الُكْوِفّي، الشِّْيِعّي، ُمحدِّث الُكْوَفة
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 ِإْبَراِهْيَم بَن َعْبِد اهلِل الَعْبِسي الَقصَّار، َوَأْحَمَد بَن ُمْوَسى الحمَّار، َوُمْوَسى بَن َهاُرْوَن، : َسِمَع

 

 .مََّد بَن ُعْثَماَن بِن َأِبي َشْيَبَة، َوِعدَّةَوُمَحمَّد بَن َعْبِد اهلِل ُمطيَّنًا، َوُمَح

الَحاِكُم، َوَأُبو َبْكٍر بَن َمْرُدَوْيه، َوَيْحَيى بُن ِإْبَراِهْيَم الُمَزكِّي، َوَأُبو الَحَسِن بُن : َحدََّث َعْنُه

 .الَحمَّاِمي، َوالَقاِضي َأُبو َبْكٍر الِحْيِريُّ، َوآَخُرْوَن

ِحْفِظ َوالمعرَفِة ِإالَّ َأنَُّه يترفَّض، َقْد َألََّف ِفي الحطِّ َعَلى َبْعض الصََّحاَبة، َوُهَو َمَع َكاَن َمْوُصَوفًا ِبال

وعادة السلف أنهم يكرهون الروابة عن الدعاة الى البدعة ، :    "َذِلَك َلْيَس ِبِثَقٍة ِفي النَّْقل

الفضل فكيف يكون فاضآل خصوصآ الروافض منهم ، فضآل عن الترجمة لهم والثناء عليهم ب

 اهــ"  !وهو يسب الصحابة ؟ 

ص :جاء في كتاب فضائل فاطمة الزهراء لإلمام الحافظ أبي عبداهلل الحاكم النيسابوري  :أقول 

والأزال أتعجب من إخراج الحاكم ألحد  :  بتحقيق علي رضا بن عبداهلل بن علي رضا37 -36

كانوا يضعون الحديث في مثالب الصحابة رضوان اهلل الذين   كبار الرافضة األخباث األنجاس

تعالى عليهم أجمعين بداية من الصديق أبي بكر والفاروق عمر وذي النورين عثمان وإنتهاء 

رسول اهلل عليه الصالة   حفصة رضي اهلل عن صحابة: بالصديقة عائشة وابنة الفاروق 

كر بن أبي دارم له ترجمة مخزية في هذا الرافضي الوضاع الكذاب هو أبوب! والسالم أجمعين 

!! فعن مثل هذا الرافضي الكذاب كيف يروي الحاكم في فضائل الزهراء ! .... كتب الرجال 

 اهــ"  القوة إال باهلل العلي العظيم فالحول و

ذكر فضيلة أخرى لفاطمة بنت النبي عليهما السالم والبيان أنها سيدة * وتحت عنوان  :أقول  

 : ن من هذا الكتابنساء العالمي

أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر : أخبرني أبوبكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة قال  -17

حدثني أبي عن أبان بن : قال حدثني عمي سعيد بن أبي الجهم قال : القابوسي قال حدثني قال 

فسمعته يقول  كنت على الباب يوم الشورى ، وعلي في البيت: )) تغلب عن عامر بن واثلة قال 

أنشدكم اهلل أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : 

 (1)ال : سيدة نساء هذه األمة غيري ؟ قالوا 

 ــــــــــــــــ

آفته شيخ الحاكم الوضاع الكذاب الرافضي الخبيث له ترجمة مخزية جدا : خبر موضوع ( 1) 

ومن " عمر " وجاء فرعون : "وكان يقول " السير " و" لسان الميزان "و " الميزان " في

أبوبكر أحمد بن أبي : واسم هذا الرافضي !عائشة وحفصة " والمؤتفكات ! " أبوبكر " قبله 

من  –كل العجب  –فالعجب ! دارم حافظ رافضي متهم بالوضع وكذاب ضال كما قال الذهبي 

: والقابوسي المنذر  !قال عنه رافضي غير ثقة ؟  المؤلف كيف يروي عنه هاهنا وهو الذي

: ) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا الخبر (  166ص/ 2ج(( ) لسان الميزان )) متروك 

 اهــــــ( .  28ص/2منهاج السنة ( )) كذب بإتفاق أهل المعرفة بالحديث 



57 
 

 

في هذا الرد الشيخ  ةوهذا رد الشيخ السني علي رضا بن عبداهلل بن علي رضا الذي زكا :قول أ

 عبد المحسن العباد في مقدمة الكتاب ووصفه بالشيخ الفاضل

قال في الحلقة الخامسه من الرد على الشيخ السني المنصف حسن فرحان المالكي نشرت في 

 :منتدى ملتقى أهل الحديث 

فإني وجدت فيه من العجب ما يوافق الذي استنتجته عن ( التاريخ اإلسالمي نحو إنقاذ)أما كتاب 

 (.ــــ30صـ)المالكي هذا في كونه لم يفقه الحديث وعلله رغم تفاخره بذلك في مقدمة كتابه 

أن رواية األسود بن يزيد النخعي وخزيمة بن ( 7، برقم167صـ)فقد ذكر في الكتاب المتقدم 

وأنها رواية صحيحة ( 7/113المستدرك)رواه الحاكم فيسناد واحد، ثابت األنصاري وردتا بإ

 )!(.اإلسناد لذاتها 

 !هل هذا هو الذي تزعم أنه التحقيق ؟! يا هلل العجب: قلت 

ألم تعلم أن في إسناد هذه الرواية أبا إسحاق السبيعي ، وهو مشهور بالتدليس ، وقد عنعن 

 ؟!اإلسناد ، فأنى له الصحة 

 !حاق كان قد اختلط أيضاثم إن أبا إس

 ؟!فهل فات هذا كله المالكي الذي سينقذ التاريخ اإلسالمي بزعمه

أم أنه مقلد في ذلك تقليدًا أعمى لشريكته التي وقعت في هذا الشرك ــ بفتح الراء ــ الذي يصاد 

منتفية ، بأن هذه العلة  –جداًل  –ثم لو سلمنا . به المبتدئون المتطفلون على الحديث وعلله 

 –! بل ما علم فيه بأسا على التحقيق  –ال بأس به عند الذهبي  فكيف يقال عن إسناد فيه رجل

فإن شيخ ا لحاكم رافضي )!( ؟ وثالثة األثافي !!كيف يقال عن ذلك اإلسناد بأنه صحيح لذاته 

لنبالء سير أعالم ا!!! في النقل  ،ألف في الحط على بعض الصحابة ، وهو مع ذلك ليس بثقةٍ 

(12 /277) 

فكيف تقول المؤلفة أم . رافضي غير ثقة : ثم نقل الذهبي عن الحاكم نفسه أنه قال عن شيخه

شيخ الحاكم : عن هذا الرافضي ( 117ص  6)في الحاشية -!وقلدها المالكي  -مالك الخالدي 

 .اللهم إني أبرأ إليك من هذه الخيانة العظيمة !! ثقة ؟

كان مستقيم األمر عامة دهره ، ثم في آخر : ) د عن هذا الرافضي قال الحافظ محمد بن حما

حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر  –مثالب الصحابة –أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب 

 ( .رفس فاطمة حتى أسقطت محسنًا

 

من  –واهلل  –للحافظ الذهبي كدت أن أبكي  178/ 1( الميزان) ولما رجعت إلى ترجمته من 

 . نة ودناءة هذا الرافضي الخبيث خيا
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أبو بكر الكوفي )!( أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث : قال الذهبي 

  !!الرافضي الكذاب 

: ثم نقل عن الحافظ محمد بن حماد الكوفي في خبر آخر عن هذا الكذاب في تفسير قوله تعالى 

 )!(عائشة وحفصة ( : والمؤتفكات )!( ) و بكر أب( : ومن قبله) )!(عمر ( : وجاء فرعون ) 

 :ثم إنه حين أذن الناس بهذا األذان المحدث وضع حديثًا متنه : قال 

ووافقته عليه ، وجاءني ابن سعيد في أمر ( . تخرج نار من قعر عدن تلتقط مبغضي آل محمد ) 

حديثه ، وأخرجت عن  هذا الحديث ، فسألني ، فكبر عليه ، وأكثر الذكر له بكل قبيح ، وتركت

 ( .يدي ما كتبته عنه 

يبلغ بالمالكي هذا وشريكته  –وأحالهما علقم  –ما كنت أحسب أن الجهل أو الخيانة ! واهلل 

الذي فيه شرك واضح درجة تجعلهما يستدالن بهذا اإلسناد الموضوع والمتن المنكر الشنيع 

 –! اذب عليه رضي اهلل عنه ، ولعن الك– صريح في قول خزيمة بن ثابت 

 !إذا نحن بايعنا عليًا فحسبنا أبو الحسن مما نخاف من الفتن 

 !وسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ! إذًا فحسبنا اهلل ونعم الوكيل من هذا الشرك : وأقول 

 !أهذا هو إنقاذ التاريخ اإلسالمي ؟

 !أهذا هو التحقيق ومنهج المحدثين ؟

 !التوبة النصوح أواًل إنني أدعو المالكي وشريكته إلى 

 !وأدعوهما إلى إعالن توبتهما وخطئهما العظيمين على المأل في الصحف والمجالت ثانيًا

وأدعوهما إلى ترك مجال الحديث الشريف وعلله لغيرهما من أهل التحقيق والممارسة والخبرة 

 اهــــ!ثالثًا 

  

 

 " : الفيس بوك التالي وتحت إسم الدكتور محمد العريفي على صفحته في  :أقول  

، ثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي ، ثنا يزيد بن  أخبرني أبو بكر بن دارم الحافظ ، بالكوفة

 محمد الثقفي ، ثنا حبان بن سدير ، عن عمرو بن قيس المالئي ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، 

 :هلل عنه ، قال عن علقمة بن قيس ، وعبيدة السلماني ، عن عبد اهلل بن مسعود رضي ا

أتينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه ، فما 

سألناه عن شيء إال أخبرنا به ، وال سكتنا إال ابتدأنا ، حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم 

ال نرى في يا رسول اهلل ما نز: الحسن والحسين ، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه ، فقلنا 
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إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا ، وإنه سيلقى أهل : " وجهك شيئا نكرهه ، فقال 

، حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البالد 

رون ، فمن فال يعطونه ، ثم يسألونه فال يعطونه ، ثم يسألونه فال يعطونه ، فيقاتلون فينص

أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها 

إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي فيملك األرض فيمألها قسطا 

اكم المستدرك على الصحيحين لإلمام محمد بن عبد اهلل الح. وعدال كما ملئت جورا وظلما

 .اال حبان  رجاله ثقات، النيسابوري 

 

لكنه ورد عن طريق آخر حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا علي بن عاصم 

صلى  -عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهلل قال بينما نحن عند رسول اهلل 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -آهم النبي إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما ر -اهلل عليه وسلم 

إنا أهل : ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكرهه، فقال: فقلت: اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال

بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بالًء وتشريدًا وتطريدًا، حتى 

لخير فال يعطونه، فيقاتلون فينصرون، يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون ا

فيعطون ما سألوا فال يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطًا كما ملؤوها 

 .جورًا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوًاعلى الثلج 

في في نعيم بن حماد شيخ اإلمام البخاري وأستاذه والذي تو -الحافظ أبو عبد اهلل' الفتن'كتاب 

واخرج ، وسنن ابن ماجة والمصنف البن ابي شيبة ، وابن عدي في الكامل ،هجرية  668عام 

وقالو يسالون الحق فال يعطونه فيقاتلون  --مثله ابو عمرو الداني و البزار والطبراني و الحاكم 

 .فينصرون 

 ابراز  -تابه تحقيق العالمة احمد بن محمد بن الصديق الشافعي المغربي في ك -رجاله ثقات 

 .الوهم المكنون من كالم ابن خلدون 

 

 وعند المتقي الهندي نسبا االكمال " فإنه المهدي " وعند االمام نعيم بن حماد زايدة في آخره 

 (1331()زوائده)قال البوصيري في  -وفي العرف الوردي " فانها رايات هدى" 

 ..رواه ابن أبى شيبة في مسنده هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه 

 لكن لم ينفرد به زياد بن أبى زياد عن إبراهيم فقد ، وأبو يعلى الموصلي بزيادة ونقص ألفاظ

 ،اهـ .عن طريق عمرو بن قيس عن الحكم عن إبراهيم به ( المستدرك)رواهـ الحاكم في 

 اهــــ" وأقره الذهبي نفسه ، أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين
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 وهذا النقل عن الدكتور الدوخي في رده على الشيخ دمشقيه أنقل بالنص والهامش :أقول 

 : برقمه

 

 ( 8)  باإلمام الحافظ الفاضل<: الذهبي في كتابه سير أعالم النبالء يصفه

 (اإلمام، الحافظ، الفاضل)فلو دققنا في هذه األلفاظ

ثبت، وحجة، )قولهم : عبارات التعديل، قالعّدها الذهبي في كتابه الموقظة من (:اإلمام)فلفظ 

 .من عبارات التعديل التي ال نزاع فيها( وإمام، ومتقن

فجعل لفظ . إمام وحجة: فمثل يحيى القطان يقال فيه< :وقال أيضًا بعد أن ذكر طبقات الحفاظ

 (8)اإلمام في المرتبة األولى من مراتب التعديل 

وعى مائة ألف حديث متنًا وسندًا ولو بطرق متعددة،  فهو ذلك الرجل الذي(: الحافظ)أما لفظ 

 (10)وعرف من الحديث ما صح وعرف اصطالح هذا العلم فهو حافظ حجة 

 .إذن وثاقة هذا الرجل واضحة وإن جرحه القوم.يدل على المدح، وهذا بديهي( الفاضل)ولفظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .738رقم الترجمة 12/278سير أعالم النبالء، [( 8)]

 .26الموقظة، ص: الذهبي[( 8)]

دار ابن حزم ـ بيروت، . 88معجم أصول الحديث، ص: عبد الرحمن الخميسي.د[( 10)]

 انتهى النقل"  .1361ط

  

هذا يؤكد أنه ليس برافضي ألن العادة أن يطلق هذا اللفظ على كل من يحط من قدر : أقول 

 يكن كذلك الصحابة ويذكر الحقائق وإن لم

 

واليك ماقاله الدكتور السني عبد المنعم الحفني عن حديث عائشة في مقتل اإلمام الحسين عليه 

من كتابه موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكرالصديقه بنت الصديق  670السالم ص

ومن المؤكد أن : " كتعليق عليه :  أعظم نساء العالمين حبيبة حبيب اهلل المبرأة في كتاب اهلل

 اهــ" قائلة هذه األحاديث هي أم سلمة وليست عائشة ذلك ألن أم سلمة لها ميول شيعية 
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 :نتابع مع االمام الذهبي  : أقول

ِإْبَراِهْيَم بَن َعْبِد اهلِل الَعْبِسي الَقصَّار، َوَأْحَمَد بَن ُمْوَسى الحمَّار، َوُمْوَسى بَن َهاُرْوَن، :َسِمَع

الَحاِكُم، َوَأُبو َبْكٍر :َحدََّث َعْنُه .بَن َعْبِد اهلِل ُمطيَّنًا، َوُمَحمََّد بَن ُعْثَماَن بِن َأِبي َشْيَبَة، َوِعدَّة َوُمَحمَّد

، بَن َمْرُدَوْيه، َوَيْحَيى بُن ِإْبَراِهْيَم الُمَزكِّي، َوَأُبو الَحَسِن بُن الَحمَّاِمي، َوالَقاِضي َأُبو َبْكٍر الِحْيِريُّ

آَخُرْوَن َكاَن َمْوُصَوفًا ِبالِحْفِظ َوالمعرَفِة ِإالَّ َأنَُّه يترفَّض، َقْد َألََّف ِفي الحطِّ َعَلى َبْعض الصََّحاَبة، َو

 :َومن َعاِلي َما َوَقَع ِلي ِمْنُه.َوُهَو َمَع َذِلَك َلْيَس ِبِثَقٍة ِفي النَّْقل

َفُر بُن ُمِنير، َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِهٍر السَِّلِفيُّ، َأْخَبَرَنا الَقاِسُم بُن َأْخَبَرَنا الَحَسُن بُن َعِليٍّ، َأْخَبَرَنا َجْع

َحدََّثَنا َأْحَمُد بُن  -ِبالُكْوَفِة  -، َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر بُن َأِبي َدارم الَفْضِل، َأْخَبَرَنا َأُبو َزَكِريَّا الُمَزكِّي

 :ُمْوَسى بِن ِإْسَحاَق، َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َعْن َزَكِريَّا، َعِن الشَّْعِبّي، َسِمْعُت النُّْعَمان بَن َبِشْير َيُقْوُل

َبْيَن َذِلَك ُمْشتبَهات اَل الحاَلُل َبيَِّن، َوالَحَراُم َبيَِّن، َو: ) -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل َرُسْوُل اهلِل 

َيْعَلمَها َكِثْيٌر ِمَن النَّاس، َمْن َتَرك الشُُّبَهات اْستبرَأ لديِنِه َوِعْرِضه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَهاِت، َوَقَع 

 (1)ِفي الَحَرام َكالرَّاِعي ِإَلى َجْنِب الِحَمى، ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعه 

َسَنَة :َوِقْيَل.َماَت َأُبو َبْكٍر ِفي الُمَحرَِّم َسَنَة اْثَنَتْيِن َوَخْمِسْيَن َوَثاَلِث ماَئٍة.ُمتََّفٌق َعَلْيِه.الَحِدْيث

 اهـ." ِإْحَدى

 

كما قرأتم في الحديث الذي وقع في إسناده أخرج متنه البخاري ومسلم ولم يعتل الحديث : أقول 

 بوجوده فيه

 (6)ُهَو َرافضي، َغْيُر ِثَقٍة :َقاَل الَحاِكُم

قول الذهبي والحاكم أنه ليس بثقه اليستفاد منه عدم وثاقته ألنهما اتبعا هواهما ورمياه : أقول 

 :    !بإتباع الهوى  –ابن ابي دارم  -

 :هذا السؤال وجه للشيخ ابن عثيمين 

رجل معروف بعلمه "بعض الدعاة يتهم داعية آخر فإذا قيل له في ذلك قال حدثني : س 

 فما رأيكم في هذا ؟" التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقا"له تثبت قال  فإذا قلت" وعدله

 ــــــــــــــــــــــ

باب فضل من استبرأ لدينه، من طريق أبي نعيم بهذا : في االيمان( 26)أخرجه البخاري ( 1)

باب أخذ الحالل وترك الشبهات، من طريق : في المساقاة( 1288)اإلسناد، وأخرجه مسلم 

 .ن عبد اهلل بن نمير الهمداني، عن أبيه، عن زكريا بهمحمد ب

 .178/  1": ميزان االعتدال ( " 6)
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هذا صحيح كالم صحيح ما حدث في الظاهر أنه إذا أخبرك رجل ثقة ال حاجة إلى : الجواب 

لكن قد يكون اإلنسان " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " التثبت ألن اهلل قال 

 انتهى النقل.( نعم  قة ولكن له هوى فتضعف الثقة من هذه الناحية،ث

 والحاكم نفسه لم يسلم أيضآ من الرمي بالتشيع: أقول 

 :وهنا تصحيح الحاكم لحديث وقع في إسناده ابن ابي دارم وموافقة الذهبي له   

ثنا محمد بن عبد اهلل بن سليمان ثنا جندل  حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة - 1106 

بن والق ثنا عبيد اهلل بن عمرو عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي 

 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين: سعيد الخدري قال 

 هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح و لم يخرجاه

 صحيح: التلخيص  تعليق الذهبي قي

 :نتابع مع االمام الذهبي 

َكاَن ُمْسَتِقْيَم اأَلْمر َعامَّة َدْهره، ُثمَّ ِفي آخر َأيَّامه َكاَن َأْكَثَر َما ُيقرُأ :َوَقاَل ُمَحمَُّد بُن َحمَّاد الَحاِفظ

 .ى َأسقطْت محّسنًاَعَلْيِه الَمَثالب، َحَضْرُته َوَرُجل َيْقرُأ َعَلْيِه َأنَّ ُعمر رَفَس َفاِطَمة َحتَّ

َأُبو َبْكٍر، َو { َوَمْن َقْبَلُه}ُعمر، ( :1){ َوَجاَء ِفْرَعْون}:وِفي خبٍر آخر َقْوله َتَعاَلى

 ( .6)َفَوافقُته َوتركُت َحِدْيثه  .َعاِئَشة، َوَحْفَصة:{الُمؤَتِفَكاُتو

 .َشْيٌخ َضالٌّ ُمَعثَّر:ُقْلُت

وبسبب ! كما قال ابن حماد مستقيم األمر عامة دهره هل الشيعي يكون في فترة حياته : قول أ

 !!التحديث بالمثالب في مجلسه وإستماعه لها وإقراره بها يلزم الحقد عليه ويضلل بهذا

  

 

__________ 

  

 .8: الحاقة(. وجاء فرعون، ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة: )اآلية( 1)

 .لكالم فيه، وانظر تمام ا178/  1": ميزان االعتدال ( " 6)
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يقول أن ابن حصين مستقيم األمر عامة دهره وفي آخره حدث بالمثالب منها  على ابن حماد 

 :نهي عمر عن متعة الحج 

. إني كنُت ُمحدُِّثك بأحاديَث : فقال . بعث إليَّ عمراُن بُن ُحصيٍن في مرِضه الذي ُتوفَِّي فيه  - 

ألنه قد سلَّم : وإن متُّ فحدِّْث بها إن شئَت . عشُت فاكُتْم عنِّي فإن . لعلَّ اهلَل أن ينفَعك بها بعدي 

ثم لم ينزل فيها كتاُب . واعلْم أن َّنبي َّاهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلََّم قد جمع بين حجٍّ وعمرٍة  .عليَّ 

 .ء قال رجٌل فيها برأِيه ما شا. اهللِ ، ولم ينه عنها نبيُّ اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلََّم 

: الصفحة أو الرقم -صحيح مسلم : المصدر -مسلم : عمران بن الحصين المحدث: الراوي

1662 

 صحيح: خالصة حكم المحدث

 

 أن الصفدي نقل عن شيخه الذهبي طرح المحسن  وتقدم: أقول 

 

ن إوتشبيهه عمر بن الخطاب بفرعون ألنه قتل المحسن وقال بأنه سيعذب بالنار :  أيضآ أقول 

  سلم الشيخ المنجدألم تتم البيعه واليعذب بالنار اال ربها كما صحح رواية 

  

 :ما عن المؤتفكات جاء في مفردات غريب القرآن أ 

اإلفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن : أفك

: وقوله تعالى( والمؤتفكة أهوى)وقال تعالى ( والمؤتفكات بالخاطئة)المهاب مؤتفكة قال تعالى 

أي يصرفون عن الحق في االعتقاد إلى الباطل ومن الصدق في المقال ( قاتلهم اهلل أنى يؤفكون)

أنى  -يؤفك عنه من أفك )إلى الكذب ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، ومنه قوله تعالى 

لك لما اعتقدوا أن ذلك صرف فاستعملوا اإلفك في ذ( أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا)وقوله( يؤفكون

 (1. )من الحق إلى الباطل فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 18الصفحة  -الراغب األصفهانى  -مفردات غريب القرآن  ( 1) 
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 !وافقه ثم ترك حديثه : قول أ

 :وهنا في كتاب نسيم الرياض السبيعي وليس الشيعي 

 

: )  36ص  2جاء في نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي ج

 اهـــ"  السبيعي المسند( عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ 

 [الحاكم  -معرفة علوم الحديث ] 

 معرفة علوم الحديث: الكتاب 

 أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري: المؤلف 

 بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر 

 م1877 -هـ 1787الطبعة الثانية ، 

 السيد معظم حسين: تحقيق 

 1: عدد األجزاء 

: وقال لي  ما عدهم في يدي أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة: النوع السادس من المسلسل 

حسن عدهن في يدي حرب بن ال: عدهن في يدي علي بن أحمد بن الحسين العجلي وقال لي 

عدهن في يدي عمرو : عدهن في يدي يحيى بن المساور الحناط وقال لي : الطحان وقال لي 

عدهن في يدي علي بن : عدهن في يدي زيد بن علي بن الحسين وقال لي : بن خالد وقال لي 

عدهن في يدي علي بن أبي : عدهن في يدي أبي الحسن بن علي وقال لي : الحسين وقال 

قال رسول ] عدهن في يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و : وقال لي  طالب رضي اهلل عنه

هكذا نزلت بهن : ) عدهن في يدي جبريل وقال جبريل عليه السالم : اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

من عند رب العزة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 

إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيم إنك حمد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى 

لم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وس

وقبض حرب خمس أصابعه وقبض علي بن أحمد العجلي [ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

وقبض الحاكم أبو عبد اهلل  وقبض شيخنا أبو بكر خمس أصابعه وعدهم في أيديناخمس أصابعه 

 عه وعدهن في أيدينااهــخمس أصابعه وعدهن في أيدينا وقبض أحمد بن خلف خمس أصاب

  

http://islamport.com/w/mst/Web/3088/11.htm 

http://islamport.com/w/mst/Web/3088/11.htm
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بسند حسن عند أهل السنة تسليم الصحابه على علي بإمرة المؤمنين بأمر النبي صلى اهلل  -

 عليه واله وسلم بعد الغدير

 

سلموا على علي عليه السالم في الغدير بإمرة المؤمنين بأمر  الى من يشك أن الصحابه

 وفي السند ابن ابي دارم  المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم نعطيه بعض ماورد في مصادره

جاء في كتاب مناقب علي بن أبي طالب ومانزل من القرآن في علي للعالم السني ابن مردوية  

   :حسين حرز الدينتولى جمع األحاديث عبد الرزاق محمد 

 

حدثني أبي، : حدثنا المنذر بن محمد، قال: ، قالابن مردويه، حدثناأحمد بن محمد بن أبي دارم -

 -حدثني أبو سعد : حدثني أبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي غيالن، قال: حدثني عمي، قال: قال

كنت مع علي : قال -مولى علي  -حدثني سالم المنتوف  :قال -وهو رجل ممن شهد صفين 

سالم عليك يا أمير المؤمنين : في أرض يحرثها حتى جاء أبو بكر وعمر، فقاال( عليه السالم)

 !؟(صلى اهلل عليه وآله)كنتم تقولون في حياة رسول اهلل : فقيل. ورحمة اهلل وبركاته

 اه ."هو أمرنا بذلك: فقال عمر

 حسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي عن السند 

: جاء في كتاب مناقب علي بن أبي طالب ومانزل من القرآن في علي للعالم السني ابن مردوية 

أن ( صلى اهلل عليه وسلم)أمرنا النبي : ابن مردويه، عن سالم مولى حذيفة بن اليمان، قال" 

 اه " يا أمير المؤمنين ورحمة اهلل وبركاته*** " نسلم على علي بن أبي طالب ب

 :تأمل أخي القارئ التصريح أن عليا أمير المؤمنين  :أقول 

وذكر امير خطبنا الحسن بن علي بن ابي طالب فحمد اهلل واثنى عليه : قال عن ابي الطفيل -

خاتم االوصياء ووصي االنبياء وامين الصديقين والشهداء ثم  المؤمنين عليًا رضي اهلل عنه

االولون، وال يدركه االخرون، لقد كان رسول اهلل  يا ايها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه: قال

 فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع ... صلى اهلل عليه وسلم يعطيه الراية

حتى يفتح اهلل عليه، ولقد قبضه اهلل في الليلة التي قبض فيها وصي موسى، وعرج بروحه 

 في الليلة التي انزل اهلل عز وجل فيها في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم و
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الفرقان، واهلل ما ترك ذهبًا وال فضة، وما في بيت ماله اال سبعمائة وخمسون درهمًا فضلت 

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني : ثم قال. اراد ان يشتري بها خادمًا الم كلثوممن عطائه، 

واتبعت ملة ابائي }: هذه االية قول يوسف ثم تال. فانا الحسن بن محمد صلى اهلل عليه وسلم

انا ابن البشير انا ابن النذير وانا ابن : ثم اخذ في كتاب اهلل ثم قال{ ابراهيم واسحق ويعقوب

النبي انا ابن الداعي الى اهلل باذنه، وانا ابن السراج المنير وانا ابن الذي ارسل رحمة للعالمين 

نهم الرجس وطهرهم تطهيرًا وانا من اهل البيت الذين وانا من اهل البيت الذين اذهب اهلل ع

قل }: فقال فيما انزل اهلل على محمد صلى اهلل عليه وسلم افترض اهلل عز وجل مودتهم وواليتهم

 .{ال اسالكم عليه اجرًا اال المودة في القربى

 .وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى: وفي رواية -13788

 .ليلة سبع وعشرين من رمضان: لكبير باختصار اال انه قالرواه الطبراني في االوسط وا

ويعطيه الراية فاذا حم الوغى فقاتل جبريل عن : وابو يعلى باختصار والبزار بنحوه اال انه قال

 ،وكانت احدى وعشرين من رمضان: يمينه وقال

 (1) نحساورواه احمد باختصار كثير واسناد احمد وبعض طرق البزار والطبراني في الكبير 

 :716 -711الصفحة  - 77ج  -العالمة المجلسي  -جاء في كتاب بحار األنوار  :عند الشيعة 

محمد بن العباس بن مروان، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن علي : كشف اليقين -

عن أبي عبد اهلل عليه بن حديد وابن بزيع معا، عن منصور بن يونس، عن زيد بن الجهم، 

سمعته وهو يقول لما سلموا على علي بإمرة المؤمنين قال رسول اهلل صلى اهلل : السالم قال

نعم من : قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فقال من اهلل ومن رسوله قال: عليه وآله ألبي بكر

من اهلل ومن رسوله : قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، قال: اهلل ومن رسوله، ثم قال لعمر

قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فلم يقل :  ومن رسوله، ثم قال يا مقدادنعم من اهلل: قال

قم يا : قم يا سلمان فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فقام فسلم، ثم قال: شيئا ثم قام فسلم ثم قال

قم يا حذيفة، فقام ولم : أبا ذر فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فلم يقل شيئا ثم قام فسلم، ثم قال

قم يا عمار، فقام عمار وسلم، ثم : قم يا ابن مسعود فقام فسلم، ثم قال: ل شيئا وسلم، ثم قاليق

ال نسلم له ما قال أبدا، : قم يا بريدة األسلمي، فقام فسلم، حتى إذا خرجا وهما يقوالن: قال

هلل يعلم ما وال تنقضوا االيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفيال إن ا" فأنزل اهلل عز وجل 

 "تفعلون

 حسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي عن السند 

 ــــــــــــــــــــ

 باب خطبة الحسن بن علي رضي اهلل عنه- 606الجزء التاسع ص -مجمع الزوائد ( 1) 
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 : 627ص  6ج -ابن شهراشوب  -جاء في كتاب مناقب آل أبي طالب 

اهلل بن جبلة الكناني عن ذريح المحاربي، عن الثمالي عن الصادق إبراهيم الثقفي عن عبد  -

: ان بريدة كان غايبا بالشام فقدم وقد بايع الناس أبا بكر فاتاه في مجلسه فقال: " عليه السالم

يا بريدة انك : يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على علي بإمرة المؤمنين واجبة من اهلل ورسوله قال

 يحدث االمر بعد االمر ولم يكن اهلل تعالى يجمع ألهل هذا البيت النبوة غبت وشهدنا وان اهلل

 اه " .والملك

 صحيح :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند 

بسند حسن قال علي أفيكم من نصبه رسول اهلل في الغدير للوالية غيري ونزلت فيه آية  -  

 الوالية

مناقب علي بن أبي طالب ومانزل من القرآن في علي البن مردوية مناشدة اإلمام جاء في كتاب 

 : علي عليه السالم للصحابة يوم الشورى تحت عنوان حديث المناشدة

حدثناالمنذر بن محمد، : ، قالحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي دارم: ابن مردويه، قال. 

عن عامر بن واثلة، حدثني أبي، عن أبان بن تغلب، : حدثني عمي، قال: حدثني أبي، قال: قال

استخلف أبو : في البيت فسمعته يقول( عليه السالم)وعلي  كنت على الباب يوم الشورى: قال

لفوا عثمان إذن ال وأنتم تريدون أن تستخ، فسمعت وأطعت، وأنا في نفسي أحق بها منهبكر 

علي فضل فنحن سواء،   جعلني عمر في خمسة أنا سادسهم، وال يعرف لهم. أسمع وال أطيع

أما واهلل ألحاجنهم بخصال ال تستطيع عربهم وال عجمهم، المعاهد منهم والمشرك أن ينكر منها 

 .خصلة واحدة

 غيري؟( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أيها النفر جميعا أمنكم من أمنه رسول اهلل : ثم قال

 .اللهم ال: قالوا

 .اللهم ال: أنشدكم باهلل أيها النفر جميعا أمنكم أحد وحد اهلل عز وجل قبلي؟ قالوا: قال

 أنشدكم باهلل أيها النفر جميعا أمنكم أحد هو المصلي القبلتين قبلي؟: قال

 .اللهم ال: قالوا

أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد اهلل أنشدكم باهلل أيها النفر جميعا أمنكم : قال

 .اللهم ال: وأسد رسول اهلل غيري؟ قالوا

 .اللهم ال: أمنكم من سيد الشهداء عمه غيري؟ قالوا: قال

 ؟(صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل هل فيكم من له ابن عم مثل ابن عمي رسول اهلل : قال

 اللهم ال: قالوا
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منكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول اهلل سيدة نساء هذه األمة أنشدكم باهلل أ: قال

 .ال: غيري؟ قالوا

أنشدكم باهلل أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه األمة ابني رسول اهلل : قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم أحد غسل رسول اهلل : قال

 .اللهم ال: أنشدكم باهلل أمنكم أحد أمر اهلل بمودته غيري؟ قالوا: قال

 :أنشدكم باهلل أمنكم أحد سكن المسجد يمر فيه جنبا غيري؟ قالوا: قال

 .اللهم ال

 أنشدكم باهلل أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها غيري؟: قال

 .اللهم ال: قالوا

: حين قرب اليه الطائرالمشوي فأعجبه( صلى اهلل عليه وآله)أمنكم أحد قال له رسول اهلل : قال

 غيري؟" اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير " 

 .اللهم ال: قالوا

( صلى اهلل عليه وآله)أمنكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شديدة نزلت برسول اهلل : قال

 .اللهم ال: مني؟ قالوا

 أمنكم أحد له مثل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة غيري؟: قال

 .اللهم ال: قالوا

أمنكم أحد كان أعظم عناء مني عن رسول اهلل حتى اضطجعت على فراشه ووقيته بنفسي : قال

 .اللهم ال: وبذلت له دمي؟ قالوا

 :يري وغير فاطمة؟ قالواأنشدكم باهلل أمنكم أحد كان يأخذ الخمس غ: قال

 .اللهم ال

 أنشدكم باهلل أمنكم من كان له سهم في الخاص وسهم في العام غيري؟: قال

 اللهم ال: قالوا

أبوأب ( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم أحد يظهر بابه غيري حين سد النبي : قال

 يا رسول اهلل، سددت أبو : فقاالالمهاجرين جميعا وفتح بابي حتى قام إليه عماه حمزة والعباس 
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ما أنا فتحت بابه، وال أنا سددت أبوابكم، (: " صلى اهلل عليه وآله)ابنا وفتحت باب علي فقال 

 .اللهم ال: ؟ قالوا"بل اهلل فتح بابه وسد أبو أبكم 

( فات ذا القربى حقه)أنشدكم باهلل أمنكم أحد تمم اهلل تعالى نوره من السماء حتى قال : قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا

 :أنشدكم باهلل أمنكم أحد ناجى اهلل ست عشرة مرة غيري حين قال: قال

 .اللهم ال: ؟ قالوا( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتُم الرَُّسوَل َفَقدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة) 

 :غيري؟ قالوا(صلى اهلل عليه وآله)ول اهلل أنشدكم باهلل أمنكم أحد ولي تغميض رس: قال

 .اللهم ال

حتى وضعه في روضته ( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم أحد تولى دفن رسول اهلل : قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا

يوم غدير خم للوالية غيري؟ ( صلى اهلل عليه وآله)قال أنشدكم باهلل أمنكم من نصبه رسول اهلل 

 .للهم الا: قالوا

من نفسه كهارون من موسى ( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم من جعله رسول اهلل : قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا

الراية، ففتح اهلل على يده خيبر ( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم من أعطاه النبي : قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا

أن ال فتى إال علي وال سيف إال ذو الفقار (: عليه السالم)جبرئيل  أمنكم أحد نادى عليه: قال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا

 .اللهم ال: ووزيره غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أمنكم أحد أخا رسول اهلل : قال

اللهم : هو مني وأنا منه غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أمنكم أحد قال له رسول اهلل : قال

 .ال

إنما وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة : )أمنكم أحد أنزل اهلل تعالى فيه: قال

 غيري؟( ويؤتون الزكوة وهم راكعون

 .اللهم ال: قالوا

 .اللهم ال: أمنكم أحد هو قسيم الجنة والنار غيري؟ قالوا: قال

اللهم : على الحوض غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أمنكم أول وارد على رسول اهلل : قال

 .ال
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 :أنشدكم باهلل أمنكم أحد يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل غيري؟ قالوا: قال

 .اللهم ال

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم المؤدي عن رسول اهلل : قال

فكنت سابق ( أولئك المقربون* ون والسابقون السابق: )أنشدكم باهلل أمنكم من نزل فيه: قال

 .اللهم ال: هذه األمة تدرون غيري؟ قالوا

 .اللهم ال: غيري؟ قالوا( صلى اهلل عليه وآله)أنشدكم باهلل أمنكم من يقضي دين رسول اهلل : قال

بعلي بن أبي طالب هل : قال( وكفى اهلل المؤمنين القتال: )أنشدكم باهلل أمنكم من نزل فيه: قال

 .اللهم ال: لك غيري؟ قالواتدرون ذ

فالفاسق ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا: )أنشدكم باهلل هل تعلمون تفسير هذه اآلية: قال

 انتهى النقل. " اللهم ال: الوليد بن عتبة والمؤمن أنا غيري؟ قالوا

وكذا سند حسن وابن مردوية من علماء العامه "  :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 انتهى"  .ابن أبي دارم من العامة 

 آية الوالية محكمة وليست متشابهه: مركز األبحاث العقائدية  -

 : السؤال 

 ما الدليل على أن آية الوالية آية محكمة ؟؟

 ...برجاء أن يكون الجواب من كتب علماء السنة 

قال في كتابه المراجعات هذا مع مالحظة أن آية اهلل العظمى السيد عبدالحسين شرف الدين قده 

من آيات الّله عّزوجّل في فرقانه العظيم، أال وهي قوله تعالى آية محكمة نعم أتلوها عليك ))   :

إنما ولّيكم الّله ورسوله واّلذين آمنوا اّلذين يقيمون الصالة ويؤتون : )) في سورة المائدة

 ((  .....الزكاة وهم راكعون 

 ...مة من كتب السنة وكذلك كتبنا نحن الشيعة اإلمامية فما الدليل على أنها آية محك

المحكم هو ما علم المراد بظاهره من غير : )) مع العلم أن العالمة الطوسي يقول عن المحكم 

إن اهلل ال يظلم الناس : )) قرينة تقترن إليه وال داللة تدل على المراد به لوضوحه، نحو قوله

 ((  .النه ال يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل ((  ذرة  ال يظلم مثقال: )) وقوله(( شيئا 

 أجيبونا في القريب العاجل للحاجة الملحة ألهمية المسألة
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 : الجواب 

 األخ عبد اهلل المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

في ذلك إلى اختلف علماء االسالم في معنى المحكم والمتشابه اختالفات كثيرة ربما تبلغ األقوال 

والذي جرى عليه عملهم من العصر االسالمي األول حتى العصر الحاضر وعليه . عشرين قوال 

 : االعتماد هو 

المحكم هو اآليات التي معناها المقصود واضح ال يشتبه بالمعنى غير المقصود، فيجب  -1

 . االيمان بمثل هذه اآليات والعمل بها 

التأويل ال   تقصد ظواهرها، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بالمتشابه هو اآليات التي ال   -6

هذا قول مشهور عند . يعلمه اال اهلل تعالى فيجب االيمان بمثل هذه اآليات ولكن ال يعمل بها 

 (77القران في االسالم للطباطبائي ص)عند الشيعة  إخواننا علماء السنة وهو المشهور أيضا

الية ال تحتاج الى تأويل بل المقصود واضح من ظاهرها فهي ومن خالل هذا يتضح ان آية الو

 انتهى النقل"   ودمتم في رعاية اهلل . بذلك محكمة

الشيخ السني المنصف حسن المالكي يثبت والية اإلمام علي عليه السالم في آية الواليه  - 

عزوجل له لتصدقه في صالته بخاتمه راكعا باجماع المفسرين ويوضح سبب إختيار اهلل 

 لإلمامة ويرد على الشبهات التي تتكرر دائما حول واليته واآلية الكريمة

 : أنقل التالي

 ...أروع ما قاله الشيخ حسن فرحان المالكي في ماهو ماسبب اختيار اهلل االمام علي لالمامه 

 وماذا تعني الواليه ؟

 باالدله واالثباتات طبعا ردا منه على علي البخيتي 

 رهات علي البخيتيردا على ت

 أهمية والية اإلمام علي في كل العصور

مع اقتراب موعد االحتفال بمناسبة عيد الغدير ظهرت انتقادات حادة على المناسبة وعلى 

وفي هذه المقالة سأتناول المناسبة بشكل موضوعي وأرحب بالردود الموضوعية . شعاراتها

ن النقاش العقالني الهادئ بعيدا عن واعد بنشرها على صفحتي حتى تأخذ القضية حقها م

 . التشنج والتجريح

 وقبل أن أخوض في الموضوع أود أن الفت عناية القارئ الكريم إلى أن األيمان بوالية اإلمام 
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 علي تعتبر قضية طوعية لمن أقتنع بها وإذا كان هناك من يقدمها أو يرفضها على غير هذا 

وكما أن لنا الحق في اإليمان بها وأحيائها فإن لآلخر الحق في عدم اإليمان . النحو فهو مخطئ

وكما أن لنا الحق في السعي إلقناع الناس بصحتها فإن لألخر الحق ، بها واالمتناع عن أحيائها

في السعي إلقناع الناس بعدم صحتها شرط أن ال يتجاوز الخالف حولها حد النقاش الموضوعي 

أضف إلى ذلك أن اإلمام علي ليس بحاجة لمواالتنا وإنما نحن المحتاجون لمواالته فال . المهذب

وهذا ما سأثبته بالنص . يكتمل اإليمان وال يتحقق النصر إال بواليته خصوصا في هذا العصر

 . القرآني و بالنص النبوي المتواتر

مذاهبهم وأحزابهم وشعوبهم يقول اهلل سبحانه وتعالى مخاطبا عموم المؤمنين بمختلف 

ِإَنَما َوِلُيُكُم الَلُه َوَرُسوُلُه َواَلِذيَن آَمُنوْا اَلِذيَن ُيِقيُموَن الَصالَة َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُهْم }وقبائلهم 

{ (22)ُم اْلَغاِلُبوَن َوَمن َيَتَوَل الَلَه َوَرُسوَلُه َواَلِذيَن آَمُنوْا َفِإَن ِحْزَب الَلِه ُه( 22. )َراِكُعوَن

 .المائدة

 أداة حصر لمن يجب على عموم المؤمنين واليتهم أي إتباعهم دون غيرهم وهم " إنما"وكلمة 

فإن ، وطالما أن والية اهلل ال ُتقبل إال بوالية رسوله ألنها قرنت به" اهلل ورسوله والذين أمنوا"

 وهكذا تصبح والية الذين آمنوا . هم قرنوا بهوالية الرسول ال ُتقبل إال بوالية الذين آمنوا ألن

شرطا لصحة واليتنا هلل سبحانه وتعالى وشرطا لدخولنا في حزبه " الذين اختصهم اهلل بفضله"

 . وشرطا الستحقاقنا لنصره كما نصت عليه اآلية

 بأنه محمد ابن عبد اهلل ابن، نعرف اهلل ونعرف رسوله المقصود في آية الوالية، نحن كمسلمين

ولو أن أحدا توهم رسوال غيره لما ُقبلت واليته هلل ألن والية اهلل قرنت بوالية ، عبد المطلب

وبالتالي فإن الحكمة الالهية تقتضي أن ُيعرفنا اهلل سبحانه . رسوله محمد ابن عبد اهلل تحديدا

ى تقام وتعالى بالمؤمنين المقصودين في اآلية إما بنص قرآني أو بنص نبوي أو كليهما معا حت

واهلل ال يمكن أن يأمرنا بوالية مجاهيل ، ألن واليتهم مهمة القترانها بوالية اهلل ورسوله، الحجة

 . ويجعلهم شرطا لقبول واليته

النص القرآني بين أن المختصين بالوالية هم الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم 

ال هو من الواجبات وال من ومعروف لدى الفقهاء أن التصدق إثناء الركوع . راكعون

المستحبات وبالتالي فأن اآلية تقصد التعريف بعظمة الشخص الذي قام بالعمل ال بعظمة توقيت 

 .العمل وإال لكان مجرد التصدق أثناء الركوع كافيا لبلوغ تلك المرتبة العظيمة

علي عندما  وقد اجمع المفسرين أن الرسول صلى اهلل عليه واله أكد بأن المقصود هو اإلمام

وال يعنينا هنا ما قاله ، تصدق بخاتمه وهو راكع ولم ُينسب هذا الفعل ألحد غيره من الصحابة

وهكذا . فالن أو عالن من الناس في تفسير اآلية بخالف ما قاله الرسول صلى اهلل عليه واله

 ن هناكثبت بالنص القرآني والنص النبوي أن المقصود هو اإلمام علي عليه السالم وإذا كا
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الصحابة بالتعريف بمن   غيره كون اآلية بصيغة الجمع فهو أولهم وهو األولى من غيره من 

 . يكون بعده

نقول ولماذا لم يذكر محمد ، قد يقول البعض ولماذا لم ُيذكر اإلمام علي باالسم بدال من الوصف

دال من الوصف عندما ولماذا لم ُتذكر الكعبة باالسم ب، أبن عبد اهلل باالسم بدال من الوصف

هل هو الكعبة أم بيت المقدس؟ قال ، بيت بني للعبادة  أختلف المسلمين واليهود حول أول

ولم يقل الكعبة لإلشارة { ِإنَّ َأوََّل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن}: تعالى

ام علي بالوصف ال باالسم فيه إشارة الستحقاقه منصب وذكر اإلم. إلى قدسية المكان أيضا

ألنه جمع بين الخشوع في الصالة التي هي صله بين العبد وربه وبين ، والية أمر المؤمنين

الن ، االهتمام بشئون الرعية بتصدقه بخاتمه دون أن يؤثر ذلك على خشوعه وارتباطه بربه

 . لفظ يقيمون الصالة يشير لتأديتها بخشوع

قول البعض نتفق معكم على والية اإلمام علي وما يترتب عليها من شروط كما جاء في قد ي

اآلية ولكنها مرتبطة بزمانه وزمان من كانوا معه فلماذا تجعلون من واليته اليوم شرطا لإليمان 

 وشرطا للنصر؟ 

 وأن والية  وطالما، ال خالف على أن والية الرسول صلى اهلل عليه واله ال تسقط بالتقادم، نقول

 وعامة المسلمين . اإلمام علي قد قرنت بوالية الرسول وبوالية اهلل فإنها ال تسقط بالتقادم أيضا

ال يوجد لديهم مشكلة في اإلقرار بوالية اهلل وال بوالية الرسول ولكن الكثير منهم لديهم مشكلة 

لكثير من النماذج مع والية اإلمام علي وهذا يفسر سبب عدم تحقق النصر الموعود وفشل ا

أضف إلى ذلك أن حاجتنا لوالية اإلمام علي في الحاضر أهم من . اإلسالمية المنحرفة عن واليته

 . ألن انتصارنا على التحالف الصهيوني في هذا العصر مرتبط بواليتنا لإلمام علي، الماضي

َد َوالَنَصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا اَل َتَتِخُذوْا اْلَيُهو}: قال تعالى

وهنا تحذير واضح لعامة . المائدة 21{ َيَتَوَلُهم ِمنُكْم َفِإَنُه ِمْنُهْم ِإَن الَلَه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظاِلِميَن

ولم يسبق لفريقا  المؤمنين من مواالة اليهود والنصارى الذين هم متحالفين مع بعضهم البعض

 . اإلسرائيلي-منهما التحالف إال في هذا العصر ويتمثل بالتحالف األمريكي

بين لنا في  21وبعد أن حذرنا اهلل من موالة أمريكا وإسرائيل في سورة المائدة في اآلية رقم 

َرُسوُلُه َواَلِذيَن آَمُنوْا ِإَنَما َوِلُيُكُم الَلُه َو: ) من نفس السورة لمن تكون الوالية قائال 22اآلية رقم 

 (. اَلِذيَن ُيِقيُموَن الَصالَة َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُهْم َراِكُعوَن

تصنف انواع الناس وتبين حال ضعفاء النفوس وحال  22وآية  21واآليات التي تقع بين آية 

 . المنافقين وحال المؤمنين

 ى اَلِذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َفَتَر}: من سورة المائدة تقول 26اآلية رقم 
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 َسُروْا ِفي َنْخَشى َأن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى الَلُه َأن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعنِدِه َفُيْصِبُحوْا َعَلى َما َأ

وس الذين يسارعون في الخضوع ألمريكا خوفا وهي تبين حال ضعاف النف{ َأنُفِسِهْم َناِدِميَن

منها ولكن عندما يأتي النصر الموعود سيندمون ألن خضوعهم ألمريكا نابع من خوف ال من 

 .حقد على أصحاب الحق

 

 َوَيُقوُل اَلِذيَن آَمُنوْا َأَهُؤالء اَلِذيَن َأْقَسُموْا ِبالَلِه َجْهَد }: من سورة المائدة تقول 27اآلية رقم 

 وهي تبين حال المؤمنين وحال { َأْيَماِنِهْم ِإَنُهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوْا َخاِسِريَن

 والمقصود بالذين امنوا هم أولئك الذين ثبتوا في مواجهة التحالف ، المنافقين المتسترين بالدين

 أما الذين كانوا يدعون اإليمان والتدين ويقسمون ، اإلسرائيلي ولم يغيروا موقفهم-األمريكي

- بأنهم ضد أمريكا وإسرائيل فأنهم سينقلبون ويصبحون في خندق واحد مع التحالف األمريكي

 اإلسرائيلي مما سيثير دهشة المؤمنين الذين سيقولون باستغراب أهؤالء الذين اقسموا باهلل 

 وهذا . جهد إيمانهم أنهم لمعكم؟ والنتيجة أن جهودهم التي بذلوها ستحبط ويخسرون كل شيء

 حال حركة اإلخوان المسلمين ومثيالتها من التيارات اإلسالمية الذين امضوا عشرات السنين 

 في العمل التنظيمي والحزبي وكانوا يدعون العداء ألمريكا وإسرائيل ولكنهم انقلبوا وأصبحوا 

 خندق واحد معهم إما بهدف الوصول للسلطة أو بهدف االستقواء بهم لمواجهة محور  في

 . ولكن هذا لم ينفعهم كما تصوروا بل ستحبط إعمالهم ويصبحوا خاسرين لكل شيء، المقاومة

 َفَسْوَف َيْأِتي  يا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتَد ِمنُكْم َعن ِديِنِه}: من سورة المائدة تقول 23اآلية رقم 

 يِل الَلِه َواَل الَلُه ِبَقْوٍم ُيِحُبُهْم َوُيِحُبوَنُه َأِذَلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعَزٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِب

 وهي تبين أن حكم االرتداد { يٌمَيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذِلَك َفْضُل الَلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َوالَلُه َواِسٌع َعِل

 اإلسرائيلي بل يشمل أيضا كل من يترك -عن الدين ال يشمل فقط الموالين للتحالف األمريكي

- وأن اهلل سيستبدل بالمتخاذلين قوما يتصفون بالشدة ضد التحالف األمريكي، جهادهم

 منهم؟ فقال ، يه والهوقد سئل الرسول صلى اهلل عل. اإلسرائيلي وبالرحمة مع عامة المؤمنين
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 ( 1)  انظر مرجع رقم. وهذا ما أكدت عليه كل التفاسير. هم أهل اليمن

  

 . اهل اليمن هم الذين سيستبدل اهلل بهم المتخاذلين( 1)المرجع رقم  

َقاَل َناس ِمْن َأْهل اْلَيَمن " وَنُه َفَسْوَف َيْأِتي الَله ِبَقْوٍم ُيِحّبُهْم َوُيِحُب" َعْن ِاْبن َعَباس َقْوله :  في تفسير ابن كثير

َوَحَدَثَنا َأِبي َحَدَثَنا ُمَحَمد ْبن اْلُمَصَفى َحَدَثَنا ُمَعاِوَية َيْعِني ِاْبن َحْفص َعْن َأِبي ِزَياد . ُثَم ِمْن ِكْنَدة ِمْن الَسُكون

" د الَله َقاَل ُسِئَل َرُسول الَله َصَلى الَله َعَلْيِه َوَسَلَم َعْن َقْوله اْلَحْلَفاِنّي َعْن ُمَحَمد ْبن اْلُمْنَكِدر َعْن َجاِبر ْبن َعْب

  َقاَل َهُؤَلاِء َقْوم ِمْن َأْهل اْلَيَمن" َفَسْوَف َيْأِتي الَله ِبَقْوٍم ُيِحّبُهْم َوُيِحُبوَنُه

َقاَل َرُسول الَله َصَلى الَله " ي الَله ِبَقْوٍم ُيِحّبُهْم َوُيِحُبوَنُه َفَسْوَف َيْأِت" َعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِرّي َقاَل َلَما َنَزَلْت

وروي مرفوعًا أن النبي . نزلت في أهل اليمن: قال مجاهد:  في تفسير الرازي، و "ُهْم َقْوم َهَذا: " َعَلْيِه َوَسَلَم 

: وقال آخرون" هم قوم هذا : " ي وقالصلى اهلل عليه وسلم لما نزلت هذه اآلية أشار إلى أبي موسى األشعر

" ضرب بيده على عاتق سلمان " هم الفرس ألنه روي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما سئل عن هذه اآلية

 ".لو كان الدين معلقًا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس : " هذا وذووه، ثم قال: وقال

َما ُرِوَي ِبِه اْلَخَبر َعْن َرُسول الَله َصَلى الَله َعَلْيِه ، َذِلَك ِعْندَنا ِبالَصَواِب  َوَأْوَلى اْلَأْقَوال ِفي:  وفي تفسير الطبري

 َوَسَلَم َأَنُهْم َأْهل اْلَيَمن َقْوم َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِرّي 

َصَلى الَله َعَلْيِه َوَسَلَم ِإَلى َأِبي ُموَسى ِبَشْيٍء َلَما َنَزَلْت َهِذِه اْلآَية َأْوَمَأ َرُسول الَله : َقاَل ، عن ِعَياض اْلَأْشَعِرّي 

 . ُهْم َقْوم َهَذا: " َفَقاَل ، َكاَن َمَعُه 

ُعَمر  َقاَل، ِإَلى آِخر اْلآَية ( َيا َأّيَها اَلِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتّد ِمْنُكْم َعْن ِدينه)َلَما َأْنَزَل الَله : َقاَل ، َعْن ُشَرْيح ْبن ُعَبْيد 

َبْل ُهْم : َوَقاَل آَخُروَن . َيْعِني َأَبا ُموَسى اْلَأْشَعِرّي " َلا َبْل َهَذا َوَقْومه : " َأَنا َوَقْوِمي ُهْم َيا َرُسول الَله ؟ َقاَل : 

 .ِمْن َأْهل اْلَيَمن ُأَناس: َقاَل ( ُيِحّبُهْم َوُيِحُبوَنُه: )وَعْن ُمَجاِهد ِفي َقْول الَله، . َأْهل اْلَيَمن َجِميًعا 

 . ُهْم َقْوم َسَبأ: َقاَل ، َعْن ُمَجاِهد ، و َعْن َلْيث 

 ُهْم َأْهل اْلَيَمن : َقاَل ، َأْخَبَرِني َمْن َسِمَع َشْهر ْبن َحْوَشب : َقاَل ، َأْخَبَرَنا ُشْعَبة 

َفَقاَل ، َأَن ُعَمر ْبن َعْبد اْلَعِزيز َأْرَسَل ِإَلْيِه َيْوًما َوُهَو َأِمير اْلَمِديَنة َيْسَألُه َعْن َذِلَك : َعْن ُمَحَمد ْبن َكْعب اْلُقَرِظّي 

 َيا َلْيَتِني ِمْنُهْم : َقاَل ُعَمر . ُهْم َأْهل اْلَيَمن (َ َيْأِتي الَله ِبَقْوٍم: )ُمَحَمد 

هم { لَلُه ِبَقْوٍم ُيِحُبُهْم َوُيِحُبوَنُه ؟َفَسْوَف َيْأِتى } : المراد بقوله: وقال قوم:  فسير معالم التنزيل للبغويفي ت

لَلُه ِبَقْوٍم ُيِحُبُهْم ؟َفَسْوَف َيْأِتى } : لّما نزلت هذه اآلية: ُروي عن عياض بن غنم األشعري قال. " األشعريون

وكانوا من « وأشار إلى أبي موسى األشعري، هم قوُم هذا»: ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قا{ َوُيِحُبوَنُه 

  اليمن

أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا : " عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 " وأرّق أفئدًة، اإليماُن يماٌن والحكمُة يمانيٌة 

أنه عليه الصالة والسالم أشار إلى أبي " قيل هم أهل اليمن لما روي :  التنزيل للبيضاويفي تفسير انوار 

ألنه عليه الصالة والسالم ُسئل عنهم فضرب يده على " وقيل الفرس " هم قوم هذا : موسى األشعري وقال

ِبِإْسَناِدِه " اْلُمْسَتْدَرك " لَله ِفي َرَوى اْلَحاِكم َأُبو َعْبد ا:  في تفسير القرطبي،  " هذا وذووه : عاتق سلمان وقال

 ُهْم َقْوم َهَذا: ) اَل َأَن الَنِبّي َصَلى الَله َعَلْيِه َوَسَلَم َأَشاَر ِإَلى َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِرّي َلَما َنَزَلْت َهِذِه اْلآَية َفَق: 
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ة من بين الثورات العربية والواقع يشهد بهذه الحقيقة حيث ان ثورة الشعب اليمني هي الوحيد

ويتحمل الشعب اليمني اليوم عبئ مواقفه ، التي رفعت شعار الموت ألمريكا والموت إلسرائيل

حيث ، المعاديه للتحالف األمريكي االسرائيلي ويضرب اروع امثال البطولة وهذا ما تؤكده اآليه

 . ة الئمتصف المقاتلين اليمنيين بالمجاهدين الذين ال يخافون في اهلل لوم

يبين اهلل منهم أولئك الذين يجب علينا مواالتهم دون  22وفي آية الوالية سابقة الذكر رقم 

واآلية التي تليها تبين أن اإليمان والنصر ال يتحقق إال . غيرهم وهم اهلل ورسوله واإلمام علي

 . بتحقق تلك الواليات كاملة

سول صلى اهلل عليه واله منها وعندما وصل آية الوالية كانت قبل حجة الوداع و بعد عودة الر

يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان }: إلى مكان يدعى غدير خم نزل عليه قوله تعالى

. المائدة 27{ لم تفعل فما بلغت رسالته واهلل يعصمك من الناس ان اهلل ال يهدي القوم الكافرين

وسبب ، عليه واله في إبالغ أمر سبق وُأنزل عليهوهذه اآلية تشير إلى تأخر الرسول صلى اهلل 

ولكن اهلل تدخل و طمأنه بعصمته ، تأخره هو علمه بوجود معارضة قوية لهذا األمر من الناس

وهذا تأكيد على ، وأنه أن لم يبلغ هذا األمر فأن الهدف من رسالته لن يتحقق، من المعترضين

 . عظمة ذلك األمر

ى كل هذه المعارضة والتكذيب من المسلمين لدرجة جعلت الرسول فما هو األمر الذي كان سيلق

الجواب هو نفس األمر الذي ال زال يلقى . يتأنى في إبالغه واحتاج إلى التدخل الالهي لحمايته

معارضة قوية من اغلب المسلمين حتى اليوم وهو والية اإلمام علي عليه السالم ووالية أهل 

ما انه إذا صحت الروايات المتعلقة بآل البيت عن الرسول صلى الم يقل علي البخيتي يو. البيت

 !!!اهلل عليه وعلى اله فأنه سيكفر بالرسول نفسه 

وبعد نزول آية البالغ أمر الرسول صلى اهلل عليه واله بوقف الناس وأن ينتظروا قدوم المتأخر 

 .ام علي عليه السالموأن يستدعوا المتقدم وأن ُينصب له منبرا ليبلغ الناس أمر والية اإلم

وانقل لكم هنا ما صححه األلباني وهو السلفي المعروف بخصومته الشديدة ألتباع أهل البيت 

لما دفع النبي صلى اهلل عليه واله من حجة } : عن أبي الطفيل قال. عليهم السالم عن ذلك اليوم

وأني تارك فيكم ، كأني دعيت فأجبت: ثم قال، أمر بدوحات فقممن، ونزل غدير خم، الوداع

، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقلين احدهما اكبر من األخر كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي

ثم اخذ بيد ، إن اهلل موالي وأنا ولي كل مؤمن: ثم قال، فأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 { د من عاداهوعا، اللهم والي من وااله، من كنت وليه فهذا وليه: علي رضي اهلل عنه فقال

مام علي بنفس الترتيب الذي جاء به النص وهذا النص النبوي يؤكد الوالية هلل وللرسول ولإل

 . القرآني ويؤكد الوعد بالنصر لمن يواليه والمعاداة لمن يعاديه

 وقول علي البخيتي بأن هذا الحديث أحاد فإنما يدل على جهله ألنه من أقوى األحاديث المتواترة 
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 (6)  انظر مرجع رقم. صحابيا 70السنة حيث ثبت روايته عن أكثر من  عند أهل

 

 الصحابة الذين رووا حديث الغدير( 6)المرجع رقم 

     أبو هريرة الدوسي - 1

 أبو ليلى األنصاري   -6

 أبو زينب بن عوف األنصاري   -7

 أبو فضالة األنصاري   -3

   أبو قدامة األنصاري  -2

 بن محصن األنصاري  أبو عمرة بن عمرو -2

   أبو الهيثم بن التيهان.  -7

  أبو رافع القبطي  -8

 بن خالد بن محرث الهذلي ( أو خالد)أبو ذويب خويلد .  -8

   أبو بكر بن أبي قحافة التيمي  -10

   أبو حمزة أنس بن مالك األنصاري الخزرجي  -11

   أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي.  -16

   األنصاري الخزرجيأبي بن كعب   -17

    أسعد بن زرارة األنصاري  -13

   أسماء بنت عميس الخثعمية -12

   أم سلمة زوج النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم  -12

   أم هاني بنت أبي طالب -17

 [حرف الباء 

 براء بن عازب األنصاري األوسي  -1

 بريدة بن الحصيب أبوسهل األسلمي . -6
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 حرف الثاء 

 ثابت بن وديعة األنصاري الخزرجي المدني . 1

  حرف الجيم

 جابر بن سمرة بن جنادة أبو سليمان السوائي -1

 جابر بن عبد اهلل األنصاري . -6

 جبلة بن عمرو األنصاري . -7

 جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي . -3

 جرير بن عبد اهلل بن جابر البجلي . -2

 لغفاري أبوذر جندب بن جنادة ا -2

 بن عمرو بن مازن األنصاري ( أبوجنيدة)جندع . -7

 حرف الحاء 

( بضم العين وفتح الراء)بن جوين أبو قدامة العرني ( بفتح أوله وتشديد الموحدة)حبة . -1

 .  البجلي

 بن جنادة السلولي ( بضم المهملة)حبشي . -6

 حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي . -7

 الغفاري ( بفتح السين)سريحة حذيفة بن أسيد أبو . -3

 حذيفة من اليمان اليماني . -2

 حسان بن ثابت . -2

 اإلمام الحسن بن علي . -7

   اإلمام الحسين بن علي -8

 حرف الخاء 

 بن زيد األنصاري ( أبو أيوب)خالد  -1

 بن الوليد بن المغيرة المخزومي ( أبو سليمان)خالد . -6

 خزيمة بن ثابت األنصاري . -7



79 
 

 حرف الراء 

 رفاعة بن عبد المنذر األنصاري . -1

  حرف الزاي

 زبير بن العوام القرشي . -1

 زيد بن أرقم األنصاري الخزرجي . -6

 بن ثابت ( أبو سعيد)زيد . -7

 يزيد بن شراحيل األنصاري / زيد  -3

 .زيد بن عبد اهلل األنصاري . -2

 حرف السين 

 بن أبي وقاص ( أبو إسحاق)سعد  -1

 سعد بن جنادة العوفي والد عطية العوفي . -6

   سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي -7

 بن مالك األنصاري الخدري ( أبو سعيد)سعد  -3

   سعيد بن زيد القرشي العدوي . -2

 سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري . -2

   الفارسي( أبو عبد اهلل)سلمان . -7

 كوع األسلمي بن عمرو بن األ( أبو مسلم)سلمة  -8

 بن جندب الفزاري ( بو سليمان)سمرة . -8

 سهل بن حنيف األنصاري األوسي -10

 بن سعد األنصاري الخزرجي الساعدي ( أبو العباس)سهل . -11

 حرف الصاد 

 أبو إمامة الصدي ابن عجالن الباهلي 

 حرف الضاد 

 ضميرة االسدي . -1
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 حرف الطاء 

 طلحة بن عبيداهلل التميمي . -1

 حرف الفاء 

 فاطمة الزهراء بنت النبي األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم . -1

   فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. -6

 حرف القاف 

 قيس بن ثابت بن شماس األنصاري  -1

 قيس بن سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي  -6

 حرف الكاف 

 أبو محمد كعب بن عجرة األنصاري المدني . -1

 حرف الميم 

   بن الحويرث الليثي( أبوسليمان)مالك  -1

 المقداد بن عمرو الكندي الزهري  -6

 حرف النون 

 ناجية بن عمرو الخزاعي   -1

 .    نعمان بن عجالن األنصاري -6

الن لفظ من . وقوله بأن الحديث غير قطعي الداللة وال يشير إلى ما نقول يتنافى مع بيان النص

ي أن من كانت لي عليه هذه الوالية فإن لإلمام علي عليه نفس كنت وليه فهذا علي وليه تعن

ومعروف أن والية أمر الرسول مطلقة ألنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال . الوالية

 . 2االحزاب { النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم}:تعالى

قال رسول اهلل صلى اهلل : واخرج مسلم في صحيحة بثالثة أسانيد عن سعد ابن أبي وقاص قال

 أي أن والية األمر . أنت مني بمنزله هارون من موسى إال انه ال نبي بعدي: عليه واله لعلي

 .لإلمام علي على الناس هي نفس والية األمر التي للرسول عدى النبوة

قل الرسول صلى اهلل عليه واله أن علي وصيي أو خليفتي؟ نقول قد يقول البعض ولماذا لم ي

هناك نصوص نبوية بهذه األلفاظ ولكن جرى تضعيفها و تحريفها وتفسيرها أما في كتب اتباع 

لكن النصوص التي بين أيدينا والتي . أهل البيت فهي واضحة وهذا يحتاج لبحث مستقل

والية األمر لإلمام علي من بعد النبي وبنفس  صححها الشيعة والسنة ابلغ وأشمل ألنها تثبت



81 
 

ونص الحديث واضح حيث يقول الرسول صلى اهلل عليه واله كأني . الصالحيات عدى النبوة

. دعيت فاجبت أي ان اجله اصبح قريب وبالتالي فأن المقصود بالوالية هو والية االمر من بعده

، اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما ايضا يقول اني تاركا فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي

واالمام علي هو اول واحد من العترة التي استخلفها الرسول صلى اهلل عليه واله والتي لن 

 . تفترق عن القرآن حتى يردا عليه الحوض أي يوم القيامة

إن األمر واضح و تنكر الكثير من الناس لوالية أهل البيت ليس بسبب عدم وجود الدليل 

أم يحسدون الناس على ما اتاهم اهلل من فضله فقد اتينا : )جة وإنما بسبب الحسد قال تعالىوالح

 23النساء  (ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما

والحظوا أن إبليس الذي عبد اهلل ستة ألف عام وتفوق على المالئكة حتى أصبح يوصف 

 انتهى النقل ."والسبب هو الحسد، الوالية آلدملم يسقط إال في اختبار ، بطاووس المالئكة

عندي حادثه بهذا الشكل زعموا اخترع لهم ابن : "   أيضآ  وقال الشيخ حسن المالكي  :أقول  

تيميه عذر في القرن الثامن قال انما تخاصم علي مع ناس من اليمن وأراد براءته ياحبيبي أهل 

ذوا عليا فانه كذا وانه كذا قصه صغيرة مايحتاج ؤاليمن عادوا وصارت هذه القصة في مكة الت

لها هذا الجمع ولم يتذكرها اال ابن تيميه في القرن الثامن يعني بقيت مجهوله في القرن األول 

والثاني والثالث والرابع لم ينتبه لها أحد ابن تيميه ألن فيه شيطنه فحاول أن يأتي بعذر فلذلك 

ول التفرحوا إن وجدتم هذه أنتم تعاندون النص مايجوز أقول لإلخوه الفرحين بهذا ولذلك أق

نحن نعبد اهلل عبادة اهلل اهلل قد يختبرك انه ترى هذه العباده ترتب عليك على قدر معزة اهلل 

ومحبته في قلبك اهلل يعطيك مخارج اذا أردت ان تخرج فاخرج هذه الشبهه هي مخرج تبغى 

أن تصل لهذا بقيت في هذا الحديث سنتين وأنا تخرج تفضل اهلل غني عن العالمين ليس شرط 

هل اقول الحقيقه ياجماعه واضحه اعبد من اعبد من ظلموني ومنعوا عني كل شيئ مو معقول 

اهلل أولى الذي أبقاني حيا واهلل خير حافظا واهلل أعطاني فلماذا الأقول هذا فالخالصة هنا ان 

صا جليا واضحا والقى مافي رقبته في رقاب النبي عليه الصالة والسالم نص على االمام علي ن

 اهـ" الناس 

الشيخ السني الدكتور محمد إسماعيل الحسيني من علماء األزهر الشريف يعترف بنزول آية  -

الوالية في اإلمام علي عليه السالم لتصدقه في حال الركوع في صالته وأن اهلل مدحه في كتابه 

 وحاله راكع ليست عاطفهالى يوم القيامه وان الواو واو الحال 

بيقول ايه السؤال ِإنََّما َوِليُُّكُم "  :قال في الرد على سائل سأله عن آية الوالية في سورة المائدة 

اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن ، واحنا فينا 

اة واحنا راكعين هذه اآلية آية خاصة نزلت في رجل خاص إسمه سيدنا علي عندما هنودي الزك

جاء سأئل يسال شيء هلل مش أحد أعطاه فسيدنا علي كان البس خاتم من فضة وبعيدن عمله 

كذا السائل لبط يعني شاطر فاهم معنى كدا لوعمل كدا واحد زي حاالتي مش هيخش عليه فراح 

فنزل القرآن يمدح عليآ الى يوم القيامة ِإنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه  نص الخاتم منين من صابعه

َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة والواو مش عاطفة واو الحال وحاله راكع 

ِفي اْلَغاِر هما مين سيدنا أبوبكر  هذه خاصة ليست عامة لألمه زي قول اهلل َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما

  انتهى كالمه"  بس ماينفعش غيره



82 
 

 الشيخ السني كامل الفهداوي الصحيح نزول آية الوالية في علي لتصدقه راكعا في ص مته -

  :الفهداوي كامل الشيخ السني  ة أجريت مع سماحة رهذه المحاو

اليس الوالية  ونزلت فيه حقه آيةص مته  في راكعا  اإلمام علي حفظكم اهلل هو من تصدق -

 كذلك ؟

 نعم وأكثر من ذلك :الفهداوي  كامل الشيخ السني  جواب 

 الجليل ، هناك من يسخر ويقول علي بن أبي طالب ليس خاشعا في الشيخ  أحسنتم سماحة  -

 مثلبه لهص مته  وتصدقه في ص مته  

 هؤالء اليعرفون الحب والوالء ألهل البيت  :الفهداوي  كامل الشيخ السني  رد 

  أحسنتم واهلل عزوجل مدحه بهذا الفعل وك مم اهلل مقدم على ك مم هؤالء اليس كذلك ؟ -

 انتهى نقل المحاورة" نعم أكيد  : الفهداوي كاملالشيخ السني  جواب 

 

 

الشيخ السني كامل الفهداوي تسليم الصحابه على علي بإمرة المؤمنين وإخفاء التحريف في  -

  الكتب

 : الشيخ السني كامل الفهداويسماحة  هذه المحاورة أجريت مع

 

الحافظ ابن مردويه في أمر مارأي سماحتكم بهاتين الروايتين اللتين أخرجهما العالم السني  -

 : النبي الصحابه يوم الغدير بالس مم على علي بإمرة المؤمنين

حدثني : حدثنا المنذر بن محمد، قال: ابن مردويه، حدثناأحمد بن محمد بن أبي دارم، قال -

حدثني أبو : حدثني أبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي غي من، قال: حدثني عمي، قال: أبي، قال

كنت مع : قال -مولى علي  -حدثني سالم المنتوف  :قال -وهو رجل ممن شهد صفين  -سعد 

س مم عليك يا أمير : في أرض يحرثها حتى جاء أبو بكر وعمر، فقاال( عليه الس مم)علي 

 !؟(صلى اهلل عليه وآله)كنتم تقولون في حياة رسول اهلل : فقيل. المؤمنين ورحمة اهلل وبركاته

 ".ا بذلكهو أمرن: فقال عمر

أن ( صلى اهلل عليه وسلم)أمرنا النبي : ابن مردويه، عن سالم مولى حذيفة بن اليمان، قال -

 " يا أمير المؤمنين ورحمة اهلل وبركاته"   نسلم على علي بن أبي طالب ب

 قد أمر النبي الصحابه بالس مم على علي بإمرة المؤمنين اليس كذلك ؟

  : داويجواب الشيخ السني كامل الفه

 

جزاكم اهلل خيرا سماحة الشيخ الجليل على تصحيح الروايتين في س مم الصحابه بإمرة  -

 المؤمنين على اإلمام علي

  : رد الشيخ السني كامل الفهداوي
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 : وهذه الروايه حفظكم اهلل مارأي فضيلتكم بها -

" القرآن في علي ما نزل من " ، روى في كتابه 034الحافظ أبو نعيم األصبهاني المتوفى  -

 :قال (353المحتسب المتوفى)حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد : قال

حدثني قيس بن الربيع : حدثني يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم : عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه

علي في غدير خم أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوم الخميس  دعا الناس إلى

فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اهلل، ثم لم يتفرقوا 

 :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اآلية. اليوم أكملت لكم دينكم: حتى نزلت هذه اآلية

ن، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، وبالوالية لعلي عليه الس مم اهلل أكبر على إكمال الدي

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر : ثم قال. من بعدي

 إئذن لي يا رسول اهلل؟: فقال حسان. من نصره، واخذل من خذله

يا معشر مشيخة : فقام حسان فقال. قل على بركة اهلل: فقال. أن أقول في علي أبياتا تسمعهن

 :ثم قال. قريش؟ أتبعها قولي بشهادة من رسول اهلل في الوالية ماضية

فقالوا * فمن موالكم ووليكم؟ : بخم فاسمع بالرسول مناديا يقول* يناديهم يوم الغدير نبيهم 

قم : اصيا فقال لهولم تر منا في الوالية ع* إلهك موالنا وأنت ولينا : ولم يبدوا هناك التعاميا 

فكونوا له أنصار * رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مواله فهذا وليه * يا علي؟ فإنني 

 " وكن للذي عادا عليا معاديا* اللهم؟ وال وليه  :صدق مواليا هناك دعا

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 نعم انه قسيم الجنة والنار فحبه ايمان وبغضه نفاق

 

: وهو الوصي كما في حادثة الدار اليس كذلك فقد قال رسول اهلل كما في تاريخ الطبري  -

 فأُيكم يؤازرني على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟

 

نعم االمام علي خليفة النبي الخ مفة االيمانية التي أرادها  :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

 اهلل

 

سماحة الشيخ الجليل لماذا حصل في تفسير الطبري تغيير لكلمة ووصي وخليفتي أحسنتم  -

 ؟( ! كذا وكذا ) الى 

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي
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 يعني حفظكم اهلل هناك تحريف في الحديث إلخفاء ووصيي وخليفتي اليس كذلك ؟ -

 

 الحديثمن هذا كثير في كتب  :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

 

يعني حفظكم اهلل في كثير من كتب الحديث وقع التحريف إلخفاء الحقائق تماما كما حرف  -

 الحديث في تفسير الطبري الى كذا وكذا اليس كذلك ؟

 

 انتهى نقل المحاوره"  لألسف نعم :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

كذا وكذا بدل وصيي وخليفتي  واعترف بأنه قد وقع التحريف في  تفسير الطبري الى: أقول 

 فيكم كما جاء في تاريخه أيضآ الدكتور السني عبد الحليم الحسيني 

( شرف المصطفى)، رواه في تأليفه  307الحافظ أبو سعيد الخركوشي النيسابوري المتوفى  -

 :بإسناده عن البراء بن عازب بلفظ أحمد بن حنبل، وبإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري ولفظه

هنئوني هنئوني إن اهلل تعالى خصني بالنبوة وخص أهل ( صلى اهلل عليه وسلم)قال النبي ثم 

طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت : بيتي باإلمامة فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال

 (1) .موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

السالم بطرق كثيرة  وقد ورد حديث تهنئته لعلي عليه: "  جاء في كتاب شبهات حول الشيعة 

في كتابه شرف  307تربو على الستين ، فقد روى الحافظ أبو سعيد النيسابوري المتوفى سنة 

المصطفى على ما في الغدير ، بإسناده عن البراء بن عازب بلفظ أحمد بن حنبل ، وبإسناد آخر 

نبوة ، وخص ثم قال النبي هنئوني هنئوني أن خصني اهلل بال) عن أبي سعيد الخدري ولفظه 

طوبى لك يا أبا الحسن : فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال ( أهل بيتي باإلمامة 

وروى المؤرخ الطبري في كتاب الوالية بإسناده . أصبحت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة 

 قولوا أعطيناك على ذلك عهدا من أنفسنا) عن زيد ابن أرقم أن النبي صلى اهلل عليه وآله قال 

وروى . إلخ ) بألسنتا وصفقة بأيدينا ، نؤديه إلى أوالدنا وأهالينا ، ال نبغي بذلك بدال  وميثاقا

، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جلس  177ص  1ج  -صاحب كتاب روضة الصفا 

في خيمة وأجلس أمير المؤمنين عليا عليه السالم في خيمة أخرى ، وأمر الناس بأن يهنئوا 

في خيمته ، ولما ختم تهنئة الرجال أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أمهات عليا 

 (6)  اهـ. " المؤمنين بأن يسرن إليه ويهنئنه

 ــــــــــــــــــــــــ 

 673ص  1ج -األميني  -الغدير ( 1)  

رث واستشهد بعقوبة الحا 88- 87شبهات حول الشيعه ألبي طالب التجليل التبريزي ص( 6) 

قم يا : بن النعمان الفهري المستخف بالوالية بفرضها بعد الحج في الغدير وقول حسان فقال له 

فكونوا له أتباع * فمن كنت مواله فهذا وليه  -رضيتك من بعدي إماما وهاديا * علي فإنني 

 101-100ص صدق مواليا
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ة يوم البيعة حتى ألقت إبراهيم بن سيار البصري عمر ضرب فاطم( النظام ) المفكر السني - 

 الجنين من بطنها وإثبات أنه من أهل السنة

  

 182قال الشهرستاني عن المفكر النظام وهو إبراهيم بن سيار البصري المولود سنة 

إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من :وزاد في الفرية فقال: " م777/هـ

فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن  أحرقوا دارها بمن:بطنها، وكان يصيح

 (1)اهـ "  والحسين

إن النظام من المعتزلة وليس بحجه : رد المخالف عندما يعرض له الموالي هذا النقل : أقول 

 هات غيره ةعلى أهل السن

 القول بإحراق الدارإن لم تتم البيعة ألبي بكر الينكرونه والتركيز طبعآ على: نقول في الرد 

كمثال يؤكد قولي نجد  ،  ضرب فاطمه فالنظام فيه قد أفترى عندهم بهذا الكالم فرية عظيمة 

 قبل هذا الكالم للنظام

ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله الرسول عليه "   :جاء من قول الشهرستاني عنه  

ر فلم نعطى الدنية الصالة والسالم حين قال السنا على حق أليسوا على الباطل قال نعم قال عم

 اهـ"  الدين ووجدان حرج في النفس في ديننا قال هذا شك وتردد في

لماذا يكون !!! هل كذب النظام في هذا القول ! أليس هذا في البخاري ومسلم وغيرهما : أقول  

 !!من الكذابين في اإلعتقاد بضرب الزهراء وأنه من المعتزلة ليس بحجة علينا  

أَلْم َتَر إلى اَلِذيَن ُيْدَعْوَن إلى ِكَتاِب الَلِه؟ : ُكَنا بِصِفيَن َفقاَل َرُجٌل: واِئٍل أْسَأُلُه، َفقاَلَأَتْيُت أَبا   -

َيْعِني الُصْلَح  -اَتِهُموا أْنُفَسُكْم َفلَقْد َرَأْيُتَنا َيوَم الُحَدْيِبَيِة : َنَعْم، َفقاَل َسْهُل بُن ُحَنْيٍف: َفقاَل َعِلٌي

: ، َفَجاَء ُعَمُر َفقاَلولو َنَرى ِقَتاًلا َلَقاَتْلَنا -وسَلَم والُمْشِرِكيَن  كاَن بْيَن النبِي َصَلى اهلُل عليهالذي 

َفِفيَم : َبَلى قاَل: أَلْسَنا عَلى الَحِق وُهْم عَلى الَباِطِل؟ أليَس َقْتَلاَنا في الَجَنِة، وَقْتَلاُهْم في الَناِر؟ قاَل

الَخَطاِب إِني َرسوُل الَلِه وَلْن  يا اْبَن: ِنَيَة في ِديِنَنا وَنْرِجُع، وَلَما َيْحُكِم الَلُه بْيَنَنا، َفقاَلُنْعِطي الَد

 يا أَبا َبْكٍر أَلْسَنا عَلى الَحِق: ُيَضِيَعِني الَلُه أَبًدا َفَرَجَع ُمَتَغِيًظا َفَلْم َيْصِبْر حَتى َجاَء أَبا َبْكٍر َفقاَل

يا اْبَن الَخَطاِب إَنه َرسوُل الَلِه َصَلى اهلُل عليه وسَلَم وَلْن ُيَضِيَعُه الَلُه : وُهْم عَلى الَباِطِل؟ قاَل

 َفَنَزَلْت ُسوَرُة الَفْتِح  أَبًدا،

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | سهل بن حنيف : الراوي 

 |[ صحيح: ]م المحدث خالصة حك|  3833: الصفحة أو الرقم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .المعتزلة النظامية : ، الفصل األول 27ص1راجع كتاب الملل والنحل ، ج( 1) 
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أليس هذا يجعلنا نطمئن !! بلسانه ويحلف بذلك هل إفترى عليه النظام  عمر يعترف بالشك 

 : !!لقوله لدقته 

فأَتْيُت الَنبَي واهلِل ما شَكْكُت منُذ أسَلْمُت إَلا يوَمئٍذ : فقال عمُر بُن الخَطاِب رضواُن اهلِل عليه  

أَلْسنا على الحِق وعدُونا : ُقْلُت( بلى : ) أَلْسَت رسوَل اهلِل حًقا ؟ قال: صَلى اهلُل عليه وسَلم فُقْلُت

إِني رسوُل اهلِل وَلْسُت : ) َم ُنعطي الَدنَيَة في ِدينِنا إًذا ؟ قالفِل :ُقْلُت( بلى : ) على الباطِل ؟ قال

بلى ) أوليَس ُكْنَت ُتحِدُثنا أَنا سنأتي البيَت فنطوُف به ؟ قال : ُقْلُت( أعصي رِبي وهو ناصري 

أبا بكٍر الِصِديَق فأَتْيُت   :فإَنك تأتيه فتطوُف به قال: ) ال قال: قال( فخَبْرُتك أَنك تأتيه العاَم ؟ 

أوَلْسنا على الحِق : ُقْلُت( بلى : ) يا أبا بكٍر أليس هذا نبَي اهلِل حًقا ؟ قال: رضواُن اهلِل عليه فُقْلُت

أُيها الَرجُل إَنه : فِلَم ُنعطي الَدنَيَة في ِديِننا إًذا ؟ قال: ُقْلُت( بلى : ) وعدُونا على الباطِل ؟ قال

ليس يعصي رَبه وهو ناصُره فاستمِسْك بَغْرِزه حَتى تموَت فواهلِل إَنه على الحِق و رسوُل اهلِل

بلى قال فأخَبرك أَنا نأتيه العاَم ؟ : أوليس كان ُيحِدُثنا أَنا سنأتي البيَت ونطوُف به ؟ قال: ُقْلُت

عليه فعِمْلُت في ذلك أعماًلا  الخَطاِب رضواُن اهلِل فإَنك آتيه وتطوُف به قال عمُر بُن: ال قال: ُقْلُت

 يعني في نقِض الَصحيفِة -

: المصدر | شعيب األرناؤوط : المحدث | المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : الراوي 

 تخريج صحيح ابن حبان

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  3876: الصفحة أو الرقم

 

كبار الصحابة قال أوال ال امامه اال بالنص ووقيعته في " :ونقل الشهرستاني عنه : أقول  

والتعيين ظاهرا مكشوفا وقد نص النبي صلى اهلل عليه وسلم على على رضى اهلل عنه في 

 " مواضع واظهر اظهارا لم يشتبه على الجماعة اال ان عمر كتم ذلك

را لم وقوله أن النبي صلى اهلل عليه واله وسلم نص على علي في مواضع وأظهر اظها :أقول 

يشتبه على الجماعة هذا ليس بإفتراء فنص النبي صلى اهلل عليه واله وسلم يدلل على الشرعية 

 :وإن تولى الخالفة غيره ظاهرا بإكراه الناس عليها 

من  6عبقرية اإلمام  -إسالميات العقاد : جاء في مقالة الدكتور السني أيمن الجندي في مقالته 

للعقاد أن الرسول كان يحبب عليا إلى الناس ليمهد له الخالفة يلوح   :صحيفة المصري اليوم 

فالتزم . يختاره الناس طواعية ال حقا من حقوق العصبية الهاشمية  ولكن على أن فى وقت ما،

فى التمهيد لعلى وسائل التدريب مثل إرساله فى سرية، وانتدابه إلى اليمن للدعوة، وأرسله 

 .حين خرج إلى غزوة تبوك  ة، وأقامه على المدينةلمنى ليقرأ على الناس سورة براء

. ولم يفته أن يلمح الجفوة بينه وبين الناس وأن يكلها إلى السن لعلها تعمل عملها مع األيام

فقد أحزنته الطريقة التى تمت بها  –رغم تقديره ومحبته للصديق  – والراجح أن اإلمام على

 .هيز الرسول للدفن، ولم يؤخذ رأيهانشغاله بتج بيعة الصديق، ألنها تمت أثناء
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تؤهله للخالفة مع مزاياه، وتخطيه برغم ذلك قد  -فى اعتقاده  -كما أن قرابته للرسول كانت 

يعنى قدحا فى مزاياه الشخصية أو كراهية له وكالهما يؤذى النفس الحرة، وكان يرى أن 

يؤيد أحقيته ( لقرابتهم للرسول)بوجوب الخالفة فى قريش   المنطق الذى تم به إقناع األنصار

فى الخالفة، مع غضب الزهراء من أبى بكر، لمنعها الميراث من فدك وكانت حجتها اآلية 

نحن معاشر » : يقول بينما أكد الصديق أنه سمع الرسول« وورث سليمان داود» الكريمة 

 .«األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة

وال فالثابت أنها كانت غاضبة وطلبت من على عدم إعالن أبى بكر بدفنها الذى تم وفى كل األح

ليال وتأخرت بيعته للصديق ستة شهور حتى وفاة الزهراء فى المقابل، كانت هناك وجهة نظر 

البيعة كانت فلتة على حسب تعبير : أخرى لألمور تبرر التعجل فى البيعة وعدم انتظار علّى

 ولقد هم عمر بمبايعة أبىلم باجتماع األنصار فى السقيفة الختيار خليفة، ، بعد أن عالفاروق

. " ، واستقر األمر على أبى بكر، ولم يكن األمر يحتمل التأجيلعبيدة بن الجراح لوأد الفتنة 

 انتهى

 :الحديث   وقال المباركفوري عن هذا

يهم علَي بَن أبي طالٍب فمضى في بعث رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلم جيًشا واستعمل عل  -

 الَسِرَيِة فأصاب جاريًة فأنكروا عليه وتعاقد أربعٌة من أصحاِب رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه

وسَلم فقالوا إذا َلِقينا رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلم َأْخَبْرناه بما صنع علٌي وكان المسلمون  

رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى إذا رجعوا من السفِر بدءوا ب

على النبِي صَلى اهلُل عليِه وسَلم فقام أحُد األربعِة فقال يا  ِرحاِلِهم فلما َقِدَمِت الَسِرَيُة سلموا

اهلُل عليِه  رسوَل اهلِل ألم َتَر إلى علِي بِن أبي طالٍب صنع كذا وكذا فأعرض عنه رسوُل اهلِل صَلى

فقال ِمْثَل َمقالِتِه فأعرض  وسَلم ثم قام الثاني فقال ِمْثَل َمقالِتِه فأعرض عنه ثم قام إليه الثالُث

عنه ثم قام الرابُع فقال ِمْثَل ما قالوا فأقبل إليه رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلم والغضُب ُيْعَرُف 

ا ُتِريدون من علٍي ما ُتِريدون من علٍي إن علًيا ِمِني وأنا في وجِهِه فقال ما ُتِريدون من علٍي م

 وهو ولُي كِل مؤمٍن من بعدي  منه

 الترمذي: عمران بن الحصين المحدث : الراوي 

حسن غريب ال : خالصة حكم المحدث  7716: سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: المصدر 

 نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان

َعَلْيِه ِاْسَتَدلَّ ِبِه الشِّيَعُة َعَلى َأنَّ َعِليًّا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن َخِليَفًة َبْعَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَقْد 

َبْعِدي َوَسلََّم ِمْن َغْيِر َفْصٍل ، َواْسِتْدَلاُلُهْم ِبِه َعْن َهَذا َباِطٌل َفِإنَّ َمَداَرُه َعْن ِصحَِّة ِزَياَدِة َلْفِظ 

 (1.. ) ِلِلاْحِتَجاِج َواْلَأْمُر َلْيَس َكَذِلَك  َوَكْوُنَها َصِحيَحًة َمْحُفوَظًة َقاِبَلًة

 ـــــــــــــــــــــــ

 8تحفة األحوذي شرح الترمذي ج ( 1)
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يهمنا إعترافه أن قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم ولي كل مؤمن من بعدي تعني أنه عليه  :أقول

 يفته من غير فصل السالم خل

 :لكن كلمة بعدي المفر من صحتها وورودها 

بعَث رسوُل الَلِه صلى اهلل عليه وسلم جيًشا واستعمَل علْيهم علَي بَن أبي طالٍب فمضى في  -

الَسرَيِة فأصاَب جاريًة فأْنكروا علْيِه وتعاقَد أربعٌة من أصحاِب رسوِل الَلِه صلى اهلل عليه وسلم 

اهلل عليه وسلم أخبرناُه بما صنَع علٌي َوكاَن المسلموَن إذا  لقينا رسوَل الَلِه صلى فقالوا إذا

رجعوا مَن الَسفِر بدءوا برسوِل الَلِه صلى اهلل عليه وسلم فسَلموا علْيِه ثَم انصرفوا إلى رحاِلهم 

أحُد األربعِة فقاَل يا رسوَل الَلِه  فلَما قدمِت الَسرَيُة سَلموا على الَنبِي صلى اهلل عليه وسلم فقاَم

فأعرَض عْنُه رسوُل الَلِه صلى اهلل عليه وسلم ثَم . ألم تَر إلى علِي بِن أبي طالٍب صنَع كذا َوكذا

 قاَم الَثاني فقاَل مثَل مقالِتِه فأعرَض عْنُه ثَم قاَم إلْيِه الَثالُث فقاَل مثَل مقالِتِه فأعرَض عْنُه ثَم قاَم

َرابُع فقاَل مثَل ما قالوا فأقبَل إلْيِه رسوُل الَلِه صلى اهلل عليه وسلم والغضُب يعرُف في وْجِهِه ال

َوهَو ما تريدوَن من علٍي ما تريدوَن من علٍي ما تريدوَن من علٍي إَن علًيا مِني وأنا مْنُه : فقاَل

 ولُي كِل مؤمٍن بعدي

 األلباني: عمران بن الحصين المحدث : الراوي 

 صحيح: خالصة حكم المحدث  7716: صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: المصدر 

 

 وهو ولُي كِل مؤمٍن ِمن بعديعلٌي ِمِني وأَنا منه،  -

 األلباني: عمران بن الحصين المحدث : الراوي 

 إسناده صحيح:خالصة حكم المحدث  1187: تخريج كتاب السنة الصفحة أو الرقم: المصدر 

 

فبهذا يتضح لنا بالريب أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم قد أفصح عن واليته كما أفصح : أقول 

أما واهلل أن لو يعني : عن الصاله والزكاه والصوم والحج كما قال الحسن المثنى بن الحسن 

بذلك اإلمرة والسلطان ألفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصالة والزكاة وصيام رمضان وحج 

 (1) أيها الناس هذا وليكم من بعدي: "ولقال لهم  البيت

 

 ـــــــــــــــــــــــ

( إعتقاد أهل السنة)واللفظ له ، والاللكائي في ( 718/ 2( )الطبقات) أخرجه ابن سعد في ( 1)

 . وإسناده حسن( 70،  28- 27/ 17)وابن عساكر ( 6280)
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جاء في كتاب  : ليس بإفتراء على عمر  السالم قوله أن عمر كتم النص على علي عليه : أقول 

ذكر أحمد بن أبي طاهر : أقول   : 677ص 1ج العالمة الحلي   -  نهج الحق وكشف الصدق 

وكتاب علي ومناوئوه ص  87ص  7كما في شرح النهج ج   تاريخ بغداد، مسندا،: في كتابه

عباس وبين عمر بن  محاورة طريفة جرت بين ابن(: ط مطبوعات النجاح بالقاهرة) 62

كتمتنيها، هل بقي في نفسه  يا عبد اهلل، عليك دماء البدن إن: الخطاب، قال عمر البن عباس

: أيزعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله نص عليه؟ قلت: نعم، قال: شئ من أمر الخالفة؟ قلت

 ل اهلل صلى اهلللقد كان من رسو: فقال عمر. صدق: سألت أبي عما يدعيه؟ فقال: وأزيدك. نعم

عليه وآله في أمره ذرو من قول، ال يثبت حجة وال يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا 

ال،  ،على اإلسالم  ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه، فمنعت من ذلك، إشفاقا وحيطة

ورب هذه البنية، ال تجتمع عليه قريش أبدا، ولو وليها النتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم 

.. أني علمت ما في نفسه فأمسك، وأبي اهلل إال إمضاء ما حتم: رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

 اهــ

 :العالمة ابن طيفور ثقة أمين * 

 

البن طيفور عني بدراسته  (أقدم ماكتب في تاريخ الخليفة المأمون )جاء في كتاب تاريخ بغداد 

ابن طيفور لم يكن مؤرخآ عابرا "  : 66وتوثيقه وشرحه الدكتور عصام محمد الحاج علي ص

عنهم وهذا مارفع من قدره ومكانته العالمية والذي  وإنما كان يحسن إختيار الرواة الذين يأخذ

وسلكوا طريقه في التأليف لهذا أشادت المصادر بأهمية ثقوه ويؤكد ذلك أن بعض كبار الرواة 

 انتهى"  مؤلفاته

ابن طيفور من العامة وهو  :"قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي عن ابن طيفور 

 اهـ" مشهور عندهم وليس من الخاصة

القسطالني جاء في كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لإلمام شهاب الدين الشافعي 

الذي توفي ( بالنبي صلى اهلل عليه وسلم وجعه ) أي حين قوي ( لما اشتد " )  :  708ص 1ج

بأدوات الكتاب كالدواة : أي ( ائتوني بكتاب : قال ) فيه يوم الخميس قبل موته بأربعة أيام 

ي رواية فيه كالكاغد وعظم الكتف كما صرح به ف والقلم أو أراد من الكتاب مامن شأنه أن يكتب

( بالجزم جوابآ لألمر ويجوز الرفع على اإلستئناف اي آمر من يكتب لكم ( أكتب لكم ) مسلم 

 انتهى النقل" أو ابين فيه مهمات األحكام  فيه النص على األئمة من بعدي( كتابآ 
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) مر في معنى أنه صلى اهلل عليه وآله وسلم ولي المؤمنين بأنه الولي أي األمير المتولي لأل   -

 الذي يأخذ الزكاه ويأخذها من يتولى األمر من بعده ( الوالي 

النبي أولى ( :  167 - 060)الدرس  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف )جاء في 

 .بالمؤمنين من أنفسهم

 ( : 67-08-1880: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 :إذًا يقول عليه الصالة و السالم

 (( َأَنا َأْوَلى ِبُكِل ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه )) 

 :أي يجب أن توقن يقينًا قطعيًا أن أرحم الخلق بالخلق هو النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ﴾﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم

 [168اآلية : سورة التوبة] 

ويجب أن تعلم علم اليقين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال ينطق إال بالحق، محب لك، أولى بك 

من نفسك، ال ينطق إال بالحق، هنا تظهر بطولة سيدنا سعد ثالثة أنا فيهن رجل، و فيما سوى 

اهلل عليه وسلم إال علمت أنه حق ما سمعت حديثًا من رسول اهلل صلى  ذلك فأنا واحد من الناس،

َمْن َتَرَك َماًلا َفِلَأْهِلِه ))  ، وأنا ولي المؤمنينومن ترك ديًنا أو ضياًعا فإلي وعلي من اهلل تعالى،

، هنا النبي من هو ؟ في أية صفة يتكلم ؟ النبي صلى اهلل ((َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَلَي َوَعَلَي

َدْيًنا َأْو َضَياًعا  َأَنا َأْوَلى ِبُكِل ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه َمْن َتَرَك َماًلا َفِلَأْهِلِه َوَمْن َتَرَك: ))...عليه وسلم قال

سأقربها  النبي صلى اهلل عليه وسلم حينما يتكلم له صفة،(( و أنا ولي المؤمنينَوَعَلَي ،  َفِإَلَي

: سورة التوبة]  ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهُرُهْم َوُتَزِكيِهْم ِبَها﴾: لكم، لما ربنا عز وجل قال 

 [107اآلية 

لى أنه نبي أم على أنه الولي ؟ على أنه الولي، األمير، أي الزكاة يجب أن تؤخذ يخاطب النبي ع

ال أن تعطى، لم يقل للمؤمنين ادفعوا الزكاة، ال، قال له خذ من أموالهم، إذًا أي إنسان تولى 

 اهـ "   األمر من بعد النبي مكلف أن يأخذ الزكاة، هنا حينما يقول النبي الكريم

 ( :  الوالي ) ولي المؤمنين أنه اإلمام  وقال أيضآ في معنى

الحظ إذا ))  وأنا ولي المؤمنين( َمْن َتَرَك َماًلا َفِلَأْهِلِه َوَمْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفِإَلَي َوَعَلَي)) 

 اغتنى اإلنسان وجد شيء من التكافل االجتماعي، ونحن ال ندري، رجل ميسور حال يساعد كل 

و السالم في هذا الحديث بوصفه اإلمام، بالفقه يوجد عندنا  إذًا النبي عليه الصالة ،أفراد أسرته

ومن مهمات  مصطلح اإلمامة الكبرى، النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث هو اإلمام،

اإلمام أن يتحمل أعباء المواطنين، أموالهم لهم، وأوالدهم، وديونهم على اإلمام، بهذا يغتني 

إذا اغتنى الفرد تغتني معه األمة، واغتنت معه الحكومة، و أنا ولي المؤمنين، أي الفرد، ف

 اهـ( إنسان له مرجع 
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َما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإلَّا َوَأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِه ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة " : وفي روايه للبخاري ومسلم : أقول 

، َفَأيَُّما ُمْؤِمٍن َتَرَك َماًلا َفْلَيِرْثُه َعَصَبُتُه ( َلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْمالنَِّبيُّ َأْو)، اْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم 

 " َفَأَنا َمْوَلاُهَمْن َكاُنوا ، َفِإْن َتَرَك َدْيًنا َأْو َضَياًعا َفْلَيْأِتِني 

  

 

ناس احتجوا على االمام علي وارتفعت "   :وقال اإلعالمي محمد صابر المذيع في قناة صفا 

االصوات وبعضهم سب علي أو بعضهم خاض في علي أصحاب مع بعض صحابة النبي هنا اتى 

النبي بعد أن انهى حجته مع بعض من اصحابه وكان بينهم االمام ابو بكر واالمام عمر والتقى 

من وليته : اي : لي مواله من كنت مواله فهذا هو ع: وقال بعلي وخالد بن الوليد عند غدير خم 

اليه تمامآ كما يكون وزير الدفاع يولي قائدآ يستمع اليه  واليآ عليكم فليستمع كل المسلمون

الجميع ملك يولي وزيرا يستمع اليه الجميع ألن هيبة الوزير من هيبة الملك وبالتالي هيبة علي 

 اهــ.."هذا في الغزوه نفسها  هي من هيبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

  

 [الخالل  - 7السنة ] 

 السنة: الكتاب 

 أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر: المؤلف 

 الرياض -دار الراية : الناشر 

 1310الطبعة األولى ، 

 عطية الزهراني. د: تحقيق 

النبي أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبداهلل عن قول وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر  -321

إسناده // لعلي من كنت مواله فعلي مواله ما وجهه قال ال تكلم في هذا دع الحديث كما جاء 

 اهـ( 6/738)وهذا األثرصحيح

 

بن أبي  المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم و اإلمام علي: أقول  

 : لمعاند أنها تعني والية األمرفأولى هنا المفر ل عليه السالم أولى الناس بهم بعده طالب

إسناد متصل : الحكم على السند  -إسالم ويب  -الكلم  اليك هذا التوثيق من موسوعة جوامع

 :رجاله ثقات 
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 ، وقاتُل الفجرِة، منصوٌر من نصرُه، مخذوٌل من خذلُهعلٌي إماُم البررِة -

 السيوطي: جابر بن عبداهلل المحدث : الراوي 

 حسن: خالصة حكم المحدث  2281: الجامع الصغير الصفحة أو الرقم: المصدر 

  

 

حديث الدار المؤازة والبيعه للنبي صلى اهلل عليه واله وسلم : الشيخ األزهري النادي البدري  -

على أن يكون المؤازر والمبايع أخيه ووصيه والخليفة من بعده قالها النبي صلى اهلل عليه واله 

أن االمام علي بن أبي طالب  الشيخ اال علي بن أبي طالب وأثبت  يقم من القوموسلم ثالثآ ولم 

 :   عليه السالم كان نورآ مع النبي صلى اهلل عليه واله وسلم

https://youtu.be/l5V28DN8fxc 

https://youtu.be/l5V28DN8fxc
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افات الشيعة كما قال اإلمام فالقول أن عليآ عليه السالم هو الوصي ليس من خر :أقول  

 :الشوكاني 
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حمد   : "  جاء في تاريخ ابن األثير أن اإلمام الحسين عليه السالم في خطبته أمام األعداء قال

اهلل وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى المالئكة واألنبياء وقال ما ال يحصى كثرة، فما سمع 

أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا هل : أبلغ منه، ثم قال

 اهــ" وبان عمه  وابن وصيهيصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم 

 

بن ابي طالب عليه السالم هو الخليفة   وهنا الشيخ األزهري النادي البدري يثبت أن االمام علي

والوصي واإلمام وأمير المؤمنين وأن اهلل هو من سماه ومن يدعى به المؤمنين يوم القيامة 

أن وأن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بلغ فيه لكل الناس وليس لطائفة معينه وعلينا 

نذكر هذا والنتعصب لمذهب معين ونقول أن هذا من كالم الشيعه ، وأنه عليه السالم من 

 :الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه هو والحسن والحسين والزهراء عليهم السالم

 

D3VSUCKX4khttps://www.youtube.com/watch?v=U 

 

الشيخ األزهري النادي البدري يفسر معنى المولى في حديث الغدير وينسف قول من زعم أنها  -

 تعني الصديق والناصر والحميم 

أي الجاحدين لعطاء ( و َأنَّ اللََّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن)"  :البدري  المنصف قال الشيخ السني

َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلىٰ َماآَتاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه ۖ َفَقْد ) هذا معنى الكافريناهلل لهذا البيت النبوي 

يبقى نجي نفسر كالم سيدنا النبي المولى  )آَتْيَنا آَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهم مُّْلًكا َعِظيًما

تهديد ربنا لسيدنا النبي عشان مابلغهمش أن عليآ بأنه الحميم أو الصديق أو الناصر إستهنت ب

حميمكم أو صديقكم أو ناصركم بهذه المعاني التافهه الساذجة الساقطه الينقذ الموقف واليطابق 

الكالم مقتضى الحال دا اتهام لربنا كمان إنه مش عارف الحال إيه إنما نفسر معنى المولى بأن 

تماما علي  كم عليها تماما علي وليكم كواليتي عليعلي هو مولى على االمة كوالية رسول اهلل

َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه (إمامكم كإمامتي عليكم تمامآ علي وصيي في البيان وفي كل الوظائف النبوية 

دي وظائف النبوة وظائف النبي وظائف الرسول يقوم بها ) َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة

ماأهله من نعم نعمة العلم ونعمة الشجاعة ونعمة  خليفته ويقوم بها وليه الذي نصبه اهلل على

المروءة ونعمة أعلن عنها موالنا اإلمام علي علمني رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ألف 

باب من العلم فتح لي من كل باب ألف باب علي الذي اختاره اهلل من دون الخلق ليكون شاهدآ 

الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى ِبالّلِه َشِهيدًا َبْيِني  َوَيُقوُل)صادقآ على رسالة محمد رسول اهلل 

اهلل يقول لهم قل لهم كفى باهلل شهيدآ على أنك رسولي حقآ ومن  (َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب 

ي أسلم سواء عنده علم الكتاب المفسرين قالوا ايه قالوا هو عبداهلل بن سالم هذا واحد يهود

أختاره على ان يكون عنده علم الكتاب وآنف أوأستنكف وأستكثر حسن إسالمه أو فسد اسالمه 

 أن يكون ربيب رسول اهلل هو من عنده علم الكتاب الذي قال عنه النبي علي رباني هذه االمة 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UD3VSUCKX4k
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لي تسعة يعني علمه رباني أخالقه ربانيه علمه اليسعه علم كما قال عبداهلل بن عباس أعطي ع

أعشار العلم وعند جميع الناس بقي العشر العاشر واهلل إنه ألعلمهم بهذا العشر العاشر يبقى 

من عنده علم الكتاب بكل هذه الصفه نقول عنه يكون حميمكم انما كل هذا اليصح أن يكون 

تبريرآ لخطأ من أخطأ وتجاوز وتعدى على إختيار اهلل وتعدى على إختيار رسول اهلل يبغى 

شان أبرر لواحد أخطا وتجاوز وتعدى أقول ال مش معناها كدا مش معناها أن يكون الخليفه ع

مش معناها أن يكون اإلمام مش معناها أن يكون المرجع العام مش معناها ان يكون الحاكم 

مش معناها أن يكون رأس األمه في السياسة والحكم والحكمة والتعليم ومن هنا فسدت أحوال 

ألنه هناك حديث عن سيد الخلق رسول اهلل صلى اهلل على حضرته وآله يقول  األمة وتمزقت

علي مني بمنزلة الرأس من الجسد رأس النبوة علي رأس الرسالة وعلم الرسالة علي بنص 

طب ( ِكَتاَب َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا َوِإْبَراِهيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّيَِّتِهَما النُُّبوََّةَواْل)القرآن مش من عندي 

ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس )سيدنا علي وسيدنا النبي منين من سيدنا إبراهيم قرآنا مش برضو تاريخ 

نص أولى الناس بميراث ( ِبِإْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن 

ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما ۖ َقاَل َوِمن )نبوة والرسالة والخليلية واإلمامة إبراهيم الذي أعطي ال

إشارة الى الظالمين الذين ينقمون على أهل البيت أهل بيت ( ُذرِّيَِّتي ۖ َقاَل َلا َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن 

لى يقول هؤالء أكثر من النبوة أنهم أعطاهم اهلل الملك والملكوت والحكمة والكرم اهلل تعا

فبدأ اهلل تبارك وتعالى ينفي عن ( الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل َما ُهْم ) المصدقين من 

الظالمين فموالنا االمام علي التفسر المولى اال أنه ولي ( اإلمامة )الكثرة بأنه التنال عهدي 

ن ميراثه هو ميراث رسول اهلل وان إمامته هي إمامة واليته كوالية رسول اهلل على األمة وأ

رسول اهلل وأن كل وظائف هذا اإلمام وهذا الولي إنما هي إمتداد لوظائف سيد الخلق رسول اهلل 

 انتهى كالمه"  على أمته هذا الموقف والبالغة تفسر معنى المولى بمعنى ايه

  

 لدين وأركانهإثبات أن والية اإلمام علي عليه السالم من أصول ا -

 قال الشيخ ابن تيمية أن والية أمر الناس اليتم الدين إال بها وهي من أعظم واجبات الدين 

والية أمر الناس من :"   676قال في كتابه السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ص 

   انتهى"  أعظم واجبات الدين، بل التمام للدين والدنيا إال بها

أن معرفة حال األولياء من أصول الدين واألئمه االثني عشر  ةالشيخ ابن تيميوقال : أقول  

 :أولياء اهلل وأولياء أمور الناس 

: "    183قال في مجموعة الفتاوى إعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز ص  

َفاْلَأوَُّل . ُأُموٌر َخَبِريٌَّة اْعِتَقاِديٌَّة َوُأُموٌر َطَلِبيٌَّة َعَمِليٌَّة : َأمَّا اْلِعْلُم ِبالدِّيِن َوَكْشُفُه َفالدِّيُن َنْوَعاِن 

َأْخَباُر اْلَأْنِبَياِء َوُأَمِمِهْم  َكاْلِعْلِم ِبَاللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوَيْدُخُل ِفي َذِلَك

ِة َوالنَّاِر َوَمَراِتِبِهْم ِفي اْلَفَضاِئِل َوَأْحَواِل اْلَمَلاِئَكِة َوِصَفاِتِهْم َوَأْعَماِلِهْم َوَيْدُخُل ِفي َذِلَك ِصَفُة اْلَجنَّ

اِء َوالصََّحاَبِة َوَفَضاِئِلِهْم َوَمَراِتِبِهْم َوَغْيِر َذِلَك َوَأْحَواِل اْلَأْوِلَيَوَما ِفي اْلَأْعَماِل ِمْن الثََّواِب َواْلِعَقاِب 

 انتهى"  ُأُصوَل ِديٍنَوَقْد ُيَسمَّى َهَذا النَّْوُع . 
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 :من موقع اإلسالم سؤال وجواب ( 178023)قال الشيخ المنجد في فتوى 

ولياء اهلل من أ –في عقيدة أهل السنة والجماعة  -علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه : " 

 انتهى"  المكرمين، ومن األئمة المهديين

 :  وقال العالمه ابن عثيمين أن هلل أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه و إستشهد بآية الوالية 

أن هلل تعالى أولياء ، وهو ثابت بنص القرآن ، : ويستفاد من أثر بن عباس رضى اهلل عنهما 

إنما وليكم اهلل ورسوله : ) وقال تعالى (627: البقرة( )  اهلل ولي الذين آمنوا: ) قال تعالى 

، وهو يتوالهم  فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه(  22: المائدة ( ) والذين آمنوا 

َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء اللَِّه ال )بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق ، والميزان لهذه الوالية قوله تعالى 

 (26:يونس( )َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَنَخْوٌف 

  

 http://islamport.com/w/ftw/Web/3460/2666.htm 

والخالفة : "  أن الخالفة من أركان الدين82ص 7وقال العالمة ابن عبد البر في اإلستيعاب ج

 اهـ "  ركن من أركان الّدين

إن إثبات خالفة هؤالء الخلفاء "  : 1وجاء في إزالة الخفاء عن الخلفاء في المقدمة للدهلوي ج

   هـ.إ" أصل من أصول الدين 

كتاب لألستاذ محمد كرد علي يتكلم فيه عن الشيعه وأن في الصحابة شيعه ظهروا في  وهنا في

حياة المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وفيه ينقل أن سلمان قال إنهم بايعوا رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه واله وسلم على اإلتمام بعلي عليه السالم وأن أباسعيد الخدري قال إن الناس أمروا بما فرض

بالصالة والزكاة والصوم والحج والوالية لكن الوالية تركها الناس مع أنها مفروضه : عليهم 

 عليهم

http://islamport.com/w/ftw/Web/3460/2666.htm
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نالحظ أن األستاذ محمد كرد علي عد جماعه من الصحابه من الشيعه على عهد رسول : أقول 

اهلل  اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم وقال أن سلمان الفارسي قال أنهم بايعوا رسول اهلل صلى

عليه واله وسلم على اإلئتمام بعلي عليه السالم والمواالة له و أن أباسعيد الخدري قال أن 

الناس أمروا بالصالة والزكاة والصوم والحج والواليه لكن تركها الناس مع أنها مفروضه 

 عليهم وأحال لكتاب الدرجات الرفيعه البن معصوم لمعرفتهم وهذا يؤكد تشيعهم

كرد علي عرف الشيعه وذكر منهم صحابه وقال أنهم من كبار الصحابه و أنهم األستاذ محمد 

عرفوا بمواالة علي في عصر الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم ولم يقل زعم الرافضه أنهم 

ومثل أبي .... فيها يظهر تشيعهم بل قال أن سلمان القائل  شيعه وكذبوا عليهم بروايات التصح

 معتبر ثابت ومصدرهما معتبر و سند الروايتين ،فهذا منه تسليم .....  سعيد الخدري الذي يقول

 كما قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

  : جاء في كتاب مناقب علي بن أبي طالب ومانزل من القرآن في علي للعالم السني ابن مردويه

رأي لي غيره، حتى  كنت أرى رأي الخوارج ال: ابن مردويه، عن أبي هارون العبدي، قال "

أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة، : جلست إلى أبي سعيد الخدري فسمعته يقول

 يا أبا سعيد، ما هذه األربع التي عملوا بها؟ :فقال له رجل

 .- صوم شهر رمضان -الصالة، والزكاة، والحج، والصوم : قال
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 فما الواحدة التي تركوها؟: قال

 .أبي طالب والية علي بن: قال

 وإنها مفترضة معهن؟: قال

 انتهى النقل  ."نعم: قال

 

 وهذا :قال الشيخ األستاذ الدكتور السني الحسين بن محمد شواط في رسالة الى طلبة العلم 

الترحيب سنة أمر بها النبي صلى اهلل عليه وسلم ، وعمل بها ألصحابة وأهل العلم من بعدهم ، 

عليه وسلم بطالب العلم خيرآ وأمر بمساعدته على ما هو بصدده حيث أوصى النبي صلى اهلل 

من التفقه في الدين، ألنه سيستخلف مستقبال في حمل أمانة نشر العلم، فعن ابي هارون العبدي 

 : مرحبا بوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا: كنا اذا أتينا أبا سعيد الخدري قال: قال

: " قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  عليه وسلم ؟ قال وماوصية رسول اهلل صلى اهلل

 انتهى النقل " إنه سيأتي قوم يسألونكم الحديث عني فإذا جاءوكم فالطفوا بهم وحدثوهم

 

ورد ذلك بإسناد صحيح على ( ع)طالب   آية البالغ تعني التبليغ في والية اإلمام علي بن ابي  - 

 ه وبعدها نزلت آية إكمال الدين وقد ورد ذلك باإلسناد الحسنشرط ابن أبي حاتم في تفسير

 المبلغة في الغدير فالعذر ألحد( ع)اهلل عزوجل الدين بوالية اإلمام علي بن أبي طالب  مالكإ  

هنا بإسناد صحيح على شرط ابن ابي حاتم واليطبق على أسانيد التفسير قواعد أهل الحديث  

 :كما قال الشيخ صالح آل الشيخ

مكتبة نزار مصطفى الباز  -جاء في تفسير ابن ابي حاتم المجلد األول تحقيق أسعد محمد الطيب 

 :مكة المكرمة ، الرياض  -
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وهو باحث أنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية  وهنا الدكتور السني السعودي عيد اليحيى

 أيضآ بذلك يعترف على قناة العربية على قناة العربية في برنامجه على خطى العرب

لكن أيضآ من الحوادث : "   قال الدكتور عيداليحيى وهذا نص ك ممه وهو يتحدث عن غدير خم

أنه في الثامن عشر من شهر المعروفة اللي مشهورة في هذا المكان ألن الناس يمرون له دائمآ 

في غدير خم  ذي الحجة في حجة الوداع والرسول قافآل من مكة وقف هنا ونزل عليه طبعآ ارتاح

كان ظ مل ومياه عذبة فنزل عليه جبريل بآية َياَأُيَها الَرُسوُل َبِلْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن َرِبَك ۖ َوِإن َلْم 

انتهى نقل  " َتْفَعْل َفَما َبَلْغَت ِرَساَلَتُه ۚ َوالَلُه َيْعِصُمَك ِمَن الَناِس ۗ ِإَن الَلَه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن

 كالمه
zAM-https://youtu.be/AkYfXTS 

كان الرسول صلى اهلل وسلم عليه كل ليلة يطلب من يحرسه  " :وقال أيضآ الدكتور عيد اليحيى 

يعني لما يكون فيه خوف أو حرب لكن لما نزلت عليه ذي آتاه أحد الصحابة يريد أن يحرسه قال 

أيضآ من الحوادث المعروفة في هذا المعلم والرسول إن اهلل عصمني واهلل يعصمك من الناس 

من شهر ذي الحجة حجة الوداع صلى اهلل عليه واله  راجع أيضآ من حجة الوداع في الثامن عشر

 " وسلم وأصحابه الغر الميامين اثنى على علي بن أبي طالب في خطبة مشهورة في هذا المكان

 انتهى نقل كالمه
https://youtu.be/AWWE5T3ffXU 

 

https://youtu.be/AkYfXTS-zAM
https://youtu.be/AWWE5T3ffXU
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آلية التبليغ التي  تفسيرهنا الشيخ األزهري النادي البدري يعترف أن في مصحف ابن مسعود و

وأن هذا ( في والية علي  )أو( بلغ ماأنزل اليك من ربك في علي : ) نزلت في يوم الغدير

من أظهر نفسه على أنه من أهل العلم وليس كذلك وأن  مايعرفه أهل العلم من المفسرين وليس

بن أبي طالب عليه السالم هو نفس المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم كما ورد  علياالمام 

 :في آية المباهلة 

https://www.youtube.com/watch?v=5t1MEdB6GaM 

بإسناد ه وسلم في الغدير وهنا نزول آية إكمال الدين بعد تبليغ المصطفى صلى اهلل عليه وال

 : -إسالم ويب  -في الحكم على الحديث من موسوعة جوامع الكلم  ىكما تر حسن

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5t1MEdB6GaM
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 :إسناد حسن آخر 

 

 

 إكمال الدين ويقر بنزول آية الغدير  يبين صحة حديث المداني  الدكتور بدري السني الشيخ -

بعد إنتهاء المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم من الغدير من ذي الحجة في يوم  81في 

 لكثير من المفسرينبإتفاق االغدير خطبة 

 
إكمال الدين  ويقر بنزول آيةالغدير  يبين صحة حديث المداني  الدكتور بدري السني  الشيخ

بعد إنتهاء المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم من الغدير من ذي الحجة في يوم  81في 

الغدير  اتفق علماء السِّير أن قصة " :بإتفاق الكثير من المفسرين حيث قال الغدير  خطبة 

من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كانت بعد رجوع النبي 

و من باب الحجة ،جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفًا، فنحن عندما نحتفي ونحتفل إنما ه

الشكر هلل؛ ألنه أكمل لنا في مثل هذا اليوم دينه، وأتم علينا نعمته، ورسم لألمة طريق سعادتها 

« اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلام»ونجاتها، قال تعالى 
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في غدير خم نزلت  سرين والمحدثين على أن هذه اآلية وقد اتفق الكثير من المف 3: المائدة 

 انتهى الغدير من خطبة  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-بعد انتهاء النبي 

ي أّيدته فقال معالم الوالية مع آية الوالية التالغدير يرسم  أيضآ أن حديث الشيخ المداني وقال 

معالم الوالية مع آية الوالية التي أّيدته وهي قوله يرسم  ألّنه : ندافع عن حديث الغدير: " 

الصَّ َمَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم  ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن» : تعالى

 انتهى " 55: المائدة« َراِكُعوَن

 واإلحياء له ليس بمنكر ووضح األسبابالغدير  أن اإلحتفال بيوم الشيخ المداني  وبين أيضآ 

 

 

بين الشيعة  ..الغدير حديث : )في بحثه بعنوان المداني  الدكتور بدريالشيخ السني  قال 

قال المولى  " :في صحيفة المغرب التالي ( والسّنة مناسبة لتكريم آل البيت ونفي التعّصب 

ات القرآنية التي تحّث على االعتبار هذه من اآلي 5:إبراهيم «وذّكرهم بأيام اهلل»جّل في ع مه 

 وترغِّب في اإلّذكار

 

أيام ظهور قدرته، : اهلل( أيام)ابن عاشور، فـ الشيخ  قال . ومن معاني األّيام الوقائع واألحداث

وعليه، فإن األنسب مع مقاصد القرآن . ن لهوإه مكه الكافرين بها، ونصره أولياءه والمطيعي

. هنا األحداث الزمنية الكبرى والوقائع التاريخية العظمى( األّيام)العامة أن يكون المراد بـ 

التي تختصر تواريخ األمم، وترسم م ممحها، وتوّجه مساراتها، ويكون فيها ( األيام)وهي 

هو : ، وإن شئت قل(أيام وعبر)نما هو فالتاريخ في جملته، وفي جوهره إ. عبرة لمن يعتبر

 .(أيام فيها عبر)

 

ومن المعلوم . ، واالعتبار بها، جزء من الدين، وجزء من رسالة األنبياء(أيام اهلل)و معرفة 

فاعتبروا »، ودعوة ل معتبار بها، «بأّيام اهلل»أّن حيزًا كبيرًا من القرآن الكريم إّنما هو تذكير 

 .2 :الحشر« يا أولي األبصار

األنظار إلى ما بين التاريخ والشريعة من وجوه الحكمة « الع ّممة ابن خلدون»وقد لفت 

كتاب الِعَبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام »واالعتبار، فوضع كتابًا ألجل هذا الغرض سّماه 

، بيَّن من خ مله أهمية النظر في تاريخ األمم الماضية، وضرورة «العرب والعجم والبربر

راءة ما جرى لألقوام السابقة؛ وذلك بقصد االعتبار واالّتعاظ، وتجاوز أخطائها وسلبياتها، ق

 .واالستفادة من صوابها وإيجابياتها

 

ولعّل من أّيام اهلل حّجة الوداع النبوي بكّل م مبساتها ولعّل من أبرز هذه الم مبسات واقعة 

وهو حديث نبوي صحيح يصل لدرجة التواتر عند السنة والشيعة، مروي عن الغدير حديث 

هـ، في طريق  84من ذي الحجة سنة  81الرسول سّيدنا محمد صّلى اهلل عليه وسلم في يوم 

روي عن زيد بن أرقم » وهذا نّصه .عودته بعد حّجة الوداع في غدير ُيدعى ُخم ُقرب الجحفة

» غدير خم »من حجة الوداع، ونزل  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-لما رجع رسول اهلل » : قال 

كأني دعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخر كتاب اهلل تعالى : قال 

: وعترتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثّم قال 
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من  : فقال -عليه الس مم -اهلل عز وجل موالي ، وأنا مولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي إن 

 .«كنت مواله، فهذا وليه ، اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه

 

يستدّل اإلخوة الشيعة بهذا الحديث باإلضافة إلى أحاديث أخرى على خ مفة سّيدنا علي بن أبي 

عتقد أهل السنة والجماعة بأنَّه داللة على منزلة سّيدنا علي بن طالب كّرم اهلل وجهه، بينما ي

عندنا صحيح رواه مسلم وأحمد، والحديث ,  .أبي طالب العالية، وال يستوجب أحقيته بالخ مفة

ويدل الحديث على فضل . ن حجر وغيرهموصححه العديد من علماء الحديث أمثال؛ الذهبي واب

 .علي بن أبي طالب بصفته واحد من آل بيت النبي صّلى اهلل عليه وسلم وبين مكانته

 

وعلينا الدفاع عن هذا الحديث وعن غيره من السّنة الصحيحة كمصدر ثان للتشريع مع 

اإلس ممّية الغالية والعالية الدعوة المستمّرة لتنقيتها والحذر مّما يوّظف منها لغير المقاصد 

 : ولسائل أن يسأل لماذا ندافع عن هذا الحديث..دون تعّصب وال اقصاء 

 

ألّنه ُيحارب حربًا ال هوادة فيها، فقد شّككوا بصحته، وحّرفوا : ندافع عن حديث الغدير •

بالمناسبة التي  أي-معناه، وقلَّلَّوا من شأنه، وبدَّعوا وفسَّقوا كّل من يحتفل به ويحتفي بذكراه 

 قيلت فيه وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة

يخّص الغدير  ، والبعض اآلخر ينظرون إليه نظرة طائفية، وكأن حديث (غدير خم)عن حديث 

 ..!! الشيعة وال يخّص األّمة بأكملها

 

ألّن التشكيك فيه ناتج عن حقد مبطن تجاه آل البيت رضوان اهلل  :الغدير ندافع عن حديث  •

 عليهم ف م تجدهم يسمعون عن أية فضيلة آلل البيت إال ويحاولون التشكيك بها ألن حديث 

 .غدا كالشمس في رائعة النهار في كثرة طرق أسانيده، ورواياته المتواترةالغدير

 

فهو ُيَعدُّ من أصّح األحاديث، حتى قال فيه ابن حجر الهيثمي ما  :الغدير ندافع عن حديث  •

صحيح ال مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد، الغدير حديث  إّن»: نّصه

. وطرقه كثيرة جّدًا، ومن ثّم رواه ستة عشر صحابيًا، وشهدوا به لعلي لمَّا نوزع أيام خ مفته 

السيوطي، قد أّلف الدين  وهذا اإلمام ج مل » ه، وال لمن رّده وال التفات لمن قدح في صّحت. .

-، وأدرج فيها «الفوائد المتكاثرة في األحاديث المتواترة»في األحاديث المتواترة كتابًا أسماه 

هذا حديث »وقال اإلمام الحافظ الكبير ابن الجزري  ..الغديرحديث  -أي في األحاديث المتواترة

حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثيرة، تواتر عن أمير المؤمنين علي، وهو متواتر 

من حاول تضعيفه رواه الجّم الغفير، وال عبرة ب-صلى اهلل عليه وآله وسلم-أيضًا عن النبي 

 ...«... ممن ال اّط مع له في هذا العلم

 

معالم الوالية مع آية الوالية التي أّيدته وهي قوله يرسم  ألّنه : ندافع عن حديث الغدير •

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ َمَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم » : تعالى

تي ُتقدم إليها، لألّمة ثقافة متكاملة يحصنها من الثقافات ال يعطيان، 55: المائدة« َراِكُعوَن

 .لتكون قابلة ألّن ُتفرض عليها والية الظالمين والمجرمين الموالين لليهود والنصارى
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حّتى ال نقع في تهميش الذاكرة الدينّية بأحداثها وأّيامها، وال نسقط : ندافع عن حديث الغدير •

وغيره من األحداث وكأّنه حدث عادي ليس له أّية مزّية، بل الغدير في التقليل من شأن حديث 

كان وانتهى أمره ف م داعي إلى تكرير ذكره، فليس في ذكره أّية فائدة سوى إثارة األحقاد بين 

 .طوائف المسلمين

 

تعظيم للدين وفضح ألكاذيب المنكرين والرّد الغدير فاالحتفال بيوم : ندافع عن حديث الغدير •

-على من يبّدع كّل من يحتفل بالمناسبات الدينية التي تخص المسلمين، والتي تربطهم بنبيهم 

بحّجة أنها بدعة لم  أو بآل بيته الطاهرين، أو باألولياء الصالحين، -صلى اهلل عليه وآله وسلم

وال بعهد الصحابة وال بعهد التابعين، بينما -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كن بعهد رسول اهلل ت

نجدهم يحتفلون بأعيادهم الوطنية، بل ويحتفلون بأعياد تافهة ليس لها صلة ال بدينهم وال 

   !!حتى بإنسانيتهم، وال تعود عليهم بأي نفع

 

-إنما نفعل ذلك اقتداًء برسول اهلل الغدير عيد فعندما نحتفي بمناسبة: ندافع عن حديث الغدير •

صلى اهلل -ألم يحتف رسول اهلل .. وبصحابته الكرام رضي اهلل عنهم -صلى اهلل عليه وآله وسلم

بهذه المناسبة وحشد لها تلك الجموع الغفيرة التي وصل عددهم إلى مائة  -عليه وآله وسلم

اتفق » : ما نصه « تذكرة الخواص»تابه في ك« السبط بن الجوزي»قال !.. وعشرين ألفًا؟

من حجة  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كانت بعد رجوع النبي الغدير علماء السِّير أن قصة 

حن عندما فنالوداع في الثامن عشر من ذي الحجة ،جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفًا، 

نحتفي ونحتفل إنما هو من باب الشكر هلل؛ ألنه أكمل لنا في مثل هذا اليوم دينه، وأتم علينا 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم »نعمته، ورسم لألمة طريق سعادتها ونجاتها، قال تعالى 

وقد اتفق الكثير من المفسرين والمحدثين على أن  3:  المائدة« ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلام

 ..الغدير من خطبة  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-في غدير خم بعد انتهاء النبي نزلت  هذه اآلية

 

ُقْل ِبَفْضِل اللَّـِه  «:اسبة واهلل يقولفكيف ال نفرح ونحتفل بهذه المن: ندافع عن حديث الغدير *

 51:يونس « َوِبَرْحَمِتِه َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعوَن

 

َوَمن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَّـِه َفِإنََّها ِمن » ألّنه من مصاديق قوله تعالى : ندافع عن حديث الغدير •

 ..32:الحج « َتْقَوى اْلُقُلوب

 .. بقينا تحت الجهل وتحت التناحر..فكفانا فرقة 

 

؟ حّتى نرتقي في سلم الخيرّية ..هل لبسنا في هذه المناسبات حلل الوحدة واالعتصام بحبل اهلل 

 الدكتور بدري المدانيالشيخ السني انتهى نقل ك مم .. " 
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وإتمام النعمة ورضا الرب  على كمال الدين صلى اهلل عليه واله وسلم بسند حسن تكبير النبي -

 وشعر حسانمن بعده بعد آية اإلكمال لتبليغه في علي بالوالية  برسالته 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم بعد تبليغه في الغدير في علي عليه السالم بعد نزول  

برسالتي، وبالوالية اهلل أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب  :آية إكمال الدين 

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من   ثم قال لعلي عليه السالم من بعدي

وقال حسان شعره الذي لخص فيه حادثة الغدير . عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

 صلى اهلل من رسول اهلل  ومافهمه هو وكل الصحابه من التبليغ قال هذا الشعر بعد إستئذانه

ما " ، روى في كتابه 370الحافظ أبو نعيم األصبهاني المتوفى  :نقل التالي أ،  عليه واله وسلم

المحتسب )حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد : قال" نزل من القرآن في علي 

حدثني : حدثني يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال :قال( 727المتوفى

أن النبي صلى : عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنهس بن الربيع عن أبي هارون العبدي قي

اهلل عليه وسلم دعا الناس إلى علي في غدير خم أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوم 

الخميس فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اهلل، ثم لم 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه : اآلية. اليوم أكملت لكم دينكم: نزلت هذه اآلية يتفرقوا حتى

اهلل أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، وبالوالية لعلي عليه :وسلم

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، : ثم قال. السالم من بعدي

أن أقول في علي أبياتا  إئذن لي يا رسول اهلل؟: فقال حسان. صره، واخذل من خذلهوانصر من ن

يا معشر مشيخة قريش؟ أتبعها قولي : فقام حسان فقال. قل على بركة اهلل: فقال. تسمعهن

  :ثم قال. بشهادة من رسول اهلل في الوالية ماضية

 بخم فاسمع بالرسول مناديا* يناديهم يوم الغدير نبيهم 

 :فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا * فمن موالكم ووليكم؟ : قولي 

 ولم تر منا في الوالية عاصيا * إلهك موالنا وأنت ولينا  

 رضيتك من بعدي إماما وهاديا * قم يا علي؟ فإنني : فقال له

 فكونوا له أنصار صدق مواليا * فمن كنت مواله فهذا وليه 

 (1)  لذي عادا عليا معادياوكن ل* اللهم وال وليه : هناك دعا

 حسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند 

______________ 

، وذكره غير أبونعيم  676 -671ص  1ج -األميني  -: نقله عنه صاحب الغدير  ( 1) 

في علي األصفهاني الشافعي ابن مردويه تجده في مناقب علي بن ابي طالب ومانزل من القرآن 

 ، وعند الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل وعند الخوارزمي الحنفي في المناقب
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وهذا ماسمعه جابر من لسان المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو آخذ بضبع  :أقول 

 :اإلمام علي عليه السالم 

  

 مخذوٌل من خذلُه، وقاتُل الفجرِة، منصوٌر من نصرُه، عليٌّ إماُم البررِة  -

 

 الجامع الصغير: المصدر | السيوطي : المحدث | جابر بن عبداهلل : الراوي 

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  2277: الصفحة أو الرقم

 

يوم غدير خم يوم عظيم ألن الرسول صلى اهلل عليه " :   قال الشيخ السني صالح السباعي 

بأمر من اهلل سبحانه وتعالى ليكون وليآ فقال من كنت وسلم عين فيه اإلمام علي رضي اهلل عنه 

 اهـ"   مواله فهذا علي مواله

  

 الحقائقعلى  تعتيم لالتحريفات في الكتب ل -

الحظ التحريف في حديث الدار في تفسير الطبري وهو من أصح التفاسير كما قال الشيخ ابن   

تاريخه الى أخي وكذا وكذا في تيميه من وصيي وخليفتي فيكم والتي أوردها الطبري في 

التفسير قواعد أهل الحديث كما قال الشيخ  اليطبق على أسانيدنذكر أنه ، و!!!!!!!تفسيره، 

 :صالح ال الشيخ فالمفر من صحة السند على مبنى أهل التفسير 
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 :تفسير الطبري 
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في خير الناس بعد المصطفى  أيضآ تحريفهم هنا العبارة الصحيحة في تاريخ الطبري  والحظ

 : صلى اهلل عليه واله وسلم 
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العبارة بعد التحريف من أال إن خير الناس بعد محمد وصي النبي الى أال إن خير الناس بعد 

 !!ثالثة وصي النبي في الكامل في التاريخ البن األثير 
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بالخالفة بعد المصطفى ( ع)لب وهنا التحريف في كتاب السنة في أحقية اإلمام علي بن أبي طا

 :صلى اهلل عليه واله وسلم 
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 :أبوبكر يعترف أنه ليس بخير الناس  -

  

فإن أحسنُت فَأِعينوني وإن أسأُت  أما بعد أيها الناُس فإني قد ُوِليُت عليكم ولسُت بخيِركم -

فقِوموني الصدُق أمانٌة والكذُب خيانٌة والضعيُف منكم قوٌي عندي حتى أزيَح ِعَلَته إن شاء اهلُل 

الحَق إن شاء اهلُل ال يدُع قوٌم الجهاَد في سبيل اهلِل إال   والقوُي فيكم ضعيٌف حتى آخَذ منه

وٌم قُط الفاحشَة إال عَمهم اهلُل بالبالء َأطيعوني ما َأطعُت اهلَل ضرَبهم اهلُل بالُذِل وال يشيُع ق

 يرحْمكم اهلُل ورسوَله فإذا عصيُت اهلَل ورسوَله فال طاعَة لي عليكم قوموا إلى صالِتكم

 البداية والنهاية: المصدر | ابن كثير : المحدث | أنس بن مالك : الراوي 

 |إسناده صحيح : المحدث خالصة حكم |  2/618: الصفحة أو الرقم

  

  : شهادة ابن عمر أن والده ليس بخير الناس  -

 

 المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي

 362: رقم الحديث

َأْخَبَرَنا َأْخَبَرَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن ِبْشَراَن ، أنبا ِإْسَماِعيُل الَصَفاُر ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ( حديث موقوف)

َيا َخْيَر الَناِس ، : َمْنُصوٍر ، ثنا َعْبُد الَرَزاِق ، أنبا َمْعَمٌر ، َعْن َأُيوَب ، َأَن َرُجًلا َقاَل الْبِن ُعَمَر 

؛ َوَلِكِني َعْبُد ِمْن  َما َأَنا ِبَخْيِر الَناِس ، َوال َأِبي َخْيُر الَناِس: " َفَقاَل اْبُن ُعَمَر َخْيِر الَناِس ،  َواْبَن

 اهـ" ِعَباِد الَلِه َأْرُجو الَلَه َوَأَخاُفُه ، َوالَلِه َلْن َتَزاُلوا ِبالَرُجِل َحَتى ُتْهِلُكوُه ُتْهِلُكوُه 

السنه أن عليآ عليه السالم من جهة نسبه وكونه أفضل أهل بيت النبوة أفضل من  مذهب أهل -

 :أبي بكر وعمر وعثمان 

ومن المعلوم أن أهل السنة يعتقدون :  : " 118262: جاء في مركز الفتوى رقم الفتوى

اعتقادا جازما فضل علي رضي اهلل عنه من جهة عمله في نفسه وبذله لدين اهلل ونصرة رسول 

من جهة نسبه وكونه أفضل أهل بيت النبوة وهو من هذه   صلى اهلل عليه وسلم، وكذلكاهلل

الجهة جهة النسب أفضل من بقية الخلفاء الراشدين، وله من هذه الحيثية حق زائد على حقهم، 

أبي بكر الصديق رضي اهلل  ولذلك لما بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسورة براءة مع

ال يبلغها : على الناس في الحج، فلما بلغ ذا الحليفة قال النبي صلى اهلل عليه وسلمعنه ليقرأها 

. حسن غريب: رواه أحمد والترمذي، وقال .إال أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي

 انتهى النقل." حسن اإلسناد: األلباني وقال
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 ألنه منهم ةإثبات أن النظام حجة على أهل السن - 

 من نحتج عليهم من أهل السنة ألنه منهم نأتي اآلن لنثبت أن النظام حجة على  

  

 :نثبت أن المعتزلة من أهل السنة : أوآل #  

 

 : يطلق باعتبارين" أهل السنة " لقب " ( : 1) قال الشيخ المنجد 

 

األشاعرة  يطلق فيما يقابل الروافض ، فعلى هذا االعتبار يدخل في أهل السنة: األول 

 اهــ."  بل والمعتزلة أيضاوالماتريدية ونحوهم ، 

 

فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خالفة الخلفاء : " قال ابن تيمية  :وقال الشيخ المنجد أيضآ 

 اهـ."  الثالثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إال الرافضة

 

، يدخل  السنة يدخل فيهم المعتزلة أهل: " وقال الشيخ ابن عثيمين  :وقال الشيخ المنجد أيضآ 

." فيهم األشعرية ، يدخل فيهم كل من لم يكفر من أهل البدع ، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة 

 اهـ

والمعتزلة والخوارج موثقون في الرواية : "  قال الشيخ السني الدكتور حسن المالكي

 اهـ" واية معتزلي إال الجاحظ ، ال يعرف الكذب في رلمبالغتهم في تعظيم الكبائر كالكذب

 

علمًا بأن المعتزلة يعدون سنة في الجملة " :  وقال الشيخ السني الدكتور حسن المالكي أيضآ

وال أريد ! ) إذا ذكر السنة والشيعة فهم في السنة ذكر هذا ابن تيمية وهو من هو في هذا الباب

الطائفية الضيقة للمعتزلة فهم أصحاب أن أدخل في مسائل أخرى كابن أبي الحديد والنظرة 

 اهــ. " صدق

 ـــــــــــــــــــــ

  . 662680  موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم الفتوى  ( 1)
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 :قال الشيخ محمد بن عمر الدميجي في كتاب اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 

يع الصحابة والترحم عليهم وافقت المعتزلة أهل السنة في تولي جم: 768- 768المعتزلة ص

على الترتيب ، وعلى أن أبابكر أفضل من عمر وعمر أفضل  وعلى صحة إمامة الخلفاء األربعة

 :ولكنهم اختلفوا في أيهما أفضل أبوبكر أم علي رضي اهلل عنهما على أقوال ثالثة  من عثمان ،

أبوبكر فعمر : الخالفة منهم من يرتب الخلفاء الراشدين في األفضلية على ترتيبهم في  -1

، ومنهم عمرو بن عبيد  فعثمان فعلي رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين وهذا قول قدماء البصريين

 ( 2)أشرس والفوطي والشحام وغيرهم  والجاحظ وثمامة بن والنظام

 

وهنا الدكتور عدنان إبراهيم يتكلم عن المعتزلة وجهودهم وأنهم من أهل السنة وأنهم  :أقول 

منهم على المذهب الحنفي ومنهم الزمخشري % 88ة في األصول وفي الفروع حنفية معتزل

 : صاحب الكشاف

 

https://youtu.be/Aw3kPCINFz8 

توضيح السبب الذي جعل النظام على يقين بأفعال عمر ومنها ضربه للزهراء عليها  : ثانيآ 

جنينها وحثنا االخوة المخالفين لنا على اإليمان بقوله عندما نعرض كالمه السالم وإسقطاها 

لهم سبق ومر عليك قول الشيخ الدميجي أن النظام ممن وافق أهل السنه في مواالة الخلفاء 

الثالثة وأن أفضليتهم مرتبه على ترتيبهم في الخالفة فمثل من هذا حاله كيف آمن بضرب عمر 

وإسقاط جنينها وسلم به وإعتقده كحقيقه واقعية ؟ وللجواب  يوم البيعةللزهراء عليها السالم 

عليك أن تعرف أن المعتزلة اليجوز عندهم أن تستشهد على غير المسلمين على هذا السؤال 

بنصوصك من األصل بل هناك   بنصوص دينيه من مصادرك ألنه الحجة تلزمهم ألنهم اليؤمنون

وا بالعقل كأصل وتوجيه كالم النظام بأنه مال الى الرفض أدوات من خارج النص لهذا هم يهتم

 وإعتقد بقول الشيعه مرددآ إياه فاليلزم من يخالف قوله األخذ بكالمه حجة كل مفلس ألن

النظام لم يعتقد هذا اإلعتقاد بسهوله فثبت بذلك عنده صحة النص الذي فيه ضربها عليها  

 وتوخيه الحذر في األخذ باألخبارالسالم وإسقاط جنينها فهذا يشير الى دقته 

 

الندوة : جاء في كتاب الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة المؤلف

ومن هؤالء أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية واألدبية مثل "  :العالمية للشباب اإلسالمي

لى موت المعتزلة في التاريخ ، فهو يتباكى ع(ظهر اإلسالم)و( ضحى اإلسالم)و( فجر اإلسالم)

في رأيي أن من (: " ضحى اإلسالم: )ويقول في كتابهوكأن من مصلحة اإلسالم بقاؤهم، القديم 

 (.607ص 7ج" ) أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة

ومن المعاصرين األحياء الذين يسيرون في ركب الدعوة اإلسالمية من ينادي بالمنهج العقلي  -

الفكر )االعتزالي في تطوير العقيدة والشريعة مثل الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه 

https://youtu.be/Aw3kPCINFz8
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: " حسن الترابي في دعوته إلى تجديد أصول الفقه حيث يقول  والدكتور( .. اإلسالمي والتطور

مة أحكام اإلسالم في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير، وللعقل سبيل إلى ذلك ال يسع إن إقا

الفروع وحدها وإنما هو اجتهاد في   عاقل إنكاره، واالجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهادًا في

 . 178ص ( المعتزلة بين القديم والحديث)انظر كتاب "  األصول أيضًا

رون، ومفكرون إسالميون يسيرون على المنهج نفسه ويدعون وهناك كتاب كثيرون معاص -

إلى أن يكون للعقل دور كبير في االجتهاد وتطويره، وتقييم األحكام الشرعية، وحتى الحوادث 

فهمي هويدي ومحمد عمارة ـ صاحب النصيب األكبر في إحياء تراث   ومن هؤالء.. التاريخية 

وال شك بأهمية . د و محمد سليم العوا، وغيرهم المعتزلة والدفاع عنه ـ وخالد محمد خال

 اهـ" االجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع الشريعة اإلسالمية

 

إذا سمعت يومًا بالفلسفة "  :قال الباحث عبداهلل القيسي في صحيفة أخبار اليوم  :أقول 

، والتجربة ثانيًا، العقالنية التي أنتجتها أوروبا في قرون النهضة والتي كان عمادها الشك أواًل

والحكم أخيرًا، فاعلم أن فرقة إسالمية تسمى المعتزلة كانت قد اقتربت من ذلك المنهج، ولك أن 

 ".الحيوان"تتطلع على ما كتبه أحد أعالمها حول الشك وهو الجاحظ في كتابه 

عنهم لقد اشتهر عن هذه الفرقة أيضا عدم قبولهم للروايات التي تخالف العقل، كما اشتهر 

لقد رفضت كثيرًا من األوهام والخرافات المنتشرة بين .. تأويل اآليات بما يوافق منطق العقل

إنه يراكم هو وقبيلة من حيث ال »: عماًل بقوله تعالى  الناس ومنها رؤية اإلنسان للجن

 ..وكانوا يهزءون بمن يخاف من الجن« ترونهم

ضيات العقل وفلسفة اليونان، و لهم في ذلك لقد كانوا يؤسسون دعوتهم إلى اإلسالم حسب مقت

وهكذا اشتهر عنهم، وهكذا كان منهجهم، وهو منهج ربما ال يناسب إال الخاصة، .. باع طويل

 .خاصة المثقفين، أما العوام فلم ينتشر لديهم كثيرا   ولذلك لم يعتنق االعتزال اال

ن التقديس عند غيرهم، فقاموا لقد جّرهم ذلك المنهج إلى الخوض في قضية ربما كانت تحاط م

بتشريح الصحابة والتابعين كما يشرح سائر الناس، فهم في نظرهم عرضة للخطأ كما يخطئ 

بمن فيهم الخلفاء األربعة، ولم يمنعهم منهجم من أن يفضلوا   الناس، ولم يتوقفوا عند نقد أحد

ولكن يهم متشيعون ربما كان ف.. بعضهم على بعض، وبسبب ذلك ربما اعتبرهم البعض شيعة

 ..ليسوا كلهم كذلك

، منهج (العقل)يقابل هذا المنهج منهج المحّدثين، وهو منهج يعتمد على الرواية ال على الدراية 

، حتى لو خالف العقليعتمد على نقد الرواية سندا ال متنا، ومتى صح السند صح المتن عندهم 

وإذا ُعرض عليهم أمر رجعوا إلى الحديث ولو ناحية المتن عندهم،  وقل أن نجد حديثًا ُنِقد من

 ..كان ظاهرة ال يتفق والعقل، كما يتجلى ذلك في مذهب الحنابلة

لقد كان من سوء الحظ أن استغل المعتزلة السياسة لنشر مذهبهم، فنصرهم على ذلك المأمون 

تبطلوا وامتحنوا الناس و أكرهوهم على االعتزال، فكرههم العامة واس والواثق والمعتصم،

فلما جاء المتوكل انتصر لمعارضيهم، حيث انتصر اإلمام ابن حنبل الذي وقف في وجههم، 
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ألحمد ابن حنبل على الجاحظ وابن أبى داود وأمثالهما، ونكل بهم تنكيال شديدا، فبعد أن كان 

يتظاهر الرجل بأنه معتزلي، كان الرجل يعتزل ويختفي حتى عد الزمخشري جريئًا كل الجراءة 

 ..، وأظن أن تأخره زمنيًا عن ذروة الصراع هو ما سمح له بذلكتظاهره باالعتزال وتأليفه فيهل

والسؤال الذي أضعه اليوم ماذا لو انتصر نهج لقد انتصر منهج المحدثين على منهج المعتزلة، 

 المعتزلة؟

بعد ذلك  إال أنني أظن أن مذهب الشك والتجربة ثم اليقينمع بعض مالحظات على ذلك المنهج، 

و كان هذا الشك .. سيكون قد تربى وترعرع ونضح في غضون األلف السنة التي مرت عليه

إلى االختراع بدل تأخر االختراع إلى ما بعد بيكون وديكارت،  وهذه التجربة مما سيؤدى حتما

كان سيتقدم مئات من السنين، وكان العالم قد و صل إلى ما لم يصل إليه إلى اليوم، وكان 

 ..في الشرق ال الغرب  له على يد المسلمين ال على يد الغرب، و سيكون االبتكار سمةوصو

أما حين انتصر منهج المحدثين فقد عهدنا المسلمين بفضل ذلك المنهج يقتصرون على جمع 

المتفرق أو تفريق المجتمع، وقل أن نجد مبتكرًا كابن خلدون الذي كانت له مدرسة خاصة، كان 

 .غربيون ال شرقيونتالمذتها 

ولكننا  فالحق أن خسارة المسلمين بالقضاء على المعتزلة وفكرها كانت خسارة كبيرة لألسف،

 ..اليوم نستطيع أن نصل ألفضل مما وصلوا إليه إن استفدنا من التجربة اإلنسانية المتراكمة

المشترك اإلنساني بين البشر مشتركات إنسانية وبين ثقافاتهم اختالف، والحكيم من اصطاد 

 (1) . مميزًا له عن ما كان ابن بيئته من اختالف

وكيف يجيز » :نقل التالي بالنص والهامش عن قول النظام ودقته في التعامل مع النصوص أ 

السامع صدق المخبر إذا كان ال يضطّره خبره ولم يكن معه علم يدُل على صدق غيبه وال شاهد 

مستحيل منه مع كثرة العلل التي يكذب الَناس لها ودَقة حيلهم قياس يصّدقه وكون الكذب غير 

فيها، ولو كان الصادق عند الناس ال يكذب، واألمين والثقة ال ينسى، والوفُي ال يغدر، لطابت 

وخيانة األمين وقد ترى الفقيه  وكيف نأمن كذب الصادق. المعيشة ولسلموا من سوء العاقبة

إلسناد ويَدعي لقاء من لم يبلغه ومن غريب الخبر ما لم يسمعه يكذب في الحديث ويدّلس في ا

 (أشرف)ثم ال يرى أن يرجع عن ذلك في مرضه قبل أن تغرغر نفسه وقد أيقن بالموت وأشفى 

ولوال أَن . على حفرته بعد طول إصراره والتمُتع بالرياسة في حياته وأكل أموال الناس به

حاء المرضيين يكذبون في األخبار ويغلطون في اآلثار لما الفقهاء والمحّدثين والرواة والصل

 ولو وجب علينا تصديق المحّدث اليوم لظاهر عدالته   تناقضت آثارهم وال تدافعت أخبارهم،

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .بين منهج المعتزلة والمحدثين : راجع مقالته ( 1)
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خبره، وإذًا نحن قد وجب علينا تصديق لوجب علينا تصديق مثله وإن روى ضَد روايته وخالف 

لم نجده خاَصًا في بعض   المتناقض وتصحيح الفاسد، ألَن الغلط في األخبار والكذب في اآلثار

 (1)اهــ "  دون بعض

جاء في كتاب الفقه  ولمن يصر ويعاند ويفر أن النظام معتزلي وليس بحجه عليه نقول: قول أ

محمد زاهد الكوثري أن النظام ليس بمعتزلي وأنه تستر وأصول الفقه من أعمال اإلمام 

 (6) "  باإلعتزال خوفآ من سيف الشرع

وقد بينت أن النظام كانوا ممن أحسنوا الدفاع عن :  قال الدكتور محمد عبدالهادي أبوريده

اإلسالم ، وردوا على المخالفين من دهريه ، ومنانية ، وديصانية ، وفالسفة ردودآ مبتكرة ذات 

ذلك ، وماأشبه النظام في هذه الناحيه باإلمام الغزالي ،  في  ثر ، وأنه كان أكبر ممن نجحأ

بماقام به من رد على الباطنية واألباحية والنصارى والفالسفة ، واليبعد أن يكون الغزالي قد 

 اهـ"  الدهرية والفالسفة عرف ردود النظام ، ألن النظام كان أسبق من الغزالي في الرد على

 (7) 

وكذلك وجه النظام الكالم توجيها جديدا في مسائله وطريقته وذلك في إمعانه في "  :وقال أيضآ 

قراءة كتب الفالسفه وإلمامه بالثقافات األجنبيه على تنوعها وبما عرف عنه من التعمق 

الفضل األكبر في التغلب على المحنه التي تعرض  والغوص والمراء في أن النظام كان صاحب

ا اإلسالم في عصره حين بدأت الثقافات األجنبيه والمذاهب الدينيه والفلسفية المخالفة تغزو له

في نفوسهم فنهض   عقول المسلمين ، وحين بدأت نزاعات الموالى الداخلين في اإلسالم تتيقظ

للذب عن الدين وكان أحذق من تكلم في عصره وأحرز أعظم النجاح فيما نهض له ، والنظام 

الفلسفية يعتبر من أوائل على الفلسفة ، وبتحكيمه للعقل في تفكيره ، ونشره لآلراء  بإقباله

المتفلسفين في اإلسالم ، مما يجعله خليقآ بعناية من يدرس الدين ومن يدرس  المفكرين

 (3) اهــ "  الفلسفة معآ

وعشرين أن النظام توفي في سنة بضع : "  موالي من الموالين وهذه مالحظه ذكرها : أقول 

ومائتين ، أي قبل والدة الشيخ الكليني والصدوق والطوسي والمفيد والكراجكي الذين رووا 

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله ، فاليتصور أن هؤالء المحدثين   أحاديث اإلعتداء على مقام بنت

دم الشيعة اختلقوا أحاديث ضرب السيدة فاطمةعليها السالم ، بل هي رواية عن سلفهم المتق

 اهـ" عن أئمة أهل البيت عليهم السالم

 ـــــــــــــــــــــــــــ

عن أستاذه النَظام، وقد وصلنا من خالل أبي " األخبار"هذا النّص رواه الجاحظ في كتابه (1)

 . .682-683نشوان سعيد الحميري، رسالة الحور العين، المصدر المذكور، ص 

 . من كتابه 81ص ( 1)قاله في هامش ( 6) 

 .178راجع كتابه إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الفلسفيه ص ( 7) 

 . 178المصدر السابق ص( 3) 



123 
 

أما من ينقل لنا عبارات تكفير النظام ويقول النظام كافر كما يقول هؤالء فنقول له : أقول 

فقد قال الذهبي في  : " 632663جاء في مركز الفتوى برقم  ،  الصحابه كفر بعضهم بعضا 

 فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، :كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم

واهلل يرضى عن الكل ويغفر لهم، فما هم بمعصومين، وما اختالفهم ومحاربتهم بالتي تلينهم 

عندنا أصال، وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم، بل صار كالم الخوارج والشيعة فيهم 

فأما الصحابة رضي اهلل  :وقال .الطاعنين، فانظر إلى حكمة ربك، نسأل اهلل السالمةجرحا في 

فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد : عنهم

يسلم أحد من الغلظ، لكنه غلط نادر ال يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه 

 انتهى النقل"  .ىندين اهلل تعال

اذا حاورنا السني وقلنا له عمر ضرب الزهراء وكسر ضلعها وأسقط   ونالحظ أننا: أقول  

أن يفعلها عمر أين علي بن أبي طالب عنها وعمر يحب (( اليعقل :)) جنينها مباشرة يرد 

ينتقل أعالمه مباشرة يقول هذا الكالم فهو  بدون أن يرى نصوص كتبه وإعترافات.. فاطمة وو

أمامه وفق المنهج العقلي والطريف أنه يقر أن النظام ممن يعتمد  ةالى تحليل القضية المطروح

 الخالف عليها  فعقل النظام لم ينكر هذا وسلم به لغلظة عمر وشدته التي!! على العقل 

فمضى أبو بكر محمودا بنعمة اهلل تعالى عليه "  :تأمل هذا النص  تهظغلحتى الصحابه يقرون ب 

صلى اهلل }في الخالفة ثم نظر بحظه من اهلل تعالى وبما وجد من تأييد اهلل تعالى بعد الرسول 

صلى }أحق بأن يخلف خالفة رسول اهلل   نظرا شافيا لحق اهلل ثم لنفسه فلم ير أحدا{ عليه وسلم

قد كان المهاجرون واألنصار حوله فاختار منهم عمر ومن عمر رضي اهلل عنه { اهلل عليه وسلم

غليظا فماذا تقول لربك  رضي اهلل عنه ورأى الحق له حتى جادلوه فقالوا له استخلفت علينا فظا

 (1)  أقول استخلفت عليهم يا رب خير أهلك قال أتهددوني وتخوفوني بربي

على أصحابها وأحرقها وقد  وإستعجاله للبيعة ألبي بكر وإن إقتحم بعجلة البيوت: أقول  

 !!  إستعجل للبيعة له قبل أن يدفن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم 

أين رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم عن أم عمار بن ياسر وهي تضرب أمامه لماذا لم   

 إكتفى صلى اهلل عليه واله وسلم بتصبيرها!!! يدافع عنها هل عدم دفاعه عنها يبطل ضربها 

   ! ألست أيها السني تسلم بضرب السيدة سمية أم عمار

هكذا كان تعذيب المشركين "  :قال الشيخ السني الدكتور محمد بن عبداهلل بن إبراهيم السحيم  

الزوجين وابنهما عمار ، حتى إذا جفت منهم الحلوق ، ويبست العروق ، وتشققت : آلل ياسر 

. لك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غداة اليوم التالي تركوهم في ذ  –الجلود ، وسالت الدماء 

يتعاهدهم بالزيارة في محال تعذيبهم مصبرآ ومثبتآ  –صلى اهلل عليه وسلم  –وكان النبي 

  ( 6. " ) ، إذا ذاك مستطاعه من غير أن يدفع عنهم أذى المشركينومبشرآ 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .ل للحكيم الترمذي بتحقيق عبدالرحمن عميره نوادر األصول في أحاديث الرسو( 1)

 .في خطبته صبرآ آل ياسر منشورة في شبكة االلوكة ( 6)
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المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم إبنته الزهراء عليها السالم في رزيتها مبشرآ  وهكذا صبر 

 :لحوقآ به  –أصحاب الكساء  –لها بالجنة وأنها أول أهله 

بنَيُة إَنُه ليَس أحٌد من نساِء المسِلميَن أعظُم رزَيًة مْنُكم ، فال َتكوني ِمن أدنى يا : وقاَل ..   -

إَنِك سِيدُة نساِء : وقاَل وناجاني في المَرِة اآلخرِة ، فأخبَرني أِني أَوُل َأهِلِه لحوًقا ِبِه  امرأٍة صبًرا

 ران ، فضِحكُت لذِلَكمريَم بنِت عم إَلا ما كاَن مَن البتوِل َأهِل الجَنِة

دالئل : المصدر | البيهقي : المحدث | فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : الراوي 

 النبوة

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  7/122: الصفحة أو الرقم

 

 وسيمر عليك مافعله اإلمام علي عليه السالم بعدما ضربها عمر ومن معه وتذكر اذا : أقول  

 مام علي عليه السالم من الذهاب للباب وكالم عمر لعلمه بماسيحدث لها لماعرفت أن منعها اال

 وماتجرأ عمر ومن معه عليها اال إنهم على علم بسلمية اإلمام  عمر سيصل به األمر لضربها

 عليه السالم والوصية له بالصبر ولوال مطالبة الزهراء وأمهات المؤمنين  بن ابي طالب علي

 عليه واله  لماعلمت أن أبابكرتجرأ على منعهن واإلفتراء على المصطفى صلى اهللبإرثهن 

 والزهراء عليها السالم راضيه على علي عليه السالم  !أنه اليورث وكذلك األنبياء  وسلم 

 : ورضاها هو رضا اهلل فاإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم أصاب ورضي اهلل عنه 

  

 اختالٌف وأمٌر فإِن استطْعَت أن تكوَن الَسْلَم فاْفَعْل[ بعدي ] إنه سيكوُن  -

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 

 رجاله ثقات: خالصة حكم المحدث |  7/677: الصفحة أو الرقم

هلل روي عن أمير المؤمنين علي عليه السالم فوا ": قال الشيخ السني كامل الفهداوي 

ماأغضبتها والأكرهتها على أمر حتى قبضها اهلل تعالى والأغضبتني والعصت لي أمرآ ولقد 

 انتهى النقل من منشور له" كنت أنظر اليها فتنكشف عني الهموم واألحزان 
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بينما االمام علي ! والتنَس أن عثمان ضربوا زوجته ولم يحرك ساكنآ وهذا من فضائله : أقول 

المصطفى صلى اهلل عليه   لكن إمتنع عن قتله لوصية  عليه السالم ضرب عمربن ابي طالب 

 واله وسلم له بالصبر

ومن المعلوم المتواتر أن عثمان كان أكف الناس عن الدماء، وأصبر " :قال الشيخ ابن تيمية  

الناس على من نال من عرضه، وعلى من سعى في دمه فحاصروه، وسعوا في قتله، وقد َعرف 

هم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه، ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر إرادت

فكان صبر عثمان حتى ُقتل من أعظم .. الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن ال يقاتلهم

 (1)اهــ "  فضائله عند المسلمين

المصطفى صلى اهلل عليه ولماذا تنكر الضرب من شخص ضرب النساء بالسوط أمام : قول أ

وأنت تقر أن !! ألنهن يبكين على السيدة رقية والزهراء عليها السالم منهن   واله وسلم 

والدها صلى اهلل عليه واله وسلم بحرقة بعد رحيله أين دليل  الزهراء عليها السالم بكت

وإستغاثت  اإلستثناء الذي يستثنيها من الضرب والحكم عند عمر واحد يعمم على الجميع بل

 : من األموات  بوالدها صلى اهلل عليه واله وسلم وعند عمر هي مشركة تستحق الضرب ألنه 

  

جاء في كتاب سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في بيته لظافر عبد النافع عبد الحكيم أنقل 

    :  20ص)*( منه بالنص وبما جاء في الهامش 

 أتى قبر رقية بعد وفاتها هو وفاطمة فجعلت فاطمة تبكيوالبد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  

) ) ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمسح الدمع من عينيها بطرف ثوبها ، وقال بحق رقية 

كما كان النساء قد بكين عليها فجعل عمر بن الخطاب ( . 6) ((الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون 

ابكين وإياكن ونعيق الشيطان : )) وقال  وسلم بيدهيضربهن بسوطه فأخذ النبي صلى اهلل عليه 

 (7(( )والرحمة ومهما يكن من اللسان فمن الشيطان  فإنه مهما يكن من القلب والعين فمن اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.607، 7/606)منهاج السنة ( 1) 

  

 20إربد ص –ي األردن دار الكتاب الثقاف  ،  لمؤلفه ظافر عبد النافع عبد الحكيم)*( 

 . 72ص 6ربيع األبرار ج: الزمخشري ( 6)

: ، ابن عبد البر  36ص 1ج:سمط النجوم العوالي : ، المكي  63ص 8ج:م . ابن سعد ن( 7)

 . 637ص: ، ابن إسحاق  688ص:  3ج:اإلستيعاب 
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فنظر إليها : الجنِة قال هنيًئا لَك يا ابَن َمْظعوٍن ب: لما مات عثماُن بُن َمْظعوٍن قالِت امرأُته   -

ما ُيدريك فواهلِل إني َلَرسوُل اهلِل وما : رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم نظرَة غضٍب فقال لها 

يا رسوَل اهلِل فاِرُسَك وصاِحُبَك فاشتد ذلَك على : قالْت   وال ِبِه: أدري ما ُيفعُل بي قال َعَفاٌن 

عليِه وسَلَم حيَن قال ذلك لعثماَن وكان ِمْن ِخياِرهم حتى ماتْت ُرقَيُة أصحاِب رسوِل اهلِل صَلى اهلُل 

وبكِت : بِن َمْظعوٍن قال  اْلَحقي بسلِفنا الخيِر ُعثماَن: ابنُة رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم فقال 

 دعهن َيبكين: مَر النساُء فجَعل عمُر يضِرُبهن بسوِطه فقال النبُي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم لع

مهما يكوُن ِمَن القلِب والعيِن : وإياكَن وَنِعيَق الشيطاِن ثم قال رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم 

والَرْحَمِة ومهما كان ِمَن اليِد واللساِن فِمَن الشيطاِن وقَعد رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه  فِمَن اهلِل

اطمُة إلى جنِبه تبكي فجَعل النبُي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم َيمَسُح عيَن وسَلَم على شفيِر القبِر وف

 فاطمَة بثوِبه رحمًة لها

 مسند أحمد: المصدر | أحمد شاكر : المحدث | عبداهلل بن عباس : الراوي 

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  2/31: الصفحة أو الرقم

  

النساء الباكيات أمام رسول اهلل صلى اهلل عليه واله  هل تأملت النص جيدآ عمر يضرب: أقول 

وسلم بسوطه الواحدة تلوى األخرى والزهراء أيضآ باكية وموجوده وقت هذه الحادثة ورسول 

ورسول اهلل   يتصرف من أول إمرأة مضروبه بسوط عمر  لم اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم

ر لماذا لم يمنعهن من المجيئ والبكاء عند صلى اهلل عليه واله وسلم على علم بماسيفعله عم

عنهن يبطل  صلى اهلل عليه واله وسلم عمر ، لماذا لم يدافع عنهن ويقتل عمرهل عدم دفاعه

 !وشجاعته صلى اهلل عليه واله وسلم  ةويحط من قدر !!حادثة ضربهن بسوط عمر 

الزهراء عليها السالم الحظ هنا ماذكرته الدكتورة  السنية عائشة بنت الشاطئ في طلب   

النصرة لزوجها مغصوب الحق وإستغاثتها بالمصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم في حادثة 

ابن الخطاب وابن أبي قحافه ومعارضتها   وقولها ماذا لقينا بعدك من  الهجوم على بيتها

عليه  طالب  بن ابي اإلمام علي  الشديدة للبيعة ألبي بكر وعدم اإلذن لعمر بدخول بيتها ليأخذ

أن   السالم للبيعة ومحاولة عمر إقتحامه وعدم رضاها على أبي بكر وعمر وتكذيبها حديث

 :األنبياء اليورثون 
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 :  177الصدوق ص  -جاء في الخصال 

إن يوم غدير خم لم يدع الحد عذرا هكذا قالت سيدة : قال مصنف هذا الكتاب رضي اهلل عنه

يا بنت محمد لو سمعنا : النسوان فاطمة عليها السالم لما منعت فدك وخاطبت األنصار، فقالوا

هل ترك أبي يوم غدير خم الحد و: هذا الكالم منك قبل بيعتنا ألبي بكر ما عدلنا بعلي أحدا، فقالت

 انتهى النقل" . عذرا
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عليه عندما كلمها خلف  والزهراء يتيمية لم تبايع عند عمر إمام زمانها وإعترضت: أقول  

 ! :الباب عن البيعة له وهذا أدب اليتيم 

 ُذِكَر َأَدُب الَيِتيِم عنَد عائشَة رضَي اهلُل َعْنها فقالْت إِني أَلْضِرُب الَيِتيَم حتى َيْنَبِسَط -

 صحيح األدب المفرد: المصدر | األلباني : المحدث | شمسية بنت عزيز بن عامر : الراوي 

  صحيح اإلسناد: خالصة حكم المحدث |  102: الرقمالصفحة أو 

 

فلماذا تكذب النظام في قوله في عمر وهو على دراية بالنصوص المثبته ايضآ لهذا الفعل : أقول 

منه وهو يعرف أنها عليها السالم مرضت ورحلت صغيرة في السن عقله اليستبعد هذا من قاتل 

    :  لألطفال

السيدة أم )  3 - 1) الدرس  -أهل بيت النبي الكريم  -جليالت سيرة الصحابيات ال -السيرة 

، قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي (  6 - 1) كلثوم بنت علي بن أبي طالب 

 .بن أبي طالب

 17-08-1888: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 

ته، وكان معه عبد الرحمن بن عوف، يوم كان عمر يتفقد رعي: والقصة التي تعرفونها جميعًا

: تعال نحرسها، فبكى طفٌل، فقال عمر ألمه: ))فرأيا قافلًة مقيمًة في ظاهر المدينة، فقال

وما : يا أمة السوء أرضعيه، قالت: فقال، فبكى ثالثة  أرضعيه،: فقال، أرضعيه، فبكى ثانيًة

، فضرب عمر نا العطاء إال بعد الفطامألن عمر ال يعطي: ولماذا؟ قالت: شأنك بنا إنني أفطمه، قال

، وعد نفسه قاتاًل   ((المسلمين؟ كم قتلت من أطفال! ويحك يا بن الخطاب: وقال، جبهته بيده

ألنه حمل بعض النساء على أن يفطمن أوالدهن قبل الوقت المناسب، كي يكسبن هذا التعويض 

 اهـ. العائلي عن أوالدهن

  

 النبوية وهم كفارهل المعتزلة يردون األخبار  -

  

جاء في كتاب نهاية المطالب في دراية المذهب في فروع المذهب الشافعي ألبي المعالي 

 :الجويني

وبوب الحسين البصري المعتزلي في : يعلق الدكتور األعظمي على الشيخ السباعي فيقول  

 .العلم باب في أن خبر الواحد اليقتضي : بقوله  " المعتمد " كتابه في أصول الفقه 
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يقتضي العلم ، واختلف هؤالء فلم يشترط : إنه اليقتضي العلم ، وقال آخرون  : قال أكثر الناس 

قوم من أهل العلم اقتران قرائن به ، وقيل إنه يشترط ذلك في التواتر أيضآ ، ومثل ذلك بأن 

 .واه مع علمنا بأنه ليس في داره مريضآ س على بابه ،   نخبر بموت زيد ، وترى الجنازة

كما أورد أبوالحسين المعتزلي في كتابه أبوابآ أخرى ، مثل باب جواز ورود التعبد بأخبار اآلحاد 

 .، وباب في التعبد بخبر الواحد 

فهذه النصوص تعطي فكرة واضحة من مذهب المعتزلة بأنهم كانوا يأخذون باألحاديث النبوية 

سنة فهو مذهبه وهو في هذا اليمثل وإن ثبت عنه رد ال ومايقال عن النظام فهو مضطرب ،

 .جمهور المعتزلة 

أن المعتزلة كانوا من جمهور األمة في  –بعد هذه الشواهد  –والذي نميل اليه : يقول األعظمي 

األخذ باألحاديث النبوية وربما طعنوا في صحة بعض هذه األحاديث عندما وجدوها تقف في 

 (1)اهـ "  األحاديث جملةسبيل نظرياتهم ، لكنه لم يكن مذهبهم رد 

والتنَس أن المأمون العباسي من المعتزلة وبعده المعتصم وبعده الواثق من المعتزلة : أقول  

 ! أيضآ فهل هم كفار

 النظام أخذ عن الخليل الفراهيدي  -

الخليل الفراهيدي ممن أشار الى الخطبة الفدكية للزهراء عليها السالم وفي مقدمة الخطبة أنها  

 :أنة أجهش لها القوم بالبكاء وهذه األنة نتيجة الضرب الذي نتج منه إسقاط المحسن أنت 

 [الفراهيدي  -كتاب العين ]  

 كتاب العين: الكتاب 

 أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: المؤلف 

 \\\\\\\\ -دار ومكتبة الهالل : الناشر 

 يإبراهيم السامرائ.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق 

 8: عدد األجزاء 

 أي في جماعة

 اهـ (( 8/767) جاءت فاطمة إلي أبي بكر في لميمة من حفدها ونساء قومها) وفي الحديث 

  

 ــــــــــــــــــــــــ 

 .168-168ص  ( 1)
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:  28من ص  في الهامش )*( جاء في كتاب نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه 

 182إبراهيم بن يسار بن هانئ ، أبوإسحاق البصري المشهور بالنظام معتزلي ، ولد سنة ( 1)

هـ انظر 671وأبي الهذيل العالف وأخذ عنه الجاحظ توفي سنة  أخذ عن الخليل بن أحمد هـ 

   اهــ ( . " 1/72) ، واألعالم ( 2/87)تاريخ بغداد 

  

من علماء اللغة الذين هم على ( : ن في تقرير العقيدة مناهج اللغويي)قال صاحب  :أنقل التالي 

 اهـــ"  الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين ---1اعتقاد أهل السنة 

   

 النظام من أشد الناس إنكارآ على الرافضة لطعنهم في الصحابة هكذا قال الجاحظ عنه -

أنقل بالنص :  181مهدي ص( مها خاد) جاء في كتاب الهجوم على بيت فاطمة لعبد الزهراء  

والهامش والحظ مقولة الجاحظ أن النظام ينكر على الرافضه طعنهم في الصحابة فهو اليعد 

ماآمن به من ضرب عمر للزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها الى غيرها مما فعله هو وغيره 

 :  من األكاذيب والطعون فيهم

  

 (368المتوفى )البغدادي ـ اإلمام عبد القاهر بن طاهر 

أنه شك يوم الحديبية في دينه، ... طعن في الفاروق عمر، وزعم(... 1)ثم إن النظام : قال[ 77]

صلى اهلل عليه )، وأّنه كان في من نفر بالنبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)وشك يوم وفاة النبي 

 (.6..)ميراث العترةومنع ( عليها السالم)ليلة العقبة، وأنه ضرب فاطمة (وآله وسلم

 ــــــــــــــــــــــــ

للشنقيطي إعتنى به ووضع حواشيه الدكتور ناجي إبراهيم السويد ( جزءان بمجلد واحد )*( ) 

  

كان النّظام أشّد الناس إنكارًا على : قال الجاحظأبو إسحاق إبراهيم بن سيار ُأستاذ الجاحظ،   -1

 .76ـ  60/71: شرح نهج البالغة: ، كما فيالرافضة لطعنهم في الصحابة

، ثم أخذ المؤلف في الرد على (ط دار المعرفة بيروت( 130ـ  131: الفرق بين الفرق  -6

النظام، ولكنه لم يذكر شيئًا من تلك اأُلمور، غير انه دافع عنهم بانهم من خيار الصحابة، ومن 

 انتهى النقل  !! "أهل بيعة الرضوان
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م على عمر عندما قال بشكه في وفاة المصطفى صلى اهلل عليه واله هل افترى النظا: أقول 

وسلم أليس هذا قد ورد في كتب اإلخوه السنه فعآل بل هدد من قال بذلك بالقتل أليست الزهراء 

عليها السالم متيقنه من موت والدها صلى اهلل عليه واله وسلم يعني عمر سيقتل الزهراء إن 

ى اهلل عليه واله وسلم ، وقد تجاهل آيات القرآن التي تثبت أنه قالت أمامه بموت والدها صل 

سيموت كما تجاهل آيات المواريث التي يدخل فيها صلى اهلل عليه واله وسلم فمنع ميراث 

 :تمامآ كما قال النظام فتأمل  العترة 

  

 

ال أسمع أحًدا يذكر أَن رسوَل اهلِل ُقِبَض إال ضربُته  واهلِل: فقال عمُر . ثم إَن رسوَل اهلِل ُقِبَض  -

يا سالُم : ، فقالوا  فأمسك الناُسوكان الناُس ُأِمِييَن لم يكن فيهم نبٌي قبَله ، : قال .  بَسْيفي هذا

فلما انطلْق إلى صاحِب رسول اهلِل فاْدُعه ، فأتيُت أبا بكٍر وهو في المسجد ، فأتيُته أبكي َدِهًشا ، 

ال أسمع أحًدا يذكر أَن رسوَل اهلِل ُقِبَض : إَن عمَر يقول : َأُقِبَض رسوُل اهلِل ؟ قلُت : رآني قال لي 

فانطلقُت معه ، فجاء والناُس قد دخلوا على رسوِل . انطِلْق : فقال لي  !إال ضربُته بَسْيفي هذا 

ِإَنَك : ) اء حتى أكَب عليه ومَسه ، فقال فج. فَأَفرجوا له . يا أيها الناُس افُرجوا لي : اهلِل ، فقال 

 ) ..   َمِيٌت َوِإَنُهْم َمِيُتوَن

 

 مختصر الشمائل: المصدر | األلباني : المحدث | سالم بن عبيد : الراوي 

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  777: الصفحة أو الرقم

  

 :لعمرية وهنا الشاعر حافظ إبراهيم يقر بصحة هذه األحداث في قصيدته ا

  

 فيه الصحابة لما غاب هاديها **** و موقف لك بعد المصطفى افترقت " 

 على الخالفة قاصـيها و دانـيها **** بايعت فيـه أبا بكر فبايعـه 

 بين القبائل و انسابت أفاعيـها **** و أطفئت فتنة لوالك الستعرت 

 مـيها و أنت مستعـر االحشـاء دا**** بات النبي مسجا في حظـيرته 

 من نبأة قد سرى في األرض ساريها**** تهيم بين عجيج الناس في دهش 

 علوت هامته بالسيف أبريها **** من قال نفس المصطفى قبضت : تصيح 

 يجري عليه شـؤون الكون مجـريها **** أنسـاك حبك طـه أنه بشـر 
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 مـن المنـية ال يعفـيه ساقيـها **** و أنـه وارد البـد موردهـا 

 و قد يذكـّـر بااليـات ناسـيها **** نسيت في حق طه آية نزلت 

 وثاب رشدك فانجابت دياجيـها **** ذهلت يوما فكانت فتنة عـمم 

 فيه الخالفة قد شيدت أواسيـها **** فللسقيفـة يوم أنت صاحـبه 

 فمدت الخزرج االيدي تباريها **** مدت لها األوس كفا كي تناوله 

 أولى بها و أتى الشحناء آتيها **** صاحبهم  و ظـن كل فريـق أن

 "عنها وآخى أبو بكر أواخيها **** حتى انبريت لهم فارتد طامعهم 

  

  

 :وهنا الشيخ المغامسي يثني على الشاعر حافظ إبراهيم وقصيدته العمرية : أقول 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E7QfdOR9SMs 

 

و هل إفترى على عمر عندما قال انه كان ممن نفر بالنبي صلى اهلل عليه واله وسلم  :أقول   

ضرب  ليلة العقبة فمن يريد أن يقتل المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم هل يستحيل عليه 

 :  التوثيق  أنقل هذا! الزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها 

https://www.youtube.com/watch?v=E7QfdOR9SMs
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يزن  هكذا  هل من يحرقك يستحيل عليه أن يضربكوقد قال أنه سيحرق البيت وهي فيه : أقول 

هي التي تجعله يقول أنه سيحرق  النظام األمور بميزان العقل السليم أي جرأة من عمر 

   تبايع ألبي بكر الى أن رحلت  الزهراء بالنار ان لم تتم البيعة وهي لم

لمحات من سيرة عمر الفاروق رضي اهلل عنه في   :في مقالته   السني أطهر رضا قال الباحث

 :   (7)  شعر حافظ حافظ ابراهيم

 عمر وعلي رضي اهلل عنه

 :يومئ الشاعر بهذه األبيات 

 أكرم بسماعها أعظم بملقيها     وقولة لعلي قالها عمر

 المصطفى فيهاإن لم تبايع وبنت      حرقت دارك الأبقيك عليك بها

فعند ذلك هدده إلى إمتناع علي رضي اهلل عنه عن البيعة ألبي بكر رضي اهلل عنه يوم السقيفة 

: فيقول الشاعر  عمر رضي اهلل عنه وحذره باحراق داره إن أصر على امتناعه واستمر عليه

كرم أعجب بقولة عمر رضي اهلل عنه لعلي وأعظم بها حيث إن قائلها عمر رضي اهلل عنه وأ

بسامعها حيث إن سامعها هو فارس عدنان وشجاعة علي رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه 

 :ثم يقول الشاعر .  بأنه يحرق داره إن لم يبايع وإن كانت فاطمة رضي اهلل عنها فيهاالكريم 

 أمام فارس عدنان وحاميها    ماكان غير أبي حفص يفوه به

ثل هذا القول وجهره به أمام فارس عدنان علي رضي بأنه لم يكن في قلب أحد همة والجرأة لم

رضي اهلل عنه فإن كليهما فارسان شجاعان اليعزمان على أمر  اهلل عنه غير ابي حفص عمر

 اهـــ.  إال حققهما فاليتذبذبان في أمور القيادة والرياسة  واليريدان شيئآ

سعة أفق عقليته  اذا ذكره  مالدكتورالسني عدنان إبراهيم وهو ممن يترحم على النظا تبيين -

أغمض من هيولى أرسطو، و من طفؤة "يقولون : "  األولى إستحالته ةالتي تقبل مايظن للوهل

طفرة النظام، هو ابراهيم ابن سيار النظام، تلميذ . ثالثة أشياء" النظَّام، و من كسب األشعري

ذكي جدا و عبقري هذا و من أذكى علماء المسلمين، كان يسمى شيطان المعتزلة،  الجاحظ،

الرجل عقله اتسع لقبول فكرة أو فرضية أن شيئا ما،  ما هي الطفرة؟. الطفرة في الطبيعة.الرجل

الناس قالوا هذا . جسما أو شيئا ما يتحرك من مكان إلى مكان آخر دون أن يمر بالمسافة بينهما

يمكن لجسيم . تقر بهذا  ريناآلن ميكانيكا الكم في القرن العشرين و الواحد و العش. كالم فارغ

. معينأن ينتقل من حيز إلى حيز آخر دون أن يمر بالمسافة الفاصلة بينهما، و ثابت هذا تجريبيا

كيف أن النظام استوعب هذه الفكرة؟ ألنه عبقري، سابق لزمانه، و ُرفضت في زمانه لكنها 

 (1)انتهى النقل ." اآلن مقبولة فيزيائيا، في ميكانيكا الكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

)) عضو فريق التفريغ / سهيل اليندوزي / سلسلة التعريف بمباحث الفلسفه ،تحرير أ ( 1) 

 (( . الحلقة الثالثة 
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في الصحابة من شرب الخمر وسرق وقذف وإرتكب فاحشة الزنا بإحصان وغير إحصان هل 

 :السني يقبل عقلك هذا الكالم هل هو إفتراء على الصحابة أيها 

 

 

منهج المعقولية التاريخية  : ) هذه محاضرة قيمة للشيخ الدكتور جمال ال خرفوش  :أقول 

 : ( ( ع)والهجوم على دار فاطمة 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0azyzVPyXUI 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0azyzVPyXUI
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يعترف بإسقاط المحسن بسبب دق عمر الباب على بطن الزهراء  اإلمام السني الكازروني  -

 عليها السالم عندما أراد أن يأخذ البيعة ألبي بكر

  

عد السيد الخرسان في كتابه المحسن السبط مولود أم سقط اإلمام الكازروني ممن إعترف  

، ( هـ  728ت ) الشيخ اإلمام سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني   " :بإسقاط المحسن فقال 

) األنوار المصطفوية في شرح مشارق األنوار النبوية للصغاني الحنفي  جاء في كتابه مطالع

عند ذكره رواة الكتاب على ترتيب حروف المعجم ، فقال في حرف الفاء فاطمة  ،( هـ  220ت

رتيب كان من حقها أن تذكر في أول األسامي لكن ت ،( صلى اهلل عليه وآله ) بنت رسول اهلل 

وولدت لعلي : _ إلى أن قال بعد ذكر شيء من ترجمتها _ ... الكتاب اقتضى هذا التنسيق 

بسبب أّن عمر بن الخطاب  سقط المحسن من بطنها ميتًا: وقيل الحسن والحسين والمحسن ، 

 انتهى النقل." دّق الباب على بطنها حين جاء لعلي أن يروح به إلى عند أبي بكر ألخذ البيعة

   

إحتججت بكالم اإلمام الكازروني في إثبات إسقاط المحسن بسبب ضرب عمر للزهراء : أقول 

وأنه ( قيل ) عليها السالم فرد أحد اإلخوة المخالفين فقال إن الكازروني اليؤمن بهذا ألنه قال 

 فهو يضعف هذا القول  نقل إشاعة اليعتقد بها

له حسنا ، ( رض ) فولدت  " :ها السالم قال النويري عن الزهراء علي :ألزمته بالتالي  

 ( 1" )  فذهب محسن صغيرا. وحسينا ، ومحسنا 

   اآلن ماذا تفهم من نصه الشك أنك تفهم أنه يؤمن بأن المحسن مات صغيرآ 

   "  إنها ولدت ابنا اسمه محسن توفي صغيرا: وقد قيل :   " النويري في موضع آخر يقول  

(6) 

 

إن قلت نعم فأنت تقول بأن  !!  ضعف هذا القول واليؤمن به ألنه قال قيل يعني على كالمك أنه ي

، وإذا قلت ال  النويري اليؤمن بأن المحسن مات صغيرآ وعليه فالمناص من كونه قد أسقط 

( قيل ) يؤمن بأن المحسن مات صغيرآ وعليه فالمناص من كون   فأنت بهذا تقول أن النويري

 .الضعيف إو اإلشاعه هو مايتبناه وليس القول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 617ص  18ج : نهاية اإلرب( 1) 

 661ص  60ج : نهاية اإلرب ( 6) 
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فولدت له حسنا وبه كان يكنى وحسينا وهو " : :ابن كثير العالمة  كالم : نعطيك طامة اخرى 

  ( 1" ) ويقال ومحسناالمقتول شهيدا بارض العراق قلت 

كالمك ابن كثير يضعف القول بأنها ولدت له محسنآ ألنه قال يقال وبالتالي يعتبره قد على  

أوإذا قلت يؤمن بالمحسن فهنا كلمة يقال أوردها لإلضافة وهو مؤمن بها أي لهما ولد  أسقط 

 انتهى نقل إلزامي له."  إسمه المحسن 

تاج إلى شرح المنهاج لمحمد جاء في نهاية المح ، ليس هنا بصيغة تضعيف  (قيل ) : أقول   

 انتهى"  وليس الغرض تضعيفهأي قال بعضهم ، ( قيل  ) قوله "    :بن شهاب الدين الرملي 

  

http://islamport.com/w/shf/Web/1108/1933.htm  

 

 

 

الزبيدي ممن قال بماقالت به اإلمامية في المحسن قال في السيد  وعد السيد الخرسان  : أقول

هـ ، قال في تاج  1602السيد مرتضى الزبيدي المتوفى  :كتابه المحسن السبط مولود أم سقط 

بتشديد السين ، ذهب أكثر اإلمامية من أنه كان حماًل فأسقطته   المحّسن( : شبر ) العروس 

ولّما لم يعقب : أقول  (صلى اهلل عليه وآله ) فاطمة الزهراء لستة أشهر ، وذلك بعد وفاة النبي 

 اهـ" .على قول اإلمامية برد عليه ، فذلك السكوت رضًى به

 

 

قال بماقالت به اإلمامية خصوصآ أنه وكذلك عد السيد الخرسان النسابة العمري ممن : قول أ  

: "  قال السيد الخرسان في كتابه السابق لم يحتسب في العدة لوالدته ميتآ قال أن المحسن 

قال في كتابه المجدي ـ بعد ذكر _ هـ  362العمري ـ وكان حيًا سنة  النسابة الشيخ أبو الحسن

ه ولد ميتًا ، وقد روت الشيعة خبر ولم يحتسبوا بمحسن ألّن: اختالف النسابين في المحسن ـ 

يحتوي على ذكر المحسن ، ولم يذكر   ، ووجدت بعض كتب أهل النسب المحسن والرفسة

  اهـــ"  الرفسة من جهة أعّول عليها 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 687ص 2البداية والنهاية ج( 1) 

   

http://islamport.com/w/shf/Web/1108/1933.htm
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أحد الموالين  مؤلفة كتاب فضحكت فبشرناها تقول أن  الباحثة األستاذة السنية روال خرسا -

 لعمر اقتحم بيت فاطمة فأسقطت جنينها وكسر ضلعها وشهدت زينب إجهاض المحسن

االبنة في -2روال خرسا عن سبب موت الزهراء عليها السالم في مقالتها السند  ةقالت الباحث 

 :صحيفة المصري اليوم

. سبب وفاة السيدة فاطمة، اختلف فيها أهل السنة والشيعةحكايات وروايات كثيرة قيلت حول 

أذكرها هنا ألنى مجرد ناقل للحكايات، فعندما تختار أن تكتب أمورا من التاريخ البد لألمانة ذكر 

 ..فى يد اهلل أوال وَمن عاصر األحداث ثانيا وتبقى الحقيقة.. كل ما قيل

 

يدا على أبيها، فكانت ال تذوق الطعام إال يقول أهل السنة إن السيدة فاطمة حزنت حزنا شد

نادرا، وتقوم بواجباتها نحو زوجها وولديها، ثم تبكى بكاء شديدا على أبيها حتى مرضت 

 .وماتت

 

أما أهل الشيعة فيقولون إن الخالف الواقع بين سيدنا عمر وزوجها سيدنا على هو السبب فى 

زلها أحد الموالين لسيدنا عمر، فوقعت وُكسر وفاتها، إذ هدد سيدنا عمر بحرق بيتها واقتحم من

، فُأجهضت وتسبب إما كسر الضلع أو اإلجهاض فى «المحسن»ضلعها، وكانت حامال فى 

والمؤكد أن سيدنا عمر، رضى اهلل عنه، العادل، ما كان ليرضى عن تصرف كهذا، .. وفاتها

 .وهو المحب الشديد لرسول اهلل، وبالتالى آل بيته

 

حظة ألرجو ممن يقرأ أن يلتزم الحياد قبل الحكم أو الغضب، ألنه ال أحد يعلم وهنا أتوقف ل

الحقيقة كاملة مثل أمور كثيرة فى تاريخنا، وعلينا نحن عندما نكتب أال نكتفى بالمتعاَرف عليه، 

.. األمرالمؤكد أن السيدة فاطمة مرضت ثم ماتت، رضى اهلل عنها.. بل علينا أن نبحث وننقل

 انتهى النقل. " سباب المرض الذى أدى للوفاةالخالف فى أ

 

ولم تنكر قول % 100  الباحثه روال خرسا لم تجزم بماقاله أهل السنه عن وفاتها بنسبة: أقول 

بل قالت أنه علينا أن نلتزم بالحياد قبل الحكم والغضب وعلينا أن % 100الشيعة بنسبة 

ماتت بسبب    (ع)أكدت أن الزهراء النكتفي بالمتعارف عليه بل علينا أن نبحث وننقل و

المرض ، وأشارت الى أن الشيعه يقولون أن أحد الموالين لعمر إقتحم بيتها فسقطت وأجهضت 

  جنينها وكسر ضلعها وماتت بسبب ذلك

وهنا تشير الباحثه روال خرسا الى أن هناك روايات تقول بأن المحسن ولد ومات طفآل وروايات 

 : أخرى أنها أسقطته
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أنجبت السيدة : " والوفاة < فدك>السيدة فاطمة "  قالت في مقالتها في صحيفة صدى البلد

والمحسن والذى ( صلى اهلل عليه وسلم)الحسن والحسين سبطى رسول اهلل « على»فاطمة من 

انتهى "  ما يقول إنها أجهضت ومنها ما يقول إنه ولد ومات طفال تختلف الروايات حوله فمنها

 النقل

واآلن مع الحقيقة المؤكده التي أكدتها وإختارتها الباحثه روال خرسا بإنصاف ، لم تختار : أقول 

أن المحسن مات طفآل بعدما ولد قبل مولد السيدة زينب عليها السالم بل إختارت أن الزهراء 

 :هذا اإلجهاض  زينب هذا اإلجهاض و حزنها أمها على أجهضته وحزنت عليه وشهدت السيدة

 

 :السيدة زينب  -1« األخت»مقالتها السند  قالت في

 

ترّبت السيدة زينب فى بيت النبوة، وكانت أمها فاطمة حريصة على إعالمها بالنبوءة لتتأهل " 

.. فى الخامسة من عمرها انتقل جدها إلى الرفيق األعلى.. وما انتظرها كان كثيرا.. لما ينتظرها

رأت دموع القوم ورأت دموع والدها ووالدتها .. لقلب والدتها مات  جدها سيد قومها واألقرب

عاشت بعدها السيدة . بعد مبايعة الناس ألبى بكر، وكانا يؤمنان أن عليًا هو األولى بالخالفة

ال تخرج من غرفتها إال لزيارة   كانت  وكيف كيف أجهضت المحسن.. زينب تشهد حزن والدتها

فاطمة تبكى دون توقف وكانت ابنتها زينب كانت .. قبر والدها عليه أفضل الصالة والسالم

فتعيش زينب يتيمة حزينة .. ثم ماتت فاطمة لتلحق بأبيها وتذهب للقاء ربها.. ترقبها فى صمت

 انتهى النقل. " 

 :واليك التوثيق : أقول 
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قبل   اإلبنة إغتسال الزهراء عليها السالم 2أخيرآ أوردت الباحثة روال خرسا في مقالتها السند 

حين شعرت بدنو أجلها بعد رؤيتها رسول اهلل، صلى اهلل " :  رحيلها وأمرها أن اليكشف كفنها

: عليه وسلم، فى منامها، قامت السيدة فاطمة، فاغتسلت، وأخبرت صاحبتها أسماء بنت عميس

ثم .. قد اغتسلت، فال يكشفن لى أحد كفنآ: ثم قالت.. يا أمة ائتنى بثيابى الجديد فلبسته»

وكانت فاطمة الزهراء لم تبتسم منذ وفاة أبيها، رسول اهلل، إال ساعة فارقت الحياة، . «تبسمت

اكتشف وفاتها ابناها الحسن والحسين، وركضا إلى أبيهما، .. َفِرَحًة ُمسَتبِشرًة بلقاء رّبها وأبيها

وصية سيدنا على، وأخبراه، فُأغمى عليه فى المسجد من كثرة حزنه، ثم عاد إلى المنزل، ونفذ 

 انتهى النقل. " زوجته

 

أنها إختارت أن الزهراء عليها السالم كسر ضلعها وأسقطت جنينها من قبل أحد :  ةالنتيج

الموالين لعمر وشهدت السيدة زينب اإلجهاض وحزنها عليه وكان هذا سبب موتها وماكان 

 عمر ليرضى بتصرف الموالي له للمتعارف عليه من حبه الشديد لرسول اهلل وبالتالي آل بيته

ره العالمه ابن قتيبه الدينوري في كتابه المعارف أن محسنا فسد من وهو ماذك،  على كالمها

 زخم قنفذ العدوي
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روال خرسا تقر برواية أن الزهراء عليها السالم ماتت غاضبة على أبي  ةوالملفت أن الباحث

وهذا يؤكد رضاه بفعل  عمربكروعمر ألنهما ظلماها وأوصت ان اليحضرا جنازتها فالبراءة ل

 : الموالي له 

بعد رحيل رسول اهلل  :قالت في مقالتها السيدة فاطمة فدك والوفاة في صحيفة صدى البلد 

وعلمت أنها ساعة لقائها برسول اهلل، « فاطمة»بستة أشهر مرضت ( صلى اهلل عليه وسلم)

وصية زوجة وأم مهمومة « على»فأوصت سيدنا وكان عمرها حينئذ ال يتجاوز الثالثين عاما، 

ادفنى فى الليل، وعّف موضع قبرى، وال يشهد « على»يا »: أوالدها، قالت له فيهالمصير 

يا ابن عّم، إن أنت تزّوجت امرأًة بعدى فاجعل لها يومًا وليلة، واجعل . .جنازتى أحد مّمن ظلمنى

ألوالدى يومًا وليلة يا أبا الحسن، وال تِصح فى وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، 

وكأنها . «فالويل ألمٍة تقتلهما وتبغضهماا باألمس فقدا جّدهما، واليوم يفقدان أّمهما، فإّنهم

 انتهى النقل" نقال عن المصري اليوم ."كانت تعلم ما ينتظرهما

المرأة تسقط جنينها اذا تعرضت للترويع وهذا يدخل في باب الجنايات ، وإسقاط إمرأة حملها  -

 من تهديدعمر 

نينها إذا تعرضت للترويع واإلصابات بالضرب وهذا يدخل في باب الجنايات تسقط المرأة ج   

فإذا مات الجنين في بطن أمه من الترويع وتعرضت للضرب وتضرر الجنين بالضرب فهذه مثلة 

بالجنين ، لهذا ابن ابي الحديد ربط حادثة إسقاط السيدة زينب جنينها وترويعها بالطعن بحادثة 

فكما لم ينكر العقل هذا في زينب ال ينكره في الزهراء وعرض هذا الربط  إسقاط الزهراء جنينها

على شيخه حتى يعرف هل يوافق على هذا القول أو ال ، وهنا وقفة للتأمل في قول عمر أنه 

سيحرق بيت الزهراء عليها السالم أليس بهذا يروع الزهراء عليها السالم الحامل كل هذه 

 حدوث اإلسقاط برواية التحريقإدانات المفر منها والمحصله 

 :تأمل أخي القارئ في هذه الروايه  

 البرهان في أصول الفقه : الكتاب

عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب : المؤلف

 ( هـ378: المتوفى)بإمام الحرمين 

 صالح بن محمد بن عويضة : المحقق

 لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت : الناشر

 م 1887 -هـ  1318الطبعة األولى : الطبعة

  

 .وذهب معظم المحققين إلى قبول الفرق وعده من األسئلة الواقعة --1022
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واحتج القاضي رحمه اهلل بأن متبوعنا في األقيسة والعمل بها وما درج عليه األولون قبل 

ء ولقد كانوا يجمعون ويفرقون وثبت اعتناؤهم بالفرق حسب ظهور األهواء واختالف اآلرا

ثبوت تعلقهم بالجمع وقد ثبت ذلك في وقائع جرت في مجامع من أصحاب النبي صلى اهلل عليه 

 .وسلم

رضي اهلل عنه رسوله وتحميله إياه تهديد  1القصة الجارية في إرسال عمر بن الخطاب :منها

ثم أنه رضي اهلل عنه جمع الصحابة واستشارهم الرسالة مومسة وإجهاضها بالجنين لما بلغها 

إنه مؤدب وال أرى عليك بأسا، فقال : رضي اهلل عنه 6في الجنين فقال عبد الرحمن بن عوف

اهـ . إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الغرة: رضي اهلل عنه 7علي

(6/178) 

  

 :جاء في مركز الفتوى  جنايةجنين الحامل بالضرب هو   وإسقاط: أقول 

إذا ضرب رجل مريض نفسيًا زوجته : السؤال هو . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد   

الحامل ضربًا مبرحًا وكانت حامال في شهرها الثامن ثم أسقطت الولد فهل يتحمل دية الحمل؟ 

 .أفيدوني جزاكم اهلل خيرًا 

  

 اإلجابة

 : م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أما بعدالحمد هلل والصالة والسال  

ضرب أو ترويع أوغير ذلك : فإن من فعل بالمرأة الحامل ما يؤدي إلى إسقاط جنينها من نحو

غرة عبد أو وليدة ، لما في الصحيحين : وهي  وهي حية فعليه دية ذلك الجنينحتى ألقته ميتًا 

من هذيل فرمت إحدامها األخرى بحجر اقتتلت امرأتان " عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال

فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقضى أن دية جنينها 

إلى آخره ، وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين ، إال إذا كانت كافرة ...عبد أو وليدة 

وعشر ديتها خمس من اإلبل ، أو . والجنين من مسلم فإنه يلزم فيه عشر دية الحرة المسلمة

: خمسون دينارًا من الذهب ، أو خمسمائة درهم وقد اختلف العلماء على من تجب هذه الدية 

لذا فإن من تسبب في . فمنهم من أوجبها على العاقلة ، ومنهم من أوجبها على الجاني وحده

وليس له نصيب منها ،  إسقاط جنين امرأته بضرب أوغيره فعليه دية الجنين على نحو ماتقدم

وعليه أيضا كفارة القتل في قول أكثر أهل العلم ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فعليه 

إلى قوله ...ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى 

 (1)اهــ . " لمواهلل تعالى أع[.  86:النساء ( ]فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .2128: رقم الفتوى( 1)
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امرأة ضربتها أخت زوجها على ظهرها وهي حامل، وحاول األطباء  :وجاء في مركز الفتوى

تثبيت الجنين، إال أنه نزل في النهاية ميتا، في الشهر التاسع، وأقر األطباء أنه مات بسبب 

تستطع التقدم ببالغ، حفاظا على االبن اآلخر الذي  ولمالضربة التي تسببت فيها أخت زوجها، 

أرجو اإلجابة  هل على هذه المرأة من شيء؟.ي سنة ونصفكان مولودا قبل الحادثة بحوال

 .وشكرا. بالتفصيل

 :الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  اإلجابة 

فإذا كان األطباء قد قرروا أّن سقوط هذا الجنين حصل بسبب الضربة التي ضربتها أخت الزوج  

: الفصل الثاني: -رحمه اهلل-قال ابن قدامة .مسؤولة عن هذه الجناية للمرأة، فإّن أخت الزوج 

أنه إنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة، ويحصل ذلك بسقوطه في الحال وموته، أو 

 .بالجناية  بقائه متألما إلى أن يموت، أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه، فيعلم بذلك موته

ونستطيع أن نقول بعد تقدم : -رحمه اهلل-لمستشار عبد القادر عودة وقال ا .المغني البن قدامة

الوسائل الطبية، أن الرأي الذى يجب العمل به هو مسؤولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة، أن 

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي فعلى هذه . االنفصال ناشئ عن فعل الجاني

إلى ورثة الجنين، وهي خمس من اإلبل، أو خمسون مثقااًل من الذهب،  المرأة دية الجنين، تدفع

، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أّن هذه الدية واجبة (جرامًا من الذهب 61612أي ما يساوي )

 . 11281: وراجع التفصيل في الفتوى رقم( عصبتها)على عاقلة المرأة 

والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام وتجب على هذه المرأة كفارة عند جماهير العلماء،  

 .هذا عن ما يترتب على الجانية .701023: وانظر الفتوى رقم شهرين متتابعين،

ولم تستطع التقدم ببالغ، حفاظا على االبن اآلخر، الذي كان مولودا قبل : أما قول السائل

واهلل .المراد منهفلم يتضح لنا  الحادثة بحوالي سنة ونصف هل على هذه المرأة من شيء؟

 (1)اهـــ . " أعلم

المحسن بالضرب عندما عرض عليه ابن ابي   شيخ ابن ابي الحديد ممن ثبت عنده إسقاط -

       الحديد ربط حادثة ترويع السيدة زينب وإسقاطها جنينها بإسقط الزهراء جنينها

يع هبار بن األسود لها اليك كالم ابن أبي الحديد عن قصة خروج السيدة زينب الى المدينة وترو

قال ابن  : بالرمح فأسقطت جنينها فأباح المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم يوم فتح مكه دمه 

إذا كان رسول اهلل صلى اهلل » : هذا الخبر على النقيب أبو جعفر ، فقال   قرأت :أبي الحديد 

فظهر الحال أّنه لو كان حيًا ، عليه وآله أباح دم هبار ؛ ألّنه رّوع زينب فالقت ما في بطنها ، 

أروي عنك إّن فاطمة ُرّوعت فالقت : فقلت . ألباح دم من رّوع فاطمة حتى القت ذا بطنها 

 (6) "  ال تروه عني وال تروي بطالنه: المحسن ، فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .772127: رقم الفتوى( 1) 

 . 187/ 13: شرح النهج  ( 6)
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ألنه   توقف شيخ ابن ابي الحديد عن الموافقه على سبب إسقاط المحسن وهو الترويع فقط 

 أن المحسن أسقط بسبب ضرب عمر للزهراء عليها السالم  على يقين باألدلة والتي فيها

للسيد محمد رضا شرف   سياسة إلهّيٌة وُسّنٌة نبويٌة -يوم الدار( ع)جاء في مقالة صبر علي 

النقيب أبو جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد العلوي نقيب  - :  النص والهامشأنقل ب الدين 

قلت وهذا الخبر أيضا قرأته على : ].. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج [(.62)]البصرة

أباح دم هبار  ( صلى اهلل عليه وآله)إذا كان رسول اهلل : ، فقال( رحمه اهلل)النقيب أبي جعفر 

ّوع زينَب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال إّنه لو كان حًيا ألباح دَم من َرّوع بن األسود ألنه َر

أروي عنك ما يقوله قوٌم إَن فاطمة ُرّوَعْت فألقت الُمَحَسن؟ : فقلت. فاطمَة حّتى ألقت ذا بطنها

ي ال تروِه عّني، وال ترِو عني بطالنه، فإّني متوقٌف في هذا الموضع لتعارض األخبار عند: فقال

 :ونالحظ على هذا الكالم   [فيه

أَن أبا جعفر النقيب أرسل كالمه إرسال الُمسّلمات بادي بدء، حتى إذا ما واجهه تلميذه  -

بتحميله مسؤولّية رواية الواقعة أماَم اآلخرين تراجع عن موقفه ُمبدًيا التوُقَف، وما ذلك إال 

واضرهم العلمية، إذ قد يلحقون بباريهم لحرية الرأي والتعبير الذي كان يعيشه العلماء في ح

 !!.لمجرد نقلهم خبًرا ال تستسيغه مؤسسة اإلرهاب الفكري

أَنه وإن اّدعى التوقَف لكَنه لم يتنازل عن قّوة أدّلة ثبوت الجريمة؛ إذ إَن التوقف فرُع التعادل  -

للضرب المؤّدي ( لسالمعليها ا)بعد التعارض، وفي ذلك إصراٌر منه على توافر أدّلِة َتَعّرضها 

 .إلى اإلجهاض

 اهـــــ. أَن كالم ابن أبي الحديد نٌص في تداول الخبر وشياعه في األوساط العلمية آنئذ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كان النقيب أبو :.. 666ص 10قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البالغة ج[( 62)] 

وإن كان -يَر العلم، صحيَح العقل، منصًفا في الجدال، غيَر متعصب للمذهب، جعفر رحمه اهلل غز

إّنهما مّهدا دين االسالم، : وكان يعترف بفضائل الصحابة، ويثني على الشيخين ويقول -علوًيا

وقد ذكرت في هذا الفصل خالصة :..من كتابه المذكور 80ص 16وقال في ج..وأرسيا قواعده

ولم يكن إمامي المذهب، وال كان يبرأ من السلف وال يرتضي  أبى جعفرما حفظته عن النقيب 

 ..قول المسرفين من الشيعة

يحيى ابن الشريف النقيب أبي طالب محمد بن : )177ص 33قال الذهبي في تاريخ اإلسالم ج

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أبي زيد، السيد النقيب أبو جعفر العلوي، الحسني، 

وكان ذا معرفٍة بالنسب، سمع من أبيه وحّدث، وعاش بضًعا وستين سنة، . اعرالبصري، الش

 .وله شعر رائق، توفي في رمضان، روى شعًراواألدب، وأيام العرب، 

الشريف أبو جعفر يحيى بن محمد بن : عنه 88ص 17وقال ابن كثير في البداية النهاية ج

كان الطالبيين بالبصرة بعد أبيه،  محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسيني، نقيب

شيًخا أديًبا فاضاًل عالًما بفنون كثيرة ال سيما علم األنساب وأيام العرب وأشعارها، يحفظ كثيًرا 

 .منها، وكان من جلساء الخليفة الناصر
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درس في المدرسة النظامية ليس بشيعي كما ( شافعي ) وابن ابي الحديد من أهل السنه : أقول  

 :العناد وهو في الفروع شافعي يزعم أهل 

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: الكتاب 

 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: المؤلف 

 إحسان عباس: المحقق 

 بيروت -دار صادر : الناشر 

: 3، ابن الشعار 26: 1، ذيل مرآة الزمان 218: 1الفوات : عز الدين ابن أبي الحديد  - 687

عبد الحميد بن أبي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل غزير وأدب وافر وذكاء : وقال 617

تأدب على الشيخ أبي . خدم في عدة أعمال سوادًا وحضرة، آخرها كتابة ديوان الزمام باهر،

واشتغل بفقه اإلمام الشافعي ري ثم على أبي الخير مصدق ابن شبيب الواسطي، البقاء العكب

وقرأ علم األصول، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن، وله كتاب العبقري الحسان في علم الكالم 

. والمنطق والطبيعي واألصول والتاريخ والشعر؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث الجامعة

 اهـ(7/736)

األديب الروائي السني خيري شلبي يقر أن السيدة زينب نخست بالسيف في   هناو: أقول  

بطنها فأجهضت فاإلصابه في بطنها وبالتالي هذا مافهمه شيخ ابن أبي الحديد فهي تروعت 

 :بسبب النخس المؤلم في بطنها 

التقاها وهي حامل إال أنها وهي في طريقها الى المدينة  "  :قال األديب السني خيري شلبي  

في الطريق أحد المشركين فنخسها بالسيف في بطنها فأجهضت ثم تدهورت صحتها فلقيت ربها 

 انتهى النقل( 1. " )مأسوًفا على شبابها

اختار لها جدها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "  :قال األديب السني الروائي جمال الغيطاني  

فقد ، ت في السنة الثانية للهجرة متأثرة بجراحهاالتي توفياحياء لذكرى ابنته زينب ، اسم زينب

وكانت حامال ، بدر في طريقها إلى المدينة فنخسها في بطنها  لقيها أحد المشركين بعد غزوة

 (6)اهـ "  فأسقط حملها وماتت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .المدى صحيفة ) وارثة األحزان وباعثـــــة الضمــــير .. السيدة زينب( 1)

 ( .صحيفة البيان ) أم المساكين ..أم هاشم ( 6)
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 يذكر فيها مصيبة الزهراء عليها السالم  المجالس التي يقيمها الواعظ البلخي كان  -

  

أبوالحياة الواعظ البلخي مع ماله من منزلة راقية بين المستمعين لمجلسه ومع إقرارهم بفضله 

ورموه بماليس فيه من فعل المنكرات والقى الطرد واإلهانه وعلمه لفق أهل التعصب له التهم 

وكذلك الدعاء له بالعفو وهو يسب !! تعظيمه وإجالله مع مارمي به  ولنا أن نسأل كيف يستقيم

هذا يؤكد أنه من أهل السنة إعترف بالحقائق وأظهرها لثقته بصحتها وهذا !! الصحابه عندهم 

  يفسر سبب تلفيق التهم الكيديه له

 ( :1)أنقل موضع الشاهد   جاء في الوافي بالوفيات 

الشاه بوري الواعظ محمد بن عبد اهلل بن عمر بن محمد بن الحسين بن علي الظريف ابن  

محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسن بن سهل بن عبد اهلل الفارسي أبو الحياة ابن أبي القاسم بن 

أهل بلخ قال ابن النجار هكذا رأيت نسبه بخط بوري الواعظ من   أبي الفتح بن أبي بكر الشاه

يده ورأيت بمصر جزءا فيه من أمالي البلخي هذا وقد نسب نفسه إلى علي بن أبي طالب رضي 

وجال في خراسان وما وراء النهر  اهلل عنه ولم يظهر ذلك في العراق سافر في طلب العلم

عنه شيخه السلفي وكان  والشام ومصر وسمع من جماعة وروى دوخوارزم والعراق وبغدا

 يعظمه ويجله ويعجب بكالمه وكان مليح الشكل مليح الوعظ حسن اإليراد رشيق المعاني

 " لطيف األلفاظ فصيح اللهجة له يد باسطة في تنميق الكالم وتزويقه وله قبول تام من األعوام

ومن  ا وعنهواهلل يعفو عن وكان يميل إلى الرفض ويظهره"   :في نفس المصدر  وأيضآ جاء 

ال ترج هوى وال * * واقطع زمن الحياة عيشا رغدا * دع عنك حديث من يمنيك غدا * شعره 

إلى الحافظ السلفي وكتب على   وكتب يوما رقعة*( أبدا   يوما تمضيه ال تراه* تعجل كمدا 

رأسها فراش لمعة وفراش شمعة فأعجب السلفي بها وكان يكررها وكان يدس سب الصحابة 

منك فدك أغصبتك حقك   كالمه مثل قوله قال علي يوما لفاطمة وهي تبكي لم تبكين أأخذتفي 

 اهــ" ا أفعلت كذا أفعلت كذ

 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 . 100ص 7للصفدي ج( 1) 
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أخبرني علي بن محمود قال كان : جاء في كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقالني 

بكت فاطمة : ما يدمن في مجالسه سب الصحابة فحضرت مرة مجلسه فقالالبلخي الواعظ كثيرا 

فاطمة لم تبكين علي أأخذت منك فيئك اغصبتك حقك افعلت  علي يا: يوما من األيام فقال لها

افعلت وعد أشياء مما يزعم الروافض أن الشيخين فعالها في حق فاطمة قال فضج المجلس 

 (1)اهــ  وخمس مائة  ي صفر سنة ست وتسعينتوفي ف بالبكاء من الرافضة الحاضرين

 

حضر مجلسه علي بن محمود فلم ير مارمي به من منكرات فيه فقط أشكل على مايذكر : قول أ

فيه من مثالب الصحابة ويقول قام الرافضة بالبكاء فلماذا علي بن محمود لم يبِك ألنه يلصق 

 !اليها ويبكي بالرافضه  من يعد مثالب الصحابه ويستمع

  

 ( :6)جاء في كتاب المختصر المحتاج من تاريخ ابن الدبيثي 

 

سمع : محمد بن عبد اهلل بن عمر بن الطريف أبو الحياة بن أبي القاسم الواعظ البلخي  -116

بها من أبي شجاع عمر البسطامي وسافر الكثير، وجال في االفاق ما بين خراسان والعراق 

وتكلم في الوعظ واستوطن في آخر عمره بغداد، وحدث وقد تطوافه،   والشام ومصر وسمع في

 .أجاز لنا

 .ولد سنة ست وعشرين وخمسمائة

 اهـ( 1/73. )وتوفي في صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة

 ـــــــــــــــ

مؤسسة األعلمي للمطبوعات : الهند الناشر –دائرة المعرف النظامية : المحقق( 2/618( )1) 

 .م 1871/هـ 1780الثانية، : الطبعةلبنان  –بيروت 

اختصره االمام . ه 277للحافظ محمد بن سعيد بن يحيى بن علي ابن الدبيثي المتوفى سنة ( 6)

دراسة وتحقيق . ه 738شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز الذهبي المتوفى سنة 

 .لبنان  –يروت الجزء الخامس عشر دار الكتب العلمية ب مصطفى عبد القادر عطا
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 روايات إسقاط المحسن في كتب أهل السنة/  الفصل الثالث

  

 روايات إسقاط المحسن في مصادر أهل السنة مانقله وسلم به اإلمام الشافعي الحمويني -

  

إننا إذا أكدنا إسقاط المحسن وعرضنا رواياتنا الصحيحة في ذلك ، لم ننفرد بهذا القول بل  

األعالم من أهل السنة فالنريد تكرار قول المعاند الشيعه قالوا كذا حتى أعالم السنة وافقنا عليه 

 وافقوهم على مقولتهم

يذكر رواية عدها من الفضائل في كتابه فرائد السمطين وهي )*( الشيخ الحمويني الشافعي 

وفضلهم رواية إخبار رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم عن ماسيحدث ألهل بيته من بعده 

 والروايه اعتمدها الحمويني وسلم بها  ومنهم الزهراء عليها السالم 

هذه فرائد أحاديث من بحر الفضائل مستخرجة، و في سلك اإلخالص " : قال في مقدمة كتابه

"   منظومة و أزهار أخبار تزهي بها رياض المزايا و المفاخر التي هي بسحب الوالية مرهومة

 انتهى النقل

أنقل موضع الشاهد في ظالمة الزهراء عليها  72—73، ص 6جاء في فرائد السمطين، ج 

وكسر جنبها السالم وفيها إخبار المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بإسقاط جنينها بعده 

 : وغصب حقها ومنع إرثها

الفتح  ابيانباني ابوطالب علي بن انجب بن عبيداهلل بن الخازن عن کتاب االمام برهان الدين -

المؤيد ابن الموفق، انبانا علي بن احمد بن موسي   المكارم المطرزي عن ابي  ناصر بن ابي

انبانا موسي بن عمران عن عمه الحسين : عبداهلل الكوفي قال  الدقاق قال انبانا محمد بن ابي

: قال عباس  عن سعيد بن جبير عن ابنبن يزيد النوفلي عن الحسن بن علي بن حمزة عن ابيه 

ثم اقبلت ... اهلل صلي اهلل عليه و آله كان جالسا ذات يوم اذا اقبل الحسن فلما رآه بكي  ان رسول

فقال صلي ... فاجلسها بين يديه. الي يا بنية فاطمة: ثم قال فاطمه عليهاالسالم فلما راها بكي

ألكرم الخالئق  هم اهلل عليه و آله والذي بعثني بالنبوة واصطفاني علي جميع البرية، اني و ايا

 ...علي اهلل عزوجل و ما علي وجه االرض نسمة احب الي منهم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عده ابن حجر من الشوافع في الدرر وكذلك أدرجة عبد الرحيم االسنوي في طبقات )*( 

" صدر الدين إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد المعروف ": فقال  617/  1 الشافعيه

كان المذكور إماما في علوم . كان من أبناء ملوكها  نسبة إلى مدينة حماة، الن جده" الحموي 

 انتهى"  الحديث والفقه، كثير االسفار في طلب العلم، طويل المراجعة
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و اني لما رايتها ذكرت ما ... ء العالمين من االولين واآلخرينما ابنتي فاطمة فانها سيدة نساأو 

يصنع بها بعدي؛ كاني بها و قد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها و غصب حقها و منعت ارثها 

 ...، فال تجاب و تستغيث فال تغاثو هي تنادي يا محمداه  جنينها و كسر جنبها واسقطت 

تقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، بيتي ف فتكون اول من يلحقني من اهل 

اهلل صلي اهلل عليه و آله عند ذلك اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل   يقول رسول

."  ضرب جنبها حتي القت ولدها فتقول المالئكة عند ذلك آمين من أذلها و خلد في نارك من 

 اهـ

 :ين أنقل هذا التوثيق من كتاب فرائد السمط  

 

 

 

 

) وهي روحي التي بين جنبي : )وفي الرواية قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم : أقول 

 بسبب كسره فتمركزت روحها بين جنبيها  الى كسر جنبها وقد خرجت روحها  إشارة
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جاء في كتاب مجموعة رسائل البيرمي اآلمدي محمد ابن الحاج علي البيرميثم اآلمدي إعتنى  

  :  668ص( مكتبة سيدا ) بها محمد هادي الشمرحي المارديني 

خرج النبي : وروي عن مجاهد قال : "   في بعض مناقب أمنا فاطمة الزهراء عليها السالم

من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي   :قال صلى اهلل عليه وسلم وهو آخذ بيد فاطمة ف

من أذاها فقد آذانى وهى روحى التى بين جنبى مني وهي قلبى  فاطمة بنت محمد وهي بضعة 

 اهـ" ومن آذانى فقد آذى اهلل 

سند رواية فرائد السمطين وهم ثقات من أهل السنة وقد ضبطوا النقل  حال رواة: أقول  

 :  بتمامه

 :الساعي الشافعي الخازن ابن   -

علي بن أنجب بن عثمان بن عبد اهلل ( م 1672 - 1187( )ه 273 - 287)علي بن الساعي 

أبو طالب، تاج )المعروف بابن الساعي  الشافعي،بن عبيد اهلل بن عبد الرحيم البغدادي، الخازن 

 .وفي ببغدادوتمؤرخ، لغوي، مفسر، فقيه، محدث، ولي خزانة الكتب المستنصرية، ( الدين

الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير، نساء الخلفاء من  :من تصانيفه الكثيرة

الحرائر واالماء، شرح كبير لمقامات الحريري، لطائف المعاني في ذكر شعراء زماني، ونزهة 

 (7/31. )االبصار في الحديث

http://islamport.com/w/trj/Web/874/1943.htm 

هو ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم بن علي ، أبوالفتح ، :  (210-278)أبوالفتح المطرزي  - 

، أديب ، عالم باللغة ، من فقهاء الحنفية ، قرأ ببلدع على برهان الدين الخوارزمي المطرزي 

وتفقه على  بن أحمد بن محمد المكي خطيب خوارزمأبيه عبد السيد وعلى أبي المؤيد الموفق 

المغرب في )) في شرح مقامات الحريري ، و(( اإليضاح : )) النعالي ، من تصانيفه  727

، والجواهر  168الفوائد البهية (( ) اإلقناع بماحوى تحت القناع )) ، و(( ترتيب المعرب 

 (1)  8/711، واألعالم 6/180المضيئة 

أبو الوليد الوليد الموفق بن  خطيب خوارزم: قال عنه إسماعيل باشا  (م خطيب خوارز)   -

ثمان  228وتوفي سنة  383ولد سنة  بأخطب خوارزمالمعروف  الحنفيأحمد بن محمد المكي 

 (6) صنف مناقب االمام ابو حنيفه وستين وخمسمائه 

عن كتاب الصدوق الحديث ينقله الموفق "  :  قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 اهــ"   وكتب الصدوق مشهورة كالشمس

 ــــــــــــــ

غيلة ، اصدار وزارة األوقاف  –عموم  723- 727ص 71الموسوعة الفقهيه ج( 1)  

 م مطابع دار الصفوة 1883-هـ  1313 1الكويت ط –والشئون اإلسالمية 

 ( 1/188)  -(  188/ 6) )الوراق  –هدية العارفين ( 6) 

http://islamport.com/w/trj/Web/874/1943.htm
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هل يصح عندما نقرأ سند من كتاب الشيخ الصدوق مثآل أن نقول أنبانا  :على هذا السؤال وللرد 

 فالن عن فالن كما فعل الخوارزمي ؟

 "نعم "  :قال الشيخ المحقق الدكتور الماحوزي 

هل بنقل الخوارزمي من كتاب الشيخ : وقال الشيخ الماحوزي في اإلجابه على هذا السؤال 

 الصدوق التكون هناك علة إرسال بينه وبين الدقاق الى بقية السند ؟ 

 " نعم كما اليكون بينك وبين الصدوق إرسال: " جواب الشيخ الماحوزي

اليسمى نقل الخوارزمي عن كتاب األمالي للشيخ الصدوق وجادة :"  وقال الشيخ الماحوزي

 انتهى النقل"  مشهور واليحتاج لسند بعد شهرته انذاك والى االن الن كتاب األمالي

وذكر الشيخ المحمودي أن الخوارزمي الحنفي الظاهر أنه روى هذه الرواية في مقتل  :أقول  

 االمام الحسين عليه السالم  

 بصحتها  إلطمئنانهوماكان إخراج الجويني الشافعي لهذه الروايه في كتابه اال 

إن فقهاء اإلمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون "  :ابن القيم وقد أخذ بقول الشيعه  قال العالمه

عن أهل البيت أنه ال يقع الطالق المحلوف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره 

كذبهم كلهم وقال قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت ففي  من أهل البيت وهب أن مكابرا 

أصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فال القوم فقهاء و

يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من 

الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون ولم يزل الفقهاء ينقلون خالفهم ويبحثون معهم 

لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد  والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع

فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم وغيره  عليهم هذا لو انفردوا بذلك عن األمة

 (1) " ممن لم تقف على قوله 

فهؤالء يختارون في الحلف بالعتق أنه اليلزم والكفارة فيه ، كما يذكر  : ةوقال الشيخ ابن تيمي

أبوداود ومن وافقه ، وأبلغ من ذلك قول أبي عبدالرحمن الشافعي ومن وافقه كابن :  ذلك عن

حزم من أهل السنة ، وكالمفيد والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة وهم ينقلون 

 "  ذلك عن فقهاء ألهل البيت

لكن جمهور ماينقلونه من الشريعة موافق لقول جمهور "  :وقال الشيخ ابن تيمية أيضآ 

المسلمين ، فيه ماهو من مواقع اإلجماع ، وفيه مافيه نزاع بين أهل السنة ، فليس الغالب 

 (6) اهـ " فيماينقلونه عن هؤالء األئمة من مسائل الشرع الكذب ، بل الغالب عليه الصدق 

 ــــــــــــــــ  

 هـ 1716الرياض سنة / دار العاصمة . ط  217،  212ص  6الصواعق المرسله ج( 1) 

راجع كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطالق تحقيق عبداهلل بن محمد المزروع  ( 6) 

 دار عالم الفوائد – 288ص 6ج
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 في هذا النقل بالنص والهامش ماقاله القاضي أبو الحسن عبد الجبار األسدآبادي تأمل  :أقول 

 ( عليها السالم)ومن جملة ما ذكروه من الطعن ادعاؤهم أن فاطمة   " ( :312المتوفى )  

 أن ال يصليا عليها، وأن تدفن سرا منهما فدفنت ليال   لغضبها على أبي بكر وعمر أوصت

 أن عمر ضرب فاطمة : وغيره( عليهما السالم)وادعوا برواية رووها عن جعفر بن محمد 

 وذكروا أن عمر قصد منزلها وعلي والزبير والمقداد وجماعة  ..السوطبسوط وضرب الزبير ب

 ما أحد بعد أبيك أحب إلي منك، وأيم اهلل لئن : ممن تخلف عن أبي بكر يجتمعون هناك، فقال لها

 فمنعت القوم من االجتماع، ولم يرجعوا إليها حتى .. اجتمع هؤالء النفر عندك ليحرقن عليهم

 (1)  لى غير ذلك من الروايات البعيدةإ... بايعوا ألبي بكر

 

 فال يتأولون مهما .. وإنما يتعلق بذلك من غرضه اإللحاد كالوراق وابن الرواندي:.. إلى أن قال

 (6)   يوردون، ليقع التنفير به، ألن غرضهم القدح في اإلسالم 

 

"  طمة ولم أكشفهليتني كنت تركت بيت فا( أي عند موته )قد روي أنه قال : وربما قالوا: وقال

 اهــ( 7)

  

 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــ

  

 .772/  1ق /  60: المغني ( 1)

 .772: المصدر  (6)

 .730: المصدر   (7)

  



161 
 

أو مما إنفردوا به   الكتب السنية وليس من خرافات الشيعه  وماذكره بالفعل موجود في: أقول  

الصادق وغيره ضرب عمر للزهراء بسوط وكذلك ، والحظ قوله أنهم رووا عن جعفر !!! 

( أمام المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم )   للنساء إثبات ضربه بالسوط وتقدم   الزبير

 !! ويدخل فيهن حتى إبنته الزهراء ألنه الدليل على اإلستثناء في الحكم عنده 

 

وأما "   :واإلتفاق معهم قال الحظ هنا تسليم ابن ابي الحديد الشافعي باألخذ بمرويات الشيعه 

والظاهر عندي صحة ما . فقد تقدم الكالم فيه( عليها السالم)حديث الهجوم على بيت فاطمة 

وحق ألبي بكر أن يندم .بل كان بعض ذلك..ولكن ال كل ما يزعمونه يرويه المرتضى والشيعة

فهو بأن يكون منقبة له .. وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من اهلل تعالى ويتأسف على ذلك،

 ( 1)  أولى من كونه طعنا عليه

وأما إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصالة وكل ما ذكره المرتضى فيه، فهو  :وقال ايضآ  

موجدتها الذي يظهر ويقوى عندي، ألن الروايات به أكثر وأصح من غيرها، وكذلك القول في 

 (6.. )وغضبها

مام المحدث األوحد األكمل، فخر وسمعت من اإل"  :قال االمام الذهبي عن شيخه الحمويني 

 اهـ"  سالماإل

 اهـ  (7" )  وكان شديد االعتناء بالرواية وتحصيل االجزاء": وقال اإلمام الذهبي أيضأ عنه

مما إعتبر عنده وإعتمد عليه عادآ روايات كتابه قال عنه الشيخ القندوزي الحنفي  :أقول 

الشافعي  ومنهم الشيخ محّمد بن إبراهيم الجويني الحمويني" : وعاده أيضآ من الشوافع

 انتهى" فضائل المرتضى والزهراء والسبطين   فرائد السمطين في: الخراساني وسّماه 

يم بن إبراه :الشافعيصدر الدين الجويني  – 6288: وجاء وفي الوافي بالوفيات للصفدي 

 ( 3)   انتهى النقل"  اإلمام الزاهد المحدث شيخ خراسانمحمد 

وهذا ماقال الحمويني الشافعي في مقدمة كتابه بعدما صلى على النبي وآله للمشككين  :أقول 

أزواجه أّمهات المؤمنين، و جميع أصحابه وإخوانه، وكاّفة )  على (: قال  في أنه من أهل السنة

و )و أصهاره و أختانه و زمر أحبائه، و خلفائه، )و أعوانه  ئرأنصارهخلصائه و خّلانه، وسا

 انتهى النقل"  و وزرائه، و أوليائه( خلصائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   17/128:شرح نهج البالغة( 1)

    12/682  :شرح نهج البالغة ( 6)

 .1202/  3تذكرة الحفاظ  ( 7) 

 38ص( 3) 
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لك أخي القارئ أن الحمويني من أهل السنه وقد أقر بالحقائق وليطمئن قلبك تبين :  أقول  

بتسننه اليك ما أقر به مركز الفتوى بأنه والقندوزي  من أهل السنة مركز الفتوى جاء ذلك في 

 : 26127جواب على هذا السؤال الصاعق الذي ورد للمركز رقم الفتوى 

 

اختالف )تحت عنوان  21218لقد ذكرتم في فتوى رقم ، السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته : 

بأن الرسول صلى اهلل عليه و سلم لم ( العلماء في فهم النصوص ال يناقض أية إكمال الدين 

صلى اهلل )كيف للرسول ...يعط من صفاتهم ما يقطع النزاع فيهم يعرف الخلفاء االثني عشر ولم

أيعقل ذلك ؟ وكيف له ذكر عددهم من ، عده أن يدع أمته في حيره وتخبط من ب( عليه وسلم 

) كما اكتشفت في كتاب ... دون ذكر أسمائهم ؟ وما الفائدة من ذكر العدد من دون األسماء ؟

: عن المناقب بسنده إلى جابر بن عبد اهلل قال ( 83الباب )للقندوزي الحنفي ( ينابيع المودة 

إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم يا جابر : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه ، ثم الحسين ثم علي بن الحسين ، ثم الحسن ، علي 

ثم علي بن ، ثم موسى بن جعفر ، ثم جعفر بن محمد ، يا جابر فإذا لقيته فأقرأه مني السالم 

ثم القائم اسمه اسمي ، سن بن علي ثم الح، ثم علي بن محمد ، ثم محمد بن علي ، موسى 

وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح اهلل تبارك وتعالى على يديه مشارق 

إال من امتحن  ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته، األرض ومغاربها 

فرائد ) أسماؤهم في كتاب  هكذا ورد في الكتاب المذكور كما ذكرت(...اهلل قلبه لإليمان 

أليس ذلك تناقضا من عندكم في قولكم بأن الرسول لم يعرف ، للحمويني الشافعي ( السمطين 

وهذا هو نفس العدد و نفس األسماء ، أن القندوزي الحنفي قد ذكرهم في كتابه   بهم في حال

لشيعه االثني عشرية لماذا لدي ا( الشيعه اإلماميه اإلثني عشريه ) التي تعتقد و تؤمن بهم 

 بأن أهل السنه لم يصلوا لنتيجه في فهم معناه ؟  المفهوم الواضح لهذا الحديث في حال نجد

الرجاء أنا إنسان أبحث عن الفرقة الناجيه و ال أعتقد بأن اإلسالم لم يدع مسألة أو لغزا أو 

كم علي بفارغ أنتظر إجابات...مشكلة إال وجعل لها الحل و لو كانت بمقدار رأس الدبوس

 شكرا....الصبر

هـ أو أبو إسحاق الحمويني المتوفى سنة 1683ويرويها القندوزي المتوفى سنة "   : الجواب 

 اهــ"  ال سيما وأنهما سنيانهـ وكل منهما يرويها في كتاب له ُيَشك في نسبته إليه 766

 وهذا رد مركز االبحاث العقائدية :أقول   

 الشيعةالقندوزي ليس من : السؤال

وهو أنك وفي ضوء استشهادك بكتب أهل السنة قد .. انني تعجبت من امر كيف خفي عليك 

بل .. اختلط عليك أمر مهم وهو أنك ذكرت مصادر لعلماء ال يعدون من أهل السنة والجماعة 

.. كما تعلم ال يصح في مقام اإلستدالل على المحاور المخالف  ربما عدوا من الشيعة وهذا

 22ب  180/ بكتاب ينابيع المودة  فاستشهدت
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هجريةمن يتأمل  1683: المتوفى سنة ، مؤلفه هو سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي:أقول 

كتابه يعلم أّن مؤلفه شيعي إثني عشري وإن لم يصّرح علماء الشيعة بذلك لكن آغا بزرك 

 )62/680صانيف الشيعة الذريعة إلى ت)طهراني عّد كتابه هذا من مصنفات الشيعة في كتابه 

عن  1/678ولعل من مظاهر كونه من الشيعة اإلثني عشرية ما ذكره في كتابه ينابيع المودة 

كان على عليه السالم يرى مع رسول اهلل صلى اهلل : جعفر الصادق عن آبائه عليهم السالم قال

األنبياء لكنت  لوال أني خاتم: وقال له، عليه وآله وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت

بل أنت سيد األوصياء وإمام ، فإن لم تكن نبيًا فإنك وصي نبي ووارثه، شريكًا في النبوة

 .األتقياء

أنا سيد النبيين و علي سيد ( : " صلى اهلل عليه و آله(قال رسول اهلل: وروى عن جابر قال 

ينابيع ". ) دي و إن أوصيائي بعدي إثنا عشر أولهم علي و أخرهم القائم المه، الوصيين

( : صلى اهلل عليه و آله)قال رسول اهلل : وعن جابر بن عبداهلل أيضًا قوله (  103/  7المودة 

ثم علي ، ثم الحسين، ثم الحسن، يا جابر إن أوصيائي و أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي" 

ته فأقرأه مني لقي  فإذا، ستدركه يا جابر -ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ، بن الحسين

ثم علي ، ثم محمد بن علي، ثم علي بن موسى، ثم موسى بن جعفر، ثم جعفر بن محمد -السالم 

محمد بن الحسن بن علي ، اسمه اسمي و كنيته كنيتي، ثم القائم، ثم الحسن بن علي، بن محمد

ب عن ذاك الذي يغي، يفتح اهلل تبارك و تعالى على يديه مشارق األرض ومغاربها  ذاك الذي

/  6: ينابيع المودة " ) أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته إال من إمتحن اهلل قلبه لإليمان 

فإّن من يروي مثل هذه الروايات ال يمكن أن )العراق /   النجف، طبعة المطبعة الحيدرية، 287

 يكون سنيًا

 :الجواب

 األخ المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 .ّن صاحب كتاب ينابيع الموّدة شيعي فهو غير ثابت لبطالن الدليلين اللذين تقدمت بهماقولك با

، وكل َمن ذكر في الذريعة 680/  62وهو إّنه ذكر في الذريعة الى تصنيف الشيعة : أما االول

 .فهو شيعي اذًا فالقندوزي شيعي

ليل أن الطهراني ذكر من باّنا نمنع الكبرى بد: والجواب عن هذا القياس الذي اضمرت كبراه

في تاريخ آل ( 611من الذريعة ص 7ج)كان صابئيًا فضاًل عن يكون شيعيًا أو سنيًا وذلك في 

التاجي لمؤلفه أبو إسحاق ابراهيم )كتاب : قال صاحب الذريعة ما نّصه (( التاجي))بويه كتاب 

من  12الحمويني جفرائد السمطين ( بن هالل الصابئي وايضًا هناك من العاّمة مثل صاحب 

من العامة، فمع اعترافه بأّنه  والحمويني: ، قال صاحب الذريعة(172الى ص 172الذريعة ص

من العاّمة ومع ذلك يذكر كتابه، وذلك ألن الطهراني اورد في كتابه الكثير من كتب أهل السنه 

 ،لسنةأو شروح نهج البالغة لعلماء أهل ا( عليهم السالم)التي روت فضائل أهل البيت 
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ولكنه ذكر بعض الكتب ، وان كان عنوان الكتاب يدل على ان الكتاب مختص بالمؤلفين الشيعة

وذلك من باب ، وان كان مؤلفوها من علماء السنه( عليهم السالم)التي تصب في أهل البيت 

 .المسامحة والتجوز

مطرد فهناك الكثير من وهو اّن الذي يروي هذه الروايات ال يكون سنيًا فهذا غير : وأما الثاني

ونقل رواياتهم وهم ( عليهم السالم)السّنة المعتدلين غير المتعصبين قد ذكر فضائل أهل البيت 

 من ابناء السنة المعروفين

 :ولك بعض هؤالء 

 ((االم))االمام أبو عبداهلل محمد بن إدريس الشافعي صاحب كتاب  -أ

فضًا حب آل محمد فليشهد الثقالن اني رافضي ان كان ر: فاّن قوله في حبه آلل الرسل ما نّصه

 .هو االمامية( االم(ومع ذلك القول هل يمكن الحد أن يقول مذهب صاحب كتاب 

 :امثال(( سنتي))ال بلفظ (( عترتي))ومن الذين نقلوا حديث الثقلين بلفظ  -ب

هو من و( 876ص 6مسند ابن الجعد ج)عبداهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي في كتاب  -1

وفي  107ص 6وفي العبر ج 777ص 6تذكرة الحفاظ ج)أبناء العامة راجع ترجمة حياته في 

 .من كتب العامة( 716طبقات الحفاظ 

أبو عبداهلل الضبي المحاملي في كتابه األمالي وهو من ابناء العامة راجع ترجمة حياته في   -6

وفي طبقات  18ص 8وفي تاريخ بغداد ج 666ص 6وفي العبر ج 178ص 8الكامل ج)

 (737الحفاظ 

 7ج)دعلج السجزي اخرج روايته لحديث الثقلين الحاكم من مستدركه على الصحيحين   -7

وهو من العاّمة الذين ال يعدل عنهم عند ابناء العامة راجع ما يقول عن ( 110الى ص 108ص

 (681ص 2وفي كتاب العبر في خبر من غبر ج 881ص 7ج  تذكرة الحفاظ)االمام الذهبي في 

وهذا من كبار علماء العاّمة راجع ( 108ص 7المستدرك ج)الحاكم النيسابوري في كتابه   -3

تراجم الحفاظ ،وفي وفيات )وفي كتاب ( 1078ص 7تذكرة الحفاظ ج)ما يقول عنه الذهبي في 

 .الخ من المصادر...( 302ص 1طبقات االسنوي ج  وفي 308ص 7االعيان ج

في كتاب )) واعتصموا بحبل اهلل جميعًا))في تفسيره لقوله تعالى أبو إسحاق الثعلبي   -2

طبقات )، وال يخفى ان الثعلبي من كبار علماء العامة راجع االسنوي في (الكشف والبيان)

طبقات )والداودي في ( 28ص 3طبقات الشافعية ج) والسبكي في( 368ص 1الشافعية ج

منهم وعلى نقلهم لحديث الثقلين بلفظ وان شئت ان اذكر لك المئات ( 22ص 1المفسرين ج

لو صّرحوا بأّن هذا مذهبنا أو  عترتي وهذا ليس بدليل على تشيعهم بل هم فقط نقلوا لنا ذلك نعم

  .هو مذهب اصحابنا لدّل على انهم شيعة

 انتهى النقل" ودمتم في رعاية اهلل 
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اهلل عليه واله وسلم  الحافظ الشافعي الخركوشي ونقله رواية فيها إخبار المصطفى صلى - 

  بقتل أهل بيته عليهم السالم ومنهم الزهراء عليها السالم

  

الحافظ الشافعي الخركوشي   في كتابه شرف المصطفى صلى اهلل عليه وسلم يقر بصحة رواية 

زيارة رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم لبيت الزهراء عليها السالم والبكاء على من فيه و 

ابنته الزهراء عليها السالم وثواب من يزورهم ويبكي على   قتلهم جميعآ ومنهمإخباره عن 

 :   مصابهم

زارنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعملنا له : عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال  -

، فأكل رسول اهلل صلى اهلل عليه  خزيرة وأهدت لنا أم أيمن قعبآ من اللبن وزبد وصحفة من تمر

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمسح رأسه ووجهه بيديه ، ثم  وسلم وأكلنا معه ، ثم وضأت

، فهبنا  ، ثم أكب على األرض بدموع غزيرة مثل القطرإستقبل القبلة فدعا اهلل عزوجل ماشاء 

سين فأكب على رسول هلل صلى الح رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نسأله ، فوثب

يابني إني سررت بكم : فقال ياأبه ، رأيتك تصنع مالم تصنع مثله قط ، : اهلل عليه وسلم فقال 

 ، وأناليوم سرورآ لم أسر به قط ، وإن حبيبي جبريل عليه السالم أتاني فأخبرني أنكم قتلى 

فمن يزورنا : ال الحسين مصارعكم شتى فأحزنني ذلك فدعوت اهلل عزوجل لكم بالخيرة ، فق 

طائفة من أمتي يريدون : على تشتتنا ويتعاهد قبورنا ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

القيامة زرتهم بالموقف فأخذت بأعضادهم فأنجيهم من أهواله   بذلك بري وصلتي ، إذا كان يوم

 (1) انتهى النقل " وشدائده 

 ــــــــــــــ

مأتم في دار :  161 -160-الصفحة  -الشيخ األميني  -تنا وسنتنا سير:جاء في كتاب  ( 1)

أخرج الشريف النسابة أبو الحسين العبيدلي ( عليه السالم)أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

، وذكره ( .. عليه السالم)عن طريق موالنا أمير المؤمنين ( أخبار المدينة)العقيقي في كتابه 

والكتاب موجود عندنا بخط يد ( الصراط السوي)ني في كتابه السيد محمود الشيخاني المد

المؤلف وهلل الحمد، أخذه من أخبار المدينة للشريف العقيقي، وأخبار المدينة من أصول التاريخ 

التي يوثق بها، والمراجع التي قد عول عليه أعالم الدين ورجال التأليف في القرون الماضية 

 .يخ العلم والحديث في تآليفهموقد أكثر النقل عنه جمع من مشا

عن أبي القاسم محمود بن عمر  127: 6وأخرجه الحافظ المؤيد الخوارزمي في المقتل 

الزمخشري بإسناده عن الحافظ الكبير أبي سعد السمان إسماعيل بن علي الرازي الزاهد العابد 

 . (عليه السالم)باإلسناد عن أمير المؤمنين  332المتوفى سنة 
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أنكم )، ( سررت بكم: )المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم يتكلم بميم الجمع   الحظ: أقول 

ولم يخص االمام الحسين عليه السالم فقط ، وكانت هدية السيدة أم أيمن موجودة ( قتلى

 عليها السالم وكانت شاهده على مظلوميتها والسيدة أم أيمن إرتبطت بإبنته الزهراء

 

 :الحافظ الشافعي الخركوشي واليك مكانة : أقول   

 :38: ص -17: ج،  - القاهرة -دار الحديث -الذهبي  –جاء في سير أعالم النبالء   

 

، أبو سعد، عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن الخركوشي اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم -    

 .سكة بنيسابور: وخركوش. إبراهيم، النيسابوري الواعظ

ويحيى بن منصور، وأبي عمرو بن مطر، وإسماعيل بن نجيد،  حامد الرفاء،: حدث عن

 .وطبقتهم

 .وتفقه بأبي الحسن الماسرجسي

، وصحب الكبار، ووعظ وصنف، ورزق القبول الزائد، بدمشق وببغداد ومكة، وجاور: وسمع

 .وبعد صيته

 .’’الزهد’’، وكتاب ’’دالئل النبوة’’كبير، وكتاب ’’ تفسير’’له 

وهو أكبر منه، والحسن بن محمد الخالل، وعبد العزيز األزجي، وأبو -الحاكم : حدث عنه

القاسم التنوخي، وأبو القاسم القشيري، وأبو علي األهوازي، وأبو بكر البيهقي، وأبو الحسين 

 .بن المهتدي باهلل، وأبو صالح المؤذن، وأبو بكر بن خلف، وخلق

وتواضعا وإرشادا إلى اهلل وإلى الزهد، زاده أقول إني لم أر أجمع منه علما وزهدا، : قال الحاكم

 .اهلل توفيقا، وأسعدنا بأيامه، وقد سارت مصنفاته

 .كان ثقة ورعا صالحا: وقال الخطيب

 .توفي في جمادى األولى سنة سبع وأربع مائة: قلت

وكان ممن وضع له القبول في األرض، وكان الفقراء في مجلسه كاألمراء، وكان يعمل 

ل من كسبه، بنى مدرسة ودارا للمرضى، ووقف األوقاف، وله خزانة كتب القالنس، ويأك

 اهــ.موقوفة
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: ص -2: ج، ( 1886) 6ط -القاهرة -دار هجر  - السبكي  -وفي طبقات الشافعية الكبرى     ·

666 : 

 

عبد الملك بن محمد بن إبراهيم أبو سعد بن أبي عثمان الخركوشي وخركوش بفتح الخاء   -

 وسكون الراء وضم الكاف ثم واو ساكنة ثم شين معجمة سكة بمدينة نيسابورالمعجمة 

 أبو سعد النيسابوري

روى عن حامد بن محمد الرفاء ويحيى بن منصور القاضي وإسماعيل بن نجيد وأبي عمرو بن 

 مطر وغيرهم

روى عنه الحاكم وهو أكبر منه والحسن بن محمد الخالل وعبد العزيز األزجي وأبو علي 

تنوخي وعلي بن محمد الحنائي وأبو علي األهوازي والحافظ أبو بكر البيهقي وأبو الحسين ال

وكان فقيها زاهدا من أئمة  وآخرون بن خلف الشيرازي  محمد بن المهتدي باهلل وأحمد بن علي

قال فيه الحاكم إنه الواعظ الزاهد ابن الزاهد وإنه  الدين وأعالم المؤمنين ترتجى الرحمة بذكره

تفقه في حداثة سنة وتزهد وجالس الزهاد والمجردين إلى أن جعله اهلل خلف الجماعة ممن 

 قال وتفقه على أبي الحسن الماسرجسي تقدمه من العباد المجتهدين والزهاد القانعين

قال وجاور بحرم اهلل ثم عاد إلى وطنه نيسابور وقد أنجز اهلل له وعده على لسان نبيه صلى اهلل 

إن اهلل إذا أحب عبدا نادى جبريل بذلك في السماء فيحبه أهل السماء ثم يوضع له )عليه وسلم 

فلزم منزله ومجلسه وبذل النفس والمال والجاه للمستورين من الغرباء  القبول في األرض

والمنقطعين والفقراء حتى صار الفقراء في مجالسه كما حدثونا عن إبراهيم بن الحسين قال 

قال حدثنا يحيى بن اليمان قال كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري حدثنا عمرو بن عون 

فقد وفقه اهلل لعمارة المساجد والحياض والقناطر والدروب وكسوة الفقراء العراة من  أمراء

الغرباء والبلدية حتى بنى دارا للمرضى بعد أن خربت الدور القديمة بنيسابور ووكل جماعة من 

 اهـ"  . بهم إلى األطباء وشراء األدويةأصحابه لتمريضهم وحمل ما 

 

الشيخ السني الكلباني يثبت الشعوريا كسر عمر ضلع الزهراء بحديث والدها ص في صحيح  -

 البخاري

  

عائشه لرفع صوتها على رسول اهلل (( ضرب ))الشيخ السني الكلباني قال إن أبابكر اراد   

الحرمة تبقى حرمة حتى لوكانت صحابية ومن وسلم ثم عقب على هذا بأن صلى اهلل عليه واله 

أعوج وإستشهد بحديث الضلع األعوج انقله من صحيح  أتقى األتقياء وانها خلقت من ضلع

: َقاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم: وهو حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الَلُه َعْنُه، َقاَل: البخاري 

َأْعاَلُه ، َفِإْن َذَهْبَت  َساِء ، َفِإَن الَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع ، َوِإَن َأْعَوَج َشْيٍء ِفي الِضَلِعاْسَتْوُصوا ِبالِن

 " ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوِإْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج ، َفاْسَتْوُصوا ِبالِنَساِء 
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 : " هنا الخبر من صحيفة المواطن  :أقول 

 

 على أنه ال فرق بين النساء سواًء كانت عادية أم صحابية،” الكلباني ”  وبّين

ُخلقن من ضلع أعوج ، “أّن الحرمة تظل حرمة مهما كانت حتى ولو كانت صحابيًة جليلة : وقال

استوصوا بالنساء )فمهما كانت من الصالحات التقّيات ال بد من أعوجاجها ، ُمستشهدًا بالحديث 

 ..(أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعاله  خلقت من ضلعخيرًا فإن المرأة 

وُمستشِهًدا بذلك زوجات النبي محمد عليه أفضل الصالة والسالم عن بعضهن فيما يقعن في 

 .سوء الفهم

وذلك عندما دخل أبو بكر الصديق على النبي محمد عليه أفضل الصالة والسالم ، وكان بين 

الفرق بالعمر حيُث كانت عائشة رضي اهلل عنها صغيرة النبي وعائشة سوء فهم والنبي يراعي 

محمد ، فأراد أبو بكر الصديق أن يضربها بسبب رفع صوتها  سن ، ورفعت صوتها على النبي

، وحال بينهما النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ولم يتمكن أبو بكر الصديق من  على النبي

 انتهى." يترّضاهاضربها ، ثم قام النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 

فنجد أن الشيخ الكلباني أقر أن أبابكر إتخذ وسيلة الضرب لتقويم ضلع ابنته المعوج : أقول 

فتقويمه هنا لها ليس مجازيا عبر النقاش اللفظي التأديبي بل بالضرب وتعامل هكذا مع الضلع 

لع المعوج المعوج وهذا اإلعوجاج على حقيقته وليس على المجاز وهذا يؤدي الى كسر الض

بنص الحديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في صحيح البخاري الذي أدخل في هذا 

عندهم عن  الحديث الزهراء عليها السالم فيكون رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم قد أخبر

رمه كسر ضلع إبنته لذهاب عمر ومن معه لها وحديثها معهم وتأمل ماقاله الشيخ الكلباني الح

تبقى حرمه حتى لوكانت صحابيه ومن أتقى األتقياء ، والسنه والشيعه اتفقوا على أنها هي من 

تولت مهمة خطابهم خلف الباب وهنا عبر هذا النص الحظوا حدتها مع عمر ومن معه في 

الخطاب وقامت بنداء والدها صلى اهلل عليه واله وسلم وهو عندهم ميت اليسمع النداء فهذا 

 : ها لتقويم إعوجاج ضلعها مما أدى لكسره يؤكد ضرب

 

فوقفت فاطمة رضي "  :وهذا النص من كتاب اإلمامة والسياسة  للعالمة ابن قتيبة الدينوري 

ال عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول اهلل صلى : اهلل عنها على بابها، فقالت

فأتى  .بينكم، لم تستأمرونا، ولم تردوا لنا حقااهلل عليه وسلم جنازة بين أيدينا، وقطعتم أمركم 

: أال تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفد وهو مولى له: عمر أبا بكر، فقال له

خليفة رسول اهلل،   ما حاجتك؟ فقال يدعوك: اذهب فادع لي عليا، قال فذهب إلى علي فقال له

. فبكى أبو بكر طويال: فرجع فأبلغ الرسالة، قال .لسريع ما كذبتم على رسول اهلل: فقال علي

عد  :لقنفدال تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة، فقال أبو بكر رضي اهلل عنه : فقال عمر الثانية
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فأدى ما أمر به، فرفع علي صوته  فجاءه قنفد،رسول اهلل يدعوك لتبايع،   خليفة: إليه، فقل له

، ثم قام فرجع قنفد، فأبلغ الرسالة، فبكى أبو بكر طويال س له،يفقال سبحان اهلل؟ لقد ادعى ما ل

الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى  عمر، فمشى معه جماعة، حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا

فلما سمع القوم  يا أبت يا رسول اهلل، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة،: صوتها

وبقي عمر ومعه صوتها وبكاءها، انصرفوا باكين، وكادت قلوبهم تنصدع، وأكبادهم تنفطر، 

: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: بايع، فقال: قوم، فأخرجوا عليا، فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له

أما : ا رسوله، قال عمرإذا تقتلون عبد اهلل وأخ: إذا واهلل الذي ال إله إال هو نضرب عنقك، فقال

أال تأمر فيه بأمرك؟ : وأبو بكر ساكت ال يتكلم، فقال له عمر عبد اهلل فنعم، وأما أخو رسوله فال،

فلحق علي بقبر رسول اهلل صلى اهلل عليه ال أكرهه على شئ ما كانت فاطمة إلى جنبه، : فقال

 انتهى" ا يقتلوننييا بن أم إن القوم استضعفوني وكادو: وسلم يصيح ويبكي، وينادي

ممن إعترف بأن كتاب اإلمامة والسياسة للعالمة ابن قتيبة الدينوري الشيخ السني   :أقول 

شروط الخالفة في النظام :قال في مقالته من موقع قصة اإلسالم : الدكتور راغب السرجاني 

 : برقمها السياسي اإلسالمي أنقل لكم منها بنصها وهامشها

اإلمامة "يصفه ابن قتيبة الدينوري في كتابه ، )هـ82ت )روان بن الحكم فهذا عبد الملك بن م

إن عبد الملك بن : "، وذلك في مستهلِّ حديثه عن بدء خالفته للمسلمين بقوله"والسياسة

إحياء الكتاب والسنة، وإقامة العدل والحق، وكان   وعد الناس خيًرا، ودعاهم إلى... مروان

فضل والعلم، ال يختلف في دينه، وال ينازع في ورعه، فقبلوا ذلك معروًفا بالصدق مشهوًرا بال

 (7" )منه، ولم يختلف عليه من قريش أحد، وال من أهل الشام

   ــــــــــــــــ 

 .7/187 اإلمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري( 7) 

 

نظام الحكم إسهامات المسلمين النظرية في : وقال الشيخ الدكتور السرجاني في مقالته 

 :واإلدارة 

 إسهامات ابن قتيبة الدينوري

 

ووجدنا شكل الكتابة السياسية َيِلج ُسلَّم التطور منذ القرن الثالث الهجري؛ حيث َألَّف ابن قتيبة 

ولعلَّ عنوان الكتاب دليل على تعمق علماء  ،"اإلمامة والسياسة"كتابه  -رحمه اهلل–الدينوري 

إلمامة ومتعلقاتها في هذا القرن، وقد أكَّد هذا الكتاب على اهتمام ا المسلمين في استيعاب أمر

المسلمين بالسياسة منذ فجر اإلسالم، وُيبرهن على أنهم كانوا ساسة بارعين في التصرُّف 

كما هو دين التسامح واألخوة بين  باألمور، وُيَوضِّح أن اإلسالم دين السياسة والقيادة

بعرض قضية خالفة أبي بكررضي اهلل عنه وما دار فيها، وانتهى  وقد بدأه ابن قتيبة .المسلمين

الكتاب بالحديث عن خالفة المأمون، ومنهُج الكتاب يدور حول إيراد الروايات المتعلقة 
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فهو أشبه بكتب التاريخ السردي، التي تعرض الروايات  بموضوع كل خليفة على حدة، ومن ثم

سيرة "، و"تاريخ الطبري"الكتاب يشبه إلى حدٍّ كبير كتاب دون تدخٍُّل من المؤلف فيها، وهذا 

 انتهى النقل". ( ابِن هشام

 

 :وأنقل هذا التوثيق 
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 : وهنا الشيخ أحمد سلمان ينسف هذه الشبهات ويثبت أن الكتاب للعالمة ابن قتيبة : أقول 

 

 

الخاتم صلى اهلل عليه  اليك توثيقي من كتابه فاطمة الزهراء عليها السالم أحداث مابعد رحيل

 واله وسلم



171 
 

  

 



172 
 

 

 

 



173 
 

 

 

 



174 
 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 



177 
 

 

 

 



178 
 

 

 

 

 



179 
 

 

 

 



181 
 

 

 

 



181 
 

 

 

 



182 
 

 

 

 



183 
 

 

 

 

 



184 
 

 

 

 



185 
 

 

 

 



186 
 

 

 

 



187 
 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 



189 
 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 



193 
 

 

 

 



194 
 



195 
 

 

 

 



196 
 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 ( :أنقل التوثيق ) الحظ وجود قنفذ في الرواية على باب الزهراء عليها السالم : أقول 
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      النساء للعالمة عمر كحالةوراجع أيضا أعالم : أقول 

ما زال هناك من يعتقد أن المرأة  ":قال األستاذ رمزي الغزوي في مقالته تقويم الضلع األعوج  

، ولن تستقيم إال بالضرب والعنفخلقت من ضلع أعوج، وستظل عوجاء، ومهما قومتها، 

منحنيًا وحادبًا ومعوجًا؛ أن مهمة الضلع، أن يكون الرجعية  وينسى صاحب هذه النظرة القاصرة

 انتهى ." ، ويحمي اإلنسانية من عوجهاكي يحمي القلب في قفص الصدر

 

 " َفِإْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه"  :نص الحديث   الحظ :أقول 

 حسب قولهم هذا فعمر ذهب للزهراء عليها السالم وكسر ضلعها
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بذلك والضارب والدها وترفع صوتها على أخي القارئ هذه السيدة عائشه تضرب هل تصدق  

ضرب عمر ومن معه للزهراء عليها   أليس هذا يثبت  المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم

السيدة زينب عليها السالم والنساء   في كربالء ، ألم  يضربوا ، ألم تحرق خيام الحسين  السالم

الجامعه ونزف منها دمه وقيدوا  ضربوه وجعلوا في عنقهأيضآ ، وزين العابدين عليه السالم 

 في حركة سلمية -اإلمام زين العابدين  -وهو منهم بالحبال كل هذا وهو  الجميع

  

على صوت رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ،   والتنس أن ابابكر وعمر رفعا أصواتهما

 :وأيضآ عمر تجرأ وقال إنه يهجر للمشكك أن عمر تجرأ و قال عنه يهجر 

 

 

هذا تصريح االمام حجة االسالم أبي حامد الغزالي في كتابه سر العالمين وكشف مافي  - 

ولما مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبيضاء )  :  (1)الدارين 

بعدي فقال عمر رضي اهلل عنه دعوا الرجل فإنه المستحق لها  ألزيل لكم اشكال االمر واذكر من

   ( ليهجر

 

 

 

الهجر القبيح  :   "قال العالمه األديب المحدث أبو البقاء العكبري في شرح ديوان المتنبي  -

ومنه قول عمر بن الخطاب من الكالم والقبح وهجر إذا هذى وهو مايفر له المحموم عند الحمى 

 (6" ) رضي اهلل عنه عند مرض رسول اهلل إن الرجل ليهجر

   

 

 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من طبعة دار اآلفاق العربية في مصر 30ص ( 1)

  8ص 1ج( 6)
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إعتراف الشيخ األزهري حسن الجنايني بأن عمر قال أن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  -

 يهجر

  

رزية إعترف الشيخ االزهري حسن الجنايني بما إعترف غيره من أعالم أهل السنة أن عمر في 

ن يوصي قال أن رسول اهلل صلى اهلل عليه أالخميس عندما أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 

يهجر وسبب االختالف وقال لهم صلى اهلل عليه واله وسلم اخرجوا عني وقال أنه   واله وسلم

ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة : الينبغي هذا الفعل ألن اهلل عزوجل قال 

 األحزاب -(72)  َأْمِرِهْم ۗ َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا مُِّبيًنا  َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن

 o5j8-https://www.youtube.com/watch?v=BqL8nw 

وورد أن عمر احتال لرفض الكتاب المكتوب برفضه اياه مستغال مرض المصطفى صلى : أقول 

 اهلل عليه واله وسلم 

حدثنا إبراهيم بن خريم قال ثنا عبد بن حميد قال ثنا  : 736ص  - 7ج  -ابن حبان  -الثقات 

عن جابر أن النبي صلى اهلل ( 1)عثمان بن عمر قال ثنا قرة بن خالد السدوسي عن أبي الزبير

وكان في البيت  فكتب لهم فيها شيئا ال يضلون وال يضلونعليه وسلم دعا بصحيفة عند موته 

 اهـ لغط وتكلم عمر فرفضها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن القيم الجوزية  -زاد المعاد  (1)

 زاد المعاد في هدي خير العباد: الكتاب 

 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل: المؤلف 

 الكويت -بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : الناشر 

 1882 - 1307الطبعة الرابعة عشر ، 

 عبد القادر األرناؤوط -ؤوط شعيب األرنا: تحقيق 

  2: عدد األجزاء 

وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة وإنما يخشى من 

سمعت أو حدثني زال محذور التدليس وزالت العلة المتوهمة وأكثر أهل : تدليسه فإذا قال 

 اهــ..ومسلم يصحح ذلك من حديثه عن ولم يصرح بالسماع : قال   الحديث يحتجون به إذا

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqL8nw-o5j8
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فيظهر أن بعض أهل المجلس أيدوا عمر فقالوا بمقولته ، و نجد التحريف في هذه : أقول   

الكلمة الى غلبه الوجع ويظنون أنهم خففوها ولكن غلبة الوجع تؤثر على العقل فالوجع غلبه 

عصمه اهلل عزوجل في التبليغ   ههم يقولون أنه صلى اهلل عليه وآل ، ولي سؤال!!! فبات يهجر 

فأين ذهبت هذه العصمة حينما أمرهم أن يأتوا له بكتف ودواه ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده 

 !!أم أنه فعآل حاشاه بات يهجر ! أبدآ هل نطق عن الهوى ياترى

     :صحيح البخاري  جاء في   :وهذه المحصله 

يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى : قال أنه ( رض)عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  -

ائتوني : وجعه يوم الخميس فقال  ( ص) اشتد برسول اهلل : حتى خضب دمعه الحصباء ، فقال 

هجر : فقالوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع  بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا

تدعونني إليه ، وأوصى عند موته  دعوني فالذي أنا فيه خير مما: ، قال ( ص) رسول اهلل

 ونسيت الثالثةما كنت أجيزهم  بثالث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو

 اهــ". 

وهنا العالمة ابن عثيمين يعترف أن عليآ عليه السالم كان يرى نفسه األحق بالخالفة  :أقول 

 :من أبي بكر وغيره أنقل هذا التوثيق 
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حديث قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم ألهل بيته عليهم السالم وفيهم الزهراء عليها  -

 السالم أنا حرب لمن حاربكم

  

أخبر رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم أهل بيته بعده وفيهم الزهراء عليها السالم 

عليها السالم بماسيجري عليهم وأنهم سيحاربون فهذا الحديث صريح بتعرض الزهراء 

 للمحاربة المؤدية لقتلها وقتل جنينها المحسن
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وِسْلٌم  أنا َحْرٌب ِلَمن حاَربكم    :والَحَسِن والُحَسْيِن  أَن الَنبَي صَلى اهلُل عليه وسَلم قال لفاطمَة - 

  ِلَمن ساَلمكم

 صحيح ابن حبان: المصدر | ابن حبان : المحدث | زيد بن أرقم : الراوي 

 أخرجه في صحيحه: خالصة حكم المحدث |  2877: فحة أو الرقمالص

 

  

   :هذا الحديث   وهنا الشيخ حسن اهلل ياري يثبت صحة 

  

D7SdU-https://www.youtube.com/watch?v=Qsr8_ 

  

إلى زوائد   سند الروايه في كتاب موارد الظمآنوأورد الشيخ حسن اهلل ياري تحسين  :أقول 

 7ج  عبده علي الكوشك -حسين سليم أسد الداراني : للعالمة الهيثمي المحقق ابن حبان 

وتحسين المحقق حمدي السلفي للحديث في كتاب المعجم الكبير للطبراني ط دار إحياء التراث 

    76ص  المجلد الثاني

  

 :أنقل هذا التوثيق  

https://www.youtube.com/watch?v=Qsr8_-D7SdU
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 :هذا التوثيق وأنقل  
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 :وأنقل هذا التوثيق 

 

 

 



211 
 

 :  أنقل هذا التوثيق
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 :أنقل التوثيق !! أبوبكر يعترف بالحديث  
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فوددت أني : ) مركز الفتوى يقر أن الضياء المقدسي حسن الحديث الذي فيه أن أبابكر يقول  - 

 ويتحرج من معنى الحديث) الحرب لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته ، وأن أغلق علي 

  

وأنت تعلم أن كشف البيت   أبوبكر إعترف في آخر حياته بأنه كشف بيت الزهراء عليها السالم

في الخارج مابداخله   الواقف على البيت  اليكون إال بعد إقتحامه والتخلص من بابه هكذا يكشف

يعترف ومن كتب أهل السنة بهذا  هو بلسانه!   خرافه كشف البيت ، هل إفترى الشيعه ونسجوا

 الفعل

 

ومع هذا فقد أخرج الضياء المقدسي هذا الحديث من طريق "  :جاء في مركز الفتوى 

ولعله . اهـ!! وهذا حديث حسن عن أبي بكر: الطبراني، ثم نقل كالم الدارقطني في العلل، ثم قال

أية حال فمع افتراض حسنه  وعلى. لعلوان في كتاب الثقات اعتمد في هذا على ذكر ابن حبان

ال يمكن حمله على .. " وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة : " فال بد من التنبه إلى أن عبارة

انتهى ( 1)  . "واهلل أعلم.عنها ما حمله عليه أهل البدع من حرق أو هدم بيت فاطمة رضي اهلل

 النقل من مركز الفتوى

  

البجلي مولى ابن ) علوان بن داود "  :حسن المالكي عن علوان  المنصف قال الشيخ السني

ومن ضعفه وقال البخاري منكر الحديث  زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وثقه ابن حبان

 اهــ"  ضعفه بهذه الرواية وقد رواها ثقات آخرون ولم يضعفوا فسبب تضعيفه بها ضعيف

  

ى بيت الزهراء عليها السالم وأن أبابكر والشيخ حسن المالكي ممن آمن بحدوث الهجوم عل

 :  فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة:   قال

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ze3JXuV_m4I 

 

 ـــــــــــــــــــــــ 

 .183677  رقم الفتوى( 1)

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ze3JXuV_m4I
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إجماع من العلماء على رد علوان ومن رده رده لنكارة حديثه وهذا مردود وليس هناك : أقول 

    بإخرج البخاري في صحيحه لرواة حكم عليهم غيره بنكارة الحديث

:  (أحمد بن عتاب المروزي ) في ترجمة 118ص  1قال اإلمام الذهبي في ميزان االعتدال ج 

 اهــ.  "ما كل من روى المناكير يّضعف"

 

نقاًل عن  108ص 1اإلمام السيوطي في تدريب الراوي ج  يق ابن حبان له قالواليرد توث

وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أن يسمي الحسن صحيحًا،  :الحازمي

باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحٌة في االصطالح، وإن   فإن كانت نسبته إلى التساهل

وألجل هذا ... فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلسكانت باعتبار خفة شروطه 

وال اعتراض عليه، فإنه ال مشاحة في   ربما اعترض عليه من جعلهم ثقات من لم يعرف حاله

 اهــ."  ذلك

  

 ويكفينا إعتراف مركز الفتوى بتحسين الضياء المقدسي للحديث فالمفر للمعاند: أقول 

  

أبو عبيد في كتاب االموال عق وخيثمة بن سليمان ) : -المتقي الهندي  –وفي كتاب كنز العمال 

 (2/277) وقال أنه حديث حسن( في فضائل الصحابة طب كر ص  االطرابلسي

  

الشيخ المنجد يعترف بصحة سند وحادثة تهديد عمر بن الخطاب لحرق بيت الزهراء عليها   -

بن العباس و االمام علي بن ابي طالب عليه  السالم ، ويعترف بتخلف الزبير بن العوام والفضل

 - 88231ألبي بكر، وهنا أقتطف الشاهد من كالمه في فتوى رقم  السالم وغيرهم عن البيعه

 من موقع اإلسالم سؤال وجواب -التاريخ والسيره

سمعت من بعض الشيعة أن عمر الفاروق رضى اهلل عنه قد ضرب باب فاطمة رضى اهلل / س 

الرجاء توضيح هذا األمر . به النيران ، وبأنها قد ماتت إثر سقوط الباب عليها عنها ، وأشعل 

 .جزاكم اهلل خيرا . مع ذكر المراجع 

 

 /الجواب 

 الحمد هلل

 :أوال 
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يذكر المؤرخون والمحدِّثون حادثًة في صدر التاريخ ، فيها ذكر قدوم عمر بن الخطاب وطائفة 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، يطلُب تقديم البيعة ألبي بكر من أصحابه بيَت فاطمَة بنِت رسول 

 .الصديق ، رضي اهلل عنهم جميعا 

وثمة قدر متفق عليه بين الروايات ، جاء من طرق صحيحة ، واشتهر ذكره بين أهل العلم ، 

 .كما أن هناك قدرا كبيرا من الكذب واالختالق الذي ُألصق بهذه الحادثة 

والعباس والفضل بن العباس والزبير بن العوام تأخروا عن حضور بيعة  الثابت المعلوم أن عليا

أبي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ، وذلك النشغالهم بتجهيز رسول اهلل صلى اهلل عليه 

كيف ينشغل الناس بأمر الخالفة ورسول اهلل صلى اهلل عليه : وسلم للدفن ، فوجدوا في أنفسهم 

اقي الصحابة رضوان اهلل عليهم فعملوا على تعيين الخليفة كي ال يبيت ، أما ب وسلم لم يدفن بعد

 .المسلمون من غير أمير وال قائد ، وأرادوا بذلك أن يحفظوا على المسلمين أمر دينهم ودنياهم 

فلما ُدفن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اعتزل علي بن أبي طالب ومن معه من بعض قرابة 

، ليس رغبة عن البيعة ، وال حسدا يه وسلم في األيام األولى ولم يبايعوا رسول اهلل صلى اهلل عل

إنما ِلما رآه عليٌّ من الخطأ في استعجال أمر الخالفة قبل الدفن ،  ألبي بكر ، وال منازعًة له ،

حتى جاء عمر بن الخطاب وبعض الصحابة بيت فاطمة رضي اهلل عنها ، وطلب منها إبالغ 

درءا للفتنة ، وحفظا   الصديق ،  هم بلزوم المبادرة إلى بيعة أبي بكرعلي والزبير ومن مع

، سارعوا بإعالن البيعة  لجماعة المسلمين ، فلما سمعوا تشديد عمر بن الخطاب في هذا األمر

اعتذروا   ، وذكروا فضل أبي بكر رضي اهلل عنه وأحقيته بالخالفة ، واعتذروا عن تأخرهم بما

 .به 

حين ُبويع ألبي بكر بعد )  :رضي اهلل عنه ، قال  -مولى عمر بن الخطاب  - روى أسلم القرشي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، كان علي والزبير يدخالن على فاطمة بنت رسول اهلل صلى 

حتى اهلل عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج 

واهلل ما من أحد أحب إلينا من ! بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يا: فقال  دخل على فاطمة

وايم اهلل ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤالء النفر أبيك ، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ، 

 .عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت 

باهلل لئن عدتم  وقد حلفتعلمون أن عمر قد جاءني ، : فلما خرج عمر جاؤوها فقالت : قال 

، فانصِرفوا راشدين ، َفُروا رأَيكم وال  وايم اهلل ليمضين لما حلف عليه،  ليحرقن عليكم البيت

 (ترجعوا إّليَّ ، فانصرفوا عنها ، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا ألبي بكر 

( 7/376" )المصنف"وابن أبي شيبة في ( 1/723" )فضائل الصحابة"أخرجه أحمد في 

" االستيعاب"ورواه ابن عبد البر في ( 1/81" )المذكر والتذكير"ن أبي عاصم في وعنه اب

وأخرجه الخطيب في  –ولم أجده في كتب البزار المطبوعة  –من طريق البزار ( 7/872)

كلهم من طريق محمد بن بشر ثنا عبيد اهلل بن عمر عن : مختصرا ( 2/72" )تاريخ بغداد"

 .زيد بن أسلم عن أبيه به 
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ثقة حافظ من رجال الكتب ( هـ607)، فإن محمد بن بشر العبدي  وهذا إسناد صحيح: قلت 

الستة، وكذا عبيد اهلل بن عمر العمري المتوفى سنة مائة وبضع وأربعون ، وكذا زيد بن أسلم 

تهذيب "، وكذا أبوه أسلم مولى عمر ، جاء في ترجمته في (هـ172)مولى عمر بن الخطاب 

أنه أدرك زمان النبي صلى اهلل عليه وسلم ، إال أنه لم يكن في المدينة في ( 1/622" )التهذيب

سنة إحدى عشرة ، فأقام   بعث أبو بكر عمر: وقت أحداث البيعة ، ألن محمد بن إسحاق قال 

إال أن الغالب أن أسلم فيكون الحديث بذلك مرسال ، . للناس الحج ، وابتاع فيها أسلم مواله 

انتهى . "  بن الخطاب أو غيره من الصحابة الذين عاشوا تلك الحادثة سمع القصة من عمر

   الشيخ المنجد نقل كالم

 :أنقل هذا التوثيق   :أقول 
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واحتج بالروايه في ( الحوزوي ) و صحح السند أيضآ الشيخ سعد الشنفا المسمى بـ : أقول  

محقق كتاب مصنف ابن أبي شيبه قناة وصال في برنامج بتقديم المذيع خالد الغامدي ، كذلك 

 133الناشر دار كنور أشبيليا ص( صحيح )عنه   وقال: 61د سعد الشتري ج.بتحقيق أ

وإسناده : وقال ( 81موسوعة الحسن والحسين ص)وصححه الشيح حسن الحسيني في كتابه 

دار . ط 138-138سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص)في كتابه : صحيح ، والصالبي 

لينسجم مع روح ( وكلمها) إسناده صحيح اهـ وقد تم تحريف قول عمرلـ : حيث قال ( المعرفة

إزالة الخفاء عن ) ، وقال شاه دهلوي في كتابه باللغة الفارسية ! !ذلك الجيل وتزكية اهلل له 

 اهـ ابوبكر عن اسلم باسناٍد صحيح علي شرط الشيخين:  167ص  2الخلفاء ج خالفة
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أن أبا بكر : )  ما جاء عن سليمان التيمي وابن عون قاال: تعرض لتضعيف رواية ولقد : أقول 

فتلقته فاطمة  -شعلة نار : أي  –فجاء عمر ومعه قبس . أرسل إلى علي يريد البيعة ، فلم يبايع 

 نعم ، وذلك أقوى: أتراك ُمَحرًِّقا َعَليَّ بابي ؟ قال ! يا ابن الخطاب  :على الباب ، فقالت فاطمة 

 –كنت عزمت أن ال أخرج من منزلي حتى أجمع : وجاء علي فبايع وقال .  فيما جاء به أبوك

  (  القرآن  –أحفظ : يعني 

 

 6/16" )أنساب األشراف"في كتابه ( هـ670توفي بعد )أخرجه البالذري أحمد بن يحيى 

 (دمشق ت محمد الفردوس العظم  –طبعة دار اليقظة العربية 

، وبأن شيخ !سليمان التيمي وابن عون لم يدركا الحادثه وهما ثقتان امامان باإلرسال ألن ابن 

، وهو صاحب ) 2/617" )الكامل"البالذري ليس بالقوي في الحديث قاله ابن عدي في 

فنقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي عاصم ( 3/627" )لسان الميزان"وترجم له في . األخبار

   (10/300)  "سير أعالم النبالء"ذهبي في وترجمه أيضا ال. النبيل والطبري

وقال ( 1) " .وأبا عثمان النهدي سمع أنساأحد السادة  " :ابن طرخان قال الذهبي عنه  :أقول 

 (6)  " ثقة": ابن حجر 

 " وطاووس وغيرهم روى عن أنس بن مالك"  :وقال أيضا 

 السماع من طائفة من الصحابةوكان يمكنه :  ما ابن عون جاء في الوافي للوفيات للصفديأ

 (7)  وكان ثقة كثير الحديث عثمانيا

 ومسلم يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء : أقول 

 ـــــــــــــــــ

 .321ص1الكاشف ج ( 1)

 .626ص 1تقريب التهذيب ج ( 6)

 .616الصفحة  - 17ج  -الصفدي  -الوافي بالوفيات  ( 7)

  

 

المدائني العالمة الحافظ الصادق أبوالحسن علي بن محمد :ني هنا قول اإلمام الذهبي عن المدائ

نزل بغداد، و صنف التصانيف، وكان عجبا في . بن عبد اهلل بن أبي سيف المدائني االخباري

 .و أيام العرب، مصدقا فيما ينقله، عالي االسناد معرفة السير و المغازي و األنساب

 .هذا المدائني: من هذا؟ قال: سألت أبي( خثيمة  قال احمد بن أبي. ) ثقة ثقة ثقة: قال يحيى
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  :أنقل التوثيق  

 

 

 

 :وهنا ذكر مسلمة بن محارب الزيادي في كتاب الثقات البن حبان فهو ليس بمجهول 
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 -أيضآ للتأكيد على وثاقة المدائني و مسلمة بن محارب الزيادي جاء في مجلة جامعة أم القرى 

حدثنا أبو  :وحدثنى عمر بن شبه ، قال "  : على هذا السند  في الحكم -الموسوعة الشاملة 

 التالي  ، عن داود بن ابى هند ، عن الشعبى اخبرنا مسلمة بن محارب: الحسن المدائنى ، قال 

 :  برقمه أنقل موضع الشاهد بالنص والهامش 

 :رجال اإلسناد 

 وذكره ابن حبان في الثقات( . 2)سكت عنه أبو حاتم الرازى( . 3)مسلمة بن محارب الزيادى

(2) 

 :بيان درجة الرواية 

 .الن عمر بن شبه صدوق  اسنادها حسن

 : التخريج 

 ــــــــــــــــــــــ

 . 787ص 7ج. البخارى ، التاريخ الكبير ( 3) 

 . 622ص 8ج. ابن ابى حاتم ، الجرح والتعديل  ( 2) 

 انتهى النقل. "  380ص  7ج ( 2) 
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اني في كتابه الحجة الغراء على شهادة الزهراء عليها السالم أنقل بالنص قال الشيخ السبح 

  مسلمة بن محارب"  :68والهامش ص

 (1)  مسلمة بن محارب الزيادي عن أبيه، ذكره البخاري في تاريخه

وقد قال أهل العلم اّن سكوت أبـي زرعة أو أبـي حاتم أو البخاري عـن الجرح فـي الراوي 

فتراه يقول « تعجيل المنفعة»مشى على هذه القاعـدة الحـافظ ابـن حجر فـي  توثيق لـه، وقـد

 (6" ) ذكره البخاري ولم يذكـر فيـه جرحًا: فـي كثير من المواضع

وغضب : ) قال ( هـ163)وروى اإلمام الزهري  :قال الشيخ المنجد في نفس الفتوى السابقه 

نه ، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر رضي اهلل ع

العوام رضي اهلل عنهما ، فدخال بيت فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعهما 

أسيد ، وسلمة بن : فيهم  السالح ، فجاءهما عمر رضي اهلل عنه في عصابة من المسلمين

ن قيس بن الشماس أخو فيهم ثابت ب: ، ويقال  -وهما من بني عبد االشهل  -سالمة بن وقش 

 ( فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره  بني الحارث بن الخزرج ،

عن شيخه الزهري ، ومن طريقه أخرجه عبد اهلل بن أحمد في ( هـ130)رواه موسى بن عقبة 

 (223-6/227" )السنة"

الروايات ، ورواية السير والمغازي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري من أصح : قلت 

وكان اإلمام " . كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب : " حتى قال ابن معين 

: " وقال اإلمام الشافعي " . الرجل الصالح موسى بن عقبة   عليك بمغازي: " مالك يقول 

وأما مغازي موسى بن : " وقال الذهبي " . ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة 

انظر . انتهى " ة فهي في مجلد ليس بالكبير ، سمعناها ، وغالبها صحيح ومرسل جيد عقب

، والزهري لم يدرك تلك الحادثة ، إال أن روايته هذه ( 118-2/113" )سير أعالم النبالء"

 ، واهلل أعلم اهـجاءت موافقة لما سبق من روايات صحيحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ..1282، رقم الترجمة7/787:يرالتاريخ الكب( 1)

. 623، 662، 667، 618:و تعجيل المنفعة 307و 782:الحظ قواعد في علوم الحديث ( 6)

 انتهى النقل" 
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كلمهما عن شق  ةوعندما أتي باإلمام علي عليه السالم والزبير الى أبي بكر مباشر: أقول .

عصا المسلمين بتخلفهما والشاق لعصا المسلمين يقتل لهذا كان اإلكراه على بيعته ومن بايع 

بن أبي   ، فهل اإلمام علي  السني غازي حنينه في لقاء معه  مكرهآ بيعته باطله كما قال الشيخ

ل من أبي بكر هذا السؤا وجه لهطالب عليه السالم بتخلفه أراد أن يشق عصا المسلمين حتى ي

عن اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم فقام   والحظ ماورد في الروايه)  : أنقل التالي!!!!! :

حدثنا أبو عبد اهلل (: 137\8)في سنن البيهقي الكبرى  : (((  فأتوا به)) ناس من األنصار

: قراءة عليه، قاالإمالًء، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ( الحاكم صاحب المستدرك)الحافظ 

ثنا عفان بن ( ثقة ثبت) ثنا جعفر بن محمد بن شاكر( جيد)ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 

العبدي، )ثنا أبو نضرة ( ثقة ثبت)ثنا داود بن أبي هند ( ثقة ثبت)ثنا وهيب ( ثقة ثبت)مسلم 

في دار )نصار ، قام خطباء األ(ص)لما توفي رسول اهلل : قال( ر)عن أبي سعيد الخدري ( ثقة

كان إذا ( ص)يا معشر المهاجرين، إن رسول اهلل »: ، فجعل الرجل منهم يقول(سعد بن عبادة

أحدهما منكم، واآلخر : فنرى أن يلي هذا األمر رجالن. استعمل رُجاًل منكم َقَرَن مَعُه رجاًل ِمّنا

كان ( ص)رسول اهلل إن »: فقال( ر)فقام زيد بن ثابت .فتتابعت خطباء األنصار على ذلك. «منا

ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول اهلل . وإن اإلمام يكون من المهاجرين. من المهاجرين

: ثم قال. «جزاكم اهلل خيرًا يا معشر األنصار، وثّبَت قاِئَلُكم»: فقال( ر)فقام أبو بكر . «(ص)

بيد ( عمر بن الخطاب وفي البداية والنهاية)ثم أخذ زيد بن ثابت . «أما لو ذلك لما صالحناكم»

على المنبر، نظر في ( ر)فلما قعد أبو بكر ثم انطلقوا، . «هذا صاحبكم فبايعوه»: أبي بكر فقال

(: ر) فقال أبو بكر. فسأل عنه فقام ناٌس من األنصار، فأتوا به(. ر)فلم ير عليًا   وجوه القوم

ال تثريب يا خليفة »: فقال .«أردَت أن تُشّق عصا المسلمين؟وختنه، ( ص)ابن عم رسول اهلل »

: فقال. فسأل عنه، حتى جاءوا به(. ر)بن العوام  ثم لم ير الزبير. فبايعه. «(ص)رسول اهلل 

ال »: فقال مثل قوله. «وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟( ص)ابن عمة رسول اهلل »

 اهـــ. " فبايعاه. «تثريب يا خليفة رسول اهلل

 (1)اهـ "  هذا إسناد صحيح محفوظ"   في الحكم على هذا السندقال العالمة ابن كثير  

كانت البيعة ألبي بكر فلته ، تخلف عنها اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم والزبير ومن  

واهلل لو قد مات عمر بايعت فالنا، فال يغترن امرؤ أن : ثم إنه بلغني قائل منكم يقول  .. :معهما 

 أبي بكر فلتة وتمت، أال وإنها قد كانت كذلك، ولكن اهلل وقى شرها، إنما كانت بيعة: يقول 

بكر، من بايع رجًلا من غير مشورة من المسلمين   وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي

فال يتابع هو وال الذي تابعه، تغرة أن يقتال، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى اهلل نبيه صَلى اهلُل 

وخالف عنا علي أن األنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، عليه وسَلم 

 .. والزبير ومن معهما 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عبداهلل بن عباس : الراوي 

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  2870: الصفحة أو الرقم

 ـــــــــــــــــــــــــ 

  . 678/ 2  والنهايةالبداية ( 1) 
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و الزهراء عليها السالم  "إن أبوا فقاتلهم "  من لم يبايعتل اأن يق بن الخطابأمر أبوبكر عمر

 :لم تبايع أبدآ فهذا يؤكد قتلها أنقل هذا التوثيق

 

 

 

 

 حتى دخل على فاطمةفلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج "  :وفي رواية أسلم القرشي : أقول 

إشارة واضحة على أنه دخل البيت بالإسئذان ولم تفتح الزهراء عليه السالم له الباب   "

   بكسر الباب وحرق بعضه  بإقتحامه واليتحقق دخول البيت عليها إال

الحظ هنا حذيفة عندما أخبر عمر عن باب مغلق بينه وبين الفتنه مباشرة سأله عمر أيفتح  

أنه يكسر وقال أن الباب هو عمر أي صاحب الباب المكسور الباب أويكسر ورد عليه حذيفة ب

  فهو بالباب أليس هذا إشاره الى مافعله في إقتحام بيت الزهراء عليها السالم ألم يتسبب بفتنه
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 : جاء في صحيح البخاري 

سمعت حذيفة حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا األعمش حدثنا شقيق  - 2287

حن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في الفتنة قال يقول بينا ن

فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير 

قال عمر إذا ال  بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر المؤمنين إن

وذلك أني يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة 

ل فقال من الباب قاحدثته حديثا ليس باألغاليط فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله 

 اه "عمر

  باب الزهراء عليها السالم الذي أدى الى كسر الضلع وإسقاط الجنين  مما كان  - 

أما طبيعة البيوت في ذلك الوقت فمنها المبنية باللبن "   :جاء في مركز االبحاث العقائدية  

كما يصفونها كانت ( صلى اهلل عليه وآله)ومسقفه بالجذوع ومنها ابسط من ذلك وبيوت النبي 

!! من جريد مستورة بمسوح الشعر ولها بيبان حيث سأل احدهم الراوي عن بيت عائشة 

مصراعا كان او صراعين؟فقال : من وجهة الشام فقال له ( مواجه)فأجابه كان بابه !! الهميته 

البخاري في . من عرعر او ساج : من أي شي كان؟ قال : فسأله .كان بابا واحدا :الراوي 

 .وغيرهما  ( 10/86)و المقريزي في االمتاع ( 128ص)االدب المفرد 

حين هدمها عمر ( ص)رأيت بيوت أزواج النبي : ورووا ايضا عن عبد اهلل بن زيد الهذلي قال 

بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك كانت بيوتا من اللبن ولها حجر من جريد مطرورة 

عائشة الى الباب الذي يلي باب النبي بالطين عددت تسعة ابيات بحجرها وهي ما بين بيت 

الى منزل أسماء بنت حسن بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العباس ورأيت بيت أم سلمة ( ص)

 .وحجرتها من لبن 

 (666و2/660)كما روي في مسند احمد  كان له عضادتان( ع)ورووا ان باب بيت الزهراء 

 ( 2/187)د احمد ورووا ان بيتا لقريش كان بابه ايضا له عضادين مسن

 خرج لبعض حاجته فجاء و أهل البيت يبكون فأخذ بعضادتي الباب( ص)ورووا ان الرسول اهلل 

 .... .ثم قال 

والعضادتين هما الخشبتان التي على كتف الباب ولكل باب عضادتان واعضاد كل شي ما يشد 

 .جوانبه

م واستقى بعضهم من الماء احتطب بعضه...ورووا ان شباب االنصار كانوا يستمعون القرآن 

السنن الكبرى ( .... ص)العذب ثم يقبلون حتى يضعوا حزمهم وقربهم على أبواب حجر النبي 

 (.6/188)للبيهقي 
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يدل على ( ص)وكل هذا وغيره يدل على وجود ابواب محترمة وحديث باب عائشة وحجر النبي 

ا وقدرتها على االيالم وكسر ان االبواب كانت من ساج او عرعر وهذا يدل على ثقلها وقوته

 انتهى النقل"  (صلى اهلل عليه وآله)االضالع الشريفة الرقيقة لبضعة الرسول االعظم 

  

   الى ماذا وجه الشيخ ابن تيميه كبس بيت الزهراء عليها السالم  -  

  

:   عن الشيخ ابن تيميه 626في مجلة اإلسالم وطن العدد   قال األستاذ الدكتور رشيد الصكلي

وبلغ عداءه آلل محمد مداه حينما قال أن عمر بن الخطاب ، لماحاصر بيت علي ابن ابي طالب 

كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اهلل الذي يقسمه أو   إنه) لتخلفه عن بيعة أبي بكر 

، ( 1( )يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لوتركه لهم لجاز ، فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء 

 اهــ!! "  ألمح بدهاء أن عليا وفاطمة متهمان بسرقة بيت مال المسلمين

 :لسان العرب : ـ أنقل التالي  

 .َكَبسوا عليهم : وقد َتَكبَّسوا عليه، ويقال االقتحام على الشيء،: والتَّْكبيس والتََّكبُّس

ِكْبٌس، بالكسر، : َطمَُّهما بالتُّراِب، وذلك التُّراُب: َكَبَس الِبْئَر والنَّْهَر َيْكِبُسهما :القاموس المحيط 

 أْخَفاُه، وأْدَخَلُه فيه، : وـ رأَسُه في َثْوِبِه

 َهَجَم عليه،: وغاٌر في أْصِل الجَبِل، وـ داَرُه

 :الزمخشري  وإحتاط به وزاد هجم عليه: كبس داره  :ويقول الزبيدي في تاج العروس 

 .وكبس تكييًسا، مثله، أي إقتحم عليه

 اهــ"  أغاروا عليها فجأة : وكبسوا دار فالن  :الصحاح في اللغة للجوهري 

  

، والنغفل هنا على ترتيب حكم السرقه  !!الزهراء لم تبايع فنكرر هل ماتت ميتة جاهليه : أقول 

 بقطع اليد والإستثناء عندهم للزهراء من إقامة هذا الحد عليها 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 737ص  3منهاج السنة ج( 1)
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كالم الشيخ السني عبداهلل عثمان العاليلي وهو يعترف بعدم بيعتها هي مع بني هاشم   تأمل  

 : في آخر حياته ألنه لم يعطها فدكآ ولتفتيشه بيتها ألبي بكر وندمه 
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وهذا سعد بن عباده والذي أراد عمر قتله لم يبايع له والألبي بكر حتى مات وفبركوا : أقول 

 سبب موته أن الجن قتلوه

المثال الثاني سعد بن عباده رضي اهلل عنه وسعد أيضا : " قال الدكتور السني محمد الشنقيطي 

من بيعة الصديق والفاروق ومات ولم يبايع أيا منهما ولسنا بحاجة للحديث عن مناقب إمتنع 

العقبة وهو من السابقين البدريين وهو من اللذين قالوا  سعد فهو من النقباء االثني عشر لبيعة

للنبي صلى اهلل عليه وسلم لوخضت بنا البحر لخضناه معك ولوسرت معنا لبرك الغماد لسرناه 

هذا رجل بهذا الوزن سيد الخزرج والخزرج هم القبيلة الكبرى في األنصار وهم صبر  معك يعني

في الحرب صبر في اللقاء كما يصفهم كتاب السير سعد بن عبادة رضي اهلل عنه على جاللته 

لكن ماذا حدث لم يزعجه أحد  وسابقته ومكانته في اإلسالم رفض أن يبايع للصديق والفاروق

في الزاوية وفي طبقات ابن سعد أن بشير ابن سعد األنصاري رضي اهلل   لكن الجماعه وضعته

عنه قال للصديق ياأمير المؤمنين إنما سعد رجل واحد يعني دعه وشأنه لن يقتل اال اذا قتل 
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بنوه وأبناء عشيرته ولن يقتل بنوه وأبناء عشيرته إال إذا قتل الخزرج بينما هو رجل واحد 

رضي اهلل عنه ماكان يفكر في قتله أصال ولكن تركه وشأنه وجاء  فدعه وشأنه فطبعا الصديق

عمر وتركه وشأنه لما إلتقى سعد بعمر كما في طبقات ابن سعد أيضا فعاتبه عمر على موقفه 

 وإني لست سعيدا بجواركعلى رفض البيعة فقال سعد واهلل لقد كان صاحبك احب الينا منك 

أحد فليرحل عنه فرحل سعد الى الشام ومات بحوران فقال عمر بمامعناه من لم يسعد بلقاء 

 سعد بن عبادة رضي اهلل عنه رفض بيعة الصديق والفاروق وعاش منعزالرضي اهلل عنه ، 

 اهـ"

  

أن جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي، "  :قال العالمة العصامي في سمط النجوم 

أنفوا من ذلك، وأسفوا له؛ مثل الزبير،  ويرون استحقاقه على غيره، فلما عدل بها إلى سواه،

وسعد، وعمار بن ياسر، والمقداد بن األسود، وغيرهم؛ إال أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين 

  اهـ "  .وحرصهم على األلفة بين المسلمين لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالتأفف واألسف

 

 شقية لعلي أمير المؤمنينأنقل من كتابي النور المبين في إثبات صحة الخطبة الشق

  

االعتراف من أبي بكر أنه الخالفه لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم وليس خليفته  -

 :لباني وباقرار العالمه األ

  ما معنى الخالفة واالستخالف لغة وشرعًا؟: التنَس جواب العالمه األلباني على هذا السؤال 

ليس هناك :واالستخالف لغًة وشرعاً ؟ ، قال رحمه اهلل  ما معنى الخالفة: السائل يسأل: الجواب

فرق بين اللغة والشرع في هذه المسألة فكالهما متحد فيها، لكن الشرع يؤكد التزام اللغة في 

والحظوا -كان خليفته : خلفه خالفًة، أي: في القاموس يقال الخالفة هي مصدر، كما جاء.ذلك

يقال : الخليفة السلطان األعظم كالخليف، أي: ي القاموسومما جاء ف. وبقي بعده -تمام التعبير

، لكن الشيء في القاموس  هذا ما. بالتذكير والتأنيث، الخليف والخليفة، والجمع خالئف وخلفاء

جاء  :يقول! البديع ما في النهاية في غريب الحديث واألثر لـابن األثير، فقد ذكر أثرًا فانتبهوا له

فما أنت إذا : قال. ال: أنت خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال: أعرابٌي فقال لـأبي بكر 

الذي يأتي  :أي [أنا الخالفة بعده:تقول لست خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال  كنت

بعده، أما أن يكون خليفة فال، لماذا؟ ألن معنى الخليفة فيه معنى دقيق على ما كنا نعبر عنه 

خليفة اهلل في األرض، من أجل ذلك المعنى الذي   ونستنكر في التعبير، بأن اإلنسانإجمااًل 

أبو بكر لم يرض لنفسه أن ] أنا الخالفة بعده: ]فقال: يوضحه لنا اآلن اإلمام ابن األثير، يقول

 [أنا الخالفة بعده: ]إنه خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإنما قال: يقول

الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسدُّ مسدَّه، : ، يفسر ابن األثير فيقولده فقطجاء من بع: أي 

فالرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو بشر لم . إلى آخره.. والهاء فيه للمبالغة، وجمعه الخلفاء 
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أنه ينوب مناب : إنه خليفته؛ ألن معنى الخالفة بهذه اللفظة  :يرض أبو بكر الصديق أن يقول

ضى وهو الرسول عليه الصالة والسالم، وال يمكن لـأبي بكر مهما سما وعال أن الذي خلف وم

   (1)اهـ   يداني كماله عليه الصالة والسالم

 

إذاعه مصريه تنقل ظالمة االمام علي بن أبي طالب عليه السالم في عدم البيعه له وإنتزاع  -

 :حقه منه 

المصري جابر عبداهلل المعاصر لوقت  هذا الرابط مما زودني به األخ الفاضل المستبصر  

ظالمة االمام علي بن أبي طالب   عرض مسلسل أهل البيت من إذاعة مصرية وفيه الكالم عن

 :  الخالفه  في عليه السالم وإغتصاب حقه

    

 https://www.youtube.com/watch?v=2rzUxFXFlW0 

وهنا الشيخ االزهري أحمد كريمة يقر بأن االمامة العظمى يجب أن تكون لساداتنا أهل البيت  

وتكون ألحد من بني هاشم وأنها إنتزعت من االمام علي عليه السالم اتنزاعا وأن المصطفى 

 .   اختالفهم عندهوحزبه بعد  صلى اهلل عليه واله وسلم طرد عمر

  

لوكنا حنتكلم عن الخالفة إذن "  :وهذا نص كالمه في أن الخالفه آلل البيت وهي في بني هاشم 

لسادتنا آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن الرسول هو الذي قال الخالفة في قريش 

 انتهى"  ن بني هاشمالخالفة في قريش وحينما نأتي للخالفة العظمى إذن البد أن تكون لواحد م

وأن الخالفة بغض النظر عمن توالها يعني الصديق "  :وهذا نص كالمه عن إنتزاع الخالفه 

انتزعت من سيدنا علي انتزاعًا وأمور دبرت بليل الفاروق عثمان علي رضي اهلل عن الجميع 

ضي اهلل اهلل عنه وضد سيدنا وإمامنا اإلمام الحسين ر  وضد سيدنا اإلمام الحسن رضيضده 

 انتهى" عنه وأرضاه 

 HElv0ZDZo-https://www.youtube.com/watch?v=h 

في ( هـ  283) قال العالمة أحمد عز الدين الفاروثي الشافعي  :قال الباحث السني ندا الحسيني 

الينكرها عارف ، وماهي إال ( عليهم السالم ) عشر  إمامة األئمة االثني: " إرشاد المسلمين 

أن كل واحد منهم إمام العترة الطاهرة في عهده ، وسيد أهل القلوب ، وشيخ أصحاب المعاني 

وهذا ( كلها ) ، الكما يزعم من قال بعصمتهم وأعطاهم خصائص النبوة  العارفين باهلل تعالى

 نقلانتهى ال" القول الذي اليهدم منار اإلجماع 

 ــــــــــــــــــــــ

 (محمد ناصر الدين األلباني : ) للشيخ  -محاضرة مواضيع متنوعة في العقيدة ( 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=2rzUxFXFlW0
https://www.youtube.com/watch?v=h-HElv0ZDZo
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اتهامات الشيعة للسنة  ": وقال الشيخ أحمد كريمة في كتابه فريضة التقريب المذهبي اإلسالمي

الثابتة بحديث  مما لحق بهم من اغتصاب لحقوقهم في اإلمامة السياسيةرضي اهلل عنهم 

بمكانة  -صلى اهلل عليه وسلم -بعد الفراغ من حجة الوداع التي فيها بيانه( خم)وخطبة غدير 

 انتهى"  -رضي اهلل عنهم –علي رضي اهلل عنه والوصية بآل البيت 

خليفه ينطبق على بني هاشم  شرالحظ هنا الشيخ القندوزي الحنفي يؤمن بأن حديث االثني ع 

قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم ذلك كما آمن به من نقل السيد علي كماصح عنده من 

  :قال في الينابيع  الشافعي الهمداني

قدس اهلل سره ) للسيد علي الهمداني" مودة القربى" وفي المودة العاشرة من كتاب ( 3) 

كنت مع أبي  :عن جابر بن سمرة قالعن عبد الملك بن عمير  : (وأفاض علينا بركاته وفتوحه

ما الذي : بعدي إثنا عشر خليفة، ثم أخفى صوته، فقلت ألبي: فسمعته يقول)ص)عند النبي 

 .كلهم من بني هاشم: قال: قال أخفى صوته؟

   . انتهى النقل"   (1)  وعن سماك بن حرب مثل ذلك

ايها  :"الجامعة اإليمان بالمهدي الحقيقة " عبد القادر ترنني في خطبته الدكتورقال الشيخ السني 

وفي شهر شعبان المعظم كانت والدة المهدي وهو اإلمام الثاني عشر مصداقآ لقول نبينا األحبة 

،  صلى اهلل عليه واله وسلم لن تقوم الساعة حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من بني هاشم

ت اهلل وبكتابه اإلمام المهدي هو اإلمام الذي آمن به كل مسلم وكل موحد وكل مقر ومعترف بآيا

المبين هو أبوالقاسم محمد بن الحسن العسكري المنتظر المسمى بالقائم وبالحجة والمهدي 

وصاحب الزمان وخاتم األئمة اإلثني عشر وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس 

 انتهى " وخمسين ومئتين

األئمة من قريش غرسوا في ان  :وهذا ماورد في نهج البالغة لإلمام علي عليه السالم  :أقول 

 (6) اهــ "  هذا البطن من هاشم ال تصلح على سواهم وال تصلح الوالة من غيرهم

الدكتور السني محمد عبده حتاملة يقر أن األولى أن األئمة يكونوا من بني هاشم الذين  -

 اصطفاهم اهلل عزوجل من قريش

 صحيفة الرأي  -«  3-3»قال في مقالته األئمة من قريش 

والبد في هذا المقام من التذكير بمارواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن األسقع قال سمعت  " :

إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى : )) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

فإذا كان األئمة  (( قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم

 انتهى النقل ". ريش فاألولى أن يكونوا من بني هاشم الذين اصطفاهم اهلل من قريشمن ق

 ــــــــــــــــــــــ

 680ص7ج( 1) 

 . 133الخطبة ( 6) 
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الشيخ الداوري يصحح سند للخطبة الشقشقية به أصحاب اإلجماع والينظر لحال مابعدهم في  -

 صحيح لهاالسند وينسف بذلك قول من زعم أنه السند واحد 

 

 

 : قال الشيخ مسلم الداوري في جواب على هذا السؤال

 

 هل هنالك سند صحيح متصل للخطبة الشقشقية ؟: السؤال 

بسمه تعالى هذه الخطبة من الخطب المشهورة في كتب الفريقين و رويت في الكتب : الجواب 

حتى ان  لتوثيقاتو البعض منها معتبر لوقوع اصحاب االجماع فيهاو غيره من ابطرق عديدة 

واهلل سبحانه هو . هي اشهر من ان ندل عليها لشهرتها:قال عنها( قدس سّره)الشيخ المفيد

 العالم بالصواب اهـ

 

السند الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتابه  -:  "  وهذا السند الذي صححه الشيخ الداوري

محمد بن أبي  عن عمه، حدثنا محمد بن علي ماجيلوية : ) 854ص8ج( علل الشرائع)

عن  عثمان عن ابن أبي عمير عن أبان بنالقاسم عن أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي عن أبيه 

ذکرت الخ مفة عند أمير المؤمنين علی ابن : أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال 

ليعلم ان وانه . أما واهلل لقد تقمصها ابن أبی قحافة أخو تيم وانه ليعلم: فقال " ع " أبی طالب 

محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل وال يرقى الي الطير فسدلت دونها ثوبا 

 ". إلى أخر الخطبة..... وطويت عنها كشحها ، وطفقت ارتأى بين ان أصول بيد جذاء

وصحح الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي سند الشيخ الطوسي وليس فيه عكرمه   :أقول 

  عندهمع أنه ثقه 

 : 332الشيخ الطوسي ص  -األمالي -

حدثنا : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبو القاسم الدعبلي ، قال : أخبرنا الحفار ، قال -  803 / 54

حدثنا محمد بن س ممة الشامي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد : أخي دعبل ، قال 

( عليه الس مم ) حمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ، وعن م( عليهما الس مم ) بن علي 

واهلل لقد : ) فقال ( عليه الس مم ) ذكرت الخ مفة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ، قال 

 ) تقمصها ابن أبي قحافة

 

إسناده حسن وكتب األمالي منتقاة وفيها مزيدا من العناية من حيث  ":جواب الدكتور الماحوزي 

 اهـ " السند والمتن

وهنا يتفكر الشيخ القندوزي الحنفي في سبب عدم إنطباق حديث االثني عشر على ملوك  :أقول 

بني أمية وملوك بني العباس ويترجح لديه إنطباق الحديث على األئمة عليهم السالم ويستدل 

بقول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم كلهم من بني هاشم وخفاء الصوت على صحة 

 ل له ماتوصل وماوص
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 : 687-686الصفحة  - 7ج  -ينابيع المودة لذوي القربى  -

إثنا عشر قد اشتهرت من ( ص)إن األحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده : قال بعض المحققين

من حديثه (ص)علم أن مراد رسول اهلل طرق كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان، 

وعترته، إذ ال يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده  هذا األئمة االثنا عشر من أهل بيته

من أصحابه، لقلتهم عن اثني عشر، وال يمكن أن يحمله على الملوك األموية لزيادتهم على 

اثني عشر، ولظلمهم الفاحش إال عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بني هاشم، الن النبي 

في هذا ( ص)د الملك عن جابر، وإخفاء صوته في رواية عب" كلهم من بني هاشم " قال (ص)

القول يرجح هذه الرواية، ألنهم ال يحسنون خالفة بني هاشم، وال يمكن أن يحمله على الملوك 

قل ال أسألكم عليه أجرأ إال المودة )العباسية لزيادتهم على العدد المذكور، ولقلة رعايتهم اآلية 

حمل هذا الحديث على األئمة االثني عشر من أهل وحديث الكساء، فال بد من أن ي( في القربى

ألنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم، وأعالهم نسبا، ( ص)بيته وعترته 

وبالوراثة ( ص)وأفضلهم حسبا، وأكرمهم عند اهلل، وكان علومهم عن آبائهم متصال بجدهم 

 .والتوفيقواللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف 

األئمة االثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه )ص)ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي 

 .حديث الثقلين، واألحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها

أن ( ص)في رواية عن جابر بن سمرة فمراده " كلهم تجتمع عليه األمة (: " ص)وأما قوله 

 (.رضي اهلل عنهم)ار بامامة كلهم وقت ظهور قائمهم المهدي األمة تجتمع على االقر

 ( :كرم اهلل وجهه )وفي نهج البالغة من خطبة علي ( 17)

أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا اهلل ووضعهم، 

عمى، وإنه سيأتي ، بنا يستعطى الهدى، وبنا يستجلى الوأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم

عليكم من بعدي زمان ليس فيه شئ أخفى من الحق وال أظهر من الباطل، وال أكثر من الكذب 

على اهلل ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته، وال 

." لمنكرأنفق منه إذا حرف عن مواضعه، وال في البالد شئ أنكر من المعروف، وال أعرف من ا

 انتهى النقل

 

أليس هذا قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم أن اهلل إصطفى بني هاشم من قريش : أقول 

: 

و اْصطَفى من إَن اهلَل تعالى اْصطَفى ِكنانَة من وَلِد ِإسماِعيَل ، و اْصَطَفى ُقرْيًشا من ِكناَنَة ،  -

 ِشٍمو اْصطفاِني من َبِني ها ُقرْيٍش َبِني هاِشٍم ،

 صحيح الجامع : المصدر | األلباني : المحدث | واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة : الراوي 

 | صحيح : خالصة حكم المحدث |  1717: الصفحة أو الرقم
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لما نزلت هذِه اآليُة في قوِله َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد وضع رسوُل اهلِل صَلى اهلُل : قال  عن ابِن عباٍس -

أنت الهادي بَك يهتدي : وأومَأ إلى علٍي وقال أنا المنذُر : عليِه وسَلَم يَده على صدِره وقال 

 المهتدون بعدي

 الباري البن حجر فتح: المصدر |ابن حجر العسقالني: المحدث |سعيد بن جبير: الراوي 

 إسناده حسن : خالصة حكم المحدث | 8/662: الصفحة أو الرقم

 

 

في قوِله ِإَنما َأْنَت ُمنِذٌر َوِلُكِل َقْوٍم َهاٍد قال رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم المنذُر والهادي  -

 رجٌل من بني هاشٍم

 مجمع الزوائد: ر المصد| الهيثمي : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 رجاله ثقات: خالصة حكم المحدث |  7/33: الصفحة أو الرقم

 :  227الشيخ الصدوق ص  -كمال الدين وتمام النعمة -

 

حدثنا أحمد ابن محمد بن : حدثنا سعد بن عبد اهلل قال : حدثنا أبي رضي اهلل عنه قال -10

: عن بريد بن معاوية العجلي قال  عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،

المنذر رسول : فقال " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " ما معنى : قلت البي جعفر عليه السالم 

اهلل صلى اهلل عليه وآله ، وعلي الهادي ، وفي كل وقت وزمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به 

 انتهى. "  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

 إسناده صحيح:المحقق الدكتور أحمد الماحوزي قال الشيخ 

و االمام علي عليه السالم هو الخليفه بعد المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم تأمل  :أقول  

في  "كفاية الطالب " الحديث الذي رواه العالمة محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه 

ستكون فتنة ، فمن أدركها منكم فعليه : " ابن عباس ، قال   الباب الرابع واألربعين بسنده عن

صلى )فإني سمعت رسول اهلل ، ( عليه السالم)بخصلة من كتاب اهلل تعالى وعلي بن أبي طالب 

وهو فاروق هذه هذا أول من آمن بي ، وأول من يصافحني ، : وهو يقول ( اهلل عليه وآله وسلم

و يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، وهو ، يفرق بين الحق والباطل ، وهاألمة 

: ، قال العالمة الكنجي "  وهو خليفتي من بعدي الصديق األكبر ، وهو بابي الذي أوتي منه ،

، في الجزء التاسع واألربعين بعد ( عليه السالم)هكذا أخرجه محدث الشام في فضائل علي 

  اهـ. الثالثمائة من كتابه بطرق شتى 
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فاني "  :ما نصه  -كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب  -في مقدمة كتابه  هقالنذكر بما 

بالمشهد الشريف  237لما جلست يوم الخميس لست ليال بقين من جمادى اآلخرة سنة 

بالحصباء من مدينة الموصل ودار الحديث المهاجرية حضر المجلس صدور البلد من النقباء 

الحديث، فذكرت بعد الدرس احاديث وختمت المجلس بفضل في  والمدرسين والفقهاء وأرباب

في حديث زيد   مناقب اهل البيت عليهم الّسالم فطعن بعض الحاضرين لعدم معرفته بعلم النقل

طوبى لمن احبك وصدق : بن ارقم في غدير خم، وفي حديث عمار في قوله صلى الّله عليه وآله

كتاب يشتمل على بعض ما رويناه عن مشايخنا في ، فدعتني الحمية لمحبتهم على إمالء فيك

من كتب االئمة والحفاظ في مناقب امير المؤمنين علي كرم الّله  من احاديث صحيحة البلدان

الذي لم ينل رسول الّله صلى الّله عليه وآله فضيلة في آبائه وطهارة في مولده إال وهو  وجهه

 اهــ " .قسيمة فيها 

  

 وحشية التعامل مع المعارضينقتل ابن نويره يؤكد  -

  

ابن نويره وطبقت عليه أحكام الرده عليه وعلى زوجته وماهو بمرتد وارتكب  وقد قتل: أقول 

 !! :ابن الوليد جريمته الشنعاء في زوجته فقد إرتكب فاحشة الزنا بها 

 :أنقل هذا التوثيق  
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عن خالد بن الوليد وفيه أنه من الطلقاء  األخ جمعه هنا مقطع مهم لألخ مدمر شبهات الوهابيه

واألحداث التاريخيه وأنه قتل مالك بن نويرة ولم يكن مرتدا ليأخذ إمرأته وأنه هذا قد إشتهر

بعد قتله فقطع رأسه ووضعه  مالك فيابن الوليد  وقد مثل  اليشترط فيها الصحة السندية  ،

 : المخالفين بين حجرين تحت قدر به لحم بإعتراف مشايخ

https://www.youtube.com/watch?v=1kVkJ_1kCpo 

 

لقد تبرأ رسول اهلل   وبعد إسالمه أيضآ  كان ابن الوليد قبل إظهار إسالمه من المعتدين ،: أقول 

!! األبرياء الذين لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا صلى اهلل عليه وآله وسلم مما فعله عندما قتل 

 !!وكرر فعلته مع من رماهم بالرده 

بَن الوليِد إلى بني َجِذيَمَة ، فدعاهم إلى اإلسالِم ، فلم  خالَد بعَث النبُي صلى اهلل عليه وسلم  -

يقتُل منهم ويأسُر ،  خالٌد َصَبْأنا َصَبْأنا ، فجعَل: أسَلْمنا ، فجعلوا يقولون : ُيْحِسنوا أن يقولوا

: أن يقتَل كُل رجٍل منا أسيَره ، فقلت  خالٌد حتى إذا كان يوٌم أمر  ودفَع إلى كِل رجٍل منا أسيَره ،

واهلِل ال أقتُل أسيِري ، وال يقتُل رجٌل من أصحابي أسيَره ، حتى قدْمنا على النبِي صلى اهلل عليه 

اللهَم    :ليه وسلم يدْيه فقالفرفع النبُي صلى اهلل عوسلم فذكْرناه ، 

 .مرتين خالٌد صنَع مما إليك أبرُأ نيإ

 البخاري :المحدث  عبداهلل بن عمر :الراوي 

 [صحيح] :خالصة حكم المحدث  3778 :الصفحة أو الرقم صحيح البخاري :المصدر 

الشيعة هم إعتراف الشيخ العرعور أن عليا ولي اهلل وأنه إمام من أئمة المسلمين وأن أئمة  - 

  فعآل أئمة عند أهل السنه ويجب إتباعهم

أشهد أن عليآ ولي اهلل وأطلب من كل سني أن يشهد أن عليآ ولي اهلل "  :قال الشيخ العرعور  

 " وواهلل إن لم يكن علي وليآ هلل فالولي له علي ولي وسادة من سادات أولياء اهلل

أقول إمام من أئمة المسلمين بطل من  أيضآ سألني عن علي ماذا"  :وقال الشيخ العرعور 

 " مانع أبطالها أفضل مخلوق كان في زمانه ماعندنا

أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولوا أئمتنا ونحن نراهم واهلل "  :وقال الشيخ العرعور أيضآ 

 أئمتنا ونرى وجوب إتباعهم اهلل أكبر وجوب وجوب ومن لم يتبع أئمة أهل البيت فهو ضال

 الم نقل كالم الشيخ العرعورانتهى ك"

إمام بعد إمام : العالمة السني ابن المغازلي يورد رواية صحيحة في معنى آية نور على نور  - 

 لواليتهم :يهدي اهلل لنوره 

جاء في سؤاالت السلفي لخميس ،  العالمة ابن المغازلي وهو من أهل السنة وليس بشيعي

 بن محمد بن محمد بن الطيب المغازلي فقال وسألته عن أبي الحسن علي " :28الحوزي ص

كان مالكي المذهب شهد ثم أبي المفضل محمد بن اسماعيل وكان عارفا بالفقه والشروط 

https://www.youtube.com/watch?v=1kVkJ_1kCpo
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والسجالت وسمع الحديث الكثير عن عالم من الناس من أهل واسط وغيرهم وجمع التاريخ 

حاب مالك وكان المجدد التالي لتاريخ بحشل وأصحاب شعبة وأصحاب يزيد بن هارون وأص

مكثرا خطيبا على المنبر يخلف صاحب الصاله بواسط وكان مطلعا على كل علم من علوم 

 انتهى. " غرق ببغداد بعد الثمانين وأحدر الى واسط فدفن بها وكان يومه مشهودا الشريعه

صنف في  ابن المغازلي عاّمي : - التستري -(  11/278) وجاء في كتاب قاموس الرجال 

 اهـ. " وهو علي بن محمد بن الطيب بن الخطيب الواسطي( عليه السالم)مير المؤمنين مناقب أ

أورد العالمة ابن المغازلي رواية صحيحة السند على مبناه في أن معنى اآلية الكريمة من 

: ) إمام بعد إمام وقوله تعالى في اآلية الكريمة نفسها  ( :ُنوٍر ° ُنوٌر َعَلى: )  72-سورة النور

 انتهى النقل"  يهدي اهلل لواليتهم من يشاء : ( ِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُءَيْه

فجمعت  :هكذا إشترط العالمة ابن المغازلي على نفسه صحة رواياته حيث قال في مقدمة كتابه 

في فضائلهم ما انتهت إليه معرفتي، وبلغه جهدي وطاقتي، مما أنزل اهلل تعالى فيهم من اآليات 

السورات، وما جرى على لفظ الرسول من الدالالت، وما ظهر منهم من المعجزات، ما ال في 

 اهـ " يمكن المنصف بعقله إنكاره، والموسوم بصحة المعرفة جحوده

 

جاء في كتاب جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي للعالمة 

منشورات محمد علي بيضون )بدالقادر عطا مصطفى ع: السمهودي الشافعى دراسة وتحقيق 

وأخرج أبوالحسن : "  633ص ( دار الكتب العلمية بيروت لبنان -لنشر كتب السنة والجماعة 

: المغازلي من طريق موسى بن القاسم عن علي بن جعفر سألت الحسن عن قول اهلل تعالى 

َلا َشْرِقيٍَّة ) إبراهيم : ، والشجرة المباركة  فاطمة: المشكاة  :، قال ( 1( )َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح )

° َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى) اليهودية والنصرانية ، ( : 6( )َوَلا َغْرِبيٍَّة 

يهدي اهلل  : ل، قا( 3( )َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء  ) إمام بعد إماممنها : ، قال ( 7( )ُنوٍر 

 .لواليتنا من يشاء 

أئمة يقتدى بهم في الدين ويتمسك بهم فيه ، ويرجع : ، يعني (( منها إمام بعد إمام : ))وقوله 

 (5)اليهم 

في كل خلف من أمتي عدول من اهل بيتي ينفون عن هذا الدين  ) : ويشهد له ماسبق من حديث

 انتهى النقل" الحديث  -(6) تحريف الغالين

 

الحظ أيضآ ماجاء في الهامش للمحقق ذكر إيراد الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيعه : اقول 

ذلك وقد إعترف أيضآ أنه من أهل السنة هو والحمويني الشافعي مركز الفتوى في فتوى رقم 

21218 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 72: سورة النور ، اآلية  (1)

 . 72: ية سورة النور ، اآل (2)

 . 72: سورة النور ، اآلية  (3)

 . 72: سورة النور ، اآلية (4)

 . 118أورده البلخي في ينابيع المودة ص (5)

 .177أورده البلخي في ينابيع المودة ص (6)



242 
 

 : لقد إصطفى اهلل عزوجل آل محمد على العالمين  :أقول 

باب قول اهلل تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا  :في صحيح البخاري  -

شرقيا إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهلل يبشرك بكلمة إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 

عمران على العالمين إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب قال ابن عباس وآل عمران 

 انتهى النقل"  وآل محمد صلى اهلل عليه وسلمعمران وآل ياسين  المؤمنون من آل إبراهيم وآل

 مسجد رأس اإلمام الحسين عليه السالم في القاهرة والنقش فيه - 

الزائر لمسجد رأس اإلمام الحسين عليه السالم في القاهرة سيجدفيه منقوشآ التالي عن شرح 

رده حديثا في حق الحسين رضي ذكر أبو السعود في شرحه الب" :بردة البوصيري ألبي السعود

الشفاء في تربته واإلجابة تحت قبته واألئمة : اهلل تعالى عنه وهو إنه عليه الصالة والسالم قال 

 انتهى"  من ذريته أو عترته

:نقل هذا التوثيق لماهو منقوش في المسجد أ 

  

أسماء األئمة األثني عشر عليهم السالم عند أهل السنه بماصح سنده وإثبات إمامتهم  - 

 وطهارتهم من الذنوب

عن ماجاء في كتاب األربعين في مناقب أمير المؤمنين للحافظ السني الثقة محمد  أنقل التالي 

فيه على بن أبي الفوارس وهو حديث نبوي بلسان المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم ينص 

وقد أسماء األئمة عليهم السالم خاتمهم اإلمام المهدي ابن الحسن العسكري عليهما السالم 
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أخبرنا محمود بن محمد الهروي بقريبة في جامعها في سلخ ذي الحجة  :إعتمد سنده كالتالي 

أخبرنا أبو عبد اله محمد بن أحمد بن عبد اهلل عن سعد بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن جعفر : قال

: حدثنا محمد بن عيسى األشعري عن أبي حفص أحمد بن نافع البصري قال: الحميري قال

حّدثني : ى الحسن علي بن موسى الرضا عليه السالم قالحدثني أبي وكان خادما لالمام أب

: حّدثني أبي جعفر الصادق قال: حّدثني أبي العبُد الصالح موسى بن جعفر قال: الرضا قال

: حّدثني أبي سّيد العابدين علّي بن الحسين قال: حّدثني أبي باقُر علم األنبياء محّمد بن علّي قال

حّدثني أبي سّيد األوصياء علّي بن أبي طالب : بن علّي قال حّدثني أبي سّيد الشهداء الحسين

( عّز وجّل)من أحب أن يلقى اهلل :صلوات اهلل عليه قال قال أخي رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله

َمن أحّب أن يلقى اهلل عّزوجّل وهو راٍض عنه و وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتول عليا

أن يلقى اهلل عّزوجّل وال خوف عليه فْليتوّل ابنك الحسين، ومن  فْليتوّل ابنك الحسن، ومن أحّب

: كما قال اهلل فْليتوّل علّي بن الحسين، فإّنه   أحّب أن يلقى اهلل عّزوجل وقد تمّحص عنه ذنوبه

 ، ومن أحّب أن يلقى اهلل عّزوجّل، وهو قرير العين(1)  سيماُهم في وجوِههم ِمن أَثِر السجود

بن علّي، ومن أحّب أن يلقى اهلل فيعطيه كتابه بيمينه فْليتوّل جعفر بن محّمد  فْليتوّل محّمد

يلقى اهلل طاهرًا مطَهرًا فْليتوّل موسى بن جعفر الكاظم، ومن أحّب أن  الصادق، وَمن أحّب أن 

يلقى اهلل وهو ضاحك فْليتوّل علّي بن موسى الرضا، ومن أحّب أن يلقى اهلل وقد ُرفعت درجاته 

لت سّيئاته حسنات فْليتوّل ابنه محّمدًا، ومن أحّب أن يلقى اهلل عّزوجّل فيحاسبه حسابًا وُبّد

يسيرًا ويدخله جّنًة عرُضها السماوات واألرض ُأعّدت للمّتقين فْليتوّل ابنه علّيًا، ومن أحّب أن 

لقى اهلل يلقى اهلل عّزوجّل وهو من الفائزين فْليتوّل ابنه الحسن العسكرّي، ومن أحّب أن ي

. عّزوجّل وقد كمل إيمانه وحُسن إسالمه فْليتوّل ابَنه المنتَظَر محّمدًا صاحب الزمان المهدّي

فهؤالء مصابيح الدجى، وأئّمة الهدى، وأعالم الُتقى، فمن أحّبهم وتواّلهم كنُت ضامنًا له على 

 ( 6) . اهلل الجّنة

إسناده معتبر وكذلك عند : على السند قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم 

الشيخ الصدوق ، محمد بن ابي الفوارس من ثقات العامة وهذا السند فيه أعاظم المحدثين وهم 

 " سعد والحميري واألشعري وهم ال يروون اال ما هو مطمئن بصدوره

الَرَحال، َأُبو الَفْتِح، ُمَحَمُد بُن  اإِلَماُم الَحاِفُظ الُمَحِقُق : قال عنه اإلمام الذهبي في سير أع مم النب مء 

َواْرَتَحَل ِإَلى الَبْصَرِة َوب َمِد َفارس  .. َأْحَمَد بِن ُمَحَمِد بِن َفارِس اْبِن َأِبي الَفَواِرِس سهٍل، الَبْغَداِدُي

 ِحْفظ َوالَص َمح َوالمعرَفةَوُخَراَسان، َوَجَمَع َوَصَنَف، َوانتخب َعَلْيِه الَمَشاِيُخ، َوَكاَن َمْشُهْورًا ِبال

maktaba.org/book/22669/6605-https://al 

ولكون الرواية تحوي آية قرآنية تندرج الرواية مع روايات التفسير ف ميطبق عليها أيضآ قواعد أهل : أقول 

  من اإلقرار بصحة سندها عندهمالحديث كما فال الشيخ السني صالح ال الشيخ ف ممفر للمعاند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 68: سورة الفتح ( 1)

السّيد حامد حسين في عبقات األنوار الجزء األّول من المجّلد الثاني حكاه عنه ( مخطوط( ) 6)

 623ـ 627عشر ص 

https://al-maktaba.org/book/22669/6605
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ومن يحاول ،  في مقدمة كتابه أن اليخرج إال ماصح سنده عندهابن ابي الفوارس  وقد إشترط 

كعادته من المعاندين تضعيف رجال أسانيد كتابه ليفر لن يفلح أبدا ألنه يخدع غيره وحيلته 

شتراط صاحبه وهو ابن ابي الفوارس أن اليخرج إال ماصح سنده من الرجال الثقات مكشوفه إل

األخبار الصحيحة الواضحه ونبأت بها عن الثقات وأهل  " : حيث قال في مقدمة كتابه االربعون

الورع والديانات وكذلك أديتها حسبما رويناه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من كذب علي 

 انتهي " وأ مقعده من النارمتعمدآ فليتب

هو  082الشيخ السني علي رضا قرة بلوط يعترف أن أبالفتح ابن ابي الفوارس المتوفى  -

 صاحب كتاب األربعين في مناقب علي بن ابي طالب 

 لمؤلفه  طبوعاتجاء في كتاب معجم تاريخ التراث اإلس ممي في مكتبات العالم المخطوطات والم

  .أحمد طوران قره بلوط الشيخ السني  قره بلوط ومساعده أخيه الرضا علي السني  الشيخ 

 ) تركيا -قيصري / دار العقبة )

  : 2525ص  

البغدادي المحدث الحافظ الفتح  أبوالفوارس  محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي  -4130

 المعروف بابن أبي الفوارس

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس أبو الفتح البغدادي المحّدث الحافظ  - 4130

 8428 /082المتوفى  الفوارس  المعروف بابن أبي 

 

 )813؛ األلباني فهرس الظاهرية الحديث ص 80/ 9كحالة معجم المؤلفين : انظر(

  :من تصانيفه

 باألربعون حديثا في مناقب اإلمام علي بن أبي طال -8

 

"  ؛هـ 8309، 1003هـ؛ آستان قدس رضوي  8354، 33صفحة  0/ 85429دار الصّدام 

 انتهى النقل

في أربعينه   082المتوفى  الشيخ لطف اهلل الكالبايكاني يذكر أن ابن ابي الفوارسالمرجع وهنا *

 أخرج نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة اإلثني عشر عليهم الس مم

-282الصفحة  -الشيخ لطف اهلل الصافي  -أمان األمة من اإلخت مف  : أنقل بالنص والهامش

283 :  

في أربعينه ( 082ت )أخرج الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ( األربعون(

باسناده حديثا طوي م، وهو الحديث الرابع من أربعينه، ذكر فيه أسماء األئمة االثني عشر من 

مام علي ابن أبي طالب إلى المهدي محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن اإل

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الس مم وذكر فضيلة مواالة كل 

 اهـ.   واحد منهم واتخاذهم أولياء
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هو من   082أن أبالفتح ابن ابي الفوارس المتوفى  ؤكدوهنا المرجع الشيخ بشير النجفي ي* 

أخرج نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء االئمة اإلثني عشر عليهم الس مم في 

 أربعينه كما نقل عنه صاحب كشف االستار

 

 2ط" دام ظله" جاء في كتاب والدة اإلمام المهدي عليه الس مم المرجع الديني بشير النجفي

وكذلك نقل في كشف األستار عن الحافظ أبي الفتح محمد ابن ابي الفوارس الشافعي  ": 844ص

واليقل عددهم  وغيره في المصدر المذكور من أقوال أهل السنة الذين آمنوا بوالدة اإلمام المنتظر

 انتهى النقل" عن ث مثين من أهل البحث والتحقيق

مة آل ب مل النجفي محمد بن أحمد بن ابي قال المرجع بشير النجفي والشيخ  أسا : اقول  

ابن ابي الفوارس ان و لكليهما كتاب بإسم األربعين  الفوارس  ومحمد بن مسلم بن ابي الفوارس

نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة   في أربعينه أورد 082المتوفى 

   ف ممفر للمعانداإلثني عشر عليهم الس مم 

 

الشيخ السني غازي حنينه عضوتجمع العلماء المسلمين يؤكد أن العالم السني ابن ابي  -

في أخبار المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم    أربعينه الفوارس يقول بصحة ماأورده في 

بأسماء اإلثني عشر عليهم الس مم وأنهم هم نفسهم من عناهم صلى اهلل عليه واله وسلم في 

  الصحيحين

 

 : ماوجه له من أسئله وجوابه عليهاأنقل 

مارأيكم حفظكم اهلل بهذه الرواية التي أخرجها االمام السني ابن ابي الفوارس في األربعين بسند 

من أحب أن يلقى اهلل “قال لي أخي رسول اهلل  :صحيح على شرطه عن علي بن أبي طالب أنه قال

عليا، ومن سره أن يلقى اهلل وهو راض عنه وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتول ( عّز وجّل)

وال خوف عليه فليتول ابنك الحسين، ومن ( عّز وجّل)فليتول ابنك الحسن، ومن أحب أن يلقى اهلل 

ِسيَماُهْم }: أحب أن يلقى اهلل وهو يحط عنه ذنوبه فليتول علي بن الحسين فإنه كما قال اهلل تعالى

وهو قرير العين فليتول محمد ( عّز وجّل)ومن أحب أن يلقى اهلل { ِدِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر الُسُجو

فيعطيه كتابه بيمينه فليتول جعفر بن محمد، ومن ( عّز وجّل)بن علي، ومن أحب أن يلقى اهلل 

عّز )أحب أن يلقى اهلل طاهرا مطهرا فليتول موسى بن جعفر النور الكاظم، ومن أحب أن يلقى اهلل 

وقد رفعت ( عّز وجّل)ول علي بن موسى الرضا، ومن أحب أن يلقى اهلل وهو ضاحك فليت( وجّل

فيحاسبه ( عّز وجّل)درجاته وبدلت سيئاته حسنات فليتول ابنه محمدا، ومن أحب أن يلقى اهلل 

حسابا يسيرا ويدخله جنة عرضها السماوات واألرض فليتول ابنه عليا، ومن أحب أن يلقى اهلل 

قد ( عّز وجّل)ين فليتول ابنه الحسن العسكري، ومن أحب أن يلقى اهلل وهو من الفائز( عّز وجّل)

كمل إيمانه وحسن إس ممه فليتول ابنه صاحب الزمان المهدي، فهؤالء مصابيح الدجى وأئمة 

 " الهدى وأع مم التقى فمن أحبهم وتوالهم كنت ضامنا له على اهلل الجنة

 

 ي ابن ابي الفوارس عنده صحيحه ؟ هل هذه الرواية التي أوردها اإلمام السن: 8س

 نعم عنده صحيحه  : جواب الشيخ غازي حنينه
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 هل هؤالء هم نفسهم من عناهم النبي وأشار اليهم في الصحيحين ؟ : 2س

 انتهى النقل " نعم :جواب الشيخ غازي حنينه 

مارأي فضيلتكم حفظكم اهلل بهذه    :هذه المحاورة أجريت مع الشيخ السني كامل الفهداوي و

في األربعين بسند صحيح  412الرواية التي أخرجها االمام السني ابن ابي الفوارس المتوفى 

من أحب أن يلقى اهلل “قال لي أخي رسول اهلل : على شرطه عن علي بن أبي طالب أنه قال

قى اهلل وهو راض وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتول عليا، ومن سره أن يل( عّز وجّل)

وال خوف عليه فليتول ابنك ( عّز وجّل)عنه فليتول ابنك الحسن، ومن أحب أن يلقى اهلل 

الحسين، ومن أحب أن يلقى اهلل وهو يحط عنه ذنوبه فليتول علي بن الحسين فإنه كما قال اهلل 

وهو قرير ( عّز وجّل)اهلل  ومن أحب أن يلقى{ ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر الُسُجوِد}: تعالى

فيعطيه كتابه بيمينه فليتول ( عّز وجّل)العين فليتول محمد بن علي، ومن أحب أن يلقى اهلل 

جعفر بن محمد، ومن أحب أن يلقى اهلل طاهرا مطهرا فليتول موسى بن جعفر النور الكاظم، 

الرضا، ومن أحب أن وهو ضاحك فليتول علي بن موسى ( عّز وجّل)ومن أحب أن يلقى اهلل 

وقد رفعت درجاته وبدلت سيئاته حسنات فليتول ابنه محمدا، ومن أحب ( عّز وجّل)يلقى اهلل 

فيحاسبه حسابا يسيرا ويدخله جنة عرضها السماوات واألرض فليتول ( عّز وجّل)أن يلقى اهلل 

الحسن العسكري، وهو من الفائزين فليتول ابنه ( عّز وجّل)ابنه عليا، ومن أحب أن يلقى اهلل 

قد كمل إيمانه وحسن إس ممه فليتول ابنه صاحب الزمان ( عّز وجّل)ومن أحب أن يلقى اهلل 

المهدي، فهؤالء مصابيح الدجى وأئمة الهدى وأع مم التقى فمن أحبهم وتوالهم كنت ضامنا له 

 ؟ " على اهلل الجنة

 . نبوي فهم سفينة النجاةالوالء ألهل البيت مطلب  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

جزاكم اهلل خيرا يعني الروايه صحيحة في الوالء لهم وهذا مطلب نبوي فهم كما تفضلتم  - 

 سفينة النجاة

   :رد الشيخ السني كامل الفهداوي 

 أحسنتم وأجدتم حفظ اهلل سماحتكم -

 انتهى نقل المحاوره " حياكم اهلل :رد الشيخ السني كامل الفهداوي 

عن رأيه برواية ابن ابي الفوراس أع مه والتي أخرجها  وسئل الشيخ السني محمد بوالد: أقول 

بالمعنى الحقيقي صحيح في مواالة النبي صلى اهلل  :فأجاب  بسند صحيح على شرطه في أربعينه

 . عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين

االثني عشر الذين عناهم النبي في شكر سماحتكم وفقكم الباري وسدد خطاكم وهؤالء هم أ -

 ؟ الصحيحين اليس كذلك

 " ان شاء اهلل تعالى عليهم الس مم رضي اهلل عنهم أجمعين : جواب الشيخ السني محمد بوالد

 انتهى النقل

وذكر االمام محمد  -61 : 132-133ص 1ج الحنفي وجاء في كتاب مقتل الحسين للخوارزمي

بن أحمد بن علي بن شاذان، حدثنا محمد بن علي بن الفضل، عن محمد بن القاسم، عن عباد 

بن يعقوب، عن موسى بن عثمان، عن األعمش حدثني أبو اسحاق، عن الحرث، وسعيد بن 

دكم انا وار: "...قال رسول اهلل،صلى اهلل عليه وآله وسلم: بشير، عن علي بن أبي طالب قال
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وأنت يا علي الساقي، والحسن الذائد، والحسين اآلمر، وعلي بن الحسين على الحوض، 

الفارط، ومحمد بن علي الناشر، وجعفر بن محمد السائق وموسى بن جعفر محصي المحبين 

والمبغضين وقامع المنافقين، وعلي بن موسى مزين المؤمنين، ومحمد بن علي منزل أهل 

محمد خطيب شيعت ومزوجهم، والحسن ابن علي سراج أهل الجنة  الجنة درجاتهم، وعلي بن

 انتهى".يرضىويستضيئون به، والمهدي شفيعهم يوم القيامة حيث ال يأذن اهلل اال لمن يشاء 

 إسناده صحيح معتبر :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 : 788-788الصفحة  – 7ج  –القندوزي  –ينابيع المودة لذوي القربى   

حدثنا جعفر ابن محمد : حدثنا محمد بن همام، قال: حدثنا أصحابنا وقالوا: وفي المناقب( 23)

: حدثني أحمد بن الحارث، قال: حدثني الحسين بن محمد بن سماعة قال: بن مالك الفزاري، قال

بن سمعت جابر : حدثني المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي قال

يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من (: ص)قال لي رسول اهلل : عبد اهلل األنصاري يقول

بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف 

بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السالم، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، 

ي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم اسمه ثم عل

على يديه  –تبارك وتعالى  –اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح اهلل 

مشارق األرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته إال من 

 يا رسول اهلل فهل للناس االنتفاع به في غيبته؟: فقلت: قال جابر.قلبه لاليمانامتحن اهلل 

إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس : فقال

 .هذا من مكنون سر اهلل، ومخزون علم اهلل، فاكتمه إال عن أهله  وإن سترها سحاب،

 سنده حسن من مناقب الخوارزمي: قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 : 112 -112ص - 3ج  -السيد المرعشي  -وجاء في كتاب شرح إحقاق الحق   

 ما رواه القوم منهم العالمة الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن حمويه الحمويني -ج 

 .مخطوط" فرائد السمطين" في  766المتوفى 

يحيى بن زكريا  حدثنا أحمد بن: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: بإسناده إلى ابن بابويه قال

حدثنا : حدثنا الفضل ابن الصقر العبدي قال: حدثنا بكر بن عبد اهلل بن حبيب قال: القطان قال

 قال رسول اهلل صلى: أبو معاوية عن األعمش عن عباية بن ربعي عن عبد اهلل ابن عباس قال

أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وإن أوصيائي بعدي اثنا : اهلل عليه وسلم

ومنهم العالمة المولى محمد ( المهدي خ ل)عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم 

ص " )المناقب المرتضوية " في  1062صالح الكشفي الحنفي الترمذي المتوفى بعد سنة 

 انتهى النقل "فرائد السمطين " الحديث بعين ما تقدم عن روى ( ط بمبئي 167

هذا السند احتج به الصدوق في اماكن متعددة  :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 "وهو اليعدد الرواية عمن اليرتضيه 



248 
 

 1ج( لـ حسين الطبرسي النوري) -جاء في كتاب النجم الثاقب في أحوال اإلمام الحّجة الغائب  

حدثني الحسين بن حميد بن الربيع، : وروى هناك عن عبد الرحمن بن صالح بن رعيدة قال:

دخلت على : سلمان قالحّدثنا االعمش، عن محمد بن خلف الطاطري، عن زاذان عن : قال

ان اهلل عزوجل لم يبعث ! يا سلمان: يومًا فلما نظر الّي قالرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسّلم 

لقد عرفت هذا من أهل ! يا رسول اهلل: قلت له: رسوال اّلا جعل له اثني عشر نقيبًا، قالنبيًا وال 

فهل عرفت َمْن نقبائي االثنا عشر الذين اختارهم اهلل لالمامة من ! يا سلمان: قالالكتابين، 

يا سلمان خلقني اهلل من صفوة نوره، ودعاني فأطعته : اهلل ورسوله أعلم، فقال: ، فقلتبعدي

 ق من نوري نور علي عليه السالم فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور عليوخل

فدعاهما  الحسن والحسينوفاطمة  ومن عليفاطمة فدعاها فأطاعته، وخلق مّني 322الصفحة 

فأطاعاه، فسمانا اهلل عزوجل بخمسة اسماء من أسمائه، فاهلل محمود وانا محمد، واهلل العلّي 

 فاطر وهذه فاطمة، واهلل ذو االحسان وهذا الحسن واهلل المحسن وهذا وهذا علّي، واهلل

الحسين، ثم خلق مّنا ومن نور الحسين تسعة ائمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق اهلل عزوجل 

سماءًا مبنية، أو أرضًا مدحية، أو هواءًا وماءًا وملكًا أو بشرًا، وكّنا بعلمه أنوارًا نسّبحه 

: بأبي أنت وأمي ما لمن عرف هؤالء؟ فقال! يا رسول اهلل: قلت: قال سلمانف. ونسمع له ونطيع

من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم، فوالى ولّيهم وتبّرأ من عدوهم فهو واهلل مّنا، ! يا سلمان

يا رسول اهلل فهل يكون ايمان بهم بغير معرفة : قلت: قال. يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن

يا رسول اهلل فأّنى لي لجنابهم؟ قال قد عرفت : ال يا سلمان، فقلت: قالبأسمائهم وأنسابهم؟ ف

محمد بن علي باقر علم األولين : ثم ولده؛ علي بن الحسين : ثم سيد العابدين :الحسين، قال

واآلخرين من النبيين والمرسلين، ثم جعفر بن محمد لسان اهلل الصادق، ثم موسى بن جعفر 

، ثم علي بن موسى الرضا ألمر اهلل، ثم محمد بن علي الجواد الكاظم غيظه صبرًا في اهلل

] المختار من خلق اهلل، ثم علي بن محمد الهادي إلى اهلل، ثم الحسن بن علي الصامت االمين 

فالن سّماه باسمه ابن الحسن المهدي، ( 6[)ابنه حجة اهلل ] ، ثم (1[)على دين اهلل العسكري 

الصامت االمين العسكري ثم حجة اهلل ابن )وفي بعض النسخ  .(7) والناطق القائم بحق اهلل

 :وقال ابن عياش بعد ان ذكر الخبر بكامله .إلى آخر الحديث وهو طويل( الحسن المهدي

هو محمد بن : فقال سألت أبا بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ عن محمد بن خلف الطاطري؟

من اسياف البحر تنسج فيها الثياب (1)سيفخلف بن موهب الطاطري ثقة مأمون، وطاطر 

ومن هذا الكالم يظهر ان باقي رجال السند من الثقات .(6)تسّمى الطاطرية كانت تنسب اليها

 انتهى النقل .المعروفين عند اهل السنة

____________ 

، واثبتا ما في المصدر إلى ذلك في تعقيبه على الخبر( رحمه اهلل)وقد أشار المؤلف . سقطت هذه الجملة من الترجمة-1

 .المطبوع مع التنبيه

 .7ـ  2ص (: ابن عياش)مقتضب االثر  -6

وفي الباب التاسع : وقال=اخرجه المحّدث النوري في نفس الرحمن عن هذا الكتاب مع اختالف في بعض العبارات،  -7

محمد بن يونس العاملي ، واخرجه علي بن روي باسناد صحيح عن سلمانوالستين من مصباح الشريعة للصادق 

في الصراط المستقيم في الباب العاشر في القطب الثاني مختصرًا، والبحراني في بهجة  877النباطي البياضي المتوفى 

النظر في اثبات الوصية واالمامة لألئمة االثني عشر بسنده إلى سلمان وأخرجه حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد 

: وابن جرير الطبري في دالئل االمامة بسنده عن زاذان واخرجه في اثبات الهداة مختصرًا 102ص : االول في المختصر

 انتهى النقل "  .عن هذا الكتاب وغيره 672، ص 17ج : وأخرجه في البحار 187، ص 7ج 
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وبروايات شيعيه نقلت  إحتجاج الدكتور السني عبد الحليم الحسيني بروايات من كتب الشيعة  -

وكذلك الدكتور السني عبد القادر ترنني واحتجاج الدكتور السني حسن سنه في كتب أهل ال

 ن نقلها موافقة لها  أ علل ذلكو ةعلى الشيع ةكتب الشيع فينقلت  ةالحسيني بروايات سني

قد يقول معاند  الخوارزمي والناقل عنه القندوزي والحمويني ينقلون  أسماء اإلثني : أقول 

من اإللزام القوي نقول له هذا اليعني عدم حجية ماورد في كتب عشر من كتب الشيعه ليفر 

الشيعه وعدم صحته ونقول له الشيخ السني الدكتور عبد الحليم الحسيني واللجنه المشرف 

عليها ينقلون من كتب الشيعه ويصرحون أن أهل البيت أدرى بما فيه والدكتور السني عبد 

قندوزي والخوارزمي في مقتل الحسين وفي مناقبه الحليم الحسيني ينقل محتجآ في دروسه بال

وأيضآ الشيخ السني الدكتور حسن والحمويني في فرائده ويصرح أنهم من علماء أهل السنة ، 

في اليوتيوب وهي حلقة  يالحسيني في برنامجه عن االئمة اإلثني عشر ذكر في أحد حلقاته وه

ورد في كتاب كشف الغمة من كتب الشيعة أن الباقر كان : " قال   اإلمام الباقر عليه السالم

يأخذ برأي أبي بكر الصديق وفتواه حيث سئل عن حلية السيف فقال البأس به فقد حلي أبي بكر 

الرواية نقلها االربلي من كتاب صفة : " فرد عليه أحد الموالين في التعليقات  " الصديق سيفه 

ي وقد بين االربلي هذا في الصفحه التي بعد الصفحه التي ذكرتها الصفوة للعالمة ابن الجوز

فرد عليه الشيخ السني الدكتور حسن "   فالرواية لم يخرجها االربلي بل نقلها من الكتاب 

قف ألألسف شيخنا لم :" ورد عليه الموالي بالتالي "  .. نقلها موافقا لها.. نعم  " : الحسيني 

مه وانما نقل روايات اهل السنة وروايات االمامية نفس الشي فعلها على موافقة االربلي من عد

العالمة المجلسي عندما نقل رواية أم المؤمنين عائشة عن االمام علي نقلها من احد علماء 

السنة الأكثر والأقل فاليدل النقل على الموافقة او عدم الموافقه رضي اهلل عنه وعن الصحابه 

مكم ندينكم نحتج عليكم بمانقله أعالمكم من كتبنا ونحن نتحرى األمانة فمن ف: أقول "  االوفياء 

 العلمية فننقل ذلك لموافقة أعالمكم لمانقلوه من كتبنا        

الشيخ السني الدكتور عبد القادر ترنني يقر بصحة أحاديث القندوزي الحنفي والحمويني  -

واحتج  بن الحسن العسكري عليهما الس ممالشافعي والخوارزمي الحنفي في غيبة اإلمام المهدي ا

أن وجود الراوي  في لقاء معه بها وبكتاب اهلل على غيبته ، وقد قال الشيخ عبدالقادر ترنني

وهذا منهج البخاري ومسلم في صحيحهما لهذا  .الشيعي اليضعف سند الحديث واليجعله ضعيفآ 

رواتها في كتبهم محتجين بها في كون نرى هؤالء األع مم أقروا بصحتها ونقلوها ب ممطعن في 

اإلثني عشر هم نفسهم الذين قال الشيعة بهم والتي نقلوها باألسانيد المنقوله عن الصحابه 

والمنتهية للنبي صلى اهلل عليه واله وسلم في كتبهم ف ميقبل هؤالء األع مم نسبة األكاذيب 

ع التحل روايته اال بعد تبيين وضعه للصحابة والنبي صلى اهلل عليه واله وسلم فالحديث الموضو

ف ميعقل أن يحتج القندوزي والحمويني والخوارزمي بأحاديث موضوعه وينسبونها للنبي صلى 

 اهلل عليه واله وسلم وينقلوها مطمئنين بصحتها عن كتب غيرهم

هذه الروايات إحتج بها وقال بصحتها الدكتور عبدالقادر ترنني في إثبات صحة غيبة : أقول 

إلمام المهدي ابن الحسن العسكري عليهما الس مم وأنها حق وقد ذكرها في خطبته مما نقله ا

 : القندوزي والحمويني والخوازمي في كتبهم

يا جابر إن  :عن جابر بن عبداهلل األنصاري قال قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - "

، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن
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محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني الس مم، ثم جعفر بن محمد، 

ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، 

تبارك وتعالى  -علي، ذاك الذي يفتح اهلل ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن 

على يديه مشارق األرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على القول  -

 .بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه ل ميمان

 يا رسول اهلل فهل للناس االنتفاع به في غيبته؟: فقلت: قال جابر

يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم : فقال

 ".وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سر اهلل، ومخزون علم اهلل، فاكتمه إال عن أهله

المهدي من ولدي  " :(صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل : عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال -

قا وخلقا، يكون له غيبة وحيرة يضل فيها األمم، ثم اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خل

 " يقبل كالشهاب الثاقب، يملؤها عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما

 " أفضل العبادة انتظار الفرج(: " صلى اهلل عليه وآله)عن علي قال رسول اهلل  -

صلى اهلل )الب إن علي بن أبي ط(: " صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل : عن ابن عباس قال -

إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، ومن ولده القائم المنتظر الذي يمأل اهلل به األرض ( عليه وآله

قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن الثابتين على القول 

يا : اهلل األنصاري فقال فقام إليه جابر بن عبد" بإمامته في زمان غيبته ألعز من الكبريت األحمر 

أي وربي ليمحص اهلل الذين آمنوا ويمحق الكافرين، : " رسول اهلل، وللقائم من ولدك غيبة؟ قال

يا جابر إن هذا األمر من أمر اهلل، وسر من سر اهلل، علته مطوية عن عباده، فإياك والشك فيه 

 "فإن الشك في أمر اهلل عز وجل كفر

 

ذيل المذيل للطبري وهو عن ابن مطرف الموجود في الذي أخرجه  واحتج بهذا الحديث: أقول 

من أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي " عن النبي صلى اهلل عليه واله وسلم 

وعدني ربي قضبانا من قضبانها غرسها بيده وهي جنة الخلد فليتول عليا وذريته من بعده فإنهم 

 " خلوكم في باب ض ملةلن يخرجوكم من باب هدى ولن يد

 

َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِباْلَحقِّ َذِلَك َيْوُم "  واحتج الشيخ عبدالقادر ترنني بهذه اآلية من سورة ق *

 02" اْلُخُروِج 

 على خروج المهدي عليه الس مم

َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن ۚ َهَٰذا ِصَراٌط َوِإنَُّه َلِعْلٌم لِّلسَّاَعِة َفَلا : وباآلية الكريمة من سورة الزخرف 

 48" مُّْسَتِقيٌم 

 على نزولها في المهدي ابن الحسن العسكري عليهما الس مم ووافقه الشيخ السني خالد الراشد
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تصحيح الشيخ السني كامل الفهداوي لماورد من روايات في غيبة اإلمام المهدي عليه السالم  -

ة القندوزي الحنفي عن العالمة المحمويني الشافعي وعدم إستبعاده تعميره التي نقلها العالم

 كما قال العالمة كمال الدين الشافعي

  : هذه المحاورة أجريت مع سماحة الشيخ السني كامل الفهداوي

مارأي فضيلتكم حفظكم اهلل بهاتين الروايتين عن غيبة المهدي التي نقلها الع ممة القندوزي  -

 :عن الباقر، عن أبيه وجده، عن علي قال: الع ممة الحمويني الشافعي  الحنفي عن

، إذا ظهر يمأل األرض قسطا وعدال كما تكون له غيبةالمهدي من ولدي، (: ص)قال رسول اهلل 

 . " ملئت جورا وظلما

 :قال( رضي اهلل عنهما)عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : وفيه(2) 

وصيي، ومن ولده القائم المنتظر المهدي، الذي يمأل األرض قسطا إن عليا (: ص)قال رسول اهلل 

إن الثابتين على القول بإمامته وعدال كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، 

 .في زمان غيبته ألعز من الكبريت األحمر

 يا رسول اهلل، وللقائم من ولدك غيبة؟: فقام إليه جابر بن عبد اهلل فقال

يا جابر، إن هذا أمر من أمر : ، ليمحص اهلل الذين آمنوا ويمحق الكافرين ثم قالإي وربي: الق

 ."كفر ( عز وجل)اهلل، وسر من سر اهلل، فإياك والشك، فان الشك في أمر اهلل 

حفظكم اهلل في الروايتين يخبر النبي عن غيبة المهدي وقد تحقق ذلك في محمد بن الحسن 

 صحتهما اليس كذلك ؟العسكري فهذا يعني 

 

 أنا ال أستبعد أي شيء : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 المهم أن نتفق أنه سيظهر ويعيد األمة الى منهج سيدنا محمد ويوحدها

 

 

فإنه : وأما عمره: " أحسنتم ، وهذا قول الع ممة كمال الدين الشافعي في كتابه مطالب السؤول  -

اهلل، خاف فاختفى وإلى اآلن، فلم يمكن ذكر ذلك إذ من غاب وإن انقطع ولد في أيام المعتمد على 

خبره ال توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره وال بانقضاء حياته، وقدرة اهلل واسعة 

وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة، ولوازم عظماء العلماء أن يدركوا حقائق مقدوراته وكنه 

ك سبي م، وال نقل طرف تطلعهم إليه حسيرا وحده كلي م، وأملى عليهم لسان قدرته لم يجدوا إلى ذل

 .عجزهم عن اإلحاطة به وما أوتيتم من العلم إال قلي م

وليس ببدع وال مستغرب تعمير بعض عباد اهلل المخلصين، وال امتداد عمره إلى حين، فقد مد اهلل 

: ومن مطروديه وأعدائه، فمن األصفياءتعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه 

، ومنهم الخضر، وخلق آخرون من األنبياء طالت أعمارهم، حتى جاز كل (عليه الس مم)عيسى 

 .وغيره( عليه الس مم)واحد منهم ألف سنة أو قاربها كنوح 

فإبليس، وكذلك الدجال، ومن غيرهم كعاد األولى، كان فيهم من : وأما من األعداء المطرودين

 . ره ما يقارب األلف، وكذلك لقمان صاحب لبدعم
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وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير بعض خلقه، فأي مانع يمنع من امتداد عمر 

 " الخلف الناصح إلى أن يظهر فيعمل ما حكم اهلل له به؟ الصالح

 مارأي فضيلتكم بك ممه ؟

 

 يعمرليس بعيدا أن : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

جزاكم اهلل خيرا وفي حديث الثقلين أن العترة والقران لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض  -

فهذا يدل على وجود المهدي وحياته اآلن ألنه اليفارق كتاب اهلل وهو خاتمة اإلثني عشر إماما 

 من سلسلة مباركه كما تفضلتم اليس كذلك ؟

 

  : جواب الشيخ السني الفهداوي

 

و من مات وليس في عنقه بيعة : "اكم اهلل خيرا سماحة الشيخ الجليل وفي صحيح مسلم جز -

فهذا يدل على حياة المهدي اآلن وأنه اإلمام من سلسلة مباركه كما تفضلتم " مات ميتة جاهلية 

 اليس كذلك ؟

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 الباري وسددكمأحسنتم وأجدتم سماحة الشيخ الجليل حفظكم  -

: ونفس ماتفضلتم به أورده الع ممة المتقي الهندي في كتابه البرهان في ع ممات صاحب الزمان 

عن ابي عبداهلل الحسين بن علي عليه الس مم قال لصاحب هذا األمر يعني المهدي عليه الس مم 

من ولي احدهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم ذهب واليطلع على موضعه احد  غيبتان

 " والغيره اال المولى الذي يلي أمره

 

 

  :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

 

 
 

انتهى نقل  " بارك اهلل فيكم سماحة الشيخ الجليل أحسنتم وأجدتم حفظكم اهلل وسدد خطاكم -

 المحاورة
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عن مناقب تصحيح الشيخ السني كامل الفهداوي للرواية التي نقلها العالمة القندوزي الحنفي  -

العالمة الخوارزمي الحنفي في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة 

 اإلثني عشر عليهم السالم

 

  :هذه المحاورة أجريت مع سماحة الشيخ السني كامل الفهداوي 

  :هذه السؤال وجه للشيخ السني كامل الفهداوي 

 

 

الحديث التي أورده الع ممة القندوزي الحنفي عن حفظ اهلل سماحتكم مارأي فضيلتكم بهذا  -

قال لي رسول : عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول: الع ممة الخوارزمي الحنفي في المناقب 

يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم  :(ص)اهلل 

الباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف ب

الس مم، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي 

بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك 

األرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن  على يديه مشارق –تبارك وتعالى  –الذي يفتح اهلل 

 .أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه ل ميمان

 يا رسول اهلل فهل للناس االنتفاع به في غيبته؟: فقلت: قال جابر

إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس : فقال

 . سترها سحاب، هذا من مكنون سر اهلل، ومخزون علم اهلل، فاكتمه إال عن أهلهوإن 

  " هل هذا الحديث صحيح ؟

 

 . انه يشبه حديث العترة تركت فيكم الثقلين : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 ألنه يشبه كما تفضلتم حديث العترة وهو حديث الثقلين وهؤالء هم العترة صحيحيعني الحديث  -

 

 

   :رد الشيخ السني كامل الفهداوي 

 

 

  جزاكم اهلل خيرا وفق اهلل سماحتكم وحفظكم  -

 

 انتهى نقل المحاورة"      :رد الشيخ السني كامل الفهداوي 
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الشيخ السني كامل الفهداوي الخلفاء اإلثني عشر في الصحيحين أولهم علي بن ابي طالب  -

 وآخرهم المهدي وصح نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسمائهم 

 

  : هذه المحاورة أجريت مع الشيخ السني كامل الفهداوي

هذا الحديث الذي رواه البخاري حفظ اهلل فضيلتكم من هم اإلثني عشر الذين عناهم النبي في  -

ومسلم واللفظ له َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َقاَل َدَخْلُت َمَع َأِبي َعَلى الَنِبِي َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ، 

ُثَم َتَكَلَم ِبَكَلاٍم : َقاَل . ًة ِإَن َهَذا اْلَأْمَر َلا َيْنَقِضي َحَتى َيْمِضَي ِفيِهْم اْثَنا َعَشَر َخِليَف ) : َفَسِمْعُتُه َيُقوُل

  " ( ُكُلُهْم ِمْن ُقَرْيٍش: َما َقاَل ؟ َقاَل : َفُقْلُت ِلَأِبي : َقاَل  . َخِفَي َعَلَي

 

 :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

انهم االئمة االثنا عشر من االمام المرتضى الى االمام المهدي عليهم الس مم هذا أفضل ماوجدته 

 بعد التحقيق

 

اما أن نجعل يزيد من االئمة فهذا استهزاء بالدين الخلفاء هنا ليس المقصود بهم الذين حكموا بل 

 . هم خلفاء النبي في الدين

 

 

الحسن واإلمام الحسين واإلمام علي بن الحسين السجاد يعني حفظكم اهلل هم اإلمام علي واإلمام  -

صادق واإلمام موسى الكاظم واإلمام علي بن موسى الرضا واإلمام محمد الباقر واإلمام جعفر ال

واإلمام محمد الجواد واإلمام علي الهادي واإلمام الحسن العسكري واإلمام محمد بن الحسن 

 العسكري المهدي أليس كذلك ؟ 

 

 

 : رد الشيخ السني كامل الفهداوي

 نعم هذه السلسلة المباركة أجمع المسلمون على فضلها

 . أرادت أن تحرف حديث االثنا عشر لغيرهم ولم تأت برأي مقنعلكن السياسة 

 

فع م كما تفضلتم هم نفسهم من ذكر أسماؤهم النبي كما أورد ذلك الع ممة القندوزي الحنفي عن  -

قال لي رسول : عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول: الع ممة الخوارزمي الحنفي في المناقب 

ائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم يا جابر إن أوصي(: ص)اهلل 

علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني 

الس مم، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي 

لقائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم ا

على يديه مشارق األرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن  –تبارك وتعالى  –الذي يفتح اهلل 

 .أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه ل ميمان

 في غيبته؟ يا رسول اهلل فهل للناس االنتفاع به: فقلت: قال جابر

إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس : فقال
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 . وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سر اهلل، ومخزون علم اهلل، فاكتمه إال عن أهله

 

  : رد الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 

 

  وأجدتم بارك اهلل فيكمجزاكم اهلل خيرا سماحة الشيخ الجليل أحسنتم  -

 

 انتهى نقل المحاورة "حياك اهلل وبياك  : رد الشيخ السني كامل الفهداوي

الشيخ األزهري الدكتور الحسيني المعاملي معنى  الراوية التي نقلها القندوزي الحنفي عن  -

اإلثني الخوارزمي الحنفي في مناقبه في ذكر المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم أسماء االئمة 

 عشر عليهم السالم   صحيح

  

 

 

 :الحسيني حلمي المعاملي الدكتور  لشيخ األزهري سماحة اهذا السؤال وجه ل

 

مارأيكم بهذه الحديث التي أورده الع ممة القندوزي الحنفي عن الع ممة الخوارزمي الحنفي في 

يا جابر إن أوصيائي  :((ص)قال لي رسول اهلل : عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول: المناقب 

وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن 

علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني الس مم، ثم جعفر بن محمد، ثم 

الحسن بن علي، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم 

 –تبارك وتعالى  –القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح اهلل 

على يديه مشارق األرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته 

 .إال من امتحن اهلل قلبه ل ميمان

 للناس االنتفاع به في غيبته؟ يا رسول اهلل فهل: فقلت: قال جابر

إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس : فقال

 . وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سر اهلل، ومخزون علم اهلل، فاكتمه إال عن أهله

  هل هذا الحديث صحيح ؟

 

 انتهى النقل " طبعا صحيح  : جواب الشيخ األزهري الحسيني المعاملي
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عن الخوارزمي الحنفي في الشيخ السني محمد بوالد الرواية التي نقلها القندوزي الحنفي  - 

في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء اإلثني عشر صحيحه وهم مناقبه 

بعدهالخلفاء   

 :بوالد الشيخ السني محمد  سماحة هذه المحاورة أجريت مع 

 

جزاكم اهلل خيرا مارأي سماحتكم بهذه الرواية التي نقلها الشيخ القندوزي الحنفي عن : 8س

قال : أّنه أخرج عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول : الموّفق بن أحمد من الحنفية في مناقبه 

بعدي  يا جابر ، إّن أوصيائي وأئمة المسلمين من» : رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم : لي 

أّولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علّي بن الحسين ثم محّمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه 

يا جابر ، فإذا لقيته فاقرأه مّني الس مم ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علّي بن 

ه إسمي موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم القائم ـ إسم

وكنيته كنيتي ـ ابن الحسن بن علي ، ذاك الذي يفتح اهلل تبارك وتعالى على يديه مشارق األرض 

ومغاربها ، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة اليثبت على القول بامامته إّلا من امتحن اهلل قلبه 

إي » : بته ؟ فقال يا رسول اهلل ، فهل للناس اإلنتفاع به في غي: فقلت : ، قال جابر « لإليمان 

والذي بعثني بالنبّوة ، إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها 

 " سحاب ، هذا من مكنون سّر اهلل ومخزون علم اهلل فاكتمه إّلا عن أهله

علنا نحن نحترم كل الروايات المنقولة إلينا نسأل اهلل أن يج : جواب الشيخ السني محمد بوالد

وإياكم من أهل العلم والمعرفة واتباع رسولنا الكريم آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام 

 صلوات اهلل وس ممه عليهم أجمعين

 

اللهم آمين جزاكم اهلل خيرا يعني هذه الروايه حفظكم اهلل منقبه من مناقب أهل البيت لهذا :  2س

 حنفي عادينها من مناقبهمنقلها الشيخ القندوزي الحنفي والخوارزمي ال

 نعم بارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل خيرا وتقبل تحياتي لكم : جواب الشيخ السني محمد بوالد

 

 : إمتناني لسماحتكم وهذه الروايه توافق هذه الرواية: 3س

بيتي ، و كتاُب اهلِل حبٌل ممدوٌد ما بيَن السماِء واألْرِض ، وعترتي أهُل : ِإَني تارٌك فيكم خليفتيِن  -

 ِإَنهما لن يتفرقا حتى يرَِدا َعَلَي الحْوَض

 صحيح الجامع: المصدر | األلباني : المحدث | زيد بن ثابت : الراوي 

 

 | صحيح: خ مصة حكم المحدث |  2053: الصفحة أو الرقم

 

 صح لسانك بآرك اهلل فيك : جواب الشيخ السني محمد بوالد

 

جعل الخلفاء من عترته لهذا نقل الشيخ القندوزي الحنفي وفيكم يبارك في فضيلتكم هنا : 0س

والخوارزمي الحنفي رواية يعدد فيها المصطفى أسماء اإلثني عشر من أهل بيته اليس كذلك 

 حفظكم اهلل

 

 انتهى النقل " صح لسانك بارك اهلل فيك : جواب الشيخ السني محمد بوالد
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 إثبات إمامة أئمة الشيعة وعلو منزلتهم -

هذا كله بيان ماوقع لإلمام الشهيد : " قال الشيخ المغامسي أيضآ في برنامج األبواب المتفرقة  

بعض العلماء يتحرج في قضية أن يقال بن علي عليه وعلى أبويه السالم  أبي عبداهلل الحسين

عنهم عليهم السالم هو يقال عليهم السالم بعض األحايين والحرج وقد كان علي يتحدث عن 

نعم بعض أهل السنة كاإلمام النووي وغيره يقول يكفي أن يقول  ة يقول عليها السالمفاطم

رضي اهلل عنهم في أغلب األحوال لكن الفي مواقف مثل هذه لبيان فضلهم الحرج أن يقول 

اإلنسان عليهم السالم آل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم هم أول من يدخلون عندما نصلي 

اهلل عليه واله فآله قال بعض العلماء أنهم األتباع وقال بعضهم أنهم جميع بني على النبي صلى 

هاشم وقال بعضهم يدخل فيهم بني المطلب قيلت أقوال كثيرة لكن أول من يدخل من كانوا منه 

ألن فاطمة من محمد والحسن والحسين من فاطمة فهم مرضيون أئمة صلى اهلل عليه وسلم 

 انتهى النقل" مهديون

اإلخوة الشيعة يسمونه اإلمام نعود الى الحسين رضوان اهلل تعالى عليه نقول : "  ال أيضآوق

الشهيد أما كونه إمامآ فواهلل الينازع في إمامته عاقل واهلل إمام في كل خير إمام في التقى إمام 

 انتهى النقل"  في العلم إمام في الورع إمام في كل فضل فالنزاع أنه إمام

وأما آل البيت األئمة المرضيون عند الشيعة يلقبونهم جعفر " "  :المغامسي أيضآ وقال الشيخ 

 انتهى النقل" الصادق محمد الباقر علي الرضا موسى الكاظم كلهم على الرأس والعين

  (أبيات من بائَية شوقي (سلسلة المدائح النبوية )

  صالح بن عواد المغامسي    :  للشيخ

 :النبي نسب آل البيت إلى 

ال إلى آل البيت؛ ألن كلمة آل البيت أعم، -فأي نسب اليوم إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

إنما هو إما من الحسن أو من الحسين ، ولهذا قدر  -لكن إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

جي الوحيد اهلل في أن الحسين بن علي رضي اهلل عنه شهيد كربالء لما مات في كربالء كان النا

شهيد كربالء فإنه : ، فكما أن الحسين يقال لهمن الرجال ابنه علي المعروف بـزين العابدين 

فأبقى اهلل علي بن  نجي كربالء،: يقال البنه علي بن الحسين المعروف بـزين العابدين يقال له

قب نبيه صلى الحسين حيًا ولم يتسلط عليه األعداء ولم يقتلوه؛ حتى يبقي اهلل جل وعال على ع

 .اهلل عليه وسلم من ذرية الحسين الممتدة إلى فاطمة إلى ظهره صلوات اهلل وسالمه عليه

فكل من ينتسب إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليوم قطعًا هو إما من ذرية الحسن أو من 

أكرر ذرية الحسين ، ومن كان من ذرية الحسين فهو قطعًا من ذرية زين العابدين بن علي ، و

 اهــ." أن مسألة آل البيت أوسع وأعم، وسيأتي تفصيلها
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انظر أمهات العترة الطاهرة، الذين هم قدوة : "  و جاء في كتاب الروضه النديه للقنوجي  

؟ فأم أبي العترة اإلمام زين العابدين علي بن السادة وأسوة القادة في كل خير ودين، من كن

شهريانو بنت يزدجرد ابن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن : الحسين

وأم اإلمام علي . وأم اإلمام موسى الكاظم أم ولد؛ اسمها حميدة -ملك الفرس  -نوشيروان 

اإلمام علي بن محمد بن علي وأم ( 6/120. )الرضا بن موسى الكاظم أم ولد أيضا؛ اسمها تكتم

وأم اإلمام علي بن . ريحانة: المذكور الملقب بالجواد والتقي أم ولد؛ اسمها خيزران، وقيل

وأم اإلمام حسن بن علي الملقب . محمد الملقب بالهادي والعسكري أم ولد، اسمها سمانة

الملقب بالحجة وأم اإلمام محمد بن حسن . بالزكي والخالص والعسكري أم ولد؛ اسمها سوسن

 (1)   والقائم والمهدي أم ولد؛ اسمها نرجس

لشيخ السني السعودي والمستشار القانوني المنصف إبراهيم عمر الشيخي إمام وخطيب جامع ا -

نورة المهيدب بجدة يثبت والية اإلمام علي عليه الس مم من القرآن الكريم والسنة وأن الوصيه 

 عصبين ثابته في الغدير في رده على المت

 " : قال الشيخ السني إبراهيم عمر الشيخي في حوار له مع من سأله من المتعصبين عن الوالية

فهمت عليك تبغى كذه الدليل يعني يقول اهلل يامحمد ول علي بعدك مث م مافيه لكن اهلل ذكر اإلمامة 

نة في الغدير في القرآن وذكر الوالية في القرآن وذكرها النبي عليه الص مة والس مم في الس

وذكرها حين قال تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدآ كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي 

وايش تبغون أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى اال انه النبي بعدي ومامات نبي 

 اه " اال خلف بعده سنة قرآنية كونية ايش تبغون وحي خاص ينزل عشان تقتنعون

ِإنََّما َوِليُُّكُم ) مالكم كيف تحكمون والية علي رضي اهلل عنه ذكرها اهلل في كتابه " : أيضآ وقال

وذكرها في سورة التحريم وذكرها في آية التطهير وذكرت كذلك في قول إبراهيم عليه .. ..( اللَُّه

لما ذكرت اإلمامة وذكرت في السنة  (َلا َيناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن :َوِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل: َقاَل)الس مم 

مستفيضة تصل الى مئة طريق التي أتت بها األحاديث ولكن الجدوى من النقاش معكم يامن 

 اه " تعتقدون بخ مف هذه العقيدة

اال اذا جئتم عند علي رضي اهلل عنه مع صراحة القرآن بذلك وصراحة السنة  " : وقال أيضآ

فون وتدورون يعني هذه كارثه هذا مذهب النواصب قديمآ أيام وصدقها وتواترها يعني تدقرون وتل

 اه " الدولة األموية ومازال الى اليوم

حديث الغدير صريح في الوصية وقال صلى اهلل عليه واله وسلم تركت  " : وقال أيضآ في منشوره

نصوص فيكم ماإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدآ كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي وغيرها من ال

لكن حصلت ظروف سياسية خاصة حولت األمور وهذه يعرفها من تأمل التاريخ وحدث في 

انتهى نقل ك مم الشيخ السني إبراهيم عمر  " السقيفة ماحدث من حزب المهاجرين واألنصار

 الشيخي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو : المؤلف(« ضة الّندَيةالَرو»التعليقاُت الَرضية على : ومعها)الروضة الندية (8)

 الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري الِقَنوجي 

 الع ممة المحِدث الشيخ محَمد َناِصر الّدين األلَباني: التعليقات بقلم
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 لشيخ السني السعودي إبراهيم عمر الشيخي يقر بإنصاف أن ذرية األئمة وآباء األئمة منا -

إبراهيم عليه الس مم الى النبي صلى اهلل عليه واله وسلم الى آخر األئمة اإلثني عشر أطهار وقد 

نزههم اهلل عزوجل وأن حديث اإلثني عشر خليفه وحديث األئمة من قريش يقصد بهم أئمة أهل 

 البيت عليهم الس مم

 

من األئمة اإلثني عشر أنه هل ثبت بالدليل القاطع عند كل واحد  : قال في جواب على هذا السؤال

واجه جماهير أهل السنة والجماعة وجهآ لوجه ويسمعونه بصوته الشريف يأمرهم بالوالية 

 والعصمة والطاعة ؟ 

 

اليلزم أن كل إمام واجههم ألن األمويين والعباسيين  " : جواب الشيخ السني إبراهيم عمر الشيخي

درهم وعظمتهم والنبي صلى اهلل عليه واله وسلم ظلموهم وضيقوا عليهم لكن اهلل في كتابه بين ق

 انتهى "بين لنا ذلك وعندك حديث الغدير وكذلك العترة 

 

والبد أن تعلم أن ذرية األئمة وآباء األئمة  " : قال الشيخ السني إبراهيم عمر الشيخي في مقطع له

ئمة اإلثني عشر كلهم من إبراهيم عليه الس مم الى النبي صلى اهلل عليه واله وسلم الى آخر األ

 انتهى "أطهار كلهم منزهين وكلهم أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

 

ك ممي عن حديث اإلثنا عشر هذا فيه من  " : وقال أيضآ الشيخ السني إبراهيم عمر الشيخي

العلماء من يصححه أنا سمعته من الشيخ المطلق مباشرة وأنا من بعض ط مبه قال نعم فيه من 

السنه من يصححه حديث اإلثنا عشر األئمة كلهم من قريش وكذلك حديث ثاني آخر اللي هو أهل 

حديث االثناعشر الذين هم أئمة أهل السنة علي رضي اهلل عنه والحسن والحسين وزين العابدين 

ومحمد الباقر وجعفر الصادق هذول أصآل رموز وشخصيات إس ممية مالها دخل أو ع مقة بالشيعة 

 انتهى نقل ك مم الشيخ السني إبراهيم عمر الشيخي " ةأو بالسن

والشيخ السني إبراهيم الشيخي من القائلين بأن أباطالب ليس من أهل النار ومن : أقول 

المسلمين  لثبوت األدلة في كتب أهل السنه بذلك، وقال الشيخ الشعراوي أن العباس شهد عند 

 أباطالب نطق بالإله إال اهلل قبل وفاتهرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم أن 

https://www.youtube.com/watch?v=FC6ZR9TXGbc&feature=youtu.

be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FC6ZR9TXGbc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FC6ZR9TXGbc&feature=youtu.be
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ابن  الباحث السني ندا الحسيني صح أن األئمة اإلثني عشر أولهم علي وآخرهم المهدي محمد -

   الحسن العسكري وقد قال كذلك كمال الدين الشافعي

الباحث السني ندا المسلمي الحسيني يذكر أن األئمة اإلثني عشر بعد المصطفى صلى اهلل عليه 

واله وسلم هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق 

الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وخاتمتهم وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد 

المهدي ابن الحسن العسكري عليهما الس مم مقرا بصحة ماقاله الع ممة كمال الدين الشافعي عنهم 

 وأنهم المقصودين بحديث اإلثني عشر

األئمة االثني عشر من قريش قبل وبعد رسول "(   :قال الباحث السني ندا المسلمي الحسيني 

 ه الص مة والس ممعلي( اهلل

وهو : الوجه السادس" :  مطالب السؤول قال الع ممة كمال الدين بن طلحة الشافعي القرشي في 

من جميع الوجوه أوالها مساقا ، وأح مها مذاقا ، وأج مها إشراقا ، وأع مها في ذرى الحكم طباقا 

به كون األئمة من ذكر ذلك حاصرا ( األئمة من قريش) :لما قال( ملسو هيلع هللا ىلص)أن النبي : ، وتقريره

وإن كان عربيا ومتى عقدت اإلمامة لغير )قريش ، ف م يجوز أن تكون اإلمامة في غير قرشي ، 

وإن كان عربيا فإنها ال تنعقد إجماعا ، فقد صار هذا الوصف وهو كون محل اإلمامة من ( قرشي

اإلنسان قرشيا قريش في درجة االعتبار نازال منزلة التعليل بالعلة المنصوص عليها ، وکون 

قدموا : )إلى ذلك بقوله( ملسو هيلع هللا ىلص)صفة شرف يتقدم صاحبها على غيره ، وقد أومی رسول اهلل 

وإذا وضح ذلك فالذي عليه محققو علماء النسب ، أن كل من ولده النضر بن (  تقدموهاقريشا وال

رف إلى النضر بن كنانة ، فالنضر هو دوحة يتفرع صفة الش( فمرد كل قرشي)كنانة فهو قرشي 

عليها ، وينبعث منها وترجع إليها ، وهذه القبيلة الشريفة كمل شرفها وعظم قدرها واشتهر 

( ملسو هيلع هللا ىلص)ذکرها ، واستحقت التقدم على بقية القبائل وسائر البطون عرب وغيرها ، برسول اهلل 

( و شرف قريش ارتقى لها من رسول اهلل) (ملسو هيلع هللا ىلص)فنسب قريش انحدر من النضر إلى رسول اهلل 

بمنزلة مركز الدائرة بالنسبة إلى محيطها فمنه يرقى الشرف ،  اهلل في الشرففرسول ( ملسو هيلع هللا ىلص)

فإذا فرضت الشرف خطا متصاعدا متراقيا متص م إلى المحيط ، مركبا من نقط هي آباؤه أبا فأبا ، 

بن ( 84)بن هاشم( 88)بن عبد المطلب( 82)بن عبد اهلل( مركز الدائرة)محمد  (ملسو هيلع هللا ىلص)وجدته 

بن ( 3)بن غالب( 0)بن لؤي( 5)بن کعب( 4)بن مرة( 3)بن ك مب( 1)بن قصي( 9)عبد مناف

، فالمركز الذي انبعث منه الشرف [ وهو قريش]بن النضر [ أول قرشي( ]8)بن مالك( 2)فهر

ة الشريفة القرشية هو ووجدت المحيط الذي تنتهي إليه الصف( ملسو هيلع هللا ىلص)متصاعدا هو رسول اهلل 

ين المركز و بين المنتهى المحيط أجزاؤه اثنا عشر النضر بن كنانة ، فالخط المتصاعد الذي ب

جزءا ، فإذا كانت درجات الشرف المعدودة متصاعدا اثنتي عشرة ، فيلزم أن تكون درجات 

الشرف متنازلة عن المركز اثنتي عشرة الستحالة أن يكون الخطان الخار جان من المركز إلى 

منبع الشرف الذي هو محل اإلمامة متنازال ،  المحيط متفاوتين ، فالنبي صلوات اهلل عليه وس ممه

فكما أن الخط المتصاعد اثنا عشر فالخط المتنازل اثنا عشر ، فيلزم أن يكون األئمة اثنی عشر ، 

،  (3)، وموسى( 4)، وجعفر( 5)، ومحمد( 0)، وعلي( 3)والحسين( 2)، والحسن (8)وهم علي

، صلوات اهلل عليهم ( 82)محمد، و( 88)، والحسن( 84)، وعلي( 9)، ومحمد( 1)وعلي

أجمعين فأول من ثبتت له الصفة بأنه قرشي مالك بن النضر ، وال يتعداه صاعدا وهو الثاني عشر 

، فكذلك منتهی من ثبتت له اإلمامة وال يتعداه نازال واستقرت فيه وال إمام بعد محمد بن الحسن 

عتبار إلى أدوار األقدار ، کيف جرت فانظر بعين اال وهو الثاني عشر ،( عليه الس مم)المهدي 
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بإظهار هذه األسرار في حجب األستار ، بأنوار مشكاة األفكار ، وفي هذا المقدار غنية وب مغ 

 انتهى النقل." لذوي اإلستبصار

وقد احتج الباحث السني ندا الحسيني بماأورده العالمة يحيى الحصكفي الشافعي في : أقول 

عشر عليه السالم وأجاب من سأله عن تراجمهم أن يراجع البيان  مدحه بأبيات لألئمة اإلثني

في أخبار الزمان للكنجي الشافعي ومطالب السؤول في مناقب آل الرسول لكمال الدين الشافعي 

وفرائد السمطين للحمويني الشافعي والفصول المهمه البن صباغ المالكي واألئمة االثناعشر 

على شرط ابن األثير الجزري وردت رواية صحيحة في لقاء  ، والتنَس أنه البن طولون الحنفي

 المهدي ابن الحسن العسكري  عليهما السالم بالبالذري الصغير وتحديثه له 

  شيخ السني الدكتور حسن الحسيني يقر بأن كمال الدين الشافعي من أبرز علماء أهل السنهال -

اإلثني عشر في حلقته عن اإلمام الجواد عليه قال في برنامجه ماذا قال أهل السنة عن األئمة 

أبرز علماء أهل السنة الذين ترجموا لمحمد الجواد وأثنوا عليه خيرا محمد بن طلحة  " : الس مم

 انتهى نقل ك ممه " الشافعي

وقد ترجم العالمة كمال الدين الشافعي لإلمام المهدي ابن الحسن العسكري عليهما : أقول 

 مره وأنه المقصود باحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلمالسالم وقال بطول ع

لباحث السني ندا الحسيني المهدي ابن العسكري ولد وغاب ورواية والدته عن حكيمه ا -

 صحيحه 

الباحث السني ندا المسلمي الحسيني ممن آمن بوالدة اإلمام المهدي ابن اإلمام الحسن 

اختفى وأنه خاتمة اإلثني عشر إماما وبصحة رواية العسكري عليه الس مم وحياته وانه 

به  عالموهو  هوالدته التي روتها السيدة حكيمه عليها س مم اهلل وكم من سائل عن أمر

وعليه يحمل سؤال السيدة حكيمة عن المولود فهي أرادت أن توصل الينا بلسان اإلمام 

حتى اليقال هي من  الحسن العسكري عليه الس مم أنه المهدي الموعود ونصه عليه

ألصقت به هذه الهويه فهذه حكمه منها وقد سمعت قبله النص عليه من اإلمام الهادي 

محمد وام ي بأنها زوجة فإعليه الس مم عندما امرها ان تأخذ أمه لمنزلها و قال لها 

القائم فكان التعامل معها كجارية للسرية وقال الدكتور الماحوزي هذا السؤال من السيدة 

 يمة للتاكيد على القائم عليه الس مم ف متناقض حك

قال الباحث السني ندا المسلمي الحسيني في ك ممه عن والدة اإلمام المهدي عليه الس مم 

 قال العمري في :   هـ255شعبان  85والدة القائم من آل محمد ،  " : في حسابه

فلما كان وقت :  الهاديمحمد بن اإلمام  قال أبو جعفر  : المجدي في أنساب الطالبيين

فأدخلت يدي إلى ثيابها ووقع علي : الفجر اضطربت نرجس فقامت إليها عمتي ، قالت

نوم عظيم ، فما أدري فيما كان مني غير أني رأيت المولود على يدي ، فأتيت به أبا 

، فأخذه وأمر يده على  وهو مختون مفروغ منه( عليه الس مم) [اإلمام العسكري]محمد 

عينه ، وأدخل لسانه في فيه ، وأذن في أذنه وقام في االخرى ، ثم رده الي ، ظهره و

 .فذهبت به فقبلته ورددته إليه: يا عمة اذهبي به الى أمه ، قالت :وقال

 فانسفر عنه ( عليه الس مم[ )اإلمام العسكري]ثم رفع حجاب بيني وبين سيدي أبي محمد 
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ال أخذه من هو أحق به ، فإذا كان يوم وحده ، فقلت يا سيدي ما فعل المولود ، فق

 .السابع فأتينا

في اليوم السابع ، فإذا المولود بين يديه في ثياب صفر ( عليه الس مم)فجئت إليه : قالت

سيدي هل عندك من علم في هذا : وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي ، فقلت

 .المولود المبارك فتلقيه الي

يا عمة ، هذا المنتصر الولياء اهلل ، المنتقم من أعداء اهلل ، الذي : (عليه الس مم)فقال 

 !يأخذ اهلل بثأره ، ويجمع به ألفتنا ، هذا الذي بشرنا به ودللنا عليه

انتهى نقل ك مم الباحث السني ندا المسلمي . " فخررت هلل ساجدة شكرا على ذلك: قالت

 الحسيني

محمد بن علي الهادي الذي في : "قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي  : أقول 

 "السند ليس سبع الدجيل بل هو محمد آخر أخ لإلمام العسكري 

وهذه الرواية التي ذكرها الباحث السني ندا المسلمي الحسيني مقرا بصحتها : أقول  

  صحح سندها الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

والدة القائم المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة للشيخ الماحوزي : كتاب  جاء في 

 " :أنقل بالنص والهامش

 

أخبرني  :حدثني أبو الحسن علي بن سهل التمار بالبصرة ، قال : النسابة الُعَمري  /

حدثنا الشريف  :خالي أبو عبد اهلل محمد بن وهبان الهنائي الدبيلي رحمه اهلل ، قال 

الثقة أبو الحسن علي بن يحيى بن محمد بن عيسى بن أحمد الشريف الفقيه الدَين ابن 

ببغداد ، قال ( عليه الس مم)عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي أمير المؤمنين 

صحبت أبا جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي الرضا : حدثني ع من الكليني قال : 

م ، وهو حديث السن ، فما رأيت أوقر وال أزكى وال أجل منه ، وكان خّلفه عليهم الس م

بالحجاز طف ًم ، وقدم عليه مشتدًا ، فكان مع أخيه (عليه الس مم)أبو الحسن العسكري 

ال يفارقه ، وكان أبو محمد يأنس به وينقبض مع أخيه ( عليه الس مم)االمام أبي محمد 

 . جعفر

كانت عمتي حكيمة تحب سيدي أبا : فر رضي اهلل عنه ، قال حدثني أبو جع : قال ع من

اصطفى (عليه الس مم)وتدعو له ، وتتضرع أن ترى له ولدًا ، وكان أبو محمد  (8)محمد

فلما كانت ليلة  «صيقل  » جارية يقال لها نرجس عليها الس مم ، وكان اسمها قبل ذلك

كوني الليلة ! يا عّمة  : ل لهاالنصف من شعبان ، دخلت علينا فدعت ألبي محمد ، فقا

 ف م ( عليه الس مم)وكنت أتفقد جواري أبي محمد : عندنا ألمر قد حدث ، فقالت حكيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهو االمام الحسن العسكري عليه الس مم (8) 
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والبطن ، وال أرى عليهن أثر حمل ، وكنت آنس بنرجس عليها الس مم ، وأقلبها الظهر 

. (8)أرى داللة الحمل عليها

 

فأقامت كما رسم ، فلما كان وقت الفجر اضطربت نرجس فقامت إليها  : قال أبو جعفر

 فأدخلت يدي إلى ثيابها ، ووقع علّي نوم عظيم ، فما أدري فيما كان  :عمتي ، قالت 

 وهو مختون (لس ممعليه ا)، فأتيت به أبا محمد مني ، غير أني رأيت المولود على يدي 

 ، فأخذه وأمّر يده على ظهره وعينه ، وأدخل لسانه في فيه ، وأذن في  (2)مفروغ منه

 : إذهبي به إلى أمه ، قالت ! يا عّمه  :أذنه وقام في االخرى ، ثم رده إلّي ، وقال 

 . فذهبت به فقبلته ورّدته إليه

 يا  : فانسفر عنه وحده ، فقلت( عليه الس مم)ثم رفع حجاب بينى وبين سيدي أبي محمد 

. أخذه من هو أحق به ، فإذا كان يوم السابع فاتينا: سيدي ما فعل المولود ، فقال 

 

 هذا المنتصر ألولياء اهلل ، المنتقم من أعداء اهلل ، الذي ! يا عّمة ( : عليه الس مم)فقال 

 فخررت هلل : ليه ، قالت يأخذ اهلل بثأره ويجمع به ألفتنا ، هذا الذي بشرنا به ودللنا ع

 

. اجدة شكرًا على ذلكس

كما هو الحال في العذراء مريم عليها الس مم ، إذ لم ير آثار الحمل عليها ، وكذا ( 8) 

 . الحال في أم موسى لم يظهر بها الحبل ، كما في حديث عن العسكري عليه الس مم

عليه الس مم ال يولد إال مختونًا ، فوالدة حجة وثمة روايات كثيرة في أن المعصوم ( 2)

  . اهلل تعالى تختلف عن بقية البشر ، راجع كتاب الكافي في مواليد االئمة عليهم الس مم

في اليوم السابع ، فإذا المولود بين يديه في ثياب صفر ( عليه الس مم)فجئت إليه : قالت 

سيدي هل عندك من علم في هذا : قلت وعليه من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي ، ف

. المولود المبارك فتلقيه إلّي
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يا : ، فقلت له يومًا ( 8)، ف م أراه( عليه الس مم)ثم كنت أتردد على أبي محمد : قالت 

 . (2) ابنها أم موسىأودعناه الذي أستودعته  : موالي ما فعل سيدنا ومنتظرنا ، فقال

 :مرتبة الحديث 

 . ، رجاله ثقات حسٌن ، بل صحيٌح

هو أبو الحسن علي بن الغنائم محمد النسابة بن أبو الحسين علي : النسابة الُعَمري  *

 . النسابة بن أبي الطيب محمد االعور بن أبي عبد اهلل محمد ملقطة

إن علي بن محمد تغمده اهلل بغفرانه أفضل علماء االنساب في زمانه  : قال ابن طاووس

أبو الحسن العمري النسابة ، سيدًا جلي ًم نسابة فاض م مصنفًا  :وقال ابن الطقطقي . 

أبو الحسن ، إليه انتهى علم النسب في زمانه ، : محققًا ، وقال النسابة الداوودي 

وصار قوله حجة من بعده ، سخر اهلل له هذا العلم ولقي فيه شيوخًا أج مء ، وصنف 

ساكن البصرة ، ثم انتقل الى  كتاب المبسوط والمجدي والشافي والمشجرة ، وكان

 . وتزوج هناك وأولد 023الموصل سنة 

من مشايخ العمري وقد ترحم عليه ،: أبو الحسن علي بن سهل التمار  *

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي ف م أرى الحجة (8) 

  . 838: المجدي في االنساب  (2) 

أبي حيان أبو الحسن التيمي الكوفي ، وهو على الظاهر علي بن سهل بن محمد بن 

 . (8)ثقة فاضل ، وأثنى عليه جدًا: ذكره العتيقي فقال 

 : هو بن محمد أبو عبد اهلل الُدبْيلي ، ثقة باالتفاق ، قال النجاشي: محمد بن وهبان  *

 . (2)ساكن البصرة ، ثقة من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط

وثقه : ى بن محمد بن عيسى بن أحمد الشريف الفقيه الدَين أبو الحسن علي بن يحي *

 . وأثنى عليه الثقة العدل محمد بن وهبان

 . 4: هو علي بن محمد المعروف بع من ، ثقة ، تقدم : ع من الكليني  *

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4324رقم  88/034: تاريخ بغداد  (8) 

 انتهى النقل"     8444رقم  394: رجال النجاشي ( 2) 
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سند صحيح على مبنى السيد الخوئي فيه إثبات وثاقة المطهري عنده كما قال المحقق  -

  أيضآ -السيد الخوئي  –الدكتور المحاوزي والسيدة حكيمه عنده 

 
بسند صحيح عند السيد    سأعرض رواية فيها يتضح إس مم السيدة نرجس عليها الس مم  

 : أنها صامت وأفطرت وأسبغت الوضوء وصلت ص مة الليلفيها  الخوئي

 

 : 804الشيخ الطوسي في الغيبة ص

 

وأخبرني ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار محمد بن الحسن  -

بعث إلي : القمي ، عن أبي عبد اهلل المطهري ، عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا قالت 

يا عمة : الس مم سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف من شعبان وقال أبو محمد عليه 

اجعلي الليلة إفطارك عندي فإن اهلل عز وجل سيسرك بوليه وحجته على خلقه خليفتي من 

فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيابي علي وخرجت من ساعتي : قالت حكيمة  . بعدي

: جالس في صحن داره ، وجواريه حوله فقلت  حتى انتهيت إلى أبي محمد عليه الس مم ، وهو

من سوسن فأدرت طرفي فيهن فلم أر جارية : الخلف ممن هو ؟ قال ! جعلت فداك يا سيدي 

 فلما أن صليت المغرب والعشاء اآلخرة أتيت بالمائدة ،: قالت حكيمة . عليها أثر غير سوسن 

استيقظت ، فلم أزل مفكرة فيما وبايتها في بيت واحد ، فغفوت غفوة ثم  فأفطرت أنا وسوسن

وعدني أبو محمد عليه الس مم من أمر ولي اهلل عليه الس مم فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم 

في كل ليلة للص مة ، فصليت ص مة الليل حتى بلغت إلى الوتر ، فوثبت سوسن فزعة وخرجت 

فوقع في  ،ر وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلت ص مة الليل وبلغت إلى الوت فزعة وخرجت

قلبي أن الفجر قد قرب فقمت ألنظر فإذا بالفجر األول قد طلع ، فتداخل قلبي الشك من وعد 

ال تشكي وكأنك باالمر الساعة قد رأيته إن شاء : أبي محمد عليه الس مم ، فناداني من حجرته 

، ورجعت  فاستحييت من أبي محمد عليه الس مم ومما وقع في قلبي : قالت حكيمة. اهلل تعالى 

 : إلى البيت وأنا خجلة فإذا هي قد قطعت الص مة وخرجت فزعة فلقيتها على باب البيت فقلت

ال خوف : إني الجد أمرا شديدا قلت ! نعم يا عمة : بأبي أنت وأمي هل تحسين شيئا ؟ قالت 

 عليك إن شاء اهلل تعالى ، وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت ، وأجلستها عليها وجلست

منها حيث تقعد المرأة من المرأة للوالدة ، فقبضت على كفي وغمزت غمزة شديدة ثم أنت أنة 

فأخذت . وتشهدت ونظرت تحتها ، فإذا أنا بولي اهلل صلوات اهلل عليه متلقيا األرض بمساجده 

يا : بكتفيه فأجلسته في حجري ، فإذا هو نظيف مفروغ منه ، فناداني أبو محمد عليه الس مم 

هلمي فأتيني بابني فأتيته به ، فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحها ، ثم  عمة

أدخله في فيه فحنكه ثم أدخله في أذنيه وأجلسه في راحته اليسرى ، فاستوى ولي اهلل جالسا 

يا بني أنطق بقدرة اهلل فاستعاذ ولي اهلل عليه الس مم من : ، فمسح يده على رأسه وقال له 

بسم اهلل الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في : ) الرجيم واستفتح الشيطان 

األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في األرض ونري فرعون وهامان 

وصلى على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وعلى ( وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 

م الس مم واحدا واحدا حتى انتهى إلى أبيه ، فناولنيه أبو محمد أمير المؤمنين واألئمة عليه
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حتى تقر عينها وال تحزن ولتعلم أن وعد اهلل حق ) يا عمة رديه إلى أمه : عليه الس مم وقال 

فرددته إلى أمه وقد انفجر الفجر الثاني ، فصليت الفريضة ( ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

فلما . ودعت أبا محمد عليه الس مم وانصرفت إلى منزلي  وعقبت إلى أن طلعت الشمس ، ثم

كان بعد ث مث اشتقت إلى ولي اهلل ، فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها ، فلم 

أر أثرا وال سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل ، فدخلت على أبي محمد عليه الس مم فاستحييت أن 

ة في كنف اهلل وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن اهلل له هو يا عم: أبدأه بالسؤال ، فبدأني فقال 

، فإذا غيب اهلل شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم ، وليكن 

عندك وعندهم مكتوما ، فإن ولي اهلل يغيبه اهلل عن خلقه ويحجبه عن عباده ف م يراه أحد حتى 

 انتهى النقل(. " ليقضي اهلل أمرا كان مفعوال  )يقدم له جبرئيل عليه الس مم فرسه 

 

عندما يعرض الشيعي هذه الروايه مباشرة يعترض المعاند ويقول في سندها المطهري : أقول 

وهو مجهول عند الخوئي كما لخص رأيه صاحب المفيد ، وقال فيه الخوئي أن كون طريق 

العسكري اليدل على وثاقته  الصدوق له صحيحا اليدل على وثاقته وأيضآ كونه صاحب الحسن

وأيضآ كونه يتولى أمر الوكيل له اليدل على وثاقته وحكيمه قال صاحب المشرعه أنها لم 

 . توثق هات غيرها ياشيعي

 

 الحظوا هذا الرد المبرمج منهم في كل حواراتهم مع الشيعه

معاند يستدل اآلن أثبت وثاقة المطهري عند السيد الخوئي وسأركز على السيد الخوئي ألن ال

بك ممه دائمآ ، وقد صحح الع ممه سندا فيه المطهري ووثقه الشاهرودي في مستدركاته 

والمامقاني وغيرهم والشيخ الماحوزي صحح السند هذا كله يتركه المعاند جانبآ يركز فقط 

على ك مم السيد الخوئي ظنآ منه أنه غلب الشيعه بهذا لكن في هذا الموضوع سنعلم المعاند 

 آ لن ينساه وسنصعقه بإثبات توثيق السيد الخوئي للمطهري كذلك للسيدة حكيمهدرس

 

 

المطهري روى عنه الصفار وهو اليروي عن الصغار سيما مايختص  :قال الشيخ الماحوزي 

الخوئي يقبل روايته عن السيده حكيمة هنا لحصول اإلطمئنان  بالناحية المقدسة والسيد

، الشيخ المفيد وجماعة من األع مم كان عندهم هكذا أي إنسان يروي عن  بالصدور عنده

الناحية المقدسة اليقبلون منه إال ان كان من الكبار فإذا نحن رأينا السيد الحميري وسعد 

القمي وجماعة من الكبار يروون عن الشخص عن الناحية المقدسة عن والدة االمام الحجه 

الشخص فهذا الشخص اليمكن أن يكون من الصغار  عليه الس مم ونحن النعرف هذا

والمجهولين وغير المعدلين والثقات حتما من الثقات وأصحاب األسرار النه كانت سرية تامة 

في ذلك الوقت اليقبل من كل شخص يدعي أنه رأى اإلمام أو إطلع على والدة االمام أو إطلع 

ن بابويه القمي هذا العظيم ليس عنده اتصال على النيابة أو له إتصال بالناحية المقدسة حتى اب

مباشر مع الناحية المقدسه مع السفير ليس عنده اتصال مباشر عنده اتصال مع جماعه من 

الكبار مع السفيرالمسألة كانت جدا حساسة والشيخ المفيد في موارد كثيرة أشار الى ذلك 

ي بعنوان عام في بعض كلماته ووثق أكثر الذين روي عنهم والدة المهدي أوأنهم رأوا المهد

 انتهى ك مم الشيخ الماحوزي "وفي بعض رسائله 
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عنده المطهري وإثبات وثاقة الخوئي عند السيد السند واآلن مع إثبات صحة هذا : أقول 

 : ونسف شبهة أنه مجهول عنده

 

  :الماحوزي هذه المحاورة أجريت مع سماحة الشيخ المحقق الدكتور أحمد 

المهدي يقبل روايته في والدة اإلمام الخوئي السيد المطهري حفظكم اهلل قلتم أن اباعبداهلل  - "

والسيد  عليه الس مم ألنه ليس من األمر الهين أن يطلع أحد على مايخص الناحية المقدسه ،

عندما ترجم لهذا الراوي قال ان كون طريق الصدوق له صحيحا اليدل على الوثاقه الخوئي 

له كذلك قال أنه كان المتولي  صحبته لإلمام العسكري عليه الس مم اليدل على توثيق وقال ان

لمايحتاج له وكيل اإلمام العسكري عليه الس مم وهذا اليدل على التوثيق والوهابية يقتصرون 

، وهذا الخوئي ويقولون ان هذا الراوي مجهول وليس ثقه عند  هذاالخوئي على ك مم السيد 

كما تفضلتم يقبل قوله في روايته فيما يخص الناحية المقدسه الخوئي السيد  غير صحيح ألن

من هذا الوجه وليس من قبيل كونه صاحبا لإلمام العسكري عليه الخوئي عند السيد  فهو ثقه

 الس مم أو متوليا لمايحتاج له الوكيل او طريق الشيخ الصدوق الصحيح له اليس كذلك ؟

يخ المفيد في موارد كثيرة أشار الى ذلك ووثق أكثر الذين روي والش: " وقلتم حفظكم اهلل 

 " بعنوان عام في بعض كلماته وفي بعض رسائلهالمهدي أوأنهم رأوا المهدي عنهم والدة 

الخوئي عليه الس مم والسيد المهدي بأنه ممن تشرف برؤية المطهري والشيخ المفيد مدح 

 عنده من هذا الوجه اليس كذلك ؟يعتمد على توثيق الشيخ المفيد فيكون ثقه 

 

 نعم :جواب الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 

 اليس كذلك ؟الخوئي ثقه عند السيد المطهري جزاكم اهلل خيرا فيكون  -

 بهذا اللحاظ نعم :جواب الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 

المهدي والدة اإلمام رواية ند فيكون سأحسنتم وأجدتم وحفظكم اهلل لهذا البيان النفيس ،  -

في  :الخوئي عليه الس مم والتي يتضح فيها إس مم أمه عليها الس مم هذا صحيح عند السيد 

ابن عبد اهلل ( محمد)ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن : الغيبة للشيخ الطوسي

بعث إلي أبو محمد عليه الس مم سنة  :قالتالمطهري، عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا 

يا عمة اجعلي الليلة إفطارك عندنا فان : خمس وخمسين ومأتين في النصف من شعبان وقال

 ؟ اليس كذلكالخ ..اهلل عز وجل سيسرك بوليه وحجته على خلقه خليفتي من بعدي 

 

 

 انتهى نقل المحاورة " نعم : جواب الشيخ الدكتور أحمد الماحوزي

 

فقد ثبت اآلن أن السيد الخوئي لديه المطهري ثقه بشهادة الشيخ المفيد له بتشرفه : أقول 

برؤيه اإلمام المهدي عليه الس مم واإلئتمان على سره وهكذا ترجم له السيد الخوئي أيضآ 
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فذكر هذا في ترجمته الثانيه له ناقآل هذا عن الشيخ المفيد وهذا مايبتره المعاند ، والسيد 

ي يأخذ بشهادة الشيخ المفيد في التوثيق ، فحيلة المعاند التي كشفناها هي أنه ينقل الخوئ

ماقاله السيد الخوئي في ترجمة المطهري فيما اليجعله ثقه عنده وقصد السيد الخوئي كونه 

صاحبآ لإلمام العسكري عليه الس مم ،وكونه تولى أمر وكيله ، وطريق الشيخ الصدوق 

 د المعاند اليذكر الوجه الذي يوثق السيد الخوئي فيه المطهريالصحيح له فقط ، فنج

 ويقبل فيه روايته في والدة اإلمام المهدي عليه الس مم والتي فيها إس مم أمه عليها الس مم

 

 واآلن أنسف شبهة أن المطهري مجهول عند الخوئي وأن رأيه هذا لخصه صاحب المفيد #

ول في معجمه بل كلمة مجهول كتبها صاحب المفيد السيد الخوئي لم يذكر أن المطهري مجه

 فهذا ليس حكم السيد الخوئي عليه وهو وهم منه

 

جاء في مركز األبحاث العقائدية عن محمد بن هارون التلعكبري وهو الراوي الذي يقول 

 المخالف دائمآ عند حواره مع الشيعي أن السيد الخوئي قال بمجهوليته وينقل من كتاب المفيد

وواضح أن الحكم أنه مجهول  514م يذكر في ترجمته محمد بن هارون بن موسى صث " :

 إنتهى النقل " .بالجهالة هو من قبل المؤلف وليس من ك مم السيد الخوئي

وبين مركز األبحاث العقائديه أن محمد بن هارون التلعكبري ثقه عند السيد الخوئي : اقول 

 لكونه من مشايخ النجاشي

 

 السيدة حكيمة إثبات وثاقة -

المعاند أيضآ يشكل على السند ويقول صاحب المشرعه قال حكيمه لم توثق ، وهنا أنسف هذه 

 الشبهه وأثبت وثاقتها حتى عند السيد الخوئي أيضآ

هذا جواب للسيد المي مني في سؤال عن قيمة كتاب المشرعه الذي يتشبث به المعاند من 

 : موقعه

 بسمه تعالى

 الس مم عليكم

 .ستحسن أحٌد من علماء الحوزة العلمّية األع مم هذا العمل فيما نعلملم ي

 وفقكم اهلل

 انتهى النقل " 6217

 

الشيخ آصف فاته أن ك مم القابلة معتمد في  : قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

ة والسيد الخوئي اليقول بوثاقالنسب والسيدة حكيمه التحتاج الى قول النجاشي لتوثيقها 

ويكفي قبرها بقبر السيدة نرجس وجعفر الطيار لم  السيده حكيمه فقط بل وبقدسيتها أيضآ

يوثقه ألن القول عن المقدسين ثقة جرأة تخل بالعدل واإليمان ثم انها القابلة وفي الفقه يعتمد 

 في النسب على قول القابلة فكيف اذا كانت من المقدسات اهــ

ماقاله الشيخ آصف عن السيده حكيمه اليؤثر بعد  : المفيدوقال الشيخ الجواهري صاحب 

وهي ان لم يذكر توثيق للسيده حكيمه بلفظ كانت ثقه ف ميعني أنها ليست بثقه  ثبوت وثاقتها

وقبول الرواية اليتوقف على الوثاقة بل المدح من  وهي ثقه عند السيد الخوئيليست مجهولة 
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 اهـ" ها أو روايته من الحسان وحجه جهة الرواية كافي ويوجب أن تكون روايت

 

 

يقول علي الحسيني الصدر في الفوائد الرجالية  " : تأمل أخي القارئ هذا النقل: اقول 

 : 808-804ص

إّن من أمارات المدح ومن موجبات االطمئنان بل مما يفيد علو الرتبة وكمال الوثاقة كون  " 

مام المنتظر أرواحنا فداه فإنه ال تحصل هذه الراوي ممن تّشرف وفاز برؤية الطالع األزهر لإل

 انتهى ." المكرمة إال لألوحدي من الصالحين

وروى الشيخ الصدوق  :8ج  –حسين النوري الطبرسي  –جاء في كتاب النجم الثاقب : أقول 

بعث الّي ابو محمد عليه  :عن السيدة حكيمة انها قالت بعدة اسانيد صحيحة والشيخ الطوسي

  . إلى آخر الخبر... خمس وخمسين ومائتين في النصف من شعبانالس مم سنة 

  روأسبغت الوضوء ثم عادت، فصّلت ص مة الليل وبلغت الوت : وفي الروايه: أقول 

 

 توثيق نسب السيدة نرجس عليها السالم  -

:  "   188- 188ص 3قال الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتابه الحسين نسبه ونسله ج

 اهـ " هي ابنة يشوعا بن برداس 

 :وهذا التوثيق من كتابه 
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 : 188-188ص 
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نرجس يا سوسنة  (  اليزابيل بنيامين ماما اشوري في بحثهاالمسيحية  ذكرت المحققه : أقول 

 :بالنص والهامشالتالي أنقل  ( األودية

 

 

أنه ( : 8)يذكر كتاب تاريخ ملوك الدولة البيزنطية من قسطنطين حتى باليولوجوس الجزء األول 

 مي مدية( 143)في سنة 

خ مل الفوضى التي ( بتراوس)ُفقدت ابنة الملك وأربعة من وصائفها وحارسها الشخصي األمين 

اد السائد أنها غرقت في الفرات أو أن عمت الب مد نتيجة لغياب الملك في حروبه وكان االعتق

 اهـ. المسلمين أسروها وضاعت جهود الملك كلها في العثور على ابنته

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

  

م 378-305أسرة حاكمة بدءا بأسرة قسطنطين  83حكمت الدولة البيزنطية من قبل  (8) 

القسطنطينية على يد الحملة م سقطت العاصمة 8248-8240وانتهاء بأسرة باليولوجس 

 .الصليبية الرابعة قبل سقوطها بيد األتراك العثمانيين
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رواية في كتاب العالمة نور الدين الدشتي الحنفي شواهد النبوة المعتمد من قبل أعالم اهل  -

السنه عن والدة اإلمام المهدي عليه السالم وأن أمه تهجدت ومثلها مثل أم موسى عليها السالم 

 ال اإلمام العسكري عليها السالم اليظهر حملها إال وقت الوالدة كما ق

الع ممه نور الدين الدشتي الحنفي وغيره في كتابه شواهد النبوه وقد إعتمد على كتابه أع مم  ذكر 

 :  أهل السنه

يا : فقال ( ع)كنت يومًا عند أبي محمد : أنها قالت ( ع)روى عن حكيمة عمة أبي محمد الزكي  (

يا ولدي ممن ؟ فإني ال أرى في نرجس : باتي الليلة عندنا فإن اهلل تعالى يعطينا خلفا فقلت عمة 

، فبت  مثل أم موسى ال يظهر حملها إال في وقت الوالدةنرجس يا عمة مثل  : الأثر حمل أبدا ، فق

وقلت في نفسي قرب الفجر ولم  وتهجدتنرجس وقامت  عنده ، فلما انتصف الليل قمت فتهجدت

من مقامه ال تعجلي يا عمة فرجعت إلى بيت  (ع)فنادى أبو محمد ( ع)يظهر ما قاله أبو محمد 

كانت فيه نرجس فرأيتها وهي ترتعد فضممتها إلى صدري وقرأت عليها قل هو اهلل أحد وإنا 

أنزلناه وآية الكرسي فسمعت صوتا من بطنها يقرأ ما قرأت ، ثم أضاء البيت فرأيت الولد على 

ساجدا فأخذته فناداني أبو محمد من حجرته يا عمة إئتني بولدي فأتيته به فأجلسه في األرض 

بسم اهلل الرحمن الرحيم : تكلم يا ولدي بإذن اهلل تعالى فقال : حجره ووضع لسانه في فمه وقال 

ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ، ثم رأيت 

خذه واحفظه حتى يأذن اهلل تعالى : واحدا منها وقال ( ع)را أحاطت به فدعا أبو محمد طيورا خض

هذا جبرئيل : ما هذا الطير وما هذه الطيور ؟ فقال ( ع)فيه فإن اهلل بالغ أمره فسألت أبا محمد 

هلل يا عمة رديه إلى أمه كي تقر عينها وال تحزن ولتعلم أن وعد ا: وهؤالء م مئكة الرحمة ثم قال 

حق ولكن أكثرهم ال يعلمون ، فرددته إلى أمه ولما كان مقطوع السرة مختونا مكتوبا على ذراعه 

 . (8)   إنتهى. األيمن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

 :جاء في كتاب فيض القدير للع ممة المناوي : أنقل التالي  

ال يعارضه ما يجيء عقبه أنه من ولد العباس لحمله « المهدي من عترتي من ولد فاطمة »

 على أنه شعبة منه 

قال العارف البسطامي في الجفر هذه الدرة اليتيمة والحكمة القديمة ستدخل في باب  «تنبيه  »

السبب إلى مكتب األدب ليقرأ لوح الوجود ثم يخرج منه ويدخل إلى مكتب التسليم ليطالع لوح 

الشهود وقيل يولد في فارس وهو خماسي القد عقيقي الخد وقد آتاه اهلل في حال الطفولية 

 (2) اهـ"  وأما أمه فاسمها نرجس من أوالد الحواريينطاب الحكمة وفصل الخ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط بغداد 28ص ( 8)

المكتبة التجارية الكبرى : دار النشر  ،  233ص  4فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ( 2)

 8 طهـ ، 8354 -مصر  -
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 وهذه مواصفات السيدة نرجس عليها الس مم كما وصفها اإلمام الهادي عليه الس مم : أقول 

الفصل  -الشيخ عباس القمي  - 440ورد في كتاب منتهى اآلمال في تواريخ النبي واآلل ص  

 : األول 

عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني اّنه قال  باسانيد معتبرةروى ابن بابويه والشيخ الطوسي 

قال بشر بن سليمان النّخاس ، وهو من ولد أبي أّيوب األنصاري أحد موالي أبي الحسن : 

 الخ .. وأبي محمد وجارهما بسّر من رأى 

 

 اهـ "لمسها لواالنقياد لمن يحاو، ور ولمس المعترضفالس من تمتنع": 

الجليلة  ةهذه السيدف الفقيه المتدين اتهموها مع النخاس وهذا رد على النواصب الذين: اقول 

 وممتنعة أيضآ عن السفورعانت كما عانى يوسف عليه السالم     اليستطيع أحد لمسها

 

 : ولمن يسخر من السيدة نرجس عليها السالم نعطيه هذه الروايه

 -صَلى اهلُل عليِه وسَلَم  -النبُي بنُت يهودٍي، فبكت، فدخل عليها : بلغ صفيَة أَن حفصَة قالت  -

صَلى –إني ابنُة يهودٍي، فقال النبي : قالت لي حفصُة : ، فقالت !ما يبكيك ؟  : وهي تبكي، فقال

، ثم قال !إنك البنُة نبٍي وإَن عَمك لنبٌي، وإنِك لتحت نبٍي ؛ فبم تفخُر عليِك ؟ :  -اهلُل عليِه وسَلَم 

 . صُةاتقي اهلَل يا حف: 

 تخريج مشكاة المصابيح: المصدر | األلباني : المحدث | أنس بن مالك : الراوي 

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  2137: الصفحة أو الرقم

 

 

على الطريقه )نصرانيه الس مم مريم عليها السيده وهذه فتوى من مركز الفتوى فيها أن 

الصحيحه قبل تحريفها؛ فإّن أصل النصرانية، هو الدين المنزل من اهلل تعالى على عيسى عليه 

 ) .(النصارى)) :وعلى نبينا الص مة والس مم، وأتباع دين النصرانية يقال لهم

 

ل انها وقاالسيده نرجس وهذا رد قاصم على من سخر من الس مم عليها السيده نرجس مثلها مثل 

 الخ.....تعبد الصليب وتؤمن بأن اهلل ثالث ث مثه 

بالشريعه  وهي مؤمنه  ، الس مم عليها السيده نرجس ورد قاصم أيضآ على من سخر منا بقولنا 

الناسخه وهي شريعة المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم التي عتموا من في محيطها عليها 

بدون تحريف بتوحيد اهلل الس مم ا بشريعة عيسى عليه ولكن وهلل الحمد فهي تختلف عنهم بإيمانه

عزوجل وكل األنبياء أتوا بالدين اإلس ممي فهي تعتبر مسلمه على شريعة عيسى وبظهور 

الشريعه الناسخه عليها أن تتركها ألن االستمرار فيها بعد المعرفه يعتبر من الشرك وفعآل لم 

فتها بها فهي مسلمه وكذلك سيدتنا مريم عليها عن اإليمان بالشريعه الناسخه بعد معر  تتوان

وهي شريعة  ةالناسخ ةألنها مثل ابنها اآلن على الشريع التكون اآلن على دين النصارى  الس مم 

يحكم بالشريعه الناسخه وهي الس مم المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم فإذا نزل عيسى عليها 



274 
 

وسلم وليس بشريعته ألنه لو حكم بشريعته يعتبر شريعة المصطفى األمجد صلى اهلل عليه وآله 

لنفي   اإلس ممواليستبعد ايضآ أن يكون طلب السيدة الزهراء عليها الس مم لها بإظهار هذا شركآ 

 ا نصرانيه مشركه كما يقول النواصب الشبهه التي ستلحق بها مستقبآل أنه

 

 

 

  : أضع لكم الفتوى

 

 الس مم، وصورة مريم المتداولة كذب وافتراءصحة االعتقاد بنصرانية مريم عليها 

  2483-82-5 - 8035صفر  2الخميس 

 

 234345: رقم الفتوى

 المسيحية : التصنيف 

 : السؤال

 

بعض من المسلمين يعتقد أن الصور التي عند النصارى هي للسيدة مريم، وسيدنا عيسى، بل 

 م؟فكيف يتم الرد عليه. ويعتقدون أن السيدة مريم من النصارى

 

 

 : اإلجابة

 

 :الحمد هلل والص مة والس مم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعد

التي يصورها النصارى اليوم في كنائسهم غير صحيحة، الس مم ف م شك في أن صورة مريم عليها 

وهي من الكذب عليها حيث يصورونها بتلك الصورة الممتهنة المرأة متبرجة تبرجا فاحشا، تحمل 

زعمون أنه عيسى ابن مريم عليه الص مة والس مم، فهذا التشويه لصورة البتول العفيفة ولدا ي

 .بهذه الصورة المبتذلة، من أعظم األدلة على افترائهم

أما ما يفعله النصارى من اإلتيان بصورة مريم، : قال الشيخ مصطفى العدوي في سلسلة التفسير

متبرجة هذا التبرج المزري، يأتون بصورة الس مم فهو كذب وافتراء وزور، فلم تكن مريم عليها 

مريم ويزعمون أنها التي سار شعرها بين ثدييها، كل هذا افتراء على مريم الصديقة، فهي 

صديقة، وهي عفيفة محصنة عليها الس مم، فهي صورة باطلة مكذوبة مفتراة على مريم عليها 

 .انتهى .الس مم

ولكن على النصرانية الصحيحة  م من النصارى، فصحيح،وأما االعتقاد بأن مريم عليها الس م

هو الدين المنزل من اهلل تعالى على عيسى عليه وعلى نبينا  قبل تحريفها؛ فإّن أصل النصرانية،

 .(النصارى: )الص مة والس مم، وأتباع دين النصرانية يقال لهم

وأما النصارى فهو اسم : في التحرير والتنوير -رحمه اهلل تعالى -قال الع ممة الطاهر بن عاشور

أو ناصري نسبة إلى الناصرة، وهي قرية نشأت منها مريم أم ( فتح فسكون ) جمع َنْصرى 

الس مم، وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس، فولدت المسيح في عليهما المسيح 

ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصري أو الَنْصرى فهذا وجه تسمية أتباعه  بيت لحم،

 .انتهى. بالنصارى
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 .ممن اتبع عيسى ابنها عليه الص مة والس ممالس مم وقد كانت مريم عليها 

َفاْخَتَلَف : عند قوله تعالى ((التحرير والتنوير )) قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره 

يحيى بن زكريا، ومريم أم : أي فمنهم من صدق عيسى وهم :{ 33: مريم}َزاُب ِمْن َبْيِنِهْم اْلَأْح

عيسى، والحواريون االثنا عشر، وبعض نساء مثل مريم المجدلية، ونفر قليل، وكفر به جمهور 

 .انتهى. اليهود

 انتهى النقل"  .واهلل أعلم

 افيه عرفنا والدها وجدهافالسيدة نرجس عليها السالم ليست شخصية خر: أقول 

 :حقيقة ثابته ( عجل اهلل فرجه ) أم المهدي : قال الشيخ   نزيه محيي الدين في بحثه  

أو ( اغناطيوس)الكبير هو ( بارداس)أن اسم ابن : يذكر محمد الحاج في مقالة أميرة الروم 

يعني المَتِقد أو ، (ignis)، والكنيسة تقول إن هذا االسم بالالتينية مشتق من (اغناتيوس)

المتوقد، ويقولون إنه يقصد به المَتِقد بنور اإلله، وهو تقريبًا نفس معنى المهدي، وبالرجوع 

، هو المهدي المنتظر وهو (العربي -كوجمان العبري )إلى كلمة يشوع نجد معناها في قاموس 

نت يشوعا ابن القيصر إنها مليكة ب( عليها السالم)المخِلص، فال يستبعد أن قول السيدة نرجس 

 .مترجم من الالتينية إلى العبرية والعربية( اغناطيوس)تقصد 

 (عليها السالم)فهذا الرجل أقرب من كل َمن ذكر برتبة قيصر بأن يكون هو جد السيدة نرجس 

بناًء على اعتبار رواية ِبشر بن سليمان (. م870م إلى سنة 830سنة )في تلك الفترة من 

 اهـ"  .النّخاس

قلت لسيدي الحسن بن علي : ، عن محمد بن عبد الجبار قال(رحمه اهلل)عن الفضل بن شاذان -

أحب أن أعلم َمن اإلمام وحجة اهلل على عباده : يا بن رسول اهلل جعلني اهلل فداك(: عليه السالم)

 صلى اهلل عليه وآله)إن اإلمام وحجة اهلل من بعدي ابني سمُي رسول اهلل »: من بعدك؟ فقال

: ممن هو يا بن رسول اهلل؟ قال: قلت. «وكِنُيه، الذي هو خاتم حجج اهلل وآخر خلفائه( وسلم

 «، أال إنه سيولد ويغيب عن الناس غيبة طويلة، ثم يظهرمن ابنة ابن قيصر ملك الروم»

 سند الرواية صحيح بإمتياز: قال الشيخ الكوراني 

جاء في كتاب النجم الثاقب في أحوال  أسماء  ،والسيدة نرجس عليها السالم تسمى بعدة : أقول 

للرواية قوى األقوال هو األول وذلك أ"  :1ج –حسين النوري الطبرسي  –الحجة الغائب اإلمام 

الصحيحة التي رواها الشيخ الثقة الجليل ابو محمد الفضل بن شاذان ـ الذي كان موجودًا بعد 

، )الغيبة)االمام العسكري عليه السالم ـ في كتابه والدة الحجة عليه السالم وتوفي قبل وفاة 

حدثنا محمد بن حمزة بن الحسن بن عبد اهلل بن العباس بن علّي بن ابي طالب صلوات اهلل :قال

 :سمعت ابا محمد عليه السالم يقول: قال؛ عليه 

ليلة النصف من شعبان سنة  مختونًاقد ولد ولّي اهلل، وحجته على عباده، وخليفتي من بعدي، 

وكان اّول َمْن غسله رضوان خازن الجنان مع جمع .خمس وخمسين ومائتين عند طلوع الفجر

من المالئكة المقربين بماء الكوثر والسلسبيل، ثّم غسلته عمتي حكيمة بنت محمد بن علّي 

اّمه مليكة التي  :، قال ثم سأله الراوي عن اّم صاحب األمر عليه السالم .الرضا عليه السالم

 " يقال لها بعض األيام سوسن، وفي بعضها ريحانة، وكان صقيل ونرجس ايضًا من اسمائها
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ومن هذا الخبر يتبين وجه االختالف في اسمها سالم اهلل عليها فهي تسمى بجميع هذه األسماء 

 16=داد وجمعنا  األع 622انتهى النقل ، وإذا فككنا سنة ميالد اإلمام المهدي "  .الخمسة

وهم عدد أنصار إبنها المهدي  717= و إسم السيدة نرجس اذا جمعت حروفه بالجمل الكبير 

 20= ، س  7= ، ج  600=، ر  20= ن :  عليها السالم عدة أهل بدر حيث أن 

جاء في كتاب عيون المعجزات لحسين عبدالوهاب أن السيدة نرجس عليها السالم : أقول  

ورد على هذا الدكتور السيد ف هذا أهل األهواء وقالوا هذا تناقض ولدت في بيت حكيمه فتلق

 6حسين الموسوي الصافي  في كتابه أمهات المعصومين دراسة تاريخية تحليلية علميه ج

  - وضعت بيت حكيمة –بدل  –ولدت بيت حكيمة  –حصل هنا تصحيف في لفظة :"   672ص

 انتهى النقل" 

المهدي ولد للحسن العسكري وخفي حمل أمه به كأم موسى الشيخ األزهري السني البدري  -

 وهو معمر

الملقى في األساس أن اإلمام العسكري لم يولد له من  ":قال الشيخ األزهري النادي البدري 

أعداء اإلسالم لماذا السلطة العباسية كانت تنتظر اإلمام الثاني عشر كما سمعت الحديث عن 

سيد الخلق رسول اهلل فكانوا يرقبون بيت اإلمام الحسن العسكري أي أمة أي إمرأة أي زوجة 

ل البيت الحسني عند اإلمام الحسن العسكري كانوا يراقبون عليها وبجواسيس موجودين داخ

أي إمرأة تحمل تبلغ بها السلطات العباسية ألن هذا هو أمل المسلمين جميعا وأمل البيت 

المحمدي اإلمام الثاني عشر فكان حمل السيدة نرجس أم موالنا المهدي المنتظر حمآل كحمل أم 

ح أبناءهم ويستحيي نساءهم لماذا موسى بموسى لماكان فرعون يتتبع بيوت بني إسرائيل يذب

نستكثر على البيت المحمدي معجزة أو كرامة ككرامة أم موسى ولماذا نستكثر على البيت 

المحمدي كرامة او معجزة كمعجزة أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين وازدادوا 

ين ربنا سبحانه وتعالى يقول تسعا لماذا النعترف أنه ولد له وأنه من المعمرين وأنه من المنظر

إلبليس قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ويقول هذا من المنظرين والخضر من 

المهدي من المنظرين المنظرين وإلياس من المنظرين ونستكثر على قدرة اهلل أن يكون اإلمام 

 اهـ " 

تكم فيما قاله الشيخ األزهري مارأي فضيل – : ووجه للشيخ السني كامل الفهداوي هذا السؤال

  ؟ النادي البدري أعاله في اإلمام المهدي عليه السالم ومعاناة أمه عليها السالم

 وماذلك على اهلل بعزيز  :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

جزاكم اهلل خيرا وقال الشيخ النادي البدري أن السيدة نرجس عليها الس مم شبيهة أم موسى  -

 الس مم لكرامة اهلل لها اليس كذلك ؟عليه 

 : رد الشيخ السني كامل الفهداوي  -

يعني حفظكم اهلل السيدة نرجس عليها الس مم هي سيدة جليلة شرفها اهلل بحمل اإلمام المنتظر 

 ؟الموعود اليس كذلك 
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 كل من يتصل بأهل البيت على الرأس والعين   :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي  -

 سلم اهلل رأس سماحتكم وعينكم من كل سوء  -

 انتهى نقل المحاورة " اهلل يبارك فيكم    :رد الشيخ السني كامل الفهداوي 

وقال الشيخ األزهري السني محمد الجاويش أن ماورد في الروايات أن المهدي اسم : أقول 

ابوداوود وهي عن زائدة وقال ابيه يواطئ اسم أب النبي صلى اهلل عليه واله وسلم انفرد بها 

 . األئمة والعلماء اللفظة زائدة عن زائدة وقال عنه علماء الجرح والتعديل منكر الحديث

السيد المي مني النص على أسماء االئمة متواتر والسيد الخوئي لم يفحص  األمر بنفسه بل  - 

 أوكله الى غيره  

 اإلمام المهدي عليه السالم من سلسلة متصلة من األئمة األظهار  وصلنا النص عليهم بالتواتر 

تواتر في النص يثبت عنده ويزعمون أنه لم الخوئي يكرر أهل األهواء نقل هذا الجواب للسيد و

لم السيد الخوئي ينسف هذه الشبهه ويوضح أن المي مني عليهم الس مم والسيد أسماء األئمه على 

وعند ثابت عنده عليهم الس مم أسماء األئمه والتواتر قي نقل لغيره بل أوكله يفحص األمر بنفسه 

ابو القاسم السيد سؤالي عن فتوى المرجع الديني الراحل اية اهلل العظمى :السؤال  -  :الشيعه 

مسائل  - المعام مت -في كتاب صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات  -قدس سره الشريف الخوئي 

الروايات المتواترة الواصلة الينا من طريق  8439في االحاديث الشريفة جواب مسألة رقم 

العامة والخاصة حددت االئمة عليهم الس مم باثني عشر من ناحية العدد ولم تحددهم بأسمائهم 

السابق عليهم الس مم واحد بعد واحد حتى ال يمكن فرض الشك في االمام ال محق بعد رحلة االمام 

بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفائه والتستر عليه لدى الناس بل لدى أصحابهم عليهم 

 ( الس مم اال أصحاب السر لهم وقد اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد

ماهو تفسير عدم وصول نصوص صحيحة بأسماء االئمة بأشخاصهم وأعيانهم ليعلمها الناس  -8

 لمصلحة من االمامةوتحصل المنفعة وا

االئمة حيث توجد طبقة كاملة أسماء قدس سره يبين انه التواتر في النص على السيد الخوئي  - 2

 من االصحاب واالتباع التعرف من هو االمام بعد الصادق عليه الس مم 

 فما تفسير ذلك

قدس سره يذهب الى ان االمامة بالمفهوم الشيعي السيد الخوئي هل يفهم من هذا الك مم ان  -3

 ل ممامة ليست من االصول والمن الضروريات في الدين 

 والس مم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  الس مم عليكم بسمه تعالى " : الجواب

إلى غيره فلم أوكل األمر وإنما يفحص بنفسه ولكّنه لم  ال يفهم من ك ممه قدس سره ما ذكرتم،

 انتهى النقل " أّما عندنا، فالتواتر ثابت. تاّمًا يكن فحصه
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نسف الشيخ األزهري تاج الدين الهاللي  لشبهة أن الشيعه يعتقدون بإختباء المهدي في  -

 السرداب 

هنا الشيخ األزهري تاج الدين الهاللي ينسف الشبهه التي تلصق بالشيعه أنهم يقولون أن 

 مهديهم في السرداب

 

 َوْمُضة من نور، ُتبّدُد سخائم الصدور الخالف َبـْيَن الّشيعِة والسّنة في َبيان حقيقِة: اِلمَنةَلَطاِئُف 

 

 تاج الدين الهاللى

 خادم الدعوة اإلسالمية

 

ويتوارثها . ومن الروايات المكذوبة واألساطير الواهية التي يتناقلها بعض كتاب المقاالت " :

 .وال تثبت وال َرَوِية الدهماء وأعشار العلماء بال تمحيص

أن الشيعة يعتقدون أن اإلمام المهدي قد اختبأ داخل سرداب وأن له عينين واحدة : ما يشاع

تسيل عساًل واألخرى تسيل ماء يتغذي عليها لحين ظهوره، وأن الشيعة حتى وقتنا هذا 

هم ينادون و. بالعراق ومعهم داَبة مسرجة ُملجمة" سامراء"يتوجهون إلى باب السرداب في 

ال . ومثل هذا الكالم الذي يضحك الثكلي. من الصباح حتى المساء" يا صاحب الزمان"أخرج 

يستحق النقد أو التنفيذ ألنه باختصار ما هو إال محضي كذب وافتراء ولقد توجهت شخصًيا 

أثناء زيارتي للعراق للعمل على إطالق سراح الرهينة االسترالي " سامراء"بنفسي إلى منطقة 

 .م6002عام ( داغلس وود)

( الُمسرِحه الُملجمة)وحدثت نفسي مازًحا لعلي أظفر بالتقاط صورة تذكارية مع تلك الدابة 

 .(المهدي)لظهور اإلمام ( الممهدين)وألتعرف على أولئك النفر 

والمسجد الكبير فيها للمسلمين . فثبت كما هي حقيقة الواقع أن ضاحية سمراء منطقة ُسِنية

 .وال سائبة( ملجمة)ولم أعثر فيها قط على دابة السنة 

وعلمت أن السرداب عادة مشهورة ومعروفة عند أهل العراق في بغداد والنجف والكاظمية 

وغيرها من األماكن القديمة حيث جرت العادة حفر مثل هذه السراديب التي غالًبا ما تتخذ 

 .للتبريد في حر الصيف

ألساطير التي أصبحت من األساطير الخرافية لوجدتها محض ولو ُتحققت أخي الكريم من هذه ا

خياٍل وافتراء وهي أوهن من خيوط العنكبوت وال يصدقها أو يروجها إال خالي العقل فارغ 

 .الوجدان

 :ما ُيَسَوُغ فيه الخالف وُيعذُر فيه المُخالفون

 ..إن االنشغال بالفروع مهلكة مضيعة

اق وافتراق وإيغار للصدور وإثارة للعصبية المذهبية مهلكة لألمة لما يترتب عليه من شق

كل حزب بما لديهم فرحون كما . واالنتصار لألفراد والجماعات فتنقسم األمة إلى شيٍع وأحزاب

 .أنه مضيعة للوقت وتبديٌد لطاقات األمة والهاء لها عن قضاياها العامة والهامة

أصواًل يترتب عليها التنابز بالتضليل والتفسيق عندما نجعل من هذه الفروع . ويزداد الطين ِبَلًة

 انتهى نقل كالمه. " والتبديع والتكفير
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الفخر الرازي أن اإلمام المهدي عليه الس مم من أوالد اإلمام الحسن العسكري عليه  عتقادإ  -

الس مم وماورد في كتاب البرهان في ع ممات صاحب الزمان للع ممة المتقي الهندي أنيغيب 

 ليها غيبه أخرىغيبه ت

تأمل أخي القارئ السني حفظك اهلل في قول الع ممه الفخر الرازي في كتابه الشجرة المباركة في 

  )*( " : مصدر الكتاب موقع الوراق األنساب الطالبية

أما .فله ابنان وبنتان) أما الحسن بن العسكري اإلمام أوالد اإلمام العسكري عليه الس مم 

، والثاني موسى درج في صاحب الزمان عجل اهلل تعالى فرجه الشريف : فأحدهمااالبنان، 

 (1/22) اهـ  "وأم موسى درجت أيضآ، وأما البنتان، فاطمة درجت في حياة أبيها. حياة أبيه

22.htmhttp://islamport.com/w/nsb/Web/499/ 

 

وعن  " :جاء في كتاب البرهان في عالمات صاحب الزمان للعالمه المتقي الهندي واليك ما 

يكون لصاحب هذا األمر المهدي عليه السالم غيبة أبي جعفر محمد بن علي عليهما السالم قال 

في بعض هذه الشعاب وأومي بيده الى ناحية ذي طوى حتى يلقى بعض أصحابه فيقول كيف 

أنتم لو رأيتم صاحبكم فيقولون واهلل لو ناوي بنا الجبال لناويناها معه ثم يأتيهم من القابله 

نطلق بهم يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة فيقول اشيروا الي من رؤسائكم عشرة فيشيرون له في

التي تليها وعن ابي عبداهلل الحسين بن علي عليه السالم قال لصاحب هذا األمر يعني المهدي 

عليه السالم غيبتان احدهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم ذهب واليطلع على موضعه 

 (1)"  احد من ولي والغيره اال المولى الذي يلي أمره 

 

 :عن العالمه المتقي الهندي ابن العماد الحنبليقال 

 

وفيها علي المتقي بن حسام الدين الهندي ثم المكي كان من العلماء العاملين وعباد اهلل  "

الصالحين على جانب عظيم من الورع والتقوى واالجتهاد في العبادة ورفض السوى وله 

 (6)   "مجاورته بها مدة طويلةمصنفات عديدة وكرامات كثيرة وتوفي بمكة المشرفة بعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد حاول أهل التعصب إنكار نسبة الكتاب له والباحث زهير ظاظا أقر بنسبة الكتاب  (*)

للرازي وبنفاسته وقال ولم تصلنا سوى نسخة يتيمة منه، تحتفظ بأصلها مكتبة جامع السلطان 

وهي نسخة ثمينة، نقلت عن نسخة الفخر الرازي ( 6277)تحت رقم أحمد الثالث في إستنبول 

: هـ وفي آخرها ما نصه862نفسه، والناسخ هو وحيد بن شمس الدين، وتاريخ النسخ سنة 

 . كتبت هذه النسخة من نسخة صححها اإلمام فخر الدين الرازي مصنف هذه النسخة

 مخطوط من جامعة الملك سعود  17- 16ص( 1) 

 772ص 8الذهب ج شذرات( 6) 

 

 

http://islamport.com/w/nsb/Web/499/22.htm
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وأقر بذلك األستاذ بجامعة األزهر   يغيب بغيبتينالع ممة البرزنجي الشافعي المهدي يختفي و  -

 عبد الوهاب عبد اللطيف

 

فكرة الغيبه للمهدي يعترف بها حتى من يؤمن بأن المهدي ليس ابن الحسن العسكري عليه 

السالم لورود روايات سلم بها العالمه البرزنجي وصححها واختصر سندها ولم يستشكل عليها 

واالمام المهدي يلقب بالعسكري ألنه ولد في سر من رأى وكانت تسمى عسكر والشيعه لم 

 في السرداب ، كذلك محقق الصواعق المحرقة أقر بهذا يقولوا انه اختفى 

 

هناك من يقول بهذا من أهل السنه لكن فسروا ذلك بخالف  غيبه تليها غيبه أخرىللقائم  *

 معتقد الشيعه

 

 *() ماورد في الهامش للمحقق في كتاب الصواعق للعالمه الهيتمي الحظ

 

أبشروا بالمهدي رجل من قريش من : قالأحمد والماوردي أنه صلى اهلل عليه وسلم ( وأخرج)

عترتي يخرج في اختالف من الناس وزلزال فيمالء األرض عدال و قسطا كما ملئت جورا وظلما 

ويرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض يقسم المال صحاحا بالسوية يمأل قلوب أمة محمد 

ول له من له في مال حاجة صلى اهلل عليه وسلم غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيق

فما يقوم من الناس إال رجل فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن 

تعطيني ماال فيقول له احث فيحثي ماال يستطيع أن يحمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع أن 

المال فتركه يحمل فيخرج به فيقول كنت أشجع أمة محمد نفسا أو عجز كلهم دعى إلى هذا 

غيري فيرد عليه فيقول له إنا ال نقبل شيئا أعطيناه فيلبث في ذلك ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسع 

 (1. )سنين و ال خير في الحياة بعده

 

 

 

______________________________ 

   

إختفاء العسكري وظهوره لخواص الشيعة يناقض ما روي عن أبي عبد اهلل الحسين بأنه  )*( 

ال يعرفه إال األولياء وما يروي عن الباقر وإختفائه هو ما ذكره علماء السنة في المهدي من 

أنه يغيب غيبة طويله وأخرى قصيرة يختفي بجبال الطائف ثم يظهر ويختفي بجبال مكة وال 

يسمي ظهور العسكري لخواص شيعته ظهورا وليس بسرداب بذي طوى كما يقولونه 

 انتهى " .لسيوطي والبرزنجي في اإلشاعةولظهوره ع ممات ذكرها ا

 

م خرج أحاديثه وعلق حواشيه وقدم له عبد الوهاب 8945 -هـ  8315،  2ط 844ص ( 8)

 عبد اللطيف األستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة األزهر
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 (8) وجاء في كتاب اإلشاعة في أشراط الساعة للع ممه البرزنجي

 

  الحسين بن علي عليهما الس مم انه قال لصاحب هذا األمر يعنيورد عن أبي عبد اهلل "تنبيه"

وال يطلع . المهدي عليه الس مم غيبتان إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم ذهب

على موضعه احد من ولي وال غيره إال المولى الذي يلي أمره وهاتان الغيبتان واهلل اعلم ما 

ينساب إليه ناس ويظهر معهم ويهزم اهل مكة ثم إنه  مر آنفا أنه يختفي بجبال الطائف ثم

يختفي بجبال مكة وال يطلع عليه احد ويؤيده ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه 

قال يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى 

ألن اإلختفاء بعد الظهور  ..ضهم مات إلخوي مئمه قول أبي عبد اهلل الحسين المار حتى يقول بع

هو الذي يظن فيه الموت وأما ما ذهب إليه اإلمامية الشيعة من أنه محمد بن الحسن العسكري 

وأناه غاب ثم ظهر لبعض خواص شيعته ثم غاب ثانيا وانه يراه خواص شيعته فيرده أن 

يطلع على موضعه احد  وقوله في رواية الحسين ال. الظهور لبعض الخواص ال يسمى ظهورا

من ولي وال غيره فإن هذا ينافي قولهم يعرفه خواص شيعته وكونه بناحية ذي طوى ألنهم 

 انتهى" يقولون غاب بسرداب بسر من رآى واهلل أعلم 

الشيخ السني الدكتور راغب السرجاني  الحسن العسكري خلف طفال صغيرا اسمه محمد  -

 سنوات توفي فجأة   2عمره 

 : 88الشيخ السني الدكتور راغب السرجاني في كتابه الشيعة نضال أم ض مل صقال 

 

وعودة إلى سلسلة الطالبيين نجد أنه بعد وفاة علي الرضا الذي اختاره المأمون وليًّا للعهد، " 

توفي الهادي الذي محمد علي بن ابنه هـ، ليظهر 224الجواد ثم توفِّي في سنة ابنه محمد ظهر 

هـ، ولم 244فجأًة سنة توفي بن علي الملقَّب بالعسكري، الذي الحسن يظهر أخيًرا لهـ، 250سنة 

 .اسمه محمدسنوات  5 عمره يترك إال ابًنا صغيًرا 

في كل هذه السنوات السابقة كانت هذه الحركات االنفصالية، والتي تضمُّ طرًفا من آل البيت 

هذه الفرقة االنفصالية إلى االبن األكبر لكل وطرًفا من الشعوبيين الفارسيين، كانوا يعطون قيادة 

 .واحٍد من قيادات الطالبيين، بدًءا من علي الرضا وانتهاًء بالحسن العسكري

الباقر محمد أما من سبق علي الرضا مثل أبيه موسى الكاظم، أو َجدِّه جعفر الصادق، أو أبي َجدِّه 

 .يفلم يكن لهم قيادة ثورية على الحكم األموي أو العباس

هـ وقع هؤالء الثوريون في َحْيرة كبيرة، فَمن هذا 244سنة الحسن العسكري ولكن عند وفاة 

طف ًم صغيًرا، ثم زاد األمر اضطراًبا عندما توفِّي الحسن العسكري الذي يتولى أمرهم، وقد ترك 

تختلف ؛لتنقسم هذه المجموعات الثورية إلى فرٍق كثيرة جدًّا هو اآلخر فجأةالصغير هذا الطفل 

 اهـ"  .بعضها عن بعض في المبادئ واألفكار، بل في الشرائع والمعتقدات

 وقال شيخ األزهر جاد الحق في كتاب بيان للناس بوفاته وكذلك الشيخ شوقي ضيف: أقول 

  ـــــــــــــــــــــــ

 

 87ص( 1) 
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بن الحسن  كلمه مهمه للشيخ األزهري تاج الدين الهاللي عن مولد اإلمام المهدي محمد -

 في شهر شعبان العسكري عليهما السالم

 والمشروع اإللهي( عج)جاء في موقع مؤسسة األبرار الثقافية تحت عنوان اإلمام المهدي 

بمناسبة ذكرى والدة االمام المهدي عليه السالم اقامت المؤسسة برنامجها االسبوعي احتفاءا 

بهذه الذكرى العطرة تحدث فيها كل من سماحة الشيخ تاج الدين الهاللي وسماحة الشيخ 

 6013يونيو  16محسن االراكي باالضافة الى القصائد الشعرية ذلك بتاريخ 

 وشعبان شهر رسول اهللرجب شهر اهلل، : الحديث يقول"  :الليسماحة الشيخ تاج الدين اله 

في شهر رسول اهلل ولد االمام الذي سيتحقق على يديه وعد .ورمضان شهر امة المسلمين

تحتفي االمة واالنسانية كلها التي تعيش في محن وتعيش حياة الحيف والخوف .رسول اهلل

تحتاج الى من يمسح عنها عناءها وبالءها، ويجفف والسيف، االنسانية المعذبة على ايد بنيها، 

عنها دماء ابنائها بيد ربانية محمدية تمأل االرض قسطا وعدال بعد ان ملئت ظلما وجورا 

لتجسد  لكأني بهذه الالفتة التي علقت من ورائنا وهي تحمل اسماء االئمة االثني عشر .وفسقا

وكم هو تعبير . لمدرستي االمامة والخالفة حقائق ايمانية وحدوية تجمع ما بين الفكر الصحيح

، حين اطلق على مدرسة ”معالم المدرستين“لطيف اقتبسه لسماحة العالمة العسكري في كتابه 

. هذه الالفتة انما تجسد لمدرستين معا. اهل السنة مدرسة الخالفة وعلى الشيعة مدرسة االمامة

ن الرسول مؤكدا ان هذا االمر سيكون في حديث البخاري ومسلم والنسائي والترمذي على لسا

ولكننا نؤكد ان النصوص النبوية في . في هذه االمة في اثني عشر اماما، وتخبط المتخبطون

كتب اهل السنة تؤكد على ان االمامة والريادة والقيادة واالمامة ليظل الدين عزيزا تتمثل باثني 

ومن . وصفاتهم بالنصوص الصحيحة عشر اماما، نعرفهم باسمائهم والقابهم واماكن والدتهم

 .يعلم حجة على من ال يعلم

اماما ومتحدثا وحافظا ألفوا مراجع في مصداقية  172ولكن عندما نتكلم عن االمامة، فهناك 

العرف “وحسبنا ما ذهب اليه االمام السيوطي  .حتمية ظهور االمام المهدي عليه السالم

علم الحديث اجمعوا على تواتر االحاديث الدالة  وفقهاء. ”الوردي في احاديث االمام المهدي

انها حالة ليست مذهبية بل حالة اسالمية قرآنية محمدية الن . على االمام المهدي باالجماع

انها حالة . فهو اخبار من اهلل ومن اصدق من اهلل قيال” ليظهره على الدين كله“تفسير قوله 

 .اديث بلغت التواتر، فمن ينكره عمل خطيراالح. اسالمية تحثنا على حياة العزة واالباء

ورثنا تاريخا . مصيبة االمة تتمثل بتكفير اآلخرين، فكل ما لدينا صحيح وما عند غيرنا خطأ

معقدا مليئا بالدماء والتشدد والغلواء، يحتاج لتصحيح حتى ننظر الى قضية االمام المهدي 

الن االمام . خ لنكون ممهدين وموطئيننظرة محمدية تعمق لدينا فكر المقاومة واالباء والشمو

وان “االمام ال يقبل اال الجندي الذي تحققت فيه صفات الجندية . ال يقبل في وزارته اال كفؤا

هؤالء الذين يتحدثون عن دولتهم االسالمية انما يمهدون لدولة اسرائيل . ”جندنا لهم الغالبون

كأننا . لعراق وسوريا عندما تنفجر مصرغدا نترحم على ما يحدث في ا. من الفرات الى النيل

علينا ان نتأسى في المنهج المحمدي التي نتفق . نبشر بظهرو دولة اسرائيل وليس دولة االمام

نبيكم رحمة، المرحلة . النبي حين يتحدث عن واقع حالة فانه يبين مراحل اقوال االمة.عليها

وعد . ثم تكون خالفة على يدي االمام  ثورة: ملك عضوض، الرابع: الثالثة.الثانية خالفة راشدة

 .اهلل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض

. هذا الدين له نبي كريم وكتاب عظيم ومنهج في االرض سيظهر به هذا الدين على الدين كله

فهذا الدين سيمأل الراض بالعدل . انه كالم الصادق المصدوق الذي ال ينطق عن الهوى

"  .نسأل اهلل يوفقنا تحت رايته .ن، وقد يكون ذلك على يدي صاحب العصر والزمان عجوااليما

 انتهى النقل
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السني الحسيني تصحح نقل الحمويني الشافعي نص النبي على علي . لجنة بحوث بإشراف د -
 والحسن والحسين وتسعه من ولد الحسين وأنهم الخلفاء وطهارتهم وعصمتهم

 

السنيه بإشراف الدكتور السني عبدالحليم الحسيني يعترفون بأنه في  لجنة البحوث والدراسات

كتبهم ورد النص على األئمة اإلثني عشر بنقل روايات عن فرائد السمطين للحمويني الشافعي 

في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم عليهم وقوله بطهارتهم وعصمتهم وهم علي 

 ن عليهم السالموالحسن والحسين والتسعة من ولد الحسي

 

 1تأليف لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية ط 1جاء في كتاب شبهات حول الشيعة ج

اإلشارة الى األئمة اإلثني عشر برواية مدرسة أهل  : أنقل بالنص والهامش 103 -107ص 

أنا    : ( عن عبداهلل بن عباس قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( 1)الجويني  -1 السنة

سيد النبيين وعلي بن ابي طالب سيد الوصيين ، وأن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم علي بن 

 ( .أبي طالب وآخرهم المهدي 

 

 

____________ 

 

، اإلمام المحدث األوحد األكمل ،  120:  2قال الذهبي في ترجمة شيوخه بتذكرة الحفاظ  (1) 

شيخ الصوفية وكان  الشافعيحمويه الجويني  فخر اإلسالم صدر الدين إبراهيم بن محمد بن

 . شديد اإلعتناء بالرواية

 

 عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -6

أولهم أخي وآخرهم ولدي، : إن خلفائي و أوصيائي، وحجج اهلل على الخلق بعدي اثنا عشر :

 :قيل

المهدي الذي يمألها : ن ولدك؟ قالفم: علي بن أبي طالب، قيل: يا رسول اهلل ومن أخوك؟ قال

قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد 

لطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح اهلل عيسى بن مريم فيصلي خلفه 

 ( وتشرق األرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب

 

أنا وعلي : ) سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : بسنده قال  -أيضآ -الجويني  -7

 (1( ) مطهرون معصومونالحسين وتسعة من ولد والحسن والحسين 

 

__________ 

 

 انتهى النقل. " 716: 6وردت في فرائد السمطين  7و  6و 1األحاديث  (1) 
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اللهم بلى، ال َتْخُلو األرض من قائٍم بحجة اهلل، إما :طالب الشيخ النابلسي قال  علي بن ابي  -

 ظاهرًا مشهورًا، وإما خائفًا مغمورًا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته

من أقواله ( : 8-8)الدرس  -سيدنا علي بن أبي طالب  -سيرة الخلفاء الرشدين  -السيرة 

 3-وحكمه 

 17-16-1887: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

لو أصبُت لهذا العلم ال أصيب إال حملًة، أصبت لقنًا غير مأموٍن : " قال: اسمعوا هذه الكلمة

فأصعب شيء في الحياة أن اإلنسان يستخدم الدين ، "عليه، مستعماًل آلَة الدين للدنيا 

من شبهٍة أو قائًدا لحملة الحق، وال بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه ألول عارٍض " ، لالرتزاق

ال إلى ذاك وال إلى ذاك، أو منهومًا باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرمًا بالجمع واالدخار، ليسا 

من رعاة الدين في شيء، أقرب شيٍء شبهًا بهما األنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت 

، وإما خائفًا مغمورًا اللهم بلى، ال َتْخُلو األرض من قائٍم بحجة اهلل، إما ظاهرًا مشهورًا حامليه،

 اهـلئال تبطل حجج اهلل وبيناته 

جاء في كتاب جالية الكدر بذكر أسماء أهل بدر وشهداء أحد السادة الغرر للعالمة المؤرخ السيد 

جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة ضبطها وعلق عليها 

 ار السقاف للطباعة والنشر والتوزيع محمد علوي المالكي الحسني طبع بد

 : 61ص

 وكـذا بفاطمـةَ  الِتـي فضَلـْت عَلـى ُكـِل النسـاِء وقـلـدْت عـقـَد الفـخـْر

 أيًضـا وبالحسنيـِن سبَطـْى سّيـد الكونيـنِ مــْن بكسـائـِه لهـَمـا سـتـْر

 عـبــِداهلِل نـبــراِس الـفـكـْروبعـِمـِه الـعـَبـاِس ثـــَم بنـجـِلـِه الـحـبـِرِى 

 وكــذا بـكــلِ اآللِ واألصـحــابِ واألزواجِ والـعـَمـاِت رَبـــاِت الـخـَفـْر

 وعـلـَي السـجـاِد مصـبـاحِ الـُدجـى وببـاِقـرٍ مــْن للمـعـاِلـِم َقـــْد َبـَقــْر

 اِرسِ َقــْد َعـَمـْروبصـادقٍ  وبكاظـم ثـَم الرَضـا مـْن للمسـاِجـِد والـمـد

 أئــَمــةٍ اثـَنـاعـَشــْر واألمـجـدْيــنِ  نـقـيـِهـْم وتـقـيـِهـْم والـعـسـكـرِي

  اهـ وبختمـِهـْم نـْجـلِ  الـرسـولِ محـمـٍد مهدِيـَنـا االِتــي اإلمــاْم المنتـَظـْر

الية الكدر الباحث السني في ج( ع)واحتج بما ورد هنا في اإلمام المهدي ابن العسكري : أقول 

 ندا الحسيني

 عقد الدرر في أخبار المنتظر: الكتاب 

 )من علماء القرن السابع) يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي : المؤلف 

 علي نظري منفرد : تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، تعليق 

يكون لصاحب هذا : السالم، فقالوعن أبي جعفر محمد بن علي، عليهما :  178-178ص

األمر يعني المهدي عليه السالم غيبة في بعض هذه الشعاب، وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى، 

كم : حتى إذا كان قبل خروجه، انتهى المولى الذي يكون معه حتى يلقى بعض أصحابه، فيقول

 .نحو من أربعين رجاًل: أنتم ههنا؟ فيقولون

 .واهلل لو ناوى الجبال لنناوينها معه: تم صاحبكم؟ فيقولونكيف أنتم لو رأي: فيقول

استبرئوا من رؤساكم أو خياركم عشرة، فيستبرئون له، فينطلق : ثم يأتيهم من القابلة، فيقول

 .بهم، حتى يلقوا صاحبهم، ويعدهم الليلة التي تليها
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األمر يعني المهدي  لصاحب هذا :وعن أبي عبد اهلل الحسين بن علي، عليهما السالم، أنه قال

. ذهب: وبعضهم. قتل: وبعضهم. مات: ؛ إحداهما تطول حتى يقول بعضهمعليه السالم غيبتان

 اهــــ. وال يطلع على موضعه أحد من ولي وال غيره، إال المولى الذي يلي أمره

في وصرح الدكتور المحقق عبد الفتاح محمد الحلو بأن الكتاب نقل منه أعالم أهل السنه : أقول 

تصانيفهم عن المهدي المنتظر عليه السالم كاالمام السيوطي و العالمه المتقي الهندي والعالمه 

ابن حجر الهيتمي الشافعي و العالمه علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي والعالمه 

  . مرعي بن يوسف الحنبلي

 ( ط مصر 607ص)« شرح منظومة البرزنجي»في " جالية الكدر " العالمة األبياري في قال 

كان عمره عند وفاة إبيه خمس سنين أتاه اهلل فيها الحكمه كما : قال صاحب الفصول المهمه 

أحداهما أطول من األخرى أما األولى فمن منذ والدته  :وله قبل قيامه غيبتانآتاها يحيى صبيًا 

السعايه في شيعته لصعوبة الوقت وخوف السلطان، إلى أن قال والثانيه بعد ذلك،  إلى إنقطاع

إختفى في سرداب الحرس فلم يقفوا له على (  622سنة ) وهي أطول وذلك في زمن المعتمد 

ومن الدالئل على كون المهدي حيًا باقيًا منذ غيبته إلى آخر الزمان بقاء عيسى بن : خبر، ثم قال

 انتهى " مريم والخضر

  : الفقيه المالكي ابن الصباغ

علي بن محمد بن ( م 8058 - 8313=   ه 155 - 310)ابن الصباغ : األع مم للزركلي  -

له . أصله من سفاقس. من أهل مكة، مولدا ووفاة .مالكيفقيه : أحمد، نور الدين ابن الصباغ

قال " شفه النظر  العبر فيمن" و " ط  -الفصول المهمة لمعرفة االئمة " كتب، منها 

 (8)أجاز لي : السخاوي

 

السفاقسي األصل  المالكيعلي بن محمد بن أحمد الصباغ نور الدين المكي : ابن الصباغ -

الفصول المهمة في معرفة  .خمسين وخمسمائة له العبر فيمن سفه النظر 155المتوفى سنة

 ( 2)األئمة وفضلهم ومعرفة أوالدهم ونسلهم 

قرطبي ينقل قول من قال بغيبة فصيل ناقة صالح عليه الس مم في الحجر بعد اإلمام الن محظ أن 

هروبه بعد قتل أمه الناقه وأنه بقي فيه الى أن يأذن اهلل تعالى بخروجه منه ، واإلمام القرطبي أيد 

 ! أنه الدابة المقصودة بدابة األرض التي تخرج آخر الزمان

هي الفصيل الذي كان لناقة صالح عليه الس مم ، فلما إن الدابة التي تخرج : وقد قيل : " قال 

قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل فيه ثم انطبق عليه، فهو فيه إلى وقت 

خروجه حتى يخرج بإذن اهلل تعالى ، ويدل على هذا القول حديث حذيفة وفيه ترغو والرغال إنما 

 انتهى( 3" )هو لإلبل واهلل أعلم 

 ______________ 

 

، تحقيق 8304راجع كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ، المجلد األول ص  (8) 

 ودراسة الصادق بن محمد بن إبراهيم ، مكتبة دار المنهاج

 2: 220و  213: 5الضوء ال ممع  (2) 

 المصدر الوراق( 8/319) -الباباني  –هدية العارفين  (3) 
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المنورة األستاذ السني أنس الكتبي يؤمن أن عقب اإلمام الحسن وهنا نسابة المدينة * 

قد سلم به في إبنه المهدي المختفي والنسابه الكتبي ليس الوحيد الذي   العسكري عليه السالم

 :آمن به من أهل السنة بل هناك الكثير 

وده محمَّد المهدي وحقيقة وج: " بعنوان : أنقل الشاهد من كالمه من صحيفة صدى العرب

 .. واالنتساب إليه 

وقع الخالف في وجوده واالنتساب إليه ..علم من أعالم البيت النبوي ونجم من نجوم آل محمد   

هو اإلمام محمَّد المهدي بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمَّد الجواد بن علي الرضا 

بدين بن الحسين الشهيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمَّد الباقر بن علي زين العا

خاتمة االثنى عشر، سيد الذين : قال الذهبي في سيره .بن علي بن أبي طالب عليهما السالم 

ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف  -وال عصمة إال لنبي  -تدَّعي اإلمامية عصمتهم 

تى يخرج، ال يموت، ح الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب بسامراء، وأنه حي 

وترجمته في ، قلت وهو أشهر من أن يشهر ، فيمأل األرض عدًلا وقسًطا، كما ُملئت ظلًما وجوًرا

وإليهم ، ولد محمد المهدي بسّر من رأى منتقلة أسالفه  أمهات الكتب التاريخية والنسبية 

تنسب الحضرة العسكرية اليوم في ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين من 

لهجرة النبوّية المباركة، وهو وحيد أبيه، لم يعّقب الحسن غيره، وقد أعقبه في آخر حياته، ا

الحّجة، : وألقابه ، أبو القاسم، وأبو عبد اهلل : وكنيته ، نرجس : وُأّمه ُأّم ولد يقال لها 

ه وصفت، المهدي : وصاحب الزمان، وأشهرها  والخلف، الصالح، والقائم، والمنتظر، والتالي، 

شاّب، مرفوع القامة، حسن الوجه والشعر، يسيل شعره على منكبه، أقنى األنف أجلى الجبهة : 

وتثبت المراجع التاريخية أن اإلمام المهدي اختفى في سّن مبكر، واألمر مسّلم بين السّنة .

فقد توّفي والده في يوم الجمعة لثمان  .والشيعة، على اختفائه وغياب أخباره وعدم ظهوره 

وكان عمر  :وفي الصواعق المحرقة .ال خلون من شهر ربيع األّول سّنة ستين ومائتين لي

: المهدي عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن اهلل أتاه فيها الحكمة، ويسّمى القائم المنتظر، قيل 

من المؤّرخين من نفي عقب أبيه الزّكي  .ألنه ستر في المدينة وغاب فلم يعلم ُأين ذهب 

وهذا إطالق في القول بما يوجب أن ال يعتّد به، فالحسن العسكري بن علي الهادي العسكري، 

والثابت عند أهل العلم من متقّدمين ومتأخرين انقطاع .عقبه مسّلم في ابنه محمَّد المهدي 

وهذا المعروف والمتواتر أّنه : خبره، وعدم معرفة قبره وال مكانه، ولكن الشيعة اإلمامّية تقول 

ًبا والحرس عليه في دار أبيه بّسر من رأى، ويقال لها اآلن سامّراء ، وكانت ُأّمه دخل سردا

تنظر إليه، فلم يعد ويخرج إليها، وكان ذلك سنة سّت وسّتين ومائتين، وأقوالهم فيه كثيرة، 

ومن التحاليل السابقة والتي استقصيناها من الكتب .وهو اإلمام الثاني عشر عندهم ، واهلل أعلم 

، فلم يكن له تمدة التي تؤكد لنا صّحة اختفاء اإلمام المهدي في سّن مبكر وعدم ظهورهالمع

عقب باإلجماع ، وهذا ما أثبتته كتب ومّشجرات األنساب المتقّدمة المعتمدة بأن ليس له عقب 

بإجماع كبار النّسابين كالبخاري في سلسلته والعمري في مجديه والعبيدلي في تهذيبه وابن 

لبابه واالزورقاني في فخريه والرازي في شجرته وابن مهنا في تذكرته وابن فندق في 

الطقطقي في اصيله وابن عنبة في عمدته والسمرقندي في تحفته والنجفي في مشجره 

والبعلبكي في بحره والشداقمة في مصنفاتهم واليماني في نفحته واالعرجي في مناهله وأساسه 

وقد انتهى إليه جمع كبير في مصر والشام وبالد  .ال ذراريه وغيرهم ، وبذلك لم يعرف مكانه و
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المغرب، وجّلهم بصعيد مصر وهو من أشهر األنساب بأرض الكنانة ، ويعرفون بالسادة 

الجعافرة ولهم شهرة واستفاضة بالشرافة وهم بيوتات كثيرة ، ونسب هؤالء الشرفاء ينتهي 

وهذا ال يصّح بشّتى الطرق عند أرباب علوم  إلى علي بن محمَّد المهدي ابن الحسن العسكري،

تأتيني مشّجرات : أقول .النسب، ولعّل في هذا النسب اشتباًها كبيًرا مّما يجعل الطعن فيه يسيرًا 

وجرائد وجرود في وقتنا الحاضر ينتهي نسبها إلى علي بن محمَّد المهدي بن الحسن 

 حقيق فيه واجب ، وهو ما دفعني لكتابةالعسكري، وهذا أمر يثير العجب، ويجعل التوّقف والت

ونحن هنا ال نتطرق إلى مسألة الخالف بين أهل المذاهب اإلسالمية ؛ فكل فريق له حججه ، هذا

البيان في أخبار )وقد فصَّلنا وأفضنا حول ذلك في كتابنا النور المبين تحت عنوان ، وأدلته

فاإلمام أبو الحسن  :شدقم في تحفته  ذكر ابن .فمن أراد فليرجع ، (ظهور المهدي آخر الزمان

، وأبو علي علي الهادي عليه السالم أعقب ثالثة بنين، اإلمام أبو محمَّد الحسن العسكري

عقب أبي  -القطب األّول : محمَّد، وأبو كّرين حعفر، ُأمهم أّمهات أوالد، وعقبهم ثالثة أقطاب

قب محمَّدا، ثّم محمَّد أعقب الحسين، ثّم علي محمَّد، فأبو علي محمَّد أعقب عليًّا، ثّم علي أع

الحسين أعقب محمَّد ّا، ثّم محمَّد أعقب علًيا، ثّم علّي أعقب شمس الدين محمَّد الشهير بمير 

السلطان البخاري، ثّم ذكر ترجمة شمس الدين محمَّد هذا، وبعد ذلك تعّرض ألعقاب جعفر 

العسكري ، حيث ليس له عقب إاّل ولده  الزكّي بن اإلمام الهادي ولم يتعّرض ألعقاب الحسن

فهذا ضامن بن شدقم هو نّسابة شهير، يعّد من أرباب علوم النسب، ومن .المهدي عليه السالم 

أعالمه في القرن الحادي عشر الهجري، ويعّد متأّخًرا، فهو لم يثبت في كتابه عقًبا لإلمام 

 انتهى النقل." المهدي 

ديث من سره أن يحيا حياتي وجعله في أبي بكر وعمر الحظ هنا التحريف في ح :أقول  

وعثمان لكن يهمنا اإلعتراف بصحة الحديث وفيه فليوال عليآ من بعدي وليقتدي باألئمة من 

( 1)جاء في كتاب تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني  :بعدي فإنهم عترتي 

: ))  -عليه السالم  -الخلفاء األربعة كلهم ، قوله ومثال ما جاء في "  :أنقل بالنص والهامش 

من سّره أن يحيا حياتي و يموت مماتي ، ويأكل من جنات عدن غرس ربي ، فليقتد بهؤالء 

األربعة ، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهما وعلما ، فالويل لمن كذبهم ، فال تناله 

 (-2) "  شفاعتي

 ـــــــــــــــــــــــــ

من سره أن يحيى حياتي : " أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس بلفظ ( -2) 

ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال عليا من بعدي ، وليوال وليه وليقتد 

باألئمة من بعدي ، فانهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما ، وويل للمكذبين بفضلهم 

 اهــ. 82:  1حلية األولياء ، . "عين فيهم صلتي ال أنالهم اهلل شفاعتي من أمتي للقاط

 ــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني ألبي علي حسين بن علي بن طلحة ( 1)

حذف الياء في "هـ من أول المخطوط إلى باب  888الرجراجي الشوشاوي المتوفى سنة 

رجب : محمد سالم حرشة إشراف الدكتور : دراسة وتحقيق إعداد الطالب " الكريم القرآن 

 611ص -المكتبة العربية الكبرى  -محمد غيث ، 
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واألئمة التسعه عليهم السالم من ذرية اإلمام الحسين عليه السالم  أصحاب الكساء   طهارة   -

 لتهم ألنهم يزيلوا الجبالمن الذنوب وشمولهم بآية التطهير وإمتناع النصارى عن مباه

هنا الشيخ المغامسي يقول أن أصحاب الكساء هم المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وعلي  

بن ابي طالب والحسن والحسين وفاطمة أن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم قال اللهم 

صلى اهلل  هؤالء آلي فصل على محمد وآل محمد وتلى آية التطهير وأنهم في مقام واحد معه

 :عليه واله وسلم وهو شرف عظيم الينكره إال جاهآل أو حاسدآ 

https://youtu.be/ExE527qGxv4 

وقد قدم النبي عليه :" وقال الشيخ صالح المغامسي في برنامج دار السالم على قناة دبي 

: فقال نصارى نجران الصالة والسالم ومعه أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين 

وقبلوا أن يدفعوا  إن هذه الوجوه لوسألت اهلل أن يزيل الجبال ألزالها وامتنعوا عن المباهلة

 انتهى نقل كالمه"  الجزية

 ت على أبي بكر وعمر في كل صالةوالزهراء عليها السالم صرحت بأنها دع  :أقول  

وهذا الدليل على دخول األئمة من ولد الحسين عليه السالم في اآلية وإعترف بذلك : أقول 

جاء في تفسير الطبري وهو من أصح التفاسير كما قال الشيخ ابن تيميه  :الشيخ الوصابي 

حدثني محمد  :ال الشيخ واليطبق على أسانيد التفسير قواعد أهل الحديث كما قال الشيخ صالح 

عن أبي ثنا الصباح بن يحيى المري ، عن السدي ، : ثنا إسماعيل بن أبان قال : بن عمارة قال 

إنما يريد اهلل ) أما قرأت في األحزاب : قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : الديلم قال 

 نعم : ؟ قال وألنتم هم : قال ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 

http://library.islamweb.net/newlibra...no=33&ayano=33 

 وأشارالشيخ حسن اهلل ياري الى قول اهلل عزوجل في حديث الكساء في مفاتيح الجنان :أقول 

 "َوَبنوها ُهم َأهُل َبيِت النُُّبوَِّة َوَمعِدُن الرِّساَلِة ُهم فاِطَمُة َوَأُبوها، َوَبعُلها : "   

أنه عزوجل لم يقل إبناها فهذا يدل على دخول التسعة من ولد الحسين تحت الكساء وفي آية   

 التطهير وأنهم في صلب اإلمام الحسين عليه السالم

هل حديث الكساء الوارد في مفاتيح الجنان : )صادق الشيرازي  وهذا السؤال وجه للسيد 

 (صحيح السند؟

 اهـ"  حديث الكساء صحيح السند  " :جواب السيد صادق الشيرازي 

 : هذا دليل العصمة طهارتهم من الذنوب: أقول   

إن اهلَل قسم الخلَق قسميِن فجعلني في خيرهما قسًما فذلك قوُله وأصحاُب اليميِن وأصحاُب  - 

الشماِل فأنا من أصحاِب اليميِن وأنا خيُر أصحاِب اليميِن ثم جعل القسميِن أثالًثا فجعلني في 

نا من خيرها ثلًثا فذلك قوُله فأصحاُب الميمنِة وأصحاُب المشأمِة والسابقون السابقون فأ

السابقيَن وأنا خيُر السابقين ثم جعل األثالَث قبائَل فجعلني في خيرها قبيلًة وذلك قوُله َوَجَعْلَناُكْم 

https://youtu.be/ExE527qGxv4
http://library.islamweb.net/newlibra...no=33&ayano=33
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 ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفْوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكْم وأنا أتقى ولِد آدَم وأكرمهم على اهلِل وال فخَر

ا فجعلني في خيرها بيًتا فذلك قوُله ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل ثم جعل القبائَل بيوًت

 اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا فأنا وأهُل بيتي مطهَّرون من الذنوِب

: فتح القديرالصفحة أو الرقم: المصدر | الشوكاني : المحدث | عبداهلل بن عباس : الراوي 

 يصلح للتمسك به: خالصة حكم المحدث |  3/783

أنواع تمر المدينة كثيرة "  : -السمهودي –جاء في كتاب خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى 

استقصيناها في األصل األول فبغلت مائة وبضعا وثالثين نوعا منها الصيحاني وفي فضل أهل 

مع النبي صلى اهلل عليه وسلم البيت ألبن المؤيد الحموي عن جابر رضي اهلل عنه قال كنت 

قال فمررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد سيد يوما في بعض حيطات المدينة ويد علّي في يده 

ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد  األنبياء وهذا علّي سيد األولياء أبو األئمة الطاهرين

صلى اهلل عليه وسلم إلى علّي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذا علّي سيف اهلل فلتفت النبي 

فقال له سمه الصيحاني فسمى من ذلك اليوم الصيحاني فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك 

 اهـ. "أو المراد نخل ذلك الحائط وبالمدينة اليوم موضع يعرف بالصيحاني

tkh/Web/420/20.htmhttp://islamport.com/w/ 

: بيته  (هـ  138هـ إلى  80من سنة ) اإلمام جعفر الصادق : " وقال الشيخ محمد أبوزهرة

في آخر القرن االول الهجري ونصف القرن الثاني ، كان البيت العلوي مصدر النور  -312

أبي الشهداء والعرفان بالمدينة المنورة ، فانه منذ نكبة االسالم بمقتل الشهيد ابن الشهيد ، و

انصرف آل علي الى العلم النبوي يتدارسونه وفيهم ذكاء الحسين بن علي رضي اهلل عنهما 

، فاتجهوا الى آبائهم ، وهداية جدهم ، والشرف الهاشمي الذي عال بهم عن سفاسف االمور 

اه وتوارثوا ذلك االتجمعاليها وبعدوا عن السياسة وقد ذاقوا مرارتها ولم يعرفوا حالوتها ، 

كان امام المدينة ( هـ  83ت )  العلمي ، فتوارثوا فيه االمامة كابرا عن كابر فعلي زين العابدين

فكان مقصد العلماء  ...نبال وعلما ، وكان ابنه محمد الباقر وريثه في إمامة العلم ، ونبل الهداية 

الباقر يأخذ عنه من كل بالد العالم اإلسالمي ، ومازار أحد المدينة إال عرج على بيت محمد 

،وكان ممن يزوره ممن يتشيعون آلل البيت في السر ، ومن نبتت في نفوسهم نابتة اإلنحراف ، 

إذا فرخت في خاليا الكتمان الذي ادرعوا به ، آراء خارجة عن الدين ، فكان يصدهم ، ويردهم 

 (1" ) منبوذين مذمومين 

وفي التوراة البشارة : رة المائدة واليك ماجاء في تفسيرالعالمة ابن كثيرفي تفسير سو 

وأن اهلل يقيم من صلبه اثني عشر عظيما ، وهم هؤالء الخلفاء االثنا بإسماعيل عليه السالم ، 

 (6) عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تاريخ المذاهب اإلسالمية اإلمام محمد أبو زهرة( 1)

 30ص6ج ( 6) 

http://islamport.com/w/tkh/Web/420/20.htm


291 
 

وفي التوراة التي بأيدي أهل "  : (2/680) جاء في كتاب البداية والنهاية للعالمة ابن كثير

إن اهلل تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل، وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته : الكتاب ما معناه

في حديث  وهؤالء المبشر بهم: قال شيخنا العالمة أبو العباس بن تيمية*  اثني عشر عظيما

جابر بن سمرة، وقرر أنهم يكونون مفرقين في االمة، وال تقوم الساعة حتى يوجدوا، وغلط 

كثير ممن تشرف باالسالم من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم 

    اه"

  -   7ج  -القندوزي  -ينابيع المودة لذوي القربى 

بسنده : ن األئمة االثني عشر بأسمائهم وفي فرائد السمطينالباب السادس والسبعون في بيا

 :قال( رضي اهلل عنهما)عن مجاهد، عن ابن عباس 

يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فان : ، فقال(1)  قدم يهودي يقال له نعثل

 .أجبتني عنها أسلمت على يديك

 .سل يا أبا عمارة: قال

 .يا محمد صف لي ربك: فقال

ال يوصف إال بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن (: ص)فقال 

تدركه واألوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، واالبصار أن تحيط به، جل وعال عما يصفه 

الواصفون، نائي في قربه، وقريب في نأيه، هو كيف الكيف، وأين األين، فال يقال له أين هو؟، 

يفية، واألينونية، فهو األحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون ال يبلغون نعته، وهو منقع الك

 .لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد

 صدقت يا محمد، فأخبرني عن قولك إنه واحد ال شبيه له، أليس اهلل واحد واالنسان واحد؟: قال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .371حديث 176/6 فرائد السمطين ( 1) 

 ".معثل (: " أ)في (1) 

واحد حقيقي، أحدي المعنى، أي ال جزء وال تركب له، واالنسان ( عز وعال)اهلل (: ص)فقال 

 .مركب من روح وبدنواحد ثنائي المعنى، 

صدقت، فأخبرني عن وصيك من هو؟ فما من نبي إال وله وصي، وإن نبينا موسى بن : قال

 .عمران أوصى يوشع بن نون

وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمة من ، وصيي علي بن أبي طالبإن : فقال

 .صلب الحسين

 يا محمد فسمهم لي؟: قال
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إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، : قال

حمد، فإذا فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه م

مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد 

 .المهدي، فهؤالء إثنا عشر

 أخبرني كيفية موت علي والحسن والحسين؟: قال

 .يقتل علي بضربة على قرنه، والحسن يقتل بالسم والحسين بالذبح(: ص)قال 

 فأين مكانهم؟: قال

 .ي درجتيفي الجنة ف: قال

وأشهد أنهم األوصياء بعدك، ولقد وجدت في كتب أشهد أن ال إله إال اهلل وانك رسول اهلل، : قال

إنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال (ع)وفيما عهد إلينا موسى بن عمران  األنبياء المتقدمة،

أولهم ابن : عشرله أحمد ومحمد، هو خاتم األنبياء، ال نبي بعده، فيكون أوصياؤه بعده إثنا 

األول بالسيف، والثاني : عمه وختنه، والثاني والثالث كانا أخوين من ولده، ويقتل أمة النبي

 بالسم، والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف وبالعطش، في موضع الغربة، فهو كولد الغنم

أتباعه من يذبح ويصبر على القتل لرفع درجاته ودرجات أهل بيته وذريته، والخراج محبيه و

 .النار، وتسعة األوصياء منهم من أوالد الثالث، فهؤالء االثنا عشر عدد األسباط

 أتعرف األسباط؟(: ص)قال 

نعم كانوا إثنا عشر أولهم الوي بن برخيا، وهو الذي غاب عن بني إسرائيل غيبة ثم عاد، : قال

 .الملك فأظهر اهلل به شريعته بعد اندراسها، وقاتل قرسطيا الملك حتى قتل

كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، وان الثاني (: ص)قال 

عشر من ولدي يغيب حتى ال يرى، ويأتي على أمتي بزمن ال يبقى من االسالم إال اسمه وال 

هلل االسالم له بالخروج، فيظهر ا -تبارك وتعالى  -يبقى من القرآن إال رسمه، فحينئذ يأذن اهلل 

به ويجدده، طوبى لمن أحبهم وتبعهم، والويل لمن أبغضهم وخالفهم، وطوبى لمن تمسك 

 .بهداهم

 :فأنشأ نعثل شعرا

أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بكم هدانا * صلى االله ذو العلى عليك يا خير البشر 

العلى ثم اصطفاهم من كدر  ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر حباهم رب* ربنا وفيك نرجو ما أمر 

عترتك * قد فاز من واالهم وخاب من عادى الزهر آخرهم يسقي الظما وهو اإلمام المنتظر * 

وفي المناقب عن ( 6) فسوف تصاله سقر* األخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا 

ل بن جنادة بن جبير دخل جند: واثلة بن األسقع بن قرخاب، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال

 :، فقال(ص)اليهودي على رسول اهلل 

 .27حديث  737: غاية المرام( 6)
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 يا محمد أخبرني عما ليس هلل، وعما ليس عند اهلل، وعما ال يعلمه اهلل؟

أما ما ليس هلل، فليس هلل شريك، وأما ما ليس عند اهلل، فليس عند اهلل ظلم للعباد، (: ص)فقال 

هلل، فذلك قولكم يا معشر اليهود إن عزير ابن اهلل، واهلل ال يعلم أن له ولد بل وأما ما ال يعلمه ا

 .يعلم أنه مخلوقه وعبده

 .أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل حقا وصدقا: فقال

يا جندل أسلم على يد محمد : فقال(ع)إني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران : ثم قال

 .أسلم، فلله الحمد أسلمت وهداني بك: واستمسك أوصياءه من بعده، فقلتخاتم األنبياء 

 .أخبرني يا رسول اهلل عن أوصيائك من بعدك ال تمسك بهم: ثم قال

 .أوصيائي االثنا عشر: قال

 .يا رسول اهلل سمهم لي: هكذا وجدناهم في التوراة، وقال: قال جندل

ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم وال يغرنك  أولهم سيد األوصياء أبو األئمة علي، ثم: فقال

جهل الجاهلين، فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي اهلل عليك، ويكون آخر زادك من 

 .الدنيا شربة لبن تشربه

فهذه اسم علي ، إيليا وشبرا وشبيرا( عل)وجدنا في التوراة وفي كتب األنبياء : فقال جندل

 د الحسين؟ وما أساميهم؟والحسن والحسين، فمن بع

إذا انقضت مدة الحسين فاالمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقب : قال

بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي 

يدعى بالنقي والهادي، يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي 

فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة، فيغيب ثم 

فإذا خرج يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما، طوبى للصابرين في غيبته،  يخرج،

الذين * ى للمتقين هد)طوبى للمقيمين على محبتهم، أولئك الذين وصفهم اهلل في كتابه، وقال 

 (6( )في أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم المفلحون)، ثم قال تعالى (1( )يؤمنون بالغيب

 .الحمد هلل الذي وفقني بمعرفتهم: فقال جندل

: ثم عاش إلى أن كانت والدة علي بن الحسين، فخرج إلى الطائف، ومرض، وشرب لبنا، وقال

زادي من الدنيا شربة لبن، ومات ودفن بالطائف  أن يكون آخر(ص)أخبرني رسول اهلل 

 .بالموضع المعروف بالكوزارة

 ـــــــــــــــ

 .7و  6/ البقرة (1) 

 .66/ المجادلة ( 6) 
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جاء يهودي من يهود المدينة إلى علي : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: وفي المناقب( 7) 

 .وثالث، وعن واحدةإني أسألك عن ثالث : قال( كرم اهلل وجهه)

 .لم ال تقول أسألك عن سبع: فقال علي

أسألك عن ثالث، فأن أصبت فيهن سألتك عن الثالث االخر، فان أصبت فيهن سألتك عن : قال

 .الواحدة

 .ما تدري إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت: فقال علي

ي عن هارون جدي إمالء هذا ورثته عن آبائي وأجداد: فأخرج اليهودي من كمه كتابا عتيقا قال

، وفيه هذه المسألة التي أسألك (عليهما السالم)موسى بن عمران، وخط هارون بن عمران 

 .عنها

 إن أجبتك بالصواب فيهن لتسلم؟: قال علي

 .واهلل أسلم الساعة على يديك إن أجبتني بالصواب فيهن: فقال

 .سل: قال له

 .أخبرني عن أول حجر وضع على وجه األرض: قال

 .عن أول شجرة نبتت على وجه األرضو

 .وعن أول عين نبعت على وجه األرض

أما أول حجر وضع على وجه األرض فان اليهود يزعمون أنها صخرة بيت المقدس، : قال

من الجنة فوضعه في ركن البيت، والناس ( ع)وكذبوا، ولكن هو الحجر األسود نزل به آدم 

ميثاق به، ألنه كان ملكا ابتلع كتاب العهد والميثاق، يتمسحون به ويقبلونه ويجددون العهد وال

 .وكان مع آدم في الجنة، فلما خرج آدم خرج هو فصار حجرا

 .صدقت: قال اليهودي

وأما أول شجرة نبتت على األرض فان اليهود يزعمون أنها الزيتونة، وكذبوا، : قال علي

 .ل النخلة العجوةمن الجنة، فأصل ك( ع)ولكنها نخلة من العجوة نزل بها آدم 

 .صدقت: قال اليهودي

وأما أول عين نبعت على وجه األرض فان اليهود يزعمون أنها (: كرم اهلل وجهه)قال علي 

العين التي كانت تحت صخرة بيت المقدس، وكذبوا، ولكنها عين الحياة التي نسي عندها 

بت منه، فاتبعها أصابها ماء العين حييت وعاشت وشر صاحب موسى السمكة المالحة، فلما

 .(عليهما السالم)موسى وصاحبه الخضر 
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 .صدقت: قال اليهودي

 .سل عن الثالث االخر: قال علي

 أخبرني كم لهذه األمة بعد نبيها من إمام؟: قال

 وأخبرني عن منزل محمد أين هو في الجنة؟

 وأخبرني من يسكن معه في منزله؟

 .إماما، ال يضرهم خالف من خالفهملهذه األمة بعد نبيها إثنا عشر : قال علي

 .صدقت: قال اليهودي

في جنة عدن، وهي وسط الجنان وأعالها وأقربها من عرش (ص)يقول محمد : قال علي

 (جل جالله)الرحمن 

 .صدقت: قال اليهودي

والذي يسكن معه في الجنة هؤالء األئمة االثنا عشر، أولهم أنا وآخرنا القائم : قال علي

 .المهدي

 .دقتص: قال

 .سل عن الواحدة: قال علي

 أخبرني كم تعيش بعد نبيك، وهل تموت أو تقتل؟: قال

 .-أشار برأسه الشريف  -من هذا  -أشار بلحيته  -أعيش بعده ثالثين سنة، وتخضب هذه : قال

وأشهد أنك وصي رسول أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل، : فقال اليهودي

 تهى النقلان  (ص)  اهلل

  

سلم الشيخ القندوزي والحمويني والخوارزمي بحديث جندل وقد أخرجه الكنجي   :أقول 

  الشافعي أيضآ في كفاية الطالب دل هذا على التسالم على صحته

  

 اهـ"   تعدد أسانيده يفيد اإلطمئنان لوروده"  :قال الشيخ الماحوزي 

  

  اإلثني عشر عليهم السالم وكذلك حديث نعثل في أسماء األئمة : أقول 
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ابن شاذان روى حديث نعثل اليهودي بسند صحيح "  قال الشيخ المحقق الدكتور الماحوزي

 اهـ"  عن ابن عباس

  

 : جاء في كتاب معالم الشريعة اإلسالمية للدكتور صبحي الصالح 

 المذهب الجعفري  -2

المعروف باإلمام الصادق ، هو المذهب المنسوب إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

هـ ، عن ست وستين سنة قضاها في الدفاع عن اإلسالم ونشر تعاليمه 137المتوفى سنة 

إمامته للشيعة أكثر من ثالثين سنة بعد وفاة أبيه اإلمام  ومناظرة الفرق اإلسالمية ، وبقيت

األخير من وقد أمضى سني إمامته في الشطر . هـ 117محمد بن علي المعروف بالباقر سنة 

بن الوليد ، ومروان بن محمد   خالفة هشام بن عبد الملك ، وفي عهد الوليد بن يزيد ، وإبراهيم

آخر الخلفاء األمويين ، والسنين الباقية من حياته في عهد الخليفتين العباسيين السفاح 

ي ذا علم عزير في الدين ، وأدب كامل ف))  –كما ذكر الشهرستاني  –والمنصور ، وكان 

أخذ اإلمام الصادق العلم عن أبيه اإلمام (( وزهد في الدنيا ، وورع تام عن الشهوات  الحكمة ،

، وبقي 6، وعن جده اإلمام الجليل زين العابدين  1الباقر الذي سمي بذلك لتبقره في العلم 

ن معهما زهاء ثالثين عامآ يشاطرهما خاللها ضروب المحن التي كانت تلحق بآل البيت المطهري

كان أهل .على يد بني أمية ، وشهد في ريعان شبابه مانزل من المصائب بعمه زيد وولده يحيى 

 (أخبرنا العالم( : العلم إذا رووا عن اإلمام جعفر الصادق يكتفون بقولهم

ثم : )) ان جعفرآ كان ممن قال اهلل فيهم ))  : ، ولقد قال الخليفة المنصور في يوم علم بوفاته  

(( وكان ممن اصطفى اهلل ومن السابقين بالخيرات (( تاب الذين اصطفينا من عبادنا أورثنا الك

7 

وكان اإلمام الصادق من بين اخوته خليفة أبيه الباقر حقآ ، فقد برز على جماعتهم بالفضل ، . 

وبلغ عدد الرواة الثقات من أصحابه أربعة . وكان أنبههم ذكرآ وأجلهم في العامة والخاصة 

بل قد كان ممكنآ أن نستغرب عكسه لو وقع ونقل ، ألن   ولسنا نستغرب هذا ،.  آالف رجل

النزاع حول اإلمامة والعصمة كان قد بلغ في عصر الصادق أشده ، فلم يكن بد للشيعة من تتبع 

فوق ذلك ، أعلم الناس   وأهل البيت ،. الروايات التي تثبت صحة عقيدتهم في تلك الشؤون 

بيه ، فال عجب إذا اتجهوا إلى التعليم والمناظرة والتدريس والسيما بعد أن بكتاب اهلل وسنة ن

 وكان اإلمام الصادق على صلة بفقاء. حاول الخلفاء األمويون إبعادهم عن الحكم والسياسة 

اإلسالم في األمصار ، وقد أشرنا في ترجمة أبي حنيفة إلى المناظرة التي عقدها المنصور بين  

ف أعلم الناس أعلمهم باختال:) ه ، وقال أبو حنيفة يومذاك معجبآ بأجوبة جعفر إمام الرأي وبين

لقد أخذ عن الصادق جماعة من التابعين ، منهم يحيى بن سعيد األنصاري ، وايوب ). الناس

السختياني ، وأبو عمرو بن العالء ، ويزيد بن عبد اهلل المعادي ، وشعبة بن القاسم ، وسفيان 

وقد أقام في المدينة يفيد الشيعة المنتمين اليه ، ويفيض على الموالين له . بن عيينة ، وغيرهم 

ار العلم ، ثم دخل العراق وأقام بها مدة ، وماتعرض لإلمارة قط والنازع أحدآ الخالفة ، أسر

 ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ، كما قال الشهرستاني ويبدو أن المصادر اإلمامية
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 األصول )) في الفهارس وتراجم الرجال تجمع اليه قد دونت في أربع مئة كتاب يسميها الشيعة 

 )) مع أن مؤلفات الشيعة تعرضت للتلف منذ عهد السالجقه ثم األيوبيين بقيت بعض و(( 

 على ذلك أن علماء الشيعة من أوائل المئة الرابعة إلى  في خزائن الكتب ، يدلنا(( أصولهم 

 ومنهج . النصف األول من القرن الخامس قد أخذوا كتبهم منها ومن غيرها مما جمع منها 

 يعول بالدرجة األولى  –كمنهج جميع أئمة أهل المذاهب اإلسالمية  –التشريع  اإلمام الصادق في

 وكان طبيعيآ أن تشمل السنة مرويات آل البيت وأحاديثهم وأفعالهم على الكتاب والسنة ، 

 الصادرة عنهم تفسيرآ للقرآن وتبيانآ لألحكام ، الى جانب ماصح من أقوال الرسول وأفعاله ، 

 بيت المطهرون من أحاديث إمام الهدى علي الذي تلقى علمآ وافرآ غزيرآ من لما تناقله آل ال

 حديثي حديث أبي ، وحديث : )) يوضح ذلك قول اإلمام الصادق .  ابن عمه رسول اهلل األمين

 أبي حديث جدي ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول 

 وماقد صرح به هنا اإلمام الصادق (( وحديث رسول اهلل قول اهلل  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،

 صرح بمثله أبوه اإلمام الباقر ، ففي حديث أبان بن تغلب الذي صحبه ثالثين عامآ ، أنه لم 

 يسمع منه إال حديث رسول اهلل ، وفي أحاديث أئمة الشيعة أيضآ أنهم لم يرووا االمايوافق 

هذا على أن علم آل البيت نقلي موروث ، وأن للسنة لديهم مكانة السنة النبوية ، وانما يدل 

 (1)  اهـ عظمى تلي كتاب اهلل بين مصادر التشريع

إنَّ اهلل عز وجل جعَل ذريَة كل نبيٍّ في صلِبه وإنَّ اهلَل تعالى جعَل ذريتي في صلِب عليِّ بن   -

 أبي طالٍب رضي اهلل عنه

 األجوبة المرضية: المصدر | السخاوي : المحدث| جابر بن عبداهلل : الراوي 

 صالح للحجة: خالصة حكم المحدث |  6/363: الصفحة أو الرقم

 َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئَمًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلَما َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن)العالمة ابن عثيمين آية  -

 ن أئمة المسلمينيقصد بها األئمة االربعة بل وغيرهم م(

روى الحافظ الحسكاني عن عقيل بن الحسين ـ بإسناده ـ عن ابن عّباس في ظّل  :نقل التالي أ

جعل اهلل لبني إسرائيل بعد موت هارون وموسى عليهما السالم من ولد : قالاآلية الشريفة 

 بعد السبعة من ُولد ثّم اختار. ُولد علٍي ستًة من األئّمة  هارون سبعًة من األئّمة، كذلك جعل من

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 26-38ص( 1) 
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( علٍي والسّتة من ُولده ) هارون خمسًة فجعلهم تماَم االثني عشر نقيبًا كما اختار بعد السبعة 

 (322: 1)  شواهد التنزيل. ) خمسًة، فجعلهم تمام االثني عشر

عندما يطلب المخالف المعاند آية من كتاب اهلل على إمامة أئمة الشيعة ويستدل الشيعي بهذه اآليه 

 :الكريمة على إمامة األئمة عليهم الس مم وأن اإلمامه من جعل اهلل عزوجل تنال بالصبر واليقين 

 ) 20السجدة ) ( ُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَنَوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئَمًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلَما َصَبُروا َوَكا(

يسخر المخالف المعاند ويقول مباشرة هذه اآلية تخص بني إسرائيل فقط اليمكن أن يستدل بها 

وهنا الع ممة ابن عثيمين يستدل بهذه اآلية الكريمة على إمامة  ، هات غيرها! على إمامة أئمتك 

 ،ن أئمتهم األربعة بل وغيرهم من أئمة المسلمي

قال الع ممة ابن عثيمين في كتاب شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة  

لكن إمامته رحمه اهلل وإمامة غيره من األئمة ليست إمامة مستقلة بل هي  " : 31المرضية ص

إمامة تابعة لإلمامة العظمى وهي إمامة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولوال إئتمام هؤالء االئمة 

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما ) :به صلى اهلل عليه وسلم ماصاروا أئمة قال اهلل تعالى 

فهؤالء االئمة األربعة وغيرهم من أئمة المسلمين   (20السجدة ( )وا بآياتنا يوقنون صبروا وكان

 انتهى " صاروا أئمة ألنهم أهل لإلمامة بما أعطاهم اهلل من الصبر واليقين

لقد نقل الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه روايات من طريق السنه ومن طريق الشيعه ف: أقول  

لكريمة في األئمة اإلثني عشر عليهم الس مم واليطبق على أسانيد التفسير تثبت نزول هذه اآلية ا

 قواعد أهل الحديث كما قال الشيخ صالح ال الشيخ فهي صحيحه

 جاء في موسوعة الحديث بسند رجاله ثقات مايثبت أن اإلثني عشر عليهم الس مم أئمة الهدى

َحَدَثَنا اْلَوِليُد ، َعْن َعِلِي ْبِن َحْوَشٍب ، َسِمَع َمْكُحوال ، ُيَحِدُث َعْن َعِلِي ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي  :

َبْل  " : ، َأْم ِمْن َغْيِرَنا ؟ َقاَل َأِئَمَة اْلُهَدىاْلَمْهِدُي ِمَنا َيا َرُسوَل الَلِه ، : ُقْلُت : الَلُه َعْنُه ، َقاَل 

 َض مَلِة َنا ، ِبَنا ُيْخَتُم الِديُن َكَما ِبَنا ُفِتَح ، َوِبَنا ُيْسَتْنَقُذوَن ِمْن َض مَلِة اْلِفْتَنِة َكَما اْسُتْنِقُذوا ِمْنِم

َبْيَن ُقُلوِبِهْم  الِشْرِك ، َوِبَنا ُيَؤِلُف الَلُه َبْيَن ُقُلوِبِهْم ِفي الِديِن َبْعَد َعَداَوِة اْلِفْتَنِة َكَما َأَلَف الَلُه

 . "َوِديِنِهْم َبْعَد َعَداَوِة الِشْرِك 

 اإلسم الشهرة الرتبة: الرواه

 04:توفي في / َعِلِي ْبِن َأِبي َطاِلٍب علي بن أبي طالب الهاشمي 

 صحابي

 882:توفي في / َمْكُحوال مكحول بن أبي مسلم الشامي 

 ثقة فقيه كثير اإلرسال

 علي بن حوشب الفزاري َعِلِي ْبِن َحْوَشٍب

 ثقة

 890:توفي في /  828:ولد في / اْلَوِليُد الوليد بن مسلم القرشي 

 ثقة
bo...AF/133597/1074-db.com/single-http://hadith.islam 

 : 012ص 5شرح صحيح البخاري للع ممة العيني الحنفي ج جاء في كتاب عمدة القاري

وقد إستدل بعض أصحابنا لقبول المرسل بإتفاق الصحابة فإنهم إتفقوا على قبول روايات ابن 

عباس مع أنه لم يسمع من النبي صلى اهلل عليه وسلم إال أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 

http://hadith.islam-db.com/single-book/285/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF/133597/1074
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مة السرخسي وقال ابن سيرين ماكنا نسند الغزالي أوبضع عشر حديثآ كما ذكره شمس األئ

الحديث الى أن وقعت الفتنة وقال بعضهم رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين والشعبي 

والنخعي من أهل الكوفة وأبوالعالية والحسن من أهل البصرة ومكحول من أهل الشام كانوا 

ع اإلخت مف في مراسيل فدل على كون المرسل حجة نعم وق يرسلون واليظن بهم إال الصدق

 اهــــ" من دون القرن الثاني والثالث 

وفيها : )قال الحاكم الحسكاني " : قال الدكتور السني بدر العمراني أنقل من ك ممه موضع الشاهد

َصَبُروا ۖ َوَكاُنوا َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئَمًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلَما  :ــ أي سورة السجدة ــ نزل أيضا قوله تعالى

 )20)ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن 

حّدثنا محمد بن الحسين : حدثني جعفر بن محمد الفزاري، قال: فرات بن إبراهيم الكوفي، قال

وجعلنا منهم : )الهاشمي، عن محمد بن حاتم، عن أبي حمزة الُثمالي، عن أبي جعفر في قوله

 .طمة عليها الس ممنزلت في ولد فا: ، قال(أئّمة يهدون بأمرنا

حّدثنا علّي بن الحسن بن فضال، : حّدثني أحمد بن محمد بن طلحة الُخراساني، قال: فرات قال

حّدثنا يحيى بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن : حّدثنا إسماعيل بن مهران، قال: قال

 ي ولد فاطمة خاّصة، نزلت ف: ، قال(وجعلنا منهم أئّمة يهدون بأمرنا: )أبي جعفر في قوله تعالى

 .وجعل اهلل منهم أئمة يهدون بأمره

 حّدثنا ابن عبيداهلل بن عبيد، : أخبرنا محمد بن عبداهلل قال: أخبرنا علّي، قال: أخبرنا عقيل، قال

 حّدثني أبي، عن : حّدثنا عبداهلل بن ثابت المقرئ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن الّسماك ببغداد، قال

 نزلت هذه اآلية في : قال( أفمن كان مؤمنا: )في قول اهلل تعالى ن ابن عباسعمقاتل، عن عطاء، 

 وجعلنا منهم أئمة يهدون : )وفي قوله .الوليد بن عقبة بن أبي ُمعيط: علي عليه الس مم يعني

 جعل اهلل لبني إسرائيل بعد موت هارون وموسى، من ولد هارون سبعة من األئمة، : ، قال(بأمرنا

 ولد علّي سبعة من األئمة، ثم اختار بعد السبعة من ولد هارون خمسة، فجعلهم كذلك جعل من 

 تمام االثنى عشر نقيبا، كما اختار بعد السبعة من ولد علي خمسة، فجعلهم تمام االثني عشر
  (8)

 

 انتهى"   الحسكاني أراد بهذه اآلثار تدعيم نظرية اإلمامة عند الشيعة استلهاما من آية قرآنية

 ماتقدم جاء بصيغة التغليب وهي إط مق الغالب على الكل: أقول   

من هذا اإلسناد ساقه الحسكاني  :الثالث  : "   وقال الدكتور بدر العمراني عن الطريق الثالث

وبيان الموافقة بين الُسنة والشيعة في إثبات اإلمامة انط مقا ، ولعله من باب اإللزام سياق ُسّني

 انتهى النقل " من هذه اآلية

 

__________ 

 انتهى النقل." 515-8/510شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  ([1])
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وقد جعل اهلل عزوجل النبوة في ولد هارون عليه السالم ولم يجعلها في ولد موسى : اقول  

عليه السالم وكذلك اإلمامة جعلها في ولد الحسين عليه السالم ولم يجعلها في ولد الحسن عليه 

 المالس

الشك والريب في إنطباق اآلية الكريمه على اإلثني عشر عليهم الس مم ألنهم أهل الصبر : أقول 

 واليقين

 

أنه ساَفر مع علِي بِن أبي طالٍب وكان صاحَب مطهرِته فلما حاذى ِنيَنَوى وهو ُمنَطِلٌق إلى ِصِفيَن  -

: ماذا يا أبا عبِد اهلِل ؟ فقال: فقلُت بشِط الفراِت اصِبْر أبا عبِد اهلِل اصِبْر أبا عبِد اهلِل: فنادى علٌي

يا نبَي اهلِل ما لَعيَنيَك َتفيضاِن : دَخلُت على النبِي صَلى اهلُل عليه وسَلم وعيناه َتفيضاِن فقلُت

: َبلى قام ِمن عندي جبريُل قبَل قليٍل فحَدَثني أَن الُحَسيَن ُيقَتل بشِط الُفراِت قال: أْغَضَبَك أحٌد ؟ قال

نَعم فمَد يَده فقَبض قبضًة ِمن تراٍب فأعطانيها فلم أمِلْك : لَك أن ُأِشَمَك ِمن تربِته ؟ فقلُتفهل 

 َعيناي أن فاَضتا

 

 إتحاف الخيرة المهرة: المصدر | البوصيري : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 

 سنده صحيح: خ مصة حكم المحدث |  3/231: الصفحة أو الرقم

 

الصبر في مقاومة أعداء الحق اللي مذكورة في  " : األزهري السني النادي البدريقال الشيخ 

ليه ياربي شمعنه  - َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا -اآلية الكريمة علة إختيار اهلل لهم لإلمامة

ن مش عارفين يحلوه كيف سيدنا علي نفذ هذا الصبر كل المفكري-َلمَّا َصَبُروا ۖ  -جعلت دول أئمة

هوجم بيت اإلمام علي ليؤخذ بالعنوة وكرهآ ويبايع فأين الصبر الكل بيقول ايه أين شجاعة علي 

لقد أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم بالصبر وأمره أن يسكت وأمره أن يصمت وأمره 

انتهى نقل " بعدم تفريق األمة أن يفدي بما أهله اهلل له ووهبه له وهو الوالية العامة على األمة 

 ك مم الشيخ األزهري السني النادي البدري

السني الحسيني نقل القندوزي الحنفي عن الحمويني الشافعي قول النبي علي باب مدينة  .د

 العلم وأنه واألئمة من ولده كسفينة نوح وكالنجوم وقول اإلمام الصادق حديثهم حديث جدهم 

 صلى اهلل عليه واله وسلم

والمرجعية العلمية ( عليهم الس مم)في بحثه أهل البيت الحسيني قال الدكتور السني عبدالحليم 

 لأُلّمة اإلس ممية

ما كانوا مجتهدين وال مستنبطين ولكن كانوا رواة ( عليهم الس مم)ان األئّمة من أهل البيت  ":

عن رسول اهلل  سنة لذا فان كل ما صدر عنهم كان سنة وهم يروون ابنًا عن أب عن جد

حديثى حديث أبي ( )عليه الس مم)اإلمام جعفر الصادق  :وفي ذلك يقول( صلى اهلل عليه وآله)

وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب 

 (صلى اهلل عليه وآله)وحديث رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وآله)وحديث على حديث رسول اهلل 

مصدرًا للحديث والرواية ( عليهم الس مم)ولهذا اصبح أئمة أهل البيت (. اهلل عز وجل قول
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ان حياتهم المباركة بما أنها حلقات متواصلة  .وبيان أحكام الشريعة والكشف عن غوامضها

مترابطة متفاعلة، ال فاصلة فيها وال غريب مجهول يخترق امتدادها حّتى تتصل برسول اهلل 

فهي تشكل مدرسة وتجربة حية يتجسد فيها اإلس مم، وتطبق فيها ( وآله صلى اهلل عليه)

أحكامه وتحفظ مبادئه وكل ذلك يؤكد لنا الثقة بصفاء المصدر، ونقاء العطاء وأصالة ما صدر 

وإذا عرفنا كل ذلك استطعنا ان نعرف االجواء والبيئة (. عليهم الس مم)عن آل البيت 

فنعرف أن  (عليهم الس مم)وأخذ عنها اتباع أهل البيت  والمدرسة العلمية التي نشأ فيها

مدرستهم في الحديث والتفسير ومعارف العقيدة والتوحيد وسائر علوم الشريعة إّنما هي النقل 

واألحاديث . األمين واالمتداد النزيه لمعارف النبوة، ونقاء الشريعة وأصالة المصدر( 252)

وهو يحرض ويحفز على متابعة ( اهلل عليه وآلهصلى )الكثيرة التي وردت عن رسول اهلل 

بل يامر المسلمين بذلك وينهى عن مخالفته ويصرح بأن الحق معه ( عليه الس مم)علي اإلمام 

صلى )ولذلك فجعل ائمة أهل البيت هم المراجمعية العلمية ل ممة إّنما هو بأمر من اهلل ورسوله 

ير مذهب أهل البيت وهو مذهب رسول اهلل وليس إلى الحق والجنة سبيل غ( اهلل عليه وآله

القندوزى في كتابه ينابيع المودة  الحنفى فقد روى الشيخ سليمان .(صلى اهلل عليه وآله)

بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن  الباب الرابع عن فرائد السمطين لشيخ اإلس مم الحموينى

مدينة العلم يا علي أنا ) (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل : قال( رضي اهلل عنهما)عباس 

، وكذب من زعم أّنه يحبنى ويبغضك النك منى وانت بابها ولن توتى المدينة إّلا من قبل الباب

من سريرتي، وع منيتك لحمك لحمى، ودمك دمي، وروحك من روحي، وسريرتك . وانا منك

من ع منيتي، سعد من أطاعك، وشقي من عصاك، وربح من توالك، وخسر من عاداك، فاز 

مثلك ومثل األئّمة من ولدك بعدي، مثل سفينة نوح من ركبها من لزمك، وهلك من فارقك، 

 .(نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومثلهم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة

الثقلين الذي اتفق علماء المسلمين على حديث في ( صلى اهلل عليه وآله)النبي صرح وي

والثقل كل نفيس . صحته انكم ما ان تمسكتم بالقرآن وبأهل بيته وعترته لن تضلوا بعده أبدًا

وهذا كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم الدينية واالسرار والحكم العلية واالحكام . خطير مصون

فكل هذه . على االقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم( صلى اهلل عليه وآله)ذا حث الشرعية ول

في حّق أهل البيت تبين ان سعادة الدنيا ( صلى اهلل عليه وآله)النبي التاكيدات المتتالية من 

واآلخرة منحصرة في التمسك بالقرآن والعترة معا وان طريق الحّق واحد وهو الذي سار فيه 

قد ذكر . م حماة الدين من تحريف الضالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلينفه .أهل بيته

في : )وأخرج الم م في سيرته حديث: قال 94ابن حجر الهيتمى في الصواعق المحرقة ص 

كل خلف من امتى عدول من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين 

. " عن ابن عمر 83المحب الطبري أيضًا في ذخائر العقبى ص وذكره  .(وتأويل الجاهلين

  انتهى النقل
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 245اإلمام الذهبي يؤمن بوالدة اإلمام المهدي ويؤرخ له تاريخ وفاة سنة  -

 تبين لك أخي القارئ أن اإلمام محمد بن الحسن العسكري ولد وليس بخرافه شيعيه الحظ هنا أن

اإلمام المهدي عليه الس مم خاتمة األثني عشر وأنه عدم ولم يعلم كيف اإلمام الذهبي يؤمن بوالدة 

وقد أفرد له ترجمه في سير أع مم النب مء ونسب اإلمام الذهبي !!! 245مات وأرخ له تاريخ وفاة 

 ، وأنه حي الى اآلن وأنه صاحب الزمان  ! للرافضه قولهم أنه إختفي في السرداب

 :قال في تاريخ اإلس مم 

سنة ثمان وخمسين، فولد  الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة، بنه محمد بن الحسنوأما ا

وهم . وأمه أم ولد .ولم يعلم كيف مات، ثم عدمعاش بعد أبيه سنتين  .سنة ست وخمسين: وقيل

يدعون بقاءه في السرداب من أربعمائة وخمسين سنة، وأنه صاحب الزمان، وأنه حي يعلم علم 

 (8) خرين، ويعترفون أن أحد لم يره أبدا، فنسأل اهلل أن يثبت علينا عقولنا وإيماننااألولين واآل

 :جاء في سير األع مم لإلمام الذهبي  -

خمس وستين مات الرمادي ألربع بقين من ربيع اآلخر سنة  :قال أبو الحسين بن المنادي 

  . وقد استكمل ث مثا وثمانين سنة .ومائتين 

  . طريقه جماعة أجزاء عن عبد الرزاقسمعنا من : قلت 

إبراهيم بن الحارث البغدادي ، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري ، وسعدان بن نصر مات وفيها 

المخرمي ، وصالح بن أحمد بن حنبل ، وعلي بن حرب ، وعبد اهلل بن محمد بن أيوب المخرمي ، 

، والرافضة  ظر محمد بن الحسنوالمنت والقدوة أبو حفص النيسابوري ، وهارون بن سليمان ،

 (2)   . لم يمت ، بل اختفى في السرداب: تقول 

 : وقال في العبر

وفيها محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى  )) 

وتلقبه . الخلف الحجة: ؛ الذي تلقبه الرفضةالعلوي الحسيني أبو القاسمالكاظم بن جعفر الصادق 

، وض مل الرافضة ما عليه وهو خاتمة االثنتي عشروتلقبه بصاحب الزمان، . بالمهدي وبالمنتظر

وكان عمره لما عدم وإلى اآلن، . مزيد؛ فإنهم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسامر فاختفى

 (3(( ) تسع سنين أو دونها

 

في من مات لى وفيات األعيان المنتقى من تاريخ اإلس مم ل ممام الذهبي جاء في كتاب اإلشارة إ

 سنة خمس وستين ومئتين  : 245سنة 

ابوبكر أحمد بن منصور الرمادي وسعدان بن نصر أبوعثمان البزاز وعبداهلل بن محمد بن أيوب 

عابد المخرمي وصالح بن أحمد بن حنبل وعلي بن حرب الطائي في شوال وعلي بن الموفق ال

والمنتظر محمد بن الحسن بن علي معصوم وأبوحفص عمرو بن مسلم النيسابوري الزاهد 

  (0)  .ومحمد بن سحنون الفقيه ويعقوب بن الليث الصفار األمير  الرافضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 . 883ص  89تاريخ اإلس مم ج (8) 

 398 الصفحة  - 82ج  -الذهبي  - سير أع مم النب مء ( 2) 

 .( الشاملة-318/  8( )سنة أربع وستين ومائتين)العبر في أخبار من غبر؛ في حوادث  (3) 

 838عني بتحقيقه والتعليق عليه إبراهيم صالح ، دار إبن األثير بيروت ، ص (0) 
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 اإلمام الذهبي حبست صقيل وماتت في دولة المقتدر  -

لتسترها على اإلمام المهدي  معاناة السيده نرجس عليها السالم بالحبسذكر اإلمام الذهبي 

 :وماتت في حبسها  عليه السالم فحبست

فنقل أبو محمد بن : فأما محمد بن الحسن هذا  : 17ج جاء في سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي

 . وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابنا أخفاه: قال . أن الحسن مات عن غير عقب : حزم 

نرجس ، أو سوسن ، واألظهر عندهم أنها صقيل  : بل ولد له بعد موته ، من أمة اسمها: وقيل 

ع سنين ، ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن ، وادعت الحمل بعد سيدها ، فأوقف ميراثه لذلك سب

علي ، فتعصب لها جماعة ، وله آخرون ، ثم انفش ذلك الحمل ، وبطل ، فأخذ ميراث الحسن 

وزادت فتنة : إلى أن قال . . . وكان موت الحسن سنة ستين ومائتين . أخوه جعفر ، وأخ له 

شرين سنة من موت سيدها ، الرافضة بصقيل وبدعواها ، إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وع

  .  وجعلت في قصره إلى أن ماتت في دولة المقتدر

الشريف الباحث السني محمد جمال الدين عطواني يثبت والدة المهدي ابن العسكري من كتبهم  -
 ابن حزم أن العقب لوالدهمانقله وينسف 

إعترافهم بوالدة اإلمام الشريف محمد جمال الدين عطواني يثبت في دراسته من كتب أهل السنه 
محمد بن الحسن العسكري عليهما الس مم وأن أمه السيدة نرجس عليها الس مم ، وأن منهم من 

قال بموته ، وينسف قول ابن حزم في أن اإلمام الحسن العسكري مات من غير عقب ويؤمن بأنه 
بأنه إختفى وإعترافه ، ويهمنا إقراره بوالدته وهـ 294سنة  إختفى لسنين ويؤرخ له تاريخ وفاة

  بل وأرخ له تاريخ وفاة  أع ممهم من قال بوالدتهبأن من 

قال في دراسته حول النسبه لإلمام محمد المهدي بن اإلمام الحسن العسكري أنقل منها موضع 
  " : الشاهد

 
 

 تأثير النزعة األموية
 

بأن اإلمام الحسن العسكري ينقل الذهبي في كتابه تاريخ اإلس مم رواية عن ابن حزم األندلسي 
وهنا ينبغي أن نشير إلى كون اإلمام ابن حزم األندلسي أموي النزعة ، و هي  مات من غيرعقب

صلي لله عليهن، هم أهل بيت رسول الله تظهر في فتواه بأن أمهات المؤمنين فقط ، رضوان ا
ا من ضمنهم و كذلك عنهلله عليه و آله وسلم ، و ليس ولد السيدة فاطمة الزهراء رضي اللها

رأيه في نسب الفاطميين و قد خالفه في الرأي األخير ابن خلدون ، و من المعروف عداء الدولة 
 .األموية في األندلس لألدارسة و الفاطميين بل و للعباسيين

 
 

 الدعوة السلفية المضادة للفكر اإلمامي اإلثناعشري
 

اإلمام محمد المهدي أص م، و ال حجة لهم إال  يتبنى بعض ذوي النزعة السلفية القول بعدم والدة
مقولة اإلمام ابن حزم األندلسي ، فبضاعتهم مزجاة ، و الخبر يضعف و يرد بخبر مثله ، و ما 

أتي الخ مف علي والدته إالنتيجة تبنيهم لدعوة مضادة للمذهب اإلثناعشري تقوم علي إنكار 
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 .الوالدة كأسهل حل لهدم المذهب كله
 
 

 اإلمام الحسن العسكري
 

 . هو اإلمام الحسن العسكري بن علي الهادي و هو اإلمام الحادي عشر علي معتقد اإلمامية
 

 مولده
 

 ولد بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وث مثين ومائتين
 

 األبناء
 

  " :22يذكر الفخر الرازي في كتابه الشجرة المباركة في األنساب الطالبية الصفحة 
 

صاحب الزمان عجل : أما االبنان، فأحدهما. فله ابنان وبنتان ) ن بن العسكري اإلمام أما الحس
وأما . والثاني موسى درج في حياة أبيه ، (يقصد اإلمام محمد المهدي )تعالى فرجه الشريف لله ا

  ". البنتان، فاطمة درجت في حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضآ
 

 الوفاة
 

 " 8443الوافي بالوفيات صفحة يذكر الصفدي في كتابه 
الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد ابن علي زين 

 العابدين بن الحسين بن علي بن
أحد أئمة الشيعة الذين يدعون عصمتهم؛  .عنهم، أبو محمد العسكري لله أبي طالب، رضي ا

توفي يوم الجمعة، . ، وهو والد منتظر الرافضة لكونه نزل سامراءالحسن العسكري؛ : ويقال له 
وقيل يوم األربعاء لثماني ليال خلون من شهر ربيع األول، وقيل جمادى األولى في سنة ستين 

 ". ومائتين، وله تسع وعشرون سنة، ودفن إلى جانب والده
 

 اإلمام محمد المهدي بن الحسن العسكري
 

 تاريخ المي مد و اسم األم
 

كانت والدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة  ... " : ات األعيان ، يذكر ابن خلكانفي كتابه وفي
كان عمره خمس سنين، واسم أمه  -وقد سبق ذكره  -خمس وخمسين ومائتين، ولما توفي أبوه 

 "...خمط، وقيل نرجس
 

ولد نصف شعبان سنة خمس  .. "  : 214يذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات صفحة 
 "...وخمسين ومائتين

 
 كما يذكر الذهبي في كتابه العبر في خبر من غبر نفس التاريخ

. 
 اختفاؤه
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يمثل فهم هذه المرحلة المعقدة المفتاح لحل إشكالية شغلت بال الكثيرين علي مدي عقود و التي 
ق بسببها انقسم الدارسون إلي مغالين و منكرين، و نحن نرجوا بهذه الدراسة أن نمهد الطري

 .المعين علي ذلكلله لتقريب المفاهيم ولبيان الحق الجلي، و ا
 
 

 قصة دخوله السرداب
 : أرخ العديد لقصة دخول اإلمام محمد المهدي السرداب و هو صغير

 
 : 501في كتابه وفيات األعيان ، يذكر ابن خلكان صفحة 

 
ه، فلم يعد يخرج إليها، وذلك إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إلي: والشيعة يقولون  .. "

وذكر ابن األزرق في تاريخ  . في سنة خمس وستين ومائتين، وعمره يومئذ تسع سنين
ميافارقين أن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع األول سنة ثمان وخمسين ومائتين، وقيل في 

ع سنين، ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو األصح، وأنه لما دخل السرداب كان عمره أرب
وقيل خمس سنين، وقيل إنه دخل السرداب سنة خمس وسبعين ومائتين وعمره سبع عشرة 

    ." تعالى للهرحمه اأعلم أي ذلك كان، لله سنة، وا
 

 ذكر من أرخ إلختفائه أو وفاته
 

و هو يذكر أنه عدم و لم يعرف كيف  8443أرخ له الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات صفحة 
 .مات

 .له ابن خلكان في كتابه وفيات األعيان كما أرخ
 

 عدم وجود قبر له
و لم يذكر أحد المؤرخين ممن أرخوا لوفاته أو لعدمه كيف مات أو مكان قبره و هو لعمري أشهر 

و أن تاريخ دخوله السرداب هو  من أاليعرف ، و الصواب أن اختفاؤه لسنين قد جزم بوفاته
 انتهى النقل "  .لمنطقالمعول عليه في وفاته و هو األقرب ل

 :هذا السؤال وجه للباحث السني ندا الحسيني 

ماالعتقاد في محمد بن الحسن أخي هل هاجر للمغرب متخفيا ومات هناك أم أنه في غيبته كما  

 يعتقد اإلمامية ؟ وماذا عن اعتراف األشراف بشخصيته ؟

ماقاله األشراف الرضويين من آل حسين الفاسي في "  :جواب الباحث السني ندا الحسيني 

بن ( جعفر الزكي ) مشجراتهم فيه مجرد التباس فالذي هاجر للمغرب هو محمد المهدي بن 

في ( هـ 882)ابوالحسن العسكري اإلمام علي الهادي ، وهذا ماأثبته اإلمام محمد سراج الدين 

) ظر فهو في غيبته كعيسى وإلياس والخضر ، أما سيدنا اإلمام المهدي المنتصحاح األخبار 

 انتهى النقل "  (عليهم السالم 

السيد علي الموسوي المشعشعي ينقض مانسب ألبي جعفر الطبري أن الحسن العسكري لم  -

 يعقب 

 نقض مانسب البي جعفر الطبري أن :  قال السيد علي الموسوي المشعشعي في بحثه بعنوان 

 :لم يعقب  الحسن العسكري عليه السالم
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 "الحسن بن علي العسكري لم يعقب كما ذكره محمد بن جرير الطبري :" قوله 

 :هـ ففيه 710مانسبه الحراني ألبي جعفر الطبري المتوفى : قلنا 

 الحراني لم يعزوه لكتب  ابن جرير الطبري  -1

 ب تاريخ في تعليق قد ذكر واقعة إدعى إنها مذكورة في كتا( 1)وجدنا محقق هذا الكتاب  -6

 هجرية بينما كتاب تاريخ الطبري  706حدثت سنة ( 6)الرسل والملوك ألبي جعفر الطبري 

 !هجرية وليس فيه أثر لها  706ينتهي بحوادث سنة 

 الذي ذيل على تاريخ الطبري( 7)وجدنا تلك الواقعة في كتاب صلة تاريخ الطبري للقرطبي  -7

 (3)هـ  722 أخبار إفريقية واألندلس والتي تنهي سنة 

 (2)لذا قد سمي بصلة تاريخ الطبري 

 محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن : هذه الواقعة المذكورة تتحدث عن رجل إدعى انه  -3

 (2)جعفر 

 والحسن بن علي بن موسى هذا من رواة الحديث روى عن أحمد بن هالل وروى عنه سعد بن 

 (7)عبداهلل ذكره الكشي في ترجمة زرارة بن أعين 

 .وهو ليس اإلمام الحادي عشر الحسن بن علي بن محمد الذي تتواله اإلمامية 

 انتهى النقل" وبالتالي النسبة للطبري لم تثبت وماذكره القرطبي غير ماتعتقد الرافضة إمامته  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هـ 1788المتوفى ) محب الدين بن أبي الفتح بن عبدالقادر بن صالح الخطيب ( 1)

  77هامش المنتقى من منهاج االعتدال ص( 6)

 ( هـ  728:المتوفى ) مؤرخ وطبيب األندلس عريب بن سعد القرطبي ( 7)

  1203ص  6اليان سركيس ج. معجم المطبوعات ( 3)

  667ص 3األعالم للزركلي ج( 2)

  72ص 1صلة تاريخ الطبري ج( 2)

 "    33ص 2معجم رجال الحديث ج( 7)
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الشيخ محمد كنعان يذكر عظم منزلة السيدة نرجس عليها السالم وزيارتها ومعاناتها في  -

 الحبس 

 : قال الشيخ محمد كنعان

فهي أشهر نساء عصرها حيث اقترنت  (عج)أما السيدة المعظمة نرجس أم اإلمام المهدي 

زالت بشهرة وليدها المبارك قرة عين السماء المنتظر المهدي عجل اهلل تعالى  شهرتها وما

صقيل ومليكة وريحانة وسوسن : فرجه وهي من بنات ملوك الروم ولها عدة أسماء منها

وقد اشتراها اإلمام الهادي عليه الس مم وأودعها أخته السيدة حكيمة فعلمتها . وحكيمة

وقد حدثت السيدة حكيمة (. ع)ها زوجة أبي محمد وأم القائم الفرائض والسنن مصرحًا لها بأن

يا سيدي لعلك : زارها يومًا فأقبل يحدق النظر في نرجس، فقالت له( ع)أن اإلمام العسكري 

ال يا عمة لكني أتعجب منها إنا معاشر األوصياء لسنا ننظر نظر : هويتها فأرسلها إليك، فقال

سيخرج منها ولد كريم على اهلل عّز (: ع)ما أعجبك، فقال و: ريبة ولكننا ننظر تعجبًا فقالت

فأرسلها إليك يا سيدي، : فقلت. وجّل الذي يمأل األرض عداًل وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورًا

فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن فسلمت وجلست : إستأذني في ذلك أبي، قالت(: ع)فقال 

قلت يا سيدي على هذا : إبني أبي محمد، قالتيا حكيمة إبعثي نرجس إلى : فبدأني وقال

يا مباركة إن اهلل أحب أن يشركك في األجر ويجعل : فقال لي: قصدتك على أن أستأذنك في ذلك

وقد نقلت لنا الروايات شرفًا عظيمًا بحق هذه السيدة المباركة فقد أورد . لك في الخير نصيبًا

ما يدل على عظم منزلتها عند اهلل  السيد ابن طاووس زيارة مخصوصة لها في فقراتها

ولنتمعن في ذلك قلي ًم لنرى كم حظيت هذه السيدة الجليلة من احترام عظيم حتى نطقت الزيارة 

الس مم . الس مم على والدة اإلمام والمودعة أسرار الملك الع مم والحاملة ألشرف األنام :بفضلها

يهة أم موسى وابنة حوارّي عيسى ومن الس مم عليِك يا شب. عليِك أيتها الصديقة المرضية

سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين، الس مم عليِك ( ص)رغب في وصلتها محمد 

الس مم عليِك وعلى روحك وبدنك . وعلى آبائك الحواريين الس مم عليِك وعلى بعلك وولدك

انة واجتهدِت في مرضاة أشهد أنك أحسنِت الكفالة وأديِت األم: كما ورد في الزيارة. الطاهر

اهلل وصبرِت في مرضاة اهلل وحفظِت سر اهلل وحملِت ولي اهلل وبالغِت في حفظ حجة اهلل 

ورغبِت في وصلة أبناء رسول اهلل عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة 

اسي بعدما في إشارة إلى ما تحملته في سجن الحاكم العب. بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم

ألقوا القبض عليها فأنكرت وجود اإلمام المهدي وادعت أنها حامل فسجنوها أكثر من سنة إلى 

وقد دفنت . أن تأكدوا من عدم حملها فأطلقوها بعدما انشغلوا بخروج صاحب الزنج في البصرة

توفيت في وال ُيعبأ بالرواية الضعيفة التي تقول أنها (. ع)بعد وفاتها بجوار اإلمام العسكري 

فالس مم عليها يوم ولدت ويوم وضعت منتظر السماء ويوم توفيت (. ع)زمن زوجها العسكري 

 (1) (عج)ووفقنا اهلل لزيارتها بصحبة ولدها المهدي . ويوم تبعث حية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أمهات المعصومين :  33الحلقه  -الدين والحياة  -من محاضرات الشيخ محمد كنعان ( 8)

 من موقعه 2ج
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يثبت ( صبت علي مصائب لوأنها صبت على األيام صرن لياليآ ) قول الزهراء عليها السالم   - 

فلوإستثنيناهما وغيرهما مما تعرضت له في الهجوم  إشارتها لكسر الضلع وإسقاط المحسن

  جانبنا الصواب

السالم هذا وقال أن ابابكر نازعها حقها ممن أقر بقولها عليها   الدكتور السني محمود الديك 

قال في مقالته نساء خالدات فاطمة بنت النبي محمد صلى اهلل ،  رغم إقتناعه بإستداللها بالقرآن

كانت عليها  !ماذا حدث لفاطمة بعد وفاة رسول اهلل؟ :عليه وسلم أنقل منها موضع الشاهد 

وكان رسول اهلل  ليغة وشاعرة، صاحبة حجة،السالم أشبه كالمًا وحديثًا برسول اهلل ، فكانت ب

: يحبها حبًا شديدًا، فإذا دخلت عليه قام اليها وقبلها وكانت تلصق به وتقبله، وقد قالت عائشة

ما رأيت قط أحدًا أفضل من فاطمة غير أبيها، عندما ثقل المرض برسول اهلل وتغشاه الموت، 

وأسلم رسول اهلل الروح لربه، ولما ...عد اليومليس على أبيك كرب ب: أباه، فقال لها: أخذت تقول

ياأنس كيف طابت أنفسكم تحثوا على : دفن، أقبلت فاطمة تبكي بحرقة، وقالت النس بن مالك

 :ثم اخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها باكية وتقول..؟رسول اهلل التراب

 ماذا على من شم تربة أحمد أن ال يشم مدى الزمان غواليا

 صبت علي مصائب لو أنها صبت على االيام صرن لياليًا

 :ومما ينسب إليها أنها قالت شعرًا في موت رسول اهلل

 أغبر أفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران

 فاألرض من بعد النبي كئيبة أسفًا عليه كثيرة الرجفان

 فليبكه شرق البالد وغربها ولتبكه مضر وكل يمان

 المبارك ضوؤه صلى عليك منزل القرآنياخاتم الرسل 

وتولى الخالفة ابو بكر رضى اهلل عنه، فجاءته فاطمة تطلب إرث أبيها ولكنه أخبرها أن رسول 

فردت عليه تقول إن اهلل يقول عن نبي : نحن معاشر االنبياء ال نورث وما تركنا صدقة : اهلل قال

سليمان داود، فهذان نبيان ، وقد علمت وورث : يرثني ويرث من آل يعقوب، ويقول: من أنبيائه

أن النبوة ال تورث، وإنما يرث ما دونها، فمالي أمنع أرث أبي؟ أأنزل اهلل في الكتاب إال فاطمة 

ولكن نازع هذا الحق كذلك بنو أمية بعد .. بنت محمد، هل هذا في القرآن؟ فاقتنع بما قالت

استرضاها ابو بكر بعد أن توعدته وقد عارضت أبا بكر وعمر في أمر الخالفة، و موتها،

وبقي يبكي ويقول، اقيلوني واهلل ال أرضى أن تغضب علي فاطمة وال أحد من بالدعاء عليه، 

 اهـ أهل بيت رسول اهلل

قال الدكتور السني سهيل زكار  فقد   اليستحيل أن يضرب عمر الزهراء عليها السالم  :أقول  

  عائشة مع عمر مافعلته مع االمام علي بن أبي طالب مؤيدآ كالم ابن ابي الحديد انه لوفعلت

 :لقطعها إربآ إربآ   عليه السالم

 https://www.youtube.com/watch?v=sZbZUlIabqM 

https://www.youtube.com/watch?v=sZbZUlIabqM
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وقد لعن والزهراء عليها السالم من عترة المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم : أقول  

 :المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم من إستحل حرمتهم فهي داخله في هذا الحديث الشريف 

والُمَتَسِلُط ، الُمَكِذُب ِبَقَدٍر، والَزاِئُد في كتاِب اهلِل: ِسَتٌة َلَعْنُتهم، وَلَعَنُهم اهلُل، وُكُل نبٍي مجاٌب  -

 .، والَتاِرُك لُسَنِتيوالُمْسَتِحُل ِمن ِعْترتي ما َحَرَم اهلُل بالجبروِت، والُمْسَتِحُل ِلُحَرِم اهلِل،

 الكبائر: المصدر | الذهبي : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  683: الصفحة أو الرقم

السني الحسيني تصحح رواية إخبار النبي لسلمان بمظلومية . بإشراف د سنيه لجنة بحوث -  

 فاطمة ياسلمان ويل لمن يظلمها بنقل الحمويني الشافعي

 هنا في كتاب أم األنوار فاطمة الزهراء مؤلفه لجنة سنيه أوردوا مصححين لرواية نقلها 

 ة الخوارزمي الحنفي الذي الع ممة الحمويني معترفين بشافعيته والذي نقلها من طريق الع مم

 أوردها في كتابه مقتل الحسين وكذلك نقلها الع ممة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة والسيد 

 علي الهمداني الشافعي في مودة القربى وفي الرواية يتوعد المصطفى صلى اهلل عليه واله 

 ى إبنته الزهراء عليها وسلم من سيظلم ابنته بعده وهذا من إخباره بالمغيبات لمايجري عل

 الس مم من الظلم الذي أدى الى غصب حقها كسر ضلعها وإسقاط جنينها وشهادتها وسرعة 

 لحوقها به وقال ان رضاها رضاه وغضبها غضبه ورضاه وغضبه رضا اهلل وغضبه ويتوعد 

 من ظلم بعلها ويسميه بأمير المؤمنين

 

 8لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية طجاء في كتاب أم األنوار فاطمة الزهراء تأليف 

   " : أنقل بالنص والهامش 843ص

قال قال النبي  .. عن سلمان( عليها الس مم ) الفصل الرابع بعض فضائل فاطمة الزهراء  : " 

ياسلمان من أحب فاطمة بنتي فهو في الجنة معي ، ومن أبغضها  ) : صلى اهلل عليه وسلم

الموت : حب فاطمة ينفع في مائة من المواطن ، أيسر تلك المواطن  .. فهو في النار ياسلمان

 . ، والقبر ، والميزان ، والصراط والمحاسبة

فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه ، ومن غضبت عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه ، 

المؤمنين ويظلم بعلها أمير  ويل لمن يظلمها :ومن غضبت عليه غضب اهلل عليه ، ياسلمان 

 انتهى النقل( 8")وويل لمن يظلم ذريتها ومحبيها  عليآ ،

 

_________________ 

 .882، وفاطمة الزهراء لعبداهلل الهاشمي ، ص الشافعيفرائد السمطين للحمويني  (8) 
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أنين الزهراء عليها السالم في خطبتها الفدكية يثبت توجعها من آالم الضرب الناتج عنه كسر  -

 قاط المحسنضلعها وإس

رتج المجلس وهذا افي بداية خطبة الزهراء عليها السالم أنَّّّّّّّّّّّّّّّت أنَّّّه أجهش لها القوم بالبكاء و 

الجواب  قال الشيخ أحمد سلمان في في حادثة الهجوم ،  األنين يثبت اآلالم التي تعرضت لها

عندما : "  الزهراء عليها السالم لم تذكر آالمها في الهجوم في خطبتها الفدكيه  أن على قضية

سئل أحد العلماء الكبار قال أنها في نفس رواية الخطبة الفدكية أنت أنه أجهش لها القوم 

بالبكاء وأمهلتهم حتى سكن نشيجهم وأن من في المجلس بكى لماجرى عليها من آالمها 

 انتهى كالمه"  يكن خافيآ عليهم الجسديه وعرفوا ذلك لم

 ولم ينفرد الشيعه بذكر الخطبة الفدكية بل وردت في كتب أهل السنة: أقول  

 :أيضآ  

 :العقاد يسلط الضوء على الخطبة الفدكية واليعترض عليها   -
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يعتقد ة الملك سعود تعترف أن ابن طيفور عالدكتورة السنية سعاد المانع المحاضرة في جام -

  :بصحة الخطبة الفدكية 

المرأة وصلتها بالبالغة في ثقافتنا العربية القديمة : أنقل الشاهد من بحثها النفيس بعنوان 

ضمن الشخصيات التاريخية نجد كالما بليغا لفاطمة بنت "    : المنشور في صحيفة الرياض

،يظهر في أربعة نصوص لها تدور حول موضوع (70-61ص) (صلى اهلل عليه وسلم)محمد 

مقالة جاءت في   فالنص األول والثاني يمثالن. واحد ولكنها جاءت في مقامين مختلفين

" وهو في حشد من المهاجرين واألنصار"روايتين مختلفتين في الكتاب تخاطب فيها أبا بكر 

النص الثالث حوارا لها ويتضمن (. 68-67،وص67-61ص)تخاصمه حول حقها في فدك، 

أما النص الرابع فمقالة تخاطب فيها مجموعة من (. 68-68)مع أبي بكر في الموقف نفسه

يتضمن أحد هذه النصوص خطبة  ( 70-68ص)النساء جئن يعدنها في مرضها الذي توفيت به 

خرجت في حشد "يبدأ النص بوصف خروجها (. صلى اهلل عليه وسلم)تنسب لفاطمة بنت محمد 

حتى وقفت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين "؛ "ن نسائها ولمة من قومهام

الحمد هلل على ما أنعم " :ثم يعرض لقولها فتقول بعد أن أسبلت بينها وبينهم سجفا" واألنصار

وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آالء أسداها، وإحسان 

عن اإلحصاء عددها، وناء عن المجازاة أمدها، وتفاوت عن اإلدراك  منن واالها، جَم

وتقول لجماعة من النساء جئن يعدنها وهي في مرضها الذي توفيت  )63ألفي،.....")آمالها

أصبحُت واهلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنئتهم بعد أن " :به

وبئسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اهلل )قنا وخطل الرأي سبرتهم،فقبحا لفلول الحد وخور ال

وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا واهلل منه نكير "، (....."عليهم وفي العذاب هم خالدون
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إن ما يثيره مثل هذا  (68ألفي، ص) "سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات اهلل

، في الذهن هو (رضي اهلل عنها)وأم سلمة  النص وما سيرد بعده من نصوص لعائشة وحفصة

التساؤل أتكون حقا جميع هذه الخطب واألقوال بصورتها اللفظية لهؤالء النساء أم هي وضعت 

ما يبعث على مثل هذا التساؤل هو كون األسلوب الذي حملته النصوص السابقة . على ألسنتهن

يب العربية القديمة يبعث شيئا من عند من يألفون األسال( رضي اهلل عنها)لفاطمة بنت محمد 

حدود النصف األول من القرن )يشيع في أول اإلسالم   الظن أنه ال يشبه األسلوب الذي كان

وحين ترد عند ابن طيفور إشارة تفيد أن هناك من َنسَب ما جاء من كالم (. األول الهجري

يبدو في هذا ما قد ( ه687ت)إلى أنه من وضع أبي العيناء ( رضي اهلل عنها)فاطمة بنت محمد 

لكن ابن .   يعزز جانب الشك في صحة نسبة هذه الخطب واألقوال إلى فاطمة رضي اهلل عنها

فهو يقول إنه سأل عن هذا األمر زيد بن . طيفور لم يورد هذه اإلشارة إال كي ينفي صحتها

لى جدته فاطمة الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فأكد له صحة نسبة القول إ

قال لي رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه أبناءهم " (رضي اهلل عنها )

، وقد رواه بعض المشايخ ..."وقد حدَثِنيه أبي عن جدي يبلغ به فاطمَة على هذه الحكاية

هنا يظهر ابن ) .68، 61نسخة ألفي ص". (وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء"

 اهــ (رضي اهلل عنها )طيفور ال يشك في صحة نسبة هذه النصوص إلى فاطمة 

سبقت اإلشارة أن ابن طيفور أورد في بعض المواضيع أن  :وقالت الدكتورة المانع أيضآ  

بعض العلماء يرى أن النصوص المنسوبة لفاطمة مصنوعة لكنه نفى هذه الفكرة تمامًا بعد أن 

موضع آخر ذكر بعد إيراده حديثين عن عائشة أم المؤمنين أن في . ذكرت أنه ناقش ما قيل

زعم لي ابن سعد أنه صح عنده "بعض المعاصرين له يرى أن الحديثين صنعهما بعض الرواة، 

(. 12الفي، ص" )أن العتابي كلثوم بن عمر صنع هدين الحديثين وقد كتبتهما على ما فيهما

قبل " زعم"م بما قاله ابن سعد لذا يستعمل كلمة ظاهر هنا أن ابن طيفور ال يميل إلى التسلي

من الجميل أن ابن طيفور هنا يورد الخبر ويورد ما قيل حوله من شك ويذكر . قول ابن سعد

 اهـ" رأيه في هذا 

 :جاء في مركز األبحاث العقائدية   

 :خطبتها في مصادر أهل السّنة " 

السالم؟ نرجو  وموالتنا الزهراء عليهاهل وردت في كتب القوم إشارات لخطبة سّيدتنا : س 

 .تزويدنا بالمصادر ، وّفقكم اهلل لُكّل خير

السالم أكثر من خطبة ، والظاهر أّن مرادك هو خطبتها  إّن لموالتنا الزهراء البتول عليها: ج 

 :وآله بعد منع فدك عنها ، وبعد ما جرى عليها ، والتي تقول فيها  عليه اهلل في مسجد النبّي صلى

أبي ، وال رحم بيننا ، أفخّصكم اهلل بآية أخرج أبي   وزعمتم أن ال حظوة لي وال إرث من» 

وآله منها؟ أم هل تقولون إّن أهل مّلتين ال يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل مّلة  عليه اهلل صلى

السّنة ،  عّدة مصادر من أهلفقد ذكرت هذه الخطبة الشريفة ، أو بعضًا منها ،  .«... واحدة؟ 

السقيفة للجوهري ، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي ، جواهر :  نذكر لك بعضها

انتهى النقل "  ، تاريخ اليعقوبي البن طيفور ، بالغات النساءالمطالب البن الدمشقي الشافعي 

 من مركز األبحاث العقائدية
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تصحيح المحقق الماحوزي والمحقق الخرسان ألسانيد خطبة فدك من كتاب بالغات النساء    - 

 للسني الثقة ابن طيفور وردي على أبي بكر المغربي وهو من مشايخ السنه في شبهاته الواهيه 

والذي حاول جاهدا في مقطعه أن يشكك  وهو من مشايخ السنه بكر المغربيي أبهذا ردي على   

 كتاب ب مغات النساء البن طيفور الموثق عند أهل السنه  فيالخطبة الفدكية في صحة 

  : وهذا المقطع وك ممه عنه في البدايه

 

https://youtu.be/KHclAHFasEg 

 

في المقطع أع مه أن أقدم مصدر ذكر قصة فدك هو كتاب ب مغات النساء  المغربيقال الشيخ   -8

من الهجرة ولن يجد الشيعي مصدر قبله ذكرها  240ألبي الفضل بن ابي طاهر المولود سنة 

من الهجرة  844غيره ، لكن هناك الع ممة السني الخليل بن أحمد الفراهيدي المولود سنة 

 : في كتابه العين الى الخطبة الفدكية من الهجرة أشار 834والمتوفى سنة 

 

   الفراهيدي -كتاب العين  

 كتاب العين: الكتاب 

 أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: المؤلف 

 \\\\\\\\ - دار ومكتبة اله مل: الناشر 

 إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق 

 1: عدد األجزاء 

 أي في جماعة

 )جاءت فاطمة إلي أبي بكر في لميمة من حفدها ونساء قومها ) وفي الحديث 

 

(8/323) 

http://islamport.com/d/3/lqh/1/118/1909.html 

 

اء في كتاب المدارس والخليل بن أحمد الفراهيدي من أهل السنه وليس من الشيعه ج: أقول 

أنقل عنه بالنص  840دار الفكر ، ص/  8النحوية أسطورة وواقع للدكتور إبراهيم السامرائي ط

والذي نعرفه عن الخليل من كان يرى رأي اإلباضية ، وأنه عاد الى مذهب : أقول: " والهامش 

االعتقاد برأي اهل السنة فبقي عليه ، ولعل ذلك بسبب أيوب السختياني الذي حمله على ترك 

 . األباضية

مارايت أعلم بالسنة بعد ابن عون ، : " قال النضر بن شميل ، وهو أحد الذين أخذوا عن الخليل 

 )8)" من الخليل بن أحمد 

أبوعمرو بن الع مء ، والخليل بن أحمد ، ابن : وقال آخر كان أهل العربية كلهم أصحاب سنة 

 (2"   )   حبيب البصري ، واألصمعي

________________ 

 

 .01ص( نشرة أبي الفضل ) نزهة األلباء  ( 8) 

 انتهى النقل. " 23المصدر السابق ص( 2) 

https://youtu.be/KHclAHFasEg
http://islamport.com/d/3/lqh/1/118/1909.html
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كتاب ب مغات النساء للع ممة السني ابن طيفور المولود في المقطع  المغربيعرض الشيخ  -2

على وعرض ( أحمد االلفي ) من الهجرة بتحقيق  214من الهجرة والمتوفى سنة  240سنة 

ذكرت البي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن : قال ابوالفضل : ) الشاشه السند منه كالتالي 

 ( علي بن ابي طالب صلوات اهلل عليهم ك مم فاطمة عليها الس مم عند منع ابي بكر اياها فدك

ي بن ذكرت ألبي الحسين زيد بن عل: أن ابالفضل بن ابي طاهر قال " وقال الشيخ أبوبكر المغربي

الحسين بن علي بن ابي طالب وعقب الشيخ أبوبكر المغربي ساخرا هل هذا السند يعتمده عاقل 

من الهجرة ، ابوالحسين رضوان اهلل تعالى عليه توفي  240ابوالفضل بن ابي طاهر ولد سنة 

من الهجرة بينهما قرن بين وفاة ابي الحسين ووالدة ابي الفضل ويقول ذكرت البي  822سنة 

 ! اليس هذا كذب بين ان يقول إنسان ولد بعد وفاة اآلخر بقرن يقول ذكرت له فقال! ين الحس

هذا أوال اذن هذا السند سند مبتور سند اليصدقه عاقل وسند يصرح فيه ابي الفضل بانه كذاب 

عندما يقول انني ذكرت البي الحسين أراد بعض علماء الشيعة ان يجمل ويرونق هذا الكذب فقال 

لفضل رواها عن شخص عن ابي الحسين وهذا الشخص غير مذكور طيب هذا اعتراف أن ال ابوا

 "الروايه منقطعة السند 

 

عندما قال ابن ابي طاهر ذكرت البي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي : أقول 

وهو بل هو ابي الحسين زيد األصغر الثقه حفيده  822طالب ليس هو زيد الشهيد المتوفى سنة 

من أصحاب اإلمام الهادي عليه الس مم كماذكر التستري في قاموسه وغيره وراجع هذا النقل 

، و تعليقة الشافي للسيد عبد الزهراء  332وإرشاد المفيد، ص 024: 34: تهذيب التهذيب

وليس كما ذكر الشيخ ابوبكر المغربي ان زيدا هو الشهيد ، فيكون  ، 0:34: الحسيني الخطيب

ذكرت البي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن * : السند

وهذا خطأ من الناسخ في الكتاب وليس كما هول األمر الشيخ ابوبكر المغربي * ابي طالب 

 والمحقق احمد االلفي أكد ذلك أيضا ولم يهول األمر كما فعل الشيخ أبوبكر المغربي

البيت أدرى بما فيه ؟ وهو صادق في دعواه عن زيد الشهيد الذي  ألستم تقولون وتقرون أن أهل

يروي عن ابيه السجاد عن أبيه الحسين عن أمه الزهراء عليهم الس مم ، لو كنا نحدث الناس 

 فالسند صحيح متصل الإنقطاع فيه! بآرائنا لهلكنا إنما هي أخبار رويناها كابرا عن كابر ؟

 انتهى"  السند هو زيد األصغر ثقه فالسند مقبولزيد في  " قال الدكتور الماحوزي

 

 

المحقق أحمد األلفي محقق كتاب ب مغات النساء البن طيفور في رده على الدكتور مرجليوث  #

المدرس بجامعة أكسفورد لم يعترض على صحة الخطبه الفدكيه وأشار الى خطأ الناسخ وصححه 

 : فقد ورد في الكتاب كما اشرت التالي

 

ذكرت ألبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل : الفضل قال أبو 

 .. عليهم ك مم فاطمة

مما يظهر أن الذي سأله هو زيد الشهيد بن االمام السجاد عليه الس مم وقد تعلق بهذا الخطأ وهو 

م تتبخر بإسقاط من الناسخ من يريد أن يسقط الخطبه وهذا الرد القاصم من المحقق يجعل أمانيه

 الصحيح السند
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 : أنقل من رده موضع الشاهد

 [*] الصديق وميراث النبي صلى اهلل عليه وسلم

   أحمد أفندي األلفي: الكاتب 

 

أما إسناد خطبة فاطمة فإن م محظتك عليه صحيحة ، والصواب أن زيًدا الذى سأله ابن أبي ( 3) 

هوزيد حفيده كان معاصًرا البن أبي طاهر  ، بل 822طاهر ليس هو زيد بن علي المتوفى سنة 

 842وقد روى ابن أبي طاهر عنه غير هذه الخطبة كما ورد في صفحة ( .  214) المتوفى سنة 

فزيد العلوي هذا هو ، حدثني زيد بن علي بن حسين بن زيد العلوي : من الكتاب ذاته ؛ إذ قال 

 . بي طاهر، وهو من أجداد زيد المعاصر البن أ 822المتوفى سنة 

وعليه فيكون قد سقط من إسناد خطبة فاطمة ث مثة رجال خطأ من الناسخ للنسخة الخطية التى 

 .طبعت عنها هذا الكتاب 

هذه م محظاتي أقدمها مع الثناء الجميل لك ، وإعجابي الزائد بفضلك ، وأود أن تنشرها في 

التقريظ ، ف م يفوتهم ما جاء فيها المجلة التى نشرت فيها تقريظ الكتاب ، حتى يطلع عليها قارئو

 من التصحيحات والم محظات ، أرجو أن ترسل

لي نسخة من العدد الذى تنشر فيه ، وعلى كل حال أحب أن تتفضل بإفادتي عن رأيك فيها ، فإن 

  . الحقيقة بنت البحث ، وهى ضالتنا المنشودة جميًعا

 

الشهيد فهو حفيده الى الزهراء كما قال فزيد األصغر يروي بسند يتصل بآبائه عن زيد : أقول 

 البن طيفور وقال بإشتهار الخطبة وتناقلها بين اآلباء عن االجداد

 

قال لي رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم : "قال ابن طيفور عن زيد األصغر 

  " ويعلمونه أبناءهم وقد حدَثِنيه أبي عن جدي يبلغ به فاطمَة على هذه الحكاية

هذا االسناد يحكم " :الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند السابق  قال

 انتهى "بصحته وشهرته واستفاضته 

 

 

 

__________ 

 

كتاب ألحمد أفندي األلفي بعث به إلى الدكتور مرجليوث المدرس بجامعة أكسفورد ؛ رًدا على  (*)

بحرمان فاطمة  -رضي اهلل عنه  -ن اتهام الصديق ما تعرض له بتقريظه كتاب ب مغات النساء م

عليها الس مم من ميراث أبيها صلى اهلل عليه وسلم ؛ إجابة لتحريض عائشة رضي اهلل عنها ، 

 -323ص)وقد بعث به لننشره بمناسبة ما أثبتناه في التفسير من اإلفاضة في الموضوع ، راجع 

 . من هذا المجلد (330

 

http://islamport.com/w/amm/Web/1306/2208.htm 

 

http://islamport.com/w/amm/Web/1306/2208.htm
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لقد روى ابن ابي طاهر في كتابه ب مغات  " :قال السيد المحقق الخرسان في كتابه نهاية التحقيق

ذكرت ألبي الحسين : فقال  روايته بأسانيده الخاصة وساق في توثيقالنساء فصوآل من الخطبة 

 " الخ... زيد

واليك تصحيح السيد المحقق الخرسان لمن ذكرهم زيد األصغر ابي الحسين وهو كما قلنا ليس  - 

هو من حدث ابن ابي ( ابي الحسين ) زيد الشهيد قال السيد الخرسان بعد ان ذكر ان زيدا االصغر 

 طاهر

 : ابي الحسين زيد وهمفاآلن الى معرفة من ذكرهم   :  "

 

 وهذا هو الكلبي عامي ثقة ذكره الطوسي في الفهرست وقال له كتاب: الحسين بن علوان 

 (8)وصحح سيدنا األستاذ طريق لشيخ اليه  

 

 

وهو عطية ن سعد بن صفادة العوفي الكوفي خرج من ابن األشعث فكتب ( : عن عطية العوفي (

ادع عطية فإن سب علي بن ابي طالب واال فاضربه  :الحجاج الى محمد بن القاسم الثقفي 

أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيته فاستدعاه فابي أن يسب فامضى حكم الحجاج فيه ثم خرج 

الى خراسان فلم يزل بها حتة ولي عمر بن هبيرة العراق فقدمها فلم يزل بها الى ان توفي سنة 

ن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وقد روى الخطبة عن عبداهلل ب  (2)ه  823أو  888

عليه الس مم ابومحمد تابعي من أهل المدينة أمه فاطمة بنت الحسين بن علي عليه الس مم كان من 

ه قبل مقتل  805العباد وله شرف وعارضة وهيبة توفي في حبس المنصور في الهاشمية سنة 

الحسن بن الحسن بن علي بن : يه وقد روى الخطبة عن اب( 3) ابنه محمد النفس الزكية بأشهر

أنه كان جليآل رئيسآ فاضآل ورعآ ولم : ابي طالب عليه الس مم ويعرف بالحسن المثنى قال المفيد 

يدرك زمان الصادق عليه الس مم كان يلي صدقات أمير المؤمنين عليه الس مم وقد زوجه عمه 

رح وارتث بجراحته فانتزعه الحسين ابنته فاطمه عليها الس مم وقد خرج معه الى الطف فج

دعو البي حسان ابن أخته ( لعنه اهلل ) أسماء بن خارجة من بين االسرى فقال عمر بن سعد 

ومضى الحسن فلم يدع اإلمامةوال ادعاها له مدع وردت ترجمته في كثير من المصادر منها مقاتل 

حسن السبط الزكي س مم اهلل الطالبيين وعمدة الطالب وغيرهما وقد روى الخطبة عن أبيه اإلمام ال

 . عليه

 

 

 

_________ 

 3544الرقم  4معجم رجال الحديث  (8) 

 224 -220: 3ترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب  ( 2) 

 "814: 5تهذيب التهذيب  ( 3) 
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وقد ذكر قوم إن أبالعيناء ادعى هذا الك مم وقد : قال ابوالفضل  :وقال السيد الخرسان : أقول 

 . قوم وصححوه وكتبناه على مافيهرواه 

عن الحسين بن علوان عن عطية العوفي أنه سمع ابابكر ( 8)وحدثني عبداهلل بن أحمد العبدي 

إلى آخر مامر نقله في صورة النص ثم قال  )يابنية رسول اهلل ) يومئذ يقول لفاطمة عليها الس مم 

 . عند أبي هفان وماوجدت هذا الحديث على التمام إال: ابن ابي طاهر ( : 

 

المرأة وصلتها بالب مغة في ثقافتنا العربية )وهنا الدكتورة السنية سعاد المانع في بحثها : أقول 

 : تؤكد صحة إعتقاد ابن طيفور بصحة الخطبة الفدكية قالت( القديمة منشور في جريدة الرياض 

" 

ك مم فاطمة بنت محمد  وحين ترد عند ابن طيفور إشارة تفيد أن هناك من َنسَب ما جاء من

يبدو في هذا ما قد يعزز جانب الشك ( ه213ت)إلى أنه من وضع أبي العيناء ( رضي اهلل عنها)

لكن ابن طيفور لم يورد هذه . في صحة نسبة هذه الخطب واألقوال إلى فاطمة رضي اهلل عنها 

ين بن علي بن فهو يقول إنه سأل عن هذا األمر زيد بن الحس. اإلشارة إال كي ينفي صحتها

 : ( رضي اهلل عنها)الحسين بن علي بن أبي طالب فأكد له صحة نسبة القول إلى جدته فاطمة 

قال لي رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه أبناءهم وقد حدَثِنيه أبي عن "

م قبل أن وتدارسوه بينه"، وقد رواه بعض المشايخ ..."جدي يبلغ به فاطمَة على هذه الحكاية

هنا يظهر ابن طيفور ال يشك في صحة نسبة . (21، 28نسخة ألفي ص". )يولد جد أبي العيناء

 انتهى .(رضي اهلل عنها)هذه النصوص إلى فاطمة 

 

سبقت اإلشارة أن ابن طيفور أورد في بعض المواضيع أن  ":المانع أيضآ سعاد وقالت الدكتورة 

بعد أن  لكنه نفى هذه الفكرة تمامًابعض العلماء يرى أن النصوص المنسوبة لفاطمة مصنوعة 

 انتهى نقل ك ممها " .ذكرت أنه ناقش ما قيل

___________ 

 

يب الشاعر هذا هو أبوهفان عبداهلل بن أحمد بن حرب بن مهزم البصري النحوي األد (8) 

قائآل  858: وحكى عن الشيخ النجاشي في رجاله  895:8المشهور كذا ذكره شيخنا في الذريعة 

مشهور في أصحابنا وله شعر في المذهب وبني مهزم بيت كبير بالبصرة في : بعد إسمه ونسبه 

عبدالقيس شيعة وذكر له كتاب شعر أبي طالب وأخباره وكتاب طبقات الشعراء وكتاب اشعار 

 بدالقيس وأخبارهاع

وكان له محل كبير في األدب وترجمه : وقال  9: 334ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

ه بينما ذكر ابن حجر في لسان الميزان  895مات سنة : وقال  50: 82ياقوت في معجم األدباء 

 وهو الصحيح وترجمه آخرون كالصفدي في الوافي وابن حجر في لسان 253وفاته سنة 

الميزان وفي كتب رجالنا جماعة النجاشي والمجلسي والبحراني والمامقاني وسيدنا االستاذ 

 انتهى النقل. " وغيرهم 
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 :ابن طيفور ثقة أمين عند أهل السنه وليس بشيعي  -

 

ابن طيفور من العامة وهو  ": قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي عن ابن طيفور

 انتهى "الخاصةمشهور عندهم وليس من 

 

 

 

البن طيفور عني بدراسته ( أقدم ماكتب في تاريخ الخليفة المأمون )جاء في كتاب تاريخ بغداد 

ابن طيفور لم يكن مؤرخآ عابرا  " : 22وتوثيقه وشرحه الدكتور عصام محمد الحاج علي ص

وهذا مارفع من قدره ومكانته العالمية والذي  إنما كان يحسن إختيار الرواة الذين يأخذ عنهمو

وسلكوا طريقه في التأليف لهذا أشادت المصادر بأهمية  وثقوهيؤكد ذلك أن بعض كبار الرواة 

 انتهى النقل" مؤلفاته 

 

 : وأنقل عن مكانته أيضآ

او ، ( 8)كان من اشد الذين اخلصوا للعباسيين وعرفوا باسم ابناء الدولة، او ابناء خراسان "

 (2) " االبناء، او اوالد الدولة

 

 

، المكثرين ( 3)كان ابن طيفور احد البلغاء، الشعراء، الرواة من اهل الفهم المذكورين بالعلم "

 (0)"  من التصنيف والتاليف، المعروفين بالذكاء وجودة البيان

 

وكتابه ب مغات النساء نموذج من منزعه وكثرة  " : قال األستاذ محمد كرد علي عن ابن طيفور

 (5" ) تتبعه 

 

دائما يكرر أهل األهواء أن الشيخ الطهراني قال بتشيع ابن طيفور ولنسف هذه الشبهه : أقول 

 انتهى " ال ، اغابزرك لم يجزم بتشيع ابن طيفور " :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 

__________ 

 

 . 843عارف االس ممية، والنديم في الفهرست، ص دائرة الم ( 8)

 

 . ابن ابي طاهر: فؤاد افرام البستاني في دائرة المعارف، مادة ( 2) 

 

 

 . الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ترجمة احمد بن ابي طاهر (3) 

 

 .مقدمة كتاب بغداد البن طيفور  ( 0) 

 . 99كنوز األجداد ص (5) 
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ثم اعلم ان اباالفضل يروي عن ابي الحسين وبينه وبين : "  في المقطع المغربي قال الشيخ  -3

 اهـ" ابي الحسين خمس رجال ليس رج م واحدا كما يدعي علماء الشيعه بل خمس رجال

 

تم الرد على هذا الك مم وإثبات ان زيدا ليس الشهيد بل زيد األصغر المعاصر البن ابي : أقول 

 والإنقطاعطاهر ف موسائط بينهما 

 

من الهجرة اربع رجال وقال ان دليله من  822جعل الشيخ  الرواة عن زيد الشهيد المتوفى   -0

بدليل ان اباالفضل في نفس الكتاب في ب مغات النساء روى :" نفس كتاب ب مغات النساء فقال 

حدثني جعفر بن محمد رجل لقيته في ديار مصر وانت ابحث عنه : خطبة فدك عن أربع رجال قال 

له ترجمه في كتب التراجم النه فقط لقيه في ديار مصر فحدثه يعني راو مجهول محمد ولن تجد 

بن جعفر هذا يقول حدثني أبي ابوه مجهول ايضا جعفر بن محمد يرويه عن ابيه ك مهما مجهوالن 

ثم روى عن رجلين على األقل لهما ترجمه في كتب الشيعه وهذا يروي عن جعفر األحمر ارجع 

تجد له توثيقا او تعدي م فهو مجهول الحال بل من علماء الشيعه من يجعله  لكتب الشيعه لن

مجهول الذات والعين والحال فهذا السند اليعول عليه في أمر يتعبد اهلل به وهذا األمر الذي يبنى 

 اهـ "فيه أحكام فقهيه وعقائديه 

 

ر ابي الحسين مر معك طريق الخطبة الى زيد الشهيد من طريق حفيده زيد االصغ: أقول 

وتصحيحه أما ماذكره الشيخ ابوبكر المغربي أن ابن ابي طاهر لقي رجل من ديار مصر فحدثه اذا 

حدثني جعفر بن محمد : )تفحصنا إسناده نجده ورد هكذا في كتاب ب مغات النساء البن طيفور

أخبرنا : قالأخبرنا موسى بن عيسى : حدثني أبي قال :رجل من أهل ديار مصر لقيته بالرافقة قال

عمته زينب أخبرنا جعفر األحمر عن زيد بن علي رحمة اهلل عليه عن  :عبد اهلل بن يونس قال

 ( عليهما الس مم بنت الحسين

هناك وهم من الناسخ لم يتفطن له الشيخ أبوبكر المغربي ألنه ذكر زينب بنت الحسين والصحيح 

بنت علي فهي عن ابيه عن زينب بنت  زينب بنت علي وأيضآ زيد بن علي الشهيد لم يدرك زينب

 علي

إذ لم يكن للحسين عليه الس مم  هكذا في المصدر وهو وهم من الناسخ " : قال السيد الخرسان

بنت اسمها زينب وان زيد بن علي لم يدرك زينب بنت علي عليهما الس مم فالصحيح زيد بن علي 

 انتهى " عن ابيه عن زينب بنت علي عليهما الس مم

 

 

 

وقال الشيخ المغربي ان ابن ابي طاهر روى عن راو إسمه جعفر بن محمد لقيه في ديار : ول أق

 مصر وهو مجهول

 

واذا ماأصاب بعض رواتها من جهالة حال لتعتيم أخفت ضوء المصباح  " : قال السيد الخرسان

م النساخ الهادي الى واقع الحال ولم نقف له على ذكر في كتب الرجال والتراجم ، وأحسب أن وه

أو الرواة في تسجيل بعض األسماء هو ماسبب لنا معاناة البحث وهذا مالم تسلم منه أحاديث 
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السابقين وال محقين وماكتب معرفة التصحيف والتحريف اال دليل على ذلك إضافة الى بلية عصر 

ي المطابع التي أصبح أخطاؤها في كل كتاب ضربة الزب واليعني عدم الوقوف على حال أحد ف

سند ما أو معرفته معرفه كافية شافية يكون نقصآ من قدر بقية رجاله ومن احتج بإستفاضة النقل 

عند الخاصة والعامة فقد أتى بما التتهاون عنده النقول إذ اليغني بذل المزي من البحث سوى 

َشاِكَلِتِه َفَربُُّكْم  °َلىُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َع)العناء وهذا يقنع المنصف في نفسه وان لم يزد المنكر إال فسادا 

، فالمطلوب هو حصول الوثوق من الطرق المستفيضة  10اإلسراء  - ) َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبيًلا

والشك انه اقوى من حصوله من خبر صحيح واحد ثم إن وجود مجهول او مقدوح فيه لجهالته 

 انتهى" ي م على صدقه اليستلزم كذب جميع الرواة بل يكون تعدد األسانيد دل

فتعدد أسانيد الخطبة دلي م على صدق هذا الرجل الذي لقيه في مصر وهذا يدل على شيوع : اقول 

الخطبة وشهرتها خصوصا أنه يروي عن ابيه بسند يتصل الى جعفر األحمر وهو ثقه مما يدل 

بوبكر المغربي على صحة ضبط هؤالء الرواة عن جعفر األحمر ووثاقتهم وليس كما قال الشيخ ا

لهذا وثق ابن ابي طاهر بهذا الراوي الثقه والذي نقل بأمانه عنهم بواسطة والده ودون سنده في 

كتابه واحتج به زيادة في اإلطمئنان بصحة الصدور ومر عليك ان ابن طيفور يحسن إختيار 

 . الرواة

 

وهي وإن كانت أسانيدها كلها ال تخلو من  ( :"  8/293" )اإلرواء"في  قال الع ممه األلباني

فإن بعضها يقوي بعضًا ، ألنه ليس فيهم متهم ، بل عللها تدور بين االضطراب .... ضعف 

والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها ، السيما وقد والجهالة 

وعلقها البخاري في صحيحه  صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسن بعضها الترمذي ،

غير أن .... وال يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه األحاديث كلها معللة ..... 

مجموع هذه األسانيد يعطي الحديث قوة ، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح ، ال سيما وفي الباب 

 اهـ  انتهى باختصار"شواهد أخرى بنحوها 

 

 

 : عند السنة والشيعه وهذا حال جعفر األحمر

 

 : جعفر األحمر هذا حاله عند أهل السنه #

 :من تهذيب التهذيب البن حجر العسق مني

 .صالح الحديث : قال فيه أحمد 

 قال عثمان بن أبي شيبة صدوق ثقة 

 وقال العجلي كوفي ثقة

 وقال يعقوب الفسوي كوفي ثقة 

 و قال جماعة عن بن معين ثقة

 : الثقات البن شاهينوجاء تاريخ اسماء 

 .بن زياد األحمرثقة صدوقجعفر وقال بن أبي شيبة [164 ]
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 : جعفر األحمر عند الشيعه قال السيد الخوئي في المعجم #

 

 :جعفر بن زياد2840

 )8)من أصحاب الصادق عليه الس مم رجال الشيخ : االحمر أبو عبدالّله الكوفي

قال بعض أع مم : وعلى مبنى وثاقة أصحاب األئمه هو ثقه جاء في كتاب تنقيح المقال 

وأّما توصيف الصدوق إّياه في المشيخة : في المقام  984برقم  2/ 392المعاصرين في معجمه 

صاحب أبي محّمد عليه الس مم فليس فيه أدنى إشعار بوثاقة الرجل أو حسنه ، كيف ذلك  : بقوله

في أصحاب الرسول األكرم صّلى اهلل عليه وآله وسّلم من كان ، فما ظّنك بمن صحب  ؟ و قد كان

  .اإلمام عليه الس مم

هذا من غريب القول ، والظاهر أّنه نشأ من الغفلة في الفرق ، فإّن أصحاب النبي صّلى : أقول 

لنيل تلك الرياسة اهلل عليه وآله وسّلم كانوا في معرض الرياسة والزعامة ، فانحراف بعضهم كان 

والزعامة ، بخ مف مصاحبة األئمة عليهم الس مم ، كانت خالصة من كّل ذلك ، غير مشوبة بأمر 

من أمور الدنيا ، بل كانوا في معرض سخط والة السلطة و طغاة العصر ، و نيلهم األذى وأنواع 

على هذا المعاصر العذاب ، و هذا الفرق واضح جدًا ، و ال أدري كيف خفي هذا الفرق الواضح 

 (2)  .الجليل

 

 : وهذا سند صححه المحقق الماحوزي ينتهي الى زيد الشهيد عن آبائه: أقول 

 من كتاب دالئل اإلمامه للطبري

حدثنا حرب بن  : وحدثنا العباس بن بكار ، قال. وحدثنا ابن عائشة ببعضه : قال الصفواني 

( عليها الس مم ) لما بلغ فاطمة  : ، قالوا( م عليهم الس م) ميمون ، عن زيد بن علي ، عن آبائه 

إجماع أبي بكر على منعها فدك ، وانصرف عاملها منها ،، الَثْت ِخماَرها على رأِسها، واْشَتَمَلْت 

سوِل اهلل ِبِجْلباِبها، وَأْقَبَلْت في ُلَمٍة ِمْن َحَفدِتها ونساِء َقْوِمها، َتطأ ُذُيوَلها، ما َتْخِرُم ِمْشَيُتها ِمْشَيَة َر

صلى اهلل عليه وآله، َحّتى َدَخَلْت َعلى َأبي َبْكر َوُهو في َحْشٍد ِمَن المهاِجرين واأَلنصاِر َو َغْيِرِهْم 

 الخ..َفنيَطْت دوَنها ُم مَءٌة 

 

يحكم على هذا السند بالصحه ابن عائشه ثقه لدى العامه  : قال الشيخ الدكتور المحقق الماحوزي

ات التي رواها عنه الخاصه والعباس من مشاهير الرواه وطعنهم فيه ألنه وهو كذلك في الرواي

يروي فضائل فاطمه وعلي عليهما الس مم فهو مدح القدح وحرب بن ميمون وثقه ابن أبي حاتم 

 اهـ وغيره وكتب الصفواني مشهوره لدى األصحاب وأسانيدهم اليه كثيره ومتعدده

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5ج (8) 

الشيخ عبداهلل المامقاني بتحقيق الشيخ محي الدين : تنقيح المقال في علم الرجال تأليف ( 2) 

 34المامقاني ص
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السني العوني تصحيح الماحوزي . كتاب السقيفة وفدك للسني الثقه الجوهري بقول د -

 ردي على أبي المغربي وهو من مشايخ السنه  والخرسان

 

 : وهنا مقطعه   شبهة للشيخ المغربي  اآلن  نسفأ   

 

https://youtu.be/FIicet73FIk 

 :قال في المقطع 

 

أبوبكر الجوهري يزعم الشيعة أن له كتابا بعنوان السقيفة وفدك وقال إنه لم يؤلف هذا  " -8

اآلن ومن تأليف المراجع قبل ولم يؤلفه هو وأنه يتحدى أن الكتاب بل هو من تأليف المعممين 

تكون هناك مخطوطه تنقل عنه كتبها هو أو من ط مبه أو من ط مب ط مبه أو من ط مب ط مب 

 " ط مبه ، وأن الشيعه عمدوا الى ابن ابي الحديد الذي روى عنه وقالوا أن له هذا الكتاب

 

ب هل الشيخ الدكتور حاتم العوني من الشيعة فقد ترجم له قال يزعم الشيعة أن له هذا الكتا: أقول 

ووثقه وأقر بذلك وأقر أن له كتابا بعنوان السقيفة وفدك وأيد ما قاله ابن ابي الحديد ووافقه عليه 

بأن له كتابا بهذا العنوان وبأنه من العامة وليس الشيعه وهذا ماأكد عليه أيضآ الدكتور محمد 

عامة وقال انه قد وهم من عده بأنه ليس منهم ، ويقتني الشيخ السني هادي األميني أنه من ال

 )الدكتور حاتم العوني في مكتبته العامرة ماوقف عليه الدكتور األميني من كتاب الجوهري 

 هـ 8083سنة  ( ..السقيفة وفدك 

 

العزيز أحمد بن عبد  " : قال الكاتب المخالف البتار أنقل مشاركته من ملتقى أهل الحديث

المرسل الخفي وع مقته ) الجوهري أبو بكر ترجم له شيخنا الشيخ حاتم الشريف في كتابه الفذ 

 . أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، أبوبكر: قال (  3الحاشية رقم  - 824ص/  3ج ( ) بالتدليس

ة ، فالحمد توثيقا له ، استخرجته من غير مظنته ، بعد أن لم أجد له ترجم -قديما  -كنت قد قيدت 

 ! هلل تعالى

 كان ضابطا صحيح العلم(: " 053ص ( )التصحيف والتحريف)قال عنه أبو أحمد العسكري في 

" . 

السقيفة وفدك وما وقع من  ) :كتاب  (84/284)ولما ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج الب مغة 

بد العزيز الجوهري ، ألحمد بن ع( االخت مف واالضطراب عقب وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم 

هو عالم محدث كثير األدب ثقة : " وصفه بأنه من أهل الحديث وأنه ليس من الشيعة ، وقال عنه 

 . " ورع وأثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته

 !! فض م عن مصنفاته!! فأين عنا ذكر هذا اإلمام ، صاحب التصانيف ؟: قلت 

محمد األميني ؛ قد جمع ماوقف عليه من : شيعة ، اسمه أن أحد دكاترة ال: وقد أخبرني الشيخ 

هـ ، والشيخ يقتني منه نسخة في مكتبته  8083سنة  ( ..السقيفة وفدك  )كتاب الجوهري 

 انتهى النقل ". العامرة

 

https://youtu.be/FIicet73FIk
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ثم يتحدى أن السقيفة وفدك المغربي أن أبالحديد روى عنه من كتابه   واعترف الشيخ: أقول 

الكتاب كتبها هو أو من ط مبه او من ط مب ط مبه او من ط مب ط مب يؤتى بمخطوطه عن هذا 

 !! ط مبه

 : قال أبو الحسن األربلي قبل ذكره الخطبة الفدكية

، فإنها من محاسن الخطب (عليها الس مم)فلنذكر خطبة فاطمة . وحيث انتهى بنا القول إلى هنا"

ج الرسالة، وقد أوردها المؤالف وبدايعها، عليها مسحة من نور النبوة، وفيها عبقة من أر

تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز والمخالف، ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبة، 

الجوهري، من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها المذكور، قرأت عليه في ربيع اآلخر سنة اثنتين 

لما بلغها ( عليها الس مم)، روي عن رجاله من عدة طرق، أن فاطمة (322)وعشرين وث مثمائة 

الثت خمارها وأقبلت في لميمة من حدفتها ونساء قومها  -فدكا  -إجماع أبي بكر على منعها 

 انتهى النقل " الخ...

 

أنه يتنزل ويقول أن الجوهري روى هذه الروايه بل وحكم :" وقال الشيخ المغربي في المقطع  -2

هذا ودليله في هذا نفس الكتاب فقد ساق سند عليها بالضعف وطالب أن يبين له الشيعه عكس 

 ( عن الحسين بن صالح بن حي قال حدثني رج من من بني هاشم) وفيه 

وقال ان بعض علماء الشيعه قالوا انه الحسن بن صالح بن حي وطعنوا فيه والرج من من بني 

 " هاشم مجهوالن الترجمه لهما

صححه الشيخ الدكتور المحقق أحمد ربي السند الذي ركز عليه الشيخ ابوبكر المغ: أقول 

 "إسناده معتبر  : الماحوزي وقال

 : وهذا السند قرن بإسنادين معه: أقول 

حدثني : حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي قال: فحدثني محمد بن زكريا قال: قال أبو بكر)

بنت علي بن حدثني رج من من بني هاشم، عن زينب : أبي، عن الحسين بن صالح بن حي قال

 .وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه: قال. أبي طالب عليه الس مم

وحدثني عثمان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجيح بن عمير بن شمر عن جابر : قال أبوبكر

 .الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما الس مم

عبد اهلل بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن  وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد، عن: قال أبو بكر

لما بلغ فاطمة عليها الس مم إجماع أبي بكر على منعها : عبد اهلل بن حسن بن الحسن، قالوا جميعًا

 ( . فدك، الثت خمارها وأقبلت في لمة من حفدتها ـ إلى آخر الخطبة

انقله من أسانيد للخطبة للرد على قول الشيخ ابوبكر المغربي أن الجوهري حكم بضعف م: اقول 

هنا المحقق السيد محمد مهدي الخرسان ينسف هذا الزعم ويثبت ومطالبته الشيعه بعكس هذا 

أسانيد أبي بكر الجوهري المتوفى  " : عكسه ويجيب على طلب الشيخ أبوبكر المغربي فيقول

انتهى  " وايتهفقد روى الخطبة بث مثة أسانيد توثيقآ لر(السقيفة وفدك  ) في كتابه 323سنة 

 النقل

والحسن بن صالح بن حي وثقه أهل السنه في تراجمهم ورووا وكذلك قال الشيخ السني : أقول 

الحويني بوثاقته وفضله وله أصل وله كتاب اإلمامه في علي وولده وروى عنه الحسن بن 

بذلك  محبوب وهو من أصحاب اإلجماع اليروي إال عن ثقه والغ مبي ثقه وقال السيد الخرسان

، قال " كان ثقة صادقا ، روى عن عبد اهلل بن رجاء الغداني وطبقته :" قال النديم : أنقل التالي

، وجعفر بن محمد بن عماره الكندي حسنه المامقاني ويروي عن " يعتبر بحديثه : ابن حبان 

 أبيه روايات يستشم بها ص محه كما قال المامقاني
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هويتهما السيد المحقق محمد مهدي الخرسان ف مجهاله فيهما وان الرجلين من بني هاشم كشف 

واليبعد أن يكونا هما عبداهلل بن الحسن وزيد بن علي ألنه معاصر لهما وقد أخذ عنهما  " : فقال

 انتهى النقل " هما ممن رويا الخطبة عن آبائهما

 هىانت "هذا كاف في اإلعتماد  " : قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

األستاذ األديب رئيس اللجنة الثقافية ممن اعترف بصحة خطبة الزهراءالفدكيه عليها السالم *  

في النادي الثقافي العربي في الشارقة محمد ولد محمد سالم في مقالته بالغات النساء أنقل 

ألبي الفضل أحمد بن أبي طاهر الملقب بابن « بالغات النساء»كتاب : "  منها موضع الشاهد

هو أحد كتب النوادر األدبية التي يجد فيها القارئ متعة وتسلية ) ه 680توفي ت )طيفور 

بالغات النساء وطرائف كالمهن وملح )وحكمة وبالغة وإرشادًا، وقد جمع فيه مؤلفه مآثر من 

، وهو أقدم كتاب (نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهلية وصدر اإلسالم

ي بالغة النساء، ويظهر ما كانت تتمتع به المرأة العربية في ذلك الوقت من أدبي مختص ف

حضور وقوة شخصية، وسالقة لسان وحضور بديهة، ورجاحة عقل، وال يترك الكاتب مجااًل 

فقد جاء على مواقفهن  من مجاالت الحياة إال وأتى فيه بأمثلة من أقوالهن، وصور من بالغتهن

ع، كالزواج، فيورد كالمهن في المنازعات الزوجية، وفي مدح في السياسة وقضايا المجتم

الزوج وذمه، وفي صفات الزوجة، ووصايا النساء لبناتهن عند الزواج، وفي النصيحة عندما 

يستشرن، وفي الحب والشوق، ونوادرهن وُملحهن وما يصدر عنهن من طرائف القول وأخبار 

بار الشاعرات المبدعات كالخنساء وليلى وأخ ذوات الرأي والعقل منهن، وأورد أشعارهن،

بدأ المؤلف كتابه بذكر أقوال نساء في صدر .األخيلية، والفارعة بنت عمر الكالبية، وغيرهن

اإلسالم، وما كان لهن من مواقف خاصة في الشأن السياسي واالجتماعي، وتظهر تلك األقوال 

أثير بالغ في األحداث، فيورد أقوال أم أن المرأة في تلك الفترة كانت تلعب دورًا قويَا، ولها ت

المؤمنين عائشة ،رضي اهلل عنها، في الدفاع عن أبيها أبي بكر ،رضي اهلل عنه، بعد وفاته 

بكالم بليغ، وقوي أقامت فيه الحجة على من نالوا منه، وكذلك كالمها في فتنة مقتل عثمان، 

وأم المؤمنين لزهراء ،رضي اهلل عنهاكما يورد كالمًا بليغًا لفاطمة اوغير ذلك من المواقف، 

 اهـ" حفصة ،رضي اهلل عنها، وزينب بنت علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنها 

العالمة المحقق عمر رضا كحالة أشار الى الخطبه من كتاب بالغات النساء البن طيفور في *  

اهلل صلى اهلل لما جمع أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول  :  112، ص3ج (أعالم النساء )

   اهـ  عليه وآله من فدك وبلغ ذلك فاطمة، الثت خمارها ـ الحديث

أوتيت الزهراء  :قال . 127ص- (أهل البيت)األستاذ توفيق أبو علم في كتابه :أنقل التالي  -  

فكالمها متناسب الفقر، . رضوان اهلل عليها كسائر أهل البيت حظًا عظيمًا من الفصاحة والبالغة

األطراف، تملك القلوب بمعانيه، وتجذب النفوس بمحكم أدائه ومبانيه، فهي في البيان  متشاكل

من أغزر القوم مادة، وأطولهم باعًا، وأمضاهم سليقة، وأسرعهم خاطرًا، وإنه ليتبين ذلك 

ثم نقل الخطبه من كتاب . )خاصة في خطبتها وكالمها في بيعة أبي بكر، وخالفها معه بشأن فدك

والمشهور عن السيدة الزهراء ـ رضي : ، وقال بعد تمام الخطبة (ساء البن طيفور بالغات الن

اهلل عنها ـ إنها كانت قوية العارضة، خطيبة بارعة، إذا ما انتبرت المنابر هزت القلوب 

والمشاعر، وإن خطبتها على جمهرة من المهاجرين واألنصار آية على ثبت بديهتها وحضور 

   اهـ . ذهنها
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 : برقمه أنقل عنه بالنص والهامش(  2/700)السنن الكبرى للبيهقي : الكتاب 

 محمد بن عبد اهلل الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ( أخبرنا)

 قال حدثنى عروة بن الدارمي قال قلت البي اليمان اخبرك شعيب بن أبى حمزة عن الزهري 

 الزبير ان عائشة رضى اهلل عنها اخبرته ان فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ارسلت 

 إلى أبى بكر رضى اهلل عنه تسأله ميراثها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما افاء اهلل على 

 تى النبي صلى اهلل عليه وسلم ال  وفاطمة حينئذ تطلب صدقة( 3)رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر قالت عائشة رضى اهلل عنها فقال أبو بكر رضى اهلل 

 عنه ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة انما ياكل آل محمد من هذا  

 لى اهلل المال يعنى مال اهلل ليس لهم ان يزيدوا على المأكل وانى واهلل ال اغير صدقات النبي ص

 عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم والعملن فيها بما 

 وسلم فيها فابى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت  عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه

 فاطمة على ابى بكر رضى اهلل عنهما من ذلك فقال أبو بكر لعلى رضى اهلل عنهما والذى نفسي 

 من قرابتي فاما الذى شجر بينى   بيده لقرابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احب إلى ان اصل

  امرا رأيت   وانى لم اكن الترك فيها   وبينكم من هذه الصدقات فانى ال آلو فيها عن الخير

 رواه البخاري في الصحيح عن أبى -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنعه فيها االصنعته 

 أبو عبد اهلل الحافظ انا أبو سهل احمد بن محمد بن زياد القطان ثنا محمد بن ( أخبرنا) -اليمان  

 اسمعيل السلمى ثنا عبد العزيز الويسى حدثنى ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال 

 عائشة ام المؤمنين رضى اهلل عنها اخبرته ان فاطمة بنت رسول   أخبرني عروة بن الزبير ان

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم سألت ابا بكر بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ان يقسم لها 

 ميراثها

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ى ورث سليمان داودقال اهلل تعال -قالت فاطمة  -هامش ر ( 3) 
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وهنا اإلعالمية الكاتبه روال خرسا في مقالتها تذكر ظالمة الزهراء عليها السالم أنقل الشاهد 

وهى  «فدك»وحكاية أرض " :والوفاة < فدك>السيدة فاطمة " منها من صحيفة صدى البلد 

يومنا هذا فى العربية تقع فى  واحة تقع فى أطراف الحجاز قرب مدينة خيبر فى شبه الجزيرة 

المملكة العربية السعودية وتتبع إداريًا منطقة حائل، وتقع بالجزء الغربى الجنوبى لمنطقة 

اشتهرت بزراعة القمح  حائل، كان سكانها القدماء من العماليق ومن بعدهم سكنها اليهود

 الموضوع بشده بين السنة وتختلف الروايات فى هذاأعطاها رسول اهلل لفاطمة . والتمور

من حق السيدة فاطمة كميراث شرعى، ويتمسكون « فدك»يرى الشيعة أن أرض والشيعة، 

بموقف الزهراء التى استشهدت بالقرآن وقالت بعد الحديث الذى رواه أبى بكر كى يمنعها، 

ال نورث، ما تركنا »: والذى يقول إرثها والذى رده بعض علماء السنة بأنه حديث موضوع

بينما يتمسك به أهل السنة إتباعًا ألبى بكر فيقولون إن األنبياء ال يورثون وإن ما « صدقة

 تسببت فى مقاطعة فاطمة ألبى بكر وعمر، حسبما تقول الروايات،« فدك»وأرض .تركوه صدقة

 انتهى النقل." ولن أدخل فى تفاصيل جدلية فى هذا الموضوع

مصطفى العدوي هنا يقول أن الزهراء عليها السالم لم تكن لتبايع ألبي بكر السني شيخ ال  -

وأنها تمسكت بصريح القرآن وإستندت على آية !! ألنه ماعلم أن النساء يبايعن للرجال 

وورث سليمان داوود وآية يرثني ويرث  يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين وآية

ى أنها ترث من أبيها صلى اهلل عليه واله وسلم وجاء في صدرها شيئا على من آل يعقوب عل

 أبي بكر واعتزلت حتى قبضت 

https://youtu.be/tNOqJDWjLw0 

ألبي الطيب  682ص ( المجموعة الثانية ) وجاء في كتاب رسائل علميه في فنون مختلفة 

إحتجاج فاطمة عليها السالم ومنها  :السوسي أنقل بالنص والهامش برقمه  مولود السريري

ُيوِصيُكُم  ) :  في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى -رضي اهلل عنه  -على أبي بكر 

 بل د من الصحابة ،، ولم ينكر عليها أح11 -النساء ( اللَُّه ِفي َأْوَلاِدُكْم ۖ ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُأنَثَيْيِن 

إنا : عدل أبوبكر إلى مارواه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو قوله عليه الصالة والسالم 

 وهذا دليل التخصيص  (6)   معاشر األنبياء النورث ماتركناه صدقة

يا ابن أبي قحافة أترث أباك وال ارث : مما قالته الزهراء عليها السالم في خطبتها الفدكية *    

 أبي؟ 

ومنع أبو بكر فاطمة إرثها : قال الرافضي : 3قال الشيخ ابن تيميه في منهاج السنة النبوية ج

: من وجوهقال ابن تيمية والجواب على ذلك  .فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك وال أرث أبي

وإن أترث أباك وال ارث أبي؟ ال يعلم صحته عنها، : أن ما ذكر من قول فاطمة رضي اهلل عنها

 اهـ صح فليس فيه حجة

_________ 

 .117/6" /اإلبهاج"  في صحته نظر" : الذهبي "قال متفق عليه  ( 6) 

 

https://youtu.be/tNOqJDWjLw0
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ث أباك والأرث قال الشيخ السني إيهاب عدلي في برنامج الشيخان على قناة الحق عن لفظ أتر

وإن صح ففيه أجوبه ، لسنا مع ابن : الشيخ ابن تيميه لم يركن الى النفي المطلق قال  " : أبي 

أباك والأرث أبي لم يعلم صحته صححه االلباني في وقتنا الحالي   تيميه في قوله عن لفظ أترث

والحديث رواه الترمذي النص في ثناياه نوع  777في صحيح مختصر الشمائل المحمدية رقم

بوبكر ليس عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،  فقالت أمن الرد وهو من رواية ابوهريره عن 

ت أترث اباك والأرث أبي لكن معناه ثابت معناه ثبت فمالي الأرث أبي ممكن نفس اللفظ مش ثاب

 اهـــ"  من يرثك قال أهلي وولدي قالت له رضي اهلل عنها مالي الأرث أبي:قالت 

أبيات ندبت   مما قالته الزهراء عليها السالم بعد خطبتها الفدكيه في رواية الخطبة الفدكية -

 :  فيها والدها المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم

جاء في كتاب لألستاذ إبراهيم محمد حسن الجمل أبناء النبي البنون والبنات وامهاتهم رضي 

على قبر أبيها صلى اهلل عليه وسلم ،  -رضي اهلل عنها  -ووقفت فاطمة  :اهلل عنهم أجمعين 

 :وأخذت قبضة من تراب القبر ، فوضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول 

 أن اليشم مدى الزمان غواليا* أحمد ماذا على من شم تربة 

 صبت على األيام عدن لياليا * صبت علي مصائب لوأنها 

وكان إذا أصابها شيئ بعده ، ذهبت إلى قبره تبثه أشجانها وتقول مخاطبة إياه كأنه ماثل أمامها 

 وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب ** إنا فقدناك فقد األرض وابلها  :

 (1)اهـ  لما نعيت وحالت دونك الكتب* صادفنا فليت قبلك كان الموت 

هو حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ،  سند ثقة اإلسالم الكليني  ومن كتب الشيعة

عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن المفضل قال سمعت أبا عبد 

إلى سارية في المسجد وهي تقول ( الم عليها الس) جاءت فاطمة : يقول ( عليه السالم ) اهلل 

 :   ( صلى اهلل عليه وآله ) وتخاطب النبي 

 لو كنت شاهدها لم يكثر الخطب* قد كان بعدك أنباء وهنبثة 

 (6) واختل قوم فاشهدهم وال تغب* إنا فقدناك فقد األرض وابلها 

   . موثق: الحديث الرابع والستون والخمسمائة :  المجلسي ةتعليق العالم

أي أسطوانة ، وكانت هذه المطالبة والشكاية عند إخراج أمير " إلى سارية : " قوله ( 7)

 المؤمنين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .127-126ص( 1)

 223رقم  772ص  8الكافي ج ( 6)

 227ص  62مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج ( 7)
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األمر المختلف الشديد ، " الهنبثة " فدك ، و عليه السالم للبيعة كما مر ، أو عند غصب 

األمر الذي تقع فيه المخاطبة ، والشأن " الخطب " فيه و   واالختالط من القول ، واالختالف

المطر الشديد " الوابل " والحال ويمكن أن يقرأ الخطب بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطبة و 

وفي الكتب زوائد " وانقلبوا  غبت ،واختل قومك لما " الضخم القطر ، وفي كشف الغمة 

 انتهى"  . أوردناها في البحار

أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي : قال - 8: 31 -30ص  -الشيخ المفيد  -األمالي  - 

حدثنا عيسى بن مهران، عن : محمد بن جعفر الحسني قال[ جعفر بن]أخبرنا أبو عبد اهلل : قال

زينب بنت علي   يونس، عن عبد اهلل بن محمد بن سليمان الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن

كر على منع فاطمة عليهما السالم فدك لما اجتمع رأي أبي ب: ابن أبي طالب عليهما السالم قالت

والعوالي، وأيست من إجابته لها عدلت إلى قبر أبيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فألقت ( 7)

نفسها عليها وشكت إليه ما فعله القوم بها وبكت حتى بلت تربته عليه السالم بدموعها وندبته، 

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب ( * 6)نبثة قد كان بعدك أنباء وه (1)ثم قالت في آخر ندبتها 

قد كان جبريل  (2)واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا ( * 3)إنا فقدناك فقد األرض وابلها ( 7)

عليك ينزل من * فغبت عنا فكل الخير محتجب فكنت بدرا ونورا يستضاء به * باآليات يؤنسنا 

لنبي وكل الخير مغتصب سيعلم المتولي بعد ا* واستخف بنا ( 2)ذي العزة الكتب تجهمتنا رجال 

من البرية ال عجم * فقد لقينا الذي لم يلقه أحد (7)  يوم القيامة أني سوف ينقلب* ظلم حامتنا 

 (8)لنا العيون بتهمال له سكب * وال عرب فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت 

 إسناده معتبر :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

_________ 

 .من باب إضافة المصدر إلى المفعول، أي ندبتها إياه" في آخر ندبه " في بعض النسخ ( 1)

االختالط في القول، : واحدة الهنابث وهي األمور الشدايد المختلفة، والهنبثة: الهنبثة( 6)

 .والنون زائدة

لشأن الخطب كزفر جمع الخطب بالفتح والسكون وهو األمر الذي تقع فيه المخاطبة، وا( 7)

 .والحال، واألمر صغر أو عظم وغلب استعماله لألمر العظيم المكروه

 .لم يكبر: على المفرد، وفي بعضها" لم يكثر الخطب " وفي بعض النسخ 

 .المطر الشديد: الوابل( 3)

. الذين نكبوا عن اإليمان ورجعوا عن الدين( ع)تريد . اإلعراض والعدول: النكب والنكوب( 2)

 .أي لقونا بالغلظة والوجه الكريه( 2". )ولم تغب " الحديث وفي بعض النسخ 

 :والكالم في موضع قوله تعالى. خاصته ومن يقرب منه: حامة اإلنسان( 7)

 .667: سورة الشعراء" وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " 

 .الهطالن والتقاطر الدائم والسقوط المتتابع: والسكب. فاضت دموعا: هملت عينه( 8)
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( 7888) كلمة حق ذكرها الباحث في التاريخ سيد القمني في مجلة روز اليوسف العدد  - 

6006  /16  /60  : 

 

نحن معاشر "وهو المتعلق بمنع الخليفة أبى بكر ميراث الزهراء عنها، بحديث : المأخذ الثاني

ابن أبي )ر وحده والملحوظ األول هنا أن هذا الحديث لم يروه سوى أبي بك.." األنبياء ال نورث

أما سياق األحداث المعلوم فيؤكد انه كان للنبي أمالكه الخاصة، ومنها حوائط ( . 3/86/الحديد 

مخيريق وأرض العوالي في يثرب وأرض النضير وأرض وادى القرى، وان أبا بكر وضع يده 

ل أن النبي على هذه األمالك أو صادرها دون ورثته استنادا للحديث المذكور، مع حديث آخر يقو

، والذي قام من بعد النبي هو أبو "إن اهلل إذا أطعم نبيا طعمة جعله للذي يقوم من بعده: "قال

هي طعمة أطعمني اهلل في حياتي فإذا مت فهي بين : "أو في رواية أخرى قال الرسول. بكر

، إضافة وهي األمالك التي قامت الزهراء تطالب بها ميراثا(. 2/722/كنز العمال " )المسلمين

واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن هلل "إلى سهمها من سهم ذوي القربى حسب نصوص اآليات 

 ".خمسه وللرسول ولذي القربى

سهم ذوى القربى في حياتي وليس لهم : سمعت رسول اهلل يقول"وفى هذا أيضا قال أبو بكر 

 (.2/727كنز العمال " )بعد موتى

هراء لم تنل حظها من ميراث أبيها كبقية الناس وال سهمها ولنا أن نلحظ دون جهد يذكر أن الز

من المغانم فقط، بل كان حظها من الذكر في مؤلفات المسلمين من سير وأخبار وحديث هو 

أدنى الحظوظ، رغم مكانتها في بيت النبوة، وإنها كانت زوجة اإلمام على كرم اهلل وجهه 

ينما نجد لبنت الخليفة أبى بكر السيدة عائشة المعروف بورعه وتدينه وتقواه وجالل فعاله، ب

من الذكر ما يغطى مساحات واسعة في تراثنا، تليها حفصة بنت عمر بن الخطاب، وبينما لم 

ويذهب بعض الباحثين . حديثا 366يرو البخاري لفاطمة سوى حديث واحد فقد روي لعائشة 

والديهما، مما أقصى الزهراء إلى اتفاق معلوم بين عائشة وحفصة للعمل على ما في مصلحة 

عن بؤرة األحداث فال تجدها تلعب دورها المهم الالئق بها في حياة أبيها، ولم تذكرها كتبنا إال 

ولكن هل كانت بنت النبي ضئيلة الشأن حقا إلى هذا الحد؟ (. 28/ انظر جبران شامية )لماما 

ليها تحاور الخليفة حول سؤال نتركها تجيب عنه بنفسها على ندرة أخبارها، ولنستمع إ

حقوقها، ونقرأ مدى علمه بدينه وشرائعه، ونقدر حجم بالغتها وحسن منطقها وقوة حجتها إذ 

فما بالك ورثت رسول اهلل : ولدي وأهلي، فتقول: من يرثك إذا مت؟ فيقول: "تقول للخليفة

المداورة التي وهي اإلجابة . يا بنت رسول اهلل ما ورثت أباك ذهبا وال فضة: دوننا؟ فيقول

إنك عمدت إلى فدك وكانت " وسهمنا في خيبر وصافيتنا بفدك؟"أجابتها فاطمة بالمباشرة 

" طبقات ابن سعد . )صافية ألبى فأخذتها، وعمدت إلى ما أنزل اهلل من السماء فرفعته عنا

أفعلي "، فتسوق منطقها يقول "األنبياء ال يورثون: "فيرد أبو بكر بحديث"  6/713/712/

، "وورث سليمان داود: " مد تركتم كتاب اهلل ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول تبارك وتعالىع

رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل : "وقال تعالى فيما قص من خبر يحيى بن زكريا

 ".يعقوب
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وزعمتم مع هذا أن ال " .. وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهلل : " وقال عز ذكره

حق وال إرث لي من أبي وال رحم بيننا، أفخصكم اهلل بآية أخرج نبيه منها؟ أم تقولون أهل 

ولما رأت ". أفحكم الجاهلية تبغون؟.. ملتين ال يتوارثون؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ 

الزهراء إصرار الخليفة على منعها ميراثها وسهمها قررت أن تطلبه على علن ومأل من 

أنا " ، فجمعت نسوة من بنى هاشم أهلها ودخلت المسجد على الخليفة ورعيته تنادى المسلمين

فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم، وهو أخ ابن عمى دون رجالكم ثم .. فاطمة بنت محمد 

يا ابن أبي . تزعمون أال إرث لنا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون

وال أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشر  قحافة أترث أباك

 ".فنعم حكم اهلل والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون

ثم تخص األنصار بخطاب آخر أشد قسوة فيه من الوصف لهم وللخليفة ما ال يجرؤ على قوله 

والونية عن معونتي؟ سرعان ما أحدثتم  ما هذه الفترة عن نصرتي: ".. إال بنت النبي إذ تقول

أألن رسول اهلل مات أمتم دينه؟ أضيع بعده الحريم وهتكت الحرمة أفإن مات ! وعجالن ما أتيتم

وتشدد الزهراء النكير وتحرض األنصار على الخليفة تتهم حينا " أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ 

ا بنى قيلة، اهتضم تراث أبي وانتم ي: )وتستنصرهم حينا مع نعوت للخليفة عظيمة، فتقول

افتأخرتم بعد اإلقدام؟ .. بمرأى ومسمع، وفيكم العدد والعدة، وانتم نخبة اهلل التي تنتخب 

ونكصتم بعد الشدة ؟ وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكصوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في 

ال وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال إيمان لهم لعلهم ينتهون، أ. دينكم

وسيعلم الذين .." وإن تكفروا ومن في األرض جميعا فإن اهلل غنى حميد .. وركنتم إلى الدعة 

 .17ـ  16بالغات النساء من ص " / ظلموا أي منقلب ينقلبون

تركناها تقول بلسانها وتتحدث مع المسلمين ( ص)هكذا تحدثت الزهراء بنت نبي األمة 

. والخليفة دوننا، دون تدخل من جانبنا في موقف تاريخي يشهد بذاته وينطق فصيحا بأحداثه

 انتهى"  فهل من مدكر؟.. وما زال في الجعبة الكثير وقد أوجزنا .. فهل من منزعج؟ 

 :راميه الملوحي في مقالتها أنقل منها موضع الشاهد  ةاألديب* 

 مفصاحة وبالغة المرأة في الجاهلية واإلسال

 رامية عبد الحميد الملوحي . أ

وبما أننا مازلنا في زيارة بيت النبوة نقف برهة في ردهة منزل ابنة رسول اهلل صلى اله عليه 

من نابهات قريش وإحدى الفصيحات العاقالت وسلم فاطمة الزهراء أمها خديجة بنت خويلد 

النور واألدب وعاشرة زوجها زوجها علي بن أبي طالب إن فاطمة درجت في بيت النبوة بيت 

العالم المليء فصاحة وبالغة وحكمة فكانت من أوليات السيدات العربيات الفصيحات وقد ورد 

وخطبتها الثانية لما مرضت / فدك/لها خطبتان األولى لما منعها أبوبكر الصديق من إرثها قرية 

ن دينها كان يفرض عليها إن حياة فاطمة الزهراء األدبية محدودة أل المرض الذي توفيت فيه

االلتزام في بيتها لرعاية زوجها وأوالدها وكانت ال تسمح لنفسها بالظهور باألمكنة العامة ألنها 

من المدرسة التي منها أزواج النبي والمؤمنات اللواتي تربين في ظل اإلسالم فكانت لهن عقيدة 

 اهــــ/ . هـ 11هـ و وفاتها . ق 11/القرآن كان ميالدها 
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الدكتورة السنية هالة الوردي أستاذة الحضارة في جامعة منوبة بتونس وهي مؤلفة كتاب  -

األيام األخيرة لمحمد والخلفاء الملعونون أقرت بغضب الزهراء عليها السالم على أبي بكر 

وعمر وأوصت زوجها أن اليحضرا جنازتها ، ولعنتها التي عبرت عنها في الخطبة الفدكية 

ألبي بكر ألدعون عليك في كل  التوقأنها نص شيعي ووجدتها في كتب السنة ،وكانت تظن 

صالة أصليها واحتجاجها عليه بكتاب اهلل عندما زعم أن األنبياء اليورثون وقالت إن كل هذا 

 مذكور في كتب أهل السنه

 

) ن بعنوا 63قالت  الدكتورة هالة الوردي في لقاء معها في برنامج محاور على قناة فرانس 

وهي تتكلم عن حرمان أبي بكر " بدأ النزاع السياسي في اإلسالم " هكذا  :هالة الوردي 

إعتمادا على حديث نحن معاشر األنبياء "  :للزهراء عليها السالم عن حقها ومااحتج عليها به 

 11في هذا األمر واحتجت عليه بآية قرآنية هي اآلية فاطمه النورث ماتركناه صدقه عارضته 

سورة النساء ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن وغضبت غضبآ شديدآ ولعنت من 

والتي كنت الفدكية فاطمة لعنة فاطمة وهو موجود عبرت عن هذه اللعنه فيما يعرف بالخطبة 

الحرفية ، خاصة  نفسالسنه أعتقد في البداية أنه نص شيعي بإمتياز لكن وجدتها في نصوص 

في كل صالة أصليها وهي على ألدعون عليك بكر فاطمه ألبي الجملة المروية وهي التي قالتها 

فراش الموت ألنها متوفاة بعد أسابيع قليلة من وفاة والدها وأوصت زوجها على أن أبابكر 

 انتهى النقل" الصديق وعمر بن الخطاب اليحضرون جنازتها 

أنقل منها موضع ( 6)ر الطرشان في مقالته قبسات من سيرة الزهراء الشيخ السني محمد خي* 

 : الشاهد 

 :فاطمة الشاعرة

إذا كان التوافق موجودًا في كل شيء بين السيدة فاطمة وسيدنا علي، وقد كان سيدنا علي 

 معروفًا بأنه فصيح اللسان، قوي الحجة والبيان، فهل كانت كذلك السيدة فاطمة؟؟ 

" أعالم النساء"تعّد إحدى النساء البليغات عبر العصور، فقد أحصى صاحب كتاب فإنها . نعم

الفواطَم في العصور اإلسالمية، ممن ُقلن الشعر، وَعرفن األدب والحجة والبيان، وممن تفّقهن 

، وهي على خمسًا وثالثين ومئتين، من بينهن السيدة فاطمة( 672)وتصّوفن، فبلغ عددهن 

 -رضي اهلل عنه  -بدايتها مع الشعر، عندما كانت ترقص ولدها الحسين والتي كانت . رأسهن

 :وكان أشبه الناس برسول اهلل، ُترقصه وهي تقول

 إّن بنـي شـبـُه النـبــّي لـيـس شـبيـهًا بـعـلّي

قالت نثرًا ال زلنا نترنم ونرقق به قلوبنا حتى  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولما توفي رسول اهلل 

، وذلك في لحظات االحتضار، فقال لها النبي، صلى اهلل !"واكرباه! يا أبتاه: "ت لهاليوم، قال

 .صحيح ابن حبان". ال كرب على أبيك بعد اليوم: "عليه وسلم
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أجاب ربًا دعاه، يا ! يا أبتاه: "بروحه -صلى اهلل عليه وسلم  -ثم قالت بعد أن جاد رسول اهلل 

وبعد دفنه لقيت أنس بن مالك، ". إلى جبريل ننعاه! اهمن جنة الفردوس مأواه، يا أبت! أبتاه

 كيف طابت أنفُسكم! يا أنس: فقالت

 :ثم بكت، وقالت ترثيه!! أن تحثوا على رسول اهلل التراب؟ 

 اغبّر آفاُق السـماء وكّورت شمس النهار، وأظلم العصراِن

 فاألرض من بعد النبّي كئـيبٌة أسـفًا عليه كثيرُة الّرَجفـاِن

 كِِِه شـرُق البالد وغرُبها وْلتـبكه ُمضـٌر وكُل يمـاِنفْليب

 وليبكه الطـوُد العظيُم وجودُه والبيت ذو األستار واألركاِن

 يا خاتَم الرسـِل المبارك ضوؤُه صّلى عليَك منـِزُل القـرآِن

ها ووقفت السيدة فاطمة على قبر النبي، صلى اهلل عليه وسلم، وأخذْت قبضًة من تراٍب، فوضعْت

 :أمام عينها تشّمها وتبكي، ثم أنشأت تقول

 ماذا عـلى مـن شـّم تربة أحمدا أن ال يَشـَم مدى الزمان َغوالـيا

 ُصـّبت علّي مصـائٌب لـو أّنها ُصـَبْت على األيـام ِصرن ليالـيا

التي فقدت أمها وهي صغيرة، ثم فقدت  فَمن تحّمل المصائب مثل ما تحّملت السيدة فاطمة؟

وبقيت وحيدة مع سيدنا رسول اهلل، صلى اهلل " أم كلثوم ورقية"ها الكبرى، ثم فقدت أختيها أخت

 !!عليه وسلم

 :وكان من آخر ما قالت توّدع به الدنيا على قبره عليه الصالة والسالم

 إّنا فـقدناك فقَد األرِض وابَِِلـها وغاَب ُمذ ِغبَت عّنا الوحُي والقلُم

 اهــ ُت صاَدفنا لما ُنعـَت وحاَلْت دونَك الُكُثـُبفليـَت قبـلَك كان المو

 

أخبرنا عبد الّله بن إسحاق، أخبرنا محّمد بن : للخطبة الفدكية  ةوهذا طريق ابن مردوي: أقول 

عبيد، أخبرنا محّمد ابن زياد، أخبرنا شرقي بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، 

 عن عروة، عن عائشة

 اهـ"  إسناده حسن:"  الدكتور أحمد الماحوزيقال الشيخ المحقق 
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ومايؤكد صحة الطريق عن السيدة عائشه روايتها في صحيح البخاري أن مشية : أقول 

الزهراء كمشية المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وهو عين ماورد في وصف مشيتها في 

 الخطبة الفدكية

فأقبَلْت فاطمُة إنا كنا أزواَج النبِي صَلى اهلُل عليه وسَلم ِعنَده جميًعا، لم ُتغاِدْر منا واحدٌة،  -  

فلما  عليها السالُم تمشي، وال واهلِل ال َتخَفى َمشيُتها من ِمشيِة رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم،

ها عن يميِنه أو عن شماِله، ثم ساَرها، فبَكْت ُبكاًء ثم أجلَس( . َمرحًبا بابَنتي : ) رآها رَحب وقال 

خَصِك : شديًدا، فلما رأى ُحزَنها ساَرها الثانيَة، فإذا هي تضَحُك، فقلُت لها أنا من بيِن نساِئه 

رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم بالسِر من بيِننا، ثم أنِت تبكيَن، فلما قام رسوُل اهلِل صَلى اهلُل 

ما كنُت أُلفِشَي على رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم : عَم ساَرِك ؟ قالْت : يه وسَلم سألُتها عل

أما اآلَن : عزْمُت عليِك بما لي عليِك من الحِق لما أخبْرِتني، قالْت : سَره، فلما ُتُوِفَي، قلُت لها 

أن جبريَل كان ُيعاِرُضه : ألوِل، فإنه أخبَرني أما حين ساَرني في األمِر ا: فنعم، فأخبَرْتني، قالْت 

وإنه قد عارَضني به العاَم مرَتيِن، وال َأرى األجَل إال قِد اقتَرب، فاتقي . ) بالقرآِن كَل سنٍة مرًة 

فبكْيُت بكائي الذي رأيِت، فلما رأى جَزعي : قالْت ( . اهلَل واصِبري، فإني ِنعَم السَلُف أنا لِك 

يا فاطمُة، أال ترَضيَن أن تكوني سيدَة نساِء المؤمنيَن، أو سيدَة نساِء : ) َة، قال ساَرني الثاني

 . (هذه األمِة 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  2682: الصفحة أو الرقم

 

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يخبر إلى أن   أال يلتفت من يقرأ هذا الحديث: قول أ 

عن اهلل عزوجل أنها ستلحق به واليخبره ربه عن سبب ذلك واليخبره أيضآ عن   الزهراء

 !!قضية فدك ومطالبتها بها ومعاناتها 

 

ألبي بكر إني الأدري الحظ أخي القارئ هنا رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يقول 

 ماتحدثون بعدي عندما أشهد على شهداء أحد وهذا من علمه بماسيفعله

  

معاملة الرسول وأخالقه مع أقاربه وأصحابه )حامد إبراهيم طه في خطبته السني  قال الشيخ  

خرج إلى أحد فدعا )وروى ابن حبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الخطبة األولى 6(

َعْن َأِبى الَنْضِر َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْيِد الَلِه َأَنُه َبَلَغُه َأَن )وعند اإلمام مالك في الموطإ ( أحد  لشهداء

َفَقاَل َأُبو َبْكٍر . «َهُؤاَلِء َأْشَهُد َعَلْيِهْم » َقاَل ِلُشَهَداِء ُأُحٍد  -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوَل الَلِه 

َفَقاَل َرُسوُل الَلِه . َأْسَلْمَنا َكَما َأْسَلُموا َوَجاَهْدَنا َكَما َجاَهُدوا  َيا َرُسوَل الَلِه ِبِإْخَواِنِهْمالِصِديُق َأَلْسَنا 

َفَبَكى َأُبو َبْكٍر ُثَم َبَكى ُثَم َقاَل  .«َبَلى َوَلِكْن اَل َأْدِرى َما ُتْحِدُثوَن َبْعِدى »  -صلى اهلل عليه وسلم-

 اهـ   ِئُنوَن َبْعَدَكَأِئَنا َلَكا
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 وهذه إجابة الشيخ المغامسي عن علم المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بالغيب أنقل التالي 

أجاب الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، على سؤال خالل حديثه بحلقة اليوم : 

صلى اهلل  –النبي ، حول هل كان mbc على فضائية ” األبواب المتفرقة“السبت، من برنامج 

 يعلم الغيب؟ –عليـه وسلم 

ُقل َلا : )الغيب من حيث اإلطالق ال يعلمه سوى اهلل، لقوله تعالى“أن ” المغامسي“وبداية قال 

 اهلل“، مضيًفا أن ”(َيْعَلُم َمن ِفي الَسَماَواِت َواْلَأْرِض اْلَغْيَب ِإَلا الَلُه ۚ َوَما َيْشُعُروَن َأَياَن ُيْبَعُثوَن

” المغامسي“واستطرد . ”على بعض الغيب –عليه الصالة والسالم  –عز وجل أطلع نبيه 

عليه  –غيب وقع في زمنه : الغيب الذي أطلع اهلل نبيه عليه ينقسم إلى أقسام“موضًحا أن 

؛ مثل إخباره عليه الصالة والسالم بأشياء تحدث في زمن النبوة ووقعت، -الصالة والسالم

كإخباره صلى اهلل عليـه وسلم عن بعض أشراط  فاته، وغيب لم يقع بعد؛وغيب وقع بعد و

الساعة، فقد أخبر عن خروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وهو لم يقع وسيقع ال محالة ألن 

 .”اهــ" النبي أخبر به 

الباحث القانوني المستشار السني بهاء المري رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ في مقالته *  

سه مرافعة السيدة فاطمة الزهراء ضد أبى بكر الصديق يقر بصحة الخطبة الفدكية وظالمة النفي

 الزهراء عليها السالم

 بهاء المرى: مرافعة السيدة فاطمة الزهراء ضد أبى بكر الصديق بقلم 

 

 :الوقائع 

شتهرت ا( فدك ) حينما فتح النبى صلى اهلل عليه وسلم خيبر ، كان يقع إلى جوارها قرية تسمى 

بزراعة القمح والتمور ، وكان يسكنها طائفة من اليهود ، صالحوا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وقيل أنه صالحهم عليها كلها على أن يحقن دماءهم ، ففعل وكانت  وسلم على النصف منها ،

األراضى التي يسيطر عليها المسلمون بال قتال ، تكون لرسول الّله صّلى الّله عليه وسلم 

وعلى هذا االساس وهب رسول اهلل صلى اهلل عليه إلمام من بعده ، يتصرف فيها كما يشاء ، وا

 .البنته فاطمة في أيام حياته ( فدك ) وسلم 

" ولما تولى أبا بكر الخالفة ، انتزع فدك من فاطمة ، محتجا بقول النبى صلى اهلل عليه وسلم 

 .وصارت من موارد الدولة  "نحن معاشر األنبياء ال نورث ، ما تركناه صدقة 

، أقبلت فى مجموعة من " فدك " فلما علمت فاطمة ما أجمع عليه أبو بكر من حرمانها من 

نساء قومها ، ودخلت عليه وهو فى حشد من المهاجرين واألنصار وغيرهم بمسجد رسول اهلل 

 .صلى اهلل عليه وسلم 

 :المرافعة 

بحمد اهلل والثناء عليه والصالة والسالم على نبيه افتتحت الزهراء رضى اهلل عنها مرافعتها 

 :صلى اهلل عليه وسلم ، ثم قالت تبين موقعها من الدعوى وتمهد لها 
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"  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم"  -

.. هذا كتاب اهلل بين أظهركم .. وأخا بن عمى دون رجالكم .. دوه أبى دون آباءكم فإن تعرفوه تج

أم بغيره .. أَرغبة عنه ُتدبرون .. وأوامره واضحة .. ونواهيه وشواهده الئحة .. وزواجره بِينة 

وهو فى اآلخرة .. ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه .. بئس الظالمين بدال .. تحكمون 

 .الخاسرين  من

 :ثم كان صلب المرافعة فقالت 

أفحكم .. واآلن تزعمون أال إرث لنا .. ألم تتم لكم الخالفة .. ِلَم تبطئوا عن منع اإلرث عنا  -

أأبتر إرث .. يا معشر المهاجرين .. ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون .. الجاهلية تبغون 

ولكل نبأ .. لقد جئت شيئا فرَيا .. أباك وال ارث أبى أفى الكتاب أن ترث .. يا أبا بكر .. أبى 

 .مستقر وسوف تعلمون 

 :وبعد أن عرضت الواقعة بمنهج التجسيد تعرض بمنتهى البالغة ألدلة الثبوت فتقول 

وورث سليمان " ألم يقل تبارك وتعالى .. أفعلى عمد تركتم كتاب اهلل ونبذتموه وراء ظهوركم  -

رب هب لى من لدنك وليا ، يرثنى ويرث " ص من خبر يحى بن زكريا وقال فيما ق" .. داود 

" .. وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض ، فى كتاب اهلل " شأنه  وقال جل" .. من آل يعقوب 

إن ترك خيرا الوصية " وقال " .. يوصيكم اهلل فى أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين " وقال 

 " ..قا على على المتقين للوالدين واألقربين بالمعروف ، ح

أفخَصكم اهلل بآية أخرج نبيه صلى .. وال إرث لى من أبى وال رحم بيننا .. وزعمتم أن ال حق لى 

.. أو لست أنا وأبى أهل ملة واحدة .. أم تقولون أهل ملتين ال يتوارثان .. اهلل عليه وسلم منها 

.. أأغلب على إرثى جورا وظلما . .القرآن وعمومه من أبى وابن عمى  أو لعلكم أعلم بخصوص

 .وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 

 :تلك كانت أدلتها ، أما خاتمة المرافعة فكانت كالتالى 

أما كان لرسول اهلل أن ُيحفظ فى ولده ، سرعان ما أجدبتم " ما هذا الضعف فى العقل والعمل  -

 .فمنعتم 

 :رفق قال الصديق يخاطبها فى : مناقشة األدلة 

وأَما َمنعك ما سألِت فال ذلك لى .. لقد كان أبوك بالمؤمنين رؤوفا رحيما .. يا ابنة رسول اهلل  -

فقد تعلمين أنه صلى .. وأَما الميراث .. فإن منعُتك فأنا ظالم .. وما جعل لك أبوك .. وأما فدك 

 ".وما تركناه صدقة  ال نورث" اهلل عليه وسلم قال 

" يرثنى ويرث من آل يعقوب " إن اهلل يقول عن نبى من أنبيائه :  - فقالت وكان ردها بالحجة

وإنما .. وقد علمت أن النبوة ال تورث .. فهذان نبيان " .. وورث سليمان دواود " وقال .. 

" إال فاطمة بنت محمد " أأنَزَل اهلل فى الكتاب .. إرث أبى   فمالى أمنع من.. يورث ما دونها 

 .فأقنع به 
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وال .. ال ُيحتج على جوابك .. أنت عين الحجة ومنطق الرسالة .. يا بنت رسول اهلل  -:ل فقا

وأنبأنى بما .. ولكن هذا أبو الحسن بينى وبينك هو الذى أخبرنى بما طلبِت .. أدفعك عن صوابك 

 .أخذِت وتركِت 

 .فإن كان كذلك ، فصبرا ِلُمرّْ الحق والحمد هلل إله الخلق  -:قالت الزهراء 

.. دعى بدواة ليكتب به لها .. فلما سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها : الحكم بعد المداولة 

ال تكتب لها حتى تقيم البينة بما .. يا خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : فدخل عمر فقال 

 .تدعى 

 .ُأقيم البينة .. نعم : فقالت فاطمة عليها السالم 

 من ؟: قال 

 .وأم أيمن  على: قالت 

 .ال ُتقبل شهادة امرأة أعجمية ال ُتفصح ، وأما على فهو زوجك : فقال عمر 

 .فرجعت فاطمة عليها السالم وقد حزنت حزنا شديدا

 :مالحظات حول المرافعة 

 :نستخلص من هذه المرافعة البليغة البديعة عدة مبادىء غاية فى األهمية  -

فبالبرغم من علم : يلًة لتحقيق المطالب والمآرب الخاصة تقريرمبدأ عدم اتخاذ الحكم وس: أوال 

سيدنا على رضى اهلل عنه أن فدكا ملكا لزوجته فاطمة ، إال أنه لم يشأ أن يستردها ، وذلك لدفع 

 للمصالح الخاصة  مظنة اتخاذ الحكم وسيلة

كن حين وقفت فال أظن أن فاطمة الزهراء لم ت: تقرير مبدأ عمومية القاعدة القانونية : ثانيا 

تطالب بحّقها في فدك ، أنها تهتّم بالّناحية المالّية ، فالقضية ليست قضية مال تريد تحصيله ، 

أو قل قاعدة قانونية يجب أن ُتعمم " وإّنما هى قضَية اعتداٍء على حكم شرعّي من أحكام اهلل 

 ".رث أبىأترث أباك وال أ"على الناس جميعا ، ولذلك قالت ألبى بكر فى مرافعتها 

كان نقاشها في القاعدة القاونية ، وما كانت تريده هو تثبيت الحكم الّشرعّي اّلذى عمل الحكم 

والخليفة على تجاوزه ، وكانت أّول خطوٍة قام بها ، هي إبعاد حكٍم من أحكام اهلل انقيادًا 

 .للمصالح الضِيقة 

أن فاطمة الزهراء هى بنت النبى محمد  فالبرغم من: تقرير مبدأ الالمجاملة والالمحاباة : ثالثا 

، واتخذ ضدها حكما قاسيا حبيب أبى بكر وصديقه ومن فداه بماله ونفسه ، إال أنه لم يجاملها 

 .هو استرداد فدك منها حين كانت رؤيته وجوب ذلك استنادا للحديث الذى رواه 

واء أكانت سلطة الحكم أم س: تقرير مبدأ الرجوع إلى الحق ال العناد استنادا للسلطة : رابعا 

سلطة القضاء ، فكان ألبى بكر فى هذه القضية صفتان وهو يستمع إلى مرافعة فاطمة ، صفة 
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ولما جاءت بحجتها وأدلتها ومنها شهادة الشهود ، النزاع ،   الحاكم وصفة القاضى بشأن هذا

 .عاد إلى صوابه 

فهذه المرافعة : فى مواجهة المجتمع  تقرير مبدأ المساواة بين الذكر واألنثى وحقها: خامسا 

من أعظم ما يمكن أن يحاج به من يرون المرأة عورة ، وال مكان لها سوى المنزل لقد أقرها 

حقها ، فلم يمنعها من أن تذهب إلى مجلس الرجال لتواجه   زوجها اإلمام على فيما رأت من

، بل اختارت المكان األنسب الحاكم بحقها ولم تذهب إلى منزل أبى بكر لتستجدى هذا الحق 

 .عليه وسلم   وهو المركز اإلسالمى ومجمع المسلمين وهو مسجد أبيها صلى اهلل

كما أنها اختارت الزمان المناسب أيضًا ليكون المسجد غاصًا بالناس على اختالف طبقاتهم من 

 .المهاجرين واألنصار 

وبادلها  لم ينكر عليها ذلك( نا أبو بكر سيد) وأما ما كان أعظم من ذلك كله ، أن الحاكم نفسه  -

 .الحجة بالحجة فى رفق ولين 

حيث يقول الرواة أن فاطمة الزهراء حين : تقرير مبدأ المسيرات السلمية للمطالبة بالحق  -

خرجت إلى أبى بكر ، لم تخرج وحدها إلى المسجد، بل خرجت فى جماعة من النساء ، كأنها 

 .فى مسيرة نسائية 

 انتهى النقل." المستشار بهاء المرى  :بقلم  -

  

 الخطبة الفدكيه بثت في إذاعه مصرية فلم ينفرد الشيعة بها* 

 

 برنامج آل البيت  -من القاهرة  -صوت العرب   

 :يقدم خطبة الزهراء عليها السالم الفدكية 

https://www.youtube.com/watch?v=l93vnXhUSDk 

 

هناك من يشكك كالعاده في صحة إذاعة هذا الكالم عبر إذاعه مصريه وسألت من : أقول  

األخت الفاضلة الكريمة :  عاصر ذلك األخ الفاضل المستبصر جابر عبداهلل من أهل مصر فقال

عليها السالم فقد كانت من خالل بالنسبة لخطبة الزهراء  وهج اإليمان تحياتي و تقديري

مسلسل بعنوان أهل البيت يذاع كل ليلة خالل شهر رمضان منذ حوالي عشرين سنة ، من 

 .بالتوفيق و الصحة و السعادة   صوت العرب او البرنامج العام ، انا متردد بينهما تمنياتي لك

مادام الشئ بالشئ  نسيت ان أقول ان هذا المقطع بصوت الممثلة المصرية سهير المرشدي و

يذكر ، فزوج سهير المرشدي كان المخرج و الممثل الراحل كرم مطاوع و كان قد اخذ على 

مسرحية الحسين ثائرا و شهيدا للكاتب الراحل عبد الرحمن  عاتقه االصرار على اخراج

https://www.youtube.com/watch?v=l93vnXhUSDk
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الشرقاوي مؤلف كتاب علي امام المتقين الذي اثار ضجة كبرى عند نشر اجزاءه من جريدة 

اتمام العمل الذي كان يلقى  هرام المصرية منذ سنوات طويلة ، و لكن لألسف توفي قبلاال

معارضة كبيرة من جهات عدة في مصر تحياتي لشخصكم الكريم ،لالسف ال اتذكر االسماء 

 اللهم اال سهير المرشدي الرتباط صوتها بالخطبة و الحقيقة انهم كانوا مجموعة من الممثلين

ليس مقدم واحد االمر اآلخر انه كلما تقدم السن باالنسان ال يصبح تقديره كرواة لالحداث و 

و لكن المؤكد انها كانت . للزمن دقيقا لذلك العشرون عاما التي ذكرتها ربما تكون اقل من ذلك 

 تحياتي لك اهـ  في شهر رمضان

 صحة خطبة الزهراء عند نساء المهاجرين واألنصار -

عليها السالم طالبت باألموال ولم تطالب بحق زوجها نقول له ذكرت لمن يقول أن الزهراء     

في خطبتها في نساء المهاجرين واألنصار عن زوجها وحقه المسلوب وتقدم نقلي كالم 

الشاطئ في حمل اإلمام علي عليه السالم على دابة تطالب نصرته  عائشة بنت  الدكتورة السنية

 ((وإمامتنا أمانآ من الفرقة ) الخطبة الفدكية قالت بل في نفس   في حقه المسلوب فراجع

وتقول لجماعة من النساء جئن : في بحثها السابق المتقدم   قالت الدكتورة سعاد المانع   

أصبحُت واهلل عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد :"يعدنها وهي في مرضها الذي توفيت به

وبئسما )الحد وخور القنا وخطل الرأي   ا لفلولأن عجمتهم وشنئتهم بعد أن سبرتهم،فقبح

وما الذي نقموا من "، (....."قدمت لهم أنفسهم أن سخط اهلل عليهم وفي العذاب هم خالدون

ألفي، " )أبي الحسن؟ نقموا واهلل منه نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات اهلل

 اهـــ. ( 688ص

الحسيني في كلمته بمناسبة اإلحتفال بمولد السيدة الزهراء عليها  قال الدكتور السني عبد الحليم 

إنما كان أعظم موقف جهادي للسيدة الزهراء بعد إنتقال سيدنا  " : الس مم وهي على اليوتيوب

النبي للرفيق األعلى لما كانت بتجتمع بنساء األنصار لترسخ قضية الوالية لإلمام علي سيدنا 

فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه هي دي القضية اللي النبي قال من كنت مواله 

تجاهد بها السيدة الزهراء إن اإلمام علي هو وليكم من كنت مواله فعلي مواله هو وليكم بعد 

رسول اهلل جاهدت بها كثيرا السيدة الزهراء على خطى السيدة الزهراء صارت السيدة زينب في 

 انتهى نقل ك ممه " كرب مء

 السيد فضل اهلل يؤمن بضرب الزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها وتحملها اآلالم -

بضرب فاطمة هذا جوابه دائمآ عندما   فضل اهلل اليؤمن  وألن المعاند سيقفز مباشرة ويقول   

فيه إقتحام منزل الزهراء   ، نلزمه بكالم السيد فضل اهلل والذي أكد!! يحاصر باألدلة القوية 

وضربها وإسقاط جنينها وخطبتها الفدكيه وقال انها خطبت بها على الرغم من   السالم عليها

أوجاعها وذكر السبب في عدم تطرقها لذلك في خطبتها وأنها عندما طالبت بفدك لم تكن 

وأنها طالبت بحق اإلمام علي   مطالبتها لطمعها في األموال بل جعلتها رمزآ للقضية وللرسالة

 طبت في نساء المهاجرين واألنصار وتحدث أيضآ عن غضبها على ابي بكرعليه السالم وخ
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وعمر وعدم رضاها عليهما وعدم رضاها على حضورهما جنازتها ودفنها ذكر ذلك في خطبته  

 :ه بال تقية وهو الينكر كسر الضلع كما قال بلسانه ألن هناك بترا في مقاطع  التي ألقاها

) التي ألقاها في حسينية الشهيد الصدر في قم المقدسة ألقاها  قال السيد فضل اهلل في خطبته   

وهكذا إنطلقت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله إنطلقت من موقع الرسالة وقفت  ( :بالتقية 

مع علي عليه السالم ال من خالل العاطفة الزوجية أو العاطفة الشخصية وقفت معه ألنها شعرت 

ولهذا كان علي في وعيها الرسالة ول والتجسيد الحي للرسالة أنه يمثل التجسيد الحي للرس

أجل أن يأخذوا عليا عليه  كلها ولذلك وقفت وتحملت وجاهدت وانطلقت وعندما انطلقوا من

وتظافرت الروايات عن أنها ضربت وأنها السالم وقفت وعانت الكثير وحفل التاريخ بالحديث 

بقيت عليها السالم شامخة قوية أصيلة رسالية لم أسقطت جنينها وأنها وأنها ولكن الزهراء 

ذلك كله كل مرضها كل صحتها كل آالمها أن تقف في المسجد لتخطب تلك الخطبة   يمنعها

البليغة التي لم تتعرض فيها آلالمها الشخصية الجسدية التي عانتها من خالل كل اإلضطهاد 

جسدها كيف تتألم من خالل عضو هنا وعضو هناك  الذي فرض عليها كانت الزهراء التفكر في

كانت تفكر أن تحدث المسلمين عن الرسالة أن تحدثهم عن حق علي في الخالفة على أساس أن 

فدك وعن حقها في   عليا يمثل اإلمتداد الحي الصحيح المستقيم لإلسالم وعندما حدثتهم عن

للقضية ورمزآ للرسالة كما جعلها  عن مال تطمع فيه ولكنها جعلت فدك رمزا  فدك لم تحدثهم

أبناؤها األئمة من قبل عندما حدثهم بعض الخلفاء أن يرجعوا اليهم فدك فقالوا ان فدك تمثل 

اإلسالمية كلها فدك التمثل أرضآ ولكنها تمثل شرعية الحكم اإلسالمي فدك التمثل   الساحة

ع اإلسالمي في مسؤوليتها وعندما موقعآ جغرافيا ولكنها تمثل الموقع الممتد في كل حركة الواق

تحركت تحركت وهي بكل آالمها وبكل مشاكلها تأتي اليها نساء المهاجرين واألنصار وتحدثهن 

كيف وقف أزواجهن ضد علي وضد حق علي وضد حق اإلسالم في علي ويأتي أزواجهن 

ال رسول اهلل أحد أحدآ إ مرعوبين كيف تتحدث عنهم فاطمة الزهراء التي يقدسونها كمالم يقدس

أبعدا عليا عن   صلى اهلل عليه واله وقالوا لها ماقالوه ورفضت تبريراتهم وعندما جاءها اللذان

الخالفة واللذان إضطهداها وظلماها وآذياها عندما جاءا اليها حدثتهما بحديث رسول اهلل أن من 

ما عذرا وكانت قمة رسول اهلل ومن أغضبها فقد أغضب رسول اهلل ولم تقبل له  فقد آذى آذاها

اإلحتجاج على كل ماحدث أنها أوصت أن اليصلي عليها اللذين إضطهدوها وأن اليحضرا 

شهادتها وبعد موتها إن   للناس كافة بعد  جنازتها واليحضر جنازتها من عاونوهما لتقول

 اهللانتهى نقل كالم السيد فضل "  اإلحتجاج يبقى بعد الموت كما هو اإلحتجاج في حال الحياة

  

عبدللطيف أرناؤوط يقر ببالغة   األديب السني عضو كتاب إتحاد الكتاب العرب األستاذ - 

 الزهراء عليها السالم خطبتها عند نساء المهاجرين واألنصار أنموذجآ

أعترف األديب عبداللطيف األرناؤوط بصحة هذه الخطبه واقر فيها ببالغة الزهراء عليها  

 :ضع الشاهدمن مجلة التراث العربي السالم أنقل من كالمه مو

الحمد بن طيفور مادة غزيرة للباحث االدبي فهو يتناول جملة " بالغات النساء" وفي كتاب   

من طرائف كالم النساء وملح ذوات الرأى منهن، ونوادرهن واشعارهن في الجاهلية وصدر 



341 
 

اديبة وسمات ادب المرأة االسالم، مادته متنوعة تجمع بين الشعر والنثر وتمثل اسلوب كل 

 بصورة عامة؟

كان للمرأة فى تراثنا العربي واالسالمي مشاركة بارزة فى االنتاج االدبي عبر العصور مما 

يخالف النظرة السائدة التي ترى أنها لم تتحرر إال في عصرنا، ذلك أن مشاركة المرأة للرجل 

 .روط معينة ال يتوافر إال فى ش  فى الحياة االدبية ثمرة وعى حضاري

فاألدب النسائي المتحدر الينا من الجاهلية يدل على دور المرأة السياسي واالجتماعي في 

الحياة، وقيادتها مسيرة الفكر والثقافة ، وجرأتها على قول الحق ، وعدم استكانتها للظلم ، 

حرية الذي ووعيها البالغ فى كل موقف من مواقف الحياة ، وال يستقيم هذا الوعى إال فى جو ال

 .كانت تعيش فيه المرأة العربية فى االسالم وقبل االسالم 

ولالدب النسائي طوابعه المميزة وسماته المخصومة وان كانت هذه الطوابع لم تنل حظا كبيرا 

 .من عناية الكتاب إال بعض االهتمام 

اول جملة من الحمد بن طيفور مادة غزيرة للباحث االدبي فهو يتن" بالغات النساء"وفى كتاب 

طرائف كالم النساء وملح ذوات الرأى منهن ، ونوادرهن واشعارهن فى الجاهلية وصدر 

االسالم ، وعادته متنوعة تجمع بين الشعر والنثر وتمثل اسلوب كل اديبة وسمات ادب المرأة 

 .بصورة عامة 

هـ وتوفى 603ولد مؤلف الكتاب االمام ابو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور فى خراسان سنة 

هـ فى عصر ازدهر فيه االدب وشاع فيه التسري وكان للجواري دور فى الغناء الذي 680سنة 

يقوم على مختارات من الشعر من مختلف العصور، وقد ساعد الغناء على نشر االدب وحفظه ، 

 وبرز من المغنيات اديبات صقل االدب السنتهن ، غير ان مكانة المرأة الحرة، انحدرت عموما

فى العصر العباسي عما كانت عليه فى الجاهلية وصدر االسالم وعهد بني امية فأحب المؤلف 

ان يعيد الى االذهان تلك الصفحة الناصعة لبالغة المرأة العربية فى العصور السالفة فى الشعر 

ليطبع فى نفوس االجيال ملكة البيان وتكون مختاراته " بالغات النساء"والنثر فألف كتابه 

 .وة لنساء عصره قد

م 1808وعلق عليه السيـد احمد االلفـي وطبعـه عـام " بالغات النساء"وقد قام بنشر كتاب 

فى مطبعة مدرسة والده عباس االول بالقاهرة معتمدا على مخطوط دار الكتب ( هـ1762)

 .المصرية المستنسخة وعلى اصل آخر استنسخ للشيخ العالمة الشنقيطي

 .اذ االلفي من االخطاء والتصحيفات فى طبعته هذه ولم تبرأ نشرة االست

صفحات من القطع الصغير غير الفهرس والتصويبات  607فى " بالغات النساء"يقع كتاب 

وقد ضبطا المحقق بالشكل وشرح مفرداته وزوده بحواش غنية ، واعترضته صعوبات فى 

خري، وقد اتبع المؤلف التحقيق الن بعض النصوص الواردة فيه غير واردة فى المصادر اال

منهجا ادبيا فى عرض مادة الكتاب ، فبدأ بكالم بليغات النساء فى صدر االسالم ومنهن عائشة 

وزينب بنت علي، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، ومودة بنت . ام المؤمنين رضى اهلل عنها
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بى االسود، عمارة ، والزرقاء بنت عدي، وبكارة الهاللية ، والجمانة بنت مهاجر، وامرأة ا

 (23: 1من ص )وآمنة بنت الشريد 

 : (ص)فاطمة بنت رسول اهلل ** 

فتتجلى فى تدفق عاطفتها وحرارة تعبيرها، فكلماتها ( ص)وأما بالغة فاطمة بنت رسول 

مختارة شديدة الموقع فى القلوب وعباراتها مسجوعة قصيرة تعمد الى التصوير المحسوس ، 

البيان الملموس ، ولغتها مقدودة من عالم البادية الخشن القاسى، وتسكب الفكرة فى ثوب من 

كيف اصبحت : إال انها تجيد التأثير فى القلوب ، دخل النساء عليها فى مرضها االخير، فسألنها

اصبحت واهلل عائفة لدنياكم ، قالية لرجالكم "من علتك يابنت رسول اهلل ، فقالت من كالم طويل 

هم ، وشنأتهم ، بعد ان سبرتهم ، فقبحا لفلول الحد، وجور القنا، وخطل ، لفظتهم بعد ان عجمت

الرأى، وبئسما قدمت لهم انفسهم ان سخط اهلل عليهم وفى العذاب هم خالدون ، الجرم لقد 

قلدتهم ربقتها وشلت عليهم عارها، فجدعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين ، ويحهم أنى زحزحوها 

النبوة ، ومهبط الروح االمين ، الطبن بأمور الدنيا والدين اال ذلك عن رواسي الرسالة وقواعد 

 .(..هو الخسران المبين 

ان عاطفتها القوية تطفى على تعبيرها، وهى تحسن نقل مشاعرها الى القارىء من خالل 

الكلمات والصور فترقى به الى افق من الخيال ، وتستولى على حسه ومشاعره فال يسعه إال 

 اهـ .وجدانية المشاركة ال
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 خطبتها الفدكية وخطبتها عند نساء المهاجرين واألنصار عند الشيعة  أسانيد - 

كما حكم عليه  بإسناد حسنلقد وردت خطبتها عليها السالم عند نساء المهاجرين واألنصار   

   772- 773ص  1ج  -الشيخ الطوسي  -في األمالي  الشيخ المحقق الدكتورأحمد الماحوزي 

 وهنا محاضرة نفيسه للشيخ فوزي ال سيف  -

  : الخطبة الثانية للزهراء عليها السالم رؤية وتحليل

https://youtu.be/fPhSlE4jygA 

وتقدم في هذا الكتاب جلبي لتصحيح المجلسي األول والسيد الخوئي لسند الخطبة الفدكية على  

 ذمة الشيخ علي أكبر الترابي وبإعتراف الشيخ األزهري الدكتور العسالة 

كبري وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلع)  67دالئل اإلمامة للطبري ص -

قال حدثنا أبي رضي اهلل عنه قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني محمد 

بن المفضل بن قيس األشعري قال حدثنا علي بن حسان عن عمه عبد الرحمان بن كثير عند 

، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عمته (عليه السالم)أبي عبداهلل جعفر بن محمد 

لما أجمع أبو بكر على منع : قالت ،(عليهم السالم)مير المؤمنين علي بن أبي طالب زينب بنت أ

 ..فدكا( عليها السالم)فاطمة 

هذا السند صحيح على مباني " :قال الشيخ األستاذ جعفر الصويلح في الحكم على هذا السند 

القدماء عدة فقهاء كالسيد الحكيم والشيخ السند وكذلك صحيح على مباني بعض الفقهاء 

 اهـ"  رضوان اهلل عليهم جميعا

https://youtu.be/fPhSlE4jygA
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توجد جزئية أخرى ينبغي أخذها : "  وقال الدكتور فيصل العوامي في الحكم على السند السابق

بعين االعتبار وهي أن ابن عمير وصفوان رويا عن بن كثير وهو مبنى آخر يعتمده البعض في 

المعتمدين للمباني األربعه وهي ترحم التوثيق ، وعلى مبنى المتسامحين في اإلسناد أو 

النجاشي وإسناد الكامل والتفسير ورواية بن أبي عمير وصفوان كالشيرازيين فيمكن الحكم 

 اهـ"  بالصحة

إن أخبار تكلم  :وقال الفاضل البهبهاني في المقامع : قال التبريزي األنصاري : أنقل التالي  

 (1)  ابة متواترة البتهفاطمة في أمر فدك في المسجد في حضور الصح

تعد هذه الخطبة واحدة من الخطب المشهورة التي نقلها :  وقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

كبار علماء الشيعة والسنة بسلسلة كبيرة من األسانيد المعتبرة خالفا لمايتصوره البعض من 

 (6)  أنها ضعيفة او حتى عديمة السند

 (7)  عند الفريقين روي مستفيضآ"  :قال الشيخ السند 

 

قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على هذا السند للخبطة الفدكية الذي * 

وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كالم فاطمة عليها السالم  :قال عنه الشيخ الصدوق 

السعد آبادي ، رضي اهلل عنه عن علي بن الحسين  فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل

عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد 

الخزاعي ، عن محمد بن جابر عن عباد العامري ، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السالم 

  : (عليها السالم) ، عن فاطمة 

عليه الصدوق في كتابه من اليحضره الفقيه يحكم على هذا السند بالصحه ألن كل من إعتمد " 

 اهـ"  حسن الحال وعلى هذا جرى األعاظم أهل اإلختصاص

 

 

____________ 

 767اللمعة البيضاء (1) 

 102الزهراء عليها السالم سيدة نساء العالمين ص ( 6) 

 782الوراثة اإلصطفائية ص ( 7) 
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جاء في كتاب كشف األسرار : جه أهل العناد وهنا إلتفاته مهمه لنسف مايتشبث به ويرو :أقول 

للسيد نعمة اهلل الجزائري حققه وعلق وأشرف عليه المفتي  26ص  6في شرح اإلستبصار ج

 السيد طيب الموسوي الجزائري

 : مؤسسة دار الكتاب أنقل بالنص والهامش : الناشر 

جهالة حالهم مع أن  من مشايخ اإلجازة المن أهل الرواية واألصول فاليضر( 1)  مع أنهم: 

يجوز أن يكون لوضوح أمرهم ، ورواية المشايخ الثقاة عنهم ( 6)عدم تعرض أهل الرجال لهم 

... 

أّن بعض األجالء قد طعن على بعض من روى عن رجل ( و حاصل الكالم في هذا المقام)

 مع روايته عن المجهولين، و ليس هذا اال ألّن( ره)ضعيف و لم يطعن على مثل الصدوق 

المجهول بمنزلة توثيقه له، و اال لطعن هذا البعض من   عن ذلك( ره)رواية مثل الصدوق 

 .أيضا( ره)األجالء على الصدوق 

______ 

أي الجماعة الذين لم يذكروا في كتب الرجال، و هذا دليل آخر على أّن الرواية عن  ( 1) 

 . (راجع أول هذه الجوهرة)شخص غير مذكور في كتب الرجال، ال يقدح في اعتبار الرواية 

 انتهى" هذا مؤيد آخر عن كون الرواية عن أمثال هذه الرواة صحيحة ( 6) 

  

الشيخ محمد العاملي في جواب على سؤال عن سند صحيح للخطبه الفدكيه للرد على  - 

 المعاندين 

إن الخطبة الفدكية الشريفة صحيحة السند، وقد : والحاصل :أنقل من جوابه موضع الشاهد 

رواها المحدثون من الشيعة والعامة بطرٍق متعددة أغلبها صحيح ومعتبر، وقد ذكر العالمة 

عدة طرق في أسانيدها، ( 11باب  108ص  68ج )المجلسي رحمه اهلل تعالى في بحار األنوار 

عن ُأّمها سِيدة نساء العالمين ( سالم اهلل عليها)وقد روتها موالتنا الصّديقة الحوراء زينب 

، كما قد روى الخطبة عبد اهلل بن (سالم اهلل عليها)الصّديقة الكبرى موالتنا الزهراء البتول 

 .الحسن المثنى المعروف بعبد اهلل المحض، وروتها عائشة أيضًا

بثالثة  186ع باب وقد روى جملة من فقراتها الشيُخ الصدوق بسند صحيح في علل الشرائ

طرق بعضها صحيح وبعضها معتبر وبعضها مرسل ــ وال يضر إرسال الصدوق فهو ديدنه في 

 :كتبه كلها ـــ وهاتيك الطرق هي ما يلي 

حدثنا علي بن الحسين : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي اهلل عنه قال (:الطريق األول(

عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد بن جابر السعد آبادي عن أحمد بن عبد اهلل البرقي 

قالت فاطمة عليها : قالت  علّي عليهما السالم[ أمير المؤمنين] زينب بنت[ الصّديقة] عن 

هلل فيكم عهد قدمه إليكم ، وبقية استخلفها عليكم كتاب اهلل بينة بصائره : ) السالم في خطبتها 
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ره ، مديم للبرية استماعه، وقايد إلى الرضوان وآي منكشفة سرايره ، وبرهان متجلية ظواه

اتباعه، ومؤد إلى النجاة أشياعه فيه تبيان حجج اهلل المنيرة ومحارمه المحرمة ، وفضائله 

المدونة ، وجمله الكافية ، ورخصه الموهوبة وشرايعه المكتوبة وبيناته الجلية ، ففرض 

ر والزكاة زيادة في الرزق والصيام تثبيتا االيمان تطهيرا من الشرك ، والصالة تنزيها عن الكب

لالخالص ، والحج تسنية للدين ، والعدل تسكينًا للقلوب والطاعة نظاما للملة ، واإلمامة لما من 

الفرقة ، والجهاد عزا لالسالم والصبر معونة على االستيجاب ، واالمر بالمعروف مصلحة 

حام منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء للعامة ، وبر الوالدين وقاية عن السخط وصلة األر

والوفاء للنذر تعرضًا للمغفرة ، وتوفيه المكائيل والموازين تغييرا للبخسة ، واجتناب قذف 

المحصنات حجبا عن اللعنة ، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة واكل أموال اليتامى إجارة من الظلم 

ز وجل الشرك إخالصا للربوبية فاتقوا اهلل حق وحرم اهلل ع. ، والعدل في االحكام ايناسا للرعية 

 ( .به وانتهوا عما نهاكم عنه   تقاته فيما أمركم

 .الرواية صحيحة سندًا، وكل رواتها إماميون ثقــاة

حدثني عبد الجليل : حدثنا محمد بن أسلم قال : أخبرني علي بن حاتم قال (: الطريق الثاني(

حدثني عبد اهلل بن محمد العلوي عن : الخشاب قال حدثني الحسن بن موسى: الباقالني قال

 .رجال من أهل بيته عن زينب بنت علي عليهما السالم، عن فاطمة عليها السالم بمثله 

حدثني محمد : أخبرني علي بن حاتم أيضا قال حدثني محمد بن أبي عمير قال (:الطريق الثالث(

: حدثني هارون بن يحيى الناشب قال: حدثني محمد بن إبراهيم المصري قال : بن عمارة قال 

حدثنا عبيد اهلل بن موسى العبسي عن عبيد اهلل بن موسى العمري عن حفص األحمر ، عن زيد 

سّيدة نساء ]علي عليها السالم ، عن [ أمير المؤمنين]زينب بنت [ موالتنا]بن علي عن عمته 

 انتهى النقل  .في اللفظ فاطمة عليها السالم بمثله ، وزاد بعضهم على بعض [ العالمين

وحدثني أبي ، : قال الصفواني : قال الطبري (  77دالئل اإلمامة صـ ) سند للخطبة الفدكية    

حدثنا نائل بن نجيح ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي : عن عثمان ، قال 

 (عليه السالم )  جعفر محمد بن علي الباقر

السند رجاله موثقون سوى عثمان بن عمران العجيفي "  :احوزيقال الشيخ الدكتور احمد الم

 اه"  . مستور وخطبة الزهراء مشهورة ال تحتاج لألسانيد المعنعنه وقوة وعلو المضمون كاف

 في كتاب دالئل اإلمامه للطبري *    

حدثنا حرب بن : وحدثنا العباس بن بكار ، قال . وحدثنا ابن عائشة ببعضه : قال الصفواني 

عليها السالم ) لما بلغ فاطمة : ، قالوا ( عليهم السالم ) ميمون ، عن زيد بن علي ، عن آبائه 

إجماع أبي بكر على منعها فدك ، وانصرف عاملها منها ،، الَثْت ِخماَرها على رأِسها، ( 

ُذُيوَلها، ما َتْخِرُم ِمْشَيُتها  واْشَتَمَلْت ِبِجْلباِبها، وَأْقَبَلْت في ُلَمٍة ِمْن َحَفدِتها ونساِء َقْوِمها، َتطأ

ِمْشَيَة َرسوِل اهلل صلى اهلل عليه وآله، َحّتى َدَخَلْت َعلى َأبي َبْكر َوُهو في َحْشٍد ِمَن المهاِجرين 

 الخ..واأَلنصاِر َو َغْيِرِهْم َفنيَطْت دوَنها ُمالَءٌة 
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لدى  ةابن عائشه ثق ةبالصحيحكم على هذا السند  :قال الشيخ الدكتور المحقق الماحوزي * 

العامه وهو كذلك في الروايات التي رواها عنه الخاصه والعباس من مشاهير الرواه وطعنهم 

فيه ألنه يروي فضائل فاطمه وعلي عليهما السالم فهو مدح القدح وحرب بن ميمون وثقه ابن 

 اهـ أبي حاتم وغيره وكتب الصفواني مشهوره لدى األصحاب وأسانيدهم اليه كثيره ومتعدده

:  70 -28ص  3سند للخطبة الفدكية ذكره الشريف المرتضى في الشافي في اإلمامة جوهذا  

، حّدثنا [ حدثني محّمد بن أحمد الكاتب: ]أخبرنا أبو عبد اهلل محّمد بن عمران المرزباني قال: 

حدثنا الشرقي بن : حدثنا الزيادي، قال: قال[ أبو عصيدة ] أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي 

 .حدثنا صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة : عن محّمد بن إسحاق قالالقطامي، 

حدثنا أبو العينا محّمد بن القاسم : وحدثنا أبو بكر أحمد بن محّمد المكي قال: قال المرزباني 

 حدثنا ابن عائشة: السيمامي ، قال 

 عتمادقابل لإل :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند 

 :تأمل أخي القارئ هذا النقل  

حدثني أبي، : حدثنا عبد اهلل قال - 778" 688ص  1ج " فضائل الصحابة الحمد بن حنبل 

( ثقة)، قثنا جرير بن حازم( ثقة ثبت)ابن المبارك: قثنا عبد اهلل، يعني( ثقة)قثنا عتاب بن زياد

أصاب الناس فتحا بالشام، فيهم بالل، : عبد اهلل بن عمر يقول مولى( ثقة ثبت)سمعت نافعا: قال

إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه، : وأظنه ذكر معاذ بن جبل، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب

: فكتب عمر عليه وسلم بحنين، ولنا ما بقي ليس ألحد فيه شيء، كما صنع رسول اهلل صلى اهلل

اب، وراجعهم، يأبون ويأبى، فلما إنه ليس على ما قلتم، ولكني أقفها للمسلمين، فراجعوه الكت

اللهم اكفني بالال وأصحاب بالل، فما حال الحول عليهم حتى : أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال

 اهــ" جميعا    ماتوا

َفَلمَّا اْختاَر الّلُه ِلَنِبيِِّه داَر "  :مما قالته الزهراء عليها السالم في خطبتها الفدكية  :أقول   

 " َوَمْأوى أْصِفياِئِه، َظَهَر فيُكْم َحسيَكُة النِّفاِق َوَسَمَل ِجلْباُب الّديِنأْنِبياِئِه 

 وهذا ماقاله المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم

 : انقل بالنص والهامش برقمه 688 - 688ص  72جاء في بحار االنوار ج

محمد بن معافى  أبو الفرج المعافا بن زكريا، عن محمد بن همام بن سهيل، عن :الكفاية -

السلماني، عن محمد بن عامر، عن عبد اهلل بن زاهر، عن عبد القدوس، عن األعمش عن 

دخلت على رسول اهلل صلى اهلل : قال أبو ذر الغفاري رحمة اهلل عليه: جيش بن المعتمر قال

 يا أبا ذر إيتني بابنتي فاطمة قال فقمت ودخلت : عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه فقال

وخرجت حتى دخلت على   فلبست جلبابها: يا سيدة النسوان أجيبي أباك، قال: عليها وقلت

رسول اهلل عليه وآله، فلما رأت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله انكبت عليه وبكت وبكى رسول 

فداك أبوك، فأنت أول من   يا فاطمة ال تبكي: اهلل صلى عليه وآله لبكائها، وضمها إليه ثم قال

أنت  ، وسوف تظهر بعدي حسيكة النفاق ويسمل جلباب الدين ، تلحقين بي مظلومة مغصوبة



348 
 

تلقاني عند الحوض وأنا أسقي شيعتك : يا أبت أين ألقاك؟ قال: أول من يرد علي الحوض، قالت

تلقاني : ؟ قاليا رسول اهلل فأن لم ألقك عند الحوض: ومحبيك، وأطرد أعداءك ومبغضيك، قالت

تلقاني عند الصراط وأنا أقول، سلم : يا أبت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: عند الميزان، قالت

يا : فسكن قلبها ثم التفت إلي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقال: شيعة علي، قال أبو ذر  سلم 

لعالمين، وبعلها سيد الوصيين آذاني، أال إنها سيدة نساء ا  أبا ذر إنها بضعة مني فمن آذاها فقد

وابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير 

قوامون بالقسط، ومنا مهدي هذه   منهما، وسوف يخرج من صلب الحسين تسعة من األئمة

    ائيل عدد نقباء بني إسر: يا رسول اهلل فكم األئمة بعدك؟ قال: قلت: األمة، قال

 إسناده حسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

وجاء في كتاب األلفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني قدم له ووضع   

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان  -حواشيه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب 

أنتم حضنة : لألنصار ( رضي اهلل عنها ) فاطمة وقالت  : 73ص برقمه  أنقل بالنص والهامش 

 (7)  اإلسالم ، وأعضاد الملة

أن الشيخ علي أكبر في المنتديات  الحوزويشيخ السني سعد الشنفا المتسمي  بإعتراف ال   -

الترابي قال أن السيد الخوئي صحح طريق إسماعيل بن مهران للخطبة الفدكية بكامله الى 

واليهمنا كالم غيره ممن فهم خالف مقصده ممن اختصر معجمه  السالم ،السيدة زينب عليها 

 : في المعجم فلم يحكم على رجاله بالجهالة   يهمنا كالم السيد الخوئي نفسه

 : وهو ماذكره الشيخ الصدوق في من اليحضره الفقيه

د بن وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كالم فاطمة عليها السالم فقد رويته عن محم

موسى بن المتوكل رضي اهلل عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن 

خالد البرقي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد الخزاعي ، عن محمد 

عليها ) بن جابر عن عباد العامري ، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السالم ، عن فاطمة 

 . ) السالم

) حيث يقول في ترجمة  الخوئي يتخبط فيصحح اإلسنادبينما نجد # : قال الكاتب الحوزوي 

والطريق  ": 107ص  - 3ج  -السيد الخوئي  -في معجم رجال الحديث ( إسماعيل بن مهران 

، وإن كان فيه محمد بن موسى بن المتوكل ، وعلي ابن الحسين السعد آبادي ، فإن صحيح 

باالتفاق ، ذكره ابن طاووس في فالح السائل ، وتقدم محله في ترجمة إبراهيم بن األول ثقة 

 . " هاشم ، والثاني من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه

 

 ـــــــــــــــــــ

ق  18) هي فاطمة بنت رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم بن عبداهلل بن عبد المطلب ( 7)

ابهات قريش ، وإحدى الفصيحات العاقالت ، وزوج علي بن من ن( م 276/ هــ11 -م 202/ 

 هي. أبي طالب كرم اهلل وجهه 

 ( 2/176األعالم : الزركلي ) أول من جعل له النعش في اإلسالم  
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وال " فرد عليه علي أكبر الترابي في الموسوعة الرجالية الميسرة مبينا تخبط الخوئي قائال 

مع أنه فيه أحمد بن محمد الخزاعي و محمد بن جابر و عباد العامري  ندري لماذا حكم بالصحة

 اهـ" !! .وهم مجاهيل 

فتراء أهل العناد على اإلمام الصادق عليه السالم أنه اليعتقد بتوريث األنبياء للمال لورثتهم إ -

 ونسف هذه الشبهه وإثبات إعتقاده بتوريثهم له بالروايات الصحيحة سندآ عنه  

 

 فترى أهل العناد على اإلمام الصادق أنه اليعتقد بتوريث األنبياء لألموال لورثتهملقد إ  

 :هذا سؤال وجه للسيد حسين الشاهرودي   

 :السؤال 

 سماحة السيد السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ان االنبياء ال يورثون( ع)اهل السنة يستدلون علينا بحديث االمام الصادق

االنبياء إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما ولكن ورثوا العمل فمن أخذه ان العلماء ورثة )

 كيف نرد عليهم؟ (منه أخذ بحظ وافر

 : الجواب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قد فاتهم أن الرواية تقول ان االنبياء لم يوِرثوا العلماَء الدينار والِدرَهم، ومن المعلوم أن : أواًل 

يرثون منهم إال العلم والحديث، اذ العلماء ليسوا من قرابة االنبياء، أي ليسوا أوالدهم العلماء ال 

 .حتى يرثوا أموالهم، ولم تقل الرواية ان االنبياء لم يوِرثوا اوالدهم، بل قالت لم يوِرثوا العلماَء

أنهم جمع كذلك يمكن القول أن معنى الحديث على تقدير صحته أن االنبياء ليس من ش: ثانيًا 

األموال وطلب الدنيا وزخرفها حتى يبقى عندهم اموال يرثها اقرباؤهم، وإنما يهتمون بالعلم 

( العلماء ورثة االنبياء)والحكمة والعمل الصالح، فيرث منهم الناس العلَم والعمل، ولذا صار 

اه ذلك لزم وليس معنى الحديث انه لو كان لنبي مال ال يرث منه اوالده وقرابته، ولو كان معن

طرح الخبر لمخالفته للقرآن الكريم، حيث دّل صريحًا على أن االنبياء ُيوَرثون وتنتقل أموالهم 

فهب لي من لدنك وليًا }وقوله تعالى { وورث سليماُن داووَد}الى ورثتهم كما في قوله تعالى 

 {يرثني ويرث من آل يعقوب

ئه بالنسبة ألمر النبوة حيث أن اهلل أعلم ومن المعلوم أن زكريا لم يكن يخاف الموالي من ورا

حيث يجعل رسالته، فكان يخاف الموالي من جهة ارث المال، فطلب من اهلل ولدًا ذكرًا يرث منه 

 .المال الذي انتقل اليه من آبائه األنبياء والذي اكتسبه في حياته
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ليل أن سليمان قد ُأعِطَي ليس هو الحكم والنبّوة بل هو المال، بد{ وورَث سليماُن داووَد}كما أن 

َو داُوَد َو ُسَلْيماَن }: الحكم في حياة والده داوود ال انه ورث منه الحكم كما جاء في قوله تعالى 

ُكاًل  ِإْذ َيْحُكماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت فيِه َغَنُم اْلَقْوِم َو ُكَنا ِلُحْكِمِهْم شاِهديَن َفَفَهْمناها ُسَلْيماَن َو

 {ْينا ُحْكمًا َو ِعْلمًا آَت

 .تدّل على أنهما كانا يحكمان في زمن واحد ال بالترتيب واالرث( يحكمان)فكلمة 

يمكن أن يكون هذا الحديث موضوعًا ومدسوسًا من قبل المخالفين في كتبنا المعتبرة : ثالثًا 

ًا وأن الرواي نحن معاشر االنبياء ال نورث، خصوص: قال ( ص)لتأييد زعم أبي بكر ان النبي 

 اهـــ. " هو وهب بن وهب ابو البختري الذي هو من العامة وقد قيل في حقه انه اكذب البرّية

سان اإلمام الصادق عليها السالم أن األنبياء يورثون المال والزهراء لوهذه الروايات فيها ب 

 :منعت ميراثها 

 : 207-207حة صف 1: الشيخ الصدوق الجزء : الخصال المؤلف : اسم الکتاب  

حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وأحمد بن الحسن القطان،  - 8خصال من شرايع الدين 

ومحمد ابن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعبد اهلل بن محمد 

 يحيى بن -حدثنا أبو العباس أحمد بن : الصائغ، وعلي بن عبد اهلل الوراق رضي اهلل عنهم قالوا

حدثنا أبو : حدثنا تميم ابن بهلول قال: حدثنا بكر بن عبد اهلل بن حبيب قال: زكريا القطان قال

هذه شرائع الدين لمن أراد أن : عن جعفر بن محمد عليهما السالم قالمعاوية، عن األعمش، 

هم والبراءة من أعدائوحب أولياء اهلل والوالية لهم واجبة، ....  يتمسك بها وأراد اهلل هداه

فأخذوا من فاطمة عليها السالم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمد عليهم السالم وهتكوا حجابه 

وهموا باحراق بيتها، وأسسوا الظلم ، فدك، ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما

 .."  وغيروا سنة رسول اهلل

السند ممن أكثر  رجال: قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند 

الصدوق الرواية عنهم وهو اليعدد الرواية عمن اليرتضيه فيمكن الحكم بكون الرواية حسنة 

  سندا إلكثار الصدوق

 : 18-17ص 27ج -المجلسي  -وجاء في كتاب بحار األنوار  

روي في بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عن محمد ابن إسماعيل وعلي بن 

محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن [ و]الحسني، عن أبي شعيب عبد اهلل 

 ... سألت سيدي الصادق عليه السالم:المفضل، عن المفضل بن عمر قال

إلينا معاشر األئمة بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله نشكوا  -يا مفضل  -ثم لكأني أنظر .. 

النا من التكذيب والرد علينا وسبينا ولعننا وتخويفنا بالقتل، إليه ما نزل بنا من االمة بعده، وما ن

المورهم من دون االمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم، وقتلهم  وقصد طواغيتهم الوالة

يا بني ما نزل بكم إال ما نزل : إيانا بالسم والحبس، فيبكي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ويقول

ما نالها من أبي بكر وعمر، وأخذ فدك منها   اطمة عليها السالم وتشكوثم تبتدئ ف. بجدكم قبلكم
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ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين واألنصار، وخطابها له في أمر فدك، وما رد عليها من 

داود   إن األنبياء ال تورث، واحتجاجها بقول زكريا ويحيى عليهما السالم وقصة: قوله

هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها : روقول عم. وسليمان عليهما السالم

الصحيفة وأخذه إياها منها، ونشره لها على رؤس األشهاد من قريش والمهاجرين واألنصار 

وسائر العرب وتفله فيها، وتمزيقه إياها وبكائها، ورجوعها إلى قبر أبيها رسول اهلل صلى اهلل 

ء قد أقلقتها، واستغاثتها باهلل وبأبيها رسول اهلل عليه وآله باكية حزينة تمشي على الرمضا

لو كنت * قد كان بعدك أنباء وهنبثة  :صلى اهلل عليه وآله وتمثلها بقول رقيقة بنت صيفي 

واختل أهلك فاشهدهم فقد لعبوا أبدت * شاهدها لم يكبر الخطب إنا فقدناك فقد األرض وابلها 

عند * ونك الحجب لكل قوم لهم قرب ومنزلة لما نأيت وحالت د* رجال لنا فحوى صدورهم 

 اه أملوا اناس ففازوا بالذي طلبوا* االله على األدنين مقترب يا ليت قبلك كان الموت حل بنا 

 اه"  إسناده قابل لإلعتبار " :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

يابن ابي طالب اشتملت  السالمتضعيف الدكتور الدوخي لماورد أن الزهراء قالت لعلي عليه  -

 شملة الجنين وقعدت قعدة الضنين نقضت قادمة االجدل فخانك ريش االعزل

 :هنا سؤال وجه للدكتور يحيى الدوخي في موقعه    

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته الشيخ الدكتور يحيى الدوخي المحترم

يابن ابي طالب (: )ع)ألمير المؤمنين عليقولها ( ع)ورد عن السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء  

 "اشتملت شملة الجنين وقعدت قعدة الضنين نقضت قادمة االجدل فخانك ريش االعزل 

ما مدى صحة الرواية؟ : والسؤال(. ع)ان هذا قمة التوبيخ والتأنيب لعلي : يقول أحد الباحثين 

ودمت بألف خير شيخنا  موإن صدقت كيف يتم لنا توجيهها فيما يناسب عصمتهم عليهم السال

 علي سعيد كاتب. )المبجل

 )وباحث من العراق

 .وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته 

أن هذه الرواية بحسب تتبعي لطرقها وجدتها ضعيفة سندًا، وأيضا داللتها مخدوشة ال  :الجواب 

 .تنسجم مع اإلطار العام لخلق علي وفاطمة سالم اهلل عليهما

في كتابه ( هـ 320/ ت )الناقل لها حسب التسلسل الزمني هو الشيخ الطوسي هذه الرواية 

؛ 132ص  1ج( هـ 238/ ت )؛ ومن ثم رواها الطبرسي في االحتجاج 287ص  1األمالي ج

في ( هـ 1111ت )؛ وأيضا رواها المجلسي (هـ 288/ ت)  وابن شهر آشوب في المناقب

 .63ص 68البحار ج

حدثني أبو الحسين محمد بن علي بن : قال: " .. الي للشيخ الطوسيوسند الرواية كما في األم

حدثنا محمد بن : حدثني محمد بن علي بن معمر الكوفي، قال: المفضل بن همام الكوفي، قال
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االمام )حدثني أبان بن تغلب، عن : حدثنا أحمد بن محمد، قال  :الحسين الزيات الكوفي، قال

 "الرواية (.. الصادق

كمحمد . سقوط هذه الرواية عن االعتبار هو أن في سندها بعض الرواة المجهولينويكفينا في 

 .ومحمد بن علي بن معمر. بن علي بن المفضل

لألسف نجد من أّولها بأنها من باب أعني واسمعي يا جارة، أو ألجل تقريره، أي : وأما الداللة

 .لكأو غير ذ. وأنها طريقة عقالئية متبعة. لكي تسمع الناس جوابه

هذا الكالم أعتقد أنه غير مجد وال نافع؛ ألننا عندما ُنفّسر كالمها بحسب ظاهر الرواية فهو 

أنك يا علي جلست في منزلك مشتماًل كاشتمال الجنين، ال حول لك وال قوة، : يعطي هذا المعنى

 .الضعيف المَتهم  وقعدت عن طلب حقي كقعود

والزهراء عليهم السالم، الزهراء ال يمكن أن تتهم وهذا الكالم يتنافى ويتقاطع مع عصمة علي 

زوجها بهذا الكالم الخشن، بل ال يمكن تصّور هذا المعنى اطالقا؛ ألن خلقها ُخلق أبيها الذي 

الزهراء هي العالمة بالغيب وهي " وإنك لعلى ُخلق عظيم   : "شهد له القرآن وزكاه بقوله 

فكيف والحال هذه أن تتكلم بهذه الصيغة التي تعلم علم اليقين بأن عليًا موصى بالسكوت 

 .هذا ال يصدر من الزهراء ابدا. يستشف منها تقريع زوجها أو عتابه

اذن النتيجة أن هذه الرواية ليست صحيحة وقد . الزهراء المثل األعلى في الطاعة لزوجها

 اهـ  ُادرجت وزيدت في الخطبة الفدكية والتي نقلها المؤرخون والمحدثون بطرق شتى

  رد شبهة المخالف كيف تخطب فاطمة وضلعها مكسور وقد أجهضت جنينها  -

يشكل المخالف المعاند على الخطبة الفدكية ويقول يستحيل أن تخطب فاطمة وأنتم تقولون أنها 

جعفر  الراحل قال السيد المحقق ،!! أسقطت جنينها وإنكسر ضلعها فهذا يبطل الخطبة الفدكيه 

 10الصحيح من سيرة اإلمام علي عليه السالم جفي كتابه   مرتضى العاملي

إن كسر الضلع، ال يمنع ـ وال سيما بعد مرور عدة أيام ـ من الحركة والمشي، مع مراعاة : "   

أن خطبتها في : اإلحتياط، وال يمنع من الكالم واإلحتجاج، وذلك ظاهر ال يخفى يضاف إلى ذلك

كان في المسجد أيضًا، فال تحتاج في إلقاء خطبتها إال إلى المهاجرين كانت في المسجد، وبيتها 

  اه . " بضع خطوات يمكن أن يساعدها عليها النساء

الدكتور السني عبدالحليم الحسيني في كلمته التي ألقاها بمناسبة مولد الزهراء عليها الس مم وهنا 

أكدعلى ثبوت الخطبة الفدكية وهي الخطبة التي ألقتها السبدة الزهراء عليها الس مم في المسجد 

  وذكر أن لبيتها باب يفتح على المسجدوأقر بصحتها وشرحها مبينآ فيها فضلها 

 

نسمع أن السيدة فاطمة خطبت في  " : 3: 84تور السني عبدالحليم الحسيني في الوقت قال الدك

المسجد ونسمع أن السيدة زينب خطبت في الكوفه وخطبت في دمشق في جمع كبير من الناس 

ألن الموقف كان يستوجب ذلك السيدة فاطمة خطبت مرة في المسجد لم تحدث المن قبل ولم 

دة زينب قبل كرب مء لم تخطب ومن بعدها لم تخطب إال في الكوفة تتكرر من بعد وكذلك السي

ودمشق ليس ذلك مبررآ للمرأة أن تخطب في كل وقت إستنادآ لماقامت به السيدة الزهراء وهي 
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خرجت صاحبة الليلة الحديث يعلو فوق حديثها فبعد إنتقال أبيها صلى اهلل عليه واله بعشرة أيام 

تعلمون أن بيتها له باب يفتح في المسجد يعني لم تخرج في طرقات الناس من بيتها للمسجد وكما 

جلست في مكان أعد لها من  حتى تذهب الى المسجد وإنما فتحت الباب بخطوات قليلة وجلست

خلف ستار ليست مواجهه للناس خلف ستار خرجت ليس وحدها بل في جمع من النساء لما 

زمان المكان هو المسجد والزمان في وقت إكتظ المسجد دخلت المسجد كان إختيارها للمكان وال

بمن فيه ألنها تريد أن يصل صوتها لمعظم الناس فلمافتحت بابها دخلت المسجد فخشعت 

األصوات وغضت األبصار وخرس الك مم وكأنهم يسمعون مناد ينادي على أهل الجمع ياأهل 

كان أمامهم عندما دخلت المسجد  الجمع غضوا ابصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد هذا المشهد

مشيتها مشية رسول اهلل هي أشبه الناس برسول اهلل والذي شهد بذلك هو اإلمام علي حينما سئل 

: لما نشهد عليك حزنآ شديدآ على السيدة الزهراء أكثر مما رأينا عليك حزنآ على رسول اهلل فقال 

إذا كلمتني سمعت صوت رسول اهلل وإذا كنت أتعزى بها لما إنتقل الرسول كانت هي عزاؤه كانت 

نظرت اليها نظرت الى رسول اهلل وإذا مشت رأيت مشية رسول اهلل إذن كانت هي العزاء فلما 

انتقلت إزداد حزن اإلمام علي فقال بمن اتعزى إذن لمن دخلت رأى الناس أشبه الناس برسول اهلل 

المكان المعد على بعد خطوات قليلة أنت مشيتها مشية رسول اهلل فغضوا األبصار فلما وصلت الى 

أنة فأجهش الناس بالبكاء ولم يبين لنا العلماء سر هذه األنة التي خرجت من السيدة فاطمة 

فأجهش الناس بالبكاء وهذا سر طوال التاريخ لم يكشفه أحد ثم بصوت جهير وصل لمسامع 

ليه وصلت على أبيها فعاد الناس الجميع وبعبارة قوية ونبرة واضحة المخارج حمدت اهلل وأثنت ع

الحمد هلل على ماأنعم احنا اللي نعرفه لما ربنا ينعم علينا : للبكاء فسكتت حتى هدأ الناس ثم قالت 

نعمل ايه اللي يقولي نحمد اهلل واللي يقولي نشكر مش كدا لكن السيدة الزهراء بتعلمنا ان فيه نعم 

وفيه نعم نثني على اهلل عليها يعني نقابلها بالثناء مش  نحمد اهلل عليها وفيه نعم نشكر اهلل عليها

بالشكر وال بالحمد المقدمة اللي بدأت بها ك ممي هي مقدمة السيدة الزهراء في خطبتها الحمد هلل 

 ". ... على ماأنعم وله الشكر على ماألهم والثناء بماقدم عندنا كم نوع ث مثة

 

 

 81: 44قت عبدالحليم الحسيني في الو .وقال أيضآ د

الحقيقة الخطبة دي يااخوانا أنا رأيي الشخصي يعني المتواضع اللي ملوش قيمة عند بعض  " :

الناس اللي ماقراش الخطبة دي وقرأ شرحها أو ماسمعهاش وسمع شرحها احنا عملنا الخطبة 

الشيخ  دي في أربع ليالي من ليالي أهل البيت فاته خير كثير ، الجزء اللي كان يتكلم فيه فضيلة

 انتهى النقل "قنديل من قليل من فترة وجيزة الكلمة السابقة ذا جزء من الخطبة دي 

 

 :السني عبدالحليم الحسيني  .وهذا رابط مقطع كلمة د

 

https://youtu.be/2_qVZmf2WT4 

  تخطب فاطمة وتسمع صوتها الرجال قال المعاند أن صوت المرأة عورة فكيفو 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين في  عثيمين هذا سؤال وجه للشيخ ابن    

   .باب ستر العورة -المجلد الثاني عشر  -

 هل صوت المرأة عورة؟ : السؤال

https://youtu.be/2_qVZmf2WT4
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بل  من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة،: اإلجابة

: فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلى اهلل عليه وسلم: . بعضها على ذلك بأدنى نظر

، فإن النهي عن الخضوع {َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع اَلِذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا}

عورة إذ لو كان عورة لكان مطلق بالقول، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس ب

. . القول منها منكرًا، ولم يكن منها قول معروف، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة

وأما السنة فاألدلة على ذلك كثيرة، فالنساء الالتي يأتين إلي النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ولو كان الصوت عورة لكان يخاطبنه بحضور الرجال وال ينهاهن، وال يأمر الرجال بالقيام 

وقد صرح . سماعه منكرًا ووجب أحد األمرين، ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يقر منكر

 7/8وشرح اإلقناع  7/11فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة، انظر شرح المنتهى 

إذا : "يه وسلموأما قول النبي صلى اهلل عل. * 2/127والفروع  7/8ط مقبل، وغاية المنتهى 

، فهذا مقيد في الصالة، وظاهر الحديث "نابكم شيء في الصالة فليسبح الرجال وليصفق النساء

أنه ال فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت ال يحضرها إال النساء أو محارم، والعلم عند اهلل 

 انتهى النقل   . "تعالى

  

اهلل عليه واله وسلم في آداب اإلستئذان أبوموسى االشعري يروي عن رسول اهلل صلى    - 

واليشهد له اال الخدري وتكرار فعله ! فيكذبه عمر ويطلب منه من يشهد له وإال سيوجعه ضربآ 

  (ع)مع الزهراء 

خطبتيها الفدكية   أنقل من كتابي اإلنتصار في إثبات حق البضعة النبوية وفي إثبات صحة 

 مقامونساء المهاجرين واألنصار مايناسب ال

هنا نجد أن أباموسى األشعري يستأذن على عمر ثالثآ فاليأذن له وينصرف ثم يستفهمه عن   

سبب إنصرافه فيحتج عليه بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في كيفية اإلستئذان 

قول له ألوجعنك ويذهب األشعري خائفآ فيحدث يبل و  !!!ويطلب منه عمر من يشهد له 

بماجرى له واليشهد له منهم اال أصغرهم سنآ وهو الخدري مع أنهم سمعوا الحديث الصحابه 

 :وهذا نفس ماحدث للزهراء عليها السالم واليك الروايات 

ألم أسمع صوَت عبِد : استأذن أبو موسى على عمَر، فكأنه وجَده مشغواًل فرجع، فقال عمُر -

. إنا كنا ُنؤمُر بهذا: ا حملك على ما صنعَت ؟ فقالم: فُدعَي له، فقال. اهلِل بِن قيٍس ؟ ائذنوا له

ال يشهُد إال : ، فقالوافانطلق إلى مجلِس من األنصاِر، بك أوألفعلن فأتني على هذا ببينٍة: قال

َخفَي علَي هذا من أمِر : قد كنا ُنؤمُر بهذا، فقال عمُر: فقام أبو سعيٍد الخدرُي فقال، أصاِغُرنا

 .وسلم، ألهاني الَصفُق باألسواِق النبِي صلى اهلل عليه

صحيح : المصدر | البخاري : المحدث | أبو موسى األشعري و أبو سعيد الخدري : الراوي 

 البخاري

 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  7727: الصفحة أو الرقم
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ما شأُنك ؟ :  قلنا. فأتانا أبو موسى فِزًعا أو َمذعوًرا . كنُت جالًسا بالمدينِة في مجلِس األنصاِر  -

ما : فرجعُت فقال . فأتيُت باَبه فسَلمُت ثالًثا فلم َيُرَد علَي . إَن عمَر أرسل إلَي أن آتَيه : قال 

وقد قال . فرجعُت . فلم َيرُدوا علَي . فسَلمُت على باِبك ثالًثا . إني أتيُت : منعك أن تأتَينا ؟ فقلُت 

: فقال عمُر ( . إذا استأذن أحُدكم ثالًثا فلم ُيؤَذْن له ، فْليْرِجْع ) َم رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَل

قال أبو سعيٍد . ال يقوم معه إال أصغُر القوِم : فقال ُأبيُّ بُن كعٍب .  وإال أوجعُتَك. أِقْم عليه البِيَنَة 

 . فاذهْب به: قال . أنا أصغُر القوِم : قلُت : 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو سعيد الخدري : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6127: الصفحة أو الرقم

 

 

أنشُدكُم : فقال . حتى وقف فأتى أبو موسى األشعرُي ُمغَضًبا . كنا في مجلٍس عند ُأبِي بِن كعٍب  -

. فإن ُأِذَن لك . تئذاُن ثالٌث االس) هل سمع أحٌد منكم رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم يقول ! اهلَل 

فلم . استأذنُت على عمَر بِن الخطاِب أمَس ثالَث مراٍت : وما ذاك ؟ قال  :قال ُأبٌي ( . وإال فاْرِجْع 

ثم . فأخبرُته ؛ أني جئُت أمَس فسلمُت ثالًثا . ثم جئُته اليوَم فدخلُت عليه . ُيؤَذْن لي فرجعُت 

: فلو ما استأذنُت حتى ُيؤذَن لك ؟ قال . حينئٍذ على ُشغٍل قد سمعناك ونحن : قال . انصرفُت 

. أُلوجَعَن ظهَرك وبطَنك ! فواهلِل : قال . استأذنُت ، كما سمعُت رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم 

 .قم .  ال يقوم معك إال أحدُثنا سًنا! فواهلِل : فقال ُأبُي بُن كعٍب .  أو لتأتيَن بمن يشهُد لك على هذا

قد سمعُت رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم يقوُل : فقلُت . فقمُت حتى أتيُت عمَر ! يا أبا سعيٍد  

 .هذا 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو سعيد الخدري : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6127: الصفحة أو الرقم

 

: فقال عمر . ثم استأذن الثانيَة . فقال عمُر واحدٌة . فاستأذن . أَن أبا موسى أتى باَب عمَر  -

إن كان هذا شيًئا : فقال . ثم انصرف فأتبَعه فرَده . ثالٌث : فقال عمُر . ثم استأذن الثالثَة . ثنتاَن 

فأتانا : قال أبو سعيٍد .  وإال ، فَلأجعلَنك عظًة. عليه وسَلَم فها   حفظَته من رسوِل اهلِل صَلى اهلُل

فجعلوا : قال ( االستئذاُن ثالٌث ؟ ) ألم تعَلموا أَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم قال : فقال 

انطلق فأنا شريُكك في هذه  أتاكم أخوكم المسلُم قد أفزع ، تضحكون ؟: قال فقلُت . يضحكون 

 .هذا أبو سعيٍد : فقال . فأتاه . العقوبِة 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو سعيد الخدري : راوي ال

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6127: الصفحة أو الرقم
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ألم تسمْع : فقال عمُر . فرجع . فكأنه وجَده مشغوًلا . أَن أبا موسى استأذن على عمَر ثالًثا  -

إنا كنا : قال . ما حمَلك على ما صنعَت : قال ف. فُدِعَي له . ائذُنوا له . صوَت عبِداهلِل بِن َقيٍس 

. فخرج فانطلق إلى مجلٍس من األنصاِر .  َلُتقيمَن على هذا بَينًة أو ألفعلَن: قال . ُنؤمُر بهذا 

: فقال عمُر . كنا نؤمُر بهذا : فقام أبو سعيٍد فقال . ال يشهُد لك على هذا إال أصغُرنا : فقالوا 

 .الَصفُق باألسواِق  ألهاني عنه. ِر رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم خِفَي علَي هذا من أم

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عبيد بن عمير : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6127: الصفحة أو الرقم

 

فلم يأَذْن له . بُن َقيٍس  هذا عبُد اهلِل. السالُم عليكم : جاء أبو موسى إلى عمَر بِن الخطاِب فقال  -

: فقال . ثم انصرف . هذا األشعرُي . السالُم عليكم . هذا أبو موسى . السالُم عليكم : فقال . 

سمعُت رسوَل : قال . ما رَدك ؟ كنا في ُشغٍل ! يا أبا موسى : فقال  فجاء. ُرُدوا علَي . ُرُدوا علَي 

َلتأتيِني : قال ( . فإن ُأِذَن لك ، وإال فاْرِجْع . االستئذاُن ثالٌث ) اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم يقول 

إن وجد بِينًة تجدوه عند : عمُر  قال. فذهب أبو موسى .  وإال فعلُت وفعلُت. على هذا ببِيَنٍة 

! موسى يا أبا : قال . فلما أن جاء بالعشِي وجَدوه . وإن لم يجد بينًة فلم تِجدوه . المنبِر َعشَيًة 

 ما يقول! يا أبا الُطَفيِل : قال . َعدٌل : قال . ُأبَي بَن كعٍب . نعم : ما تقول ؟ أقد وجدَت ؟ قال 

فال تكونَن عذاًبا ! سمعُت رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم يقول ذلك يا ابَن الخطاِب : ؟ قال هذا  

فأحببُت . إنما سمعُت شيًئا ! سبحان اهلِل : قال  . على أصحاِب رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم

 .أن أتَثَبَت 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو موسى األشعري عبداهلل بن قيس : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6123: الصفحة أو الرقم

 

ال تكْن ، يا ف. نعم : عليه وسَلَم ؟ فقال  آنَت سمعَت هذا من رسوِل اهلِل صَلى اهلُل! يا أبا الُمنِذِر  -

: ولم يذكر من قوِل عمَر . عذاًبا على أصحاِب رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم ! ابَن الخطاِب 

 .سبحان اهلِل ، وما بعَده 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو موسى األشعري عبداهلل بن قيس : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6123: الرقمالصفحة أو 

 

ألم تسمْع : فقال عمُر . فرجع . فكأنه وجَده مشغوًلا . أَن أبا موسى استأذن على عمَر ثالًثا  -

إنا كنا : قال . ما حمَلك على ما صنعَت : فقال . فُدِعَي له . ائذُنوا له . صوَت عبِداهلِل بِن َقيٍس 

. فخرج فانطلق إلى مجلٍس من األنصاِر  .هذا بَينًة أو ألفعلَن  يمَن علىَلُتق: قال . ُنؤمُر بهذا 
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: فقال عمُر . كنا نؤمُر بهذا : فقام أبو سعيٍد فقال . ال يشهُد لك على هذا إال أصغُرنا : فقالوا 

 .اِق الَصفُق باألسو  ألهاني عنه. خِفَي علَي هذا من أمِر رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عبيد بن عمير : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6127: الصفحة أو الرقم

 

وهنا تجاهل عمر ومن وافقه آليه قرآنية تنص على التيمم في حالة فقد الماء ووضع  

هم للمال وتجاهلوا آيات إستحسانات تمامآ كما وضعوها في حالة األنبياء وعللوا بها عدم توريث

فهل نقول الن عمر لم يقتنع بها فهي التعني أن ! للمال   وآيات توريث األنبياء ةالوراثه العام

ننا إستحسنا أنه لو ُرِخص لهم في هذا ألوشكوا إذا بَرد عليهم ن فقدوا الماء ألإمم الناس ييت

 : !ِ!الماُء أن يتيَمموا بالَصعيد 

عبِد اهلِل وأبي موَسى فقال أبو موَسى يا أبا عبِد الَرحمِن أرأيَت لو أَن رجًلا كنُت جالًسا بين   -

أجنب فلم يِجِد الماَء شهًرا أما كان يتيَمُم فقال ال وإن لم يِجِد الماَء شهًرا فقال أبو موَسى فكيف 

وا َصِعيًدا َطِيًبا فقال عبُد اهلِل لو سورِة المائدِة َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيَمُم تصنعون بهذه اآليِة اَلتي في

ُرِخص لهم في هذا ألوشكوا إذا بَرد عليهم الماُء أن يتيَمموا بالَصعيِد فقال له أبو موَسى وإَنما 

لعمَر بعثني رسوُل اهلِل صَلى   عَماٍر  كِرهتم هذا لهذا قال نعم فقال له أبو موَسى ألم تسَمْع قوَل

حاجٍة فأجنبُت فلم أِجِد الماَء فتمَرغُت في الَصعيِد كما تتمَرُغ الَداَبُة ثَم أتيُت  اهلُل عليه وسَلم في

 الَنبَي صَلى اهلُل عليه وسَلم فذكرُت ذلك له فقال إَنما كان يكفيك أن تصنَع هكذا فضرب بيِده

الكَفْين ثَم مسح على األرِض فنفضها ثَم ضرب بشماِله على يميِنه وبيميِنه على شماِله على 

 فقال له عبُد اهلِل أفلم تَر عمَر لم يقَنْع بقوِل عَماِروجَهه 

 صحيح أبي داود: المصدر | األلباني : المحدث | شقيق بن سلمة : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  761: الصفحة أو الرقم

عمر في حقها   يصدقها  فلم  ونفس ماحدث ألبي موسى األشعري حدث للزهراء عليها السالم  

وضربها بعد رفض قبول شهادة الشهود ولم يقبل منها أن تأخذ بكتاب على حقها فرفسها عمر 

!! وألفعلن  -ألوجعن ظهرك وبطنك  –أخي القارئ قول عمر البي موسى   على بطنها والحظ

 :لم تبق باقية في المحسن تقطع )

رفس عمر للزهراء عليها لسالم برجله وستمر  موضع الشاهد فقط وهو ةأنقل من هذه الرواي 

فقال علي عليه  :عليك فيما بعد وهي في اإلختصاص للشيخ المفيد وقال بصحتها الشيخ السند 

ادعيت مجلس أبي وأنك خليفته : فإنه أرق من اآلخر وقولي له ائت أبا بكر وحده: السالم لها

جب ردها علي فلما أتته وقالت له وجلست ومجلسه ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لو

فلقيها فخرجت والكتاب معها،  :فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك، فقال: صدقت، قال: ذلك، قال

: كتاب كتب لي أبوبكر برد فدك، فقال: يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك، فقالت: عمر فقال

 حاملة بابن اسمه المحسن فأسقطتفرفسها برجله وكانت هلميه إلي، فأبت أن تدفعه إليه، 
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ثم أخذ الكتاب فخرقه   فكأني أنظر إلى قرط في اذنها حين نقفت المحسن من بطنها ثم لطمها

 فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوما مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت اهـ

ُه َواْلِمْسِكيَن َوآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَّ" وقال علي بن إبراهيم في قوله :) 6جاء في تفسير القمي ج  

فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن ( َواْبَن السَِّبيِل

لَما بويع ألبي بكر واستقام له األمر على جميع المهاجرين   :أبي عبد اهلل عليه السالم، قال

منها،  - عليه وآله صلى اهلل -واألنصار، بعث إلى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول اهلل 

عن ميراثي من رسول  إلى أبي بكر، فقالت يا أبا بكر؛ منعتني -عليها السالم  -فجاءت فاطمة 

 .بأمر اهلل تعالى -صلى اهلل عليه وآله  -اهلل وأخرجت وكيلي من فدك، فقد جعلها لي رسول اهلل 

حتى أحتَج يا أبا بكر عليك  ال أشهد: فجاءت بأِم أيمن فقالت. هاتي على ذلك شهودًا: فقال لها

صلى اهلل  -أنشدك اهلل؛ ألست تعلم أن رسول اهلل : بما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، فقالت

فأشهد أنَ  اهلل أوحى إلى رسول : قالت. بلى: أهل الجَنة؟ قال  إَن أَم أيمن من: قال -عليه وآله 

 -وجاء علي . ، فجعل فدك لفاطمة بأمر اهلل ( اْلُقْربى َحَقُهَفآِت َذا : ) -صلى اهلل عليه وآله  -اهلل 

 .فكتب لها كتابا بفدك ودفعه إليها . فشهد بمثل ذلك  -عليه السالم 

ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر إن فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن : فدخل عمر فقال 

: هذا فيء المسلمين، و قال: وقال مزقهفأخذ عمر الكتاب من فاطمة، ف. وعلي، فكتبت لها بفدك

إنا معاشر األنبياء ال : يشهدون على رسول اهلل بأنه قال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة

نورث، ما تركناه صدقة، فإن عليا زوُجها يجر إلى نفسه، وأم أيمن فهي امرأة صالحة، لو كان 

انتهى "  .باكية حزينة عندهما من -عليها السالم  -فخرجت فاطمة . معها غيرها لنظرنا فيه

 النقل

 توجيه حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب والتشخيص الطبي لحالة الجنين -

يالحظ ان كثيرا من المدرسين يصفع الطالب على   :العالمه الشيخ وليد محمد المصباحي  قال  

ضرب الخدود وشق ليس منا من )وجوههم ويلطمهم وهذا حرام لقوله عليه الصالة والسالم

سواء ضرب خد نفسه ام خد غيره وفي صحيح .متفق عليه (الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

من لطم مملوكه )بل قال صلى اهلل عليه وسلم  (اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه)البخاري 

    (1)  اهـ  .صححه األلباني(فكفارته ان يعتقه

  د بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن أحمد بنمحم :   جاء لدى الشيعه هذه الرواية:أقول   

إدريس، ومحمد بن يحيى العطار، جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى األشعري، عن أبي عبد 

 أبي حمزة البطائني، عن ابن عميرة، عن محمد بن عتبة،   الرازي، عن الحسن بن علي بن اهلل 

 

 ــــــــــــــ

 الحديث النبوي وواقع الناس( 1)
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بينا أنا، وفاطمة، : " قال  (.ع)عن علي بن أبي طالب بن عبد الرحمن، عن أبيه،  عن محمد 

  !ذاك يا رسول اهلل ؟  وما : فقلت إذ التفت إلينا فبكى،( ص)والحسن، والحسين عند رسول اهلل 

ي لذالسم والفخذ الحسن في اطعنة ، وولطم فاطمة خدها أبكي من ضربتك على القرن، : قال

 .  ( 1)  اهـ.لبيت جميعا«ال أهفبكى : ل قا، لحسيناقتل و ،يسقى

 medical )أخي القارئ هذا التشخيص الطبي   أما توجيه شق الجيب فاليك  :أقول    

diagnosis : )  عند إشعال الحطب يسحب األكسجين وينتج    Co2  وغاز   Co   وهذا الغاز

  الصامت القاتل ان لم يتم مقاومته،بهيسبب مضاعفات خطيره تؤدي الى الموت فهو الغاز 

الناتج من احتراق الحطب يحوي مركبات كيميائيه مسرطنه تسمى   فهذا الدخان   درجة ُسميه

((benzopyrenes   وانبثاق   يؤدي الى شق في جيب الجنين مما يؤدي الى حدوث الثقب فيه

  ى مضاعفات خطيره ،، ودخول ميكروب من الثقب ويؤدي ال(  bag of water)جيب الماء 

كما اتفق   مما يحد من وصول األكسجين للجنين بسبب امتصص دم الحامل لهذا الوباء القاتل ،

  وبسبب الضغط على الكيس ايضآ يساهم في ترخيته وحدوث الشق فيه  على هذا االطباء ،

ارج عبر لو ظهر شّق أو فتق في هذا الكيس يتسّرب السائل إلى الخ:"*  األطباء  فهذا كالم

، والذي يسّجل في حالتك على أنه "انفجار كيس الماء"وهذا ما يعرف بـ . عنق الرحم والمهبل

SROM اهـ  ".أي شّق أو فتق تلقائي في األغشية     

 

بزوال   وتأثر بإصابات الزهراء عليها السالم  دخان الحطب  بسبب  فتضرر المحسن  :أقول 

. وهذا السائل متحرك، ويسبح فيه الجنين، بل ويبتلعه ويستنشقه" **   . السائل األمينوسي

وللسائل ! كما وُيسهم الجنين في تكوينه عبر تبوله وإخراجه للسوائل عن طريق األنف

 األميوني وظائف متعددة، منها حماية الجنين من التأثر بأي إصابات تتعرض لها األم، خاصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "معتبر " ووصف المجلسي إسناد هذه الرواية بأنه ( 6ح 68لمجلسا 187صألمالي ا( )1)

وقد ضرب عمر أخته والعجب ممن يستنكر هذا   :أقول   .188ص  1جالء العيون، ج   .راجع 

ويصدق أن موسى عليه السالم لطم عين ملك الموت ويصدق بحادثة شق صدر رسول اهلل 

وسلم وقد ورد أن الزهراء عليها السالم تعرضت لشق في الصدر من صلى اهلل عليه وآله 

 المسمار فالجيب هو الصدر كني بالجيب ألنه موضع اللباس فشق الجيب يتالزم مع شق الصدر
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كما أنه سائل  .أي أنه وسادة يتنعم الجنين بها. عند ارتطام أي شي ببطنها أو تقلبها أو سقوطها

 هذا. حرك، وكي ُيكون حجرة ينمو جسم الجنين فيها بحّريةضروري ليسبح الجنين فيه ويت

ويتواجد فيه الجنين،   ويعمل السائل األميوني على حفظ توازن لدرجة حرارة المحيط الذي ينمو

وثمة دور أساسي للسائل األميوني في نمو تراكيب . ويحفظه من انخفاض درجة حرارة جسمه

، خاصة  oligohydramniosالسائل األميوني  وهناك حاالت يقل فيها حجم. الرئة وخاليا

األغشية وخروج ماء الحمل عبر المهبل، أو في حال  حينما يطول أمد الحمل، أو في حال تمزق

بناء    ضعف نشاط وعمل المشيمة، أو في حال وجود اضطرابات في نمو الجنين واكتمال

   عبير مبارك .د -. **سالي ساغو ممرضة توليد ومحاضرة)*  اهـ." أعضاء جسمه

 (استشاري بقسم الباطنية ـ في المستشفى العسكري بالرياض 

بتأثير مؤثروهذا   الحامل الى أن تسقط  وقد يسقط الجنين وتتبقى بقايا منه في بطن:   أقول  

 للكتاب المكتوب لها بفدك  ماحدث للمحسن في هجوم الدار وفي حمل أمه

التقرير الطبي لشهادة الزهراء عليها   أحد األطباء عنالسيد علي الطالقاني يقول أنه سأل و  

السالم بسبب كسر ضلعها فقال الدكتور أن كسر ضلعها تسبب لها بالنزيف الداخلي وأدى 

  لرحيلها

 -إبراهيم بن محمد الثقفي  -ومما يدل على صحة روايات هذا الشخص   :قال السيد الميالني   

لما صنف كتاب المناقب والمثالب أشار عليه أهل : قالما ذكره الحافظ ابن حجر العسقالني 

إصفهان  –إصفهان : له  أي البالد أبعد عن التشيع؟ فقالوا  :الكوفة أن يخفيه وال يظهره، فقال

، فحلف أن يخفيه وال يحدث به إال في إصفهان ثقة منه بصحة ما أخرجه فيه، -ذاك الوقت 

ه أبو نعيم األصبهاني في أخبار أصبهان في هذه ذكر  (.1)فتحول إلى إصفهان وحدث به فيها 

  (6)   " حتى رأى الدخان قد دخل بيتهواهلل ما بايع علي : " الرواية

وقد وقف علي رضي اهلل  :في فتوى من موقعه أنقل منها موضع الشاهد   قال الشيخ المنجد 

من العتب على أبي  عنه بجانب زوجه فاطمة ؛ ليخفف عنها بوفاة والدها ، ويسليها في موقفها

 ، ميراث أبيها صلى اهلل عليه وسلم ، وقد امتنع عن الذهاب ألبي بكر  بكر في منعه إعطاءها من

 ــــــــــــــــــــــ 

 .106/  1لسان الميزان    (1) 

وقد ورد :  ، أقول 327ص    6ج  -السيد علي الميالني  -محاضرات في االعتقادات   (6)

  أيضآ في العقد الفريد البن عبد ربه المالكي والذي وثقه اإلمام الذهبياستخدام عمر النار 

اء وأعالم النساء لعمر رضا كحاله لفدابي أ سماعيل بنإلمؤيد بي الفداء للملك اأوتاريخ 

وأنساب األشراف للبالذري والمسعودي في مروجه وابن قتيبه في اإلمامه والسياسة 

 وهذايورث اإلطمئنان بذلك
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 عنه لبيعته طيلة حياة فاطمة بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم ، وهي ستة أشهر ، لهذا رضي اهلل

 في الخالفة والبيعة ، وأنه كان ينبغي  وهو أنه رأى استعجال الصحابة: السبب ، ولسبب آخر 

 – وقال الحافظ ابن حجر.   أن ُيشاور ، ويحضر في األمر ، وكان رأي الصحابة على خالفه

 وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة ، لشغله بها: -رحمه اهلل 

وألنها لما ، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى اهلل عليه وسلم ؛  وتمريضها

رأى على أن يوافقها في االنقطاع عنه : من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث   غضبت

" كراهية ليحضر عمر " قوله : -أيضًا  –رحمه اهلل  –وقال . هـ( 383/  7" )فتح الباري . " 

ما أِلفوه من قوة عمر ، وصالبته ، : ، والسبب في ذلك " لمحضر عمر : " في رواية األكثر 

ة ، وكان أبو بكر رقيقًا ، لِينًا ، فكأنهم خشوا من حضور عمر كثرة المعاتب في القول ، والفعل

 (1)اهـ   ( .383/  7" )فتح الباري . " التي قد تفضي إلى خالف ما قصدوه من المصافاة 

 

 

وطولبت بالشهود وقول اإلمام علي بن أبي   الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ولم يقبل قولها -

ثكلتك أمك، أما : طالب ع لشريح القاضي عندما لم يقبل شهادة اإلمام الحسن عليه السالم 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل : "قال عليه الصالة والسالم: عمر بن الخطاب يقولسمعت 

  "أفال تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟: اللهم نعم، قال: ، قال"الجنة

 

لماذا تكذب الزهراء وهي سيدة نساء أهل الجنه ويطلب منها أن تأتي بمن يشهد لها على   

أبي طالب والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه حقها وممن شهد لها بحقها علي بن 

 هل الجنةأوهي من  وأتت بأم أيمن  !!واليقبل منها 

قلُت ألِمي دِعيني آِتي النبَي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم فأصِلَي مَعه المغرَب وأسأُله أن يستغفَر لي  -

غرَب فصَلى حتى صَلى العشاَء ثم انفتل ولِك فأتيُت النبَي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم فصليت مَعه الم

فتِبعُته فسمع صوِتي فقال من هذا؟ حذيفُة؟ قلت نعم قال ما حاجُتك غفر اهلُل لك وألِمك إن هذا 

ويبشُرني أن فاطمَة سيدُة مَلٌك لم ينزِل األرَض قُط قبَل هذه الليلِة استأَذن رَبه أن يسِلَم عَلَي 

 سَن والحسيَن سِيدا شباِب أهِل الجنِةنساِء أهِل الجنِة وأن الح

 تخريج أحاديث المصابيح: المصدر | محمد المناوي : المحدث | حذيفة بن اليمان : الراوي 

 |رجاله موثقون : خالصة حكم المحدث |  2/712: الصفحة أو الرقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  162872:الفتوى موقعه االسالم سؤال وجواب رقم  ( 1)
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 [اإليجي  -كتاب المواقف ]  

 كتاب المواقف: الكتاب 

 عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي: المؤلف 

 بيروت -دار الجيل : الناشر 

 1887الطبعة األولى ، 

 عبد الرحمن عميرة.د: تحقيق 

 7: عدد األجزاء 

لثوم فرد أبو بكر شهادتهم قلنا أما فإن قيل ادعت أنه نحلها وشهد علي والحسن والحسين وأم ك

وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة ولعله لم ير الحكم  الحسن والحسين فللفرعية

 (1)بشاهد ويمين ألنه مذهب كثير من العلماء اهـ 

 

تأمل أخي القارئ هذه الروايه وفيها وجوب قبول شهادة الحسن والحسين ألنهما سيدا شباب 

 :  أهل الجنه

لفضيلة الدكتور .شفاعة القاضي: 8-7الدرس -القضاء  -العبادات التعاملية  -الفقه االسالمي  

 08-08-1887: محمد راتب النابلسي بتاريخ

 :العدل أساس الملك 

افتقد علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه درعًا : قال -حلية األولياء -أخرج أبو نعيم في الحلية 

له، وجدها عند يهودي، التقطها فعرفها، سيدنا علي على علو مقامه، افتقد درعًا له وجدها مع 

درعي وفي يدي، ثم قال : درعي؟ سقطت عن جمل له أورق، قال اليهودي: يهودي، فقال

بين وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحًا، كان من أشهر القضاة، فلما رأى عليًا قد اليهودي 

لو كان خصمي من المسلمين لساويته : أقبل تحرف عن موضعه، وجلس علي فيه ثم قال علي

ال تساويهم في المجلس : في المجلس، ولكني سمعت رسول اهلل َصَلى الَلهم َعَلْيِه َوَسَلَم يقول

ما تشاء يا أمير المؤمنين، تصور أمير مؤمنين، حاكم المسلمين، : يث، قال شريحوساق الحد

بالد الحجاز، والشام، ومصر، والعراق كلها تحت أمرته، وخصمه يهودي، من الشرذمة 

 القليلة، اختصم مع خصمه على درع، وتوجه هذا األمير العظيم مع اليهودي إلى قاضي 

 ـــــــــــــــــــــــ 

(1 )(7/288 ) 
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درعي سقطت عن جمل لي أورق، : تكلم يا أمير المؤمنين، قال: المسلمين شريح، قال شريح

: درعي وفي يدي، قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: فالتقطتها هذا اليهودي، قال شريح

ولكن ال بد صدقت واهلل يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، مبشر بالجنة، ممكن أن يكذب؟ مستحيل 

شاهدين، فدعا قنبرًا، والحسن بن علي، وشهدا أنها درعه، فقال شريح أما شهادة موالك  من

فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فال نجيزها، فقال علي كرم اهلل وجه، ثكلتك أمك، أما سمعت 

، "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: "قال عليه الصالة والسالم: عمر بن الخطاب يقول

: خذ الدرع، قال: ثم قال لليهودي" أفال تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟: لهم نعم، قالال: قال

خذها واذهب، إليك هذه، القاضي مقتنع مئة بالمئة بأن الدرع لسيدنا علي، لكن اإلجراءات ال بد 

أمير المؤمنين جاء معي إلى : لها من شهود، قنبر مقبول، أما ابنك فغير مقبول، فقال اليهودي

قاضي المسلمين وقضى له ورضي؟ صدقت و اهلل يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن 

جمل لك التقطتها، أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدًا رسول اهلل، فوهبها إليه علي كرم اهلل 

 .وجهه، وأجازه بتسعمئة

جميعًا بخير، هذه  إذا كان العدل بخير فنحن: العدل شيء ال يصدق، قلت لكم في أول درس 

أيها األمير لست ظالمًا فأخشى : القاعدة البسيطة رسمها طفل صغير، لَم لم تهرب؟ قال له

 اهـ . ظلمك، ولست مذنبًا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك

الحظ هنا أخي القارئ المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم يقول للزهراء عليها السالم : أقول 

من أهل بيته األطهار أي أنها   نها سيدة نساء أهل الجنه وأنها أول من تلحق بهفي آخر حياته أ

وهي سيدة نساء أهل الجنه أي أنها الصادقه في قولها و أنها  ستبتلى بعده بحرمانها لحقها

مع أنها سيدة نساء أهل الجنه وتظلم وتعظم رزيتها وهذا من أقوى   ستكذب وترد شهادتها

وأخبرها بمايجري من بعده  اهلل عليه واله وسلم يصدقها في قولهااألدله على أنه صلى 

 :   ولالخوه السنه عدة روايات في إخباره بالمغيبات وهذا من دالئل نبوته

يا بنَيُة أحني : أَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم قاَل في مرِضِه اَلذي ُقبَض فيِه لفاطمَة   -

، فناجاها ساعًة ، ثَم اْنكشَفت عْنُه َوهَي تْبكي ، وعائشُة حاضرٌة ، ثَم قاَل  علَي ، فأحَنت علْيِه

َأحني علَي يا بنَية فأحَنت علْيِه فناجاها ساعًة : ذِلَك بساعٍة   رسوُل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم بعَد

: ناجاِك أبوِك؟ قالت فاطمُة  فقالت عائشُة أي بنَيُة اخبريني ماذا: ، ثَم اْنكشَفت تضَحُك قاَل 

فشَق ذِلَك على : قاَل  أوَشكِت رأيِتِه ناجاني على حاِل سٍر ، وظننِت أِني أخبُر بسِرِه َوهَو حٌي

أال تخبريني بذِلَك : عائشَة أن َيكوَن سًرا دوَنها ، فلَما قبَضُه اهلُل إلْيِه قاَلت عائشُة لفاطمَة 

َن فنَعم ناجاني في المَرِة األولى فأخبرني أَن جبريَل كاَن يعارُضُه بالقرآِن أَما اآل: الخَبِر؟ قاَلت 

وأَنُه عاَرضني بالقرآِن العاَم مَرتيِن وأخَبرني أَنُه لم َيكن نبٌي كاَن بعَدُه نبٌي   في كِل عاٍم مَرًة ،

عيسى ابَن مريَم علْيِه الَسالُم عاَش إَلا عاَش بعَدُه نصَف عمِر اَلذي كاَن قبَلُه ، وأخَبرني ، أَن 

يا بنَيُة إَنُه : الِسِتيَن ، فأْبكاني ذِلَك وقاَل   عشريَن ومائَة سنٍة ، فال ُأراني إَلا ذاهًبا على رأِس

وناجاني في  ليَس أحٌد من نساِء المسِلميَن أعظُم رزَيًة مْنُكم ، فال َتكوني ِمن أدنى امرأٍة صبًرا

كاَن   إَلا ما إَنِك سِيدُة نساِء َأهِل الجَنِة: وقاَل خرِة ، فأخبَرني أِني أَوُل َأهِلِه لحوًقا ِبِه المَرِة اآل

 مَن البتوِل مريَم بنِت عمران ، فضِحكُت لذِلَك
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دالئل : المصدر | البيهقي : المحدث | فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : الراوي 

 النبوة

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  7/122: الرقمالصفحة أو 

 :  شهادة بصدق الزهراء عليها السالم  

 

عن عائشَة قالت ما رأْيُت أفضَل ِمن فاطمَة غيَر أبيها قالت وكان بيَنهما شيٌء فقالت يا رسوَل  -

 اهلِل َسْلها فإَنها ال تكِذُب وفي روايٍة قالت ما رأْيُت أحًدا َقُط أصدَق ِمن فاطمَة

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي :المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

   رجالهما رجال الصحيح: خالصة حكم المحدث |  8/603: الصفحة أو الرقم

 

أبوبكر يعطي لجابر من مال البحرين بدون شهود مجرد وعده رسول اهلل صلى اهلل عليه واله  -

ع أنه أنحلها أرضه الفدكيه إستجابه آلية في كتاب اهلل وسلم بذلك لكن الزهراء عليها السالم م

 لم يعطها إياها 

سمع ابن المنكدر جابر بن عبد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان  :جاء في صحيح البخاري 

اهلل رضي اهلل عنهما يقول قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد 

فلما  فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالثا أعطيتك هكذا وهكذا ث

قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى اهلل عليه وسلم دين أو عدة 

فليأتني قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين 

ا ثالثا قال فأعطاني قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أعطيتك هكذا وهكذ

أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم 

أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ من 

ا ثالثا ما منعتك من مرة إال وأنا أريد أن أعطيك وعن عمرو عن محمد بن علي البخل قاله

سمعت جابر بن عبداهلل يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها خمس مائة فقال خذ 

 اهـ مثلها مرتين

قال " : روي عن المفـّضـل بن عمـر ، قـال    :  قال الشيخ السند في كتابه عدالة الصحابة  

 . . .لّما ُوّلي أبو بكر بن أبي قحافة ( : عليه السالم ) موالي جعفـر الصادق 

منعه فاطمة و علّي و أهل بيته الخمس و الفيء و فدكًا ، و مجيء ( عليه السالم ) ثّم سرد 

قرب الخالئق و أّنها و ُولدها أ  ﴾ ... ﴿ َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه : فاطمة لمحاّجة أبي بكر بقوله تعالى 

﴿ َواْعَلُموْا َأَنَما َغِنْمُتم ِمن َشْيٍء : ، و بقوله تعالى ( صلى اهلل عليه وآله و سلم ) إلى رسول اهلل 

﴿ َما : و قوله تعالى   ﴾ ... َفَأَن ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللَرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن 

َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن  ُه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِلَلِه َوِللَرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبىَأَفاء الَل
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و أّن ما هلل فهو لرسوله ، و ما لرسـوله فهـو   ﴾ ... الَسِبيِل َكْي َلا َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياء ِمنُكْم 

ُقل َلا ... ﴿ : ها و علـّي و ُولدهما ذوو القربى اّلذين قـال اهلل تـعالـى فيهـم لذي القربـى ، و أّن

  ﴾ ... َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلا اْلَمَوَدَة ِفي اْلُقْرَبى 

 ما تقول ؟: فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخّطاب و قال 

 !بناء السبيل ؟و َمن اليتامى و المساكين و أ: فقال عمر 

اليتامى اّلذين يأتّمون باهلل و برسوله و بذي القربى ، و ( : عليها السالم ) قالت فاطمة 

 .المساكين اّلذين ُأسكنوا معهم في الدنيا و اآلخرة ، و ابن السبيل الذي يسلك مسلكهم 

 !فإذًا الخمس و الفيء كّله لكم و لمواليكم و أشياعكم ؟: قال عمر 

أّما فدك فأوجبها اهلل لي و لولدي دون موالينا و شيعتنا ، و أّما ( : عليها السالم )  فقالت فاطمة

  .الخمس فقّسمه اهلل لنا و لموالينا و أشياعنا كما يقرأ في كتاب اهلل 

 !فما لسائر المهاجرين و األنصار و التابعين بإحسان ؟: قال عمر 

فلهم الصدقات التي قّسمها اهلل و أوجبها في كتابه إْن كانوا موالينا و من أشياعنا : قالت فاطمة 

﴿ ِإَنَما الَصَدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤَلَفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي : فقال اهلل عّز و جّل 

 .إلى آخر القّصة   ﴾ ... الِرَقاِب 

 !!ما أحسب أصحاب محّمـد يرضون بهذا ! و ألوليائكم ؟فدك لِك خاّصة و الفيء لكم : قال عمر 

فإّن اهلل عّز و جّل رضي بذلك ، و رسوله رضي به ، و قّسم على المواالة و : قالت فاطمة 

المتابعة ال على المعاداة و المخالفة ، و من عادانا فقد عادى اهلل ، و من خالفنا فقد خالف اهلل ، 

 .اهلل العذاب األليم و العقاب الشديد في الدنيا و اآلخرة و من خالف اهلل فقد استوجب من 

 !هاتي بّينة يا بنت محّمـد على ما تّدعين ؟: فقال عمر 

قد صّدقتم جابر بن عبـد اهلل و جرير بن عبـد اهلل ولم تسألوهما ( : عليه السالم ) فقالت فاطمة 

 .و بّينتي في كتاب اهلل ! البّينة 

و جريرًا ذكرا أمرًا هّينًا ، و أنت تّدعين أمرًا عظيمًا يقع به الرّدة من إّن جابرًا : فقال عمر 

 !المهاجرين و األنصار 

 إّن المهاجرين برسول اهلل و أهل بيت رسول اهلل هاجروا إلى دينه ، و ( : عليها السالم ) فقالت 

 إلينا ، و ال نصرة إاّل لنا ،األنصار باإليمان باهلل و رسوله و بذي القربى أحسنوا ، فال هجرة إاّل 

   .  " و ال اّتباع بإحسان إاّل بنا ، و من ارتّد عّنا فإلى الجاهلية  
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دعينا من أباطيلك، : عمر  فقال لها :هذه الرواية التي صححها الشيخ السند   وتممة :أقول  

وأسماء بنت فبعثت إلى علي والحسن والحسين وأم أيمن . وأحضرينا من يشهد لك بما تقولين

وشهدوا لها بجميع ما   فأقبلوا إلى أبي بكر -أبي قحافة   بن  وكانت تحت أبي بكر -عميس 

أما علي فزوجها، وأما الحسن والحسين ابناها ، وأما أم أيمن فموالتها، :   فقال. قالت وادعته

وقد كانت تشهد لبني هاشم،   وأما أسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر ابن أبي طالب فهي

أما فاطمة فبضعة من رسول ( : ع )فقال علي . تخدم فاطمة، وكل هؤالء يجرون إلى أنفسهم 

، ومن كذبها فقد كذب رسول اهلل، وأما ( ص)  ، ومن آذاها فقد آذى رسول اهلل )ص)اهلل 

، من كذبهما فقد كذب رسول   وسيدا شباب أهل الجنة( س)والحسين فابنا رسول اهلل  الحسن

أنت : أهل الجنة صادقين، وأما أنا فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله   إذ كان ( ص)اهلل 

، والراد عليك هو الراد علي، ومن أطاعك فقد   واآلخرة ، وأنت أخي في الدنيا  مني وأنا منك

، وأما أم أيمن فقد شهد لها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله   أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني

أنفسكم، ولكن    وصفتم أنتم كما:   قال عمر. ، ودعا ألسماء بنت عميس وذريتها  جنةبال

  إذا كنا كما نحن كما تعرفون والتنكرون: فقال علي عليه السالم. شهادة الجار إلى نفسه ال تقبل

ينا ، وشهادتنا ألنفسنا ال تقبل، وشهادة رسول اهلل ال تقبل، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، إذا ادع

فما من معين يعين، وقد وثبتم على سلطان اهلل وسلطان رسوله، ! البينة؟ ألنفسنا تسألنا

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ]فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بينة وال حجة، 

قال : قال المفضل. يحكم اهلل بيننا وهو خير الحاكمين  انصرفي حتى:ثم قال لفاطمة.  [ ينقلبون

كل ظالمة حدثت في االسالم أو تحدث، وكل دم مسفوك حرام، ومنكر : الي جعفر عليه السالممو

أو تابعهما ورضى   ، وأمر غير محمود، فوزره في أعناقهما وأعناق من شايعهما  مشهور

 انتهى النقل"  إلى يوم القيامة  بواليتهما

   

به الزهراء عليها السالم من آيات حتجاج االمام علي عليه السالم على أبي بكر بماإحتجت إ -

 :   القرآن الكريم

أقر  ةوهنا االمام علي عليه السالم يحتج على أبي بكر بآيات توريث األنبياء للمال برواي

 :بصحتها الشيخ السني الدكتور محمود شعبان

 : هذه الروايه في طبقات ابن سعد 

جاءت فاطمة الى أبي بكر تطلب ميراثها، وجاء العّباس بن عبد المّطلب يطلب ميراثه، وجاء 

ال نوّرث ما تركنا صدقة، وما : قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: معهما علي، فقال أبو بكر

ِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيِرُث)  وقال زكرّيا( َوَوِرَث ُسَليَْماُن َداُووَد)علي   فقال. كان النبي يعول فعلَي

فسكتوا  .هذا كتاب اهلل ينطق : فقال علي. هو هكذا، وأنت تعلم مثل ما أعلم: قال أبو بكر (َيْعُقوَب

 اه «وانصرفوا
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والتي فيها إستشهاد االمام علي عليه السالم على أبي بكر بآيات التوريث في كتاب الباري 

يخ األزهري الدكتور محمود شعبان على الشيخ عزوجل على أن األنبياء يورثون إحتج بها الش

واختلفوا في ميراثه "معه في رده على الشيخ في استدالله برواية  حسن اهلل ياري في مناظرته

فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول اهلل يقول إنا معشر األنبياء ال 

من أبي بكر ، وكان إستدالله  أحد علمآ االعلى أنهم لم يجدوا عند " نورث ما تركناه صدقة 

فقال إن عليآ " هو هكذا، وأنت تعلم مثل ما أعلم : "الطريف على أن أبابكر في الروايه قال 

، فأجابه الشيخ حسن اهلل !!!!! عليه السالم يعلم أن النبي صلى اهلل عليه واله وسلم اليورث 

ى اهلل عليه واله وسلم اليورث وكيف يستدل أنه كيف يطالب بهذا الحق وهو يعلم أنه صل ياري

عليه بكتاب اهلل الذي فيه أن األنبياء يورثون ويقول له هذا كتاب اهلل ينطق ان ابابكر يكذب 

شعبان الطريف أيضآ بعدما إنحرج أن عليآ كان يجامل  فماكان جواب الشيخ األزهري محمود

 !!!! الزهراء في مطالبته بهذا الحق ويطيب خاطرها ويرضيها

 6:17:إستمع في الوقت 

https://www.youtube.com/watch?v=U9SOjqBdmMY 

 

كما قلنا نحن الننكر السنة والاألحاديث لكن نبدأ من  :  في تسجيل لهوقال الشيخ حسن المالكي 

القرآن ابدأ من القرآن ألن القرآن نور يعطيك الضوء يكشف لك األحاديث والعقائد واآلراء يقول 

َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم : اهلل تعالى مثآل في سورة مريم وأنتم تعرفونها في دعاء زكريا عندما قال 

الرَّْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَرَأِتي  ِمنِّي َواْشَتَعَل

َبشُِّرَك َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا َيا َزَكِريَّا ِإنَّا ُن َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَبَعاِقًرا َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا 

ِبُغَلاٍم اْسُمُه َيْحَيى الى آخر اآلية طبعآ حديث النورث ماتركناه صدقه هذه اآلية ماذا نفعل بها 

لكن السنة معظمهم  وهذه اآلية إحتج بها اإلمام علي على أبي بكر أيضآالقرآن أولى بالتقديم 

 وبأسانيد قويةذري كتموا جواب علي وفاطمة وإال هو موجود في طبقات ابن سعد وغيره والب م

 انتهى" لكن الرأي السياسي أثر في اإلنتقاء وأثر في الجرح والتعديل أيضآ 

 :جاء في كتاب كنز العمال للعالمه المتقي الهندي أنقل بالنص والهامش برقمه 

جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها وجاء العباس بن عبد : عن أبي جعفر قال  -( 3101)

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال : راثه وجاء معهما علي ، فقال أبو بكر المطلب يطلب مي

: ورث سليمان داود وقال زكريا ] فقال علي كان النبي يعول ، [ وما ] صدقة  نورث ، ما تركناه

فقال علي هو هكذا ، وأنت واهلل تعلم مثل ما أعلم ، : قال أبو بكر  يرثني ويرث من آل يعقوب ،

 ( .6( )ابن سعد)فسكتوا وانصرفوا  اب اهلل ينطقهذا كت: 

 ــــــــــــــــــــــ

 ( .712/  6)أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (6)

 .وما بين الحاصرتين استدركته من الطبقات

http://islamport.com/d/1/krj/1/76/860.html 

https://www.youtube.com/watch?v=U9SOjqBdmMY
http://islamport.com/d/1/krj/1/76/860.html
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أنت تبين للناس مااختلفوا  علي))  :وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعآ : قال اإلمام الشوكاني   

 (1(( ) فيه من بعدي

وهنا االمام علي عليه السالم يحتج على أبي بكر بمااحتجت به الزهراء عليه و بآية : أقول  

ية الكريمة كونيه في اآل  التطهير على صدقها بل و إستحالة وقوع الزنا منها وكون االراده

فمن يشهد   ةوالعصم ةعليها الحد ألن اهلل شهد لها بالطهار فحتى لوشهد الشهود بزناها فاليقام

والحظ كيف   ضدها أن النبي اليورث التقبل شهادته فالتحرم من ميراثه وأيضآ مانحلها اياه

 ! :ن فدكا فيء المسلمينأتصرف عمر في الكتاب الذي كتبه صاحبه وقال 

 : 128- 122ص 6في تفسير القمي ج جاء

فإنه حدثني أبي ( َوآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل" وقال علي بن إبراهيم في قوله )

: عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد اهلل عليه السالم، قال

األمر على جميع المهاجرين واألنصار، بعث إلى فدك فأخرج لَما بويع ألبي بكر واستقام له 

إلى  -عليها السالم  -منها، فجاءت فاطمة  -صلى اهلل عليه وآله  -وكيل فاطمة بنت رسول اهلل 

أبي بكر، فقالت يا أبا بكر؛ منعتني عن ميراثي من رسول اهلل وأخرجت وكيلي من فدك، فقد 

 .بأمر اهلل تعالى -وآله  صلى اهلل عليه -جعلها لي رسول اهلل 

ال أشهد حتى أحتَج يا أبا بكر عليك : فجاءت بأِم أيمن فقالت. هاتي على ذلك شهودًا: فقال لها

صلى اهلل  -أنشدك اهلل؛ ألست تعلم أن رسول اهلل : بما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، فقالت

فأشهد أنَ  اهلل أوحى إلى رسول : قالت. بلى: لإَن أَم أيمن من أهل الجَنة؟ قا: قال -عليه وآله 

 -وجاء علي . ، فجعل فدك لفاطمة بأمر اهلل ( َفآِت َذا اْلُقْربى َحَقُه: ) -صلى اهلل عليه وآله  -اهلل 

ما هذا : فدخل عمر فقال. فكتب لها كتابا بفدك ودفعه إليها . فشهد بمثل ذلك  -عليه السالم 

. فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلي، فكتبت لها بفدكالكتاب؟ فقال أبو بكر إن 

أوس بن الحدثان : هذا فيء المسلمين، و قال: فأخذ عمر الكتاب من فاطمة، فمزقه وقال

إنا معاشر األنبياء ال نورث، ما تركناه : وعائشة وحفصة يشهدون على رسول اهلل بأنه قال

م أيمن فهي امرأة صالحة، لو كان معها غيرها صدقة، فإن عليا زوُجها يجر إلى نفسه، وأ

 .من عندهما باكية حزينة -عليها السالم  -فخرجت فاطمة . لنظرنا فيه

إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون  -عليه السالم  -فلما كان بعد هذا جاء علي 

لكته في حياة رسول اهلل يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول اهلل وقد م: واألنصار، فقال

هذا فيء المسلمين، فإن أقامت شهودًا أن رسول اهلل جعله : أبو بكر  صلى اهلل عليه وآله؟ فقال

يا أبا بكر تحكم فينا بخالف حكم :  -عليه السالم  -فقال أمير المؤمنين . لها، وإال فال حق لها فيه

المسلمين شيء يملكونه، اَدعيُت أنا فيه، َمن فإن كان في يد : قال. ال : اهلل في المسلمين؟ قال

 .إياك كنُت أسأل البينة على ما تّدعيه على المسلمين: تسأل البينة؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــ

  30رسالة العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين ص( 1)
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فتسألني البينة على ما في فإذا كان في يدي شيء وادعى فيه المسلمون، :  -عليه السالم  -قال 

وبعده، ولم تسأل المسلمين البينة  -صلى اهلل عليه وآله  -يدي وقد ملكته في حياة رسول اهلل 

 !على ما ادعوا علي شهودًا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟

يا علي دعنا من كالمك؛ فإنا ال نقوى على ُحَجِجك، فإن أتيت : ثم قال عمر. فسكت أبو بكر

 .د عدول، وإال فهو فيء المسلمين، ال حق لك وال لفاطمة فيهبشهو

فأخبرني عن : قال. نعم: يا أبا بكر؛ تقرأ كتاب اهلل؟ قال:  -عليه السالم  -فقال أمير المؤمنين 

؛ فيمن نزلت ( يرًاِإَنما ُيِريُد الَلُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الِرْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطِهَرُكْم َتْطِه)قول اهلل تعالى 

 أفينا أم في غيرنا؟

 .بل فيكم: قال

 فلو أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة، ما كنت صانعًا؟: قال

 .كنت أقيم عليها الحد، كما أقيم على سائر المسلمين: قال

 .كنَت إذًا عند اهلل من الكافرين: قال

 ولم؟: قال

هادة الناس عليها، كما رددت حكم اهلل وحكم ألنك رددت شهادة اهلل لها بالطهارة، وقبلت ش: قال

لها فدك، وقبضْتُه في حياته، ثم قبلَت شهادة  -صلى اهلل عليه وآله  -رسوله أن جعل رسول اهلل 

أعرابي بائل على عقبه عليها، فأخذَت منها فدك، وزعمت أنه فيء المسلمين، وقد قال رسول 

 .اَدَعى، واليمين على من اُدعي عليهالبينة على من :  -صلى اهلل عليه وآله  -اهلل 

 .صدق واهلل علٌي: فدمدم الناُس، وبكى بعُضهم، فقالوا: قال

ودخلت فاطمة إلى المسجد وطافت بقبر أبيها عليه : إلى منزله قال -عليه السالم  -ورجع علي 

 :وآله السالم وهي تبكي وتقول

 وال تغبواختل قومك فاشهدهم * إنا فقدناك فقد األرض وابلها 

 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب* قد كان بعدك أنباء وهنبثة 

 فغاب عنا وكل الخير محتجب* قد كان جبريل باآليات يؤنسنا  

 عليك تنزل من ذي العزة الكتب  *وكنت بدرا ونورا يستضاء به 

 إذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب* فقمصتنا رجال واستخف بنا  

 عند االله على االدنين يقترب* فكل أهل له قرب ومنزلة  

 لما مضيت وحالت دونك الكثب* أبدت رجال لنا فحوى صدورهم  

 من البرية ال عجم وال عرب* فقد رزينا بما لم يرزأه أحد  
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 صافي الضرائب واألعراق والنسب* وقد رزينا به محضا خليقته 

 وأصدق الناس حين الصدق والكذب* فأنت خير عباد اهلل كلهم  

 منا العيون بهمال لها سكب* نبكيك ما عشنا وما بقيت فسوف 

 يوم القيامة أنى كيف ينقلب* سيعلم المتولي ظلم خامتنا  

أما رأيت مجلس علي منا اليوم، : فرجع أبو بكر إلى منزله وبعث إلى عمر فدعاه ثم قال: قال

تأمر بقتله، قال فمن واهلل الن قعد مقعدا مثله ليفسدن أمرنا فما الرأي؟ قال عمر الرأي أن 

يقتله؟ قال خالد بن الوليد فبعثا إلى خالد فأتاهما فقاال نريد أن نحملك على أمر عظيم، قال 

حمالني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب، قاال فهو ذاك، فقال خالد متى أقتله؟ قال أبو بكر 

قال نعم فسمعت   رب عنقه،إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصالة فإذا أنا سلمت فقم إليه فاض

أسماء بنت عميس ذلك وكانت تحت أبي بكر فقالت لجاريتها اذهبي إلى منزل علي وفاطمة 

فاقرئيهما السالم وقولي لعلي ان المال يأتمرون بك ليقتلوك فارج أنى لك من الناصحين فجاءت 

السالم وتقول ان الجارية اليهما فقالت لعلي عليه السالم ان أسماء بنت عميس تقرأ عليكما 

قولي لها ان اهلل يحيل ( ع)المال يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج أنى لك من الناصحين، فقال علي 

ثم قام وتهيأ للصالة وحضر المسجد ووقف خلف أبى بكر وصلى لنفسه . بينهم وبين ما يريدون

ا قال وخاف وخالد بن الوليد إلى جنبه ومعه السيف فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على م

الفتنة وشدة على وبأسه فلم يزل متفكرا ال يجسر ان يسلم حتى ظن الناس انه قدسها، ثم التفت 

إلى خالد فقال يا خالد ال تفعل ما أمرتك به السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فقال أمير 

نت تفعل؟ قال يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال امرني بضرب عنقك، قال وك: المؤمنين عليه السالم

فضرب به األرض ( ع)إي واهلل لوال أنه قال لي ال تفعل لقتلتك بعد التسليم، قال فأخذه علي 

واجتمع الناس عليه فقال عمر يقتله ورب الكعبة فقال الناس يا أبا الحسن اهلل اهلل بحق صاحب 

لوال عهد من هذا القبر فخلى عنه، قال فالتفت إلى عمر وأخذ بتالبيبه وقال يا بن الصهاك 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وكتاب من اهلل سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا ثم دخل 

  اهـ.منزله

  سنده صحيح وكذلك صحيح عند السيد الخوئي :قال المحقق الدكتور الشيخ أحمد الماحوزي 

الحسن بن  أبو هالل: ، اسم المؤلف 227و ص  170ص 1جمهرة األمثال ج : جاء في كتاب 

 عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري

 َقْولهم َشاهد الَثْعَلب َذنبه - 1017

َوُهَو مثل مبتذل ِفي اْلَعاَمة َوقد َجاَء ِفي اْلَكَلام ألبي بكر َرِضي اهلل َعنُه خطب َفَقاَل َأيَها الَناس َما 

اْلَأَماِني ِفي عهد َرُسول اهلل صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َأال من َهِذه الرعة َمَع كل قالة َأْين َكاَنت َهِذه 

ِإَنَما ُهَو ثعالة َشاهده َذنبه مرب لكل فْتَنة ُهَو اَلِذي َيُقول كروها   سمع َفْليقل َومن شهد َفْلَيَتَكَلْم

ا ِإَلْيَها َجَذَعة بهد َأن هرمت يستعينون بالضعفة ويستنصرون الِنَساء َكُأّم طحال أحوط َأهلَه

 اه َما تركت اْلَبغي األولق ِإن ِشْئت َأن َأُقول َلقلت َوَلو قلت لبحت َوِإِني َساِكت
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 :372 -373ص6ج  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع 

حدثنا محمد بن الحسن  - 1( العلة التي من أجلها أوجب اهلل على أهل الكبائر النار - 667باب )

الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن حدثنا محمد بن الحسن : قال

إن الكبائر سبع، فينا أنزلت ومنا استحلت فأولها : كثير عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال

الشريك باهلل العظيم وقتل النفس التي حرم اهلل قتلها وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف 

ما انزل، وقال  نا، واما الشرك باهلل فقد انزل اهلل فيناالمحصنة والفرار من الزحف وانكار حق

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فينا ما قال، فكذبوا اهلل ورسوله، وأشركوا باهلل، وأما قتل النفس 

التي حرم اهلل قتلها فقد قتلوا الحسين بن علي صلوات اهلل عليه وأصحابه، وأما أكل مال اليتيم 

جعله اهلل لنا وأعطوه غيرنا، وأما عقوق الوالدين فقد انزل اهلل ذلك في  فقد ذهبوا بفيئنا الذي

، فعقوا رسول اهلل صلى اهلل (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم: )كتابه، فقال

وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها عليه وآله في ذريته وعقوا أمهم خديجة في ذريتها، 

وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير  ابرهم،السالم على من

 اه. مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما انكار حقنا فهذا ما ال ينازعون فيه

 حسن كالصحيح:  قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في الحكم على السند

لرأيه بأنه سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم  واحتج أبو بكر: قال الدكتور محمد بيومي مهران  

وأفتى اإلمام علي بان األنبياء يورثون، ، )انا معشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة)يقول 

فهب لي من )وقوله تعالى على لسان زكريا (َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد  )واستشهد بقوله تعالى 

حتج علي بان الحديث الشريف الذي يرويه أبو بكر هو وا( لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب

من أحاديث االحاد التي ينفرد بروايتها واحد فحسب من الصحابة، وأحاديث اآلحاد ال تقيد حكما 

اطلقه القرآن، ولو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أراد ان يختص أو يقيد هذا الحكم 

   اه (القرآني، ألخبر ورثته انهم لن يرثوه 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن فاطمة طلبت  :وقال الدكتور محمد بيومي مهران أيضآ  

نحلتها من رسول صلى اهلل عليه وسلم، وقالت إنه نحلها فدك، فطلب منها البينة، فشهد لها 

أبو بكر رضي اهلل قد علمت يا بنت رسول اهلل، انه ال   رضي اهلل عنهم، فقال  علي وأم أيمن

اال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأفتى اإلمام علي بان الشهادة تصح برجل وامرأة يجوز 

واحدة، مع حلف اليمين، بل بشهادة واحد ويمين، ولكن أبو بكر رد هذا الرأي، ونزع فدك من 

تحت يدي فاطمة، واستشار في ذلك عمر فأيده واما اعتمادنا في فتوى اإلمام علي فكان على ما 

م أحمد من الفضائل والترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجة والبيهقي والدار قطني رواه اإلما

ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في : السنن عن جابر ابن عبد اهلل  في

ولم تذعن الزهراء لرأي الصديق، وبقيت مصرة قي طلب ) الحجاز، وقضى علي في الكوفة

 (1) الميراث والنحلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رحاب النبي وآل بيته الطاهرين السيدة فاطمة الزهراء الفصل الثالث  في: راجع كتابه ( 1)
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مام علي عليه السالم بأن اليشك بقضاء لقد دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم لإل: أقول 

  اهلل عليه واله وسلم يورث ماله حاله بين اثنين وهو كما علمت مع الزهراء في أن النبي صلى

في حقها في هبتها وهو العالم بتفسير آيات القرآن   كحال األنبياء وغيرهم من الناس ومعها

الكريم والعجيب أن أبابكر وعمر كانا يأخذا بأحكامه عليه السالم وإستشارته فلماذا هنا يرفضا 

 !!!!!!!!! : كالمه

  

يا رسوَل الَلِه تبعُثني وَأنا شاٌب : بعَثني رسوُل الَلِه صَلى الَلُه عَليِه وسَلَم إلى اليمِن ، فقلُت  -

الَلهَم اهِد قلَبُه ، : فضرَب بيِدِه في َصدري ، ثَم قاَل : أقضي بيَنُهم ، وال أدري ما القضاُء ؟ قاَل 

 في قضاٍء بيَن اثَنيِنفما َشَككُت بعُد : وثِبْت لساَنُه ، قاَل 

 صحيح ابن ماجه: المصدر | األلباني : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  1887: الصفحة أو الرقم

  

 :منزلة االمام علي عليه السالم ومعرفته بتفسير آيات كتاب اهلل  -

 نشأته وعلمه( : 8-6)الدرس  -لب سيدنا علي بن أبي طا -سيرة الخلفاء الرشدين  -السيرة 

 01-11-1887: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 

إذا كان الكون قرآنًا صامتًا، وإذا كان القرآن كونًا ناطقًا، فالنبي عليه الصالة : " وبعضهم يقول

ن الكريم فهذا الصحابي الجليل إن صح التعبير هو ربيب القرآن، القرآ" . والسالم قرآٌن يمشي 

حياته، حينما انضم إلى النبي ونزلت أول آيٍة كان في بيت النبوة،   رباه منذ نشأته وحتى نهاية

سلوني وسلوني وسلوني عن : " لذلك سمي عند علماء السيرة بحٍق ربيب القرآن، مرًة قال

متى أنزلت في ليٍل أو في نهار،   كتاب اهلل ما شئتم، فو اهلل ما من آيٍة من آياته إال وأنا أعلم

أي ما أسباب نزولها؟ وما مالبسات نزولها؟ ومن تعني؟ وما تعني ؟ " وفيما نزلت، ولم نزلت؟ 

 اهـ.

  

في إعجاب المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم بقضاء   أكرر قول العالمه العصامي :أقول 

البيت وأن يتقدم عليهم وأن يعلمهم االمام علي عليه السالم وحكمته ونهي أن يعلم الناس أهل 

وال شك أن الذين وقع الحث على التمسك بهم من أهل البيت :  فهم أعلم من غيرهم من الناس

النبوي والعترة الطاهرة هم العلماء بكتاب اهلل، إذ ال يحث عليه الصالة والسالم بالتمسك بغيرهم 

ال تقدموها فتهلكوا وال تقصروا عنها : " لوهم الذين ال يقع بينهم وبين الكتاب اقتراب، ولهذاقا

"  فال تسبقوهم فتهلكوا وال تعلموهم فهم أعلم منكم: "وقال في طريق آخر في عترته"فتهلكوا 

: ، ولحديث أحمدفاختصوا بمزيد الحث عن غيرهم من العلماء لما تضمنته األحاديث في ذلك
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علي، فأعجب النبي صلى اهلل عليه وسلم ُذِكر عند النبي صلى اهلل عليه وسلم َقَضاء قضى به 

وكل هذا يفهم وجوب من يكون أهاًل " . الحمد هلل الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت: " وقال

للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حتى يتوجَه 

ذلك، ولهذا كانوا أمانًا ألهل األرض فإذا الحث المذكور على التمسك به كما أن الكتاب العزيز ك

 (1) ذهبوا ذهب أهل األرض

جاء في تفسير الطبري واليطبق على أسانيد التفسير قواعد أهل الحديث كما مر عليك من   

ثني عبد الرحمن بن صالح : حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال  :  قول الشيخ صالح آل الشيخ

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال ) لما نزلت : ابر الجعفي قال ج  ثني موسى بن عثمان عن: قال 

 .نحن أهل الذكر : علي : قال ( تعلمون 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3298&i

dto=3298&bk_no=50&ID=3320 

 

بسبب وقفته المشرفة مع الزهراء   تعرض اإلمام علي بن أبي طالب لمحاولة فاشلة في قتله -

 عليها السالم في حقها

  

كذب والغدر والخيانه في وفي صحيح مسلم أن عليا رأى أبابكر وعمر من أهل ال: قول أ

نسبتهما لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم أنه اليورث ماله وبسبب هذه الوقفه المشرفة 

  لالمام علي عليه السالم أمام الصحابه في القضاء الذي قضاه بصدق الزهراء عليها السالم

   تعرض كما قرأت للقتل في صالته لنفسه وروى ذلك أيضآ شيخ البخاري

 :أنقل التالي  

  

م ، 1888/هـ1318،  1، طبع دار الكتب العلمية ، ط 103ص  7السمعاني ج  -األنساب   -

 : بيروت 

 باب الراء والواو 

بفتح الراء والواو وكسر الجيم وفي آخرها النون ، هذه النسبة سألت عنها  (:الرواجني)

 .ان عن هذه النسبة أستاذي أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/727)سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3298&idto=3298&bk_no=50&ID=3320
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3298&idto=3298&bk_no=50&ID=3320
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، وأصل هذه النسبة الدواجن بالدال  هذا نسب أبي سعيد عباد بن يعقوب شيخ البخاري: فقال 

المهملة وهي جمع داجن ، وهي الشاة التي تسمن في الدار ، فجعلها الناس الرواجن بالراء ، 

 .ونسب عباد إلى ذلك 

 .هكذا قال ، ولم يسند الحكاية إلى أحد ، وظني أن الرواجن بطن من بطون القبائل واهلل أعلم 

يعقوب الرواجني من أهل الكوفة ، يروي عن شريك ، حدثنا عباد بن : قال أبو حاتم بن حبان 

عنه شيوخنا ، مات سنة خمسين ومائتين في شوال ، وكان رافضيا داعية إلى الرفض ، ومع 

ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك ، وهو الذي روى عن شريك عن عاصم 

إذا رأيتم : "اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال رسول: عن زر عن عبد اهلل رضي اهلل عنه ، قال 

 " . معاوية على منبر فاقتلوه

روى عنه جماعة من مشاهير األئمة ، مثل أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ، : قلت 

 .ألنه لم يكن داعية إلى هواه 

الشريف  سألُت !!. ال يفعل خالد ما أمر به : وروي عنه حديث أبي بكر رضي اهلل عنه ، أنه قال 

 .!عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا األثر 

انتهى . )  فنهى عن ذلك!! كان أمَر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ، ثم ندم بعد ذلك : فقال 

 .بحروفه 

  :  322ص ( الشيعي)محمد بن جرير الطبري  -المسترشد  -

حدثنا عبيد اهلل بن المبارك ، ويحيى : ، قال ( 1)  وأخبرني الحسن بن الحسين العرني - 138

عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السالم بن خالد ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، 

علي من  إذا سَلَم: لما أبطأ علي عن البيعة على األول ، أمر األول خالد بن الوليد ، فقال : ، قال 

يا خالد ال تفعلن ما أمرتك به ، : فنادى [ ندم ] صالة الفجر فاقتله ، فسَلم األول في نفسه ، ثم 

 !! .أو كنت فاعال ؟( :  6) وخالد إلى جنب علي ، فقال له عليه السالم 

أنت أضيق حلقة إست من ذلك ، ثم أهوى علي بيده إلى حلق خالد ، فجعل : قال . نعم : قال 

 (7)  غاء البكريرغو ر

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط طهران  78أنظر ترجمة الحسن والحسين العرني في رجال النجاشي ص  -(1)  *  هامش   

ورجال المامقاني .  1ط النجف  712ص  13ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي دام ظله ج . 

 .  188ص  6ولسان الميزان ج .  76داود ص ورجال ابن . ط طهران  673ص  1ج 

 . علي لخالد " : ح " وفي نسخة  -( 6) 

 .البعير ، أو البقر : كذا في النسخة والصحيح   -( 7)
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ص  7في كتاب األنساب ج (  226) قال اإلمام أبي سعد عبد الكريم بن سعد السمعاني المتوفى 

شيخ البخاري ، (  620) وب المتوفى في ترجمة الرواجني وهو أبو سعيد عباد بن يعق 82

مشاهير األئمة مثل أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري النه لم يكن  روى عنه جماعة من

ال يفعل خالد ما أمر به ، : داعية إلى هواه ، وروي عنه حديث أبي بكر رضي اهلل عنه أنه قال 

كان أمر خالد بن : هذا االثر ؟ فقال عن معنى   سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة

 . ] * [ الوليد أن يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك

 /  322صفحة / 

لو اجتمع عليه أهل منى : فاجتمع عليه الناس ، فلم يقدروا على أن يخلصوه ، فقال األول : قال 

 . لم يخلصوه ، ولكن سلوه بحرمة صاحب القبر والمنبر فناشدوه بذلك فتركه 

سمعت خالد بن : قال وروى العرني ، عن اسماعيل بن إبراهيم ، عن عمرو بن نصر ،  - 120

واهلل لو كان في أبي تراب خير ما أمر أبو بكر الصديق : اب ، عليا ، ويقول الوليد القسري ، يغت

 . بقتله 

فهذا دليل على أن األول أمر خالد بن الوليد بقتل علي ، وأن الخبر في ذلك مستفيض ، ولو أراد 

علي بعد ذلك أمرا لقبض خالدا على رؤوس أعدائه قبضة يضرب بعضها ببعض ، فيثير دماغه 

ولكان مليا بذلك ، ولكن لم يأذن الرسول في ذلك ، وأراد أن يصبر   لفعل ،   ر منهمودماغ كثي

ويؤجر كما صبر رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم واألصنام تعبد بين عينيه ، فأتاه ملك ، 

يكتنفان مكة ، وإن شئت صبرت ؟ فقال   إن شئت ضممت عليهم االخشبين ، وهما جبالن: فقال 

 اهـ. انتهى من المسترشد ) بل أصبر : 

شيخ : عباد بن يعقوب شيخ ثقة وهو شيخ البخاري ، قال أبو حاتم عن عباد بن يعقوب : أقول 

المذهب ، روى بأن ( عامي )فهوصدوق اليتعمد الكذب أبدآ ، وهناك من الشيعة من قال أنه  ثقة

هلل عليه وآله وسلم ، االمام علي بن أبي طالب سمي بأمير المؤمنين في حياة الرسول صلى ا

 وغيرها من الحقائق كما في هذا النقل

بإختصاص موالنا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين للسيد علي بن طاوس   عن كتاب اليقين

تأليف أبي ( المعرفة)فيما نذكره من الرواية عن رجالهم من كتاب "   ( :  82الباب )   الحلي

النبي صلى اهلل عليه وآله بالتسليم على علي عليه   سعيد عباد بن يعقوب الرواجني من أمر

عن هذا عباد بن ( الفهرست)ذكر جدي أبو جعفر الطوسي في كتاب  السالم بإمرة المؤمنين

في  –عباد بن يعقوب الرواجني عامي المذهب، له كتاب أخبار المهدي : )يعقوب ما هذا لفظه

أخبرنا أحمد بن عبدون عن أبي بكر  ، -الهامش في النسخ أخبار الهدى صححناه من المصدر 

حدثنا : حدثنا علي بن العباس المقانعي قال: الدوري عن أبي الفرج علي بن الحسين الكاتب قال

فهو أبلغ في   إذا كان عباد بن يعقوب عامي المذهب: أقول أنا   (مشيخته  عباد بن يعقوب عن

عفر الطوسي رضي اهلل بطرق كثيرة وأنا أروي كلما يرويه جدي أبو ج. الحجة فيما نرويه عنه

للرواجني في ( المعرفة)من هذا الكتاب   ونحن ذاكرون.   (اإلجازات لما يخصني من اإلجازات)

بكر ومعاتبته على تعديه على موالنا علي عليه السالم بعدما كان قد عرفه من أمر   مناظرة أبي

 بالتسليم عليه -المطبوع  في الهامش الزياده من –[ لهم]النبي صلى اهلل عليه وآله 
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 اهـ  الخ...بإمرة المؤمنين، بإسناده ما هذا لفظه 

وفي القول بأنه من الروافض نقول إن الصحابة فيهم روافض يقدمون االمام علي عليه : أقول 

 !!السالم على غيره من الصحابه 

  العسقالنيجاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ط دار الفكر للحافظ ابن حجر 

والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو : "  233ص

 اهـ" وإال فشيعي  غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي

وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي : " قال ابن عبد البر : أنقل التالي  

بي طالب رضي اهلل عنه أول من أسلم وفضله هؤالء سعيد الخدري وزيد بن األرقم أن علي بن ا

 ( 1اإلستيعاب في معرفة األصحاب ج )  اهــ" على غيره 

قال أبو محمد اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد األنبياء عليهم : قال ابن حزم  

السالم فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن 

ضل األمة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم علي بن أبي طالب وقد روينا هذا القول نصا أف

الفصل في   )  اهــ" عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء 

 ( 3الملل والنحل ج 

والتعديل ج  وفي القول بأنه إستحق الراوجني الترك نقول قال ابن أبي حاتم في الجرح: أقول  

سمع منه أبي وأبو زرعة ، ثم تركا حديثه )   :، بترجمة البخاري صاحب الصحيح   181/  7

.( عندما كتب إليهما محمد ابن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أَن لفظه بالقرآن مخلوق 

 انتهى

أن أبا حنيفة  ولم يدخل عقل ابن أبي الحديد نفسه حديث التآمر مع أنه لم يعترض على  :أقول  

قد إستند في فتواه في الخروج من الصالة بغير التسليم إلى أبي بكر وفعله والذي ذكره عنه 

ولم يعل اإلمام أحمد الحديث باإلرسال ويرتاح بل قد صح عنده لهذا   !صاحبه زفير بن الهذيل 

 !قال اليعجبني أن تكتب مثل هذه األحاديث 

 [الخالل  - 7السنة ]  

 السنة: الكتاب 

 أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر: المؤلف 

 الرياض -دار الراية : الناشر 

 1310الطبعة األولى ، 

 عطية الزهراني. د: تحقيق 

 7: عدد األجزاء 
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أخبرني محمد بن علي قال ثنا األثرم قال سمعت أبا عبداهلل وذكر له حديث عقيل عن   -808 

أن أبا بكر أمر ة عن النبي في علي والعباس وعقيل عن الزهري الزهري عن عروة عن عائش

إسناد // كيف فلم عرفها فقال ما يعجبني أن تكتب هذه األحاديث   خالدا في علي فقال أبو عبداهلل

 (7/202)6 كالم أحمد صحيح

  

فيما فعله عمر بالكتاب المكتوب من أبي بكر للزهراء عليها السالم بفدك و إثبات أن  تانرواي -

ألبي زيد الرواي وليس البن " وأيم اهلل لو رجع األمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر: " قول 

  (ع)اإلمام السجاد 

  

مون للعالمة ابي إنسان العيون في سيرة األمين المأ= وجاء في كتاب السيرة الحلبية  :أقول 

وفي كالم سبط ابن الجوزي رحمه اهلل أنه رضي اهلل : 216ص 7الفرج الحلبي الشافعي ج

كتاب  : فقال. ما هذا: تعالى عنه كتب لها بفدك، ودخل عليه عمر رضي اهلل تعالى عنه فقال

ا ترى، مماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كم: كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها فقال

 اهــ. " ثم أخذ عمر الكتاب فشقه

حّدثنا عيسى بن عبداهلل بن : روى إبراهيم بن السيد الثقفي، عن إبراهيم بن ميمون قال  - 

: قال( عليه السالم)عن علي ، عن أبيه، عن جّده، (عليه السالم)محمد بن علي بن أبي طالب 

أبي أعطاني فدك، وعلٌي وأم أيمن إن : بكر وقالت  إلى أبي( عليها السالم)جاءت فاطمة 

ما كنت لتقولي على أبيك إاّل الحق، قد أعطيُتكها، ودعى بصحيفة من أَدم فكتب : فقال. يشهدان

 من أين جئت يا فاطمة؟: فخرجت فلقيت عمر، فقال. لها فيها

صلى اهلل عليه وآله )جئت من عند أبي بكر، أخبرته أن رسول اهلل (: عليها السالم)قالت 

فأخذ عمر . أعطاني فدك وأن عليًا وأم أيمن يشهدان لي بذلك، فأعطانيها، وكتب لي بها(لموس

إن : فقال.نعم: أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها لها؟ قال: منها الكتاب، ثّم رجع إلى أبي بكر فقال

 (1) وبصق في الكتاب فمحاه وخرقهعليًا يجر إلى نفسه وأم أيمن امرأة 

  

 حسن ةإسناد الرواي :المحقق أحمد الماحوزي في الحكم على السند قال الشيخ الدكتور 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ، 673/  12: شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد( 1)
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أيم اهلل لو رجع األمر لي لقضيت فيه : وهنا جواب من مركز األبحاث العقائديه أن القول  

 (ع)الراوي وليس لزيد بن علي بن الحسين السجاد بقضاء أبي بكر في فدك ألبي زيد 

 هل قال زيد انه يقضي بها قضاء أبي بكر: السؤال

 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ولم أعلم هل صَح المصدر أم ، لقد نقل لي أحدهم من أهل السنة هذا الحديث.. األخوة األعزاء

 دك نحلة وال أعلم كيف ذلك؟ال؟ مع أنني رأيت بعض األخوة يستدلون به على أن ف

أيم اهلل لو : )قول زيد بن علي بن الحسين أخو محمد الباقر الذي نص فيه بخصوص فدك فقال) 

 3/86شرح نهج البالغة : ابن أبي الحديد(. )رجع األمر لي لقضيت فيه بقضاء أبي بكر

 :الجواب 

 .األخ أبا فاطمة المحترم

 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ذي يرجع إلى نص الرواية ال يجد أن قائل تلك العبارة هو زيد بل هو أبو زيد الراوي ففي ال

 12/660شرح نهج البالغة 

قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق: قال ، حدثنا محمد بن عبد اهلل بن الزبير: قال ، أخبرنا أبو زيد* 

نا أريد أن أهجن أمر أبي وأ، (عليه السالم(قلت لزيد بن علي : قال ، حدثنا البحتري بن حسان

وكان ، إن أبا بكر كان رجال رحيما: فقال ( عليها السالم)إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة : بكر 

أن رسول اهلل : فأتته فاطمة فقالت ، (صلى اهلل عليه وآله)يكره أن يغير شيئا فعله رسول اهلل 

عليه )بينة ؟ فجاءت بعلي   ى هذاهل لك عل: فقال لها ، أعطاني فدكًا( صلى اهلل عليه وآله)

: بلى : قاال ، ألستما تشهدان أني من أهل الجنة: ثم جاءت أم أيمن فقالت ، فشهد لها( السالم

صلى اهلل عليه )فأنا أشهد أن رسول اهلل : قالت ، وعمر، يعني أنها قالت ألبي بكر: قال أبو زيد 

ثم قال أبو ، أة أخرى لتستحقي بها القضيةفرجل آخر وامر: فقال أبو بكر ، أعطاها فدكًا( وآله

 .وأيم اهلل لو رجع األمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر : زيد 

ثم قال أبو زيد نعم في الصواعق المحرقة : فالكالم األخير واضح النسبة إلى أبي زيد حيث قال

يس زيد كما في فالمعنى واضح النسبة إلى أبي زيد ول، ولكن هذا تحريف منه، نسب الكالم لزيد

 .فراجع، السقيفة وشرح نهج البالغة

وما ذكر في كتاب تاريخ المدينة البن شبه المحقق من قبل فهيم محمد شلتوت ال يمكن االعتماد 

 :فهو يقول في مقدمة الكتاب، عليه

ويعد أقدم ، وهو من نسخة واحدة. . والخرم والسقط فيه كثير ، فخط الكتاب تتعذر قراءته

إلى جانب أن ، ويتعذر أن أجد مصدرا يسبقه قد يساعد على حل معضالته، المصادر في بابه

ولعلي أكون معذورا إذا فاتني . المجازفة في االجتهاد محفوفة بمخاطر السقوط في الخطأ 

وال أستطيع أن أدعي ، أو أخطأت في اجتهاد، أو قصر باعي عن سد خرم، استدراك صواب
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ويكفي أنني لجأت إلى من لهم سبق في هذا المضمار طالبا ، لنفسي قدرة على حل المغاليق

فاهلل ، العون فأعانوا بقدر ما أفاء اهلل عليهم من فضل وعذروني فيما توقفت فيه وتحيرت حياله

 . لجزاء يجزيهم عني وعن العلم خير ا

 :وقال في موضع آخر

ومتوسط ، تاريخ 127من الصفحات ورقمها في مكتبة مظهر الفاروقي  303ومخطوطته في 

وقد كتبت المخطوطة بخط ، ومتوسط كلمات السطر عشرون كلمة، سطرا 67سطور الصفحة 

للون وال أنه ينتسب ، وال نستطيع أن نحكم عليه بأنه نسخي عادي، دقيق غير منقوط إال نادرا

وال يستطيع قارئ ، فهو غير محرر الرسم للحروف والكلمات، بعينه من ألوان الخط العربي

 . دفعة واحدة   مهما أوتي من الخبرة والدراية أن يقيم قراءة سطر من سطوره

وليس في الكتاب ما يدل على أنه من خط عالم بعينه وإن جاء في هامش صفحة من صفحاته ما 

، لكن هذا الخط يشبه إلى حد كبير خط الحافظ ابن حجر العسقالني، سخاوييشير إلى أنه بخط ال

 .بحيث ال يمكن التميز بينه وبين ما وجد بخطه من الكتب المحفوظة بدار الكتب المصرية 

 ودمتم في رعاية اهلل اهـ

والخطاب من الزهراء عليها السالم في الرواية بعد جلبها الشهود وجهته ألبي بكر : قول أ

وعندما انصرف عمر كتب ! ن ابابكر قال عند عمر أنها التستحق طلبها لنقص البينه أر ووعم

 لها الكتاب ثم شقه عمر فيمابعد عندما أعلمته به

 مطالبة الزهراء عليها السالم بفدك على أنها نحله ثم إرث  -

والهامش أنقل بالنص   الدكتور السني علي حسني الخربوطلي في مقدمة كتابه أرض فدك  

 :قال  7برقمه ص

وإستمرت قضية أرض فدك طوال عهود الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين والفاطميين ، 

وأصبحت مثارآ للنقاش واإلجتهاد ، وبرزت خطورة هذه القضية في مطلع خالفة أبي بكر 

ل عليه حين طالبت السيدة فاطمة الزهراء بأرض فدك كميراث لها عن أبيها الرسوالصديق ، 

 اهــ وإنظم إليها في طلبها زوجها علي بن أبي طالب وكثير من بني هاشم. الصالة والسالم 

 :17وقال تحت عنوان في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ص 

زوبعة شديدة في مطلع خالفة أبي بكر الصديق وكانت عامال من عوامل ( أرض فدك ) أثارت 

الجديد من جهة ، وبين السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول الخالفات التي ثارت بين الخليفة 

وقد كان يرى بعد وفاة . بن أبي طالب من جهة أخرى   عليه الصالة والسالم وزوجها علي

ثم ثارت قضية أرض ( 77)  الرسول أنه أحق المسلمين بالخالفة ، ولذا إمتنع عن بيعة أبي بكر

 اه بعد قليل اهــفدك ، وكان ألبي بكر موقف خاص منها ، سنر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  18ص1اإلمامة والسياسة ج: ابن قتيبة ( 77) 
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بتفصيالت حوار دار بين أبي بكر والسيدة فاطمة  ( 38)  وأمدنا البالذري :وقال الدكتور أيضآ 

فاطمة  ونستطيع أن نستنبط من الروايات التي ساقها البالذري أن السيدة. رضي اهلل عنها 

بدأت المطالبة بأرض فدك على أنها ميراث شرعي ، ثم عاودت الطلب على أن اباها عليه 

 اهــ الصالة والسالم قد وهب لها أرض فدك

  

طالبت ( عليها السالم)أن الزهراء  :  (حديث النورث ) قال الشيخ محمد علي خاتم في مقالته 

أنحلها أَياها أَيام حياته وشهد ( عليه وآله صّلى اهلل)أواًل بفدك على أنها نحلة من الرسول 

) عليه السالم)ألبي بكر وهم أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب   النحلة الشهود الذين جاءت بهم

ومع ذلك لم يقبل شهادة الجميع ( عليهما السالم)والحسن والحسين ( رضي اهلل عنها)وأم أيمن 

إن لم : أرث فكأنها تقول ألبي بكر  لب بفدك على أنهاوال يوجد شهود غيرهم فعندها انتقلت لتطا

 اهـــ  "  يثبت عندك أنها نحلة فأنا أستحقها

 

الشيخ الدكتور النابلسي ان ابابكر صدق الزهراء على نحلتها وطالبت بها كإرث ومع علمه  -

 بصدقها إال أنه قال أنها لولي األمر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  

 

ورعه وحكمته ( : 2-3)الدرس  -سيدنا أبو بكر الصديق  -سيرة الخلفاء الرشدين  -سيرة ال 

 في الخالفة

  11-03-1883: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 :انظر إلى والء الصديق للحق 

تروي كتب السيرة أن السيدة فاطمة ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والعباس عم رسول 

اهلل عليه الصالة والسالم ذهبا إليه، إلى سيدنا الصديق، يسأالنه حقهما في قطعة أرض صغيرة، 

وكان عليه الصالة و السالم يعطي ، كان النبي صلى اهلل عليه و سلم قد أصابها في بعض الفيء

 و بعض أهله جزءًا من نتاجها ثم يقسم الباقي بين فقراء الصحابة ، فقال لها، السيدة فاطمة

 ِإَنا َمْعَشَر اأَلْنِبَياِء: " َيُقوُل، َسِمْعُت َرُسوَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم: وللعباس

 " .ال ُنوَرُث َما َتَرْكُت َبْعَد َمؤوَنِة َعاِمِلي َوَنَفَقِة ِنَساِئي َصَدَقٌة  

 (أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح )

 ــــــــــــــــــ ــــ

 32- 33فتوح البلدان ص  -البالذري ( 38) 
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وإني واهلل ال أدع أمرًا رأيت رسول اهلل عليه الصالة والسالم يصنعه إال صنعته، فإني أخشى إن 

فالوالء للحق أم لألشخاص؟ إن كان لألشخاص فهذه ابنة رسول ، تركت شيئًا من أمره أن أزيغ

الق، تريد أخَذ بعض ريعها، أما إذا كان إليه على اإلط اهلل عليه الصالة والسالم أحب الناس

الوالء للحق، فالحق الذي جاء به النبي يؤكد أن النبي ال يورث، ولكن من أجل أن يطمئنها وأن 

رضي اهلل عنه   يقنعها، وأن يجعلها ترتاح لهذا التوجيه، جمع كبار الصحابة، أي طلب عمر

 ، وسألهم أمامها ناشدتكم اهلل، ألم وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف

ِإَنا َمْعَشَر اأَلْنِبَياِء ال ُنوَرُث َما َتَرْكُت َبْعَد "  :قال، تعلموا أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم

 (أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح) " .َمؤوَنِة َعاِمِلي َوَنَفَقِة ِنَساِئي َصَدَقٌة 

أبيها، فجاءت تطلب حقها، سمعت تواترًا، سيدنا عمر، وسيدنا فقْد ظن لعلها لم تسمع كالم 

طلحة، وسيدنا الزبير، وسيدنا سعد، وسيدنا ابن عوف، سألهم أمامها وأقروا أنهم سمعوا من 

إنك تعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ، قالتالقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا

، لكني رأيته أجل أعلم: فقال أبو بكر، حق الهبة ال بحق اإلرثقد وهبها لي في حياته، فهي لي ب

فقد أراد أن يكون   يقسمها بين الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يعطيكم منها ما يكفيكم،

دعها في : ثم جاءت بحجة ثالثة، قالت فاطمة رضي اهلل عنهافيها حق دائم للفقراء، فهي وقف، 

لى ما كانت تجري عليه وهي في يد رسول اهلل عليه الصالة ونحن نجري فيها ع، أيدينا

وأنا أحق بذلك منكما ، لست أرى ذلك فأنا أمير المؤمنين من بعد رسولهم: والسالم، قال أبو بكر

 .أضعها في الموقع الذي كان رسول اهلل عليه الصالة والسالم يضعها فيه 

هذه القصة مفادها أن الوالء هلل وحده، وأن الوالء للحق الذي جاء به النبي، وأن الوالء لهذه 

كذا وكذا فكالمه شرع، : الشريعة السمحاء، وأن النبي صلى اهلل عليه وسلم مشرع، فإذا قال

ومع أن الصديق عليه رضوان اهلل كان في أعلى درجات الحب لرسول اهلل عليه الصالة والسالم 

ِإَنا َمْعَشَر اأَلْنِبَياِء : " هكذا َقاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم كن يبقى الوالء هلل عز وجل،ل

أخرجهما البخاري ومسلم في ) " .ال ُنوَرُث، َما َتَرْكُت َبْعَد مؤوَنِة َعاِمِلي َوَنَفَقِة ِنَساِئي َصَدَقٌة 

  اهـ( الصحيح

آمنت : قل)باب االستقامة (: 101-017)الدرس  -رياض الصالحين -شريفشرح الحديث ال 

 لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي( .من مواقف أبي بكر الصديق، باهلل ثم استقم

 

السيدة فاطمة بنت رسول اهلل، والعباس عم رسول اهلل، ذهبا إليه يسأالنه حقهما في قطعة 

وسلم قد أصابها في بعض الفيء، وكان عليه الصالة  كان النبي صلى اهلل عليه، أرٍض صغيرة

جزًءا من نتاجها، ثم يقِسم الباقي بين فقراء  يعطي السيدة فاطمة وبعض أهله، والسالم

ذهبت فاطمة رضي اهلل عنها إلى خليفة رسول اهلل ، أصحابه، واآلن بعد وفاته عليه السالم

باعتبارها ميراث أبيها عليه الصالة  تسأله هذه القطعة من األرض،، صلى اهلل عليه وسلم

 .وعمه العباس، والسالم، في حياته كان يعطيها جزًءا من نتاجها هي
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نحن معاشر األنبياء ال نورث : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ))قال أبو بكٍر لها

لم يصنعه إال ما تركناه صدقة، وإني واهلل ال أدع أمرًا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

 .هكذا سمعت، يخاطب ابنة رسول اهلل-أن أزيغ   أمره صنعته، فإني أخشى إن تركت شيئًا من

هي بنت رسول اهلل، ويعلم كم ، يعلم أن أولى الناس الرعاية في الحق، إن أبا بكر رضي اهلل عنه

إلى ، وأوالدها، وزوجها، ويعلم مدى حاجتهاكان النبي عليه الصالة والسالم يحبها، ويؤثرها، 

يؤثر أن يركب صعب المركب عن أن يقول البنة رسول   ، لكن أبا بكرهذه القطعة من األرض

ال، إنه حينما آمن بالنبي، وبدينه، وشرعته، صارت هذه الشرعة : ال، ومع هذا فقد قال لها: اهلل

نحن معاشر )) :قانونًا، وإيمانه بالشرعة ال ينفصل عن إيمانه باهلل ورسوله، ولقد قال النبي

قد صار هذا حكمًا من أحكام الشريعة التي يؤمن بها، أال ال يورث : إذًا ...((األنبياء ال نورث

وهكذا وجد سيدنا أبا بكر نفسه بين والئين، والؤه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ، نبي

 .-ه الصالة والسالمأحب الناس إليه وهي ابنته، ووالؤه للقانون والشرع الذي جاء به النبي علي

في أن النبي عليه الصالة ، أن يدخل على قلب السيدة فاطمة شٌك، لكن خاف سيدنا الصديق

أرسل إلى عمر، وإلى طلحة، وإلى الزبير، وإلى سعد  -ماذا فعل؟-لم يقل هذا الكالم، ، والسالم

السماء واألرض ناشدتكم بالذي تقوم : وسألهم أمامها، بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف

نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه : ألم تعلموا أن النبي عليه الصالة والسالم قال، بأمره

بل هؤالء   أي أنه أكد لها أن هذا الكالم متواتر، لم أسمعه أنا وحدي،-نعم، : صدقة؟ فقالوا

 .جميعًا سمعوه، وهذا شرع وال ينبغي أن نخالف الشرع

إنك تعلم أن الرسول قد وهبها : قالت -فاطمة رضي اهلل عنها بحجٍة جديدة عندئٍذ أدلت السيدة

: فقال أبو بكر -هذه ليست إرًثا، ولكنها هبة-بحق الهبة ال بحق اإلرث، : لي في حياته، فهي إذًا

بعد أن يعطيكم منها ما ، وابن السبيل، والمساكين، الفقراء  ولكني رأيته يقسمها بين أجل أعلم،

ونجري فيها على ما كانت تجري عليه، وهي في يد ، دعها تكن في أيدينا: قالت فاطمةيكفيكم، 

وأنا أحق بذلك   رسولهم، من بعد فأنا ولي المؤمنينلست أرى ذلك، : قال أبو بكر، رسول اهلل

أيها  ثم رفض هذا الطلب رفضًا كلي، الذي كان النبي يضعها فيه، منكم، أضعها في الموضع

الء لسيدنا رسول اهلل، وعنده والء لهذا الشرع الذي جاء به، فكان والؤه عنده و، األخوة

 اهـ. ولم يقبل أن يعطيها   للشرع هو الوالء الحقيقي،

قال الدكتور النابلسي أن أبابكر عندما صدق الزهراء في فدك أنها نحله قال إن أمرها  :أقول  

 !!لم لمن يلي األمر من بعد المصطفى صلى اهلل عليه واله وس

وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي صلى اهلل عليه وسلم تختص بما كان من   :قال الحافظ ابن حجر  

 بني النضير ، وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم باألمر بعده

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=

52&ID=5623 

أن ابابكر أخطأ في قوله في فدك أن أمرها لمن يلي األمر بعد المصطفى صلى اهلل عليه : أقول  

ألنها خرجت من الملك الخاص لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله !ألنه ولي المؤمنين  واله وسلم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=5623
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=5623
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م ألنها نحله وضعت الزهراء يدها عليها فأصبحت ملكها وخرجت من ملكه صلى اهلل عليه وسل

فبهذا ! واله وسلم فالينطبق عليها هذا الحكم ألنها نحله كما إعترف هو أيضآ بلسانه للزهراء 

هذه األرض من والدها صلى اهلل عليه واله   نعرف سبب إشاعه القصه المحبوكه في أنها طلبت

 !! :ى وسلم فأب

قال الدكتور جاسم الموسوي في كتابه فدك دراسة تحقيقية ناظره للشبهات التي طرحها إحسان 

أنقل بالنص  67ص -12حول مسالة فدك من ص( الشيعة واهل البيت ) الهي ظهير في كتابه 

 األنفال ، والفيء: ومن جملة المنابع المالية للدولة اإلسالمية في عهدها االول هي  :والهامش 

، وغنائم الحرب ، وصدقات النبي صلى اهلل عليه واله وسلم ، ولكل منها حكم خاص وواضح 

بإعتبار أن  –علماء الشيعة في مسألة فدك   لكن إحسان ظهير تحامل على. عند الشيعة والسنة 

فدك من اموال الدولة ومن االنفال ، وهي تابعة ألمر الحاكم ، وهو أحق بالتصرف بها من 

ثم وهل يظنون بالنبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يجعل أموال الدولة أمواله : فقال  –الشيعة 

وحتى هذا العصر ، عصر السلب والنهب ، وعصر عدم . وهذا ماال يرضاه العقل ! وملكه ؟

الالمباالة وعدم التمسك بالدين ، ففي مثل هذا العصر إن الملوك والحكام لواستولوا على بقعة 

ض أوفتحوها ، اليجعلونها ملكآ لهم دون غيرهم ، بل يجعلونها ملكآ للدولة ، من بقاع االر

فهل كان الرسول صلى اهلل عليه . يتصرفون فيها في مصالح الرعية وشؤون العامة والخاصة 

   (1! )أنفسهم على الناس ؟ في نظر القوم ممن يؤثرون - فداه ابواي وروحي  –وسلم 

فأما ... ى آخر الكالم ، نريد أن نثبت ههنا روايتين رواهما الكليني وقبل أن نأتي إل: وقال أيضآ 

األنفال مالم يوجف عليه بخيل : )) األولى ، فهي رواها عن أبي عبداهلل جعفر ، أنه قال 

والركاب ، أوقوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون األودية ، فهو 

وهذه (( . من بعده ، يضعه حيث يشاء   اله وسلم وهو لإلمام لرسول اهلل صلى اهلل عليه و

 ( .6) صريحة في معناها بأن اإلمام بعد النبي أحق الناس بالتصرف فيها

هذا التحامل المبرر له ، فمن الواضح أن أموال الدولة اإلسالمية ليست على وتيرة واحدة من  

شاء ، وبعضها للمسلمين ، وبعضها حيث الموضوع والحكم ، فبعضها لإلمام ، يضعها حيث ي

وحتى تتضح حقيقة المسألة ، نتناول بعض .  تامة ، وصورها على أنها على وتيرة واحدة

 .األنفال ، والفيء ، وغنائم الحرب : الموارد المالية التي ترتبط بدعواه ، وهي 

، ومن قوله تعالى ( 7)الزيادة على المستحق : في اللغة يعني  –بسكون الفاء وفتحها  –األنفال 

 ، أي زيادة عما سأله( 76األنبياء ( )   َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َناِفَلًة: )

 ــــــــــــــ

 . 87الشيعة وأهل البيت ، إحسان إلهي ظهير ، ص( 1)

 . 80المصدر نفسه ، ص( 6)

،  11نظور ، ج، لسان العرب ، ابن م 238الفروق اللغوية ، أبوهالل العسكري ص( 7)

 . 737ص 12، تاج العروس ، الزبيدي ، ج 277و 271ص
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 ( .1)زيادة على مادعا اهلل إليه : نافلة ، أي : )) قال الشيخ الطوسي في بيان اآلية الكريمة  

: ويعقوب نافلة يعني )) وهذا هو مذهب أكثر مفسري السنة في اآلية الكريمة ، قال السمرقندي 

اهلل تعالى الولد فأعطاه اهلل تعالى الولد ، وهو إسحاق عليه السالم ، وولد زيادة ، وذلك أنه سال 

 ( .6) وهو يعقوب عليه السالم  الولد فضله على مسألته ،

: )) ، قال ابن عباس (( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة : )) قوله تعالى : وقال السمعاني 

، ألن اهلل تعالى أعطاه إسحاق بدعائه ، وإنما ، وأما إسحاق ، فليس بنافلة (( النافلة هو يعقوب 

واألصح هو (( . كالهما نافلة : )) وقال مجاهد . هي الزيادة  زاد يعقوب على مادعا ، والنافلة

هو مصدر كالعافية من : ، قيل (( وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة : )) وقال النسفي ( . 7)األول 

 هي ولد: وقيل . هبة  وهبنا له: غير لفظ الفعل السابق ، أي 

زيادة وفضآل من غير سؤال وهي : الولد ، وقيل سأل ولدآ فأعطيه ، وأعطي يعقوب نافلة ، أي 

(( ) ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة : )) وقال تعالى : )) وقال الرازي ( .3)حال يعقوب 

مفسري السنة ، إلى غير ذلك من اقوال ( . 2(( )زيادة على ماسأل : ، أي (  76: األنبياء 

، ألنها زيادة ( 2)وسميت الغنيمة نفآل ، وجمعها أنفال . بمعنى الزيادة ( نافلة ) الذين فسروا 

أنفاآل ، النها زيادة من اهلل  سميت الغنائم: )) قال البغوي . من اهلل لهذه األمة على الخصوص 

 لهذه األمة على

 

 

 ــــــــــ

 . 623ص،  7التبيان ، الشيخ الطوسي ، ج( 1)

 . 376، ص 6تفسير السمرقندي ، ج( 6)

 . 786ص 7تفسير السمعاني ، ج: انظر ( 7)

 . 82، ص 7تفسير النسفي ، ج: انظر ( 3)

 . 113، ص 12تفسير الرازي ، ج: انظر ( 2)

،  271، ص 11، لسان العرب ، ابن منظور ج 1877ص 2الصحاح ، الجوهري ، ج( 2)

 . 762، ص 8ج كتاب العين ، الخليل الفراهيدي ،
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قال . ، أو ألن المسلمين فضلوا بها على سائر األمم ، الذين لم تحل لهم الغنائم ( 1)الخصوص 

ماكان زيادة على األصل ، وسميت الغنائم أنفاآل ، : النفل والنافلة : )) الرازي ، عن الزهري 

وفي إصطالح فقهاء ( . 6)سائر األمم الذين لم تحل لهم الغنائم   ألن المسلمين فضلوا بها على

المال الزائد الذي يختص به النبي صلى اهلل عليه واله وسلم ، ثم : الشيعة ، يراد من األنفال 

:  -بعد ذكره للمعنى اللغوي لألنفال  –قال النرقاني ( . 7)اإلمام من بعده ، تفضآل من اهلل تعالى 

فالمطلوب . ى قبيلتهما من بني هاشم المال الزائد للنبي واإلمام بعده عل: المراد هنا ) )) 

األرض التي لم : ومن األنفال ( .3)مايختص بالنبي صلى اهلل عليه واله وسلم ، ثم اإلمام 

عليها بخيل والركاب ، أو أسلمها أهلها طوعآ بغير قتال ،واألرض الخربة التي باد ( 2)يوجف 

الخربة التي لم يجر عليها ملك أحد ، أهلها ، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، واألرض الميتة 

والمعادن التي في بطون األودية ، ومايغنمه المقاتلون من  ورؤوس الجبال ، وبطون األودية ،

وهذا هو الذي ذكره علماء .. غير إذن اإلمام عليه السالم ، وميراث من الوارث له ، وغير ذلك 

، فقد روى الشيخ الكليني في الكافي ، الشيعة ، ودلت عليه أحاديث أهل البيت عليهم السالم 

مالم يوجف عليه بخيل والركاب ، أوقوم : األنفال : بسنده عن ابي عبداهلل عليه السالم ، قال 

صالحوا ، أوقوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون األودية ، فهو لرسول اهلل صلى 

وروي في الكافي أيضآ ، ( . 2)شاء وهو لإلمام من بعده ، يضعه حيث ي  اهلل عليه واله وسلم

 :بسنده عن العبد الصالح ، اإلمام الكاظم عليه السالم ، قال 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

 . 668ص 6تفسير البغوي ، ج( 1)

 . 113، ص 12تفسير الرازي ، ج( 6)

،  683، االقتصاد ، الشيخ الطوسي ، ص 676المقنعة ، الشيخ المفيد ، ص: انظر ( 7)

 . 188، النهاية ، ص 608العشر ، ص  الرسائل

،  3، غنائم األيام ، الميرزا القمي ، ج 178، ص 10مستند الشيعة ، المحقق النراقي ، ج( 3)

 . 771ص

 .السير السريع : اإليجاف ( 2)

 . 278ص 1الكافي ، الشيخ الكليني ، ج( 2)
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ها بخيل والركاب ، ولكن كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف علي: واألنفال 

صالحوا صلحآ ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون األودية واآلجام 

، وكل أرض ميتة الرب لها ، وله صوافي الملوك ، ماكان في أيديهم من غير وجه الغصب ، 

 ( .1)وهو وراث من الوارث له ، يعول من الحيلة له . ألن الغصب كله مردود 

ماحصل في : الفيء في الشريعة : )) قال ابن حمزة الطوسي . والفيء عند الشيعة من األنفال 

وذهب بعضهم إلى أن الفيء واالنفال ( . 6(( )أيدي المسلمين من غير قتال ، وهو من األنفال 

وماأفاء اهلل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل : ) قال الميرزا القمي . مترادفان 

وعليه ، ففدك عندهم ( . 3.. )، ويدل على هذه المرادفة حسنة محمد بن مسلم   (7( )ركاب وال

من الفيء ، ألنها مما لم يوجف عليه بخيل والركاب ، كما روى ذلك الشيخ الصدوق وغيره عن 

فدك ، هي : )) أئمة أهل البيت عليهم السالم ، من أن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم قال 

 ( .2(( )ا لم يوجف عليه بخيل والركاب ، وهي لي خاصة دون المسلمين مم

وقد اتفق الشيعة على أن األنفال اليتعلق بها الخمس ، وإنما هي خالصة لرسول اهلل صلى اهلل 

ويقصدون به أمير المؤمنين عليه السالم ، واألئمة . عليه واله وسلم ، وبعده لإلمام 

األنفال لرسول اهلل صلى اهلل عليه : )) قال الشيخ المفيد . ده من ول: المعصومين األحد عشر 

واله وسلم خاصة في حياته ، وهي لإلمام القائم مقامه من بعده خالصة ، كما كانت له عليه 

 ( .2... )وآله السالم في حياته 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 231، ث 1الكافي ، ج( 1) 

 . 607صالوسيلة ، ابن حمزة الطوسي ، ( 6)

 . 2: الحشر ( 7)

 . 771، ص 3غنائم األيام ، الميرزا القمي ، ج( 3)

 . 218األمالي ، الشيخ الصدوق ، ص( 2)

 . 678المقنعة ، الشيخ المفيد ، ص ( 2)
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األنفال لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في حياته ، وهي بعده : )) وقال المحقق الكركي 

تهذيب األحكام )) وقال الشيخ الطوسي في ( . 1)لإلمام القائم مقامه صلى اهلل عليه واله وسلم 

م مقامه وكانت األنفال لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في حياته ، وهي لإلمام القائ(( : 

كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل والركاب ، واألرضون : عليه السالم واألنفال 

الموات ، وتركات من الوارث له من األهل والقرابات واآلجام ، والمفاوز ، والمعادن ، وقطاع 

فال وقد رووا عن أئمة أهل البيت عليهم السالم روايات كثيرة في موضوع األن( . 6(( )الملوك 

 .وحكمها ، وحققوها بعناية كبيرة وأجادوا في ذلك ، النرى ضرورة في ذكرها 

الواضح أن االنفال التي تصرف بها الرسول في حياته ، تصرفآ يخرجها عن هذا العنوان   ومن

، فاليلحقها حكمه بعدئذ ، فلوأعطى شيئآ من األنفال ألحد وملكه إياه ، خرج ذلك المعطى عن 

 .، وصار ملكآ لمن ملكه عنوان النفلية 

وقد اتفق الشيعة على أن الرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم قد نحل فدكآ في حياته البنته 

فاطمه عليها السالم كما روى ذلك علماء الشيعة عن أئمتهم عليهم السالم أنه لمانزل قوله 

ادعوا لي : وسلم ، قال  على رسول اهلل صلى اهلل عليه واله( وآت ذا القربى حقه : )) تعالى 

لبيك يارسول اهلل ، فقال صلى اهلل عليه واله وسلم : يافاطمة ، قالت : فاطمة ، فدعيت له ، فقال 

دون المسلمين ، وقد   هذه فدك ، هي مما لم يوجف عليه بخيل والركاب ، وهي لي خاصة

 ( .7) جعلتها لك ، لماأمرني اهلل به ، فخذيها لك ولولدك

وورد ذلك أيضآ ( . 3)عن اإلمام الكاظم عليه السالم    الكليني في الكافي ، بسنده ورواه الشيخ

في بعض روايات السنة ، كرواية أبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وغيرهما ، التي سيأتي 

 .الكالم عنهما الحقآ 
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 . 22الخراجيات ، ص( 1)

 . 176، ص 3تهذيب األجكام ، ج( 6)
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وعلى هذا ، تكون فدك ملكآ صرفآ للزهراء عليها السالم ، فالتصل إليها يد اإلمام وفق المبنى 

 .الشيعي 

تشمل عندهم مايغنم بالقهر والغنيمة عند فقهاء الشيعة تغاير األنفال حكمآ وموضوعآ ، فهي 

 ( .1)والغلبة من أموال المشركين ، ومايغنم بالمعاش والربح ، ويتعلق بهما الخمس 

واألنفال في اصطالح جمهور السنة يراد منها الغنيمة ، ويقصدون بهامايؤخذ من الكفار في دار 

بالتحريك وبسكونها ، األنفال جمع نفل ، : )قال النووي . الحرب ، على وجه القهر والغلبة فقط 

 :والغنيمة .. الغنيمة ،

وهم متفقون على أن األنفال كانت خالصه لرسول ( .6)ماأخذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب 

اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ، من دون أن يشاركه فيها أحد من المسلمين ، كما يدل عليه 

، ويطلق (  1: االنفال (( ) اِل ۖ ُقِل اْلَأنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل اْلَأنَف  َيْسَأُلوَنَك َعِن  : ))قوله تعالى 

 ( .7( )األنفال األولى : ) بعض علمائهم على هذه األنفال اسم 

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه )  :نسخ الحقآ بقوله تعالى  –بحسب دعواهم  –لكن ذلك 

، فشاركت (  31: االنفال ( ) ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبىٰ َواْلَيَتاَمىٰ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ُخُمَسُه َوِللرَّ

من المسلمين رسول اهلل صلى اهلل عليه واله  –المذكورة في اآلية الكريمة  –هذه األصناف 

ه وسلم وقال عزوجل كانت األنفال لرسول اهلل صلى اهلل علي: قال الشافعي . وسلم في األنفال 

فردها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على (   َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأنَفاِل ۖ ُقِل اْلَأنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل)

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه : )منصرفه من بدر   المسلمين ، ثم نزل عليه

فجعل اهلل له ولمن سمى معه الخمس ، وجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمن ( (َوِللرَُّسوِل 

 ( .3)أوجف األربعة األخماس بالحضور ، للفارس ثالثة أسهم ، وللراجل سهم 
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 ( .1( )المغانم : األنفال : ) وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما ، عن ابن عباس ، قال 

َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأنَفاِل ۖ ُقِل : ))قوله  وروى البيهقي في سننه ، عن ابن عباس في سورة األنفال ،

المغانم ، كانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : األنفال : ، قال ((   اْلَأنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ : ))ثم أنزل اهلل عزوجل ... خالصة ، ليس ألحد منها شيء 

واتفقوا أيضآ ( . 6... )، ثم قسم ذلك الخمس لرسول اهلل ، ولذي القربى (( ِه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل ِللَّ

، ألنها مما لم يوجف عليه بخيل والركاب ، ( بمعنى الغنيمة ) على أن فدك ليست من األنفال 

رسول اهلل كما يدل على ذلك الكثير من رواياتهم ، حيث رووا أن أهل خيبر تحصنوا ، فسالوا 

صلى اهلل عليه وآله وسلم أن يحقن دمائهم ويسيرهم ففعل ، فسمع بذلك اهل فدك ، فنزلوا على 

مثل ذلك ، فكانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم خاصة ، ألنه لم يوجف عليها بخيل 

كانت : فقد أخرج مسلم في صحيحه ، بسنده عن مالك بن أوس عن عمر ، قال . والركاب 

ال بني النضير مما أفاء اهلل على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل والركاب ، أمو

فكانت للنبي صلى اهلل عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، ومابقي يجعله في 

هذا حديث : )) وأخرج الترمذي في سننه ، وقال ( . 7)الكراع والسالح ، عدة في سبيل اهلل 

، بسنده عن الزهري وعبداهلل بن أبي بكر  (2) وأخرج ابوداود في سننه( . 3(( ) حسن صحيح

بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا ، فسالوا رسول : ، عن بعض ولد محمد بن مسلمة ، قالوا 

  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يحقن دماءهم
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ويسيرهم ففعل ، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، فكانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه 

 ( .1)يها بخيل والركاب وسلم خاصة ، ألنه لم يوجف عل

 الفيء 

رجعه ، : رجع ، وأفاءه غيره : فاء يفيء فيئآ : )) وهو لغة من الرجوع ، قال الجوهري  

حسن : أي  –بالكسر ، مثال الفيعة  –وفالن سريع الفيء من غضبه ، وإنه لحسن الفيئة 

ه يرجع من جانب إلى ، ألن( فيء : ) يكون بعد الزوال   ، ومنه قيل للظل الذي( 6(( )الرجوع 

مايأخذه المسلمون من الكفار بغير إيجاف خيل والركاب ، : وفي إصطالح السنة ( . 7)جانب 

وأما الفيء فهو اسم : )) قال ابوبكر الكاشاني الحنفي . فكأنه كان في األصل لهم فرجع إليهم 

:   الفيء: )) الكي وقال ابن عبد البر الم( . 3(( )لمالم يوجف عليه المسلمون بخيل والركاب 

وقال محيي ( .2)كل ماأخذ من كافر على الوجوه كلها ، بغير إيجاف خيل والركاب والقتال 

وقال ( .2(( )  هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال: الفيء )) الدين النووي الشافعي 

ومذهب (( . 7(( ) هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال: الفيء : )) ابن قدامة 

جمهورهم في مصرف الفيء هو أنه ملك خالص لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم قال 

وقد كان الفيء لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة ، يتصرف فيه كيف : ابوبكر الكاشاني 

 شاء ، يختصه
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َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلىٰ َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما )لنفسه ، أويفرق فيمن شاء ، قال اهلل تعالى عز شأنه 

َلِٰكنَّ اللََّه ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلىٰ َمن َيَشاُء ۚ َواللَُّه َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَلا ِرَكاٍب َو

فماحصل من غير مقاتلة ، : واما الفيء : )) وقال السمرقندي ( . 1( ) 2: الحشر ( )   َقِديٌر

 ( .6)، فيتصرف فيه رسول اهلل كيف شاء ( عليه الصالة والسالم ) فهو خاص للرسول 

كانت أموال بني النضير مما أفاء اهلل على : عليه ماأخرجه البخاري عن عمر ، قال ويدل 

لم يوجف عليه المسلمون عليه بخيل والركاب ، فكانت   رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، مما

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل مابقي في 

غض النظر عن مذاهبهم في مصرف الفيء ، هم متفقون على أن   ومع( .7)السالح والكراع 

 فدك مما لم يوجف عليها بخيل والركاب ، وأنها ملك خالص لرسول اهلل

بفتح الفاء والمهملة   وهي –وأما فدك : صلى اهلل عليه واله وسلم قال ابن حجر العسقالني  

حل ، وكان من شأنها ماذكر أصحاب المغازي بلد بينها وبين المدينة ثالث مرا:  -بعدها كاف 

قاطبة أن أهل فدك كانوا من اليهود ، فلما فتحت خيبر ، أرسل أهل فدك يطلبون من النبي األمان 

 ( .3... )وكانت لرسول اهلل خاصة ... ، على أن يتركوا البلد ويرحلوا 

آ ، ماأخرجه البخاري ويدل على أن فدك ملك خالص لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ايض

إن فاطمة عليها السالم بنت النبي صلى اهلل : )) ومسلم في صحيحهما ، عن عائشة ، قالت 

 إلى أبي بكر  عليه وسلم أرسلت

تساله ميراثها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما أفاء اهلل عليه بالمدينة ، وفدك ، مابقي  

 ( .2.. (( )من خمس خيبر 
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كان فيما : )) وأخرج أبوداود والبيهقي في سننيهما ، عن مالك بن اوس بن الحدثان ، قال 

بنو النضير ، : كانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالث صفايا : احتج به عمر أنه قال 

صدقات   وحكى النووي في شرحه ، عن القاضي عياض في تفسير( .1... (( )وخيبر ، وفدك 

كذلك نصف أرض فدك ، صالح أهلها بعد : ))  عليه وسلم وملكه الخاص ، قال النبي صلى اهلل

فكانت هذه كلها ملكآ لرسول اهلل صلى اهلل ... فتح خيبر على نصف أرضها ، وكان خالصآ له 

  والفيء في اصطالح علماء الشيعة هو( . 6(( )فيها ألحد غيره   عليه وسلم ، خاصة ، الحق

لكفار من دون إيجاف خيل والركاب وهو لرسول اهلل صلى اهلل عليه مايأخذه المسلمون من ا

الفيء مشتق : قال الشيخ الطوسي . واله وسلم خاصة ، وألئمة أهل البيت عليهم السالم بعده 

مَّا َأَفاَء اللَُّه َعَلىٰ : )، والمراد به في الشرع ، فيما قال اهلل تعالى (( فاء يفيء إذا رجع )) من 

ماحصل ورجع عليه من غير قتال ، والإيجاف بخيل ، والركاب ، فماهذا حكمه : اآلية  (َرُسوِلِه 

كان لرسوله خاصة ، وهو لمن قام مقامه من األئمة عليهم السالم ، ليس لغيرهم في ذلك 

إلى أنهما  وقد مر بأن الفيء عند الشيعة من األنفال ، وأن بعض علمائهم ذهب( . 7)نصيب 

تفقون على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قد نحل فدكآ في حياته مترادفان ، وأنهم م

 .البنته فاطمة عليها السالم 

 

 اتفاق المسلمين على أن فدك ملك خالص لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم

يتضح من خالل ماتقدم ، أن المسلمين متفقون على أن فدك مما لم يوجف عليه بخيل والركاب 

ملك خالص لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ، اليشاركه أحد فيها ، مع غض النظر  ، وانها

الفيء ، أو أي إسم آخر ، فالمهم هنا هو عدم الخالف في كونها من   عن كونها من األنفال أو

 ،  ممتلكات رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم الخاصة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28، ص 7، ج 682، ص 2، السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 67، ص 6نن ابي داود ، جس( 1)

. 

 . 86، ص 16شرح مسلم ، النووي ، ج( 6)

 . 22- 23، ص 6المبسوط ، الشيخ الطوسي ، ج( 7)
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الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم قد نحل فدكآ لبضعته   وقد انعقد إجماع الشيعة على أن

السالم ، وبذلك خرجت من ملكه صلى اهلل عليه واله وسلم ، واصبحت ملكآ خاصآ فاطمة عليها 

عن أئمتهم عليهم السالم ، أنه  -من دون خالف –كما روى ذلك علماؤهم . لها عليها السالم 

قال ( وات ذا القربى حقه : ) لمانزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قوله تعالى 

لبيك : يافاطمة ، قالت :   ادعوا لي فاطمة ، فدعيت له ، فقال: وسلم  صلى اهلل عليه واله

هذه فدك ، هي مما لم يوجف عليه بخيل : يارسول اهلل ، فقال صلى اهلل عليه واله وسلم 

والركاب ، وهي لي خاصة دون المسلمين ، وقد جعلتها لك ، لما امرني اهلل به ، فخذيها لك 

ع السنة أيضآ على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كما انعقد إجما( . 1)ولولدك 

اليورث ، وماتركه فهو صدقة ، وان فدك لم تنتقل من ملك الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم ، 

في صحيحه ، عن   البخاري  بل هي من جملة صدقاته صلى اهلل عليه واله سلم ، كما أخرج ذلك

م والعباس أتيا ابابكر يلتمسان ميراثهما ، أرضه من فدك إن فاطمة عليها السال: عائشه ، قالت 

النورث ، : )) سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول : وسهمه من خيبر ، فقال ابوبكر 

ومن خالل ذلك يتبين وهن ماذهب إليه إحسان ظهير ، من أن الحاكم ( .6(( )ماتركنا صدقة 

، ( 7)الدولة ومن األنفال ، وهي تابعة ألمره  أحق بالتصرف في فدك ، بإعتبار أنها من أموال

خرجت من عنوان األنفال ، واليلحقها حكمها  –كما تقدم وفق المبنى الشيعي  –إذ إن فدك 

إلتفاقهم على أن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم قد تصرف فيها في حياته ، ونحلها البنته 

. وعليه فالتصل إليها يد اإلمام . ليها السالم الزهراء عليها السالم ، فأصبحت ملكآ خالصآ لها ع

كما أن السنة متفقون على أن فدك مما لم يوجف عليه بخيل والركاب ، وهي ملك خاص لرسول 

اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ، وقد بقيت على ملكه حتى وفاته صلى اهلل عليه واله وسلم ، كما 

ه واله وسلم اليورث ، وماتركه صدقة ، فالحقوها أنهم متفقون على أن رسول اهلل صلى اهلل علي

وعليه ، فمن الواضح أنه اليبقى للقول . بعد رحيل النبي صلى اهلل عليه واله وسلم بصدقاته 

بأحقية اإلمام بالتصرف في فدك إال التمسك بكونها من تركة الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم 

و مذهب جمهورهم في هذه المسألة ، وقد ذكر ، وأنه اليورث ، وهذا ليس بجديد ، وإنما ه

علماء الشيعة سقمه ، ونقلوا األدلة العقلية والنقلية على عدم خروج األنبياء والرسل عليهم 

     اهـ. ( السالم من دائرة أحكام اإلرث

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 611، ص 6عليه السالم ، ج ، عيون اخبار الرضا 218االمالي ، الشيخ الصدوق ، ص( 1)

 . 7، ص 8، ج 62، ص 2صحيح البخاري ، ج  (6)

 انتهى النقل. "  87الشيعة وأهل البيت ، ص( 7)
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بني هاشم  طالب  بفدك على أساس الهبة ، و طالبت الزهراء الشيخ السني الدكتور األنجري  -

 بسهمهم في الُخُمس على أساس التمّلك بنّص القرآن، ومطالبتهم بالوالية على وقف رسول اهلل

َتاِرًكا َشْيًئا َكاَن َرُسوَل اهلِل َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َيْعَمُل ِبِه ِإَلا   َلْسُت) : وان ابابكر في قوله 

يدل على أنه رفض تسليم فدك للطاهرة ( ُت َشْيًئا ِمْن َأْمِرِه َأْن َأِزيَغ َعِمْلُت ِبِه، ِإِني َأْخَشى ِإْن َتَرْك

أو السنة الصحيحة ، بل   والخمَس لقرابة رسول اهلل ظنا واجتهادا ال استنادا لنص من القرآن

  (َأْمرُهَما ِإَلى َمْن َوِلَي اْلَأْمَر  )ألنه كان يرى أن 

 

فدك بين الطاهرة والصديق  في مقالته) األزرق األنجريقال الشيخ السني الدكتور محمد بن  

رواية الزهري عن عروة عن الصديقة بنت الصديق ، تشهد من حيث ال " : ( الجزء السادس

للروايات الدالة على مطالبة الطاهرة بفدك على أساس الهبة ،  -عمدا أو سهوا  -يشعر محّرفها 

في الُخُمس على أساس التمّلك بنّص القرآن،  واألخبار المتضمنة لمطالبة بني هاشم بسهمهم

قول : العبرة األولى :ِعَبر القصة ودروسها اإلضافية .ومطالبتهم بالوالية على وقف رسول اهلل 

َتاِرًكا َشْيًئا َكاَن َرُسوَل اهلِل َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َيْعَمُل ِبِه ِإَلا   َلْسُت: ) الصديق رضي اهلل عنه

يدل على أنه رفض تسليم فدك للطاهرة )ُت ِبِه، ِإِني َأْخَشى ِإْن َتَرْكُت َشْيًئا ِمْن َأْمِرِه َأْن َأِزيَغ َعِمْل

أو السنة الصحيحة ، بل   والخمَس لقرابة رسول اهلل ظنا واجتهادا ال استنادا لنص من القرآن

إذا كان الصديق مستندا إلى النص ال  ثم( َأْمرُهَما ِإَلى َمْن َوِلَي اْلَأْمَر ( ألنه كان يرى أن 

االجتهاد ، فلماذا تهجره الطاهرة وتغضب عليه ؟ولماذا يمتنع آل البيت ومواليهم عن بيعته مّدة 

  اهـ  "؟

وضعت يدها على فدك وكانت المتصرفه فيها في حياة المصطفى   الزهراء عليها السالم - 

 صلى اهلل عليه واله وسلم تماما كتصرفه

ابابكرأيضآ كما ذكرالدكتور النابلسي بين للزهراء عليها السالم كيفية تصرف رسول اهلل إن  

صلى اهلل عليه واله وسلم في فدك واألمر كما ذكر لكن هذا قبل أن يعطيها إلبنته فلما أعطاها 

والعجيب أنه يقول لها سيتصرف مثله وفي نفس   فيها كما تصرف ،  إياها كانت هي المتصرفه

فإذا كان يريد !!! في حياته  أراد أن اليعطيها الزهراء كما تصرف والدها وأعطاها إياها  الوقت

بيدها كما إحتجت عليه أن   بأنها نحله كانت  التصرف بها كما تصرف كان عليه وبعد أن اقر

، لهذا جاء رد الزهراء عليها السالم دعها في إيدينا   يتصرف فيها كما تصرف ويسلمها لها

صرف فيها كما تصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم اي إجعلها في إيدينا كما ونحن نت

كانت في حياته في أيدينا ونحن نتصرف فيها كما تصرف أي كما كنا نتصرف في حياته مثله 

مامعنى مطالبتها بها كنحله وسيصل منها   نقول له  لم تكن بيدها   من يزعم أن النحله  أما

،   !!عليه واله وسلم أي لن يتغير عليها الوضع  اة رسول اهلل صلى اهللماكان يصل في حي

ونجد أن ابابكر يخالف القرآن من جديد والذي أمر اهلل عزوجل فيه نبيه صلى اهلل عليه وآله 

وسلم أن يعطي الزهراء عليها السالم أرضه الفدكيه وليس الجزء من نتاجها والشيخ الدكتور 

وأقر أن   أيضآ  له وأن الزهراء طالبت بها كذلك وطالبت بها كميراثالنابلسي أقر بأنها نح

وابن ، والمساكين، أجل أعلم، ولكني رأيته يقسمها بين الفقراء" :ابابكر يعلم بذلك وقال 
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قال أجل أعلم ثم قال ولكني فهو يعلم بأنها كلها : اقول " ما يكفيكم  بعد أن يعطيكم منها، السبيل

 ! -  وآت ذا القربى حقه-للحكم السابق فيها قبل نزول اآليه  نحله لها ولكن يرجع

البنته الدكتور السني محمد بيومي مهران فدك وهبها رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  - 

 الزهراء وبقيت عندها حتى توفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فكانت هي التي تتصرف 

 تستبقي ما يسد حاجة االمام، ورأى أبو بكر ان تكونفيها، وكانت تتصدق بكل خراجها، بعد أن 

 فدك بيد ولي األمر، اي بيده هو، يوزع خراجها على الناس 

  

 فهي ارض يهودية في شمال الحجاز، ( فدك)واما  :قال الدكتورالسني محمد بيومي مهران  

 فدك الرعب،  فلما كانت السنة السابعة من الهجرة، وحدثت غزوة خيبر، قذف اهلل في قلوب أهل

 عليه وسلم على النصف منها، وروى أنه صالحهم عليها كلها،   فصالحوا رسول اهلل صلى اهلل

 ومن هنا بدا تاريخها االسالمي فكانت ملكا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألنها لم يوجف 

 ثم وهبها وسلم بعض النخيل،  عليها بخيل وال ركاب، ثم غرس فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه

 البنته الزهراء وبقيت عندها حتى توفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فكانت هي التي تتصرف 

 ورأى أبو بكر ان تكون فيها، وكانت تتصدق بكل خراجها، بعد أن تستبقي ما يسد حاجة االمام،

 (1)فدك بيد ولي األمر، اي بيده هو، يوزع خراجها على الناس، اهـ  

 

 فدك قرية تبعد عن :  (6)من كتابه  برقمه راهيم األميني أنقل بالنص والهامشوقال الشيخ إب 

 عّدة فراسخ، كانت فيها بساتين ومزارع لليهود، فلما فرغ رسول اهلل صّلى اهلل عليه  المدينة 

 أهل فدك، فبعثوا إلى رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله  وآله من خيبر قذف اهلل الرعب في قلوب

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 -القسم الثاني  -  راجع كتابه في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين السيدة فاطمة الزهراء( 1)

 الفصل الثالث

 المرأة النموذجية في اإلسالم الفصل الخامس(س)  راجع كتابه فاطمة الزهراء( 6)
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 صّلى اهلل عليه وآله خالصة وكانت فدك لرسول اهلل. فصالحوه على النصف منها فقبل منهم ذلك

 .له، ألّنه لم يوجف عليها بخيل وال ركاب( 12)

 .فكان صّلى اهلل عليه وآله يقسم منافعها في بني هاشم، وفقراء المدينة ومساكينهم

امتثل النبّي صّلى اهلل عليه وآله أمر اهلل (. 12()وآت ذا القربى حّقه)فلّما نزلت اآلية الشريفة 

لّما نزلت : عن أبي سعيد الخدري قال :وقد وردت في ذلك عّدة روايات. فاطمةوأعطى فدكًا ل

: وفي رواية(. 17)يا فاطمة لك فدك: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله( وآت ذا القربى حّقه)

أقطع رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله : وعن علي بن أبي طالب عليه السالم قال. فأعطاها فدكًا

دعا رسول اهلل صّلى ( وآت ذا القربى حّقه)لما نزلت : وعن عطية قال.السالم فدك فاطمة عليها

 اهـ (18)اهلل عليه وآله فاطمة عليها السالم فأعطاها فدكًا

 

 

وكانت فدك بيد فاطمة عليها السالم في حياة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله،  : وقال أيضآ

وعندما وّلي .الفقراء والمساكين وفي سبيل اهلل فكانت تأخذ منها قوتهم، وتنفق الباقي على

الخالفة أبو بكر بعث بوكيله إلى فدك، وأمره بإخراج وكيل فاطمة عليها السالم وجعل عليها 

  اهـ( 66)عّمااًل من قبله

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ  

 ..610ص  12شرح ابن أبي الحديد ج ( 12)  

 ..62سورة االسراء آية ( 12) 

 ..177ص  3والدر المنثور لجالل الدين السيوطي ج  126ص  6ف الغمة ج كش( 17) 

 .177ص  3والدر المنثور لجالل الدين السيوطي ج  126ص  6كشف الغمة ج ( 18) 

 .673ص  3تفسير نور الثقلين ج ( 66) 
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 آية َوآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَُّه آية مدنية -

بي بكر فهو سلم بأنها نحله وأنه أراد أن يتصرف فيها كما كان أفالتناقض كما ذكرت من : أقول 

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يتصرف ثم لم يعطيها الزهراء كما تصرف رسول اهلل 

صلى اهلل عليه واله وسلم وأعطاها إياها لتتصرف فيها كما كانت في حياته تتصرف فهذه حجه 

َوآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَُّه : وهي قوله تعالى  مدنيةسراء من سورة اإل 62لنا وليس علينا واآلية 

 (َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوَلا ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا 

  

 :وممن عدها كذلك االمام السيوطي في تفسير الجاللين 

 

وآياتها ، فمدنية 80إلى غاية  77ومن آية  27و  76و  62مكية إال اآليات   سورة اإلسراء  

   نزلت بعد القصص 111

http://library.islamweb.net/newlibrasury/display_book.php?flag=1&bk_n

o=211&ID=2029 

  

هناك : قلت "   : 3والطاهرة فاطمة ج وقال الدكتور األنجري في مقالته فدك بين الصديق

وكم زعمتم تعّدد نزول .خالف بين العلماء في اآلية هل هي مكية أم مدنية ، فال حجة وال إشكال 

هذا مما تعدد : روايات أسباب النزول فتجمعون بينها بالقول  آيات محّددة بناء على اختالف

ولماذا لم تفترضوا أن اآلية نزلت في مكة  فكيف نسيتم هذه القاعدة هنا ؟.نزوله بمكة والمدينة 

ما يعطيه قرابته ، وفي مقدمتهم   ، وأن تطبيقها جاء بالمدينة لما فتحت خيبر ووجد الرسول

 اهـ"  موالتنا فاطمة ؟

  

وآمن الشيخ السني الدكتور األنجري أن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم ومن : أقول 

 الفدكيهرواياتهم نحل الزهراء أرضه 

روايات تثبت هبة فدك للطاهرة "  : 2أنقل بعض ماقاله الدكتورالسني األنجري وراجع بقيته ج

فاطمة أشير بداية إلى أنني بعد تأمل عميق، ودراسة متجددة للروايات في النزاع بين آل البيت 

مطالبتهم عليهم السالم والخليفة األول رضي اهلل عنه، عّدلت من طرحي نسبيا ، فقد كنت أنفي 

المطالبة بميراث العباس : أوال :مطالب اآلل كانت ثالثة ، وهي  له بالميراث ، ثم تبّين لي أن

: ثانيا . وفاطمة عليهما السالم ، وهو ما رّوجه علماؤنا السنة، وسنناقش ذلك في حينه

آني ، المطالبة بُخُمس الُخُمس الذي أعطاه لهم رسول اهلل عند فتح خيبر تنفيذا لألمر القر

http://library.islamweb.net/newlibrasury/display_book.php?flag=1&bk_no=211&ID=2029
http://library.islamweb.net/newlibrasury/display_book.php?flag=1&bk_no=211&ID=2029
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مطالبة الطاهرة فاطمة بفدك : ثالثا .والروايات فيه كثيرة ، لكن المعتمدة عند علمائنا تخفيه 

 الموهوبة لها من قبل أبيها صلى اهلل عليه وسلم ، وهو ما أخفاه علماء السنة إال القليل ، نظرا

حديث : ولى لحساسية األمر وخطورة االعتراف لها على مكانة الصديق في توهمهم الرواية األ

روى ُفَضْيل بن مرزوق، َعْن َعِطَيَة بن سعيد العوفي، َعْن َأِبي َسِعيٍد :أبي سعيد الخدري 

َدَعا الَنِبُي َصَلى اهلُل [ 62: اإلسراء]{ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه}َلَما َنَزَلْت َهِذِه اْلآَيُة : " الخدري َقاَل

، ومسند  1308و ح 1072مسند أبي يعلى الموصلي ح " )  ْعَطاَها َفَدَكَعَلْيِه َوَسَلَم َفاِطَمَة َوَأ

  (763/ 2)، والكامل في ضعفاء الرجال  6667كشف األستار ح -البزار

تقدم في الجزء الرابع أنه حديث حسن على رأينا في رفض تضعيف بعض النقاد للتابعي الجليل 

 .باب العدوان المذهبي الشهم عطية بن سعيد العوفي الذي تكلموا فيه من 

وعلى رأي من يراه ضعيفا مقبوال في المتابعات والشواهد ، فإن حديثه هذا حسن لغيره بما 

 انتهى النقل"  بعده 

  

 :من مقالته في عطيه  3وهذا ماذكره الدكتور األنجري في ج :أقول 

أبي سعيد الخدري  حديث: الرواية األولى في هبة فدك  :قال الدكتور محمد بن األزرق األنجري 

: 

ورد من طرق عدة َعْن ُفَضْيٍل بن مرزوق، َعْن َعِطَيَة بن سعيد العوفي، َعْن َأِبي َسِعيٍد الخدري 

َدَعا الَنِبُي َصَلى اهلُل َعَلْيِه [ 62: اإلسراء]{ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه}َلَما َنَزَلْت َهِذِه اْلآَيُة : " َقاَل

 (" َة َوَأْعَطاَها َفَدَك َوَسَلَم َفاِطَم

،  6667كشف األستار ح -، ومسند البزار 1308و ح 1072مسند أبي يعلى الموصلي ح 

 (763/ 2)والكامل في ضعفاء الرجال 

 

 :هذا أثر حسن : قلت 

فضيل بن مرزوق صدوق ، وعطية العوفي تابعي جليل حسن الحديث ظلمه النقاد لتشيعه كما 

وقول الهيثمي في مجمع . أو غيره " رفع المنارة " أثبت العالمة محمود سعيد ممدوح في 

هـ كالم فارغ من . َرَواُه الَطَبَراِنُي، َوِفيِه َعِطَيُة اْلَعْوِفُي َوُهَو َضِعيٌف َمْتُروٌك( : 7/38)الزوائد 

التحقيق ، كيف ، وقد حّسن هو ذاته في الكتاب نفسه أحاديث تفّرد بها عطية رحمه اهلل ؟ وفي 

سألُت َأِبي َعْن حديٍث َرَواُه علُي ْبُن َعاِبٍس ، َعْن ُفَضيل ( : 3/277)علل الحديث البن أبي حاتم 

وَرَواُه َأُبو ُنَعْيم ، َعْن  . {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه}: زَلْتلَما ن: ، َعْن َعِطَية ، َعْن َأِبي َسِعيٍد؛ َقاَل 

: هـ قلت .َكَما قال أبو ُنَعْيٍم أصُح : أُيهما أصُح؟ َقاَل. عن أبي َسِعيٍد : ُفَضيل، عن عطَية، ال يقول

 ندري ابن أبي حاتم الرازي لم يدرك أبا نعيم الفضل بن دكين ، ولم يذكر لنا سنده إليه ، فال
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الواسطة بينهما ، فيبقى ترجيح أبي حاتم الرازي أن الخبر مرسل يرويه عطية العوفي عن 

 .وعلى فرض كونه مرسال ، فهو مرسل حسن ، يعتبر به .النبي مباشرة محل توقف ونظر 

وشتان بين قول أبي حاتم الرازي أو الحافظ الهيثمي وبين الطامة والداهية التي وقع فيها 

غفر اهلل لنا وله ، فإنه أبان عن شطط وغلّو في المجازفة ، حيث أورد الحديث في األلباني 

) وحجته أن . موضوع: ، وقال دون حياء وال خوف من اهلل  2270سلسلته الضعيفة رقم 

إسماعيل : )اسمه -وأبو يحيى التيمي ... ، ضعيف مدلس تدليسًا خبيثًا -العوفي : وهو -عطية 

 هـ " ( .مجمع على ضعفه": "المغني"شيعي، قال الذهبي في : -( بن إبراهيم األحول

والشيخ يعلم أن وجود راويين ضعيفين في سند حديث ما يجعله ضعيفا فقط ، ال موضوعا ، إال 

ثم إن األلباني حّسن عشرات .أن يكون متنه مناقضا للقرآن أو المتواتر أو الحس والعقل والعلم 

ويعلم أن إسماعيل األحول لم يتفرد .والسنن وغير ذلك  أحاديث عطية العوفي، في الصحيحة

واأللباني لم يقف على طريق .بالرواية عن فضيل بن مرزوق ، فتابعه جماعة فيهم الثقة وغيره 

 اهــ"  ..أبي حاتم وال رآه ، وفيه اإلمام الحجة الفضل بن دكين عن فضيل بن مرزوق 

المرأة النموذجية في اإلسالم ( س)فاطمة الزهراء  في كتابه وقال الشيخ إبراهيم األميني أيضآ  

 :  الفصل السابع 

يستفاد من هذه الروايات، وروايات أخرى وردت في أسباب نزول اآلية الشريفة، أّن النبّي 

صّلى اهلل عليه وآله كان مأمورًا بإعطاء فدك ـ بعنوان حّق ذوي القربى ـ لفاطمة عليها السالم 

 .عليه السالم المجاهدة المضحية في سبيل الدين ي ألسرة اإلمام عليليدعم البناء اإلقتصاد

في سورة اإلسراء وهي مكية، والنبّي صّلى اهلل عليه ( وآت ذا القربى حّقه)إّن اآلية : وقد يقال

 !وآله أقطع فدكًا فاطمة في المدينة، بعد فتح خيبر؟

 :ويجاب على ذلك بأحد جوابين

عن الحسن أّنها مكّية . ة، ولكن بعض آياتها مدنية، ومنها هذه اآليةإّن سورة اإلسراء مكّي: أواًل

أولئك الذين )اآلية ( وال تقربوا الزنا)اآلية ( وال تقتلوا النفس: )إاّل خمس آيات منها، وهي قوله

 (.وآت ذا القربى( )اقم الصالة( )يدعون

 اهـ.هلل عليه وآله في المدينةإّن حّق ذوي القربى شّرع في مكة، ونّفذه النبّي صّلى ا: وثانيًا

لما ادعاه في أنه سيتصرف كما تصرف رسول اهلل صلى اهلل  ةصريح ةالحظ هنا مخالف :أقول  

أين نجد أن ابابكر طابق فعله فعل المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم : عليه وآله وسلم 

 !! :فقد زاغ  واعترف كما تقدم ان لم يطابق فعله

أخبَرني جبيُر بُن ُمطعٍم أَنُه جاَء هو وعثماُن بُن عفاَن ُيكلماِن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم  -

يا رسوَل اهلِل قَسْمَت إلخواِننا بني : فيما قَسَم مَن الُخمِس بين بني هاشٍم ، وبني الُمطلِب فقلت 

إَنما َبنو : واحدٌة فقال النبُي صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم  المطلِب ولم ُتعِطنا شيًئا وقراَبُتنا وقرابُتهم ِمنَك

هاشٍم ؛ وبنوالمطلِب شيٌء واحٌد ، قال جبيٌر ولم َيقسْم لَبني عبِد شمٍس ، وال لبني َنوفٍل من ذلك 

أبو بكٍر َيقسُم الخمَس نحو قسِم رسوِل  وكان: الُخمِس كما قسَم لبني هاشٍم وبني المطلِب قال 
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ى اهلُل علْيِه وسَلَم غيَر أَنُه لم يكْن ُيعطي ُقْرَبى رسوِل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم ما كان اهلِل صَل

 وكان عمُر بُن الخطاِب ُيعطيهم منه وعثماُن بعَدُه النبُي صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم ُيعطيِهم

 لىالمح: المصدر | ابن حزم : المحدث | سعيد بن المسيب : الراوي 

  إسناده في غاية الصحة: خالصة حكم المحدث |  7/768: الصفحة أو الرقم

رد شبهة رسول اهلل اكثر الناس تمسكا بكتاب اهلل واوامره فالقران يأمر ان يكتب كاتب عدل  -

 فلو كان رسول اهلل نحل فدك لفاطمة لكتب لهاكتابا بذلك

 10السالم للسيد جعفر مرتضى العاملي ج جاء في كتاب الصحيح من سيرة اإلمام علي عليه  

وقد روي عن أبي عبد اهلل :فدك من مهر خديجة :  أنقل بالنص والهامش 72-76من ص:

عليه )دخل على فاطمة )ورجع إلى المدينة . على رسوله أنه لما أفاء اهلل فدكًا(: عليه السالم)

فهي له خاصة دون . ختصه بهايا بنية، إن اهلل قد أفاء على أبيك بفدك، وا: ، فقال(السالم

وإن أباك قد جعلها لك  وإنه قد كان ألمك خديجة على أبيك مهر،.المسلمين، أفعل بها ما أشاء

، ودعا علي بن أبي طالب، (عكاظي)فدعا بأديم : قال.بذلك، ونحلتها تكون لك ولولدك بعدك

ذلك علي بن أبي  فشهد على.بفدك نحلة من رسول اهلل( عليها السالم)اكتب لفاطمة : فقال

إن أم أيمن امرأة (: صلى اهلل عليه وآله)فقال رسول اهلل . اهلل، وأم أيمن  لرسول  طالب، ومولى

صلى اهلل عليه )تضمنت هذه الرواية تصريحًا من رسول اهلل : أواًل: ونقول( 1) من أهل الجنة

ثم عاد . لهم فيها   حقبأن المسلمين ال  :بأن اهلل اختصه بفدك، وبأنها ملك له، ثم صرح( وآله

. وأكد أن له أن يفعل بها ما يشاء، مما دّل على أنه إنما يفعل ذلك من موقع مالكيته الحقيقية لها

وذلك لكي يسد أبواب اإلحتماالت والتمحالت، والتأويالت الباردة، التي ربما يحاول البعض 

التي تتحدث عن زهد األنبياء بحاجة إلى تذكير القارئ الكريم بأن األحاديث   ولسنا.إثارتها

بالدنيا، وأنهم لم يأتوا ليجمعوا ذهبًا وال فضة، لتوريثها ألبنائهم ال تتنافى مع تمليك اهلل تعالى 

عليها )فدكًا للزهراء ( صلى اهلل عليه وآله)  ما هو أعظم من فدك، وال ضير في أن يعطي

 ، وال يتنافي ذلك(السالم

____________ 

 117و  116ص 1والخرائج والجرائح ج 118و  112و  112ص 68وج 778ص 17جبحار األنوار  -1

ونور الثقلين  161ص 1ج( ط دار النعمان)اإلحتجاج : وراجع 136ص 1ومناقب آل أبي طالب ج 187حديث 

 والخصائص الفاطمية 182ص 3ج

مجمع و 686واألنوار العلوية ص 788و  737و  708و  700واللمعة البيضاء ص 171ص 6للكجوري ج

وبيت األحزان  738ص 2وغاية المرام ج 667ص( األصل)وإحقاق الحق  173و  117النورين ص

 .177ص

قد أعطاها ( صلى اهلل عليه وآله)إنه : ثانيًا. مع وراثتها ألبيها إن ترك شيئًا من حطام الدنيا   

د سّد الباب وبذلك يكون ق. فدكًا بعنوان الوفاء بحق كان ألمها خديجة عليه، وهو بقية مهرها

أمام أية محاولة النتزاعها منها، فإن هذا التصرف ال يمكن أن يكون من باب الترخيص لها 

أو تكون .. باإلستفادة من مال يكون للمسلمين فيه حق، ولو على سبيل كونه من األمالك العامة

 .فيه أية شبهة أخرى
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تكون لك (: )عليها السالم)اء للسيدة فاطمة الزهر( صلى اهلل عليه وآله)قول النبي : ثالثًا

ـ يتضمن إظهار الرغبة في أن ( 1)، ـ وقد تكرر هذا المعنى في روايات أخرى(ولولدك من بعدك

في أرض فدك، ال ببيع وال بهبة، وال بالتصدق بها، وال بأن ( عليها السالم)ال تتصرف الزهراء 

 تقفها،

____________ 

والخرائج والجرائح  166و  102ص 68وج 662ص 62وج 778ص 17بحار األنوار ج -1

ط مؤسسة األعلمي )و  677ص 1وعيون أخبار الرضا ج 766وتفسير فرات  117ص 1ج

 218واألمالي للصدوق ص 126ص 8ومستدرك سفينة البحار ج 611ص 6ج( هـ1303ط

ط دار )و  372ص 10ج( ط مؤسسة آل البيت)ووسائل الشيعة  370وتحف العقول ص

 672ص 2وج 127ص 7ونور الثقلين ج 187ص 7الصافي جو 760ص 7ج( اإلسالمية

 178ص 1وينابيع المودة ج 727وبشارة المصطفى ص

 6وغاية المرام ج 117ومجمع النورين ص 782و  707و  700واللمعة البيضاء ص

 .331واألسرار الفاطمية للمسعودي ص 682ص 7وج 768ص

ولعل إظهار هذه .. ى ولدها من بعدهابل عليها أن تحتفظ بها، بحيث تنتقل إل.. وال بغير ذلك  

، بحيث يرثها (عليها السالم)التأكيد على حقيقة كونها ملكًا لها : أحدهما :الرغبة كان لسببين

 ..ولدها من بعدها

للغيب، ومعرفته بأن هذه األرض بالذات سوف ( صلى اهلل عليه وآله)استشرافه : الثاني

إدعاءات الغاصبين لمقام الخالفة األهلية لهذا  تتعرض لإلغتصاب، وسيكون لها تأثير في فضح

: وقد أوضحنا ذلك في كتابنا. األمر، حيث ستظهر فدك أنهم ليسو أهاًل لهذا المقام وال لغيره

 (صلى اهلل عليه وآله )الصحيح من سيرة النبي األعظم 

ك من إلى غصب فد( صلى اهلل عليه وآله)أن النبي : وقد تضمنت الروايات إشارات صدرت عن

 (1)بعده 

. إن توثيق أمر فدك بكتاب وشهود، هو اآلخر من وسائل التأكيد على هذا الحق، وحفظه: رابعًا

 ..وسد أبواب تعلل الغاصبين، ولإلسهام في فضح ما يسعون للتستر عليه

؛ ألنها أبعد عن أية شبهة (نحلة)قد عّبر في الكتاب بكلمة ( صلى اهلل عليه وآله)إنه : خامسًا

 .أن تثار فيما يرتبط بالداللةيمكن 

 ، وهو ممن نزلت فيهم آية التطهير(عليه السالم)إن إشهاد علي : سادسًا

____________ 

ط المكتبة )و  136ص 1والمناقب البن شهرآشوب ج 118ص 68بحار األنوار ج -1

 .788واللمعة البيضاء ص 167ص 1ج( الحيدرية
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عليها )كما كان الحال بالنسبة لرد دعوى الزهراء يجعل رد شهادته تكذيبًا للقرآن، تمامًا   

 .كما سيأتي( السالم

قد أشهد أم أيمن، وشهد لها بالجنة، ليكون تكذيبها من موجبات فضح أمر ( عليه السالم)ثم إنه 

علي، : إنما قد أشهد رجلين، هما( صلى اهلل عليه وآله)من يَدعون خالفته من بعده ثم إنه 

ي تتم أركان الشهادة، وتتكامل موجبات األخذ بها، سدًا ألبواب األعذار والمولى الذي معه؛ لك

 اهـ .والتمحالت

إن ماادعاه ابن   "  726  في مجلة اإلسالم وطن العدد  قال األستاذ الدكتور رشيد الصكلي

تيميه تفنده كتب التاريخ والروايات وكتب التفاسير التي تذكر أن النبي صلى اهلل عليه واله 

نحل في حياته فدك لفاطمة ، وبالتالي لم تكن فدك من ميراث النبي صلى اهلل عليه واله وسلم 

وآت ذا : ) وسلم بل ملكآ لفاطمة ، ولقد وهبها النبي إياها بأمر من اهلل لما نزل قوله تعالى 

، تعويضآ لها عن مال أمها خديجة التي أنفقته في سبيل الدعوة وردها عمر بن ( القربى حقه 

 اهـ"  لما آلت اليه الخالفة  العزيزألوالدهاعبد 

 السنية  إثبات توريث األنبياء للمال بالمصادر واإلعترافات  -

الزهراء عليها السالم ردت على أبي بكر وعرضت ماأتى به في أن األنبياء اليورثوا على كتاب  

 : اهلل وتبين بطالن حديثه 

 - 687 -682ص   الهجري أسسه واتجاهاتهجاء في كتاب توثيق السنة في القرن الثاني 

 :    لرفعت بن فوزي عبد المطلب التالي أنقل بالنص والهامش -المكتبة الشاملة

وقد أيد األحناف وجهة نظرهم في اتخاذ هذا المقياس بما روي عن رسول اهلل صلى  - 217 

. 2"تاب اهلل أحقكل شرط ليس في كتاب اهلل تعالى فهو باطل، وك: "اهلل عليه وسلم أنه قال

 المراد كل"ويقول السرخسي 

_____________ 

كل شرط خالف : -أو عمر-وقال ابن عمر " هـ1711طبعة بوالق  188/ 7"قال البخاري  2

: ثم أورد هذا الحديث بمناسبته التي قيل فيها وهو. كتاب اهلل فهو باطل وإن اشترط مائة شرط

إن شئت أعطيت : بريرة تسألها في كتابتها، فقالتأتتها : عن عائشة رضي اهلل عنها قالت"

قال الرسول صلى . أهلك ويكون الوالء لي، فلما جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكرته ذلك

ابتاعيها، فأعتقيها، فإنما الوالء لمن أعتق، ثم قام رسول اهلل صلى اهلل عليه : اهلل عليه وسلم

م يشترطون شروًطا ليست في كتاب اهلل، من اشترط ما بال أقوا: "وسلم على المنبر، فقال

 شرًطا ليس في كتاب اهلل، فليس له، وإن اشترط مائة شرط

 .قضاء اهلل أحق وشرط اهلل أوثق، وإنما الوالء لمن اعتق": 186في ص"، وزاد في رواية "

تعالى؛ فإن شرط هو مخالف لكتاب اهلل تعالى ال أن يكون المراد ما ال يوجدد عينه في كتاب اهلل 

 ...عين هذا الحديث ال يوجد في كتاب اهلل تعالى 
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فعرفنا أن المراد ما يكون مخالًفا لكتاب اهلل تعالى، وذلك تنصيص على أن كل حديث مخالف 

 .1"لكتاب اهلل تعالى فهو مردود

 

تكثر األحاديث لكم : "واستدلوا أيًضا بما روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -213

فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اهلل تعالى، فما وافقه فاقبلوه، واعلموا  بعدي،

 .6" أنه مني، وما خالفه فردوه، واعلموا أني منه بريء

وقد استدل أبو يوسف بهذا الحديث أو قريًبا منه في معرض رده على سير األوزاعي  -212

اك والشاذ منه؛ فإنه حدثنا ابن أبي كريمة، فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإي: "ومما قاله

عن أبي جعفر، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم، فحدثوه حتى كذبوا 

فصعد النبي صلى اهلل عليه وسلم المنبر، فخطب الناس، على عيسى عليه الصالة والسالم، 

قرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق ال: " فقال

 .7"  القرآن، فليس مني

ويؤيد األحناف وجهة نظرهم بما روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وأسامة رضوان اهلل  -212

: عليهم أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس في أال نفقة للمبتوتة ولم يخصوا به قوله تعالى

وأنفقوا عليهن من وجدكم، : وال خالف في أن المراد{ ْن ُوْجِدُكْمَأْسِكُنوُهَن ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِم}

ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ال ندري صدقت أم : "ولهذا قال عمر رضي اهلل عنه

 ".حفظت أم نسيت كذبت

 

 وجمع أبو بكر الصحابة وأمرهم أن يردوا كل حديث مخالف للكتاب

َوال َتِزُر }: تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وتلت قوله تعالىوردت عائشة رضي اهلل عنها حديث 

 .3{ َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .722 - 723/ 1أصول السرخسي  1 

 .708 - 707/ 7األم  6

 .708 - 707/ 7األم  7

 انتهى النقل"  . 76، 63سبق أن تعرضنا لهذا في التمهيد لهذا البحث ص 3
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أنقل من كتابي النور المبين في إثبات صحة الخطبة الشقشقية لعلي أمير المؤمنين ومن  :قول أ 

 :كتابي اإلنتصار

ولم ينفرد الشيعه بقولهم أن النبي يورث ماله حاله كحال غيره من الناس وأنه ليس من   

خصائصه أنه اليورث الدكتور السني محمد بن األزرق األنجري إعترف بأنه صلى اهلل عليه 

لكن قال إنه تصدق به كله في حياته وقال إن أقوى دليل على   واله وسلم يورث ماله بعد رحيله

ي آيات المواريث مطالبة ورثته بميراثهم منه ألنهم لم يعلموا أنه تصدق بكل ماله أنه يدخل ف

 قبل رحيله 

 : قال الدكتور السني األنجري 

 رسول اهلل يتصدق بأمواله قبل وفاته حقيقة ضائعة

قّرر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يتصدق بكل أمواله قبل موته ، ليكون القدوة من جهة ، 

ة لتطبيق ما حّرض عليه من اإلنفاق في سبيل اهلل ، فال ينطبق عليه قول اهلل تبارك وليسبق األم

يا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن  َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد الَلِه ": ) الّصف"وتعالى في سورة 

 (  َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن

 :العظيم ، تؤكده هذه األحاديث التي لم تعط حقها من الشرح والدرس وهذا القرار النبوي 

َما َتَرَك َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم : " َقاَلْت السيدة َعاِئَشُة أم المؤمنين رضي اهلل عنها

، ومسند  7/172مسند الطيالسي " . ) ِديَناًرا َوَلا ِدْرَهًما، َوَلا َشاًة َوَلا َبِعيًرا، َوَلا َأْوَصى ِبَشْيٍء 

، وسنن أبي  (1272) - 18، وصحيح مسلم  62278وح 62027و ح  63172أحمد ح 

 ( 6282وسنن ابن ماجه ح  7261، وسنن النسائي ح 6827داود 

َواَلِذي َنْفُس : " وَعِن موالنا اْبِن َعَباٍس، َأَن الَنِبَي َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم اْلَتَفَت ِإَلى ُأُحٍد َفَقاَل

ْوَم َأُموُت َوَأَدُع ُمَحَمٍد ِبَيِدِه، َما َيُسُرِني َأَن ُأُحًدا َتَحَوَل ِلآِل ُمَحَمٍد َذَهًبا ُأْنِفُقُه ِفي َسِبيِل الَلِه، َأُموُت َي

َفَماَت َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َوَما َتَرَك ِديَناًرا " " ِمْنُه ِديَناَرْيِن، ِإَلا ِديَناَرْيِن ُأِعُدُهَما ِلَدْيٍن ِإْن َكاَن 

َيْعِني  -ِثيَن َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َوَلا ِدْرَهًما، َوَلا َعْبًدا َوَلا َوِليَدًة، َوَتَرَك ِدْرَعُه ِعْنَد َيُهوِدٍي ِبَثَلا

، وتركة  288، والمنتخب لعبد بن حميد ح  6737ح  6763مسند أحمد ح " ) َمْرُهوَنًة ِعْنَدُه 

 (لحماد ( 72: ص)النبي 

َرَثِتي ِديَناًرا، َما َلا َيْقَتِسُم َو: " وَعْن سيدنا َأِبي ُهَرْيَرَة، َأَن َرُسوَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َقاَل

، وصحيح البخاري  7707مسند أحمد ح" ) َتَرْكُت َبْعَد َنَفَقِة ِنَساِئي َوَمُئوَنِة َعاِمِلي َفُهَو َصَدَقٌة 

َما َتَرَك َرُسوُل الَلِه َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم ِديَناًرا، َواَل »: وَعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث، َقاَل) 6772ح 

ِلاْبِن  َهًما، َواَل َعْبًدا، َواَل َأَمًة، ِإَلا َبْغَلَتُه الَبْيَضاَء اَلِتي َكاَن َيْرَكُبَها، َوِساَلَحُه، َوَأْرًضا َجَعَلَهاِدْر

 ( 7283وسنن النسائي ح 3321صحيح البخاري ح )« الَسِبيِل َصَدَقًة

ألموال الثابتة والمتحركة وخالصة هذه األحاديث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم تخّلص من ا

التي كانت عنده عبر التصّدق بها قبل وفاته ، وشاع ذلك بين أصحابه ، فلم يلتحق برّبه إال 

 .بعدما تخّلص من حطام الدنيا ومتاعها عبر التبرع والتصدق 



415 
 

والنتيجة المنطقية لذلك ، أن وراثته لم تكن عمال ممتنعا يجعله صلى اهلل عليه وسلم مستثنى 

للِرجاِل َنِصيٌب ِمَما َتَرَك اْلواِلداِن َواْلَأْقَرُبوَن َوِللِنساِء َنِصيٌب : ) وله تعالى في سورة النساء من ق

 (َقَل ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا َمْفُروضًا   ِمَما َتَرَك اْلواِلداِن َواْلَأْقَرُبوَن ِمَما

ِفي َأْوالِدُكْم ِللَذَكِر ِمْثُل َحِظ اْلُأْنَثَيْيِن َفِإْن ُكَن ِنساًء ُيوِصيُكُم الَلُه : ) أو قوله جل وعّز بعد ذلك 

 (َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهَن ُثُلثا َما َتَرَك َوِإْن كاَنْت واِحَدًة َفَلَها الِنْصُف 

 .المواريث ، عامة تشمل النبي صلى اهلل عليه وسلم / فاآليات الواردة في الفرائض 

، وليس ألن أمواله ال يجوز أن والنبي عليه السالم تبّرع بأمواله تقّربا إلى اهلل ، وتعليما لألمة 

 .تورث 

وأقوى دليل على أن أحكام الميراث كانت تشمله عليه السالم كغيره من الناس ، هو مطالبة 

باس في أزواجه رضي اهلل عنهن ، وبضعته السيدة فاطمة عليها السالم ، وعمه موالنا الع

 .حقوقهم 

أي أنهم لم يسمعوا يوما أن ميراث أموال رسول اهلل ممتنع شرعا ، فهم أولى بمعرفة ذلك ، 

 .لكنهم نسوا أو لم يعلموا أنه كان قد تصدق بأمواله قبل وفاته حتى أخبرهم بذلك غيرهم 

ه وسلم ِحيَن ُتُوِفَي َرُسوُل اهلِل صلى اهلل فعن َعاِئَشَة ُأِم اْلُمْؤِمِنيَن؛ َأَن َأْزَواَج الَنِبِي صلى اهلل علي

ِمْن َرُسوِل  َفَيْسَأْلَنُه ِميَراَثُهَن. عليه وسلم، َأَرْدَن َأْن َيْبَعْثَن ُعْثَماَن ْبَن َعَفاَن ِإَلى َأِبي َبْكٍر الِصِديِق

اَل : هلِل صلى اهلل عليه وسلمَأَلْيَس َقْد َقاَل َرُسوُل ا: َفَقاَلْت َعاِئَشُة. اهلِل صلى اهلل عليه وسلم

، وصحيح  62620، وأحمد  6/787رواه مالك في الموطأ . ) َما َتَرْكَنا َفُهَو َصَدَقٌة. ُنوَرُث

 ( 1728 -21وصحيح مسلم رقم  2770البخاري ح 

َيْلَتِمَساِن ِميَراَثُهَما ِمْن َأَتَيا َأَبا َبْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه،  -عليهما السالم  –وعنها َأَن َفاِطَمَة َواْلَعَباَس 

، َفَقاَل َرُسوِل اهلِل َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم، َوُهَما ِحيَنِئٍذ َيْطُلَباِن َأْرَضُه ِمْن َفَدَك، َوَسْهَمُه ِمْن َخْيَبَر

َلا ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة، : " اهلِل َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل  ِإِني َسِمْعُت َرُسوَل: َلُهْم َأُبو َبْكٍر

، َوِإِني َواهلِل َلا َأَدُع َأْمًرا َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصَلى اهلُل َعَلْيِه " ِإَنَما َيْأُكُل آُل ُمَحَمٍد ِفي َهَذا اْلَماِل 

 3072صحيح البخاري رقم ، و 28و  62و  8مسند أحمد رقم . ) َوَسَلَم َيْصَنُعُه ِفيِه ِإَلا َصَنْعُتُه 

 ( 1728 – 22وصحيح مسلم رقم 

َما َتَرَك َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِديَناًرا َوَلا : " وتذكر قولها رضي اهلل عنها المتقدم 

 " .ِدْرَهًما، َوَلا َشاًة َوَلا َبِعيًرا، َوَلا َأْوَصى ِبَشْيٍء 

 " .َلا ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة : "  عليه وسلم تفهم معنى قول النبي صلى اهلل

فالنبي قال ذلك في سياق تبرعه بأمواله على سبيل الوقف فيما هو ثابت كاألراضي والمزارع ، 

 .وعلى طريق الصدقة فيما هو متحرك منقول كالدواب 
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ناشئ عن وما فهمه علماؤنا رحمهم اهلل من أن هذا الحديث ناسخ لعموم آيات المواريث غلط 

عدم انتباههم لألحاديث المتضمنة لتصريحه عليه السالم بالتبرع والتصدق بأمواله ، على أن 

 .يسري مفعول الصدقة والوقف بعد موته ال حال حياته 

آحاد ، ظني الثبوت ظني الداللة على  فعموم آيات الفرائض ال ينسخه أو يخصصه حديث

 .التحقيق ، ولو انتفت تلك األحاديث الدالة على الصدقة 

أما وقد وجدنا تصّدق النبي وتبّرعه بكل أمواله ثابتا ، فال مجال للنسخ أو التخصيص لعدم 

 (1)اهـــ . الحاجة إليهما 

لكن المصطفى صلى اهلل عليه واله بارك اهلل في الدكتور األنجري فقد أجاد وأقر بالحق ، : أقول 

 وسلم أبقى لورثته مايكفيهم ولم يتصدق بكل ماله ألنه كان يعلم غيره أن ال يفعل ذلك 

روى البخاري ومسلم منع رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم سعد بن أبي وقاص من الوصية 

 (ِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكَفُفوَن الَناَسِإَنَك َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغ: )بأكثر من الثلث ، فقال له 

 :في شرح نهج البالغه التالي   ونقل األستاذ السني أحمد أمشكح عن ابن أبي الحديد الشافعي

جاءت عائشة وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خالفته وطلبتا منه أن يقسم لهما إرثهما من "

أنت وهذه : وكان عثمان متكئا فاستوى جالسا وقال لعائشة عليه وآلهرسول اهلل صلى اهلل 

نحن : الجالسة جئتما بأعرابي يتطهر ببوله وشهدتما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال

معشر االنبياء ال نورث فإذا كان الرسول حقيقة ال يورث فماذا تطلبان بعد هذا، وإذا كان 

 أقتلوا نعثال فقد كفر: ة حقها ؟ فخرجت من عنده غاضبة وقالتالرسول يورث لماذا منعتم فاطم

 (6) اهـ 

قسم من الصحابة مع اآليات وليس مع الحديث : "  قال الشيخ حسن المالكي في تسجيل له

وقسم أخذ الحديث نقدم ماذا عندنا القرآن والعترة في جانب والحديث في جانب نتمسك بماذا 

، على كل حال األحاديث  كن الوهم يحدث وماأشبه ذلكليس بالضرورة أن نكذب من روى ل

طلبت عائشة وحفصة من عثمان ألنه مطولة مانحب نستعرضها كثيرآ ألنه صار هناك تناقض 

ميراثهما فيما بعد فقال لهما الم تأتيا برجل بوال على عقبيه وقلتما جعلتمانه يروي حديث 

 انتهى "النورث ماتركناه صدقة 

ومالك بن أوس بن الحدثان متهم يعني كما سماه عثمان "  :المالكي أيضآ وقال الشيخ حسن 

بن عفان عندما إختلف مع عائشة وحفصة قال إعرابي بوال على عقبيه يعني من فين تأخذون 

هذا الحديث وتردون به آيات كريمة تمام َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد وقصة َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل 

 انتهى"  َيْعُقوَب

________ 

 قضية فدك بين الصديق أبي بكر والطاهره الزهراء ( 1) 

الحياة : عائشة "بعنوان.  66: م، ص 6010أكتوبر  68، 338صحيفة األيام عدد ( 6) 

 المثيرة ألشهر زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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أبنائهم وهذا يكشف إنتفاء إن أبابكر تجاهل آيات القرآن والتي فيها أن األنبياء يورثون   :أقول  

  شرعيته للخالفه

 

قال الشيخ السني الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة وعضو 

مصطفى . د: الحقيقة الشرعية واالدعاء ..إرث المرأة: ن االمجلس العلمي األعلى تحت عنو

 بنحمزة

 : أنقل منها موضع الشاهد 

وفي هذا اإلطار يجب استحضار أمر أساسي هو رغبة مالك المال في أن ينتقل إلى أبنائه ومن 

يحمل اسمه، ويكون امتدادا له، ألن هذا المال إما أن يكون حصيلة جهد وكد، وإما أن يكون 

ويشهد لهذا النزوع أن نبي اهلل زكرياء عليه السالم قد شيئا من تراث العائلة وما توارثته، 

: عن تخوفه من أن يصير المال بددا بعده أو يقع بأيدي األجانب فقال في شكواه إلى ربه أعلن

إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل “

. وأن تكون الوراثة واالستمرار في ولد يعقوب فهو قد رجا أن يستمر ماله في ولده،” يعقوب

 اهـ

أن الحديث : من اآلثار الفقهية المترتبة على السقيفة "  :السني حسن المالكي   الشيخوقال  

ومثال ذلك . أصبح يرد القرآن، والحديث ال يلزم اتهام صاحبه، لكن قد يسمع ويهم بعكس القرآن

فهذا ( ما تركنا صدقة: )وفي لفظ( نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة: )حديث

: وقال على لسان زكريا{ وورث سليمان داوود}: فاهلل تعالى يقول. لف للقرآن تماماالحديث مخا

ثم اتت . لكن السلطة تمسكت بالحديث{ وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب}

وراثة النبوة : السلفية بحل لم يخطر على بال السلطة يومئذ وهو أن المراد بالوراثة في اآليات

: ولم يراجعوا سياق اآليات كقول زكريا معلال طلبه!! ورضي الناس فورا ! ال وراثة المال

فهل خافهم على النبوة؟ ثم لم يتساءل هؤالء المدافعون عن { وإني خفت الموالي من ورائي}

سّر بقاء أمهات المؤمنين في بيوت النبي ص، أليس األولى أال يرثنها وتكون تلك البيوت 

أو (! ال يرث أهل بيتي شيئا وما تركته فهو لزوجاتي وعمالي: )ولصدقة؟ ثم فّصلوا أحاديث تق

أننا ال تريد هضم : إذًا فالخالصة هنا .فهذا الحديث ألبي هريرة مفصل سياسيًا! بمعناه وصححوه

واتخاذ افعالهم حق الخالفة، وال حق أبي بكر وعمر، وال سابقتهم وال فضلهم، لكن هذا شئ، 

 اهـ  . "دينا شئ آخر

 الشيخ حسن المالكي أيضآ في جوابه على هذا السؤال وقال 

 والذي منعت منه فاطمة على يد ابي بكر ؟ ( فدك)وماهي قصة ميراث     

 : الجواب

وورث سليمان )كانت فاطمة رضي اهلل عنها ترى أن لها حقا في الميراث بداللة القرآن الكريم 

  (يرثني ويرث من آل يعقوب)وقول زكريا ( داوود
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( نحن معشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة)أن أبا بكر رضي اهلل عنه احتج بحديث وروي 

  (ما تركنا صدقة)وفي لفظ 

 :وحجة فاطمة هنا أقوى ألسباب

 . أن اآلية عامة وتخصيصها بأنها وراثة نبوة يحتاج لدليل قوي: األول 

وهو عند ابن خراش واضع )أن حديث أبي بكر انفرد به مالك بن أوس بن الحدثان : الثاني

  (الحديث

( ما تركنا صدقة)ولفظ ( ما تركناه صدقة)أنه لو صح الحديث ففيه لفظان صحيحان : الثالث

وهذا اللفظ األخير قد ليس صريحًا بأن المراد أنهم ال يورثون وإنما أنهم ماتوا فقراء لم يورثوا 

د يكون الحديث حكاية عن زهد شيئًا يحق فيه الصدقة، فالصدقة لها نصاب ومدة معينة فق

 ... األنبياء

 .. ثم الحديث غريب فرد آحاد يخالف ظاهره ظاهر القرآن

 . وقد رويت له شواهد ال تخل من علل

بل جاء في بعض الرويات التاريخية السنية أن أبا بكر لم يقل هذا الحديث وإنما ادعت فاطمة أن 

فطلب الشهود على ذلك فجاءت بعلي وأم أيمن النبي صلى اهلل عليه وسلم وهبها أرضًا بفدك 

 ... مع المرأة أو رجل مع الرجل  فرأى أنها ال بد أن تضيف إمرأة

وقد بالغ الشيعة بتفسير هذا بأنه من أبي بكر يريد قطع الموارد المالية التي ربما تشجع بني 

 . وال أرى الموضوع يصل إلى هذا الحد... هاشم على أمرهم

ولعل أفضل من كتب فيها بتفصيل من مؤرخي أهل السنة هو البالذري في كتابه فتوح البلدان 

 . وما بعدها 37ص 

 ... شيء من إرث ودعوى أن النبي وهبها أرضًا: ومطالباتها قسمان 

 . أو نقص البينةإن لم يصح( إن صح)وكالهما لم تحصل عليهما أما اإلرث فللحديث 

 اهـ. هذا تفسير من ال يريد الدخول في تفسير الخلفيات السياسية. ةوأما الهبة فلنقص البين

 :وهنا قول الشيخ حسن المالكي أن حديث النورث يكفي لرده مخالفته للقرآن : أقول   

  https://www.youtube.com/watch?v=tizsQbZkS90 

ني  كامل الفهداوي فاطمة صادقه الويمكن أن تجهل قضية الميراث ورحلت غاضبه الشيخ الس -

 وخطبتها الفدكية صحيحه 

هذا السؤال وهو من محاورة مع الشيخ السني كامل الفهداوي ستمر عليك في الفصل الرابع 

 من كتابي هذا 

https://www.youtube.com/watch?v=tizsQbZkS90
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الزهراء في المسجد النبوي الشريف سؤالي حفظكم اهلل مارأي فضيلتكم في الخطبة الفدكية التي ألقتها  -

والتي أخرجها الع ممه السني ابن طيفور في ب مغات النساء والع ممه السني أبوبكر الجوهري في كتابه 

 السقيفه وفدك ؟

اليمكن أن تجهل  أمنا فاطمة طالبت بحقها وهي سيدة نساء العالمين : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس : )بغير حقها ألنها من الذين قال اهلل عنهم قضية الميراث أو تطالب 

 . فلم تعط حقها وغادرت الدنيا وهي غاضبة(  َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا

 

النبوي صحيحه اليس  أحسنتم وأجدتم سماحة الشيخ الجليل يعني الخطبة الفدكية التي القتها في المسجد -

 كذلك ؟

  :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

 

 انتهى النقل" . موجودة في مصادر كثيرة

 إعتقاد الصحابي ابن عباس بتوريث األنبياء للمال لورثتهم وهو اختيار ابن جرير في تفسيره -

كذلك   السالمالصحابي ابن عباس يؤمن بأن سليمان عليه السالم ورث مال والده ويحيى عليه 

 :وهو إختيار ابن جرير في تفسيره 

 حلية الفرسان و شعار الشجعان: الكتاب 

 ابن هذيل: المؤلف 

 الوراق: مصدر الكتاب 

كان داود نبي اهلل وخليفته في أرضه يحب الخيل حبا شديدا، : قال عن ابن عباس رضي اهلل عنه

نحوه، حتى جمع ألف فرس، لم يكن فلم يكن يسمع بفرس يذكر بعتق أو حسن أو جرى إال بعث 

ما : يومئذ في األرض غيرها، فلما قبض اهلل داود، وورثه سليمان وجلس في مقعد أبيه قال

 اهـورثني داود ماال أحب إلى من هذه الخيل 

http://islamport.com/d/3/adb/1/163/903.html 

)  :  2630ص/  10ج) أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش في الهداية إلى بلوغ النهاية  -

وكان . كان مما ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس ال يعلم في األرض مثلها: قال ابن عباس

 معجبًا بها، فجلس مجلسه أحب إليه من كل ما ورث، وكان

الخير، : والعرب سمي الخيل. الخيل: ، أي{ ُحَب الخيرَفَقاَل إني َأْحَبْبُت }:  2631وفي صفحة 

 اهـ. والمال أيضًا يسمونه الخير

خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة  :جاء في تفسير القرطبي     

 . الكاللة ، فأشفق أن يرثه غير الولد

 http://islamport.com/w/tfs/Web/1179/4245.htm 

http://islamport.com/d/3/adb/1/163/903.html
http://islamport.com/w/tfs/Web/1179/4245.htm
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نقول هو ورث من ماذا ورث يحيى عليه السالم من والده النجار هل مسامير ومطرقة : لمن يسخر ويسأل   -

قال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل   : -أمه  –والده ومن آل يعقوب 

ِإضافة ِإلى أّنه يستفاد من قسم من الّروايات أن هدايا ونذورًا كثيرة كانت : أنقل منه موضع الشاهد بالهامش 

 (1)بارتجلب ِإلى األحبار ـ وهم علماء اليهود ـ في زمان بني ِإسرائيل، وكان زكريا رئيس األح

وِإذا تجاوزنا ذلك، فِإن زوجة زكريا كانت من أسرة سليمان بن داود، وبمالحظة الثروة الطائلة لسليمان بن 

لقد كان زكريا خائفًا من وقوع هذه األموال بأيدي أناس غير صالحين،  داود، فقد كان لها نصيب منها

ببًا لنشوء وانتشار الفساد في المجتمع، لذلك وانتهازيين، أو أن تقع بأيدي الفساق والفجرة، فتكون بنفسها س

 (1)اهـ . طلب من رّبه أن يرزقه ولدًا صالحًا ليرث هذه األموال وينظر فيها، ويصرفها في أفضل الموارد

 ــــــــــــــ 

 .767، ص7نور الثقلين، ج ( 1) 

كتابه ، الشيعة وأهل البيت وجاء في كتاب دراسة تحقيقية ناظرة للشبهات التي طرحها إحسان إلهي ظهير في  

 :170- 127جاسم الموسوي ص/ ، حول مسألة فدك للسيد د

 القرينة الثالثة النصوص التاريخية

إن زكريا عليه السالم لم تكن له أموال حتى يحتاج إلى وارث يرثها من بعده ، فإن كتب التاريخ التي تعرضت 

 .يمتهن التجارة لحال زكريا عليه السالم ، أشارت إلى أنه كان فقيرآ 

إنه لم يكن ذا مال ، وقد روى أبوهريرة عن رسول اهلل صلى اهلل : )) قال ابن الجوزي في تقرير هذه القرينة 

كان ذا مال ، بل كان ( زكريا )لم يذكر أنه : )) ، وقال ابن كثير  (1(( )عليه وآله وسلم أن زكريا كان نجارآ 

 . (6(( )جمع ماآل ، والسيما األنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا نجارآ يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا الي

 المناقشة

إن دعوى كون زكريا عليه السالم لم تكن له أموال رجم بالغيب ، وماذكر من الشواهد التعدو كونها أخبار أحاد 

قطعي ، يشهدان على ، التكفي لصرف اآلية الكريمة عن ظهورها ، ويعارضها أمران أساسيان ثابتان بالنص ال

 أن زكريا عليه السالم كانت بيده مصادر مالية أساسية 

 كونه رئيس األحبار  -1 :كبيرة ، وهذان األمران هما 

ومن ( . 7(( )رأس األحبار )) إن المتفق عليه بين المفسرين والمؤرخين هو أن زكريا عليه السالم كان 

المعلوم أن الحبورة كانت مؤسسة دينية ، وجهازآ يضم تحت مظلته أعدادآ كبيرة من رجال الدين وخدمة 

عليها إما من الحكومات القائمة  تحصل ،المعابد ، وكان لها سلطات واسعة وموارد مالية كبيرة لتسيير أمورها 

آنذاك ، أو من الهدايا والنذورات والقرابين بل قد يقال إن لها مصادر مالية مستقلة وثابتة ، من قبيل األراضي 

فإذن ، كانت تحت يديه عليه السالم أموال عامة ، خشي أن تقع بيد عمومته من . الزراعية والثروة الحيوانية 

 .بعده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 137ص 2زاد المسير ، ج( 1) 

 117، ص 7تفسير ابن كثير ، ج( 6)

 . 182، ص 61، تفسير الرازي ، ج188، ص 7، تفسير البغوي ، ج 27، ص 7تفسير الثعلبي ، ج ( 7)
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 إرتباطه بأسرة سليمان بن داود عليه السالم المعروفة بالثراء والملك  -6

إن الذي عليه أكثر مفسري السنة هو أن زوجة زكريا عليه السالم كانت أخت مريم بنت عمران 

عليها السالم ، وكانت من ولد سليمان بن داود وكان نسبها يتصل بيعقوب بن إسحاق بن 

هو يعقوب  –ههنا  –اتفق أكثر المفسرين على أن يعقوب : إبراهيم عليهما السالم قال الرازي 

 ن إبراهيم عليهم السالم ألن زوجة زكريا هي أخت مريم ، وكانت من ولد سليمان بن إسحاق ب

 (1)بن داود يهوذا بن يعقوب 

في اآلية الكريمة ليس شخص يعقوب عليه السالم ، والجميع آل ( آِل َيْعُقوَب )فالمراد من 

ون معنى يعقوب ، وإنما بعضهم ، كما هو واضح ، وهي زوجة زكريا عليه السالم وعليه فيك

يرثني ويرث امرأتي ، وهي بعض آل : ، هو ( َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب : )قوله تعالى 

 .يعقوب 

ومن الواضح أن أسرة سليمان بن داود أسرة عريقة ، معروفة بالثراء الملك ، فالشك في 

هذه الثروة  عظمة ملك سليمان وثروته ، كما حكاها القرآن الكريم ، كما الشك في أن مثل

العظيمة التفنى إلى قرون مديدة ، بل إنها ربما تتوسع بمرور األيام ، فيما لووقعت بأيٍد صالحة 

كورثة سليمان عليه السالم والمنافاة في ذلك مع النبوة إذ إن أصل الثروة والملك كان ثابتآ لنبي 

دعا اهلل تعالى ليرزقه ذلك ، اهلل سليمان عليه السالم بنص القرآن الكريم ، بل إنه عليه السالم 

َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا : وقد استجاب عزوجل له دعاءه ، كما حكي ذلك في قوله تعالى 

 *اَب َفَسخَّْرَنا َلُه الرِّيَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاء َحْيُث َأَص* لَّا َينَبِغي ِلَأَحٍد مِّْن َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاُب 

َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر * َوآَخِريَن ُمَقرَِّنيَن ِفي اْلَأْصَفاِد * َوالشََّياِطيَن ُكلَّ َبنَّاء َوَغوَّاٍص

 (78-72ص( )ِحَساٍب 

والشك في أن ورثة سليمان عليه السالم قد استعملوا هذه الثروة في أعمال البر والصالح ، كما 

والد األنبياء عليهم السالم وأحفادهم ، وليس هناك دليل على إنحرافهم وفسقهم ، هو ديدن أ

عدم الدليل دليل على العدم بل هناك احتمال أنه من الممكن أنهم قاموا بتطويرها : وكما يقال

وتوسعتها على مر األيام ، حتى وصل األمر إلى أحد أحفادهم الصالحين ، وهي زوجة زكريا 

 .عليه السالم 

والحاصل إن زكريا عليه السالم كان له مصدران أساسيان للمال والثروة والملك ، وهما 

الحبورة ، باعتباره رئيس األحبار ، وزوجته ، بإعتبارها من أسرة سليمان بن داود ، كما اليبعد 

ي َعاِقًرا َفَهْب ِلي ِمن َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَرَأِت: )إن قوله تعالى : أن يقال 

، بحد ذاته قرينة على وجود أموال ( َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضًيّا * لَُّدنَك َوِليًّا 

تحت يد زكريا عليه السالم بل يمكن القول إنها أموال طائلة ، كانت ستغير كثيرآ من األمور 

 .لووقعت بأيٍد غير مناسبة 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 اهـ 183، ص  61تفسير الرازي ج ( 1)
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 وجاء بعد يحيى عليه السالم المنذر بن شمعون الصفا كما قال الشيخ الكوراني: اقول  

واليطبق على  18جاء في تفسير الطبري وهو من أصح التفاسير كما قال الشيخ ابن تيميه ج

يرثني ويرث : ) وقوله  :قال الشيخ صالح ال الشيخ أسانيد التفاسير قواعد أهل الحديث كما 

، ويرث من آل يعقوب النبوة ، وذلك أن  يرثني من بعد وفاتي مالي: يقول ( من آل يعقوب 

 . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . زكريا كان من ولد يعقوب 

إسماعيل ، عن أبي صالح ، ثنا جابر بن نوح ، عن : حدثنا أبو كريب ، قال : ذكر من قال ذلك 

 . ، ويرث من آل يعقوب النبوة  يرث مالي: يقول ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قوله 

يرثني ويرث ) أخبرنا إسماعيل ، عن أبي صالح في قوله : ثنا يزيد ، قال : حدثنا مجاهد ، قال 

 . ، ويرث من آل يعقوب النبوة  مالي يرث: قال ( من آل يعقوب 

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، في : ثنا هشيم ، قال : ب ، قال حدثني يعقو

: ص. ] ، ويرث من آل يعقوب النبوة  يرثني مالي: قال ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قوله 

132 ] 

قال رسول اهلل : ثنا جابر بن نوح ، عن مبارك ، عن الحسن ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال 

رحم اهلل أخي زكريا ، ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول فهب لي " : ه وسلم صلى اهلل علي

 " من لدنك وليا ، يرثني ويرث من آل يعقوب

أخبرنا معمر ، عن قتادة ، أن النبي صلى اهلل : حدثنا الحسن ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال 

، ويرحم اهلل لوطا إن كان ليأوي إلى  يرحم اهلل زكريا وما عليه من ورثته: " عليه وسلم ، قال 

 اهـ" . ركن شديد 

إلبن أبي زمنين اإلمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة ابي عبداهلل   وجاء في تفسير القرآن العزيز*  

يعني العصبة الذين ( َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَراِئي ) : 88ص  محمد بن عبداهلل بن ابي زمنين

، في تفسير قتادة  من بعدي ، فأراد أن يكون من صلبه من يرث ماله( ن َوَراِئي ِم( ) يرثوني )

َيِرُثِني ) ولدآ : يعني ( َوِليًّا )من عندك ( َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك )لم تلد : أي ( َكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا َ)

ليس  زكريا من ولد يعقوبكانت امرأة يرث ملكهم وسلطانهم ، : أي  (َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب 

 اهـــ. يعقوب األكبر ، يعقوب دونه : يعني 

بعض مشايخنا رحمهم اهلل بقوله عليه الصالة ( واستدل ) : قال السرخسي في المبسوط *  

فقالوا معناه ما تركناه صدقة ال يورث { إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة } والسالم 

ال تورث ، وقد قال اهلل تعالى   أن أموال األنبياء عليهم الصالة والسالمذلك عنا ، وليس المراد 

{ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب } وقال تعالى . { وورث سليمان داود } 

فحاشا أن يتكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بخالف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث 

األنبياء عليهم الصالة والسالم خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد  أن لزوم الوقف من  بيان

من غيرهم ، ولكن في هذا الكالم نظر فقد استدل أبو بكررضي اهلل عنه على فاطمة رضي اهلل 

صلى [  70: ص] على ما روي أنها ادعت أن رسول اهلل  عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث

قامت رجال وامرأة فقال أبو بكر رضي اهلل تعالى عنه ضمي إلى اهلل عليه وسلم وهب فدك لها وأ
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الرجل رجال ، أو إلى المرأة امرأة فلما لم تجد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر رضي اهلل 

تعالى عنه أوالدي فقالت فاطمة رضي اهلل تعالى عنها أيرثك أوالدك ، وال أرث أنا من رسول اهلل 

 ال أبو بكر رضي اهلل عنه سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولصلى اهلل عليه وسلم فق

فعرفنا أن المراد بيان أن ما تركه يكون صدقة ، { إنا معشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة } 

 وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك االشتغال به أسلم. وال يكون ميراثا عنه 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID

=471&start=0&idfrom=4378&idto=4396&bookid=18 

 :جاء في شرح الزرقاني على موطأ مالك 

على الحال ، وأنكره عياض لتأييده مذهب اإلمامية " صدقة " هب النحاس إلى صحة نصب وذ

ما تركنا متروك صدقة ، فحذف الخبر ، وبقي الحال كالعوض منه ، : ، لكن قدره ابن مالك 

وفيه نظر ألنه لم يرو بالنصب حتى . بالنصب ، انتهى " ونحن عصبة " ونظيره قراءة بعضهم 

وجيه ، وألنه لم يتعين حذف الخبر ، بل يحتمل ما قاله اإلمامية ، ولذا أنكره يتعسف له هذا الت

  عياض ، وإن صح في نفسه 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3875&i

dto=3878&bk_no=77&ID=754 

 إثبات موت زكريا عليه السالم قبل إبنه يحيى عليه السالم -

وهنا الشيخ السني الدكتور نبيل العوضي يتحدث عن قتل زكريا عليه السالم قبل ابنه يحيى 

 18: 73: عليه السالم في الوقت 

 https://www.youtube.com/watch?v=UxvA2jruWdw 

اشتهر عند أهل التفسير أّن زكريا ويحيى، عليهما  :قال الشيخ السني الدكتور بسام جرار  

وهذا القول يتناقض مع ظاهر قوله تعالى من سورة . السالم، قد ُقتال معًا، أو في وقت متقارب

وإني ِخفُت الموالَي من ورائي وكانت امرأتي عاقرًا، َفَهْب لي من لدنَك ولّيًا يرثني : " مريم

ون يحيى، عليه السالم، واِرثًا لزكرّيا وقد قتال معًا، أو في ، إذ كيف يك..."ويرُث من آِل يعقوب

! ؟..." فاستجبنا له ووهبنا له يحيى: " وقتين متقاربين، واهلل تعالى يقول في سورة األنبياء

نعم، لقد طلب زكرّيا، عليه السالم، في دعائه أن يهبه اهلل ولّيًا يرثُه ويرث من آل يعقوب 

 اه. وهذا ُيشعر بطول لبث يحيى بعد أبيه، عليهما السالم. السالم فاستجيب له في يحيى، عليه

أن يحيى عليه السالم يكبر المسيح عليه السالم بثالث سنين ، واهلل  ةورد عند أهل السن: أقول 

عزوجل اتاه الحكم صبيا فكان عمره ثالث سنوات كما ورد في تفاسيرهم ، واتهم زكريا 

الم من قال ان الولد سبق والده سيقتل في ذلك السن وهذا لم بالمسيح عندما ولد واستنادا لك

 يحدث فبه نعرف ان كالم المعاند في السابق والالحق غير صحيح 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=471&start=0&idfrom=4378&idto=4396&bookid=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?treeshow=1&ID=471&start=0&idfrom=4378&idto=4396&bookid=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3875&idto=3878&bk_no=77&ID=754
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3875&idto=3878&bk_no=77&ID=754
https://www.youtube.com/watch?v=UxvA2jruWdw
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والدة ( 6) -عليه السالم-دروس ِمن قصة نبي اهلل عيسى )في  قال الشيخ السني سعيد محمود

اتهموا بها بعض الصالحين، فاتهموها بالفاحشة العظمى، وربما  : ( عليه السالم-المسيح 

  اه . ، وابن خالتها يوسف النجار-عليه السالم-كزكريا النبي 

 .الدعوة( :  28 - 67) الدرس  -سورة مريم والكهف  -تفسير آيات  - 1317أحاديث رمضان 

 60-01-1887: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

ا نبٌي كريم، همه نشر الحق، دعا ربه أن يهبه سيدنا زكري :قال الشيخ الدكتور النابلسي  

، يعني بشكل أو بآخر زكريا حمل هم غالمًا، يكون هذا الغالم معينًا له على نشر الحق بعد موته

 الدعوة اهـ

وقد ذكر أيضًا حديثًا في قتلهما، ولكنه ضعفه  :جاء في مركز الفتوى التالي عن ابن كثير  

ة آثار عن الصحابة والتابعين في قتلهما ذكرها الطبري وابن وقد وردت عد. ونسبه إلى النكارة

 "كثير، والظاهر أنها مأخوذة من أهل الكتاب 

 

Option=Fathttp://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&

waId&Id=34961 

ويحيى أّول من آمن بعيسى وصّدق، وكان أكبر من عيسى  :جاء في فتح القدير للشوكاني 

 اه. بستة أشهر: بثالث سنين، وقيل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=66&ID=

134&idfrom=132&idto=177&bookid=66&startno=11 

 والدة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه السالم فأما النصارى فإنها  :في تاريخ الطبري  

 ن من وقت غلبة اإلسكندر على تزعم أن والدتها إياه كانت لمضي ثالثمائة سنة وثالث سني

 اه ارض بابل وزعموا أن مولد يحيى بن زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السالم بستة أشهر

http://islamport.com/w/tkh/Web/2893/336.htm 

وسلم أشعثا أغبرا في يوم قتل الحسين عليه  لقد رؤي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  :أقول 

السالم وكذلك زكريا عليه السالم بالرؤيا في يوم مقتل إبنه فالسابق زكريا عليه السالم والالحق 

 ابنه الذي ورثه ماله

 وهنا الدكتوره الهام عبداهلل باجنيد المحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز في كتابهاالموازنات # 

التبني وأنه إستمر الى  عن تتحدث 7-1يعية لميراث الذكر و األنثى في اإلسالم المالية والتشر

صدر اإلسالم وأن من حقوق الولد المتبنى أن يرث المال وأنه قد ثبت أن النبي صلى اهلل عليه 

محمد الى أن نسخ وتحدثت   واله وسلم تبنى زيد بن حارثه حتى أنه كان يدعى به فيقال زيد بن

     اهلل سليمان ويحيى عليهما السالم بعد سليمان وزكريا عليهما السالم عن ميراث نبي

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=34961
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=34961
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=66&ID=134&idfrom=132&idto=177&bookid=66&startno=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=66&ID=134&idfrom=132&idto=177&bookid=66&startno=11
http://islamport.com/w/tkh/Web/2893/336.htm
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 :  بأرقامها أنقل الشاهد من كالمها مع الهوامش

 :وأّما التبني -

فقد كان شائعًا قبل اإلسالم دعت إليه حاجتهم إلى التكتل، والمناصرة، والمعاضدة من أجل 

 مجابهة القسوة التي انطوت عليها حياتهم العامة، فكان الرجل إذا أعجبه الغالم أو الشاب من 

ة األقوياء البالغين نسبه إليه دون أبيه من النسب، ويصبح للولد الُمتبنى جميع الحقوق المقرر

كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من : -رحمه اهلل  –، يقول القرطبي [78]ألوالده من النسب

، وجعل له نصيب الذكر من أوالده من ميراثهضمه إلى نفسه، [ 31]وُظْرَفه[ 30]الرجل َجَلَده

 [ .36]فالن بن فالن : وكان ُينسب إليه، فُيقال

تبنى زيد بن حارثة حتى أنه كان ُيدعى به، النبي واستمر ذلك إلى صدر اإلسالم، فقد ثبت أن 

سالم بن أبي : كما تبنى أبو حذيفة بن عتبة سالمًا، فكان ُيقال له[ 37] زيد بن محمد: فُيقال

 ، [33]حذيفة

____________ 

 ؛ مسائل االختالف في أحكام8، 8الوسيط في فقه المواريث، محمود بخيت، محمد العلي، ص : انظر[ 78]

 ؛ أحكام التركات و المواريث على ضوء قانون األسرة الجديد،68الميراث، صالح سالم بن رشيد، ص 

 . 76بلحاج العربي، ص 

 ؛ لسان العرب، ابن منظور،32مختار الصحاح، الرازي، ص : القوة، والشدة، والصالبة انظر: الَجَلد[ 30]

 .َجَلَد : مادة 162/ 7

الِحذق، : حسن الهيئة، وقيل: حسن العبارة، وقيل: ة، وذكاء القلب، وقيلالكياسة، والبراع: الُظْرف[ 31]

 يوصف

 ؛ لسان العرب، ابن170مختار الصحاح، الرازي، ص : به الفتيان والفتيات، و ال يوصف به الشيخ انظر

 .َظَرَف : مادة 668/ 8منظور، 

 . 118/ 13الجامع ألحكام القرآن، [ 36]

 ؛ 3203 1782/ 3اب التفسير، باب ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل، صحيح البخاري، كت: انظر[ 37]

 وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي

 . 6362 1883/ 3اهلل عنهما، 

 لم مولى أبي حذيفةالمستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب سا: انظر[ 33]

 .صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه : ، وقال 3888 620/ 7رضي اهلل عنهما، 
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اْدُعوُهْم آلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد الَلِه َفِإن َلْم َتْعَلُموا آَباءُهْم }:وُنسخ ذلك في اإلسالم بقوله تعالى

ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن َما َتَعَمَدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن َفِإْخَواُنُكْم ِفي الِديِن َوَمَواِليُكْم َوَل

 [ .32[ ]32]{ الَلُه َغُفوًرا َرِحيًما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/ األحزاب[ 32] 

/ ؛ التمهيد، ابن عبد البر،387/ 1؛ أحكام القرآن، ابن العربي، 3،2/ 7أحكام القرآن، الجصاص، : انظر[ 32]

671 ،17 /616 . 

 

} :تركه له، ومنه قوله تعالى: وأورث الميت وارثه ماله، أي :لهام ايضا إوقالت الدكتوره 

َفَهْب ِلي ِمن } :-عليه السالم  -، وقوله تعالى على لسان زكريا [ 23]{َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد 

يبقى بعدي، فيصير له : ، أي[ 22]{ َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َرِب َرِضًياَلُدنَك َوِلًيا، 

 اه[ 22]ميراثي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12/ النمل[ 23]

 . 2، 2/ مريم[ 22]

"  .َوَرَث : مادة 667؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص 188/ 6لسان العرب، ابن منظور، : انظر[ 22]

 انتهى النقل

 رد شبهة رضا الزهراء على أبي بكر بحديث الشعبي  - 

احتجت أواًل بالقياس، وبالعموم  -رضي اهلل عنها-وقد روينا أن فاطمة : وقال العالمه ابن كثير  

في اآلية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى اهلل عليه 

 (1) - رضي اهلل عنها-، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها  وسلم

ومع أن حديث الشعبي يدرج تحت حكم المرسل لكن يستميتوا في قبوله والدفاع عنه : أقول  

ويحتجوا به على أن الزهراء عليها السالم رضيت على ابي بكر تاركين ماورد في الصحيحين 

عليه هاجره له ولنا أن نسأل إذا كان غضبها عليه اليعني من غضبها عليه ورحيلها غاضبه 

هل رضاها !!!!! لكم شيئآ فهي لديكم أخطأت وهنا تحتجون بهذا الحديث في أنها رضيت عليه

اذا قبلتم رضاها كما زعمتم لماذا التقبلون صحة مافعلته في مطالبتها !! لديكم يصحح موقفه 

 !!بحقها 

 ــــــــــــــــــــــ

 .2/627لبداية والنهاية ا( 1)
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لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر : )روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال :الحديث  واليك

أتحب أن آذن : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: الصديق فاستأذن عليها، فقال علي

واهلل ما تركت الدار والمال، واألهل : نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: قال له؟

، ثم ترضاها حتى ومرضاتكم أهل البيتوالعشيرة، إال إبتغاء مرضاة اهلل، ومرضاة رسوله، 

 -2/701السنن الكبرى للبيهقي  -(رضيت

أنها آمنت به في أن النبي لكن هذا الحديث ليس فيه رضاها عليه وأنها تصحح ماقال و: أقول  

صلى اهلل عليه واله وسلم اليورث حاله حال بقية البشر ، في الحديث أن ابابكر يقول أن يهتم 

برضا رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ومرضاة أهل البيت وترضاها حتى رضيت فماذا قال 

 :لها فترضاها به 

 :قال العالمه العيني الحنفي 

تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي أن أبا بكر قال لفاطمة ( الخمس  )وقد ذكر في كتاب 

يا بنت رسول اهلل ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة فإن كان عندك من رسول اهلل 

على ما قلت قال فما قام أبو بكر حتى رضيت  في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة

 (1)  ورضي

أنه قد عهد رسول اهلل : ترضون بما رضيت به الزهراء عليها السالم وهو واآلن هل : أقول 

 صلى اهلل عليه واله وسلم لها فهي بذلك الصادقة المصدقة المأمونة على ما قالت ؟؟

فثبت أن الحديث الذي تستدلون به على رضاها أنه عليكم ولنا العلينا فنحن رضينا بما رضت 

نه ورضينا بما رضت هنا و في أن أبابكر قال أن رسول ااهلل أن لها عهدآ وهي الصادقه المأمو

أهله فأثبت أنه يورثه ألهله فقبلنا هذا منه ونغضب كما غضبت  صلى اهلل عليه واله وسلم ورثه

  فيما تقوله عليه وفي إصراره على فهمه المغلوط

 : هذه الروايه  تأمل من جديد

أنَت وِرْثَت رسوَل اهلِل : ِه وسَلَم َأْرَسَلْت فاطمُة إلى أبي بكٍرلَما ُقِبَض رسوُل اهلِل صَلى اهلُل علي -

قالْت فأيَن َسْهُم رسول اهلل صَلى اهلُل عليِه  صَلى اهلُل عليِه وسَلَم َأْم أهُلُه قال فقال ال َبْل أهُلُه

وُل ِإَن اهلَل إذا َأْطَعَم نبًيا وسَلَم قال فقال أبو بكٍر إِني َسِمْعُت رسول اهلل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم يق

ُطْعَمًة ُثَم َقَبَضُه جعَلُه ِلَلِذي َيُقوُم من بعِدِه َفرأْيُت أْن َأُرَدُه على المسلميَن فقالْت َفأنَت وما َسِمْعَت 

 من رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم

 واء الغليلإر: المصدر | األلباني : المحدث | أبو بكر الصديق : الراوي 

 إسناده حسن: خالصة حكم المحدث |  2/72: الصفحة أو الرقم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .18ص 12عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج( 1)
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 :وهنا سؤال وجه للشيخ عثمان الخميس 

 متفرقات عامة : القسم

 مراسيل الشعبي: عنوان الفتوى

 بيانات الفتوى

 18-03-07التاريخ 

 عنوان السؤال مراسيل الشعبي

 السؤال السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 .نحبك في اهلل يا شيخ 

هل مراسيل الشعبي رحمه اهلل مقبولة ؟ وهل ُتقبل روايته عن علي بن أبي طالب : سؤالي 

 رضي اهلل عنه ؟

 اهـ أهل العلمالشعبى لم يدرك عليا ومراسيله ليست صحيحة على المشهور من أقوال : اإلجابة 

 

! صرار بالقول أن الزهراء عليها السالم رضيت على أبي بكر بحديث الشعبي فلماذا اإل: أقول 

هذا الرضا الذي لم تروه السيده عائشه وماتت وهي تعتقد أن والدها قد غضبت عليه الزهراء 

 !!وماتت غاضبه عليه كما في الصحيحين 

السيدة عائشه تعتقد أن الزهراء عليها السالم وجدت وهنا الشيخ عثمان الخميس يعترف أن  

لكن يهمنا إقراره أن السيدة !! :كيف يدافع عنه وكيف يبرر  على أبي بكر ولم تكلمه والحظ

 : عائشه تعتقد بغضبها على أبي بكر أنقل كالمه من نقل المخالف عنه 

 :قال شيخنا الحبيب عثمان الخميس حفظه ربي ورعاه 

فوجدت على أبي بكر : عنها التي تروي هذه القصة وتروي هذا الحديث تقول  عائشة رضي اهلل

لكن ليس في الحديث شيء أن فاطمة تكلمت على أبي بكر ، أي غضبت أنه لم يعطيها فدك 

طبيعي ، بشيء وإنما هذا فهم عائشة فهمت أن فاطمة وجدت وتضايقت وأنها لم تكلم أبا بكر 

ليست إبنته وليست ، وما كان أبا بكر يخالطها أصاَل  ألنها كانت مريضةجدًا أنها لم تكلم أبا بكر 

هي إبنة النبي وزوجة علي رضي اهلل عنه ما شأن أبي بكر بها ؟ ولذلك زارها قبل ، قريبة له 

بل وعلى المشهور أن التي غسلتها والتي كانت تمرضها هي أسماء ، موتها رضي اهلل عنها 

فقضية أن فاطمة  ..ديق هي التي غسلت فاطمة رضي اهلل عنها بنت عميس زوجة أبي بكر الص

لكن ليس الحديث نص أن  هذا فهم عائشة تقول أنها وجدت. وجدت على أبي بكر اهلل أعلم بذلك 
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سكتت رجعت إلى بيتها بعد أن قال سمعت رسول .. فاطمة تكلمت في أبي بكر أو طعنت فيه أبدًا 

 اهـ.  ( نورث ما تركناه فهو صدقة ال) اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

 

صحة حديث هجر فاطمة أبا : في ملتقى أهل الحديث عنوانها ةدراسه مهم وكانت هناك : أقول 

 بكر ـ رضي اهلل عنهما ـ ، والرد على من طعن فيها

 

 فيعلمن أن أباك : "  بابكر يقول للزهراء عليها السالمأوهنا في هذه الروايه نجد أن 

 !، هل وفى بقوله " !!  أعطاكها،فو اهلل لئن قلت نعم ألقبلن قولك

  

 ( :1)أنقل التالي  

 ولما كان اليوم الذي توفي فيه رسول صلى اهلل عليه وسلم بويع ألبي بكر :حادثة فدك واإلرث   

 ومعها جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه في ذلك اليوم ،فلما كان من الغد 

 أمن الرثة :ميراثي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبي ،فقال : ، فقالت علي كرم اهلل وجهه

 و خيبر وصدقاته  -قرية كان للنبي صلى اهلل عليه وسلم نصفها -فدك:أومن العقد ؟قالت 

 .المدينة أرثها كما يرثك بناتك إذا متب

 أبوك واهلل خير مني، وأنت واهلل خير من بناتي ،وقد قال رسول :فقال أبو بكر رضي اهلل عنه 

 فيعلمن أن أباك أعطاكها،فو اهلل لئن ( يعني هذه األموال القائمة )ال نورث ،ما تركنا صدقة : اهلل

 أن رسول اهلل :وقال لفاطمة وعلي والعباس . نديقد أخبرتك ما ع:،قالتقلت نعم ألقبلن قولك 

 (1/102")ال نورث ما تركناه صدقة :"صلى اهلل عليه وسلم قال

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: " وجاء في وصف الكتاب ( المؤلف محمد برهان )نساء حول الرسول : عنوان الكتاب ( 1)

النبيين صلى اهلل عليه وسلم، جمعت مادتها من هذه دراسة عن نساء ظهر في حياة خاتم 

مصادر موثوقة ، ومناهل مرموقة، أودعها المؤلف شواهد من القرآن الكريم، وأتبعها بفرائد 

 .، مقتبس من من شبكة المشكاة اإلسالمية   "من الحديث النبوي الصحيح 
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غضبها على اإلمام عليها السالم هو غضب اهلل عزوجل ورد شبهات عن   غضب الزهراء - 

 !!!علي عليه السالم للفرار من حديث من أغضبها أغضبني وجعله فيه 

 

 :أنقل من كتابي اإلنتصار 

 

وقد غضب لها النبي صلى اهلل عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هّم بما :  قال الشيخ السحيم

وبنت عدو اهلل ، وإنما  واهلل ال تجتمع بنت نبي اهلل: رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل فقال 

فترك علٌي . " رواه البخاري ومسلم . فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها 

الخطبة رعاية لها ، فما تزّوج عليها وال تسّرى ، فلما توفيت تزوج وتسّرى رضي اهلل عنهما 

  اهـ

 

اله وسلم للزهراء عليها ان عرض الشيخ السحيم غضب المصطفى صلى اهلل عليه و: أقول   

  لقوله  أبي جهل وجعله المناسبه  السالم وأن غضبها غضبه وربطه بموضوع خطبة بنت

غير سليم ، فهو يريد أن يصل الى أن االمام علي    صلى اهلل عليه واله وسلم هذا الكالم عنها

إنما   وسلمعليه السالم أغضب الزهراء عليها السالم فقال المصطفى صلى اهلل عليه واله 

الشيعي بأنها غضبت  فإذا استدل!! . فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها 

على أبي بكر من مصادر أهل السنه وأن غضبها غضب اهلل و رسوله صلى اهلل عليه واله 

ما  يأتيه الرد أن عليا أغضب الزهراء وبسببه قال والدها إنما فاطمة بضعة مني يريبني    وسلم

فياشيعه لماذا التقولوا في علي ماتقولوه في أبي بكر ولماذا !! ويؤذيني ما آذاها  رابها ،

  !!!!تعرضوا هذا الجزء من النص وهو لمناسبه خطبة بنت أبي جهل وتسقطوه على أبي بكر 

 

قوله صلى اهلل عليه واله وسلم عن أن غضبها غضبه جاء من دون مناسبة : نقول بإختصار  

 :   !!نت أبي جهل فلماذا التعرضوا هذا الحديث خطبة ب

 

،    عمرو بن دينار    ، عن    إبن عيينة    : ، حدثنا   أبو الوليد    : حدثنا  -  :جاء في صحيح البخاري 

بضعة مني    فاطمة   : قال    ( ص)  أن رسول اهلل   المسور بن مخرمة    ، عن    إبن أبي مليكة    عن 

    اهـ . أغضبنيفمن أغضبها 

ورد أنه صلى اهلل عليه واله وسلم إستنكر على علي بن ابي طالب عليه السالم هذا  :أيضآ  

   !!بل وحثه على اإلقتداء بغيره   اإلقدام على نكاحها فقال مقولته في أن غضبها غضبه
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ْبَن َمْخَرَمَة َأَن عن اْلِمْسَور : المسور بن مخرمة   )*(لنتأمل ماوري في الصحيحين عن الطفل  

َسَلَم َعِلَي ْبَن َأِبي َطاِلٍب َخَطَب ِبْنَت َأِبي َجْهٍل ، َوِعْنَدُه َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َو

ِإَن َقْوَمَك َيَتَحَدُثوَن َأَنَك َلا : َلُه  َفَلَما َسِمَعْت ِبَذِلَك َفاِطَمُة َأَتْت الَنِبَي َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ، َفَقاَلْت.

َفَقاَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َفَسِمْعُتُه .َتْغَضُب ِلَبَناِتَك ، َوَهَذا َعِلٌي َناِكًحا اْبَنَة َأِبي َجْهٍل 

الَرِبيِع َفَحَدَثِني َفَصَدَقِني ، َوَوَعَدِني َفَوَفى  َأَما َبْعُد َفِإِني َأْنَكْحُت َأَبا اْلَعاِص ْبَن: ) ِحيَن َتَشَهَد َيُقوُل 

َوِبْنُت َعُدِو  ِلي ، وِإَنَما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمِني ُيْؤِذيِني َما آَذاَها ، َوِإَنَها َوالَلِه َلا َتْجَتِمُع ِبْنُت َرُسوِل الَلِه

 اهـ.َك َعِلٌي اْلِخْطَبَة َفَتَر: َقاَل ( .الَلِه ِعْنَد َرُجٍل َواِحٍد َأَبًدا 

   

 

وفى ذكره َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِصهره اآلخر ، وثناَءه عليه بأنه "  :قال العالمه ابن القيم 

حَدثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريٌض بعلي رضي اهلل عنه ، وتهييٌج له على االقتداء به ، 

ال َيريبها وال ُيؤذيها ، فهَيجه على الوفاء له ، كما وفى  وهذا ُيشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه

 (1)اهـ   " .له صهُره اآلخر

وهذا التصرف يستحيل صدوره من النبي صلى اهلل عليه واله وسلم وهو الذي قال   :أقول  

الحديث المزعوم فيه   للصحابه عندما إستنكروا على علي تصرفاته أنه منه وهو منه لكن

اإلنكار على علي وعدم تصحيح فعله كعادة رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في كل 

ن تصرفات و قضاء وذكر فقط فضل الزهراء عليها السالم مايصدر من علي عليه السالم م

 :  !!وأنها بضعه منه وأن غضبها غضبه 

. . . . . بعث رسول اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم َبعَثيِن إلى اليمِن على أحِدهما علُي بُن أبي طالٍب   -

 نا منه وهو ولُيكم بعديال تَقْع في علٍي فإنه مني وأنا منه وهو وليُّكم بعدي وإنه مني وأ

 السلسلة الصحيحة: المصدر | األلباني : المحدث | بريدة بن الحصيب األسلمي : الراوي 

 إسناده حسن: خالصة حكم المحدث |  2/626: الصفحة أو الرقم

 ـــــــــــــــــــــــ

حسين عن  في رواية الزهري عن علي بن» : قال ابن حجر بشرح البخاري : أنقل التالي )*(  

قال (. يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئٍذ محتلم: )المسور ـالماضية في فرض الخمس ـ 

أخرجه من (. كالمحتلم)والصواب ما وقع عند اإلسماعيلي بلفظ . هذا غلط : ابن سّيد الناس 

: قال . طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين 

وسلم ، ألنه ولد بعد ابن الزبير ، فيكون [ وآله]مسور لم يحتلم في حياة النبي صلى اهلل عليه وال

 670ـ  628|8فتح الباري ) «وسّلم ثمان سنين [ واله]عمره عند وفاة النبي صلى اهلل عليه 

 اهـ)

 (2/118" )زاد المعاد  ( 1)
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َجفوًة ، فقِدمُت على النبِي صَلى اهلُل عليِه  خرجُت مع علٍي رضَي اهلُل عنُه إلى اليمِن فرأيُت منه -

يا : ، فقال فجعل رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم يتغَيُر وجُهه  فذكرُت علًيا ، فتنَقصُته ،وسَلَم ، 

من كنُت موالُه : بلى يا رسوَل اهلِل ، قال : ألسُت أولى بالمؤمنين من أنفِسهم ؟ قلُت ! ُبريدُة 

 موالُه فعلٌي

 السلسلة الصحيحة: المصدر | األلباني : المحدث | عبداهلل بن عباس : الراوي 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين: خالصة حكم المحدث |  3/772: الصفحة أو الرقم

 

إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح : "وقد ورد أنه صلى اهلل عليه واله وسلم قال : أيضآ 

قبل   وهذا اليصح أين إستئذان اإلمام علي لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم" علّي ابنتهم 

 !إتخاذ الخطوه 

 

 ! :واالمام علي عليه السالم هو قائل هذا الحديث فكيف يغضبها  

 [يعني فاطمَة ] إَن اهلَل يغَضُب لغضِبِك ويرضى لرضاِك  -

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 إسناده حسن: خالصة حكم المحدث |  8/602: الصفحة أو الرقم

 

أيضآ ورد أنه صلى اهلل عليه واله وسلم اليحل حراما واليحل حالآل ولكن بسبب أذية الزهراء  

نقول لوكان النبي   و لنا أن  وهي من أذاه حرم زواج االمام علي عليه السالم من بنت أبي جهل

الزهراء على أبي بكر المباح له التصرف في تركة المصطفى صلى اهلل  رث فعال وغضبتال يو

وتأذت بسبب حرمانه لها من الميراث والهبه يلزم هذا غضب النبي صلى اهلل   عليه واله وسلم

منه من أغضبها فقد أغضبه   عليه واله وسلم وتأذيه فيصح قوله في هذه الواقعه أنها بضعه

رم عليها أخذ الميراث وأيضآ النحله وأن أبابكر في عناده أغضبه صلى اهلل فهي ترثه فاليح

 .  عليه واله وسلم وآذاه وأن أبابكر إرتكب كبيره من الكبائر

السياق يشعر بأن ذلك مباٌح لعلي ، لكنه منعه النبي صلى اهلل عليه " :قال الحافظ ابن حجر 

 .وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وَقِبَل هو ذلك امتثااًل ألمر النبي صلى اهلل عليه وسلم 

والذي يظهر لي أنه ال يبعد أن ُيعَد في خصائص النبي صلى اهلل عليه وسلم أن ال يتزوج على 

 (1)اهـ   "لك خاصًا بفاطمة رضي اهلل عنهاويحتمل أن يكون ذبناته ، 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ( .8/768" )فتح الباري( 1)
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وقول الحافظ ابن حجر أنه اليبعد أن يكون من خصائص النبي صلى اهلل عليه واله وسلم : أقول 

مام أن اليتزوج على بناته وهذا يختص بالزهراء عليها السالم أن اليتزوج عليها ومع ذلك اال

وحتى اليغضب النبي صلى   بنت أبي جهل ثم تراجع إلرضائها  علي عليه السالم أراد أن ينكح

اهلل عليه واله وسلم عليه فلوسلمنا أن عدم توريث النبي صلى اهلل عليه واله وسلم من 

لحرمانها من ميراثه  بي بكرأخصائصه ومع ذلك الزهراء عليها السالم تاذت وغضبت على 

  يتراجع ويرضيها ويعطيها ميراثها حتى يرضي والدها صلى اهلل عليه واله وسلم لماذا هو لم

  !!!!واليؤذيه

خشية الفتنة :  126687قال الشيخ المنجد في فتوى من موقع اإلسالم سؤال وجواب رقمها  

( ِفي ِديِنَها َوَأَنا َأَتَخَوُف َأْن ُتْفَتَن (: ) 7110)كما جاء في رواية البخاري .على فاطمة في دينها 

 . (ِإَن َفاِطَمَة ِمِني ، َوِإِني َأَتَخَوُف َأْن ُتْفَتَن ِفي ِديِنَها ( : ) 6338)وعند مسلم 

فإن الغيرة من األمور التي جبلت عليها المرأة ، فخشي النبي صلى اهلل عليه وسلم أن تدفعها 

خاصة وأنها فقدت أمها ، ثم .عالمينالغيرة لفعل ما ال يليق بحالها ومنزلتها ، وهي سيدة نساء ال

أخواتها واحدة بعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها األمر ممن ُتفضي 

 .إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة 

وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي "  :قال الحافظ ابن حجر 

فكان إدخال الغيرة عليها مما يرها ، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، صلى اهلل عليه وسلم غ

    ( 7/82" )فتح الباري "انتهى من ".  يزيد حزنها

كما يقول  ةصلى اهلل عليه واله وسلم أن يكون بها غير  حاشا للزهراء بضعة المصطفى :أقول 

، إضافه الى أن !! ، إن المؤمنات اليغرن فكيف بسيدتهن   الشيخ أن هذا ماجبلت عليه النساء

 :الغيره محرمة 

لَما كانت ليلتي ، انقلب فوضع نعَلْيه عند ِرجَلْيه ، ووضع رداَءه ، وبسط إزاَره على فراِشه ،   -

نتعل ُرَويًدا ، وأخذ رداَءه ُرَويًدا ، ثَم فتح الباَب ُرَويًدا ثَم ا! ولم يلَبْث إَلا ريثما ظَن أِني قد رقدُت 

، وخرج ، وأجافه ُرَويًدا ، وجعلُت ِدرعي في رأسي ، فاختمرُت وتقَنعُت إزاري ، وانطلقُت في 

إثِره ، حَتى جاء البقيَع ، فرفع يَدْيه ثالَث مَراٍت ، وأطال القياَم ، ثَم انحرف ، وانحرفُت ، فأسرع 

فأسرعُت ، فهرول ، فهرولُت ، فأحضر ، فأحضرُت ، وسِبقُته ، فدخلُت ، وليس إَلا أن  ،

: حْشًيا قال : حِسبُته قال : ما لك يا عائُش رابيًة ؟ قال سليماُن : اضطجعت ، فدخل ، فقال 

رُته الخبَر ، فأخب! يا رسوَل اهلِل ، بأبي وأِمي : لُتخبريني ، أو لُيخبُرني الَلطيُف الخبيُر ، قلُت 

: قال  فلَهدني لْهَدًة في صدري أوجعتني: قالت ! نعم : أنت الَسواُد اَلذي رأيُته أمامي قلُت   :قال 

» مهما يكُتِم الَناُس فقد عِلمه اهلُل عَز وجَل ، قال : أظننِت أن يحيَف اهلُل عليك ورسوُله ؟ قالت 

ني حين رأيِت ، ولم يُكْن يدُخُل عليك ، وقد وضعِت ثياَبك فإَن جبريَل عليه الَسالُم أتا: قال « نعم 

، فناداني ، فأخَفى منك ، فأجبُته وأخفيُته منك ، وظننُت أَنك قد رقدِت ، فكِرهُت أن أوقَظك ، 

 وخشيُت أن تستوحشي ، فأمرنى أن آتَي أهَل البقيِع ، فأستغفَر لهم

 صحيح النسائي: المصدر | ي األلبان: المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 
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 ةوالغير  والزهراء عليها السالم طهرها اهلل من وسوسة الشيطان والتسلط عليها وعصمها منه

 :من الشيطان 

 

فجاء فرأى ما .  فِغْرُت عليهقالت . أَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم خرج من عندها ليًلا  -

وما لي ال يغاُر مثلي على مثِلك ؟ فقال : فقلُت " َأِغْرِت ؟ ! مالِك ؟ يا عائشُة " فقال . أصنع 

 "رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم 

ومع كِل : قلت " نعم " أو معي شيطاٌن ؟ قال ! يا رسوَل اهلِل : قالت " ؟  أقد جاءك شيطاُنِك

ولكَن ربي أعاَنني عليه حتى . نعم " قال ! ومعك ؟ يا رسوَل اهلِل : قلُت " نعم " إنساٍن ؟ قال 

 " .أسلَم 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6812: الصفحة أو الرقم

 

أثنى فأحَسن الَثناَء قالت فِغْرُت يوًما فقْلُت كان رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم إذا ذَكر خديجَة  -

ما أكثَر ما تذُكُر حمراَء الِشْدَقين قد أبدَلك اهلُل خيًرا منها قال ماأبَدَلني اهلُل خيًرا منها قد آمَنْت بي 

ي اهلُل إذ كَفر بي الَناُس وصَدَقْتني إذ كَذَبني الَناُس وواَسْتني بماِلها إذ حَرَمني الَناُس ورَزَقن

 أوالَدها وحَرَمني أوالَد الَناِس

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 
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ُتكِثُر ِمن ِذكِر خديجَة  أَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم كان ُيكِثُر ِذْكَر خديجَة فقْلُت ما أكثَر ما -

فغِضب رسوُل اهلِل صَلى  وقد أخَلف اهلُل تعالى لك ِمن عجوٍز حمراِء الِشْدَقين وقد هَلَكْت في َدْهٍر

وقال إَن اهلَل رَزقها مِني ما لم َيْرُزْق أَحًدا منُكَن اهلُل عليه وسَلم َغَضًبا ما رأْيُته غِضب ِمثَله قُط 

اهلِل اعُف عِني واهلِل ال تسَمُعني أذُكُر خديجَة بعَد هذا اليوِم بشيٍء تكَرُهه وفي قْلُت يا رسوَل 

روايٍة كان رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم إذا ذَكر خديجَة لم يُكْن يسأُم ِمن ثناٍء عليها 

 اح شهًراواالستغفاِر قال وُرِزَقْت مِني الولَد إذ ُحِرْمُتَنه مِني فغدا علَي بها ور

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 
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عنَد  ، انَقَلَب، فَوَضَع نْعَلْيِه-الَنبَي صَلى اهلُل عليه وسَلم: تْعني -َلَما كانْت لْيَلتي اَلتي هو عنِدي  -

 ِرْجَلْيِه، وَوَضع ِرداَءُه، وَبَسَط َطَرَف إزاِرِه على ِفراِشِه، فَلْم َيْلَبْث إَلا رْيَثما َظَن أِني قْد َرَقْدُت، ُثَم

 ُثَم َفَتح الباَب ُرَويًدا، وَخَرج، وَأجاَفُه ُرَويًدا، وَجَعْلُت ِدْرعي في  اْنَتَعل ُرَوْيًدا، وَأَخذ ِرداَءُه ُرَويًدا،

رْأِسي، واْخَتَمْرُت وَتقَنْعُت إَزاري، فانطَلْقُت في ِإْثِرِه، حَتى جاَء الَبِقيَع، فَرَفع يدْيِه ثالَث مَراٍت، 

فَهْرَوْلُت، فَأْحَضَر فَأْحَضْرُت،  وَأطاَل الِقياَم، ُثَم انحَرَف فاْنحَرْفُت، فَأْسَرَع فَأْسَرْعُت، فَهْرَوَل

ال، : مالِك يا عاِئشُة، َحْشَيا راِبَيًة؟ قالت: يس إَلا أِن اضطَجْعُت، فَدَخل، فقالوَسَبْقُته، فَدَخْلُت، فل

 يا رسوَل اهلِل، بأِبي وُأِمي، فَأْخَبْرُتُه الَخبَر،: قلُت. «َلُتْخِبَرِني، أْو َلُيْخِبَرِني الَلطيُف الَخبيُر»: قال

 فَلَهَدني في صْدري َلْهَدًة َأْوَجَعْتني،: نَعم، قالْت: لْت، قا«فأنِت الَسواُد اَلذي رأْيُت َأمامي؟»: قال 

: مهما َيْكُتِم الَناُس فقْد عِلَمُه اهلُل، قال: َأَظَنْنِت أْن َيِحيَف اهلُل عليِك ورسوُله؟ قالْت: ثم قال

وقْد وَضْعِت ثياَبِك،  َأتاِني حيَن رأْيِت، ولْم َيُكْن َيْدُخُل عليِك فإَن ِجبريَل عليه الَسالُم: ، قال«نَعم»

فناداني، فَأْخَفى ِمنِك، فَأَجْبُتُه فَأْخَفْيُتُه ِمنِك، فَظَنْنُت أْن قد َرَقْدِت، وَخِشيُت أْن َتْسَتْوِحشي، 

 .فَأَمَرني أْن آِتَي أْهَل الَبِقيِع، فَأسَتغِفَر لُهم
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فقدت امها وأخواتها فلم يبق لها من تستأنس به ومن يخفف عليها األمر   ويقول الشيخ أنها 

، لقد فقدت أفضل الخلق وهو المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم !  ممن تفضي إليه بسرها

راثها فدخل عليها الحزن واألسى وشكت الى إضافه الى من فقدت وحرمت من نحلتها ومي

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم عند قبره وبعد رحيله كما قال اإلمام علي عليه السالم عند 

دفنها أنها ستخبره صلى اهلل عليه واله وسلم عن حال أمته وتضافرها على هضمها وستمر 

 عليك ظالمتها

 :شبهة الخطبة المزعومه لبنت أبي جهل  وهنا الدكتور السني إسالم النجار ينسف

https://www.youtube.com/watch?v=Eeo8Nxtm3uc 

على هذه الخطبة من أئمة مساجد الطائف   و في شبكة الدفاع عن السنه تواجد لوضع إشكاالت

الشيعه وأقسم لهم أنه من السنه وأنه سيعطيهم إسم المسجد كما عرف عن نفسه وقالوا أنه من 

ووضع لهم رساله حيرته للسيد الميالني في نسف هذه  في الطائف وهاتفه الشخصي

  : واليك ماكتبه  ،  األسطورة

أن جويرية بنت أبي جهل أسلمت في السنة الثامنة في مكة المكرمة وتزوجها عتاب ابن " 

ة قدم المدينة المنورة في السنة الثامنة من الهجرة وقال أنه سمع أسيد وأن المسور بن مخرم

خطبة النبي صلى اهلل عليه وسلم في شأن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه في قصة هذه 

الخطبة كذلك علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه بعثه النبي صلى اهلل عليه وسلم في السنة 

طبة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه البنة أبي جهل التاسة العاشرة إلى اليمن فكيف حدثت خ

 وهي قد أسلمت في السنة الثامنة من الهجرة في مكة المكرمة وتزوجها عتاب ابن أسيد؟

https://www.youtube.com/watch?v=Eeo8Nxtm3uc
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 :لحظة أخي حتى ال تظن أني رافضي سوف أورد لك بعض اإلشكاالت التي أريد اإلجابة عليها

علي بن حسين عن المسور  في رواية الزهري عن» : قال ابن حجر بشرح البخاري  -1

قال ابن سّيد (. يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئٍذ محتلم: )ـالماضية في فرض الخمس ـ 

أخرجه من طريق يحيى (. كالمحتلم)والصواب ما وقع عند اإلسماعيلي بلفط . هذا غلط : الناس 

والمسور لم يحتلم : ل قا. بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين 

وسلم ، ألنه ولد بعد ابن الزبير ، فيكون عمره عند وفاة [ وآله]في حياة النبي صلى اهلل عليه 

  (  670ـ  628|8فتح الباري ) «وسّلم ثمان سنين [ واله ]النبي صلى اهلل عليه 

السالم ذكر المسور قصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من علي بن الحسين عليه  - 6

وقد وقع اإلشكال عندهم في مناسبة ذلك ، وذكروا وجوهًا اعترفوا بكون بعضها تكّلفًا ... 

 : وتعسفًا ، لكن الحق أن جميعها كذلك كما سترى 

لعل غرضه منه : ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف ؟ قلت : فإن قلت » : قال الكرماني 

سلم كان يحترز ّمما يوجب الكدورة بين األقرباء ، وكذلك و[ وآله]أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . أنت أيضًا ينبغي أن تحترز منه ، وتعطيني هذا السيف حتى ال يتجدد بسببه كدورة أخرى 

هذه بعض اإلشكاالت وأرجو أن ال أحد يشك فيا أنا سني واهلل لكن اإلنسان يتعرض للشبهات 

 ومن حقه السؤال في دينه

 

https://imamali.net/old/?part=2643 

  

 انتهى كالمه" وهذا الموقع أورد هذه اإلشكاالت في الحديث   

عذرة لمداخلتي في الحوار بعد :" وتابع غيره من أهل السنه ووضع هذه اإلشكاالت لهم  :أقول 

 .مضي وقت

 .ولم أجد أجابات مقنعة في الردود. تساؤالت مثل صاحب الموضوع فقد أستشكل علي بعض 

 .! مع إستنكاري من أسلوب الحوار المنفر 

هداني اهلل . لصاحب المنشور فقد يكون وجد إجابات بعد عام مضى أو من لديه علم في ذلك 

. هل نقول بصحة حديث المسور بن خرمة رضي اهلل عنه الذي ورد في كتب الصحيح  وأياكم

سنه بعد مقتل  20ولم يروه اال بعد أكثر من . سنين 8مع ان عمر راوي الحديث ال يزيد عن 

 الحسين رضي اهلل عنه؟ 

هل يصح ان يقال ان النبي صلى اهلل عليه وسلم صعد المنبر وخطب وذكر صهرا له من بني 

 !! د شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي عب

 

https://imamali.net/old/?part=2643


427 
 

فال آذن لهم ثم ال آذن لهم ثم ال آذن لهم إال أن يحب ابن أبي :وأنه صلى اهلل عليه وسلم قد قال 

 .طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها

 .! ليس مثل هذا الحوار يدار داخل البيوت ال على المنابر أ

"  !!اليس علي رضي اهلل عنه أبن عم النبي ومعلوم قدره عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 من المنتدى نتهى النقلا

مام الصادق عليها وهذه الروايه في كتب الشيعه تنسف هذه الخطبة المزعومه بقول اإل :أقول  

 :فقد عدها من األكاذيب السالم 

: عن أمالي الصدوق 3الصفحة    الى 6الصفحة  - 27ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  

 ،23و  27

أبي، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن  :أمالي الصدوق  -3 

: ليهما السالمقال الصادق جعفر بن محمد ع: عن علقمة قالمحمد بن إسماعيل، عن صالح، 

يا علقمة كل من : يا بن رسول اهلل أخبرني عمن تقبل شهادته، ومن ال تقبل فقال: وقد قلت له

يا : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال :فقلت له: كان على فطرة االسالم جازت شهادته، قال

صياء صلوات اهلل علقمة لو لم يقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إال شهادات األنبياء واألو

يشهد عليه  عليهم، ألنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم

بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا ومن 

حدثني أبي،  اغتابه بما فيه فهو خارج عن والية اهلل عز وجل داخل في والية الشيطان، ولقد

من اغتاب مؤمنا بما : عليهم السالم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال عن أبيه، عن آبائه

فيه، لم يجمع اهلل بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما 

 .وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير

يا ابن رسول اهلل إن الناس ينسبوننا إلى عظائم األمور، : عليه السالم فقلت للصادق: قال علقمة

يا علقمة إن رضا الناس ال يملك، وألسنتهم ال : وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال عليه السالم

تضبط، وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء اهلل ورسله وحجج اهلل عليهم السالم ألم ينسبوا 

أنه هم بالزنا؟ ألم ينسبوا أيوب عليه السالم إلى أنه ابتلى بذنوبه؟ ألم  يوسف عليه السالم إلى

نظر إلى امرأة أوريا فهويها، وأنه قدم زوجها  ينسبوا داود عليه السالم إلى أنه تبع الطير حتى

أمام التابوت حتى قتل ثم تزوج بها؟ ألم ينسبوا موسى عليه السالم إلى أنه عنين وآذوه حتى 

ا قالوا؟ وكان عند اهلل وجيها، ألم ينسبوا جميع أنبياء اهلل إلى أنهم سحرة طلبة برأه اهلل مم

الدنيا؟ ألم ينسبوا مريم بنت عمران عليهما السالم إلى أنها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه 

 يوسف؟

ألم ينسبوا نبينا محمدا صلى اهلل عليه وآله إلى أنه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى 

أة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر، إلى أنه أخذ امر

لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره اهلل عز وجل على القطيفة وبرء نبيه عليه السالم 

" وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة " من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه 

ألم ينسبوه إلى أنه عليه السالم ينطق عن الهوى في ابن عمه علي عليه   121: رانآل عم
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وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى : " السالم حتى كذبهم اهلل عز وجل فقال سبحانه

ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله أنه رسول من اهلل إليهم حتى أنزل اهلل عز وجل . 7: النجم  "

: األنعام" بت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد كذ" عليه 

 .واهلل ما فارق فراشه طول ليلته: عرج بي البارحة إلى السماء، فقيل: ولقد قال يوما. 73

وما قالوا في األوصياء أكثر من ذلك، ألم ينسبوا سيد األوصياء عليه السالم إلى أنه كان يطلب  

وأنه كان يؤثر الفتنة على السكون؟ وأنه يسفك دماء المسلمين بغير حلها؟ وأنه الدنيا والملك؟ 

 لو كان فيه خير ما أمر خالد بن الوليد بضرب عنقه؟

ألم ينسبوه إلى أنه عليه السالم أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السالم وأن 

إن عليا يريد أن يتزوج : لمسلمين فقالرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله شكاه على المنبر إلى ا

أال إن فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد ! ابنة عدو اهلل على ابنة نبي اهلل

 .سرني، ومن غاظها فقد غاظني

يا علقمة ما أعجب أقاويل الناس في علي عليه السالم؟ كم بين من : ثم قال الصادق عليه السالم

إنه عبد عاص للمعبود، ولقد كان قول من ينسبه إلى : ، وبين من يقولإنه رب معبود: يقول

: اهلل عز وجل[ في]العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبية يا علقمة ألم يقولوا 

إنه : إنه الفلك؟ ألم يقولوا: إنه الدهر؟ ألم يقولوا: إنه ثالث ثالثة؟ ألم يشبهوه بخلقه؟ ألم يقولوا

 :لواجسم؟ ألم يقو

 .إنه صورة؟ تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا

يا علقمة إن األلسنة التي يتناول ذات اهلل تعالى ذكره بما ال يليق بذاته، كيف تحبس عن تناولكم 

فاستعينوا باهلل واصبروا إن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة " بما تكرهونه 

 فان"  168: األعراف.  للمتقين

فقال " 168األعراف . أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا : " ائيل قالوا لموسىبني إسر

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في األرض فينظر كيف : قل لهم يا موسى: اهلل عز وجل

 اهـ 168األعراف . تعملون 

  

 إسناده حسن :قال الشيخ الدكتور المحقق أحمد الماحوزي 

  

 الزهراء على علي عليه السالم من كتب الشيعة رد شبهة غضب -

  

من كتب الشيعه على أن الزهراء عليها السالم غضبت على   يحتج أهل العناد بهذه الروايات

االمام علي عليه السالم ويريدوا من الشيعه أن يقولوا فيه مايقولوه في ابي بكر الذي غضبت 
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بالتأكيد فقد نشروها كأجوبه على شبهة عليه الزهراء عليها السالم ورحلت غاضبه عليه و

 !  غضب فاطمه على ابي بكر بعناوين أنها غضبت على علي بن ابي طالب ومن كتب الشيعه

  

 :واليك أجوبة شبهاتهم من مركز األبحاث العقائدية 

وذكر المجلسي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أتى منزل فاطمة وجاء علي فأخذ بيده  -1

يا أبا الحسن إياك وغضب فاطمة فإّن المالئكة تغضب لغضبها : إليه هزًا خفيفًا ثم قالثم هزها 

 (.37/36بحار األنوار ( )وترضى لرضاها

 :رد مركز االبحاث العقائدية 

أما الحديث الذي ذكره عن بحار األنوار، فهو لألسف لم يطالع مصدره في البحار ليعرف أن 

ألبن عبد ربه ( العقد الفريد)الكتب السنية وهو كتاب  صاحب البحار كان قد نقله عن أحد

األندلسي وصاحب العقد يرويه عن ناصبيين اثنين هما عبد اهلل بن الزبير ومعاوية بن أبي 

 .سفيان

وهو يتعثر بذيله فأسر ( صلى اهلل عليه وآله)دخل الحسن بن علي على جده : ونص الخبر يقول

فتغير لونه ثم قال النبي حتى أتى فاطمة فأخذ ( ا معاويةوالراوي هن)إلى النبي سرًا فرأيته 

يا فاطمة إياك وغضب علي فإن اهلل يغضب لغضبه ويرضى : بيدها فهزها إليه هزًا قويًا ثم قال

يا أبا الحسن إياك وغضب : لرضاه، ثم جاء علي فأخذ النبي بيده ثم هزها إليها هزًا خفيفًا قال

يا رسول اهلل مضيت مذعورًا وقد : وترضى لرضاها، فقلت فاطمة فإن المالئكة تغضب لغضبها

(. انتهى. )يا معاوية كيف ال أسر وقد أصلحت بين اثنين هما أكرم الخلق: رجعت مسرورًا، فقال

ومن هنا . والرواية مردودة عند الشيعة لعدم وثاقة رواتها اضافة إلى ارسالها وعدم قبول متنها

هذا غير معتمد النهما منزهان عن أن يحتاجا أن : عقبهانقل المجلسي عن أبن بابوية قوله 

 اهـ(. وراجع المصدر نفسه(. )صلى اهلل عليه وآله)يصلح بينهما رسول اهلل 

   

غضبت فاطمة على امير االمام علي عليه السالم حينما رأت رأسه في حجر جارية ُأهديت  -6

كنت أنا وجعفر : ن أبي ذر أنه قال يروي القمي والمجلسي ع: وها هو النص . له من قبل أخيه 

بن أبي طالب مهاجرين إلى بالد الحبشة ، فُأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آالف درهم ، فلما 

تخدمه ، فجعلها علّي في منزل فاطمة ، فدخلت فاطمة عليها ( ع)قدمنا المدينة أهداها لعلي 

!! يا أبا الحسن : الجارية ، فقالت السالم يومًا فنظرت إلى رأس علّي عليه السالم في حجر 

 واهلل يا بنت محمد ما فعلت شيئًا ، فما الذي تريدين ؟: فعلتها ؟؟ فقال 

 .تأذن لي في المسير إلى منزل أبي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قالت 

 .قد أذنت لك ، فتجلببت بجلبابها ، وأرادت النبي صلى اهلل عليه وسلم : فقال لها 
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كيفية معاشرتها )باب  33،  37وأيضًا بحار األنوار ص  127ل الشرائع للقمي ص انظر عل

 (مع علّي 

 :  رد مركز االبحاث العقائدية

 :هذه الرواية يمكن ردها من عدة وجوه   

بسندين كالهما ( بشارة المصطفى)و( علل الشرائع)عن ( البحار)ـ الرواية نقلها صاحب 1

 .ضعيفين

فيه ( العلل)أغلب رجال السند من أهل السنة لم يرد فيهم توثيق، وسند ( بشارة المصطفى)ففي 

 .بعض المجاهيل

ـ الرواية نسبت إلى ابن عباس وأبي ذر، ونحن نتساءل من أين عرف هذان ان صحت 6

وضع رأسه في حجر الجارية إال أن يكون روى ذلك عن علي وهو ( ع)الرواية عنهما ان عليًا 

لرواية على ذلك فالرواية صادرة عن غير المعصوم ويمكن بذلك لم يصرح بذلك وال تدل ا

 .رفضها

ـ لم يذكر أحد أن أبا ذر هاجر إلى الحبشة فما موجود بالرواية ال يوجد في غيرها ان لم نقل 7

 .انها تعارض القول بانه لم يهاجر إلى الحبشة

اهلل أنه مؤيد لعلي  ـ على فرض التسليم بصحة الرواية فان في آخرها ان جبرائيل ينقل عن3

اغضب فاطمة  8ع)وبذلك ال يمكن القول بأن عليًا ( عليها السالم)بعدم قبول شكوى فاطمة ( ع)

 .واإل لما نقل جبرئيل ما نقل( عليها السالم)

ـ روايتا ابن عباس وأبي ذر مختلفتان في بعض المضامين ففي واحدة يذكر خمسمائة درهم 2

 .وفي األخرى أربعمائة

 ي رعاية اهلل اهـودمتم ف

 ما مدى صحة هذه الرواية الطاعنة بأمير المؤمنين؟؟ -7 

هل تشيع الجنازة بنار وُيمشى معها بمجمرة : عليه السالم أنه ُسئل( جعفر(وعن أبي عبد اهلل 

فتغير لون أبي عبد اهلل عليه السالم من ذلك واستوى : أو قنديل أو غير ذلك مما ُيضاد به؟ قال

إنه جاء شقي من األشقياء إلى فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم : جالسًا ثم قال

حقًا ما أقول : حقًا ما تقول؟ فقال: أما علمت أّن عليًا قد خطب بنت أبي جهل فقالت: فقال لها

وذلك أّن اهلل تبارك وتعالى كتب على النساء ، فدخلها من الغيرة ما ال تملك نفسها، ثالث مرات

كتب على الرجال جهادّا وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من األجر ما جعل للمرابط غيرة و

فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء : قال، المهاجر في سبيل اهلل

 الليل حملت الحسن على عاتقها األيمن والحسين على عاتقها األيسر وأخذت 

تحولت إلى حجرة أبيها فجاء علي فدخل حجرته فلم ير  ثم، بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى

فاستحيي أن يدعوها من منزل ، فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي
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، ثم جمع شيئًا من كثيب المسجد واتكأ عليه، أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء اهلل

اطمة من الحزن أفاض عليه الماء ثم لبس ثوبه فلما رأى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ما بف

وكلما صلى ركعتين دعا اهلل أن ُيذهب ما ، ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد

قومي يا بنية : قال لها، وذلك أن ال يهنيها النوم وليس لها قرار، بفاطمة من الحزن والغم

اطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم الصالة والسالم الحسن وحملت ف فحمل النبي عليه، فقامت

فانتهى إلى علي عليه السالم وهو نائم فوضع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم رجله على رجل 

وعمر من ، ادع لي أبا بكر من داره، فكم ساكن أزعجته! قم يا أبا تراب: عّلي فغمزه وقال

سول اهلل صلى اهلل فخرج علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند ر، وطلحة، مجلسه

أما علمت أّن فاطمة ! يا علي : عليه وآله وسلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

ومن آذاها بعد موتي كان ، ومن آذاني فقد آذى اهلل، فمن آذاها فقد آذاني، بضعة مني وأنا منها

الشرائع للقمي  علل. ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي، كمن آذاها في حياتي

 -182ص

 ما حكم هذه الرواية ؟

 :  رد مركز األبحاث العقائدية

 .كالمنا في السند: المقدمة األولى

 .إليك حال رجال الرواية حسب سندها في علل الشرائع

 :ألن فيهم ، وسنرى وفقًا للصنعة العلمية عدم التعويل على الرواية بهم

 .وقد اختلفوا في أمرهمضطرب فيه / عمروا بن أبي المقدام -1

أما أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى فهو بالواقع مردد بين أبو العباس أحمد بن يحيى  -6

فهو مجهول الحال ، وهو المرجح ألنه أستاذ علي بن أحمد بن موسى الدقاق، ابن زكريا القطان

التعويل عليهم  وعلى كل حال ال يمكن، أو أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى فهو مسكوت عنُه

 .وبالتالي ال يعول على أصل الرواية، لألسباب المذكورة

 

 .في جهة الداللة: المقدمة الثانية

 

إال أنُه ال يعني هذا اعترافُه بها وإقراره ، هذه الرواية وإن نقلها الشيخ الصدوق رحمه اهلل -1

ليس الخبر : )122صبل هو رافٌض لها كما ذكر ذلك في نفس كتابِه علل الشرائع ، بوجودها

عندي بمعتمد وال هو لي بمعتقد في هذه العلة ألن عليًا وفاطمة الزهراء ما كان ليقع بينهما كالم 

ألنُه سيد الوصيين وهي سيدة نساء العالمين مقتديان ، يحتاج رسول اهلل إلى اإلصالح بينهما

وفاطمة ، (ه السالمعلي)وأنك ترى بوضوح عقيدة الشيخ في علي ، برسول اهلل في حسن الخلق

 .ورفيع شأنهما عن هذهِ  االسفافات المفتعلة واألساطير المبتدعة( عليها السالم)
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ظاهرًا أن المراد من الرواية رفع سبة االعتداء واإلساءة التي قام بها أبو بكر وعمر قبال  -6

لوحيدين في ذلك أو التخفيف من حدتها وآثارها ألنهما لم يكونا ا( عليها السالم)فاطمة الزهراء 

وبالتالي ال ، علي اإلمام المعصوم المقدس عندكم أيها الشيعة، (عليه السالم)بل سبقهما علي 

وهذا ما يوطد فكرة كونها ، من قبل، (عليه السالم)يصح إدانة الرجلين بأمر جاء بمثيله علي 

 .7/633، مليللعا، جاء في كتاب االنتصار: مفتعلة بأيدي يهودية وإرادة حاقدة وهنا نقول

ألنُه متواتر والجميع رووه ، على أبي بكر وعمر دراية( عليها السالم)إن غضب فاطمة : أواًل

 .رواية وليست الدراية كالرواية( عليه السالم)وشهدوا بِه وغضبها على علي 

وقد تغضب من شخص هو برأيك غاصٌب لحقك وحق ، أنت قد تغضب من والدتك أو ولدك: ثانيًا

من نوع  -أن صح  -الَغضبان من نوع واحد؟ وهل تجعل غضب الزهراء من علي  فهل.. ولدك

وهدد ، غضبها على من شهدت هلل أمام المسلمين بأنُه خالف اهلل ورسوله وغصب الخالفة

إلى آخر ما جرى مّما ال مثيل ... واشعل الحطب في باب دارها، أسرتها بإحراقهم إن لم يبايعوا

 !في التاريخله مع أسرة من األنبياء 

فهل رأيت شيئًا من !! إنها غضبت عليهما وبقيت غضبى حتى توفيت: ثبت في البخاري: وثالثًا

 ؟(عليه السالم)هذا في غضبها المزعوم على علي 

في حياتها إلى عند ( عليه السالم)شهادات عظيمة بحق علي ( عليها السالم)للزهراء : ورابعًا

 .لروايات التي ذكرتهافهال جمعت بينها وبين ا... وفاتها

 :ونضيف

 

لرسول اهلل ( عليه السالم)إن علّيًا لم يكن سببًا في إغضابها لما نقلتُه الرواية من قول علي   -7

ما كان مني مما بلغها شيء وال حدثت بها ، والذي بعثك بالحق نبيًا(: )صلى اهلل عليه وآله)

صلى اهلل عليه )صحة قوله حيث قال  واللطيف أن النبي األعظم يقرُه ويصدقُه ويؤكد( نفسي

 .فأين اإلغضاب إذن، (بذلك( عليها السالم)صدقَت وصدَقت ففرحت فاطمة (: )وآله

 .هو الشقي الناقل لهذه المزاعم -على فرض صحة الرواية  -إنما الذي أغضبها 

 

وهل ترى أن السيدة فاطمة على جالل قدرها وعظم شأنها وعمق دينها وسعة علمها  -3

ى لنفسها أن تؤاخذ زوجها العظيم لمجرد أن وصلها كالم عنُه دون أن تتبين منُه وتتأكد ترض

فبماذا كانت سيدة ( صلى اهلل عليه وآله)من سالمتِه بما يتفق ودينها وأحكام شرعِة أبيها 

وكيف وصلت إلى ، النساء إذن إذا كانت تخضع وبسرعة البرق ألهوائها ولغيرِة النساء عندها

 .لُغُه أحد من العالمين دون أبيها وبعلها إذا كانت كذلكما ال يب
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في أدانتِه لعلي وهو يعلم من هو مما ال مجال ( صلى اهلل عليه وآله)بل كيف عجل الرسول 

لذكره هنا فال يبقى إال أن نقول أن كل هذا تمحل وإساءة إلى النبي وعرضِه وأهل بيتِه رغبة في 

 .ي كثير من المواضع دون حياء أو مسكٍة من عقل أو دينحفظ ماء وجه الصحابة الذي أريق ف

 

ما نصُه حول  127تنزيه األنبياء ص، قال السيد الشريف المرتضى علم الهدى في كتابه -2

 .(قلنا هذا خبر باطل موضوع: )هذه الخطبة المزعومة ما نصُه

 

فنحن ال نرى وجهًا ، ًامن ذلك واستوى جالس( عليه السالم)ثم لماذا تغير لون أبي عبد اهلل   -2

لهذا التغير سوى الرغبة النفسية للواضع في أن يجعل الرواية ُملفتًة للنظر بإضافة مسحة فنية 

 .عليها

 

صلى )لنفسها أنت تنتقل من حجرتها إلى حجرة أبيها ( عليها السالم)ثم كيف سوغت فاطمة  -7

حجر النبي أو أي بيت من بيوته دون أذن بعلها ونتسائل أيضًا أي حجرة من ( اهلل عليه وآله

 .أكثر من بيت( ص)فالمعلوم أن له 

 

الذي يستحي أن يدعوها من بيت أبيها لذلك خرج للمسجد ليصلي ما ( عليه السالم)وعلي   -8

 .شاء اهلل أما استحى أن يغضبها ويسيء لقدرها

 

 .وعلى التنزل في قبول صحة الرواية -8

( صلى اهلل عليه وآله)عل ما أباح له التشريع الذي جاء بِه النبي فهل جاء علي شيئًا إدًا أم انُه ف

على أحكام اهلل وهو ( صلى اهلل عليه وآله)وقد عمل به النبي من قبلِه فكيف يعترض الرسول 

 .الذي جاء بها بل وهو الذي عمل بها؟

عن بطالنها من وغير ذلك من االعتراضات الكثيرة يجعلنا ال نقبل الرواية من جهة الداللة فضاًل 

 اهـ. جهة السند

 

أبوالعباس اليروي عن طبقة أصحاب  : الدكتورأحمد الماحزوي   المحقق  رد الشيخ :أقول  

 اهـ (مرسل )    الصادق و الرضا عليهما السالم
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فخرج علي ، وطلحة، وعمر من مجلسه، ادع لي أبا بكر من داره:  ةوفي نهاية الرواي: أقول 

منزلهما واجتمعوا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال رسول اهلل فاستخرجهما من 

فمن آذاها فقد ، أما علمت أّن فاطمة بضعة مني وأنا منها! يا علي : صلى اهلل عليه وآله وسلم 

ومن آذاها في ، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاني فقد آذى اهلل، آذاني

 اهـ من آذاها بعد موتيحياتي كان ك

 

لماذا نجد أن أبابكر وعمر وطلحه لم يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم مقولته : أقول 

ومن آذاني فقد آذى ، فمن آذاها فقد آذاني، أما علمت أّن فاطمة بضعة مني وأنا منها"لعلي 

ياتي كان كمن آذاها بعد ومن آذاها في ح، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، اهلل

ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي ووضعت : وقال   اال على مسامعهم" موتي 

الروايه في باب العلة التي من أجلها دفنت الزهراء ليآل ولماذا في الروايه الرجل يسأل عن 

شقيآ أخبر الزهراء  تشييع الجنازة بنار أو بقنديل ويأتيه جواب اإلمام الصادق عليه السالم أن

عليها السالم بخطبة االمام علي عليه السالم لبنت أبي جهل هل الروايه المقصد بها أن هؤالء 

سيغضبوها وتدفن ليآل لهذا اإلمام الصادق عليه السالم تذكر ذلك عندما سأله السائل عن إشعال 

تخاصما عند داوود عليه النار والقناديل في تشييع الجنازة وتحمل على مافعله الملكين عندما 

 .السالم الظهار الحكم وهما في الحقيقة لم يختصما 

  

وهل يستحيل أن نصدق أن ابابكر يغضب اهلل عزوجل في حياة النبي صلى اهلل عليه واله وسلم 

تأمل هذا التصريح من رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم وفيه أنه باإلمكان أن يغضب ربه 

عليه واله وسلم لرد من رد عليه وأنهم ماغضبوا اال لغضبه صلى اهلل عليه  وموافقته صلى اهلل

   :واله سلم بسبب مدحه البي سفيان

ما أخَذْت سيوُف اهلِل ! واهلِل : فقالوا . أَن أبا سفياَن أتى على سلماَن و صهيٍب وبالٍل في نَفٍر  -

فأتى النبَي . أتقولون هذا لشيِخ قريٍش وسِيِدهم ؟ : قال فقال أبو بكٍر .  من عُنِق عدِو اهلِل مأخَذها

لئن كنَت أغضبَتهم لقد . لعلك أغضبَتهم ! يا أبا بكٍر " فقال . صَلى اهلُل عليه وسَلَم فأخبَره 

 !لك يا أخي يغفُر اهلُل . ال : أغضبُتكم ؟ قالوا ! يا إخوتاه : فأتاهم أبو بكٍر فقال " . أغضبَت رَبك 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عائذ بن عمرو : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  6203: الصفحة أو الرقم

 

من الرجال اليستبعد أن يكون االمام علي عليه  10 – 7من   :وكان هؤالء في نفر : أقول 

يغفر اهلل لك ، والفصل بين . كر ال السالم معهم في وقت هذه الحادثه ، والحظ ردهم على أبي ب

اليغفر اهلل لك ، وهو على طريقة ماقاله للزهراء  ةال وبين يغفر اهلل لك اذا لم تفصل تكون العبار

عليها السالم ونسبه لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم النورث ماتركنا صدقه ، بالتوقف 
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وبدون الفصل اليورث   (ث ، ماتركنا صدقه النور)  ةصدق ناماترك ثم يكمل فيقول ورثنال عند 

 (النورث ماتركنا صدقه )   فقط وغيره يورثه ةماتركه صدق

  

 رد شبهة رضا الزهراء على أبي بكر من كتب الشيعه  -

  

وهنا الجواب على من يزعم أن الزهراء عليها السالم رضيت على أبي بكر من كتب الشيعه 

 وغير ذلك من الشبهات

حتى أن بعض المصادر الشيعية : قلت أيها الزميل    :  اإلنتصار للشيخ العامليجاء في كتاب 

أن أبا بكر قال )فاطمة رضيت بذلك كما يذكر ابن الميثم الشيعي في شرح نهج البالغة   تذكر أن

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي   إن لك ما ألبيك ، كان رسول: لها 

على اهلل أن أصنع كما كان يصنع ، فرضيت بذلك ، أخذت  ولك. منه جزء في سبيل اهلل ويحمل 

: أقول .  طهران. ط  107ص  2شرح نهج البالغة البن الميثم البحراني ج . . . العهد عليه به 

كان عليك أن تذكر ما قال البحراني قبل قوله الذي أوردته ، وال تذكر الذي يوافق هواك وتترك 

وأعلم أن فدك كانت خاصة لرسول اهلل : قال البحراني . . ، ، عموما سوف أورده لك  الباقي

( ص)وذلك إلنه لما فرغ من أمر خيبر قذف اهلل في قلوب أهل فدك الرعب فبعثوا إليه ( ص)

. يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم فكانت له خاصة إذ لم يوجف عليها بخيل وال ركاب 

، ( ع)أعطاها فاطمة ( ص)أن رسول اهلل (( لشيعة والمتفق عليه عندهمثم المشهور بين ا))

 :ورووا ذلك من طرق مختلفة 

( ص)أعطى رسول اهلل (( وآت ذي القربى حقه))لما نزلت : منها عن أبي سعيد الخدري قال 

فلما تولى أبو بكر الخالفة عزم على أخذها منها ، فأرسلت إليه تطلبه . فدك ( ع)فاطمة 

إنه أعطاني فدك في حياته واستشهدت على ذلك عليا : وتقول ( ص)ها من رسول اهلل بميراث

نحن : ، واستشهدت في ذلك وأم أيمن فشهدا لها بها ، فأجابها عن الميراث بخبر رواه هو ( ع)

،  2شرح نهج البالغة البن ميثم البحراني ج . )معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه من صدقة 

ثم ذكر ابن ميثم البحراني خطبة الزهراء سالم اهلل عليها وفي ختام الخطبة . ( 102و 103ص 

ثم رجعت إلى بيتها وأقسمت أن ال تكلم أبا بكر ولتدعون اهلل عليه ، ولم تزل كذلك حتى : قال 

وبعدها قال ابن . حضرتها الوفاة فأوصت أن ال يصلي عليها فصلى عليها عباس ودفنت ليال 

فأقول أيها . ثم ذكر ما قلته أيها الزميل بعد عدة أسطر (( . وروي: ))اشرة ميثم البحراني مب

الشيعة والمتفق عليه بينهم أن رسول اهلل  بالبداية ذكر البحراني أن المشهور بين: الزميل 

في ختام الخطبة ( البحراني)ثم ذكر . فاطمة عليها السالم ( فدك)أعطاها ( صلى اهلل عليه وآله)

أقسمت أن ال تكلم أبا بكر ولتدعون اهلل عليه وأوصت أن ال يصلي ( يها السالمعل)أن فاطمة 

 .عليه أبا بكر ودفنت ليال 

فلماذا لم تذكر أيها الزميل أقوال البحراني مما يلغي ما ترنو إليه وتضاد رأيك ؟ ؟ وهل تريد أن  

لنسبة إليراد البحراني ما توهم القراء بأن ما ذكرته هو الحق ؟ ؟ وإن الشيعة كذابين ؟ ؟ وأما با

نقل األقوال وليس إال ، ولبيان إن هذا القول مما ال تعتقد به   ذكرته أنت فهو إلثبات أمانة
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ولكن أصحاب األهواء لم يرضو بذلك فراحو : قلت يالحوت .  ((وروى)): الشيعة ولذلك قال 

سي الذي كان ال يذكر أحد ومنهم المجل. يؤلفون الروايات التي تظهر أن أبا بكر قد ظلم فاطمة 

حق اليقين للمجلسي . )من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال واعقبه بلعن أو فسق 

( سالم اهلل عليها)لقد أثبتنا ومن صحيح البخاري إن فاطمة الزهراء : أقول ( . 187ص 

أبا بكر وكل هذا أبا بكر ولم تكلمه حتى توفيت وأمرت أن تدفن ليال وأن ال يصلي عليها  هاجرت

فلماذا يالحوت تكذب على المجلسي وعلماء . ألنها كانت تشعر بالظلم الواقع من قبل أبو بكر 

( . عليها السالم)فراحوا يؤلفون الروايات التي تظهر أن أبا بكر قد ظلم فاطمة : الشيعة بقولك 

هم أثبتوا ظلم أبا بكر وإذا كان ما تقول حقا فإن علماء السنة كذابين أيضا ومنهم البخاري ألن

  .  (سالم اهلل عليها)لفاطمة الزهراء 

لذلك يذكرون أن أبا بكر استولى على فدك ليفقر فاطمة وال يبقى لهم شيء وال يطمع : قلت  

باب : األصول من الكافي : انظر . فيهم الناس وتبطل خالفتهم ووضعوا من أجل ذلك الروايات 

 1باب ثواب العالم والمتعلم ج : ، األصول من الكافي  76ص  1فضل العلم وفضل العلماء ج 

من أين أخذت قولك هذا ومن الذي أخبرك بأن في باب صفة العلم : أقول أيها الحوت .  73ص 

توجد روايات أن أبا ( ثواب العالم والمتعلم)وفي باب ( 76، ص  1ج )وفضله وفضل العلماء 

باب صفة العلم وفضله وفضل ))  ؟ ؟ ففي( لسالمعليها ا)بكر استولى على فدك ليفقر فاطمة 

ثواب العالم )وفي باب . وكلها عن العلم وفضله . روايات ليس فيها ما قلت  8توجد (( : العلماء

وهل تعتبر ما . العالم الذي يعلم الناس ويفقههم   روايات وكلها عن ثواب 2توجد ( والمتعلم

وهل تريد إقناع القراء بقولك وآرائك عن طريق الكذب قلته تدليسا أو كذبا منك أيها الزميل ؟ ؟ 

 أو التدليس ؟ ؟

القضية وتناولوها بالدراسة   ثم أمر آخر يذكره الذين كتبوا حول هذه: قلت يالحوت  

أن كانت فدك ميراث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم تكن فاطمة هي : والتمحيص وهي 

أيضا لهن حق الوراثة ولم ( عائشة وحفصة مثال) الوريثة الوحيدة بل كانت نساء الرسول

كذلك العباس عم النبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان حيا . يورث الصديق وال الفاروق ابنتيهما 

 .ومع ذلك لم يرث . وهو من ورثته بال شك 

كانت تطلب هي ( عليها السالم)نسيت أو تناسيت أو إنك ال تدري بأن فاطمة الزهراء : أقول 

: لعباس أرضيهما وسهمهما من خيبر ؟ ؟ روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت وا

صلى اهلل عليه )أن فاطمة والعباس عليهما السالم أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اهلل 

باب   -كتاب الفرائض (( يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر  وهما. ))وسلم ( وآله)

فهل تقرأ يالحوت .  221، ص  8بي صلى اهلل عليه وسلم ال نورث ما تركناه صدقة ، ج قول الن

 وهل تعرف معنى ما بين القوسين ؟ ؟(( وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر))

 (1)اهــ 

 ــــــــــــــ 

 677 -670ص 7ج  ( 1) 
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فلم ترض عنهما ودعت عليهما  ان أبابكر وعمر زارا الزهراء عليها السالم في مرضها   -

 على الحق  وإستدلت عليهما بحديث ان غضبها غضب والدها مما يعني أنها

  

الحظ أخي القارئ أن الزهراء عليها السالم تستدل بحديث أن رضاها رضا والدها وسخطها   

    سخطه على أبي بكر وعمر عندما زاراها في مرضها فلم ترض عنهما

 

بيومي مهران من كتابه في رحاب النبي وأهل بيته الطاهرين فاطمة قال الدكتور محمد 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن عمر قال البي بكر، رضي اهلل "   : الثالث  الفصل - الزهراء

عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فانا قد أغضبناها، فانطلقا جميعا، فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن 

ه فأدخلهما عليها، فلما قابالها حولت وجهها إلى الحائط، فسلما عليها، لهما، فاتيا عليها فكلما

يا حبيبة رسول اهلل، واهلل ان قرابة رسول اهلل : فردت عليها السالم بصوت خافت فقال أبو بكر

صلى اهلل عليه وسلم أحب إلى من قرابتي، وانك ألحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات 

قى بعده، فتراني أعرفك واعرف فضلك وشرفك، وأمنعك حقك وميراثك من أبوك اني مت، وال أب

نحن األنبياء ال نورث : )رسول اهلل، اال اني سمعت أباك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ذهبا وال فضة وال دارا وال عقارا، وانما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما تركناه فهو 

أرأيتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه : بي بكر وعمرفقالت فاطمة أل( صدقة

رضا فاطمة : وسلم تعرفانه وتعلمان به، قاال نعم، فقالت نشدتكما اهلل ألم تسمعا رسول اهلل يقول

من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن ارضى فاطمة 

نعم سمعنا من رسول اهلل صلى اهلل   ، قاال(خط فاطمة فقد أسخطنيابنتي فقد أرضاني، ومن أس

فاني اشهد اهلل ومالئكة انكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي )عليه وسلم، قالت 

ألبي  انا عائذ باهلل تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، فقالت: ، فقال أبو بكر(ألشكونكما إليه

واهلل ال أهجرك ابدا، واهلل ما أجد أعز علي منك فقرا، وال أحب : قال دا،واهلل ال أكلمك اب: بكر

انا معاشر األنبياء : إلي منك غنى، ولكني سمعت رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

وهناك في صحيح البخاري ما يشير إلى أن الزهراء، عليه السالم،   (ال نورث ما تركناه صدقة 

ا للصديق، رضي اهلل عنه، ولم تكلمه حتى انتقلت إلى الرفيق االعلى راضية قد ظلت على هجره

 (باب غزوة خيبر)مرضيا عنها، فلقد روى البخاري في 

بسنده عن ابن شهاب عن عروة عائشة، ان فاطمة عليه السالم، بنت النبي صلى اهلل عليه  

عليه وسلم مما أفاء اهلل عليه  وسالم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اهلل صلى اهلل

: ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر

ال نورث ما تركناه صدقة انما يأكل آل محمد صلى اهلل عليه وسلم من هذا المال، واني واهلل ال 

التي كان عليها في عهد   لهاأغير شيئا من صدقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن حا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وألعملن فيها بما عمل به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى فأبى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة، 

دفنها زوجها علي ليال،  وعاشت بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت توفيت،

بسنده   (في باب الفرائض)، وروى البخاري في صحيحه (ولم يوذن بها أبا بكر، وصلى عليها
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عن الزهري عن عروة عن عائشة، ان فاطمة والعباس، عليها السالم اتيا أبا بكر يلتمسان 

ك، وسهمهما ميراثهما من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فد

 :من خيبر، فقال لهما أبو بكر، سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ال نورث ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد من هذا المال، قال أبو بكر واهلل ال ادع أمرا رأيت  

فهجرته فاطمة، فلم تكمله حتى : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنعه فيه اال صنعته، قال

ان فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل  (في الخمس)، وروى البخاري أيضا في صحيحه (ماتت

ثم خرج أبو بكر (. عليه وسلم غضبت على أبي بكر، فهجرته قال فلم تزل مهاجرته حتى توفيت

أيها الناس أقيلوني، )أبو بكر  باكيا ومعه عمر مطرقا فذهبا إلى المسجد فاجتمعا بالناس فقال

ل منكم معانقا حليلته، مسرورا باهله وتركتموني وما انا فيه، ال حاجة لي في يبيت كل رج

، فقال له الناس ان هذا االمر ال يستقيم، وأنت أعلمنا بذلك، انه ان كان هذا لم يقم اهلل (بيعتكم

واهلل لوال ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ولي في عنق مسلم : قال  دين،

ما سمعت ورأيت من فاطمة تلك قصه فدك وغيرها من ميراث الرسول صلى اهلل عليه  بيعة، بعد

    ، اهـوسلم بين الزهراء والصديق

وهنا االعالمي الباحث ابراهيم عيسى يعرض رواية دعاء الزهراء على أبي بكرفي كل : اقول  

 : صالة وغضبها عليه على قناة دريم

 

 https://www.youtube.com/watch?v=x3K2hPSSEGM 

 

وقد وردت هذه الروايه في كتاب اإلمامه والسياسه للعالمه ابن قتيبة والحظ أخي : أقول  

فقالت  وفي زوجكأغضبناك في ميراثك منه ياحبيبة رسول اهلل : ويروى  :القارئ في الهامش 

 .فقال واهلل ان قرابة الخ  مابالك يرثك أهلك والنرث محمدآ

  

 :أنقل هذا التوثيق 

https://www.youtube.com/watch?v=x3K2hPSSEGM
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 اهـ أقيلوني بيعتيوتتمة مابعد الحاجة لي في بيعتكم في الوثيقه : أقول 

  

وراحت الزهراء ، وهي تستقبل المثوى الطاهر ، : قال الدكتور المفكر عبد الفتاح عبد المقصود

ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب ، وابن .. ياأبت رسول اهلل ))  : الغائب الحاضر تستنجد بهذا 

كلماتها اال قلوبا صدعها الحزن ، وعيونا جرت دمعا ، ورجاال  فماتركت)) . ؟ !  أبي قحافة

بكى أبوبكر .ودوا لو استطاعوا أن يشقوا مواطئ أقدامهم ، ليذهبوا في طوايا الثرى مغيبين 

وبكى عمر وقت الحادث ثم عاد ثانية الى البكاء وهو يرى . شكوى الزهراء  حين أتته قصة

فثاب الى الدمع عساه يفئ على . وكانت في الرجل رقة خافية وراء غلظته البادية . ماكان 

وأقبل الى صاحبه يتوسل . نفسه بعض الراحة بعد اذ صعدت الشكوى منه الى اسماع الرسول 

انطلق بنا الى حبيبة رسول اهلل نترضاها ، فانا قد أغضبناها .. هلل ياخليفة رسول ا))   :ويقول 

لقد لقيت هذه الدعوة مكاتنها من قلب الخليفة اذ كان .. ))انى منطلق : )) فأجابه ابوبكر لتوه ..

والى رضاء هذه السيدة التي لم يحب رسول اهلل مثلها   يحن الى لقاء فاطمة ، والى رؤيتها ،

وهو الى هذه الرغبة التي مافتئت تراوده على هذا اللقاء كان . مثلها انسان انسانا ولم يحبه 

مالعله علق بنفسها يوم  أمله في أن يمحو –غير إسترضائها عما سلف من صاحبه  –يدفعه 

أبى عليها أن يكون لها نصيب في أرض فدك ، التي مات عنها الرسول ، وكان يدفعه أيضآ حبه 
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ولم تفرضها موجدة أو ضغن  –التي فرضتها ظروف الحال  –القطيعة أن يلقى عليا ، بعد هذه 

 .قديم 

أجل ، قد كان ابوبكر حنانا الى لقاء الرجل الذي خالفه في الرأي ونازعه مقاليد السلطان ، وان 

لم يتوسل مطلقا في نزاعه بفرية او وقيعة أو سقطة لسان ، بل ظل أبدا عفا اليلج في الخصومة 

بل . بكيد ، صافي القلب يتحرج أن تند منه الكلمة نابية تخدش شعور خصمه  ، نبيال اليتذرع

عسى أن يكون علي هو األول واألخير بين الناس الذي أبى على أنصاره أن يتحدثوا عن 

قبل كل  –غريمهم بما يسيئ اليه ويجرح كرامته ويحط من قدره ، حتى لقد أنكر على ابنه 

أل بكلمة حتى أفلتتها شفتاه ، ثم لم يكفه أن يبدى االستنكار بل أن سجبه أبابكر على الم –الناس 

! . لم يقعده عنه أن الحسن كان اذ كان صبيا اليجيد الخصام وان أجاد الكالم  –قفه باالعتذار 

حدث هذا ذات يوم قريب ، وقد وقف أبوبكر على منبر المسجد يخطب الناس ، فبينما الجميع قد 

سكنت حركة المكان حتى لسمع فيه تردد األنفاس ، اذا صوت رفيع حاد القوا اليه باألسماع ، و

ولكن أبابكر لم ! .. ( انزل عن منبر أبي .. انزل : )) يأتي من طرف المسجد صائحا بالخطيب 

يلبث حتى استرد خاطره ، وسكن جأشه ، ولعبت بسمة هادئة على شفتيه وهو يلتفت الى هذا 

. ابن بنت رسول اهلل ؟ : )) سول ، ويقول له في حنو ورفق الحسن سبط الر: الصائح الصغير 

ووصل الخبر الى علي فأسف وأنكره على ابنه أشد  ((وانه لمنبر أبيك المنبر أبي . صدقت واهلل 

اغفر : )) االنكار ، ثم لم يهدأ باله وتطب نفسه حتى بعث رسوال من لدنه الى أبي بكر يقول 

انى أعلم ، ومااتهمت أبا : )) فكان جواب الخليفة (( ولم نأمره .. ماكان من الغالم ، فانه حدث 

 ))الحسن 

كان ابوبكر حنانا الى لقاء علي ، والى لقاء فاطمة حنينه الى رضائها ، فما أبدى عمر له رغبته 

فماكان . واستأذنا على فاطمة فأبت ، ثم استئذنا فأبت ، وانطلقا . حتى صادفت لديه القبول 

ا الى علي في االستئذان لهما عليها اال رضاه أن يمنحهما من لدنه االذن ، أعجب من سيرهم

. فيدخل بهما ويقبل على زوجه يرجوها أن تحدثهما كأنه كان وليا لهما ولم يكن الخصم الغريم 

وراحا . وجهها عنهما الى الحائط   وتقدما فقعدا امامها فولت. وقرآها السالم فلم تجب . ودخال 

. لرجاء أن تسمع لهما أو يظال اليبرحان ماأبت عليهما االنصات أو االذن بالكالم يلحفان في ا

 واهلل ان قرابة رسول اهلل أحب الي.. ياحبيبة رسول اهلل : )) وقال لها أبوبكر ، وقد أذنت له 

من قرابتي ، وانك ألحب الي من عائشة ابنتي ، ولوددت يوم مات ابوبك أني مت والأبقى بعده 

اال اني . اني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول اهلل ؟ أفتر.. 

ماأحسب ان ميراث فدك كان كفيال بأن (( . النورث ماتركناه صدقه : )) سمعت رسول اهلل يقول 

واولى أن ، يثير الى هذا الحد غضبها على أبي بكر ، بل هي أولى أن تعلم هذا الحديث عن ابيها 

د عاشت معه مطبوعة بطباعه ، ناسجة على منواله في العزوف عن عرض تنهج نهجه وق

كما أعلمتها  –ولكنها كانت سارت الى الخليفة في أمر فدك ألن رسول اهلل . الدنيا ونشب الحياة 

فلما رأت أبابكر اليعلم هذه الوصية ، ثم يأبى أن . قد أوصى لها بهذه األرض نحلة  –أم سلمة 

دت لها ام سلمة ، مادامت الشهادة في االسالم التصح اال اذا أداها رجالن يترك لها فدك وان شه

لما راته يأبى عليها هذا الميراث ، ويبدو كالمتشكك في شهادة سيدة تمين  ..أو رجل وامرأتان 

. بأبي بكر ان يسمو بها عن التشكك ، نفضت فاطمة يدها من األمر ولم تراجع الخليفة فيه 

عليه من أجل هذا العرض الضئيل ، فقد جاء ردها عليه اليشير الى  ولئن ظنها هو واجدة
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كما أحسب لم يكن أدنى الى طبعها ، والى  –الميراث من قريب وال من بعيد ، ألن حب المال 

قالت . خلقها ، سيما وهي تعلم عن أبيها أنها لن تمكث في هذه الحياة الدنيا بعده اال أقل القليل 

أرأيتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول اهلل ، تعرفانه : ) بن الخطاب تخاطبه وهي تشرك عمر 

: ألم تسمعا رسول اهلل يقول .. نشدتكما اهلل .. (()) نعم : )) أجابها وصاحبه  ((وتعمالن به ؟ 

رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ، ومن 

قد سمعناه من رسول اهلل (( )) فقد أسخطني ؟   ن أسخط فاطمةأرضى فاطمة فقد أرضاني ، وم

فاني أشهد اهلل ومالئكته )) فرفعت وجهها وكفيها الى السماء ، وراحت تقول في حرارة (( . 

 ! .. (ولئن لقيت رسول اهلل ألشكوكما اليه .. أنكما اسخطتماني وماأرضيتماني 

مادت األرض تحتهما ، ودارت !.. السيف فما كان أشدها كلمات أخف من وقعها ضربات  

وغادرا الدار وقد خبا أملهما في رضا زهراء . كالرحى حتى ساروا من هول مالقيا يترنحان 

أما .. أثاراه عليهما في قلبها ومدى السخط الذي باءا به  الرسول ، وعلما مدى الغضب الذي

ى الدمع يلوذ به عساه أن يلهمه عمر فقد عاوده ثانية ندمه على مافرط منه في حقها فثاب ال

وبحسبه أن . وأما أبوبكر فقد أحس كأنما الدنيا ضاقت عليه حتى اليرى له فيها مقاما .. الراحة 

يعالج همه بعد أن ابت عليه فاطمة رضاءها الذي كان يستطيع االنطواء على نفسه في داره 

عنقة ، ولن يخلص بنفسه الى ولكن أمانة الحكم في . نفحة عاطرة من رضاء محمد رسول اهلل 

كان هذا .. من عزلة حتى يسلم الناس أمانتهم ويرد عليهم بيعتهم التي أدلوا بها اليه   مايريده

 (1)  .فأسرع الى الناس مهموما يطلب اليهم أن يقيلوه ويرجوهم اشد رجاء أمله ، 

: ابه الرسائل في كت( هـ622: المتوفى)قال أبو عثمان الشهير بالجاحظ  :أنقل التالي  

  :  - الشاملة  –السياسية 

في منع الميراث وبراءة ( يعني أبا بكر وعمر)وقد زعم أناس أن الدليل على صدق خبرهما 

لئن كان : قد يقال لهم.! ساحتهما، ترك أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النكير عليهما

المتظلمين والمحتجين عليهما والمطالبين إن ترك النكير على  ترك النكير دليال على صدقهما،

لهما دليل على صدق دعواهم أو استحسان مقالتهم، وال سيما وقد طالت المناجاة وكثرت 

من فاطمة أنها أوصت أن  وقد بلغ ذلك. المراجعة والمالحاة، وظهرت الشكية واشتدت الموجدة

من يرثك : بحقها ومحتجة لرهطهاولقد كانت قالت له حين أتته مطالبة . ال يصلي عليها أبو بكر

فلما ! فما بالئا ال نرث النبي صلى اهلل عليه وسلم؟: قالت. أهلي وولدي: يا أبا بكر إذا مت؟ قال

منعها ميراثها وبخسها حقها واعتل عليها وجلح أمرها وعاينت التهضم وأيست في التورع 

 .واهلل ألدعون اهلل لك: قال .واهلل ألدعون اهلل عليك: ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر قالت

فان يكن ترك النكير على أبى بكر دليال على . واهلل ال أهجرك أبدا: قال .واهلل ال كلمتك أبدا: قالت

 وأدنى ما كان يجبصواب منعها، إن في ترك النكير على فاطمة دليال على صواب طلبها؟ 

 

 ـــــــــــــــــ

 منشورات مكتبة العرفان بيروت 1طالب جراجع كتابه اإلمام علي بن ابي   (1)
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عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت وتذكيرها ما نسيت وصرفها عن الخطأ ورفع قدرها عن  

البذاء وأن تقول هجرا وتجّور عادال أو تقطع واصال؟ فإذا لم تجدهم أنكروا على الخصمين 

في المواريث أولى بنا   هللوالرجوع إلى أصل حكم ا. جميعا فقد تكافأت األمور واستوت األسباب

 .وبكم، وأوجب علينا وعليكم

كيف تظن به ظلمها والتعدي عليها، وكلما ازدادت عليه غلظة ازداد لها لينا ورقة، : فان قالوا

ثم تقول واهلل ألدعون اهلل عليك . واهلل ال أكلمك أبدا فيقول واهلل ال أهجرك أبدا: حيث تقول له

 .فيقول واهلل ألدعون اهلل لك

ثم يتحمل منها هذا الكالم الغليظ والقول الشديد في دار الخالفة وبحضرة قريش والصحابة مع 

حاجة الخالفة إلى البهاء والتنزيه وما يجب لها من الرفعة والهيبة، ثم لم يمنعه ذلك أن قال 

د أعز ما أح. معتذرا متقربا كالم المعظم لحقها، المكبر لمقامها الصائن لوجهها، المتحن عليها

إنا »: ولكن سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول! علّي منك فقرا وال أحب إلي منك غنى

 .؟« معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه فهو صدقة

ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسالمة من الجور، وقد يبلغ من مكر الظالم : قيل لهم

مة معتادا أن يظهر كالم المظلوم وذلة المنتصف وحدب ودهاء الماكر إذا كان أريبا وللخصو

ترك النكير حجة قاطعة وداللة واضحة وقد زعمتم أن عمر   وكيف جعلتم. الوامق ومقة المحق

متعتان كانتا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، متعة النساء ومتعة : قال على منبره

جدتم أحدا أنكر قوله وال استشنع مخرج نهيه وال الحج، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فما و

وقد شهد عمر يوم  خطأه في معناه وال تعجب منه وال استفهمه؟ وكيف تقضون بترك النكير،

: ثم قال في شكاته. « األئمة من قريش»: السقيفة وبعد ذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

لشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين حين أظهر ا. لو كان سالم حيا ما تخالجني فيه شك

ثم لم ينكر ذلك من . وسالم عبد المرأة من األنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه! جعلهم شورى

وإنما يكون ترك النكير على من ال رغبة ! قوله منكر وال قابل إنسان بين قوله وال تعجب منه

ترك النكير على من يملك الضعة وال رهبة عنده دليال على صدق قوله وصواب عمله، فأما 

والرفعة واألمر والنهي والقتل واالستحياء والحبس واالطالق، فليس بحجة تشفى وال داللة 

 اهـ. تضيء

  

غضب الزهراء عليها السالم على أبي بكر من الصحيحين ودفنها ليال وخطاب االمام علي  - 

 ستخبره عن تضافر أمته على هضمهاعليه السالم لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم أنها 

 

 :جاء في صحيح البخاري 

سألْت أبابكٍر الصديُق بعد وفاِة : أَن فاطمَة عليها السالُم ، ابنُة رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم -

عليِه وسَلَم  أن َيْقِسَم لها ميراثها ، ما ترك رسوُل اهلِل صَلى اهلُل: رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم

ال ُنوَرُث ، ما : ) إَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم قال : مما أفاء اهلُل عليِه ، فقال أبو بكٍر
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فغضبت فاطمُة بنُت رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم فهجرت أبابكٍر ، فلم تزل ( . تركنا صدقٌة 

: وسَلَم ستَة أشهٍر ، قالت   اهلِل صَلى اهلُل عليِه، وعاشت بعد رسوِل  ُمهاجرَتُه حتى توفيْت

وكانت فاطمُة تسأُل أبابكٍر نصيبها مما ترك رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم من خيبَر َوَفَدٍك ، 

لسُت تارًكا شيًئا كان رسوُل اهلِل صَلى اهلُل : وصدقَتُه بالمدينِة ، فَأَبى أبو بكٍر عليها ذلك وقال 

فأما صدقُتُه . وسَلَم يعمُل بِه إال عملُت بِه ، فإني أخشى إن تركُت شيًئا من أمرِه أن أزيَغ  عليِه

هما صدقُة : بالمدينِة فدفعها عمُر إلى علٍي وعباٍس ، وأما خيبُر َوَفَدٌك فأمسكها عمُر وقال 

ونوائُبُه ، وأمرهما إلى من َوِلَي رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليِه وسَلَم ، كانتا لحقوِقِه التي تعروُه 

 .فهما على ذلك إلى اليوِم : األمَر ، قال 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | أبو بكر الصديق : الراوي 

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  7086: الصفحة أو الرقم

 :وفي صحيح مسلم 

 

ه وسَلَم أرسلْت إلى أبي بكِر الصديِق تسأُله ميراَثها من أَن فاطمَة بنَت رسوِل اهلِل صَلىاهلُل علي -

فقال . وما بِقَي من ُخمِس خيبَر . مما أفاء عليه بالمدينِة وفَدك . رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم

ُل محمٍد إنما يأكُل آ. ال ُنورُث ما تركنا صدقٌة ) إَن رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم قال : أبو بكٍر

ال ُأغِيُر شيًئا من صدقِة رسوِل اهلِل صَلى ! وإني واهلِل ( . في هذا الماِل ( صَلى اهلُل عليه وسَلَم) 

. اهلُل عليه وسَلَم ، عن حاِلها التي كانت عليها ، في عهِد رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم

فأبى أبو بكٍر أن يدفَع إلى فاطمَة .  عليه وسَلَموألعملَن فيها ، بما عمل به رسوُلاهلِل صَلى اهلُل

وعاشت .  فلم تكِلْمه حتى ُتُوِفَيْت. فهجرْته : قال . فوَجدْت فاطمُة على أبي بكٍر في ذلك . شيًئا 

فلما ُتُوِفَيْت دفَنها زوُجها علُي بُن أبي طالٍب . بعد رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم ستَة أشُهٍر 

فلما . وكان لعلٍي من الناس وجهٌة ، حياَة فاطمَة. وصَلى عليها علٌي . ولم ُيؤِذْن بها أبابكٍر. ليًلا 

ولم يكن بايع تلك . فالتمس مصالحَة أبي بكٍر ومبايعَته . ُتوِفيْت استنكَر على وجوِه الناِس 

( كراهيَة محضَر عمَر بَن الخطاِب  )وال يأِتنا معك أحٌد . أن اْئِتنا : فأرسل إلى أبي بكٍر. األشهِر 

. وما عساهم أن يفعلوا بي : فقال أبو بكٍر. ال تدخُل عليهم وحَدك ! واهلِل : فقال عمُر ، ألبي بكٍر

إنا قد عرفنا ، : ثم قال . فتشهَّد علُي بُن أبي طالٍب . فدخل عليهم أبو بكٍر. آلتيَنهم ! إني ، واهلِل 

ولكنك استبددُت علينا . ولم َننِفْس عليك خيًرا ساقه اهلُل إليك . عطاك اهلُلفضيلَتك وما أ! يا أبابكٍر

فلم يزْل يكِلُم أبابكٍر حتى . عليه وسَلَم وكنا نرى لنا حًقا لقرابِتنا من رسوِل اهلِل صَلى اهلُل. باألمِر 

رسوِل اهلِل صَلى اهلُل َلقرابُة ! والذي نفسي بيِده : فلما تكلم أبو بكٍر قال . فاضت عينا أبي بكٍر

وأما الذي شَجر بيني وبينكم من هذه األمواِل ، فإني . عليه وسَلَم أحُب إلَي أن أصَل من قرابتي 

ولم أترْك أمًرا رأيُت رسوَل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم يصنُعه فيها إال . آُل فيها عن الحِق   لم

رقي على . فلما صلى أبو بكٍر صالَة الظهِر. العشَيَة للبيعِة  موعُدك: فقال علٌي ألبي بكٍر. صنعُته 

. ثم استغفر . وعذَره بالذي اعتذر إليه . عن البيعِة  وذكر شأَن علٍي وتخُلَفه. فتشَهد . المنبِر 

وأنه لم يحِمْله على الذي صنع نفاسًة على أبي . وتشَهد علُي بُن أبي طالٍب فعَظم حَق أبي بكٍر

. فاستبَد علينا به . ولكنا كنا نرى لنا في األمر نصيًبا . وال إنكاًرا للذي فَضله اهلُل به . بكٍر
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فكان المسلمون إلى علٍي قريًبا ، . أَصبَت : وقالوا . فُسَر بذلك المسلمون .  فوَجْدنا في أنُفسنا

 .حين راجع األمَر المعروَف 

 صحيح مسلم: المصدر | لم مس: المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  1728: الصفحة أو الرقم

 

والتنَس أخي القارئ ماقاله الشيخ ابن عثيمين أنه قد ثبت هجرانها ألبي بكر ولم تكلمه حتى 

توفيت ولم ترض عنه وأنه هذا ليس من الهجران المحرم وهو لسبب ان طال كما فعل ابن عمر 

 :بنائه فقال الأكلمك ماحييت عندما هجر أحد أ
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وغضب الزهراء عليها السالم هو غضب رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم لهذا : قول أ

 :يستميت من هو ضد الزهراء عليها السالم في مطالبتها بحقها بأنها رضيت فتأمل 

 فاطمُة ِبْضَعٌة ِمِني ، فَمْن َأْغَضَبهاَأْغَضَبني -

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | المسور بن مخرمة : الراوي 

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  7713: الصفحة أو الرقم
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 :ومن يغضب المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم في النار المحاله 

 

فدخل علَي وهو  .قدم رسوُل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم ألربٍع َمَضْيَن من ذي الحَجِة ، أو خمٍس  -

أو ماشعرُت أني أمرُت " قال . أدخله اهلُل النارَ ! من أغَضبك ، يا رسوَل اهلِل: فقلُت . غضباُن 

ولو أني استقبلُت من ( كأنهم يترَددون أحسب : قال الحكم " ) الناَس بأمٍر فإذا هم يترَددون ؟ 

قِدم : وفي رواية " . أحُل كما حلُّوا أمري ما استدبرُت ، ما ُسقت الهدَي معى حتى اشتريه ، ثم 

ولم يذكر . بمثِل حديِث ُغندٍر . النبُي صَلى اهلُل عليه وسَلَم ألربٍع أو خمٍس َمَضيَن من ذي الحَجِة 

 .يترَددون : الشَك من الحكم في قوله 

 صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 |صحيح : خالصة حكم المحدث |  1611: قمالصفحة أو الر

أكرر لهذا يستميت من هو ضد الزهراء عليها السالم في مطالبتها بحقها بالقول أنها : أقول 

! رضيت على أبي بكر فتأمل فإن كان غضبها اليعني له أي شيئ فرضاها اليعني أي شيئ 

 !! :فلماذا االستماته في إثبات رضاها على أبي بكر 

 

 [يعني فاطمَة ] هلَل يغَضُب لغضِبِك ويرضى لرضاِكإَن ا -

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | علي بن أبي طالب : الراوي 

 إسناده حسن: خالصة حكم المحدث |  8/602: الصفحة أو الرقم

  

وال )وقد تكدرت العالقة بينها وبين أبي بكر وعمر فقط  :قال الشيخ الدكتور حسن المالكي 

بعد وفاة النبي لموقف بني هاشم عامة من يوم السقيفة ومطالبة فاطمة بما ( عالقة لعثمان هنا

لكن ( وهي الصادقة )تراه حقًا لها سواء عن طريق اإلرث أو ما تقول بأن النبي قد وهبها إياه 

. رضي اهلل عنها وعنه  حتى ماتت  أبا بكر طلب بينة وقد غضبت على أبي بكر وهجرته

  انتهى النقل. بين الصالحين والتاجر قد يحدث والخالف

  

رأينا في الجزء الخامس روايات عدة تشترك في  :وقال الدكتور محمد بن األزرق األنجري 

 .الداللة على أن الطاهرة فاطمة كانت تطلب أرض فدك على أساس الهبة وليس الميراث 

 . ورباح مواله وأن شهودها هم زوجها موالنا علي وأم أيمن حاضنة رسول اهلل

لعدم وجود شاهدين من الرجال غير " فدك " وقد رفض سيدنا أبو بكر تمكين الطاهرة من 

وأوضحنا فيما سبق أن ثبوت الهبة .موالنا علي ، أو شاهد من الرجال وشاهدتين من النساء 
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 لم يعترض باقي الورثة ، وأن الشاهدين أو الشاهد  يكفي فيه إخبار الوارث الصادق إذا

أما الهبة فقضية عائلية يغني سكوت .والشاهدتين إنما يشترطون في البيع والدين ونحوهما 

الورثة فيها عن الشهود ، فكيف إذا كان أمثال موالنا علي وأم أيمن المبشرة بالجنة شاهدين 

مع عدم معارضة العباس رضي اهلل عنه الوارث الوحيد مع موالتنا فاطمة ؟وقد اصطدم علماؤنا 

النازلة الصعبة على النفوس، التي ترى سيدنا أبا بكر مقدما في الفضل والعلم والتقوى  بهذه

فاطمة ، وترى أن التسليم بقضية الهبة يسيئ إلى الصديق رضي اهلل عنه ، نظرا  على موالتنا

لتنصيص النبي على أن إذاية ابنته إذاية له ، فأعرضوا عن كل رواية تثبت الهبة ، وعضوا 

 (1)اهـ . على كل رواية تتجاهلهابالنواجذ 

: سئل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن علي رحمه اهلل تعالى (:مرج البحرين)قال ابن دحية في 

وال أعدل ببضعة ( ان فاطمة بضعة مني: )من أفضل خديجة أم فاطمة رضي اهلل عنهما ؟ فقال

استقراء حسن ويشهد بصحة هذا وهذا : وقال السهيلي.أحدا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

االستقراء أن أبا لبابة حين ربط نفسه، وحلف أن ال يحله اال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

انما فاطمة : )عليه وسلم فجاءت فاطمة لتحله فأبى الجل قسمه، فقال رسول اهلل صلى اهلل

 (6( )10/768) (بضعة مني

 :دفن الزهراء ليال نتيجه لسخطها   -

 :ليك في صحيح مسلم النص التالي مر ع

فلما ُتُوِفَيْت دفَنها زوُجها علُي بُن أبي . اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم ستَة أشُهٍر  وعاشت بعد رسوِل

 . وصَلى عليها علٌي. ولم ُيؤِذْن بها أبابكٍر. طالٍب ليًلا 

فأبى أبو بكٍر أن يدفَع إلى فاطمَة منها شيًئا، فوَجدْت فاطمُة  :.وهنا النص من صحيح البخاري 

على أبي بكٍر في ذلَك، فهَجرْتُه فلْم ُتكِلمُه حتى ُتوفيْت، وعاشت بعَد النبِي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم 

 ،علي فلما توفيْت دفنها زوُجهاعلٌي ليًلا،ولم ُيؤِذْن بها أبابكٍروصَلى عليهاستَة أشهٍر، 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  3630: الصفحة أو الرقم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 فدك بين الطاهرة والصديق الجزء السادس( 1)

بوته وأفعاله وأحواله سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم ن(  6)

 محمد بن يوسف الصالحي الشامي: في المبدأ والمعاد المؤلف 
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 : -الشاملة  – البن بطال وهنا في شرح صحيح البخاري

 

 َباب الَدْفِن ِبالَلْيِل َوُدِفَن َأُبو َبْكٍر َلْيال - 23

َعَلى َرُجٍل َبْعَد َما ُدِفَن ِبَلْيَلٍة، ( صلى اهلل عليه وسلم)َصَلى الَنِبُى : اْبن َعَباس، َقاَل: فيه - 73/ 

. ُفالٌن، ُدِفَن اْلَباِرَحَة، َفَصَلْوا َعَلْيِه: َفَقاُلوا( َمْن َهَذا؟: )َقاَم ُهَو َوَأْصَحاُبُه، َوَكاَن يَسَأَل َعْنُه، َفَقاَل

أجاز أكثر العلماء الدفن بالليل، فممن دفن بالليل أبو بكر الصديق، دفنه عمر بن : المنذر قال ابن

ودفن علُى بن أبى الخطاب بعد صالة العشاء، وُدفنت عائشة وعثمان بن عفان بالليل أيًضا، 

 اهــ"   ،طالب زوجته فاطمة لياًل، َفَر ِبَها من أبى بكر أن يصلى عليها، كان بينهما شىء

وعندما دفن االمام علي عليه السالم الزهراء عليها السالم وجه خطابه للمصطفى   :أقول  

 صلى اهلل عليه واله وسلم وقال إنها ستخبره عن تضافر أمته على هضمها

هنا الشيخ الشعراوي يتكلم في هذا المقطع عن كالم االمام علي عليه السالم في خطابه   -

 وسلم بعد دفنه للزهراء عليها السالمللمصطفى صلى اهلل عليه واله 

 ما قاله سيدنا على بعد دفن السيدة فاطمة رضى اهلل عنها: عنوان المقطع 

 :أنقل من كالم الشيخ الشعراوي موضع الشاهد كما جاء في المقطع اليوتيوبي 

 ( وفاضت بين َسْحري وَنْحري نفسك)

 ( هضمها هذا وسُتخبرك ابنتك عن حال ُأَمتك ، وتضافرها على) 

https://www.youtube.com/watch?v=cblmuMuVBWw 

 :المكتبة الشاملة  -وهنا أنقل من تفسير الشيخ الشعرواي  

ونذكر هنا إن اإلمام عليًا َرِضَي الَلُه َعْنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول اهلل َصَلى الَلُه 

السالم عليك يا سيدي يا رسول : َعَلْيِه َوَسَلمَ  َرِضَي الَلُه َعْنها وقف عند قبر رسول اهلل وقال

التعزي بعظيم ُفْرقتك وفادح اهلل، َقَل عن صفيتك صبري، ورَق عنها تجُلدي، إال أن لي في 

فلقد  -الذي تحَمل َفْقدك يا رسول اهلل يهون عليه أُي َفْقد بعدك : يعني -مصيبتك موضع تأٍس 

وسدُتك يا رسول اهلل في ملحودة قبرك، وفاضت بين َسْحري وَنْحري نفسك، أما ليلي فُمسَهد، 

وستخبرك ابنتك عن حال أنت بها مقيم، هذا  وأما حزني َفَسْرَمد، إلى أْن يختار اهلل لي دارك التي

َفأْصِغها السؤال، واستخبرها الحال، هذا ولم َيطُل منك العهد، ... ا أمتك وتضافرها على هضمه

والسالم عليك سالم ُموِدع، ال : ثم لما أراد أْن ينصرف عن قبر حبيبه قال. ولم يْخُل منك الذكر

، وإْن ُأِقم فال عن سوء ظَن بما وعد اهلل به عباده قال وال سئم، فإْن انصرف فال عن ماللة

 اهـ. الصابرين

  

https://www.youtube.com/watch?v=cblmuMuVBWw
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الشيخ السني حاتم العوني يقول أن األشاعرة من أهل السنه وأن الشيخ صالح ال الشيخ * 

 :بعدما زار األزهر الشريف قال أن األشاعرة هم قلعة أهل السنة والجماعة 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x8vmSOZWhUc&feature=youtu.be 

  

فاطمة   وقال الدكتور محمد بيومي مهران في كتابه في رحاب النبي وال بيته الطاهرين السيدة

هذا وقد حزن اإلمام علي أشد الحزن وأقساه على زوجه الزهراء  :  -الفصل الرابع  –الزهراء 

البتول وتذكر قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم له، فيما روى اإلمام أحمد عن جابر بن عبد اهلل 

سالم عليك أبا )األنصار ي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أبي طالب 

ذهب ركناك، واهلل خليفتي عليك، فلما قبض النبي صلى اهلل الريحانتين من الدنيا، فعن قليل ي

هذا أحد الركنين الذي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما ماتت : عليه وسلم قال علي

فاطمة، قال هو الركن االخر، الذي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومضى إلى قبر النبي 

ك يا رسول اهلل عني وعن ابنتك وزائرتك، والمختار لها السالم علي)صلى اهلل عليه وسلم فقال 

سرعة اللحاق بك قل يا رسول اهلل عن صفيتك صبري، وقل عنها تجلدي، اال ان لي التأسي 

بسنتك وفي فرقتك موضع تعز، وانا هلل وانا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة واخذت 

ما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد وال يبرح الرهينة فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول اهلل ا

ذلك من قلبي حتى يختار اهلل لي دارك أنت بها مقيم، كمد مبرح وهم مهيج، سرعان ما فرق 

ولم يطل منك فبعين اهلل تدفن ابنتك ويهتضم حقها قهرا، ويمنع ارثها جهرا، بيننا يا رسول اهلل 

فيك أجمل العزاء، وصلوات اهلل عليك وعليها العهد، ولم يخلق منك الذكر، فإلى اهلل المشتكى، و

 اهـ. هذا وقد روي أن االمام كان يزور قبر الزهراء كل يوم( ورحمة اهلل وبركاته

 وجاء في كتاب صراط النجاة تأليف السيد الخوئي تعليق الميرزا جواد التبريزي: أقول   

لمصائب التي جرت في خلقتها، وبالنسبة ل( ع)هل هناك خصوصية للزهراء : 1623سؤال 

 من ظلم القوم لها، وكسر ضلعها واسقاط جنينها، ما رأيكم بذلك؟( ص)عليها بعد أبيها 

بلطف من اهلل سبحانه ( سالم اهلل عليهم أجمعين)نعم، فان خلقتها كخلقة سائر االئمة  :التبريزي

وتعالى، حيث ميزهم في خلقهم عن سائر الناس، بما أنه يعلم أنهم يعبدون اهلل ويخلصون 

الطاعة له، وخصص في خلقتهم خصيصة يمتازون بها عن سائر الخلق، كما يشهد بذلك خلقه 

وكانت (. قال اني عبد اهلل آتاني الكتاب وجعلني نبيا)وهو في المهد، حيث تكلم ( ع)عيسى 

، ويشهد (ص)في بطن أمها محدثة، وكانت تنزل عليها المالئكة بعد وفاة الرسول ( ع)فاطمة 

( ع)ان فاطمة : قال( ع)بذلك الروايات المتعددة، منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اهلل 

ة وسبعين يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان خمس( ص)مكثت بعد رسول اهلل 

فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن ابيها ومكانه، ( ع) يأتيها جبرئيل

يكتب ذلك، وكذا غيرها من الروايات ( ع)ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي 

 .الواردة في المقام

https://www.youtube.com/watch?v=x8vmSOZWhUc&feature=youtu.be
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ودفنها إلى يومنا هذا، ( ع)فهو متواتر اجماال، فان خفاء قبرها  وأما ما جرى عليها من الظلم

من ( ع)ليال بوصية منها شاهدان على ما جرى عليها بعد أبيها، مضافا لما نقل عن علي 

: حال دفنها قال( من كتاب الحجة( ع)ـ باب مولد الزهراء  7ـ ح  1في الكافي ج )الكلمات 

فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل  (هاوستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضم)

(: ع)وقال ( معتلج بصدرها لم تجد إلى بثة سبيال، وستقوله ويحكم اهلل وهو خير الحاكمين

ولم يخلق  فبعين اهلل تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها، وتمنع ارثها جهرا، ولم يتباعد العهد،)

 (منك الذكر، والى اهلل يا رسول اهلل المشتكى

صديقة شهيدة، وهو ( ع)ان فاطمة : قال( ع)بسند معتبر عن الكاظم ( من نفس الباب 6وح)

عن دالئل ( 11رقم  7باب  37ج )ظاهر في مظلوميتها وشهادتها، ويؤيده أيضا ما في البحار 

وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى الرجل (: )... ع)االمامة للطبري بسند معتبر عن الصادق 

 (1)اهـ (. لسيف بأمره فأسقطت محسنالكزها بنعل ا

ثم   إغتسال الزهراء عليها السالم قبل رحيلها  الشيخ السني مصطفى حسني يروي رواية عن -

ويقول ماتت موتة طبيعية والشهيد فقط هو الذي اليغسل !! يتراجع عنها في الدرس التالي 

 مع إسقاط الجنين وكسر الضلع ويثبت بذلك أنها شهيدة بسبب الضرب الذي تعرضت له

 :السيدة فاطمة رضي اهلل عنها  6ج6قال الشيخ مصطفى حسني في درس  

تحس إنها حتموت عملت   هجرية 11رمضان سنة  70ست شهوروهي بتذوب لغاية يوم "  

دخلت إغتسلت وبعدين لفت نفسها في أثواب تشبه األكفان وقالت لوحدة كانت   حاجة مختلفة

بتعها   وقامت نيمه جوه الكفن  فقد إغتسلت فصلوا علي أنا إذا مت معاها في البيت قالت إني

وهي مغتسله بلحظات فاذا بقبض روحها يكون في اللحظة دي فيدخل عليها سيدنا علي 

 اه"   ويشيلها ويصلي عليها هو وسيدنا العباس بن عبد المطلب وبيدفنوا السيدة فاطمة

معلومة خاطئة   :  زينب رضي اهلل عنهاالسيدة  -7الشيخ مصطفى حسني في درس   وقال 

كنت قلتها في األول أصحح المعلومة وبعيد أقول المعلومات الناقصة المعلومه الخاطئة أال وهي 

مش عارف فاتت على الواحد إزاي بس ذا قدر ربنا عزوجل معلومة أن السيدة   سبحان اهلل

خذها سيدنا علي بن ابي طالب قبل أن تموت ثم كفنت نفسها ثم ماتت وأ  فاطمة غسلت نفسها

ودفنها بالغسل اللي هي اغتسلت بيه وطبعاهذه المعلومة أنا قلتها في المرة اللي فاتت والحقيقة 

ان موت السيدة فاطمة كان موت عادي والقصة دي قصة لم تثبت ودا خطأ مني يعني أخطأت 

لرواية موتها كان هي مش صحيحة فأنا بصحح ا  في البحث عن قصة وفاتها وقفت على رواية

وصلى عليها هو وسيدنا العباس بن   موت عادي وبعدما ماتت غسلها سيدنا علي بن ابي طالب

قبل مايموت إغتسل إستحم أيآ كان الزم بعد مايموت   ألن اإلنسان مهما كان حاله  عبد المطلب

اطمة كان موت موت السيدة ففبعتذر عن هذه المعلومة الخاطئة  فقط إال الشهيد  واليغسليغسل 

 اه"  وصلى عليها سيدنا علي بن ابي طالبطبيعي وإتغسلت بعد وفاتها 

 ــــــــــــــــ

 باب فصل في العقائد و بعض المعتقدات و األحكام 7راجع كتاب صراط النجاه ج ( 1) 
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 لماذا لم يسترد علي بن ابي طالب أرض فدك عندما ولي الخالفة -

قد وجد الدليل الصاعق الذي سيصعق   وسائله في راحه، هو يظن أنههذا السؤال دائمآ يتكرر  

به الشيعه فهذا علي بن أبي طالب لم يسترد أرض فدك عندما ولي الخالفه فهذا يعني أنها لم 

 !تكن لفاطمه و الحق لها فيها وال لورثتها إن علي بن أبي طالب عمل فيها ماعمل الخلفاء قبله 

 على الروايات في كتب الشيعه والتي فيها ذكر السببالسائل لم يطلع : نقول   

 122 - 123ص  - 1ج  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع 

 (العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين فدك لما ولى الناس  - 163باب  )

حدثني محمد بن أبي عبد اهلل الكوفي عن موسى : حدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق قال  -1

بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم عن أبيه ، عن أبي 

فدك لما ولى " ع " قلت له لم لم يأخذ أمير المؤمنين : قال " ع " عن أبي عبد اهلل بصير 

الن الظالم والمظلوم كانا قدما على اهلل عز وجل ، وأثاب اهلل : ي علة تركها ؟ فقال الناس وأل

فكره ان يسترجع شيئا قد عاقب اهلل عليه غاصبه وأثاب عليه . المظلوم ، وعاقب الظالم 

 ." المغصوب

  معتبر كالحسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

يم بن هاشم رحمه اهلل قال حدثنا أبي ، عن أبيه إبراهيم بن حدثنا أحمد بن علي بن إبراه  -6

فقلت له " ع " سألت أبا عبد اهلل : هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال 

لالقتداء برسول اهلل صلى : فدك لما ولى الناس فقال " ع " ألي علة ترك علي بن أبي طالب 

اع عقيل بن أبي طالب داره فقيل له يا رسول اهلل أال ترجع إلى اهلل عليه وآله لما فتح مكة وقد ب

دارك ؟ فقال صلى اهلل عليه وآله وهل ترك عقيل لنا دارا إنا أهل بيت ال نسترجع شيئا يؤخذ منا 

 ." فلذلك لم يسترجع فدك لما ولى. ظلما 

  حسن :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا علي بن : القطان قال حدثنا أحمد بن الحسن  -7 

سألته عن أمير المؤمنين لم لم : ع قال " عن أبي الحسن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه 

ألنا أهل بيت ال نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا اال هو ونحن : يسترجع فدكا لما ولى الناس ؟ فقال 

 . أخذ حقوقهم ممن ظلمهم وال نأخذ ألنفسناأولياء المؤمنين إنما نحكم لهم ون

 حسن كالصحيح :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن  - 61الكليني  -الكافي - 

فحمد اهلل وأثنى عليه ثم ( ع)خطب أمير المؤمنين : عثمان، عن سليم بن قيس الهاللي قال

اتباع : أال إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : ى على النبي صلى اهلل عليه وآله، ثم قالصل

فرددته إلى ( ع)أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم :الهوى وطول االمل أما اتباع الهوى الى أن قال 
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عليها )ورددت فدك إلى ورثة فاطمة الموضع الذي وضعه فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، 

 (الحديث ) و رددت صاع رسول صلى اهلل عليه وآله كما كان  (مالسال

السند صحيح وابراهيم هو ابن عمر الصنعاني  :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 الثقه وليس ابن عثمان

 687 - 682الصفحة  - 3ج  -الشيخ هادي النجفي  -( ع)موسوعة أحاديث أهل البيت  -

الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن  -

فحمد اهلل وأثنى عليه ثم صلى ( عليه السالم)خطب أمير المؤمنين : سليم بن قيس الهاللي قال

أال إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى : ثم قال( صلى اهلل عليه وآله وسلم)عن النبي 

صلى اهلل عليه )قد عملت الوالة قبلي أعماال خالفوا فيها رسول اهلل  -إلى أن قال  -األمل  وطول

متعمدين لخالفه فاتقين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها لتفرق ( وآله وسلم

واهلل لقد أمرت الناس أن ال  -إلى أن قال  - عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي

وا في شهر رمضان إال في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض يجتمع

أهل عسكري ممن يقاتل معي، يا أهل اإلسالم غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصالة في شهر 

 (1)الحديث  رمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري،

 .الرواية صحيحة اإلسناد

السني حسن المالكي يرد على من يقول لماذا لم يسترد علي بن ابي طالب فدك الشيخ وهنا  

 ! وغيرها لما ولي الخالفه هذا يعني أنه من الموافقين ألبي بكر

 

البعض يقول لماذا عندما وصل اإلمام علي  "قال الشيخ السني حسن المالكي في تسجيل له

النسترده شيء راح خالص ، مثلما  للسلطه لم يفعل خالص اإلمام علي أجاب شيئآ غصبناه

النبي يوم فتح مكه لم يستعيد بيوته في مكه كبيت خديجة وبيت والده على الصفا فرجع المدينة 

، فهذا منهج طبعآ منهج ولو أن اإلمام علي أعاد أو إستعاد بعض األشياء لشنع عليه الناس أكل 

ن التفاصيل يعني قتال البغاة فقأ عين الدنيا وماهمه إال األموال هو عنده مسائل كبيرة أكبر م

الفتنه كما قال لواله لمافقأت عين الفتنة أنا الذي فقأت عين الفتنة لوال أنا لماقتل فالن والفالن 

 انتهى نقل كالمه" وكذا الى آخره 

 وقال المستشار القانوني بهاء المري في مقالته مرافعة السيدة فاطمة الزهراء ضد ابي بكر

 :نستخلص من هذه المرافعة البليغة البديعة عدة مبادىء غاية فى األهمية  - :الصديق 

فبالبرغم من علم : تقريرمبدأ عدم اتخاذ الحكم وسيلًة لتحقيق المطالب والمآرب الخاصة : أوال 

إال أنه لم يشأ أن يستردها ، وذلك لدفع ،  سيدنا على رضى اهلل عنه أن فدكا ملكا لزوجته فاطمة

 اهـ الحكم وسيلة للمصالح الخاصةمظنة اتخاذ 

 ــــــــــــــــــــ

 .61ح  28/  8: الكافي( 1) 
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الجزء الثالث ، للدكتور محمد ابن األزرق  -وجاء في مقالة فدك بين الصديق والطاهرة 

كان الصديق والفاروق وذو النورين ، يعطون آل البيت قوت عامهم من سهم   :األنجري التالي 

وهو ما فعله موالنا علي كذلك ألنه ك ، ويصرفون الباقي في المصالح العامة ، ذي القربى وفد

أما معاوية رحمه اهلل ، أول الملوك ، . يرضى االستفادة مما ُحِرمت منه زوجه الطاهرة شهم ال

فإنه انتزع فدكا من األمة ، وقدمها هدية مجانية لحليفه مروان بن الحكم خائن سيدنا عثمان 

لم تكن مجانية ، ألن مروان هو الذي مّهد الطريق لمعاوية نحو السلطة، فأشعل والحق أنها .

الفتنة أيام عثمان بالرسائل الشيطانية التي كان ينسبها للخليفة ، وحّرض الناكثين على موالنا 

الجمل ، وضِمن لحزب معاوية عشائَر مكية كثيرة شاركت في الحرب على  علي فكانت حرب

وهكذا استحق الفّتان أرض فدك نكاية .ارست الخذالن عبر الحياد السلبي أمير المؤمنين أو م

 اهـ.  في آل بيت النبوة ، وإمعانا في إيذاء مشاعرهم

  

 :  قال الدكتور األنجري  -  الجزء الثاني-وفي مقالته فدك بين الصديق والطاهرة 

َأَرَأْيَت ِحيَن َوِلَي : َأَبا َجْعَفٍر ُمَحَمَد ْبَن َعِلٍيَسَأْلُت : صح عن ُمَحَمد ْبُن ِإْسَحاَق صاحب السيرة َقاَل

َسَلَك ِبِه َطِريَق َأِبي َبْكٍر : اْلِعَراَقْيِن َوَما َوِلَي ِمْن َأْمِر الَناِس، َكْيَف َصَنَع ِفي َسْهِم ِذي اْلُقْرَبى؟ َقاَل

َأَم َوالَلِه َما َكاَن َأْهُلُه َيْصُدُروَن : َأْنُتْم َتُقوُلوَن؟ َقاَلَوَكْيَف؟ َوِلَم؟ َو: َوُعَمَر َرِضَي الَلُه َعْنُهَما، ُقْلُت

َكاَن َوالَلِه َيْكَرُه َأْن ُيَدَعى َعَلْيِه ِخَلاُف َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي : َفَما َمَنَعُه؟ َقاَل: ِإَلا َعْن َرْأِيِه، ُقْلُت

ومعرفة السنن  2/227، وسنن البيهقي ( 1/617) تاريخ المدينة البن شبة" )الَلُه َعْنُهَما 

َما َصَنَع َعِلٌي ِفي : " وفي رواية المعرفة من طريق الشافعي). 8/670)واآلثار للبيهقي 

 .«َسَلَك ِبِه َطِريَق َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر، َوَكاَن َيْكَرُه َأْن ُيْؤَخَذ َعَلْيِه ِخَلاُفُهَما»: اْلُخُمِس؟ َفَقاَل

 . َوَكاَن َهَذا َيُدُل َعَلى َأَنُه َيَرى َرَأًيا ِخَلاَف َرْأِيِهَما َفاَتَبَعُهَما :عي قال الشاف

ُأْخِبْرَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحَمٍد َعْن َأِبيِه َأَن َحَسًنا َوُحَسْيًنا ( : 3/122)وقال الشافعي في كتاب األم 

َنِصيَبُهْم ِمْن  -َرِضَي الَلُه َعْنُه َوَعْنُهْم  -ْبَن َجْعَفٍر َسَأُلوا َعِلًيا  َوَعْبَد الَلِه ْبَن َعَباٍس َوَعْبَد الَلِه

 .ُهَو َلُكْم َحٌق َوَلِكِني ُمَحاَرٌب ُمَعاِوَيَة َفِإْن ِشْئُتْم َتَرْكُتْم َحَقُكْم ِمْنُه: اْلُخُمِس َفَقاَل

َهَكَذا َكاَن َجْعَفٌر ُيَحِدُثُه ، : َصَدَق: ْبَد اْلَعِزيِز ْبَن ُمَحَمٍد َفَقاَلَفَأْخَبْرت ِبَهَذا اْلَحِديِث َع( َقاَل الَشاِفِعُي)

 َقاَل َما َأْحَسُبُه إَلا َعْن َجِدِه هـ. َلا : َأَفَما َحَدَثَكُه َعْن َأِبيِه َعْن َجِدِه؟ ُقْلت

اهلل، خالفا للخلفاء  فتأكد أن موالنا عليا كان يرى سهم ذي القربى باقيا في العترة بعد رسول

وظهر أن موالنا عليا وّسع دائرة صرف سهم .قبله ، وهو مذهب الشافعي رحمه اهلل وآخرين 

ذي القربى على طريقة الخلفاء قبله ، ولكن برضا بني هاشم واستشارتهم خالفا لهما ، فجعل 

وقول . لحاجة سهم ذي القربى في السالح وتجهيز جيوش مقاتلة البغاة المتمردين المنقلبين ل

يعني أن آل البيت كانوا يرون " وأنتم تقولون: "أبي جعفر عليه السالم في رواية ابن إسحاق

سهم ذي القربى حقا خالصا لهم دون سواهم ، إال أن يشاؤوا التبرع به ، وأن الصديق 

 والفاروق كانا مخطئين في اجتهادهما ، إذ أنهما أسقطا سهم ذي القربى وجعاله في المنافع
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وحين تواله موالنا علي في خالفة الفاروق أو عثمان ، تواله بشرط صرفه في .العامة لألمة 

وحين تولى الخالفة ، لم يخن .المنافع العامة رغم اعتقاده أنه حق خاص بالقرابة النبوية 

الشرط ، ولم يغّير زهدا منه عليه السالم ، وإكراما للعترة الشريفة ، ولكن بعد استشارتها 

 اهـ. هاورضا

  

هناك من يذهب إلى ان اإلمام علي قد انتزعها من " :وقال الدكتور محمد بيومي مهران  

 (1)اهـ " مروان ، على تقدير كونها عنده في خالفة عثمان

  

 :تأمل أخي القارئ هذه الرواية 

  

 632\8 -الكليني  -الكافي 

 الشيعة وأبصارهممّد اهلل في أسماع ( عليه السالم)باب إذا قام القائم 

َعِلُي ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعْن َحَناِن ْبِن َسِديٍر َوُمَحَمُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحَمٍد َعْن  -730

َعْنُهَما َفَقاَل ( المَعَلْيِه الَس)َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر ُمَحَمِد ْبِن ِإْسَماِعيَل َعْن َحَناِن ْبِن َسِديٍر َعْن َأِبيِه َقاَل 

ا اْلَيْوَم ِإال َيا َأَبا اْلَفْضِل َما َتْسَأُلِني َعْنُهَما َفَو اهلِل َما َماَت ِمَنا َمِيٌت َقُط ِإال َساِخطًا َعَلْيِهَما َوَما ِمَن

َقَنا َوَمَنَعاَنا َفْيَئَنا َوَكاَنا َأَوَل َمْن َساِخطًا َعَلْيِهَما ُيوِصي ِبَذِلَك اْلَكِبيُر ِمَنا الَصِغيَر ِإَنُهَما َظَلَماَنا َح

ُمَتَكِلُمَنا ُثَم َقاَل َرِكَب َأْعَناَقَنا َوَبَثَقا َعَلْيَنا َبْثقًا ِفي اإلْسالِم ال ُيْسَكُر َأَبدًا َحَتى َيُقوَم َقاِئُمَنا َأْو َيَتَكَلَم 

َم ُمَتَكِلُمَنا ألْبَدى ِمْن ُأُموِرِهَما َما َكاَن ُيْكَتُم َوَلَكَتَم ِمْن ُأُموِرِهَما َما َأَما َواهلِل َلْو َقْد َقاَم َقاِئُمَنا َأْو َتَكَل

َلَها َفَعَلْيِهَما َكاَن ُيْظَهُر َواهلِل َما ُأِسَسْت ِمْن َبِلَيٍة َوال َقِضَيٍة َتْجِري َعَلْيَنا َأْهَل اْلَبْيِت ِإال ُهَما َأَسَسا َأَو

 . َواْلَمالِئَكِة َوالَناِس َأْجَمِعيَنَلْعَنُة اهلِل

 .حسن أو موثق  616 :، ص62 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج

ومن القصيدة التائيه لدعبل الخزاعي التي ألقاها على مسامع اإلمام الرضا عليه السالم والتي  

دعبل الخزاعي الشاعر دخل عليه  :ذكرها العالمة العصامي في سمط النجوم وقدم لها هكذا 

يابن رسول اهلل، إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة وآليت على نفسي ال أنشدها أحدا : بمرو فقال

 :فأنشد من الطويل. هاتها: فقال له الرضا.قبلك

 وَأْيِدَيُهْم ِمْن َفيئهْم صفَراِت... َأَرى َفْيَئُهم ِفي َغْيِرهم ُمَتَقسَما 

 

 ــــــــــــــــ

 اب النبي وآل بيته الطاهرين فاطمة الزهراء الفصل الثالثفي رح( 1)
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ومن ذا الذي  دعبل هذا محب ألهل البيت،: قلت:  صامي في ذكر دعبل بالتاليعوختم العالمه ال

ال يحبهم فمن ال يحبهم ال يحبه اهلل، ولكنه كان مولعًا بالهجو والحط من أقدار الناس، هجا 

 :الخلفاء وغيرهم، هجا المأمون بأبيات منها من الكامل

 َقَتَلْت َأَخاك وَشَرَفْتَك ِبَمْقَعِد... إني ِمَن الَقْوِم الِذيَن ُسُيوُفُهم 

 واسَترَفُعوَك ِمَن الَحِضيِض اأَلْوَهِد... َلَك َمنِصبًا  َشاُدوا بُحْسِن فَعاِلِهْم

ُيشيُر بذلك إلى ما فعله طاهر بن الحسين، مقدم عساكر المأمون فإنه خزاعي، ودعبل هذا 

وطال عمر . تعس دعبل، ومتى كنت خاماًل رفعني قومه: ولما بلغ هذا المأمون قال. خزاعي

بتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما دعبل، وكان يقول لي خمسون سنة أحمل خش

. كان مولده بين واسط العراق وكور األهواز سنة ثمان وأربعين ومائة. أجد من يفعل ذلك

. والدعبل بكسر الدال المهملة إسكان العين وكسر الباء الموحدة اسم الناقة الشارف وهو لقبه

 .واسمه علي بن رزين بن سليمان، قاله ابن األثير

 

http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D

C8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%

7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C

7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%2

0%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html 

 

الس مم وإستشهد بقول دعبل  الشيخ السني المغامسي يعترف بمظلومية ال البيت عليهم هنا

الخزاعي في ظ ممتهم وأقر أن راية الشيعه التي رفعوها وفق مبنى محبتهم ورفع الظلم عنهم 

 راية حق

 

سنتكلم اآلن عن المذهب  " : أنقل الشاهد من ك ممه مما قاله في برنامج األبواب المتفرقة

يجمعوا به الناس في أصله حق يقوم على شيء معين يجمع الناس والذي يريدون أن الشيعي 

هم يقولون أننا نريد أن ندعوا الى محبة آل البيت ورفع الظلم عنهم ونحن نعلم يقينآ معشر 

أهل السنة أن آل البيت عليهم الس مم وقعت عليهم مظلمة عظيمة في زمن بني مروان وفي 

ع ذلك في زمن زمن معاوية رضي اهلل تعالى عنه وقع ذلك في زمن يزيد في قتل الحسين وق

بنات زياد في : هشام بن عبدالملك في قتل زيد بن علي وظلم آل البيت واألمر كما قال دعبل 

 انتهى النقل " القصور مصونة وبنات رسول اهلل في الفلوات إذن الراية راية حق

 إثبات أن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يرث ويورث - 

  

وسلم ورث سيف والده عبداهلل عليه سالم اهلل وهو المسمى  رسول اهلل صلى اهلل عليه واله

 بالمأثور

http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html
http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html
http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html
http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html
http://www.islamport.com/b/4/trajem/%CA%D1%C7%CC%E3%20%E6%D8%C8%DE%C7%CA/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED/%D3%E3%D8%20%C7%E1%E4%CC%E6%E3%20%C7%E1%DA%E6%C7%E1%ED%20%DD%ED%20%C3%E4%C8%C7%C1%20%C7%E1%C3%E6%C7%C6%E1%20%E6%C7%E1%CA%E6%C7%E1%ED%20027.html
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 :بطاقة التعريف بالسيف من أخ من أهل السنة 

أيضًا يعرف بمأثور الفجر ورّثه المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم عن أبيه : السيف المأُثُور

هاجر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق . قبل أن يبعث بالّنبوة بمكة

وبقي معه ثم أعطاه وعدة حرب أخرى لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه من مكة إلى يثرب 

الِمقبض من الذهب بشكل طرفان ملتويان ملبس . سم88طول نصل السيف . رضي اهلل عنه
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بالقرب من ناحية الممسك كتب بالخط الكوّفي عبداهلل بن (.ن أزرق مخّضرلو)بالُزمُّرد والفيروز 

 اهـ. اليوم السيف محتفظ به في متحف توبكابي في مدينة استنبطول بتركيا. عبدالمطلـب

 

وألنه يرث فهو يورث وهنا في هذه الفتوى من مركز الفتوى نجد الغضب من التكلم عن  :أقول 

 :هذا السيف والسؤال عنه 

 :ؤال الس

 ما هو أول سيف امتلكه الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟

 :اإلجابــة 

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقد قال العيني في عمدة القارئ عند ذكره لخيل النبي صلى اهلل عليه وسلم وأسيافه، وقد جمع 

 :آخر أسيافه فقال

 جاءت بأسمائها السبع أخبار**** النبي فقدإن شئت أسماء سياف 

 عضب رسوب وقلعي وبتار**** قل محذم ثم حتف ذو الفقار وقل

سيوفه عشرة هذه سبعة والثالثة األخرى رسوب ومأثور ورثه من أبيه : -والكالم للعيني-قلت 

وله سيف آخر يدعى . قدم به المدينة وهو أول سيف ملكه وصمصامة سيف عمرو معدي كرب

 .ضيب وهو أول سيف تقلد به قاله النسيابوري في كتاب شرف المصطفىالق

وأما أول سيف تقلد به  إذًا فأول سيف ملكه صلى اهلل عليه وسلم هو مأثور الذي ورثة عن أبيه،

فقد كان األولى للسائل أن فهو القضيب حسب هذه الرواية، ولكون هذا البحث قليل الجدوى 

اهلل عليه وسلم وسيرته وعبادته وأحكام شريعته، فالوقت  يسأل ويهتم بخلق المصطفى صلى

أغلى وأثمن من أن يضيع فيما ال يفيد في الدنيا وال في اآلخرة ويسئل عنه العبد يوم القيامة، 

 :فينبغي أن يعد للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا وهلل در القائل

 وأراه أسهل ما عليك يضيع**** والوقت أثمن ما عنيت بحفظه

إن هذا الموقع مشغول بالفتاوى الفقهية والنوازل الشرعية واالستشارات الدعوية ونحوها،  ثم

 .فال ينبغي شغله عن ذلك بما ال يفيد

 . واهلل أعلم

a/index.php?page=showfatwa&Option=Fathttp://fatwa.islamweb.net/fatw

waId&Id=69019 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69019
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=69019
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وللتعقيب على قول مركز الفتوى سيكتشف القارئ إن كان هذا البحث عن هذا السيف : أقول 

 !!المعتم عليه عديم الجدوى أو ال 

لقد علل أهل السنه وراثة المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم هذا السيف من والده بأنه لم 

 :وللرد على هذه الشبهه أقول !!! بالنبوة يبعث 

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم بعث وكان نبيآ وآدم بين الروح والجسد فيبطل بذلك   -1

 :القول بأنه ورثه قبل البعثه 

 قلُت يا رسوَل اهلِل متى ُبِعْثَت نبًيا قال وآَدُم بيَن الُروِح والجسِد -

 تخريج كتاب السنة: المصدر | األلباني : دث المح| ميسرة الفجر : الراوي 

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  311: الصفحة أو الرقم

 

وفي تبنيه لزيد بن حارثه إستمر في تبنيه وبالتالي يحكم بتوريثه له الى السنه الخامسة  -6

بإمكانه أن يبطل تبنيه وقيل الرابعة من الهجره فالمفر أنه كان من األنبياء وبعثته نبيا وقد كان 

الى تحريم التبني   مله وبالتالي توريثه عندما بعث نبيا كما يقولوا لكن استمر الناس في تبنيه

 :بناء وهو كذلك فاليختص دونهم بعدم التوريث المالي لأل

 

 :وهذه الفتوى من مركز الفتوى 

 :السؤال 

الصالة والسالم زيد بن حارثة وقال  كيف تبنى الرسول عليه، إذا كان التبني حراما في اإلسالم

 ؟"يرثني و أرثه" عليه الصالة والسالم 

 :الفتوى 

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعـد

 28888: فالتبني محرم في اإلسالم وسبق بيانه في الفتوى رقم

وأما كيف تبنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم زيد بن حارثة، فإن ذلك كان قبل نزول آيات تحريم 

ثم نسخ وحرم، قال القرطبي رحمه اهلل في فإن التبني كان معموال به في أول اإلسالم التبني، 

ى أن هذه نزلت في زيد أجمع أهل التفسير عل. َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم :قوله تعالى: التفسير

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن محمد حتى : بن حارثة، وروى األئمة أن ابن عمر قال

اْدُعوُهْم : قوله تعالى: وقال أيضا{ 2: األحزاب}اْدُعوُهْم ِلَآَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد الَلِه: نزلت

ما كنا ندعو زيد بن : م بيانه وفي قول ابن عمرنزلت في زيد بن حارثة على ما تقد. ِلَآَباِئِهْم

دليل على أن التبني كان معمواًل به في الجاهلية واإلسالم يتوارث به حارثة إال زيد بن محمد، 
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فرفع اهلل . أي أعدل. اْدُعوُهْم ِلَآَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد الَلِه: ، إلى أن نسخ اهلل ذلك بقولهويتناصر

ع من إطالق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن األولى واألعدل أن ينسب الرجل إلى حكم التبني ومن

هذه اآلية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة : وقال النحاس.... أبيه نسبًا، 

بالقرآن، فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى 

ِإَنَما : له والء معروف قال له يا أخي ، يعني في الدين ، قال اهلل تعالى والئه، فإن لم يكن

 انتهى. {10: الحجرات}اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 

وكان زيد فيما روي عن أنس بن مالك وغيره من الشام َسَبْته خيل من تهامة، فابتاعه حكيم بن 

صلى اهلل عليه وسلم فأعتقه وتبناه حزام بن خويلد، فوهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة للنبي 

وكان من أمره : "فأقام عنده مدة، ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه، قال في روح المعاني 

ركب معه أبوه وعمه :.. رضي اهلل تعالى عنه على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال

أنتم أهل حرم اهلل تعالى يا محمد : وأخوه حتى قدموا مكة فلقوا رسول اهلل فقال له حارثة

وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون األسير ابني عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في 

أعطيكم خيرا : فدائه فإنك ابن سيد قومه وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت فقال له رسول اهلل

داء، وإن إختارني فكفوا عنه أخّيره، فإن اختاركم فخذوه بغير ف: وما هو؟ قال: من ذلك قالوا

يا : جزاك اهلل تعالى خيرا فقد أحسنت فدعاه رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم فقال: فقال

فهم من قد : نعم هذا أبي وعمي وأخي فقال عليه الصالة والسالم: زيد أتعرف هؤالء قال

ما أنا بمختار عليك : زيد عرفتهم، فإن اخترتهم فاذهب معهم، وإن اخترتني فأنا من تعلم قال له

ما أنا : أيا زيد أتختار العبودية قال: أحدا أبدا أنت معي بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه

اشهدوا :فلما رأى رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم حرصه عليه قالبمفارق هذا الرجل، 

ن كرامته عليه عليه الصالة ، فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا مأنه حر وإنه ابني يرثني وأرثه

فدعي زيد .اْدُعوُهْم ِلَآَباِئِهْم: والسالم، فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل القرآن

 .واهلل أعلم .انتهى. بن حارثة

 

 :وهنا الرابط 

 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fat

waId&Id=71330 

 

 مريم -( 70)( َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه)  : قد قال نبي اهلل عيسى عليه السالم في المهد  -: أقول 

 !!!فهل المقصود أنه سيكون فيما بعد عبدآ هلل بعد بعثته 

 

 مريم -( 70)آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيًّا: )وقوله 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=71330
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=71330
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اهلل عزوجل قضى أن يحكم دراسة االنجيل وتعلمه في بطن أمه وجعله نبيا وهذا في تفسير ابن 

( آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيًّا: )ابي حاتم عن الصحابي أنس بن مالك في تفسير قوله تعالى 

 مريم  –  ( 70)

 

ماورد في تفسير الدر المنثور ينقل عن ابن أبي حاتم ذلك والتنس أن ابن أبي حاتم واليك 

إشترط الصحه على ماأخرجه من روايات في تفسيره واليطبق على أسانيد التفسير قواعد أهل 

 :الحديث كما قال الشيخ صالح آل الشيخ 

 

أخرج عبد الرزاق ، وابن ( :هـ 811: ت(ُسُيوِطُي قاَل َجاَلُل الِديِن َعْبُد الَرْحَمِن ْبُن َأِبي َبْكٍر ال

قال إني عبد : أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله 

 .قضى فيما قضى أن أكون كذلك [  28: ص: ] اهلل آتاني الكتاب اآلية ، قال 

 

اإلنجيل وأحكمه في بطن أمه ، فذلك كان عيسى قد درس  :وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال 

 .إني عبد اهلل آتاني الكتاب : قوله 

  

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

=203&ID=1652 

 

 :وقد وجدت هذا الموضوع يتناقل في مواقع المخالفين أنقله للقارئ الكريم  :أقول 

 

 َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّا ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن َلا َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا: )قال اهلل تعالى 

 .33االسراء ( 

 .الصاله:معنى كلمه التسبيح فى المعجم المحيط 

هكذا يؤكد اهلل على ان كل شىء يسبح بحمده ، فالجنين يصلى فى بطن امه ، فكما جاء فى 

 ". كل منا يبدأ حياته الجنينيه بالصاله"تفسير الطبرى 

فاالنسان يولد على فطره االسالم ولكن بعد ميالده يتخذ مله ودين اهله فاما ان يكون نصرانيا 

 .بويهاو يهوديا او مجوسيا كل حسب ا

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=1652
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203&ID=1652
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ما من مـولـود يولد إال )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن ابى هريره رضى اهلل عنه قال 

حديث صحيح رواه البخارى ........ (. على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ،

 .ومسلم

 

 

 

االحرام االولى اى هذه صوره لجنين عمره اربعين يوما ويظهر فيها رافعا يديه مكبرا تكبيره 

 .اننا نبدا حياتنا الجنينيه بالصاله 

 

 

وها هو يستعد للركوع وعمر الجنين عشره اسابيع وقد ظهرت معظم االعضاء وتطورت بشكل 

 (سبحان ربى العظيم)أوضح 
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 .وهذه صوره لجنين فى االسبوع الثانى عشر والجنين يستعد للسجود 

 

 

 (سبحان ربى األعلى)وسيخرج من بطن امه ساجدًا ها هو الجنين يسجد فى بطن امه 

َسُنِريِهْم آَياِتَنا فى اْلآَفاِق َوِفى َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك  )  :  قال تعالى 

 .27فصلت(  َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيىٍء َشِهيٌد

ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َناًرا  َوُقِل اْلَحقُّ: )قال تعالى

 َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوى اْلُوُجوَه ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت

 .68الكهف ( ُمْرَتَفًقا

 اهـ. فعلى كل انسان ان يؤمن ويتاكد من وجود الخالق عز وجل 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ولد وبه خاتم النبوة فخاتم النبوة لم يظهر في بدنه   -7

 الشريف بعد البعثه

يا رسوَل اهلِل، إَن ابَن ُأْختي َوِجٌع، : ذهبت بي خالتي إلى النبِي صَلى اهلُل عليه وسَلم فقالْت  -

فنظرُت فمسَح رأسي ودعا لي بالبركِة، ثم توضأ، فشربُت من وضوِئِه، ثم ُقمُت خلَف ظهِرِه، 

 .إلى خاتِم الُنُبَوِة بيَن َكِتَفْيِه، ِمْثَل ِزِر الَحَجَلِة

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | السائب بن يزيد : اوي الر

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  180: الصفحة أو الرقم

والننسى معرفة من عرف من أهل الكتاب بنبوته والتبشير به وبنص القرآن الكريم عن   -3

وسلم لم يكن يعرف  عيسى عليه السالم فهذا يدحض قول من يقول أنه صلى اهلل عليه واله

لقد كانت له عالمات حتى قبل والدته فقد كان نور النبوة في وجه والده عبداهلل عليه !! بنبوته 

 :سالم اهلل 

الشيخ يوسف إسماعيل : جاء في األنوار المحمدية مختصر المواهب اللدونية للقسطالنى تأليف 

 مع أبيه بعد أن فداه بنحر مائة من ولما انصرف عبداهلل")  ( :لبنان  –قاضى بيروت )النبهانى 

اإلبل لرؤيا رآها مر على امرأة كاهنة متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة فقالت له حين 

لما نظرت إلى وجهه وكان أحسن رجل فى قريش لك مثل اإلبل التى نحرت عنك وقع على اآلن 

ورجت أن تحمل بهذا النبى الكريم صلى اهلل عليه وسلم فأجابها  رأت فى وجهه من نور النبوة

 :بقوله

 أما الحرام فالممات دونه والحل ال حل فأستبينه

 فكيف باألمر الذى تبغينه يحمى الكريم عرضه ودينه

ثم خرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ سيد بنى زهرة 

نته آمنة وهى يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وموضعا فوقع عليهما نسبا وشرفا فزوجه اب

 اهـ" .   يوم اإلثنين من أيام منى فى شعب أبى طالب فحملت برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وقد رأت والدته عليها سالم اهلل نورا أضاءت له قصور الشام في والدته الخ من : أقول 

 :عالمات نبوته 

الَلِه لَمكتوٌب خاتِم الَنبِييَن وإَن آدَم لمنَجدٌل في طينِتِه سأنبِئُكم بأَوِل أمري دعوُة أبي إِني عنَد  -

وُرؤيا أِمَي رَأت حيَن ولَدتني كأنها خرَج منها نوٌر أضاَءْت َله قصوُر إبراهيَم وُبشرى عيسى 

 الَشاِم

الصفحة أو  -الرد على البكري : المصدر -ابن تيمية : العرباض بن سارية المحدث: الراوي

 إسناده حسن: خالصة حكم المحدث 21: الرقم
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هل هناك من ينكر أنه كان يسمى بالصادق األمين في الجاهليه فهذه من صفاته الثابته له   -2

 :والتي لم تثبت له فقط بعد البعثه 

 

سلم على الَصفا ، فَجَعل وأنذر عشيرتك األقربين َصَعَد النبُي صلى اهلل عليه و: لما نَزَلْت  -

يا بني ِفْهٍر ، يا بني َعِدٍي ، لبطوِن قريٍش ، حتى اجتمعوا ، فَجَعَل الرجُل إذا لم َيْسَتِطْع : ُينادي 

َأَرَأْيَتكم لو َأْخَبْرُتكم أن : فقالأن َيْخُرَج َأَرَسَل رسوًلا؛ لَيْنُظَر ما هو ، فجاَء أبو لهٍب وقريٌش ، 

فإني : قال . نعم ،ماَجَرْبَناعليك إالصدًقا: أن ُتِغيَر عليكم َأُكْنُتم ُمَصِدِقَي ؟ قالوا  خيًلا بالوادي تريُد

تبت : فنَزَلْت ! تًبا لك سائَر اليوِم ، َأِلهذا َجَمْعَتَنا : فقال أبو لهٍب . نذيٌر لكم بيَن َيَدْي عذاٍب شديٍد 

 .ما أغنى عنه ماله وما كسب . يدا أبي لهب وتب 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عبداهلل بن عباس : اوي الر

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  3770: الصفحة أو الرقم

 

ما هذا الِديُن اَلذي فارقُتْم فيِه قوَمُكم، ولم تدُخلوا في ديني وال في ديِن : فقال لهُم الَنجاشي  -

ها المِلُك، كَنا َأْهَل جاهلَيٍة نعبُد األصناَم ، َوَنْأكُل الميتَة َوَنْأتي أُي: أحٍد من الَناِس ؟ فقال جعفُر 

حَتى بعَث الَلُه إلينا الفواحَش، ونقطُع األرحاَم، وُنسيُء الجواَر ويأكُل القوُي مَنا الَضعيَف ، 

ِه وأن ال ُنشِرَك بِه ، فدعانا لتوحيِد الَلرسوًلا مَنا نعرُف نسَبُه، وصدَقُه ، وأمانَتُه،وعفاَفُه

شيًئا،ونخَلَع ما كَنا نعبُد من األصناِم، وأمَرنا بصدِق الحديِث، وأداِء األمانِة، وصلِة الَرحِم، 

وُحسِن الجواِر، والكِف عِن المحارِم، والِدماِء، وَنهانا عِن الفواحِش، وقوِل الُزوِر، وَأْكِل ماَل 

 يام، وعَدَد عَليِه أموَر اإلسالِماليتيِم، وأمَرنا بالَصالِة، والِص

 فقه السيرة: المصدر | األلباني : المحدث | أم سلمة هند بنت أبي أمية : الراوي 

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  112: الصفحة أو الرقم

 :فهم قد عرفوا أنه خيرهم نسبا 

 

إَن الَلَه اصطفى كنانَة من بني إسماعيَل ، واصَطفى قريًشا من ِكنانَة واصطفى بني هاشٍم من  -

 فأناخيُركم نفًسا وخيُركم نَسًباُقريٍش واصطفاني من بني هاِشٍم 

 

 مجموع الفتاوى: المصدر | ابن تيمية : المحدث |  -: الراوي 

 ثابت: خالصة حكم المحدث |  18/68: الصفحة أو الرقم
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وقد إحتج الدكتور محمد عبده يماني في مقالته أقوال العلماء في نجاة والدي الرسول صلى اهلل 

 :عليه وسلم من موقعه بهذا الحديث أنه صلى اهلل عليه واله وسلم خيرهم نسبآ وخيرهم أبآ 

ه أخرج البيهقي في دالئل النبوة عن أنس رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علي -

أنا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن :")وسلم 

بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن  مرة بن كعب بن لؤى بن غالب

 .(إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

ت من بين أبوي فلم يصبني شئ من وما إفترق الناس فرقتين إال جعلني اهلل في خيرهما فاخرج

عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى إنتهيت إلى أبي وامي 

 اهـ." فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا

 :صلى اهلل عليه واله الفاخر المفتخر المصطفى 

 

: يا أبا عمارَة، أتوليَت يوم حنيٍن ؟ فقال : البراُء رضي اهلل عنه، وجاءه رجٌل، فقال  -

أماأنافأشهُد على النبِي صَلى اهلُل عليِه وسَلَم أنه لم يوِل، ولكن عِجل َسَرعاُن القوِم، فرشقْتهم 

االنبُي الكذب،أنا ابُن عبِد أن) : هوزاُن، وأبو سفياِن بن الحارِث آخٌذ برأِس بغلِته البيضاِء، يقول 

 )المطلب

 البخاري:البراء بن عازبالمحدث : الراوي 

 [صحيح:]خالصة حكم المحدث  3712: صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: المصدر 

 

 :عندما ولد كان له نجمه المسعود المعروف عند غير المسلمين - 2

 

وعن حسان بن ثابتـ رضي "  :م ويب جاء في مقالة ولد الهدى فالكائنات ضياء في موقع إسال

إذ سمعت واهلل، إني لغالم يفعٌة، ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كَل ما سمعت، : )اهلل عنه ـ قال

حتى إذا اجتمعوا إليه ! يا معشر يهود: بيثرب(حصن )يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمًة 

رواه البيهقي وصححه األلباني  ( ولد بهطلع الليلة نجم أحمد الذي : ويلك مالك؟، قال: قالوا له

قال لي حبر من أحبار قال زيد بن عمرو بن نفيل، : قال -رضي اهلل عنه  -وعنأ سامة بن زيد ) 

 اهـ"  قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فأرجع فصدقه واتبعه: " الشام

بها من عرفه قبل أن يبعث وقد كانت هذه دالالت لصيقه به كماخاتم النبوة والتي أخبر : أقول 

مدونه في الكتب والتي تعرف عليها سلمان منهم ورآها عيانا فيه صلى اهلل عليه واله وسلم 

 :ومنها 
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 أنه يقبل الهديه واليأكل الصدقه -7

 (" رضي اهلل عنهم ورضوا عنه"سلسلة ) جاء في 

 سيرة مؤمن من النار إلى النور: سلمان الفارسي

 أحمد يحيى علي محمد. د.أ: إعداد

إن وصية هذا العابد النصراني لك باللحاق بنبِي آخِر : بلى أيها الصاحب، أستطيع أن أقول

في كتب اليهود  -صلى اهلل عليه وسلم  -الزمان، إلى األرض التي ستنصره، يتطابق مع نعته 

َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا ﴿ : -تعالى  -والنصارى قبل أن ُتحَرف وتتبدل، أجدني أقف مع قوله 

َيْأِتي ِمْن  َبِني ِإْسَراِئيَل ِإِني َرُسوُل الَلِه ِإَلْيُكْم ُمَصِدًقا ِلَما َبْيَن َيَدَي ِمَن الَتْوَراِة َوُمَبِشًرا ِبَرُسوٍل

 [.2: الصف] ٌر ُمِبيٌن ﴾َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلَما َجاَءُهْم ِباْلَبِيَناِت َقاُلوا َهَذا ِسْح

 

ال : "عن صفته كما أخبرني عابد النصارى في عمورية من بالد الروم -يا بني  -هنا أحدثك 

 اهـ". يأكل الصدقة، يقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتَم النبوة، إذا رأيته عَرفته

 

إَن نبًيا قد ظَهر فَخرجُت إلى المدينِة ، فَبعثُت : فقالوا لي . َخَرجُت في طلِب الِعلِم إلى الَشاِم  -

َصدقٌة ، فقبَض يَده ، وأشار إلى أصحاِبِه : قلُت . أهدَيٌة أم صَدقٌة ؟ : إليه بِقباٍع من َتمٍر ،فقال 

فُقمُت على رأِسه ، . هذا هدَيٌة ، فأكَل ، وأَكلوا : قلُت ثَم َأْتَبْعُته ِبِقباٍع من َتمٍر ، و. أن يأُكلوا 

 .فَفِطَن فقال ِبرداِئه َعن ظهِره فإذا في َظهِره خاتُم الُنَبَوِة ، فأكَببُت عليِه ، وتشَهْدُت 

 سير أعالم النبالء: المصدر | الذهبي : المحدث |  سلمان الفارسي: الراوي 

 إسناده صالح: حكم المحدث  خالصة|  1/277: الصفحة أو الرقم

قبل  ةعليه ويقبل الهدي ةفنستنتج أنه صلى اهلل عليه واله وسلم يعرف أن الصدقه محرم: قول أ

البعثه فكيف يرث هذا السيف ولم يقل أي أحد من أهل السنه أن هذا السيف كان له هديه قبل 

لسيف الى بعثته وهجرته الى البعثه بل أجمعوا أنه ورثه من أبيه ، ولقد إستمر في قبضه لهذا ا

 عليه السالم بن ابي طالب المدينه فأعطاه لمن حرمت عليه الصدقه وهو االمام علي

 

 إَن اهلَل حَرَم عِلَي الَصَدَقَة ، و على أهِل َبْيتي -

 صحيح الجامع: المصدر | األلباني : المحدث | الحسن بن علي بن أبي طالب : الراوي 

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  1720: الصفحة أو الرقم
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فهل كان السيف صدقه له صلى اهلل عليه واله وسلم ولعلي عليه السالم هديه أم العكس : قول أ

 :لم يقل بهذا أحد ولكن قالوا ماورد في اللحم الذي أهدي لبريرة أنه لها صدقه وله هديه 

 

( . اشَتريها ، فإَن الَوالَء لَمن أعَتَق : ) وسَلم اشتَريُت َبريَرَة ، فقال النبُي صَلى اهلُل عليه  -

 ( .هو لها صَدَقٌة ولناهديٌة: ) وُأهِدَي لها شاٌة ، فقال 

 صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 |[ صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  2721: الصفحة أو الرقم

 

قبل بعثته دالله على نبوته فإنها التسجد إال لألنبياء فكيف سجدت  سجود الشجروالحجر له  -8

 له قبل أن يبعث ولم يكن نبيا كما يقول المخالفين 

وهذا الراهب بحيرى يشير له بأنه رسول اهلل عندما رأى سجود الحجر والشجر له وجاء له 

 :يتفحص خاتم النبوة على بدنه الشريف 

فلَما خرَج أبو طالٍب إلى الَشاِم وخرج مَعه الَنبُي صَلى الَلُه علْيِه وسَلَم في أشياٍخ ِمن قريٍش  -

أشَرفوا على الَراهِب هَبطوا فحُلوا رحاَلهم فخرَج إلْيهُم الَراهُب َوكانوا قبَل ذِلَك يمُروَن ِبِه فال 

َل يتخَلُلهُم الَراهُب حَتى جاَء فأخَذ بيِد رسوِل الَلِه صَلى يخرُج إلْيهم قاَل َفهم َيحُلوَن رحاَلهم فجع

الَلُه علْيِه وسَلَم قاَل هذا سِيُد العالميَن هذا رسوُل رِب العالميَن يبعُثُه الَلُه رحمًة للعالميَن فقاَل َلُه 

شجٌر وال حجٌر إَلا خَر  أشياٌخ من قريٍش ما ِعلُمَك فقاَل إَنكم حيَن أشرفُتم مَن الَعقبِة لم يبَق

ثَم ساِجًدا والَيسُجداِن إَلالنبٍي وإِني أعرُفُه بخاتِم الُنبَوِةأسفَل من ُغضروِف كتِفِه مثَل الُتَفاحِة 

رجَع فصنَع َلهم طعاًما فلَما أتاهم ِبِه َوكاَن هَو في ِرعيِة اإلبِل قاَل أرِسلوا إلْيِه فأقبَل وعلْيِه 

ُه فلَما دنا مَن الَقوِم وجدهم قد سبقوُه إلى َفيِء الَشجرِة فلَما جلَس ماَل فيُء الَشجرِة غمامٌة تظُل

علْيِه فقاَل انُظروا إلى َفيِء الَشجرِة ماَل علْيِه فقاَل أنُشُدُكم الَلَه إُيكم ولُيُه قالوا أبو طالٍب فَلم يزل 

بو َبكٍر رضَي اهلُل َعنُه بالًلا وزَوَدُه الَراهُب مَن اْلكْعِك يناشُدُه حَتى رَدُه أبو طالٍب وبعَث مَعُه أ

 .والَزيِت 

تخريج مشكاة : المصدر | األلباني : المحدث | أبو موسى األشعري عبداهلل بن قيس : الراوي 

 المصابيح

 صحيح: خالصة حكم المحدث |  2821: الصفحة أو الرقم

 :عليه السالم  ورث عندما آخى بينه وبين االمام عليبعد البعثه هنا المفر للمعاند بأنه ي* 

ومن آثار هذه المؤاخاة  ةكان رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم قد قام بالمؤاخا ةبعد البعث -

أن يثبت التوريث المالي وقد آخى بينه وبين االمام علي عليه السالم فلماذا فعل مثلهم وهو من 

األنبياء واليورث لماذا آخى بينه وبين االمام علي عليه السالم فهذا الحكم كان مفعال الى أن 

األنفال ، وإستمرت   – 72(ۗ  ْعٍض ِفي ِكَتاِب الَلِهَوُأوُلو اْلَأْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلىٰ ِبَب: )نزلت آية 
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الفدكيه على  المؤاخاة دون التوريث وهذه اآليه إحتجت بها الزهراء عليها السالم في خطبتها

أبي بكر فاالمام علي عليه السالم يرث مال المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم بهذه المؤاخاة 

نسخ التوارث تبقى المؤاخاه ووراثته بالمعنى المجازي وعندما ! فكيف يكون النبي اليورث 

 :لعلمه 

َأَفِإْن َماَت } أَن علًيا كان يقوُل في حياِة رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلم إَن اهلَل عَز وجَل يقوُل  -

إذ هدانا اهلُل تعالى واهلِل لئن مات أو واهلِل ال ننَقِلُب على أعقاِبنا بعَد { َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم

واهلِل إِني َلَأخوه وَولُيه وابُن عِمه ووارُثه فَمن أحُق به ُقِتَل أُلقاِتَلَن على ما قاَتل عليه حَتى أموَت 

 مِني

 مجمع الزوائد: المصدر | الهيثمي : المحدث | عبداهلل بن عباس : الراوي 

 رجاله رجال الصحيح: ة حكم المحدث خالص|  8/177: الصفحة أو الرقم

 : أنقل بالنص والهامش   في خطبة الحب في اهلل من موقع امام المسجد للشيخ المنجد

فقد أدرك المصطفى صلى اهلل عليه وسلم أن أساس المجتمع وقوته وترابطه يكون في تماسك 

أفراده واجتماعهم وتآلفهم، فعندما وضع أول قدم له صلى اهلل عليه وسلم في المدينة، بنى عليه 

وربط صلى اهلل عليه وسلم قبل ذلك بين صحابته برباط وثيق، وعالقة ، الصالة والسالم مسجده

َذَكَر َ)قال في الفتح ، فوجدوا به حالوة اإليمان. ة هي عالقة األخوة في اهلل و الحب في اهللمتين

َفَكاَن ، َتآَخْوا َأَخَوْيِن : َقاَل َرُسول الَله ِلَأْصَحاِبِه َبْعد َأْن َهاَجَر " ُمَحَمد ْبن ِإْسَحاق اْلُمَؤاَخاة َفَقاَل 

َوَجْعَفر ْبن َأِبي َطاِلب َوُمَعاذ ْبن َجَبل َأَخَوْيِن ، َوَزْيد ْبن َحاِرَثة َأَخَوْيِن َوَحْمَزة ،  ُهَو َوَعِلّي َأَخَوْيِن

َوَمَرة ، َمَرة َبْين اْلُمَهاِجِريَن َخاَصة َوَذِلَك ِبَمَكة : َقاَل ِاْبن َعْبد اْلَبّر َكاَنْت اْلُمَؤاَخاة َمَرَتْيِن   " 

َوَذَكَر ِاْبن َسَند ِبَأَساِنيد اْلَواِقِدّي ِإَلى َجَماَعة ِمْن . ر َفِهَي اْلَمْقُصوَدة ُهَنا َبْين اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصا

َوآَخى َبْين ، َلَما َقِدَم الَنِبّي َصَلى الَله َعَلْيِه َوَسَلَم اْلَمِديَنة آَخى َبْين اْلُمَهاِجِريَن : الَتاِبِعيَن َقاُلوا 

َوَكاُنوا ِتْسِعيَن َنْفًسا َبْعضهْم ِمْن ،  َوَكاُنوا َيَتَواَرُثوَن، َصار َعَلى اْلُمَواَساة اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْن

َبَطَلْت ( َوُأوُلو اْلَأْرَحام : ) َفَلَما َنَزَل ، َوِقيَل َكاُنوا ِماَئة ، اْلُمَهاِجِريَن َوَبْعضهْم ِمْن اْلَأْنَصار 

 اهـ( 1)  اَخاةاْلَمَواِريث َبْينهْم ِبِتْلَك اْلُمَؤ

 

 

 ـــــــــــــــ

 .باب كيف آخى النبي صلى اهلل عليه وسلم بين أصحابه: فتح الباري ( 1) 
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 : وقال الباحث محمد رجاء في مقالته اإلخاء في اإلسالم من شبكة األلوكة  :قول أ

إلى  قبل هجرته" مكة"نظام المؤاخاة في  -صَلى اهلل عليه وسَلم  -ولقد طبق الرسول 

بعشر سنوات، عندما كانت الَدعوة اإلسالمَية في طْوِرها األَول وال تزال سّرَية، " المدينة"

مقًرا الجِتماعاتهم، " الَصفا"وحيث كان المسلمون يَتخذون من دار األرقم بن أبي األرقم عند 

يقوى ساعدهم ويشتّد،  ومحفاًل لمشاوراِتهم وحديثهم، ومركًزا لتْدبيرهم، ومخبًأ مؤَقًتا إلى أن

" مَكة"المؤاخاة في  وقد أفادت . ويكثر عدُدهم، ويجمعوا كِلَمَتهم، فيظهر األمر وتعلن الَدعوة

إفادة عظيمة؛ ألَنها ربطت بين المسلمين الذين اضطهدوا من أجل الَتوحيد برباط أقوى من رباط 

د غلبت أخَوة اإليمان كَل صلة سواها، إخاء القرابة، فقرابة اإلسالم أْقوى من رابطة الَدم، وق

﴿ اَل َتِجُد : فنِسي بها المسلم قبيلَته، وخرج على عشيرته، وخاصم الولد أباه، وقاتل األُخ أخاه

ْبَناَءُهْم َأْو َأَقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِبالَلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَواُدوَن َمْن َحاَد الَلَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو 

 -وعقد الَرسول .وأصبح المسِلمون بها أسرة واحدة[ 66: المجادلة]ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ﴾ 

اجتماًعا للُمؤاخاة في المسِجد، وأخذ يتفَقد أصحابه واحًدا واحًدا، وهو  -صَلى اهلل عليه وسَلم 

بين أبي بْكٍر وخارجة بن  -اهلل عليه وسَلم  صَلى -أين فالن، أين فالن؟وآخى الَرسول : يقول

وآخى . وتآخى كّل واحد من المهاجرين مع واحٍد من األنصارزيد، وبين عمر وعتبان بن مالك، 

، ((هذا أخي: ))فأمسك بيده وقال -كَرم اهلل وجهه  -الرسول بيَنه وبين علّي بن أبي طالب 

ن عِمه حمزة بن عبد المطلب، أسد اهلل وأسد رسوله، بي -صَلى اهلل عليه وسَلم  -وآخى الَرسول 

وبين مولى الَرسول الكريم زيد بن حارثة، وكان عثمان بن عَفان أًخا لرُجل لم يبلغ منزلته من 

 -صَلى اهلل عليه وسَلم  -ويذهب بعض العلماء إلى إنكار صَحة مؤاخاة الَرسول . الغنى والَثراء

بأَن المؤاخاة قد شرعْت بقصد أن يستفيد المتآخون بعضهم من  وعلي، وحمزة وزيد قائلين

 -بعض، ولتتآلف قلوب بعضهم على بعض، وإًذا ليس هناك أّي معنى يبرر مؤاخاة الَرسول 

ألي أحد منهم، وال مؤاخاة مهاجري لمهاجري آخر، إاَل أن يكون لإلخاء  -صَلى اهلل عليه وسَلم 

لم يؤاِخ بينه وبين علي، وبين  -صَلى اهلل عليه وسَلم  -الَرسول  وإَنني أعتقد أَن . غرض آخر

وهو  -ليضرب بذلك المثل األعلى والقدوة الحسنة للَتواُضع، فلم يستنكف  حمزة وزْيد، إاَل

من أن يؤاخي رُجال من المسلمين، فحذا األغِنياء حذوه وتآَخوا مع الفقراء  -رسول اهلل ونبيه 

 .يستكبر الَسادة عن الَتآخي مع العبيدالمْعدمين، ولم 

صلوات اهلل وسالمه  -رسوله  -عَز وجَل  -وهذا هو شأن اإلسالم دائًما، من يوم أن أرسل اهلل 

وإلى أن يرث اهلل األرض وَمن عليها، ال مكان فيه لفخر، وال موضع فيه لكبر، وال فضل  -عليه 

من إنسان على آخر، بل العمل الَصالح هو مجال  لعربي على عجمي إاَل بالَتقوى، وال تعالي

كأسنان  -عَز وجَل  -الَتفاُخر والَتفاُضل بين الَناس، أَما فيما عدا ذلك فالكّل سواسية أمام اهلل 

 اهـ . المشط
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 : وقال الشيخ الدكتور راغب السرجاني في مقالته أنقل بالنص وبماجاء في الهامش  :قول أ

 

 بن أبي طالبإسالم علي 

 راغب السرجاني. د.أ

 

فالثابت إذن أن العالقة بين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كانت أكثر من 

عالقة رجل بابن عِمه؛ بل هو بمنزلة ابنه أو أخيه، وقد صَرح بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وعن ابن .  " َهاُروَن ِمْن ُموَسى، ِإاَل َأَنُه اَل َنِبَي َبْعِدي َأْنَت ِمِني ِبَمْنِزَلِة: "وسلم حين قال ِلَعِلٍي

آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين أصحابه، فجاء َعِلٌي تدمع : عمر رضي اهلل عنهما قال

 .يا رسول اهلل آخيَت بين أصحابك وَلْم ُتَؤاِخ بيني وبين أحٍد: عيناه، فقال

 اهـ ( 3)  "َأْنَت َأِخي ِفي الُدْنَيا َواآلِخَرِة: "اهلل عليه وسلمفقال له رسول اهلل صلى 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وقال(7760)باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه : أبواب المناقب: الترمذي( 3) 

 (3688)والحاكم . هذا حديث حسن

 

يقول أن العباس هو من ورث رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وهنا مروان بن أبي حفصه : أقول 

ويستنكر عليه ابن أبي االصبع ذلك ألنه أثبت التوريث المالي للرسول ! وسلم دون ذوي رحمه 

صلى اهلل عليه واله وسلم ويقول بل ان ابابكر اعطى علي بن أبي طالب عمامة رسول اهلل صلى 

 :اس اهلل عليه واله وسلم وسيفه دون العب

 

 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: الكتاب 

 ابن أبي األصبع: المؤلف 

 موقع الوراق: مصدر الكتاب 

فأخذ بعموم هذا . فمن جهة أن مروان زعم أن بني األعمام أحق بالفضل من بني البنات

علي  االستدالل، وذهل عن أن هذه القضية التي هو آخذ فيها خارجة من هذا العموم، ألن بني

إال من لم يكونوا بني أعمام من بني البنات،  بنو بنات وبنو أعمام، وما ذكره مروان ال يتناول

فأما من لم يمت بالقربة من طرفيه ويدلي باالستحقاق من جهة أبويه، فخارج عما ذكر، وال 

 يقال هذا ما يرد على مروان، ألنه صرح باإلرث، وال األعمام أحق باإلرث من بني البنات،
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إن لم يرد باإلرث الفضل فكالمه محال، إذ ال يصح أن يريد إرث المال وال إرث : فإني أقول

 .الخالفة، أما المال فألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يورث، وسيأتي بيان ذلك

وأما الخالفة، فألن الخالفة لو كانت باإلرث لما وصلت ألبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما قبل 

 عنه فإذا أحسن الظن بمروان حمل قوله وراثة األعمام على وراثة الفضل، العباس رضي اهلل

وحينئذ يأتي ما ذكرناه، ولم يرد باألعمام إال بني األعمام، وببني البنات إال بني علي رضي اهلل 

عنهم فإنه مدح بالقصيدة الرشيد، وعرض بيحيى بن عبد اهلل بن الحسن بن علي، واألول بنو 

خر بنو أعمام وبنو بنات، فكانت لألول مزية لم تكن لألخر، قابلها ابن المعتز أعمام فقط، واأل

بأن أباه بنو العم المسلم فكانت هذه بتلك، فحصلت المساواة، فثبت الفضل لبيته على بيت 

 :مروان وما يستكثر مثل هذا الجهل من مروان وهو يقول في هذه األبيات للرشيد كامل

 دون األقارب من ذوي األرحام... مدًا يا بن الذي ورث النبي مح

فليت شعري ما الذي ورثه العباس رضي اهلل عنه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون 

إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يورث؟ وهذا أفضل الصحابة : ذوي رحمه، وكيف يقال

ول اهلل صلى اهلل عليه وأفقههم يحتج على فاطمة عليها السالم في أمر فدك والعوالي، بقول رس

فإن كان النبي صلى اهلل عليه وسلم " نحن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة : " وسلم

يورث فلم منعت فاطمة ما ادعت وإن كان ال يورث فلم يدعي هذا الجاهل أن العباس رضي اهلل 

أعطى عليًا عمامة عنه ورثه دون ذوي رحمه؟ وأصل الحديث يروون أن أبا بكر رضي اهلل عنه 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسيفه دون العباس

 

http://islamport.com/w/adb/Web/568/41.htm 

 

 وتأمل أخي القارئ ماجاء في كتاب األحكام السلطانية والواليات الدينية ألبي الحسن الماوردي 

فأما ماسوى ذلك من الصدقات الثمانية من أمواله ، فقد حكى الواقدي أن رسول اهلل صلى اهلل : 

أيمن الحبشية واسمها بركة ، وخمسة أجمال وقطعة من   عليه وسلم ورث من أبيه عبداهلل أم

غنم ، وقيل مواله شقران وابنه صالحا ، وقد شهد بدرا ، وورث من أمه آمنة بنت وهب 

رها التي ولد فيها في شعب بني علي ، وورث من زوجته خديجة بنت خويلد رضي دا) الزهرية 

اهلل عنها دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين وأمواآل ، وكان حكيم بن حزام 

اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة درهم فاستوهبه منها رسول اهلل صلى 

وزوجه أم أيمن فولدت أم أيمن فولدت أم أيمن أسامه بعد النبوة ، فأما اهلل عليه وسلم فأعتقه 

الداران فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما قدم مكة 

لنا عقيل من ربع ؟ فلم يرجع   هل ترك: في أي داريك تنزل ، فقال : في حجة الوداع قيل له 

تغلب عليه وكان دار حرب يومئذ فأجرى عليه حكم المستهلك فخرجت  فيما باعه عقيل ألنه

 . هاتان الداران من صدقاته 

http://islamport.com/w/adb/Web/568/41.htm
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وأما أدوار أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم فقد أعطى كل واحدة منهن الدار التي تسكنها 

ووصى بذلك لهن ، فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة من صدقاته ، وإن كان عطية 

فاق فهي من جملة صدقاته ، وقد دخلت اليوم في المسجد والأحسب فيها ماهو خارج سكنى وإر

 .عنه 

وأما رحل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآلته ، فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم 

أن أبابكر الصديق رضي اهلل عنه دفع إلى علي رضي اهلل عنه آلة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وروى األسود عن عائشة رضي اهلل عنها .  صدقة  ه وحذاءه وقال ماسوى ذلكوسلم ودابت

توفي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثين صاعآ من : ) قالت 

 ( .شعير 

فإن كان درعه المعروفة بالبتراء فقد حكي أنها كانت على الحسين بن علي رضوان اهلل عليهما 

فأخذها عبيداهلل بن زياد ، فلما قتل المختار عبيداهلل بن زياد صارت الدرع إلى عباد بن  يوم قتل

الحصين الحبطي ثم أن خالد بن عبداهلل بن خالد بن أسيد وكان أمير البصرة سأل عبادا عنها 

فجحده إياها فضربه مائة سوط فكتب له عبد الملك بن مروان مثل عباد اليضرب إنما ينبغي أن 

 .أو يعفى عنه ، ثم اليعرف للدرع خبر بعد ذلك  يقتل

أما البردة فقد اختلف الناس فيها ، فحكى أبان بن تغلب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان 

 .وهبها لكعب بن زهير واشتراها منه معاوية رضي اهلل عنه وهي التي كان يلبسها الخلفاء 

ها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل أيلة وحكى ضمرة بن ابي ربيعة أن هذه البردة أعطا

أمانا لهم فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبي أوفى وكان عامآل عليهم من قبل مروان بن محمد 

أخذت بعد قتله ، وقيل اشتراها أبو العباس السفاح  فبعث بها إليه وكانت في خزائنه حتى

 .بثالثمائة دينار 

 صلى اهلل عليه وسلم التي هي صدقة وقد صار مع البردة واما القضيب فهو من تركة رسول اهلل

أما الخاتم فلبسه بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبوبكر ثم عمر ثم . من شعار الخالفة 

، فهذا شرح ماقبض عنه رسول  (أريس ) من يده في بئر   عثمان رضي اهلل عنهم حتى سقط

 (1)اهـ . اهلل من صدقته وتركته 

فقد قالوا في الرد على من يقول أن النبي صلى اهلل عليه واله وسلم ورث أبويه فورث : أقول  

إنما كان ذلك قبل : عن أبيه منزله ومملوكته أم أيمن وشقران اللذين أعتقهما موليين له، قيل له

يراث أن يؤتيه اهلل النبوة فلما آتاه إياها أعاد أحكامه إلى األحكام التي توفاه عليها من منعه الم

عن غيره، ومن منع غيره الميراث عنه، وإنما يرث الناس من حيث يرثون، فإذا كان صلى اهلل 

 عليه وسلم غير موروث كان غير وارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــ  

  667-660ص   (1) 

 



473 
 

 :جاء في شرح مشكل اآلثار للطحاوي  

ود الخريبي، عن عاصم بن رجاء بن حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد اهلل بن دا - 886

كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد : حيوة، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، قال

الرسول صلى اهلل [ 11:ص]يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة : دمشق فأتاه رجل، فقال

وال جئت لحاجة؟ : لعليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا

فإني : نعم، قال: قال  وال جئت إال لهذا الحديث: ال، قال: وال جئت لتجارة؟ قال: ال، قال: قال

من سلك طريقا يطلب علما سلك اهلل به طريقا : " سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

عالم على العابد من طرق الجنة، وإن المالئكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل ال

ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في   كفضل القمر

األرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء صلوات 

 ".اهلل عليهم لم يورثوا دينارا وال درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

فقد : فإن قال قائل. وزكريا صلى اهلل عليه وسلم منهم، فلم يورث شيئا من المال: قال أبو جعفر

هو ما كانت األنبياء  -واهلل أعلم  -، فإن ذلك عندنا { وورث سليمان داود}: قال اهلل عز وجل

نبيا فما  فقد كان سليمان في حياة داود صلى اهلل عليهما: تورثه مما هو سوى األموال، فإن قال

ورث عنه حكمته وما يورث عن مثله، وكان ذلك مضافا إلى نبوته : الذي ورثه عنه؟ قيل له

 .التي كانت معه قبل ذلك

فقد ورث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبويه، فورث عن أبيه منزله ومملوكته أم : فإن قال

قبل أن يؤتيه اهلل النبوة فلما آتاه إنما كان ذلك : أيمن وشقران اللذين أعتقهما موليين له، قيل له

التي توفاه عليها من منعه الميراث عن غيره، ومن منع غيره  إياها أعاد أحكامه إلى األحكام

الميراث عنه، وإنما يرث الناس من حيث يرثون، فإذا كان صلى اهلل عليه وسلم غير موروث 

 (1)اهـ كان غير وارث وفيما ذكرنا بيان لما وصفنا

 [ : 2] قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي في محاضرته شرح متن الرحبية : أقول 

ويمكن أن نضيف إلى ما ذكر النبوة، فالنبوة تمنع اإلرث من جهة واحدة معناه من كان نبيا فإنه 

إنا معاشر األنبياء ال : لما ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ،ال يورث ولكنه يرث

مانعة مع قيام السبب، فالسبب مثال البنوة أو األخوة أو   ناه صدقة، فالنبوةنورث ما ترك

األمومة أو نحو ذلك أي النسب ونحوه والنكاح وغير ذلك من أسباب اإلرث قائمة، ومع ذلك ال 

ألنه ال يقصد أنه { داود  وورث سليمان}: يرثون نبيا مات، وال يرد على هذا بقول اهلل تعالى

يا داود إنا جعلناك خليفة )وإنما يقصد أنه قام مقامه في الخالفة في األرض،  ورثه في المال،

فقد استخلف اهلل سليمان مكان داود فاعتبر ذلك ميراثا كما أن اهلل هو وارث ( في األرض

كما قال اهلل سبحانه وتعالى عن نفسه، والنبي صلى ( ونحن خير الوارثين)األرض ومن عليها، 

 ث لألنبياء الذين قبله ومعنى ذلك أنه خالف لهم، أما الجهة األخرى وهي اهلل عليه وسلم وار

 ــــــــــــــــــــ

(1( )7 /16) 
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صلى اهلل عليه وسلم ورث دار آمنة بنت وهب  كون النبي يرث ممن يرثه، فإن رسول اهلل

يقول وورث من أبيه شقران وبركة أم أيمن وقطعة من الغنم وقطعة من اإلبل أيضا، وفي ذلك 

ما أيمنا وقطعة من  قد ورث النبي أم أيمنا من أبه فوالها: الشيخ محمد عالي رحمة اهلل عليه

إبل ال يغتنم مثالها وثلة من الغنم وهكذا ورث دار األم ودار زوجه النبي األمي دار خديجة بنت 

 هـا وقد يعترض على عد النبوة مانعا من موانع اإلرث بأنها تمنع جانبا واحدا. خويلد

الشيخ الددو قال أن سليمان عليه السالم ورث والده فقال معنى ذلك خلفه بعده وأتى : أقول  

بعده وقام مقامه بعده وهذا رد على من يزعم على أن زكريا رحل بعد ابنه ، أيضآ قال أن النبي 

ان فثبت بذلك أن النبي ك!!يرث واليورث وهذا رد على من يقول أن النبي يرث قبل كونه نبيا 

 يرث فهو يورث

  

 ( :1) !وقارنه بماقاله الشيخ الددو  جاء في شرح مشكل اآلثار للطحاوينذكر بما 

فقد ورث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبويه، فورث عن أبيه منزله ومملوكته أم : فإن قال

النبوة فلما آتاه إنما كان ذلك قبل أن يؤتيه اهلل : قيل له، أيمن وشقران اللذين أعتقهما موليين له

إياها أعاد أحكامه إلى األحكام التي توفاه عليها من منعه الميراث عن غيره، ومن منع غيره 

الميراث عنه، وإنما يرث الناس من حيث يرثون، فإذا كان صلى اهلل عليه وسلم غير موروث 

  اهـكان غير وارث وفيما ذكرنا بيان لما وصفنا

نفِسِه، فَمن تَرَك َديًنا أو َضيعًة فإلَي، ومن تَرَك ماًلا فلورثِتِه، وَأنا َأنا أولى ِبُكِل مؤمٍن من  -

 وأُفُك عاَنُه، والخاُل َمولى من ال مولى َلُه يِرُث ماَلُه ويُفُك عاَنُه أرُث ماَلُهمولى من ال مولى َلُه 

 أبي داودصحيح : المصدر | األلباني : المحدث | المقدام بن معد يكرب الكندي : الراوي 

 حسن صحيح: خالصة حكم المحدث |  6800: الصفحة أو الرقم

 

 رد شبهة النساء اليرثن من العقار عند الشيعة فكيف تطالب فاطمة بإرثها  -

 : هذا السؤال وجه لمركز األبحاث العقائديه 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

وورث سليمان )يعيبنا الستعانتنا بآية ورد سؤال من أحدهم عن أحقية فاطمة في اإلرث ، هو 

 (.يرثني ويرث من آل يعقوب)واآلية ( داوود

 ـــــــــــــــــــــــ

 (1( )7/16) 
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 :فقام بإدراج حديثين هما كالتالي ، وقد قمت بنسخ كالمه كما هو 

 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلد عن عبد الملك: قال  -1

دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوى فإذا فيه ان النساء ليس : قال 

هذا واهلل خط يده وإمالء رسو ل : لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء فقال أبو جعفر 

 .اهلل 

ج ) و (  1باب 101رواية  213ص  62ج ) بحار األنوار للمجلسي : انظر لهذه الرواية  -

 ( 7باب  8رواية  726ص  103

ال ترث : قال ( ع)علي عن أبيه عن جميل عن زراره ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر  -6

 .النساء من عقار األرض شيئًا 

 ) 3رواية  168ص  7ج ) الكافي للكليني : انظر لهذه الرواية  -

 **فهذه ثالثة نصوص كاملة اثنان منها بالبحار وواحده في الكافي ** 

الب فاطمة رضي اهلل عنها بحق ليس لها ومحرم على النساء جميعهن بناء على إذن كيف تط

 ...لماذا تطالب أبا بكر بأمر محرم !! مذهب الرافضة 

 : الجواب 

ألنها مما لم يوجف عليها بخيل وال ركاب، ثم ( صلى اهلل عليه وآله)كانت فدكًا ملكًا لرسول اهلل 

وآت ذا القربى حقه )) بعد نزول قوله تعالى ( عليها السالم)قدمها البنته الزهراء 

 [.62:االسراء((]

ابتداء أبا بكر بفدك ، طالبته على أنها حق من حقوقها ( عليها السالم)ولما طالبت الزهراء 

قد أعطاها ( صلى اهلل عليه وآله)وهي ملكها، فطالبها أبو بكر بشهود يشهدون أن رسول اهلل 

وأم أيمن ( عليهما السالم)والحسن والحسين ( عليه السالم)فدك، فجاءت بأمير المؤمنين 

فشهدوا لها بذلك، فكتب لها بترك التعرض لها وخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر بن الخطاب 

كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة ، قال أرينيه ، فأبت، : ما معك يا بنت محمد؟ فقالت: )فقال لها

هكذا تقول بعض األخبار، وتقول أخبار ( ! ه ومحاه وخرقةفانتزعه من يدها ونظر فيه وتفل في

ألنه يجر ( عليه السالم)أخرى أن أبا بكر بعد اعتراض عمر ومجيء الشهود رد شهادة علي 

نفعًا إلى نفسه ورد شهادة الحسنين ألنهما ابناها ورد شهادة أم أيمن ألنهن نساء أو الن أم 

ثم إنها بعد أن دفع حقها بهذه الطريقة (. 237ص 1ج: أنظر الكافي )أيمن أعجمية ال تفصح 

التجأت ضرورة إلى المطالبة بحقها من طريق آخر، وهو أن القوم يرفضون قبول إعطاء 

فدك لها نحلة، فمن حقها أن تطالب بميراثها إذن بعد أن ادعى ( صلى اهلل عليه وآله)الرسول 

، ولكن القوم أبطلوا دعوتها ( عليه وآله صلى اهلل)القوم أن فدك لم تنقل ملكيتها من رسول اهلل 

 )!!نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقه)الثانية بما ادعوه من الحديث الموضوع 
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! أما األحاديث التي أوردتها، فإنها ال تشمل مطلق النساء ، بل المقصود من النساء هنا الزوجة

ال ترث النساء من العقار : )بي عبد اهلل فعن األحول عن أ: وهناك من األحاديث ما يوضح ذلك 

( ) شيئًا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة

 ( 218ص  17وسائل الشيعة ج 

والمسألة مفروغ عنها عند فقهائنا ويتضح لك المقصود من النساء هنا الزوجة إن صاحب 

باب إن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد : )لستة عشر بهذا العنوان الوسائل عنون تلك الروايات ا

 (وان البنات يرثن من كل شيء ... ال ترث من العقار والدور

، فعن أبي عبد اهلل (عليه السالم)وفي بعض الروايات تجد التفصيل موجودًا على لسان اإلمام 

لهن قيمة الطوب والبناء )  : قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث،: قال ( عليه السالم)

والخشب والقصب فانما االرض والعقارات فال ميراث لهن فيه، قال قلت فالبنات، قال البنات 

قال الن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي .... لهن نصيبهن منه، قال قلت كيف صار ذا 

 (18ص  17الوسائل ج...( )دخيل عليهم

فقهائنا أن البنت ترث من أبيها، وال خالف معتد به أنها في الجملة ال فليس هناك خالف بين 

ترث من زوجها من بعض تركه الزوج، وهذا الفرق في الميراث بين بعض النساء هو الذي 

 ودمتم في رعاية اهلل .أوقع هذا األلتباس الذي وقعتم فيه

 

 : يضا أوهذا السؤال وجه لمركز األبحاث العقائديه 

وجة ال ترث زوجها وقد ذكر بالقران نصيب الزوجه من الميراث ام انكم تفصلون كيف ان الز

الدين على كيفكم ان الزوجه ال ترث حتى ال يقول انسان لماذا لم ترث زوجات الرسول صلى اهلل 

 اهلل عنها ترث  عليه وسلم ولكن فاطمه رضي

المقدمة ال تستطيع أن  لهذا البحث مقدمة وهو مبحث اإلمامة، فإن لم تعرف هذه :الجواب 

تستوعب الجواب في هذه المسالة، فالقول بأن الزوجة ال ترث من العقار شيئًا هو من مختصات 

الذين يرى ـ أي الشيعة اإلمامية ـ ( عليهم السالم)اإلمامية المأخوذ عن أئمتهم المعصومين 

في شمولها لرسول  قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة وأن السنة شاملة لهم كما هو الشأن تمامًا

فيها وأنه كيف يكون قول   فهذه المقدمة عليك أن تناقش(.. صلى اهلل عليه وآله وسلم)اهلل 

 ..حجة ثم ننتقل للبحث في المسألة المذكورة( عليهم السالم)أئمتنا 

وليس عليك أن تؤمن بذلك فهذا شأن خاص بك ولكن أسلوب الحوار والجدل العلمي يفرض 

 .ه المقدمةعليك أن تبدأ بهذ

وعلى أي حال، القول بأن الزوجة ال ترث من العقار شيئًا، ال يعني أنها ال ترث مطلقًا بل أنها ال 

وعّلة ذلك كما . ترث العقار بما هو عقار وإنما ترث من قيمته ويعطى لها كأموال وسيولة نقدية

قلبه والمرأة قد يجوز أن العقار ال يمكن تغييره و(: عليهم السالم)ورد عن أئمتنا المعصومين 

من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد ( أي الزوج)أن ينقطع ما بينها وبينه 
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بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب   كذلك، ألنه ال يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن االستبدال

م على حاله كمن كان مثله كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهه، وكان الثابت المقي

 .في الثبات والقيام

وأيضًا في معنى آخر مستفاد من الروايات في علة هذا المنع بأن الزوجة ـ المتوفى عنها 

من كان ينافس المتوفى أو ( التي ترثها عن زوجها)زوجها ـ ربما تزوجت فاسكنت هذه الرباع 

باب أن  602: 62وسائل الشيعة  أنظرك)يغيظه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته 

 (الزوجة إذا لم يكن لها ولد ال ترث من العقار

( عليه السالم)دعا أبو جعفر : وقد جاء في رواية ـ في نفس الباب المتقدم ـ عن عبد الملك قال

أن النساء ليس لهن : فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوبًا فإذا فيه( عليه السالم)بكتاب علي 

هذا واهلل خط علي (: عليه السالم)شيء فقال أبو جعفر ( إذا توفى عنهن) رجلمن عقار ال

 (صلى اهلل عليه وآله وسلم)بيده، وإمالء رسول اهلل ( عليه السالم)

 .17المصدر المتقدم، الحديث 

 انتهى النقل" ودمتم في رعاية اهلل 
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 عليها السالم وإسقاطها لجنينها المحسنروايات شيعية في ضرب الزهراء /  الفصل الرابع  

 روايات ضرب الزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها من كتب الشيعة - 

في اإلقتحام على بيتها بين المقتحمين وبين اإلمام علي عليه   حالت الزهراء عليها السالم 

 السالم وقد فعلت السيدة زينب عليها السالم مثلها

اإلمام جعفر الصادق عن السيدة زينب عليها  الحليم الجندي في كتابه وقال األستاذ عبد   

، فانصرف ولقد هم شمر بن ذي الجوشن بقتل زين العابدين، فاحتضنته لتقتل معه :  السالم

ولما انتهت المعركة اقتيدت بين األسرى إلى ابن زياد في الكوفة وإلى . المجرم مذموما مدحورا

، فيتسلسل منه أئمة أهل لعابدين تكلؤه بعناية الّله على يديها لينجبيزيد في دمشق ومعها زين ا

وكانت مثال الشجاعة والبالغة العلويتين في . بل كل نسل الحسين من الرجال البيت االثنا عشر،

 اهــ. " وجه ابن زياد ويزيد

 اليك أخي القارئ بعض هذه الروايات الصحيحة في قتل المحسن#  

وروى سليم بن قيس الهاللي برواية أبان بن أبي عياش ـ مع أّنه من علماء  :قال الشيخ السند  

توفى   : ، قاال  العامة وقضاتها لكنه أحد رواة كتاب سليم ـ عن سلمان وعبداهلل بن العّباس

: رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يوم توّفى ، فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس ـ إلى أن قاال 

فبعث . يا هذا أفي الناس جمعين قد بايعوك ما خال هذا الرجل وأهل بيته : بي بكر ـ فقال عمر أل

أجب خليفة رسول : انطلق إلى علي فقل له ! يا قنفذ : فقال له . إلى ابن عم لعمر يقال له قنفذ

فبعثا مرارًا ، وأبى علي عليه السالم أن يأتيهم ، فوثب عمر غضبان ، ونادى خالد بن . اهلل 

ثّم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة صلوات . وقنفذًا فأمرهما أن يحمال حطبًا ونارًا  الوليد

اهلل عليهما ، وفاطمة قاعدة خلف الباب ، قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول اهلل 

. افتح الباب ! يا ابن أبي طالب : ثّم نادى . صلى اهلل عليه وآله ، فأقبل عمر حتى ضرب الباب 

افتحي الباب وإال أحرقنا : قال ! يا عمر ، ما لنا ولك أال تدعنا وما نحن فيه ؟ : فقالت فاطمة 

فأبى أن . أما تتقي اهلل عز وجل تدخل علَي بيتي وتهجم علَي داري ! يا عمر : فقالت . عليكم 

تقبلته ثّم دفعه عمر فاس  ، ثّم دعا عمر بالنار وأضرمها في الباب ، فأحرق الباب ،ينصرف 

فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به ! يا رسول اهلل ! يا أبتاه : فاطمة عليها السالم وصاحت 

فوثب علي بن أبي طالب ! يا أبتاه : جنبها فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت 

ثّم هزه فصرعه ووجأ انفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول   عليه السالم فأخذ بتالبيب عمر،

والذي كرم محّمدًا بالنبوة يا ابن : هلل صلى اهلل عليه وآله وما أوصاه من الصبر والطاعة فقال ا

فأقبل الناس . فأرسل عمر يستغيث. صهاك لوال كتاب من اهلل سبق لعلمت أنك ال تدخل بيتي 

بيت حتى دخلوا الدار فكاثروه ، وألقوا في عنقه حباًل ،س فحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب ال

، فضربها قنفذ الملعون بالسوط ، فماتت حين ماتت وإّن في عضدها كمثل الدملج من ضربته 

لعنه اهلل ، فألجأها إلى عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنينًا من بطنها ، 

  .« فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى اهلل عليها من ذلك شهيدة

الشيخ السند صحح سندها وهي صحيحة :  الدكتور أحمد الماحوزيقال الشيخ المحقق    

   السند
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كيف نرد على نقل المخالفين عن   :وهذا السؤال وجه للشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي  

الكشي أنه قال عن أبان ضعيف ونقلهم جواب السيد السيستاني أن في سند كتاب سليم بن قيس 

 إشكال ؟

ن ضعيف أخذه الكشي وغيره من المخالفين وليس الضعف في ذاته بل في كون أبا :الجواب   

ضبطه حتى القرآن الكريم في سنده إشكال عندهم اإلشكاالت التقف عند حد ، ثبوت الكتب يوخذ 

من كالم أهل اإلختصاص والميزا النوري وصاحب البحار وصاحب الوسائل هم األعاظم في هذا 

لم في كل شيئ وكتاب سليم تلقاه األصحاب بخط سليم فواسطة الشأن واألعلم ويجب إتباع األع

أبان التؤثر في كونه ثقة أو ال مع أن أبان من األجالء وتضعيف العامة له ألنه غير ضابط وهو 

تضعيف اليقدح في العدالة يكفي في ثبوت الكتاب أن عمر بن اذينه أخذه من أبان بخط سليم 

فاليضر وثاقة أو ضعف أبان ، وأبان بعد شهرين من  فنفس نسخة سليم سلمت لعمر بن أذينه

بإيداع الكتاب عند رجل من شيعة اإلمام علي عليه   تناول النسخ مات بعد أن رأى سليم يأمره

السالم ، فنسخة سليم إستلمها الثقة الثبت عمر بن أذينة بخط سليم وهذا كاف في ثبوت الكتاب 

آ ليس ببعيد أن يروي إبراهيم بن عمر اليماني عن على أن شهرة الكتاب كافية في ثبوته وأيض

   اهـــ"  أبان

كما جاء في  سليم فهنا توثيقهمامع  توثيقهأما عن والتنس أن اباحنيفه روى عن أبان  : أقول  

 : كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر األنصاري

موثقا عندهم مقتبسا من وكان ... قد أدرك سليم خمسة من األئمة عليهم السالم واتصل بهم

علومهم الفياضة، وكان متصلبا في دينه مناوئا ألعداء آل البيت النبوي مجاهرا بالعداء لهم 

 (1)  (.عنه أيام إمارته الغاشمة خو فاعلي نفسه حتى أن الحجاج طلبه ليقتله فاختفى

الشأن، ويكفي ثقة جليل القدر عظيم ) :قال العالمة السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 63

 (6)  (.في ذلك شهادة البرقي بأنه من األولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم

 حياة أبان بن أبي عياش

 الشيخ الثقة الفقيه الزاهد العابد طاووس القراء أبو إسماعيل أبان بن أبي عياش

 العبدي البصري

سنة، وكان له  72عن عمر بلغ  178وتوفي في أول رجب من سنة  26ولد أبان حدود سنة  .

 (7)  .سنة 13عند قدوم سليم نحو 

 ____________ 

 .راجع مقدمة الطبعة األولى من كتاب سليم في القطع الرقعي من الطبعات النجفية(. 1) 

 .660ص  8ج : معجم رجال الحديث( 6) 

 .13ص  1ج : ميزان االعتدال. 38ص  2ج : أعيان الشيعة .مفتتح كتاب سليم( 7) 
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وال شك أن سليم بن قيس رحمه اهلل كان يعرف والد أبان أو أحد أقاربه أو معارفه، حيث كان 

فارا من الحجاج مختفيا عنه، وقد دخل إلى بلدتهم نوبندجان تلك المدينة الخارجة نسبيا عن 

افوا هذا الشيخ المشرد المطارد الذي يبلغ الثمانين حكم الحجاج ووجد المأوى فيها، وقد استض

 .من عمره، وتحملوا الخطر على أنفسهم، وحموا سليما من سيف الحجاج

وفي ذلك الجو الخاص المحمي كان يوجد شاب صغير السن، له ولع بالعلم واألحاديث، على 

فاختاره .. أبي عياش وهو أبان بن.. نمط الشباب المتدينين المتحفزين للمعرفة في ذلك الزمان

سليم أو اختاره له الذين آووه، لكي يسلمه تلك األمانة العلمية المهمة والخطيرة، والتي هي 

 انتهى كتاب سليم

ـ حَدثني محّمد بن عبداهلل بن جعفر الِحميرُي ، عن أبيه ،  11 :737كامل الزيارات ص  -   

عن علِي بن محّمد بن سليمان ، عن محّمد بن خالد ، عن عبداهلل بن حّماد البصرّي ، عن 

لّما : قال »عثمان ، عن أبي عبداهلل عليه الّسالم  عبداهلل بن عبدالَرحمن األصّم ، عن حّماد بن

إّن اهلل تبارك وتعالى يختبرك في : اهلل عليه وآله وسّلم إلى الّسماء قيل له  ُاسِري بالَنبي صّلى

فما ُهَن ؟ قيل  أسلم ألمرك يا َرِب وال قَوة لي على الَصبر إاّل بك: ثالث لينظر كيف َصبُرك ، قال 

ورضيت قبلت يا َرِب : أَولهَن الجوع واألثرة على نفسك وعلى أهلك ألهل الحاجة ، قال : له 

وسَلمت ومنك الَتوفيق والَصبر ، وأّما الّثانية فالّتكذيب والخوف الَشديد وبذُلَك ُمْهَجتك في 

محاربة أهل الكفر بمالك ونفسك ، والَصبر على ما يصيبك منهم ِمن األذى وِمن أهل الِنفاق ، 

والَصبر ، وأما الثالثة  قبلُت يا َرِب ورضيت ومنك الَتوفيق: واأللم في الحرب والجراح ، قال 

الشتم والتعنيف والتوبيخ  فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل ، أما أخوك علي فيلقى من أمتك

يا رب قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر : والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل ، فقال 

لها وُتضَرب وهي حامل ويدخل وأّما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حُقها َغصبًا اَلذي تجعله ، 

 عليها وعلى

حريمها ومنزلها بغير إذن ثَم يمّسها هوان وذٌل ، ثَم ال تجد مانعًا وتطرح ما في بطنها من  

 اه"  الَضرب وتموت من ذلك الَضرب

  

يمكن تعويض السند بطريق الشيخ الطوسي في   :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

األصم طريق له واالصم حديثه حسن والطعن بسبب الغلو وهو علو وقد اعتمد ،   الفهرست

السند على مبنى من   عليه ابن قولويه وكتب حماد مشهورة وكتابه مشهور ، وأيضآ يصح

 " يقول بصحة أسانيد كامل الزيارات

  

قولويه القمي ما رواه الثقة الجليل إبي القاسم جعفر بن محّمد بن "  :وقال الشيخ العاملي 

في كامل الزيارات   للهجرة ـ وقد كان معاصرًا للغيبة الصغرى ـ 728المتوفى عام

عن حّماد بن عثمان عن موالنا اإلمام أبي عبد  بأسناده الصحيح 830الحديث رقم 108/الباب

 " (عليه السالم)اهلل 
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لمي ، عن أبي أبي ، عن سليمان الدي: فس  - 27( : 170-170ص/  67ج)بحار االنوار  -

إذا كان يوم القيامة دعي محمد فيكسى حلة وردية ثم  :بصير ، عن أبي عبداهلل عليه السالم قال 

بابراهيم فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش ثم يدعى   يقام عن يمين العرش ، ثم يدعى

ه ، ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين النبي صلى اهلل عليه وآل

يدعى بالحسن فيكسى   باسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عند يسار إبراهيم عليه السالم، ثم

حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين عليه السالم ، ثم يدعى بالحسين فيكسى حلة وردية 

مين فيقام على يمين الحسن ، ثم يدعى باالئمة فيكسون حلال وردية فيقام كل واحد ، عن ي

صاحبه ، ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ، ثم يدعى بفاطمة عليها السالم ونساؤها من 

ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغير الحساب ، ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب 

ونعم االخ أخوك وهو علي بن   نعم االب أبوك يا محمد وهو إبراهيم ،: العزة واالفق االعلى 

،  ، ونعم الجنين جنينك وهو محسنونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين : الب أبي ط

 ....ونعم االئمة الراشدون ذريتك 

  

 " إسناده حسن: "  قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

  

كتاب الطرف للسيد علي بن طاووس نقال من  - 67 ( :377-372ص/  66ج)بحار االنوار 

كتاب الوصية للشيخ عيسى بن المستفاد الضرير ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما 

يا معشر : " لما حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الوفاة دعا االنصار وقال : السالم قال 

ي ، وقد جاورتم فأحسنتم الجوار ، االنصار قد حان الفراق ، وقد دعيت وأنا مجيب الداع

ونصرتم فأحسنتم النصرة ، وواسيتم في االموال ، ووسعتم في المسلمين ، وبذلتم هلل مهج 

اهلل في أهل بيتي ، مصابيح الظلم ، ومعادن العلم ، وينابيع ...: الى ان قال .... النفوس اهلل 

هو مني بمنزلة هارون من موسى الحكم ، ومستقر المالئكة ، منهم وصيي وأميني ووارثي ، و

ال إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي ، أال هل بلغت معاشر االنصار ؟ أال فاسمعوا ومن حضر ، أ

فبكى أبوالحسن عليه السالم طويال ، وقطع : ، قال عيسى " فمن هتكه فقد هتك حجاب اهلل 

  ، هتك واهلل حجاب اهللهتك واهلل حجاب اهلل ، هتك واهلل حجاب اهلل: بقية كالمه، وقال 

 .يا امه صلوات اهلل عليها  

  

 " كتاب الطرف معتمد سنده وكذا الوصية"  :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

  

المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن أحمد بن  ( :122ص/  37ج)بحار االنوار . -33

إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن 
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لما حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه واله : قال   عن عبداهلل بن العباستغلب، عن عكرمة ، 

أبكي لذريتي وما : اهلل ما يبكيك ؟ فقال يارسول : الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته ، فقيل له 

، فال  يا أبتاه  تصنع بهم شرار امتي من بعدي ، كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي

يعينها أحد من امتي ، فسمعت ذلك فاطمة عليها السالم فبكت ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يصنع بي من بعدك ، ولكني أبكي لفراقك  لست أبكي لما: ال تبكين يابنية ، فقالت : واله 

 :يارسول اهلل ، فقال لها 

 .ابشري يابنت محمد بسرعة اللحاق بي فانك أول من يلحق بي من أهل بيتي 

 " إسناده صحيح: "   قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

  

ناده الصحيح عن عبد ما رواه إبن قولويه أيضًا في كامل الزيارات بأس"  :قال الشيخ العاملي 

حدثني محمد بن عبد اهلل  :اهلل بن حماد عن عبد اهلل األصم عن عبد اهلل بن بكير األرجائي قال

بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سليمان، عن محمد بن خالد، عن عبد اهلل 

 في قربكم  : كم ـأو قالان عند: قال لي: قال ،(عليه السالم ) بن حماد البصري، عن أبي عبد اهلل 

لفضيلة ما أوتي أحد مثلها، وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها، وال تحافظون عليها وال على 

القيام بها، وان لها الهال خاصة قد سموا لها، وأعطوها بال حول منهم وال قوة، اال ما كان من 

جعلت فداك وما هذا الذي : قلت. بها ورحمة ورأفة وتقدم صنع اهلل لهم وسعادة حباهم اهلل

، فإنه غريب بأرض (عليهما السالم ) زيارة جدي الحسين بن علي : وصفت ولم تسمه، قال

ويرحمه من نظر   غربة، يبكيه من زاره، ويحزن له من لم يزره، ويحترق له من لم يشهده،

ر عليه أهل إلى قبر ابنه عند رجله، في ارض فالة ال حميم قربه وال قريب، ثم منع الحق وتواز

الردة، حتى قتلوه وضيعوه وعرضوه للسباع، ومنعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكالب، 

ووصيته به وباهل بيته، فأمسي مجفوا في ( صلى اهلل عليه وآله ) حق رسول اهلل   وضيعوا

حفرته، صريعا بين قرابته، وشيعته بين اطباق التراب، قد أوحش قربه في الوحدة والبعد عن 

جعلت فداك : فقلت له. ده، والمنزل الذي ال يأتيه اال من امتحن اهلل قلبه لاليمان وعرفه حقناج

قد كنت آتيه حتى بليت بالسلطان وفي حفظ أموالهم وانا عندهم مشهور، فتركت للتقية اتياته 

هل تدري ما فضل من أتاه وما له عندنا من جزيل : وانا اعرف ما في اتيانه من الخير، فقال

اما الفضل فيباهيه مالئكة السماء، وأما ما له عندنا فالترحم عليه كل : ال، فقال: لخير، فقلتا

ولقد حدثني أبي انه لم يخل مكانه منذ قتل من مصلي يصلي عليه من المالئكة، . صباح ومساء

أو من الجن أو من االنس أو من الوحش، وما من شئ اال وهو يغبط زائره ويتمسح به ويرجو 

بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا من : ثم قال. لنظر إليه الخير لنظره إلى قبرهفي ا

غيرهم، ونسأ يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ، وقاص يقص، ونادب 

الحمد هلل : نعم جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف، فقال: يندب، وقائل يقول المراثي، فقلت له

عل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا الذي ج

وبهذا االسناد، عن عبد اهلل :ثم قال إبن قولويه" وغيرهم يهدرونهم ويقبحون ما يصنعون

في طريق مكة ( عليه السالم ) صحبت أبا عبد اهلل : األصم، عن عبد اهلل بن بكير األرجاني، قال

عسفان، ثم مررنا بجبل اسود عن يسار الطريق موحش، : نة، فنزلنا منزال يقال لهمن المدي
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يا بن : يا ابن رسول اهلل ما أوحش هذا الجبل ما رأيت في الطريق مثل هذا، فقال لي: فقلت له

هذا جبل يقال له الكمد، وهو على واد من أودية جهنم، : ال، قال: بكير أتدري اي جبل هذا، قلت

، استودعهم فيه، تجري من تحتهم مياه جهنم من (عليه السالم ) أبي الحسين وفيه قتلة 

الغسلين والصديد والحميم، وما يخرج من جب الجوى، وما يخرج من الفلق، وما يخرج من 

اثام، وما يخرج من طينة الخبال، وما يخرج من جهنم، وما يخرج من لظي ومن الحطمة، وما 

ميم، وما يخرج من الهاوية، وما يخرج من السعير، وما يخرج من سقر، وما يخرج من الح

مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به اال رأيتهما يستغيثان إلي، واني ألنظر إلى قتلة أبي 

هؤالء فعلوا ما أسستما، لم ترحمونا إذ وليتم، وقتلتمونا وحرمتمونا، ووثبتم على : وأقول لهما

حم اهلل من يرحمكما، ذوقا وبال ما قدمتما، وما اهلل بظالم حقنا، واستبددتم باالمر دوننا، فال ر

للعبيد، وأشدهما تضرعا واستكانة الثاني، فربما وقفت عليهما ليتسلى عني بعض ما في قلبي، 

جعلت فداك فإذا طويت الجبل : قلت له: قال. وربما طويت الجبل الذي هما فيه، وهو جبل الكمد

عرج علينا نكلمك فانا نتوب، واسمع من الجبل : ادياناسمع أصواتهما ين: فما تسمع، قال

جعلت فداك : قلت له: قال. اخسؤوا فيها وال تكلمون: اجبهما، وقل لهما: صارخا يصرخ بي

. كل فرعون عتى على اهلل وحكى اهلل عنه فعاله وكل من علم العباد الكفر: ومن معهم، قال

يد اهلل مغلولة، ونحو نسطور الذي علم  نحو بولس الذي علم اليهود ان: من هم، قال: فقلت

انا ربكم : هم ثالثة، ونحو فرعون موسى الذي قال: النصارى ان المسيح ابن اهلل، وقال لهم

قهرت أهل األرض وقتلت من في السماء، وقاتل أمير المؤمنين : االعلى، ونحو نمرود الذي قال

 اهـ"  (عليهما السالم ) سين وقاتل الحسن والح وقاتل فاطمة ومحسن،، (عليه السالم ) 

  

 120 – 138ص 1كنز الفوائد للكراجكي ج  -

عن أبي الحسن بن شاذان ، عن ابيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن : الكراجكي   

محمد بن الحسين بن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن مفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب 

ملعون ( "ص)   قال جدي رسول اهلليا يونس : يث طويل أنه قال في حد  (ع)، عن الصادق 

 "  من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ، ويغصبها حقها ويقتلها

 

 .هذه الرواية السيد صادق الروحاني والشيخ مسلم الداوري   صحح 

   

 :  18-18ص 27ج -المجلسي  -جاء في كتاب بحار األنوار  -

روي في بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عن محمد ابن إسماعيل وعلي بن 

محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن [ و]عبد اهلل الحسني، عن أبي شعيب 

 ...سألت سيدي الصادق عليه السالم : المفضل، عن المفضل بن عمر قال
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وليد وقنفذا وعمر بن الخطاب وجمعه الناس وتقص عليه قصة أبي بكر وإنفاذه خالد بن ال..

إلخراج أمير المؤمنين عليه السالم من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة واشتغال أمير 

اهلل صلى اهلل عليه وآله بضم أزواجه وقبره وتعزيتهم   المؤمنين عليه السالم بعد وفاة رسول

ن ألف درهم، باع فيها تليده وطارفه وجمع القرآن وقضاء دينه، وإنجاز عداته، وهي ثمانو

ما أجمع عليه   اخرج يا علي إلى: وقول عمر. وقضاها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

والحق  إن أمير المؤمنين عليه السالم مشغول: وقول فضة جارية فاطمةالمسلمون وإال قتلناك، 

الباب الحراق بيت أمير  ، وجمعهم الجزل والحطب علىله إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه

المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة، وإضرامهم النار على الباب، 

ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على : وقولها. وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب

اهلل متم نوره، اهلل وعلى رسوله ؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور اهلل ؟ و

كفي يا فاطمة فليس محمد حاضرا وال المالئكة آتية باألمر والنهي : وقوله. وانتهاره لها

والزجر من عند اهلل، وما علي إال كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر 

د أمته اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك، وارتدا: فقالت وهي باكية.أوإحراقكم جميعا

: فقال لها عمر. علينا، ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل

وأخذت النار في  دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء، فلم يكن اهلل ليجمع لكم النبوة والخالفة،

عضدها،  وضرب عمر لها بالسوط علىوإدخال قنفذ يده لعنه اهلل يروم فتح الباب، . خشب الباب

حتى صار كالدملج األسود، وركل الباب برجله، حتى أصاب بطنها و هي حاملة بالمحسن، لستة 

وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خدها حتى بدا قرطاها تحت . أشهر وإسقاطها إياه

 واأبتاه، وارسول اهلل، ابنتك فاطمة تكذب وتضرب، ويقتل: خمارها، وهي تجهر بالبكاء، وتقول

حتى  وخروج أمير المؤمنين عليه السالم من داخل الدار محمر العين حاسرا،. جنين في بطنها

يا بنت رسول اهلل قد علمتي أن أباك بعثه اهلل : ألقى مالءته عليها، وضمها إلى صدره وقوله لها

لك ال رحمة للعالمين، فاهلل اهلل أن تكشفي خمارك، وترفعي ناصيتك، فواهلل يا فاطمة لئن فعلت ذ

أبقى اهلل على األرض من يشهد أن محمدا رسول اهلل وال موسى وال عيسى وال إبراهيم وال نوح 

يا ابن : ثم قال. دابة تمشي على األرض وال طائرا في السماء إال أهلكه اهلل[ وال]وال آدم، 

. االمةالخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن اشهر سيفي فافني غابر 

فخرج عمر وخالد بن الوليد وقنفذ وعبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار، وصاح 

فقد جاءها المخاض من  يا فضة موالتك فاقبلي منها ما تقبله النساء أمير المؤمنين بفضة

فانه الحق بجده رسول : الرفسة ورد الباب، فأسقطت محسنا فقال أمير المؤمنين عليه السالم

 اه.  " صلى اهلل عليه وآله فيشكو إليه اهلل

 

 إسناده قابل لإلعتبار :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

  

 في الرواية أعاله أخذت باإلشتعال في خشب الباب  الحظ أن النار: أقول 

أحد اإلخوة المخالفين يقول إنه سيبطل مظلومية الزهراء عليها السالم عقآل ويقول كيف 

 !الباب بالنار وأنتم تقولون أن عمر ركل الباب وأصاب فاطمة به يحترق 
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في الرواية السابقة أن النار أخذت في اإلشتعال بخشب الباب وليس كله لهذا ركل   الحظ: أقول 

  عمر الباب برجله كما تعقب الرواية

 (1726المتوفى )الشيخ محمد باقر القايني البيرجندي : أنقل التالي بالهامش   

ثم جمع عمر عّدة وجاء معهم إلى :.. قال ـ بعد ذكر إرسال قنفذ ورجوعه ـ كما مّر ـ ما ترجمته

فجاءت .. اخرج وبايع وإال أحرقت بيتك بما فيه! يا علي: ، وصرخ(عليها السالم)بيت فاطمة 

افتحي الباب وإال : قال"ما لنا ولك؟ ! يا فالن: " خلف الباب وقالت( عليها السالم)فاطمة 

 .رقنا عليكم بيتكمأح

 ".ال تدخل علّي بيتي ! أما تّتقي اهلل؟! يا فالن: " قالت

فعلم عمر أنهم ال يفتحون الباب، فطلب النار والحطب وحّف به الدار، وعندما احترق بعض 

 ( 1) لكزه برجله فقلعه ودخل البيت. الباب

  

 : 177-173 الصفحة  -الشيخ الصدوق  -األمالي  -: جاء في  -

حدثنا محمد ابن أبي عبد اهلل : ، قال(رحمه اهلل)حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق -178/6

حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحسن : الكوفي، قال

صلى )إن رسول اهلل : ، قالبن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

إلي يا : ، فلما رآه بكى، ثم قال(عليه السالم)كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن ( ه وآلهاهلل علي

، فلما رآه (عليه السالم)الحسين   بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى، ثم أقبل

ا عليه)إلي يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى، ثم أقبلت فاطمة : بكى، ثم قال

عليه )إلى يا بنية، فأجلسها بين يديه، ثم أقبل أمير المؤمنين : ، فلما رآها بكى، ثم قال(السالم

إلي يا أخي، فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه األيمن، فقال له : ، فلما رآه بكى، ثم قال(السالم

 !برؤيته يا رسول اهلل، ما ترى واحدا من هؤالء إال بكيت، أو ما فيهم من تسر: أصحابه

والذي بعثني بالنبوة، واصطفاني على جميع البرية، إني وإياهم (: صلى اهلل عليه وآله)فقال 

 .ألكرم الخلق على اهلل عز وجل، وما على وجه األرض نسمة أحب إلي منهم

أما علي بن أبي طالب فإنه أخي وشقيقي، وصاحب االمر بعدي، وصاحب لوائي في الدنيا 

وشفاعتي، وهو مولى كل مسلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل تقي،  واآلخرة، وصاحب حوضي

وهو وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي، محبه محبي، ومبغضه مبغضي، 

 وبواليته صارت أمتي مرحومة، وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة، وإني بكيت حين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 فارسي 677يت األحمر الكبر( 1)
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أقبل ألني ذكرت غدر األمة به بعدي حتى إنه ليزال عن مقعدي، وقد جعله اهلل له بعدي، ثم ال 

يزال االمر به حتى يضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في أفضل الشهور شهر 

 .رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

مة، فإنها سيدة نساء العالمين من األولين واآلخرين، وهي بضعة مني، وهو وأما ابنتي فاط

، وهي الحوراء اإلنسية، متى قامت وهي روحي التي بين جنبينور عيني، وهي ثمرة فؤادي، 

في محرابها بين يدي ربها جل جالله زهر نورها لمالئكة السماء كما يزهر نور الكواكب ألهل 

يامالئكتي، انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي، قائمة : لمالئكته األرض، ويقول اهلل عز وجل

بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت 

وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، . شيعتها من النار

: منعت إرثها، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها، وهي تناديوانتهكت حرمتها، وغصبت حقها، و

فال تجاب، وتستغيث فال تغاث، فال تزال بعدي محزونة مكروبة باكية، تتذكر انقطاع   يا محمداه،

الوحي عن بيتها مرة، وتتذكر فراقي أخرى، وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت 

ى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، فعند تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن، ثم تر

يا فاطمة : ذلك يؤنسها اهلل تعالى ذكره بالمالئكة، فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران، فتقول

، يا فاطمة ﴿اقنتي لربك واسجدي (إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)

جع فتمرض، فيبعث اهلل عز وجل إليها مريم بنت واركعي مع الراكعين﴾ ثم يبتدئ بها الو

يا رب، إني قد سئمت الحياة، وتبرمت : عمران، تمرضها وتؤنسها في علتها، فتقول عند ذلك

أول من يلحقني من أهل بيتي،  فيلحقها اهلل عز وجل بي، فتكون. بأهل الدنيا، فألحقني بأبي

اللهم العن من ظلمها، : قول عند ذلكفتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، فأ

وعاقب من غصبها، وأذل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها، فتقول 

وأما الحسن فإنه ابني وولدي، ومني، وقرة عيني، وضياء قلبي،  .آمين: المالئكة عند ذلك

أمري، وقوله قولي، من  وثمرة فؤادي، وهو سيد شباب أهل الجنة، وحجة اهلل على األمة، أمره

إليه تذكرت ما يجرى عليه من الذل  تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني، وإني لما نظرت

بعدي، فال يزال االمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا، فعند ذلك تبكي المالئكةوالسبع الشداد 

تعم  ، فمن بكاه لملموته، ويبكيه كل شئ حتى الطير في جو السماء، والحيتان في جوف الماء

عينه يوم تعمي العيون، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زاره، في بقيعه 

وأما الحسين فإنه مني، وهو ابني وولدي، وخير  .ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه االقدام

، وغياث الخلق بعد أخيه، وهو إمام المسلمين، ومولى المؤمنين، وخليفة رب العالمين

المستغيثين، وكهف المستجيرين، وحجة اهلل على خلقه أجمعين، وهو سيد شباب أهل الجنة، 

وباب نجاة األمة، أمره أمري، وطاعته طاعتي، من تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني، 

وإني لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي، كأني به وقد استجار بحرمي وقبري فال يجار، 

نامه إلى صدري، وآمره بالرحلة على دار هجرتي، وأبشره بالشهادة، فيرتحل فأضمه في م

عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه أرض كرب وبالء وقتل وفناء، تنصره عصابة من 

وقد رمي بسهم فخر عن   المسلمين، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة، كأني أنظر إليه

وبكى ( صلى اهلل عليه وآله)ثم بكى رسول اهلل . بش مظلومافرسه صريعا، ثم يذبح كما يذبح الك
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اللهم إني : صلى اهلل عليه وآله وهو يقول)من حوله، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، ثم قام 

  انتهى النقل" إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي، ثم دخل منزله  أشكو

في الرد على : الصدوق  قال المحقق الشيخ الدكتور أحمد الماحوزي عن سند األمالي للشيخ 

 :هذا السؤال إلثبات إتصال السند بالوجادة 

هل يمكن لعلي البطائني أن يروي عن سعيد بن جبيرالمحدث بالغيبيات وجادة من صحيفته  

 التي يدون بها مرويات ابن عباس رواية األمالي هذه ؟

 "يمكنه ذلك: "  جواب الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 والشيخ الرميثي قال أن الحسن بن علي بن أبي حمزة من الرواة الذين ينسبون لجدهم: أقول 

 انتهى النقل. " وهو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني: ابن أبي حمزة: ومنهم"  :قال 

ابن أبي حمزة ، واسم ابي حمزة سالم فيدخل تلقائيآ في سند ( : الحسن ) فيسمى : أقول 

الحديث فيمكنه أن يسمع رواية سعيد بن جبير عن طريق علي وعن جده لكونه ابنهما فالسند 

 يكون متصل 

سالم أدرك سعيد بن جبير و يمكن للحسن أن " :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

ي عن جده سالم فيمكنه السماع من علي وسالم معآ فيحتمل أن يكون السند عن الحسن عن يرو

بن جبير وسالم حسن الحديث وكذلك علي حديثه معتبر حسن  أبيه علي عن أبيه سالم عن سعيد

 انتهى"  وكذلك ابنهما الحسن

كمال الدين  ويمكن تعويض سند األمالي بسند :وقال الشيخ المحقق الدكتور الماحوزي أيضآ 

ألن علي بن أبي حمزة لم يدرك سعيد بن جبير وهو متعين فيضاف أبي  لتصحيح التصحيف

 حمزة الثمالي بشهادة سند كمال الدين فيكون متصل

 682الصفحة  - 1ج  -للشيخ الجليل األقدم الصدوق  -كمال الدين وتمام النعمة 

عبد اهلل  -حدثنا محمد بن أبي  :حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي اهلل عنه قال -6

حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي : الكوفي قال

: فيكون السند  عن سعيد بن جبير، عن عبد اهلل بن عباس عن أبي حمزة،بن سالم، عن أبيه، 

ابن أبي عبد اهلل الكوفي، حدثنا محمد : ، قال(رحمه اهلل) حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق 

حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحسن بن علي : قال

ويكون الحكم على  بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

 انتهى كالم الشيخ المحقق الدكتور الماحوزي" معتبر : السند 

لمعاند من صحة السند وإتصاله وسيأتي حكم العالمة المجلسي عليه بأنه معتبر فالمفر ل: أقول 

وسعيد بن جبير قتله الحجاج وهذا يؤكد صحة هذا الحديث عنه ، والشيخ الطبري في بشارة 

اليروي المراسيل ويروي عن الثقات وقد روى هذه الرواية  المصطفى قال في مقدمة كتابه أنه

     سعيد بن جبيرعن علي بن أبي حمزة عن 
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َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد : َفالرَِّواَيُة اأُلوَلى الَِّتي َوَرَد ِفي َسَنِدَها :جاء في المرصد العقائدي 

َعمِِّه َعْن ، َعْن ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن النََّخِعيِّ، َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعْبِد اهلِل اْلُكوِفيُّ: الدَّقَّاُق َقاَل

( َع)َعْن َأِبي َعْبِد اهلِل ، َعْن َأِبي َبِصيٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َساَلٍم، الُحَسْيِن ْبِن َيِزيَد النَّْوَفِليِّ

 .إلخ.. َفَدًكا َلمَّا َوِلَي النَّاَس؟( َع)َلْم َيْأُخْذ َأِميُر الُمْؤِمِنيَن : ُقْلُت َلُه: َقاَل

َوُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعْبِد ، َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد الدِّقَّاُق: اأَلَواِئُل ِمْن ُرَواِة َهَذا الَحِديِث َوُهْمَفالثََّلاَثُة 

ِفي  َوثََّقُهْم الَعلَّاَمُة الَمْجِلِسيُّ ِفي ِبَحاِرِه ِعْنَدَما َصرََّح، َوُموَسى ْبُن ِعْمَراَن النََّخِعيُّ، اهلِل اْلُكوِفيُّ

َعْن ( َع)ِفي ُعُيوِن َأْخَباِر الرَِّضا ( ُقدَِّس ِسرُُّه)َحقِّ الزَِّياَرِة الَجاِمَعِة الَِّتي َنَقَلَها الشَّْيُخ الصَُّدوُق 

 [.133: 88اْنُظْر ِبَحاَر اأَلْنَواِر ]َطِريِق َهُؤَلاِء الثََّلاَثِة ِبَأنََّها َأَصحُّ الزَِّياَراِت َسَنًدا 

ِفي ( ُقدَِّس ِسرُُّه)ُحَسْيُن ْبُن َيِزيَد النَّْوَفِليُّ َفُيْمِكُن الَقْوُل ِبَوَثاَقِتِه ِلَما َأَفاَدُه الشَّْيُخ الطُّوِسيُّ َوَأمَّا ال

ُمْعَجِم ِرَجاِل "َنَقَلُه َعْنُه السَّيُِّد الُخوِئيُّ ِفي ]ِمْن َعَمِل الطَّاِئَفِة ِبِرَواَياِت السُُّكوِنيِّ " الِعدَِّة"

َوَقُبوُل ِرَواَياِت السُُّكوِنيِّ ، َوالنَّْوَفِليُّ َمَلاِزٌم للسُُّكوِنيِّ َعاَدًة َوَيْنُقُل َعْنُه، [102ص  7ج" الَحِديِث

ُدُروٌس :)َوَهَذا ِمْن ُطُرِق التَّْوِثيِق الَعامَِّة ِعْنَد الرَِّجاِليِّيَن َراِجْع ، َمْعَناُه َقُبوُل ِرَواَيِة النَّْوَفِليِّ

 [.127ص ، ِللشَّْيِخ اإلْيَرَوانيِّ( ]ْمِهيِديٌَّة ِفي الَقَواِعِد الرَِّجاِليَِّةَت

َعَلى َما َحَكَم َعَلْيِه َجدُّ الشَّْيِخ الَوِحيِد ، َفُهَو َعِليُّ ْبُن َأِبي َحْمَزَة الَبَطاِئِنيُّ، َوَأمَّا َعِليُّ ْبُن َساِلٍم

َواْنُظْر ، 626(: َتْعِليَقٌة َعَلى َمْنَهِج الُمَقاِل: )الشَّْيُخ الَوِحيُد ِفي ِكَتاِبِه َكَما ُيِشيُر ِإَلْيِه]الَبْهَبَهاِنيِّ 

َعَلْيِه )َوُيْمِكُن َتْوِثيُقُه ِمْن َناِحَيِة َوَكاَلِة اإِلَماِم الَكاِظِم ، [307: 3َكَذِلَك الرََّساِئَل الرَِّجاِليََّة ِلْلكلَباِسيِّ 

ُدُروٌس َتْمِهيِديٌَّة ِفي الَقَواِعِد : )َراِجْع]َثَبَت ِمْن ِدَلاَلِة الَوَكاَلِة َعَلى الَوَثاَقِة ِلَما ، َلُه( السََّلاُم

َوِلَأْجِل َذِلَك َأْي : )َقاَل" الِعدَِّة"ِفي ( قده)ِإَضاَفًة ِلَما َوَرَد َعْن الشَّْيِخ الطُّوِسيِّ ، [127(: الرَِّجاِليَِّة

َوَعِليِّ ْبِن َأِبي ، َسَماَعَة ْبِن َمْهَراَن: ِمْثِل، َوَأْخَباِر الَواِقَفِة، ِئَفُة ِبَأْخَباِر الَفَطِحيَِّةالَوَثاَقُة َعِمَلْت الطَّا

 .َفَهِذِه الِعَباَرُة ِمْن الشَّْيِخ الطُّوِسيِّ ُيْسَتَفاُد ِمْنَها َوَثاَقُة الَبَطاِئِنيِّ، [781: 1ِعدَُّة اأُلُصوِل (. ]َحْمَزَة

َوالِبَزْنِطيِّ ، َواْبِن َأِبي ُعَمْيٍر، ُيْمِكُن َتْوِثيُق الَبَطاِئنيِّ ِلِرَواَيِة اأَلِجلَّاِء َعْنُه َكَصْفَواَن ْبِن َيْحَيى َوَأْيًضا

َكالَحَسِن ْبِن ، َوَكَذِلَك ِرَواَيُة َأْصَحاِب اإِلْجَماِع َعْنُه، [638: 16ُمْعَجَم ِرَجاِل الَحِديِث :اْنُظْر ]

َوَكَذِلَك ، [الَمْصَدُر السَّاِبُق]َوُعثَماَن ْبِن ِعيَسى ، َوَحمَّاِد ْبِن ِعيَسى، َوَعْبِد اهلِل ْبِن الُمِغيَرِة ،َمْحُبوٍب

ِمْثِل َجْعَفِر ْبِن  -َغْيِر الَمَشاِيِخ الثََّلاِث  -ِرَواَيُة َمْن َوَرَد ِفي َحقِِّهْم َأنَُّهْم َلا َيْرُووَن ِإلَّا َعْن الثَُّقاِة 

 [.الَمْصَدُر السَّاِبُق]َوَعِليِّ ْبِن الَحَسِن الطَّاطِريِّ ، ِشيٍرَب

ُهَو ُوُقوُع الرَّاِوي ِفي ِإْسَناِد َتْفِسيِر  -َعَلى َبْعِض الَمَباِني الرَِّجاِليَِّة  -َوَكَذِلَك ِمْن ُطُرِق التَّْوِثيِق 

َراِجْع َتْفِسيَر ]ْسَناِد الَمْذُكوِر َعِليُّ ْبُن َأِبي َحْمَزَة َوَأُبوُه َوَقْد َوَقَع ِفي اإِل، َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلُقمِّيِّ

 .َفُهَما ُمَوثََّقاِن ِمْن َهِذِه النَّاِحَيِة، [32: 6اْلُقمِّيِّ 

 انتهى النقل. " َوِبالتَّاِلي َيُكوُن السََّنُد الَمْذُكوُر ِلَهِذِه الرَِّواَيِة ُمْعَتَبًرا

ماقاله السيد المحقق جعفر علم الهدى أن الذي في السند هو الحسن بن وأضيف للمعاندين  

علي بن ابي حمزة الثمالي وهو يروي عن أبيه وعن جده  المعاصر لسعيد بن جبير وأنه قد 

إشتبه أمره على المحدثين فقالوا أنه ابن البطائني وأن ماورد في سند العالمة المجلسي ابن 

 البطائني هو من سهو القلم
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 182الصفحة  - 1ج  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع : تأمل ماجاء في : ول أق

حدثنا علي  - 1( بالليل ولم تدفن بالنهار" ع " العلة التي من أجلها دفنت فاطمة  138باب )

حدثنا موسى : حدثنا محمد بن أبي عبد اهلل الكوفي قال: بن أحمد بن محمد رضي اهلل عنه قال

بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه 

: ألي علة دفنت فاطمة عليها السالم بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال" ع " با عبد اهلل سألت أ: قال

 انتهى النقل"  (الرجالن)ألنها أوصت ان ال يصلي عليها رجال 

 معتبر :قال الشيخ المحقق الدكتور الماحوزي عن السند 

لروايات الممّيزه و من ا : 36قال الشيخ السند في رحاب زيارة الجامعة الكبيرة عن النخعي ص

التی رواها بالسند المعروف المتکّرر عن ابن عّباس، عن رسول الّله صّلی الّله عليه و اله 

و .) ظالمه فاطمه، وغصبها حّقها، و ضرب جنبها، و إسقاط جنينها، رواه الصدوق فی األمالی 

امض المعارف الحموي فی فرائد السمطين و غيرها من الروايات، و هی داّله علی روايته لغو

 انتهى النقل. " و لبابها

 

بل لقد   : 176مولود أم سقط ص بطوقال الشيخ محمد مهدي الخرسان في كتابه المحسن الس

وردت رواية نبوية تشير إلى وقوع الحدث قبل وقوعه ، وهي في نفسها تكفي في اإلثبات ، 

ألّنها من رواية األثبات ، وحسبنا أّنها مما رواه ابن عباس ـ حبر األمة وترجمان القرآن ـ عن 

مطين ، وأخرجها الحمويني الشافعي في كتابه فرائد الس، ( صلى اهلل عليه وآله ) رسول اهلل 

كان ( صلى اهلل عليه وآله )اّن رسول اهلل : باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

، ثم أقبل الحسين فلما رآه بكى ، ... إلّي يا بني : جالسًا إذ أقبل الحسن ، فلما رآه بكى ، ثم قال 

، ثم أقبل أمير ... لّي إ: فلما رآها بكى ، ثم قال ... ، ثم أقبلت فاطمة ... إلّي يا بني : ثم قال 

، فسأله أصحابه عن بكائه ، فقال ـ ثم ذكر ما ... إلّي : رآه بكى ، ثم قال   المؤمنين فلما

ـ وأما ابنتي فاطمة فإّنها سيدة : سيجري على كل واحد منهم فكان مما قاله في حق ابنته فاطمة 

كأّني بها وقد دخل الذل بيتها ،  بها بعدي ،  وإّني لما رأيتها ذكرت ما يصنع... نساء العالمين 

وانتهكت حرمتها ، وُغصب حقها ، ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها ، وهي 

 ....تنادي يا محمد فال تجاب ، وتستغيث فال تغاث ، فال تزال بعدي محزونة مكروبة باكية 

 .فراجع 161وهذا الخبر قد مّر بتمامه قبل هذا في ص 

، كما رواه الفضل بن  الصدوق في األمالي بسند معتبر عن ابن عباس أيضًاوقد رواه الشيخ 

 انتهى النقل" شاذان في الفضائل 

 وعدها السيد الروحاني من النصوص المعتبرة في كسر الضلع :أقول 

انتهى "  ما رواه الشيخ الصدوق في األمالي في موثقة سعيد بن جبير:  وقال الشيخ العاملي

 النقل
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عن سند رواية األمالي  1قال السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مأساة الزهراء ج: أقول 

وقد قال شيخ اإلسالم العالمة المجلسي عند إيراده هذه :  للشيخ الصدوق أنقل بالنص والهامش

 (1" " )الخ  روى الصدوق في األمالي بإسناد معتبر عن ابن عباس: "الرواية 

 ـــــــــــــــــــــ

 .188 - 182ص  6ج : جالء العيون ( 1) 

 

 

 

واليك التوثيق من كتاب العالمة المجلسي والحكم على سند رواية األمالي للشيخ : أقول 

 :الصدوق بأنه معتبر 
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شبكة الدفاع عن السنة صحح المجلسي سند رواية األمالي للشيخ الصدوق في كسر ضلع  - 

  وإسقاط جنيهاالزهراء 

هنا عندما أعجبتهم فقرة في الرواية مباشرة صرح الكاتب بصحة سند الروايه عندما غلفها   الحظ

السند معتبر على ذمة المجلسي ورد عليه أتباعه بالموافقه ولم يضعفوا : بشبهته وكتب م محظة 

 السند كما كانوا يفعلون في كل مره يعرضه الشيعي لهم

 

 : mmq وهذا موضوع صاحبهم

 

 

 (!!) ف م يجيبه ، ويستغيث به ف م يغيثه( الميت)المعصوم ينادي المعصوم 

 

الى ان .....وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين ، (: صلى اهلل عليه وآله)قال النبي 

 قال

وإني لما رأيُتها ذكرت ما ُيصنع بها بعدي ، كأني بها وقد دخل الذل بيتها ، وانتهكت حرمتها ، 

!.. يا محمداه : وُغصبت حقها ، وُمنعت إرثها ، وُكسر جنبها ، وأسقطت جنينها ، وهي تنادي 

اع ف م تُجاب ، وتستغيث ف م ُتغاث ، ف م تزال بعدي محزونة ، مكروبة ، باكية ، تتذكر انقط
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الوحي عن بيتها مرة ، وتتذكر فراقي أخرى ، وتستوحش إذا جّنها الليل لفقد صوتي الذي 

 . كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن ، ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة

يا :  فعند ذلك يؤنسها اهلل تعالى ذكره بالم مئكة ، فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول

اقنتي } !.. ، يا فاطمة { إن اهلل اصطفيك وطهرك و اصطفيك على نساء العالمين }!.. فاطمة 

ثم يبتدي بها الوجع فتمرض ، فيبعث اهلل عز وجل . { لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 

إني قد !.. يارب : إليها مريم بنت عمران تمّرضها وتؤنسها في علتها ، فتقول عند ذلك 

لحياة ، وتبرمت بأهل الدنيا ، فألحقني بأبي ، فيلحقها اهلل عز وجل بي ، فتكون أول سئمت ا

.. من يلحقني من أهل بيتي ، فتقدم علَي محزونة ، مكروبة ، مغمومة ، مغصوبة ، مقتولة 

العن من ظلمها ، وعاقب من غصبها ، وذّلل من أذّلها ، وخّلد في !.. اللهم : فأقول عند ذلك 

العيون  ج مء .( آمين: رب جنبيها حتى ألقت ولدها ، فتقول الم مئكة عند ذلك نارك من ض

 814ص  8للمجلسي ج 

 :بغض النظر عن الهوام والطوام التي احتوتها هذه االية ،أقول باديس، 

 (ف م تُجاب ، وتستغيث ف م ُتغاث!.. يا محمداه : وهي تنادي ) قوله صلى اهلل عليه و اله سلم 

دلي م على ان دعاء المعصوم ليس مستجابا دائما، سواء كان بواسطة او من غير إما ان يكون 

 واسطة؟؟

من كان دعاؤه غير مستجاب دائما ، كيف يكون واسطة بين الشيعي وربه : وحينها نسأل 

 !!!؟؟

موجب ( او اي واسطة اخرى)وإما ان يكون دلي م على أن دعاء غير اهلل واالستغاثة بالميت 

 عاء المعصوم الذي لو دعى اهلل من غير واسطة ألجابه دائمالعدم اجابة د

 متى تكفون عن استعمال الواسطة بينكم وبين خالقكم؟؟: وحينها نسأل

 

 !!فماذا تقول انت أيها االثني عشري المحترم ؟؟

 

من شبكة الدفاع عن  mmq نقل موضوعانتهى  " .السند معتبر على ذمة المجلسي: م محظة

 السنة 

إعتراف مشايخ من أهل السنة بصحة الرواية  التي أوردها الحمويني الشافعي في كتابه فرائد  -

 السمطين عن ابن عباس في كسر ضلع الزهراء عليها الس مم وإسقاط جنينها 

تأكيد الشيخ السني كامل الفهداوي على صحة الرواية التي أوردها  الع ممة الحمويني الشافعي # 

 ن في كسر ضلع الزهراء وإسقاطها لجنينهافي فرائد السمطي

 من أسئله حول الرواية خطيب الجامع الكبير بالفلوجة  هذا ماوجه للشيخ السني كامل الفهداوي 

في كتابه فرائد السمطين روايه فيها يخبر رسول اهلل عن  أورد الع ممه الحمويني الشافعي -

وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها  :الزهراءمايجري ألهل بيته من بعده وفيها قوله عن ابنته 

بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصبت حقها، ومنعت إرثها، وكسر 

يا محمداه، ف م تجاب، وتستغيث ف م تغاث، ف م تزال بعدي : جنبها ، وأسقطت جنينها، وهي تنادي

 مارأيكم بالروايه ؟" محزونة مكروبة باكية
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 :الشيخ السني كامل الفهداوي جواب 

 الرواية في كتب السنة

 

 المستدرك على الصحيحين -الحاكم النيسابوري 

 بمقاتلة علي الناكثين وغيرهم( ص)اخباره  -( ر)كتاب معرفة الصحابة 

 ) 804: ) رقم الصفحة  -(  3: ) الجزء 

 

عمرو : د العزيز ، ثنا علي بن عب: أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ، ثنا : حدثنا -0338

 : ، قال( ع)هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي إدريس األودي ، عن علي : بن عون ، ثنا 

 .، هذا حديث صحيح االسناد ، ولم يخرجاهأن األمة ستغدر بي بعده ( ص)إن مما عهد إلي النبي 

 

 المستدرك على الصحيحين -الحاكم النيسابوري 

 كتاب معرفة الصحابة

 ويكفي ماحصل لسيدنا الحسين دلي م على ذلك وهناك ظلم كبير وقع على اهل البيت عليهم الس مم

 تحياتي 

 

 أحسنتم وأجدتم يعني حفظكم اهلل الروايه صحيحه -

 

 :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 
اهلل أن نسأل  إمتناني لفضيلتكم على قولكم بصحة رواية الحمويني الشافعيفي مظلومية الزهراء -

 يحفظكم ياشيخنا الجليل

 

 :رد الشيخ السني كامل الفهداوي

 انتهى النقل " 

الشيخ السني كامل الفهداوي الخطبة الفدكية صحيحة خطبت بها الزهراء بكسر ضلعها # 

وإسقاطها لجنينها ولم تختار البقاء في فراشها ألنها كانت تستشعر أمانة الدين واليمكن أن 

الحمويني الشافعي في فرائد  تجهل قضية الميراث ورحلت غاضبه وتصحيحه لماأورده العالمة 

المسعودي الشافعي والعالمة ابن قتيبة سر ضلعها وإسقاط جنينها وماأورده السمطين في ك

 والحافظ السني ابن ابي دارم في ظالمتها 

الشيخ السني كامل الفهداوي خطيب الجامع الكبير بالفلوجة يعترف بإنصاف أن الخطبة وهنا 

الفدكية صحيحه وصدق الزهراء عليها الس مم وأنها عليها الس مم خطبت بها رغم آالمها 

الجسديه بسبب كسر الضلع وإسقاط جنينها ألن بيتها له باب يفتح في المسجد سبقت الخطبة 

ا المستمعين بالبكاء وهي ناتجه عن آالمها الجسديه ، ويبين الشيخ بأنتها التي أجهش له

الفهداوي الحكمة من خطبتها وإختيارها أن تخطب ولم تختار البقاء في فراشها بسبب مرضها 

، ويقر بصحة الرواية التي أوردها الحمويني الشافعي في كسر ضلعها وإسقاط جنينها 
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 الدينوري وابن ابي دارم في مظلوميتها وماأورده المسعودي الشافعي وابن قتيبه

 

  : هذه المحاورة أجريت مع سماحة الشيخ كامل الفهداوي

 

سؤالي حفظكم اهلل مارأي فضيلتكم في الخطبة الفدكية التي ألقتها الزهراء في المسجد  -

النبوي الشريف والتي أخرجها الع ممه السني ابن طيفور في ب مغات النساء والع ممه السني 

 وبكر الجوهري في كتابه السقيفه وفدك ؟أب

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 أمنا فاطمة طالبت بحقها وهي سيدة نساء العالمين

ِإنََّما ُيِريُد : )اليمكن أن تجهل قضية الميراث أو تطالب بغير حقها ألنها من الذين قال اهلل عنهم 

 ( اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرااهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل 

 . فلم تعط حقها وغادرت الدنيا وهي غاضبة

 

أحسنتم وأجدتم سماحة الشيخ الجليل يعني الخطبة الفدكية التي القتها في المسجد النبوي  -

 صحيحه اليس كذلك ؟

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 . موجودة في مصادر كثيرة

 

وأجدتم ألن المتعصبين يقولون صوت المرأه عورة اليمكن لفاطمه أن تخطب هذه أحسنتم  -

الخطبه وكيف تخطب وهي مكسورة الضلع مسقطة الجنين وبيتها له باب يفتح في المسجد 

 فيمكن أن تمشي خطوات قليله وتخطب اليس كذلك ؟

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي كامل الفهداوي

 

ء صاحبة حجة قوية لم يمنعها كسر ضلعها وإسقاط جنينها أن تخطب خطبتها السيدة الزهرا -

 البليغة تسبقها بأنتها من األلم والذي أجهش له المستمعين للخطبة اليس كذلك ؟

 

   : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 محمد جزاكم اهلل خيرا سماحة الشيخ الجليل إمتناني لكم حشرنا اهلل واياكم مع محمد وال -

 

 اللهم امين ربي يحفظكم  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

جزاكم اهلل خيرا وفي بداية الخطبة أنها أنت أنه أجهش لها القوم بالبكاء وهذا ناتج عن كسر  -
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 ضلعها وإسقاط جنينها اليس كذلك ؟ 

 

 مأعان اهلل أمنا فاطمة على كل تلك اآلال : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

أحسنتم سماحة الشيخ الجليل وقد روى المسعودي الشافعي أنها ضغطت بين الحائط والباب  -

فأسقطت محسنا وكذلك الع ممة السني ابن قتيبه في الطبعة القديمة األصليه في كتابه المعارف 

قال ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي و كذلك اعترف الحافظ السني ابن ابي دارم 

 بمظلوميتها

 

 حسبنا اهلل ونعم الوكيل : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

أورد الع ممه الحمويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين روايه فيها يخبر رسول اهلل عليه  -

وإني لما : الص مة والس مم عن مايجري ألهل بيته من بعده وفيها قوله عن ابنته الزهراء 

كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصبت رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، 

يا محمداه، ف م تجاب، : حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها، وهي تنادي

 "وتستغيث ف م تغاث، ف م تزال بعدي محزونة مكروبة باكية

 

 يعني حفظكم اهلل الرواية التي أوردها الحمويني الشافعي صحيحه اليس كذلك ؟

 

  : جواب الشيخ السني كامل الفهداوي

 

 إمتناني لفضيلتكم على القول بصحة الرواية -

 

 حياك اهلل :جواب الشيخ السني كامل الفهداوي 

 

شيخنا الجليل ماتفسير سماحتكم إلختيار الزهراء أن تخطب في مسجد والدها وهي مكسورة  -

 الضلع مسقطة الجنين ولم تختار أن تبقى في فراشها ؟ 

ألنها تستشعر أمانة الدين وهي أسست لمنهج األمة  : اب الشيخ السني كامل الفهداويجو

  أحوج ماتكون اليه وهو تقديم القرآن على الرواية

واجبنا اليوم الدعوة الى منهج الزهراء وعدم الغوص بتفاصيل قد تكون منفرة عن المنهج 

 . وعند اهلل تجتمع الخصوم

أحسنتم وأجدتم سماحة الشيخ الجليل حفظكم الباري وسدد خطاكم فع م كانت تستشعر أمانة  -

 الدين وعند اهلل تجتمع الخصوم كما تفضلتم 

 

"جواب الشيخ السني كامل الفهداوي -  انتهى نقل المحاورة    
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ني الشافعي تأكيد الدكتور السني عبد الحليم الحسيني على صحة الرواية التي أوردها الحموي# 

 في كسر ضلع الزهراء عليها السالم وإسقاطها لجنينها 

 

وأشير أيضآ الى الدكتور السني عبد الحليم الحسيني لقد كان يقرأ في درس من دروسه : أقول 

هذه الرواية وهي الرواية  التي أوردها العالمة الحمويني الشافعي في فرائد السمطين وقد نقلها 

الدكتور الحسيني من كتب الشيعه من كتاب السيد محمد كاظم القزويني في كتابه فاطمة 

اء نقآل عن بحار األنواروهي عن ابن عباس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم الزهر

محتجآ بها على سبب تسمية فاطمة  بالزهراء وهي كما قلت نفس الرواية التي أوردها العالمة 

وتعالت أصوات المستمعين ، الحمويني الشافعي ناقآل لها ومحتجآ بها من كتاب الشيخ الصدوق  

  كبار وإعجاب  اهلل  اهلل عندما قرأ الدكتور السني  عبد الحليم الحسيني الروايةالسنيين  بإ

  والعذر للمعاندين فالدكتور الحسيني  لم يعترض أبدآ عليها 

 32:43إستمع في الوقت 

xZMw-https://www.youtube.com/watch?v=QDEjJ8 

ذكرتم في  "  أنقله بحروفه في حوار معه عبدالحليم الحسيني هذا السؤال وجه للدكتور السني

وأما ابنتي : درس من دروسكم عن سبب تسمية فاطمة بالزهراء هذه الروايه عن ابن عباس 

فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين، من األولين واآلخرين وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي 

فؤادي، وهي روحي التيبين جنبي وهي الحوراء االنسية، متى قامت في محرابها بين يدي ثمرة 

 " ربها جل ج مله زهر نورها لم مئكة السماء كما يزهر نور الكواكب ألهل األرض

 

 صحيحه ؟ هل هذه الرواية

 

 انتهى النقل " أكيد : جواب الدكتورعبد الحليم الحسيني

والدكتور عبد الحليم الحسيني ممن يقول بأن الحمويني شافعي ويحتج بكتابه في : أقول 

علماء : دروسه كمثال ماذكره في مقطع يوتيوب عن سيرة اإلمام علي عليه السالم حيث قال 

سنة ذكروا مولد علي عليه السالم في الكعبة المسعودي في مروج الذهب وابن الصباغ في 

والحمويني الشافعي في فرائد السمطين ن المغازلي وسبط ابن الجوزي الفصول المهمة واب

 انتهى كالمه" وابن ابي الحديد والشبلنجي في نور األبصار 

الشيخ األزهري الدكتور حلمي المعاملي يقر بصحة الرواية التي أوردها العالمة الحمويني #  

 وقال إن هذا اليعني ذلتها سقاط جنينها إالشافعي في كسر ضلع الزهراء عليها السالم و

الشيخ األزهري الحسيني حلمي المعاملي يقر بصحة الرواية التي أوردها الع ممة الحمويني 

الشافعي في كسر ضلع الزهراء عليها الس مم مع التنبيه أن ماحدث لها من األذى الجسدي اليعني 

ول اهلل صلى اهلل عليه واله أنها ذليله أوضعيفه فهيهات منهم الذلة فهم سادة الكون فتحصيب رس

وسلم بالحجارة وشج رأسه الشريف وكسر رباعيته الشريفة ونزف دمه الزكي هذا اليعني كونه 

https://www.youtube.com/watch?v=QDEjJ8-xZMw
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 . ذليآل أوضعيفآ

  : هذه المحاورة أجريت مع الشيخ األزهري السني الحسيني حلمي المعاملي

روايه فيها يخبر رسول اهلل أورد الع ممه الحمويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين : السؤال 

وإني لما : عليه الص مة والس مم عن مايجري ألهل بيته من بعده وفيها قوله عن ابنته الزهراء 

رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصبت 

حمداه، ف م تجاب، يا م: حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها، وهي تنادي

 مارأيكم بالروايه هل هي صحيحه ؟ "وتستغيث ف م تغاث، ف م تزال بعدي محزونة مكروبة باكية

 

  : جواب الشيخ األزهري الحسيني حلمي المعاملي

أنا ال احب أن أذكر أن ال البيت الكرام كانوا في مظلمه وقهر وخاصه موالتي وسيدتي السيده 

 ون كلهالزهراء النهم هم سادة الك

 

عليهم الس مم فع م هم سادة الكون كله ألن هذه الروايه وجدتها في كتاب فرائد السمطين للع ممه  -

الحمويني الشافعي وهي طويله وفيها يذكر رسول اهلل مايجري على علي عليه الس مم في ضربه 

ثم ال يزال :  في المحراب نفس رواية الجويني السابقه ورد فيها التالي رسول اهلل يقول عن علي

االمر به حتى يضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في أفضل الشهور شهر رمضان الذي 

 .أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

 

صح ك ممك ولكن ما نحذر منه أن بعض العامه  : جواب الشيخ األزهري الحسيني حلمي المعاملي

 البيت الكرام كانوا أذالء او ضعفاء وهذا مستحيل أن يكون عندما يسمعون ذلك يظنون أن ال

 

 يعني حفظكم اهلل الروايه صحيحه وننبه حين ذكرها ونقول هذا اليعني أن أهل البيت أذالء -

 

 نعم : جواب الشيخ األزهري الحسيني حلمي المعاملي

 

اليعني أنها ذليله تماما كما نقول رواية الجويني صحيحه فيما حدث للزهراء عليها الس مم وهذا  - 

 حصب الرسول عليه الص مة والس مم بالحجارة ولم يكن ذلي م اليس كذلك

 

 انتهى نقل المحاوره " ك ممك صح : جواب الشيخ األزهري الحسيني حلمي المعاملي

 

 :بأمر عمر   قنفذ ضرب الزهراء عليها السالم -

  

حدثني أبو  - 172 -173الصفحة  -( الشيعي) محمد بن جرير الطبري  -دالئل االمامة 

أبو علي محمد   حدثني: حدثني أبي، قال: الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، قال

روى أحمد ابن محمد بن البرقي، عن أحمد بن محمد : قال  ،(رضي اهلل عنه)بن همام بن سهيل 
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 بن سنان، عن ابن مسكان، عن األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد اهلل

( عليها السالم)ولدت فاطمة  :، قال(عليه السالم)أبي بصير، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد 

صلى اهلل عليه )في جمادى اآلخرة، يوم العشرين منه، سنة خمس وأربعين من مولد النبي 

 .ا خمسة وسبعين يوماوأقامت بمكة ثمان سنين، وبالمدينة عشر سنين، وبعد وفاة أبيه(. وآله

وكان . وقبضت في جمادي اآلخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الهجرة

بأمره، فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك   سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف

صلى ) وكان الرجالن من أصحاب النبي. ممن آذاها يدخل عليها  ولم تدع أحدا مرضا شديدا،

( عليه السالم)سأال أمير المؤمنين أن يشفع لهما إليها ، فسألها أمير المؤمنين ( اهلل عليه وآله

 كيف أنت يا بنت رسول اهلل؟: فأجابت، فلما دخال عليها قاال لها

 .بخير بحمد اهلل: قالت

ن آذاها فاطمة بضعة مني، فم: " يقول( صلى اهلل عليه وآله)ما سمعتما النبي : ثم قالت لهما

 .بلى: ؟ قاال"فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل 

 .فواهلل، لقد آذيتماني: قالت

 اهـــ." فخرجا من عندها وهي ساخطة عليهما: قال

  

والشيعه الكرام في عصرنا هذا تجمع بين القولين : " عادل العلوي المرحوم قال السيد  :أقول 

ومنهم لعشرة أّيام في الفاطمّية االولى في الجمادي االولى من بأقامة المآتم الفاطمّية لثالثة أّيام 

فجزاهم اهلل ( 7ـ  1) وثالثة أخرى في الفاطمية الثانية في الجمادي الثانية من ( 12ـ  17) 

 خير الجزاء، فإّن إقامة العزاء من شعائر اهلل، ومن يعّظم شعائر اهلل فاّنها من تقوى القلوب

 اهـ."

  

نعوضه   تاب ممن وثقه المامقاني ولنسف إعتراض المعاند على السندصاحب الك: أقول 

لمرويات أحمد البرقي رضي اهلل عنه وهو صحيح صححه السيد  -قد–بطريق الشيخ الطوسي 

 : ، فيصبح السند هكذا  الخوئي

أخبرني ابن ابي الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبداهلل عن احمد بن محمد  

، عن أحمد بن محمد األشعري القمي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد اهلل  البرقي

 ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد عليه السالم بن سنان ، عن

  

 :جاء في مركز األبحاث العقائدية  
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في علم ( التلعكبريمحمد بن هارون بن موسى )ارجو من المركز ان يجيبني بكل صدق حول  

وكذلك عن كتاب المفيد في معجم " زبدة المقال في معجم الرجال "الرجال حصرا عن كتاب 

 .رجال الحديث 

بحقه ( محمد بن هارون بن موسى التلعكبري)لتمنى الجواب ال يزيد عن كلمتين وما قالوه عن 

 واتمنى الجواب بدليل من الصفحة والجزء من الكتابين المذكورين فقط

 :الجواب

 األخ علي المحترم 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

قبل اإلجابة البد من التنبيه على أنه ال موجب لتخصيص البحث عن شخصية رجالية بكتاب 

معين أو أكثر والمهم لدى الباحث الوصول إلى الحقيقة عبر األصول الرجالية ويمكن أن نلخص 

 .الجواب بما يلي

رون بن موسى التلعكبري لم يذكر بوثاقة في كتب الرجال والموجود أنه من محمد بن ها: أواًل

 (.78/رجال النجاشي )وأنه ترحم عليه ( 8/636الذريعة )مشايخ النجاشي 

يمكن توثيق محمد بن هارون على مبنى من يقول بوثاقة جميع مشايخ النجاشي الذي هو : ثانيًا

وممن شهد بوثاقة جماعة ـ : )من المعجم 21 ـ 1/20مبنى السيد الخوئي إذ قال في الجزء 

فكل من : ))إلى ان يقول( على نحو اإلجمال ـ النجاشي فانه يظهر منه توثيق جميع مشايخه

 ((روى عنه فهو ليس بضعيف فيكون ثقة ال محالة 

والمالحظ أن السيد الخوئي في ترجمته لمحمد بن هارون بن موسى لم يذكر انه من مشايخ 

ولكن قد ذكرنا في النقطة السابقة ، (18/772المعجم )ترحم النجاشي عليه  النجاشي وذكر

 .ثبوت هذه الصغرى عند غير السيد الخوئي

ان كتاب المفيد في معجم رجال الحديث هو تلخيص لمعجم رجال الحديث كما يصرح : ثالثًا

جزء واحد  في... إلى تلخيص هذا المعجم ... فلذا عمدت : ))بقوله 6المؤلف في المقدمة ص

ويوضح أيضًا في مقدمته ما هو المراد (( جامع لكل واحد من الرواة أهم شيء في ترجمته

واما قولنا مجهول الموضوعة بين خطين فال عالقة لها بما قاله : ))2بالمجهول عنده ص

النجاشي بل هي حصيلة عدم ثبوت توثيق له ممن يعتبر قوله في التوثيق وعدم ثبوت مدح له 

 )).و ال يعتد بقوله سواء أكان مهماًل أم مجهواًل ولذا نعبر عن المهمل بالمجهول أيضًاأيضًا فه

أنه مجهول وواضح أن الحكم  282ثم يذكر في ترجمته محمد بن هارون بن موسى ص

 .بالجهالة هو من قبل المؤلف وليس من كالم السيد الخوئي

النجاشي والسيد الخوئي لم يذكر  فتحصل مما تقدم ان محمد بن هارون هو من مشايخ: رابعًا

 .بالجهالة( أنه ثقة وحكم عليه صاحب المفيد في معجم رجال الحديث
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وهي وثاقة شيوخ النجاشي وبالصغرى من ( ره)وإذا أخذنا بالكبرى الذي يتبناها السيد الخوئي 

 .فتأمل. غيره كصاحب الذريعة من ان محمد بن هارون من مشايخه ثبت لنا وثاقته

  

عن محّمد وروى الطبري بسند صحيح عال كلهم من أعيان علماء اإلمامية  :الشيخ السند قال 

بن هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبيه ، عن محّمد بن همام ، عن أحمد البرقي ، عن أحمد 

بن محّمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن 

قبضت فاطمة عليها السالم في جمادى » : بي عبداهلل عليه السالم ، قال أبي بصير ، عن أ

وكان سبب وفاتها أن قنفدًا مولى اآلخرة يوم الثالثاء خلون منه سنة احدى عشر من الهجرة ، 

عمر لكزها بنعل السيف بأمر فأسقطت محسنًا ، ومرضت من ذلك مرضًا شديدًا ، ولم تدع أحدًا 

 اهـ."    مّمن آذاها يدخل عليها

  

:  37بحار األنوار ) الرواية التالية مروية بسند صحيح تجدونها في  :قال السيد علي الحائري  

في جمادي ( عليها السالم)قبضت فاطمة » : قال ( عليه السالم)عن اإلمام الصادق (  170

وفاتها إّن اآلخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه ، سنة إحدى عشر من الهجرة ، وكان سبب 

فأسقطت محسنًا ، ومرضت من ذلك مرضًا   لكزها بنعل السيف ، بأمره ،( عمر)مولى ( قنفذًا)

 اهـ. " إلى آخر الرواية« ...  شديدًا ، ولم تدع أحدًا مّمن آذاها يدخل عليها

 سندها قوي :قال العالمة المامقاني  

 :الجواب بالنص وبرقم الهامش   وهذا السؤال وجه للسيد المحقق جعفر مرتضى العاملي أنقل 

 رواية دالئل االئمة صحيحة 

  :نص الشبهة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الرواية التالية، نقاًل عن كتاب دالئل « مأساة الزهراء عليها السالم»: أوردتم في كتابكم القيم

عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، « اإلمامةدالئل »روى الطبري في : اإلمامة للطبري

عن أحمد البرقي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد  عن أبيه، عن محمد بن همام،

الرحمن بن أبي نجران، عن عبداهلل بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد 

يوم الثالثاء لثالث خلون  آلخرةقبضت فاطمة عليها السالم، في جمادى ا: اهلل عليه السالم، قال

أن قنفذًا ـ مولى عمر ـ لكزها بنعل : منه سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان سبب وفاتها

السيف بأمره، فأسقطت محسنًا، ومرضت من ذلك مرضًا شديدًا، ولم تدع أحدًا ممن آذاها يدخل 

 .عليها
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مير المؤمنين ـ صلوات اهلل عليه ـ وكان الَرجالن من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وآله سأال أ

كيف أنِت يا : أن يشفع لهما إليها، فسألها أمير المؤمنين عليه السالم، فلَما دخال عليها قاال لها

فاطمة بضعٌة »: ما سمعتما النبي يقول: بحمد اهلل، ثَم قالت لهما  بخير: بنَت رسول اهلل؟ قالت

.. فواهلل لقد آذيتماني: قالت. بلى: قاال. «د آذى اهلل؟مِني فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فق

وقلتم عن الرواية إنها (. انتهى) فخرجا من عندها عليها السالم، وهي ساخطة عليهما: قال

كما هو موجود في ( ابن سنان)وليس ( عبد اهلل بن سنان)وقد ذكرتم في السند . صحيحة السند

 ن مسكان يروي عن عبد اهلل بن سنان، وليس العكسوالغريب في األمر أن عبد اهلل ب. البحار

والذي يروي عن عبد اهلل بن مسكان، هو محمد بن سنان، . كما هو مذكور في كتب الرجال 

.. روايات محمد بن سنان عن ابن مسكان كثيرة في الكتب األربعة.. وليس عبد اهلل بن سنان

وهل عثرتم على روايات أخرى ! ان؟أيضًا عن ابن مسك فهل ترون أن عبد اهلل بن سنان يروي

 أم أن هذه هي الرواية الوحيدة التي يرويها عبد اهلل بن سنان عن ابن مسكان؟؟

 ..جزاكم اهلل خيرًا، وجعلنا وإياكم من الفاطميين الذين فطموا من النار بحقهم صلوات اهلل عليهم

  :الجواب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ..والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرينالحمد هلل رب العالمين، 

 ..وبعد.. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

فقد سألتم عن رواية ابن سنان عن ابن مسكان، واستغربتم أن يكون الراوي عن ابن مسكان 

هو عبداهلل بن سنان، ال محمد بن سنان، مع أن هذا هو الصحيح، بقرينة أنه لم يوجد لعبد اهلل 

 ..عن ابن مسكانرواية 

 :ونقول

 :إنه ال بد من مالحظة األمور التالية

 ..إن ابن سنان يروي عن اإلمام الصادق عليه السالم: ـ إنهم يقولون 1

 .1.. إنه يروي عن أبي الحسن موسى عليه السالم، ولم يثبت: وقيل

شيد إنما تولى والر 6.. مع أنهم يذكرون أنه كان خازنًا للمنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد

للهجرة، فابن سنان إذن قد مات بعد ابتداء خالفة الرشيد أي بعد سنة  170الخالفة في سنة 

 ..هـ 170

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن النجاشي والخالصة، وابن داود 678ص 2بهجة اآلمال ج : راجع. 1

 .المصدر السابق عنهم. 6
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للهجرة، فلماذا لم يرو عن  138السالم قد استشهد في سنة  وإذا كان اإلمام الصادق عليه

 !اإلمام الكاظم عليه السالم مع أنه قد عاصره هذه السنين الطويلة؟

فهل ألنه كان عليه السالم في المدينة، وهو كان في بغداد مع الخلفاء، يعمل لهم خازنًا، وال 

 !..ذلك؟ أم أن السبب غير!.. يستطيع أن يلتقي باإلمام بسبب ذلك؟

ابن مسكان من أصحاب اإلمام الصادق عليه : ـ ومن جهة أخرى، فقد عد الشيخ في رجاله 6

وعّدوه  7.. السالم، وعَده المفيد من فقهاء أصحاب اإلمامين الصادق والكاظم عليهما السالم

 ..من أحداث أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم أيضًا

ق والكاظم عليهما السالم، على حد سواء، ولكنه لم يرو ـ فابن مسكان قد عاصر اإلمامين الصاد

من أدرك المشعر، فقد : كما يقولون ـ عن اإلمام الصادق عليه السالم سوى حديث واحد، هو

 ..أدرك الحج

 ..مع أنه كان من أروى أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم

السالم شفقة من أن ال يوفيه أنه كان ال يدخل على أبي عبد اهلل عليه : ويذكرون في سبب ذلك

 .3.. حق إجالله، وكان يسمع من أصحابه، ويأبى أن يدخل عليه إجالاًل وإعظامًا له

 .2.. وابن مسكان أيضًا قد مات في زمن اإلمام موسى الكاظم عليه السالم قبل الحادثة

 .للهجرة 182أن المقصود بالحادثة هو نكبة البرامكة التي حصلت في سنة : والظاهر

أراد حادثة حمل اإلمام من الحجاز عن طريق البصرة وحبسه، أو وقوع الوقف : وقال المامقاني

 .2.. بعد موته

وأنهما قد عاصرا اإلمامين . أن ابن سنان، وابن مسكان، كانا متعاصرين: ـ مما تقدم يظهر 7

لكاظم عليه الصادق والكاظم عليهما السالم، وكانا في خالفة الرشيد، قبل استشهاد اإلمام ا

 ..السالم، على قيد الحياة

وقد صرحت الروايات بموت ابن مسكان قبل استشهاد اإلمام الكاظم عليه السالم ولم تصرح 

 ..بذلك عن ابن سنان

ولكن رغم هذه المعاصرة، فإن ابن سنان لم يرو عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وابن مسكان لم 

 ..يرو عن اإلمام الصادق عليه السالم

 ـــــــــــــــــــــ

 .612ص  6راجع تنقيح المقال ج . 7

 .عن الكشي، وأبي داود، والخالصة 682و 682ص 2بهجة اآلمال ج : راجع. 3

 .عن النجاشي 682ص  2بهجة اآلمال ج . 2

 .612ص  6تنقيح المقال ج : راجع. 2
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عليه السالم  وقد صرحت بعض النصوص بأن سبب عدم رواية ابن مسكان عن اإلمام الصادق

هو تهيبه من الدخول عليه، خوفًا من أن ال يوفيه حقه، ولم تصرح بشيء بالنسبة للسبب في 

 ..عدم رواية ابن سنان، عن اإلمام الكاظم عليه السالم

ـ إن مالحظة أسماء الذين يروون عن ابن سنان، وعن ابن مسكان، تعطي أن عددًا منهم  3

 ..أخرىيروي عن هذا تارة، وعن ذاك 

أن : ـ إن مراجعة كلمات الذين يذكرون من يروي عن هذا أو عن ذاك، تعطينا أيضًا 2

الكافي، والتهذيب، : اإلحصائيات التي يوردونها ناظرة غالبًا إلى خصوص الكتب األربعة

 .7.. واإلستبصار، ومن ال يحضره الفقيه

ة في التتبع، فيقعون في الخطأ ـ إنهم حتى في إحصائياتهم المشار إليها ال يتمتعون بالدق 2

إن ابن : فقد قالوا. وقد وقعوا في الخطأ حتى في نفس هذا المورد الذي نحن بصدده.. أحيانًا

 ..من أدرك المشعر فقد أدرك الحج: مسكان لم يرو عن اإلمام الصادق عليه السالم، إال حديث

فس الكتب األربعة، وقد جاء في ن 8مع أن ابن مسكان قد روى عن اإلمام الصادق عليه السالم 

 ..فراجع الكافي، باب طلب الرياسة.. سمعت أبا عبد اهلل يقول: حديثه بلفظ

 ..سألت أبا عبد اهلل في باب السعي بين الصفا والمروة في كتاب التهذيب: وبلفظ

 ..قال أبو عبد اهلل، كثير في الكافي والتهذيب: وبلفظ. عن أبي عبد اهلل: وبلفظ

قد تقدم قريبًا من ثالثين حديثًا : قال جدي في شرح الفقيه: البهبهاني في التعليقاتوقال الوحيد 

 .من الكتب األربعة وغيرها عنه، عن أبي عبد اهلل عليه السالم

إن ذلك كله ليس صريحًا في روايته وسماعه المباشر من اإلمام الصادق عليه : إال أن يقال

 .8.. السالم

د تصريحه بسماعه من اإلمام الصادق عليه السالم في الكافي في ولكن هذا التأويل مرفوض بع

والقول بوقوع االشتباه من قبل العلماء في هذا األمر هو األولى بالقبول .. باب طلب الرياسة

 ..واالعتماد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .راجع كتاب معجم رجال الحديث. 7

 .683دالئل اإلمامة ص . 8

 .617و 612ص  6وتنقيح المقال ج  687ص  2بهجة اآلمال ج : تقدمراجع في ما . 8
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.. هذا على الرغم من أن هذا النفي يحتاج إلى إثبات أن تتبعهم يشمل حتى غير الكتب األربعة

 ..وهو موضع شك أكيد

ـ إن العلماء حين يذكرون من يروي عن ابن سنان، وعن ابن مسكان، أو من يرويان عنه  7

 .10.. وغيرهم: مهم بكلمةُيْتِبُعون كال

والحسن بن الجهم، وابنه »: ـ قال المامقاني وهو يعدد من يروي عن عبد اهلل بن مسكان 8

محمد بن عبد اهلل بن مسكان، وعبد اهلل بن سنان، وعلي بن رئاب، ومحمد بن علي، وغيرهم 

 .11« ..عنه

عبد اهلل بن سنان في باب من [ أبي عن عبداهلل بن مسكان]عنه »: وقال المولى أحمد األردبيلي

 .16« ..اشترط في حال اإلحرام الخ

ـ ما المانع من أن يروي عبد اهلل بن سنان عن ابن مسكان خصوص هذه الرواية، حتى لو لم  8

 ..يرو عنه أية رواية أخرى

بل حتى لو كان عبد اهلل بن سنان في مرتبة الشيخ بالنسبة البن مسكان، فإن رواية األكابر عن 

 ..صاغر ليست باألمر الغريب أو المستهجناأل

ـ إنه يالحظ أن الطبري قد أورد هذه الرواية بنفس هذا السند في كتابه في موردين أحدهما  10

 :فقال 78ص

روى أحمد بن محمد : حدثنا أبو علي محمد بن همام، قال: وحدثنا محمد بن عبد اهلل قال.. »

ي القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن عيسى األشعر

عبد اهلل بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد عليهما 

 .«..السالم

حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، »: ، قال173واآلخر في صفحة 

روى : بن سهيل رضي اهلل عنه، قالحدثني أبو علي محمد بن همام : حدثني أبي، قال: قال

أحمد بن محمد بن البرقي، عن أحمد بن محمد األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي 

نجران، عن عبد اهلل بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهلل جعفر بن 

 .«..الخ: محمد عليه السالم، قال

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .617و 182ص  6يح المقال ج تنق: راجع. 10

 .617ص  6تنقيح المقال ج . 11

 .210ص  1جامع الرواة ج . 16
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أنه متعمد للتصريح باالسم، وأنه ال يوجد اشتباه : فذكره للرواية في الموردين بسند واحد يؤكد

 ..في السند

بن هارون عن محمد : وقد نقلها في البحار عنه، لكنه اختصر السند كعادته، وتصرف فيه، فقال

بن موسى التلعكبري، عن أبيه، عن محمد بن همام، عن أحمد البرقي، عن أحمد بن محمد بن 

 .17.. عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

عن أبي المفضل الشيباني، عن : ونقل الحديث األول متصرفًا فيه، ومختصرًا له أيضًا فقال

ن همام، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن محمد ب

 .13.. أبي نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

ابن سنان، فالمتبادر هو عبد اهلل، إال إذا دلت قرينة على أن : فإنهم حين يقولون.. ـ وبعد 11

اختصار البحار لكلمة عبد اهلل بن سنان، وابن  :المراد هو محمد بن سنان، ويشير إلى ذلك

 ..ابن سنان، وابن مسكان: مسكان، في الموردين بقوله

وحملها على أن  12.. وقد وردت رواية ابن سنان عن ابن مسكان، من دون تصريح في الكافي

 المراد هو محمد بن سنان، ال عبد اهلل، مجرد استحسان، إذ إن الرجلين كانا متعاصرين، وال

والعدول عما شاع بين العلماء ليس له ما يبرره، إال إذا .. مانع من رواية كل منهما عن اآلخر

 ..دل دليل على عدم رواية عبد اهلل بن سنان، عن ابن مسكان بالمرة

ومجرد كثرة رواية محمد عن ابن مسكان، ال ترجح كونه هو المراد، وال توجب العدول عما هو 

على أن رواية محمد عن ابن سنان ليست بهذه الكثرة المفرطة التي . شائع في طريقة تعبيرهم

 ..تمنع من إرادة غيره

أنه حتى لو لم يرو عبد اهلل بن سنان عن ابن مسكان إال هذه : ـ إننا نعود فنكرر ونلخص 16

الرواية، فإنه يؤخذ بها مع هذا التصريح المتعمد باالسم في موردين من موارد النقل، األمر 

ألن رواية األكابر عن األصاغر هي بطبيعتها .. بِعد احتمال الخلط، واالشتباه في األسماءالذي ي

مبنية على الندرة والقلة، وذلك حين يلفت نظره أمر لم يصل إليه عن غير هذا الطريق، فيبادر 

 ..إلى نقله عمن ال يضارعه في السن، وال في المقام والمرتبة، وال يعد من أقرانه

وقد عُدوه من !! ان لم يثبت ذلك، بل كانت القرائن تشير إلى أنه من أقرانه، كما تقدمفكيف إذا ك

 ..أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170ص  37راجع البحار ج . 17

 .8ص  37البحار ج . 13

ألخبروا كل امرئ بما له  باب األئمة لو ستر عليهم 62ص  1راجع الكتاب المذكور ج . 12

 .باب كراهية النوم والفراغ 83ص  2وعليه وج 
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وأما اإلشكال على الرواية بعدم إمكان رواية البرقي، وهو من أصحاب اإلمام الرضا عليه 

 ..السالم، عن ابن سنان، وهو من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم

للرشيد، فهو من أصحاب اإلمام الكاظم  فإن ابن سنان كان خازنًا.. فهو إشكال في غير محله

 ..عليه السالم، وقد روى البرقي عن أصحاب اإلمام الكاظم عليه السالم كثيرًا

 :وفي جميع األحوال نقول

إن الروايات ال تنحصر في الكتب األربعة، فحتى لو لم يرد في الكتب األربعة أية رواية البن 

 ..اية دالئل اإلمامة، وال يسقطها عن درجة االعتبارسنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك ال يدفع رو

 ..12والحمد هلل، والصالة والسالم على رسوله محمد وآله الطاهرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، السيد جعفر مرتضى العاملي، (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة .. ) مختصر مفيد. 12

، السؤال 6006ـ  1367مي للدراسات، الطبعة األولى، ، المركز اإلسال«المجموعة السابعة»

 انتهى النقل"  (783)

  

قد روى الشيخ المفيد في كتابه االختصاص بسنده إلى عبداهلل بن سنان ، : قال الشيخ السند  

لما قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله » : ، قال  عليه السالم( الصادق ) عن أبي عبداهلل 

وجلس أبو بكر مجلسه بعث إلى وكيل فاطمة صلوات اهلل عليها فأخرجه من فدك ـ إلى أن قال 

عليه السالم بعد أن استعرض مخاصمة فاطمة عليها السالم ألبي بكر في فدك ، وأّنها استنزعت 

ما هذا الكتاب ! يا بنت محّمد : ، فلقيها عمر فقال  فخرجت والكتاب معها: كتابا برّد فدك منه ـ 

هلمّيه إلّي ، فأبت أن تدفعه إليه ، : كتاب كتب لي أبو بكر برّد فدك ، فقال : الذي معك ؟ فقالت 

المحسن ـ فأسقطت المحسن من بطنها : فرفسها برجله ـ وكانت عليها السالم حاملة بابن اسمه 

ومكثت خمسة وسبعين يومًا مريضة من . فمضت . تاب فخرقه ، ثّم لطمها ، فكأني به أخذ الك

 . « ثّم قبضت. ضربة عمر 

 

وسند الشيخ المفيد إلى عبداهلل بن سنان صحيح ؛ ألّن كما ذكر ذلك تلميذه الشيخ الطوسي في 

 .التهذيب والفهرست 

  

وروى الطبرسي في االحتجاج في ما احتج به الحسن عليه السالم على معاوية وأصحابه أّنه 

أنت ضربت فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حتى أدميتها : لمغيرة بن شعبة » : قال 

، وألقت ما في بطنها ، استذالاًل منك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ، ومخالفة منك 

 انتهى نقل كالم الشيخ السند." الحديث . «، وانتهاكًا لحرمته  ألمره
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محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي   : -الكليني  –جاء في الكافي  :نقل التالي أ 

إن فاطمة عليها السالم صديقة شهيدة وإن بنات  :بن جعفر أخيه، أبي الحسن عليه السالم قال

 (1. " )االنبياء ال يطمثن

 : تعليق العالمة المجلسي عليه   

ثم إن هذا الخبر يدل على أن فاطمة صلوات اهلل عليها كانت شهيدة و هو من ....) صحيح )

المتواترات و كان سبب ذلك أنهم لما غصبوا الخالفة و بايعهم أكثر الناس بعثوا إلى أمير 

على أهل البيت بيتهم و المؤمنين عليه السالم ليحضر للبيعة، فأبى فبعث عمر بنار ليحرق 

أرادوا الدخول عليه قهرا، فمنعتهم فاطمة عند الباب فضرب قنفذ غالم عمر الباب على بطن 

فاطمة عليها السالم فكسر جنبيها و أسقطت لذلك جنينا كان سماه رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

 (6" ) .آله محسنا، فمرضت لذلك و توفيت صلوات اهلل عليها في ذلك المرض

  

 : 708-707قال السيد ابن طاووس طيب اهلل ثراه في كتابه مهج الدعوات ص :أنقل التالي  -

في سجدة الشكر رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد اهلل في كتاب فضل الدعاء و قال أبو جعفر )  

وبكير بن صالح عن سليمان بن جعفر عن الرضا  عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا

 ( إسناده صحيح:  الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزيقال )   

دخلنا عليه وهو ساجد في سجدة الشكر فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فقلنا له أطلت : قاال   

 السجود ؟

من دعا في سجدة الشكر بهذا الدعاء كان كالرامي مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : فقال  

 كتبه ؟قلنا فن: قاال  وسلم يوم بدر

بد ال دينك  -يعني إثنين -اللهم العن اللذين " أكتبا إذا أنتما سجدتما سجدة الشكر فتقوال : قال  

وغيرا نعمتك واتهما رسولك صلى اهلل عليه وآله وسلم وخالفا ملتك وصدا عن سبيلك وكفرا 

وحرفا كتابك وجحدا آياتك وسخرا  وقتال ابن نبيكآالءك وردا عليك كالمك واستهزءا برسولك 

بآياتك واستكبرا عن عبادتك وقتال أوليائك وجلسا في مجلس لم يكن لهما بحق وحمال الناس 

اللهم العنهما لعنا يتلو بعضه بعضا واحشرهما وأتباعهما إلى جهنم ذرقا . على أكتاف آل محمد 

يا واآلخرة ، اللهم العن قتلة أمير اللهم إنا نتقرب إليك باللعنة لهما والبراءة منهما في الدن

 اللهم ،  وابن فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمالمؤمنين وقتلة الحسين بن علي 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الحديث الثاني في باب مولد الزهراء فاطمة عليها السالم 328ص 1كتاب أصول الكافي ج( 1)

 . 718ص - 712ص2ج  مرآة العقول( 6)
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 (" الخ ...  زدهما عذابا فوق عذاب وهوانا فوق هوان وذال فوق ذل وخزيا فوق خزى

 : 637قال السيد الخوئي كما في المفيد من المعجم ص 

 (طريق الشيخ والصدوق إليه صحيح  ) 

  

--------------------------------------------- 

  

 :فإنه يرويه عن .. عليه السالم  أما طريق سعد بن عبد اهلل إلى اإلمام الرضا

  

 (أبي جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع  )

  

 : 370قال العالمة في الخالصة ص.. و أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى 

  

ذكر الشيخ وغيره في كثير من االخبار سعد بن عبد اهلل عن أبي جعفر ، والمراد بابي جعفر (  

 (عيسى  هنا هو أحمد بن محمد بن

  

 : 371وقال الشيخ عبد الرسول الغفار في حاشية الكليني والكافي ص 

  

سعد بن عبد اهلل عن أبي جعفر ، وأبو جعفر هذا هو أحمد بن محمد بن : في كثير من االخبار ) 

وال يستبعد أن أبا جعفر هي كنية أحمد بن خالد البرقي ، وسعد بن عبد . عيسى األشعري القمي 

 (عنه أيضا اهلل يروي 

 ... وكيف كان فكليهما ثقة 

---------------------------------------------  

 :يكون اإلسناد في نهاية األمر كالتالي .. الخالصة  

أخبرني محمد بن أبي : أخبرني الحسين بن أحمد السوراوي ، قال : قال السيد ابن طاووس )  

عن عدة من : ، عن والده شخ الطائفة ، قال القاسم الطبري، عن الشيخ المفيد أبى على 
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أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن 

أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل و ابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمد : عبد اهلل و قال شيخ الطائفة 

قال أبو جعفر ، عن محمد بن : قال  بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن سعد بن اهلل جميعا

 (فذكره  ...إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السالم 

صحيحة و رجالها من ثقات ( قدس)السند و الطرق التي اعتمدها شيخ الطائفة الطوسي   

 انتهى النقل"   .الشيعة

النقصان في والتحريف للكتاب هو التحريف  في حذف تفاسير اآليات وليس الزيادة أو : أقول 

 آياته

 والمصاحف التي احرقها عثمان: "  قال الشيخ عثمان الخميس في كتابه حقبة من التاريخ

فيها أشياء من منسوخ الت موة ، وقد أبقاه بعض الصحابة ، وفيها ترتيب السور على غير 

في والترتيب الذي في العرضة األخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى اهلل عليه وسلم ، 

 انتهى"  بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة ، لذلك أمر عثمان بإحراق تلك المصاحف

 :بن بابا التبريزي   رياض المصائب للميرزا علي:  أنقل التالي - 

بمقتضى الحديث الصحيح عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال أوحي الى النبي صلى اهلل "   

وسيحل بأهل بيتك المصائب والمحن ، وكسر ضلع : قال له الجليل ... عليه واله ليلة المعراج 

 (1" ) جنينها ، وشهادة السقط محسن فاطمة عليها السالم وإسقاط

 167-162الصفحة  -جعفر بن محمد بن قولويه  -كامل الزيارات  

حدثني محمد بن أبي القاسم : حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال  -10( 131) 

اجيلويه، عن محمد بن علي القرشي، عن عبيد بن يحيى الثوري، عن محمد بن الحسين بن م

زارنا رسول :، قال(عليه السالم)عن علي بن أبي طالب علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، 

ذات يوم فقدمنا إليه طعاما وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعبا ( صلى اهلل عليه وآله)اهلل 

صلى اهلل )فلما فرغ قمت وسكبت على يدي رسول اهلل  زبد، فقدمنا إليه، فأكل منه،من لبن و

ماء، فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلة يديه، ثم قام إلى مسجد في جانب ( عليه وآله

، ثم رفع رأسه، فما اجترى منا أهل البيت أحد فبكى وأطال البكاءالبيت وصلى وخر ساجدا 

صلى اهلل )يدرج حتى صعد على فخذي رسول اهلل ( عليه السالم)فقام الحسين .يسأله عن شئ

، (صلى اهلل عليه وآله)، فأخذ برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على رأس رسول اهلل )عليه وآله

ليكم اليوم فسررت بكم سرورا لم أسر بكم نظرت إيا بني اني : يا ابه ما يبكيك، فقال له: ثم قال

 وان مصارعكم شتى، فحمدت اهلل على ذلك  فأخبرني انكم قتلىفهبط إلى جبرئيل  مثله قط،

 ــــــــــــــــــــــــــ

 مخطوط في مكتبة السيد المرعشي العامة)  11: رياض المصائب ( 1)
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طوائف من :ويتعاهدها على تشتتها، قاليا ابه فمن يزور قبورنا : فقال له.الخيرة وسألت لكم  

أمتي يريدون بذلك بري وصلتي، أتعاهدهم في الموقف واخذ بأعضادهم فانجيهم من أهواله 

 انتهى( 1")وشدائده 

  

 صحح سند الرواية الشيخ مسلم الداوري

  

 :منها   أنقل موضع الشاهد  68ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار 

عن سعيد بن محمد، عن محمد ابن    عبيد اهلل بن الفضل بن محمد بن هالل :كامل الزيارة  -67

سالم الكوفي، عن أحمد بن محمد الواسطي، عن عيسى بن أبي شيبة القاضي، عن نوح بن 

بلغني يا زايدة :قال علي بن الحسين عليهما السالم: أبيه قال  دراج، عن قدامة بن زايدة، عن

فلما ذا : إن ذلك لكما بلغك، فقال لي: أحيانا؟ فقلت( عليه السالم)أنك تزور قبر أبي عبد اهلل 

تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي ال يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، 

واهلل ما أريد بذلك إال اهلل ورسوله، وال أحفل بسخط : والواجب على هذه األمة من حقنا؟ فقلت

واهلل إن ذلك لكذلك، يقولها ثالثا : مكروه ينالني بسببه، فقالمن سخط، وال يكبر في صدري 

 .أبشر ثم أبشر ثم أبشر فألخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزونة: ثالثا فقال  وأقولها

، وقتل من كان معه من ولده وإخوته (عليه السالم)إنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي 

اؤه على األقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى، وساير أهله، وحملت حرمه ونس

ولم يواروا، فيعظم ذلك في صدري، ويشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك 

مني عمتي زينب بنت على الكبرى، فقالت مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ 

ى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي وكيف ال أجزع وال أهلع، وقد أر :فقلت

مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء، مسلبين ال يكفنون وال يوارون، وال يعرج عليهم أحد، وال 

 .يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر

إلى ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)ال يجز عنك ما ترى فواهلل إن ذلك لعهد من رسول اهلل : فقالت

وأبيك وعمك، ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض، وهم جدك 

أنهم يجمعون هذه األعضاء المتفرقة فيوارونها، وهذه الجسوم  معروفون في أهل السماوات

ال يدرس أثره، وال ( عليه السالم)المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء 

، على كرور الليالي واأليام و ليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة في محوه يعفو رسمه

 .وتطميسه فال يزداد أثره إال ظهورا وأمره إال علوا

صلى اهلل عليه )حدثتني أم أيمن أن رسول اهلل : وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ فقالت: فقلت

 ، األيام، فعملت له حريرة صلى اهلل عليهمازار منزل فاطمة عليها السالم في يوم من  ( وآله

 ـــــــــــــــ

 .118: 100، عنه البحار 681: 6، رواه الشيخ في أماليه .673: 33عنه البحار ( 1)
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فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد، فأكل : ثم قالت أم أيمن  بطبق فيه تمر( عليه السالم)وأتاه علي 

من تلك ( عليهم السالم)طمة والحسن والحسين وعلي وفا(صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 

وشربوا من ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ( صلى اهلل عليه وآله)الحريرة، وشرب رسول اهلل 

يصب  ( عليه السالم)يده وعلى  ( صلى اهلل عليه وآله)ذلك التمر والزبد، ثم غسل رسول اهلل 

والحسن و الحسين  وفاطمةإلى علي ثم نظر فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه .عليه الماء

نظراعرفنا فيه السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ثم وجه ( عليهم السالم)

وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعا، ثم خر ساجدا وهو ينشج، فأطال النشوج وعال نحيبه، 

وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى األرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطر، فحزنت 

، )صلى اهلل عليه وآله)ة وعلي والحسن والحسين وحزنت معهم لما رأينا من رسول اهلل فاطم

ما يبكيك يا رسول اهلل ال أبكى : وهبناه أن نسأله حتى إذا طال ذلك، قال له على وقالت له فاطمة

 اهلل عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما ترى من حالك؟

وإني ألنظر إليكم وأحمد اهلل على نعمته    يا أخي سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط: فقال

اطلع على ما في نفسك على فيكم، إذ هبط علي جبرئيل فقال يا محمد إن اهلل تبارك وتعالى 

فأكمل لك النعمة، وهناك العطية بأن جعلهم وذرياتهم  وسبطيك، وابنتكبأخيك  وعرف سرورك

ن كما تحبى، ويعطون كما تعطى، ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة ال يفرق بينك وبينهم يحبو

ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ؛ على بلوى كثيرة تنالهم في الدنياحتى ترضى وفوق الرضا، 

ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك براء من اهلل ومنك خبطا خبطا، وقتال قتال، شتى 

على خيرته وارض ، فاحمد اهلل عز وجل ولك فيهم مصارعهم، نائية قبورهم، خيرة من اهلل لهم،

 انتهى. " بقضائه، فحمدت اهلل ورضيت بقضائه بما اختاره لكم

 إسناده معتبر :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

  

  

عن قصيدة دعبل الخزاعي ص   جاء في كتاب ديوان العرب للدكتور السني عائض القرني -

38: 

 الحرماتوالابن صهاك هاتك ** منازل التيم يحل بربعها  

فيه أجمل الشعر ( ديوان العرب ) فهذا "   : قال الدكتور عائض القرني في مقدمة كتابه 

وأحسنه وأمتعه وأعذبه انتقيته مثلما ينتقي الغواص أغلى الدر من قاع البحر ، ثم نظمته في 

هر عقد زاه بهي فريد ، وأهديته لك في هذا الكتاب لتطالع فيه أروع ماقاله شعراء العرب وأش

ماأنشدوه وأحلى من نظموه وهي القصائد الشهيرة الذائعة الشائعة التي بهرت من سمعها 

لجمال مبانيها وحسن معانيها ، فهو شعر لكنه سحر ، قصيد لكنه در نضيد ، وقد نخلت لك 

دواوين وربما اخذت على نفسي أن الأختار إال ماأنشده السمار وحمله رواة األخبار وسافر في 

فقد ملكت كنوز األدب المنظوم وحصلت   نتشر في األمصار فإذا كان لديك هذا الكتابالديار وا

على منجم غني ثمين ثري من اإلبداع فترنم به مسافرآ وردده منشدآ وطالعه لألنس والمتعة 

 اهـ"  والفائدة واإلعتبار فهو صديق وفي وحبيب حفي
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إكمال الدين، عيون  -3:  123ص  21وقد ورد ذكر هذه القصيدة في بحار األنوار ج :أقول 

الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن الهروي، قال سمعت دعبل بن علي ( : ع)  أخبار الرضا

 الخ... الخزاعي يقول أنشدت موالي علي بن موسى الرضا عليهما السالم قصيدتي 

  

    إسناده صحيح :الماحوزي  قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد  

  

دعبل هذا محب ألهل : قلت:  -موقع الوراق  –العالمة العصامي في سمط النجوم  هقالنكرر ما

ومن ذا الذي ال يحبهم فمن ال يحبهم ال يحبه اهلل، ولكنه كان مولعًا بالهجو والحط من البيت، 

 أقدار الناس، هجا الخلفاء وغيرهم، هجا المأمون بأبيات منها

 :من الكامل 

 َقَتَلْت َأَخاك وَشَرَفْتَك ِبَمْقَعِد... إني ِمَن الَقْوِم الِذيَن ُسُيوُفُهم 

 واسَترَفُعوَك ِمَن الَحِضيِض اأَلْوَهِد... َشاُدوا بُحْسِن فَعاِلِهْم َلَك َمنِصبًا 

ذا ُيشيُر بذلك إلى ما فعله طاهر بن الحسين، مقدم عساكر المأمون فإنه خزاعي، ودعبل ه

وطال عمر . تعس دعبل، ومتى كنت خاماًل رفعني قومه: ولما بلغ هذا المأمون قال. خزاعي

 دعبل، وكان يقول لي خمسون سنة

 اهـ" أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك 

 :  هنا للفائدة  أكرر هذا النقل 

  

ثم   إغتسال الزهراء عليها السالم قبل رحيلها  الشيخ السني مصطفى حسني يروي رواية عن -

ويقول ماتت موتة طبيعية والشهيد فقط هو الذي اليغسل !! يتراجع عنها في الدرس التالي 

 ويثبت بذلك أنها شهيدة بسبب الضرب الذي تعرضت له مع إسقاط الجنين

  

 :السيدة فاطمة رضي اهلل عنها  6ج6قال الشيخ مصطفى حسني في درس 

  

تحس إنها حتموت عملت   هجرية 11رمضان سنة  70ست شهوروهي بتذوب لغاية يوم " 

دخلت إغتسلت وبعدين لفت نفسها في أثواب تشبه األكفان وقالت لوحدة كانت   حاجة مختلفة

بتعها   وقامت نيمه جوه الكفن  فقد إغتسلت فصلوا علي معاها في البيت قالت إني أنا إذا مت
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فاذا بقبض روحها يكون في اللحظة دي فيدخل عليها سيدنا علي وهي مغتسله بلحظات 

 نتهىا"   ويصلي عليها هو وسيدنا العباس بن عبد المطلب وبيدفنوا السيدة فاطمة ويشيلها

  

معلومة خاطئة كنت   : السيدة زينب رضي اهلل عنها  -7الشيخ مصطفى حسني في درس  وقال 

أقول المعلومات الناقصة المعلومه الخاطئة أال وهي قلتها في األول أصحح المعلومة وبعيد 

مش عارف فاتت على الواحد إزاي بس ذا قدر ربنا عزوجل معلومة أن السيدة  سبحان اهلل 

قبل أن تموت ثم كفنت نفسها ثم ماتت وأخذها سيدنا علي بن ابي طالب  فاطمة غسلت نفسها 

مة أنا قلتها في المرة اللي فاتت والحقيقة ودفنها بالغسل اللي هي اغتسلت بيه وطبعاهذه المعلو

ان موت السيدة فاطمة كان موت عادي والقصة دي قصة لم تثبت ودا خطأ مني يعني أخطأت 

هي مش صحيحة فأنا بصحح الرواية موتها كان  في البحث عن قصة وفاتها وقفت على رواية 

ها هو وسيدنا العباس بن وصلى علي  موت عادي وبعدما ماتت غسلها سيدنا علي بن ابي طالب

قبل مايموت إغتسل إستحم أيآ كان الزم بعد مايموت  ألن اإلنسان مهما كان حاله  عبد المطلب 

فبعتذر عن هذه المعلومة الخاطئة موت السيدة فاطمة كان موت  إال الشهيد فقط واليغسل يغسل 

 تهىنا"  طبيعي وإتغسلت بعد وفاتها وصلى عليها سيدنا علي بن ابي طالب

  

قالت ، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه، مرضت فاطمة الزهراء :تقول أم رافع - :أنقل التالي  

: ثم قالت، يا أم اسكبي لي غساًل، فاغتسلْت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست ثيابًا لها جدد: لي

مقبوضٌة إني ، يا أم: واستقبلت القبلة، وقالت، اجعلي فراشي وسط البيت، فاضطجعت عليه

فجاء علي بن أبي ، فال يكشفن لي أحٌد كفنًا، فماتت رضي اهلل عنها، الساعة، وقد اغتسلت

صلى عليها هو والعباس رضي اهلل عنهم جميعًا، ، طالب، فأخبرته فاحتملها، ودفنها بغسلها هي

وتوفيت رضي اهلل عنها ليلة الثالثاء لثالٍث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشر من 

 (1)ة الهجر

  

 وهذه الرواية إحتجت بها الباحثة السنية روال خرسا كما تقدم  :أقول 

 

 ـــــــــــــــــــــ

  

 -سيرة الصحابيات الجليالت  -إستشهد به فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في السيرة( 1)

 . 7زهراء سيرة السيدة فاطمة ال( : 7-7)السيدة فاطمة الزهراء الدرس –بنات النبي الكريم 
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 دفاع اإلمام علي عليه السالم في الهجوم وسبب خروج الزهراء عليها السالم بما صح سنده -

  

سقاطه جنينها وضربها إالشيخ العرعور يقول أنا أقول أن رواية كسر عمر ضلع فاطمة و  

 : لكن أسأل أين علي أجيبوني على هذا السؤال  صحيحة

 

https://youtu.be/0_YOOE8e12w 

الصبر في مقاومة "  :أضع له جواب الشيخ األزهري السني المنصف النادي البدري   :أقول 

َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة )أعداء الحق اللي مذكورة في اآلية الكريمة علة إختيار اهلل لهم لإلمامة 

سيدنا علي نفذ هذا الصبر ( َلمَّا َصَبُروا) ليه ياربي وش معنى جعلت دول أئمة (   َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا ۖ

بيت اإلمام علي ليؤخذ بالعنوة وكرها ويبايع فأين المفكرين مش عارفين يحلوه كيف هوجم   كل

ين شجاعة علي لقد أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم بالصبر أالصبر الكل بيقول ايه 

بما أهله اهلل له ووهبه له وهو الوالية   وأمره أن يسكت وأمره أن يصمت وأمره أن يفدي

 النادي البدري خم الشيانتهى كال" العامة على األمة بعد تفريق االمة 

 https://www.youtube.com/watch?v=z_6Q0cukh9E 

ويبعث ابن صهاك أيها األحبة بالجنود المجندين "  :جواب الدكتور السني عبد القادر ترنني  

ويقدم معهم في المرة األخيرة ومعهم المشاعل ليحرقوا باب منزل الزهراء وليدفعوا الباب الذي 

تقف الزهراء خلفه وليدفعه ابن صهاك برجله وأن يرفسه برجله وليؤذي الزهراء وقد كانت 

ذيآ ويضرب الزهراء بمقبض سيفه ويتوالى حامآل بالمحسن أيها األحبة ويدفع الباب دفعآ مؤ

يسأل الناس أكان أمير المؤمنين جبانآ ال واهلل لقد كان يصرع عمر إال أنه قال القوم على إيذائها ، 

له لوال عهد عهده إلي رسول اهلل لما رفعت سيفآ في وجهنا ، هو أمر اهلل وأمر رسوله هو 

 انتهى"  محمد صلوات اهلل وس ممه عليه وعلى الهاإلمتحان واإلبت مء العظيم الذي إبتلي به آل 

 :وهذا الجواب للسيد الراحل جعفر مرتضى العاملي 

 !علي ال يدافع عن زوجته

  :نص الشبهة

َبْضعة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم قد أهينت في « رضي اهلل عنها»يزعم الشيعة أن فاطمة 

بحرق بيتها وإسقاط جنينها الذي أسموه وكسر ضلعها، وُهّم « رضي اهلل عنه»زمن أبي بكر 

وهو ما يأنف منه أقل الرجال ! عن هذا كله؟« رضي اهلل عنه»أين علي : والسؤال! المحسن

كيف يقبل زوج : وفي صياغة أخرى! فلماذا لم يأخذ بحقها، وهو الشجاع الكرار؟. شجاعة

ويسقط الذي أسموه أشرف الخلق أن تضرب العفيفة الشريفة حتى يكسر ضلعها ويحرق بيتها 

إذ كيف « رضي اهلل عنه»أليس في ذلك طعن في علي ! المحسن جنينها عندما ضربها الصديق؟

أم إنه عمى البصر ! مسلوب اإلرادة هو معدوم المقاومة؟! يقبل زوج أن ُيفعل ذلك بزوجته؟

 !وسواد القلب عند من يعتقد ذلك؟

https://youtu.be/0_YOOE8e12w
https://www.youtube.com/watch?v=z_6Q0cukh9E
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  :الجواب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العالمين، والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين والحمد هلل رب 

 ..الطاهرين

عليها »لم يقبل بضرب فاطمة الزهراء « عليه السالم»إن عليًا : أواًل :فإننا نجيب بما يلي..وبعد

، وإسقاط جنينها، وإحراق بيتها، بل غضب هلل تعالى ولها من ذلك، ولكنه لم يستطع أن «السالم

 ..يمنع ذلك عنها

من بعض « عليه السالم»محنة تشبه محنة علي « عليه السالم»وقد جرى إلبراهيم : ثانيًا

الوجوه، وهي محنته مع ملك مصر، حين حاول أن يمد يده األثيمة إلى زوجته، ولم يكن إبراهيم 

يصح أن مأمورًا بمواجهته، فاكتفى بأن أشاح بوجهه منقطعًا إلى ربه ، فهل « عليه السالم»

 !لم يكن غيورًا، وال شجاعًا، ألنه لم يهجم على ذلك الملك ويضربه؟« عليه السالم»إنه : يقال

 .«عليه السالم»وهكذا كان حال علي 

إذا كان في بيته وحده وكان المهاجمون جماعة كثيرة، وكانت هذه هي « عليه السالم»فإنه 

عنه، بل سيكون رده عليهم ـ في هذه حالتهم، فإن أسلوب الموعظة، واإلستدالل لن يردهم 

 .الحال ـ منحصرًا باستعمال السيف، الذي يستتبع إراقة الدماء

وحصول ذلك في خصوص هذا الوقت، سيجعل الكثيرين من المنافقين الذين تحدث عنهم 

ِة َمَرُدوا َعَلى الِنَفاِق َلا ﴿ َوِمَمْن َحْوَلُكْم ِمَن اْلَأْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَن :القرآن، بقوله

سيجعل هؤالء ينغضون رؤوسهم، ويثيرونها فتنة عمياء شوهاء ال    ﴾... َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم 

إلى ارتداد الكثير من الناس، بل أكثرهم، ألن عامة الناس إنما : وسيؤدي ذلك.. تبقي وال تذر

، وهي السنة (أي في سنة الوفود)أشهر أو سنة  دخلوا في اإلسالم حديثًا، أي قبل شهر أو

 ..«صلى اهلل عليه وآله»التاسعة، ثم في العاشرة من الهجرة، حيث استشهد رسول اهلل 

 ..في نهج البالغة وفي غيره« عليه السالم»كلمات علي : وقد أوضحت ذلك

رة الكافية، أنه لو قام بالسيف، فلن يجد من الناس النص: قد ذكر« عليه السالم»كما أنه 

 ..وسيقتل هو ومن معه

وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء، »: «الشقشقية»وألجل ذلك قال في الخطبة المعروفة بـ 

أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى 

وفي الحلق شجًا، أرى  يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى،

 .«..تراثي نهبًا الخ

فالقضية إذن ليست قضية بطولة وشجاعة شخصية، وإنما هي بصيرة، وشعور بالمسؤولية 

تجاه الدين وأهله، وحفظ للناس من اإلرتداد، وقطع الطريق على المنافقين حتى ال يصطادوا في 
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. ة هي أن يملك اإلنسان غضبهفإن الشجاع ليس من يثور إذا غضب، بل الشجاع. الماء العكر

 ..وال ينساق معه، بل يفكر بالعواقب، ويتبصر باآلثار والنتائج

 ..بالصبر مع عدم الناصر« صلى اهلل عليه وآله»أوصاه رسول اهلل : وألجل ذلك

ال يقدم غضبًا، وال يحجم جبنًا، بل يقدم ويحجم وفقًا لما يرضي اهلل « عليه السالم»وعلي 

 نتهى النقلا"  (1) ."تعالى

 : وهنا إجابة الشيخ أحمد سلمان  

https://youtu.be/1pnGyx7ilIQ 

 : وهنا إجابة السيد مجاهد الخباز  

https://youtu.be/ZoiFMlHKy9Y 

 

 " : مجلس عزاء بذكرى إستشهاد الزهراء عليها الس مم عقيل الحمداني فيالمحقق قال الشيخ و

إن نبي اإلس مم مادفن إخواني اال في ظروف غامضه حتى الزهراء في خطبتها المباركه قالت 

والنبي لما يقبر وفي نسخة قديمة والنبي لم يقبر الحظوا هذا السر الذي البد أن نتوقف عنده 

لماء العكر يقولك هو علي بن أبي طالب انتوا هسه بعض مواقع السلفيه بعض المتصيدين با

تقولون أشجع العرب بعد وينه علي يوم هجموا على زوجته وعرضه وشرفه سيدة نساء العالمين 

أين كان علي بن أبي طالب مقيد ال مكبل بالوصية ال النبي أوصاه بس ماأوصاه أن اليدافع عن 

مة الزهراء عليها الس مم كان جسد النبي شرفه هذا هو السر لحظتها لحظة الهجوم على بيت فاط

لم يزل في بيته شوفوا كيف وقتوها هذا التحالف القرشي أصحاب السقيفة خطوة شيطانية 

انقسموا قسمين قسم هجم على جسد النبي األكرم صلى اهلل عليه واله وسلم وقسم هجم على 

قطعوه هؤالء بسيوفهم أو الزهراء فصار أمير المؤمنين بين اثنين إما أن يترك جسد النبي ي

تستهدف فاطمة والنبي إمام حيا كان أو ميتآ النبي أعظم فانشغل صلوات اهلل وس ممه عليه 

بإخراج هؤالء من بيت النبي األكرم صلى اهلل عليه واله وسلم وبينما أخرجهم سمع النداء ينادي 

قامه الشيخ الطوسي يافضه سنديني والى صدرك ضميني عندنا عند الشيخ الطوسي أعلى اهلل م

بصريح العبارة يقول ان علي بن ابي طالب بعدما عاد ماسكت يقول فأخذ بأكبر المهاجرين فضربه 

الى األرض وأراد أن يقتله ثم ضرب خالد ثم ضرب المغيرة بن شعبة وطرد هؤالء كلهم من داره 

سيدة نساء العالمين س مم اهلل عليه ماسكت أمير المؤمنين من قال لك أن عليا يسكت عندما يرى 

والنبي لم  : تنتهك حرمتها بس السر المخفي آلالف السنوات اللي تكشفه خطبة الزهراء هي تقول

يقبر وفي نص لمايقبر فعلي لحظتها إنشغل بجسد النبي من بعد تلك الليلة أخذه اإلمام علي عليه 

 انتهى النقل "الس مم ودفنه 

 ـــــــــــــــــــــ

، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز اإلسالمي (و ردود.. شبهات) ميزان الحق( 1)

 (.2)م، الجزء األول، السؤال رقم  6010هـ ـ  1371للدراسات، الطبعة األولى، سنة 

https://youtu.be/1pnGyx7ilIQ
https://youtu.be/ZoiFMlHKy9Y
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 :ضرب اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم عمر  - 

نعطيه هذه الروايات   حين ضربهالكل من يزعم أن اإلمام علي عليه السالم لم يدافع عن الزهراء عليها السالم 

الصحيحه التي تثبت دفاعه عنها وأنه أراد قتل عمر لوال وصية المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم له بالصبر 

هذا الصبر هو الذي مكن عمر ومن معه من ضربها ألنه من أمن العقوبة أساء األدب وعمر منذ أن كان على 

، والوصية  ن لم تتم البيعة ألبي بكر يقول هذا على باب حيدر الكرارالباب وهو يقول بأنه سيحرق البيت إ

 بالصبر عن قتل عمرفي نفس اللحظة وليس عن ضربه

وروى سليم بن قيس الهاللي برواية أبان بن أبي عياش ـ مع أّنه من علماء العامة  :قال الشيخ السند  

توفى رسول اهلل صلى اهلل عليه   :  قاال،  العّباس وقضاتها لكنه أحد رواة كتاب سليم ـ عن سلمان وعبداهلل بن

يا هذا أفي الناس : ـ فقال عمر ألبي بكر : وآله يوم توّفى ، فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس ـ إلى أن قاال 

انطلق ! يا قنفذ : فقال له . فبعث إلى ابن عم لعمر يقال له قنفذ. جمعين قد بايعوك ما خال هذا الرجل وأهل بيته 

فبعثا مرارًا ، وأبى علي عليه السالم أن يأتيهم ، فوثب عمر غضبان . أجب خليفة رسول اهلل : له إلى علي فقل 

ثّم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة . ونادى خالد بن الوليد وقنفذًا فأمرهما أن يحم م حطبًا ونارًا ، 

سمها في وفاة رسول اهلل صلى صلوات اهلل عليهما ، وفاطمة قاعدة خلف الباب ، قد عصبت رأسها ونحل ج

يا : فقالت فاطمة . افتح الباب ! يا ابن أبي طالب : ثّم نادى . اهلل عليه وآله ، فأقبل عمر حتى ضرب الباب 

أما ! يا عمر : فقالت . افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم : قال ! عمر ، ما لنا ولك أال تدعنا وما نحن فيه ؟ 

فأبى أن ينصرف ، ثّم دعا عمر بالنار وأضرمها في . بيتي وتهجم علَي داري  تتقي اهلل عز وجل تدخل علَي

فرفع ! يا رسول اهلل ! يا أبتاه : ثّم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة عليها الس مم وصاحت  الباب ، فأحرق الباب ،

فوثب علي !  يا أبتاه: السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت 

فذكر قول رسول ثّم هزه فصرعه ووجأ انفه ورقبته وهم بقتله   بن أبي طالب عليه الس مم فأخذ بت مبيب عمر،

والذي كرم محّمدًا بالنبوة يا ابن صهاك لوال : وما أوصاه من الصبر والطاعة فقال  اهلل صلى اهلل عليه وآله

فأقبل الناس حتى دخلوا الدار فكاثروه ، .سل عمر يستغيث فأر.  كتاب من اهلل سبق لعلمت أنك ال تدخل بيتي

وألقوا في عنقه حب ًم ،س فحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت ، فضربها قنفذ الملعون بالسوط ، فماتت 

فألجأها إلى عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعها حين ماتت وإّن في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه اهلل ، 

 . )*(« فألقت جنينًا من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى اهلل عليها من ذلك شهيدة،  هامن جنب

 

 ـــــــــــــــــــ 

هل وثق الخوئي كتاب سليم :قال الشيخ دمشقيه في جواب على سائل سأله في شبكة الدفاع عن السنة )*(    

 ي وثق كتاب سليم بن قيس فما صحة ذلك ؟بن قيس ؟ ُنقل لي عن الشيخ الدمشقية قال ان الخوئ

 "  :الجواب  

وقال  ) 9/230معجم رجال الحديث)« وعلى ذلك ف م وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس» قال الخوئي  

 «كتاب سليم بن قيس في غاية االشتهار وقد طعن فيه جماعة والحق أنه من األصول المعتبرة» المجلسي 

وليس » وقال النعماني عن كتاب السقيفة ( 888ص )وأقر به الطوسي في الفهرست  ) 8/32بحار األنوار) 

.. بين الشيعة خ مف في أن كتاب سليم بن قيس اله ملي أصل من أكبر كتب األصول التي رواها أهل العلم

ت في كتاب شرح ووجد   )48النعماني الغيبة ص)« من األصول التي ترجع إليها ويعول عليها وهو

للقاضي النعماني المغربي إثبات محقق الكتاب محمد الحسيني الج ملي في الحاشية هذا الكتاب  3/49األخبار

 وصحح الروايه أيضآ الدكتور المحقق الشيخ أحمد الماحوزي: ، أقول   اهـ ".  لسليم بن قيس

  



522 
 

  

السيد الخوئي بكتاب سليم وهنا شبهه تتكرر واليك جوابها من الشيخ أحمد سلمان حول رأي 

   :بن قيس 

 

بل إّن ، (ال يوجد عندنا طريق صحيح لكتاب سليم)السيد الخوئي قدس اهلل روحه لم يقل   -1

والصحيح أنه ال : 8/672العبارة التي نقلها السيد الحيدري لها تتّمة وهي كما في المعجم 

عيسى، عن إبراهيم بن عم، عنه، المروي بطريق حماد بن  طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس

 .وذلك فإن في الطريق محمد بن علي الصيرفي أبا سمينة وهو ضعيف كذاب

 .فتضعيف السيد الخوئي إّنما كان لخصوص الطرق حّماد بن عيسى وليس لكّل الطرق

: 8/677أّما العبارة الثانية التي نقلها السيد الحيدري هي ما أورده السيد الخوئي في المعجم 

 .يف ما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بكال سنديه ضعيفوك

من هنا نعلم أّن السيد الخوئي لم يقل كما حاول السيد الحيدري إيهام المشاهد من أّنه ال طريق 

غاية ما في األمر أّنه ناقش طرق النجاشي والطوسي نقاشا ، صحيح إلى كتاب سليم بن قيس

 .بفراديا ولم يعطي حكم عاما لكل الكتا

، خصوصا أّن للكتاب طرقا أخرى في غير كتاب النجاشي والطوسي رضوان اهلل عليهما

فالنعماني ذكر طرقه للكتاب والصدوق ذكر طرقه للكتاب بل قّرب كثير من المحققين أّن روايات 

نقل من كتاب سليم وعليه فاألسانيد التي ذكرها هي   ثقة اإلسالم الكليني في الكافي إّنما هي

في الكافي : 181ولهذا قال وحيد عصره البهبهاني في تعليقته ، كتاب سليم بن قيسطرقه ل

والخصال أسانيد متعددة صحيحة ومعتبرة والظاهر منها كون روايتهما عن سليم عن كتابه 

واسنادهما اليه إلى ما رواه فيه ألنه الّراجح مضافًا إلى اّن روايتهما عنه في حديث واحد تارة 

عن ابان عنه وتارة عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن ابان عنه فتدّبر عن ابن أذينة 

 .والظاهر من روايتهما صحة نسخة كتابه الذي كان عنده

من هنا نعلم أّن النتيجة التي وصل لها السيد كمال من أّن السيد الخوئي ال يرى اعتبار الكتاب 

 .غير صحيح

 

عجم رجال الحديث وفي دورته الفقهية يعلم أّنه قّد اعتمد لمن تتّبع منهج السيد الخوئي في م -6

إّلا أّنه أوجد لها ، على كتب ال يوجد طريق صحيح لها في كتب الفهارس والمشيخة على مبناه

 .طريقا صحيحا من خالل عملّية التلفيق بين األسانيد المذكورة

لسيد الخوئي رحمه اهلل وقد ذكر الشيخ محمد باقر اإليرواني حفظه اهلل الذي تتلمذ عند ا

ونقل تطبيقات ( دروس تمهيدية في علم الرجال)طريقتين ألستاذه في تبديل األسانيد في كتابه 

 .فعلية لها في األبحاث الفقهية للسيد
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بل نجد أحد أكابر تالميذ السيد الخوئي والمتخصص في األبحاث الرجالية وهو الشيخ مسلم 

على كتاب سليم بن قيس وحكم بصّحة سنده كما في كتابه الداوري قد طّبق هذا المبنى فعال 

 (أصول علم الرجال)

فال ندري كيف غابت هذه المسألة عن السيد كمال الحيدري رغم أّنه كثيرا ما يرّدد ويكّرر قوله 

 اهـــ (السيد األستاذ الخوئي)

 

الخوئي قدس سره لكتاب سليم بن قيس يقبلها السيد   بعض الطرق  : " وقال الشيخ الماحوزي

 اهـ"  وأيضآ ولكون الكتاب مشهور يقبله

  

وهنا أذكر رسالة عمر الى معاويه وفيها يذكر سبب خروج الزهراء عليها السالم لمخاطبته  - 

  هم بقتل عمر ومن معه ففروا ثم( ع)  كما بينت له السبب عندما سألها ، وفيها أن عليا

وإني العلم علما يقينا ال  ":   ة الصبر فقال عمروصي  أكرهوه على تسليم نفسه إلستغاللهم

شك فيه لو اجتهدت أنا وجميع من على األرض جميعا على قهره ما قهرناه ، ولكن لهنات كانت 

 انتهى "في نفسه أعلمها وال أقولها  

  

 :686 – 682ص  - 70ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار 

رواية هذا الخبر ، وأخبرني أنه أخرجه من  -زاد اهلل شرفها  -أجاز لي بعض األفاضل في مكة 

 : الجزء الثاني من كتاب دالئل اإلمامة ، وهذه صورته 

حدثنا أبي رضي اهلل : حدثنا أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري ، قال  - 121

حدثنا جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري : ، قال  حدثنا أبو علي محمد بن همام: عنه ، قال 

حدثني عبد الرحمن بن سنان الصيرفي ، عن جعفر بن علي الحوار ، عن : الكوفي ، قال 

عن جابر الجعفي ، عن سعيد بن المسيب ، . الحسن بن مسكان ، عن المفضل بن عمر الجعفي 

 إلى المدينة ، لما قتل الحسين بن علي صلوات اهلل عليهما ورد نعيه: قال 

وورد االخبار بجز رأسه وحمله إلى يزيد بن معاوية ، وقتل ثمانية عشر من أهل بيته ، وثالث  

وخمسين رجال من شيعته ، وقتل علي ابنه بين يديه وهو طفل بنشابة ، وسبي ذراريه أقيمت 

وفي دور المآتم عند أزواج النبي صلى اهلل عليه وآله في منزل أم سلمة رضي اهلل عنها ، 

فخرج عبد اهلل بن عمر بن الخطاب صارخا من داره الطما وجهه : المهاجرين واألنصار ، قال 

 !يا معشر بني هاشم وقريش والمهاجرين واألنصار : شاقا جيبه يقول 

ال قرار دون يزيد ، ! في أهله وذريته وأنتم أحياء ترزقون ؟ ( ص ) يستحل هذا من رسول اهلل 

حت ليله ، ال يرد مدينة إال صرخ فيها واستنفر أهلها على يزيد ، وأخباره وخرج من المدينة ت

يكتب بها إلى يزيد ، فلم يمر بمال من الناس إال لعنه وسمع كالمه ، وقالوا هذا عبد اهلل بن عمر 
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وهو ينكر فعل يزيد بأهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ( ص ) ابن خليفة رسول اهلل 

على يزيد ، وإن من لم يجبه ال دين له وال إسالم ، واضطرب الشام بمن فيه ، ويستنفر الناس 

وورد دمشق وأتى باب اللعين يزيد في خلق من الناس يتلونه ، فدخل إذن يزيد إليه فأخبره 

فورة من فورات : بوروده ويده على أم رأسه والناس يهرعون إليه قدامه ووراءه ، فقال يزيد 

ال أدخل يا أمير : يفيق منها ، فأذن له وحده فدخل صارخا يقول  أبي محمد ، وعن قليل

وقد فعلت بأهل بيت محمد صلى اهلل عليه وآله ما لو تمكنت الترك والروم ما ! المؤمنين 

قم عن هذا البساط حتى يختار المسلمون من هو : استحلوا ما استحللت ، وال فعلوا ما فعلت 

أسكن من فورتك ، ! يا أبا محمد : له وضمه إليه وقال له  أحق به منك ، فرحب به يزيد وتطاول

واعقل ، وانظر بعينك واسمع بأذنك ، ما تقول في أبيك عمر بن الخطاب أكان هاديا مهديا خليفة 

فقال ! . ال يعبد اهلل سرا ؟ : وناصره ومصاهره بأختك حفصة ، والذي قال ( ص ) رسول اهلل 

أبوك قلد أبي أمر الشام أم أبي قلد أباك : قال . تقول فيه ؟  هو كما وصفت ، فأي شئ: عبد اهلل 

أفترضى به وبعهده ! يا أبا محمد : قال . أبي قلد أباك الشام : فقال . ؟ ( ص ) خالفة رسول اهلل 

نعم ، فضرب يزيد : قال . أفترضى بأبيك ؟ : قال . بل أرضى : قال . إلى أبي أو ما ترضاه ؟ 

حتى تقرأ ، فقام معه حتى ورد خزانة  -يا أبا محمد  -قم : بن عمر وقال له بيده على يد عبد اهلل 

من خزائنه ، فدخلها ودعا بصندوق ففتح واستخرج منه تابوتا مقفال مختوما فاستخرج منه 

هذا ! يا أبا محمد : طومارا لطيفا في خرقة حرير سوداء ، فأخذ الطومار بيده ونشره ، ثم قال 

: اقرأ ، فقرأه ابن عمر ، فإذا فيه : فأخذه من يده فقبله ، فقال له . . ي واهلل ا: قال . خط أبيك ؟ 

بسم اهلل الرحمن الرحيم إن الذي أكرهنا بالسيف على االقرار به فأقررنا ، والصدور وغرة ، 

واألنفس واجفة ، والنيات والبصائر شائكة مما كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه وأطعناه فيه 

سيوفه عنا ، وتكاثره بالحي علينا من اليمن ، وتعاضد من سمع به ممن ترك دينه وما رفعا ل

كان عليه آباؤه في قريش ، فبهبل أقسم واألصنام واألوثان والالت والعزى ما جحدها عمر مذ 

وال صدق لمحمد صلى اهلل عليه وآله قوال ، وال ألقى السالم إال ! وال عبد للكعبة ربا ! عبدها 

عليه وإيقاع البطش به ، فإنه قد أتانا بسحر عظيم ، وزاد في سحره على سحر بني  للحيلة

إسرائيل مع موسى وهارون وداود وسليمان وابن أمه عيسى ، ولقد أتانا بكل ما أتوا به من 

 -يا بن أبي سفيان  -السحر وزاد عليهم ما لو أنهم شهدوه ألقروا له بأنه سيد السحرة ، فخذ 

اع ملتك والفاء بما كان عليه سلفك من جحد هذه البنية التي يقولون إن لها ربا سنة قومك واتب

أمرهم بإتيانها والسعي حولها وجعلها لهم قبلة فأقروا بالصالة والحج الذي جعلوه ركنا ، 

روزبه ، وقالوا : وزعموا أنه هلل اختلقوا ، فكان ممن أعان محمدا منهم هذا الفارسي الطمطاني 

: * ) وقولهم ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين : * ) يه إنه أوحي إل

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 

وجعلوا صالتهم للحجارة ، فما الذي أنكره علينا لوال سحره من )ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

واألوثان والالت والعزى وهي من الحجارة والخشب والنحاس والفضة  عبادتنا لألصنام

ما وجدنا سببا للخروج عما عندنا وإن سحروا وموهوا ، فانظر  -والالت والعزى  -والذهب ، ال 

بعين مبصرة ، واسمع بأذن واعية ، وتأمل بقلبك وعقلك ما هم فيه ، واشكر الالت والعزى 

ن عبد العزى على أمة محمد وتحكمه في أمواله ودمائهم واستخالف السيد الرشيد عتيق ب

وشريعتهم وأنفسهم وحاللهم وحرامهم ، وجبايات الحقوق التي زعموا أنهم يجبونها لربهم 

ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم ، فعاش شديدا رشيدا يخضع جهرا ويشتد سرا ، وال يجد حيلة 
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ني هاشم الثاقب ، وقرنها الزاهر ، وعلمها غير معاشرة القوم، ولقد وثبت وثبة على شهاب ب

الناصر ، وعدتها وعددها مسمى بحيدرة المصاهر لمحمد على المرأة التي جعلوها سيدة نساء 

وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين وابنتيهما  فاطمة ، حتى أتيت دار علي: العالمين يسمونها 

ن وليد وقنفذ مولى أبي بكر ومن صحب زينب وأم كلثوم ، واألمة المدعوة بفضة ، ومعي خالد ب

دع : قولي لعلي  :من خواصنا ، فقرعت الباب عليهم قرعا شديدا ، فأجابتني األمة ، فقلت لها 

األباطيل وال تلج نفسك إلى طمع الخالفة ، فليس االمر لك ، االمر لمن اختاره المسلمون 

بي بكر لفشل عن الوصول إلى ما واجتمعوا عليه ، ورب الالت والعزى لو كان االمر والرأي أل

وصل إليه من خالفة ابن أبي كبشة ، لكني أبديت لها صفحتي ، وأظهرت لها بصري ، وقلت 

بعد أن قلت لهم ليس الخالفة إال في قريش ، فأطيعوهم ما أطاعوا اهلل  -نزار وقحطان  -للحيين 

بالدماء التي سفكها في ، وإنما قلت ذلك لما سبق من ابن أبي طالب من وثوبه واستيثاره 

وإنجاز عداته ، وجمع القرآن ،  -ثمانون ألف درهم  -غزوات محمد وقضاء ديونه ، وهي 

قالوا  -لما قلت إن اإلمامة في قريش  -فقضاها على تليده وطارفه ، وقول المهاجرين واألنصار 

البيعة له ( ص  )هو األصلع البطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي أخذ رسول اهلل : 

معشر  -على أهل ملته ، وسلمنا له بإمرة المؤمنين في أربعة مواطن ، فإن كنتم نسيتموها 

فما نسيناها وليست البيعة وال اإلمامة والخالفة والوصية أال حقا مفروضا ، وأمرا  -قريش 

إلمامة صحيحا ، ال تبرعا وال ادعاء فكذبناهم ، وأقمت أربعين رجال شهدوا على محمد أن ا

نحن أحق من قريش ، ألنا آوينا ونصرنا وهاجر الناس إلينا : فعند ذلك قال األنصار . باالختيار 

. منا أمير ومنكم أمير : ، فإذا كان دفع من كان االمر له فليس هذا االمر لكم دوننا ، وقال قوم 

رون وتنازعوا ، قد شهدوا أربعون رجال أن األئمة من قريش ، فقبل قوم وأنكر آخ: قلنا لهم 

أبو بكر : قلت . فمن تقول ؟ : قالوا . أال أكبرنا سنا وأكثرنا لينا :  -والجمع يسمعون  -فقلت 

في الصالة ، وجلس معه في العريش يوم بدر يشاوره ويأخذ ( ص ) الذي قدمه رسول اهلل 

فأقبل بنو  أم المؤمنين ،: برأيه ، وكان صاحبه في الغار ، وزوج ابنته عائشة التي سماها 

ال يبايع إال علي أو ال أملك : هاشم يتميزون غيظا ، وعاضدهم الزبير وسيفه مشهور وقال 

صرختك سكن من بني هاشم ، أمك صفية بنت عبد ! يا زبير : رقبة قائمة سيفي هذا ، فقلت 

!  الشرف الباذخ والفخر الفاخر ، يا بن خنتمة و يا بن صهاك -واهلل  –ذلك : المطلب ، فقال 

أسكت ال أم لك ، فقال قوال فوثب أربعون رجال ممن حضر سقيفة بني ساعدة على الزبير ، 

فواهلل ما قدرنا على أخذ سيفه من يده حتى وسدناه األرض ، ولم نر له علينا ناصرا ، فوثبت 

إلى أبي بكر فصافحته وعاقدته البيعة وتالني عثمان بن عفان وسائر من حضر غير الزبير ، 

أمهلوه ، فما غضب إال نخوة لبني : بايع أو نقتلك ، ثم كففت عنه الناس ، فقلت له: له وقلنا 

قد اختلط عقله ، فأزعجته إلى منبر محمد  -وهو يرتعد  -وأخذت أبا بكر بيده فأقمته   هاشم ،

إن علينا عنك مشغول ، : أخاف وثبة علي ، فقلت له ! يا أبا حفص : إزعاجا ، فقال لي 

ى ذلك أبو عبيدة بن الجراح كان يمده بيده إلى المنبر وأنا أزعجه من ورائه كالتيس وأعانني عل

فأغلق عليه وتثبت فدهش ! اخطب : إلى شفار الجاذر ، متهونا ، فقام عليه مدهوشا ، فقلت له 

يأت خيرا وال   قل ما سنح لك ، فلم: ، وتلجلج وغمض ، فعضضت على كفي غيظا ، وقلت له

أن أحطه عن المنبر وأقوم مقامه ، فكرهت تكذيب الناس لي بما قلت فيه ، وقد  معروفا ، فأردت

في ( ص ) كيف قلت من فضله ما قلت ؟ ما الذي سمعته من رسول اهلل : سألني الجمهور منهم 

سمعت من فضله على لسان رسول اهلل ما لو وددت أني : قد قلت : لهم   :أبي بكر ؟ فقلت 
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قل وإال فأنزل ، فتبينها واهلل في وجهي وعلم أنه لو نزل : ، فقلت  شعرة في صدره ولي حكاية

وليتكم ولست بخيركم وعلي : لرقيت ، وقلت ما ال يهتدي إلى قوله ، فقال بصوت ضعيف عليل 

فإذا زللت فقوموني ال أقع في  -وما أراد به سواي  -فيكم ، واعلموا أن لي شيطانا يعتريني 

 – وأعين الناس ترمقه  -اهلل لي ولكم ، ونزل فأخذت بيده  شعوركم وأبشاركم ، وأستغفر

وغمزت يده غمزا ، ثم أجلسته وقدمت الناس إلى بيعته وصحبته ألرهبه ، وكل من ينكر بيعته 

خلعها من عنقه وجعلها طاعة المسلمين قلة : ما فعل علي بن أبي طالب ؟ فأقول : ويقول 

ه ، فبايعوا وهم كارهون ، فلما فشت بيعته علمنا خالف عليهم في اختيارهم ، فصار جليس بيت

أن عليا يحمل فاطمة والحسن والحسين إلى دور المهاجرين واألنصار يذكرهم بيعته علينا في 

، فأتيت داره مستيشرا أربعة مواطن ويستنفرهم فيعدونه النصرة ليال ويقعدون عنه نهارا 

يخرج إلى بيعة أبي بكر فقد : ولي لعلي وقد قلت لها ق -الخراجه منها ، فقالت األمة فضة 

خلي عنك هذا وقولي : مشغول ، فقلت ( ع ) إن أمير المؤمنين  -اجتمع عليه المسلمون فقالت 

: له يخرج وإال دخلنا عليه وأخرجناه كرها ، فخرجت فاطمة فوقفت من وراء الباب ، فقالت 

فقالت فاطمة ! . يا فاطمة : فقلت .  ماذا تقولون ؟ وأي شئ تريدون ؟! أيها الضالون المكذبون 

 ما تشاء يا عمر ؟: 

: فقالت لي . قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب ؟   ما بال ابن عمك: فقلت ! .  

دعي عنك األباطيل : فقلت . أخرجني وألزمك الحجة ، وكل ضال غوي  -يا شقي  -طغيانك 

 .وأساطير النساء وقولي لعلي يخرج 

. وكان حزب الشيطان ضعيفا ! حب وال كرامة أبحزب الشيطان تخوفني يا عمر ؟ ال : فقالت 

إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرق من فيه ، : فقلت 

أنت ورجالنا هلموا : سوط قنفذ فضربت وقلت لخالد بن الوليد   أو يقاد علي إلى البيعة ، وأخذت

يا عدو اهلل وعدو رسوله وعدو أمير : فقالت . إني مضرمها : قلت في جمع الحطب ، ف

المؤمنين ، فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه فرمته فتصعب علي فضربت كفيها 

بالسوط فألمها ، فسمعت لها زفيرا وبكاء ، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي 

وكيد محمد وسحره ، فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها وولوعه في دماء صناديد العرب ، 

صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها ، وقالت   بالباب تترسه ، وسمعتها وقد صرخت

إليك فخذيني فقد واهلل ! هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك ، آه يا فضة ! يا رسول اهلل ! يا أبتاه : 

فدفعت الباب   تمخض وهي مستندة إلى الجدار ،قتل ما في أحشائي من حمل ، وسمعتها 

ودخلت فأقبلت إلي بوجه أغشى بصري ، فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع 

قرطها وتناثرت إلى األرض ، وخرج علي ، فلما أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت 

قد جنيت جناية عظيمة ال : وفي رواية أخرى . نجوت من أمر عظيم : لخالد وقنفذ ومن معهما 

فخرج علي وقد  .وهذا علي قد برز من البيت وما لي ولكم جميعا به طاقة . آمن على نفسي 

باهلل العظيم ما نزل بها ، فأسبل علي عليها   ضربت يديها إلى ناصيتها لتكشف عنها وتستغيث

، وأيم اهلل لئن كشفت عن  إن اهلل بعث أباك رحمة للعالمين! يا بنت رسول اهلل : مألتها وقال لها 

بشرا ، ألنك   حتى ال يبقى على األرض منهم ناصيتك سائلة إلى ربك ليهلك هذا الخلق ألجابك

الذي غرق من أجله بالطوفان جميع من على وجه األرض ( ع ) وأباك أعظم عند اهلل من نوح 

هلك عادا بريح صر وتحت السماء إال من كان في السفينة ، وأهلك قوم هود بتكذيبهم له ، وأ
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بعقر الناقة  -وهي اثنا عشر ألفا  -صر ، وأنت وأبوك أعظم قدرا من هود ، وعذب ثمود 

رحمة على هذا الخلق المنكوس وال تكوني عذابا ، واشتد  -يا سيدة النساء  -والفصيل ، فكوني 

 محسنا ، وجمعت جمعا كثيرا ، ال: بها المخاض ودخلت البيت فأسقطت سقطا سماه علي 

فاستخرجته من داره مكرها مغصوبا  -وهو محاصر  -مكاثرة لعلي ولكن ليشد بهم قلبي وجئت 

وإني العلم علما يقينا ال شك فيه لو اجتهدت أنا وجميع من على وسقته إلى البيعة سوقا ، 

، فلما  األرض جميعا على قهره ما قهرناه ، ولكن لهنات كانت في نفسه أعلمها وال أقولها

! يا عمر : لى سقيفة بني ساعة قام أبو بكر ومن بحضرته يستهزؤن بعلي ، فقال علي انتهيت إ

فسمعني واهلل خالد بن ! ال ، يا أمير المؤمنين : أتحب أن أعجل لك ما أخرته سواء عنك ؟ فقلت 

ثالثا ، والناس يسمعون ، ولما . . ما لي ولعمر : الوليد ، فأسرع إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر 

فانصرف ، فأشهد ما بايعه ! قد بايعت يا أبا الحسن: دخل السقيفة صبا أبو بكر إليه ، فقلت له 

يده إليه ، وكرهت أن أطالبه بالبيعة فيعجل لي ما أخره عني ، وود أبو بكر أنه لم ير   وال مد

ى مض: عليا في ذلك المكان جزعا وخوفا منه ، ورجع علي من السقيفة وسألنا عنه ، فقالوا 

ويلك يا عمر : إلى قبر محمد فجلس إليه ، فقمت أنا وأبوبكر إليه ، وجئنا نسعى وأبو بكر يقول 

إن أعظم ما عليك أنه ما بايعنا : ما الذي صنعت بفاطمة ، هذا واهلل الخسران المبين ، فقلت ! 

عند قبر تظهر أنه قد بايعك : فقلت . فما تصنع ؟ : فقال . وال أثق أن تتثاقل المسلمون عنه 

محمد ، فأتيناه وقد جعل القبر قبلة ، مسندا كفه على تربته وحوله سلمان وأبو ذر والمقداد 

وعمار وحذيفة بن اليمان ، فجلسنا بإزائه وأوعزت إلى أبي بكر أن يضع يده على مثل ما وضع 

بايع ،  علي يده ويقربها من يده ، ففعل ذلك وأخذت بيده أبي بكر ألمسحها على يده ، وأقول قد

يمنعك البيعة  جزا اهلل عليا خيرا فإنه لم: فقبض علي يده فقمت أنا وأبو بكر موليا ، وأنا أقول 

دون الجماعة أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري   ، فوثب من( ص ) قبر رسول اهلل   لما حضرت

نا قوما وأقبلنا ما بايع علي عتيقا ، ولم يزل كلما لقي -يا عدو اهلل  -واهلل : وهو يصيح ويقول 

يكذبنا ، واهلل ما بايعنا في خالفة أبي بكر وال في خالفتي وال   على قوم نخبرهم ببيعته وأبو ذر

يا معاوية  -يبايع لمن بعدي وال بايع من أصحابه اثنا عشر رجال ال ألبي بكر وال لي ، فمن فعل 

سفيان وأخوك عتبة فأعرف وأما أنت وأبوك أبو ! . فعلي واستشار أحقاده السالفة غيري ؟  -

وكيده ، وإدارة الدوائر بمكة وطلبته في جبل حرى لقتله ، ) ص ) ما كان منكم في تكذيب محمد 

لعن اهلل : محمد  وتألف األحزاب وجمعهم عليه ، وركوب أبيك الجمل وقد قاد األحزاب ، وقول

ت السائق ، ولم أنس أمك الراكب والقائد والسائق ، وكان أبوك الراكب وأخوك عتبة القائد وأن

وطعنه  -الذي دعوه أسد الرحمن في أرضه  -هندا وقد بذلت لوحشي ما بذلت حتى تكمن لحمزة 

بالحربة ، ففلق فؤاده وشق عنه وأخذ كبده فحمله إلى أمك ، فزعم محمد بسحره أنه لما أدخلته 

ة األكباد ، وقولها في آكل: فاها لتأكله صار جلمودا فلفظته من فيها ، فسماها محمد وأصحابه 

* النمارق كالدر في المخانق   نمشي على* طارق  نحن بنات: شعرها العتداء محمد ومقاتليه 

أو يدبروا نفارق فراق غير وامق ونسوتها في الثياب * والمسك في المافرق إن يقبلوا نعانق 

  انكم لمالصفر المرئية مبديات وجوههن ومعاصمهن ورؤوسهن يحرصن على قتال محمد ، 

تسلموا طوعا وإنما أسلمتم كرها يوم فتح مكة فجعلكم طلقاء ، وجعل أخي زيدا وعقيال أخا علي 

! واهلل يا بن أبي كبشة : بن أبي طالب والعباس عمهم مثلهم ، وكان من أبيك في نفسه ، فقال 

ناس أنه علم ويؤذن لل: فقال محمد . ألمألنها عليك خيال ورجال وأحول بينك وبين هذه األعداء 

وهو يرى الناس أن ال يعلوها أحد غيري ، وعلي ! ما في نفسه أو يكفي اهلل شرك يا أبا سفيان 
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سعيه ، وعالها أبو بكر وعلوتها بعده وأرجوا أن  ومن يليه من أهل بيته فبطل سحره وخاب

فتك فيها تكونوا معاشر بني أمية عيدان أطنابها ، فمن ذلك قد وليتك وقلدتك إباحة ملكها وعر

يوحى إلي منزل من ربي في : وخالفت قوله فيكم ، وما أبالي من تأليف شعره ونثره ، أنه قال 

فزعم أنها أنتم يا بني أمية ، فبين عداوته حيث ( * والشجرة الملعونة في القرآن : * ) قوله 

! ية مع تذكيري إياك يا معاو -ملك كما لم يزل هاشم وبنوه أعداء بني عبد شمس ، وأنا 

ناصح لك ومشفق عليك من ضيق عطنك وحرج صدرك ، وقلة  -وشرحي لك ما قد شرحته 

وأمته أن تبدي لهم ( ص ) حلمك ، أن تعجل فيما وصيتك به ومكنتك منه من شريعة محمد 

مطالبته بطعن أو شماتة بموت أو ردا عليه فيما أتى به ، أو استصغارا لما أتى به فتكون من 

ما رفعت وتهدم ما بنيت ، واحذر كل الحذر حيث دخلت على محمد مسجده الهالكين ، فتخفض 

ومنبره وصدق محمدا في كل ما أتى به وأورده ظاهرا ، وأظهر التحرز والواقعة في رعيتك ، 

حلما ، وأعمهم بروايح العطايا ، وعليك بإقامة الحدود فيهم وتضعيف الجناية منهم   وأوسعهم

ال ترهم أنك تدع هلل حقا وال تنقض فرضا وال تغير لمحمد سنة لسببا محمد من مالك ورزقك و

فتفصد علينا األمة ، بدل خذهم من مأمنهم ، واقتلهم بأيديهم ، وأبدهم بسيوفهم وتطاولهم وال 

تناجزهم ، ولن لهم وال تبخس عليهم ، وافسح لهم في مجلسك ، وشرقهم في مقعدك ، وتوصل 

واعف عنهم يحبوك ويطيعوك فما  والبشاشة بل أكظم غيظكإلى قتلهم برئيسهم ، وأظهر البشر 

آمن علينا وعليك ثورة علي وشبليه الحسن والحسين ، فإن أمكنك في عدة من األمة فبادر وال 

تقنع بصغار األمور ، واقصد بعظيمها واحفظ وصيتي إليك وعهدي واخفه وال تبده ، وامتثل 

لي ، واسلك طريق أسالفك ، واطلب بثارك ، أمري ونهيي وانهض بطاعتي ، وإياك والخالف ع

معاوي إن القوم جلت : واقتص آثارهم ، فقد أخرجت إليك بسري وجهري ، وشفعت هذا بقولي 

فابعد بدين قد قصمت * بدعوة من عم البرية بالوتري صبوت إلى دين لهم فأرابني * أمورهم 

لدى بدر وتحت شغاف القلب  به ظهري وأن أنس ال أنس الوليد وشيبة وعتبة والعاص السريع

بنصل * ثارهم  -يا معاوي  -أبو حكم أعني الضيئل من الفقري أولئك فاطلب * لدغ لفقدهم 

هم األسد والباقون في أكم * سيوف الهند واألسل السمري وصل برجال الشام في معشرهم 

وطالب بأحقاد أتانا به الماضي المسموه بالسحري * الوعري توسل إلى التخليط في الملة التي 

فتقتل بسيف القوم * لعلة دين عم كل بني النضر فلست تنال الثار إال بدينهم * مضت لك مظهرا 

فلما قرأ : وأنت جدير أن تؤول إلى صخري قال * جيد بني عمري لهذا لقد وليتك الشام راجيا 

 -! ا أمير المؤمنين ي -الحمد هلل : عبد اهلل بن عمر هذا العهد ، قام إلى يزيد فقبل رأسه ، وقال 

على قتلك الشاري ابن الشاري ، واهلل ما أخرج أبي إلي بما أخرج إلى أبيك ، واهلل ال رآني أحد 

 .من رهط محمد بحيث يحب ويرضى ، فأحسن جائزته وبره ، ورده مكرما 

قوال صادقا : قال . ما قال لك ؟ : فخرج عبد اهلل بن عمر من عنده ضاحكا ، فقال له الناس 

 وددت أني كنت مشاركه فيه ، وسار راجعا إلى المدينة ، وكان جوابه لمن يلقاه هذا الجواب اهـل

  

 :قال الشيخ الشاهرودي عندما ذكر سند الروايه السابقه 
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 : 300الصفحة  - 3ج  -الشيخ علي النمازي الشاهرودي  -مستدركات علم رجال الحديث 

 و فيه دالالت على حسن الرواة. ومكاتبته إلى معاويةرواية شريفة مفصلة في مثالب الثاني 

 اهـــ. 670/  8كمبا ج . وكماالتهم

  

وقال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي في التعقيب على كالم الشيخ الشاهرودي 

من الخاصه بل ومن خاصة الخاصه والمفرأيضآ أن إسناده يقبل  ةالروا  :وتصحيحه لإلسناد 

 اهـ وأنه حسن لغيره

وإحتج بهذه الروايه معتقآ بصحتها الشيخ السني الدكتور عبد القادر ترنني في خطبته : اقول  

 :أول رجل سن العدوان على دار فاطمة 

https://www.youtube.com/watch?v=E8o_IT7XIIY 

 

  م ضربت من أكثر من شخص في الهجوموالزهراء عليها السال: أقول 

الشيخ المحقق عقيل الحمداني اإلمام علي بن ابي طالب لم يبايع مكرها والطائعآ ولم يجر  -

  : للبيعة كالجمل المخشوش 

 : 85جاء في شرح نهج الب مغة البن ابي الحديد ج

فكان أفضلهم في اإلس مم و أنصحهم هلل و رسوله الخليفة من بعده ثم خليفة خليفته من بعد  "

خليفته ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان فكلهم حسدت و على كلهم بغيت عرفنا ذلك في نظرك 

و إبطائك عن الخلفاء تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل الصعداء   الشزر و قولك الهجر و تنفسك

 اه "حتى تبايع و أنت كاره   لمخشوشا

 

 : طرائف أهل األهواء  -

 

 

 عند احتجاجهم بالنص السابق يقولون هذه كتبكم يارافضه فيها علي بن ابي طالب جبان  -8

االمام بكر لماذا تطعنون فيه ، عندما يجيبهم المحاور أن ألبي يجر للبيعه  كالجمل المخشوش

ِإِني  :َوُقْلَت" : 3علي عليه الس مم في جوابه على ك مم معاوية يقول له كما في نهج الب مغة ج

، َوَأْن َتْفَضَح ُكْنُت ُأَقاُد َكَما ُيَقاُد اْلَجَمُل اْلَمْخُشوُش َحَتى ُأَباِيَع، َوَلَعْمُر اهلِل َلَقْد َأَرْدَت َأْن َتُذَم َفَمَدْحَت

َعَلى اْلُمْسِلِم ِمْن َغَضاَضة ِفي َأْن َيُكوَن َمْظُلومًا َما َلْم َيُكْن َشاّكًا ِفي ِديِنِه، َواَل َوَما ! َفاْفَتَضْحَت

 اه. "َوهِذِه ُحَجِتي ِإَلى َغْيِرَك َقْصُدَها، َولِكِني َأْطَلْقُت َلَك ِمْنَها ِبَقْدِر َما َسَنَح ِمْن ِذْكِرَها! ُمْرَتابًا ِبَيِقيِنِه

 

 

 !!! هذا النص السند له في نهج الب مغه وهو باطل اليصح: لف فيرد المخا

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8o_IT7XIIY
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وأقرهو  المخشوش كالجملفعلى هذا لماذا تحتجون علينا بهذا أن عليا عليه الس مم قيد : أقول 

بذلك والسند له عندنا مع العلم بوجود هذا النص عندكم في كتبكم كما رواه الب مذري وغيره 

 !! هذا اللفظ ونقلته بعض مصادرنا بدون ذكر

 

 

 كالجمل عندما قيد مكرها وكتاب معاويه هذا يدل على أنه يقصد أن اإلمام علي عليه الس مم بايع 

 والمكرها  الطائعآ أبدآ يبايع أنه لم الشيخ المفيد وتم الرد على هذا من ك مم  المخشوش

 

 : تأمل أخي القارئ هنا

   -محمد طاهر القمي الشيرازي  -كتاب األربعين 

يعير بهذا الك مم عليا عليه . حتى تبايع المخشوش انك كنت تقاد كما يقاد الجمل : كتب معاوية

إذا لم  المخشوشكالجمل وال رضي ببيعة أبي بكر حتى استكره عليها طوعا، يبايع الس مم بأنه لم 

 انتهى النقل  " .يعبر على قنطرة أو شبهها، فإنه يكره ويخش لعبر كرها

 

طوعآ والرضى ببيعة أبي بكر يبايع الحظ قوله يعير بهذا الك مم عليآ عليه الس مم بأنه لم : اقول 

حتى أستكره عليها فإذا بطلت بيعتة كرهآ بطل جره لها باإلكراه والمقصد حتى أستكره عليها أي 

هم في كتبهم  بعد ستة أشهر بعد رحيل الزهراء عليها الس مم ألنه اليفعل هذا في حياتها كما قالوا

وقال أبي بكر نفسه هذا أيضآ وماكان هذا الكتاب الذي كتبه معاويه اال ويقصد به أن عليآ عليه 

بعد ستة اشهر واشار الى هذا المعنى صاحب كالجمل المخشوش بكر وجر ألبي الس مم بايع 

والبعد رحيل  والساعة قط ال طائعآ والمكرهايبايع أنه لم الشيخ المفيد البحار ، وتقدم ماقاله 

 الزهراء عليها الس مم بعد ستة أشهر

 

 

ابوبكر هنا يقول انه اليكره االمام علي عليه الس مم على بيعته مادامت الزهراء الى جنبه وهذا  -

  يبطل أنه بايع طائعآ أو مكرها في حياتها

 

الشيخ بته له ، واقر بصحة نس جاء في كتاب اإلمامة والسياسة للع ممة ابن قتيبة تحقيق الزيني 

  "ال أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه : "الدكتور راغب السرجاني وغيره أن أبابكر قال 

 

 

مؤسسة  - 0ج 885وتجد هذا الك مم من أبي بكر في أع مم النساء للع ممة عمر رضا كحالة ص

 الرسالة 

حياتها كذلك اليخالفها بعد رحيلها الزهراء عليها الس مم في ألن اإلمام علي عليه الس مم اليخالف و

والمكرها والستطيع  الطائعآ فبهذا نعرف أنه عليه الس مم لم يبايع الفي حياتها والبعد رحيلها أبدآ

 أبي بكر إكراهه على ذلك الفي حياتها والبعد رحيلها فهي بجنب زوجها عليها الس مم دائمآ 

  : واليك الدليل

فَلِقَيُه، فحِمَد : قال. َفْلَيْلَقني في الَعَتَمِة: ُقْل له: َحَسٍن َيخُطُب ابَنَتُه، فقال له أَنُه بَعَث إليِه َحَسُن بَن -
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أَما َبعُد، واهلِل ما ِمن َنَسٍب، وال َسَبٍب، وال ِصهٍر، أَحُب إلَي ِمن  :الِمسَوُر اهلَل، وأثنى عليه، وقال

فاطمُة ُمضغٌة ِمِني، َيقِبُضني ما : عليه وسَلَم قال ولكَن َرسوَل اهلِل صَلى اهلُلَسَبِبكم وِصهِركم، 

وإَن األنساَب َيوَم القيامِة َتنَقِطُع، َغيَر َنسبي، وَسَببي، وِصهري،  قَبَضها، وَيبُسُطني ما بَسَطها،

 .فانَطَلَق عاِذًرا له: قال. ولو زَوجُتَك لَقَبَضها ذلكوِعنَدَك ابَنُتها، 

 تخريج المسند : المصدر  |شعيب األرناؤوط : المحدث |  المسور بن مخرمة: الراوي 

وإن األنساب يوم : "صحيح دون قوله: خ مصة حكم المحدث |  81943: الصفحة أو الرقم

 فهو حسن بشواهده " القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري

 

 

 صحيح :0303: وقال اإلمام الذهبي في التلخيص  :أقول 

 مم على من يعبد العجل وهو يرى العجل قد نصب الهه من دون اهلل وكما صبر هارون عليه الس

عزوجل ولم يحرقه ولم يقتل من عبده ألنهم إستضعفوه وكادوا يقتلونه كذلك اإلمام علي عليه 

الس مم صبر لوصية رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم وهو يرى خ مفته قد غصبت ونصب 

دون ، فاألسد أسدآ بشجاعته وإن لم يفترس من حوله غيره لها فجعل األمور تسير كما يري

ف ميقول قائل ان تكلمنا عن أسد أنه لم يفترس من حوله أن هذا األسد جبان إن ثبت ذلك فالحادثه 

 منتفيه ، واإلمام علي عليه الس مم يقتل في ص مته هكذا يصل عدوه اليه ويتمكن من قتله 

 

وخشى هارون أن يلجأ إلى القوة ويحطم " : 201ص -أحمد بهجت  –جاء في كتاب أنبياء اهلل 

 انتهى " لهم صنمهم الذى يعبدونه فتثور فتنة بين القوم ويحدث مايشبه الحرب األهلية

 

  :الحمداني  عقيل وهذا السؤال وجه للشيخ المحقق -

بكر فهل هذا يبطل ألبي والمكرهآ يبايع الطائعآ قرأت لكم أن اإلمام علي عليه الس مم لم : السؤال 

 ليبايع وهو كاره ؟ المخشوش كالجمل ماورد أنه قيد 

 

 

أنه نفى البيعة تمامآ وبالتالي التصح بقية التقييد وجره بالعمامة الشيخ المفيد هذا رأي  : الجواب

فهو قال في الفصول المختارة لم يبايع علي ساعة قط وأتى بأدلة عقلية  المفيدالشيخ كما قال 

ترفض بيعته للقوم وأدلة نقلية ، واإلمام علي عليه الس مم قال كيف أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي 

، ولو بايع القوم الحتجوا على أحقية خ مفتهم ببيعة علي عليه الس مم لهم ، ولم يقل عمر أن بيعة 

ر كانت فلتة ومن عاد لمثلها فاقتلوه ولكان شعراء الخ مفة ذكروا وتفاخروا أنهم أرغموا أبي بك

عليا على البيعة وهذا اليوجد في أي قصيدة لشعراء الخ مفة الراشدة كما يسمونها والمنفعه من 

 انتهى  "إكراه على البيعة تصب لعلي عليه الس مم ألنه لم يؤمر بالبيعة لهم 

 

عرف لماذا حرق داره وضربوا زوجته وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها كان السبب فبهذا ن: أقول 

 هو إنتقامهم منه ألنه لم يبايعهم 

 

 

كما  تقاد إلى كل منهم و إبطائك عن الخلفاء " : الحظ أخي القارئ النص الذي فيه معاوية يقول
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  " حتى تبايع وأنت كاره  يقاد الفحل المخشوش

 (( المخشوش وإبطائك عن الخلفاء تقاد الى كل منهم كما يقاد الجمل ))    :الحظ تعميم معاوية 

 

ليبايع لعمر وعثمان بهذه المخشوش  كالجمل فهل ذكرت الروايات أن عليآ عليه الس مم قيد 

 ؟ !الطريقة

 

: قال النقيب أبوجعفر  : 1مع العلم أنه جاء في كتاب شرح نهج الب مغة البن أبي الحديد ج

باهلي ، كلم أباأمامة بنحو مما كلم به فلماوصل هذا الكتاب الى علي عليه الس مم مع أبي أمامة ال

 أبامسلم الخوالني ، وكتب معه هذا الجواب 

، الفي المخشوش أو الفحل  المخشوش الجمل وفي كتاب معاوية هذا ذكر لف : قال النقيب 

حسدت وبغيت عليهم ،  ))الكتاب الواصل مع أبي مسلم ، وليس في ذلك هذه اللفظة ، وإنما فيه 

ن وإنما كثير م: قال (( عرفنا ذلك من نظرك الشزر ، وقولك الصعداء ، وإبطائك عن الخلفاء 

الناس اليعرفون الكتابين ، والمشهور عندهم كتاب أبي مسلم فيجعلون هذه اللفظة فيه ، 

والصحيح أنها في كتاب أبي أمامة ، أال تراها عادت في جوابه ولوكانت في كتاب أبي مسلم 

 انتهى النقل ". انتهى ك مم النقيب أبي جعفر ! لعادت في جوابه

 

 : !!في التشبيه بالحيوانات بماصح سنده  ونسال ماذا تفعلون مع ماثبت عندكم

 

 

 : معاويه شبهه ابن عباس بالحمار

 

 

فقاَم ُمعاويُة ، فَرَكَع َرْكعًة كنُت مَع ابِن عَباٍس عنَد معاويَة نتحَدُث حَتى َذَهَب َهزيٌع مَن الَليِل ،  -

 ِمن أيَن ترى أخَذها الِحماُر: واحدًة ، فقاَل ابُن عَباٍس

 نخب االفكار : المصدر  |العيني : المحدث  |كرمة ع: الراوي 

 من طريقين صحيحين على شرط مسلم [ ورد: ]خ مصة حكم المحدث |  5/14: الصفحة أو الرقم

 

 

 : وهنا السيدة عائشه تقول أنهم جعلوها وغيرها من النساء ك مبآ

 

لَقْد  :َيْقَطُعَها الَكْلُب والِحَماُر والَمْرَأُة، َقاَلْت: َفقالواَعْن َعاِئَشَة، أَنه ُذِكَر ِعْنَدَها ما َيْقَطُع الَصَلاَة،  -

، لَقْد َرَأْيُت النبَي َصَلى اهلُل عليه وسَلَم ُيَصِلي، وإِني َلبْيَنُه وبْيَن الِقْبَلِة، وَأَنا َجَعْلُتُموَنا ِكَلاًبا

 .ُه أْن أْسَتْقِبَلُه، فأْنَسُل اْنِسَلاًلاُمْضَطِجَعٌة عَلى الَسِريِر، َفَتُكوُن لي الَحاَجُة، فأْكَر

 صحيح البخاري : المصدر  |البخاري : المحدث  |عائشة أم المؤمنين : الراوي 

 | [صحيح: ]خ مصة حكم المحدث |  588: الصفحة أو الرقم

 

  : هنا عمر يقول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم نعم الفرس
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 .نعَم الفرُس تحتكما على عاتقي رسول الَلِه صَلى الَلُه عليِه وسَلَم فقلُترأيُت الحسَن والحسيَن  -

 فقاَل الَنبُي صَلى الَلُه عليِه وسَلَم ونعَم الفارساِن هما

 در السحابة : المصدر  |الشوكاني : المحدث | عمر بن الخطاب : الراوي 

 رجاله رجال الصحيح إسناده : خ مصة حكم المحدث |  200: الصفحة أو الرقم

 

التعاون بين المسجد  -28-وسائل تربية األوالد  - 58: الدرس  - 8990تربية األوالد إصدار  - 

 للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي – الم مطفة –االهتمام  -الهدية  -التبسم  -والمدرسة والبيت 

 :ـ التصابي لألبناء و مداعبتهم 4

بالبسمة والهدية واللطف والم مطفة، والخلق الحسن وانتقلنا إلى أب يعين بدأنا : يوجد شيء آخر

ابنه على بره، اآلن من كان له صبي فليتصاَب له، له حاجات باللعب، يوجد آباء عظام، ولهم شأن 

 .كبير في المجتمع، إذا دخل لبيته العب أوالده وكأنهم أصدقاؤه أو رفاقه وفعل هذا النبي

ص مة والس مم يضع الحسن والحسين على ظهره يركبا ظهره، ويمشي في البيت كان النبي عليه ال

 :ويقول

انتهى ( كنز العمال عن جابر)  ( .، ونعم الحم من أنتما، ونعم العدالن أنتمانعم الجمل جملكما ))

 النقل

 

 : القرآن الكريم مثله مثل اإلبل المعقلة

 

 

إن تعاَهَدها صاحُبها بعقِلها أمَسَكها عليِه ، وإن أطلَق ُعقَلها  َمَثُل القرآِن َمَثُل اإلبِل المعَقلِة ، -

 َذَهبت

 صحيح ابن ماجه : المصدر  |األلباني : المحدث  |عبداهلل بن عمر : الراوي 

 |صحيح  :خ مصة حكم المحدث | 3065 :الصفحة أو الرقم

 

 

ألبي بكر كما قال السيد حسين وهذه رواية فيها أن االمام علي عليه الس مم لم يبايع أبدآ : أقول 

  :الشاهرودي

 

 :549-  541 -الصفحة –الشيخ الطوسي  - األمالي

 :، قال(قدس اهلل روحه)أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي الشيخ حدثنا  -

حدثني أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة البرقي : أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال

. الرضا أبو الحسن علي بن موسى، قال [حدثنا: ألبي، قال]حدثنا : علي إم مء من كتابه، قالأم مه 

حدثني أبي محمد بن علي، : حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال

لما أتى : ، قال)عليهم الس مم)حدثني أبي الحسين بن علي  :حدثني أبي علي بن الحسين، قال: قال

وخاطباه في البيعة وخرجا من عنده، خرج ) عليه الس مم)أبو بكر وعمر إلى منزل أمير المؤمنين 
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إلى المسجد، فحمد اهلل وأثنى عليه بما اصطنع عندهم أهل البيت، إذ ) عليه الس مم)أمير المؤمنين 

 .بعث فيهم رسوال منهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

صلى اهلل )ف منا وف منا أتياني وطالباني بالبيعة لمن سبيله أن يبايعني، أنا ابن عم النبي  إن: ثم قال

ال يقولها أحد ) صلى اهلل عليه وآله)، وأبو ابنيه، والصديق األكبر، وأخو رسول اهلل )عليه وآله

 غيري إال كاذب، وأسلمت وصليت، وأنا وصيه، وزوج ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة بنت

، ونحن أهل (صلى اهلل عليه وآله)، وأبو حسن وحسين سبطي رسول اهلل (عليهما الس مم(محمد 

بيت الرحمة، بنا هداكم اهلل، وبنا استنقذكم من الض ملة، وأنا صاحب يوم الدوح، وفي نزلت سورة 

االحياء ، وأنا بقيته على )صلى اهلل عليه وآله)من القرآن، وأنا الوصي على األموات من أهل بيته 

  " .إلى بيته( عليه الس مم)من أمته، فاتقوا اهلل يثبت أقدامكم ويتم نعمته عليكم، ثم رجع 

 

 إسناده حسن : قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

بل سبقه رسول اهلل  المخشوش كالجمل المخالف يقول أن معاويه لم يتفرد بذكر أن عليا قيد   -2

 : صلى اهلل عليه واله وسلم والزهراء عليها الس مم وهكذا يعرض شبهته

علي يقاد كما يقاد الشارد من اإلبل  االمام أن: صح عند الشيعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال 

 !..مذموما مخذوال

كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد وعندما يريد المخالف الطعن كتاب الطرف نقل فيه من  : أقول

عيسى المستفاد ضعيف وكتابه الوصية كتاب قصصي و " : في عيسى المستفاد وكتابه يقول هكذا

 اهـ"   تخليط و سنده ضعيف

 

 وكذلك صاحب البحار نقل من هذا الكتاب : أقول 

 يقول هو ويصر بأنه ضعيف عند الشيعه والسند الذي فرح به المخالف كما في الوثيقه فيه من

ونسأله ماحال  !!!! ، واآلن يحتج بهذا السند وهو فيه ! - أبي سعيد االدمي -وهو سهل بن زياد 

 الراوي البلخي 

وهذه الرواية اذا صحت ألن المخالف طعن في سندها تعني أن اإلمام علي عليه الس مم أحكمت 

ه الخليفه فصار كمن لبب بثوبه وكمن قيد كما يقاد الشارد السيطره عليه بمجرد إع من ابي بكر أن

 المخشوش كالجملوهذه من أمانيهم أن يقودوه  ! من اإلبل هو وغيره للبيعه ولزمتهم بيعته

 لبيعتهم 

 

قالت أن  –حسين الدرازي البحراني  -وقال المخالف أن الزهراء عليها الس مم في كتاب وفاة النبي

نقول السند لهذا الك مم في كتابه وفي نفس هذه الرواية أن  المخشوش كالجمل زوجها جر 

الزهراء عليها الس مم فتحت للقوم الباب وهذا مالم يحدث ألن الباب مغلق ولم تفتحه لهم لهذا 

 أن باب عثمان مغلق وأحرق واقتحموا عليه داره أحرق كما رووا أيضآ هم في كتبهم 

ثالث الخلفاء الراشدين لمحمد رضا ط : جاء في كتاب ذو النورين عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

 :834- 829دار القلم اعتنى به ناجي إبراهيم السويد ص

 

 (م 454من يونية سنة  83)هـ  35من ذي الحجة سنة  1قتل عثمان يوم الجمعة  -

وأصر  . ال تتركوا أحدا يدخل على عثمان وال يخرج من عنده: ابن عديس ألصحابه قال 

وقصدوا الباب فمنعهم الحسن وابن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان . المصريون على قتله 
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أنتم في حل : فزجرهم عثمان وقال  (واجتلدوا . وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة 

فلما خرج ورآه المصريون رجعوا فركبهم هؤالء وأقسم . الباب لمنعهم  من نصرتي فأبوا ففتح

 عثمان على أصحابه ليدخلن فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين 

فقام رجل من أسلم يقال له نيار بن عياض وكان من الصحابة فنادى عثمان فبينا هو يناشده أن 

ادفع إلينا قاتله : فقالوا لعثمان عند ذلك . يعتزلهم إذ رماه كثير بن الصلب الكندي بسهم فقتله 

 فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب. لم أكن ألقتل رج م نصرني وأنتم تريدون قتلي : قال . لنقتله به 

وثار أهل  . فلم يمنعهم أحد منه والباب مغلق ال يقدرون على الدخول منه فجاءوا بنار فأحرقوه

. ا شغله ما سمع ما يخطئ وما يتتعتع حتى أتى عليها فم{ طه } الدار وعثمان يصلي قد افتتح 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم  } : فلما فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه وقرأ

فقال لمن عنده  [ 833: آل عمران ] { فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل 

ولم يحرقوا الباب . و سلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه إن رسول اهلل صلى اهلل عليه : بالدار 

 إال وهم يطلبون ما هو أعظم منه 

. اقتحم الناس الدار من الدورة التي حولها حتى ملؤوها وال يشعر الذين بالباب ممن وقفوا للدفاع 

نتدب له رجل وأقبلت القبائل على أبنائهم فذهبوا بهم إذ غلبوا على أميرهم وندبوا رج م لقتله فا

 انتهى النقل" اخلعها وندعك: " فدخل عليه البيت فقال 

 

 

وحالت بينهم زوجته فضربوها وعثمان لم يحرك ساكنآ وقال أنه قد وصاه رسول اهلل صلى  : أقول

  اهلل عليه واله وسلم بالصبر وعد صبره الشيخ ابن تيميه من فضائله

  814ص  4منهاج السنة البن تيمية ج

المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصبر الناس على من نال من ومن 

وقد عرف إرادتهم لقتله وقد جاءه  عرضه وعلى من سعى في دمه فحاصروه وسعوا في قتله

المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم وهو يأمر الناس بالكف عن القتال 

 يقاتلهم وروى أنه قال لمماليكه من كف يده فهو حر وقيل له تذهب إلى ويأمر من يطيعه أن ال

مكة فقال ال أكون ممن الحد في الحرم فقيل له تذهب إلى الشام فقال ال أفارق دار هجرتي فقيل له 

فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فقاتلهم فقال ال أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف 

انتهى   انتهى "

 

لكن اإلمام علي عليه الس مم دافع عن زوجته وصبر لماحدث لها من مظلومية الضرب : قول أ

 وإسقاط الجنين فالوصيه له بالصبر كانت أن اليقتل عمر وليس أن اليضرب عمر 

 

  : لقد كظم اإلمام علي عليه الس مم غيظه مع دفاعه عن زوجته ألم يرد عند أهل السنهف

 

 

 

 .. ُه ، و َلْو شاَء أْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاُه َمأَل اهلُل قلَبُه َرَجاًء يوَم القيامِةو َمْن َكَظَم َغْيَظ..
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  السلسلة الصحيحة: المصدر  |األلباني : المحدث  |عبداهلل بن عمر : الراوي 

 صحيح : خ مصة حكم المحدث |  944: الصفحة أو الرقم

 : !! داره وقتل زوجته وابنههل هو جبان حاشاه كما زعموا ألنه لم يقتل من حرق 

 

 

 ليَس الَشِديُد بالُصَرَعِة، إَنما الَشِديُد الذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب -

 

. 

 صحيح البخاري : المصدر  |البخاري : المحدث  |أبو هريرة : الراوي 

 صحيح: ]خ مصة حكم المحدث  | 4880: الصفحة أو الرقم

 

 

الس مم كلمت القوم لتقيم عليهم الحجة أنها ابنة نبيهم صلى اهلل عليه واله  والزهراء عليها: أقول 

 وسلم وماسيفعلوه سيؤذيها ويؤذيه 

 

هنا في هذه الرواية اإلمام علي عليه الس مم يخرج محمر العين حاسر الرأس عندما ضربت  #

يا ابن  " : الس مم زوجته ويقول لعمر كما في الرواية التاليه عن إمامنا المعصوم الصادق عليه

 .الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن اشهر سيفي فافني غابر االمة

 اه" فخرج عمر وخالد بن الوليد وقنفذ وعبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار

 فيفر عمر ومن معه 

 

  : 89-81ص 53ج -المجلسي  -جاء في كتاب بحار األنوار 

 

 

روي في بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عن محمد ابن إسماعيل وعلي بن عبد 

محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن المفضل، [ و]اهلل الحسني، عن أبي شعيب 

 ...سألت سيدي الصادق عليه الس مم :عن المفضل بن عمر قال

ليد وقنفذا وعمر بن الخطاب وجمعه الناس وتقص عليه قصة أبي بكر وإنفاذه خالد بن الو..

إلخراج أمير المؤمنين عليه الس مم من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة واشتغال أمير 

المؤمنين عليه الس مم بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بضم أزواجه وقبره وتعزيتهم 

ألف درهم، باع فيها تليده وطارفه وجمع القرآن وقضاء دينه، وإنجاز عداته، وهي ثمانون 

اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه : وقول عمر. وقضاها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

إن أمير المؤمنين عليه الس مم مشغول والحق : المسلمون وإال قتلناك، وقول فضة جارية فاطمة

باب الحراق بيت أمير له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه، وجمعهم الجزل والحطب على ال

المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة، وإضرامهم النار على الباب، 

ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على اهلل  :وقولها .وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب

 متم نوره، وانتهاره وعلى رسوله ؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور اهلل ؟ واهلل
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كفي يا فاطمة فليس محمد حاضرا وال الم مئكة آتية باألمر والنهي والزجر من عند : وقوله. لها

 .اهلل، وما علي إال كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر أو إحراقكم جميعا

أمته علينا، ومنعهم إيانا  اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك، وارتداد: فقالت وهي باكية

دعي عنك يا فاطمة : فقال لها عمر .حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل

وإدخال . حمقات النساء، فلم يكن اهلل ليجمع لكم النبوة والخ مفة، وأخذت النار في خشب الباب

عضدها، حتى صار كالدملج قنفذ يده لعنه اهلل يروم فتح الباب، وضرب عمر لها بالسوط على 

األسود، وركل الباب برجله، حتى أصاب بطنها و هي حاملة بالمحسن، لستة أشهر وإسقاطها 

وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خدها حتى بدا قرطاها تحت خمارها، وهي تجهر . إياه

 .جنين في بطنهاواأبتاه، وارسول اهلل، ابنتك فاطمة تكذب وتضرب، ويقتل : بالبكاء، وتقول

وخروج أمير المؤمنين عليه الس مم من داخل الدار محمر العين حاسرا، حتى ألقى م مءته عليها، 

يا بنت رسول اهلل قد علمتي أن أباك بعثه اهلل رحمة للعالمين، فاهلل : وضمها إلى صدره وقوله لها

ك ال أبقى اهلل على األرض اهلل أن تكشفي خمارك، وترفعي ناصيتك، فواهلل يا فاطمة لئن فعلت ذل

دابة  [وال]من يشهد أن محمدا رسول اهلل وال موسى وال عيسى وال إبراهيم وال نوح وال آدم، 

يا ابن الخطاب لك الويل من يومك : ثم قال .تمشي على األرض وال طائرا في السماء إال أهلكه اهلل

فخرج عمر وخالد بن الوليد . المةهذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن اشهر سيفي فافني غابر ا

وصاح أمير المؤمنين بفضة يا فضة  وقنفذ وعبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار،

موالتك فاقبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاض من الرفسة ورد الباب، فأسقطت محسنا 

 اه. صلى اهلل عليه وآله فيشكو إليه فانه الحق بجده رسول اهلل : فقال أمير المؤمنين عليه الس مم

 

 إسناده قابل لإلعتبار:قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي

 

 

 : الحظ أخي القارئ هنا قول عمر

  : للنويري أنقل بالنص والهامش 93جاء في كتاب نهاية األرب في فنون األدب ص

إنما مثل : فخطب الناس ثم قال توفي أبوبكر رضي اهلل عنه ، فلما دفن صعد عمر المنبر ، و

إتبع قائده ، فلينظر قائده حيث يقود ، وأما أنا فورب الكعبة ألحملنكم ( 8)العرب مثل جمل أنف 

 انتهى " على الطريق

 ــــــــــــ

النهاية البن  ) ..الذي عقر الخشاش أنفه اليمتنع عن قائده للوجع الذي به : الجمل األنف  (8) 

 ( األثير

إتباعهم قائدهم وأنه عندما تولى الخ مفه  في المخشوش كالجمل عمر قال ان العرب ف: أقول 

 سيقودهم وهو يعرف حالهم وسيحملهم على الطريق السوي 

 

 

 

 –المختار اإلس ممي  -عبد المنعم السيد  الخضري -ُمُثل عليا في السلوك اإلداري : جاء في مقالة 

 إس مم ويب
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 :يصور مسؤولية الحاكم -رضي اهلل عنه  -عمر بن الخطاب  "

إنما مثل العرب كمثل : "مصورًا مسئوولية الحاكم في أمته -رضي اهلل عنه-قال عمر بن الخطاب 

ملكنم على الطريق والجمل، يقود؟ أما أنا فورب الكعبة ألحجمل أنف أتبع قائده، فلينظر قائده أين 

واألنف وهو الذي اشتكى من الحلقة التي أدخلت فيه إلخضاعه في القيادة، يقول الرسول صلى 

وذلك للوجع الذي به، " األنف كلما قيد انقاد المؤمن كالجمل" :اهلل عليه وسلم مشبهًا المؤمن به

 .فهو ذلول منقاد

 

وهكذا كان العرب في عهده أمة مطواعة، إذا أمرت ائتمرت وإذا نهيت انتهت، لما تعلمته من 

رضي اهلل -اآلداب اإلس ممية واألخ مق النبوية، وبما تركته فيهم عملية الزجر والردع من أبي بكر 

لي اهلل للمرتدين ومانعي الزكاة بعد الهزة الكبرى التي أصابت المسلمين لفراق رسول اهلل ص -عنه

، أن قائد األمة المطيعة مسؤول أعظم -رضي اهلل عنه  -عليه وسلم، والمقصود من ك مم الفاروق 

مسؤولية عن س ممة أمته ورخائها وطمأنينتها على مستقبلها، فعليه أن يسوسها برفق وأن 

اب القوة يقودها إلى سبيل األمن والعزة والكرامة، والطمأنينة على مصالحها، بما يعد لها من أسب

والمنعة التي ترهب العدو وتردعه، وتضمن لها الس ممة من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، 

ومسؤول عمن يختارهم لها من الحكام القادرين الصابرين المستيقظين الحريصين على 

مصالحها، الباطشين بمن يعبث بها، ولم يكتف أمير المؤمنين بذلك، بل أقسم على أن يحمل األمة 

-ربية على الطريق األقوى الذي ال عوج فيه، وال عثرات يصعب التغلب عليها، وقد بر بقسمة الع

فقد قاد األمة فأطاعته وأخلصت له، وتوسعت جيوشها في عهده في الفتوحات  -رضي اهلل عنه

شرقًا وغربًا وشمااًل وجنوبًا، حتى اتسعت رقعة الب مد المستظلة بظل اإلس مم، الناعمة بأمنه 

مه، الناطقة بوجدانية الرحمن الرحيم، المؤمنة بشرعية القرآن السالكة منهاجه المستقيم، وس م

 انتهى النقل  " .كذلك يفعل القائد ألمته العظيمة

 

 

 تأمل أخي القارئ هذه الرواية إنقياد شجرتين لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم كالجمل 

 :المخشوش 

ُه ِسْرَنا مع َرُسوِل اهلِل َصَلى الَلُه عليه َوَسَلَم حَتى َنَزْلَنا َواِدًيا َأْفَيَح، َفَذَهَب َرُسوُل اهلِل َصَلى الَل -

َرُسوُل اهلِل َصَلى الَلُه عليه َوَسَلَم َفَلْم َيَر عليه َوَسَلَم َيْقِضي َحاَجَتُه، َفاَتَبْعُتُه بإَداَوٍة ِمن َماٍء، َفَنَظَر 

َفاْنَطَلَق َرُسوُل اهلِل َصَلى الَلُه عليه َوَسَلَم إلى  شيًئا َيْسَتِتُر به، َفِإَذا َشَجَرَتاِن بَشاِطِئ الَواِدي،

اهلِل َفاْنَقاَدْت معُه َكاْلَبِعيِر الَمْخُشوِش، اْنَقاِدي َعَلَي بإْذِن  :ِإْحَداُهَما، فأَخَذ بُغْصٍن ِمن َأْغَصاِنَها، َفقاَل

اْنَقاِدي َعَلَي بإْذِن : ، حَتى َأَتى الَشَجَرَة اأُلْخَرى، فأَخَذ بُغْصٍن ِمن َأْغَصاِنَها، َفقاَلالذي ُيَصاِنُع َقاِئَدُه

الَتِئما : أَلَم بْيَنُهَما، َيْعِني َجمعُهَما، َفقاَلاهلِل َفاْنَقاَدْت معُه َكذلَك، حَتى ِإَذا كاَن بالَمْنَصِف مَما بْيَنُهَما، 

َفَخَرْجُت ُأْحِضُر َمَخاَفَة َأْن ُيِحَس َرُسوُل اهلِل َصَلى الَلُه عليه : َعَلَي بإْذِن اهلِل َفاْلَتَأَمَتا، قاَل َجاِبٌر

َد َفَجَلْسُت ُأَحِدُث َنْفِسي، َفَحاَنْت ِمِني َلْفَتٌة، َفِإَذا َأَنا َوَسَلَم بُقْرِبي َفَيْبَتِعَد، َوقاَل ُمَحَمُد بُن َعَباٍد، َفَيَتَبَع

ما عَلى بَرُسوِل اهلِل َصَلى الَلُه عليه َوَسَلَم ُمْقِبًلا، وإَذا الَشَجَرَتاِن َقِد اْفَتَرَقَتا، َفَقاَمْت ُكُل َواِحَدٍة منه

ليه َوَسَلَم َوَقَف َوْقَفًة، َفقاَل بَرْأِسِه َهَكَذا، َوَأَشاَر َأُبو ِإْسَماِعيَل َساٍق، َفَرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصَلى الَلُه ع

َنَعْم، يا َرُسوَل : يا َجاِبُر هْل َرَأْيَت َمَقاِمي؟ ُقلُت: بَرْأِسِه َيِميًنا َوِشَماًلا، ُثَم َأْقَبَل، َفَلَما اْنَتَهى ِإَلَي قاَل

َشَجَرَتْيِن َفاْقَطْع ِمن ُكِل َواِحَدٍة منهما ُغْصًنا، فأْقِبْل بِهَما، حَتى ِإَذا ُقْمَت َفاْنَطِلْق إلى ال: اهلِل، قاَل

َفُقْمُت فأَخْذُت َحَجًرا َفَكَسْرُتُه : َمَقاِمي فأْرِسْل ُغْصًنا عن َيِميِنَك َوُغْصًنا عن َيَساِرَك، قاَل َجاِبٌر
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َجَرَتْيِن َفَقَطْعُت ِمن ُكِل َواِحَدٍة منهما ُغْصًنا، ُثَم َأْقَبْلُت َأُجُرُهما حَتى َوَحَسْرُتُه، َفاْنَذَلَق ِلي، فأَتْيُت الَش

ُقْمُت َمَقاَم َرُسوِل اهلِل َصَلى الَلُه عليه َوَسَلَم، َأْرَسْلُت ُغْصًنا عن َيِميِني َوُغْصًنا عن َيَساِري، ُثَم 

إِني َمَرْرُت بَقْبَرْيِن ُيَعَذَباِن، فأْحَبْبُت، : اهلِل، َفَعَم َذاَك؟ قاَل قْد َفَعْلُت، يا َرُسوَل: َلِحْقُتُه، َفُقلُت

 .بَشَفاَعِتي، َأْن ُيَرَفَه عْنهَما، ما َداَم الُغْصَناِن َرْطَبْيِن

 

 صحيح مسلم : المصدر  |مسلم : المحدث  |جابر بن عبداهلل : الراوي 

 | [صحيح: ]ث خ مصة حكم المحد|  3482: الصفحة أو الرقم

 

 

ولم يضع رسول اهلل المخشوش  كما مر عليك أخي القارئ الشجرتين انقادتا كالجمل : أقول

  صلى اهلل عليه واله وسلم عليهما الحبال ليجرهما اليه

 : تأمل هنا

إن أنْخَتُه المؤمنوَن هِينوَن لِينوَن ، مثُل الجمِل األِنِف الذي إن ِقيَد انقاَد ، و إن ِسيَق انساَق ، و  -

 على صخرٍة استناَخ

 السلسلة الصحيحة : المصدر  |األلباني : المحدث  |عبداهلل بن عمر : الراوي 

 حسن لغيره : خ مصة حكم المحدث |  934: الصفحة أو الرقم

 

 

 .الَجَمِل اأَلِنِف حيثما اْنقيَد اْنقاَد؟فإَنَما الُمؤمُن ...

 تخريج شرح السنة : المصدر  |شعيب األرناووط : المحدث  |العرباض ابن سارية : الراوي 

 إسناده قوي : خ مصة حكم المحدث |  14/ 83: الصفحة أو الرقم

 

 فعلى هذا اإلمام علي عليه الس مم يقاد لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم كالجمل : اقول 

حقه في  أي يتبع اوامره في الصبر والسلمية لماسيحدث بعد رحيله من غصب المخشوش

لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم منقادا اليه  المخشوش الخ مفه فكانت حالته أنه كالجمل

 :لهم  المخشوش في خ مفتهم وليس منقادآ كالجمل 

 

 فإِن استطعَت أن تكوَن الِسْلَم فافعْلإَنُه سيكوُن بعدي اخت مٌف أو أمٌر  -

 مسند أحمد : المصدر  |أحمد شاكر : المحدث  |علي بن أبي طالب : الراوي 

 إسناده صحيح : خ مصة حكم المحدث |  2/15: الصفحة أو الرقم

 

 52 – 21ج -المجلسي -بحار االنوار 

 

عيسى، عن ابن اذينه، عن أبان بن ابن الوليد عن الصفار، عن ابن يزيد، عن حماد بن  :ك - 28

سمعت سلمان الفارسى  :أبى عياش و إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس اله ملي، قال

في مرضته التى ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)كنت جالسا بين يدى رسول اهلل : رضى اهلل عنه قال

صلوات اهلل عليه وآله من الضعف، فلما رأت ما بأبيها  (عليها الس مم)قبض فيها، فدخلت فاطمة 
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ما يبكيك يا فاطمة (: صلى اهلل عليه وآله)بكت حتى جرت دموعها على خديها فقال لها رسول اهلل 

صلى )فاغرورقت عينا رسول اهلل . يا رسول اهلل أخشى الضيعة على نفسي وولدي بعدك: ؟ قالت

أهل بيت اختار اهلل لنا االخرة على الدنيا  يا فاطمة أما علمت أنا: بالبكاء، ثم قال( اهلل عليه وآله

فاختارني [ الط معة]وإنه حتم الفناء على جميع خلقه، وأن اهلل تبارك وتعالى اطلع إلى االرض 

منهم وجعلني نبيا و اطلع إلى االرض اط معة ثانية، فاختار منها زوجك، فأوحى اهلل إلى أن 

ه خليفتي في امتي، فأبوك خير أنبياء اهلل ورسله، أزوجك إياه، وأن أتخذه وليا ووزيرا، وأن أجعل

ثم اطلع إلى االرض اط معة ثالثة : وبعلك خير االوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي

فاختارك وولدك وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبناء 

يون، واالوصياء بعدي أخي علي ثم حسن بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون مهد

وحسين ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي وليس في الجنة درجة أقرب إلى اهلل عزوجل من 

أما تعلمين يا بينة أن من كرامة اهلل عزوجل إياك أن . درجتي، و درجة أوصيائي، وأبى إبراهيم

وأكثرهم علما، فاستبشرت فاطمة أقدمهم سلما وأعظمهم حلما : زوجك خير أمتي، وخير أهل بيتي

يا بنية إن لبعلك : ثم قال لها(. صلى اهلل عليه وآله)وفرحت بما قال لها رسول اهلل ( عليها الس مم)

إيمانه باهلل ورسوله قبل كل أحد لم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتى، وعلمه بكتاب اهلل  :مناقب

إن اهلل عزوجل ( عليه الس مم)علي  عزوجل وسنتى، وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير

علمني علما ال يعلمه غيري، وعلم م مئكته ورسله علما، وكلما علمه م مئكته ورسله فأنا أعلم 

به، وأمرني اهلل عزوجل أن أعلمه إياه، ففعلت، فليس أحد من أمتى يعلم جميع علمي فهمي 

وهما سبطا أمتي وأمره وحكمي غيره، وإنك يا بنيه زوجته، وابناه سبطاي حسن وحسين، 

يا بنية إنا أهل بيت . بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وإن اهلل عزوجل آتاه الحكمة و فصل الخطاب

أعطانا اهلل عزوجل سبع خصال لهم يعطها أحدا من االولين كان قبلكم، وال يعطيها أحدا من 

وهو بعلك، وشهيدنا سيد نبينا سيد المرسلين وهو أبوك، ووصينا سيد االوصياء  :االخرين غيرنا

يا رسول اهلل وهو سيد الشهداء الذين : الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب، وهو عم أبيك، قالت

البل، سيد شهداء االولين واالخرين ما خ م االنبياء واالوصياء، وجعفر بن أبي  :قتلوا معك ؟ قال

سين سبطا امتي وسيدا شباب طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الم مئكة وابناك حسن وح

أهل الجنة، ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه االمة الذي يم م االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما 

علي بعدي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل : فأي هؤالء الذين سميت أفضل قال: قالت .وجورا

وبعد االوصياء من ولد  وبعدك وبعد ابني وسبطي حسن وحسين( عليه الس مم)أهل بيتي بعد علي 

ابني هذا، وأشار إلى الحسين، ومنهم المهدي، إنا أهل بيت اختار اهلل عزوجل لنا االخرة على 

يا سلمان أشهد : إليها وإلي بعلها وإلى ابنيها فقال( صلى اهلل عليه وآله)ثم نظر رسول اهلل . الدنيا

عليه )ي في الجنة ثم أقبل على علي اهلل أني سلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم، أما إنهم مع

يا أخي إنك ستبقى بعدى، وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك،  :فقال (الس مم

فان وجدت عليهم أعوانا فقاتل من خالفك بمن وافقك وإن لم تجد أعوانا فاصبر، وكف يدك، وال 

بهارون أسوة حسنة، إذ استضعفه تلق بها إلى التهلكة، فانك منى بمنزلة هارون من موسى ولك 

قومه وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إياك، وتظاهر هم عليك، فانك مني بمنزلة هارون من 

يا علي إن اهلل تبارك وتعالى قد قضى الفرقة  .موسى ومن اتبعه، وهم بمنزلة العجل ومن اتبعه

ختلف اثنان من هذه االمة، وال واالخت مف على هذه االمة، ولو شاء لجمعهم على الهدى حتى ال ي

ينازع في شئ من أمره، وال يجحد المفضول ذا الفضل فضله، ولو شاء لعجل النقمة والتغيير 

حتى يكذب الظالم، ويعلم الحق أين مصيره، ولكنه جعل الدنيا دار االعمال، وجعل االخرة دار 
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عليه )فقال على " سنى ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالح" القرار 

 الحمد هلل شكرا على نعمائه، وصبرا على ب مئه اهـ (: الس مم

 

 إسناده معتبر صحيح عندنا :قال الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي 

 

 المؤمن كالجمل األنف: أنقل التالي 

 عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير: الشيخ

يعني سهل القياد، ال ينتصر لحظوظ نفسه ويعاند (( األنف حيثما قيد انقادكالجمل فإنما المؤمن ))

األنف الذي يجعل الزمام في أنفه كالجمل ويصر، ال، يتبع الحق حيثما انقيد حيثما قيد بالحق انقاد، 

وقيد به ال يستطيع أن يخالف  -الزمام–ويجر به، هذا الجمل الذي خرم أنفه، ووضع فيه القياد 

، ال أنه مغفل يجر حيثما أراد من أراد أن حيثما قيد بالنصوص لى هذا المؤمن ينقادفعقائده، 

يجره، ويستهويه من حيث من أراد أن يجلبه إلى هواه، ال، المؤمن كيس فطن ومع ذلك سهل 

ومن الناس من هو وإن انتسب إلى اإلس مم (( لينوا بأيدي إخوانكم: ))وقد جاء في الحديث القياد،

السهل يوطأ، وال : الطبع، بحيث يكون معاندًا في كل ما يؤمر به، كما قال بعضهممن هو عسر 

شك أن اإلنسان إذا دعي إلى الحق عليه أن يستجيب، وليس له خيرة، فينقاد ألمر اهلل وأمر 

 .رسوله، ومن يأمر بهما

 انتهى النقل )4)مقدمة سنن ابن ماجه : شرح: المصدر

 

 

لرسول اهلل  المخشوش يه الس مم درجة الصديقية ألنه كالجمل أقول لهذا نال اإلمام علي عل

 وليس لغيره صلى اهلل عليه واله وسلم 

 

لرسول اهلل  المخشوش ول ان ابابكر كالجمل قهنا الباحث السني ابن عقيل في شبكة األلوكه ي

  : صلى اهلل عليه واله وسلم لهذا نال درجة الصديقية

 

ثم أن المتن غير مستنكر وال يبعد من أن يكون من ك مم النبوة ومثاله في أبي بكر الصديق  "

 .رضي اهلل عنه خير األمة بعد نبيها صلى اهلل عليه وسلم

وكان كبير القدر عند اهلل تعالى وعند فهذا عمر الفاروق رضي اهلل عنه وافقه القرآن في مواضع 

ومع هذا تقدم " إن يكن في أمتي محدثون فعمر : " رسوله صلى اهلل عليه وسلم حتى قال فيه

وهذا بسبب شدة انقيادة وقوة ، عليه الصديق رضي اهلل عنهما في المنزلة والفضل بأتفاق األمة 

 لكونه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه فهو لم يصل لمنزلة الصديقية إال , إتباعه رضي اهلل عنه

وهو في هذا  وسلم مثل الجمل األنف مع صاحبه ال يراجع وال ينازع إذا جاء األمر من السماء

وهذا واجب كل " أنه رسول اهلل فالزم غرزه " ملتزم بما نصح به الفاروق يوم الحديبية بقوله 

. ما كانوا أصحابه رضي اهلل عنهم كذلكمؤمن متبع لهذا النبي الخاتم صلوات ربي وس ممه عليه ك

 انتهى النقل" 

 

للبيعه هذا يدل على سلميته  المخشوش إذا سلمنا أن عليآ عليه الس مم قيد كالجمل  : أقول

  فتحركوا به كيفما أرادوا بدون مقاومه منه لهم
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قد ورد عند أهل السنه أن عليآ عليه الس مم بعد رحيل المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم أقعد و

 فلم يستطع حراكآ فيسهل حمله لعدم مقاومته

 

  " 83919: جاء في مركز الفتوى رقم الفتوى

 

وقد كان موته صلى اهلل عليه وسلم أمرًا عظيمًا، ودهش له الناس، وطاشت قلوبهم، فمنهم من 

ُخبل، ومنهم من أصمت، ومنهم من أقعد إلى األرض، وكان ممن أخرس عثمان رضي اهلل عنه، 

وكان ممن أقعد علي رضي اهلل عنه، فلم يستطع حتى جعل يذهب به ويجاء، وال يستطيع ك ممًا، 

 انتهى النقل. " انظر الروض األنف. وأما عبد اهلل بن أنيس فأضني حتى مات كمدا حراكًا،

 

ويدل على حدوث اإلكراه وبيعة المكره التصح وفي نفس الروايات التي ذكرت إكراهه فيها عدم 

بيعته وقبضه ليده ، ويدل أيضآ مافعلوه على جبن من قادوه ألنهم لم يتمكنوا من فعل هذا به إال 

الة السلمية واليدل على جبن اإلمام علي عليه الس مم كما قلبوا المسالة الننسى أن وهو في ح

األفعى اذا أمن صاحبها من عدم لدغها له يحركها ويقلبها كيفما شاء ف منقول مابيديه ليس بأفعى 

 ألنها لم تلدغه وتفتك به

 

ه الس مم ويذكر خوفه وهنا عمر يذكر لمعاوية السبب الذي جعله يسيطر على اإلمام علي علي #

منه وأنه اليقدر عليه أحد وأنه لم يبايع حتى بعد إكراهه فهذا ك مم عمريخبر به معاوية أنه ساق 

وجمعت جمعا كثيرا ، ال مكاثرة لعلي ولكن ليشد بهم قلبي : " االمام علي عليه الس مم للبيعه سوقآ

مغصوبا وسقته إلى البيعة سوقا ، وإني  مكرهافاستخرجته من داره  -وهو محاصر  -وجئت 

العلم علما يقينا ال شك فيه لو اجتهدت أنا وجميع من على األرض جميعا على قهره ما قهرناه ، 

 انتهى"  ولكن لهنات كانت في نفسه أعلمها وال أقولها ،

إلمامة والتي وتجد الرواية كما تقدم في هذا الكتاب من بحار األنوار بالنقل من كتاب دالئل ا: أقول 

يذكر سبب خروج الزهراء  اوفيه  صحح سندها الشاهرودي في مستدركاته والمحقق الماحوزي

. ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب ؟ : فقلت  " لخطابه ومن معه

  اه  "أخرجني وألزمك الحجة ، وكل ضال غوي -يا شقي  -طغيانك : فقالت لي 

 

وعمر عندنا ليس بمعصوم حتى يصدق في ك ممه أنه جر اإلمام مع إعترافه في نفس  : أقول  

وخرج علي " ك ممه أنه اليقدر الهو والجميع أهل األرض على قهره ويعترف بجبنه ورعبه منه 

نجوت من أمر عظيم : ، فلما أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما 

وهذا علي قد برز من البيت وما . قد جنيت جناية عظيمة ال آمن على نفسي  : وفي رواية أخرى. 

 ـاه " لي ولكم جميعا به طاقة

وفي نفس الرواية عمر يقول أنه هدد ان لم يقاد علي الى البيعه سيحضر الحطب : أقول 

ذ تهديده وسيضرم النار ولم يستجيب له اإلمام علي عليه الس مم أي لم يستطع أن يقوده للبيعه فنف

 !! علي عليه الس مم للبيعهمام اإلبإحضار الحطب وإضرام النارفكيف يقول أنه قاد 

 

إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرق من فيه ، : فقلت  "

 أنت ورجالنا هلموا: أو يقاد علي إلى البيعة ، وأخذت سوط قنفذ فضربت وقلت لخالد بن الوليد 
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يا عدو اهلل وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين ، : فقالت  . إني مضرمها : في جمع الحطب ، فقلت

فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه فرمته فتصعب علي فضربت كفيها بالسوط 

فألمها ، فسمعت لها زفيرا وبكاء ، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي وولوعه 

ء صناديد العرب ، وكيد محمد وسحره ، فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه في دما

يا ! يا أبتاه : ، وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها ، وقالت 

إليك فخذيني فقد واهلل قتل ما في ! هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك ، آه يا فضة ! رسول اهلل 

ن حمل ، وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار ، فدفعت الباب ودخلت فأقبلت إلي أحشائي م

بوجه أغشى بصري ، فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت إلى 

  اه"األرض 

 

 

 " : ليبايع بل قال المخشوش فماحيلة المعاند اآلن وليس في الروايه أنه جره كالجمل : أقول 

  " فاستخرجته من داره مكرها مغصوبا وسقته إلى البيعة سوقا

وغايه مافيه أنه طالبه أن يذهب ألبي بكر فخرج من داره مكرها ليدخل الرعب في قلب أبي بكر 

 بذهابه له

 

 ند أهل السنه رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم تعرض إلهدار كرامته واإلهانه في الطائفع -

 أمد لإلع مم –( الجزء السابع)ولدى بني قومه ...جاء في مقالة ال كرامة لنبي في وطنه

 محمود الشيخ

مليئة هذا القول استقوفني مرات كثيرا،وفي مناسبات عديدة،ويستوقف اي عاقل في الدنيا حكمة 

قول استخدمه سيدنا عيسى  ( ال كرامة لنبي في وطنه ولدى بني قومه ) باأللم والخزن والعتب

عليه الس مم بعد قيام اهل الناصره بالمطالبة بطرده منها،عندما وجد معارضة شديدة بين ابناء 

ره بلده وبني قومه،وكذلك سيدنا محمد القى ايضا معارضة ال تقل شدة عن معارضة اهل الناص

لسيدنا عيسى عليه الس مم،عندما خرج للطائف ليدعو اهلها إلعتناق اإلس مم فما كان منهم اال ان 

 انتهى النقل " .قذفوه بالحجارة حتى شج رأسه وقدميه وشكى امره هلل

 

 صحيفة المصري اليوم  -جاء في مقالة دعاء الطائف 

 

 

 أيمن الجندي

 

ما أصابه من اإلهانات وتحريض السفهاء عليه و. كلنا نعرف ماذا حدث فى رحلة الطائف" 

 .وحصبه بالحجارة، وإخراجه يقطر دما من الطائف

. وتعب بدنه وحزن روحه األوسع من األفق. ومرارة اإلهانة التى ال يستحقها. النبى والصحراء

وقتها توقف النبى ودعا دعاءه المشهور الذى يذيب  .وإحساسه الرهيب بالوحشة والخذالن

. يا أرحم الراحمين. اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس) .القلوب

 .انتهى النقل( " أنت رب المستضعفين وأنت ربى 



544 
 

 

 بعد أن أهدر اليهود كرامة الوحي " 05جاء في كتاب مختصر فقه السيرة لمحمد الغزالي ص

 انتهى" وأسقطوا أحكام السماء، حلت بهم لعنة اهلل، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى األبد 

 

 

االمام علي ع لم يبايع البي بكر كما قال الشيخ   :(قال الشيخ المحقق عقيل الحمداني في مقالته 

 :أنقل بالنص والهامش برقمه   )المفيد 

رى بعد شهادة النبي ص واله واستقراءنا عند تتبعنا فصول التاريخ والبحث عن حقيقة ماج

يبايع لنصوص التاريخ البعيدة عن الدس والتشويه العباسي نجد هذه الحقيقة واضحة انه لم 

الّنه بنّص  ولم يتمكن أحد من ارغامه على البيعة طول حياته( عليه الس مم)أميرالمؤمنين علي 

 . الخ مفة ثابتة لهأولى من غيره واإلمامة و( صلى اهلل عليه وآله)النبي 

 

  .أبابكر( عليه الس مم)لم يبايع علي  :واشار الشيخ المفيد 

 

واجمعت األمة .أبابكر قط يبايع لم ( عليه الس مم)قد أجمعت األمة على أن أميرالمؤمنين : اذ قال 

تأخر عن بيعة أبي بكر فالمقلل يقول تأخره ث مثة أيام ، ( عليه الس مم)على أن أميرالمؤمنين 

ومنهم من يقول .ثم لم بايع بعد موتها (عليها الس مم)ومنهم من يقول تأخر حتى ماتت فاطمة 

   :ة يقولونوالمحققون من أهل اإلمام.تأخر أربعين يومًا ، ومنهم من يقول تأخر ستة أشهر 

 

.  فقد حصل االجماع على تأخره عن البيعة ، ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك  .لم يبايع ساعة قط 

[1] 

البته أنه ليس يخلو تأخره يبايع لم ( عليه الس مم)فمما يدل على أنه :قائ ًم الشيخ المفيد وأضاف 

وصوابًا ، أو يكون صوابًا وتركه من أن يكون هدى وتركه ض ماًل ، ويكون ض ماًل وتركه هدى 

 . صوبًا ، أو يكون خطأ وتركه خطأ

 

صلى اهلل عليه )قد ضل بعد النبي ( عليه الس مم)فلو كان التأخر ض ماًل وباط ًم لكان أمير المؤمنين 

 . بتركه الهدى الذي كان يجب المصير إليه(وآله

 

صلى اهلل )يقع منه ض مل بعد النبي لم ( عليه الس مم)وقد أجمعت األمة على أن أميرالمؤمنين 

وال في طول زمان أبي بكر وأيام عمر وعثمان وصدرًا من أيامه حتى خالفت الخوارج (عليه وآله

 . عند التحكيم وفارقت األمة ، وبطل أن يكون تأخره عن بيعه أبي بكر ض ماًل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31المفيد الفصول المختارة ،  [1]

 

وان كان تأخره هدى وصوابًا وتركه خطأ وض ماًل فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطأ 

وال عن الهدى إلى الض مل السيما واالجماع واقع على أنه لم يظهر منه ض مل في أيام الث مثة 
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ومحال ان يكون التأخر خطأ وتركه خطأ ل مجماع على بط من ذلك أيضًا ولما . الذين تقدموا عليه 

 . يوجبه القياس من فساد هذا المقال

 

وليس يصح أن يكون صوابًا وتركه صوابًا ألن الحق ال يكون في جهتين مختلفتين وال على 

وصفين متضادين ، والن القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن اشكال في 

 . جواز االختيار وصحة إمامة أبي بكر

 

  : قولونوالناس من الشيعة ي

 

إَن إمامة أبي بكر كانت فاسدة ف م يصح القول بها أبدًا ، وقائل من الناصبة يقول إنها كانت 

صحيحة ولم يكن على أحد ريب في صوابها ، إذ جهة استحقاق اإلمامة هو ظاهر العدالة والنسب 

 . ي بكر عندهموالعلم والقدرة على القيام باالمور ، ولم تكن هذه االمور تلتبس على أحد في أب

 

وعلى ما يذهبون إليه ف م يصح مع ذلك أن يكون المتأخر عن بيعته مصيبًا أبدًا النه ال يكون 

 .متأخرًا لفقد الدليل بل ال يكون متأخرًا لشبهة وإنما يتأخر إذا ثبت أنه تأخر للعناد 

 

الوجوه كما ذكرناه  أبابكر على شيء منيبايع لم ( عليه الس مم)فثبت بما بيناه أن أميرالمؤمنين 

عليه )وقدمناه ، وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا االستخراج في موافقتها على أن أميرالمؤمنين 

تأخر عن البيعة وقت ما ، ولو فطنت له لسبقت بالخ مف فيه عن االجماع وما أبعد انهم ( الس مم

 . سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الك مم

 

 ( لمرتكب ذلك يحجه ويسقط قوله فيهون قصته وال يحتاج معه إلى االكثار غير أن االجماع السابق

4(2) 

 

 : االمام علي ع يعترف بعدم بيعته البي بكر

 

أنا أحق بهذا األمر منكم ، ال أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة : وقد قال االمام علي ع لمعشر االنق مبيين 

 (3) لي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 . 51المفيد الفصول المختارة ، ( 2) 

 

 . 833كشف المحّجة لثمرة المهجة ، ابن طاووس الحسني  88/  3البحار  ( 3) 
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 : ونقل الماحوزي في كتابه االربعين نص خطير عن المؤرخ الطبري

 

لما لم يبايع أص ًم ولو أنه بايعه كما بايع غيره ( عليه الس مم)وقال محمد بن جرير الطبري ، انه 

وقع الخ مف في هذه األمة في أمره س مم اهلل عليه خاصة من بين الصحابة وما هموا بقتله 

وجمعوا الحطب على بابه ، وهموا باحراق بيته وفيه ولداه سيدا شباب أهل الجنة وريحنتا رسول 

 (0) ) عليها الس مم)وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة ( صلى اهلل عليه وآله)اهلل 

 

 تي لم تبايع أبابكرالقبائل ال

 

اشار بعض الباحثين الى هذا المطلب المهم انه رفضت الكثير من القبائل المسلمة مبايعة أبي بكر 

فتلك القبائل آمنت باهلل ورسوله والتزمت .في الغدير (عليه الس مم)طاعة منها لبيعتها اإلمام علي 

 . فة لبيعة الغديربعهودها وبيعتها واستنكرت بيعة أبي بكر في السقيفة المخال

 

ولم .ومن تلك القبائل قبيلة هوازن التي حاربت المسلمين في معركة حنين ثم آمنت بالدين الحنيف 

معها بعد المعركة من العفو عن الرجال ( صلى اهلل عليه وآله)تنس قبيلة هوازن لطف النبي 

 . واعادة النساء واالطفال والغنائم إليهم

 

لإلس مم وعهوده ووعوده ورفضت اغتصاب أبي بكر للسلطة معلنة فأصبحت هذه القبيلة وفية 

 . الحرب دفاعًا عن نصوص الغدير االلهية

 

 . الخ مل كساء فدكي يضعه عليه أبوبكر. (5) ال نبايع ذا الخ مل : فقالت قبيلة هوازن 

 

هي قبيلة مالك بن والقبيلة الثانية الملتزمة ببيعة الغدير االلهية والمخالفة لبيعة أبي بكر القسرية 

 . نويرة اليربوعي

التي رفضت اعطاء الحقوق المالية ألبي بكر رفضًا منها لبيعته ال مشرعية فقتلهم خالد بن الوليد 

 . وزنا بزوجة مالك بن نويرة ومَثل برأسه ورؤوس قومه بوضعهم تحت قدور طعامه

 . ليةثم أكل خالد وأفراد جيشه ذلك الطعام تقليدًا منه ألعراب الجاه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 245األربعين ، الماحوزي  (0) 

، تاريخ  514/  8، أنساب األشراف  259/  0، العقد الفريد  854 / 8تاريخ أبي الفداء (08) 

، اإلمامة والسياسة ، ابن  824/  2طبعة مصر القديمة ، تاريخ اليعقوبي  002 / 2الطبري 

،  811 / 8، تاريخ الخميس  893/  8، الرياض النضرة  ، شرح نهج الب مغة 82قتيبة 

 . 58السقيفة وفدك ، الجوهري 

 08/  4شرح النهج ، المعتزلي  (5) 
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 (4) المثلة بالميت حرام ( : صلى اهلل عليه وآله)بينما قال رسول اهلل 

 

 . الزكاةوخالفت قبائل أخرى بيعة أبي بكر فحاربها أبوبكر تحت عنوان امتناعها من اعطاء 

 

 فاذا القبائل هذه امتنعت عن البيعة حتى ابيدت فكيف يبايع االمام علي ع ؟؟

 

 :الصحابة المخالفون لبيعة أبي بكر

 

وعارض رؤوس الصحابة من المهاجرين واالنصار بيعة أبي بكر المعارضة للنص االلهي فأسامة 

 (3) بن زيد لم يبايع إلى أن مات 

 

وكان ينكر ( . عليه الس مم)اري لم يبايع الشيوخ الث مثة ويتولى عليًا وأبوذر جندب بن جنادة الغف

 (1) على الث مثة ، قواًل وفع ًم وسرًا وجهارًا 

 

 . (عليه الس مم)فأبوذر تعلم ذلك من استاذه علي بن أبي طالب 

 

لو رأيتموا ما : وفي ص مة الجمعة في الشام كان الوعاظ يذكرون مناقب الث مثة فيقول أبوذر 

 (9) أحدثوا بعده شّيدوا البناء ولبسوا الناعم وركبوا الخيل وأكلوا الطيبات 

 

 علي يبايع ال أبايع حتى : وركز بريدة بن الحصيب األسلمي رأيته في وسط قبيلة أسلم قائ ًم 

(84) . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ،  220/  8، فقه السنن ، السيد سابق  834/  0نيل األوطار ، الشوكاني  (4) 

 

 . 348/  2الصراط المستقيم علي بن يونس العاملي  (3) 

 

 . 230/  82الكافي ، المازندراني شرح ُأصول (1) 

 

 . 230/  82شرح ُأصول الكافي ، المازندراني  (9) 

 

 . 824/  2الفوائد الرجالية ، السيد بحر العلوم  (84) 

 

http://www.fatimaas.com/vb/showthread.php?t=21392
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أبوالهيثم  : ومن االنصار. و وعمار بن ياسر أبابكر سلمان الفارسي والمقداد بن عمريبايع ولم 

بن التيهان وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبي بن كعب وأبو أيوب 

 (88) االنصاري 

 

 . ولم يبايع سعد بن عبادة أبابكر حتى مقتله في وادي حوران في الشام بيد رجال الدولة

 

 (82) إليه خالد بن الوليد ومحمد بن مسلمة فقت مه إذ نفته الدولة إلى الشام أواًل ثم أرسلت 

 

ولم يبايع أهله وولده وعلى رأسهم الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة الذي كان من النبي 

 (83) بمنزلة صاحب الشرطة من األمير( صلى اهلل عليه وآله)

 

 . ى مماته أيضًا خالد بن سعيد بن العاصومن الممتنعين عن البيعة إل

 

إلى أن مسح أبوبكر يده (80) لم يبايع خالد بن سعيد بن العاص أبابكر لمدة سنة : قال المعتزلي 

بيد خالد وعَرفها بيعة منه وهو لم يبايع أبدًا إلى أن قتلته الدولة في الشام مثلما قتلت سعد بن 

 (85) عبادة فمات وهو رافض بيعة أبي بكر 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . 332/  2الفوائد الرجالية ، بحر العلوم (88) 

 

 . 311/  1، قاموس الرجال  519/  8األنساب ، الب مذري  (82) 

 

 ، 348/  2، مروج الذهب  29/  8اختيار معرفة الرجال ، الطوسي  (83) 

 

 . 08/  4شرح النهج ، المعتزلي (80)  

 

 انتهى النقل."  03/  4شرح النهج ( 85) 

 

 

 

http://www.fatimaas.com/vb/showthread.php?t=21392
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ر بنحمودة جلب عمر فتيلة وحطلب لحرق دار الزهراء وقال علي بن االدكتور السني عم-  

 الأبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي : أبي طالب 

 

عمار بنحمودة يذكر أن هناك مصادر سنيه تثبت وجود عنف إلتمام البيعه ألبي السني الدكتور 

بكر بداية من قبيلة أسلم التي إزدحمت بها سكك المدينة ، وتلى ذلك إستخدام عمر للعنف 

وحطب إلحراق دار الزهراء عليها الس مم كما نقل الب مذري وابن  ةفتيلبلسانه وبيده بجلبه 

مشغوآل بتجهيز جسد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم للدفن ،  قتيبه رغم أن عليا كان

وذكر أن هناك مصادر أخرى منها ماذكره ابن قتيبه في كتابه اإلمامه والسياسه أن عليآ عليه 

بالبيعة لي، أخذتم هذا األمر من وأنتم أولى أنا أحّق بهذا األمر منكم، ال أبايعكم :" الس مم قال 

 انتهى" ، وتأخذونه مّناأهل البيت غصبًا ملسو هيلع هللا ىلصعليه بالقرابة من النبّي  األنصار، واحتججتم

 

وذكر أن عائشه رفضت بيعة اإلمام علي عليه الس مم حتى خاضت ضده معركة الجمل وقد ضّم 

 جيشها حلفًا مع طلحة والزبير

 

 : موضع الشاهد بأرقامهم أنقل من مقاله ميراث الفتن بالهوامش

 

 

 الّسلطةميراث الصراع على  -8

 

بدأت الفصول األولى للخ مف على الّسلطة يوم الّسقيفة، حين اجتمع فريق من األنصار 

عن مفاوضات الحكم، وُقضي األمر بخ مفة ( هـ 04ت )والمهاجرين وُغّيب علّي بن أبي طالب 

بعد طول جدل بين الفريقين المتنازعين، وبعد أن امتألت الشوارع ( هـ 83ت )أبي بكر 

وبقيت بوادر الخ مف بين لتحسم موازين القّوة لصالح أبي بكر،  [2]ً بيلة أسلمبمقاتلي ق

وقتل في عقر  (هـ 35ت " )عثمان بن عّفان"الصحابة مؤّجلة حّتى قامت االحتجاجات على 

داره، ثّم تتالت فصول العنف بين الّصحابة وهم يتنازعون بينهم حكم المسلمين في واقعة 

وأنصار علّي، ومعركة صفين بين أتباع علّي وجيش معاوية، وفي الجمل بين أنصار عائشة 

الحسين "النهروان حين انقسم أتباع علّي إلى فريقين وصاروا يقاتلون بعضهم بعضًا، وبمقتل 

اكتملت م ممح الفصل الديني والسياسّي بين الفرق اإلس ممّية المتناحرة ( هـ 48ت " )بن علي

ء وأظهر كّل فريق من المتنازعين أّن له الحّق المطلق وأّن على الشرعّية، فقد أريقت الّدما

 .خصمه على ض مل

 

_____________ 

 

أّن أسلم أقبلت  فحدثني أبو بكر بن محّمد الخزاعي،: قال أبو مخنف: "ـ قال هشام[2]

ما هو إال أن رأيت أسلم : بجماعتها حّتى تضايقت بهم السكك، فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول

األردن، بيت األفكار / ، السعودية 8الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ط ".يقنت بالنصر، فأ

 093، ص (د ت)الدولية، 
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 ومعارك الشرعّية العنفميراث  -3

 

يمكن القول إّن السبب الرئيس في نقمة كثير من المنتمين إلى المذهب الشيعّي على أع مم أهل 

تنة، ومقتل الحسين بن علّي، وبؤر التوّتر تلك هي السّنة والجماعة هو أحداث السقيفة والف

التي غّذت الذاكرة الشيعّية بنقمة على أهل السّنة والجماعة، فقد اعتبرت الّسقيفة المؤامرة 

األولى التي حيكت ضّد علّي بن أبي طالب من أجل إبعاده عن الحكم، ولذلك فقد نحت بعض 

إّن بعض المصادر التي تبدو محايدة في ظاهرها بل الفرق الشيعّية إلى تكفير أبي بكر وعمر، 

ال تخفي العنف الذي سّلط على علّي من أجل أن يبايع الخليفة األّول أبا بكر رغم كونه كان 

. أّن أبا بكر أرسل إلى علّي يريد البيعة فلم يبايع"دائبًا في جهاز رسول اهلل، فقد نقل الب مذري 

يا ابن الخّطاب، أتراك : ة على الباب، فقالت فاطمةفجاءه عمر، ومعه فتيلة، فتلّقته فاطم

ولئن رّوجت بعض المصادر [ 0."]نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: محّرقًا علّي بابي؟ قال

السّنية خبر قبول علّي بن أبي طالب بالبيعة، رغم غيابه عن مفاوضات السقيفة، فإّن أخبارًا 

علّيًا كّرم اهلل وجهه ُأِتَي به إلى أبي بكر "بيرًا تذكر أّن أخرى ظّل أثرها في المتخّيل اإلس ممّي ك

أنا أحّق بهذا األمر منكم، ال : أنا عبد اهلل وأخو رسوله، فقيل له بايع أبا بكر، فقال :وهو يقول

بالبيعة لي، أخذتم هذا األمر من األنصار، واحتججتم عليه بالقرابة من وأنتم أولى أبايعكم 

 [5]"مّناأهل البيت غصبًا؟ ، وتأخذونهملسو هيلع هللا ىلصالنبّي 

 

 

 

_____________ 

  

، مصر، دار 8، ط(تحقيق محمد حميد اهلل)، أنساب األشراف، (أحمد بن يحيى)الب مذري ـ [4]

إّن أبا بكر رضي : "وقد نقل ابن قتيبة الخبر أيضًا فقال. 514، ص 8، ج8959المعارف، 

كّرم اهلل وجهه، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم اهلل عنه تفّقد قومًا تخّلفوا عن بيعته عند علّي 

والذي نفس عمر بيده لتخرجّن أو : وهم في دار علّي، فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال

فخرجوا فبايعوا إال . وإْن: يا أبا حفص، إّن فيها فاطمة؟ فقال: ألحرقّنها على من فيها، فقيل له

ابن ." خرج وال أضع ثوبي على عاتقي حّتى أجمع القرآنحلفت أن ال أ: علّيًا فإّنه زعم أّنه قال

 34، ص 8994، بيروت، دار األضواء، 8، ط(تحقيق علي شيري)قتيبة، اإلمامة والسياسة، 

 

 29، 21، ص ص 8ابن قتيبة، المصدر نفسه، جـ [5]
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 ورغم ما تثيره هذه األخبار من اخت مف حول صّحتها بين مثبت لها وطاعن فيها إّلا أّنها

مازالت تغّذي الوجدان اإلس ممي بنزعة عدائية، سواء من المتحاملين على عمر والمؤمنين 

أّما الفصل الثاني فقد بدأ بعد وفاة الخليفة الثالث عثمان بن . بقداسته أوالمنكرين إلساءته

حيث خاضت عائشة زوج النبي وابنة الخليفة األول أبي بكر الصديق حرب الجمل ضّد عفان 

فكانت تلك الحرب بوابة لبروز بؤرة توّتر أخرى  .ضّم جيشها حلفًا مع طلحة والزبيرعلي وقد 

 التي رفضت خ مفة علّيفي الّذاكرة اإلس ممّية رمزها الجمل ومحورها عائشة أرملة النبي 

ثم تحّولت الحرب إلى قتال ضّد معاوية وجيشه أورث في [. 4]واعتبرت قتل عثمان ظلمًا

ذور النزاع الدموي من أجل السلطة نقمة على أهل السّنة والجماعة بعد الذاكرة المحّملة بب

      [3]ً  وقعة صفين التي كانت أشبه بحرب إبادة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وبلغ عائشة نبأ مبايعة علّي بن أبي طالب ـ نقل ابن األثير أّنه لّما قتل عثمان بن عّفان، [6]

رّدوني رّدوني فانصرفت ( تقصد علّيًا)انطبقت على هذه إن تّم األمر لصاحبك ليت هذه : "قالت

ابن األثير، الكامل في  ".قتل واهلل عثمان مظلومًا، واهلل ألطلبّن بدمه: إلى مّكة وهي تقول

 383، ص 2، ج8919، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 8التاريخ، ط

 

 

وزحف : "ن وقعة صفين التي سميت بليلة الهرير بقولهـ يصّور المنقري الليلة األخيرة م[7]

الّناس بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل والحجارة حّتى فنيت، ثّم تطاعنوا بالّرماح حّتى 

تكّسرت واندّقت، ثّم مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيف وعمد الحديد، فلم يسمع الّسامع إال 

ي صدور الرجال من الّصواعق، ومن جبال وقع الحديد بعضه على بعض، لهو أشّد هواًل ف

تحقيق عبد الس مم )نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صّفين  ".تهامة يدّك بعضها بعضًا

 انتهى النقل "  372 ، ص8994، بيروت، دار الجيل، 8، ط(هارون
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العجب من هذا العنف فمن يقتل مالك بن نويره ومن معه من المسلمين ويرميهم : أقول 

 اد  يفعل كل مايخطر على البال دباإلرت

البروفيسور السني أحمد زغب أستاذ األدب الشعبي بجامعة حمة لخضر بالوادي يقر  -

بإنصاف أن أبابكر حارب المسلمين وليس المرتدين وقد كان من قتلهم خالد مسلمين امتنعوا 

أن كثير من عن دفع الزكاة بأمر من ابي بكر ألنهم اليعترفون بأن أبابكر خليفه شرعي و

  الصحابة كانوا يرون اإلمام علي عليه الس مم هو المفترض ان يكون الخليفه

  

نرجع الى حكاية إستغ مل الصحابة للدين  : "في لقاء معه  البروفيسور السني أحمد زغب قال

وتوظيفه سياسيآ من أجل اإلستي مء على السلطة بدءآ بأبي بكر الصديق صحيح فعل عن حسن 

سوء نية نحن النستطيع أن نحكم على النوايا ولكن عندما حارب المسلمين الذين نيه أو عن 

  اعتبرهم مرتدين

 

 حروب الردة : رد المذيع 

 

حروب الردة لم يكونوا مرتدين امتنعوا عن دفع الزكاة  :رد البروفيسور السني أحمد زغب 

   عليه وسلمباعتبارها والء فرض للوالء للحاكم كنا نؤديها الى الرسول صلى اهلل

 

 كرسول : رد المذيع 

 

  كأمير كحاكم: رد البروفيسور السني أحمد زغب 

 

 كحاكم: رد المذيع 

 

ولكن اآلن نحن من أنصار علي كنا نقول أن عليا هو  : ردالبروفيسور السني أحمد زغب

 المفترض أن يكون خليفه 

 

 صح سيدنا أبوبكر أكبر من علي في العمر : رد المذيع 

 

  القضية ليست قضية عمر: بروفيسور السني أحمد زغب رد ال

 

 أيضآ ةوأكبر في المكان: رد محاور في الجلسة 

 

 وأكبر في المكانة : رد المذيع 

 

ولى من أكثير من الصحابة كانوا يناصرون علي ويظنونه : رد البروفيسور السني أحمد زغب 

أبي بكر ثم ان حكاية قريش ان الخ مفة الزم تكون في قريش هذه حكاية عنصرية هذه إلن 
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اإلس مم الينظر الى الناس بإعتبار أصولهم العرقية ينظر اليهم بإعتبار أعمالهم نحن األمراء 

وأنتم الوزراء كيف كيف هذا هذا تمييز عنصري على ايش األنصار ماهمش مسلمين 

ء الك مم اللي كان يتقال بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم الكل يتعارض مع مافيهمش أكفا

 الجوهر بتاع اإلس مم 

 

 صحيح : رد المذيع 

 

ولذلك الزكاة اللي امتنعوا كانوا يصلون ويصومون : رد البروفيسور السني أحمد زغب 

قال ألحاربن من يفرق  ويعتقدون ان اهلل واحد كانوا مسلمين ولكن اعتبر أن الزكاة طقس ديني

 بين الص مة والزكاة 

 

 صحيح : رد المذيع 

 

في الحقيقة الزكاة ليست يعني هي عبارة عن طقس ديني : رد البروفيسور السني أحمد زغب 

عندما يقوم بها المسلم بينه وبين المسلم اآلخر أما بينه وبين الحاكم أصبحت فرض للوالء 

لم يعترفوا بوالية أبي بكر عندما جاء خالد فقتلهم وأرسل  واعتراف بوالية هذا الحاكم ومن ثم

  اليهم خالد وقتل فيهم حتى بعض كبار الصحابة هنا بدأ اإلنحراف

 

 صحيح: رد المذيع 

 

هنا بدأ الناس يعارضون وعارضوا عمر بعد أبي بكر  : رد البروفيسور السني أحمد زغب

بعد عثمان وقتلوه جميع الخلفاء ماتوا  عارضوا علي وقتلوه عارضوا عثمان بعد عمر وقتلوه

 مقتولين هذا يطرح أسئله

 

 من الذي قتلهم: رد أحد المتواجدين في الجلسة 

  قتلهم المعارضون قتلهم من يعارض خ مفتهم: رد البروفيسور السني أحمد زغب 

 

 من هم المعارضون : رد أحد المتواجدين في الجلسة 

 

  المعارض مسلم: رد البروفيسور السني أحمد زغب 

 كان أيادي سبئيه : رد أحد المتواجدين في الجلسة 

 

حتى ابن ملجم مسلم والكافر عبد الرحمن بن ملجم من : رد البروفيسور السني أحمد زغب 

 الخوارج كان مسلم 

 

 كان من الخوارج صحيح مسلم كان من أنصار اإلمام علي وانقلب : رد المذيع 
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  اللي قتلوا عثمان كانوا مسلمين: غب رد البروفيسور السني احمد ز

 

 أكيد أكيد : رد المذيع 

 

 وهلم جرآ : رد البروفيسور السني أحمد زغب 

 انتهى تفريغ المقطع " صحيح : رد المذيع 

https://youtu.be/H9pUfOlMHkw 

سليم بن قيس في هم اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم مناقشة العالمة األلوسي رواية  -

 بقتل عمر على أنها من المسلمات عند الشيعة

وهنا العالمه األلوسي يناقش رواية هم اإلمام علي عليه السالم بقتل عمر بن الخطاب عليه  

  :السالم على أنها من المسلمات عند الشيعة 

https://youtu.be/H9pUfOlMHkw
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الحظ في آخر الوثيقة أعاله والذي نقله العالمة األلوسي قول اإلمام علي عليه السالم  :أقول 

يامغرور إني أراك في الدنيا قتيآل بجراحة من عند أم عمر تحكم عليه جورا فيقتلك  :لعمر 

 " ويدخل بذلك الجنان على رغم منك

هذا عمر رضي اهلل "   ( :األخيرالنذير ) ، قال الشيخ المنجد في خطبته   نفس ماجاء هناو 

أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول اهلل حين كفر : "عنه لما حضره ابن عباس، فقال له

وهو عنك راٍض، ولم  ملسو هيلع هللا ىلصالناس، وقاتلت مع رسول اهلل حين خذله الناس، وتوفي رسول اهلل 
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، ور من غررتموهالمغر: "فقال عمرفأعاد، ". أعد: "، فقال عمر"يختلف في خالفتك رجالن

الفتديت به من هول  –من الذهب والفضة  –لو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء 

 اهـ". المطلع

لشيخ السني الدكتور الباحث المنصف عبدالقادر ترنني يعترف بصحة إستشهاد الزهراء عليها ا -

رب عمر لها الس مم ويذكر في خطبه أنه تم الهجوم على دارها وإحراق بابها وضربها وض

بمقبض سيفه وإسقاط جنينها وقد قال الشيخ مرارا إنه عاهد اهلل أن اليكتم الحقائق وأن اليخاف 

 في اهلل لومة الئم وطالب كل سني أن يعترف بصحة إستشهادها 

 

أنقل " لماذا يختلف المسلمون حول مظلومية الزهراء " قال الشيخ عبدالقادر ترنني في خطبته

 : موضع الشاهد

 

أيها األحبه لقد كان بمقدور الزهراء أن تدعو على القوم الذين إقتحموا عليها دارها وكان  "

بمقدورها أن تكشف عن وجهها وتبتهل الى ربها وتدعو عليهم وتدعو عليهم وهم الذين اعتدوا 

ة إذ عليها وانتقلت الى ربها بعد أن أسقط جنينها وكانت مقتلتها بعد هذه الواقعة األليمة والشديد

اليمكن أن الزهراء وهي في ريعان الشباب وفي بالغ قوتها قد ماتت هكذا في حادثة عابرة إن 

الزهراء قد دبر مقتلها إعتدي عليها تهجم الناس على منزلها وعلى دارها أيها األحبة ويلفتنا 

مشهد من المشاهد إذ عندما سمع اإلمام علي وهو الذي كان يصلي سمع صرخة الزهراء وقد 

وذيت في جنينها وأدركت بأن مافي أحشائها قد قتل أقبل عليه من اهلل تعالى الس مم فهرب القوم أ

أيها األحبة وعندما أرادت الزهراء أن تدعو على القوم ماكان من  وعتاتهم من المنزل

وصيةرحمة اهلل للعالمين إال أن توسل للزهراء وترجاها أن التدعو عليهم تذكروا معي يوم بعث 

الجبال الى نبيكم األعظم صلى اهلل عليه واله وسلم وقال يامحمد لوشئت ألطبقن عليهم ملك 

األخشبين عندما بعث ملك الجبال الى النبي األعظم صلى اهلل عليه واله وسلم ماذا فعل وماذا قال 

 لجبريل قال الياجبريل إنني أرجو أن يخرج من أص مبهم من يعبد اهلل يذكر اإلمام لزوجته أن اهلل

تعالى قد بعث أباها رحمه للعالمين وهي رحمة من رحمة اهلل للعالمين واذا مادعت على القوم فإن 

العذاب سوف ينزل وأن اإلستئصال سوف يكون يذكرها برحمة أبيها فمتمثل تمتثل بعد أن خسرت 

 انتهى" مافي أحشائهاوبعد أن تموت بعد أن تفدي هذه االمة 
zWOzps080I-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 : " هل إستشهدت الزهراء" وقال الشيخ عبدالقادر ترنني في خطبته 

 

وأرادوا بكل قوة بكل وسيلة أن يقتحموا المنزل وأن يخرجوا عليآ من المنزل وعلي أيها األحبة 

واله وسلم بأن اليقاتلهم وإن قاتلوه بل وإن قتلوه ، ويبعث ابن مأمور بأمر محمد صلى اهلل عليه 

صهاك أيها األحبة بالجنود المجندين ويقدم معهم في المرة األخيرة ومعهم المشاعل ليحرقوا باب 

منزل الزهراء وليدفعوا الباب الذي تقف الزهراء خلفه وليدفعه ابن صهاك برجله وأن يرفسه 

كانت حامآل بالمحسن أيها األحبة ويدفع الباب دفعآ مؤذيآ ويضرب برجله وليؤذي الزهراء وقد 

يسأل الناس أكان أمير المؤمنين جبانآ ال واهلل الزهراء بمقبض سيفه ويتوالى القوم على إيذائها ، 

لقد كان يصرع عمر إال أنه قال له لوال عهد عهده إلي رسول اهلل لما رفعت سيفآ في وجهنا ، هو 

https://www.youtube.com/watch?v=-zWOzps080I
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وله هو اإلمتحان واإلبت مء العظيم الذي إبتلي به آل محمد صلوات اهلل وس ممه أمر اهلل وأمر رس

  انتهى نقل ك ممه " عليه وعلى اله

https://www.youtube.com/watch?v=MDvjlmayQYk 

 

علي بن أبي طالب ألنه طالب بثأر فاطمة قاتل عمر أشجع من   ن الشيعة جعلواأ  رد شبهة -

 وإسالم قاتل عمر

هناك من يسخر ويقول أن أبالؤلؤه جعلوه الشيعه أفضل من اإلمام علي بن ابي طالب ألنهم    

  !يقولون أخذ بثارها وقتل عمر 

  

 :نسي هؤالء أن اهلل يمهل الظالم فإذا أخذه لم ينفلت  - 1

  

َوَكَذِلَك َأْخُذ َرِبَك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي }: ثَم تال( حَتى إذا أَخذه لم ينفِلْت  إَن اهلَل ُيمِهُل الَظالَم -

 (106: )هود]{ َظاِلَمٌة ِإَن َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد

تخريج صحيح ابن : المصدر | شعيب األرناؤوط : المحدث | أبو موسى األشعري : الراوي 

 حبان

 إسناده صحيح على شرط مسلم: خالصة حكم المحدث  | 2172: الصفحة أو الرقم

 

 َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألْنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما)  :وقال تعالى  

 ال عمران –( 178()  َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن

  

بفعل قوم أشرك معهم فاإلمام عليه السالم رضي بذلك وعندنا أنه  نسي هؤالء أن من رضي -6

  ساعد القاتل في الطيران الى كاشان وأن اإلمام علي عليه السالم ومن رواياتهم كره محضره

أبولؤلؤه عندما قتل عمر هرب الى علي وهو  :    كالم الشيخ السني إبراهيم الفارس  أنقل لك  

وكم وقتلته وهم اآلن بصدد قتلي فقال علي تعال وقف على قدمي فزع قال لقد أنقذتكم من عد

أبي طالب قدميه بكل قوه وطار ابولؤلؤه ومشى آالف  فوقف على قدميه فرفع علي بن

الكيلومترات فوقع في ايران في المكان الذي فيه المقام وسكنها وتزوج فيها وأنجب ثم عندما 

أقعد ثم ضربه بكفه   علي بن ابي طالب قال له مات أقيم له هذا المزار وفي روايه أخرى أن

راسه ضربه شديده فساخ في االرض وانتقل تحت االرض شكلها قطارات أرضيه الى  على هامة

  اهـ .ايران ثم خرج الى شيراز هناك في إيران وتزوج وأنجب وأقيم له بعد وفاته المقام 

https://www.youtube.com/watch?v=MDvjlmayQYk
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لمحمد بن يحيى بن محمد  -الشاملة  -  جاء في كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان 

ودس لعمر َأَبا لؤلؤة سم َأَبا بكر = والروافض تشهد َأن عليا رض "  :  بن أحمد بن بكرالمالقي

َلُه سر طوى اهلل َلك اْلبعيد َوإَنُه جاهر ِفي أمر ُعْثَمان َحَتى قتل   َوَقاُلوا دجى ِبِه َوَقاُلوا هَحَتى َقتل

 اهـ"  نه منقبة وديانة وفضيلة لَعلي رض فيمدحونه بذلك ويجعلو

  

! وسيناريو طعن عمر ذكره ابن ميمون وهو نفسه من روى حديث رجم القرده الزانيه   :أقول 

الحظ أخي القارئ كيف وصف سرعة قاتل عمر بالطيران مما يعني علم الراوي بطيرانه ومن 

  !تكون هذه سرعته كيف يمسك به وينحر نفسه 

 فطار الكلب ، حين طعنه ، -أو أكلني  -قتلني : إال أن كبر فسمعته يقول فما هو . -.. 

 .....بسكين ذات طرفين العلج

: الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري :المصدر -البخاري  :عمرو بن ميمون المحدث: الراوي

7700 

 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث

  

أنه كان يصلي في الصف األول خلف  إن أبالؤلؤة من المسلمين وقد روي عند االخوه السنه 

  بين بيته والمسجد وطعنه  كان  عمر عندما طعنه ولدينا أنه كمن له في دهليز

الموسوعة الشامله  -في عمدة القاري شرح صحيح البخاري   قال العالمه العيني الحنفي

(17/171 )  : 

وكان  ا للمغيرة بن شعبةوذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة وكان غالم: "   

  اهـ"   يدعي اإلسالم

 -تزويج ام كلثوم من عمر   -

لما  عنه رضي اهلل عنه يبغض عمر رضي اهلل بن ابي طالب قال صاحب الشبهه لو كان علي 

 بطالن أذيته لفاطمة رضي اهلل عنها  زوجه ابنته أم كلثوم وهذا يدل على

 :تهديد عمر بهذه المآسي ننقل لك التالي لماذا التقرأ ماورد في كتبنا من : أقول  

 باب تزويج أم كلثوم 732صفحة  2الجزء( هـ 768)الكافي الكليني  

لما خطب إليه قال له : قال( ع)عن أبي عبد اهلل محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم  -6 

: وما ذاك؟ قال: مالي أبي بأس؟ قال: فلقى العباس فقال له: إنها صبية قال: أمير المؤمنين

خطبت إلى ابن أخيك فردني أما واهلل ألعورن زمزم وال أدع لكم مكرمة إال هدمتها و ألقيمن 

عباس فأخبره وسأله أن يجعل األمر إليه فجعله فأتاه الوألقطعن يمينه عليه شاهدين بأنه سرق 

  إليه
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( : الحديث الثاني) 36: ، ص60مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج : حسنه المجلسي 

 حسن

  

 :وننقل لك هذا الجواب 

و قد تكررت هذه الحادثة ايضًا مع عبد اهلل بن جعفر رضوان اهلل عليه مع الناصبي السفاح  

الحجاج تزوج ابنته باالكراه بالعلم انه كان ناصبي و حاقد على اهل البيت و الحجاج وهي ان 

 شيعتهم

حديث عبد  -مسند اهل البيت رضوان اهلل عليهم اجمعين  -المجلد االول  -مسند احمد بن حنبل  

 اهلل بن جعفر بن ابي طالب رضي اهلل عنهما

عن عبد اهلل بن جعفر، انه حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ابن ابي رافع،  1270

زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها اذا دخل بك فقولي ال اله اال اهلل الحليم الكريم سبحان 

ن اذا اهلل رب العرش العظيم الحمد هلل رب العالمين وزعم ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كا

 . حزبه امر قال هذا قال حماد ظننت انه قال فلم يصل اليها

 إسناده حسن:  و علق عليها شعيب األرنؤوط

   

 من الدجالين أبوبكر وعمر  * 

  

الكّذاب، من الَدَجل والتغطية، وُسّمي الكذاب دّجااًل ألّنه يغطي الحقَّ بالباطل، أو هو : الدّجال" 

 " على الناس ويمّوه لهمالُمموِّه، فالدّجال ُيلبس 

المصطفى صلى اهلل عليه واله  الزهراء عليها السالم ردهما عندما خطبا وعمر ان ابابكر  

 : هي لك ياعلي لست بدجال وقال لعلي عليه السالم وسلم

 

 هي لك يا علي لست بدجال -

: الرقمالصفحة أو  -السلسلة الصحيحة : المصدر -األلباني : حجر بن قيس المحدث: الراوي

1/718 

 [إسناده صحيح: ]خالصة حكم المحدث
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لما زوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاطمة من علي رضي اهلل عنهما قال لقد زوجتك   -

 غير دجال

: الصفحة أو الرقم -الضعفاء الكبير : المصدر -العقيلي : حجر بن عنبس المحدث: الراوي

3/122 

وهذا من ]وهو يحدث بأحاديث رديئة بواطيل [ يسفيه موسى بن ق: ]خالصة حكم المحدث

 [أحسنها

 

يدل على أنه : ومعنى قوله لست بدجال)   هي لك يا علي لست بدجال : وأخرجه البزار بلفظ  

 ( .إني ال أخلف الوعد : قد كان وعده فقال 

ولكن لوصح !! قد حاول البزار وابن سعد أن يجعال التاء مضمومه  :أنقل هذا اإللزام :أقول        

  هذا لكان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم اعتذر لهما بالوعد الذي قطعه أليس كذلك

 :عليه السالم عمر  بن ابي طالب هنا سبب رد اإلمام علي الحظ

 إني أعددتها البن أخي جعفر:أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته فاعتل بصغرها وقال   -

: أردت بها الباءة ، إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  إني واهلل ما: ، فقال عمر 

 القيامة غير سببي ونسبي  كل سبب ونسب ينقطع يوم

: الصفحة أو الرقم -مسند الفاروق : المصدر -ابن كثير : عمر بن الخطاب المحدث: الراوي

1/780 

في هذه القضية بما طرق جيدة مفيدة للقطع [ وله ] إسناده حسن : خالصة حكم المحدث

 تضمنته

 

عليه السالم من الدجالين أيضآ حتى يعدها البن أخيه جعفر  بن ابي طالب هل اإلمام علي: أقول  

فهذا يثبت دجلهما كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه !! ويزوجها عمر ونالحظ أنه إعتل بصغرها

عليه  بن ابي طالب مام عليوآله لهذا زوجها من االمام النه ليس بدجال ، فكيف يزوج اإل

 !السالم ابنته من دجال 

 

 :وفعآل هذا رأي اإلمام فيهما 

أنا ولي  :  أبو بكر   قال    صلى اهلل عليه وسلم    فلما توفي رسول اهلل "  :صحيح اإلمام مسلم  

فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته  ،  صلى اهلل عليه وسلم    رسول اهلل 

( ما نورث ما تركناه صدقة )  صلى اهلل عليه وسلم    قال رسول اهلل  : أبو بكر   من أبيها ، فقال

أبو بكر   واهلل يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي  فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا
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واهلل  فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا  أبي بكر   وولي   صلى اهلل عليه وسلم    وأنا ولي رسول اهلل   

 انتهى "يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق 

 !يزوج ابنته ممن يراه بهذه المواصفات فكيف : أقول 

 :وإذا إستشهدتم بهذا الحديث 

: فاطمة ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  –رضي اهلل عنهما  –خطب أبو بكر وعمر   -

 إنها صغيرة ، فخطبها علي فزوجها منه

الصفحة  -ية التعليقات الرض: المصدر -األلباني : بريدة بن الحصيب األسلمي المحدث: الراوي

 121/6: أو الرقم

 إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث

قلت أنكم بهذا رددتم زواج عمر من السيده أم كلثوم بنت اإلمام عليه السالم النها كانت صغيره 

م بل أصغر من السيدة الزهراء عليها السالم حين خطبت من أبي بكر وعمر ، وأيضآ أسقطت

اهلل صلى اهلل عليه وآله بصغيره ، ألنهما ذكرا أن رسول رسول  البخاري ومسلم فكيف يتزوج

 اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تزوج السيدة عائشة وهي صغيرة

باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها )جاء فى صحيح اإلمام البخارى  

ن عائشة حدثنى فروة بن أبى المغراء حدثنا على بن مسهر عن هشام عن أبيه ع(: 7883

تزوجنى النبى صلى اهلل عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة : "رضى اهلل عنها قالت

 ".فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.. 

 

أن النبي صلى اهلل عليه "  :وفي صحيح اإلمام مسلم عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها

وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه 

 " عنها وهي بنت ثماِن عشرَة

وعائشة ممن ولد في اإلسالم، وهي أصغر من فاطمة بثمان :"ويقول اإلمام الذهبي في السير

 (.1" )سنين

وإذا قلتم يحل له صلى اهلل عليه وآله مااليحل لغيره أبطلتم بهذا زواج عمر من السيدة أم كلثوم  

لقاصرات المنتشر أيضآ واذا قلتم عثمان تزوج من ابنتي رسول اهلل صلى اهلل عليه بل وزواج ا

  وآله قلنا وهل عثمان أفضل من أبي بكر وعمر حتى يتزوج ابنتي رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .368/ 7سير أعالم النبالء ( 1)
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ابنته علمآ بأن الزهراء عليها السالم أفضل من وآله وهما اليتزوجان الزهراء عليها السالم 

 !فضليه لهما عليه أزوجتي عثمان والفضيله ألبي بكر وعمر لعدم الزواج منها وعليه فال

ومالذي فعله عمر حتى يريد أن يتزوج ابنة اإلمام علي عليه السالم لعل النسب يجيره من 

 الدتهاأليس هذا التصرف منه يثبت مافعله من جناية في و! جهنم

رسول اهلل صلى اهلل عليه واله ينتظر القضاء في زواج الزهراء عليها السالم وعدم #  

  تزويجها ألبي بكر أو عمر من أسباب تحاملهما عليها وعلى زوجها عليه السالم

زواج البنت من أي انسان يجب أن يكون برضاها والسيدة الزهراء ليست ككل الفتيات ألن   

وجل لهذا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه ينتظر القضاء ألن رضاها رضا اهلل عز

 :رضا الزهراء موافق لرضا اهلل تعالى

 :في الطبقات الكبرى البن سعد 

 8287: رقم الحديث

َوَأْخَبَرَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َحدََّثَنا اْلُمْنِذُر ْبُن َثْعَلَبَة ، َعْن ِعْلَباَء ْبِن َأْحَمَر ( حديث مرفوع)

ْكٍر ، َيا َأَبا َب: " ، َأنَّ َأَبا َبْكٍر َخَطَب َفاِطَمَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَقاَل اْلَيْشُكِريِّ 

َردََّك َيا َأَبا َبْكٍر ، ُثمَّ ِإنَّ َأَبا َبْكٍر ، : ، َفَذَكَر َذِلَك َأُبو َبْكٍر ِلُعَمَر ، َفَقاَل َلُه ُعَمُر " اْنَتِظْر ِبَها اْلَقَضاَء 

َقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل أَلِبي َبْكٍر اْخُطْب َفاِطَمَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَطَبَها ، َف: َقاَل ِلُعَمَر 

َردََّك َيا ُعَمُر ، ُثمَّ ِإنَّ َأْهَل : ، َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى َأِبي َبْكٍر َفَأْخَبَرُه ، َفَقاَل َلُه " اْنَتِظْر ِبَها اْلَقَضاَء : " 

َبْعَد َأِبي َبْكٍر : ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَقاَل اْخُطْب َفاِطَمَة ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّ: َعِليٍّ ، َقاُلوا ِلَعِليٍّ 

َفَخَطَبَها ، َفَزوََّجُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه ، َوُعَمَر ؟ َفَذَكُروا َلُه َقَراَبَتُه ِمَن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َبْعَض َمَتاِعِه َفَبَلَغ َأْرَبَعِماَئٍة َوَثَماِنيَن ، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه ، َفَباَع َعِليٌّ َبِعيًرا َلُه َوَعَلْيِه َوَسلََّم 

 " .اْجَعُل ُثُلَثْيِن ِفي الطِّيِب ، َوُثُلًثا ِفي اْلَمَتاِع : " َعَلْيِه َوَسلََّم 

ن إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن سعد الهاشمي وهو صدوق حس: الحكم المبدئي 

 .الحديث

 رد شبهة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ينفي مظلومية فاطمة للشيخ أحمد سلمان  - 

هذه شبهه ناتجه من عدم فهم كالم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ولألسف الى اآلن تروج  

والشيخ الينفي المظلوميه والضرب فهذا كما صرح قد إستفاض لكن أنكر اللطم المباشر فقط ! 

اللطم من وراء الحائل ، وأثبت أن قنفذا ضربها فقدم عمر المكافأه له ، وصرح هو وليس 

 بنفسه في رسالته لمعاويه عن لطمه لها من ظاهر الخمار

 : هذا الرد للشيخ أحمد سلمان على هذه الشبهه أنقل بالنص والهامش برقمه 

الزهراء عليها السالم  حاول بعضهم التشكيك في قضية االعتداء على سيدتنا وموالتنا فاطمة

استنادا لما نسب لعالمة عصره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره في كتابه جنة 

ولكن قضية …:قال قدس سره في كتابه جّنة المأوى :نّص كالم الشيخ كاشف الغطاء المأوى

ال ألّن ضرب الزهراء ولطم خدها مما ال يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، 
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القوم يتحّرجون ويتوّرعون من هذه الجرأة العظيمة، بل ألّن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية 

التي رّكزتها الشريعة االسالمية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها 

في الجاهلية إذا  إّن الرجل كان: يد سوء، حتى إن في بعض كلمات أمير المؤمنين ما معناه

 (1) ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله

 ماهو تحديدا اشكال كاشف الغطاء؟

ألّنه ال يدّل من قريب أو من بعيد على أّن ، هذا الكالم ال يفيد المنكرين أو المشّككين بشيء

كاشف فمن يقرأ بداية كالم الشيخ ، من أساسها ݝينكر قضية ضرب الزهراء  كاشف الغطاء 

إذ أّنه يقول في ، الغطاء يجد أّنه يثبت فيه حصول مصيبة الزهراء عليها السالم بكّل تفاصيلها

مثل كتاب سليم : طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر االسالم في القرن األول: أول كالمه

 بن قيس ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده وإلى يومنا، كّل كتب الشيعة التي عنيت

بأحوال األئمة وأبيهم اآلية الكبرى وأمهم الصديقة الزهراء صلوات اهلل عليهم أجمعين وكل من 

ترجم لهم وأّلف كتابا فيهم، أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة 

الطاهرة، إنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها، ولطموا خدها حتى احمرت 

ناثر قرطها، وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها، وماتت وفي عضدها عينها وت

كالدملج، ثم أخذ شعراء أهل البيت عليهم السالم هذه القضايا والرزايا، ونظموها في أشعارهم 

من الكميت والسيد الحميري ودعبل الخزاعي والنميري : ومراثيهم وأرسلوها إرسال المسلمات

ومن بعدهم ومن قبلهم إلى هذا العصر، وتوسع أعاظم شعراء الشيعة في  والسالمي وديك الجن

القرن الثالث عشر والرابع عشر الذي نحن فيه كالخطي والكعبي والكوازين وآل السيد مهدي 

 (6) الحليين وغيرهم ممن يعسر تعدادهم ويفوت الحصر جمعهم وآحادهم

ة الزهراء عليها السالم تواترا أجياليا ففي هذا الكالم يصّرح الشيخ رحمه اهلل بتواتر مصيب

طفحت )وقد استخدم تعابير مختلفة اليصال هذا المعنى ، بحيث يقطع بحصول هذه الواقعة

 (.يفوت الحصر جمعهم وآحادهم، يعسر تعدادهم، أطبقت كلمتهم، واستفاضت كتب الشيعة

وجهها، ولطموا خدها حتى ضرب الظالمون : )كما أّن الشيخ ذكر جزءا مّما جرى عليها بقوله

احمرت عينها وتناثر قرطها، وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها، وماتت وفي 

 (عضدها كالدملج

 ـــــــــــــــــــ

 .127جنة المأوى [( 1)] 

 .128جنة المأوى [( 6)]

هو التواتر الذي بل يثبته بأقوى األدّلة و، إذن الشيخ ال ينكر أصل مظلوميتها أو االعتداء عليها

أنكر مظلومية الزهراء عليها  ݝفال يأتي قائل فيدعي أّن كاشف الغطاء ، يفيد العلم واليقين

 .غاية ما في األمر أّنه أنكر جزئية بسيطة وهي قضية لطم الخد كما في كالمه المتقّدم، السالم

 من أساسها؟( قضية لطم الخد)هل أنكر كاشف الغطاء 
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م الشيخ كاشف الغطاء يجد أّنه ال ينكر قضية لطم الخد أيضا بل هو مجّرد من يدّقق أكثر في كال

وهو أن يمّد رجل عربي يده لضرب فاطمة عليها ، استبعاد وجداني لجزئية في هذا التفصيل

وأما قضية قنفذ : لذلك صّرح بما ال يدع مجاال للشك والريب بوقوع اللطم، السالم على وجهها

: له كما صنع مع سائر والته وأمرائه وقول االمام علي عليه السالموأن الرجل لم يصادر أموا

إّنه شكر له ضربته، فال أمنع من أّنه ضربها بسوطه من وراء الرداء، وإّنما الذي أستبعده أو 

أمنعه هو لطمه الوجه، وقنفذ ليس ممن يخشى العار لو ضربها من وراء الثياب أو على 

 (7)  عضدها

بل يثبت ، اء ال ينكر قضية لطم فاطمة الزهراء عليه السالم من أساسهاإذن الشيخ كاشف الغط

 أن قنفذا قد قام بهذا العمل بالفعل وكافأه الرجل على هذه الفعلة بعدم مصادرة أمواله مثل غيره

 :واستبعد أن يفعل غيره هذا العمل ألمرين، (3)كما في الرواية التي ذكرناها سابقا برقم 

وجه اهلل المصون الذي ال يهان وال يهون ويغشى )الزهراء عليها السالم هو أّن وجه : األول

 .فال يمكن أن تالمسه أيادي األرجاس( نوره العيون

أّن مثل هذا العمل ال يمكن أن يقدم عليه عربي حّر لما تعارف عليه العرب من اعتبار : الثاني

 .بين الناسهذا العمل عارا ال يقدم على مثله من كان ذا مكانة وجاه 

 هل يعقل لطم خد الزهراء؟:االشكال األول

 

بمعنى أن تالمس يد األرجاس ، إّن غاية ما ينفيه هذا االشكال هو مباشرة ضرب وجه الزهراء

 .وجه الطهر الطاهرة الحوراء اإلنسية ال أن تنفي أصل الضرب واالعتداء عليها

لقاضي الطباطبائي رحمه اهلل إلى هذه ولذلك التفت محّقق كتاب جّنة المأوى السيد محمد علي ا

 .النقطة وأشار أّن مراد أستاذه هو نفي المالمسة ال نفي أصل لطمة الخد

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 .123جنة المأوى [( 7)]

 

من أّول هذا المقال إلى آخره هو  يظهر من هذا الكالم أن مراد شيخنا اإلمام : قال في الهامش

يد أثيمة من أجنبي إلى بدن الصديقة الطاهرة ووجهها عليها السالم بالضرب استبعاد أن تصل 

واللطم، وهذا االستبعاد في محّله، فإّنه ال يمكن أن يصل أجنبي إلى بدنها قطعا، وأّما الضرب 

من وراء الثياب والرداء فال استبعاد في ذلك في نظره، كيف وقد طفحت واستفاضت كتب 
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إلى اليوم وأطبقت كلمتهم على أنها ضربت بعد أبيها حتى كسر ضلعها الشيعة من صدر االسالم 

   (3) وأسقطت جنينها وماتت وفي عضدها كالدملج

علما أّن الروايات الشريفة قد أشارت إلى أّن الضرب كان من على الخمار ال على الوجه 

 :ويمكن أن يستظهر ذلك من روايتين، مباشرة

حيث ( 12)ر عن اإلمام الصادق عليه السالم والمتقّدمة برقم هي رواية المفّضل بن عم: األولى

، تحت خمارهاوهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خّدها حتى بدا قرطاها …: )ورد فيها

 (2)وهي تجهر بالبكاء 

والذي اعترف ( 67)الكتاب الذي أرسله الرجل إلى معاوية بن أبي سفيان المتقّدم برقم : الثانية

فأقبلت إلي بوجه : قال، أشار فيه إلى أّن اللطم كان على ظاهر الخمار، ما اقترفته يداه فيه بكّل

فانقطع قرطها وتناثرت إلى األرض  ، فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمارأغشى بصري

(2) 

 .وبهذا يرتفع االشكال الذي أورده الشيخ كاشف الغطاء رحمه اهلل

 على مثل هذا الفعل؟هل يقدم العرب : االشكال الثاني

استند الشيخ في استبعاده لألمر على أّن العرب ال يقدمون على هذا الفعل لما فيه من العار 

 .والشنار على فاعله

 :والجواب على هذا االشكال

اثبات أّن هذا األمر كان مستقبحا عند العرب وأّن ينّزهون أنفسهم عن مثل هذا الفعل أمر : أوال

يتحّدث عن سيرة قائمة بين العرب تداني  ݝفالشيخ ، يحتاج إلى دليل وليس مجّرد ادعاء

 .وهذا ما لم نجده في الكتب التي اعتنت بذكر أخبار العرب، التشريعات السماوية

الذي اشتهر عن العرب إلى يومنا هذا هو امتهانهم للمرأة وهضم حقوقها  وقد ُيّدعى أّن

ويكفي شاهدا على هذا ما أثبته القرآن من جريمتهم ، والتعامل معها كأّنها سلعة تباع وتشترى

 .النكراء وهي وأد البنات

 ــــــــــــــــــــــ

 .123( حاشية)جنة المأوى [( 3)]

 .27/18بحار األنوار [( 2)]

 .70/683بحار األنوار [( 2])

ولعّل أجالها قضية ، وقد نقلت لنا السيرة صورا بشعة لتعامل أهل الجاهلية مع نساء المسلمين

 :سمية أّم عمار بن ياسر التي القت الويالت من كّفار قريش
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سمية بنت خباط بمعجمة مضمومة وموحدة ثقيلة ويقال : ذكر ابن حجر العسقالني في اإلصابة

حتانية وعند الفاكهي سمية بنت خبط بفتح أوله بغير ألف موالة أبي حذيفة بن المغيرة بمثناة ت

كانت سابعة سبعة في اإلسالم عّذبها أبو ، بن عبد اهلل بن عمرو بن مخزوم والدة عمار بن ياسر

 (7)جهل وطعنها في قبلها فماتت فكانت أو شهيدة في االسالم 

رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل حدثني : وقال بن إسحاق في المغازي

بني المغيرة على االسالم وهي تأبى غيره حتى قتلوها وكان رسول اهلل يمّر بعمار وأمه وأبيه 

 …وهم يعذبون باألبطح في رمضاء مكة فيقول صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة  وجاء أبو جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها…:وقال مجاهد

 (8)… عن جرير عن منصور عن مجاهد وهو مرسل صحيح السند

وأخرج بن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال أول شهيد في االسالم سمية والدةعمار بن ياسر 

 (8)لعمار قتل اهلل قاتل أمك   وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي

إذ أّن ، استقباح العرف لشيء من الشيء ال يعني امتناع كّل الناس عن القيام به إّن: الثاني

أّما الذي يرى نفسه ، الممتنعون هم فقط من يخافون من كالم الناس واستنكار المجتمع لفعلتهم

وهذا مّما يدرك في ، فوق األعراف والتقاليد أو الالمبالي فلن يجتنب هذا القبيح إذا احتاج لفعله

دان إذ أّن مجتمعاتنا في هذه األيام تضع قيودا كثيرة على الفرد سواء دينية أو اجتماعية الوج

وعواقب عدم االلتزام بها وخيمة جّدا ورغم هذا تجد فئة من الناس تثور على هذه القيود 

فلعّل القوم كانوا كذلك خصوصا أّن الحاجة ، وتخالف مثل هذه العادات المبالية بكّل هذه التبعات

 .انت ملّحة لقمع كّل من في البيت ألّنه كانوا في نظر السلطات أخطر معارضةك

من يقرأ سيرة الرجل المعروف يجد أّن له تاريخا حافال في ضرب النساء سواء كان في : ثالثا

 !الجاهلية أو في اإلسالم

: ر في تاريخهذكر ابن األثي، فقد كان يعّذب بعض النسوة الالتي دخلن لإلسالم :أّما في الجاهلية

لبينة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي بن كعب أسلمت قبل إسالم عمر بن الخطاب وكان 

 (10)عمر يعذبها حتى تفتن ثم يدعها ويقول إني لم أدعك إال سآمة 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .8/188اإلصابة [( 7)]

 .8/180اإلصابة [(8)]

 .8/180اإلصابة [(8)]

 .6/28لتاريخ الكامل في ا[( 10]
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 (11)زنيرة وكانت لبني عدي وكان عمر يعذبها : قال، وذكر جارية أخرى كان يباشر تعذيبها

كما روى ذلك عبد ، فقد ضرب أم فروة بنت أبي بكر والنساء الالتي معها :أّما في اإلسالم

إّن : رلّما مات أبو بكر بكي عليه، فقال عم: عن ابن المسيب قال: بسنده، الرزاق في مصنفه

قم : إّن الميت يعذب ببكاء الحي، وأبوا إال أن يبكوا، فقال عمر لهشام بن الوليد: قال ݝالنبي 

فدخل، فقالت : ادخل فقد أذنت لك، فقال: إني أخرجك، قال عمر: فأخرج النساء، فقالت عائشة

ة امرأة فجعل يخرجهن عليه امرأ: أّما لك فقد أذنت، قال: فقال! أمخرجي أن ، أي بني: عائشة

 (16)وهو يضربهن بالدرة، حتى أخرج أم فروة، فرق بينهن 

روى ذلك عبد ، وضرب النساء الالتي كّن في بيت ميمونة يبكين على خالد بن الوليد عند موته

لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة : عن عمرو بن دينار قال: الرزاق في مصّنفه

ادخل على أم ! يا أبا عبد اهلل: عباس ومعه الدرة، فقال نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن

فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة، : قال، المؤمنين فأمرها فلتحتجب، وأخرجهن علي

دعوها وال حرمة لها، حرمة : خمارها، فقال! يا أمير المؤمنين: فسقط خمار امرأة منهن، فقالوا

وضرب امرأة أخرى كانت نائحة في  (17) لهاال حرمة : لها، كان معمر يعجب من قوله 

نصر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب سمع نواحة بالمدينة : روى عبد الرزاق بسنده، المدينة

: ليال، فأتى عليها فدخل ففرق النساء، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها، فقالوا

وفي مورد آخر ضرب مجموعة من  (13)أجل فال حرمة لها : شعرها يا أمير المؤمنين، فقال

لما ماتت زينب ابنة …:قال، نقل ذلك أحمد في مسنده، النساء نحن على عثمان بن مظعون

الحقي بسلفنا الصالح الخير، عثمان بن :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، ݝرسول اهلل 

 (12)مظعون، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهَن بسوطه 

عن : قال، نقل ذلك الحاكم النيسابوري في المستدرك، رب زوجته في الليلوورد أّنه كان يض

ثم ، األشعث بن قيس قال تضيفت عمر بن الخطاب فقام في بعض الليل فتناول امرأته فضربها

لبيك قال احفظ عنى ثالثا حفظتهن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ال : ناداني يا أشعث قلت

أته وال تسأله عمن يعتمد من إخوانه وال يعتمدهم وال تنم إّلا على تسأل الرجل فيم يضرب امر

 (12)وتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/28الكامل في التاريخ [( 11)]

 .2/371صححه ابن حجر العسقالني في فتح الباري ،7/227المصنف [( 16)]

 .7/227المصنف [( 17)]

 .7/228المصنف [( 13)]

 .وقد صّححه المحقق أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند: 6/271مسند أحمد [( 12)]

هذا : وقد عّلق الحاكم على هذا الحديث بقوله، 3/172المستدرك على الصحيحين [( 12)]

 .حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه
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عن علي بن زيد أن عاتكة بنت زيد : بل ورد أعظم من هذا وهو ما رواه ابن سعد في طبقاته

تحت عبد اهلل بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن ال تزوج بعده فتبتلت وجعلت ال كانت 

تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر 

أيضا فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها 

 (17)  ا فرغ قال أف أف أف أفف بهافنكحها فلم

فمن كانت عنده مثل هذه السوابق في ضرب النساء واالعتداء عليهن هل يستبعد منه االعتداء 

 على الزهراء عليها السالم؟

علما أّن الشيخ رحمه اهلل قبل صدور هذا الفعل من قنفذ لظّنه أّنه كان عبدا وهذا وهم منه قّدس 

وهو ابن عّم الخليفة األول وكان من أشراف مّكة بحسب تعبير  سّره فقنفذ من أشراف مّكة

 .وسيأتيك في آخر الكتاب بيان حاله، بعض المؤرخين

ال يمكن أن يتمّسك به الستبعاد وقوع هذا  وعليه فإّن ما استند عليه الشيخ كاشف الغطاء 

 .  األمر

—————  

 انتهى النقل"  8/622الطبقات الكبرى [( 17)]  

الشيء بالشيء يذكر إنتشرت في مواقع التواصل اإلجتماعي والصحف صوره لفتيات : أقول 

 حتى كفار قريش ماسووها: : "  وكتب أحدهم على الصورة!! في الحرم المكي يلعبن البلوت 

الكاتب ينفي وجود الصورة باألساس فالوجود عنده للفتيات  فهل هذا يعني أن هذا الشخص" 

كالمه إلستعظام وقوع  ! وأنه ينفي ماورد من تدنيس كفار قريش للمقدساتالالعبات بعينهن 

 الحدث ، فهكذا كان يقصد الشيخ

، قال الباحث السني  ةفثبت أن من تقدم على علي عليه الس مم من الظالمين ف مينال اإلمام: أقول  

عبد  نعـ(  المناقب ) في ( هـ013)المغازلي الشافعي الواسطي ابن  روى: "  ندا الحسيني

يا رسول اهلل وكيف : قلنا. أنا دعوة أبي إبراهيم(: ملسو هيلع هللا ىلص)اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل 

، { إني جاعلك للناس إمامًا}: أوحى اهلل عز وجل إلى إبراهيم: قال براهيم؟صرت دعوة أبيك إ

يا إبراهيم : فأوحى اهلل إليه أن! ومن ذريتي أئمة مثلي! ربيا : فاستخف إبراهيم الفرح ، قال

ال أعطيك : يا رب ما العهد الذي ال تفي لي به؟ قال: قال. إني ال أعطيك عهدًا ال أفي لك به

رب إنهن أضللن  ❁واجنبني وبني أن نعبد األصنام }: لظالم من ذريتك ، قال إبراهيم عندها

ت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحد منا لصنم فانته: (ملسو هيلع هللا ىلص)، قال النبي { كثيرًا من الناس

 انتهى النقل." قط ، فاتخذني اهلل نبيًا واتخذ عليًا وصيًا

بسند صحيح على شرط ابن األثير الجزري في كتاب مناقب األسد ( ع)والتنَس ماقالته الزهراء  

أنت : )و قـولـه( موالهمن كنت مواله فعلي : )يوم غدير خم: أنسيتم قول رسول اهلل : "الغالب 

 اهـ .(مني بمنزلة هارون من موسى
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رد شبهة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول أن فاطمة خرجت عن حدود اآلداب مع  -

 للسيد جعفر مرتضى العاملي  اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم

  

هذا وهنا السيد المحقق  هذه شبهة تتكر دائمآ لم يبق منتدى من منتديات المخالفين إال وذكروا

الراحل جعفر مرتضى العاملي ينسفها ويذكر سبب إيرادها وبراءة الشيخ منها ومايؤكد ذلك 

إيمان الشيخ بعصمة الزهراء عليها السالم ، وتقدم تضعيف هذا الخطاب من الدكتور الدوخي ، 

ا في وصفه ومن قبل هذا الخطاب حمله على محمل إياك أعني وكأنها بصدد نقل كالم غيره

 بن أبي طالب عليه السالم حين حدوث المأساة  لإلمام علي

 :أنقل التالي بالنص والهامش ورقمه  

 ..كاشف الغطاء والزهراء

  :نص الشبهة

في كتاب جنة .. بسم اهلل الرحمن الرحيم أرجو من سماحة السيد اإلجابة عن هذا االستفسار

حسين كاشف الغطاء قدس سره ينفي فيها ضرب  المأوى آلية اهلل العظمى اإلمام الشيخ محمد

 الزهراء عليها السالم ولطم خدها

دار األضواء بيروت  172جنة المأوى، محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره ص ) 

 (.م1888

  :الجواب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ..الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليكم 

 :فإنني في سياق اإلجابة على هذا السؤال أسجل النقاط التالية

إن أقوال : إن القاعدة الثابتة تقول ـ وهذا هو ما علمناه أهل بيت العصمة عليهم السالم ـ: أواًل

الرجال فيما عدا أهل بيت العصمة ليست أدلة على ثبوت الحقائق، أو نفيها، من حيث هي 

وإنما الحجة منها هو ما ينقل الحدث، ويحكيه لنا، إذا  اجتهادات واستنتاجات حدسية لهم،

 ..توافرت فيه سائر شرائط الحجية

إن في كالم كاشف الغطاء نفسه ما يثبت الهجوم على بيت الزهراء عليها السالم، وأنها : ثانيًا

وسالمه عليها، فقد قال  تعرضت للضرب وإلسقاط الجنين، وإلحراق باب بيتها صلوات اهلل

 :رحمه اهلل في قصيدة له
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 من سقط محسن خلف الباب منهجه*** و في الطفوف سقوط السبط منجداًل 

 

 1بباب دار ابنة الهادي تأججه *** و بالخيام ضرام النار من حطٍب 

 :إن من يرجع إلى كالم كاشف الغطاء في جنة المأوى يالحظ ما يلي: ثالثًا

تأكيدات صريحة، وقوية جدًا على أن الزهراء عليها السالم قد ظلمت  إن في كالمه: ألف

وضربت، ولم نجد أحدًا قد أكد على حدوث هذا األمر بالمستوى الذي أكده كاشف الغطاء رحمه 

 ..اهلل

 :وهذه هي عبارته

مثل كتاب سليم بن قيس، : طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر اإلسالم القرن األول.. »

إلى القرن الحادي عشر وما بعده، بل وإلى يومنا كل كتب الشيعة التي عنيت بأحوال  ومن بعده

األئمة، وأبيهم اآلية الكبرى، وأمهم الصديقة الزهراء صلوات اهلل عليهم أجمعين، وكل من 

ترجم لهم، وألف كتابًا فيهم، أطبقت كلمتهم تقريبًا أو تحقيقًا في ذكر مصائب تلك البضعة 

 :الطاهرة

ا بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها، ولطموا خدها، حتى احمرت عينها، إنه

وتناثر قرطها، وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها، وأسقطت جنينها، وماتت وفي عضدها 

 .كالدملج

ثم أخذ شعراء أهل البيت سالم اهلل عليهم هذه القضايا والرزايا، ونظموها في أشعارهم 

من الكميت، والسيد الحميري، ودعبل الخزاعي، : إرسال المسلماتومراثيهم، وأرسلوها 

 .والنميري، والسالمي، وديك الجن، ومن بعدهم، ومن قبلهم إلى هذا العصر

وتوسع أعاظم شعراء الشيعة في القرن الثالث عشر، والرابع عشر الذي نحن فيه، كالخطي، 

ممن يعسر تعدادهم، ويفوت الحصر والكعبي، والكوازين، وآل السيد مهدي الحليين، وغيرهم 

 .جمع آحادهم

وكل تلك الفجائع والفظائع، وإن كانت في غاية الفظاعة والشناعة، ومن موجبات الوحشة 

والدهشة ولكن يمكن للعقل أن يجوزها ولألذهان والوجدان أن يستسيغها، ولألفكار أن تقيلها 

فة، وغصب المنصب اإللهي من أهله، اقترفوا في قضية الخال وتهضمها، والسيما وأن القوم قد

 .6« ..ما يعد أعظم وأفظع الخ

 

 ـــــــــــــــــــــ

 .منشورات قسم الدراسات اإلسالمية 788مقتل الحسين للمقرم ص . 1

 .172/ 177جنة المأوى ص . 6
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ثم إنه يعقب كالمه هذا بإظهار دهشته وحيرته من حصول هذا األمر، ثم يبرر هذه الحيرة : ب

الدهشة، بمبررات من شأنها أن تعِرف الناس على أن الفاعلين قد تجاوزوا كل هذه  وتلك

الحدود الشرعية، والعرفية، والوجدانية، والعقلية، والفطرية، وحتى األعراف الجاهلية، 

: مصرحًا بأنهم ال دين لهم يحجزهم عن ذلك، فيقول.. وارتكبوا جريمتهم.. و.. والعصبيات، و

 .7« ...تحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة بل ألن السجايا العربية الخال ألن القوم ي»

إن آخر كالم كاشف الغطاء قد أظهر أنه رحمه اهلل إنما يستبعد، أو ينكر أن تكون عليها : ج

السالم قد ضربت على وجهها مباشرة، بحيث المست يد الضارب خدها الشريف بدون حجاب، 

ذ، وأن الرجل لم يصادر أمواله، كما صنع مع سائر والته وأمرائه، وأما قضية قنف» :فقد قال

إنه شكر له ضربته، فال أمنع من أنه ضربها بسوطه من وراء : وقول اإلمام عليه السالم

الرداء، وإنما الذي أستبعده أو أمنعه هو لطمة الوجه، وقنفذ ليس ممن يخشى العار لو ضربها 

بالجملة، فإن وجه فاطمة الزهراء هو وجه اهلل المصون، و .من وراء الثياب، أو على عضدها

 .2« نوره العيون 3الذي ال يهان، وال يهون، ويغشى 

إنه يالحظ أنه في هذا المورد بالذات أنه قد خالف عادته في الكتاب حيث لم يذكر أية رسالة : د

ده لهذا الكالم، حتى لو جاء هذا الكالم جوابًا عنها، وال حديثًا، وال مناسبة تشير إلى مبرر إيرا

 ..كان المبرر شيئًا آخر

 ..األمر الذي ربما يدلنا على أن ثمة تحفظًا فيما يرتبط ببعض ظروف وبواعث هذا الكالم

إن كتاب جنة المأوى ـ حسبما صرح السيد محمد علي القاضي في المقدمة ـ قد نشر بعد : هـ

قاضي، أن يوشحه ببعض التعليقات في وفاة المؤلف رحمه اهلل، وقد طلب مؤلفه من السيد ال

 .2مواضع معينة 

ثم صرح السيد القاضي في مقدمة الكتاب أيضًا بأنه قدم بعد وفاة الشيخ كاشف الغطاء بأربع 

بعض ما »سنوات إلى النجف األشرف، وأخذ من نجل الشيخ كاشف الغطاء ـ على حد تعبيره ـ 

وكنت أتمنى إن . ايا مكتبته العامرةيتعلق بموضوع جنة المأوى، بعد الفحص عنه في زو

سنحت لي الفرصة، وأتاحت لي الظروف، وسنح لي اإلقبال، وساعدني التوفيق، أن أجمع تلك 

الموارد، وأرتب تلك النفائس، مما تيسر جمعها، ونالتها يدي من تلك الجواهر الثمينة، حبًا لبث 

ة لمقدار مما ترشح من قلمه العلم، وخدمة اإلنسانية، وحرصًا على نشر الفضائل، وحفاظ

 .الشريف، وحراستها عن الضياع على مر القرون، وتصاريف الزمان، ليكون نفعها عامًا

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .172المصدر السابق ص . 7

 .ُيْعِشي: لعل الصحيح. 3

 .178و 177المصدر السابق ص . 2

 .8المصدر السابق ص . 2
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المنشودة، أعني جمع تلك المواد، ونضد تلك الدرر، وأرى نفسي اآلن واجدة ضالتها 

وترصيفها وتنظيمها، وليس كل هذا االهتمام إال نظرًا إلى ما كان من قصد شيخنا اإلمام من 

 .7« تأليف هذا الكتاب ونشره

وهذا يفسح المجال الحتمال أن ال تكون هذه القطعة من إنشاء نفس الشيخ كاشف الغطاء، فإن 

فلعلها فقرة نقلها عن غيره ألكثر من . عني ـ بالضرورة ـ أن تكون من إنشائهكونها بخطه ال ي

أن األشعار التي نقلناها عنه رحمه اهلل تدل داللة : أحدها :سبب، ويمكن أن يتأيد ذلك بأمور

وهذا ال يتناسب .. أن الزهراء قد ضربت، وأسقط جنينها، وأحرق بيتها: واضحة على أنه يرى

أن بعض العبارات الواردة في هذه الفقرة المنسوبة إليه : الثاني .ينسجم معه مع إنكار ذلك، وال

في جنة المأوى، قد تضمنت جرأة على الزهراء، ال نسمح ألنفسنا بنسبتها إلى هذا العالم 

. وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السالم، بعد رجوعها من المسجد» :الجليل، وهي قوله

التأثير، حتى خرجت عن حدود اآلداب التي لم تخرج عن حظيرتها مدة وكانت ثائرة متأثرة أشد 

 .8« ..الخ: إلى أن قالت.. يا بن أبي طالب، افترست الذئاب، وافترشت التراب: عمرها، فقالت

أن لطم الخد لو حصل لكانت ذكرته هي وعلي : وجود التهافت في كالمه، فهو تارة يذكر: الثالث

أنه إنما يمنع من لطمة الخد، وال يمنع من الضرب : وتارة يذكر.عليهما السالم في تظلماتها

ثم هو تارة يتجرأ على الزهراء عليها السالم، ويتهمها بأنها خرجت عن حدود اآلداب ..بالسوط

إن وجهها هو وجه اهلل : وأخرى يعظمها أشد التعظيم، حتى ليقول.مع علي عليه السالم

وأخيرًا فإنه تارة يؤكد على ثبوت هذه ..شى نوره العيونالمصون، الذي ال يهان، وال يهون، ويغ

وأخرى يثير احتماالت ال تنسجم مع هذا الثبوت، بهذا .الواقعة، بأعظم من أي تواتر ألية قضية

 .المستوى من التسالم واالنتشار

أن يكون هذا الكاتب بصدد إثبات الجريمة عليهم : من أجل ذلك، فإن من الممكن إثارة احتمال

ولكنه يريد أن ال تظهر منه أية بادرة سلبية ظاهرة تجاه من .. ق الزهراء عليها السالمفي ح

تراه يأخذ القارئ يمينًا وشمااًل، ويصعد ويصوب، وُيْقِدم   ارتكب تلك الجريمة، فمن أجل ذلك

وُيْحِجم، وُيَقِدم وُيَؤِخر، ليفهم القارئ حقيقة ما حصل، من دون أن يتحمل هو مسؤولية 

إنه إن كانت العبارات له رحمه اهلل، فلعلها كانت : ومن خالل كل ما ذكرناه نقول.ريح بذلكالتص

ولعله كان يريد إدخال المزيد من ..مشروع إجابة كان يحاول أن ينشئها، ولم ينته منها بعد

وإن كانت هذه الفقرات لغيره،  ..التنقيح والتصحيح عليها، ثم عاجلته المنية قبل أن ينجز ذلك

.. واهلل العالم بحقيقة الحال ..عله أراد أن يناقشها، أو يعلق عليها، ولم تسنح له الفرصة لذلكفل

 ..8والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 (.المقدمة) 13المصدر السابق ص . 7

 .177ـ 172المصدر السابق ص . 8

، السيد جعفر مرتضى العاملي، (والعقيدة أسئلة وأجوبة في الدين .. ) مختصر مفيد. 8

م،  6003هـ ـ  1363، المركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األولى، «المجموعة التاسعة»

 انتهى النقل( 382)السؤال 
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 الخاتمــــة - 

  

 اللهم صل على المصطفى وآله النجباء صالة الينتهي أمدها والينقطع عددها

في مآسيها وآالمها المبرحة وصمودها وبالغتها ، كنا مع بضعة  كنا مع الزهراء عليها السالم  

المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وسيدة نساء أهل الجنة ، كنا مع جنينها الذي أسقط ظلمآ 

طالما تواجد فيه والدها المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم يبجلها  وجورا ، كنا مع بيتها الذي

قها وقدرها ويستأذن في دخوله ، كنا مع زهرة ذبلت وسحقت ، فيه ويحترمها ويعرف الناس ح

 ...  وعدوان  كنا مع نيران وحطب ودخان وجرأة

إن شاء اهلل أكون قد وفقت في إثبات مظلومية الزهراء عليها السالم ومظلومية جنيها الذي   

أهل األهواء أسقطته بعد إستشهاد المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم هذا الجنين الذي يحاول 

صغيرا حتى ينهوا أمره والتطرق لحاله ، وهاهو هذا الكتاب يثبت  كتمانه الى أن جعلوه يموت

وجوده ورحيله بالضرب المتسبب بإسقاطه وبإعترافات ومصادر سنية كما تقدم فكانت أمه 

  (أصحاب الكساء )   وسلم المصطفى صلى اهلل عليه واله  عليها السالم أول أهل بيت جده

 .  إنه هو السميع العليم  حوقآ به ، أسال اهلل عزوجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يتقبل منيل

إني لِك من المصدقين في حقِك من ميراث والدِك سيد المرسلين ، : ردد معي أخي القارئ   

ونحلتِك التي نحلِك إياها ، وجناية إسقاط جنينِك بسبب ضربِك فالأريد أن أنضم للمتضافرين 

  .عليه واله وسلم عن حالي  هضمِك فتخبري والدِك صلى اهللعلى 

 

  

   وصلى اهلل على المصطفى المبجل وآله األطهار صالة الينتهي أمدها والينقطع عددها

  

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

 أختكم وهج اإليمان: كتبته 
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 من المصادر -

  

 القرآن الكريم -

  

 الموسوعة الحديثيةموقع الدرر السنية  - 

  

 إصدار موقع إسالم ويب –موسوعة جوامع الكلم  -

 

 مركز الفتوى -

  

 مركز األبحاث العقائدية -

  

 الشيخ المنجد –موقع اإلسالم سؤال وجواب  -

 

 الشيخ راغب السرجاني –قصة اإلسالم   موقع -

 

 الشيخ المنجد –موقع إمام المسجد  -

 

 موقع الشيخ خالد الحايك -

 

المشرف العام الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي أستاذ ا   موقع العقيدة والحياة -

 جامعة القصيم -العقيدة والمذاهب المعاصرة 

  

 موقع الدكتور يحيى الدوخي -
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 موقع إسالم ويب -

 

 شبكة االلوكة -

 اليوتيوب -

 مأساة الزهراء للسيد المحقق جعفر مرتضى العاملي   -

: المتوفى)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  –الم األع-

 (هـ1782

،    مطالب السؤول مناقب آل الرسول تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي -

  ماجد بن أحمد العطية: تحقيق 

 المجلسي –بحار األنوار  -

 المفيد –األمالي  -

 الطوسي –األمالي  -

 الصدوق –األمالي  -

 جامعة الملك سعود(   مخطوط)  –الصفوري  –المحاسن المجتمعة في الخلفاء األربعة  -

 محمد بن يوسف الصالحي الشامي -سبل الهدى والرشاد في سير خير العباد  -  

 .  مجلة المقاولون العرب   -

 20العدد  –شق دم –مجلة التراث العربي مجلة فصلية تصدر عن إتحاد الكتاب العرب  -

 مجلة روز اليوسف -

مجلة الفيصل إصدار دار الفيصل الثقافية التابعة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  -

 16اإلسالمية العدد 

 مجلة اإلسالم وطن -

 -الموسوعة الشاملة  -مجلة جامعة أم القرى  -

 العوضي الشافعيبدر الدين حسن بن محمد  -كتاب مناهل الصفا في مناقب آل الوفا  -

 لعمر كحالة –معجم المؤلفين  -
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 صحيفة المصري اليوم -

 صحيفة المدى -

 صحيفة الرياض -

 صحيفة المواطن -

 صحيفة العربي اليوم -

 صحيفة صدى البلد -

 صحيفة صدى العرب -

 صحيفة الحياة -

 صحيفة دنيا الوطن -

 صحيفة أخبار اليوم -

 صحيفة البيان -

الحياة المثيرة ألشهر : عائشة "بعنوان.    م،6010أكتوبر  68، 338صحيفة األيام عدد  -

 زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 برنامج ال البيت –القاهرة  –  إذاعة صوت العرب  -

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  – أسد الغابة في معرفة الصحابه  -

 ري، عز الدين ابن األثيرالكريم بن عبد الواحد الشيباني الجز

 أحمد كريمة -فريضة التقريب المذهبي اإلسالمي      -

 محمد مهدي الخرسان –المحسن السبط مولود أم سقط  -

 مخطوط -محمد أسعد الجواني  –الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية  - 

   المجلسيالشيخ محمد تقي  -روضة المتقين في شرح أخبار األئمة المعصومين  -

 محمد باقر المجلسي -  بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  -

 أبو محمد عبد اهلل بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري – المعارف   - 

 ألبي جعفر محمد بن علي بن شهرأشوب السروي المازندراني –مناقب ال ابي طالب  - 

ألبي عبداهلل محمد بن يوسف بن محمد القرشي  – بن أبي طالب  كفاية الطالب في مناقب علي -

 تصحيح وتعليق محمد هادي األميني - ط فرابي –الكنجي الشافعي 
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عمر بن شجاع الدين محمد بن عبد الواحد الموصلی  –النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم   -

 الشافعی

اإلمام عبد الباقي الفاروقي العمري  سرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية للشيخ -

 (هـ 1670)تأليف أبو الثناء شهاب الدين اآللوسي ( هـ 1678)الموصلي 

 عباس القمي –مفاتيح الجنان  -

 محمد برهان -نساء حول الرسول  -

 صراط النجاة تأليف السيد الخوئي تعليق الميرزا جواد التبريزي -  

موقع : ابن أبي األصبع مصدر الكتاب : نثر المؤلف تحرير التحبير في صناعة الشعر وال -

 الوراق

 ابن النجار البغدادي –ذيل تاريخ بغداد  -

 منشورات مكتبة العرفان بيروت -عبد الفتاح عبد المقصود  –اإلمام علي بن ابي طالب  -

 عبد الحليم الجندي –اإلمام جعفر الصادق    -

 كراجكيأبوالفتح محمد بن علي ال -كنز الفوائد  -

-7)السيدة فاطمة الزهراء الدرس –بنات النبي الكريم  -سيرة الصحابيات الجليالت  -السيرة  -

 محمد راتب النابلسي - 7سيرة السيدة فاطمة الزهراء ( : 7

  مخطوط في مكتبة السيد المرعشي العامة -رياض المصائب   -

 محمد باقر المجلسي –جالء العيون  -

محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد  - الشاملة  -  ان في مقتل الشهيد عثمانكتاب التمهيد والبي -

 بن بكرالمالقي

 الموسوعة الشامله -  العيني –عمدة القاري شرح صحيح البخاري   -

شهاب الدين محمود بن عبد اهلل  – روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -

 (هـ1670: المتوفى)الحسيني األلوسي 

تولى جمع األحاديث   -ابن مردوية  -مناقب علي بن أبي طالب ومانزل من القرآن في علي  -   

 عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين

 محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي –المبسوط     

سيرة مؤمن من النار إلى : سلمان الفارسي" ) رضي اهلل عنهم ورضوا عنه"سلسلة )    -

 أحمد يحيى علي محمد. د.أ: لنورإعدادا
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إلبن أبي زمنين اإلمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة ابي عبداهلل محمد بن   تفسير القرآن العزيز -

-أبي عبداهلل حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز : تحقيق   عبداهلل بن ابي زمنين 

 الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الشيخ يوسف إسماعيل : المحمدية مختصر المواهب اللدونية للقسطالنى تأليف األنوار -  

 النبهانى

تاريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرفية مؤلفة قبل نهاية القرن الخامس للهجرة    -

 عبدالرزاق أبوالصبر -

 المسعودي –إثبات الوصية  -  

 يم الحنفي القندوزي البلخيسليمان بن إبراه -ينابيع المودة لذي القربى  -

) شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي –اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ   -

 ( .هـ 806المتوفى 

الصواقع المحرقة )مختصر لكتاب : السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة وهو   -

ير بخواجه نصر اهلل الهندي نصير الدين محمد الشه: مؤلف األصل( إلخوان الشياطين والزندقة

أبو المعالي محمود شكري بن عبد اهلل بن محمد بن أبي الثناء األلوسي : المكي اختصره وشذبه

مكتبة اإلمام البخاري للنشر   :الدكتور مجيد الخليفة الناشر: تحقيق( هـ1736: المتوفى)

 م 6008 -هـ  1368، 1والتوزيع، القاهرة ط

  علي الحسيني الميالني  -معرفة اإلمامة  شرح منهاج الكرامة في -  

أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن : حلية األولياء وطبقات األصفياء المؤلف  -

 )هـ370: المتوفى)موسى بن مهران األصبهاني 

 

 الشوكاني -رسالة العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين  -

 أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي – رمروج الذهب ومعادن الجوه  -

بتحرير *   للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي* *مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -

 العراقي وابن حجر: الحافظين الجليلين

 عبدالحسين األميني –موسوعة الغدير  -

 الشيخ حسين النوري الطبرسي –خاتمة مستدرك الوسائل  - 

 (هـ222ت )عز الدين عبد الحميد بن هبة اهلل بن أبي الحديد المعتزلي  -نهج البالغة شرح  -

سليمان ( مبحث ) ؟  -رضي اهلل عنه  -هل وافق الشوكاني الشيعة في الوصية بالخالفة لعلي  -

 بن صالح الخراشي
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 الذهبي –سير أعالم النبالء  -

 2يكان طالناشر مكتبة العب –عائض القرني  -ديوان العرب  -

 الشيخ علي النمازي الشاهرودي -مستدركات علم رجال الحديث  -

موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمية تحت عنوان فرقة  -

 عبد المنعم الحفني -الحشوية 

 مدونة أبي جعفر عبداهلل بن فهد الخليفي -

بتحقيق علي رضا بن     الحاكم النيسابوريفضائل فاطمة الزهراء لإلمام الحافظ أبي عبداهلل  -

 دار الفرقان: الناشر - 1عبداهلل بن علي رضا ط

موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكرالصديقه بنت الصديق أعظم نساء العالمين حبيبة    -

 عبدالمنعم الحفني –حبيب اهلل المبرأة في كتاب اهلل 

سين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى أبو القاسم الح -مفردات غريب القرآن  -

 (هـ206: المتوفى)

أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن  – المستدرك على الصحيحين  -

  ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري

دار : ري الناشر أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابو: معرفة علوم الحديث المؤلف  -

 السيد معظم حسين: م تحقيق 1877 -هـ 1787،  6بيروت ط –الكتب العلمية 

البن طيفور عني بدراسته وتوثيقه ( أقدم ماكتب في تاريخ الخليفة المأمون )تاريخ بغداد    -

 وشرحه الدكتور عصام محمد الحاج علي

النبي أولى بالمؤمنين ( :  167 - 060)الدرس  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف  -

 .من أنفسهم

 -08-1880: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

النبي أولى بالمؤمنين ( :  167 - 060)الدرس  -أحاديث متفرقة  -شرح الحديث الشريف  -

 -08-1880: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ.من أنفسهم

 –دار الراية : مد بن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر الناشر أحمد بن مح: السنة المؤلف  -

 عطية الزهراني. د: تحقيق 1310،  1الرياض ط

 (هـ621: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  -صحيح مسلم  -

 المتقي الهندي-  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال -
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أحمد  – أحداث مابعد رحيل الخاتم صلى اهلل عليه واله وسلم فاطمة الزهراء عليها السالم  -

 دار المجة البيضاء دار األولياء - سلمان 

 

 أبو طالب التجليل التبريزي -شبهات حول الشيعة  -

 

 السيد جعفر مرتضى العاملي -أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة   -مختصر مفيد  - 

 

لفضيلة الدكتور . شفاعة القاضي: 8-7الدرس -القضاء  -ية العبادات التعامل -الفقه االسالمي  -

 08-08-1887: محمد راتب النابلسي بتاريخ

بيروت  –دار الجيل : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي الناشر : المواقف المؤلف    -

 عبد الرحمن عميرة.د: تحقيق  1887الطبعة األولى ، 

تحقيق علي بن محمد العمران إشراف بكر  -  ي والرعيةالسياسة الشرعية في إصالح الراع - 

 دار علم الفوائد للنشر والتوزيع -بن عبداهلل بوزيد 

 الصدوق –علل الشرائع  -

 علي بن إبراهيم القمي –تفسير القمي  -

 مجموعة الفتاوى إعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز -

 –دار الراية : ن هارون بن يزيد الخالل أبو بكر الناشر أحمد بن محمد ب: السنة المؤلف   -

 عطية الزهراني. د: تحقيق  1310الرياض الطبعة األولى ، 

ورعه وحكمته ( : 2-3)الدرس  -سيدنا أبو بكر الصديق  -سيرة الخلفاء الرشدين  -السيرة  -

 11-03-1883: في الخالفة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

الشيعة ) فدك دراسة تحقيقية ناظره للشبهات التي طرحها إحسان الهي ظهير في كتابه  -  

 جاسم الموسوي –حول مسالة فدك ( واهل البيت 

 محمد بيومي مهران –رحاب النبي وآل بيته الطاهرين السيدة فاطمة الزهراء  -  

: المتوفى)المروزي، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  -األنساب  -

  م ، بيروت1888/هـ1318،  1دار الكتب العلمية ، ط  ، ط   (هـ226

 (الشيعي)محمد بن جرير الطبري  -المسترشد-

آمنت : قل)باب االستقامة (: 101-017)الدرس  -رياض الصالحين -شرح الحديث الشريف- 

 دكتور محمد راتب النابلسيلفضيلة ال( .من مواقف أبي بكر الصديق، باهلل ثم استقم
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 السيوطي –تفسير الجاللين  -

 6017 -1ط  -الباسل للنشر والتوزيع  -علي حسني الخربوطلي  - أرض فدك  -  

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك  –سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي  -

 (هـ1111: المتوفى)العصامي المكي 

 فدك بين الطاهرة والصديق -األزرق األنجري مقاالت الشيخ محمد بن -

  ولي اهلل الدهلوي  -   إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء -

نشأته وعلمه ( : 8-6)الدرس  -سيدنا علي بن أبي طالب  -سيرة الخلفاء الرشدين  -السيرة  -

 01-11-1887: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  أبو -جمهرة األمثال  -  

 العسكري

 علي بن طاوس الحلي -بإختصاص موالنا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين  كتاب اليقين -

) علي بن برهان الدين الحلبي  –إنسان العيون في سيرة األمين المأمون = السيرة الحلبية  -  

 ححه عبداهلل محمد الخليليضبطه وص( دار الكتب العلمية 

 -  مكتبة الخنانجي بمصر: الناشر  -توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته  - 

 المكتبة الشاملة لرفعت بن فوزي عبد المطلب

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي  -شرح مشكل اآلثار  -

 (هـ761: المتوفى)لطحاوي الحجري المصري المعروف با

 مكتبة الرشد –العثيمين   محمد بن صالح –التعليق على صحيح مسلم  -

 محمد بن جرير الطبري –تاريخ الطبري  -  

 محمد بن جير الطبري –تفسير الطبري  -  

 علي بن محمد بن محمد ابن األثير الجزري عز الدين أبو الحسن – الكامل في التاريخ  -

الندوة العالمية للشباب  -الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة  الموسوعة   -

 اإلسالمي

قره الرضا علي  - طبوعاتمعجم تاريخ التراث اإلس ممي في مكتبات العالم المخطوطات والم   -

 ) تركيا -قيصري / دار العقبة(  .أحمد طوران قره بلوط وبلوط 

 

 ظافر عبد النافع عبد الحكيم -سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في بيته    -
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دار  -  عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ –السيدة زينب عقيلة بني هاشم رضي اهلل عنها  - 

 الكتاب العربي بيروت لبنان

السيدة أم (  3 - 1) الدرس  -أهل بيت النبي الكريم  -الجليالت  سيرة الصحابيات -السيرة  -

، قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي (  6 - 1) كلثوم بنت علي بن أبي طالب 

 17-08-1888: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ.بن أبي طالب

عبد الملك بن عبد اهلل بن  - الشافعي نهاية المطالب في دراية المذهب في فروع المذهب    -

 (هـ378: المتوفى)يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

  دار ومكتبة الهالل: أبي عبد الرحمن الخليل بن أ حمد الفراهيدي الناشر : العين المؤلف    -

 إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق 

 عبد اهلل بن إبراهيم العلوي الشنقيطي -شر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه ن -

  لعبد الزهراء مهدي -كتاب الهجوم على بيت فاطمة -

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  –المحلى باآلثار  -

 (هـ322: المتوفى)

 محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق ابي جعفر –الخصال  -

: المتوفى)أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  -كتاب الملل والنحل  -

 (هـ 238

أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  -تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  -

 )هـ1727: المتوفى)المباركفورى 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن : لنبوية في نقض كالم الشيعة القدرية المؤلفمنهاج السنة ا  -

عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

 )هـ768: المتوفى)الدمشقي 

 الشيخ لطف اهلل الصافي الكلبايكاني - خت مفواإل الض مل من أمان األمة -

-محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي  -نوادر األصول في أحاديث الرسول  - 

 تحقيق عبدالرحمن عميره

 عبد الهادي أبو ريدة –إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الفلسفيه  -

أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، : الطبقات الكبرى المؤلف -  

 (هـ670: المتوفى)لمعروف بابن سعد البغدادي ا

 عبداهلل عثمان العاليلي –اإلمام الحسين  -

 محمد السند –عدالة الصحابة  -
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  – البداية والنهاية  -

 (هـ 773: المتوفى)

اب بن محمد بن عبد الدائم القرشي أحمد بن عبد الوه: في فنون األدب المؤلف  نهاية االرب - 

 (هـ777: المتوفى)التيمي البكري، شهاب الدين النويري 

عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، أبو : البرهان في أصول الفقه المؤلف -  

صالح بن محمد بن : المحقق) هـ378: المتوفى)المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 م 1887 -هـ  1318 1لبنان ط -دار الكتب العلمية بيروت : الناشر عويضة 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف    -

 بيروت -دار صادر : إحسان عباس الناشر : أبي بكر بن خلكان المحقق 

 علي الحسيني الميالني –محاضرات في اإلعتقاد  -

 (هـ723: المتوفى)صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  – لوافي بالوفيات ا -

للحافظ محمد بن سعيد بن يحيى بن علي ابن  -المختصر المحتاج من تاريخ ابن الدبيثي    -

اختصره االمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز . ه 277الدبيثي المتوفى سنة 

دار الكتب العلمية   -دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ه 738المتوفى سنة الذهبي 

 لبنان –بيروت 

 عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي  -طبقات الشافعيه    -

غيلة ، اصدار وزارة األوقاف والشئون  –عموم  723- 727ص 71الموسوعة الفقهيه ج -

 م مطابع دار الصفوة 1883-ـ ه 1313 1الكويت ط –اإلسالمية 

إسماعيل بن محمد أمين بن مير : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف هدية العارفين -

 الوراق –( هـ 1788: المتوفى)سليم الباباني البغدادي 

/ دار العاصمة  -ابن القيم الجوزية  –الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة  -

 هـ 1716الرياض سنة 

 288ص 6الرد على السبكي في مسألة تعليق الطالق تحقيق عبداهلل بن محمد المزروع ج   -

 دار عالم الفوائد –

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  –تذكرة الحفاظ  -

 (هـ738: المتوفى)

-(هـ 771: المتوفى)ي الدين السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تق -  طبقات الشافعية الكبرى -

 (1886) 6ط  -القاهرة -دار هجر  

 عبد الحسين أحمداألميني –سيرتنا وسنتنا  -
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عبدالملك بن محمد ابراهيم النيسابوري  - شرف المصطفى صلى اهلل عليه وسلم  -   

 الخركوشي

شهاب أحمد محمد عمر الخفاجي المصري -نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض -

     الدين

 معالم الشريعة اإلسالمية للدكتور صبحي الصالح  -

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل الناشر : زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف  - 

 1882 – 1307،  13الكويت ط –بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : 

 القادر األرناؤوطعبد  -شعيب األرناؤوط : تحقيق 

 محمد بن صالح العثيمين – التعليق على صحيح مسلم  -

 عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري – اإلمامة والسياسة  -

إبراهيم  -( ع)فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين واألئمة من ذريتهم  -

  الجويني الخراساني الشافعي

 اهلل محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد -صحيح البخاري  -

 ط دار اآلفاق العربية في مصر –أبوحامد الغزالي  –سر العالمين وكشف مافي الدارين    -

الناشر مكتبة  –معجم المطبوعات العربية والمعربة جمعه ورتيبه يوسف اليان سركيس  -

 الثقافة الدينية

 شوقي ضيف.د  علق عليه – دار الهالل الناشر  –جرجي زيدان  –تاريخ اداب اللغة العربية  -

 -حسين سليم أسد الداراني : للعالمة الهيثمي المحقق إلى زوائد ابن حبان   موارد الظمآن   -

وتحسين المحقق حمدي السلفي للحديث في كتاب المعجم الكبير للطبراني    عبده علي الكوشك

 ط دار إحياء التراث

 أحمد بن علي بن حجر العسقالني – من أطراف العشرة إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة  -

 المحب الطبري –الرياض النضرة في مناقب العشرة  -

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  -   ميزان االعتدال   -

 (هـ738: المتوفى)

أبي بكر، جالل الدين عبد الرحمن بن : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي المؤلف -

 السيوطي

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  –الثقات  -

 (هـ723: المتوفى)الُبستي 
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 (محمد ناصر الدين األلباني : ) للشيخ  -محاضرة مواضيع متنوعة في العقيدة  -

أبو الطيب محمد : المؤلف(« الَروضة الّندَية»ة على التعليقاُت الَرضي: ومعها)الروضة الندية  -

العالمة : صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري الِقَنوجي التعليقات بقلم

 المحِدث الشيخ محَمد َناِصر الّدين األلَباني

طلحة  تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني ألبي علي حسين بن علي بن -

: محمد سالم حرشة إشراف الدكتور : الرجراجي الشوشاوي دراسة وتحقيق إعداد الطالب 

    المكتبة العربية الكبرى -رجب محمد غيث ، 

 تاريخ المذاهب اإلسالمية اإلمام محمد أبو زهرة -

 –مكتبة المعارف  –محمد قميحه   مفيد  ابن عبد ربه األندلسي تحقيق –العقد الفريد  - 

 رياضال

 السبحاني –الحجة الغراء على شهادة الزهراء عليها السالم   كتاب   -

 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين -

 المجلسي –مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - 

 محمد بن يعقوب الكليني –الكافي -

 جعفر مرتضى العاملي –الصحيح من سيرة اإلمام علي عليه السالم  -

 محمد كرد علي –كنوز األجداد  -

 محمد كرد علي –خطط الشام  -

 لبنان -  العربي بيروت  دار الكتاب - شخصيات إسالمية عباس محمود العقاد  -

 توفيق أبوعلم –أهل البيت  -

 (لـ حسين الطبرسي النوري) -كتاب النجم الثاقب في أحوال اإلمام الحّجة الغائب  -

الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  السنن الكبرى أحمد بن - 

 (هـ328: المتوفى)البيهقي 

 عمر رضا كحالة –أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم  -

ألبي الطيب مولود السريري  -( المجموعة الثانية ) رسائل علميه في فنون مختلفة  -  

 السوسي

 رستم الطبري الشيعيمحمد بن جريربن –دالئل اإلمامة  -
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األلفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني قدم له ووضع حواشيه وفهارسه  -  

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان -الدكتور إميل بديع يعقوب 
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 (الفهرس الملخص لمحتويات الكتاب ) 

 2.............................................................................................. المقدمة

 المحسن بإسقاط السنة أهل أع مم من إعترف ممن  /األول الفصل

أحمد بن عبد  السني الدكتور بإشراف  موقع العقيدة والحياة في لجنة عملية سنية تحقيق -

  4ـ3 .............  (ص) حياته في المحسن لوالدة الوجود خ مصته الرحمن بن عثمان القاضي

 الزهراء أوالد ذكر ممن المحسن ذكر لعدم السبب الشافعي طلحة بن محمد الع ممة ذكر - 

 بأنه الشافعي طلحة بن محمد الع ممة وإيمان العدة في يحتسب ولم أسقط قد ألنه الس مم عليها

 4  ....................................................................................... سقطآ درج

 

 عليآ بأن المشاري بدر السني الشيخ وإعتراف التوراة في  ومحسن والحسين الحسن ذكر - 

 3..........................................................  التوراة في إسمه كُِتب قد الس مم عليه

 الدين كمال للع ممة إضافة السنة أهل أع مم من أسقط قد المحسن أن ذكر ممن نماذج *   

 : الشافعي

 الحمزاوي حسن الشيخ ، الشافعي الصبان محمد الشيخ ، الحنفي وهيب بن محمود الشيخ  -  

 1................................  الذهبي اإلمام شيخه كتاب عن ذلك حاكيآ الصفدي ، المالكي

  ، السيوطي اإلمام المزي، الحافظ ، الشافعي العوضي محمد بن حسن الدين بدر الشيخ - 

 9.................................................................... الع ممة الصالحي الشامي 

 :بإسقاط المحسن من الباحثين السنيين المعاصرين ممن قال * 

 84.................................................... الشيخ السني الدكتور عبدالقادر ترنني -

  88  ....  خرسا روال السنية الباحثة األستاذة ، صادق الدين محيي الباحث السني األستاذ  -

 أبي بن علي اإلمام تسمية في البر عبد ابن للع ممة  اإلستيعاب  كتاب في تحريف عرض-

 82....................................................................  السقط للمحسن  (ع) طالب

 :  السنة أهل أع مم من المحسن بإسقاط القول صحح ممن *  

  85- 83....................................... المالكي الجواني أسعد بن محمد النسابة الع ممة -

 84................ المبرد ابن  والع ممة الطرابلسي الحنفي الرحمن عبد بن إبراهيم الع ممة -  
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 بإسقاط قالوا ممن عندهم السنيين العلماء من هناك أن السنة أهل من ك ممه من ظهر ممن *

 :   المحسن

 الدكتور األزهري والشيخ خرسا روال السنية والباحثة المزيني ناصر الدكتور السني الشيخ  -

وفلتة لسان الداعية السني عمرو خالد بأن المحسن مات جنينا ولم يقل   العسالة عوض سامي

    89..........................................................................................   طف م 

 بن إسماعيل طريقبصحة  إعتراف الشيخ األزهري السني الدكتور  سامي عوض العسالة-

 24.................................................................    الفدكية الخطبة في مهران

 

 وتصحيح إسماعيل بن مهران بالتوثيق ، لطريق األول المجلسي الع ممة تصحيح عرض- 

 28..................................................................  للطريق الداوري المحقق

 : السقط يسمى هل  *

في تسمية السقط ، والتحريف الذي طال كتاب الع ممة   صبحي محمود أحمد الدكتور تعجب -

كما نقل ابن عبد البر في إستيعابه في حذف عبارة وأسقطت فاطمة سقطا سماه عليا محسنا 

 العسالة عوض سامي الدكتور األزهري الشيخ وإعتراف عنه الع ممة الصفوري الشافعي ،

 زينب إبنته تسمية في( ص) اهلل رسول يسبق لم  الس مم عليه طالب ابي بن علي اإلمام  أن

 22......................................................  عزوجل اهلل من بأمر( ص) سماها وقد

 سماه المحسن بأن إعتقد ممن الدينوري قتيبة ابن الع ممة أن الشافعي الكنجي الع ممة تأكيد - 

 تسميته صحة في المنجد الشيخ جواب وعرض (ص) رحيله بعد أسقط وأنه( ص) المصطفى

 23،20............................... أحمد محمود صبحي  /دتعجب  لتفنيد أشهر 0 بلغ اذا

 في النقدي جعفر الشيخ بك مم إستشهاده في السبكي صبري السني الباحث ك مم عرض  - 

 20 ........................... أشهر لستة المحسن إلسقاط هـ 5 في زينب السيدة مولد وقت

 عليها الزهراء ضرب بسبب المحسن بإسقاط السنه أهل أع مم من إعترف ممن /الثاني الفصل

   الس مم

 قنفذ ضرب بسبب المحسن بإسقاط الدينوري قتيبة ابن السني الع ممة إعتراف عرض-   

 محسنا أن من: "   العبارة وتحريف عنه شهراشوب ابن بنقل المعارف كتابه في( ع) للزهراء

 23- 25.......... " صغير وهو فهلك علي بن محسن وأما  : الى العدوي قنفذ زخم من فسد

     29.......................ماقاله الع ممة ابن قتيبة في إسقاط المحسن ل الكنجي الع ممة  تأكيد - 

 34................................................................  ة الع ممة الكنجيشافعي إثبات -
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 اإلختصاص كتاب أن وإثبات وإسقاطه المحسن بوجود المفيد الشيخ إعتقاد عدم شبهة نسف -

 33-34   ..................................................................األحوال كل في له يرجع

 30 ............ الرفس بسبب المحسن بإستشهاد يقر الموصلي عمر اإلمام الشافعية شيخ -  

 كتابه في  المحسن وإسقاطها بالباب الس مم عليها الزهراء بضغط يقر المسعودي رخؤالم - 1

 أهل من أع مم وإيمان.الشوافع من أنه وإثبات للمروج تأليفه أيام في ألفه والذي الوصيه إثبات

 03 - 35................................................. (  الوصي)  الس مم عليه عليا أن السنه

 

  53-03.... وبماصح سنده عند السنه والشيعه  الكعبة في( ع)أمير المؤمنين  مولد إثبات -

    03...نسف الدكتور السني عدنان إبراهيم لشبهة الشرف لعلي أن تلده أمه بين األصنام  -

 بني حصر في أخاه الزبير ابنه عروة عذر في"  الذهب مروج كتاب في تحريف عرض- 

 تأخروا لما هاشم ببني الخطاب بن عمر فعل كما ليحرقهم الحطب وجمعه الشعب، في هاشم

  53 .... األخيرة العبارة حذف فتم" الدار عليهم ليحرق الحطب أحضر فإنه بكر أبى بيعة عن

  

 عمر رفس بسبب المحسن بإسقاط يقر الكوفة محدث دارم ابي ابن السني الحاكم شيخ -  

 40-50....................................... العامة  ومن ثقة أنه وإثبات الس مم عليها للزهراء

 

 تسليم في حسن سند وهو دارم ابي ابن سنده في  السني مرودية ابن عند حديث عرض - 

 عليه قوله في  أيضآ عنده حسن بسند وكذلك المؤمنين بإمرة الس مم عليه علي على الصحابه

 اهلل رسول نصبه من أمنكم باهلل أنشدكم: "    الشورى يوم للصحابة  المناشدة في الس مم

 أمنكم  : " لهم وقوله. " ال اللهم: قالوا غيري؟ للوالية خم غدير يوم( وآله عليه اهلل صلى)

 ويؤتون الصلوة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله اهلل وليكم إنما: )فيه تعالى اهلل أنزل أحد

 34-43، 45....................................  .ال اللهم: قالوا غيري؟( راكعون وهم الزكوة

( ص)أمر النبي  عن سالم مولى حذيفة بن اليمان آخرمن كتاب ابن مروديه السني حديث  -

  45................................  الصحابة بالس مم على علي عليه الس مم بإمرة المؤمنين 

أن اهلل ( ع)وهو الوصي ونقله خطبة اإلمام الحسن  ان اباالطفيل قال ان عليا أمير المؤمنين -

( ع)أمر بمودتهم وواليتهم وأن عليا عليه الس مم قبض في نفس الليلة التي قتل فيها يوشع 

 45(  ..............................................................................ع)وصي موسى 

بإمرة ( ع)الصحابه بالس مم على علي ( ص)نبي من كتب الشيعه بسند حسن أمر ال -

المؤمنين ، وتذكير بريده ألبي بكر بس ممه  مع بقية الصحابة على علي عليه الس مم بإمرة 

 44.......................................................................................  المؤمنين 
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 34،38.......................... لوالية محكمة وليست متشابهه مركز اإلبحاث العقائديه آية ا -

 والنص الوالية آية بنص األمر ولي عليآ أن إثبات في المالكي حسن الشيخ ك مم عرض - 

 18 -38 ............................................................... الجلي الواضح النص عليه

 

 وأن ص مته في وتصدقه فيه الوالية آية نزول في الحسيني محمد السني الشيخ ك مم عرض -

 18.........................................................  الحال واو الكريمة اآلية في الواو

الصحيح نزول آية وقوله أن محاورة مع سماحة الشيخ  السني الفاضل كامل الفهداوي  -

  12.................................................  في ص مته الوالية في علي لتصدقه راكعا

الروايتين اللتين محاورة مع سماحة الشيخ  السني الفاضل كامل الفهداوي وقوله بصحة  -

الصحابه يوم الغدير بالس مم  (ص) في أمر النبي أخرجهما العالم السني الحافظ ابن مردويه

 12...................................................................  على علي بإمرة المؤمنين

في نزول آية   األصبهاني ماأخرجهتتمة المحاورة إيمان الشيخ السني الفهداوي بصحة  -

وقول وشعر حسان في الغدير  وحمده لربه ( ص)إكمال الدين بعد التبليغ في الغدير وتكبيره 

 13.................................  عليه الس مم قسيم الجنة والنارالشيخ الفهداوي ان عليا 

تتمة المحاورة في إقرار الشيخ الفهداوي بصحة أن عليا عليه الس مم الوصي   كما في  -

حديث الدار في تاريخ الطبري وإخفاء كلمة وصيي وخليفتي فيكم فيه وإبدالها بكذا وكذا في 

 10، 13 ....دكتور السني عبد الحليم الحسيني أيضا في درسه تفسيره  ، وهذا ماأقر به ال

 في قال وسلم واله عليه اهلل صلى المصطفى أن فيها لرواية الخركوشي الحافظ إخراج  -

 10 ........... باإلمامة بيتي أهل وخص بالنبوة خصني تعالى اهلل إن هنئوني هنئوني الغدير

 حتى البيعة يوم فاطمة ضرب عمر: البصري سيار بن إبراهيم(  النظام)  السني المفكر- 84 

 14، 15...................................  السنة أهل من أنه وإثبات بطنها من الجنين ألقت

وقول الدكتور السني   السنة أهل كتب من إفتراءاته من الشهرستاني ماعده صحة إثبات -

ليمهد لخ مفته وحزن اإلمام ( ع)يحبب الناس في علي ( ص)يلوح أن النبي الجندي أن العقاد 

وهم عمر ( ص)علي عليه الس مم لعدم أخذ رأيه في البيعه واإلنشغال بها عن دفن النبي 

أبى بكر، لمنعها الميراث  عليه السالم علىغضب الزهراء  ومبالبيعه ألبي عبيدة لوأد الفتنة 

 13، 14.......................  (َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد: ) من فدك وكانت حجتها اآلية الكريمة  

وهو "عن اإلمام علي عليه الس مم (  ص)قول  الع ممة المباركفوري عن حديث قول النبي  -

أن كلمة  بعدي اذا صحت تعني  أن عليا خليفته من غير فصل ، وإثبات  " ولي كل مؤمن بعدي 

 11، 13..........................................  المة األلباني صحة كلمة بعدي سنديآ بتصحيح الع
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فقد أورد الع ممة  ابن  ليس بإفتراء على عمر  (ع)أن عمر كتم النص على علي  النظام قول  -

كان يربع في أمره ( ص)مسندا رواية فيها إعتراف عمر أن رسول اهلل  بغداد طيفور في تاريخ

،  !  على اإلسالم  من ذلك، إشفاقا وحيطة يصرح باسمه، فمنعوقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن 

جاء في كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح وماوإثبات وثاقة ابن طيفور وأنه ليس بشيعي 

    19.. بعديفيه النص على األئمة من  كتابآ  : البخاري لإلمام شهاب الدين الشافعي القسطالني

الذي يأخذ ( الوالي ) ولي المؤمنين بأنه الولي أي األمير المتولي لألمر (ص) في معنى أنه  -

للشيخ  ( الوالي ) معنى ولي المؤمنين أنه اإلمام  وفي الزكاه ويأخذها من يتولى األمر من بعده

  94 ...................................................................السني محمد راتب النابلسي 

من : ي أ: من كنت مواله فهذا هو علي مواله أن معنى قول المذيع في قناة صفا محمد صابر  -

  98............................................... اليه  وليته واليآ عليكم فليستمع كل المسلمون

ال :"  من كنت مواله فعلي مواله حديث  جواب اإلمام أحمد بن حنبل عندما سئل عن معنى  -

 98 ......................................................... " تكلم في هذا دع الحديث كما جاء

وثيقة من موسوعة جوامع الكلم إصدار موقع إس مم ويب فيها قول النبي صلى اهلل عليه  -

 92........ه وسلم  للصحابة أن عليا أولى بهم من أنفسهم بإسناد متصل رجاله ثقات وال

 92............  البررة إمام:  علي( ص) اهلل رسول تحسين اإلمام السيوطي لسند قول  -

 93،90..اإلمام السني الشوكاني إن القول أن عليا هو الوصي ليس من خرافات الشيعه  -

ألست ابن : قول اإلمام الحسين عليه الس مم في خطبته أمام األعداء في تاريخ ابن األثير  - 

 95.......................................................................  وابن وصيهبنت نبيكم 

 الغدير حديث في المولى معنى تفسيره في  البدري النادي األزهري الشيخ  ك مم عرض - 

 95،94 ............................ والحميم والناصر الصديق تعني أنها زعم من قول ونسفه

 99-94... وأركانه الدين أصول من الس مم عليه طالب ابي بن علي اإلمام والية أن إثبات - 

 تفسيره في حاتم ابي ابن شرط على  صحيح بإسناد (ع)في علي  التبليغ آية توثيق نزول - 

واعتراف  الشيخ ال صالح الشيخ قال كما الحديث اهل قواعد التفسير اسانيد على واليطبق

 844...........................الدكتور السني عيد اليحيى بنزول اآلية في الغدير والخطبة فيه 

 848.......وواليته ( ع)اعتراف الشيخ األزهري  النادي البدري بنزول آية التبليغ في علي  -

 في التبليغ بعد الدين إكمال آية نزول في – ويب إس مم – الكلم جوامع موسوعة من توثيق  -

 848،842.............................................................. بإسنادين حسنين الغدير
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 إكمال الدين ويقر بنزول آية الغدير  يبين صحة حديثالمداني  الدكتور بدري السني الشيخ -

بعد إنتهاء المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم من الغدير من ذي الحجة في يوم  81في 

 102 -106............................................  بإتفاق الكثير من المفسرينالغدير خطبة 

 

 844...................  حسان وشعر بالوالية الدين لكمال( ص) النبي تكبيربسند حسن  - 

أن في يوم الغدير عين اإلمام علي بن أبي طالب عليه  قول الشيخ السني صالح السباعي -

 844............................................................ الس مم بأمر من اهلل ليكون وليا 

 

 أخي الى فيكم وخليفتي ووصيي أخي من الطبري تاريخ في الدار حديث في التحريف توثيق -

 888 -841......................................................  .........تفسيره  في وكذا وكذا

 إن أال عباس بن الفضل قول وفيه األثير البن التاريخ في الكامل كتاب في تحريف توثيق  -

 تاريخ في وردت الصحيحة والعبارة الذكر ذي عند المصطفى النبي وصي ث مثة بعد الناس خير

 885 -882  ...الذكر ذي عند المصطفى النبي وصي محمد بعد الناس خير إن أال:  الطبري

 صلى اهلل رسول إن( : ع) طالب ابي بن علي اإلمام قول في السنة كتاب في توثيق التحريف -

 اهلل رسول توفي األشراف أنساب في الصحيحة والعبارة شيئآ فذكر توفي  وسلم عليه اهلل

 884.........................................  األمر بهذا الناس أحق وأنا وسلم عليه اهلل صلى

  883... أبوبكر يعترف أنه ليس بخير الناس ، وابن عمر يعترف أن والده ليس بخير الناس -

مذهب أهل السنه أن عليآ عليه السالم من جهة نسبه وكونه فتوى من مركز الفتوى فيها أن   -

 883................................... وعمر وعثمانأفضل أهل بيت النبوة أفضل من أبي بكر 

مكانة النظام عند أهل السنه المنصفين له ومنهم الدكتور السني عدنان إبراهيم الذي شهد  -

 822 -883..................... بسعة عقليته وترحم عليه وإثبات دقته وأنه من أهل السنه  

ات يهواها ويقول هو كافر حسب قول هؤالء نقول له الرد على من يكفر النظام وينقل عبار -

فقد قال الذهبي في كتاب الرواة  "   الفتوىان الصحابه كفر بعضهم بعضا  ،  كما جاء في مركز

فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، واهلل يرضى  :الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم

 823................................................... "  عن الكل ويغفر لهم، فما هم بمعصومين

غليظا  فقالوا له استخلفت علينا فظا  إلختياره عمرواألنصار ين المهاجران أبابكر جودل من   -

 823 .................................................. فماذا تقول لربك قال أتهددوني وتخوفوني بربي

أن المشركين عذبوا أم عمار  الشيخ السني الدكتور محمد بن عبداهلل بن إبراهيم السحيم قول  -

 من غيربن ياسر وزوجها وولدها ورسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يمر عليهم  ويراهم 

   823 ..............................................................أن يدفع عنهم أذى المشركين  

http://www.she3a-alhsen.com/showthread.php?t=66836
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بنته الزهراء عليها السالم إلالمصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم  ر يصبترواية صحيحه في  -

وأنه ليس في أحد  لحوقآ به –أصحاب الكساء  –في رزيتها مبشرآ لها بالجنة وأنها أول أهله 

 820.....................................................  من نساء المسلمين  أعظم رزية منهم

] إنه سيكوُن : بسند رجاله ثقات قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم لعلي عليه الس مم  -

 163....................................    اختالٌف وأمٌر فإِن استطْعَت أن تكوَن الَسْلَم فاْفَعْل[ بعدي 

 

الشيخ ابن تيميه عدم دفاع عثمان عن زوجته من فضائله ولم يقل جبانا أوأن أحداث  عد -

  825..  الهجوم على بيته التصح لكونه لم يدافع عنها أوأن من يقول بهذا يقصد اإلساءه له 

النساء بالسوط أمام  ضرب عمر ورد في كتاب الباحث السني  ظافرعبدالنافع  عبد الحكيم  -

ألنهن يبكين على السيدة رقية والزهراء عليها السالم   المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم 

ولماذا رسول اهلل صلى اهلل  الدليل الذي يستثنيها من ضربه لها معهنموهذه جرأه منه   منهن

هلل عليه واله وسلم والزهراء لم تزل باكيه على رحيل والدها صلى ا عليه واله وسلم لم يقتله

     825....................................................بل وتستغيث به فكيف اليعقل ضربه لها 

الدكتورة  السنية عائشة بنت الشاطئ في طلب الزهراء عليها السالم النصرة  توثيق ماقالته -

وسلم في حادثة الهجوم على لزوجها مغصوب الحق وإستغاثتها بالمصطفى صلى اهلل عليه واله 

ابن الخطاب وابن أبي قحافه ومعارضتها الشديدة للبيعة ألبي   وقولها ماذا لقينا بعدك من  بيتها

اإلمام علي عليه السالم للبيعة ومحاولة عمر إقتحامه   بكر وعدم اإلذن لعمر بدخول بيتها ليأخذ

 830-823 ....... األنبياء اليورثونأن   وعدم رضاها على أبي بكر وعمر وتكذيبها حديث

وكلمت عمر عن رفضها من الزهراء يتيمه عارضت البيعة ألبي بكر بالمنطق والغضب  -

ُذِكَر : وهذا أدب اليتيم بحديث صحيح اإلسناد وراء الباب عندما أقبل في بداية  وقوفه عليه 

   835 ........... أَلْضِرُب الَيِتيَم حتى َيْنَبِسَطَأَدُب الَيِتيِم عنَد عائشَة رضَي اهلُل َعْنها فقالْت إِني 

  ((المسلمين؟ كم قتلت من أطفال! ويحك يا بن الخطاب" : قال الشيخ النابلسي  أن عمر قال  -

  835........................................................................   " وعد نفسه قاتاًل 

 172،172 ....................................... هل المعتزلة يردون األخبار النبوية وهم كفار  -

في كتابه العين  وإثبات أن حديث اللمة ل أشار والفراهيدي النظام أخذ عن الخليل الفراهيدي -

كان النّظام أشّد الناس إنكارًا على الرافضة لطعنهم  " :الجاحظ وقولالفراهيدي ليس بشيعي 

 833، 834" ........................................................................  في الصحابة

وتهديده لمن يقول بهذا بالقتل والزهراء عليها الس مم ( ص)شك عمر في رحيل المصطفى   -

وقد تجاهل آيات القرآن التي تثبت أنه سيموت على يقين برحيله فهي داخله في تهديده مباشرة 

تمامآ  كما تجاهل آيات المواريث التي يدخل فيها صلى اهلل عليه واله وسلم فمنع ميراث العترة 

 831،839....................وإقرار حافظ ابراهيم بهذا في قصيدته العمرية   ا قال النظامكم
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وإلقاءه من العقبة بتبوك كما ذكر (  ص)نقل توثيق  محاولة عمر وحزبه قتل المصطفى   -

    804........................لهم ( ص)الوليد بن جميع وهو من رجال مسلم ولعن المصطفى 

 

بجرأة عمر على التهديد بحرق الدار إلمتناع اإلمام علي عليه  الباحث السني أطهر رضاقول  -

   808..مؤيدا لقول الشاعر حافظ إبراهيم الس مم عن البيعة ألبي بكر وإن كان في الدار فاطمه 

سعة أفق عقليته  اذا ذكره  الدكتورالسني عدنان إبراهيم وهو ممن يترحم على النظام تبيين - -

 808 ................................................... األولى إستحالته ةالتي تقبل مايظن للوهل

في الصحابة من شرب الخمر وسرق وقذف وإرتكب قول الع ممة ابن عثيمين  أن نقل توثيق  -

 802..................... ................................... فاحشة الزنا بإحصان وغير إحصان

اإلمام السني الكازروني يعترف بإسقاط المحسن بسبب دق عمر الباب على بطن الزهراء  - -

 803 ............................................. عليها السالم عندما أراد أن يأخذ البيعة ألبي بكر

  800......  به اإلمامية في المحسنالسيد الزبيدي ممن قال بماقالت  عد السيد الخرسان   -

عد السيد الخرسان النسابة العمري ممن قال بماقالت به اإلمامية خصوصآ أنه قال أن  -

 800..............................................  لم يحتسب في العدة لوالدته ميتآ المحسن 

أحد الموالين لعمر اقتحم بيت فاطمة فأسقطت  أن الباحثة السنية األستاذه روال خرسا تقول   -

 804، 805.........................  جنينها وكسر ضلعها وشهدت زينب إجهاض المحسن

توثيق قول الباحثة السنية روال خرسا بإجهاض الزهراء عليها الس مم للمحسن وشهود  -

 803........................... ..................السيدة زينب عليها س مم اهلل لهذا اإلجهاض 

روال خرسا تقر برواية أن الزهراء عليها السالم ماتت غاضبة على أبي  ةالباحثالملفت أن  -

وهذا يؤكد رضاه بفعل  عمربكروعمر ألنهما ظلماها وأوصت ان اليحضرا جنازتها فالبراءة ل

  801 ..................................................................................... الموالي له

المرأة تسقط جنينها اذا تعرضت للترويع وهذا يدخل في باب الجنايات ، وإسقاط إمرأة حملها   -

 138، 138 ................................................................................. من تهديدعمر

  854، 809 ........ جاء في مركز الفتوىكما   جنين الحامل بالضرب هو جناية  إسقاط  -

المحسن بالضرب عندما عرض عليه ابن ابي   شيخ ابن ابي الحديد ممن ثبت عنده إسقاط  -

وإثبات أنه ليس  الحديد ربط حادثة ترويع السيدة زينب وإسقاطها جنينها بإسقط الزهراء جنينها

       120،121...................................... بإمامي المذهب والثناء عليه لسعة معرفته 

درس في المدرسة النظامية ليس بشيعي كما يزعم أهل  ابن ابي الحديد من أهل السنه  ديع -

 852....................كما في وفيات األعيان البن خلكان    العناد وهو في الفروع شافعي
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األديب الروائي السني خيري شلبي يقر أن السيدة زينب نخست بالسيف في بطنها فأجهضت  -

بي الحديد فهي تروعت بسبب النخس المؤلم في بطنها وبالتالي هذا مافهمه شيخ ابن أفاإلصابه 

 852 ................. وكذلك قال األديب السني الروائي جمال الغيطاني وغيرهما في بطنها

 

 

وتبيين   يذكر فيها مصيبة الزهراء عليها السالم  المجالس التي يقيمها الواعظ البلخي كان -

عليه والكيد له وفي نفس الوقت إعظامه وإجالله مما ينفي تشيعه وكذلك حضور التحامل 

تكلم في الوعظ ": ابن الدبيثي   المحتاج من تاريخ مجلسه وماجاء في كتاب المختصر

 123، 127............................... "واستوطن في آخر عمره بغداد، وحدث وقد أجاز لنا

  

 السنة أهل كتب في المحسن إسقاط روايات / الثالث الفصل

 من لها عادا السمطين فرائد كتابه في وذكرها الحمويني الع ممة بها سلم التي  الرواية -  

 ومنهم بيته أهل على بماسيجري وسلم واله عليه اهلل صلى المصطفى إخبار  وفيها الفضائل

 وتكون جنينها وتسقط جنبها  كسروي إرثها وتمنع حقها ستغصب وأنها الس مم عليها الزهراء

وتوثيق رواتها وإثبات إتصال سندها كما قال المحقق الدكتور  بيته أهل من به يلحق من أول

  الفتوى مركز وبإعتراف(  شافعي)   السنة هلأ من الحمويني أن وإثبات أحمد الماحوزي

 848 -855................ ...............................................وتبيين مكانته الراقيه 

 843- 848.....................جواب مركز األبحاث العقائديه أن القندوزي ليس بشيعي   -

 اهلل صلى المصطفى إخبار فيها روايه نقلهالتعريف به و و الخركوشي الشافعي الحافظ -  

 844-840.....  الس مم عليها الزهراء ومنهم الس مم عليهم بيته أهل بقتل وسلم واله عليه

 كسر في ص والدها بحديث الزهراء ضلع عمر كسر الشعوريا يثبت الكلباني السني الشيخ- 

 قتيبة ابن للع ممة  والسياسة اإلمامة كتاب نسبة صحة وإثبات،  البخاري صحيح من الضلع

وبإعتراف الشيخ السني الدكتور راغب السرجاني ونقل وثيقة من كتاب معجم المطبوعات 

 834-844............... العربية والمعربة ونقل وثيقة من كتاب تاريخ آداب اللغة العربية 

تفنيد الشيخ أحمد سلمان للشبهات في نفي نسبة الكتاب اإلمامة والسياسة للع ممة توثيق   -

  893- 838 ................................................................الدينوري  ابن قتيبة

 على  قنفذ وجودتثبت   نقل وثيقة  من كتاب اإلمامة والسياسة للع ممة السني ابن قتيبة  -

    891.................................................................  الس مم عليها الزهراء باب

ما زال هناك من يعتقد أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، أنه  األستاذ رمزي الغزوي قول -

أن مهمة الضلع، أن يكون و وستظل عوجاء، ومهما قومتها، ولن تستقيم إال بالضرب والعنف

 891 ................................. ؛ كي يحمي القلب في قفص الصدرمنحنيًا وحادبًا ومعوجًا
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 الشيخ وبإعترافمن قبل أع مم أهل السنة  ( ص) اهلل لرسول يهجر عمر قول إثبات - 

وترديد حزب عمر ماقاله كما في صحيح البخاري وفي الثقات البن  الجنايني حسن األزهري

حبان بإسناد صحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم كتب لهم الكتاب وهذا رد على 

من يقول لوكان أمرآ مهما وفرضا لما امتنع رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم من كتابته 

 248-899................................................ ........لمجرد طعن عمر وحزبه فيه 

   240-242....قول ابن عثيمين أن عليا كان يرى أنه أحق من ابي بكر وغيره بالخ مفه   -

 حرب أنا الس مم عليها الزهراء وفيهم الس مم عليهم بيته ألهل (ص) المصطفى قول حديث - 

 283-240....................  وقتلها محاربتها على يدل السندية صحته وإثبات حاربكم لمن

 فوددت"  :  يقول أبابكر أن فيه الذي الحديث حسن المقدسي الضياء أن يقر الفتوى مركز -   

 الحديث، معنى من ويتحرج"   الحرب علي أغلق وأن ، وتركته فاطمة بيت كشفت أكن لم أني

على دار الزهراء  وكشف الشيخ السني حسن المالكي توثيق علوان وإيمانه بصحة الهجوم 

   280................................................................................عليها الس مم  

 لم إن الس مم عليها الزهراء بيت تحريق عمر إرادة في أسلم لرواية المنجد الشيخ تصحيح -

 أحدهم وأخذ بيتها عصابة في مجيئه رواية وتصحيحهونقل التوثيق   بكر البي البيعة تتم

وذكر من إعترف من مشايخ السنه بصحة رواية التحريق وأخذه  بالحجر الزبيروكسره سيف

 281 -285.....................................................................   منها مايشتهيه

 بعلي باإلتيان أمر  أبابكر وأن  البيت ليحرق نار بقبس عمر مجيئرواية   صحة  إثبات - 

  222-289  ....................................................................... الس مم عليه

باإلمام علي عليه السالم والزبير الى أبي بكر  اإلتيانتصحيح الع ممة ابن كثير لسند رواية  -

 223 .... كلمهما عن شق عصا المسلمين بتخلفهما والشاق لعصا المسلمين يقتل وفيها أنه

من   عمر أن يقاتلأمر أبابكرنقل توثيق من كتاب العقد الفريد البن عبد ربه المالكي فيه أن  - 

يرفض البيعة في بيت االمام علي عليه السالم ونفذ ذلك فأتى بقبس من ناروقال بأنه سيحرق 

 663...................................................................... الدار ان لم تتم البيعة ألبي بكر 

أخبر عمر عن باب مغلق بينه وبين الفتنه   حذيفة  رواية من صحيح البخاري فيها أن  -

 225، 220 ............... مباشرة سأله عمر أيفتح الباب أويكسر ورد عليه حذيفة بأنه يكسر

يجيب مركز  باب الزهراء عليها السالم الذي أدى الى كسر الضلع وإسقاط الجنين  مما كان    -

 662، 662..............................................................................األبحاث العقائدية 

يجيب الدكتورالسني رشيد   الى ماذا وجه الشيخ ابن تيميه كبس بيت الزهراء عليها السالم   -

 662................................................................. الصكلي ، وتوضيح معنى الكبس 
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 لم وأنه الس مم عليها الزهراء بيت لتفتيشه ندم أبابكر أن الع ميلي السني الشيخ قولتوثيق   -

 229، 221..........................................................................  فدكا يعطها

سعد بن عباده لم يبايع ألبي بكر وعمر الى أن مات هذا ماقاله الدكتور السني  محمد   -

 229،234............................................................................. الشنقيطي 

أن جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي، ويرون استحقاقه على قول الع ممه العصامي   -

 234 ................................... غيره، فلما عدل بها إلى سواه، أنفوا من ذلك، وأسفوا له

االعتراف من أبي بكر أنه الخالفه لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم وليس خليفته  -

 234،238....................................................................... قرار العالمه االلبانيإوب

أهل البيت وأن تكون ألحد من الشيخ األزهري أحمد كريمة الخ مفة يجب أن تكون لساداتنا  -

بني هاشم والرسول  صلى اهلل عليه واله وسلم طرد عمر ومن معه إلخت مفهم عنده والخ مفة 

اتهامات انتزعت من اإلمام علي عليه الس مم وأمور دبرت بليل ضده وضد الحسن والحسين و

مما لحق بهم من اغتصاب لحقوقهم في اإلمامة السياسية الثابتة بحديث وخطبة   الشيعة للسنة 

بمكانة علي  -صلى اهلل عليه وسلم -بعد الفراغ من حجة الوداع التي فيها بيانه( خم)غدير 

األئمة االثني  واعتقاد الع ممة الفاروثي الشافعي بإمامة   رضي اهلل عنه والوصية بآل البيت

 232،  671 .............................. م بنقل الباحث السني ندا الحسينيعشر عليهم السال

الشافعي في مودة القربى  عن جابر بن نقل الشيخ القندوزي الحنفي عن السيد الهمداني  -

كلهم من بني هاشم  بعدي إثنا عشر خليفةسمرة أن الرسول صلى اهلل عليه واله وسلم قال 

  232...................................................................  كوعن سماك بن حرب مثل ذل

في شهر شعبان المعظم كانت والدة المهدي : " قول الشيخ السني الدكتورعبدالقادر ترنني  -

وهو اإلمام الثاني عشر مصداقآ لقول نبينا صلى اهلل عليه واله وسلم لن تقوم الساعة حتى يكون 

 232....................................................  " خليفة كلهم من بني هاشماثنا عشر 

الدكتور السني محمد عبده حتاملة يقر أن األولى أن األئمة يكونوا من بني هاشم الذين  -

  232.........................................................  اصطفاهم اهلل عزوجل من قريش

الداوري يصحح سند للخطبة الشقشقية به أصحاب اإلجماع والينظر لحال المحقق  الشيخ  -

وتصحيح المحقق  مابعدهم في السند وينسف بذلك قول من زعم أنه السند واحد صحيح لها

  233..الماحوزي لسند الشيخ الطوسي للخطبة الشقشقية وليس فيه عكرمه مع أنه ثقه عنده 

القندوزي الحنفي في سبب عدم إنطباق حديث االثني عشر على ملوك بني أمية تفكر الشيخ   -

وملوك بني العباس ويترجح لديه إنطباق الحديث على األئمة عليهم السالم ويستدل بقول 

المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم كلهم من بني هاشم وخفاء الصوت على صحة ماتوصل 

 230، 233.........................................................................  وماوصل له

أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم : قول اإلمام علي عليه الس مم في نهج الب مغة -

 230 ... دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا اهلل ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم
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 230.... إصطفى بني هاشم من قريش  واله وسلم أن اهلل قول المصطفى صلى اهلل عليه -

أنت الهادي بَك يهتدي  :لعلي عليه السالم  قول المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم -

 673..................................................................................... المهتدون بعدي

: في تفسير قوله تعالى حديث في كتب الشيعة بإسناد صحيح قال اإلمام الباقر عليه الس مم  -

المنذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ، وعلي الهادي ، : قال  " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 

 235.... وفي كل وقت وزمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب والذي اشترط في مقدمته إخراجه للروايات  -

 عن اإلمام علي بن الصحيحه أخرج عن ابن عباس قول رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم 

وهو فاروق هذه األمة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب : ابي طالب عليه السالم 

وهو  يعسوب الظلمة ، وهو الصديق األكبر ، وهو بابي الذي أوتي منه ،المؤمنين ، والمال 

 235.....................................................................................  خليفتي من بعدي

التعامل وحشية ل المؤكد قتل ابن نويره من كتاب أسد الغابة البن األثير الجزري في نقل توثيق -

 678- 677 ................................................................................ مع المعارضين

عندما قتل األبرياء الذين لم  خالد بن الوليد تبرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مما فعله -

 204 ................................... هيحسنوا أن يقولوا أسلمنا وكرر فعلته مع من رماهم بالرد

إعتراف الشيخ العرعور أن عليا ولي اهلل وأنه إمام من أئمة المسلمين وأن أئمة الشيعة هم  -

 204 ......................................................... فعآل أئمة عند أهل السنه ويجب إتباعهم

 كما اشترط على نفسه في مقدمة كتابه يورد رواية صحيحةالع ممة السني ابن المغازلي  -

إمام بعد إمام يهدي اهلل لنوره : في معنى آية نور على نور وكذلك أخرج السمهودي الشافعي 

 208،  204.........................................................................   لواليتهم :

إن اهلل : إصطفاء اهلل عزوجل ال محمد على العالمين و في صحيح البخاري في قوله تعالى  -

اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب 

    636..قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد

عن شرح بردة البوصيري  رأس اإلمام الحسين عليه السالم في القاهرة والنقش فيه مسجد  - -

ذكر أبو السعود في شرحه البرده حديثا في حق الحسين رضي اهلل تعالى عنه " :ألبي السعود

الشفاء في تربته واإلجابة تحت قبته واألئمة من ذريته أو : وهو إنه عليه الصالة والسالم قال 

  636 ............................................................................................... "  عترته

 636.............نقل توثيق النقش في مسجد رأس اإلمام الحسين  عليه السالم في القاهرة   -
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إمامتهم  أسماء األئمة األثني عشر عليهم السالم عند أهل السنه بماصح سنده وإثبات* 

   وطهارتهم من الذنوب

ذكر نص المصطفى صلى اهلل عليه واله  082أبوالفتح ابن ابي الفوارس الحافظ المتوفى  -

وسلم على أسماء األئمة اإلثني عشر عليهم الس مم في كتابه األربعين وقد إشترط أن اليخرج 

  200- 202.................................................في كتابه إال ماصح سنده عنده  

هو  082شيخ السني علي رضا قرة بلوط يعترف أن أبالفتح ابن ابي الفوارس المتوفى ال -

   200.................................... صاحب كتاب األربعين في مناقب علي بن ابي طالب

في أربعينه أخرج  082المتوفى  الشيخ لطف اهلل الكالبايكاني يذكر أن ابن ابي الفوارسالمرجع  -

 200 ........... صطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة اإلثني عشرنص الم

هو من أخرج أسماء  082المرجع بشير النجفي يؤكد أن أبالفتح ابن ابي الفوارس المتوفى  -

 205...... األئمة اإلثني عشر عليهم الس مم في أربعينه ونقل عنه صاحب كشف االستار

الشيخ السني غازي حنينه عضوتجمع العلماء المسلمين يؤكد أن العالم السني ابن ابي   -

في أخبار المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم    أربعينه الفوارس يقول بصحة ماأورده في 

بأسماء اإلثني عشر عليهم الس مم وأنهم هم نفسهم من عناهم صلى اهلل عليه واله وسلم في 

 205،204 ............................................................................  الصحيحين

تصحيح الشيخ السني كامل الفهداوي لرواية  الحافظ السني ابن ابي الفوارس المتوفى  -

، وكذلك ( ع)في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء اإلثني عشر  082

في الصحيحين وعرض ماأخرجه ( ص)وأنهم هم من عناهم النبي الشيخ السني محمد بوالد 

الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين والقندوزي الحنفي ناق م عنه من مناقبه والحمويني 

بتصحيح األسانيد وقد اعتمد على  ( ص)الشافعي في فرائده  من روايات في نص المصطفى 

   203، 204....................حسيني  النقل من كتب هؤالء الدكتور السني عبد الحليم ال

نقل صاحب كتاب النجم الثاقب رواية عن سلمان بسند سني رجاله ثقات في نص المصطفى  -

    201.............. صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة اإلثني عشر عليهم الس مم 

إحتجاج الدكتور السني عبد الحليم الحسيني بروايات من كتب الشيعة  وبروايات شيعيه  - -

نقلت في كتب أهل السنه وكذلك الدكتور السني عبد القادر ترنني واحتجاج الدكتور السني حسن 

الحسيني بروايات سنية نقلت في كتب الشيعة على الشيعة وعلل ذلك أن نقلها موافقة لها  

القندوزي الحنفي عند  أحاديث  مانقل من خ السني الدكتور عبد القادر ترنني بصحةالشيوإقرار

عليهما  والحمويني الشافعي والخوارزمي الحنفي في غيبة اإلمام المهدي ابن الحسن العسكري

الس مم واحتج بها وبكتاب اهلل على غيبته ، وقد قال الشيخ عبدالقادر ترنني أن وجود الراوي 

 209،254 ....................................... ف سند الحديث واليجعله ضعيفآالشيعي اليضع

تصحيح الشيخ السني كامل الفهداوي لماورد من روايات في غيبة اإلمام المهدي عليه السالم  -

التي نقلها العالمة القندوزي الحنفي عن العالمة الحمويني الشافعي وعدم إستبعاده تعميره كما 

 252، 258..................................................  المة كمال الدين الشافعيقال الع
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تصحيح الشيخ السني كامل الفهداوي للرواية التي نقلها العالمة القندوزي الحنفي عن مناقب  -

العالمة الخوارزمي الحنفي في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء األئمة 

  627 ............................................................................ عشر عليهم السالم اإلثني

الشيخ السني كامل الفهداوي الخلفاء اإلثني عشر في الصحيحين أولهم علي بن ابي طالب  -

 623،622 ....وآخرهم المهدي وصح نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسمائهم

 

المعاملي معنى  الراوية التي نقلها القندوزي الحنفي حلمي الشيخ األزهري الدكتور الحسيني  -

   622 .... صحيح( ع)في ذكر المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم أسماء االئمة اإلثني عشر 

الشيخ السني محمد بوالد الرواية التي نقلها القندوزي الحنفي عن الخوارزمي الحنفي في    -

مناقبه في نص المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم على أسماء اإلثني عشر صحيحه وهم 

    622 ..........................................................................................بعده  الخلفاء

  

 إثبات إمامة أئمة الشيعة وعلو منزلتهم  * 

الشيخ السني صالح المغامسي أول من يدخل في الص مة على محمد واله هم من كانوا منه  -

فاطمة من محمد والحسن والحسين من فاطمة فهم مرضيون أئمة صلى اهلل عليه وسلم ألن 

الشيعة يلقبونهم جعفر الصادق محمد الباقر علي وأما آل البيت األئمة المرضيون عند   مهديون

علي المعروف بـزين  الحسين يقال البنو الرضا موسى الكاظم كلهم على الرأس والعين

نجي كربالء، فأبقى اهلل علي بن الحسين حيًا ولم يتسلط عليه األعداء ولم : العابدين يقال له

 عليه وسلم من ذرية الحسين الممتدة يقتلوه؛ حتى يبقي اهلل جل وعال على عقب نبيه صلى اهلل

 627................................................  إلى فاطمة إلى ظهره صلوات اهلل وسالمه عليه

بتعليق الع ممة األلباني ذكر أسماء األئمة عليهم الس مم  في كتاب الروضه النديه للقنوجي -

 251.................................................... وأمهاتهم وأنهم أمهات العترة الطاهرة 

عليه الس مم من القرآن بن ابي طالب إبراهيم عمر الشيخي والية اإلمام علي  لشيخ السني ا  -

 251.....................  الكريم والسنة وأن الوصيه ثابته في الغدير في رده على المتعصبين

ذرية األئمة وآباء األئمة من إبراهيم عليه الس مم الى الشيخ السني إبراهيم بن عمر الشيخي  -

النبي صلى اهلل عليه واله وسلم الى آخر األئمة اإلثني عشر أطهار وقد نزههم اهلل عزوجل وأن 

خ وقول الشي (ع) حديث اإلثني عشر خليفه وحديث األئمة من قريش يقصد بهم أئمة أهل البيت 

 259 .... أن اباطالب نطق ب مإله اال اهلل عند وفاته( ص)الشعراوي أن العباس شهد عند النبي 

الباحث السني ندا الحسيني صح أن األئمة اإلثني عشر أولهم علي وآخرهم المهدي محمد ابن  -

 248، 244 الحسن العسكري وقد قال كذلك كمال الدين الشافعي

حسيني يقر أن كمال الدين الشافعي من ابرز علماء أهل السنة الشيخ السني الدكتور حسن ال -

248 



611 
 

الباحث السني ندا الحسيني المهدي ابن العسكري ولد وغاب ورواية والدته عن حكيمه  -

626،  621 ................................................................................. صحيحه  

لسند رواية والدة اإلمام المهدي عليه تصحيح الشيخ المحقق الدكتور أحمد الماحوزي  - 

 240 -242( ...ع)الس مم وتشبيه اإلمام  الحسن العسكري ألمه عليها الس مم بأم موسى 

سند صحيح على مبنى السيد الخوئي فيه يتضح للمعاند إس مم السيدة نرجس وصومها   -

لثقه عند السيد الخوئي كما قال المحقق الماحوزي والسيدة حكيمه وص متها فيه المطهري ا

 249- 245.....................................................................الثقه عنده أيضآ 

وهي ابنة يشوعا بن وتوثيقه نسب السيدة نرجس  من كتاب الشيخ محمد صادق الكرباسي  -

 238-249............................................................ .............قيصر برداس 

رواية في كتاب العالمة نور الدين الدشتي الحنفي شواهد النبوة المعتمد من قبل أعالم اهل  -

السنه عن والدة اإلمام المهدي عليه السالم وأن أمه تهجدت ومثلها مثل أم موسى عليها السالم 

وفي كتاب العالمة المناوي  العسكري عليها السالم اليظهر حملها إال وقت الوالدة كما قال اإلمام

 676................................................................... الشافعي أنها من أوالد الحواريين

- 

،672 

الشيخ األزهري السني البدري المهدي ولد للحسن العسكري وخفي حمل أمه به كأم موسى   -

وقول الشيخ األزهري السني محمد الجاويش أن ماورد في الروايات أن المهدي اسم  معمروهو 

انفرد بها ابوداوود وهي عن زائدة وقال األئمة والعلماء  (ص) ابيه يواطئ اسم أب النبي 

ومحاورة مع الشيخ   اللفظة زائدة عن زائدة وقال عنه علماء الجرح والتعديل منكر الحديث

  234،233 ........ (  ع)هداوي في بيان فضل ورفعة منزلة السيدة نرجس السني كامل الف

السيد المي مني النص على أسماء االئمة متواتر والسيد الخوئي لم يفحص  األمر بنفسه بل   -

 233............................................................................. أوكله الى غيره 

الشيخ األزهري تاج الدين الهاللي  لشبهة أن الشيعه يعتقدون بإختباء المهدي في نسف  -

   678 .......................................................................................... السرداب

سكري عليه إعتقاد الفخر الرازي أن اإلمام المهدي عليه الس مم من أوالد اإلمام الحسن الع -

يغيب ه الس مم وماورد في كتاب البرهان في ع ممات صاحب الزمان للع ممة المتقي الهندي أن

 239.................................................................... غيبه تليها غيبه أخرى 

األستاذ بجامعة األزهر وأقر بذلك   يغيب بغيبتينالع ممة البرزنجي الشافعي المهدي يختفي و  -

 214،218.............................................................  عبد الوهاب عبد اللطيف
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سنوات  5الشيخ السني الدكتور راغب السرجاني مات الحسن العسكري وخلف طف م عمره  -

 218............................ .......................................................توفي فجأة 

كلمه مهمه للشيخ األزهري تاج الدين الهاللي عن مولد اإلمام المهدي محمد بن الحسن   -

 686.......................................................  العسكري عليهما السالم في شهر شعبان

الحمويني الشافعي نص النبي على السني الحسيني تصحح نقل . لجنة بحوث بإشراف د - 
 687... علي والحسن والحسين وتسعه من ولد الحسين وأنهم الخلفاء وطهارتهم وعصمتهم

اللهم بلى، ال َتْخُلو األرض من قائٍم بحجة اهلل، إما :الشيخ النابلسي قال علي بن ابي طالب  -

وماورد في كتاب جالية الكدر   اتهظاهرًا مشهورًا، وإما خائفًا مغمورًا لئال تبطل حجج اهلل وبين

لمفتي الشافعية  جعفر البرزنجي من ابيات في ذكر األئمة اإلثني عشر عليهم السالم وماورد 

في كتاب عقد الدرر للمقدسي الشافعي السلمي رواية أن المهدي يغيب غيبه تليها غيبه أخرى 

ونفي تشيعه ، وإيمان اإلمام القرطبي بغيبة فصيل  المالكيوكذلك ذكر هذا ايضآ ابن الصباغ 

 682، 683 ....................................................................ناقة صالح عليه السالم 

نسابة المدينة المنورة األستاذ السني أنس الكتبي يؤمن أن عقب اإلمام الحسن العسكري عليه  -

التحريف في حديث من سره أن يحيا حياتي و إبنه المهدي المختفيقد سلم به في   السالم

 682،687 ....................................................... وجعله في أبي بكر وعمر وعثمان

أن أصحاب الكساء هم المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وعلي بن   الشيخ المغامسي قول  -

أن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم قال اللهم هؤالء وابي طالب والحسن والحسين وفاطمة 

آلي فصل على محمد وآل محمد وتلى آية التطهير وأنهم في مقام واحد معه صلى اهلل عليه واله 

ع نصارى نجران عن مباهلتهم اوامتنالحاسدأو  الجاهل وسلم وهو شرف عظيم الينكره إال

 688 .....................................................................................ألنهم يزيلوا الجبال 

فيها   (ع)م  على الرجل الشامي بآية التطهير على دخوله(ع) إحتجاج اإلمام زين العابدين  -

كما في اآلية وإعترف بذلك الشيخ الوصابي  (ع) ى دخول األئمة من ولد الحسين دليل علهو  

جاء في تفسير الطبري وهو من أصح التفاسير كما قال الشيخ ابن تيميه واليطبق على أسانيد 

 688 ................................. التفسير قواعد أهل الحديث كما قال الشيخ صالح ال الشيخ

ي حأنه وأهل بيته طهرهم اهلل من الذنوب ، وصياح النخل الصيا(  ص)رسول اهلل قول   -

 688، 688 ..... هذا محمد سيد األنبياء وهذا علّي سيد األولياء أبو األئمة الطاهرين: بقوله

ت ) فعلي زين العابدين قول الشيخ محمد أبوزهره أن آل علي توارثوا إلمامة كابرا عن كابر  -

امام المدينة نبال وعلما ، وكان ابنه محمد الباقر وريثه في إمامة العلم ، ونبل  كان( هـ  83

فكان مقصد العلماء من كل بالد العالم اإلسالمي ، ومازار أحد المدينة إال عرج على بيت  الهداية

    688 .............. لبيت في السرمحمد الباقر يأخذ عنه ،وكان ممن يزوره ممن يتشيعون آلل ا
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وفي التوراة البشارة بإسماعيل : جاء في تفسيرالعالمة ابن كثيرفي تفسير سورة المائدة   -

عليه السالم ، وأن اهلل يقيم من صلبه اثني عشر عظيما ، وهم هؤالء الخلفاء االثنا عشر 

 688 ............................................. المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة

وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما "   جاء في كتاب البداية والنهاية للعالمة ابن كثير -

إن اهلل تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل، وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر : معناه

وهؤالء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة، وقرر أنهم وقول الشيخ ابن تيميه  عظيما

يكونون مفرقين في االمة، وال تقوم الساعة حتى يوجدوا، وغلط كثير ممن تشرف باالسالم من 

 680................................   اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم

كما نقل  التوراة في ذكرهم وإثبات ة األئمة  اإلثني عشر عليهم الس مممنزلعظم   إثبات  -   

القندوزي الحنفي عن الحمويني الشافعي حديث نعثل اليهودي وإخبار المصطفى صلى اهلل 

عليه واله وسلم له بأسماء األئمة اإلثني عشر وفي المناقب للخوارزمي الحنفي حديث جندل 

اليهودي أيضآ وإخباره صلى اهلل عليه واله وسلم له بأسماء اإلثني عشر وإتيان يهودي لإلمام 

  290- 294.............من كتاب المناقب للخوارزمي الحنفي   لي عليه الس مم ليسأله عنهمع

( كان أهل العلم إذا رووا عن اإلمام جعفر الصادق يكتفون بقولهمقول الدكتور صبحي الصالح  -

ال ان جعفرآ كان ممن ق))  : ، ولقد قال الخليفة المنصور في يوم علم بوفاته  (أخبرنا العالم: 

وكان ممن اصطفى اهلل ومن (( أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم : )) اهلل فيهم 

وأن حديثهم  وكان اإلمام الصادق من بين اخوته خليفة أبيه الباقر حقآ .  (( السابقين بالخيرات 

 295،294 ...................................................................................... حديث جدهم

إنَّ اهلل عز : تصحيح الحافظ السخاوي لحديث قول رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  -

وجل جعَل ذريَة كل نبيٍّ في صلِبه وإنَّ اهلَل تعالى جعَل ذريتي في صلِب عليِّ بن أبي طالٍب رضي 

 682.................................................................................................. اهلل عنه

 َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئَمًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلَما َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن)العالمة ابن عثيمين آية   -

، وبسند سني رجاله ثقات قول اإلمام  يقصد بها األئمة االربعة بل وغيرهم من أئمة المسلمين(

علي بن ابي طالب عليه الس مم أنهم أئمة الهدى وأقره رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم 

وقول الدكتور بدر العمراني أن الحاكم ساق حديث  إختيار اهلل لعلي  وقال ان المهدي منهم،

بيان الموافقة بين الُسنة والشيعة في إثبات اإلمامة لإللزام واألئمه من ولده  من سياق سني و

 291- 294 .................................................................... انط مقا من هذه اآلية

السني الحسيني نقل القندوزي الحنفي عن الحمويني الشافعي قول النبي علي باب مدينة  .د -

 العلم وأنه واألئمة من ولده كسفينة نوح وكالنجوم وقول اإلمام الصادق حديثهم حديث جدهم 

 344،  299..........................................................  صلى اهلل عليه واله وسلم

 348....هـ   245اإلمام الذهبي يؤمن بوالدة اإلمام المهدي ويؤرخ له تاريخ وفاة سنة  -

 342.................................... اإلمام الذهبي حبست صقيل وماتت في دولة المقتدر -
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الشريف الباحث السني محمد جمال الدين عطواني يثبت والدة المهدي ابن العسكري من كتبهم    -

وقول الباحث السني ندا الحسيني أن اإلمام المهدي  ابن حزم أن العقب لوالدهمانقله ينسف و

 703- 706...............................................................  المنتظر هو اآلن في غيبته 

السيد علي الموسوي المشعشعي ينقض مانسب ألبي جعفر الطبري أن الحسن العسكري لم  -

  702، 703........................................................................................يعقب 

     702...الحبس وزيارتها ومعاناتها في  (ع)الشيخ محمد كنعان يذكر منزلة السيدة نرجس  -

(  لياليآ صرن األيام على صبت لوأنها مصائب علي صبت)  الس مم عليها الزهراء قول -  

فلوإستثنيناهما وغيرهما مما تعرضت له في  المحسن وإسقاط الضلع لكسر إشارتها يثبت

 نازع ابابكر أن أقر والذي الديك محمود السني الدكتور عنها ونقله  الهجوم جانبنا الصواب

 343 .................  الكريم بالقرآن بإستداللها إقتناعه رغم حقها الس مم عليها الزهراء

 عمر مع عائشة لوفعلت انه الحديد ابي ابن ك مم مؤيدآ زكار سهيل السني الدكتور قول -

  343 ................... إربآ إربآ لقطعها  الس مم عليه طالب أبي بن علي االمام مع مافعلته

    341.......  منهم( ع) والزهراء اهلل ماحرم عترته من إستحل من(ص) المصطفى لعن - 

السني الحسيني تصحح رواية إخبار النبي لسلمان بمظلومية فاطمة . لجنة بحوث بإشراف د - 

   341.........................................  ياسلمان ويل لمن يظلمها بنقل الحمويني الشافعي

  

 

 الناتج الضرب آالم من توجعها يثبت الفدكية خطبتها إفتتاح في الس مم عليها الزهراء أنين - 

   349 ..............كان هذا جواب ألحد العلماء كما نقله الشيخ أحمد سلمان  ضلعها كسر عنه

 ورود الخطبة الفدكية في كتب أهل السنه وتصحيح أسانيدها وممن اعترف بصحتها  *   

 711 -708.........  وعدم إعتراضه عليهاالعقاد الضوء على الخطبة الفدكية توثيق تسليط   -

ة الملك سعود تعترف أن ابن طيفور يعتقد عالدكتورة السنية سعاد المانع المحاضرة في جام -

 716،  711  .......................................................................بصحة الخطبة الفدكية 

عد مركز األبحاث العقائديه للمصادر السنيه التي ذكرت الخطبه الفدكيه ومنها كتاب ب مغات  -

     382.....................النساء للسني الثقه ابن طيفور والسقيفة وفدك للسني الثقه الجوهري 

تصحيح الماحوزي و الخرسان ألسانيد خطبة فدك من كتاب بالغات النساء للسني الثقة ابن    -

 761-717....طيفور وردي على أبي بكر المغربي وهو من مشايخ السنه في شبهاته الواهيه 

السني العوني تصحيح الماحوزي . كتاب السقيفة وفدك للسني الثقه الجوهري بقول د -

 763-766 ........................السنهالمغربي وهو من مشايخ بكر ردي على أبي  والخرسان



615 
 

األستاذ األديب رئيس اللجنة الثقافية ممن اعترف بصحة خطبة الزهراءالفدكيه عليها السالم  -

 320.............................  في النادي الثقافي العربي في الشارقة محمد ولد محمد سالم

من كتاب بالغات النساء البن  الفدكية العالمة المحقق عمر رضا كحالة الى الخطبهإشارة  -

 320 ................................................................................................ طيفور

  320 ...... لفدكيةبصحة الخطبة ا (أهل البيت)األستاذ توفيق أبو علم في كتابه إعتقاد   -

وإستشهادها  اإلعالمية الكاتبه روال خرسا في مقالتها تذكر ظالمة الزهراء عليها السالم -

 324 ......................................................................بالقرآن على أبي بكر

السالم لم تكن لتبايع ألبي بكر مصطفى العدوي هنا يقول أن الزهراء عليها السني الشيخ   -

وأنها تمسكت بصريح القرآن وإستندت على آية !! ألنه ماعلم أن النساء يبايعن للرجال 

وورث سليمان داوود وآية يرثني ويرث  يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين وآية

في صدرها شيئا على من آل يعقوب على أنها ترث من أبيها صلى اهلل عليه واله وسلم وجاء 

 324.............................................................  أبي بكر واعتزلت حتى قبضت

إحتجاج  : ألبي الطيب مولود السريري السوسي  في كتاب رسائل علميه في فنون مختلفة  -

في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله  -رضي اهلل عنه  -فاطمة عليها السالم على أبي بكر 

، ولم ينكر عليها أحد 11 -النساء ( ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَلاِدُكْم ۖ ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُأنَثَيْيِن  ) :  تعالى

 324..................................................................................  من الصحابة

للفظ أترث  الشيخ ابن تيميه لم يركن الى النفي المطلق :   الشيخ السني إيهاب عدلي قول  -

أباك   وإن صح ففيه أجوبه ، لسنا مع ابن تيميه في قوله عن لفظ أترث: قال  أباك والأرث أبي

 323 .......................................................................... والأرث أبي لم يعلم صحته

بماندبت الزهراء عليها الس مم والدها صلى اهلل  ألستاذ إبراهيم محمد حسن الجملاإستشهاد  -

والحكم عليه في مرآة العقول للع ممة المجلسي بالموثق  عليه واله وسلم في خطبتها الفدكية

 323،321 ........................................وبسند آخر معتبر من األمالي للشيخ المفيد 

 334، 329..  وصدقها(ع)عن ميراث الزهراء  لباحث في التاريخ سيد القمنيلكلمة حق  -

الزهراء عليها الس مم خطبت بخطبتين األولى في ميراثها  تقر بان راميه الملوحي ةاألديب -

 334............................................... الممنوع من أبي بكر والثانيه في مرضها 

الدكتورة السنية هالة الوردي أستاذة الحضارة في جامعة منوبة بتونس وهي مؤلفة كتاب  - -

لملعونون أقرت بغضب الزهراء عليها السالم على أبي بكر األيام األخيرة لمحمد والخلفاء ا

وعمر وأوصت زوجها أن اليحضرا جنازتها ، ولعنتها التي عبرت عنها في الخطبة الفدكية 

ألبي بكر ألدعون عليك في كل  التوقوكانت تظن أنها نص شيعي ووجدتها في كتب السنة ،

أن األنبياء اليورثون وقالت إن كل هذا  صالة أصليها واحتجاجها عليه بكتاب اهلل عندما زعم

 338................................................................  مذكور في كتب أهل السنه
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يقر أن الزهراء عليها الس مم صاحبة حجة وفصاحة  الشيخ السني محمد خير الطرشان -

 338،332...................  وبيان وأنها ممن إختارها صاحب ب مغات النساء في كتابه

 332......تصحيح الماحوزي لسند ابن مردويه للخطبة الفدكية يمربأم المؤمنين عائشه  -

ا في صحيح البخاري أن مشية عائشه روايته أم المؤمنين مايؤكد صحة الطريق عنم  - 

الزهراء كمشية المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم وهو عين ماورد في وصف مشيتها في 

 333................................................................................ الخطبة الفدكية

  عليه واله وسلم يقول ألبي بكررسول اهلل صلى اهلل طه قال  إبراهيم الشيخ السني حامد -

 333.....................................................................  الأدري ماتحدثون بعدي

غيب وقع في : الغيب الذي أطلع اهلل نبيه عليه ينقسم إلى أقسامقول الشيخ المغامسي أن   -

صالة والسالم بأشياء تحدث في زمن النبوة ؛ مثل إخباره عليه ال-عليه الصالة والسالم –زمنه 

 330..........................................  ووقعت، وغيب وقع بعد وفاته، وغيب لم يقع بعد

 333-330...................... إقرار المستشار السني بهاء المري بصحة الخطبة الفدكية  -

برنامج آل البيت   من القاهرة ، –صوت العرب  – الخطبة الفدكيه بثت في إذاعه مصرية -

 778، 777.............وبشهادة مستبصر مصري معاصر لها أيضآ سمع الخطبه من اإلذاعه  

وتصحيح أسانيدها  عند نساء المهاجرين واألنصارعليها السالم صحة خطبة الزهراء  إثبات*

 في كتب السنه والشيعة

المهاجرين  نساء المانع بصحة خطبة الزهراء عليها السالم عندإقرار الدكتورة  السنية سعاد  -

 778................................................................................................واألنصار 

إقرار الدكتور السني عبد الحليم الحسيني بصحة خطبة الزهراء عند نساء المهاجرين  -

الولي بعد النبي ورسخت فاطمة واليته في خطبتها عند له  أن عليا عليه السالم واألنصار وقو

 778 .............................................................. النساء في عيادتها في مرضها

ولم ينف  السيد فضل اهلل يؤمن بضرب الزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها وتحملها اآلالم -  

 778، 778............................................................................ في خطبته ظالمتها 

  

ببالغة   عبدللطيف أرناؤوط   األديب السني عضو كتاب إتحاد الكتاب العرب األستاذ إقرار  - 

 731- 778 ........... أنموذجآالزهراء عليها السالم خطبتها عند نساء المهاجرين واألنصار 

توثيق كالم األديب السني عبداللطيف أرناؤوط عن خطبة الزهراء عليها السالم عند نساء  -

 737- 731......................................................................   المهاجرين واألنصار
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خطبة الزهراء عليها السالم الفدكية  وخطبتها عند نساء المهاجرين واألنصار في مرضها #  

 عند الشيعه مع تصحيح  أسانيدها 

ورود خطبة الزهراء عليها السالم عند نساء المهاجرين واألنصار في كتاب األمالي للشيخ  -

 737.................... ..........الطوسي بسند حسن بحكم المحقق الدكتور احمد الماحوزي

محاضرة نفيسه للشيخ فوزي ال سيف عن خطبة الزهراء عليها الس مم الثانيه في نساء  -

 303....................................................................... المهاجرين واألنصار

وم محمد سعيد الحكيم وردت بسند صحيح في كتاب دالئل اإلمامة على مبنى السيد المرح -

والشيخ السند وعلى مباني بعض الفقهاء القدماء كما قال الشيخ جعفر الصويلح  وتصحيح 

  300، 303 ........................................... الشيخ  الدكتور فيصل العوامي للسند 

الدكتور الماحوزي إثبات تواتر الخطبة الفدكية في كلمات علماء الشيعه وتصحيح  المحقق  -

   300................................ لطريق إسماعيل بن مهران  في كتاب مااليحضره الفقيه 

ورواية الشيخ  الرواية عن شخص غير مذكور في كتب الرجال، ال يقدح في اعتبار الرواية -

 305 .............................واليطعن فيه  من التوثيق له المجهول الصدوق عن الراوي

تصحيح الشيخ العاملي لسند الخطبة الفدكية  وهو طريق إسماعيل بن مهران في كتاب علل    -

 304،  305........................................................... الشرائع للشيخ الصدوق 

ة للطبري عن تصحيح المحقق الدكتور الماحوزي لسند الخطبة الفدكية في دالئل اإلمام -

  304.............................................. الصفواني ينتهي باإلمام الباقر عليه الس مم 

تصحيح المحقق الدكتور الماحوزي لسند الخطبة الفدكية في دالئل اإلمامة للطبري رواية  -

 303................ ...............................الصفواني عن ابن عائشه والعباس بن بكار

عن تصحيح المحقق الماحوزي لسند ذكره المرتضى في الشافي في اإلمامة للخطبة الفدكية  -

 303.................................................................................................المرزباني 

تصحيح المحقق الدكتور الماحوزي لسند يقول فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  -

، وسوف تظهر بعدي  فأنت أول من تلحقين بي مظلومة مغصوبة: " للزهراء عليها الس مم  

وهو نفس ماقالته الزهراء عليها الس مم في خطبتها "  حسيكة النفاق ويسمل جلباب الدين

ا اْختاَر الّلُه ِلَنِبيِِّه داَر أْنِبياِئِه َوَمْأوى أْصِفياِئِه، َظَهَر فيُكْم َحسيَكُة النِّفاِق َوَسَمَل َفَلمَّ: " الفدكية 

 301، 303....................................................................... "  ِجلْباُب الّديِن

د بماقالته الزهراء عليها الس مم في خطبتها اإلستشها لهمذانيلفي كتاب األلفاظ الكتابية  -

 301.............................. " أنتم حضنة اإلسالم ، وأعضاد الملة : "الفدكية لألنصار 

إعتراف الشيخ السني سعد الشنفا المتسمي بالحوزوي في المنتديات أن الشيخ الترابي في  -

الخوئي صحح طريق إسماعيل بن مهران للخطبة الموسوعة الرجالية الميسرة  قال أن السيد 

 309، 301.. وهو ماذكره الشيخ في من اليحضره الفقيه(ع)الفدكية بكامله الى السيدة زينب 
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فتراء أهل العناد على اإلمام الصادق عليه السالم أنه اليعتقد بتوريث األنبياء للمال لورثتهم إ -

    721-738 ..بالروايات الصحيحة سندآ عنه  هونسف هذه الشبهه وإثبات إعتقاده بتوريثهم ل

يابن ابي طالب اشتملت  تضعيف الدكتور الدوخي لماورد أن الزهراء قالت لعلي عليه السالم  -

 721،726......  شملة الجنين وقعدت قعدة الضنين نقضت قادمة االجدل فخانك ريش االعزل

من كالم السيد   وقد أجهضت جنينهارد شبهة المخالف كيف تخطب فاطمة وضلعها مكسور    -

المحقق جعفر مرتضى العاملي والدكتور عبد الحليم الحسيني أن  بيتها كان في المسجد وله 

 727،  726..................................................................... المسجد فيباب يفتح 

 350، 353................أة عورة  رد الشيخ ابن عثيمين على من قال أن صوت المر -

أبوموسى االشعري يروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في آداب اإلستئذان  - 

واليشهد له اال الخدري وتكرار فعله ! فيكذبه عمر ويطلب منه من يشهد له وإال سيوجعه ضربآ 

 353 - 350.................................. ........................................... (ع)مع الزهراء 

تجاهل عمر ومن وافقه آليه قرآنية تنص على التيمم في حالة فقد الماء ووضع إستحسانات  -

تمامآ كما وضعوها في حالة األنبياء وعللوا بها عدم توريثهم للمال وتجاهلوا آيات الوراثه 

 353 ....................................................... !للمال   وآيات توريث األنبياء ةالعام

حدث للزهراء  -قال عمرله ألوجعن بطنك وظهرك  -  نفس ماحدث ألبي موسى األشعري  - 

عمر في حقها وضربها بعد رفض قبول شهادة الشهود ولم يقبل   يصدقها  فلم  عليها السالم

بسند  ثم لطمها وخرق كتابها  منها أن تأخذ بكتاب على حقها فرفسها عمر على بطنها

فتقطع المحسن في أحشاء أمه على اإلختصاص للشيخ المفيد وقد صححه الشيخ المرجع السند 

ن ، ورواية صحيحة سندا من تفسير القمي في شهادة اإلمام علي عليه السالم للزهراء مرحلتي

  728، 727........................................ بحقها وتمزيق عمر للكتاب الذي كتبه صاحبه  

قول و توجيه حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب والتشخيص الطبي لحالة الجنين  -

يالحظ ان كثيرا من المدرسين يصفع الطالب على  " :وليد محمد المصباحي لسني الشيخ ا

ليس منا من ضرب الخدود وشق )وجوههم ويلطمهم وهذا حرام لقوله عليه الصالة والسالم

إنطباق و"  سواء ضرب خد نفسه ام خد غيره.متفق عليه (الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

 728............. واله وسلم على إبنته الزهراء عليها السالم ماقاله رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بإسناد معتبر كما حكم عليه الع ممة المجلسي في ج مء العيون قول رسول اهلل صلى اهلل  -

لحسن اطعنة أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدها ، و" : (ع)عليه واله وسلم لعلي 

 351،359.......................................  " حسينلاقتل ، ويسقىي لذالسم والفخذ افي 

   عند إشعال الحطب يسحب األكسجين وينتج: التشخيص الطبي بتوجيه شق الجيوب  -  

 Co2  وغاز   Co   وهذا الغاز يسبب مضاعفات خطيره تؤدي الى الموت فهو الغاز الصامت

الناتج من احتراق الحطب يحوي   فهذا الدخان   درجة ُسميه  القاتل ان لم يتم مقاومته،به

يؤدي الى شق في جيب الجنين مما   ( benzopyrenes) مركبات كيميائيه مسرطنه تسمى 
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  بسبب  ، فتضرر المحسن(  bag of water)يب الماء وانبثاق ج يؤدي الى حدوث الثقب فيه

وللسائل األميوني وظائف  بزوال السائل األمينوسي( ع)وتأثر بإصابات الزهراء   دخان الحطب

عند ارتطام أي شي  متعددة، منها حماية الجنين من التأثر بأي إصابات تتعرض لها األم، خاصة

 344، 359 ........................يتنعم الجنين بها أي أنه وسادة. أو سقوطهاببطنها أو تقلبها 

رأى الشيخ المنجد إنشغل علي بن ابي طالب  بالوقوف بجانب فاطمه لعتبها على أبي بكر و -

أن  في الخالفة والبيعة ، وأنه كان ينبغي  رأى استعجال الصحابة واإلمتناع عن الذهاب له 

وقول الحافظ ابن حجر كره   الصحابة على خالفهُيشاور ، ويحضر في األمر ، وكان رأي 

 344،348 ......................................ص مبته في القول والفعل محضر عمر بسبب 

 

وأتت بالحسن والحسين  وطولبت بالشهود  الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ولم يقبل قولها  -

وقول اإلمام علي بن أبي طالب ع لشريح القاضي عندما لم يقبل شهادة  كما أورد اإليجي ، 

قال عليه الصالة : ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: اإلمام الحسن عليه السالم 

أفال تجيز شهادة : اللهم نعم، قال: ، قال"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: "والسالم

 727-721......................... ورد الدكتور السني النابلسي كما أ "سيد شباب أهل الجنة؟

 340 ................................ بصدق الزهراء عليها السالم أم المؤمنين عائشه شهادة   -

أبوبكر يعطي لجابر من مال البحرين بدون شهود مجرد وعده رسول اهلل صلى اهلل عليه    -

واله وسلم بذلك لكن الزهراء عليها السالم مع أنه أنحلها أرضه الفدكيه إستجابه آلية في كتاب 

  723..... .......................................................في صحيح البخارياهلل لم يعطها إياها 

هاتي بّينة يا بنت :  تصحيح الشيخ السند لرواية فيها يقول عمر للزهراء عليها السالم   -

قد صّدقتم جابر بن عبـد اهلل و جرير بن عبـد اهلل ولم :  فتجيبه  محّمـد على ما تّدعين ؟

 722- 723.................................................. و بّينتي في كتاب اهلل! تسألوهما البّينة 

حتجاج االمام علي عليه السالم على أبي بكر بماإحتجت به الزهراء عليها السالم من آيات إ  -

 ة رواية ابن سعد في الطبقات أقر بصحوقد  في توريث األنبياء األموال لورثتهم القرآن الكريم

وكذلك الشيخ حسن المالكي قال ان  إستشهاد اإلمام علي  ود شعبانالشيخ السني الدكتور محم

 722،727......... بن ابي طالب عليه السالم بآيات التوريث جاء بأسانيد قويه عند أهل السنة 

عليه السالم يحتج  بن أبي طالب االمام علي عند السيد الخوئي في تفسير القمي بسند صحيح - 

على أبي بكر بمااحتجت به الزهراء عليه و بآية التطهير على صدقها بل و إستحالة وقوع الزنا 

عليها الحد ألن  في اآلية الكريمة كونيه فحتى لوشهد الشهود بزناها فاليقام  رادهمنها وكون اإل

تقبل شهادته فالتحرم من فمن يشهد ضدها أن النبي اليورث ال  ةوالعصم ةاهلل شهد لها بالطهار

 770- 728.................................................................  ميراثه وأيضآ مانحلها اياه
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ِإَنَما ُهَو ثعالة َشاهده َذنبه مرب لكل   َأال من سمع َفْليقل َومن شهد َفْلَيَتَكَلْم: " ان ابابكر قال  -

َيُقول كروها َجَذَعة بهد َأن هرمت يستعينون بالضعفة ويستنصرون الِنَساء َكُأّم فْتَنة ُهَو اَلِذي 

 770.........................................................."  طحال أحوط َأهلَها ِإَلْيَها اْلَبغي األولق

الصادق  رواية بتصحيح المحقق الماحوزي في علل الشرائع  للشيخ الصدوق  قال اإلمام -

 771...."  فقد قذفوا فاطمة عليها السالم على منابرهموأما قذف المحصنة : "عليه السالم 

أفتى اإلمام علي بان األنبياء يورثون، واستشهد بقوله : "الدكتور محمد بيومي مهران  قال  -

فهب لي من لدنك وليا يرثني )وقوله تعالى على لسان زكريا (َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد  )تعالى 

واحتج علي بان الحديث الشريف الذي يرويه أبو بكر هو من أحاديث ( ويرث من آل يعقوب

االحاد التي ينفرد بروايتها واحد فحسب من الصحابة، وأحاديث اآلحاد ال تقيد حكما اطلقه 

لو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أراد ان يختص أو يقيد هذا الحكم القرآني، القرآن، و

 771 ................................................................. " ألخبر ورثته انهم لن يرثوه

 

وأفتى اإلمام علي بان الشهادة تصح برجل وامرأة " قول الدكتور محمد بيومي مهران  -

واحدة، مع حلف اليمين، بل بشهادة واحد ويمين، ولكن أبو بكر رد هذا الرأي، ونزع فدك من 

تحت يدي فاطمة، واستشار في ذلك عمر فأيده واما اعتمادنا في فتوى اإلمام علي فكان على ما 

رواه اإلمام أحمد من الفضائل والترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجة والبيهقي والدار قطني 

ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في : السنن عن جابر ابن عبد اهلل  في

  771..................................................................."  الحجاز، وقضى علي في الكوفة

الَلهَم :  " (ع) عن اإلمام علي بن ابي طالب   (ص) تصحيح العالمة األلباني لقول رسول اهلل  -

 776......................... " فما َشَككُت بعُد في قضاٍء بيَن اثَنيِن: اهِد قلَبُه ، وثِبْت لساَنُه ، قاَل 

للدكتور عليه السالم ومعرفته بتفسير آيات كتاب اهلل  بن ابي طالب منزلة االمام علي  -

 776 ................................................................................................. النابلسي

في إعجاب المصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم بقضاء االمام علي   قول العالمه العصامي -

هم فهم أعلم من عليه السالم وحكمته ونهي أن يعلم الناس أهل البيت وأن يتقدم عليهم وأن يعلم

 333، 332 ............................................................................. غيرهم من الناس

 

بسبب وقفته المشرفة مع الزهراء   تعرض اإلمام علي بن أبي طالب لمحاولة فاشلة في قتله -

وروي عنه عن الراوجني شيخ البخاري   من كتاب األنساب للسمعاني  عليها السالم في حقها

جماعة من مشاهير األئمة ، مثل أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ، ألنه لم يكن داعية 

 773، 777.............. ال يفعل خالد ما أمر به : أنه قال  بكر حديث أبي روى عنه  إلى هواه 
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أبي طالب سمي بأمير المؤمنين في حياة بأن االمام علي بن  روىتبيين وثاقة الراوجني و -

 772،  772 ......................................................... الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم

 على غيره من الصحابه (ع) بن ابي طالبروافض يقدمون االمام علي   الصحابةفي  -

.....772 

 

بتصحيح فيما فعله عمر بالكتاب المكتوب من أبي بكر للزهراء عليها السالم بفدك  تانرواي -

 777................................................................................................... سندهما 

ألبي زيد الرواي " وأيم اهلل لو رجع األمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر: " إثبات أن قول   -

 778،  778...................... كما قال مركز االبحاث العقائدية  (ع)وليس البن اإلمام السجاد 

 

طلبها زوجها إنظم إليها في و مطالبة الزهراء عليها السالم بفدك على أنها نحله ثم إرث    -

وامتنع اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم عن   علي بن أبي طالب وكثير من بني هاشم

 780، 778 ......... لدكتور السني الخربوطليل البيعة البي بكر ألنه يرى أنه األحق بالخالفة 

 

مع علمه الشيخ الدكتور النابلسي ان ابابكر صدق الزهراء على نحلتها وطالبت بها كإرث و -

   786 - 780 .... اهلل عليه واله وسلم صلى بصدقها إال أنه قال أنها لولي األمر بعد رسول اهلل

 بالتصرف أحق الحاكم أن ظهيرمن إحسان إليه ماذهب وهن الموسوي جاسمالدكتور تبيين  -

 393-313 .......... ألمره تابعة وهي األنفال ومن الدولة أموال من أنها بإعتبار ، فدك في

مطالبة الطاهرة بفدك على أساس الهبة ، واألخبار المتضمنة الشيخ السني الدكتور األنجري  -

لمطالبة بني هاشم بسهمهم في الُخُمس على أساس التمّلك بنّص القرآن، ومطالبتهم بالوالية 

َتاِرًكا َشْيًئا َكاَن َرُسوَل اهلِل َصَلى اهلُل   َلْسُت: ) قول الصديق رضي اهلل عنه على وقف رسول اهلل

يدل على أنه ( َعَلْيِه َوَسَلَم َيْعَمُل ِبِه ِإَلا َعِمْلُت ِبِه، ِإِني َأْخَشى ِإْن َتَرْكُت َشْيًئا ِمْن َأْمِرِه َأْن َأِزيَغ 

 نص من القرآنرفض تسليم فدك للطاهرة والخمَس لقرابة رسول اهلل ظنا واجتهادا ال استنادا ل

ثم إذا كان الصديق ( َأْمرُهَما ِإَلى َمْن َوِلَي اْلَأْمَر  )أو السنة الصحيحة ، بل ألنه كان يرى أن  

مستندا إلى النص ال االجتهاد ، فلماذا تهجره الطاهرة وتغضب عليه ؟ولماذا يمتنع آل البيت 

 390 .................................................................... ومواليهم عن بيعته مّدة

البنته الدكتور السني محمد بيومي مهران فدك وهبها رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم   -

الزهراء وبقيت عندها حتى توفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فكانت هي التي تتصرف فيها، 

 االمام، ورأى أبو بكر ان تكونوكانت تتصدق بكل خراجها، بعد أن تستبقي ما يسد حاجة 

 782 ................................ فدك بيد ولي األمر، اي بيده هو، يوزع خراجها على الناس 
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كانت فدك بيد فاطمة عليها السالم في حياة رسول اهلل صّلى اهلل عليه  الشيخ إبراهيم األميني  -

 394 .....الفقراء والمساكين وفي سبيل اهللوآله، فكانت تأخذ منها قوتهم، وتنفق الباقي على 

عدها اإلمام السيوطي كذلك واعترف بذلك الشيخ   آية مدنية ( َوآِت َذا اْلُقْرَبىٰ َحقَُّه)آية   -

 787............................................................. السني األنجري ورد على من نفى ذلك 

الشيخ السني الدكتور األنجري أن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم ومن رواياتهم  إعتقاد  -

 391،  393 ......................................................... نحل الزهراء أرضه الفدكيه

: اإلسراء]{ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه} آية َلَما َنَزَلْت تصحيح الدكتور السني األنجري لسند رواية  -

على  وأثبت توثيقه ةوفي سندها عطي َدَعا الَنِبُي َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َفاِطَمَة َوَأْعَطاَها َفَدَك[ 62

 399،  391.............................................................................. مبانيهم  

  399.................. مدنية   (  َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقُه)إثبات الشيخ إبراهيم األميني أن آية  -

َيقسُم الخمَس نحو قسِم رسوِل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه  كان بكٍر اأب ان رواية صحيحة السند فيها  -

وسَلَم غيَر أَنُه لم يكْن ُيعطي ُقْرَبى رسوِل اهلِل صَلى اهلُل علْيِه وسَلَم ما كان النبُي صَلى اهلُل علْيِه 

فقد مع أنه قد قال ان لم يطابق فعله فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  وسَلَم ُيعطيِهم

 044،  399.................................................................................... زاغ 

   

وامره فالقران يأمر ان يكتب كاتب عدل أرد شبهة رسول اهلل اكثر الناس تمسكا بكتاب اهلل و -

  306-300................ للسيد العاملي فلو كان رسول اهلل نحل فدك لفاطمة لكتب لهاكتابا بذلك

لم تكن فدك من ميراث النبي صلى اهلل عليه واله وسلم بل : "قول الدكتور رشيد الصكلي   -

( وآت ذا القربى حقه : ) ملكآ لفاطمة ، ولقد وهبها النبي إياها بأمر من اهلل لما نزل قوله تعالى 

ته في سبيل الدعوة وردها عمر بن عبد ، تعويضآ لها عن مال أمها خديجة التي أنفق

 306 .............................................................. " لما آلت اليه الخالفة  عزيزألوالدهاال

 

 السنية  إثبات توريث األنبياء للمال بالمصادر واإلعترافات * 

في أن األنبياء اليورثوا على الزهراء عليها السالم ردت على أبي بكر وعرضت ماأتى به  -

 043، 042.. ، وبيان أهمية عرض الحديث على القرآن الكريم  كتاب اهلل وتبين بطالن حديثه

عترف بأنه صلى اهلل عليه واله وسلم يورث ماله يالدكتور السني محمد بن األزرق األنجري  -

على أنه يدخل في آيات  لكن قال إنه تصدق به كله في حياته وقال إن أقوى دليل  بعد رحيله

 302- 303....................................................  المواريث مطالبة ورثته بميراثهم منه
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روى البخاري ومسلم منع رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم سعد بن أبي وقاص من  -

َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكَفُفوَن ِإَنَك َأْن َتَذَر : )الوصية بأكثر من الثلث ، فقال له 

  044 ....................................................................................... (الَناَس

البة مط في شرح نهج البالغه  األستاذ السني أحمد أمشكح عن ابن أبي الحديد الشافعي نقل -

  044 ........................................................عائشه وحفصه بيراثهما من عثمان

طلبت عائشة وحفصة من عثمان ميراثهما فيما بعد فقال لهما "  المالكي قول الشيخ السني  -

 044.."  الم تأتيا برجل بوال على عقبيه و جعلتمانه يروي حديث النورث ماتركناه صدقة

 

ويشهد لهذا النزوع أن نبي اهلل زكرياء : " قول الشيخ السني  الدكتور مصطفى بنحمزة  -

عليه السالم قد أعلن عن تخوفه من أن يصير المال بددا بعده أو يقع بأيدي األجانب فقال في 

إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا “: شكواه إلى ربه

فهو قد رجا أن يستمر ماله في ولده، وأن تكون الوراثة ” ويرث من آل يعقوب يرثني

 043"  ............................................................ واالستمرار في ولد يعقوب

  043،041..الشيخ السني المالكي في كتاب اهلل االنبياء يورثون األموال والزهراء صادقه  -

السني الفهداوي فاطمة صادقه واليمكن أن تجهل قضية الميراث ورحلت غاضبه الشيخ  -

 041،049............................................................وخطبتها الفدكية صحيحه  

    308..إعتقاد ابن عباس بتوريث األنبياء للمال لورثتهم وهو اختيار ابن جرير في تفسيره   -

  يبين ماذا ورث يحيى عليه السالم من زكريا عليه السالم  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي   -

 310............................................................عليها السالم  –أمه  –ومن آل يعقوب 

الم ومن الدكتور جاسم الموسوي يبين ماذا ورث يحيى عليه السالم من والده زكريا عليه الس -

 311، 310........................................................ عليها السالم  –أمه  –آل يعقوب 

  082 ... في تفسير الطبري سؤال زكريا عليه الس مم ربه عزوجل أن يهبه والدا يرثه ماله -

وراثة يحيى عليه  الس مم مال والده ومن آل  إلبن أبي زمنين  القرآن العزيزفي تفسير  - 

  082.............................................................................  -أمه  –يعقوب 

ماجاء في المبسوط للسرخسي وشرح الزرقاني على موطأ مالك في بيان معنى النورث  -

  083،  082....................................................................ماتركناه صدقه  

وبإعتراف الشيخ نبيل العوضي  إثبات موت زكريا عليه السالم قبل إبنه يحيى عليه السالم   -

   313، 317....................... والشيخ بسام جرار والشيخ سعيد محمود والشيخ النابلسي 

التبني وأنه  عن تتحدث الدكتوره الهام عبداهلل باجنيد المحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز  -

إستمر الى صدر اإلسالم وأن من حقوق الولد المتبنى أن يرث المال وأنه قد ثبت أن النبي صلى 
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نسخ محمد الى أن   اهلل عليه واله وسلم تبنى زيد بن حارثه حتى أنه كان يدعى به فيقال زيد بن

وتحدثت عن ميراث نبي اهلل سليمان ويحيى عليهما السالم بعد سليمان وزكريا عليهما 

    312-313......................................................................................... السالم

الشعبى لم : " الخميس   وقول الشيخ رد شبهة رضا الزهراء على أبي بكر بحديث الشعبي   -

وقوله  عن ماجاء "  يدرك عليا ومراسيله ليست صحيحة على المشهور من أقوال أهل العلم

فقضية أن فاطمة وجدت على أبي : " بي بكر أفي صحيح البخاري عن غضب الزهراء على 

ها فهمت أن فاطمة وجدت وتضايقت وأن هذا فهم عائشة تقول أنها وجدت. بكر اهلل أعلم بذلك 

 318- 312............"  طبيعي جدًا أنها لم تكلم أبا بكر ألنها كانت مريضة، لم تكلم أبا بكر 

أن  الزهراء عليها الس مم أتت مع اإلمام علي بن  محمد برهانلنساء حول الرسول في كتاب  -

 رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم و خيبر وصدقات للمطالبة بفدك الس ممابي  طالب عليه 

فيعلمن أن أباك أعطاكها،فو  :ها بناته اذا مات  وقال لها رثها كما يرثانها ت له قالتوبالمدينة 

 089  ............................................................... اهلل لئن قلت نعم ألقبلن قولك

 

 

 عليه الس مم من كتب السنهرد شبهة غضب الزهراء على علي * 

عرض الشيخ السحيم غضب المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم للزهراء عليها السالم وأن   -

صلى اهلل عليه   لقوله  أبي جهل وجعله المناسبه  غضبها غضبه وربطه بموضوع خطبة بنت

 360 ......................................................................... واله وسلم هذا الكالم عنها

غضبه جاء من دون  الزهراء عليها السالم قوله صلى اهلل عليه واله وسلم عن أن غضب -

 360......................................كما في صحيح البخاري   مناسبة خطبة بنت أبي جهل 

قول الع ممة ابن القيم عن رواية الطفل المسور بن مخرمة في خطبة اإلمام علي الرد على  -

وفى ذكره َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِصهره اآلخر ، : " لبنت أبي جهل بن أبي طالب عليه الس مم 

 وثناَءه عليه بأنه حَدثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريٌض بعلي رضي اهلل عنه ، وتهييٌج له

على االقتداء به ، وهذا ُيشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه ال َيريبها وال ُيؤذيها ، فهَيجه على 

  023 -028..............................................  "الوفاء له ، كما وفى له صهُره اآلخر

أراد أن اليثير الرد على الشيخ المنجد الذي قال ان رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  -

غيرة إبنته الزهراء عليها الس مم وأن الغيره من األمور التي جبلت عليها المرأة وقول الحافظ 

   025-023....................................   إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها أن ابن حجر

شبكة الدفاع عن السنه في و،نسف الدكتور السني إس مم النجار لشبهة الخطبة المزعومه  -

ووضع  على هذه الخطبة من أئمة مساجد الطائف كما عرف عن نفسه  تواجد لوضع إشكاالت

ورسالة السيد  إشكاالت على خطبة اإلمام علي بن ابي طالب المزعومة لبنت أبي جهل

 023-  025................................ وتابع غيره أيضآ ووضع إشكاالت عليها  المي مني
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    رد شبهة غضب الزهراء على علي عليه السالم من كتب الشيعة * 

لعلي  ةالمزعوم الخطبة  في كتب الشيعه تنسف بتصحيح المحقق الدكتور الماحوزي روايه   -

  021، 023... السالم فقد عدها من األكاذيب مام الصادق عليهبقول اإل من إبنة أبي جهل( ع)

العقائدية على روايات يضعها أهل العناد ليروجوا بها أن  الزهراء عليها رد مركز األبحاث  -

الس مم غضبت  على علي  عليه الس مم من كتب الشيعه وكذلك رد المحقق الماحوزي على 

سند رواية غضب الزهراء عليها الس مم عند سماعها شائعة خطبة اإلمام علي بن ابي طالب 

 033- 029................................................ ......عليه الس مم لبنت أبي جهل 

قول سلمان وصهيب وب مل أن أباسفيان عدو اهلل وان أبابكر إشتكى لرسول اهلل صلى اهلل  -

عليه واله وسلم وبدل أن يغضب صلى اهلل عليه واله وسلم عليهم  طلب من أبي بكر أن 

إمكانيته ألن ينال غضب اهلل وقالوا له عندما اليغضبهم حتى اليغضب ربه دل ذلك على 

ال ، يغفر اهلل لك كما قال هو النورث ماتركناه صدقه أي النورث ماتركناه صدقه  : إستسمحهم 

 030( ....................................ال )كذلك قولهم ال يغفر اهلل لك اليوجد وقف  بعد 

من كتاب  وغير ذلك من الشبهات ةكتب الشيعرد شبهة رضا الزهراء على أبي بكر من   -

  372،372 .......................................................................... اإلنتصار للعاملي

ان أبابكر وعمر زارا الزهراء عليها السالم في مرضها فلم ترض عنهما ودعت عليهما  -

كما ثبت في كتاب اإلمامة والسياسة للعالمة  هاوإستدلت عليهما بحديث ان غضبها غضب والد

بإعتراف الدكتور السني محمد بيومي  على الحق  مما يعني أنهاابن قتيبة وتوثيق ذلك ، 

مهران  والباحث السني إبراهيم عيسى في قناة دريم   والدكتور السني عبد الفتاح عبد 

 008- 033............................................................................. المقصود 

يعني أبا )الدليل على صدق خبرهما  ان من قالللجاحظ مناقشة السياسية  من كتاب الرسائل  -

في منع الميراث وبراءة ساحتهما، ترك أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( بكر وعمر

 002، 008 .................................................................................. النكير عليهما

 000- 002.....................  أبي بكر من الصحيحينغضب الزهراء عليها السالم على   -

الشيخ ابن عثيمين أنه قد ثبت هجرانها ألبي بكر ولم تكلمه حتى توفيت ولم قول   توثيقنقل  -

ترض عنه وأنه هذا ليس من الهجران المحرم وهو لسبب ان طال كما فعل ابن عمر عندما هجر 

انها عليها الس مم وحاشاها لم يبق لديها عقل عند  لكن قال أحد أبنائه فقال الأكلمك ماحييت

  005، 000........................................................................  !المخاصمه 

 332 .....................من يغضب المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم في النار المحاله   -
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إَن اهلَل يغَضُب لغضِبِك ويرضى : "عليه واله وسلم بسند حسن قول رسول اهلل صلى اهلل  -

 332.........................................................................  " [يعني فاطمَة ] لرضاِك

الشيخ السني حسن المالكي أن الزهراء عليها الس مم صادقه في مطالبتها بحقها  إعتراف -

لم   أن ثبوت الهبة يكفي فيه إخبار الوارث الصادق إذا" وكذلك الشيخ السني األنجري وقوله 

يعترض باقي الورثة ، وأن الشاهدين أو الشاهد والشاهدتين إنما يشترطون في البيع والدين 

هبة فقضية عائلية يغني سكوت الورثة فيها عن الشهود ، فكيف إذا كان أمثال أما ال.ونحوهما 

 003،  004....  " موالنا علي وأم أيمن المبشرة بالجنة شاهدين مع عدم معارضة العباس

 003( ................... ع)على السيدة خديجة أم المؤمنين  ( ع)تفضيل السيدة الزهراء  -

على أبي بكر من صحيح البخاري وصالة  لسخطها ةليال نتيج عليها السالم  دفن الزهراء    -

 337 ..................................................................... اإلمام علي بن ابي طالب عليها

ودفن علُى بن أبى طالب : "وفي كتاب شرح صحيح البخاري البن بطال  قول ابن المنذر  -

   001..........  " فاطمة لياًل، َفَر ِبَها من أبى بكر أن يصلى عليها، كان بينهما شىءزوجته 

 في خطابه للمصطفى قال   (ع)  بن ابي طالب االمام علي إعتراف الشيخ  الشعراوي أن  -

 :قوله أيضآ و"  وفاضت بين َسْحري وَنْحري نفسك: "  بعد دفنه للزهراء عليها السالم (ص)

 001.......................  " وسُتخبرك ابنتك عن حال ُأَمتك ، وتضافرها على هضمهاهذا " 

الشيخ السني حاتم العوني يقول أن األشاعرة من أهل السنه وأن الشيخ صالح ال الشيخ  -

 009 ............... بعدما زار األزهر الشريف قال أن األشاعرة هم قلعة أهل السنة والجماعة

السني محمد بيومي مهران يعترف بصحة رواية فيها أن عليآ عليه الس مم قال في الدكتور  -

فبعين اهلل  : "خطابه للمصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم عند دفن الزهراء عليها الس مم 

 009 ..................................... " تدفن ابنتك ويهتضم حقها قهرا، ويمنع ارثها جهرا

عرض التبريزي لروايات صحيحه من كتب الشيعه في مظلومية الزهراء وشهادتها وشكاية  -

 أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الس مم لرسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم عند دفنها 

فبعين اهلل تدفن ابنتك سرا، : " وقوله "  وستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها: "وقوله 

 054 ........................................................." ها، وتمنع ارثها جهراوتهضم حق

ثم   قبل رحيلها(ع)إغتسال الزهراء   الشيخ السني مصطفى حسني يروي رواية عن  - 

يتراجع عنها في الدرس التالي ويقول ماتت موتة طبيعية والشهيد هو الذي اليغسل ويثبت بذلك 

 320 ............... مع إسقاط الجنين وكسر الضلع بسبب الضرب الذي تعرضت لهأنها شهيدة 

روايات تذكر السبب في عدم إسترداد اإلمام علي بن ابي طالب عليه الس مم لفدك عندما ولي  -

     058،052.........................................الخ مفة بتصحيح المحقق الدكتور الماحوزي 

مظلوميته (ع)بتصحيح الشيخ هادي النجفي  يذكر فيها اإلمام علي بن أبي طالب   رواية -

 052... وأنه اليطاع وتغيير من تقدم عليه في دين اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه واله وسلم 
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الشيخ السني حسن المالكي يرد على من يقول لماذا لم يسترد علي بن ابي طالب فدك وغيرها  -

 052 .................................................!هذا يعني موافقته له  الخالفهلما ولي 

المستشار السني بهاء المري يذكر سبب عدم إسترداد اإلمام علي بن ابي طالب لفدك عندما  -

 052....................................................................................ولي الخ مفة 

 

الشيخ السني األنجري يذكر السبب في عدم إسترداد اإلمام علي عليه الس مم لفدك في  -

الخمس مخالف ألبي بكر وعمر وقول الشيخ األنجري خ مفته وينقل عن الشافعي أن رأيه  في 

فتأكد أن موالنا عليا كان يرى سهم ذي القربى باقيا في العترة بعد رسول اهلل، خالفا : " 

 050، 053" ........................... لخلفاء قبله ، وهو مذهب الشافعي رحمه اهلل وآخرينل

هناك من يذهب إلى ان اإلمام علي قد انتزعها " : بيومي مهران قول الدكتور السني محمد  -

 050...................................."  من مروان ، على تقدير كونها عنده في خالفة عثمان

قول اإلمام الباقر عليه الس مم في أبي بكر وعمر في الكافي بسند حسن أو موثق كما حكم  -

َما َماَت ِمَنا َمِيٌت َقُط ِإال َساِخطًا َعَلْيِهَما َوَما ِمَنا اْلَيْوَم ِإال َساِخطًا " : عليه الع ممة المجلسي 

الَصِغيَر ِإَنُهَما َظَلَماَنا َحَقَنا َوَمَنَعاَنا َفْيَئَنا َوَكاَنا َأَوَل َمْن َرِكَب َعَلْيِهَما ُيوِصي ِبَذِلَك اْلَكِبيُر ِمَنا 

ُمَنا ُثَم َقاَل َأَما َأْعَناَقَنا َوَبَثَقا َعَلْيَنا َبْثقًا ِفي اإلْسالِم ال ُيْسَكُر َأَبدًا َحَتى َيُقوَم َقاِئُمَنا َأْو َيَتَكَلَم ُمَتَكِل

َما َكاَن  َقْد َقاَم َقاِئُمَنا َأْو َتَكَلَم ُمَتَكِلُمَنا ألْبَدى ِمْن ُأُموِرِهَما َما َكاَن ُيْكَتُم َوَلَكَتَم ِمْن ُأُموِرِهَما َواهلِل َلْو

َوَلَها َفَعَلْيِهَما ُيْظَهُر َواهلِل َما ُأِسَسْت ِمْن َبِلَيٍة َوال َقِضَيٍة َتْجِري َعَلْيَنا َأْهَل اْلَبْيِت ِإال ُهَما َأَسَسا َأ

 050" ........................................................ َلْعَنُة اهلِل َواْلَمالِئَكِة َوالَناِس َأْجَمِعيَن

ي الذي قال عنه المحب ألهل البيت في قصيدته ذكر الع ممة العصامي ماقاله دعبل الخزاع -

وَأْيِدَيُهْم ِمْن َفيئهْم ... َأَرى َفْيَئُهم ِفي َغْيِرهم ُمَتَقسَما : "  أمام مسامع اإلمام الرضا عليه الس مم

 322، 323  ....................................................................................... صفَراِت

الشيخ السني المغامسي أهل البيت ظلموا كما قال دعبل وراية الشيعة القائمة وفق مبنى  -

 055..........................................................حبهم ورفع الظلم عنهم راية حق 

   إثبات أن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يرث ويورث  *

عليه واله وسلم ورث سيف والده عبداهلل عليه سالم اهلل وهو المسمى رسول اهلل صلى اهلل   -

  053- 055 ..............................................................................بالمأثور

من مركز  فتوى   وعرض يرث فهو يورث  رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  وألن -

 053........................... الغضب من التكلم عن هذا السيف والسؤال عنه وفيهاالفتوى 

فتوى من مركز الفتوى فيها اإلعتراف  أن المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم قال عن زيد  -

وأن التبني كان معموآل به في بداية اإلس مم الى " اشهدوا أنه حر وانه إبني يرثني وأرثه " 

 059، 051............................................................... للهجرة السنة الخامسة 
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 المأثور السيف  وراثة المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم  هناك من علل من أهل السنة أن  -

 043 - 051 .................... على نقاط هذه الشبهه نسف ومن والده بأنه لم يبعث بالنبوة 

 

يورث عندما آخى بينه وبين االمام  صلى اهلل عليه واله وسلم عد البعثه المفر للمعاند بأنهب -

بإعتراف الشيخ السني المنجد والباحث السني محمد رجاء والشيخ السني  علي عليه السالم

 030- 034.....................................................................راغب السرجاني 

 

 

مروان بن أبي حفصه يقول أن العباس هو من ورث رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم  -

ويستنكر عليه ابن أبي االصبع ذلك ألنه أثبت التوريث المالي للرسول صلى ! دون ذوي رحمه 

اهلل عليه واله وسلم ويقول بل ان ابابكر اعطى علي بن أبي طالب عمامة رسول اهلل صلى اهلل 

 038، 034 ............................................... اله وسلم وسيفه دون العباسعليه و

عن ماورثه رسول  كتاب األحكام السلطانية والواليات الدينية ألبي الحسن الماورديماجاء  -

 032،  038.....................عند قبضه  اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم في حياته وماتركه

النبوة تمنع اإلرث من جهة واحدة معناه من كان نبيا فإنه ال أن  ول الشيخ السني الددو ق -

وهذا إعتراف منه بثبوت وراثة النبي في حياته ومن يرث يورث كما قال  يورث ولكنه يرث

أن سليمان عليه السالم ورث والده فقال معنى ذلك خلفه بعده   الشيخ الددوالطحاوي وقال 

م مقامه بعده وهذا رد على من يزعم على أن زكريا رحل بعد ابنه ، أيضآ قال أن وأتى بعده وقا

فثبت بذلك أن النبي  !النبي يرث واليورث وهذا رد على من يقول أن النبي يرث قبل كونه نبيا 

 030،  377 ........................................................................ كان يرث فهو يورث

َأنا مولى من ال  : " قول رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم بتصحيح الع ممة االلباني   -

  373.................................................................................." مولى َلُه أرُث ماَلُه 

 033 - 030..األبحاث العقائدية رد شبهة النساء اليرثن من العقار ال ترث فاطمة لمركز  -

   

  المحسن لجنينها وإسقاطها الس مم عليها الزهراء ضرب في شيعية روايات / الرابع الفصل

في اإلقتحام على بيتها بين المقتحمين وبين اإلمام علي عليه   حالت الزهراء عليها السالم -

ولقد هم : وقول المستشار عبدالحليم الجندي  السالم وقد فعلت السيدة زينب عليها السالم مثلها

اقتيدت بين األسرى إلى ابن وشمر بن ذي الجوشن بقتل زين العابدين، فاحتضنته لتقتل معه 

زياد في الكوفة وإلى يزيد في دمشق ومعها زين العابدين تكلؤه بعناية الّله على يديها لينجب، 

 378.........................................................فيتسلسل منه أئمة أهل البيت االثنا عشر
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بعض الروايات الصحيحة سندا في كسر ضلع الزهراء عليها الس مم وحرق بابها وإسقاط  -

 010- 014، 031...................................................................... جنينها 

على نقل المخالفين عن الكشي أنه قال عن أبان ضعيف  رد المحقق الدكتور الماحوزي -

 378  .............. ونقلهم جواب السيد السيستاني أن في سند كتاب سليم بن قيس إشكال

فعلم عمر أنهم ال يفتحون الباب، فطلب النار والحطب وحّف به : " قول الشيخ البيرجندي  -

 015................. "  قلعه ودخل البيتلكزه برجله ف. الدار، وعندما احترق بعض الباب

رواية األمالي للشيخ الصدوق في كسر ضلع الزهراء وإسقاط جنيها وتصحيح المحقق  -

  013- 015...................  الدكتور الماحوزي لسندها وإثباته إتصاله وتعويضه أيضآ 

الصدوق في كسر ضلع الزهراء حكم المرصد العقائي بإعتبار سند رواية األمالي للشيخ  -

 011.........................................................................وإسقاطها لجنينها  

 

إضافة للمعاندين  ماقاله السيد المحقق جعفر علم الهدى أن الذي في السند هو الحسن بن  -

لمعاصر لسعيد بن جبير وأنه قد علي بن ابي حمزة الثمالي وهو يروي عن أبيه وعن جده  ا

إشتبه أمره على المحدثين فقالوا أنه ابن البطائني وأن ماورد في سند العالمة المجلسي ابن 

 388 ........................................................................ البطائني هو من سهو القلم

و من الروايات الممّيزه التی رواها بالسند المعروف  : قول الشيخ المرجع السند عن النخعي  -

المتکّرر عن ابن عّباس، عن رسول الّله صّلی الّله عليه و اله ظالمه فاطمه، وغصبها حّقها، و 

و الحموي فی فرائد السمطين و . ضرب جنبها، و إسقاط جنينها، رواه الصدوق فی األمالی 

 019.............."  ته لغوامض المعارف و لبابهاغيرها من الروايات، و هی داّله علی رواي

حكم السيد المحقق الخرسان والسيد الروحاني على سند رواية االمالي للشيخ الصدوق عن  -

 019............................ ابن عباس في كسر ضلع الزهراء وإسقاط جنينها باإلعتبار 

شيخ الصدوق في كسر ضلع الزهراء عليها قول الشيخ العاملي عن سند رواية األمالي لل -

 019..............................................الس مم وإسقاط جنينها موثقة سعيد بن جبير

الصدوق في كسر ضلع قول المحقق جعفر مرتضى العاملي عن سند رواية األمالي للشيخ  -

العالمة المجلسي قال الشيخ أن   في ج مء العيونالزهراء عليها الس مم وإسقاط جنينها 

 094..................... ............................الصدوق رواها بسند معتبر في جالء العيون 

عن  الحكم على سند رواية األمالي للشيخ الصدوقفيه التوثيق من كتاب العالمة المجلسي و -

 095- 094 ..... بأنه معتبر ابن عباس في كسر ضلع الزهراء عليها السالم وإسقاط جنينها 

إعتراف شبكة الدفاع عن السنة بأن سند األمالي للشيخ الصدوق في كسر ضلع الزهراء  -

 094،  095.................................... وإسقاطها جنينها معتبر على ذمة المجلسي 
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إعتراف مشايخ من أهل السنه بصحة الرواية التي أوردها الحمويني الشافعي في فرائد * 

 السمطين عن ابن عباس في كسر ضلع الزهراء عليها الس مم وإسقاط جنينها 

تأكيد الشيخ السني كامل الفهداوي على صحة الرواية  التي أوردها الحمويني الشافعي في  -

 093، 094.................ء عليها الس مم وإسقاط جنينها في فرائده في كسر ضلع الزهرا

الشيخ السني كامل الفهداوي الخطبة الفدكية صحيحة خطبت بها الزهراء بكسر ضلعها  -

وإسقاطها لجنينها ولم تختار البقاء في فراشها ألنها كانت تستشعر أمانة الدين واليمكن أن 

ماأورده العالمة  الحمويني الشافعي في فرائد تجهل قضية الميراث ورحلت غاضبه وتصحيحه ل

السمطين في كسر ضلعها وإسقاط جنينها وماأورده المسعودي الشافعي والعالمة ابن قتيبة 

 388- 387.............................................والحافظ السني ابن ابي دارم في ظالمتها  

الرواية التي أوردها الحمويني الشافعي في  بصحةقال الدكتور السني عبد الحليم الحسيني  -

 544..................................... كسر ضلع الزهراء عليها السالم وإسقاطها لجنينها

 

المسعودي وابن الصباغ وابن المغازلي وسبط ابن عد الدكتور السني عبد الحليم الحسيني  -

      200....... السنهوالشبلنجي  من علماء أهل الجوزي والحمويني الشافعي وابن ابي الحديد 

الشيخ األزهري الدكتور حلمي المعاملي يقر بصحة الرواية التي أوردها العالمة الحمويني  -

  200،201  .......سقاط جنينها وقال إن هذا اليعني ذلتهاإالشافعي في كسر ضلع الزهراء و

من قول اإلمام  في رواية دالئل اإلمامة للطبري بأمر عمر  قنفذ ضرب الزهراء عليها السالم -

بأمره،   وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف: " الصدق عليه السالم 

 206،  201...................................... " فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا

الكرام في عصرنا هذا تجمع بين القولين  والشيعه: " قول الشيخ المرحوم عادل العلوي  -

بأقامة المآتم الفاطمّية لثالثة أّيام ومنهم لعشرة أّيام في الفاطمّية االولى في الجمادي االولى من 

  542 ....."  (7ـ  1) وثالثة أخرى في الفاطمية الثانية في الجمادي الثانية من ( 12ـ  17) 

نعوضه   ممن وثقه المامقاني ولنسف إعتراض المعاند على السند كتاب دالئل اإلمامةصاحب  -

   206...................الخوئي لمرويات أحمد البرقي صححه السيد  -قد–بطريق الشيخ الطوسي 

مركز االبحاث العقائدية محمد بن هارون التلعكبري من مشايخ النجاشي وهم ثقات عند  -

   540- 542..ه مجهول وإنما هذا من قول صاحب المفيدالسيد الخوئي ولم يقل في معجمه عن

تصحيح المرجع الشيخ السند والسيد علي الحائري والمامقاني لسند رواية دالئل اإلمامة في  -

 540........................................ كسر ضلع الزهراء عليها الس مم وإسقاطها لجنينها 

اية دالئل اإلمامة للطبري في كسر ضلع الزهراء وإسقاط تصحيح المرحوم العاملي لسند رو -

   584-540... جنينها وإثابته أن الذي في سندها هو عبداهلل بن سنان وليس محمد بن سنان 
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تصحيح المرجع الشيخ السند لرواية اإلختصاص للشيخ المفيد في رفس عمر للزهراء عليها  -

اية الطبرسي وفيه شهادة اإلمام الحسن عليه الس مم  برجله وإسقاطه  لجنينها ولطمها ورو

    584...الس مم  في المغيرة بن شعبه أنه ممن إشترك في ضرب الزهراء  فأسقطت جنينها 

 

رواية في  الكافي بتصحيح الع ممة المجلسي أن الزهراء عليها س مم اهلل صديقة شهيده وأن  -

ادة الزهراء عليها الس مم من المتواترات بنات األنبياء اليطمثن وقول الع ممة المجلسي أن شه

فبعث عمر بنار ليحرق على أهل البيت بيتهم و أرادوا الدخول عليه قهرا، فمنعتهم : "وقوله 

فاطمة عند الباب فضرب قنفذ غالم عمر الباب على بطن فاطمة عليها السالم فكسر جنبيها و 

 588.................. " آله محسنا أسقطت لذلك جنينا كان سماه رسول اهلل صلى اهلل عليه و

تصحيح المحقق الدكتور الماحوزي لسند رواية كتاب مهج الدعوات البن طاووس عن اإلمام  -

   588"  ............ وقتال ابن نبيكواستهزءا برسولك : " الرضا عليه الس مم وفيه قوله  

 

عثمان فيها أشياء من منسوخ والمصاحف التي احرقها : " قول الشيخ عثمان الخميس   -

الت موة ، وقد أبقاه بعض الصحابة ، وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة 

األخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى اهلل عليه وسلم ، وفي بعض المصاحف تفسيرات 

 583............. "................. لبعض الصحابة ، لذلك أمر عثمان بإحراق تلك المصاحف

رواية من كتاب كامل الزيارات البن قولويه فيها بكاء المصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم  -

لمايجري على أهل بيته بعده ومنهم الزهراء عليها الس مم فلم يستثنيها بتصحيح المحقق مسلم 

عليه الس مم الداوري ورواية أخرى في البحار نقآل عن كامل الزيارات عن اإلمام السجاد 

 585-  583....................................بتصحيح المحقق المحاوزي في نفس المضمون 

 :  قولهعن قصيدة دعبل الخزاعي   في كتاب ديوان العرب للدكتور السني عائض القرني -

 585............................ "  والابن صهاك هاتك الحرمات** منازل التيم يحل بربعها " 

    584..تصحيح  المحقق الماحوزي لسند رواية قصيدة دعبل في كتاب عيون أخبار الرضا   -

 رحيلها قبل الس مم عليها الزهراء إغتسال رواية عن حسني مصطفى السني الشيخ تراجع   -

  الرواية بنفس إستشهد وقد طبيعية ميتة موتها وعدم شهادتها لتورطه ألن هذا يعني  ودفنها

 583، 584..........................  النابلسيمحمد راتب  السني الدكتور الشيخمصححآ لها 

 

 دفاع اإلمام علي عليه السالم في الهجوم وسبب خروج الزهراء عليها السالم بما صح سنده * 

سقاطه إيقول أنا أقول أن رواية كسر عمر ضلع فاطمة و على قناة وصال الشيخ العرعور -

  218.................. جنينها وضربها صحيحة لكن أسأل أين علي أجيبوني على هذا السؤال
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علي بن أبي طالب جواب الشيخ السني األزهري النادي البدري على شبهة عدم دفاع اإلمام  -

  218................................................................................عن زوجته في الهجوم 

ويبعث ابن صهاك أيها األحبة بالجنود : " جواب الشيخ السني الدكتور عبد القادر ترنني  -

المجندين ويقدم معهم في المرة األخيرة ومعهم المشاعل ليحرقوا باب منزل الزهراء وليدفعوا 

خلفه وليدفعه ابن صهاك برجله وأن يرفسه برجله وليؤذي الزهراء وقد الباب الذي تقف الزهراء 

كانت حامآل بالمحسن أيها األحبة ويدفع الباب دفعآ مؤذيآ ويضرب الزهراء بمقبض سيفه ويتوالى 

القوم على إيذائها ، يسأل الناس أكان أمير المؤمنين جبانآ ال واهلل لقد كان يصرع عمر إال أنه قال 

عهده إلي رسول اهلل لما رفعت سيفآ في وجهنا ، هو أمر اهلل وأمر رسوله هو له لوال عهد 

 218...."  اإلمتحان واإلبت مء العظيم الذي إبتلي به آل محمد صلوات اهلل وس ممه عليه وعلى اله

جواب السيد جعفر مرتضى العاملي عن شبهة عدم دفاع اإلمام علي بن ابي طالب عن زوجته  -

  260- 218.............................................................................. .....في الهجوم 

جواب الشيخ أحمد سلمان عن شبهة عدم دفاع اإلمام علي بن ابي طالب عن زوجته في  -

  260.......... ....................................................................................الهجوم 

 جواب السيد مجاهد الخباز عن شبهة عدم دفاع اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم عن -

  260...............................................................................زوجته في الهجوم 

بي طالب عليه السالم عن جواب الشيخ عقيل الحمداني عن شبهة عدم دفاع اإلمام علي بن ا -

 : زوجته في الهجوم وقال ان السر قالته الزهراء عليها السالم في خطبتها والنبي لم يقبر وقال 

لحظة الهجوم على بيت فاطمة الزهراء عليها الس مم كان جسد النبي لم يزل في بيته شوفوا "

انقسموا قسمين قسم هجم كيف وقتوها هذا التحالف القرشي أصحاب السقيفة خطوة شيطانية 

على جسد النبي األكرم صلى اهلل عليه واله وسلم وقسم هجم على الزهراء فصار أمير المؤمنين 

بين اثنين إما أن يترك جسد النبي يقطعوه هؤالء بسيوفهم أو تستهدف فاطمة والنبي إمام حيا 

ء من بيت النبي األكرم كان أو ميتآ النبي أعظم فانشغل صلوات اهلل وس ممه عليه بإخراج هؤال

صلى اهلل عليه واله وسلم وبينما أخرجهم سمع النداء ينادي يافضه سنديني والى صدرك ضميني 

عندنا عند الشيخ الطوسي أعلى اهلل مقامه الشيخ الطوسي بصريح العبارة يقول ان علي بن ابي 

راد أن يقتله ثم ضرب طالب بعدما عاد ماسكت يقول فأخذ بأكبر المهاجرين فضربه الى األرض وأ

س مم اهلل عليه ماسكت أمير المؤمنين  خالد ثم ضرب المغيرة بن شعبة وطرد هؤالء كلهم من داره

من قال لك أن عليا يسكت عندما يرى سيدة نساء العالمين تنتهك حرمتها بس السر المخفي 

 260...................." والنبي لم يقبر  : آلالف السنوات اللي تكشفه خطبة الزهراء هي تقول

في رواية سليم بن قيس في  وهمه بقتله ضرب اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم عمر -

الهجوم  بتصحيح الشيخ المرجع السند والمحقق الدكتور الماحوزي وإعتراف الشيخ دمشقية 

 261 ................................أن السيد الخوئي  وثق الكتاب وبين الشيخ دمشقيه إعتباره 

قال أنه اليوجد عندنا طريق صحيح  سيد الخوئي أن الرد الشيخ أحمد سلمان على شبهة  -

سليم بن قيس لكتاب   بعض الطرق: " وقول المحقق الدكتور المحاوزي  كتاب سليم بن قيسل

 266،267............ " يقبلها السيد الخوئي قدس سره وأيضآ ولكون الكتاب مشهور يقبله
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في البحار بالنقل عن دالئل اإلمامه فيها سبب خروج الزهراء  رسالة عمر لمعاوية  رواية -

قد أوردك للجواب وجلس من وراء   ما بال ابن عمك : "عندما قال لها عليها السالم لكالم عمر 

"  وكل ضال غويأخرجني وألزمك الحجة ،  -يا شقي  -طغيانك ":  هفقالت ل. الحجاب ؟ 

وإسقاطه جنينها بتصحيح الشاهرودي  بالسوط ولطمه لها من ظاهر الخمار وضرب عمر لها

واحتجاج الدكتور الشيخ السني عبد القادر ترنني  في مستدركاته والمحقق الدكتور الماحوزي

   268- 267 .......................................................................................بالرواية 

الشيخ المحقق عقيل الحمداني اإلمام علي بن ابي طالب لم يبايع مكرها والطائعآ ولم يجر   -

 238-268.............للبيعة كالجمل المخشوش ونسفي لشبهات أهل العناد في هذه المسألة 

الزهراء وقال علي بن الدكتور السني عمار بنحمودة جلب عمر فتيلة وحطلب لحرق دار -   

 558-509........................................ الأبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي :أبي طالب  

البروفيسور السني أحمد زغب أستاذ األدب الشعبي بجامعة حمة لخضر بالوادي يقر  -

لمين امتنعوا بإنصاف أن أبابكر حارب المسلمين وليس المرتدين وقد كان من قتلهم خالد مس

بي بكر ألنهم اليعترفون أن أبابكر خليفه شرعي وأن كثير من أعن دفع الزكاة بأمر من 

 550-552 .....عليه الس مم هو المفترض ان يكون الخليفهالصحابة كانوا يرون اإلمام علي 

 توثيق مناقشة العالمة األلوسي رواية سليم بن قيس في هم اإلمام علي بن أبي طالب عليه -

السالم بقتل عمر على أنها من المسلمات عند الشيعة وفيما نقله قول اإلمام علي بن أبي طالب 

يامغرور إني أراك في الدنيا قتيآل بجراحة من عند أم عمر تحكم عليه جورا فيقتلك ويدخل : "

:  له ماليس فيه تقية منه   سبوهو نفس قول عمر عندما ُن"  بذلك الجنان على رغم منك

 222، 222........................................ بنقل الشيخ المنجد  " رور من غررتموهالمغ"

لشيخ السني الدكتور الباحث المنصف عبدالقادر ترنني يعترف بصحة إستشهاد الزهراء عليها ا -

الس مم ويذكر في خطبه أنه تم الهجوم على دارها وإحراق بابها وضربها وضرب عمر لها 

ووصية رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم لعلي عليه الس مم جنينها بمقبض سيفه وإسقاط 

 553، 554.............. وطالب كل سني أن يعترف بصحة إستشهادهاعمر  بالصبر عن قتل 

قاتل عمر أشجع من علي بن أبي طالب ألنه طالب بثأر فاطمة   ن الشيعة جعلواأ  رد شبهة - -

النقل لكالم الشيخ السني إبراهيم الفارس في مساعدة اإلمام علي بن وفيه  وإسالم قاتل عمر

أبي طالب عليه السالم لقاتل عمر بالطيران لكاشان وماجاء في كتاب الباري عزوجل في إمهاله 

  227.................................................................وا فلتنلم ي مفإذا أخذهللظالمين 
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"  : للمالقي في قوله جاء في كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثماننقل ماجاء   -

والروافض تشهد َأن عليا رض  سم َأَبا بكر ودس لعمر َأَبا لؤلؤة َحَتى َقتله َوَقاُلوا دجى ِبِه 

مدحونه بذلك ويجعلونه َلُه سر طوى اهلل َلك اْلبعيد َوإَنُه جاهر ِفي أمر ُعْثَمان َحَتى قتل في  َوَقاُلوا

 .228" ................................................................. منقبة وديانة وفضيلة لَعلي رض 

وصف سرعة قاتل عمر بالطيران مما يعني علم الراوي رواية في صحيح البخاري فيها   -

 551.............................. بطيرانه ومن تكون هذه سرعته كيف يمسك به وينحر نفسه

 551.............................. أن ابالؤلؤة  كان يدعي اإلس مم  العالمه العيني الحنفي ولق -

 542- 551 ........إلبنته أم كلثوم لعمر   (ع)نسف شبهة تزويج اإلمام علي بن ابي طالب   -

   228-226...........شبهة كاشف الغطاء ينفي مظلومية فاطمة للشيخ أحمد سلمان نسف  - 

   276 - 228........اآلداب  فاطمة خرجت عن حدود قالشبهة كاشف الغطاء ل نسف العاملي -

   277................................................................................................. الخاتمة  -

 282-273........................................................................................ المصادر  -
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