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 املبحث الثالث والعشرون

)( املقاصدية يف اإلقامة عند قرب  رسول اهلل

ونفي سوء الظن مبا وعد اهلل 

الصـابـريـن



قال )عليه السالم(:

»وإِنْ ُأقِمْ َفالَ عَنْ سُوءِ َظنٍّ بِمَا
ه الصَّابِِرينَ«  وَعَدَ اللَّ
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يرشدنا النص الرشيف هنا اىل جانب اخر من حدود االقامة والزيارة لقرب رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهي نفي سوء الظن بام وعد اهلل الصابرين.

والسؤال الذي يفرضه البحث ماهي قصدية االمام امري املؤمنني )عليه الصالة 
والسالم( يف ربط االقامة بسوء الظن؟

ولإلجابة عليه نتعرض للمسائل اآلتية:

املسألة االوىل: هل كانت العرب تقيم عند قبور موتاها .

إن العالقة اإلنسانية بني بني البرش تفرض تالزما روحيا ووجدانيا يكشف عن 
وهذه  واملودة،  وااللفة  واالنس  واحلنني  كالشوق  والعواطف  املشاعر  من  مجلة 
واآلباء واألمهات  واألبناء  األحبة واألخوة  فقدان  نجدها عند  االنسانية  املشاعر 
الفقيد  مع  التعامل  اىل  يدفع  مما  واجلزع  والتفجع  كاألمل  املشاعر  من  ذلك  وغري 

بأطوار متعددة تكشف عام خيتلج يف النفس من مشاعر اجتاه هذا االنسان او ذاك.

من هنا:

نجد القرآن الكريم يرشد اىل هذه احلالة الوجدانية التي عهدت لدى الناس عند 
فقد االحبة حتى أصبح األمر من املسلامت املجتمعات االنسانية والن هذه احلالة 
كاشفة ايضا عن حجم العالقة ومكانة الفقيد يف املقيم عند قربه، جاء القران الكريم 
لينظم اثارها العقدية واالجتامعية يف ذهن الناظر والتعامل مع صاحب القرب، فقال 

عز وجل:
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الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ُْم َكَفُروا بِاللَِّ َوَرُسولِِه  ِه إِنَّ ﴿َوَل ُتَصلِّ َعَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َوَل َتُقْم َعَل َقْبِ
َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَن﴾)1(، بمعنى:

إّن بعض الذين أماهتم اهلل تعاىل كانوا من املنافقني وهؤالء كانوا أعداًء هلل ورسوله 
)صىل اهلل عليه وآله( وألن القرآن الكريم جاء لتنظيم احلياة واصالح اإلنسان فقد 

جاء اىل معاجلة اجلوانب الوجدانية والنفسية والعاطفية.

فاحلب يكون مرتكزه يف النفس وطريقة قوامه الذي يرجع إليه اإلنسان املسلم 
االنسانية  العالقات  تبنى  ومنه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  ورسوله  تعاىل  اهلل  حب  هو 
العواطف؛ وليس ميزان  به  الذي توزن  يف املجتمع وتكون هي االساس وامليزان 
القرابة وإن َقُرَبت كالوالدية أو االرسية والعشائرية كام هو معهود لدى العالقات 

االنسانية يف معظم املجتمعات.

فقد هنى القرآن الكريم وحذر من هذا االجتاه العاطفي فقال عز وجل:

َوَأْمَواٌل  َوَعِشرَيُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َوإِْخَواُنُكْم  َوَأْبنَاُؤُكْم  َآَباُؤُكْم  َكاَن  إِْن  ﴿ُقْل 
َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضْوَنَا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن اللَِّ َوَرُسولِِه  اَرٌة َتْ ْفُتُموَها َوِتَ اْقَتَ

بَُّصوا َحتَّى َيْأِتَ اللَُّ بَِأْمِرِه َواللَُّ َل َيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾)2(. َوِجَهاٍد ِف َسبِيلِِه َفَتَ

وعليه:

يتكشف من خالل القرآن الكريم إن العالقة مع امليت عالقة وجدانية وانسانية 
تتعاظم معها العواطف وتتجىل بأوضح صورها الدالة عىل الطبيعة االنسانية والتي 

تكونت وفق هذا التالزم النفيس مع االخر.

)1(  سورة التوبة، اآلية )84(.

)2(  سورة التوبة، االية )24(.
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. . )( املبحث الثالث والعشرون: املقاصدية يف اإلقامة عند قرب رسول اهلل

بل ان هذه املشاعر هي مما يتفرد به االنسان عن غريه من املخلوقات وأن ألفت 
بحسب  ُكاّل  شؤوهنا  تنظيم  اىل  تعاىل  اهلل  بأمر  وأرشدت  بعضها،  مع  التعايش 

مقتضيات عيشه واملحافظة عىل جنسه فسبحان من فطر اخلالئق بقدرته.

ومن ثم تصبح هذه العالقة مع الفقيد عالقة خاصة تتعاظم بعظم العاطفة التي 
يكنها احلي للميت ولعل الشواهد التارخيية هلذا النوع من العالقة ترسم حقيقة هذا 

الرتبط مع االخر.

فكان منها:

1- مالزمة فاطمة )عليها السالم( لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( واستمرار 
بكائها عليه )صىل اهلل عليه وآله( فقد روي عن امري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال:

)ملا رمس رسول الل )صل الل عليه وآله( جاءت فاطمة )عليها السالم( فوقفت 
عل قبه )صل الل عليه وآله( واخذت قبضة من تراب القب ووضعتها عل عينيها 

وبكت وانشأت تقول:

ماذا عىل من شم تربة أمحد            أن ال يشم مدى الزمان غواليا

صبت عيل مصائب لو أهنا            صبت عىل األيام رصن لياليا)1(.

2- تفجع اإلمام عيل )عليه السالم( -كام سيمر الحقا- فقد قال:

»آه آه لول غلبت املستولني علينا جلعلت املقام عند قبك لزاما والتلبث معكوفا، 
و ألعولت أعوال الثكل عل جليل الرزية«()2(.

)1(  اثارة الرتغيب والتشويق للخوارزمي: ص353 ط دار الكتب؛ املغني البن قدامة: ج2 ص409؛ 
فنون االدب للنويري: ج5 ص173؛ اخبار الدول للقرماين: ج1 ص271

)2(  اورده الشيخ املفيد والشيخ الطويس يف اماليهام.
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الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ابن  ما رواه  بالفقيد ومالزمة قربه  العالقة  املعربة عن حجم  الشواهد  3- ومن 
عساكر الدمشقي يف تارخيه:

)إن ارطأة بن سهية املّري مات له ابن فأقام عىل قربه حوال يأتيه كل غداة، فيقول:

يا عمرو أن أقمت حتى أميس هل أنت رائح معي؟ فيبكي وينرصف، ويأيت القرب 
ويبكي  معي؟  غاد  أنت  هل  الصبح  حتى  أقمت  إن  عمرو  يا  فيقول  املساء،  عند 

وينرصف، فلام كان عند رأس احلول متثل شعر لبيد، فقال:

اىل احلول ثم اسم السالم عليكام     ومن يبك حوال كامال فقد أعتذر

ثم ترك قربه ومىض وقال:

وقــــــفت عــىل قرب ابن ليىل ومل يكن         وقـــويف عــليه غري مبكي وجمزع

هل أنت ابن ليىل ان َنَظْرُتَك رائح            مع الركــب او غاد غداة غد معي

عىل الدهر فأعتب أنه غري معتـب        ويف غري من وارث االرض فاطمع()1(.

وعليه:

يظهر أن هذه العالقة العاطفية كاشفة عن الطبيعة اإلنسانية يف العالقة مع الفقيد، 
وان االقامة عىل قرب امليت وتعاهده بالزيارة قد جرت يف معظم املجتمعات، ومن 
ثم فان اقامته )عليه السالم( عند قرب رسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله( تكشف عن 
حالة  اهنا  عن  تكشف  اخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االنسانية  واملشاعر  العواطف 
عامة وسائرة يف املجتمع العريب بدليل توجيه الوحي  لرسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( يف التأسيس لقاعدة ربط العاطفة بااليامن باهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( 

)1(  تاريخ دمشق: ج8 ص4.
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. . )( املبحث الثالث والعشرون: املقاصدية يف اإلقامة عند قرب رسول اهلل

فمنع النبي من الصالة واالقامة والزيارة لقبور املنافقني خلروجهم عن االستحقاق 
العاطفي وان قربت معهم العالقة االنسانية.

ولكن يبقى السؤال قائام ملاذا ربط االمام عيل )عليه السالم( االقامة بسوء الظن 
باهلل تعاىل؟ هذا ما سنعرض له يف املسائل القادمة.

املسألة الثانية: نفي قصدية اجلزع عنه )( يف ذهن الناظر وعصمته يف 

املشاعر .

يرشدنا قوله )عليه الصالة والسالم(:

Sوإن أقم فال عن سوء ظنR اىل أمرين رشعيني:

األمر األول- رضورة جب الغيبة واملحافظة عىل مقامه يف عني الناظر.

األمر الثاين- عصمته يف تقنني مشاعره وعواطفه.

وملزيد من البيان نعرض لكل أمٍر عىل حده كام ييل:

األمر األول: ضرورة جب الغيبة واحملافظة على مقامه يف عني الناظر .

يرشدنا النص يف خصوصية جب الغيبة عن نفسه حينام ينظر اليه الناظر فيجده 
مالزما لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فيظن أن مقامه نابع من تأثره باملصيبة 
فيالزم قرب الفقيد كام جرت العادة لدى الناس فيوحى بذلك عن تأمله عىل ما نزل 

به من املصائب.

ولكونه إمام املتقني هو يرى تقنني العواطف واملشاعر عند الناس حينام تنظر اليه 
إليه  الناظر  إن  وذلك  للرعية،  املشفق  والراعي  للمأموم،  االمام  مراقبة  فرياقبهم 

صنفان أما حمب وموايل وأما خمالف ومعادي.
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الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

فأما ملحب واملوايل فقد يستن بذلك الفعل حينام يبتىل بمصيبة فقد االحبة فيالزم 
قبورهم معتذرا بذلك بفعل أمري املؤمنني )عليه السالم( ليس من حلاظ كونه نبي 
واملنزلة  القريبة  العالقة  قد يفرس ذلك من حلاظ  اهلل عليه وآله( وإنام  االمة )صىل 
اخلصيصة ملا رّصح )عليه السالم( هبذه العالقة وخصوصيتها، فقال )عليه السالم(:

»وقد علمتم موضعي من رسول اللَّ بالقرابة القريبة واملنزلة اخلصيصة وضعني ف 
حجره وأنا ولد يضمني إىل صدره ويكنفني ف فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه 

وكان يمضغ اليشء ثم يلقمنيه، وما وجد يل كذبة ف قول ول خطلة ف فعل«)1(.

ومن ثم قد يتوهم املحب أن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( تعامل مع مصيبة 
فقده حلبيبه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ملا تربطه به من قرابة الرحم والصهرية 

والوالدية للحسن واحلسني )عليهام السالم(.

ولذا:

أراد )عليه السالم( نفي هذه التوجهات يف نفس املوايل، أي عدم االستنان بسنة 
مالزمة قرب الفقيد القريب.

وأما الصنف اآلخر فهو املخالف املعادي، فهذا الصنف يرتبص باإلسالم وأهله 
يراقب األمور كي يقلبها مبتغيا بذلك الفتنة، قال تعاىل يف خطابه لرسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله( مبينا له خطر املنافقني:

قُّ َوَظَهَر َأْمُر اللَِّ َوُهْم  ُبوا َلَك اأْلُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَ ﴿َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمْن َقْبُل َوَقلَّ
َكاِرُهوَن﴾)2(.

)1(  هنج البالغة: ج2 ص157، اخلطبة القاصعة.
)2(  سورة التوبة، اآلية )48(.
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. . )( املبحث الثالث والعشرون: املقاصدية يف اإلقامة عند قرب رسول اهلل

كانوا  كام  به  يرتبصون  لعيل  املعادون  املنافقون  هؤالء  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
اهلل عليه وآله( فضال عن بغضهم لعيل، كام نص  بالنبي األعظم )صىل  يرتبصون 

املصطفى )صىل اهلل عليه وآله(:

»ل حيبك إل مؤمن ول يبغضك إل منافق«)1(.

ومن ثم: سيقول هؤالء املنافقون إن عيل بن أيب طالب )عليه السالم( قد جزع 
الفعل،  فيكون ذلك  يفارقه  فلزم قربه ال  ابن عمه  باهلل- من مصيبته يف  -والعياذ 
اهلل عليه وآله( مسوغا  لقرب رسول اهلل )صىل  السالم( ومالزمته  إقامته )عليه  أي 

للمنافقني يف اغتيابه واهتامه باجلزع -والعياذ باهلل-.

قال )عليه السالم( كام مّر سابقا:

»آه آه لول غلبت املستولني علينا جلعلت املقام عند قبك لزاما والتلبث معكوفا، 
و ألعولت أعوال الثكل عل جليل الرزية«.

فكان )عليه السالم( بحكم إمامته ورعايته لألمة أن يقنن للناظر رؤيته اليه ويعيد 
الذهن اىل جادة الصواب فيحافظ عىل قلب املوالني وينكس اهلل قلوب الذين كفروا 

فيزيدهم بعدا عنه وعن رمحته -أجارنا اهلل من سوء املنقلب-.

األمر الثاني: عصمته يف تقنني مشاعره وعواطفه .

قد يتبادر اىل ذهن القارئ أن املعصومني )عليهم السالم( بحكم كوهنم من البرش 
لدهيم عواطف ومشاعر، فهم ليسوا من املالئكة وإنام مثلهم مثل غريهم من الناس 

كام نص قوله تعاىل:

.)2(﴾ َم َأَنا َبَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إيَِلَّ ﴿ُقْل إِنَّ

)1(   اآلمايل للصدوق:ص197؛ سنن الرتمذي: ج5 ص306.
)2(  سورة الكهف، اآلية )110(.
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املعصومني  واألئمة  واملرسلني  األنبياء  مرور  تقتيض  املثلية  هذه  فإن  ثم  ومن 
باملشاعر والعواطف كام يمر هبا مجيع الناس، ومن ثم فام هو الوجه يف تقنني هذه 

املشاعر لدى املعصوم عن غريه من الناس؟

ونقول:

يعرض لنا القرآن الكريم صورًا عديدة من العالقات االنسانية والوجدانية التي 
خمتلف  يف  السالم(  )عليهم  لألنبياء  والوجداين  النفيس  اجلانب  فيها  يستكشف 

العالقات االنسانية.

االنسانية  الصورة  هذه  فيها  تظهر  التي  املواقت  من  العديد  هناك  الوالدية  ففي 
الغنية باملشاعر والعواطف.

1- يف والدية نوح )عليه السالم( ومشاعره، نجده )عليه السالم( يسأل اهلل تعاىل 
تقنني هذه  الكريم  القرآن  لنا  يظهر  الوقت  نفس  الغرق لكن يف  لولده من  النجاة 

املشاعر والعواطف الوجدانية، قال تعاىل:

َأْحَكُم  َوَأْنَت  قُّ  اْلَ َوْعَدَك  َوإِنَّ  َأْهِل  ِمْن  اْبنِي  إِنَّ  َربِّ  َفَقاَل  ُه  َربَّ ُنوٌح  ﴿َوَناَدى 
َما  َتْسَأْلِن  َفاَل  َغرْيُ َصالٍِح  َعَمٌل  ُه  إِنَّ َأْهلَِك  ِمْن  َلْيَس  ُه  إِنَّ ُنوُح  َيا  َقاَل  اكِِمنَي)45(  اْلَ
اِهلنَِي)46( َقاَل َربِّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن  َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلَ

يَن﴾)1(. اِسِ نِي َأُكْن ِمَن اخْلَ َأْسَأَلَك َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوإِلَّ َتْغِفْر يِل َوَتْرَحْ

وترشدنا اآليات املباركة اىل ظهور العواطف الوالدية فنجد نبي اهلل نوح )عليه 
السالم( يظهر مشاعره األبوية وعواطفه أجتاه ولده الذي راه يغرق بعد أن تأخذه 

العاطفة اىل نصح ولده كام جاء يف قوله تعاىل:

)1(  سورة هود، اآلية )47-45(.
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﴿َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن ِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوَل َتُكْن َمَع اْلَكافِِريَن﴾)1(.

إن  وجد  أن  وبعد  اهلل  أمر  من  يعصمني  جبل  اىل  سآوي  ولده:  جواب  فكان 
املوعظة ال تنفع معه، التجئ لفعل هذه املشاعر األبوية جتاه ولده وهو يراه هالك 
أن  النجاة والشفاعة لولده إال  إياه عز وجل  بالدعاء سائال  اىل اهلل  الحمالة فتوجه 

اجلواب هلذا السؤال:

ُه َلْيَس ِمْن َأْهلَِك﴾)2(. ﴿إِنَّ

لنجد القرآن الكريم يعطينا صورة حية و انموذجًا يف بيان إمكانية املعصوم عىل 
ضبط مشاعره وتقنني عواطفه يف حالة من أشد احلاالت النفسية تأثرا عىل اإلنسان 

وهي عاطفة األبوة ومشاعر الوالدية.

لكن نوح )عليه السالم( يمتثل فورا دوان أن حيتاج اىل دقائق بل وال حتى اىل 
ثوان يف تقنني هذه املشاعر وضبطها بام يريد اهلل تعاىل، فقال خماطبا ربه عز وجل:

نِي َأُكْن ِمَن  ﴿َربِّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوإِلَّ َتْغِفْر يِل َوَتْرَحْ
يَن﴾)3(. اِسِ اخْلَ

2- يف صورة آخرى يعرضها القرآن الكريم وبمشهد آخر يف بيان ضبط العواطف 
وتقنينها وهي أيضا يف عاطفة األبوة فيقدم القرآن صورة جديدة كام يف ابتالء نبي 
اهلل إبراهيم اخلليل )عليه السالم( حينام جاءه األمر يف تقديم ولده اسامعيل قربانا 
إلقامة البيت احلرام، وامتثال اسامعيل هلذا االمر وضبطه للمشاعر اجتاه أبيه، قال تعاىل:

)1(  سورة هود، اآلية )42(.

)2(  سورة هود، اآلية )46(.

)3(  سورة هود، اآلية )47(.
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ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِنِّ َأَرى ِف امْلَنَاِم َأنِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل  ﴿َفَلمَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ
ُه لِْلَجبنِِي*  ابِِريَن * َفَلمَّ َأْسَلَم َوَتلَّ َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِن إِْن َشاَء اللَُّ ِمَن الصَّ
َو  ا َكَذلَِك َنْجِزي امْلُْحِسننَِي * إِنَّ َهَذا َلُ ْؤَيا إِنَّ ْقَت الرُّ َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم * َقْد َصدَّ

اْلَباَلُء امْلُبنُِي﴾)1(.

فاحلال هنا خيتلف من حيث جهد االبتالء كام أن خيتلف من حيث تقنني املشاعر 
ابنه  عن  تعاىل  اهلل  يسأل  السالم(  )عليه  نوح  اهلل  نبي  كان  فإن  العواطف  وضبط 
الذي خشى عليه من الغرق، فإن نبي اهلل ابراهيم أمره اهلل تعاىل أن يبارش بيده ذبح 
َمَعُه  َبَلَغ  ﴿َفَلمَّ  تعاىل  لقوله  أكثر،  أو  عمره  من  اخلامسة  يف  صبيا  كان  الذي  ولده 
يبلغ اإلنسان مرحلة السعي يكون طفال صغريا لعله يف اخلامسة  ْعَي﴾وحينام  السَّ
أو فام دون ذلك أو أكثر؛ ومن ثم فإن املشاعر األبوية إجتاه هذا األبن تكون أعظم 
بكثري مما لو كان االبن رجال قادرا عىل شق طريقه ودفع الرض عن نفسه كام هو حال 

ابن نوح )عليه السالم(.

ولذا: نجد القرآن الكريم يصف لنا حال ابراهيم )عليه السالم( وما مرَّ به جهد 
البالء وذلك بالنظر اىل التحكم بمشاعره وعواطفه األبوية أجتاه ولده الصغري الذي 

أمره اهلل تعاىل بذبحه قربانا للبيت احلرام.

فقال عز وجل:

َو اْلَباَلُء امْلُبنُِي﴾. ﴿إِنَّ َهَذا َلُ

وال ينحرص األمر يف نوح وابراهيم )عليهام السالم( يف كوهنام قد قدما انموذجا يف 
ضبط املشاعر االنسانية والعواطف الوجدانية بل هناك العديد من الصور القرآنية 

التي تدل عىل هذه احلقيقة كام يف:

)1(  سورة الصافات، اآلية )106-102(.
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أ- يعقوب وفقدان ولده يوسف )عليهام السالم(.

ب- يف مشاعر اإلمومة يظهر لنا القرآن الكريم صورة ام موسى ورميها ولدها 
الرضيع يف البحر.

ج- يف بيان مشاعر املرأة وعواطفها أجتاه إبتالئها بمواجهة قومها وهي الناسكة 
املتعبدة وقد جاءهتم حتمل طفال دون أن يكون له أب وضبط هذه املشاعر وتقنينها 

كام هو حال مريم )عليها السالم(.

املشاعر  هذه  كل  به  أخوته  وغدر  ووالديه  ألرسته  اإلنسان  فقدان  بيان  يف  د- 
اإلنسانية يعرضها القرآن الكريم يف حالة يوسف )عليه السالم(.

هـ - يف العالقة األخوية بني هارون وموسى ووفاة هارون يف حياة موسى وابتالئه 
بفقدان أخيه ونارصه ومعينه يف إبالغ رسالة اهلل تعاىل.

هذه  وانتهاك  تعاىل  اهلل  حدود  وإقامة  االجتامعية  للمظاهر  القرآن  بيان  يف  ي- 
فيعرتض   يرى  فيام  احلكمة  االنسان  يدرك  أن  دون  الظاهري  باملستوى  احلدود 
رافضا ملا يراه كام يف قتل اخلرض )عليه السالم( للغالم واغراق السفينة، اما نبي اهلل 
موسى )عليه السالم( وضبطه ملشاعره بعد ذلك حينام ادرك احلكمة فيام رأى من 

حوادث وافعال قام هبا اخلرض )عليه السالم(.

فهذه الصورة القرآنية تكشف عن قدرة املعصوم )عليه السالم( عىل تقنني مشاعره 
وعواطفه والتي تدل عىل إن اهلل عصمه من أرتكاب اخلطأ يف املستوى األصعب لدى 

كل إنسان، وهي مشاعره وعواطفه.

إذ لوال هذه العواطف واملشاعر واخللجات النفسية لكان اإلنسان كاملالئكة ال التي ال تقع 
يف املعصية لفقداهنا لتلك الشهوات واملشاعر الوجدانية املتصلة بقويت الغضب والشهوة.
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إذن:

أراد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( أن يقدم للناظر صورة 
حية عن تقنينه ملشاعره وعواطفه وان تكليفه الرشعي ازاء االبتالءات واحلوادث 
فقد  املصيبة يف  ان  فيه  السالم(، ومما ال ريب  األنبياء واملرسلني )عليهم  كتكليف 
امام  بني جنبيه  التي  وقلبه وروحه  بضعته  وقتل  وآله(  عليه  اهلل  اهلل )صىل  رسول 
ناظره )عليه السالم( وهو يشاهدها تذبل كام يذبل الورد ال يقدر ان يضع السيف 
يف العصابة القاتلة والظاملة، متقيدًا بتكليفه الرشعي يف النظر اىل االسالم وحفظه 
ودفع السوء عنه كام قال مرصحًا بذلك يف كتابه الذي أرسله اىل أهل مرص مع مالك 

االشرت ملا واله أمارهتا فقال )عليه الصالة السالم(:

عل  ومهيمنا  للعاملني  نذيرا  وآله(  عليه  الل  )صل  حممدا  بعث  الل  فإن  بعد  »أما 
املرسلني فلم مىض تنازع املسلمون من بعده.

من  األمر  هذا  تزعج  العرب  أن  ببايل  خيطر  ول  روعي  ف  يلقى  كان  ما  الل  فو 
بعده )صل الل عليه وآله( من أهل بيته ول أنم منحوه عني من بعده، فم راعني 
الناس قد  يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة  الناس عن فالن  انثيال  إل 
فخشيت  وآله(،  عليه  الل  )صل  حممد  دين  حمق  اىل  يدعون  اإلسالم،  عن  رجعت 
أعظم  علَّ  به  املصيبة  تكون  هدما  أو  ثلم،  فيه  أرى  أن  وأهله  اإلسالم  أنرص  مل  أن 
من فوت الرساب، أو كم ينقشع السحاب، فنهضت ف تلك األحداث حتى زاح 

الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه)1(«.

فلذلك أمسك عىل األمل، وحبس عواطفه ومشاعره أبتغاء مرضاة اهلل تعاىل وطوع 
باجلزع  اهتامه  اىل  الناظر  الوقت منع انرصاف ذهن  دينه، ويف نفس  امره يف نرصة 

)1(  هنج البالغة: ص451 بتحقيق صبحي الصالح.
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بسنة  االستنان  من  واملوايل  املحب  ومنع  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  لفقد 
اإلقامة عىل قرب الفقيد والعزيز متذرعا بذلك بفعل سيد املوحدين وامري املؤمنني 

)عليه السالم(.

املسألة الثالثة: منشأ سوء الظن باهلل وموارده يف النفس .

من  )وهو  الغضبية  القوة  منشائه  تعاىل  باهلل  الظن  سوء  ان  االخالق  علامء  يرى 
لوازم اجلبن وضعف النفس، وربام كان من رداءة الكيفية وضده، حسن الظن باهلل 

وباملؤمنني وهو من آثار الشجاعة وكرب النفس()1(.

وقيل:

)إن سوء الظن ينشأ عن عدم معرفته تعاىل بام هو اهله()2(.

وعليه:

يصبح سوء الظن باهلل تعاىل من الرذائل التي حيرم عىل االنسان االتصاف هبا ومن 
ومصدر  الكامالت  موضع  ألنه  وحماال  معدوما  املعصوم  عند  وجودها  يصبح  ثم 
الفضائل وتعليمها للناس، إالّ أن احلكمة يف قوله هذا والذي يقارب مقاصديته يف 

بيانه هو إبعاد ظنون الناس نحوه فقد يقول قائل:

إنه لزم قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومل حيتمل ما نزل به من املصيبة فنيس 
ما أعده اهلل من األجر والثواب للصابرين لتحملهم املصائب واالبتالءات، فكان 

ذلك نفيا لظنون االخر وليس لنفسه )صلوات اهلل عليه(.

)1(  جامع السعادات ملحمد مهدي النراقي: ج1 ص84.
)2(  اختيار مصباح السالكني البن ميثم البحراين: ص543.
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الكامالت  ومقصد  الفضائل  ومعلم  االطمئنان  مورد  وهو  ذلك  حيصل  واّنى 
التي  السيئة  االثار  املباركة  اآليات  من  مجلة  يف  بني  قد  الكريم  القرآن  وان  السيام 

يلحقها سوء الظن باهلل تعاىل يف الدنيا واالخرة؛ قال تعاىل:

يَن﴾)1(. اِسِ ُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَ ﴿َوَذلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنُْتْم بَِربِّ

فكيف يتصور -والعياذ باهلل- وانه لزم قرب فقيده لقلة صربه؟!

وعليه: 

فإن القصدية يف وقوع سوء الظن عائد اىل ترصيح نظر الناظر السيام وقد جاءت 
االحاديث الرشيفة زاخرة يف كتل احلديث لدى الطائفة االمامية )اعزها اهلل تعاىل( 
النفس  وعلم  االخالق  حقل  يف  املعريف  االثر  عن  يكشف  مما  النفس  توجيه  يف 
والسلوك حتى عده فقهاء االمامية يف رتبة احلرمة ومعاملة النقيض بالواجب أي 
وجوب العمل بحسن الظن كام جاء ذلك جليا يف الوسائل، فقد اورد احلر العاميل 

)قدس رسه( مجلة من هذه االحاديث معنْونا هلا:

)باب وجوب حسن الظن وحتريم سوء الظن به(.

بن عيسى، عن  بن حممد  أمحد  بن حييى، عن  يعقوب، عن حممد  بن  )1- حممد 
حممد بن إسامعيل بن بزيع، عن أيب احلسن الرضا )عليه السالم( قال: 

أحسن الظن باهلل، فان اهلل عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي يب إن خريا فخريا 
وإن رشا فرشا.

2- وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن عمر، عن أيب احلسن 
الرضا )عليه السالم( -يف حديث- قال:

)1(  سورة فصلت، اآلية )23(.
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فأحسن الظن باهلل، فان أبا عبد اهلل )عليه السالم( كان يقول: 

من حسن ظنه باهلل كان اهلل عند ظنه به، ومن ريض بالقليل من الرزق قبل منه 
اليسري من العمل.

3- وعنهم، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن بريد بن 
معاوية، عن أيب جعفر )عليه السالم( قال:

وجدنا يف كتاب عيل )عليه السالم( أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال عىل 
منربه: 

والذي ال إله إال هو ما أعطي مؤمن قط خري الدنيا واآلخرة إال بحسن ظنه باهلل، 
ورجائه له، وحسن خلقه، والكف عن اغتياب املؤمنني، والذي ال إله إال هو ال 
يعذب اهلل مؤمنا بعد التوبة واالستغفار إال بسوء ظنه باهلل وتقصري من رجائه له، 
وسوء خلقه، واغتياب املؤمنني. والذي ال إله إال هو ال حيسن ظن عبد مؤمن باهلل 
إال كان اهلل عند ظن عبده املؤمن، الن اهلل كريم بيده اخلري يستحيي أن يكون عبده 

املؤمن قد أحسن به الظن ثم خيلف ظنه ورجاءه فأحسنوا باهلل الظن وارغبوا إليه.

4- وعن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقري، عن سفيان 
بن عيينة قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: 

حسن الظن باهلل أن ال ترجو إال اهلل وال ختاف اال ذنبك.

5- وعن حممد بن أمحد، عن عبد اهلل بن الصلت، عن يونس، عن سنان بن طريف 
قال: سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول:

النار، ويرجوه رجاء كأنه من  ينبغي للمؤمن أن خياف اهلل خوفا كأنه مرشف عىل 
أهل اجلنة، ثم قال، ان اهلل تبارك وتعاىل عند ظن عبده به ان خريا فخريا وان رشا فرشا.
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بن  ملحمد  السالم(  )عليه  عيل  وصية  إىل  بإسناده  احلسني  بن  عيل  بن  حممد   -6
احلنفية قال: 

وال يغلبن عليك سوء الظن باهلل عز وجل فإنه لن يدع بينك وبني خليلك صلحا.

7- ويف )ثواب األعامل( عن أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن يعقوب بن يزيد، عن 
حممد بن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: 

إن آخر عبد يؤمر به إىل النار فيلتفت فيقول اهلل عز وجل اعجلوه، فإذا ايت به قال 
له: عبدي مل التفت؟

فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذا، فيقول اهلل عز وجل عبدي ما كان ظنك يب؟ 

اهلل  فيقول  تغفر يل خطيئتي وتدخلني جنتك،  ان  يا رب كان ظني بك  فيقول: 
عز وجل: مالئكتي وعزيت وجاليل وآالئي وارتفاع مكاين ما ظن يب هذا ساعة من 
حياته خريا قط ولو ظن يب ساعة من حياته خريا ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه 

وأدخلوه اجلنة، ثم قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(:

 ما ظن عبد باهلل خريا اال كان له عند ظنه، وما ظن به سوء اال كان اهلل عند ظنه به، 
ُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن  وذلك قول اهلل عز وجل: ﴿َوَذلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنُْتْم بَِربِّ
يَن﴾)1(، ورواه الربقي يف )املحاسن( عن ابن فضال، عن احلسن بن اجلهم،  اِسِ اخْلَ

عن بعض أصحابنا، عن أيب جعفر )عليه السالم( نحوه.

8- ويف )عيون األخبار( عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن حممد بن شاذان، عن 
الرضا )عليه  أيب احلسن  بزيع، عن  بن  بن إسامعيل  بن شاذان، عن حممد  الفضل 

السالم( قال: 

)1(  سورة فصلت، االية )23(.
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قال يل: أحسن الظن باهلل فان اهلل عز وجل يقول: انا عند ظن عبدي يب فال يظن 
يب إال خريا.

9- أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي يف )املحاسن( عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب قال: 
سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: 

يؤتى بعبد يوم القيامة ظامل لنفسه فيقول اهلل أمل آمرك بطاعتي؟ أمل أهنك عن معصيتي؟ 

فيقول: بىل يا رب، ولكن غلبت عيل شهويت فان تعذبني فبذنبي مل تظلمني فيأمر 
اهلل به إىل النار.

فيقول: ما كان هذا ظني بك.

فيقول اهلل عز وجل: ما كان ظنك يب؟ 

قال: كان ظني بك أحسن الظن فيأمر اهلل به إىل اجلنة. 

فيقول اهلل تبارك وتعاىل: لقد نفعك حسن ظنك يب الساعة()1(.

وعليه:

فقد أرشد النص الرشيف اىل أن العمل بالصرب افضل وامجل مع املصائب وذلك ملا 
وعد اهلل عز وجل الصابرين من االجر عىل مصاهبم، وان حسن الظن باهلل تعاىل بام 
وعد كاف يف ختفيف االمل، بل ويف احلاالت التي يمر هبا املعصوم )عليه السالم( تكون 
بام قدر اهلل  النفس باألجر والثواب واالنس  البالء النشغال  النفس مطمئنة يف نزول 
تعاىل كام ثبت يف النصوص عىل االنس القلبي بام اعد اهلل تعاىل للصابرين فقد قالت 
العقيلة زينب كاشفة عن هذا االطمئنان القلبي فيام نزل هبا من ابتالءات يوم عاشوراء:

)1(  وسائل الشيعة للحر العاميل: ج15 ص232-229.



24

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

»ما رأيت إال مجياًل«)1(.

فيكيف يكون حال قلب موىل املوحدين وامري املؤمنني )عليه السالم(!.

املسألة الرابعة: كاشفية القرآن ملا وعد اهلل الصابرين .

يتامزج النص الرشيف مع روح القرآن الكريم؛ فقد عرض القرآن يف موارد كثرية 
عن الثامر والنتائج التي حيصل عليه االنسان الذي أعتمد ألية الصرب كنظام حيايت 

وسلوكي يدر عليه فوائدًا وثامرًا كثرية يف الدنيا قبل االخرة.

ومصداق  القرآن  روح  مع  متازجه  يف  الرشيف  النص  مقاصدية  عىل  وللوقوف 
التعايش مع هذه الروح التي نزل هبا الوحي، نورد لبعض هذه اآليات، وهو كااليت:

ْرَنا َما َكاَن َيْصنَُع  وا َوَدمَّ ائِيَل بَِم َصَبُ ْسنَى َعَل َبنِي إِْسَ َّْت َكلَِمُة َربَِّك اْلُ 1- ﴿َوَت
فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن﴾)2(.

واآلية يف معرض ما وعد هلل الصابرين الذين تعرضوا للظلم سواء كان فرعون 
مرص او غريه من فراعنة االرض وذلك ان النتيجة التي حصل عليها بنو ارسائيل 

بام صربوا امرين، مها:

أ- متت كلمة اهلل باحلسنى عليهم.

ب- تدمري ما كان يضع فرعون وقومه.

ا  َّا َرَزْقنَاُهْم ِسًّ ِم اَلَة َوَأْنَفُقوا  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ وا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ 2- ﴿َوالَِّذيَن َصَبُ
اِر﴾)3(. ْم ُعْقَبى الدَّ يَِّئَة ُأوَلئَِك َلُ َسنَِة السَّ َوَعاَلنَِيًة َوَيْدَرُءوَن بِاْلَ

)1(  الفتوح ألبن اعثم الكويف: ج5 ص122.
)2(  سورة االعراف، اآلية )137(.

)3(  سورة الرعد، اآلية )22(.
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وا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما  3- ﴿َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اللَِّ َباٍق َوَلنَْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُ
َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)1(.

وهنا:

قد جاء وعد اهلل تعاىل بأنه جيازي الصابرين اجرهم بأحسن ما كانوا يفعلون.

َخرْيُ  َوَأْنَت  نَا  َواْرَحْ َلنَا  َفاْغِفْر  َآَمنَّا  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِعَباِدي  ِمْن  َفِريٌق  َكاَن  ُه  ﴿إِنَّ  -4
ا َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكنُْتْم ِمنُْهْم َتْضَحُكوَن * إِنِّ  ْذُتُوُهْم ِسْخِريًّ َ اِحنَِي * َفاتَّ الرَّ

ُْم ُهُم اْلَفائُِزوَن﴾)2(. وا َأنَّ َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم بَِم َصَبُ

وهنا:

يأيت وعد اهلل للصابرين بأهنم الفائزون.

5- قال سبحانه:

لِْلُمتَِّقنَي  َواْجَعْلنَا  َأْعنُيٍ  َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ﴿َوالَِّذيَن 
ْوَن فِيَها َتِيًَّة َوَساَلًما﴾ )3(. وا َوُيَلقَّ َزْوَن اْلُغْرَفَة بَِم َصَبُ إَِماًما )74( ُأوَلئَِك ُيْ

واآلية املباركة من اآليات املخصوصة باألئمة وذلك ان التقوى غاية ما يسعى 
اليه املؤمن حتى يصل اىل تلك الرتبة فيكون من املتقني وهم الذين قد خاضوا جهاد 
انموذجًا  فكانوا  االخالقية  الفضائل  واحرزوا  النفسية  الكامالت  فبلغوا  النفس 

للطاعة احلقة.

)1(  سورة النحل، اآلية )96(.
)2(  سورة املؤمنون، اآلية )111-109(.

)3(  سورة الفرقان، اآلية )75-74(.
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وعليه:

ال يتحقق عنوان االمام للمتقني إالَّ من كان معصوما وهو النبي وعرتته االئمة 
االثني عرش وأمهم فاطمة الصديقة الكربى فهم أئمة املتقني وهم الصابرين الذين 

وعدهم اهلل أن جيزهيم الغرفة ويلقون حتية وسالما.

6- أما بخصوص ما وعد اهلل الصابرين يف موضع االبتالء بفقد االبناء واالباء 
بـ  اخلاص  باملعنى  الكريم  القرآن  عنه  عرب  والذي  وحبيب  عزيز  وكل  واالخوان 

)املصيبة( وباملعنى العام بكل ما يعظم به املصاب، فقال عز وجل: 

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن * ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت  ا للَِِّ َوإِنَّ ﴿الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ
ٌة َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْهَتُدوَن﴾)1(. ِْم َوَرْحَ ِمْن َربِّ

وأّي مصيبة أعظم من املصاب بفقد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وبه انقطع 
الوحي ورفع عن االمة الباب االعظم لنزول الرمحة التي فتحه اهلل تعاىل به للعاملني.

وعليه:

فليس هناك أعظم مصيبة من عيل )عليه السالم( بفقده لرسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( وذلك ألنه أعرف اخللق به وأحبهم عنده وأقرهبم منه وأخصهم لديه.

ولذا قال تعاىل:

وا َوَكاُنوا بَِآَياتِنَا ُيوِقنُوَن﴾)2(. ًة َيُْدوَن بَِأْمِرَنا مَلَّا َصَبُ ﴿َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

وهو مع هذا املصاب بفقد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كان له )عليه السالم( 
مصاب آخر تشاطره مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهو يف قربة مل يدعه هذا 

)1(  سورة البقرة، اآلية )157-156(.
)2(  سورة السجدة، اآلية )24(.
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املصاب لعظمه عىل قلبه إالّ أن جيهر بآهاته ويرصخ بأآلمه بني يدي رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( حتى يكاد املتلقي هلذه الكلامت جيزم بان هذه اآلهات مل تكن خترج 
من فم عيل بن أيب طالب )عليه السالم( لوال أهنا نفثت معها الروح قومها، فكأنه 
مع هذه الرزية جسدا بال روح، فأي مصيبة هذه، و أي رزية هي التي جعلت عيل 
بني أيب طالب )عليه السالم( هبذا األمل؟!؛ جواب هذا السؤال يف املباحث القادمة.

 





املبحث الرابع والعشرون

املـقاصدية يف تضمني اآلهــات 

وممانعة النفس بــ )لوال(



قـــوله )عليه السالم(:

، 
 »آه آه«))(

ويف لفظ اخر:

»وآه وآها))(؛ َلوال َغَلبَة 
امُلسَْتوْلِنيَ عََليْنا«

)1( دالئل اإلمامة للطربي: ص138.
)2( روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه: ج5 ص348.



)31(

العاملني وابنة خري اخللق  النص الرشيف يف عرضه ملظلومية سيدة نساء  يأخذنا 
امجعني )صىل اهلل عليه وآله( يف متاسك البيان وتدرجه تصاعديا حتى يصل اىل ذروة 
هتيج املشاعر وجتمري العواطف وكأن صاحب النص )عليه السالم( يف هذا العرض 
نافذًا  واحد  آن  لقلبه وعقله يف  املتلقي مستجمعا  امام  الشخيص  يفرض حضوره 

اليهام يف اثبات مظلوميته ومظلومية فاطمة )صلوات اهلل عليهام(.

معريا لوجوه اولئك الظلمة وما جنته ايدهيم يف حرق قلب رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( وتأليمه وايذاءه اشد االذى وهو غاية ما يطمح اليه الظاملون ويروم الوصول 

اليه املتجربون ويأنس به اجلالدون يف سامعهم آلهات الضحية وتأوه املظلوم.

فتلك اآلهات التي خرجت من فم عيل بن ايب طالب )عليه السالم( مع ما آتاه 
اهلل من جالدة يف القلب وعزيمة يف معرتك اخلطوب والصرب عىل البالء واملحن، إالّ 
أنه هاهنا ينفض صدره آهات متجّمرة من حرقة مصابه ببضعة سيد املرسلني )صىل 

اهلل عليه وآله(.

فهذه اآلهات التي مل يستطع الظاملون سامعها من فم رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( خوفا من التنزيل وحتذرا من آيات الذكر احلكيم كام اخرب القرآن عن حاهلم 

فقال عز وجل:

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم بَِم ِف ُقُلوِبِْم﴾)1(. َذُر امْلُنَافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ ﴿حَيْ

)1( سورة التوبة، اآلية )64(.
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قد  جرح  فأي  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أخ  و  الويص  فم  من  سمعوها  فقد 
احدثوا و أي أمل قد أنزلوا عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، واّنى هم عن قوله 

تعاىل:

ْم َعَذاًبا ُمِهينًا﴾)1(. ْنَيا َواْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُ ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اللَُّ ِف الدُّ

وعليه:

كانت هلذه اآلهات وتضمينها جمموعة من الدالالت وممانعة نفسه )عليه السالم( 
بمقتىض حكم )لوال( مقاصد حمددة؛ ولكي نقف عىل قصدية هذه اآلهات وممانعة 
النفس بـ لوال ومعرفة حاله )عليه السالم( الذي اضمره يف النص نعرض للمسائل 

اآلتية:

املسألة االوىل: معنى التأوه وقصديته يف اللغة والقرآن .

ورد التأوه يف النص الرشيف بلفظني:

االول: )آه آه(؛ واآلخر: )وآه وآها( فام داللة كل منها عند علامء اللغة؟

أوالً: معنى )آه آه( يف اللغة .

1- قال اجلوهري )ت 393 هـ(:

)قوهلم عند الشكاة: أوه من كذا، ساكنة الواو، انام هو توجع، قال الشاعر:

فاوه لذكراها اذا ما ذكرهتا                    ومن بعد ارض بيننا وسامء.

وربام قلبوا الواو الفًا فقالوا: آه من كذا.

وربام شددوا الواو وكرسوها وسكنوا اهلاء فقالوا: أوه من كذا.

)1( سورة االحزاب، اآلية )57(.
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وربام حذفوا مع تشديد اهلاء فقالوا: أوه من كذا، بال مد، وبعضهم يقول:

وربام  بالشكاية،  الصوت  لتطويل  اهلاء،  ساكنة  الواو  وفتح  والتشديد  باملد  آوه 
ادخلوا فيه التاء فقالوا:

أوتاه، يمد وال يمد.

وقد أوه الرجل تأوهيا، وتأوه تأوها، إذا قال: أوه، واألسم منه: اآلهة باملد.

قال املثقب العبيدي:

إذا ما قمت أرحلها بليل         تأوه آهة الرجل احلزين.

ويروى: »أهة« من قوهلم: آه، اي توجع.

قال احلجاج:

بآهة كآهة اجلروح؛ ومنه قوهلم يف الدعاء عىل االنسان؛ آهة لك، وأوة لك بحذف 
اهلاء ايضًا مشددة الواو()1(.

ويف أصل اللفظ يقول ابن فارس )ت 395هـ(:

واما )اهلمزة واهلاء( فليس بأصل واحد ألن حكايات األصوات ليست أصوال 
يقاس عليها لكنهم يقولون أه، أهة، وآهة()2(.

وقال ابن منظور )ت 711هـ( وقد مجع أقوال أهل اللغة فأضاف اىل ما مّر ذكره:

)وقوهلم: آهًة وأميهًة هو: التوجع.

)1( الصحاح للجوهري: ج6 ص2226-2225.
)2( معجم مقاييس اللغة: ج1 ص32.
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-ويف ذلك- يقول االزهري:

ة يف صورته، وقد يفعله اإلنسان شفقة وجزعا؛ وأنشد: آه هو حكاية املَتَأهِّ

آه من تياك آها       تركت قلبي متاها

2- قال ابن املظفر:

، و َأهه إذا توجع احلزين الكئيب فقال: آه أو هاه عند التوجع، وأخرج نفسه  آوهَّ
هبذا الصوت ليتفرج عنه بعض ما به، قال ابن سيدة:

وعندي انه وضع االسم موضع املصدر، اي تَأَوَه تَأُوْه الرجل.

ُن. ُة: التََّحزُّ واألهَّ

وقد آه، أّها، وأّهًة.

وقد ترد بمعنى التوجع، وقيل:

التوجع يقال فيه آها، قال: ومنه حديث ايب الدرداء:

)ما نكرتم من زمانكم فيام غريتم من أعاملكم أن يكن خريًا فواها واها وأن يكن 
رشًا فآها آها()1(.

ويستفاد مما مّر ذكره: أن )آه آه( أراد هبا )عليه السالم( التوجع والشكاية لرسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وتأمله ملا أصابه من احلزن فأخرج صوته هبذه اآلهات.

وهذه املعاين ترشد اىل مقاصد غري التي اضمرهتا لفضة )وآه، وآها( كام سيأيت يف ثانيًا.

)1( لسان العرب: ج13 ص475-473.
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ثانياً: معنى )وآه وآها( يف اللغة .

قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

)وآه(: تلهف وتلدد، وينون أيضا كقول أيب النجم:

واها لرجا ثم واها واها                           يا ليت عيناها لنا وفاها)1(.

وذكر ابن السكيت )ت 244هـ( إن )واها( تستخدم للتعجب)2(

وذلك أّن الناس هلم يف هذا الصوت معان أربعة ذكرها ابن االنباري )ت 328هـ( 
فقال:

)يقول الرجل للرجل: إّنه حدثنا، اذا استزاده؛ وأهيا كف عنا، اذا سأله القطع؛ 
ووهيا أقصد اىل فالن، إذا اغراه؛ وواها ما أعلم فالنا، إذا تعجب من علمه؛ ومعنى 

واها التعجب()3(.

بمعنى:

إّن القصدية يف ذكره )عليه السالم( لـ )وآه وآها( تعجبه مما فعله القوم جتريا عىل 
اهلل تعاىل؛ أي أن كل هذه النصوص النبوية والتحذير الذي بلغ به النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( من التعرض حلرمته وحرمة اهل بيته مل تكن حاجزا هلؤالء يف التجري 

عىل اهلل تعاىل وانتهاك حدوده؛ هذا من جهة ومن جهة اخرى:

فإن تعجبه كان من اإلساءة مقابل اإلحسان، بمعنى:

)1( العني: ج4 ص106.
)2( ترتيب اصالح املنطق: ص71.
)3( الزاهر يف معاين كلامت الناس:
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إن أهل البيت )عليهم السالم( مل يقدموا للناس إال اإلحسان فهم موضع الرمحة 
والسبب املوجب لنزوهلا عىل اخللق، والسبب املانع من نزول العذاب وذلك لقوله 
نزول  املانع من  السبب  بيان حرمة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأنه  تعاىل يف 

العذاب، فقال تعاىل:

ْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن﴾)1(. َبُ ْم َوَأْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن اللَُّ ُمَعذِّ َبُ ﴿َوَما َكاَن اللَُّ لُِيَعذِّ

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل ورسوله  كذبوا  الذين  املنافقون  الظلمة  أولئك  إن  إالَّ 
)عليه  يتعجب  ثم كيف ال  باإلساءة ومن  بالعذاب واالحسان  الرمحة  قابلوا هذه 
يتفجع  ال  وكيف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بضعة  عىل  وقع  مما  السالم( 
ويتوجع ويتأمل مما وقع فيتأوه لذلك كام كان جده ابراهيم اخلليل )عليه السالم( فقد 

كان أواها، وهو ما سنتناوله يف ثالثا.

ثالثاً: التأوه يف القرآن وقصديته الوجدانية والسلوكية .

جاء ذكر التأوه يف القرآن الكريم يف موضع واحد واختص بيانه بسلوك نبي اهلل 
ابراهيم اخلليل )عليه السالم(، قال تعاىل:

ُه َعُدوٌّ للَِِّ  َ َلُه َأنَّ اُه َفَلمَّ َتَبنيَّ ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ
اٌه َحلِيٌم﴾)2(. َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ َتَبَّ

واآلية املباركة تكشف عن قصدية فعل ابراهيم )عليه السالم( الوجدانية وسلوكه 
يف حب اخلري وشفقته عىل امليسء، وغري ذلك من الصفات السلوكية والشخصية.

)1( سورة االنفال، اآلية )33(.

)2( سورة التوبة، اآلية )114(.
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فقد جاء يف بيان معنى صفته التي وصفه اهلل هبا ثامنية أقوال، كام جاء يف تفسري 
الشيخ الطويس )رمحه اهلل( )ت 460هـ(:

1- قال ابن عباس يف معنى )أواه(: ثواب.

2- وقال ابن مسعود،

 معناه: دّعاء.

3- وقال احلسن البرصي وقتادة يف معناه: رحيم.

4- وقال جماهد، معناه: موقف.

5- وقال كعب، معناه: إذا ذكر النار قال: أوه.

6- وقال الضحاك، معناه: املؤمن املوقن باخلشية، الرحيم.

7- وقال اخرون، معناه: فقيه.

8- وقال أبو عبيدة، معناه: التوجع والتحزن، تقول: تأوه، تأوها، وأوه، تأوهيا)1(.

وأضاف الشيخ الطربيس )رمحه اهلل( )ت 548هـ( فقال يف معنى اآلية:

اٌه َحلِيٌم﴾، أي: كثري الدعاء والبكاء، وهو - مروي - عن ابن  ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ
عباس واإلمام الصادق )عليه السالم(.

وقيل معناه: الرحيم بعباد اهلل؛ وقيل: العفيف؛ وقيل أيضًا يف معناه:

الراجع عن كل ما يكره اهلل عز وجل، واخلاشع املترضع، واملسّبح الكثري الذكر هلل.

)1( التبيان يف تفسري القرآن: ج5 ص309.
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وذهب الزجاج اىل أن )األواه( هو: احلليم.

واحلليم هو السيد، وأصله: الصبور عىل االذى الصفوح عن الذنب()1(.

يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  حال  بيان  يف  القصدية  عن  تكشف  املعاين  وهذه 
تأوهه ومكنون نفسه وكاشفيته للعواطف واملشاعر التي أختلجت بنفسه املقدسة، 

وذلك:

إن من البداهة أن ال يتأوه اإلنسان إال إذا كان متأملًا ومتوجعًا؛ إال أن الفارق هنا: 
نوع األمل والتوجع فقد يتأمل اإلنسان من رضر أصاب جسده أو أحد أعضائه بمرض 
أو تعب أو غريه فينحرص األمر يف ذهن الناظر، أن هذه اآلالم ال تتعدى عن كوهنا 
حمصورة يف احلسد، وأن نفس املتأمل تتأثر بنسبة حمدودة ملا يمر به اجلسد، وذلك ان 
املشاعر والعواطف تتجاذهبا النفس بمقتىض طبيعتها االنسانية؛ فأمل اجلسد غري أمل 

النفس.

بمعنى: إن األمل الذي يشعر به اإلنسان حينام يصاب بالصداع أو احلمى غري األمل 
الذي يشعر به حينام يصاب باحلزن أو الفراق أو الوحدة أو بفقد حبيب أو عزيز 

وذلك أّن األمل يكون أعظم وبقائه أدوم. 

بقاع  خمتلف  يف  االنسانية  احلياة  وشهدهتا  الكريم  القرآن  ذكرها  حقيقة  وهي 
االرض، فأما القرآن فقد قدم لنا صورتني تتحدثان عن اثنني من األنبياء )عليهام 
يتحمله  أن  يمكن  ال  الذي  احلد  اىل  اجلسد  بآالم  تعاىل  اهلل  أبتاله  األول  السالم( 

جسدًا اخر، وهو نبي اهلل ايوب )عليه السالم( فقد تشقق جسده وهو ينظر اليه.

)1( تفسري جممع البيان: ج5 ص133.
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وهذه االآلم يظهرها القرآن الكريم ويقترص يف بياهنا عىل امتياز صاحبها بصفة 
الصرب وحيرصه بصفة )الرّض( و )النصب(، فقال عز وجل:

َلُه  َفاْسَتَجْبنَا  اِحنَِي )83(  َأْرَحُم الرَّ َوَأْنَت   ُّ نَِي الضُّ ُه َأنِّ َمسَّ َربَّ َناَدى  إِْذ  ﴿َوَأيُّوَب 
ًة ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن﴾)1(. َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضٍّ َوَآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَ

ويف بيان منزلته وشأنه عند اهلل، قال تعاىل:

اٌب﴾)2(. ُه َأوَّ ا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ ﴿إِنَّ

النفس  بآالم  تعاىل  اهلل  ابتاله  فقد  السالم(  )عليه  ابراهيم  وهو  الثاين  النبي  واما 
فصرب عليها وألهنا أعظم من آالم اجلسد وصفها القرآن الكريم بـ )البالء املبني(.

والتعلق  واحلب  به  والرمحة  الطفل  عىل  والرقة  االبوة  مشاعر  مجع  البالء  فهذا 
هذا  مجعها  الوجدانية  واالحاسيس  النفسية  املشاعر  من  وغريها  عليه  واخلوف 
ملوقف الذي امتثل فيه ألمر ربه يف ذبح ولده الصغري الذي طال انتظاره له وبعد 
ان كرب امام عينيه واخذ يساعده عىل كرب سنه ويسعى معه يف قضاء حوائجه كام بنيَّ 

القرآن الكريم يف قوله تعاىل:

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِنِّ َأَرى ِف امْلَنَاِم َأنِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى﴾)3(. ﴿َفَلمَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

يأتيه االمر االهلي بتقديمه قربانا وفداًء للبيت احلرام ليبتليه يف عواطفه ومشاعره 
واحاسيسه النفسية.

)1( سورة االنبياء، اآلية )84-83(.
)2( سورة ص، اآلية )44(.

)3( سورة الصافات، اآلية )102(.
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فلام صرب عىل هذا األمل وسلم أمره هلل تعاىل كشف اهلل عنه البالء ثم بني عز وجل 
أن اإلختبار الذي مرَّ به إبراهيم ال يقاس بام مرَّ به ايوب )عليه السالم(.

فهناك اسامه اهلل تعاىل بـ )الرض( وهنا اسامه اهلل عز وجل بـ )البالء املبني( وذلك 
الختالف االثار بني آالم اجلسد وآالم النفس.

ومن هنا نجد أّن اإلنسان يف الدول التي ال تسودها ثقافة اإليامن باهلل تعاىل وتعجز 
عن الصرب عىل هذه اآلالم النفسية يلتجئ اىل االنتحار أو التوحد أو اجلنون وغريها 

من احلالت، والسبب يف ذلك عدم القدرة عىل حتمل هذه اآلالم النفسية.

عن  يكشف  والتأوه  اآلهات  هذه  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  أن  نجد  ولذا: 
تعاىل،  اهلل  عند  ومنزلته  شأنيتة  تتجىل  وبه  املقدسة  نفسه  اصاب  الذي  األمل  حجم 
فام أبتيل به مل يبتىل به نبي من األنبياء )عليهم السالم( لنفسه املقدسة وهو مع هذا 
انعكاسات خارجية  تفرضه هذه اآلالم من  ملا  بالصرب وااليامن  البالء كان مقومًا 
اآلهات  عىل  )لوال(  لفظ  والسالم(  الصالة  )عليه  أدخاله  يف  مقاصديتها  ظهرت 
والتأوه فحجب نفسه عن القيام ببعض األعامل؛ فام كان اثر )لوال( عىل نفسه وفعله 

اخلارجي؟

هذا ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

املسألة الثانية: القصدية يف ايراد )لوال( .

للوصول اىل مقاربة قصدية منتج النص يف ايراده )عليه الصالة والسالم( للفظ 
)لوال( البد من املرور بأهل اللغة وما جادت به أقالمهم، ثم نعّرج عىل داللة املعنى 

وفلك معناه بغية الوصول اىل تأثريه عىل احلقائق وكشف الدقائق.
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: معنى )لوال( يف اللغة . أوالً

ملعرفة القصدية يف ادخال )لوال( عىل التأوه نعرض ملعناه يف اللغة:

فــ )لوال( من احلروف املركبة من )لو( ومعناه: امتناع اليشء المتناع غريه.

معنيهام ودلت  بطل  واحدًا)1(.  ركبومها وجعلتا شيئًا  فلام  النفي،  معناها  و )ال( 
»لوال« عىل امتناع اليشء لوجود غريه)2(.

نحو قولك:

لوال زيد ألحسنت إليك.

واملعنى: إن االحسان امتنع حلضور زيد، فرتفعه باالبتداء واخلرب مضمر)3(.

وقيل: إنام تدل عىل امتناع يشء لثبوت غريه)4(، وقد استعمل العرب )لوال( يف 
اخلرب وكثر هبا الكالم حتى استجازوا ان يقولوا:

)لوالك( و )لوالي()5( وهي من احلروف الرشطية التي تدل عىل امتناع اجلواب 
لوجود الرشط)6(.

بعض  عن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  إمتناع  عن  املعنى  هذا  ويكشف 
االمور التي كان يروم القيام هبا؛ وهذا اإلمتناع يكمن فيام ييل.

)1( املقتضب للمربد: ج3 ص76.
)2( امايل الشجري: ص76؛ املفصل ألبن يعيش: ج8 ص145.

)3( كتاب اجلمل يف النحو للزجاج: ص311.
)4( رشح الشافية: ج3 ص1650.

)5( معاين القرآن للفراء: ج2 ص85؛ اللباب للصابوين: ص15.
)6( اللباب للصابوين: ص100.
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ثانياً: قصدية املمانعة وتقويم النفس .

أن  التأوه واملامنعة ملقتىض داللة )لوال(  البيان ملعنى  لنا من خالل هذا  يتكشف 
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( قد أمتنع من القيام ببعض األعامل لوجود غريها 

اكثر تأثريا عليه فكان تأوهه وتأمله من أنه ال يستطيع القيام هبا.

بمعنى: إّن غلبة املستولني عليه جعلته يمنع نفسه من القيام ببعض األعامل، وهي:

1- املالزمة لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

2- اإلعتكاف عند قربه )صىل اهلل عليه وآله(.

3- العويل عند قربه )صىل اهلل عليه وآله(.

وعليه:

فهو أمام أمرين أحالمها أشد من العلقم مرارة عىل نفسه.

األمر االول: الّرزية العظيمة التي أصابته والتي تقتيض أن يلتجئ اىل قرب رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( باكيا مالزما له عاكفًا عىل البقاء عنده.

األمر الثاين: إنه ال يستطيع القيام هبذه األعامل لوجود املستولني مما يزيد يف حجم 
الّرزية واملصيبة عليه.

املامنعة  أشد  املقدسة  نفسه  ويامنع  أوجاعه  وحيبس  أآلمه  يكمد  أصبح  ثم  ومن 
من االستجابة إليها يف أمور كلها حق، فهي يف أصلها وواقعها حقوقه الشخصية 
احلقوق، وذلك  املقدسة من هذه  نفسه  أي  يمنعها،  لكنه  تعاىل  اهلل  املالزمة لرشع 
وصفهم  يف  ذريعة  الناس  فيتخذها  اإلمامة  مقام  اىل  تيسء  امور  وقوع  من  حتسبا 
اإلمام باجلزع وقلة الصرب والشامتة به، ورسور العدو بام أنزلوا به من األذى، لكنّه 
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عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( الذي حرّي العقول بشخصه وعجز الناس من 
الوصول اىل حق معرفته.

عنده  والعكوف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قرب  مالزمة  من  امتنع  ولذا: 
له كام جاء يف  واملالزم  التأوه  املسترت عن  عليه وهذه تكشف عن حلمه  والعويل 

صفة ابراهيم )عليه السالم(، وهو ما سنتناوله فيام ييل:

ثالثاً: املالزمة بني التأوه واحللم وظهوره اللفظي واالفعالي .

اخلليل  ابراهيم  بيانه لصفات  باحللم فالزمهام يف  التأوه  أقرن  الكريم  القرآن  إنَّ 
فكان التالزم ظاهرا فقال عز وجل:

اٌه َحلِيٌم﴾)1(. ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ

يف  متجليا  كان  األفعايل  ظهوره  لكن  الرشيف  النص  يف  مسترتا  احللم  وجاء 
وعنيفًا  ودّعاًء،  وتوابًا،  وفقيهًا،  وموقنًا،  ومؤمنًا،  ورحيام،  وحمسنًا،  صبورا،  كونه 
وخاشعًا، ومترضعًا، وبّكاًء، قد جتلت هذه الصفات املنضوية حتت )االّواه احلليم( 

يف أفعاله )عليه السالم( وظهرت مصاديقها وتطبيقاهتا فيام ييل:

الف - يف كونه صبوراً .

ختتلف مراتب الصرب ودرجاته لدى الناس وباختالف هذه املراتب خيتلف األجر 
عند اهلل تعاىل.

وإّن كنّا ال نريد أن نتحدث عن الصرب ومراتبه هنا إالّ أننا نقول:

إنَّ اإلنسان مرة ينزل به البالء يف جسده أو ماله أو أبناءه وأهله فيصرب عليه حتى 
يزول وينقيض ويتغري حاله فيكون متفاوتا يف املدة.

)1( سورة التوبة، اآلية )114(.
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التكلم هبذا  القدرة عىل  له  به دون أن تكون  ملا نزل  ومرة يكون صربه مستسلام 
البالء السيام إذا كان األمر حمصورا يف وقوع الظلم من اناس اقوى منه يف النفوذ 
والسلطة والقدرة عىل انزال االذى فيصبح عاجزا عن دفع هذا البالء فيصرب حتى 

يفعل اهلل ما يشاء.

ومرة يكون قادرا عىل معاقبة من اعتدى عليه وارضه لكنه يصرب عىل ما نزل به 
ويفوض االمر هلل تعاىل وحيبس نفسه ويمنعها ألجل دين اهلل ورشعه مع أن أصل 
الرضر الذي وقع به هو لكونه داعيا اىل اهلل تعاىل، ومن ثم قد جير وقوع البالء عىل 

االنسان اإلدالل عىل اهلل تعاىل.

أي: قد يتصور كثري من املؤمنني اهنم حينام يكونوا من الدعاة اىل اهلل تعاىل أن ال 
ينزل هبم البالء فيدل عىل اهلل تعاىل، أي: يكون مدلال، وهو مأخوذ من الدالل بفعل 
ما يقوم به املؤمن من اعامل وأقوال مسخرة يف الدعوة اىل دين اهلل ورشعه ويغفل 

عن موارد االبتالء يف الصرب وما اكثرها يف هذا الطريق.

وعليه:

يتكشف لنا مقاصد التأوه واحللم والظهور االفعايل عند أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب )عليه السالم( يف مواضع عدة، نورد بعضا منها:

1- إّن ما نزل به من االذى والبالء كان بدعوته هلل تعاىل ونرصه لرشيعته ومن ثم 
كان املقام يقتيض مواجهة اعداء اهلل تعاىل والصرب عىل املواجهة.

أي حبس النفس عن اإلنجرار اىل اإلدالل عىل اهلل تعاىل واإلرتقاء هبا اىل اإلذالل 
يف اهلل تعاىل.
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املؤمنني )عليه  امري  العدو كانت متحققة عند االمام  القدرة عىل أهالك  إن   -2
الصالة والسالم( من جهة االمكانات التي مل تشهد العرب والعجم مثلها ويكفي 
ذلك من الشواهد قلعه لباب خيرب وقتلة لعمر بن ود العامري يف معركة االحزاب، 

وهو القائل )عليه السالم(:

»انا وضعت يف الصغر بكالكل العرب، وكرست نواجم قرون ربيعة ومرض«)1(.

والقائل ايضا:

»واهلل لو تظاهرت العرب عىل قتايل ملا وليت عنها، ولو امكنت الفرص من رقاهبا 
لسارعت اليها«)2(.

وهذا من الناحية االصطفائية التي متيز هبا؛ أما ما آتاه اهلل تعاىل من الوالية عىل 
األشياء وهو ما يعرف بـ )الوالية التكوينية( التي أتاها اهلل للمعصومني من األنبياء 
هالك  عىل  القدرة  حتقق  ثم  ومن  السالم(  )عليهم  األوصياء  واألئمة  واملرسلني 

العدو بإذن اهلل تعاىل.

أنه صرب عىل عدوه وفوض أمره اىل اهلل تعاىل صابرا  وهو مع هذه القدرات إالّ 
حمتسبا، وهو الظهور االول ملصداق املالزمة بني التأوه واحللم.

باء - يف كونه حمسناً .

أشتهر يف سريته )عليه الصالة والسالم( يف أْنه مل يدخر جهدا يف إبداء  اإلحسان 
عامل  نفسه يف  يكشف عن سمو  نفسه  الوقت  اىل عدوه وخمالفيه وظامليه، وهو يف 

)1( هنج البالغة، اخلطبة القاصعة.
)2( هنج البالغة: من كتاب له اىل عثامن بن حنيف.
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الفضائل، إذ مل يزل باذالً للنصح يف كل معضلة ومرشدًا للحل يف كل مشكلة حتى 
اشتهر عن عمر بن اخلطاب قوله:

»ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا أبو حسن«)1(.

فكان مع ما أنزلوه فيه من الظلم والعدوان لكنه مل يتوانى عن إبداء النصيحة هلم.

تاء - يف كونه رحيماً .

مل خيتلف اإلمام عيل )عليه السالم( عن صفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
فقد شاهبه يف َخْلقه وُخَلقه، فإما مشاهبته للنبي )صىل اهلل عليه وآله( يف خلقه فلم 
خيتلف عنه يف هيئته وصفته؛ وهو ما ثبت يف التاريخ والسرية فقد نام يف ليلة اهلجرة 
عىل فراش رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وتغطى بربده اليامين حتى أصبح والقوم 
مّلوا  فلام  وخروجه،  قيامه  ينتظرون  الباب  شق  من  اليه  وينظرون  بالدار  حييطون 
االنتظار أخذوا يرمونه باحلجارة كي خيرج إال أنه صرب عىل االذى وبقى مستلقيا 
الدار  فاقتحموا عليه  يأسوا منه  عىل فراش رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتى 
وكشفوا عن الربد فوجدوا أن النائم هو اإلمام عيل )عليه السالم( وليس رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله(.

اهلل  هيئة رسول  السالم( ال خيتلف عن  )عليه  أنه  قاطع عىل  يدل بشكل   وهذا 
)صىل اهلل عليه وآله( ومشاهبته له يف خلقه قيد أنملة السيام وأن العرب قد أشتهر 
وبني  بينه  يفرقوا  أن  يستطيعوا  مل  هنا  أهّنم  إالّ  والقيافة،  بالفراسة  تتمتع  أهنا  عنها 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والسبب يف ذلك هو الشبه النسخي من رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( وكأهنام توأمان.

)1( أنساب االرشاف للالذري:ج2 ص100.
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و أما يف مشاهبته يف ُخلق رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فإن النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( مل يدع عىل قومه عىل الرغم من حجم األذى الذي أنزلوه به وقد اشتهر عنه 

قوله:

»ما أوذي نبي مثل ما أوذيت«)1(.

وقد شابه اإلمام عيل )عليه السالم( يف هذا األمر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
وقوله )عليه السالم(: »وستقول وحيكم اهلل وهو خري احلاكمني«.

وقوله:

»فإىل اهلل يا رسول اهلل املشتكى، وفيك أمجل العزاء«.

لو دعا عليهم ألهلكهم اهلل وذلك يعود  إذ  باألمة،  الفعل يدل عىل رمحته  فهذا 
ألمرين:

السالم(  )عليه  واالئمة  واملرسلني  اإلنبياء  أعطى  قد  تعاىل  اهلل  إّن  األول:  األمر 
ومنَّ عليهم أهنم إذا دعوه ال يرد هلم دعوة بل تكون االجابة منه عز وجل رسيعة.

واحتياجاهتم  اخلاصة  شؤوهنم  يف  السالم(  )عليهم  االنبياء  فإن  هنا:  ومن 
ر هلم، راضني بام شاء أن يفعل  الشخصية يفوضوهنا اىل اهلل تعاىل، مسّلمني له ما قدَّ

هبم مرسعني يف تلبية ما يريد.

وذلك أن املحبوب ال يرى إالّ مجياًل من احلبيب، و أن البالء هو الدوام يف املعاهدة 
بني احلبيب وحمبوبه.

)1( تفسري الفخر الرازي: ج4 ص175.
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ولذا:

نجد اإلمام احلسني )عليه السالم( يقول يف يوم عاشوراء:

»صبًا عل قضائك ل معبود سواك يا غياث املستغيثني«)1(.

األمر الثاين: إّن دعوة املظلوم ال ترد فقد ورد يف االحاديث الرشيفة ما يكشف 
عن الدعوة فكيف إذا كانت صادرة عن ويل اهلل تعاىل.

فقد أخرج أمحد يف املسند عن ابن عباس، أّنه قال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »واتِق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها بني اهلل 
عز وجل حاجب«)2(.

لكن أمري املؤمنني )عليه السالم( مل يدُع عليهم، بل شكاهم اىل اهلل تعاىل هو يفعل 
هبم ما يشاء؛ وهذا يدل عىل أنه رحيم باألمة كالنبي املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( 

اٌه َحلِيٌم﴾. كجده ابراهيم )عليه السالم( ﴿َأوَّ

جيم - يف كونه مؤمناً .

باهلل  مؤمنون  هم  واالئمة  واملرسلني  اإلنبياء  أن  يف  العقالء  من  اثنان  خيتلف  ال 
باهلل تعاىل  إيامهنم  أمر  تعاىل؛ بل هم خرية اهلل وصفوته عىل اخللق ومن ثم يصبح 

بدهييا.

الصفة، أي: احلليم إلبراهيم )عليه السالم(  القرآن هلذه  أّن احلكمة يف ذكر  إالّ 
ليس لبيان إنه كان مؤمنًا، وذلك أن من معاين احلليم هو )املؤمن(؛ بل كان القصد 

)1( ينابيع املودة للقندوزي: ج3 ص82.
)2( مسند أمحد: ج1 ص233.
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من ذلك هو لبيان أن املؤمن يفوض مجيع أموره اىل اهلل تعاىل، سواء كان يف الشدة 
أو الرخاء، يف العرس أو اليرس.

ولذا:

نجد أبراهيم )عليه السالم( يقابل قومه وعمه آزر بالصرب عىل الرغم من الوعد 
والوعيد به والعزم عىل قتله بتلك القتلة التي أمجعوا فيها أطنانا من احلطب حتى 
احتاروا بعد اشعاله كيف يلقونه يف النار فقذفوه باملنجنيق، فخرج بإذن اهلل تعاىل 

وهو يقول:

﴿إِنِّ َذاِهٌب إىَِل َربِّ َسَيْهِديِن﴾)1(.

ولذا: وصفه اهلل عز وجل باإليامن فقال:

ُه ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْؤِمننَِي﴾)2(. ﴿إِنَّ

وكذا كان حال اإلمام عيل )عليه السالم( يف تفويض أمره اىل اهلل تعاىل وتسليم 
أمره له عز وجل، وبث شكواه إليه، فقال:

»رسعان ما فرق بيننا فإىل اهلل اشكوا«.

وقوله )عليه السالم(:

»فإىل اهلل يا رسول اهلل املشتكى وفيك أمجل العزاء«.

دال - يف كونه موقناً .

النص الرشيف يف مواضع عديدة مصاديق كونه موقنا بام وهد اهلل عباده  يظهر 
املؤمنني و اوليائه املنتجبني.

)1( سورة الّصافات: اآلية )99(.
)2( سورة الصافات: اآلية )111(.
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وما هذه اآلهات التي خرجت من صدره إالّ لكونه موقنا باهلل تعاىل، السيام وأن 
أقواله وأفعاله دّلت عىل هذا اليقني الراسخ بام وعد اهلل الصابرين.

قال )عليه السالم( يف خطابه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

»إالّ أن يل يف التأيس بسنتك، بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك، واحلزن الذي حل 
يب لفراقك موضع تعٍز«.

وقوله:

»وإْن أقْم فال عن سوء ظن بام وعد اهلل الصابرين«.

وقوله:

»الصرب أيمن و أمجل«.

راء - يف كونه فقيهاً .

من املصاديق االخرى التي انطوت حتت لفظ )احلليم( الفقه.

وهو يف اللغة:

)العلم باليشء والفهم له()1(.

وهو يف االصل: )الفهم()2(.

وقد سار العرف بتخصيص الفقه بعلم الرشيعة وباألخص الفروع منها.

)1( لسان العرب البن منظور: ج13 ص522.
)2(  املصدر السابق.
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واإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( هو أعلم الناس برشيعة 
به هذا  يراد  هنا ال  املصداق  أن  إالّ  أعملهم هبا  و  وآله(  اهلل عليه  املصطفى )صىل 
املفهوم وإنام فهمه )عليه الصالة والسالم( ملا كان خيطط له املخالفون واملحاربون 

هلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(:

فقد أراد أولئك الظاملون من اهلجوم عىل بيت النبوة، وترويع البضعة املحمدية 
فاطمة )عليها السالم( ومنعهم ارثها، وهضمهم حقها، حتى ماتت جمهولة القرب؛ 
هو كي يصلوا اىل رضب مقام اإلمامة وتعطيلها يف أمة املصطفى )صىل اهلل عليه 
القوم  أئمة  فهؤالء  واخللفاء،  والسالطني  األمراء  خلف  الناس  يسري  وأن  وآله(، 

باملفهوم اجلديد الذي أرسى قواعده زعامء السقيفة.

ولذا:
نجده )عليه السالم( يتأوه من غلبة املستولني عليه إن أقدم عىل مالزمة املقام عند 

قرب رسول اهلل والتلبث عنده، وألعول أعوال الثكىل عىل جليل الرّزية.

لكنه قطع الطريق عليهم بصربه وفهمه ملا خيططون له يف رضب مقام اإلمامة حينام 
يصفونه باجلزع _ والعياذ باهلل_ وعدم القدرة عىل حتمل الرزية؛ وهو ما يتعارض 

مع عنوان اإلمامة وأثرها يف نفوس الناس.

فكان يتأوه كجده ابراهيم اخلليل )عليه السالم(.

سني - يف كونه تواباً .

يف هذه الصفة التي أكتنزها التأوه وقصديته نجده )عليه السالم( يف هذا النص قد 
رجع إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله )صىل اهلل عليه وآله(، وذلك أن األصل يف )تاب( هو:

)عاد اىل اهلل ورجع و أتاب()1(.

)1( لسان العرب: ج1 ص233.
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وهنا: نجده يف هذه املصيبة التي حلت به والرزية التي نزلت عليه بقتل ابنة رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قد عاد فيها اىل اهلل تعاىل واىل رسوله )صىل اهلل عليه وآله( 

وأناب إليهام يف بث مهه وشكواه.

بل: إنَّ سبب صدور النص ومضامينه وخامتته ومقدمته وحمتواه كله يف اإلنابة اىل 
اهلل تعاىل.

هاء - يف كونه دّعاًء .

كثري  الّدعاء، وهو  اي:  )احلليم(،  لفظ  املنطوية حتت  االخرية  الصفة  وهذه هي 
أدعية  عىل  الدراسة  موضع  أيدينا  بني  الذي  النص  يف  الدعاء  جتىل  وقد  الدعاء. 

ظاهرة ومسترتة. 

فأما املسترتة: فهي يف اللجوء والرجوع اىل اهلل تعاىل يف الشكوى والتّظلم دّعاًء 
اىل اهلل تعاىل.

وأما الظاهرة فمنها قوله:

»أّنا لل وانا إليه راجعون«.

»فإىل الل يا رسول املشتكى«.

»صل الل عليك وعليها السالم والرضوان، وصلوات الل عليها وعليك ورحة 
الل وبركاته، صلوات الل عليك وعليها معك والسالم«.

وهذه املصاديق كلها كانت وراء املقاصدية يف قوله:

»آه آه، وآه وآها«.
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املسألة الثالثة: القصدية يف غلبة املستولني ومن هم ؟ 

أمر،  من  أكثر  بيان  اىل  هنا  والسالم(  الصالة  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  يلتجئ 
وذلك من خالل الكناية ومقاصد اللفظ، اي )املستولني( دون أن يرّصح باسم أحد 
منهم مما يرشد املتلقي اىل أجابات كثرية بعد أن يثري يف نفسه اسئلة عّدة ليندفع اىل 
البحث عن أجاباهتا؛ ومن ثم سيوصله )عليه السالم( هبذه الكناية اىل حقائق عدة، 

وهو ما سنتناوله يف هذه املسألة.

أوالً: معنى االستيالء يف اللغة :

جاء معنى االستيالء يف املعاجم اللغوية بمعنى بلوغ اليشء واالمساك به والغلبة 
عليه؛ ومما جاء يف ذلك:

قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

استوىل فالن عىل يشء اذا صار يف يده، استوىل الفرس عىل الغاية، اي: بلغها)1(.

ويأيت معنى االستيالء ايضًا يف بيان االستواء عىل األمر، قال اجلوهري: واستوى 
اىل السامء، أي:استوىل وظهر)2(.

وقيل -كام هو عند ابن فارس- بمعنى القهر: )ومن قهر أمرًا فقد اعتاله واستعىل 
عليه؛ وبه كقولك: استوىل الفرس اذا جاء الرهان فبلغ الغاية قيل استعىل عىل الغاية 

واستوىل)3(.

الذين  الصحابة  بعض  حالة  عن  كاشفيته  هو  اللفظ  اكتنزها  التي  الداللة  ومن 
تسابقوا للوصول اىل اخلالفة وبلوغ الغاية يف جلوسهم عىل كريس احلكم واإلمارة.

كتاب العني: ج8 ص366.  )1(
الصحاح: ج6 ص2385.  )2(

معجم مقاييس اللغة: ج4 ص113.  )3(
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قال ابن منظور:

استوىل عىل األمر، اي بلغ الغاية.

احدمها عىل  فاستوىل  اليها  تسابقا  غاية  اىل  فرسيهام  اىل  الفارسان  استبق  ويقال: 
الغاية اذا سبق اآلخر، ومنه قول الذبياين:

بسبقه  عليه  يغلب  أن  األمد  واستيالؤه عىل  األمد،  استوىل عىل  اذا  اجلواد  سبق 
اليه، ومن هذا يقال: استوىل فالن عىل مايل، أي: غلبني عليه()1(.

من هنا:

أولئك  هو  املستولني(  )غلبة  يف  السالم(  )عليه  النص  منتج  قصدية  إن  يتضح 
الصحابة الذين تسابقوا اىل اخلالفة وهي حق عيل وأوالده احلسن واحلسني )عليهم 
السالم( وتسارعوا اليها من خالل السقيفة التي تنازعو فيها األمر فغلبوا عىل عرتة 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( وهو توصيف داليل دقيق جدأ لألحداث التي جرت 

بعد وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وهو ما سنتناوله فيام ييل:

. )( ثانيا: من هم املستولون الذين مل يصّرح بهم اإلمام علي

يرشد النص الرشيف يف قوله )عليه السالم(:

املستولني علينا« عن وجود مجاعة وليس شخصا واحدا، وأن هذه  »لوال غلبة 
اجلامعة قادرة عىل أن تؤثر يف افكار الناس وعقيدهتم؛ بمعنى:

هذه االمكانات ستحقق هدفها من رضب اإلسس التي أقام عليها الدين فيام لو 
سنحت هلم الفرصة يف ذلك.

لسان العرب: ج15 ص413.  )1(
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ولذا:

إذا كان األمر يتعلق بوظيفته الرشعية يف  ال يتأوه اإلمام عيل )عليه السالم( إالّ 
املحافظة عىل رشيعة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله(.

ومن ثم نجده )عليه السالم( وانطالقا من هذه الوظيفة يعمل بالتقية فال يرصح 
)االستيالء(  وهو  صفتها  خالل  من  بتعريفها  واستعان  اجلامعة  هذه  أفراد  بأسامء 
الثالثة  الدالالت  هذه  خالل  من  اجلامعة  هذه  تشخيص  اىل  املتلقي  بذلك  دافعا 

والتي سنعرض هلا كااليت:

الداللة االوىل - التزين يف اخلالفة والتسابق إليها .

التزين كصفة واضحة هلذه اجلامعة يف الوصول اىل اخلالفة، فمن خالهلا  يتجىل 
تتحقق هلم الغلبة عىل البالد والعباد، وهو أمر بدهيي أثبتته احلياة عىل مر التاريخ.

وقد سعى أولئك املستولون اىل اخلالفة وزين هلم الشيطان أمرهم ورغبت اليها 
أنفسهم فسارعوا اليها يتسابقون فيام بينهم، أهيم ينال اخلالفة قبل االخر، وهو ما 
اثبتته النصوص التارخيية احلديثية التي دونت سرية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
وكشفت عن حقيقة هؤالء املستولني، وهو ما نجده عند البخاري وغريه فقد روى 

يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب قوله:

)وإنه كان من خربنا حني توىف اهلل نبيه - صىل اهلل عليه وآله - أن األنصار خالفونا 
واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة...()1(.

هذا السبق يف االجتامع يستوقف الباحث ويطرح العديد من األسئلة، وهي:

)1( صحيح البخاري: كتاب احلدود، باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت: ج8 ص126 أفست 
دار الفكر.
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1- ملاذا يبادر األنصار إىل هذا االجتامع.

2- أو كأهنم أرادوا بذلك قطع الطريق عىل املهاجرين يف احلصول عىل اإلمارة؟!.

قد  ربام  املهاجرين  بعض  بأن  العيون؛  بعض  خالل  ومن  علموا  لعلهم  أو   -3
عزموا عىل نفس األمر فاستبقوهم إليها؟!.

اهلل )صىل  أيام مرض رسول  التي وقعت يف  املروعة  ربام هي األحداث  أو   -4
األنصار للسبق من  فكانت مدعاًة وحمفزًا  الرموز،  قبل بعض  وآله( من  عليه   اهلل 

 يف اجتامع السقيفة؟!

5- أو لعله التخطيط املسبق بني بعض الرموز ومن كال الطرفني لقطع الطريق 
عىل بني هاشم ورمزهم عيل بن أيب طالب عليه السالم؟!

ترى أي االحتامالت أرجح ويف أي منها تكمن احلقيقة؟!

والواقع كلها راجحة، فكل واحٍد من هذه االحتامالت مرجح يف كونه سببًا دفع 
باألنصار لالجتامع يف السقيفة.

وال سيام أن مجيع هذه االحتامالت قد دلت عليها األحداث وأكدهتا املصادر.

وإليك أهيا القارئ الكريم بياهنا:

االحتامل األول: إّن األنصار أرادوا قطع الطريق عىل املهاجرين

هذا االحتامل دل عليه قول عمر بن اخلطاب، يف اخلطبة التي ألقاها يف املدينة بعد 
رجوعه من احلج؛ وقد بلغه: أن قومًا من أهل مكة قد حتدثوا يف شأن السقيفة، وأن 

بعضًا منهم وصف بيعة أيب بكر بأهنا فلتة فتمت؟!
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فقال: »فال يغرن إمرٍء أن يقول، أن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت.. وإهنا كانت 
كذلك!!.. إال أن اهلل  قد وقى رشها)1(!!.. ودفع عن اإلسالم واملسلمني رضها!!.. 
من  مشورة  رجاًل  بايع  فمن  بكر،  أيب  مثل  إليه  األعناق  تنقطع  من  فيكم  وليس 

املسلمني، فإنه ال بيعة له، هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال.... الخ«.

أن  إىل  فيها،  احلديث  جمريات  كانت  وكيف  السقيفة،  عن  حديثه  يف  يميض  ثم 
يقول: »وإذا هم - أي: األنصار - يريدون أن جيتازونا من أصلنا ويغصبونا األمر«.

إذن: 

أراد األنصار قطع الطريق عىل املهاجرين واجتيازهم من األصل، وليغصبوهم 
اإلمارة. 

وامللفت لالنتباه: ان عمر بن اخلطاب جاء بلفظ: »الغصب« ليدل عىل أن األنصار 
أرادوا أخذ حق ثابت له!! أو فقل للمهاجرين.. أو ملن كان عىل مذهبه ومعتقده. 

االحتامل الثاين: وجود عيون لكال الطرفني مما رسع يف االجتامع يف السقيفة.

وهذا االحتامل دلت عليه بعض الروايات التي حتدثت بشكل أوسع عن جمريات 
السقيفة، وبخاصة لبعض رموز املهاجرين.

منها:

باجتامع  بكر وعمر خيرباهنام  أيب  إىل  اثنني  بشكل رصيح عن جميء  ما حتدث  1ـ 

الفكر،  دار  أفست  ص26  ج8  الزنا:  من  احلبىل  رجم  باب  احلدود،  كتاب  البخاري:  صحيح   )1(
السرية البن هشام: ج6 ص80 ط دار اجليل بريوت، مسند أمحد بن حنبل: من حديث السقيفة ج1 

ص55 املصنف البن أيب شيبة: ج7 ص615.
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من  وكانا  ساعدة()1(  بن  وعويم  عدي  بن  )معن  ومها:  السقيفة،  يف  األنصار 
األنصار)2(، ثم يسدل عليهام الستار؟!

إذ رسعان ما تم تصفيتهام من قبل التاريخ! فقد قتال كالمها يف الياممة يف خالفة 
أيب بكر)3(.

2ـ ويبدو.. أن األمر مل يقترص عليهام، إذ من الروايات ما حتدث عن وجود عني 
أخرى هلذه الفئة من املهاجرين، وهو: )أسيد بن حضري( فقد نقل اخلرب إىل أيب بكر 

خاصة، حمدثًا إياه هبذا الوصف الذي سنعود لتحليله وبيان مراميه.

فقال أليب بكر: »إن هذا احلي من األنصار مع سعد بن عبادة قد انحازوا إليه، فإن 
كان لكم بأمر الناس حاجة!! فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم األمر!! ورسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( يف بيته مل يفرغ أمره؟!! وقد أغلق دونه الباب أهله«؟!

ولكن:

الستار كام حدث  يغلق عليها  مل  الفئة  بالغت يف إخالصها هلذه  التي  العني  هذه 
دار  عىل  اهلجوم  يف  املميز  الدور  هلا  كان  وإنام  عدي؛  بن  ومعن  ساعدة  بن  لعويم 

بضعة رسول اهلل فاطمة عليها السالم ورحيانتي النبي )صىل اهلل عليه وآله()4(.

االحتامل الثالث: ان االحداث التي وقعت يف ايام مرض النبي هي التي كانت 
وراء استباق االنصار لالجتامع يف السقيفة.

ص257  ج4  األندليس:  ربه  عبد  البن  الفريد  العقد  ص7،  ج2  للبالذري:  األرشاف  أنساب   )1(
258 ط دار الكتاب العريب.

)2( الثقات للبستي: ج2 ص159 ط دار الفكر.
)3( السرية النبوية البن هشام: ج6 ص82 ط دار اجليل بريوت.

)4( أنساب األرشاف للبالذري: ج3 ص12، سمط النجوم العوايل للعاصمي: ج2 ص246-245 
املطبعة السلفية، الرياض النرضة للمحب الطربي: ج2 ص، العقد الفريد: ج4 ص259.
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وهذه األحداث املرّوعة التي وقعت يف أيام مرض رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
يف  األنصار  من  السبق  هلذا  وحمفزًا  مدعاة  كانت  التي  هي  الرموز؛  بعض  قبل  من 

اجتامع السقيفة. 

وهذه األحداث.. دلت عليها النصوص الصحيحة يف كثري من املصادر اإلسالمية 
مواضعها  يف  هلا  وسنعرض  وغريه؛  البخاري  صحيح  يف  بعضها  ورود  سيام  وال 

املناسبة ونتوقف عندها ونعرضها عىل طاولة البحث والتحليل. 

ولكن نشري هلا هنا إشارة:

احلدث االول: وكان قبل وفاة النيب بثالثة عشر يومًا . 

فأول هذه األحداث املروعة: كان قبل وفاة رسول اهلل بثالثة عرش يوما وقد رأى 
بن  أسامة  باخلروج مع  منهم ألمره  الكثري  اهلل عليه وآله وسلم خمالفة  النبي صىل 
زيد! مما دعا به )صىل اهلل عليه وآله( اىل اخلروج إليهم فحضهم عىل السري، وعقد 

)صىل اهلل عليه وآله( اللواء، ألسامة بيده الرشيفة حتريكًا حلميتهم)1(.

احلدث الثاني: وكان قبل وفاة رسول اهلل بأربعة أيام ! 

رزية يوم اخلميس!! حدثت هذه املصيبة العظيمة قبل وفاة رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( بأربعة أيام؛ وقد حرض عنده بعض الصحابة وهو بأيب وأمي يف فراش 

املرض.

أبدًا، فرد أحد احلارضين  ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده  فقال: 
عىل طلبه: »إن رسول اهلل هيجر«)2(؟!

)1( أنساب األرشاف للبالذري: ج2 ص12، سمط النجوم العوايل للعاصمي: ج2 ص246-245 
املطبعة السلفية، الرياض النرضة للمحب الطربي: ج2 ص، العقد الفريد: ج4 ص259.

)2( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسري، بـاب: جوائز الوفد، ج2 ص118.
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فطردهم النبي )صىل اهلل عليه وآله( من حرضته قائاًل: »قوموا عني«)1(.

وكان عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه يذكرها ويبكي حتى تبل دموعه احلىص)2(.

باهلجر!!  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يوصف  أن  من  أعظم  حدث  يَر  مل  ولذا 
والوحي مل ينقطع بعد!! 

إليها األنصار  السقيفة.. فتسري  وعليه: كيف ال يكون ذلك مدعاة لالجتامع يف 
رساعًا؟!

احلدث الثالث: وكان قبل وفاته )( بيومني ؟

فراش  يف  وهو  الكلمة  هذه  احلارضين  بعض  من  األعظم  النبي  سمع  أن  بعد 
له معهم؛ عزم عىل تعجيل خروجهم والتحاقهم  الساعات األخرية  املرض! ويف 

ببعث أسامة. 

ولذلك صدرت من حرضته الرمحانية عالئم الغضب - نعوذ باهلل ونستجري به 
من غضبه وغضب رسوله )صىل اهلل عليه وآله( -؛ بعد أن بلغه أن قومًا منهم طعن 

يف تأمريه أسامة عليهم، وفيهم الشيوخ، وهو صبي. 

فغضب غضبًا شديدًا فخرج إىل املسجد وهو يف شدة املرض عاصبًا رأسه، مدثرًا 
عليه  اهلل  )صىل  فعله  يف  طعنوا  الذين  أولئك  عىل  هبا  يرد  خطبة  وألقى  بقطيفته، 

وآله()3( كام سيمر بيانه الحقا بعون اهلل. 

)1( يف باب قول املريض قوموا عني من كتاب املرض، ص5 ج4 من صحيح البخاري.
)2( صحيح البخاري: كتاب اجلزية، باب: إخراج اليهود: ج4 ص65-66 أفست دار الفكر.

)3( هناية األرب للنويري: ج17 ص370-371، الطبقات الكربى البن سعد: ج2 ص191، املغازي للواقدي: 
ج3 ص1619، السرية احللبية: ج3 ص307، رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج1 ص160 ط مرص.
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احلدث الرابع: حماولة قتل رسول اهلل والتعجيل عليه قبل يوم واحد من وفاته .

من  اسامة  فدخل  وجعه  اهلل  برسول  اشتد  االحد  يوم  كان  فلام  سعد:  ابن  قال 
معسكره والنبي مغمور وهو اليوم الذي لدوه فيه)1(. 

احلدث اخلامس: النيب خيرج اىل املسجد ليبطل صالة ابي بكر بالناس قبل وفاته 

ببضع ساعات !!!

هذه  -أي  أهنا  إال  وحتليلها،  لدراستها  الحقا  عندها  سنتوقف  االحداث  وهذه 
األحداث- قد تتفاوت فيام بينها يف ترسيع االجتامع يف سقيفة بني ساعدة إلعطاء 
البيعة لسعد بن عبادة سيد اخلزرج ونقيبهم قدياًم وجواد األنصار وزعيمهم حارضًا. 

ولعل.. هذه األحداث قد أعطت اليقني لألنصار أكثر من غريها: أن املهاجرين 
سيقدمون عىل أمر مماثل. 

السيام وقد اهتم النبي باهلجر.. ثم الطعن يف تأمريه ألسامة عليهم.. فضاًل عن 
اللعن للمتخلف منهم عن بعث أسامة! ومع هذا فقد ختلف البعض منهم!!

وعليه:

كيف ال يستبق األنصار املهاجرين لالجتامع يف السقيفة ومبايعة أمريهم سعد بن 
عبادة؟!

البيعة لسعد بن عبادة  ولكن بقي االحتامل األخري يف سبب تسارع االنصار يف 
واستباق املهاجرين، وهو:

)1( الطبقات الكربى:ج2 ص191.
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والسيما   هاشم  بين  إبعاد  على  الطرفني  رموز  بعض  بني  االتفاق  األخري:  االحتمال 

.  ورمزهم علي بن أبي طالب

وهذا االحتامل قد دلت عليه بعض أقوال الطرفني يوم السقيفة وإليك اهيا القارئ 
الكريم بياهنا:

1- قول عمر بن اخلطاب: »إن األنصار خالفونا«)1(؟!
وهذا يدفع بالقارئ إىل االعتقاد بوجود اتفاق مسبق؛ إذ غالبًا ال يكون اخلالف 

إال من بعد االتفاق.

ومما يدل عليه:

قائاًل: »أنا  2- قول سعد بن عبادة أليب بكر حني سأله عن هذا االجتامع، فرد 
رجل منكم«)2(؟!

3- قول عمر بن اخلطاب كام رصح به البخاري: »وكنت زورت كالمًا يف نفيس«)3(؟!

وهذا يدل عىل ان هناك أمرًا مسبقًا قد تم االتفاق عليه وان عمر بن اخلطاب قد 
اعد العدة ملثل هذه املواقف يف حال اتضح ختلف االنصار عام ابرم مسبقا يف شأن 

اخلالفة واالنقالب عىل وصية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

وإال ما معنى ان يقول عمر: وقد كنت زورت كالما يف نفيس. ليلقيه عىل االنصار.

4- وقوله أيضا حينام تكلم ابو بكر يوم السقيفة فعقب عليه قائال: »فام ترك كلمة 
كنت زورهتا يف نفيس إال تكلم هبا«)4(؟!

)1( كتاب احلدود، باب: رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت، ج8 ص26 من صحيح البخاري.
دار  ط  ص257  ج4  الفريد:  العقد  القلم،  دار  ط  ص312  ج2  للمسعودي:  الذهب  مروج   )2(

الكتاب العريب.
)3( صحيح البخاري: كتاب احلدود، باب: رجم احلبىل من الزنا إذ أحصنت، ج8 ص26 أفست دار الفكر.

)4( املصدر السابق.
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فضال عن ذلك:

اإلمام عيل )عليه  التي رّصح هبا  احلقيقة  إىل هذه  قد أشارت  املصادر  إن بعض 
فقال  السقيفة.  ردًا عىل كالم طلحة يف شأن  عفان  بن  عثامن  خالفة  أيام  السالم( 

)عليه السالم(: 

»يا طلحة، أما واهلل ما صحيفة ألقى اهلل هبا يوم القيامة أحب إيل من صحيفة هؤالء 
اخلمسة الذين تعاهدوا وتعاقدوا عىل الوفاء هبا يف الكعبة يف حجة الوداع، إن قتل اهلل 

حممدًا أو مات، أن يتوازروا ويتظاهروا عيلَّ فال أصل إىل اخلالفة«)1(؟!.

 ولذلك:

نجده )عليه الصالة والسالم( اختزل احلديث يف لفظ »التسول« يدور يف فلكه 
خالل  من  اتضح  الذي  التزين  وهي  للمتسولني  االوىل  الصفة  لريى  الباحث 
تسابقهم اىل السقيفة وتركهم ملواراة نبيهم )صىل اهلل عليه وآله( وهو امر اختص 

هبذه اجلامعة.

الداللة الثانية: اإلغواء .

الصفة الثانية الكاشفة عن هؤالء املستولني أن الشيطان سّول هلم فأغواهم بظلم 
ابنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهذا ما حيتاج اىل بيان؛ وذلك أن عنوان الكتاب 
وجمريات البحث فيه هو لبيان ما احتواه النص من مقصديات ودالالت وحقائق 
أرتبطت بمرحلة مهمة من حياة اإلسالم واملسلمني وكانت سببا رئيسيا يف تفرق 

املسلمني واقتتاهلم.

)1( كتاب سليم بن قيس: ص80-81 ط مؤسسة البعثة، وقريب منه يف االحتجاج للطربيس: ج1 ص112.
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وعليه:

فبعد وصول أولئك املستولني اىل اخلالفة ومبايعة الناس هلم طوعا وكرها انعطفوا 
عىل حماربة بيت النبوة أشد املحاربة، والتنكيل هبم أشد التنكيل.

وإال ألي أمر يتأوه اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(؟

أليس لكوهنم قد قتلوا البضعة النبوية وجرعوها الغصص، وهو القائل:

»وألعولت أعوال الثكل عل جليل الّرزية، فبعني الل تدفن أبنتك سًا، وهتضم 
حقها قهرًا، ويمنع أرثها جهرًا، ومل يتباعد بك العهد، ومل خيلق منك الذكر«.

الصفة  أما  بأسامئهم  اإلمام  يرّصح  مل  الذين  للمتسولني  الثانية  الصفة  هي  فهذه 
الثالثة وهي التمني، فقد جاءت عىل النحو األيت:

الداللة الثالثة: التمين .

وقد جاءت من حيث التسلسل يف جمريات األحداث يف املرتبة األخرية، بمعنى:

إّن املستولني بعد أن متكنوا من اجللوس يف جملس اخلالفة ومتت هلم البيعة، وبعد 
السالم(،  )عليها  فاطمة  أرث  فمنعوا  النبوة  بيت  عىل  اإلنقضاض  من  متكنوا  أن 
الذي  اخلمس  يف  حقها  بمنع  ظلمها  وبعد  وبنيها،  وحمارصهتا  عنها  املال  فقطعوا 
جعله اهلل مقساًم بني سهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والذي يلزم أن يعود هلا 

ولإلمام عيل )عليها السالم( من بعده فعزلومها واضعفومها.

أنتقلوا بعد ذلك اىل مرحلة اهلجوم املبارش، فدخلوا دارها وعرصت بني الباب 
واحلائط، فأسقطت جنينها وماتت يف غصتها عليلة مهضومة جمهولة القرب والقدر.

يف املقابل كان املستولون ينتظرون أن يروا اإلنكسار عىل اإلمام عيل )عليه السالم( 
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فيتشفون منه، لكنهم تفاجئوا أن ذلك من األماين التي ال تتحقق هلم، وأن عظمت 
أيب  بن  عيل  أنه  األمل  فأنساهم  وأهله،  اإلسالم  عىل  رزاياهم  وجّلت  جرائمهم، 

طالب )عليه الصالة والسالم( الذي مل يروا منه الصرب والثبات.

وعليه:

كان )عليه الصالة والسالم( عاملا عارفا هبذه النفوس وماذا تريد، فقطع عليهم 
الطريق فلن ينالوا منه شيئا، فرتك مالزمة قرب رسول اهلل والبكاء عىل جليل الّرزية 

التي حلت به كي ال يشعر املستولون بالنرص والغلبة.

فسالم اهلل وصلواته عليه، يوم ولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا.





 املبحث اخلامس والعشرون

 )( مقاصدية املقام عند قرب رسول اهلل 

ولـــزومــه



قولـه )عليه السالم(:

»َلجَعَْلتُ املَقامَ عِنْدَ َقبِْركِ لِزامًا«



)69(

املقام عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه  للوقوف عىل داللة اجلعل هنا، أي يف 
وآله( وحتري مقاصدية اللفظ، وحماولة املقاربة ملا عناه )عليه السالم(، فال بد من 

املرور ببعض املسائل وهي:

املسألة األوىل: قصدية املقام يف كون مصيبة فقد رسول اهلل )( أعظم 

املصائب .

وتصربه  تأوهه  يف  املتلقي  عواطف  شحن  بعد  والسالم(  الصالة  )عليه  ينتقل 
مشاعر  مجع  فيه  يقصد  املتأمل  خيرجه  صوت  هي  اآلهات  وان  السيام  املصيبة  عىل 
السامع وشد أنتباهه اىل أمر يف غاية االمهية ويدفعه للسؤال عن سبب هذه اآلهات 
والن املعصوم )عليه السالم( يدور كالمه مدار أثر النص القرآين يف كوهنام ثقلني 
يتعاضدان يف نجاة االمة وهداية الناس اىل رشيعة اهلل تعاىل، كان هلذه اآلهات من 
بعض  أوائل  يف  احلروف  كتأثري  وحواسه  السامع  عقل  حتريك  يف  النفسية  اآلثار 
الّسَور القرآنية وما صحب بعض هذه احلروف من أحكام للمد أو القلقلة وغريها 
بغية شد ذهن السامع وجوارحه ملا سيتبع هذه احلروف يف املصحف الرشيف أو ما 

خيرج من اآلهات من فم املعصوم )عليه الصالة والسالم(.

وعليه:

وهي  اآلهات  من  االفتتاح  هذا  بعد  ما  اىل  وجوارحه  املتلقي  ذهن  سيستجيب 
النبوية  البضعة  ظالمة  وهي  االساس  بقضيته  املرتبطة  االفعال  من  جلملة  إيراده 
اقرتفها اجلناة  التي  املصيبة وبيان حجم اجلريمة  وطرق االستعانة عىل حتمل هذه 
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اهلل  )صىل  رسوله  وعند  تعاىل  اهلل  عند  وشأنيتها  الضحية  منزلة  اىل  النظر  بلحاظ 
عليه وآله( فكانت املقاربة من القصدية للنص الرشيف يف اجلعل املرتضوي )عليه 

السالم( يف الثالث القاسمة لظهر املباين العقدية التي أستند عليها العدو فكانت:

1- املالزمة لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

2- التليث بقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(،  واإلعتكاف عنده.

3 - البكاء والعويل عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

اهلل  رسول  فقد  وهي  العظمى  للمصيبة  النفس  تصبري  عىل  ترتكز  الثالثة  وهذه 
)صىل اهلل عليه وآله(، ومنها كان منطلقه )عليه السالم( يف التعامل مع مصيبته بفقد 

الزهراء )عليها الصالة والسالم( وما جرى عليها من الظلم.

وقد ارشدت االحاديث النبوية عنه )صىل اهلل عليه وآله( هبذه السنّة لالستعانة 
عىل املصائب التي حتل باالنسان، فكان من هذه االحاديث ما ييل:

1- روى احلر العاميل )رمحه اهلل( عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( إنه قال يف 
مرضه الذي تويف فيه:

»أهيا الناس، أيام عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعزَّ بمصيبته يب عن 
املصيبة التي تصيبه بعدي فإن احدًا من امتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه 

من مصيبتي«)1(.

2- أخرج الدارمي )ت 255هـ( يف سننه عن مكحول)2(، والبيهقي )ت 458هـ( 
عن ابن عباس، أّن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قال:

)1( وسائل الشيعة للحر العاميل: ج3 ص268.
)2( سنن الدارمي: ج1 ص40.
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»إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته ب فإنا من أعظم املصائب«)1(.

3- وأخرج أيضا عطاء قال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه 
ب فإنا من أعظم املصائب«)2(.

4- وأخرج ابن عبد الرب )ت 463هـ( عن عبد الرمحن بن باسط، قال:

قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصابه 
ب وليعزه ذلك من مصيبته«)3(.

5- وأخرج الشيخ الكليني )رمحه اهلل( عن عبد اهلل بن الوليد بإسناده قال:

السالم(  )عليه  احلسني  اىل  احلسن  تعز  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أصيب  )ملا 
وهو يف املدائن، فلام قرأ الكتاب قال:

)يا هلا من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال:

»من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه ب فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها«، 
صدق رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله()4(.

وهذه النصوص الرشيفة تكشف عن حجم األمل الذي كان يشعر به اإلمام عيل 
)عليه السالم( واملصيبة التي أحلت به لفقد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وأن 

)1( شعب االيامن: ج7 ص239.
سنن الدارمي: ج1 ص40.  )2(

)3( االستذكار: ج3 ص80.
الكايف: ج3 ص220.  )4(
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الزهراء  بفقد  مصيبته  السالم(  )عليه  النص  منتج  عىل  هون  مما  هي  املصيبة  هذه 
)عليها السالم( من جهة، وما نزل عليها من جهة اخرى، كام بني النص الرشيف 
يف ذكره وبيانه للظلم الذي أصاهبا من )دفنها رسًا، وهضم حقها قهرا، ومنع ارثها 

جهرا( فمصيبة فقد رسول اهلل أعظم مما جرى ولذا قال:

»فإىل الل يا رسول الل املشتكى وفيك احسن العزاء«.

فكان عزائه برسول اهلل هّون عليه عزائه بفقد فاطمة )عليه السالم( وما جرى 
عليها وهذا من اصدق الدالالت عىل درجة حبه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

وايامنه باهلل تعاىل.

وهو أمر وجداين ال حيتاج اىل تدليل كي نثبت العالقة بني احلب وااليامن ويكفي 
بذلك شاهدًا، قوله )صىل اهلل عليه وآله(:

»ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني«)1(.

وقوله )صىل اهلل عليه وآله(:

ما  اليه  احب  ورسوله  الل  يكون  أّن  اإليمن،  حالوة  وجد  فيك  كن  من  »ثالث 
سوامها، وأن حيب املرء ال وان يكره ان يعود ف  الكفر كم يكره ان يقذف ف النار«)2(.

اذا كان عيل )عليه السالم( وهو ربيب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  فكيف 
واخيه و ابو سبطيه احلسن واحلسني )عليهام السالم(.

)1( صحيح البخاري، كتاب االيامن ج1 ص9.
)2( املصدر السابق نفسه.
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ولذلك:

يناشد اصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وحيتج عليهم بجملة من  كان 
املزايا واخلصائص التي حظي هبا ومل يناهلا غريه من بينهم وهو يكشف بذلك عن 

نوع العالقة التي  كانت بينه وبني رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، فيقول:

»وقد علمتم موضعي من رسول الل )صل الل عليه وآله( بالقرابة القريبة واملنزلة 
فراشه،  ف  ويكنفني  صدره  اىل  يضمني  ولد،  وانا  حجره  ف  وضعني  اخلصيصة، 
ويمسني جسده، ويشمني عرفه، وكان يمضغ اليشء ثم يلقمنيه، وما وجد يل كذبة 

ف قول ول خطلة ف فعل«)1(.

وعليه:

يكون اجلعل يف املقام عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والتلبث واالعوال 
يرتكز عىل امرين اساسيني، ومها:

1- إيامنه باهلل تعاىل.

2- حبه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

وهذان االمران يسريان بالتوازي يف املسرية احلياتية لكل انسان.

فضال عن ذلك فقد ارشد النص الرشيف اىل قضية جديدة يف غاية االمهية، اال وهي 
مرشوعية زيارة قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وبالكيفية التي بينها النص يف:

1- مالزمة القرب الرشيف ومستويات هذه املالزمة.

2- اللبث عند القرب النبوي ومستوياته.

وهو ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح: ص300.  )1(
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 )( املسألة الثانية: قصدية املقام يف تقرير مشروعية زيارة قرب رسول اهلل

وفضلها .

وشخصه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  بحياة  أرتبطت  التي  اخلصائص  من  إن 
-وكذا حال بقية االئمة املعصومني )عليه السالم(- إستيعاب النص الوارد عنهم 

حلقول معرفية عديدة.

من  له  يكون  الثقلني  حديث  وبمقتىض  املعصوم  حديث  أن  سابقا  قلنا  وكام 
احلوادث  عن  اإلخبار  اخلصائص:  هذه  ومن  للقرآن،  ما  املعرفية  اخلصائص 
املستقبلية، كاإلخبار عنها عينا وختصيصا، أو ضمنا وتنوهيا، كام جاء يف احلديث 

مورد البحث.

أي قوله )عليه السالم(:

»جلعلت املقام عند قبك لزاما والتلبث معكوفا«.

فاحلديث يكشف عن أمر غيبي من حوادث الزمن وما سيتعرض له القرب الرشيف 
يف املحاربة عقديا، ويف أزمان خمتلفة  وهي كااليت:

. )( أوالً: فتوى ابن تيمية يف حرمة زيارة قرب رسول اهلل

فقد أفتى ابن تيمية احلراين املحروم من رمحة ربه، بحرمة شد الرحال لزيارة قرب 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وغريه من قبور األنبياء )عليه السالم(، كام جاء 

ذلك يف جمموع فتاويه قائال:

وال  األقىص،  باملسجد  ليقف  يسافر  وال  عرفات،  بغري  ليقف  أحد  يسافر  )وال 
للوقوف عند قرب أحد ال من األنبياء، وال املشايخ وال غريهم()1(.

)1( جمموعة الفتاوى ـ ابن تيمية: ج26 ص150.
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وقال ايضا:

الصحابة  أحد من  يكن  بدعة ومل  فإن هذا  لنفسه،  للدعاء  القرب  يقف عند  )وال 
يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف  مسجده()1(.

الذي يكذب علنا عىل اهلل  الرجل  القرآن، فهذا  العرتة عدل  فسبحان من جعل 
ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( يف قوله هذا؛ فإن أمري املؤمنني )عليه السالم( –مورد 

البحث- لينقضه  ويفضح كذبه:

»جلعلت املقام عند قبك لزاما والتلبث معكوفا«.

فضاًل عن ذلك فقد أنربى جمموعة من علامء املسلمني يف الرد عىل هذه الفتوى 
الضالة والظاملة بحق سيد األنبياء واملرسلني )صىل اهلل عليه وآله( وهبا تتجىل آثار 
قصدية منتج النص وقدرته عىل اإلحاطة باألمور قبل وقوعها وهي خاصية ينفرد 

هبا النص املقدس الوارد عن املعصوم )عليه السالم(.

ولذا فقد ردَّ بعض علامء املسلمني عىل هذه الفتوى البن تيمية ، فكان منهم:

1- احلافظ السبكي )ت  756 هـ(.

اهلل  رسول  منزلة  يف  اخلاصة  املسائل  من  العديد  ضّمنه  مستقال  كتابا  خصَص  فقد 
)صىل اهلل عليه وآله( وخصائصه والصالة عليه وغريها، فكان مما جاء فيه للرد عىل 
اكاذيب ابن تيمية يف منعه لشد الرحال والسفر لزيارة قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

وحتت عنوان:

حسني  بن  حممد  بكر  أبو  وقال  الرشيف؛  القرب  لزيارة  السفر  يقررون  )الفقهاء 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  مع  وعمر  بكر  ايب  دفن  باب  يف  الرشيعة  كتاب  يف  اآلجري 

)1( جمموعة الفتاوى: ج26 ص147.
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وآله(، ما أحد من أهل العلم قديام وحديثا ممن رسم لنفسه كتابا نسبه اليه من فقهاء 
املسلمني، فرسم كتاب املناسك أالّ وهو يأمر كل من قدم املدينة ممن يريد حجًا أو 
عمرة، أو ال يريد حجًا أو عمرة، وأراد زيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( واملقام 
باملدينة لفضلها أال وكل العلامء قد أمروه ورسموه يف كتبهم، وعلموه كيف يسلم 
عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( وكيف يسلم عىل ايب بكر وعمر: علامء احلجاز قديام 
وحديثا، وعلامء أهل العراق قديام وحديثا، وعلامء أهل الشام قديام وحديثا، وعلامء 
أهل مرص  قديام وحديثا، وعلامء  اليمن  أهل  قديام وحديثا، وعلامء  أهل خراسان 

قديام وحديثا، فلله احلمد عىل ذلك.

وقال قريبا من هذا الكالم أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان بن 
الفرق  وجمانبة  الناجية  الفرقة  رشيعة  عن  )اإلبانة  كتاب  يف  احلنبيل  العكربي  بطة 

املذمومة( يف باب دفن أيب بكر وعمر مع النبي )صىل اهلل عليه وآله( أيضا قال: 

النبي  مع  بكر وعمر  أيب  دفن  واتفاقهم عىل  املسلمني  إمجاع  بحسبك داللة عىل 
)صىل اهلل عليه وآله(: أن كل عامل من علامء املسلمني وفقيه من فقهائهم، ألف كتابا 
باب فقهه، ولكل فصل  أبوابا، يذكر يف كل  املناسك، ففصله فصوال، وجعله  يف 
علمه، وما حيتاج احلاج إىل علمه والعمل به قوال وفعال: من االحرام، والطواف، 
والسعي، والوقوف، والنحر، واحللق، والرمي، ومجيع ما ال يسع احلاج جهله، وال 
غنى هبم عن علمه، حتى يذكر زيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( فيصف ذلك 

فيقول: 

ثم تأيت القرب فتستقبله، وجتعل القبلة وراء ظهرك وتقول: 

السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، حتى يصف السالم والدعاء.

ثم يقول: وتقدم عىل يمينك قليال وتقول: السالم عليك يا أبا بكر وعمر.
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ال  البيت  أتوا  فإذا  سحيق،  وبلد  عميق  فج  كل  من  البيت  حيجون  الناس  وإن 
يشكون أنه بيت اهلل املحجوج إليه، وكذلك ما يأتونه من أعامل املناسك وفرائض 
احلج وفضائله ينادي بعضه بعضا، حتى يأتوا قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
فيسلمون عليه وعىل صاحبيه أيب بكر وعمر، وقد أدركنا الناس ورأيناهم، وبلغنا 
له: وتقرأ  قالوا  أهله وصحابته  أراد احلج فسلم عليه  إذا  الرجل  أن  نره  عمن ملن 
عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأيب بكر وعمر منا السالم، فال ينكر ذلك أحد وال 

خيالفه.

هذا كالم ابن بطة، وقد أنبأنا به مجاعة من شيوخنا عن احلافظ أيب احلجاج يوسف 
بن خليل بسنده إىل ابن بطة. ومقصوده ومقصود اآلجري الرد عىل بعض امللحدة 
يف إنكار دفن أيب بكر وعمر مع النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وأما زيارته )صىل اهلل 
عليه وآله( فلم ينكرها أحد، وإنام جاءت يف كالمهام عىل سبيل التبع، ألنه مل يظن 

أحد أن يقع فيها أو يف السفر إليها نزاع يف قرن الثامنامئة.

واستفيد من كالمهام أن سفر احلجيج إليها مل يزل يف السلف واخللف، وأهنا تابعة 
للمناسك؛ وأبو بكر اآلجري هذا قديم، تويف يف املحرم سنة ستني وثالثامئة، وكان 
ثقة صدوقا دينا، وله تصانيف كثرية، وحدث ببغداد قبل سنة ثالثني وثالثامئة، انتقل 
إىل مكة فسكنها حتى تويف هبا. وابن بطة املذكور تويف يف املحرم سنة سبع وثامنني 
وثالثامئة بعكربى، من فقهاء احلنابلة، كان إماما فاضال عاملا باحلديث، وفقهه أكثر 
من احلديث، وصنف التصانيف املفيدة؛ وهكذا قال غريمها: قال القايض عياض: 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه:

ومما مل يزل من شأن من حج املرور باملدينة والقصد إىل الصالة يف مسجد رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والتربك برؤية روضته، ومنربه، وقربه، وجملسه، ومالمس 
يديه، ومواطئ قدميه، والعمود الذي كان يستند إليه، وينزل جربئيل بالوحي فيه 
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عليه، وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة املسلمني، واالعتبار يف ذلك كله؛ 
وقد ذكرنا يف باب نصوص العلامء عىل استحباب الزيارة قول الباجي املالكي: إن 

الغرباء قصدوا لذلك، يعني قصدوا املدينة من أجل القرب والتسليم.

اهلل(  )رمحه  مالك  فرق  ملا  والغرباء  املدينة  أهل  بني  الفرق  معرض  يف  هذا  ذكر 
)رشح  يف  املالكي  العبدي  كالم  من  الرابع  الباب  يف  وسنذكر  سبق؛  كام  بينهم، 
الرسالة( أن املسري إىل املدينة لزيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( أفضل من الكعبة 
ومن بيت املقدس؛ وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب املذاهب ممن حكينا كالمهم يف 
باب الزيارة، يقتيض استحباب السفر، ألهنم استحبوا للحاج بعد الفراغ من احلج 

الزيارة، ومن رضورهيا السفر()1(.

2- احلافظ احلصين الدمشقي )ت  829 هـ(.

ومن علامء املسلمني الذين تصدوا الفرتاءات ابن تيمية عىل رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( وبيان كذبه وسوء عاقبته وهو احلافظ احلصني الدمشقي فقد خصص 
هو االخر كتابا يف الدفاع عن االسالم ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( فكان مما جاء 

فيه يف الرد عىل منع الزيارة لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وحتت عنوان:

)فتوى ابن تيمية بأن زيارة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف قربه معصية( فقال:

)ومن االمور املنتقدة عليه، قوله:

انه  ثابت عنه  باإلمجاع مقطوع هبا، وهذا  االنبياء معصية  النبي وقبور  زيارة قرب 
قاله؛ وثبت ذلك عىل يد القايض جالل الدين القزويني؛ فأنظر هذه العبارة ما اعظم 

الفجور فيها، من كون ذلك معصية، ومن ادعى االمجاع وان ذلك مقطوع به؟

)1( شفاء السقام: ص150-148.
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فهذا الزائغ يطالب بام ادعاه من إمجاع الصحابة، وكذا التابعون ومن بعدهم من 
أئمة املسلمني إىل حني ادعائه ذلك.

وما أعتقد أن أحدا يتجارس عىل مثل ذلك؛ مع أن الكتب املشهورة، بل واملهجورة، 
وعمل الناس يف سائر األعصار عىل احلث عىل زيارته من مجيع األقطار، فزيارته 
من أفضل املساعي وأنجح القرب إىل رب العاملني، وهي سنة من سنن املرسلني، 
وجممع عليها عند املوحدين، وال يطعن فيها إال من يف قلبه مرض املنافقني، ومن 
هو من أفراخ اليهود وأعداء الدين، من املرشكني الذين أسفروا يف ذم سيد األولني 
األزمان،  ممر  عىل  إليه  الرحال  شد  عىل  املحمدية  األمة  هذه  تزل  ومل  واآلخرين، 
من مجيع األقطار والبلدان، سار يف ذلك الزرافات والوحدان، والعلامء واملشايخ 
الزمان مبتدع من زنادقة حران، لبس عىل  والكهول والشبان، حتى ظهر يف آخر 
غرورا،  القول  من  هلم  وزخرف  األذهان،  سيئي  من  شاهبهم  ومن  الرجال  أشباه 
اإليامن، وأغواهم عن  أهل  بتموهيه عن سبيل  الشيطان، فصدهم  إمامه  كام صنع 
اخلطأ  برزيته يف ظلمة  فهم  النريان،  الطريق ومدرجة  ثنيات  إىل  املستقيم  الرصاط 

يعمهون، وعىل منوال بدعته هيرعون.

)فتاوى العلامء باستحباب زيارة القبور( وسأذكر ذلك ما حتقق به فجوره وبدعته 
وتضليل من مشى خلفه وهلكته، وأبني ما أظهره من القول الباطل وما رمز إليه 
وأوضحه لكل من سمعه ووقف عليه؛ ثم أردف ذلك بام يدل عىل املنهج من ذلك، 
فال يزيغ عنه بعد ذلك إال هالك؛ قال القايض عياض يف أشهر كتبه الذي شاع ذكره 

يف سائر البالد، وقرئ يف املجامع واجلوامع عىل رؤوس األشهاد:

)فصل يف حكم زيارة قربه -عليه الصالة والسالم- وفضل من زاره، وكيف يسلم 
عليه ويدعو؟ وزيارة قربه سنة من سنن املرسلني، جممع عليها، ومرغب فيها(.

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(: )من زار 
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قربي وجبت له شفاعتي(.

وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه -وآله- 
وسلم(: )من زارين يف املدينة حمتسبا كان يف جواري، وكنت له شفيعا يوم القيامة(.

ألفاظه  هذه  حيايت(،  يف  زارين  فكأنام  مويت  بعد  زارين  )من  آخر:  حديث  ويف 
بحروفها، وكذا ذكره اإلمام العالمة هبة اهلل يف كتاب )توثيق عرى اإليامن(.

فهذا نقل اإلمجاع عىل خالف ما نقله هذا الزائغ الفاجر املبالغ يف فجوره وعزوه 
إىل السلف؛ وأما غري هذين اإلمامني ممن نقل الندب إىل زيارته فخلق ال حيصون، 

وسأذكر بعضهم.

)استدالل ابن تيمية عىل أقواله بالباطل( عىل أنه ذكر يف فتوى مطولة ما يناقض ما 
ادعاه من اإلمجاع والقطع هنا؛ وقد ذكرت املسألة يف تنبيه السالك، وذكرت صورة 
الفهم  وسوء  اخللل  من  فيه  ملا  وتعرضت  مطول،  جواب  وهذا  وجوابه،  الفتوى 

وفجوره يف النقل والعزو.

وها أنا ذا أذكر هنا بعض اجلواب، وأبني ما فيه من اخلطأ وعدم صحة االحتجاج 
بام احتج به، كحديث )ال تشد الرحال(، وال أدقق يف اجلواب، ألن قصدي بيان 
جهله، وأنه ال حجة له يف احلديث جريا عىل القواعد التي عليها مدار االستدالل 
صحة وبطالنا، وأذكر ما ذكره يف أحاديث الزيارة وما ادعاه فيها من الفجور وما 
رمز إليه يف تكفري األئمة الذين رووها، وأنه قال قوال مفرتى مل يسبقه إليه أحد، وال 

رمز وال أشار إليه، وباهلل التوفيق.

فمام ذكره يف اجلواب بلفظ قوله: وقد حيتج بعض من ال يعرف احلديث باألحاديث 
املروية يف زيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(، كقوله: )من زار قربي 

بعد ممايت فكأنام زارين يف حيايت( رواه الدارقطني وابن ماجة(.
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يعرف احلديث،  اإلمامني ممن ال  تعاىل- كيف جعل هذين  اهلل  فانظر -أرشدك 
وهو من أقبح البهتان؛ وقد احتج هبذا احلديث خالئق من أئمة احلديث غري هذين 
ابن  الفرج  وأبو  اإليامن(  عرى  )توثيق  وصاحب  عياض  القايض  منهم  اإلمامني، 
الذي  الباب  ذكره يف  األماكن(  إىل أرشف  الساكن  الغرام  )مثري  كتابه  اجلوزي يف 
عقده لزيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(، ومنهم ابن قدامة ذكره يف 
كتابه )املغني( يف فصل )يستحب زيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم((، 
بن منصور،  الدارقطني، ومن طريق سعيد  ابن عمر من طريق  بحديث  واستدل 
وذكر أيضا حديث أيب هريرة: )ما من أحد سلم عيل عند قربي(، وقوله: وأما ما 
يذكره بعض الناس من قوله: )من حج ومل يزرين فقد جفاين( فلم يورده أحد من 

العلامء.

وهذا أيضا من البهتان البني واجلهل، فقد روى هذا احلديث غري واحد من األئمة 
بألفاظ متقاربة، منهم احلافظ أبو عبد اهلل بن النجار يف كتابه )الدرة الثمينة(، من 

حديث عيل )عليه السالم(.

أبو سعيد  الشأن-  ومنهم اإلمام احلافظ -املتفق عىل حفظه وعلو قدره يف هذا 
عبد امللك النيسابوري، خرجه يف كتابه )رشف املصطفى( من حديث عيل )عليه 

السالم(، قال: 

بعد مويت فكأنام زارين يف  قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: )من زار قربي 
حيايت، ومن مل يزرين فقد جفاين(، رواه ابن عساكر من طرق، وقوله: 

وهو مثل )من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة(.

تنبه، يا من أشري إليه بالعلم، يف قوله، فإنه يشري به إىل أن احلديث األول كذب 
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احلديث  وذكر  بينهام،  عليه-وآله- وسلم(، ألنه سوى  اهلل  اهلل )صىل  عىل رسول 
والضعفاء  العوام  عىل  والتمويه  به،  جتارسه  إرادة  يف  الفاسد  لقصده  توطئة  الثاين 
من الطلبة، وهو شديد االعتناء هبذا القصد اخلبيث يف الكالم عىل آيات الصفات 

وأحاديثها.

فليحذر الواقف عىل كالمه يف اآليات املتشابه وأحاديثه غاية احلذر، فإن اخلطأ 
فيها كفر بخالف غريها من مسائل الفروع.

وقوله: وقد احتج أبو حممد املقديس عىل جواز السفر لزيارة قرب النبي )صىل اهلل 
عليه -وآله- وسلم( وقبور األنبياء: بأن النبي )صىل اهلل عليه وآله( كان يزور قباء، 
وأجاب عن حديث )ال تشد الرحال(: بأن ذلك حممول عىل نفي االستحباب، وأما 
األولون فإهنم حمتجون بام يف الصحيحني عن النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(، 
أنه قال: )إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، واملسجد األقىص، ومسجدي( وهذا 

احلديث اتفق األئمة عىل صحته والعمل به.

انظر -برصك اهلل تعاىل- ما يف هذا الكالم من اإلهبام والتدليس، فإنه قال:

)وقد احتج الشيخ أبو حممد عىل جواز السفر لزيارة قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله(: 
بأن النبي كان يزور قباء(.

ومل يذكر: )راكبا وماشيا(، ألن الراكب قد شد الرحل، وهو ال غرض له يف ذلك؛ 
وأيضا فلم يذكر غري الشيخ أيب حممد، وهو يوهم انفراده بذلك، ومل ينفرد كام أذكره 

من بعد، وقوله: 
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أجاب -يعني أبا حممد- عن حديث )ال تشد الرحال(: بأن ذلك حممول عىل نفي 
التدليس  أبو حممد، وهو من  الشيخ  إال  يقله  مل  أن ذلك  يوهم:  االستحباب وهو 

الذي هو كثري االعتناء به، واملكر السيئ.

سفر  يف  القرص  جواز  وعدم  السفر،  بتحريم  القائلني  يعني  األولون  أما  قوله: 
املعصية، فإهنم حيتجون بام يف الصحيحني عن النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(، 
أنه قال: )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، واملسجد األقىص، 

ومسجدي( هذا، وهذا احلديث اتفق األئمة عىل صحته والعمل به.

وهو يوهم أهنم احتجوا لتحريم قبور األنبياء وقرب النبي )صىل اهلل عليه -وآله 
-وسلم( به، وهو من التدليس الفاحش، وهو مطالب: بأن األولني رصحوا: بأن 
شد الرحال وإعامل املطي إىل قربه وقرب اخلليل إبراهيم -عليهام الصالة والسالم- 

حرام ومعصية، وال تقرص فيه الصالة.

وهذا ال جيده، بل املوجود غريه والندب إىل ذلك، كام يأيت إن شاء اهلل، وقد خاب 
بأن احلديث حممول عىل نفي  الشيخ أيب حممد:  انفراد  افرتى، ثم ما ذكره من  من 
ينفرد بذلك، بل وال احلديث مسوق  مل  فإنه  االستحباب، كذب وفجور وجهل، 
ألن  غريها،  دون  الثالثة  املساجد  فضيلة  لبيان  هو  وإنام  القبور،  زيارة  لتحريم 
املساجد الثالثة مساجد األنبياء -عليهم الصالة والسالم- والعمل فيها يضاعف 

ما ال يضاعف يف غريها، وليس لزيارة القبور تعلق باحلديث.

وملا تكلم األئمة عىل هذا احلديث، ومنهم اإلمام العالمة أبو زكريا حييى النووي 
ريض اهلل عنه يف )رشح مسلم( قال: يف احلديث فضيلة املساجد الثالثة وفضيلة شد 

الرحال إليها، ألن معناه عند مجهور العلامء: ال فضيلة يف شدها إىل مسجد غريها.
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وقال الشيخ أبو حممد اجلويني من أصحابنا: حيرم شدها إىل غريها، وهو غلط، 
ومر بيانه يف باب سفر املرأة.

فرصح بأن مجهور العلامء إنام ذكروا ذلك يف الفضيلة، ورصح بأنه ال فضيلة يف 
شد الرحال إىل مسجد غريها، ومل يتعرض للزيارة، البتة.

قلت: وجزم الشيخ حميي الدين، بأن الشيخ أبا حممد جزم بالتحريم، وهو ممنوع، 
وإنام تردد يف ذلك، فقال: ربام حيرم، وربام يكره، واهلل أعلم.

وقال -أعني النووي- يف )رشح مسلم( يف باب سفر املرأة:

)واختلف يف شد الرحال وإعامل املطي إىل غريها، ال الذهاب إىل قبور الصاحلني 
واملواضع الفاضلة ونحو ذلك(.

له  خمتارا  عياض  إليه  أشار  الذي  وهذا  حيرم،  اجلويني:  حممد  أبو  الشيخ  فقال 
والصحيح عند أصحابنا، واختاره اإلمام واملحققون ال حيرم وال يكره.

واملراد: )أن الفضيلة التامة إنام هي يف شد الرحال إىل الثالثة خاصة(؛ انتهى، فذكر 
أوال: أن مجهور العلامء إنام ذكروا ذلك يف الفضيلة، وذكر ثانيا: أنه قول املحققني، 
إىل  الرحال  إنام هي يف شد  التامة  الفضيلة  أن  املراد:  يكره، وأن  وأنه ال حيرم وال 

املساجد الثالثة خاصة، ومل يرصح بقبور األنبياء.

وقوله: )وأن الفضيلة التامة إنام هي يف شد الرحال إىل املساجد الثالثة( يفيد أن 
شد الرحال إىل غري الثالثة فيه فضيلة إال أهنا غري تامة()1(.

دفع الشبهة عن الرسول )صىل اهلل عليه-وآله-وسلم( للحصني الدمشقي: ص174.  )1(
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فهذه االقوال املتظافرة عن فقهاء املسلمني تبني مرشوعية زيارة قرب رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( وتظهر افرتاء ابن تيمية وكذبه عن اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(.

إالّ أّن األمر يقترص عىل ابن تيمية فقد تبعه يف ذلك الوهابية الذين زادوا عليه يف 
النصب والعداء لرسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله(.

ما  وهو  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل  بالسالم  اإلنابة  بحرمة  أفتوا  إهنم 
سيمر بيانه يف ثانيا.

. )( ثانيا: فتوى الوهابية حبرمة االنابة يف السالم على رسول اهلل

إن الناظر اىل سرية أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ليدرك أنه كان 
من اشد الناس تعظيام لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأصدقهم حبًا وإيامنا به.

الدين جلعل  املستولني عىل  تعاىل من وجود  اهلل  اىل  فيه  يتأوه  الذي  الوقت  ففي 
املقام عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لزاما والتلبث عند القرب معكوفا نجد 

يف املقابل الوهابية حترم االنابة يف السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

وهو ما جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، فقد َسَئل احد 
املسلمني اللجنة ما يأيت:

)جاء يف سؤالك عبارة:

)يل رجاء اىل كل من يقرأ هذه الرسالة ان يسلم يل عىل الرسول )صىل اهلل عليه 
-وآله- وسلم(، وعىل ايب بكر وعمر( ونوضح لك:

ان حتميل االنسان غريه السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( او 
غريه من االموات!!! ليس مرشوعا!!! بل هو بدعة.
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والنبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( يقول:

»كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف نار«

فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه اىل انه ال جيوز، ومن فضل اهلل علينا 
اينام كنا يف  يبلغه  نبينا حممد )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(  ان جعل سالمنا عىل 

مشارق االرض ومغارهبا فقد ثبت ان النبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( قال:

»إن لل ف الرض مالئكة سياحني يبلغون من امتي السالم«.رواه امحد والنسائي 
وغريمها؛ وقال )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(:

»خري ايامكم اجلمعة، فأكثروا عل من الصالة فيه فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم«.

وقال )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(:

»ل تعلوا قبي عيدًا ول بيوتكم قبورًا وصلوا عل، فإن صالتكم تبلغني اين كنتم«.

واالحاديث يف هذا املعنى كثرية وباهلل التوفيق()1(.

سؤال  عىل  اإلجابة  يف  والتضليل  التدليس  عىل  الفتوى  هذه  أصحاب  وأعتمد 
السائل لتومهه وغريه بحرمة اإلنابة بالسالم عىل خري األنام )صىل اهلل عليه واله( 

والدليل عىل ذلك:

1- إنطلقت )اللجنة الدائمة للبحوث( يف مقدمة اإلجابة من املساواة بني سيد 
اخللق وغريه من املسلمني يف كوهنم أموات، وهذا قوهلم:

)إن حتميل اإلنسان غريه السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( 
أو غريه من األموات!!! ليس مرشوعًا(.

)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء - امحد بن عبد الرزاق الدويش ج16 ص30.
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ثم تقوم اللجنة بإيراد بعض األحاديث التي تبني نقل املالئكة للسالم عىل رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أينام كان موقع صاحب السالم عىل األرض.

والسؤال املطروح كيف تنقل املالئكة السالم مليت أو غريه من املسلمني؟!

إذ العلة املانعة من إلقاء السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أو غريه أهنم 
أموات كام تقول اللجنة.

ومن ثم فنحن أمام خيارين:

اخليار األول- إما أّن النبي )صىل اهلل عليه وآله( يسلم عليه بعد موته، وأن اهلل 
جعل مالئكًة تنقل السالم إليه ومن ثم فإن هذه العلة تكون منتفية وإالّ ملا كانت 
املالئكة تقوم بنقل السالم اليه يف حياته ،و بعد مماته، وهي بذاك يكون عملها، أي 
املالئكة اإلنابة بنقل هذا السالم عن املسلمني فام املانع من أن تكون اإلنابة أيضا فيام 

بني املسلمني أنفسهم بالسالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

الدائمة  اللجنة  عند  ممنوعة  اإلسالم  يف  اإلنابة  أصل  يكون  أن  اآلخر-  اخليار 
للبحوث واالفتهاء، وهي بذلك تكون قد عطلت بابًا من أبواب الرشيعة يف اإلنابة 

يف احلج والعمرة والزيارة وغريها.

2- التناقض يف اإلستدالل عىل منع السالم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
بعلة املوت، واحلث بالسالم عليه بعلة أّن ذلك يبلغه كام جاء يف قول اللجنة )ومن 
فضل اهلل علينا أن جعل سالمنا عىل نبينا حممد )صىل اهلل عليه --وآله-- وسلم( 

يبلغه أينام كنا(.
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ومن ثم يتضح أن اهلدف الذي تسعى اليه اللجنة الدائمة هو منع زيارة قرب رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، واإلنابة عن االخر يف السفر والزيارة فال تشد الرحال إليه 
وال يناب بالسالم عليه تبعا البن تيمية واشياخه من السلف الذين حاربوا رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حيا وميتا؛ وإن كنا نعتقد أّن فضله )صىل اهلل عليه وآله( 

جيري عىل اخللق يف حياته وبعد مماته، وأنه مصدر الغنى بعد اهلل تعاىل.

قال عز وجل:

﴿َوَما َنَقُموا إِلَّ َأْن َأْغنَاُهُم اللَُّ َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضلِِه﴾)1(.

وقال سبحانه:

ا إىَِل اللَِّ َراِغُبوَن﴾)2(. ﴿ َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَُّ َسُيْؤتِينَا اللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَرُسوُلُه إِنَّ

 أفهل يكون غنى اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( وفضلهام حمدود بزمن معني 
ومتوقف يف غريه من األزمنة، أم أن ال حدود زمانية ومكانية لذلك؟!

ولذا:

نجد أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم( خياطب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
قائال:

»جلعلت املقام عند قبك لزاما والتلبث معكوفا«.

فكيف كان مستوى هذا اإللزام والتلبث عند أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه(، 
جوابه يف املسألة القادمة.

)1( سورة التوبة، اآلية )74(.

)2( سورة التوبة، اآلية )59(.
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املسألة الثالثة:  قصدية املقام  يف بيان مستويات املالزمة للقرب النبوي .

للوصول اىل مقاربة القصد يف مالزمة القرب النبوي فال بد من الرجوع اىل معناه 
اللغوي ودالالت املستويات هلذه املالزمة فقد جاء يف معنى اللزوم واملالزمة.

املقام  املفارقة اي:  يفارقه، وعدم  يلزم اليشء فال  ُلَزَمٌة(:  فـ )رجل  املفارقة  عدم 
عند القرب النبوي له مصاديق ثالثة وهي كااليت:

أوالً: املالزمة الوجوبية .

التي يمكن  نفسه خاصة يف بعض االفعال  الوجوب عىل  املالزمة بمعنى  وهذه 
كام  عليه-وآله-وسلم(  اهلل  )صىل  اخللق  سيد  وسرية  األنبياء  سرية  يف  مالحظتها 
ببعض  القيام  أنفسهم  عىل  يوجبون  حينام  الناس  من  كثري  عند  مالحظتها  يمكن 
نفسه  عىل  أوجب  الذي  العلم  كطالب  ملحة  رضورة  فيها  جيدون  التي  األعامل 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( قد اوجب عىل نفسه  أن  الروايات  السهر فقد ورد يف 

صالة الليل وذلك لقوله تعاىل:

ْد بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا﴾)1(. ْيِل َفَتَهجَّ ﴿َوِمَن اللَّ

وقال تعاىل:

ْيَل إِلَّ َقلِياًل )2( نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمنُْه َقلِياًل )3( َأْو ِزْد َعَلْيِه  ُل )1( ُقِم اللَّ مِّ ا امْلُزَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ِل اْلُقْرَآَن َتْرتِياًل﴾)2(. َوَرتِّ

الوصية  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وأوىص 
الظاهرة اليه، فقال فيها:

سورة االرساء، اآلية )79(.  )1(

سورة املّزمل، اآلية )4-1(.  )2(
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»وعليك يا عل بصالة الليل، وعليك يا عل بصالة الليل، وعليك يا عل بصالة 
الليل«)1(.

ومثال اخر يظهر ما لصالة الليل من األمهية الكبرية يف مقتضيات التشيع فقد ورد 
يف احلديث عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال:

»ليس من شيعتنا من مل يصلِّ صالة الليل«)2(.

وال خيفى أّن صالة الليل هي من الصلوات املستحبة إالّ أهّنا حتمل صفة خاصة 
التشيع  لصفة  املفارقة  عدم  أي  واملالزمة  اإللزام  بمنزلة  جعلت  متعددة  واثارًا 

واإليامن.

وعليه:

يصبح املستوى األول من اإللزام يف املقام عند قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
فيلزم  النبوي وعدم تركه كأنه واجب عليه  القرب  النفيس يف مالزمة  الوجوب  هو 

نفسه املالزمة للقرب الرشيف.

ثانياً: املالزمة الدائمية .

يرشدنا النص الرشيف اىل داللة ثانية من مستويات املالزمة وهي املالزمة الدائمة 
فقد ورد يف معنى الدوام:

)هو إستمرار البقاء يف مجيع األوقات، وال يقتيض أن يكون يف وقت دون وقت()3(.

)1( الوسائل: ج5 باب 49.
)2( الوسائل: ج5 الباب40 من بقية الصلوات املندوبة.

)3( الفروق اللغوية اليب هالل العسكري: ص239.
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وهذا املعنى يظهر اجلانب الوجداين بصورة جلية وذلك أّن اإلنسان يظهر خالل 
سلوكه إن دوام بقائه يف مجيع االوقات يكون املحل الذي ارتبط به نفسيا وعاطفيا 
كمالزمة األب ملحل العمل كاّدًا عامال بغية أن يوفر ألبنائه احلياة الكريمة وكذا 

مالزمة األم للدار واألرسة وعكوفها عىل رعاية أبنائها.

بقائه  ازداد  بيشء  وتعلقه  حبه  ازداد  كلام  فاإلنسان  كثرية  ذلك  عىل  واألمثلة 
ومالزمته له.

دوام  وهو  لزاما،  قربك  عند  البقاء  جلعلت  السالم(:  )عليه  قوله  يكون  وبذلك 
البقاء وال يقتيض أن يكون يف وقت دون وقت ألنه حالة وجدانية تدفع االنسان اىل 

العمل هبذه الكيفية.

: املالزمة بكثرة الزيارة للقرب النبوي فيكون زواراً . ثالثاً

هذا املعنى قد ورد من خالل املشاهدات واإلستقراء ألفعال كثري من الناس عند 
تكرار زيارهتم ملكان من األمكنة مما يرسم معنى يف ذهن املشاهد واملراقب لتعدد 

هذه احلالة وهو معنى املالزمة هلذا املكان.

أنه  الواحد ملكتبة عامة فيصدق عليه  اليوم  الزيارة يف  بتكرار  فقد يقوم اإلنسان 
مالزم هلذه املكتبة او قد يكرر االنسان دخوله اىل مقهى يف اليوم عدة مرات فيقال 
فيصدق  اليوم  يف  مرات  عدة  جارهتا  بزيارة  املرآة  تقوم  او  للمقهى  مالزم  انه  عنه 

عليها معنى اهنا مالزمة لبيت اجلار واجلارة.

وقد دلت الروايات الرشيفة يف خصوص تكرار الزيارة لقرب سيد الشهداء )عليه 
السالم( يف كربالء ما يصدق عليه املالزمة للقرب الرشيف ويصنف بكونه زوارًا، 

أي كثري الزيارة.
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فقد اخرج ابن قولويه )رمحه اهلل(:

عن ايب بكر احلرضمي، عن ايب جعفر -الباقر- )عليه السالم(، قال سمعته يقول:

»من اراد ان يعلن انه من اهل اجلنة فليعرض حبنا عل قلبه فإن قبله فهو مؤمن، 
ومن كان لنا حمبا فلريغب ف زيارة السني )عليه السالم(، فمن كان للحسني زوارا 
عرفناه بالب لنا اهل البيت وكان من اهل اجنة، ومن مل يكن للحسني زوارًا كان 

ناقص اليمن«)1(.

واحلديث يكشف يف نفس الوقت صفتان متالزمتان ومها احلب وااليامن مما يدل 
عىل ان مقاصدية النص الرشيف »جلعلت املقام عند قربك لزاما« عن صفات ثالثة:

1- كثرة الزيارة واملقام لوقت دائم حتقق املالزمة.

2- ان الدافع هلذه املالزمة خو االيامن واحلب.

3- ان االيامن هو احلب هلل ورسوله واهل بيته )عليهم السالم(.

وان انصاف املؤمن باحلب آلل البيت )عليهم السالم( ومصداقه فعل أمري املؤمنني 
عيل بن ايب طالب )عليه السالم( يف مالزمته لقرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

فقد دفعه ايامنه وحبه هلل ورسوله اىل هذه املالزمة للقرب النبوي.

بل مل يكتشف )عليه الصالة والسالم( من إلزام نفسه املقدسة يف املقام عند القرب 
بذلك  ليدحض  النبوي  القرب  مع  التعامل  يف  تعبديا  منهجا  انتهج  وانام  الرشيف 
االسالمية  القيم  تسطيح  لثقافة  شياعهم  يف  املنافقني  زيغ  ويرد  املبطلني  خترسات 
وضياع اهلوية االيامنية وحماربة اهلل عز وجل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( حيًا وميتًا 

وهو ما سنعرض له يف املبحث القادم.

)1( كامل الزيارة: ص356.



املبحث السادس والعشرون

مقاصديــة العـكوف عنــد قرب 
)( رســول اهلل 



 قوله )عليه السالم( يف لفظ 
الشيخ الكليين:

»وَلوْ اَل َغَلبَُة الْمُسَْتوْلِنيَ عََليْنا َلجَعَْلتُ 

بْثَ لِزَامًا مَعُْكوفًا« الْمَُقامَ واللَّ

ويف لفظ الشيخ املفيد:

»َلوال َغَلبَة امُلسَْتوْلِنيَ عََليْنا َلجَعَْلتُ 

الْمَُقامَ عِنْدَ َقبْرََك لِزامًا، 

وَلَلبَْثتُ عِنْدَهُ مَعُْكوفًا«



)95(

إنَّ النص الرشيف يسري بنا اىل قصدية جديدة ويوقفنا يف حمطة معرفية من حمطاته 
القلب  عىل  يضفي  ما  منها  ليتزود  والباحث  القارئ  فيها  يصحب  التي  العديدة 
والعقل نورًا وروحًا متازجان معًا وحيرزان بذلك رضوان من اهلل ورسوله )صىل 

اهلل عليه وآله(.

بسيد  املرتبطة  املعرفية  الشؤون  من  اخرى  شأنية  لنا  يفتح  هنا  الرشيف  واللفظ 
لنا منهجا جديدا يف  اهلل عليه وآله( ويرسم  املوجودات )صىل  الكائنات وأرشف 
التعامل مع القرب النبوي لينعكس ذلك عىل الروح االيامنية والسلم اليقيني الذي 
يوصل السائر واملرتقي اىل سمو املعرفة التي لوالها ملا عرف اهلل سبحانه وتعاىل كام 

ورد يف الدعاء عن االمام الصادق )عليه السالم(:

عّرفني  اللهم  نبيك،  أعرف  مل  نفسك  تعّرفني  مل  إْن  فإنك  نفسك  عّرفني  »اللهم 
نبيك فإنك إْن مل تعّرفني نبيك مل أعرف حجتك، اللهم عّرفني حجتك فإنك إْن مل 

تعّرف حجتك ضّللت عن ديني«)1(.

والنص الرشيف هنا يفتح لنا بابًا من ابواب املعرفة يف شأنية رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( هذه املعرفة جاءت من أعرف اخللق بسيد اخللق )صىل اهلل عليه وآله( 

وكيف ال وهو باب مدينة علمه ووصيه وخليفته يف امته وحجة اهلل عىل خلقه.

وعليه:

ينقسم البحث اىل مسائل نحاول من خالهلا الوصول اىل مقاربة القصد املولويل 
ملوىل املوحدين وأمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم(.

)1( الكايف الكليني: ج1 ص339.
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املسألة االوىل: اللبث والعكوف يف اللغة .

: اللبث يف اللغة . أوالً

و  )اإلقامة(،  عىل  جمتمعة  )اللبث(  معنى  بيان  يف  اللغة  أهل  كلامت  تكون  تكاد 
)املكث(، و )التوقف(.

1- قال اجلوهري )ت 393هـ(:

املصدر من  قياس الن  لبثًا عىل غري  َيلْبُث  َلَبَث  وقد  املكث،  واللباث:  )اللبث، 
فعل بالكرس، قياسه التحريك إذا مل يتعد، مثل تعب تعبًا()1(.

2- قال ابن فارس )ت 395هـ(:

)لبث( الالم والباء والثاء حرف يدل عىل متكث، يقال:

لبث باملكان أقام؛ قال اهلل تعاىل:

﴿مَلْ َيْلَبُثوا إِلَّ َساَعًة ِمَن النََّهاِر﴾)2(.

3- وذهب ابن سيدة )ت 458هـ( اىل ما ذكره ابن فارس فقال:

اليه  ينضم   - الرشعي  اإلعتكاف  أي  والرشعي،  واقامة،  لبث  اإلعتكاف  )إّن 
معنى آخر()3(.

4- يف حني نرى ابن منظور يعطي معنى اخر للَّبث، فيقول:

)1( الصحاح: ج1 ص291؛ معجم مقاييس اللغة: ج5 ص288.
سورة يونس، اآلية )45(.  )2(

)3( املخصص: ج4 ق1 )السفر الثالث عرش(: ص85.
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)ويل عىل هذا االمر لبثة، أي: توقف، واستلبث الوحي، أي ابطأ وتأخر()1(.

وقد ورد يف القرآن مجلة من اآليات التي اظهرت معنى اللبث ودالالته فكان منها:

ى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفَم َلبَِث َأْن َجاَء  1- ﴿َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبْشَ
بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾)2(.

َأيُّ  لِنَْعَلَم  َبَعْثنَاُهْم  ُثمَّ   )11( َعَدًدا  ِسننَِي  اْلَكْهِف  ِف  َآَذاِنِْم  َعَل  ْبنَا  ﴿َفَضَ  -2
ْزَبنْيِ َأْحَص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا﴾)3(. اْلِ

3- ﴿َوَلبُِثوا ِف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾)4(.

ْم ِمْن  َمَواِت َواأْلَْرِض َأْبرِصْ بِِه َوَأْسِمْع َما َلُ 4- ﴿ُقِل اللَُّ َأْعَلُم بَِم َلبُِثوا َلُه َغْيُب السَّ
ُك ِف ُحْكِمِه َأَحًدا﴾)5(. ُدونِِه ِمْن َويِلٍّ َوَل ُيْشِ

َكاُنوا  َكَذلَِك  َساَعٍة  َغرْيَ  َلبُِثوا  َما  امْلُْجِرُموَن  ُيْقِسُم  اَعُة  السَّ َتُقوُم  ﴿َوَيْوَم   -5
ُيْؤَفُكوَن﴾)6(.

واآليان املباركة تدل عىل عدة معان مرتابطة، وهي )البقاء، واالقامة، والتوقف(. 
ومن ثم فقد أرشدنا النص يف قوله )عليه السالم(:

»والتلبث معكوفا«.

)1( لسان العرب: ج2 ص182.
)2( سورة هود، اآلية )69(.

)3( سورة الكهف، اآلية )12-11(.
)4(سورة الكهف، اآلية )25(. 
سورة الكهف، اآلية )26(.  )5(

سورة الروم، اآلية )55(.  )6(
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أي: مقيام باقيا متوقفا عند القرب، وهذه املعاين ستفتح بإذن اهلل مقاصدًا خاصة كام 
سيمر الحقا، وذلك بعد أن نورد معنى العكف واملعكوف واإلعتكاف.

ثانياً: العكوف واإلعتكاف يف اللغة .

ولزوم  واحلبس  البقاء  هو  والعكوف  االعتكاف  معنى  أّن  اىل  اللغة  أهل  أشار 
اليشء فكانت اقواهلم عىل النحو اآليت:

1- قال الفراهيدي:

)عكف يعكف عكوفا: هو اقبالك عىل اليشء ال ترصف عنه وجهك()1(.

2- قال اجلوهري:

)االعتكاف يف املسجد: االحتباس()2(.

3- قال الزخمرشي:

)اإلعتكاف والعكوف: االقامة عىل اليشء وباملكان ولزومهام()3(.

4- قال ابن منظور:

فيه:  العبادة  عىل  واقام  املسجد  لزم  لكم  يقال  املسجد،  يف  االقامة  )العكوف: 
عاكف ومعتكف()4(.

)1( كتاب العني: ج1 ص305.
)2( الصحاح: ج4 ص1406.

)3( النهاية: ج3 ص284.
لسان العرب: ج9 ص255.  )4(
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ثالثاً: االعتكاف عند الفقهاء .

ولالعتكاف معنى امتزجه املفهوم الترشيعي هلذه املامرسة.

1- فقال املحقق احليل )ت 676هـ(:

اللبث يف  اللبث املتطاول للعبادة)1(، وان من رشوطه )استدامة  االعتكاف: هو 
املسجد()2(.

2- قال الشيخ اجلواهري )ت 1266هـ(:

لزوم  افراد  احد  هو  الذي  الطويل  اللبث  ومنه  االحتباس،  لغة هو  )االعتكاف 
اليشء وحبس النفس عليه برًا كان او غريه؛ قال اهلل تعاىل:

ا َعاكُِفوَن﴾)3(. ﴿َما َهِذِه التََّمثِيُل الَّتِي َأْنُتْم َلَ

ْم﴾.  أي: الزمون هلا وحابسون أنفسكم عليها، نحو قوله: ﴿َيْعُكُفوَن َعَل َأْصنَاٍم َلُ

للعبادة(، ويف  املتطاول  اللبث  )هو  الرشعي  املجاز  أو  النقل  ورشعا: عىل وجه 
املنتهى)4( لبث خمصوص للعبادة؛ ويف الدروس)5(: لبث يف مسجد جامع مرشوط 

بالصوم ابتداًء()6(.

)1( رشائع االسالم: ج1 ص158.
)2( املصدر السابق.

سورة االنبياء، اآلية )52(.  )3(
)4( منتهى املطلب للعالمة احليل: ج9 ص467.

الدروس الرشعية للشهيد االول: ج1 ص297.  )5(
)6( جواهر الكالم: ج17 ص159.
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وهذه املعاين والدالالت ترشد اىل مقاصد اللفظ الرشيف والتي مجعت يف مقاصد 
اربعة وهو ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

املسألة الثانية: استظهار قصدية اللبث والعكوف .

يمكن إستظهار أربعة مقاصد من قوله )عليه الصالة والسالم(:

التي مرَّ  املعاين والدالالت  »والتلبث معكوفا« ومما أعاننا عىل استظهارها تلك 
ذكرها يف املسألة السابقة، فكانت كاآليت:

القصدية االوىل: استدامة اإلقامة عند القرب الشريف .

قد ينرصف الذهن اىل أن قوله )عليه السالم(: »جلعلت املقام عند قربك لزامًا« هو 
مرتادف باملعاين لقوله: »والتلبث معكوفًا« وذلك ان معاين املفردات وهي )املقام، 
لزاما، التلبث، معكوفًا( تسري يف نسق واحد وهو االقامة عند القرب الرشيف ولكن 
السالم( يف  )عليه  االمام عيل  اراده  ما  تقارب  مقاصد عدة  اىل  يرشد  اللفظ  واقع 

خطابه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

وذلك أن اإلمام عيل )عليه السالم( ال يريد يف خطابه مع رسول اهلل )صىل اهلل 
اراد كشف خبايا كثرية يفهمها  املفردات وانام  عليه وآله( تكرار املعاين يف قوالب 

السامع ويعلم مقاصده هذا اللفظ، ومنها:

الكيفية  بيان  بعد  العملية  الكيفية  بيان  الرشيف وهو  القرب  االقامة عند  استدامة 
النظرية.

القرب  اراد االقامة عند  انه )عليه السالم(  اللفظ  السامع قد فهم من  بمعنى: إن 
لكن كيف تكون هذه االقامة؟ ومثال هذه  احلالة جاء يف القرآن الكريم يف مواضع 

عدة، منها:
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1- قال تعاىل:

اْلَفْجِر َكاَن  ُقْرَآَن  اْلَفْجِر إِنَّ  ْيِل َوُقْرَآَن  ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ ﴿َأِقِم الصَّ
َمْشُهوًدا﴾)1(.

فاآلية املباركة تتحدث عن اقامة الصالة لكنها مل تبني لكيفية العملية هلذه االقامة.

2- وقوله عز وجل:

﴿ولل عل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال﴾)2(.

وغريها من اآليات املباركة التي جاءت بالفروض والتكاليف الرشعية إذ نالحظ 
أن اآليات جاءت باألصل دون أْن تبني الكيفية العملية إلقامة الصالة أو إداء فريضة 
احلج أو الزكاة ومن ثم كانت الطريقة يف هذه االقامة وظيفة رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله( واالئمة املعصومني وهم العرتة النبوية )سالم اهلل عليهم امجعني(.

وهنا يف هذا اللفظ الرشيف نجد اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يظهر الكيفية 
العملية يف االقامة وذلك من خالل »اللبث معكوفًا«، أي:

أنه بنّي يف اللفظ األول: مالزمة البقاء وما أرتبط به من مقاصد مّر بياهنا يف املبحث 
السابق، وهنا يبني )عليه السالم( أن هذه اإلقامة بمقتىض داللة اللبث واالعتكاف 
وهو استدامة االقامة كمن رشع يف العمل بسنة االعتكاف يف املسجد كام هو مفصل 
يف مكتب الفقهاء والذي يقتيض بحسب الترشيع واالدامة يف االقامة ملدة ثالثة ايام.

سورة االرساء، اآلية )78(.  )1(

سورة االرساء، اآلية )78(.  )2(
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وهنا:

يظهر )عليه السالم( انه يريد البقاء بالكيفية العلمية التي يعمل هبا املعتكف يف 
املسجد فيصدق عليه أنه معتكف.

القصدية الثانية: املالذ بقرب النيب )( قربة اىل اهلل تعاىل .

لالبتالء  يتعرض  حينام  املسلم  أن  وهي  اخرى  مقاصدية  الرشيف  النص  يظهر 
وتكون  األمن  له  حتقق  مالذات  أو  أمنة  مالذات  عن  البحث  اىل  سيندفع  الشك 
هذه  للمسلمني  يسن  السالم(  )عليه  عيل  واإلمام  فيه،  هو  مما  للنجاة  له  وسيلة 
ذي  ولكل  للمبتىل  مالذا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قرب  اختاذ  أي  الوسيلة، 
حاجة، سواء كانت من حاجات الدنيا أم حاجات االخرة وبالكيفية التي حددها 

)عليه السالم( من املالزمة واالقامة عند القرب النبوي.

إالَّ أنه وبحكم تقدير املصلحة يف مواجهة خٍصومه والذين حددهم ووصفهم بـ 
)املستولني( جلعل البقاء عند قربه )صىل اهلل عليه وآله( لزوما والتلبث معكوفًا؛ إالّ 
أنَّ هذا املانع فرض عليه ترك البقاء واالقامة والعكوف عنده، فقدم تفويت الفرصة 
وسد الطريق عىل املستولني عىل مالزمة القرب الرشيف واالقامة فيه والعكوف عنده.

وال شك ان هذه املقاصدية يراد منها التقرب اىل اهلل تعاىل بل ان سنامها وقوامها 
القربة اىل اهلل تعاىل.

قال سبحانه:

ْم﴾)1(. َا ُقْرَبٌة َلُ ُسوِل َأَل إِنَّ ﴿َوَيتَِّخُذ َما ُينِْفُق ُقُرَباٍت ِعنَْد اللَِّ َوَصَلَواِت الرَّ

سورة التوبة، اآلية )99(.  )1(
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وذلك ان القرابة هي )غاية الفعل املتعبد به، واملراد هبا القرب اىل رضاه او ثوابه()1(.

بحصول  املتحقق  منه  القرب  او  تعاىل،  اهلل  ارادة  موافقة  اما  بالقربة  املراد  )وان 
لتحصيل  القربة  وايثار  الكايف،  القرب  لديه جمازا عن  الثواب  ونيل  عنده،  الرفعة 

االخالص لتكرر ذكرها يف الكتاب والسنة()2(.

وقد جاء يف تفسري اآلية عن الشيخ الطويس )رمحه اهلل( )ت 460هـ(:

إنَّ القرابة هي قلب الثواب والكرامة من اهلل تعاىل بحسن الطاعة، وهي تدين من 
رمحة اهلل تعاىل، والتقدير انه يتخذ نفقته وصلوات الرسول واستغفاره هلم.

وقال قتادة: معناه دعاؤه باخلري والربكة، قال االعشى:

تقول بنتي وقد قربت مرحتال         يا رب جنب أيب االوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتميض    نوما فان جلنب املرء مضطجعا.

ثم قال:

 أال إهنا، يعني صلوات الرسول، قربة هلم، اي تقرهبم إىل ثواب اهلل، وحيتمل أن 
يكون املراد ان نفقتهم قربة إىل اهلل()3(.

فكانت املقاصدية الثانية يف قوله:

»والتلبث معكوفًا«.

)1( احلاشية االوىل عىل االلفية للشهيد الثاين: ص521.
)2( جامع املقاصد للمحقق الكركي: ج1 ص201

التبيان يف تفسري القرآن: ج5 ص286.  )3(
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قصد القربة هلل تعاىل واستحصال دعاء رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والذي 
تتحقق فيه القربة وينال االنسان الرمحة الواسعة.

القصدية الثالثة: حبس نفسه املقدسة على القرب النبوي .

يمكن لنا الوصول اىل مقاربة جديدة لقصد االمام )عليه السالم( يف هذا النص 
الرشيف وذلك من خالل الوقوف عند مشاعره وعواطفه نحو رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله(.

وذلك ان اإلنسان ال يمكن له ان حيبس نفسه ويقف عىل امر واحد مامل يكن قد 
استجمع مشاعره اجتاه هذا األمر.

والشواهد احلياتية كثرية عىل ذلك بل ال نكاد نجد انسانًا مل يمر هبذا املوقف عىل 
اختالف الثقافات واالمزجة وامليوالت نحو االشياء، ابتداًء من حبس األم نفسها 
عىل ابنائها وحبس طالب العلم عىل حتصيله، ورجل االمن عىل حراسته والعامل 
االطفال  من  ابتداًء  والتسلية  اللهو  بمواضع  وانتهاء  لتجارته  والتاجر  عمله  عىل 
اللهو  آالت  من  حمددة  بآلة  اللهو  عىل  عكفوا  الذين  والرجال  بالشباب  وانتهاًء 
االشياء  هذه  نحو  وعواطفهم  مشاعرهم  من  اندفعوا  فد  ذلك  يف  والكل  وغريها 

التي حبسوا انفسهم وبذلوا وقتهم ألجلها.

من هنا:

الوجداين واملشاعري لعيل )عليه السالم( ومقدار  النص الرشيف اجلانب  يظهر 
حبه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وتعلقه به اىل هذا احلد واملستوى العاطفي الذي 

جيعله مالزمًا للقرب وحابسًا نفسه عليه، وهو ما اكتنزه قوله: »والتلبث معكوفًا«.
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القصدية الرابعة: اظهار شأنية رسول اهلل )( وارتكازها يف احلقل املعريف .

يترصف الناس مع ما حييط هبم من منطلق معرفتهم باألشياء، ومن خالل هذه 
املعرفة تتحد افعاهلم وترصفاهتم بني االهتامم واالمهال وتفاوت كل منهام؛ إذ كلام 

عظمت املعرفة باألشياء أرتكزت عليها الترصفات يف االقرتاب واالبتعاد ايضًا.

واألمثلة كثرية عىل ذلك، منها:

وحتصيله  سريه  بدء  يف  فالطفل  به،  حييط  بام  املعرفة  معه  وتتولد  االنسان  يولد 
البرص من تأللئ نور  تنقله حاسة  النار بفعل ما  بادئ أمره اىل  املعريف ينجذب يف 
النار وتوهجها فينجذب مرسعا اليها لكنه حينام يشعر بأمل االحرتاق يف يده يدرك 
أن هذا النور املتأللئ الوهاج يسبب له أملًا كبريًا فتنشأ لديه معرفة جديدة حول النار، 
وكلام عظمت هذه املعرفة بالنار من حيث حجم الدمار الذي حتدثه يف االشياء حال 

اشتعاهلا نجد اإلنسان يبتعد عنها بنفس درجة الدمار الذي حتدثه.

يف حني نفس هذه املعرفة جتعله حينو اىل النار ويقرتب منها ويعشقها حينام يصيبه 
ايضًا  اشتعاهلا، وهذا  ادامة  ويبذل جهده يف  باملوقد  يلتصق  فنراه  الشتاء،  الربد يف 

مرتكز عىل املعرفة لكن املعرفة هنا عكسية.

بمعنى: كلام ازداد االنسان معرفة بآثار الربد وآالمه وما يسببه من تعطيل للحياة 
واصابة االمراض واآلالم، كلام عظم اهتاممه بالنار، بلحاظ كوهنا املخلص له من 

الربد وآالمه وارضاره.

وهكذا هي االشياء التي حتيط بنا كلام عظمت معرفتنا هبا كلام ازداد اهتاممنا وقربنا 
منها أو ازداد امهالنا وابتعادنا عنها.
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وهنا:

ينقلنا النص الرشيف اىل بيان معرفة االمام عيل )عليه السالم( برسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( فهذا االهتامم والقرب من القرب الرشيف الذي يتعامل معه تعامال 

خاصا يعكس شأنية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فكان عىل النحو االيت:

1- ابتدأ أوالً من مرحلة احلضور عن القرب وضمن مستويات متعددة من حيث 
انه يكون مالزما له لبعض الوقت ثم انه َزّوارًا للقرب، أي كثري الزيارة، تم اوجب 
عىل نفسه املالزمة كام اوجب عىل نفسه صالة الليل كام مّر بيانه سابقا؛ وهذا ضمن 

مستويات املالزمة املرتكزة عىل املعرفة برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

انعطافة ترشيعية جديدة، فمن  االعتكاف واالقامة؛ وهنا  رتبة  اىل  اإلنتقال   -2
الزيارة ومرشوعيتها واحلث عليها هبذا املستوى الذي بينه النص الرشيف وقصدية 
املعاين يف كونه َزّوارًا ومالزمًا ومراقبًا لقلبه بني البقاء واألنرصاف بدون ملل اىل 

مرحلة ترشيعية جديدة، وهي التلبث واالعتكاف عند القرب النبوي الرشيف.

وهذا لعمري ليقدم صورة عقدية جديدة مرتكزة عىل معرفته بشخص رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( فرضت عليه هذا االهتامم والقرب من القرب الرشيف وصاحبه 

)صىل اهلل عليه وآله( واحلبس واالقامة عنده.

3- إّن هذه املعرفة بشخص رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فرضت عليه أيضا 
طالب  أيب  بن  عيل  بإمامه  يتأسى  حينام  املؤمن  حيرزها  التي  العظيمة  اآلثار  إظهار 
والفضل  اللطف  لنزول  وحماًل  ملجًئ  الرشيف  القرب  من  فيجعل  السالم(،  )عليه 

اإلهلي، وهو ما نص عليه قوله تعاىل:
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ُْم َرُضوا َما َآَتاُهُم اللَُّ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَُّ َسُيْؤتِينَا اللَُّ ِمْن َفْضلِِه  1- ﴿َوَلْو َأنَّ
ا إىَِل اللَِّ َراِغُبوَن﴾)1(. َوَرُسوُلُه إِنَّ

ْم﴾)2(. ا َلُ 2- ﴿َوَما َنَقُموا إِلَّ َأْن َأْغنَاُهُم اللَُّ َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضلِِه َفإِْن َيُتوُبوا َيُكن َخرْيً

اىل  والقربة  للعبادة  موضعًا  وجعله  الرشيف،  للقرب  الشأنية  هذه  أظهار  إن   -4
موضعًا  وجعلتها  الرشعية  عليها  نصت  التي  املساجد  من  أفضل  وإنه  تعاىل،  اهلل 

لالعتكاف والتقرب اىل اهلل تعاىل.

وكيف يتقرب اىل اهلل تعاىل باملساجد ويرتك قرب احلبيب، كيف يتقرب الناس اىل 
األحباب  خالل  من  أم  واخلدام،  واجلند  باحلراس  والرؤساء؟،  والوزراء  امللوك 

واخلواص؟!

أو هل هناك أرشف من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عند اهلل مما خلق من ملك 
مقرب أو نبي مرسل؟!

أم أن هناك غريه حبيب للرمحن؟! فتعاىل اهلل عاّم يصف اجلاهلون املانعون لزيارته 
والباترون للصالة عىل آله.

اللهم صل وسلم وزد وبارك عىل حممد وآل حممد كام صليت وسلمت وباركت 
عىل ابراهيم وآل ابراهيم انك محيد جميد.

سورة التوبة، اآلية )59(.  )1(

سورة التوبة، اآلية )74(.  )2(





املبحث السابع والعشرون

مقاصـدية اإلعـوال ومشروعـيـته



قولـه )عليه السالم(:

ْكَلى« »وأَلعْوَلْتُ إِعْوَاَل الثَّ



)111(

املفجوع  أنني  الروح  العربات وتأن  ُتسكب  الرشيف  يف هذا اجلزء من اخلطاب 
بمواله، فاملتكلم هو من عرفه التاريخ صلبًا صلدًا، وعرفته االنسانية رجاًل تركع 
لرجولته فحول الرجال، وتشري إليه الشجعان بالصوالت والبطوالت، وكفى به 
معّرفًا لنفسه فقد عرف عيل بن ايب طالب نفسه كام عرف ربه، فقال عن نفسه معرفًا:

»ينحدر عني السيل ول يرقى إيل الطري«.

لكن هذا اجلبل الذي ينحدر عنه السيل لوال وجود املستولني لرأيناه صارخًا يشق 
صياحه آذان الصم الصياخيد، ويرتدد صدى صوته مصدعًا قلوبًا أشد قسوة من 

احلجارة عىل جليل الرزية.

مفجوعًا  عليا  يكون  أن  وحسبك  هبا  مفجوعًا  فعيلٌّ  الزهراء،  إهنا  العامَل  أهيا  يا 
ومعوال اعوال الثكىل تعريفا بفاطمة )عليها السالم(.

ولذا:

لنقارب بذلك   اللغة للوقوف عىل معنى االعوال وداللته  بأهل  املرور  البد من 
قصدية أمري املؤمنني )عليه السالم(.

املسألة االوىل: اإلعوال والثكل يف اللغة .

: اإلعوال والعويل يف اللغة . أوالً

البكاء  اللغة مفردة العول والعولة يف كتبهم بمعنى رفع الصوت يف  تناول اهل 
والصياح، فكانت هذه اقواهلم.
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1- قال اخلليل الفراهيدي:

العولة من العويل: وهو البكاء.
أعولت املرأة أعواالً: هو شّدة صياحها عند البكاء أو مكروه نزل هبا()1(

2- قال ابن املنظور:

)و أعول الرجل وإمرأة وعوالً: رفعا صوهتام بالبكاء والصياح.

وقد تكون العولة: حرارة وجه احلزين واملحب من غري نداء وال بكاء؛ قال مليح 
اهلذيل:

فكـيف تسلبنــا لْيىل وتكندنــا            وقـد متنّـح منـك الـعولـة الُكنُـُد

ويقال:

العويل يكون صوتًا من غري بكاء؛ ومنه قول أيب زبيد:

للصدر منه عويل فيه حرشجة.

َأي: زئري كَأنه يشتكي صدره.

وأعولت القوس صوتت()2(.

ثانياً: معنى الثكل يف اللغة .

وجاء معنى الثكل يف اللغة بفقدان احلبيب، وفيه قال ابن منظور:

)الُثكل و الَثكل، بالتحريك: فقدان احلبيب، واكثر ما يستعمل يف فقدان املرأة زوجها، 

)1( كتاب العني: ج2 ص248.
لسان العرب: ج11 ص482.  )2(
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ويف املحكم: اكثر ما يستعمل يف فقدان الرجل واملرآة ولدمها()1(.

وهو مأخوذ من قول اخلليل الفراهيدي يف كتاب العني:

وقد خصه: )بفقدان املرأة ولدها، فيقال:

ثكلته أمه، فهي به ثكىل.

ولدها،  اثكلت  يقال:  ان  غري  من  الثكل،  هلا  الزم  مثكل،  فهي  املرأة  واثكلت 
واثكلها اهلل، فهي مثكلة بوالدها، واجلميع: مثاكيل()2(.

وهذه املعاين ترشد اىل بعض املقاصد التي اكتنزها هذا اجلزء من اللفظ الرشيف، 
فكانت كاآليت ضمن املسألة القادمة.

. )( املسألة الثانية: املقاصدية يف اعواله على فقد فاطمة

القصدية األوىل: تشريع البكاء على مظلومية العرتة النبوية .

أرشنا فيام سلف: أنَّ كالم املعصوم )عليه السالم( بمقتىض  حديث الثقلني جيري 
زمان  لكل  النص  وصالح  املستقبل  لعنارص  كاشفيته  يف  الكريم  القرآن  مع  جمراه 

ومكان.

املستولني  من  بعده  من  سيأيت  ملا  تضمينًا  خيرب  السالم(  )عليه  عيل  االمام  وكان 
عىل دين حممد )صىل اهلل عليه وآله( فيرشعون كام حيلو هلم فيحرمون ما أحل اهلل 

وحيللون ما حرم اهلل عز وجل.

)1( لسان العرب: ج11 ص88.
)2( كتاب العني: ج5 ص349.
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النبوية  بالعرتة  نزلت  التي  واملصائب  امليت  عىل  واجلزع  البكاء  مرشوعية  ومنه 
املذاهب  كتب  يف  مدون  هو  كام  عام،  بشكل  امليت  عىل  والبكاء  خاص  بشكل 

وآرائهم الفقهية.

فقد ذهب الشافعي اىل )جواز البكاء عىل امليت من غري ندب وال نياحة()1(. إاّل 
أنه  ذهب اىل كراهته بعد املوت)2(؛ وهنى عنه مالك)3(، وكذلك قال بجوازه، أي 
البكاء عىل امليت إمام املذهب احلنبيل، وعدم جواز النياحة والندب وشق الثياب 

ولطم اخلدود)4(.

النياحة واللطم وشق  العامة عىل عدم جواز  أبناء  املسلمني من  وقد امجع علامء 
عىل  والندب  واللطم  النياحة  جواز  يف  اإلمامية  فقهاء  بخالف  امليت؛  عىل  اجليب 
الشهداء  سيد  وباألخص  عليهم(  وسالمه  اهلل  )صلوات  النبوية  العرتة  مصائب 

االمام احلسني )عليه السالم(.

فقد قال الشيخ اجلواهري )رمحه اهلل( )ت 1266هـ(:

)ثم إنه ال ريب يف جواز البكاء عىل امليت نصا وفتوى لألصل، واألخبار التي 
ال تقرص عن التواتر معنى من بكاء النبي )صىل اهلل عليه وآله( عىل محزة وإبراهيم 
وغريمها وفاطمة )عليها السالم( عىل أبيها وأختها وعيل بن احلسني )عليهام السالم( 
عىل أبيه حتى عد هو وفاطمة )عليهام السالم( من البكائني األربعة، إىل غري ذلك مما 
ال حاجة لنا بذكره، بل ربام يظهر من بعض األخبار استحبابه عند اشتداد الوجد، 

)1( املجموع للنووي: ج5 ص307.
املغني ألبن قدامة: ج2 ص429.  )2(

)3(  املوطأ: ج1 ص233.
)4(  الرشح الكبري ألبن قدامة: ج2 ص429.
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وقول الصادق )عليه السالم( يف حسن معاوية بن وهب املروي عن أمايل احلسن 
لقتل احلسني  والبكاء  اجلزع  ما خال  والبكاء مكروه  اجلزع  الطويس كل  بن حممد 
)عليه السالم( حممول عىل رضب من التأويل، وأما ما روي من أن امليت يعذب 
ببكاء أهله فمع الطعن فيها بالعامية كام عن عائشة أوال، وبوهم الراوي واشتباهه 
ثانيا، وقصورها عن معارضة غريها من وجوه عديدة ثالثا، ومنافاهتا للعقل والنقل 
الذكرى يف  أجاد يف  فقد  إىل غري ذلك -  رابعا،  تزر وازرة وزر أخرى  أن ال  عىل 
الكالم عليها -، فالحظ، وكذا بعض األخبار الدالة بظاهرها عىل النهي عن البكاء 
فلتحمل عىل املشتمل عىل علو الصوت والشق واللطم أو املتضمن للجزع وعدم 
الرضا بقضاء اهلل تعاىل أو غري ذلك، كام يف األخبار إشارة إليه حيث اعرتض عىل 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف بكائه عىل إبراهيم بأنك قد هنيت عن البكاء. فتأمل 
غالبا،  له  ملالزمته  أيضا  عليه  النوح  جواز  يستفاد  البكاء  جواز  من  ولعله  جيدا. 
مضافا إىل األخبار املستفيضة حد االستفاضة املعمول هبا يف املشهور بني أصحابنا، 
بل يف املنتهى االمجاع عىل جوازه إذا كان بحق، كاألمجاع عىل حرمته إذا كان بباطل، 
وروي أن فاطمة )عليها السالم( ناحت عىل أبيها، فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، 
يا أبتاه إىل جربئيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه كام روي عن عيل )عليه السالم( 
أنه أخذت قبضة من تراب قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( فوضعتها عىل عينها ثم 

قالت: 

        ماذا على من شم تربة أمحد          أن ال يشم مدى الزمان غواليا 

        صبّت علــيَّ مصـائب لـو  أهنـا           صبّت علــى األيــام صرن ليــاليــا 



116

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ابن عمها املغرية بني يدي رسول اهلل )صىل اهلل عليه  وروي أن أم سلمة ندبت 
وآله( بعد أن استأذنت منه للميض إىل أهله، ألهنم أقاموا مناحة وقالت: 

                  أنعى الوليد بن الولــيد                     أبا الوليد فتى العشرية 

                   حـــامي احلقيقة ماجـــدا                     يسمو إىل طلب الوترية 

                  قد كان غيثا يف السنني               وجعفــرا غدقــا ومرية 

فلم ينكر عليها وعن الصادق )عليه السالم( يف الصحيح أنه قال أيب: يا جعفر 
أوقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب تندبني عرش سنني بمنى أيام منى وقد يستفاد 
ليقتدى هبا. وعن  النرش  تستحق  ذا صفات  املندوب  كان  إذا  استحباب ذلك  منه 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( ملا انرصف من وقعة أحد إىل املدينة سمع من كل دار 
قتل من أهلها قتيل نوحا، ومل يسمع من دار عمه محزة، فقال )صىل اهلل عليه وآله(: 
لكن محزة ال بواكي له فآىل أهل املدينة أن ال ينوحوا عىل ميت وال يبكوه حتى يبدأوا 
األخبار  إىل غري ذلك من  اليوم عىل ذلك  إىل  فهم  بحمزة وينوحوا عليه ويبكوا، 
عىل  تدل  مقابلها  يف  أخبار  هناك  كانت  وإن  وهي  املطلوب،  يف  الرصحية  الكثرية 
اجلواز،  بمضموهنا من عدم  عنه عمال  املحكي  وابن محزة يف  الشيخ  بل  خالفها، 
للتقية،  حمتملة  رصاحتها  وعدم  ضعفها  مع  لكنها  االمجاع،  منهام  األول  مدعيا 
وللنوح بالباطل املشتمل عىل لطم الوجه والرضب وقول اهلجر ونحو ذلك، كام 
يفهم من بعضها، ويقتضيه قواعد االطالق والتقييد، بل حيتمل تنزيل كالمهام عليه 
أيضا، ويرشد إليه دعوى االمجاع منه، ملا عرفت من أن ما نحن فيه مظنة االمجاع 
ال العكس وبذلك يظهر أنه ال بأس بأجر النائحة نوحا حملال كام دلت عليه بعض 
األخبار وتقتضيه األصول والقواعد، ويأيت الكالم فيه يف املكاسب إن شاء اهلل، لكن 
يكره النوح بالليل خلرب خدجية بنت عيل بن احلسني بن عيل أمري املؤمنني )عليهم 
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السالم( قالت: سمعت حممد بن عيل )عليهام السالم( يقول إنام حتتاج املرأة يف املأتم 
إىل النوح لتسيل دمعتها، وال ينبغي هلا أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فال تؤذي 
املالئكة نعم ال جيوز اللطم واخلدش وجز الشعر إمجاعا حكاه يف املبسوط، وملا فيه 
من السخط لقضاء اهلل تعاىل، وخرب خالد بن سدير عن الصادق )عليه السالم( ال 
يشء يف لطم اخلدود سوى االستغفار والتوبة بل يف األخريين الكفارة كام يأيت يف 

حمله إن شاء اهلل. 

)وال شق الثوب عىل غري األب واألخ( كام يف الوسيلة واملنتهى واإلرشاد، ونسبه 
يف املبسوط إىل الرواية، ويف ظاهر املدارك نسبته إىل األصحاب، وقضية هذا االطالق 
عدم الفرق فيه بني الرجل واملرأة، لكنه قد يشعر اقتصار العالمة يف القواعد عىل 
النهاية  يف  وعنه  األقارب،  مجيع  عىل  بل  للمرأة،  بجوازه  الشيخني  عن  كام  األول 
فوائد  الثاين يف  املحقق  الذكرى، كام عن  املدارك وكذا  إليه يف  به، ومال  الترصيح 
الكتاب اختياره. وكيف كان فال أعرف خالفا معتدا به يف حرمته بالنسبة للرجل 
يف غري األب واألخ، بل يف املحكي عن جممع الربهان دعوى االمجاع عليه كظاهر 
غريه، سوى ما حيكي عن كفارات اجلامع ال بأس بشق االنسان ثوبة ملوت أخيه 
ووالديه وقريبه، واملرأة ملوت زوجها لكنه ضعيف حمجوج بام عرفت من االمجاع 
املحكي رصحيا وظاهرا الذي قد يشهد له التتبع املؤيد بكونه إتالفا للامل وتضييعا 
له ومنافيا للصرب والرضا بقضاء اهلل تعاىل وباملرسلة املروية يف املبسوط املنجربة به 
وبغريه مما ستسمعه إن شاء اهلل يف املرأة، وباملعلوم من وصايا النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( واألئمة )عليهم السالم( عند املوت وهنيهم عن الشق عليهم واخلمش. فال 
انقطاعه بام عرفت، كخرب خالد بن سدير عن  وجه حينئذ للتمسك باألصل بعد 
الصادق )عليه السالم( بعد أن سأله عن رجل شق ثوبة عىل أبيه أو عىل أمه أو عىل 
أخيه أو عىل قريب له ال بأس بشق اجليوب قد شق موسى عىل أخيه هارون وال 
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يشق الوالد عىل والده وال زوج عىل امرأته وتشق املرأة عىل زوجها وإذا شق زوج 
عىل امرأته أو والد عىل ولده فكفارته حنث يمني وال صالة هلام حتى يكفر أو يتوبا 
من ذلك، إىل أن قال بعد ذكر الكفارة عىل اجلز واخلدش: وال يشء يف اللطم عىل 
اخلدود سوى االستغفار والتوبة، ولقد شققن اجليوب ولطمن اخلدود الفاطميات 
عىل احلسني بن عيل )عليهام السالم(، و عىل مثله تلطم اخلدود وتشق اجليوب إذ هو 
وإن أطلق فيه نفي البأس أوالً، لكن املراد منه بقرينة ما بعده -مع الطعن يف سنده 
وال جابر- أنه ال بأس به يف اجلملة، فلذا كان االستدالل به عليه من حيث تضمنه 
النهي عن شق الوالد عىل الولد متمام بعدم القول بالفصل أوىل من العكس. وكذا 
ما عساه يستدل له به أيضا من خرب احلسن الصيقل ال ينبغي الصياح عىل امليت، 
منه  احلرمة  إرادة  لوجوب  الكراهة  ينبغي يف  الثياب من حيث ظهور ال  وال شق 
هنا بقرينة ما عرفت إن مل نقل بظهورها فيها بنفسها، بل قيل إهنا شائعة يف األخبار 
بذلك، مضافا إىل ما يف احلدائق من أن الظاهر من األخبار وكالم األصحاب حرمة 
منها  احلرمة  إرادة  حينئذ  فيجب  املعتدل،  بالصوت  النوح  اجلائز  وإنام  الرصاخ، 
بالنسبة إليه، فيتبعه الشق، وإال لزم استعامل اللفظ يف حقيقته وجمازه أو املشرتك يف 
معنييه أو غريمها، مما هو موقوف عىل القرينة وليست. قلت: ومع ذلك فاملوجود 
فيام حرضين من نسخة الوسائل وال تشق الثياب فيكون حينئذ هنيا مستقال، كام أن 
املوجود فيها بالنظر إىل السند عن امرأة احلسن الصيقل، إال أن املعروف يف كتب 

الفروع عن احلسن الصيقل، ويف الذكرى الصفار بدل الصيقل، واألمر سهل.

ومن استدالل الصادق )عليه السالم( بشق موسى عىل أخيه هارون )عىل نبينا 
-وآله-وعليهام السالم( ومرسلة املبسوط املتقدمة املنجربة بفتوى األصحاب عدا 
النادر، بل نسبه غري واحد إليهم بدون استثناء يستفاد حكم املستثنى أي جواز الشق 
عىل األب واألخ، مضافا إىل ما حكى يف الفقيه وغريه مرسال من شق العسكري 
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)عليه السالم( قميصه من خلف وقدام عند موت أبيه )عليه السالم( وعن كشف 
الغمة نقال من كتاب الدالئل لعبد اهلل بن جعفر احلمريي عن أيب هاشم اجلعفري 
قال: خرج أبو حممد )عليه السالم( يف جنازة أيب احلسن )عليه السالم( وقميصه 
السالم(  )عليهم  األئمة  من  بلغك  أو  رأيت  من  عون  ابن  إليه  فكتب  مشقوق، 
شق قميصه يف مثل هذا؟ فكتب إليه أبو حممد )عليه السالم( يا أمحق وما يدريك 
الرجال  ما هذا، قد شق موسى عىل هارون ونحوه املحكي عن الكيش يف كتاب 
مسندا، فام عن ابن إدريس من القول باحلرمة فيهام ضعيف، بل ال يبعد القول حينئذ 
باالستحباب للتأيس. كام أنه من ذلك وما تقدم بل أوىل منه يستفاد جوازه للمرأة 
أيضا فيهام، مع أنه ال خالف فيه إال منه أيضا، وهو ضعيف كسابقه، ملا عرفت مما 
تقدم، مضافا إىل ما يف خرب خالد بن سدير عن الصادق )عليه السالم( ولقد شققن 
السالم(، وعىل  بن عيل )عليهام  الفاطميات عىل احلسني  اجليوب ولطمن اخلدود 
وأما شقها  بناته وأخواته.  فيهن  املعلوم  من  إذ  اجليوب  اخلدود وتشق  تلطم  مثله 
يف غريمها فاألحواط واألوىل تركه إن مل يكن أقوى، ألصالة االشرتاك يف احلكم، 
وبمنافاته  األصحاب،  من  كثري  فتوى  بإطالق  املنجربة  السابقة  املبسوط  وملرسلة 
للصرب والرضا بقضاء اهلل، وبأنه تضييع، وبخرب الصفار بناء عىل ما وجدناه، وبام 
رواه يف البحار عن دعائم االسالم عن جعفر بن حممد )عليهام السالم( أنه أوىص 
عندما احترض، فقال: ال يلطمن عيل خد وال يشقن عيل جيب، فام من امرأة تشق 
جيبها إال صدع هلا يف جهنم صدع، كل ما زادت زيدت وبام رواه يف البحار أيضا 
عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ليس 
منا من رضب اخلدود وشق اجليوب وعن أيب أمامة أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
رواه  وبام  والثبور  بالويل  والداعية  جيبها،  والشاقة  وجهها،  اخلامشة  لعن  وآله( 
فيه أيضا عن مشكاة األنوار نقال عن كتاب املحاسن عن الصادق )عليه السالم( 
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أن ال يشققن جيبا. وال  املعروف  يف قول اهلل عز وجل وال يعصينك يف معروف 
يلطمن وجها، وال يدعون ويال احلديث. كل ذا مع أنه ال دليل عىل اجلواز سوى 
األصل الذي ال يصلح للمعارضة، ورواية الصفار ال ينبغي وقد تقدم الكالم فيه، 
وما حيكى من فعل الفاطميات كام يف ذيل خرب خالد بن سدير عن الصادق )عليه 
السالم( بل ربام قيل إنه متواتر، وهو موقوف عىل فعل ذلك من غري ذات األب 
واألخ وعىل علم عيل بن احلسني )عليه السالم( وتقريره املفيد رضاه به، دونه خرط 
القتاد، عىل أنه قد يستثنى من ذلك األنبياء واألئمة )عليهم السالم( أو خصوص 
سيدي وموالي احلسني بن عيل )عليهام السالم( كام يشعر به اخلرب املتقدم، وكذا 
غريه من األخبار التي منها حسن معاوية السابق عن الصادق )عليه السالم( كل 
اجلزع والبكاء مكروه ما خال اجلزع والبكاء لقتل احلسني )عليه السالم( املراد به 
بقرينة  ولو  ونحوها،  والرصاخ  والصدر  الوجه  لطم  من  اجلازع  من  يقع  ما  فعل 
ما رواه جابر عن الباقر )عليه السالم( أشد اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم 
الوجه والصدر وجز العرش إىل آخره مضافا إىل السرية يف اللطم والعويل ونحومها 
مما هو حرام يف غريه قطعا، فتأمل. ما يف خرب خالد املتقدم من جواز شق املرأة عىل 
زوجها، وال قائل بالفصل، وهو -مع ضعفه وال جابر له واستبعاد حتقق االمجاع 

املركب يف املقام- قارص عن معارضة ما سمعت، فتأمل جيدا()1(.

اذن:

يتضح من قوله )عليه الصالة والسالم(:

»وألعولت اعوال الثكىل عىل جليل الرزية«.

أهل  عليه  والصياح كام نص  الصوت  رفع  أي:  والعويل،  البكاء  إن األصل يف 

جواهر الكالم: ج4 ص364- 371.  )1(
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اللغة جائز ومن فعل األوصياء )عليهم السالم( وإن الروايات التي تعارض هذا 
كان  ما  او  امليت  عىل  البكاء  من  النساء  هنيه  يف  اخلطاب  بن  عمر  فعل  كام  األصل 

يدعيه ابنه ورد عائشة عليه واحتجاجها بقوله تعاىل:

﴿َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾.

فكيف يعذب امليت ببكاء اهله عليه وهو مل يفعل ذلك؛ كله خمالف لألصل السيام 
فيام يتعلق باملصائب التي نزلت بالعرتة النبوية اذ يعد البكاء والعويل كأعوال الثكىل 
من املستحبات املؤكدة للمؤمن إالّ أن إمتناع أمري املؤمنني اإلمام عيل )عليه السالم( 

عنها كان لعلة غلبة املستولني عليه وقد مّر بيانه سابقًا.

القصدية الثانية: حرارة وجده على مظلومية الزهراء البتول وكاشفية حبه هلا .

تنشأ  التي  الروحية  والعالقة  النفسية  املشاعر  انقى  عن  الرشيف  النص  يكشف 
بني الزوجني وذلك ان كثري من املشاعر التي تشهدها صفحات التاريخ واحلياة بني 
الزوجني ال يمكن الوقوف عىل نقائها و خلوصها من االنا النفسية، فكل واحد من 
الرجال أو النساء وان حرص عىل صفاء مشاعره اجتاه االخر دون ان تكون لالنا 
مدخلية يف ذلك متعرس حدوثه؛ ما خال العالقة بني عيل وفاطمة )عليهام السالم(.

وذلك إن كالمها قد اصطفاه اهلل تعاىل ألداء مهمة احلفاظ عىل رشيعة املصطفى 
التي  القرآنية  الصور  من  كثري  يف  تتجىل  خاصة  حالة  وهي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
هذه  بينت  وقد  واالخوية،  كالوالدية  املتعددة  االنسانية  العالقة  انامط  عن  حتدث 
الصور نقاء هذه العالقات وخلوها من األنا النفسية عىل الرغم من صعوبة كاشفية 
األنا يف كثري منها السيام يف الوالدية، كام يف حال نبي اهلل عيسى وأمه مريم )عليهام 
إبراهيم وإسامعيل  أو حال  السالم(،  أو حال يوسف ويعقوب )عليهام  السالم(، 
)عليهام السالم(، فقد أنتزعت األنا النفسية من تلك املشاهد، وذلك ألن أصحاهبا 

قد تم اصطفائهم للرسالة االهلية.



122

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

وهنا: يف العالقة الزوجية بني عيل وفاطمة )عليها السالم( كانت الكاشفية النفسية 
املتجردة من األنا صورة منفردة يف تاريخ البرشية وذلك ملا حييط بكال الزوجني من 

عنارص االصطفاء واالجتباء.

وعليه:

فإن اإلعوال والعولة عند اهل اللغة باملعنى الذي َرَكَز يف نفوس الناس وهو حرارة 
وجد احلزين واملحب من غري نداء وال بكاء، كان مما جتىل يف مقاصدية النص الرشيف 

وأعاض عن أآللف من الكلامت نضاًم ونثرًا يف حبه لفاطمة )صلوات اهلل عليها(.

السيام وان مجالية النص قد سارت يف رسم هذه العاطفة واحلب مع املستمع يف 
تدرج جيلله احلياء واحلشمة فأضفى عىل هذه املشاعر عذوبة ورونقا يأرس النفس، 

ويعلم الزوجني كيف تكون حقيقة املشاعر الزوجية و النفسية.

فمن مجالية قوله:

»قل صبي«. 

ورقتة:

»ضعف تلدي«.

وحرارة مشاعره:

»استجعت الوديعة«.

وحزنه ووجده:

»اخذت الرهينة«
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وحسن مجاهلا يف نفسه يف:

»اختلست الزهراء«

وحرارة الشوق واحلنني اليها يف قوله:

»ل يبح الزن من قلبي«

اىل الترصيح عن املستور يف وشاح االعوال عن حبه للزهراء البتول )صلوات اهلل 
وسالمه عليهام( كانت املشاعر النفسية والعالقة الروحية تسري جنبا اىل جنب مع 

الصفاء والنقاء والعفة كانت حجر املاسة يأرس النفوس ويوظف االبصار.

القصدية الثالثة: حشرجة الصدر يف فقدان احلق ووقوع الظلم .

إن ما يفهمه الناطقون بالعربية وداللتها يدركون أن أمريها وسيد بلغائها واملتبحر 
يف فنوهنا ومعانيها قد حشد يف املفردة الواحدة ما حيري به عقوهلم ويلزم نفوسهم، 
زبيد  ايب  قول  ومنه  وحرشجة  زئري  مقاصده  من  االعوال  بأن  اقروا  الذين  وهم 

الطائي يف صفة االسد:

       للصدر منه عويل فيه حرشجة             كأنام هو من احشاء مصدور)1(

وهذه احلرشجة يف صدر عيل )عليه السالم( كانت خري كاشف عن بيان مقصده 
يف بيان حجم الظلم الذي نزل بالزهراء )عليها السالم( وضياع حق اهلل ورسوله 

)صىل اهلل عليه وآله( والتجري عليهام وهو ما اتبعه بقوله:

»عل جليل الرزية«.

)1( البيان والتبيني للجاحظ: ص189.
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عىل  احلزن  من  الصدر  زئري  وهو  )احلرشجة(  بقصدية  العويل  بني  ممازجة  وهو 
فقدان حق عظيم وبني االعوال خسارة كربى وجتٍر عىل اهلل تعاىل.

فكانت هذه الثالثة منظوية حتت:

»جليل الرزية« فام هي هذه الرزية وما تأثريها يف االسالم واهله؟

جوابه يف املبحث القادم وما يليه.



 املبحث الثامن والعشرون

 رزئية املصاب وجاللة املنزلة 

 ومقاصدية كونه بعني اهلل



قوله )عليه السالم(:

ْكَلى  » وأَلعْوَلْتُ إِعْوَاَل الثَّ
عََلى جَلِيِل الرَِّزيَّة ، َفِبعَيِْن 

ه ُتدَْفنُ ...« اللَّ



)127(

سبقتها  والتي  املتعددة  مقاصده  من  جديدة  قصدية  اىل  الرشيف  النص  ينقلنا 
شؤون  من  جديدة  شأنية  بيان  اىل  لالرتقاء  السلم  بمثابة  كانت  اربعة  مقدمات 

البضعة النبوية )صلوات اهلل وسالمه عليها(.

التلبث  اىل  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قرب  عند  املقام  اىل  التأوه،  فمن 
واالعتكاف فيه، وصوال اىل االعوال كانت درجات اربعة متهد اىل مسألة حمورية يف 
قضية فاطمة الزهراء )عليها السالم( وهي رزئية املصاب الذي نزل هبا وارتكازه 

عىل ما لدهيا من جاللة املنزلة عند اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(.

فكان ما نزل هبا من:

)الدفن رسًا، واهلضم قهرًا، واملنع جهرًا( انه بعني اهلل تعاىل.

فلم يكن ما جرى عىل فاطمة من املصائب العظيمة إال لكونه بعني اهلل تعاىل مما 
كشف رتبتها ومنزلتها عند اهلل تعاىل.

فام داللة قصدية انه بعني اهلل عز وجل؟

املسألة االوىل: قصدية النسبة اىل عني اهلل يف القرآن الكريم .

كون  مقاصدية  تظهر  التي  املباركة  االيات  من  مجلة  الكريم  القرآن  لنا  يعرض 
العمأل اليشء أنه بعني اهلل تعاىل:

1- فمن البيان املتعلق بالعمل قال تعاىل خماطبًا نبيه نوح )عليه السالم(:
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ُْم ُمْغَرُقوَن﴾)1(،  اطِْبنِي ِف الَِّذيَن َظَلُموا إِنَّ ﴿َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا َوَل ُتَ
وقد جاء يف تفسريها:

)واصنع السفينة بمراقبتنا وتعليمنا اياك()2(.

وقيل:

)واألعني، مجع قلة للعني، وانام مجع للداللة عىل كثرة املراقبة وشدهتا، فإن اجلملة 
كناية عن املراقبة يف الصنع؛ وذكر األعني قرينة عىل أن املراد بالوحي ليس هو هذا 

الوحي، أعني قوله:

﴿َواْصنَِع اْلُفْلَك﴾ حتى يكون وحيا للحكم، بل وحي يف مقام العمل وهو تسديد 
وهداية عملية بتأييده بروح القدس الذي يشري اليه، أن أفعل كذا وأفعل كذا، كام 

ذكره تعاىل يف االئمة من آل ابراهيم )عليه السالم( بقوله:

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾)3(. اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ رْيَ ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلَ

ِري بَِأْعُينِنَا َجَزاًء ملَِْن َكاَن ُكِفَر﴾)4(. 2- ويف خصوص السفينة قال سبحانه ﴿َتْ

3- ومن البيان املتعلق بنبيه موسى الكليم )عليه السالم( قال سبحانه:

اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ يِل َوَعُدوٌّ  ﴿َأِن اْقِذفِيِه ِف التَّاُبوِت َفاْقِذفِيِه ِف اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّ
َلُه َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمنِّي َولُِتْصنََع َعَل َعْينِي﴾)5(.

)1( سورة هود، اآلية )37(.
)2( تفسري امليزان: ج10 ص223.

سورة االنبياء، اآلية )73(.  )3(
سورة القمر، اآلية )14(.  )4(

سورة طه، اآلية )39(.  )5(
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وقد جاء يف تفسري قوله عز وجل ﴿َولُِتْصنََع َعَل َعْينِي﴾ عن الشيخ الطويس، قال 
قتادة: معناه لتغذى عىل حمبتي وإراديت، وتقديره وأنا أراك، جيري أمرك عىل ما أريد 

بك من الرفاهة يف غذائك، كام يقول القائل لغريه:

أنت مني بمرأًى ومستمع، أي أنا مراع ألحوالك()1(.

وقال السيد الطبطبائي يف تفسريه:

مقدر،  عىل  معطوفة  واجلملة  للغرض  َعْينِي﴾  َعَل  ﴿َولُِتْصنََع  قوله:  يف  )الالم 
والتقدير ألقيت عليك حمبة مني ألمور كذا وكذا، وليحسن إليك عىل عيني، أي 
وشفقتي  بك  عنايتي  ملزيد  عنك  أغفل  وال  حالك  أراقب  معك  فإين  مني  بمرأى 
عليك، وربام قيل: إّن املراد بقوله: ﴿َولُِتْصنََع َعَل َعْينِي﴾ االحسان إليه بإرجاعه 
إىل أمه وجعل تربيته يف حجرها، وكيف كان فهذا اللسان وهو لسان كامل العناية 

والشفقة يناسب سياق التكلم وحده، ولذا عدل إليه من لسان التكلم بالغري()2(

4- وهناك مورد آخر، ذكره القرآن الكريم وهو خمتص باحلبيب املصطفى )صىل 
اهلل عليه وآله(، قال تعاىل:

ْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوُم﴾)3(. ﴿َواْصِبْ ِلُ

وقد أمجع املفرسون يف معنى قوله تعاىل ﴿َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا﴾:

إنَّك يف حفظنا وحراستنا نحفظك ونكألك فال يصلوا إليك بمكروه.

)1( التبيان يف تفسري القرآن: ج7 ص173.
)2( تفسري امليزان: ج14 ص151.

سورة الطور، اآلية )48(.  )3(
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ويف ذلك يقول السيد الطبطبائي:

)أنك بمرأى منا، نراك بحيث ال خيفى علينا يشء من حالك، وال نغفل عنك ففي 
تعليل الصرب هبذه اجلملة تأكيد لألمر بالصرب وتشديد للخطاب.

وقيل: املراد بقوله: ﴿َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا﴾ أنك يف حفظنا وحراستنا، فالعني جماز عن 
احلفظ، ولعل املعنى املتقدم أنسب للسياق()1(.

أقول:

إن املعنى املتقدم الذي اورده السيد الطبطبائي )رمحه اهلل(  )يف تعليل الصرب هبذه 
اجلملة تأكيد لألمر بالصرب وتشديد اخلطاب( غري مناسب للسياق الذي جاءت به 
اآلية، فهي يف بيان مقام املصطفى عند اهلل تعاىل وتطيبا لنفسه املقدسة ملا يراه من 

االذى من قومه فخاطبه عز وجل و امره الصرب فإنه بعني اهلل.

فكيف يكون االنسب كام ذهب السيد الطبطبائي هو )التشديد يف اخلطاب( إالّ 
أن يراد به التشديد باملتابعة والرعاية له )صىل اهلل عليه وآله( وهو كاشف عن كون 

احلبيب.

وعليه:

لبيان  أهنا  )بأعيننا(  لفظ  ايراد  املقاصدية يف  إن  املباركة  اآليات  يظهر من خالل 
العناية االهلية يف موارد األبتالءات الشديدة كام ذكر القرآن يف هذه املواضع، وهي:

1- صناعة السفينة الذي رافقها صعوبة صناعتها من الناحية اهلندسية والفنية مع قلة 
الوسائل واالمكانات آنذاك اىل املستوى الذي يلزم ان تكون هذه السفينة مناسبة ألمرين:

تفسري امليزان: ج19 ص24.  )1(
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األمر األول: حجمها الذي يلزم أن يستوعب الرجال والنساء واالطفال الذين 
آمنوا بنوح )عليه السالم( مع ما أمر به من محل زوجني من احليوانات والنباتات 
والطيور واحلرشات وغريها مما يعلمه اهلل تعاىل وذلك لضامن احلياة واعادة دورهتا 

من جديد وهذا كله ضمن هذه السفينة ولذا قال سبحانه ﴿بوحينا﴾.

األمر الخر: قوة هذه السفينة ودقة صناعتها وهندستها بحيث تستطيع ان تواجه 
االمواج واملياه املتدفقة من االرض والسامء.

2- إّن حجم البالء وشدته الذي ستتعرض له السفينة وهي حتمل هذه احلمولة 
ضمن هذه املياه التي وصفها القرآن بقوله عز وجل:

ِري ِبِْم  ﴿َوَقاَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اللَِّ َمَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم َوِهَي َتْ
َباِل﴾. ِف َمْوٍج َكاجْلِ

البالء  حجم  فإن  ثم  ومن  كاجلبال،  كانت  بالسفينة  ترضب  التي  االمواج  فهذه 
وشدته أحتاج أن تكون السفينة بعني اهلل تعاىل.

3- يف قضية موسى الكليم )عليه السالم( كان البالء بالًء خاصًا وشديدًا، وذلك 
أنه طفل رضيع يف تابوت يف قلب البحر، ليصل بإذن اهلل تعاىل وعنايته وتقديره اىل 
عدو اهلل، وعدو موسى، ومن ثم هو يف قلب املوت والطغيان، فمن موت البحر 
يكون  أن  لزم  به  حييط  الذي  البالء  ولشدة  وطغيانه،  فرعون  موت  اىل  وطغيانه، 

موسى يف نموه وحياته أنه بعني اهلل تعاىل.

4- أما إذا جئنا اىل حبيب الرمحن )صىل اهلل عليه وآله( فإن البالء الذي كان حييط 
به وشّدة ابتالئه بقومه وما كان يلقاه منهم حتى قال:

»ما أوذي نبي بمثل ما اوذيت«)1(.

تفسري الرازي: ج41 ص175؛ تاريخ االسالم للذهبي: ج41 ص333.  )1(
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ليقتيض أن يواسيه اهلل تعاىل ويطّيب نفسه ويذكره بالصرب ويقر عينه مظهرًا حجم 
شأنيته عنده عز وجل، وقرب منزلته لديه، فخاطبه بعد أن أمره بالصرب قائاًل له:

﴿َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا﴾.

ومن ثم: يصبح ايراد لفظ بعني اهلل كاشفًا عن القصدية يف حجم البالء الذي ينزل 
بصاحبه ويكفي من ذلك من الشواهد بعد القرآن الكريم ما جاء عن سيد الشهداء 

اإلمام احلسني )عليه السالم( ملا نحروا ولده الرضيع وهو يف حجره انه قال:

»هّون علَّ ما نزل ب أنه بعني الل«)1(.

من هنا: 

فإن قصدية منتج النص يف قوله )صلوات اهلل وسالمه عليه(:

حجم  هو  جهرًا«  ارثها  ويمنع  قهرًا  حقها  وهتضم  رسًا  ابنتك  تدفن  اهلل  »فبعني 
البالء الذي نزل هبا، وأنه بعني اهلل كام كان حجم البالء عظيام يف املوارد التي ذكرها 

القرآن الكريم.

املسألة الثانية: القصدية يف رزية املصاب وبيان املنزلة .

إنَّ الرجوع اىل القرآن الكريم وسرية األنبياء واملرسلني )عليهم السالم( تكشف 
عن املالزمة فيام بني منزلة صاحب البالء االيامنية وبني حجم البالء.

االيامن  بني  املالزمة  هذه  بيان  يف  النبوية  العرتة  عن  كثرية  احاديث  وردت  وقد 
والبالء وإهّنام تبعّا لبعض، فإذا ازداد ايامن املرء زاد بالئه مما يكشف هنا عن قصدية 

منتج النص )عليه الصالة والسالم( يف قوله:

»عل جليل الرزية، فبعني الل تدف أبنتك سًا....«

اللهوف للسيد ابن طاووس: ص69.  )1(
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هو إظهاره أمام كل مؤمن باهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( وبام جاء عنهام، أنَّ 
فاطمة )عليها السالم( قد بلغت يف املستوى اإليامين ما جعل حجم بالئها مساويا 
هلذا االيامن، وهلذه العلة كان االبتالء، لتجزى خري جزاء من اهلل تعاىل، وجيزي اهلل 

أعدائها ما يستحقون من العقاب واخلزي يوم القيامة.

ولعل ايرادنا جلملة من الروايات الرشيفة الكاشفة عن هذه املالزمة هو من قبيل 
النافلة وحصول االجر وامتاما للمنفعة، وهو كااليت:

1- روى الشيخ الكليني عن اب جعفر الباقر )ع(، انه قال:

»أشد الناس بالًء األنبياء ثم األوصياء ثم األمثل فاألمثل«)1(.

2- روى ايضًا عن البجل قال:

)ذكر عند أيب عبد اهلل )عليه السالم( البالء وما خيص اهلل تعاىل به املؤمن، فقال: 
ُسئِل رسول الل )صل الل عليه وآله( من أشد الناس بالًء ف الدنيا؟، فقال:

أعمله،  وحسن  إيمنه  قدر  عل  بعد  املؤمن  ويبتل  فاألمثال،  األمثل  ثم  »النبيون 
قل  إيمنه وضعف عمله  بالؤه، ومن سخف  أشتد  إيمنه وحسن عمله  فمن صح 

بالؤه«)2(.

3- عن سمعة عن اب عبد الل )عليه السالم( قال:

»إن ف كتاب عل )عليه السالم(:

إن أشد الناس بالء النبيون ثم الوصيون ثم األمثل فاألمثل، وإنم يبتل املؤمن عل 
قدر أعمله السنة، فمن صح دينه وحسن عمله أشتد بالؤه، وذلك إن الل تعاىل مل 

)1( الكايف: ج2 ص253.

)2( الكايف: ج2 ص252.
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يعل الدنيا ثوابا ملؤمن ول عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عمله قل بالؤه، 
إن البالء أسع اىل املؤمن التقي من املطر اىل قرار الرض«)1(.

4- عن حممد بن بلول بن مسلم العبدي عن أب عبد الل )عليه السالم(، قال:
»إّنم املؤمن بمنزلة كفتي امليزان كلم زيد ف ايمنه زيد ف بالئه«)2(

5- عن أب جعفر )عليه السالم( قال:

»إّن الل تعاىل إذا احب عبدًا غته بالبالء غًت، وثجه بالبالء ثجا فإذا دعاء، قال 
لبيك عبدي ألن عجعلت لك ما سألت أن عل ذلك لقادر وألن ادخرت لك فم 

ادخرت لك خري لك«)3(.

وعليه: فهذه املصائب العظيمة كانت بعني اهلل تعاىل وتسليام ألمره ورىض بقضائه 
فيام أختار لسيدة نساء العاملني وأم االئمة املعصومني فكانت تلك املواضع الثالثة 

التي حددها أمري املؤمنني )عليه السالم( يف قوله:

»تدفن ابنتك ًسا وهتضم حقها قهرًا، ويمنع أرثها جهرًا«.

عليها؟،  مما جرى  دون غريها  الثالثة  اختياره هلذه  القصدية يف  ما هي  ثم  ومن 
وجوابه يف املبحث القادم.

علل الرشائع للصدوق: ج1 ص44.  )1(
حتف العقول للحراين: ص408.  )2(

وسائل الشيعة للحر العاميل: ج3 ص264.  )3(
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إن أول املصائب التي أوردها أمري املؤمنني )عليه السالم( والتي صنفها بعظيم 
بياهنا  أراد  أمور  هناك  فإن  ثم  ومن  رسًا،  السالم(  )عليها  فاطمة  دفن  هي  الرزية 
)عليه السالم( من إيراده هلذه املصيبة العظيمة والظالمة اجلليلة التي نزلت ببضعة 

اهلادي األمني )صىل اهلل عليه وآله(.

املسألة االوىل: قصدية أظهار مكنون وصية فاطمة )( يف تعرية وجوه 

املستولني وقطع االعتذار عن الظاملني .

يشكل أمر دفن سيدة نساء االمة وسيدة نساء العاملني وقلب سيد االنبياء واملرسلني 
-وهي مع ما ذكرنا- موردًا من موارد اعالن حقيقة الصحابة الذين اقبلوا عىل بيت 
النبوة حرقا ورضبا وتقتيال، فهذه املأسآة التي لزم عنها اغلب املؤرخون وأرباب 
السري الصمت وأعتذر عنها كثري من الرموز اإلسالمية كانت ما تزال نافذة اىل ذهن 

كل باحث أو قارئ للتاريخ اإلسالمي، وترشق الفكر بالعديد من األسئلة:

1- ترى اين قرب أبنة نبي االسالم، وأم احلسن واحلسني، وزوج عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم(؟!

2- وملاذا تدفن ابنة رسول النبي رسًا؟!

3- أترى أن هناك من يريد أن يعتدي عىل قربها حتى بعد موهتا؟.

4- أيعقل أن يصل حال بعض الصحابة اىل هذا املستوى من احلقد كي يقدموا 
عىل نبش قرب ابنة نبيهم مثال فأخفى عيل بن ايب طالب قربها؟!
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اهلل  بنته )صلوات  النبي )صىل اهلل عليه وآله( بعالمة ويعفى قرب  أيعّلم قرب   -5
وسالمه عليها(؟!

وعليه:

هناك  العديد من املقاصد ارادها منتج النص )عليه السالم( يف قوله:

»تدفن ابنتك سًا«.

وهي كااليت:

: إلتزامًا بوصيتها وحتريكًا لذهن متلقي النص يف أرجاعه هلذه الوصية . أوالً

أراد بذلك حتريك  املؤمنني )عليه السالم(  النص الرشيف أن اإلمام أمري  ُيظهر 
ذهن السامع يف أمرين:

1- هل ترّصف )عليه السالم( من وحي نفسه فدفن بنت رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( رّسًا، ومن ثم سيندفع السامع أو الباحث اىل معرفة األسباب التي دفعته 
اىل هذا الفعل ومن ثم الوصول اىل النتيجة التي أراد اإلمام عيل )عليه السالم( أن 

يعّرفها للسامع.

2- إنه ترّصف إلتزاما بوصية فاطمة )عليها السالم( فقد أوصته أن يدفنها رسًا 
وال ُيعلم أحدًا من الناس بموضع قربها.

ومن ثم تكون النتيجة طبيعية يف حتريك ذهن السامع وعواطفه ومشاعره سائال: 
ملاذا أوصت فاطمة بذلك؟
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وعليه:

سيندفع متلقي النص الرشيف اىل معرفة أمرين مهمني:

األول: قراءة وصية فاطمة يف كتب املسلمني. 

الثان: صعقه بام سيقرئ يف هذه الوصية، ومن ثم إعادة ترتيب أفكاره وحياته 
ومعطياته الفكرية وتصحيح مساره يف احلياة الدنيا ليأمن عىل نفسه يوم يقف بني 
يدي اهلل تعاىل، وقد وضع الرصاط، ونصبت املوازين، وسعّرت النار، وّزينت اجلنة 

للمتقني.

وعليه:

فام هي وصية فاطمة )عليها السالم(؟

ابيها  وفاة  بعد  والبقاء  الدوام  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  لبضعة  يتسنَّ  مل 
والرزايا  املصائب والظلم  ملا جرى عليها من  اهلل عليه وآله( طويال وذلك  )صىل 

التي وصفتها بقوهلا )عليها السالم(:

صبّت عليّ مصائب لو أهنا                 صبّت على األيام صرن لياليا)1(

وقد وصف حاهلا اإلمام أبو جعفر الباقر عليه السالم فقال:

من  أول  أنا  السالم  عليها  فاطمة  إىل  أس  واله(  عليه  الل  )صل  الل  رسول  »إّن 

درر  نظم  ص103؛  الثاين:  للشهيد  الفؤاد  مسكن  ص20؛  ج1،  آشوب:  شهر  البن  املناقب   )1(
للذهبي:  النبالء  أعالم  اآللويس: ج19، ص149؛ سري  تفسري  للزرندي: ص181؛  السمطني 

ج2، ص134؛ االكتفاء للكالعي: ص62.
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يلحق به من أهل بيته فلم قبض صل الل عليه-وآله-ونالا من القوم ما نالا لزمت 
الفراش ونحل جسمها وذاب لمها وصارت كاخليال«)1(.

باكية  الركن  ُمنهّدة  اجلسم  ناحلة  الرأس  ُمعصّبة  أبيها  بعد  زالت  ما  أهنا  وروي 
العني حمرتقة القلب يغشى عليها ساعة بعد ساعة وتقول لولدهيا:

»أين أبوكم الذي كان يكرمكم وحيملكم مرة بعد مرة، أين أبوكم الذي كان أشد 
الناس شفقة عليكم فال يدعكم تشيان عل األرض ول أراه يفتح هذا الباب أبدا 

ول حيملكم عل عاتقه كم مل يزل يفعل بكم«.

دعت  ثم  االشهر؛  وهو  وسبعني  مخس  وقيل  ليلة  اربعني  ومكثت  مرضت  ثم 
ام ايمن موالة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( واسامء بنت عميس، وعليًا )عليه 

السالم( و اوصت اىل االمام عيل )عليه السالم(.

وتنقسم وصيتها اىل عدة حماور نكتفي بإيراد ما تعلق بوصيتها يف نفسها ويف دفنها 
أما بقية وصيتها نرتك ذكره خوفًا من االطالة)2(.

. )( ألف - وصيتها بنفسها اىل علي

)عليه  عيل  اإلمام  عليها(  وسالمه  اهلل  )صلوات  فاطمة  به  اوصت  ما  اول  إن 
السالم( هي وصيتها بنفسها، وذلك بعد ان مرضت مرضًا شديدًا، فلام ُنعيت اليها 

نفسها اوصت عليها فقالت:

»يابن العم إنه قد نعيت إيل نفيس وإنني ل أرى ما ب، إلّ أنني لحقة بأب ساعة 
بعد ساعة وأنا أوصيك بأشياء ف قلبي«.

)1( مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج2، ص361.
)2( لإلطالع عىل حماور وصيتها. ينظر: كتاب هذه فاطمة )عليها السالم( للمؤلف: ج)7( ص)313-

.)320
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قال هلا عيل )عليه السالم(:

»أوصيني بم أحببت يا بنت رسول الل )صل الل عليه وآله(«.

فجلس عند رأسها وأخرج من كان يف البيت، ثم قالت:

»يابن العم ما عهدتني كاذبة، ول خائنة، ول خالفتك منذ عارشتني«.

فقال )عليه السالم(:

أوبخك  أن  الل،  بالل، وأبُر واتقى وأكرم وأشد خوفًا من  أعلم  أنت  الل،  »معاذ 
عّل  جددت  والل  منه،  لبد  أمر  أنه  إلّ  وفقدك  مفارقتك  عل  عّز  قد  بمخالفتي، 

مصيبة رسول الل )صل الل عليه وآله( وقد عظمت وفاتك وفقدك«.

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن﴾ )1(. ا للَِِّ َوإِنَّ فـ ﴿إِنَّ

»من مصيبة ما أفجعها، وآملها، وأمضاها، وأحزنا، هذه والل مصيبة ل عزاء لا، 
ورزية ل خلف لا«.

ثم بكيا مجيعًا ساعة وأخذ عيل رأسها وضمها إىل صدره، ثم قال:

أمرك عىل  به، واختار  أمرتني  فيها أميض كام  فإنك جتديني  بام شئت،  »أوصيني 
أمري«.

ثم قالت:

»جزاك الل عني خري اجلزاء؛ يا ابن عم رسول الل«)2(.

)1( سورة البقرة، اآلية )156(.
)2( روضة الواعظني: ص181؛ البحار: ج43، ص191.
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»أوصيك ف نفيس، وهي أحب األنفس إيّل بعد رسول الل )صل الل عليه وآله(؛ 
إذا أنا مت فغسلني بيدك، وحنطني، وكفني، وادفني لياًل«)1(.

باء - مناشدتها علياً )( أن ال حيضر جنازتها أبو بكر وعمر وال أحداً ممن ظلمها.

ثم قالت لعيل )عليه السالم(:

»إن يل إليك حاجة يا أبا احلسن«.

فقال )عليه السالم(:

»تقىض يا بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(«.

قالت:

»ناشدتك باهلل، وبحق حممد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أن ال يصيل عيّل أبو 
بكر وعمر، فإين ألكتمك حديثًا«.

فقالت:

»قال يل رسول الل )صل الل عليه وآله(: يا فاطمة! إنك أول من يلحق ب من أهل 
بيتي فكنت أكره أن أسوءك«)2(.

ثم قالت: »أوصيك أن ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء الذين ظلموين، وأخذوا 
حّقي، فإهنم عدّوي، وعدو رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وال ترتك أن يصيل عيّل 
أحد منهم، وال من أتباعهم، وادفني يف الليل، إذا هدأت العيون، ونامت األبصار«)3(.

)1( مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج2، ص305.
)2( مسند فاطمة حلسني شيخ اإلسالم: ص480؛ البحار الطبعة احلجرية: ج29، ص112؛ مستدرك 

الوسائل: ج2، ص290.
)3( روضة الواعظني: ص181؛ البحار: ج43، ص191؛ ناسخ التواريخ: ص201.
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اذن:

الوصية رصحية يف بيان االسباب التي دعتها اىل هذا القرار، وملزيد من البيان نقول 
يف ثانيا.

ثانياً: ما زالت غاضبة على من ظلمها حية وميتة .

إّن التأمل يف النص الرشيف الذي جاء يف وصيتها )صلوات اهلل عليها( أن االمر 
مل ينحرص يف الشيخني أيب بكر وعمر بن اخلطاب، ومن سار بأمرمها وآزرمها عىل 
ظلمهام لبنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وإنام دوام ظالمتها بعد موهتا؛ وذلك 

من جهات:

1- إّن بقاء قربها خمفيا كاشف عن بقاء هذه الظالمة دون قصاص، أي تعليق 
احلسن  بن  احلجة  املهدي  االمام  ولدها  ظهور  عند  املوعود  الوعد  يوم  اىل  احلكم 

)عجل اهلل فرجه الرشيف(

2- إّن هناك ظاملون مل يقترص وجودهم عىل زماهنا بل يرسي ذلك يف كل زمان 
فام زال اشياعها املوالون هلا يتربؤون ممن ظلمها، ومازال اشياع الشيخني يرتضون 

عليهام ومها صنفان:

الصنف األول: جاهل بام جرى عىل بنت سيد االنبياء واملرسلني وانه غافل عن 
انه مسؤول الحمالة عن حق العرتة وحق فاطمة )عليها السالم( وهي سنة أجراها 

اهلل تعاىل يف اخللق، قال تعاىل:

ُْم َمْسُئوُلوَن﴾. ﴿َوِقُفوُهْم إِنَّ

ومن شد ما يسأل عنه املسلم بعد التوحيد بعد التوحيد والنبوة هو املواالة للعرتة 
النبوية )عليهم السالم(.
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الصنف الثاين: علم ما جرى واطلع عىل ما حدث إالّ أنه أرص عنادا وجتريًا عىل اهلل 
تعاىل يف املشايعة واملؤازرة لظاملي فاطمة )عليها السالم( ولو فسح له املجال لكان 

ضمن تلك الزمرة جيمع احلطب عىل باب بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

والريب:
»من أحب قومًا حش معهم«)1(

وأنه رشيك هلم، لقوله )صىل اهلل عليه وآله(:

»إن من أحب عمل قوم أرشك ف عملهم«)2( فكيف بمن شايع، و آزر، وترىض 
عىل الظاملني.

وعليه:

يف  للنص  املتلقي  ذهن  حتريك  سًا«  ابنتك  »تدفن  قوله  يف  السالم(  )عليه  أراد 
العاملني وسيدة  التي أدت اىل أن تدفن سيدة نساء  السعي والبحث عن األسباب 

نساء اجلنة رسًا، فال يعلم موضع قربها.

املسألة الثانية: كيف جرى دفنها؟ وقصدية حث املتلقي على املعرفة .

مل يبق لعيل )عليه السالم( من وصية فاطمة )عليها السالم( سوى املراحل األخري 
منها فها هو عليه السالم قد محل نعشها الذي خيل من املشيعني عىل كثرة من آمن 
املنظر يف أقىص  أمته حتى بدى  النارص البنته يف  بأبيها )صىل اهلل عليه وآله( وقلة 
درجات الغرابة، فبني كوهنا البنت الوحيدة للنبي )صىل اهلل عليه وآله( الذي أمنوا 

برسالته، وبني تركها وحيدة أيضا، فكانت وحيدة يف األمة.

)1( مستدرك احلاكم: ج3 ص18.

)2( بحار االنوار: ج98 ص196.
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أليس من الغرابة أن تكون خري أمة أخرجت للناس، أن ال خيلص من أهلها وهم 
أهل خري القرون إال كهمل النعم.

إىل  املحرش  نار من ساحة  من  بسياط  فيساقون  القرون  أهل خري  من  الباقي  أما 
جهنم خالدين فيها أبدًا.

هكذا أخرب نبي اإلسالم عن أصحابه الذين كانوا يف خري القرون)1(، وهكذا كان 
دفن وحيدة األمة يف خري القرون؟!

وتتسارع الدقائق ويميض الوقت رسيعًا فصاحبة النعش مل تثقل عىل حامليها فقد 
أصبحت من احلزن كاخليال فذاب بدهنا ويبس حلمها، فها هم احلاملون لنعشها مل 
جيدوا غري وزن جرائد النخيل التي صنعتها أسامء بنت عميس عىل هيئة الصندوق 
يبق من رسمها وجسمها  مل  الذي  النعش  فغطت هبا صاحبة  عليها مالءة  فالقت 

سوى هيئة ترصخ أن ها هنا امرأة مظلومة.

وقد بدى صوهتا يرتدد يف الفضاء الذي ضاق بمصيبة ضلعها املكسور وقرطها 
املنثور ومحرة عينها ورصخت جنينها وهو ملفوفًا بقامش كان قد أعد ليكون قامطًا 
فصار كفنًا فحملته املالئكة عىل اكفها قبل أن تضعه أمه الثكىل عىل صدرها وراح 

صوته الذي خفت مع صوهتا فضاق هبام الفضاء الرحب.

وصوت املشكول هبا هيمس يف أذهنا: »أوصيني يا بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله(« 
والدمع يعانق اآلهات، وهي تكلمه بصوت ضعيف:

وألدن،  قبي،  وأنزلني  عّل،  وصل  وجهزن،  ُغسل،  أنت  فتول  مت  أنا  »إذا 
وسو التاب عّل، وأجلس عند رأيس ُقبالة وجهي فأكثر من تالوة القرآن والدعاء، 

فإنا ساعة حيتاج امليت فيها إىل أنس األحياء«)2(.

)1( رشح صحيح مسلم للنووي: ج16، ص84.
)2( مستدرك الوسائل: ج2، ص339.
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فجاء هبا فوضعها عىل شفري قربها، ثم توىل إنزاهلا فقد تلقاها رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( بيديه، وعيل )صلوات اهلل عليه( يقول:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهلل، وباهلل، وعىل ملة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(، حممد بن عبد اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، سلمتك أيتها الصديقة إىل من هو 

أوىل بك مني، ورضيت لك بام ريض اهلل تعاىل لك«.

ثم قرأ:

﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾)1(.

)فلام سوى عليها الرتاب أمر بقربها فرش عليه املاء()2(.

ثم )قام عىل قربها وقال:

إنا  الّلهم  فأنسها،  أوحشت  قد  إنا  اللهم  نبيك،  ابنة  عن  راض  إن  »الّلهم 
قد ُهجرت فصلها، الّلهم إنا قد ُظلمت فأحكم لا، وأنت خري الاكمني«)3(.

ثم عفا عىل موضع قربها، ثم قام فحّول وجهه إىل قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
فقال:

»السالم عليك يا رسول اهلل عني، والسالم عليك عن ابنتك... الخ( ماجاء يف 
النص الرشيف –موضع الدراسة-.

)1( سورة طه، اآلية )55(.
)2( مستدرك الوسائل: ج2، ص337.

)3( مستدرك الوسائل: ج2، ص241؛ اخلصال للمفيد: ج2، ص588.
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ثم أنشد يقول:

              أرى ِعَلَل الدنيـا علَّ كـثريًة            وصاِحُبها حتى املمِت عليُل

              لكل اجتمع من خليلني ُفْرَقٌة          وإن الذي دون املمِت قليل

              وإْن افتقادي فاطٌم بعد أحٍد            دليل عل ألَ يدوَم َخليُل)1(

ثم جلس قبالة وجهها يقرأ هلا القرآن كام أوصته ويدعوا اهلل تعاىل هلا، ولكن مل 
يمكث طوياًل، فقد أدركه عمود الصبح، والبد له من الرحيل عن فاطمة )عليهام 
السالم( قبل أن ينكشف موضع قربها، وهي التي أوصت أن يدفنها بالليل)2(؛ كي 

للمرّبد: ج3،  الكامل  األلباب: ج1، ص18؛  اآلداب وثمر  للصدوق: ص491؛ زهر  األمايل   )1(
لشقران  دريد  ابن  أمايل  من  التعليق  ص205؛  محدون:  البن  واملراثي  التعازي  ص1390؛ 
ص181؛  ج3،  والتبني:  البيان  ص189؛  الناس:  سيد  البن  املدح  منح  ص98؛  العذري: 
احلامسة البرصية: ص248؛ هناية األرب: ج5، ص167؛ هبجة املجالس: ج2، ص359؛ الثاين 
يف الكامل للمرّبد: ص1390؛التذكرة احلمدونية: ج4، ص237؛ العقد الفريد البن عبد ربه: 

ج1، ص345؛ مروج الذهب: ج1، ص286؛ املختار من شعر بشار: ص72.
)2( السنن الكربى للبيهقي: ج4، ص31، برقم 6702؛ عن ابن عباس: إن فاطمة بنت رسول اهلل 
دفن  عليا  )إن  ص31،  ج3،  شيبة:  أيب  البن  املصنف  لياًل؛  دفنت  عليه-وآله-وسلم  اهلل  صىل 
فاطمة لياًل(، برقم 11827؛ مصنف عبد الرزاق: ج3، ص521، برقم )6554(؛ حاشية ابن 
الكتب  دار  األحوذي: ج4، ص141، ط  العلمية؛ حتفة  الكتب  دار  القيم: ج8، ص309، ط 
الكامل  املنورة؛ هتذيب  باملدينة  الدار  الثقات للعجيل: ج2، ص458، ط مكتبة  العلمية؛ معرفة 
اجليل؛  دار  ط  ص1898،  ج4،  االستيعاب:  الرسالة؛  مؤسسة  ط  ص252،  ج35،  للمزي: 
طبقات ابن سعد: ج8، ص29، غسلها عيل وصىل عليها ودفنها لياًل؛ الدراية يف ختريج أحاديث 
اهلداية: ج1، ص242، ط دار املعرفة؛ نصب الراية للزيلعي: ج2، ص251، ط دار احلديث؛ 
دار  ط  ص186،  ج1،  أنس:  بن  ملالك  الكربى  املدونة  الفكر؛  دار  ط  ص218،  ج2،  املغني: 

صادر، وج4، ص137.



148

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ال يؤذن هبا ابو بكر وعمر خاصة)1(؛ فضاًل عن من تشيع هلام ووقف بجانبهام يف 
ظلمها؛ فقد أرادت أن يبقى موضع قربها جمهوالً ينطق بكل آن: إن ها هنا امرأة 

مظلومة.

)1( سبل السالم للصنعاين: ج2، ص236؛ اجلوهر النقي مطبوع يف هامش السنن الكربى للبيهقي: 
ج3، ص396، ط دار املعرفة؛ ويف اإلصابة البن حجر: ج8، ص60، ط دار اجليل وجاء فيه 
اهليثمي  عن  نقال  ص97،  ج22،  الرباين:  الفتح  هدأة(؛  بعد  بليل  ودفنها  عليها  صىل  عليا  )إن 
الكبري  املعجم  ص554؛  ج6،  التهذيب:  هتذيب  ص43؛  ج2،  األولياء:  حلية  والطرباين؛ 
بذلك؛  وعمر  بكر  أبا  يعلم  مل  ص491،  ج1،  األرشاف:  أنساب  ص398؛  ج22،  للطرباين: 
مشكل اآلثار للطحاوي: ج1، ص137، باب 23، وقال: )ومل يؤذن هبا أبا بكر(؛ املغني البن 
قدامة: ج3، ص503؛ معرفة اآلثار والسنن للبيهقي: ج5؛ اإلصابة: ج8، ص60، ط دار اجليل؛ 

وفاء الوفاء: ج3، ص902-901.



املبحث الثالثون

)( املقاصدية يف هضم حق فاطمة



قوله )عليه السالم(:

هَا َقهْرًا« »وُتهَْضمُ حَقَّ



)151(

املسألة االوىل: قصدية إكتفائه )( بذكر هذه الرزايا الثالثة .

ينتقل النص الرشيف اىل مصيبة أخرى من املصائب التي نزلت بفاطمة )عليها 
غريها،  دون  املصائب  هذه  من  بثالثة  حددها  انه  سابقًا  ذكرنا  كام  والتي  السالم( 
)عليه  مقصده  أصل  من  نقاربه  ان  نحاول  ما  وهو  حمددًا،  شيئًا  أراد  أنه  والريب 

السالم( يف ذلك، وهو كام يظهر من التأمل يف النص يف نقاط، وهو كااليت:

فاطمة  بذرية  إلختصاصها  الرزايا  أي  الثالثة،  هلذه  اخباره  يف  القصدية  إّن   -1
)عليها السالم(، فضاًل عن اختصاصها باألمة، فالتي ختتص بذريتها، فهي: حقها 

وأرثها وقربها.

والذي أختص باألمة واملسلمني هو حقهم يف تعاهد قربها بالزيارة والتقرب اىل 
اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( يف الدعاء عند القرب؛ كام هو احلال بالنسبة اىل قرب 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( واألئمة من ولدها، أو كام هو حال كثري من قبور 
زيارة  الفقهاء يف  مدار كالم  يدور  ال  هنا  والبحث  والصاحلني؛  واألولياء  األنبياء 
القبور وإّن مرَّ احلدث بيشء يسري يف زيارة قرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عند 

البحث يف قوله )صلوات اهلل وسالمه عليه(:

»جلعلت املقام عند قبك لزامًا والتلبث معكوفًا«.

وإنام يدور حول مقاصدية إيراده هلذه الرزايا دون غريها هو لكوهنا ترتبط بحقوق 
االخرين وهم ذريتها واملسلمني.

الرزايا مستمرة يف االمة، حينام يكون األثر دائام ومتعاظاًم فإنه  آثار هذه  إّن   -2
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سيكون مغطيا وحاجبا لغريه من اآلثار كمنعهم هلا من البكاء عىل أبيها )صىل اهلل 
عليه وآله( أو اهلجوم عىل الدار أو لطمها عىل وجهها، وغري ذلك مما جرى عليها 

من احلرب املفتوحة واملعّلنة من السلطة وأزالمها)1(.

3- لبيان حال األُمة فقد اشرتكوا مجيعا يف ظلم فاطمة )عليها السالم( وبتفاوت 
وأن هذا التفاوت وقع بحسب الرزية وحجمها ولذلك كانت اول العقوبات هي 
حججهم مجيها من ان يشهدوا جنازهتا او يصّلوا عليها باستثناء اربعة منهم كام هو 

ثابت يف الروايات والنصوص.

ومن ثم فهم مشرتكون مجيعا يف ظلمها ومنع ارثها جهرًا ومل حيرك احد منهم أي 
ساكن، ويف هضمها حقها بالقهر والقوة والتسلط وفقدان النارص، وذلك لو اهنا 

وجدت نارصًا هلا يف الوقوف بوجه اصحاب السقيفة ملا هضمت حقها قهرًا.

وعليه: كان القصد اظهار حال االمة واشرتاكها يف ظلم ابنة رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله(.

ولذلك:

مل خيلص منهم يوم القيامة إالّ كهمل النعم، كام أخرب رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( ليسري مع ما أمر به رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وما أخرب به أمري املؤمنني 
)عليه السالم( يف حتديده هلذه الرزايا جنبًا اىل جنب لبيان حقيقة إنقالب األمة وهو 

ما سنتناوله يف أوالً.

)1( ملزيد من االطالع ينظر كتاب: فاطمة )عليها السالم( اجلزء السابع فقد تم ختصيصه هلذه املسألة.
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 )( فاطمة  ظلم  يف  الصحابة  اشرتاك  يف  النبوية  األحاديث  كاشفية  أوالً: 

وهضمها حقها .

لعل املتأمل يف أحاديث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حول احلوض ليجدها 
تركز عىل مسألة واحدة وهي حتذير األمة من التعرض حلرمة أهل البيت )عليهم 
السالم( وخطورة ما سيتلقاه املسلم يف احلياة الدنيا واآلخرة من ظلمهم والتعدي 

عليهم وسلب حقهم وحق مواليهم وشيعتهم، وهي كاآليت:

1- أخرج البخاري عنه )صىل اهلل عليه وآله( أنه قال:

»أنا فرطكم عل الوض، لريفعن إيّل رجل منكم حتى إذا هيت ألنا ولم اختلجوا 
دون فأقول أي رب أصحاب، يقول ل تدري ما أحدثوا بعدك«)1(.

2-عن عطاء بن يارس عن أيب هريرة عن النبي ــ صىل اهلل عليه-وآله- قال:

»بينم أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم.

فقلت: أين؟ قال: إىل النار والل.

قلت: وما شأنم؟ 

قال: إنم ارتدوا بعدك عل أدبارهم القهقري. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم فقال هلم.

قلت: أين؟ قال: إىل النار والل.

قلت: ما شأنم؟ 

)1( صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7، ص206؛



154

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

قال: إنم ارتدوا بعدك عل أدبارهم القهقري، فال أراه خيلص منهم إل مثل مهل 
النعم«)1(.

عليه- اهلل  صىل  النبي  يقول: سمعت  سعد  بن  عن سهل  البخاري:  أخرج   -3
وآله-سلم يقول:

»أنا فرطكم عل الوض من ورده منكم رشب منه، ومن رشب منه مل يظمأ بعده 
أبدًا، لريد عّل أقوام أعرفهم ويعرفون ثم حيال بيني وبينهم«)2(.

4- وعن عائشة قالت: سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- يقول وهو بني 
ظْهراين أصحابه:

»إن عل الوض من يرد عّل منكم، فو الل ليقطعن دون رجاٌل فألقولن: أي رّب مني 
ومن أمتي، فيقول: إنك ل تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون عل أعقابم«)3(.

5- وعن عمر بن اخلطاب قال: قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله-:

تقاحم  فيه  تقاحون  وتغلبونني  النار  عن  هلم  النار  عن  بحجزكم  مسك  »إن 
الفراش أواجلنادب فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم عل الوض فتدون 
عّل معا وأشتاتا فأعرفكم بسيمكم وأسمئكم كم يعرف الرجل الغريبة من اإلبل 
ف إبله ويذهب بكم ذات الشمل وأناشد فيكم رب العاملني فأقول أي رب أمتي، 
فيقول: يا حممد إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك إنم كانوا يمشون بعدك القهقري 
حممد  يا  فينادي:  ثغاء  لا  شاة  حيمل  القيامة  يوم  أحدكم  أعرفن  فال  أعقابم  عل 

)1( صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7، ص209.
ج7،  احلوض:  إثبات  باب:  مسلم،  صحيح  ص87؛  ج8،  الفتن:  كتاب  البخاري:  صحيح   )2(

ص65.
)3( صحيح مسلم: ج4، ص1794، كتاب الفضائل باب إثبات احلوض حديث 28 ــ )2249(.
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يا حممد، فأقول: ل أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأت يوم القيامة 
حيمل بعريًا له رغاء فينادي يا حممد يا حممد، فأقول: ل أملك لك شيئا قد بلغتك 
فال أعرفن أحدكم يأت يوم القيامة حيمل فرسا له ححمة ينادي يا حممد يا حممد، 
فأقول: ل أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يوم القيامة حيمل سقاء من 

أدم ينادي يا حممد يا حممد فأقول ل أملك لك شيئًا قد بلغتك«)1(.

6- عن عبد الرمحان بن عوف، فقال: ملا افتتح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- 
ثم  يفتحها،  فلم  أو ثامن عرشة،  الطائف فحارصها سبع عرشة،  إىل  مكة انرصف 

ارحتل روحه، أو غدوة فنزل، ثم هجر، ثم قال:

»أيا الناس إن فرط لكم وأوصيكم بعتت خريًا، وإن موعدكم الوض«)2(.

7- وقالت أسامء بنت أيب بكر، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم:

فأقول:  دون،  أناس  وسيؤخذ  منكم  عّل  يرد  من  أنظر  حتى  الوض  عل  »إن 
يا رب مني، ومن أمتي، فقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والل ما برحوا بعدك 
يرجعون عل أعقابم، قال فكان ابن مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عل 

أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا«)3(.

ثانياً: إنَّ اإلميان باحلوض فرض على مجيع املسلمني .

بيد عيل بن أيب  النبي )صىل اهلل عليه وآله( عنده يسقي  إنَّ اإلعتقاد باحلوض ووقوف 
ينال رشبة منه، ومن كان كاذبا  املسلمني فمن كان صادق االيامن  السالم(  طالب )عليه 
منافقا يرضب عيل بن أيب طالب بالعىص عىل رأسه لتسوقه املالئكة بساط من نار اىل جهنم.

)1( صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين: ج1، ص92، ح784.
املصنف البن أيب شيبة: ج8، ص128.  )2(

)3( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: إثبات احلوض: ج4، ص1794، ح2293.
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خلص  من  يسقي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  ووقوف  باحلوض  االعتقاد  إن 
إيامنه بيده، ويد وصيه عيل بن أيب طالب عليه السالم؛ ومن ثم فإن حقيقة انقالب 
وذلك  النعم  مهل  مثل  إالّ  احلوض  عند  منهم  خيلص  مل  الذين  الصحابة  من  كثري 
الرتدادهم وانقالهبم عىل دينهم وإتباعهم للمحدثات التي أوجدوها يف الرشيعة 
وأمروا الناس باتباعها وغري ذلك مما مّر ذكره ونصت عليه األحاديث الصحيحة 
التي أخرجها البخاري ومسلم كاشفة عن هذه احلقائق التي ال يردها إالّ من أنكر 

رضورة من رضورات الدين والعياذ باهلل.

وعليه: 

يوم  ليذادون  النبوية  البضعة  وقتلوا  املحمدية،  العرتة  ظلموا  الذين  مصري  فإن 
وختريج  النبوي  احلديث  برصيح  جهنم  إىل  نار  من  بسياط  احلوض  عن  القيامة 

البخاري يف صحيحه.

ولعل: هذا األمر ال يروق ملن يتوىل أيب بكر وعمر وعصابتهام التي أحرقت بيت 
ونحن  فيه،  الواردة  واألحاديث  احلوض  فينكران  النبوية  البضعة  وقتلت  النبوة 
نرجع من أنكر احلوض وأحاديثه التي تكشف عاقبة من ظلم العرتة وشيعتهم ما 

قاله علامء السنة واجلامعة.

قال احلافظ النووي يف رشحه ألحاديث صحيح مسلم:

فرض،  به  واإليامن  صحيحة،  احلوض  أحاديث  اهلل  رمحه  عياض  القايض  )قال 
والتصديق به من اإليامن، وهو عىل ظاهره عند أهل السنة واجلامعة ال يتأول وال 
خيتلف فيه؛ قال القايض: وحديثه متواتر النقل، رواه خالئق من الصحابة، فذكره 
بن  اهلل  بن سعد، وجندب، وعبد  ابن عمر، وأيب سعيد، وسهل  مسلم من رواية 
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عمرو بن العاص، وعائشة، وأم سلمة، وعقبة بن عامر، وابن مسعود، وحذيفة، 
وحارثة بن وهب، واملتورد، وأيب ذر، وثوبان، وأنس، وجابر بن سمرة؛ ورواه غري 
مسلم من رواية أيب بكر، وزيد بن أرقم، وأيب أمامة، وعبد اهلل بن زيد، وأيب برزة، 
وسويد بن جبلة، وعبد اهلل بن الصنابحي، والرباء بن عازب، وأسامء بنت أيب بكر، 

وخولة بنت قيس وغريهم.

أيضًا، من رواية أيب هريرة،  البخاري، ومسلم  للنووي- ورواه  قلت -والقول 
مجع  وقد  وآخرين،  عمرو،  بن  وعائذ  اخلطاب،  بن  عمر  رواية  من  غريمها  ورواه 
ذلك كله اإلمام احلافظ أبو بكر البيهي يف كتابه )البعث والنشور( بأسانيده وطرقه 

املتكاثرات؛ قال القايض: ويف بعض هذه ما يقتيض كون احلديث متواترًا:

»أنا فرطكم عل الوض«.

ليصلح هلم احلياض  الواردين  يتقدم  الذي  الفرط والفارط هو  اللغة:  أهل  قال 
إليه  سابقكم  احلوض  عىل  فرطكم  فمعنى  االستقاء،  أمور  من  ونحوها  والدالء 

كاملهيئ له()1(.

فضاًل عام ذكره احلافظ النووي يف وجوب اإليامن باحلوض، فقد تناول عدد من 
علامء أهل السنة واجلامعة ذكرها واقروا بأهنا من األحاديث املتواترة وهذه أقواهلم:

1- أبو عمر ابن عبد الرب، قال:

)تواتر اآلثار عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف احلوض، محل أهل السنة واحلق، 
وهم اجلامعة، عىل اإليامن به وتصديقه(.

رشح صحيح مسلم للنووي: ج5، ص53.  )1(
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2- القايض عياض، قال:

)وحديثه متواتر النقل، رواه خالئق من الصحابة(.

3- احلافظ ابن حجر العسقالين، قال:

)وبلغني إن بعض املتأخرين أوصلها إىل رواية ثامنني من الصحابة(.

4- البيضاوي، قال:

)احلوض عىل ظاهره عند أهل السنة، وحديثه متواتر جيب اإليامن به(.

5- القرطبي، قال:

)أحاديث احلوض متواترة(.

6- احلافظ السيوطي قال:

املتناثرة مخسني صحابيًا  املتواترة، وذكر يف كتابه قطف األزهار  )من األحاديث 
رووا هذه األحاديث.

7- الكناين قال:

)من األحاديث املتواترة، وذكر سبعة ومخسني صحابيًا هلم رواية يف احلوض أو 
الكوثر()1(.

من هنا:

نجد أن اهتامم النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( هبذا املنزل اآلخروي متالصقًا 
مع حقيقة اإليامن ونتيجة األعامل وكشف احلقائق وارتباطه ومالزمته ملوقف األمة 

)1( ما روي يف احلوض والكوثر البن خملد القرطبي: ص19-18.
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من عرتة النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وهم الثقل األصغر بعد القرآن اللذان أوىص 
أمته هبام حتى آخر حياته كام دلت عليه  باتباعهام ومالزمتهام، وكان يويص  األمة 

الرواية التي أخرجها ابن أيب شيبة عن أيب سعيد اخلدري، قال:

)بينام نحن جلوس يف املسجد إذ خرج علينا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف 
استوى  فلام  املنرب  قام عىل  فيه عاصبًا رأسه بخرقة يميش حتى  تويف  الذي  املرض 

عليه، قال:

»والذي نفيس بيده إن لقائم عل الوض الساعة«()1(.

فهذه الساعة حتددت فيها مصائر كثري من الصحابة يف تعاملهم مع رحيل رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعرتته )عليهم السالم(.

املسألة الثانية: قصدية التعريف حبق فاطمة الذي هضمته األمة قهرًا .

يرتكز حق فاطمة )صلوات اهلل عليها( الذي هضمته الصحابة قهرًا بالقهر -وكام 
لنيل  يتسابقون  حوهلم  من  الصحابة  وإلتفاف  السقيفة  أصحاب  لتسّلط  اسلفنا- 
اهلل عليه  النبي حممد )صىل  فقد ذهب  الدنيا؛  والتنافس عىل حطام  لدهيم  احلظوة 
وآله( وهم اليوم سالطني عىل الناس، كام قال عمر بن اخلطاب يوم السقيفة مهددًا 

االنصار وراعدًا يف مجعهم:

)من ذا ينازعنا سلطان حممد و إمارته()2(.

فهم اليوم |أرباب السلطة وأشياعهم ينتزعون حق أبنة سيد اخللق )صىل اهلل عليه وآله(.

)1(  املصنف البن ايب شيبة: ج7، ص413؛ مسند أمحد: ج3، ص91؛ املستدرك للحاكم النيسابوري: 
خملد  البن  الكوثر  حوض  يف  روي  ما  ص299؛  محيد:  بن  عبد  مسند  منتخب  ص282؛  ج4، 

القرطبي: ص81.
)2( تاريخ الطربي: ج2 ص457.
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لكن ثمة سؤال مهم هنا يفرضه البحث، مفاده:

االقتصادية  احلق  هذا  آثار  وماهي  الصحابة،  هضمه  الذي  فاطمة  حق  هو  ما 
اليوم مهضومة  والسياسية، وكيف وجهة فاطمة هذا التجري عىل الرغم من أهنا 
ومغصوبة احلق؟!! لكنها مل تسكت عن ظلمهم بل وقفت تطالب بحقها الرشعي 
بام أوجع نفوسهم، وعرى وجوههم، وخزي فعاهلم، ويف االخرة يردون اىل أحكم 

احلاكمني؟

هذه جتد جواهبا اهيا القارئ الكريم فيام ييل:

. )( أوالً: قصدية التالزم بني مسار الوحي والنيب يف إيصال حق فاطمة

ان الرجوع اىل القرآن الكريم والسنة املطهرة يف تالزم املسار يف إيصال حق فاطمة 
)عليها السالم( يكاد يكون امرًا بدهييا يف بيان ما لفاطمة )عليها السالم( من الشأنية 

واجلاه عند اهلل تعاىل.

ورسله  انبياءه  لبعض  جعل  تعاىل  اهلل  إنَّ  أي:  ليغفله،  القرآن  يكن  مل  أمر  وهو 
واوليائه جاهًا و وجاهته عنده، قال تعاىل:

ِك بَِكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه امْلَِسيُح ِعيَسى اْبُن  ُ 1- ﴿إِْذ َقاَلِت امْلَاَلئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اللََّ ُيَبشِّ
بنَِي﴾)1(. ْنَيا َواْلَِخَرِة َوِمَن امْلَُقرَّ َمْرَيَم َوِجيًها ِف الدُّ

َّا َقاُلوا َوَكاَن ِعنَْد  َأُه اللَُّ ِم ا الَِّذيَن َآَمنُوا َل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى َفَبَّ َ 2- ﴿َيا َأيُّ
اللَِّ َوِجيًها﴾)2(.

سورة آل عمران، اآلية )45(.  )1(
سورة االحزاب، اآلية )69(.  )2(
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ومن ثم فإن الوحي والنبي )صىل اهلل عليه وآله( متالزمان يف بيان هذه الوجاهة 
وايصال حق فاطمة اليها واعالم الناس بذلك وهو ما مجع يف قضية فدك ونزول 
امر اهلل تعاىل يف ايتائها فاطمة )عليها السالم(، فقال عز وحل خماطبا رسوله االعظم 

)صىل اهلل عليه وآله(:

ُه...﴾)1(. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

وللوقوف عىل خصوصية فدك واغتصاب حق فاطمة )عليها السالم( ومصادرة 
السلطة هلا قهرًا نعرض ما ييل:

ألف - هوية فدك .

إذا  تفديكا  القطن  فدكت  دريد:  ابن  قال  كاف؛  وآخره  بالتحريك:  فدك:   -1
أفاءها اهلل  يومان، وقيل: ثالثة)2(،  املدينة  بينها وبني  باحلجاز  قرية  نفشته؛ وفدك: 

عىل رسوله )صىل اهلل عليه وآله( يف سنة سبع صلحًا)3(.

ونخل  عني  فيها  احلجاز  بناحية  وقيل  بخيرب،  قرية  فدك  منظور:  ابن  وقال   -2
أفاءها اهلل عىل نبيه )صىل اهلل عليه وآله()4(.

3- وقال الطرحيي: فدك، بفتحتني، قرية من قرى اليهود بينها وبني مدينة النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( يومان وبينها وبني خيرب دون مرحلة)5(.

)1( سورة االرساء، اآلية )26(.
)2( أي ما يقارب مائة وأربعني كيلومرتا عن املدينة.

معجم البلدان للحموي: ج4، ص238.  )3(

)4( لسان العرب: مادة )فدك(، ج10، 473.
)5( جممع البحرين للطرحيي: ج5، ص283، بتحقيق أمحد احلسيني.
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من  أهلها  كان  خيرب،  قرب  احلجاز  يف  واحة  فدك،  قوله:  املنجد  يف  وجاء   -4
املزارعني اليهود اشتهرت بتمرها وقمحها، أرسل النبي )صىل اهلل عليه وآله( عليًا 

ملحاربتهم ثم صاحلهم عىل نصف أمالكهم سنة 7هـ / 628م)1(.

5- قال عبدا هلل بن مخيس: )إن ارض فدك وردت ضمن األماكن التي أحتلها 
امللك البابيل نيوبثد الذي حكم يف القرن السادس قبل امليالد من عام 556 إىل عام 

.)2(539

السعودية ضمن  احلناكية يف  البلدي ملحافظة  املخطط  6- وتعرف حاليًا ضمن 
الذي  اجلديد  اإلسم  وهو  واحلائط  )يديع(  احلويط  أودية  الرشقية،  املحّرة  أودية 

سميت به فدك يف الوقت املعارص)3(.

باء - قيمتها االقتصادية .

تكشف األقوال السابقة بأن أرض فدك كانت مكونة من قرية كبرية قدياًم وحديثًا 
وأهنا عرفت بخصوبة أرضها وعذوبة مائها وذلك لوجود عني ماء فورة فيها مما 
أكسبها هذه اخلصوبة واجلودة يف املحصول الزراعي املتمثل بأهم مادتني غذائيتني 

ومها التمر واحلنطة.

ولقد قدر عدد نخيل فدك بعدد نخيل الكوفة يف القرن السادس عرش)4(، وقدر 
عدد نخيلها قبل ستني عامًا بعرشين ألف نخلة)5(.

)1( املنجد يف االعالم: ص407، الطبعة احلادية والعرشون.

)2( معجم أودية اجلزيرة لعبد اهلل بن مخيس: ج2، ص316.
)3( فدك يف املايض واحلارض لعبد اهلل اليوسف: ص14.

)4( هنج البالغة البن أيب احلديد: ج16، ص210.
)5( معجم معامل احلجاز لعاتق البالدي: ج2، ص206، ط دار مكة املكرمة، الطبعة األوىل.
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أما مقدار قيمتها االقتصادية يف زمن عمر بن اخلطاب فقد قيمها مالك بن التيهان 
مقدار  ألف درهم()1(، يف حني كان  بـ)ستني  ثابت  بن  أيب حثمة وزيد  بن  وسهل 

واردها الزراعي يف حياة النبي )صىل اهلل عليه وآله( بـ)مائة ألف درهم()2(.

مما يعطيها ثقاًل اسرتاتيجيا ممثاًل يف قيمتها االنتاجية وقوهتا الدفاعية ملن يمتلكها 
يف مواجهة خصومه.

وعليه: فكيف ال تندفع السلطة اجلديدة بحبسها ومنعها من أن تكون بيد فاطمة 
وعيل عليهام السالم وهم اخلصوم األساسيون هلذه السلطة كام يعتقد أهلها.

جيم - كيف انتقلت لرسول اهلل )(؟

أهل  اهلل عليه وآله( حارص  )إن رسول اهلل )صىل  املؤرخون وغريهم:  1- ذكر 
خيرب يف حصنيهم: الوطيح والسالمل، فلام أيقنوا باهللكة، سألوه أن يسريهم وحيقن 
دماءهم، ففعل، وكان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قد حاز األموال كلها، الشق 
والنطاة، والكتيبة، ومجيع حصوهنم، إالّ ما كان من هذين احلصنني، فلام سمع أهل 
فدك ما صنعوا، بعثوا إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه آله وسلم(، فسألوه أن يسريهم 
وحيقن دماءهم، وخيلوا له األموال، ففعل، وكان فيمن مشى بينه وبينهم حميصة بن 

مسعود)3(.

2- وروي أيضا إن فدك أفاءها اهلل عىل رسوله )صىل اهلل عليه وآله( يف سنة سبع 
صلحًا وذلك أن النبي )صىل اهلل عليه وآله( ملا نزل خيرب وفتح حصوهنا ومل يبق إال 

األحكام السلطانية للاموردي: ص170.  )1(
)2( لسان العرب البن منظور: ج10، ص473؛ معجم مااستعجم: ج4، ص239.

)3( السرية النبوية البن هشام: ج3، ص301؛ اخلراج ليحيى بن آدم: ج1، ص83، ح103؛ تاريخ 
الطربي: ج2، ص302.
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ثلث واشتد هبم احلصار راسلوا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يسألونه أن ينزهلم 
عىل اجلالء وفعل وبلغ ذلك أهل فدك فراسلوا إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
أن يصاحلهم عىل النصف من ثامرهم وأمواهلم فأجاهبم إىل ذلك فهي مما مل يوجف 
عليه بخيل وال ركاب فكانت خالصة لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وفيها عني 

فوارة ونخيل كثرية)1(.

3- وروى الراوندي عن أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال:

»إن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( خرج يف غزاة فلام انرصف راجعًا نزل يف بعض 
الطريق فبينا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يطعم والناس معه إذ أتاه جربئيل عليه 
السالم فقال: يا حممد قم فاركب فقام النبي )صىل اهلل عليه وآله( فركب وجربئيل 
فطويت له األرض كطي الثوب حتى انتهى إىل فدك فلام سمع أهل فدك وقع اخليل 
ظنوا أن عدوهم قد جاءهم فغلقوا أبواب املدينة ودفعوا املفاتيح إىل عجوم هلم يف 
أخذ  حتى  العجوز  جربئيل  فأتى  اجلبال  برؤوس  وحلقوا  املدينة  خارج  هلم  بيت 
بيوهتا وقرأها،  اهلل عليه وآله( يف  النبي )صىل  املدينة ودار  أبواب  فتح  ثم  املفاتيح 

فقال جربئيل:

يا حممد هذا ما خصك اهلل به وأعطاك دون الناس وهو قوله:

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى...﴾)2(. ِه َولِلرَّ ﴿... َما َأَفاَء اللَُّ َعَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفلِلَّ

الرازي:  التفسري الكبري للفخر  البلدان لياقوت احلموي: ج4، ص238، ط دار الفكر؛  )1( معجم 
ج29، ص284؛ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل: ج16، ص210؛ فتح الباري البن 
حجر: ج6، ص140؛ وفاء الوفاء للسمهودي: ص1280؛ كتاب األموال أليب عبيد: ص16، 
مطبعة األزهر؛ عمدة األخبار يف مدينة املختار ألمحد بن عبد احلميد العبايس: ص387، ط املدينة 

املنورة؛ فتوح البلدان لياقوت احلموي: ص51.
)2( سورة احلرش، اآلية )7(.
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وذلك يف قوله:

ُط ُرُسَلُه َعَل َمْن  ﴿... َفَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل ِرَكاٍب َوَلكِنَّ اللََّ ُيَسلِّ
َيَشاُء....﴾)1(.

ومل يغُز املسلمون ومل يطأوها ولكن اهلل أفاءها عىل رسوله وطوف به جربئيل يف 
دورها وحيطاهنا وغلق الباب ودفع املفاتيح إليه فجعلها رسول اهلل يف غالف سيفه 
فأتاهم رسول اهلل  الثوب  له األرض كطي  بالرحل ثم ركب وطويت  وهو معلق 
)صىل اهلل عليه وآله( وهم عىل جمالسهم مل يتفرقوا ومل يربحوا فقال رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله( للناس:

»قد انتهيت إىل فدك وإين قد أفاءها اهلل عيّل فغمز املنافقون بعضهم بعضًا فقال 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هذه مفاتيح فدك ثم أخرجها من غالف سيفه ثم 
ركب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وركب معه الناس فلام دخل عىل فاطمة عليها 
السالم فقال: يا بنية إن اهلل قد أفاء عىل أبيك بفدك واختصه هبا فهي يل خاصة دون 
املسلمني أفعل هبا ما أشاء وإنه قد كان ألمك خدجية عىل أبيك مهر وإن أباك قد 
بأديم عكاظي  فدعا  قال  بعدك،  بذلك ونحلتكها تكون لك ولولدك  جعلها لك 
ودعا عيل بن أيب طالب عليه السالم فقال: أكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وشهد عىل ذلك عيل بن أيب طالب وموىل لرسول اهلل وأم 
أيمن فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وسلم إن أم أيمن امرأة من أهل اجلنة 
وجاء أهل فدك إىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( فقاطعهم عىل أربعة وعرشين ألف 

دينار يف كل سنة«)2(.

)1( سورة احلرش، اآلية )6(.
)2( اخلرائج واجلرائح للراوندي: ج1، ص113-112.
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وتتفق هذه الشواهد التارخيية التي أوردها املؤرخون مع أقوال املفرسين عند أهل 
اجلامعة يف تفسري آية الفيء يف سورة احلرش.

1- )فقد جاء يف التفسري الكبري للفخر الرازي أن الصحابة طلبوا من الرسول 
عليه الصالة والسالم أن يقّسم الفيء بينهم كام قّسم الغنيمة بينهم، فذكر اهلل تعاىل 
الفرق بني األمرين، وهو أن الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم يف حتصيلها وأوجفتم عليها 
فيه  تعبًا فكان األمر  فإنكم ما حتملتم يف حتصيله  الفيء  اخليل والركاب، بخالف 

مفّوضا للرسول )صىل اهلل عليه وآله( يضعه حيث يشاء.

ثم يذكر وجهني لتفسري اآلية:

األول: أن اآلية نزلت يف هيود بني النضري وقراهم وليست للمسلمني يومئٍذ كثري 
خيل وال ركاب ومل يقطعوا إليها مسافة كثرية ومل يركب إال رسول اهلل فلام كانت 
املقاتلة قليلة واخليل والركب غري حاصل، أجراه اهلل جمرى ما مل حيصل فيها املقاتلة 

أصاًل فخّص رسول اهلل بتلك األموال وجعلها من الفيء.

الثاين: أهنا نزلت يف هيود فدك ألن أهل فدك انجلوا عنها فصارت تلك القرى 
واألموال بيد رسول اهلل من غري حرب فكان يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من 

يعوله)1(.

2- وذكر القرطبي يف تفسري قوله تعاىل:

﴿َما َأَفاَء اللَُّ...﴾.

يعني ما رّد اهلل تعاىل عىل رسوله من أموال بني النضري، فقال:

﴿َفَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه...﴾.

التفسري الكبري: ج1، ص506.  )1(
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أو صنعتم عليه، يقول: مل تقطعوا إليها مشقة وال لقيتم هبا حربًا والمشقة، وإنام 
كانت من املدينة عىل ميلني قاله الفّراء، فمشوا إليها مشيًا ومل يركبوا خياًل وال إباًل، 
وأخذ  فافتتحها صلحًا وأجالهم  فإنه ركب مجاًل  وآله(  عليه  اهلل  النبي )صىل  إالّ 

أمواهلم، فسأل املسلمون النبي )صىل اهلل عليه وآله( أن يقّسم هلم فنزلت:

﴿َوَما َأَفاَء اللَُّ َعَل َرُسولِِه ِمنُْهْم َفَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه...﴾)1(.

فجعل أموال بني النضري للنبي )صىل اهلل عليه وآله( خاصة يضعها حيث يشاء 
ويف صحيح مسلم عن عمر كانت أموال بني النضري مما أفاء اهلل عىل رسوله مما مل 

يوجف عليه املسلمون بخيل وال ركاب وكانت للنبي خاصة)2(.

3- ويذكر الطربي يف تأويل قوله تعاىل:

﴿َما َأَفاَء اللَُّ َعَل َرُسولِِه...﴾.

يقول تعاىل ذكره: والذي رّده اهلل عىل رسوله منهم، يعني من أموال بني النضري.. 
يقول فام أوضعتم فيه من خيل وال إبل وهي الركاب، وإنام وصف جّل ثناؤه الذي 
أفاءه عىل رسوله منهم بأنه مل يوجف عليه بخيل من أجل أن املسلمني مل يلقوا يف 
ذلك حربًا، وال كلفوا فيه مؤونة، وإنام كان القوم معهم، ويف بلدهم، فلم يكن فيه 

إجياف خيل وال ركاب وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل)3(.

الكفار من  أخذ من  مال  الفيء كل  أّن  إىل  اآلية  تفسري  ابن كثري يف  4- وذهب 
غري قتال وال إجياف خيل وال ركاب، كأموال بني النضري هذه فإهنا مما مل يوجف 
املسلمون عليه بخيل وال ركاب، أي مل يقاتلوا األعداء فيها باملبارزة واملصاولة، بل 

سورة احلرش، اآلية )6(.  )1(
)2( اجلامع ألحكام القرآن: ج18، ص10 ــ 11.

جامع البيان يف تفسري القرآن: مج12، ج28، ص24.  )3(
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نزل أولئك من الرعب الذي ألقى اهلل يف قلوهبم من هيبة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
الرب  املسلمني يف وجوه  فرده عىل  يشاء،  كام  فيه  ترّصف  فأفاءه عىل رسوله، وهلذا 

واملصالح التي ذكرها اهلل عّز وجل يف هذه اآليات فقال تعاىل:

﴿َوَما َأَفاَء اللَُّ َعَل َرُسولِِه ِمنُْهْم...﴾.

أي من بني النضري.

﴿... َفَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل ِرَكاٍب...﴾.

ثم قال تعاىل:

﴿... َما َأَفاَء اللَُّ َعَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى...﴾.

أي مجيع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضري، وهلذا قال تعاىل:

بِيِل...﴾. ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ ِه َولِلرَّ ﴿... َفلِلَّ

إىل آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه)1(.

5- وجاء يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور أنه قال: أخرج عبد احلميد عن قتادة 
قال يف تفسري قوله تعاىل:

﴿َوَما َأَفاَء...﴾.

اآلية قال: ما قطعتكم إليها واديًا وال سرّيتم إليها دابة وال بعريًا إنام كانت حوائط 
لبني النضري أطعمها اهلل رسوله.

تفسري القرآن العظيم: ج16، ص602-601.  )1(
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6- وأخرج أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن منذر 
عن عمر بن اخلطاب قال: كانت أموال بني النضري مما أفاء اهلل عىل رسوله فكانت 

لرسول اهلل خاصة)1(.

ثم يذكر عدة روايات من مصادر خمتلفة تدور حول نفس املوضوع.

البغدادي  العامة، كاآللويس  القول غالب مفرسي  مثل هذا  إىل  7- وقد ذهب 
القاسمي املسمى  املثاين، وتفسري  العظيم والسبع  القرآن  املعاين يف تفسري  يف روح 

حماسن التأويل، لصاحبه عاّلمة الشام حممد مجال الدين القاسمي.

وبناًء عىل هذا يمكن القول: بأن البلدان واألماكن التي يفتحها املسلمون، إما أن 
تفتح بواسطة القتال وركوب اخليل وسفك الدماء، وهي املسامة )مفتوح العنوة( 

وهذه نطّبق عليها أحكام الغنيمة يقول تعاىل:

َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ َسُه  ُخُ للَِِّ  َفَأنَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َغنِْمُتْم  َم  َأنَّ ﴿َواْعَلُموا 
بِيِل...﴾)2(. َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ

وإما أن يسيطر عليها املسلمون بغري قتال وبدون خيل وسفك دماء فينجيل عنها 
أو يسّلموها إىل املسلمني بطريق آخر كالصلح ونحوه، وهي املسامة )غري  أهلها، 
مفتوح العنوة(، وهي ما أطلق عليها يف القرآن الكريم والنصوص )الفيء( يف اآلية 
السادسة من سورة احلرش، وحكم هذه األرايض أهنا لرسول اهلل خاصة وال توزع 

عىل املسلمني كام جيري يف الغنائم عادة()3(.

)1( الدر املنثور يف التفسري باملأثور: ج6، ص31.
)2( سورة األنفال، اآلية )41(.

)3( فدك هبة النبوة للشيخ حسن أمحد العاميل: ص53 ــ 56.
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.)( دال - كيف انتقلت ملكيتها إىل فاطمة

يمكن لنا معرفة الكيفية التي انتقلت فيها قرية فدك من رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( إىل فاطمة )عليها السالم( وذلك من خالل الرجوع إىل الروايات الواردة عن 

أئمة أهل البيت )عليهم السالم(، وهي كاآليت:

1- روى الشيخ الصدوق رمحه اهلل قال:

)ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

ُه …﴾)1(. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

قال:

»أدعوا يل فاطمة«.

فدعيت له، فقال:

»يا فاطمة«.

قالت:

»لبيك يا رسول اهلل«.

فقال )صىل اهلل عليه وآله(:

»هذه فدك، ما مل يوجف عليه بخيل ول ركاب، وهي يل خاصة دون املسلمني، 
وقد جعلتها لك ملا أمرن الل به، فخذيا لك ولولدك«)2(.

)1( سورة اإلرساء، اآلية )26(.
)2( األمايل للصدوق: ص619.
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2- روى الشيخ الكليني عن اإلمام أيب احلسن الرضا )عليه السالم(، أنه قال:

»إن اهلل تبارك وتعاىل ملا فتح عىل نبّيه )صىل اهلل عليه وآله(:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

فلم يدر رسول اهلل من هم فراجع يف ذلك جربائيل وراجع جربائيل ربه فأوحى 
اهلل تعاىل إليه أن أدفع فدك إىل فاطمة عليه السالم فدعاها رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله( فقال هلا:

»يا فاطمة إن اهلل أمرين أن أدفع إليك فدك؛ فقالت: قد قبلت يا رسول اهلل من اهلل 
ومنك؛ فلم يزل وكالؤها فيها حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(«)1(.

3- روى حممد بن سليامن الكويف )املتوىف سنة 300هـ( عن اإلمام جعفر بن حممد 
الصادق )عليه السالم( قال:

»ملا نزلت:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه-وآله-وسلم لفاطمة وإبنيها بفدك فقالوا: يا رسول 
اهلل أمرت هلم بفدك؟ فقال: واهلل ما أمرت هلم هبا ولكن اهلل أمر هلم هبا ثم تال هذه 

اآلية:

ُه …﴾)2(. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

)1( الكايف للكليني: ج1، ص543؛ هتذيب األحكام للطويس: ج4، ص148؛ وسائل الشيعة للحر 
العاميل: ج9، ص525.

)2( مناقب أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف: ج1، ص159.
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4- وروى أبو يعىل املوصيل والقايض املغريب عن أيب سعيد اخلدري:

)إن اهلل عّز وجل ملا أنزل عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

دعا فاطمة عليها السالم فأعطاها فدك()1(.

5- روى فرات الكويف )عن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( أنه قال:

»ملا نزلت هذه اآلية:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

أعطى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فاطمة فدك.

الصادق )عليه  أبان بن تغلب: رسول اهلل أعطاها؟ فغضب اإلمام جعفر  فقال 
السالم( وقال:

»اهلل أعطاها«()2(.

فدكا  أعطى  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  أن  تظهر  الرشيفة  الروايات  فهذه 
لفاطمة يف حياته بأمر من اهلل تعاىل حينام نزل قوله سبحانه:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

املغريب: ج3، ص27؛  النعامن  للقايض  األخبار  املوصيل: ج2، ص334؛ رشح  يعىل  أبو  )1( مسند 
شواهد  ص268؛  ج16،  للمعتزيل:  البالغة  هنج  رشح  ص49؛  ج7،  للهيثمي:  الزوائد  جممع 

التنزيل للحسكاين: ج1، ص439.
)2( تفسري فرات الكويف: ص239.
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وإهنا كانت تترصف هبا وتقبض غلتها وتنفقها عىل الفقراء واملساكني وابن السبيل 
يف حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ولقد مّرت علينا سابقًا يف مبحث كرامتها 
يأتيه سائل ومل  اهلل عليه وآله( كان حينام  النبي األكرم )صىل  أن  ومعاجزها كيف 
يبعثه إىل فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها  السائل كان  يكن عنده ما يعطيه هلذا 
والسبب يف ذلك هو أن فاطمة كانت بيدهيا فدك لكنها مل تنل من فدك شيئًا فلقد 
كانت حتب من هذه الدنيا اإلنفاق يف سبيل اهلل فكانت تنفق ما يأتيها من خري فدك 

يف سبيل اهلل.

وألهنا يف مجيع أمورها تقدم اهلل تعاىل فقد كان اهلل سبحانه يتحفها من خريه فينزل 
عليها جفنة من اجلنة أو ثامرًا أو خامتا كام مّر علينا بيانه سابقًا.

لكن السلطة اجلديدة التي جلست يف جملس رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بدون 
وجه رشعي صادرت هذه القرية وحبست ماهلا وثامرها لصاحلها تنفق هذا املال يف 
تدعيم سلطاهنا اجلديد وجتهيز جيش خالد بن الوليد الذي خرج لبسط البيعة عىل 

القبائل العربية بعد أن أخذت البيعة عنوة وإرهابًا يف املدينة.

فكذاك اليوم يأخذها خالد بن الوليد وحتت عنوان جديد اسمه )حروب الردة( 
فقد امتنع هؤالء الذين قاتلهم خالد بن الوليد من تسليم الزكاة إىل السلطة اجلديدة 
لكوهنا مل تكن رشعية بل غصبية غصبت اخلالفة من عيل بن أيب طالب الذي متت 
منهم له البيعة يف يوم الغدير يف حجة الوداع حينام بلغ رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( بام أمره اهلل تعاىل من إعالن الويل والويص واخلليفة يف هذه األمة فقال )صىل 

اهلل عليه وآله(:

»ألست أوىل بكم من أنفسكم؟«.
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قالوا: بىل، قال:

»فمن كنت موله فعل موله اللهم واِل من واله وعاد من عاداه«)1(.

إالّ أن بضعة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( مل تكن لتهادن أو متاطل أو تتقاعس 
عن الدفاع عن رشيعة اهلل تعاىل وأحكامه فهذه اهلبة اإلهلية التي أعطاها اهلل تعاىل 
لفاطمة عليها السالم مل تكن ابنة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( لترتكها لقمة سهلة 
يتالقفها الظاملون، بل انتفضت عىل هذا الظلم واجلور ودكت أركان السلطة بفصيح 
لسان النبوة وصولة الرسالة يف مسجد أبيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وهو 

ما سنعرض له يف املسألة القادمة.

ثانياً: قصدية إظهـارتصدي فــاطمة )( للسلطة يف جورهـا على شـريعة 

. )( رسـول اهلل

مل ينحرص خروج فاطمة ثائرة عىل السلطة اجلديدة عىل املطالبة بحقها يف قرية فدك 
وإنام كان هلذا احلراك الثوري أهداف أخرى كشفت عنها ابنة رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله( يف خطبتها التي حاججت فيها رأس اهلرم يف السلطة اجلديدة.

بمرياثها من رسول اهلل )صىل  فقد طالبت  بأرضها  ففاطمة فضاًل عن مطالبتها 
اهلل عليه وآله( يف أمواله التي مّر بياهنا والتي متت مصادرهتا بيد السلطة احلاكمة، 
كام طالبت فاطمة عليها السالم باخلمس الذي عطله أبو بكر ومنعه عن بني فاطمة 

صلوات اهلل عليهم أمجعني.

ـ 119، وج4، ص281، وص372، وج5، ص370؛ سنن  مسند أمحد بن حنبل: ج1، ص118ـ   )1(
الرتمذي: ج5، ص297؛ فضائل الصحابة للنسائي: ص14؛ مستدرك احلاكم: ج3، 111.
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فهذه املطالب الرشعية كانت بكفة يف هذه االنتفاضة الفاطمية وبكفة ثانية الدفاع 
عن أهم أصل من األصول يف اإلسالم وهو إمامة عيل بن أيب طالب عليه السالم 
الذي به أي هبذه اإلمامة يف عيل وولده األحد عرش تأمن األمة من الضالل، ومن 
الوقوع يف الفتن وحتفظ هبا رشيعة النبي )صىل اهلل عليه وآله( من رموز الظلم وأئمة 

اجلور والضالل.

وعليه: كان هذا اخلروج الفاطمي النبوي للتصدي للسلطة التي عطلت احلدود 
اثنتني  إىل  التأسيس والقيادة  لتفرتق هبذا  إىل الضالل والرتدي  وأدارت دفة األمة 

وسبعني فرقة هالكة.

احلاكمة  للسلطة  للتصدي  السالم  عليها  فاطمة  هبا  خرجت  التي  الكيفية  أما 
والوقوف بوجه هذا اجلور فكانت كاآليت:

1- أخرج البخاري وغريه عن عروة عن عائشة:

)أن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم أرسلت إىل ايب بكر تسأله 
مرياثها من رسول اهلل صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم مما أفاء اهلل عليه باملدينة وفدك 
وما بقي من مخس خيرب، فقال أبو بكر: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم 

قال:

»ال نورث، ما تركناه صدقة، إنام يأكل آل حممد من هذا املال«.

وإين واهلل ال أغري شيئًا من صدقة رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم عن 
حاهلا التي كانت عليها يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم وألعملن 
فيها بام عمل به رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إىل 
فاطمة عليها السالم منها شيئًا، فوجدت فاطمة عىل ايب بكر يف ذلك فهجرته، فلم 
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تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم ستة أشهر، فلام 
توفيت دفنها زوجها عيل -عليه السالم- لياًل، ومل يؤذن هبا أبا بكر وصىل عليها 

عيل -عليه السالم-()1(.

واحلديث ينص عىل مصادرة أيب بكر ألرض فدك وأموال رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( يف املدينة مما أفاء اهلل تعاىل عليه، وسهم خيرب من اخلمس.

2- وقد أخرج أمحد يف املسند يف بيان مطالبة فاطمة عليها السالم أبا بكر بإرثها؛ 
)فعن أيب سلمة قال:

إن فاطمة -عليها السالم- قالت أليب بكر:

»من يرثك إذا مت؟«.

قال: ولدي وأهيل، قالت:

»فام لنا ال نرث النبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم«.

قال: سمعت النبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم يقول:

»إن النبي ال يورث«()2(.

)عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  عن  القمي  إبراهيم  بن  عيل  روى   -3
السالم(، أنه قال:

»ملا بويع أليب بكر واستقام له األمر عىل مجيع املهاجرين واألنصار بعث إىل فدك 
فاطمة  فجاءت  منها  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  وكيل  فأخرج 

عليها السالم إىل أيب بكر فقالت:

)1( صحيح البخاري، باب مناقب املهاجرين: ج4، ص209؛ مسند أمحد بن حنبل: ج1، ص9.
)2( مسند أمحد: ج1، ص10؛ فتوح البلدان للبالذري: ج1، ص35 ــ 36، ح115، بلفظ آخر.
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يا أبا بكر منعتني عن مرياثي من رسول اهلل وأخرجت وكييل من فدك فقد جعلها 
يل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بأمر اهلل، فقال هلا:

هايت عىل ذلك شهودا؛ فجاءت بأم أيمن، فقالت: ال أشهد حتى أحتج يا أبا بكر 
عليك بام قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه-وآله-وسلم(، فقالت أنشدك اهلل، ألست 
تعلم أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال: إن أم أيمن من أهل اجلنة؟ قال: بىل، 

قالت فأشهد أن اهلل أوحى إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

ُه …﴾)1(. َآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ ﴿َفَ

فجعل فدك لفاطمة بأمر اهلل وجاء عيل عليه السالم فشهد بمثل ذلك فكتب هلا 
كتابًا بفدك ودفعه إليها فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: إن فاطمة 
اّدعت يف فدك وشهدت هلا أم أيمن وعيل فاكتبت هلا بفدك، فأخذ عمر الكتاب من 

فاطمة فمزقه وقال:

هذا يفء املسلمني؛ وقال: أوس بن احلدثان وعائشة وحفصة يشهدون عىل رسول 
ماتركناه  نورث  ال  األنبياء  معارش  إنا  قال  بأنه  عليه-وآله-وسلم(  اهلل  )صىل  اهلل 
معها  كان  لو  صاحلة  امرأة  فهي  أيمن  وأم  نفسه  إىل  جير  زوجها  عليا  فإن  صدقة، 

غريها لنظرنا فيه)2(.

فخرجت فاطمة )عليها السالم( من عندمها باكية حزينة فلام كان بعد هذا جاء 
عيل عليه السالم إىل ايب بكر وهو يف املسجد وحوله املهاجرون واألنصار، فقال: يا 
أبا بكر مل منعت فاطمة مرياثها من رسول اهلل وقد ملكته يف حياة رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(، فقال أبو بكر: هذا يفء املسلمني فإن أقامت شهودًا أن رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( جعله هلا وإال فال حق هلا فيه، فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(:

سورة الروم، اآلية )38(.  )1(
ذكر البالذري وغريه رد أبو بكر شهادة عيل وأم أيمن: فتوح البلدان: ص527.  )2(
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يا أبا بكر حتكم فينا بخالف حكم اهلل يف املسلمني، قال: ال قال: فإن كان يف يد 
املسلمني يشء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل البينة عىل 
ما تدعيه عىل املسلمني، قال: فإذا كان يف يدي يشء وادعى فيه املسلمون فتسألني 
البينة عىل ما يف يدي وقد ملكته يف حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وبعده ومل 

تسأل املسلمني البينة عىل ما ادعوا عيّل شهودًا كام سألتني عىل ما ادعيت عليهم.

فسكت أبو بكر ثم قال عمر: يا عيل دعنا من كالمك فإنا ال نقوى عىل حججك 
فإن أتيت بشهود عدول وإال فهو يفء املسلمني ال حق لك وال لفاطمة فيه.

قال:  نعم،  قال:  اهلل؟  كتاب  تقرأ  بكر  أبا  يا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  فقال 
فأخربين عن قول اهلل تعاىل:

َرُكْم َتْطِهرًيا ﴾)1(. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َم ُيِريُد اللَُّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ ﴿... إِنَّ

فيمن نزلت: أفينا أم يف غرينا؟ قال: بل فيكم، قال: فلو أن شاهدين شهدا عىل 
سائر  عىل  أقيم  كام  احلد  عليها  أقيم  كنت  قال:  صانعا؟  كنت  ما  بفاحشة  فاطمة 

املسلمني قال: كنت إذا عند اهلل من الكافرين، قال: ومل؟

قال: ألنك رددت شهادة اهلل هلا بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها، كام رددت 
حكم اهلل وحكم رسوله أن جعل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هلا فدك وقبضته 
يف حياته، ثم قبلت شهادة أعرايب بائل عىل عقبه عليها فأخذت منها فدك وزعمت 
البينة عىل من ادعى  أنه يفء املسلمني، وقد قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

واليمني عىل من ادعى عليه.

قال: فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا: صدق واهلل عيل ورجع عيل عليه السالم 

سورة األحزاب، اآلية  )33(.  )1(
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إىل منزله، قال: ودخلت فاطمة إىل املسجد، وطافت بقرب أبيها )صىل اهلل عليه وآله( 
وهي تبكي وتقول:

 واختل قومك فاشهدهم وال تغبإنا فقدناك فقد األرض وابلها
 لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطب قد كان بعدك أنباء وهنبثة

 فغاب عنا وكل اخلري حمتجب قد كان جربيل باآليات يؤنسنا
 عليك تنزل من ذي العزة الكتب وكنت بدرا ونورا يستضاء به

 إذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب فقمصتنا رجال واستخف بنا
 عند اإلله على األدنني يقرتب فكل أهل له قرب ومنزلة

 ملا مضيت وحالت دونك الكثب أبدت رجال لنا فحوى صدورهم
 من الربية ال عجم وال عرب فقد رزينا مبا مل يرَزهُ أحد

 صاي الضرائب واألعراق والنسب وقد رزينا به حمضا خليقته
 وأصدق الناس حني الصدق والكذب فأنت خري عباد اهلل كلهم

 منا العيون هبمال هلا سكب فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت
   سيـعلـــم املتـــويل ظلـــم خامتنـــا                         يوم القيامة إني كيف ينقلب«)1(

للدفاع عن سنة  السالم  الروايات تكشف عن حترك عيل وفاطمة عليهام  وهذه 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( التي عطلها أبو بكر؛ فضاًل عن تعطيل رشيعة اهلل 
تعاىل، فهذا املال الذي جعله اهلل خاصة لرسوله )صىل اهلل عليه وآله( يفعل فيه ما 
يشاء، كيف أليب بكر أن جيمده ويصادره، وكأنه سلطان قد انقلب عىل سلطان آخر 
وغلب عليه فوضع يده عىل ماله يترصف فيه ما يشاء وليس نبيًا ورسوالً منحه اهلل 

تعاىل ما يشاء من فضله؟!

تفسري عيل بن إبراهيم القمي: ج2، ص157-155.  )1(
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رسول  بيوت  تبيح  أن  احلاكمة  للسلطة  اجلديدة  الترشيعات  هذه  يف  والعجيب 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ألزواجه فيسُكنَّ فيها وال يطالبن بالشهود وال البنية وال 
كوهنن تزوجن من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؛ ومن ثم فاألنبياء ال تورث! 
النبي  أزواج  دون  من  السالم  عليها  فاطمة  عىل  إالّ  يرسي  ال  القانون  هذا  وكأّن 

)صىل اهلل عليه وآله(.

وكيف أليب بكر أن يعطل شهادة أحد الزوجني لآلخر ويردها وها هو النووي 
املدافع عن سنة الشيخني يقول:

به أحدمها عىل  يعتق  النكاح سبب ال  الزوجني لآلخر ألن  )وتقبل شهادة أحد 
اآلخر بامللك فلم يمنع شهادة أحدمها لآلخر()1(.

أبو بكر يف رد شهادة عيل عىل فرض أن أليب بكر  وال ندري بأي رشيعة حكم 
احلق يف املطالبة بإحضار الشهود عىل متلك فاطمة عليها السالم لفدك وهي صاحبة 
اليد؛ ولذلك كان جميئها بأم أيمن وعيل )عليه السالم( يكشف عن إلزام اجلائر بام 
جار به عىل الرشيعة؛ فضاًل عن قلة النارص وخذالن الصديق فهل من أحد كان 
ال يعلم أن فاطمة قد قبضت من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فدك ملا نزل قوله 

تعاىل:

ُه …﴾. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

وهم بمسمع ومرأى من فعل النبي )صىل اهلل عليه وآله( وقوله؛ أم أهنم من ملة 
أخرى؟! فلم يروا ومل يسمعوا؛ أم إهنم يكتمون ما أنزل اهلل تعاىل من رشيعة؟!

ولذلك: ملا مل جتد فاطمة صلوات اهلل عليها من نارص أو خائف من اهلل واليوم 
إىل  وتوجهت  ورسايل  نبوي  بحراك  السلطة  هلذه  التصدي  عىل  عزمت  اآلخر، 

)1( املجموع للحافظ النووي: ج20، ص235.
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الظلم  هذا  يف  رشكاء  اجلميع  أصبح  فقد  مجيعًا  القوم  لتحاجج  النبوي  املسجد 
واجلور الذي أنزلوه يف رشيعة أبيها حممد )صىل اهلل عليه وآله( فكيف كانت هذه 

الثورة املحمدية الفاطمية؟

ألف - االنتفاضة حلق اإلمامة ورمزية فدك الثورة .

حينام رأت ابنة اهلادي األمني )صىل اهلل عليه وآله( أن رشيعة أبيها انتهكت وأن 
احلدود عطلت وأن السنة أميتت والبدعة أحييت وأن القوم اتفقت كلمتهم عىل 
تغيري مسار اإلسالم، عزمت عىل تصحيح هذا املسار وصعق األمة بصعقة حممدية 
فاطمية تعيد إليها توازهنا وآلية تفكريها وحتديد مسارها، إلقاًء للحجة وبيانًا للنذارة 
كي تسقط حجج القوم يف االعتذار وعدم معرفة عواقب االنجرار خلف الظاملني 

ومن بدلوا رشيعة رب العاملني.

فخرجت ابنة اهلادي األمني )صىل اهلل عليه وآله( إىل املسجد، ولكن بأي كيفية؟ 
تقول ابنتها عقيلة اهلاشميني:

)ملا أمجع أبوبكر وعمر عىل منع فاطمة )عليها السالم( فدكًا، وبلغها ذلك الثت 
مخارها)1( عىل رأسها، واشتملت بجلباهبا)2(، وأقبلت يف ملة)3( من حفدهتا ونساء 
قومها تطأ ذيوهلا)4(، ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله()5(، حتى 

)1( اللوث: الطي واجلمع، والث العاممة شدها وربطها، والثت مخارها لفته واخلامر بالكرس: املقنعة، 
سميت بذلك ألن الرأس خيمر هبا أي يغطى.

)2( االشتامل باليشء: جعله شاماًل وحميطًا لنفسه؛ واجللباب: الرداء واإلزار.
واحلفدة  قليلة،  مجاعة  يف  أي:  التصغري  بصيغة  مليمة  يف  النسخ  بعض  ويف  مجاعة  أي:  ملة،  يف   )3(

بالتحريك: األعوان واخلدم.
)4( أي: إن أثواهبا كانت طويلة تسرت قدميها، فكانت تطأها عند امليش، ويف بعض النسخ جتر أدراعها 

واملعنى واحد.
اخلرم بضم اخلاء وسكون الراء: الرتك، والنقص، والعدول.  )5(
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فنيطت  وغريهم)1(  واألنصار  املهاجرين  من  حشد  يف  وهو  بكر  أيب  عىل  دخلت 
دوهنا مالءة)2( فجلست ثم أنَّت أنة أجهش)3( القوم هلا بالبكاء، فارتج املجلس، ثم 
أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورهتم، افتتحت الكالم بحمد 
اهلل والثناء عليه والصالة عىل رسوله، فعاد القوم يف بكائهم، فلام أمسكوا عادت يف 

كالمها، فقالت )عليها السالم(:

»احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قدم، من عموم نعم 
ابتدأها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن أوالها، جم عن االحصاء عددها، ونأى 
عن اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندهبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا 

واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا، وثنى بالندب إىل أمثاهلا.

تأويلها،  اإلخالص  جعل  كلمة  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
رؤيته،  األبصار  من  املمتنع  معقوهلا،  التفكر  يف  وأنار  موصوهلا،  القلوب  وضمن 

ومن األلسن صفته، ومن األوهام كيفيته.

ابتدع األشياء ال من يشء كان قبلها، وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها كوهنا بقدرته، 
وذرأها بمشيته، من غري حاجة منه إىل تكوينها، وال فائدة له يف تصويرها، إال تثبيتا 

حلكمته، وتنبيها عىل طاعته، وإظهارا لقدرته، وتعبدا لربيته وإعزازا لدعوته.

من  لعباده  زيادة  معصيته،  عىل  العقاب  ووضع  طاعته،  عىل  الثواب  جعل  ثم 
نقمته، وحياشة)4( هلم إىل جنته، وأشهد أن أيب حممدا عبده ورسوله اختاره قبل أن 

)1( احلشد: اجلامعة.
)2( نيطت: علقت وناط اليشء، علقه: واملالءة اإلزار.

أجهش القوم: هتيئوا.  )3(
)4( حاش اإلبل: مجعها وساقها.
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أرسله، وسامه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ اخلالئق بالغيب مكنونة، 
العدم مقرونة علام من اهلل تعاىل بام ييل األمور،  وبسرت األهاويل مصونة، وبنهاية 
وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع األمور ابتعثه اهلل إمتاما ألمره، وعزيمة 
أدياهنا، عكفا عىل  فرقا يف  األمم  فرأى  ملقادير حتمه،  وإنفاذا  إمضاء حكمه،  عىل 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  بأيب  اهلل  فأنار  عرفاهنا  مع  هلل  منكرة  ألوثاهنا،  عابدة  نرياهنا، 
القلوب هبمها)1(، وجىل عن األبصار غممها)2(، وقام  وآله( ظلمها، وكشف عن 
يف الناس باهلداية، فأنقذهم من الغواية، وبرصهم من العامية، وهداهم إىل الدين 

القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيم.

ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمد )صىل اهلل عليه وآله( 
الغفار،  الرب  باملالئكة األبرار، ورضوان  الدار يف راحة، قد حف  من تعب هذه 
اخللق وصفيه،  من  وأمينه، وخريته  نبيه،  أيب  اهلل عىل  اجلبار، صىل  امللك  وجماورة 

والسالم عليه ورمحة اهلل وبركاته«.

ثم التفتت إىل أهل املجلس وقالت:

أنفسكم،  عىل  اهلل  وأمناء  ووحيه،  دينه  ومحلة  وهنيه،  أمره  نصب  اهلل  عباد  »أنتم 
وبلغائه إىل األمم، زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم: 
كتاب اهلل الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء الالمع، بينة بصائره، 
أتباعه،  الرضوان  إىل  قائدا  أشياعه،  به  مغتبطة  منجلية ظواهره،  منكشفة رسائره، 
وحمارمه  املفرسة،  وعزائمه  املنورة،  اهلل  حجج  تنال  به  استامعه،  النجاة  إىل  مؤد 
املوهوبة،  ورخصه  املندوبة،  وفضائله  الكافية،  وبراهينه  اجلالية،  وبيناته  املحذرة، 

هبمها: أي مبهامهتا وهي املشكالت من األمور.  )1(
الغمم: مجع غمة وهي: املبهم وامللتبس، ويف بعض النسخ )عامها(.  )2(
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ورشائعه املكتوبة، فجعل اهلل اإليامن: تطهريا لكم من الرشك، والصالة: تنزهيا لكم 
لإلخالص،  تثبيتا  والصيام:  الرزق،  يف  ونامء  للنفس،  تزكية  والزكاة:  الكرب،  عن 
واحلج: تشييدا للدين، والعدل: تنسيقا للقلوب، وطاعتنا: نظاما للملة، وإمامتنا: 
أمانا للفرقة، واجلهاد: عزا لإلسالم، والصرب: معونة عىل استيجاب األجر، واألمر 
األرحام:  وصلة  السخط،  من  وقاية  الوالدين:  وبر  للعامة،  مصلحة  باملعروف: 
منساة يف العمر)1( ومنامة للعدد، والقصاص: حقنا للدماء، والوفاء بالنذر: تعريضا 
اخلمر:  رشب  عن  والنهي  للبخس،  تغيريا  واملوازين:  املكائيل  وتوفية  للمغفرة، 
إجيابا  الرسقة:  وترك  اللعنة،  عن  حجابا  القذف:  واجتناب  الرجس،  عن  تنزهيا 
بالعفة، وحرم اهلل الرشك إخالصا له بالربوبية، فاتقوا اهلل حق تقاته، وال متوتن إال 
وأنتم مسلمون، وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه، فإنه إنام خيشى اهلل من عباده 

العلامء«.

ثم قالت:

»أهيا الناس اعلموا: أين فاطمة وأيب حممد )صىل اهلل عليه وآله( أقول عودا وبدوا، 
وال أقول ما أقول غلطا، وال أفعل ما أفعل شططا)2(، لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

عزيز عليه ما عنتم)3(، حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم.

فإن تعزوه)4( وتعرفوه: جتدوه أيب دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، 

)1( منساة للعمر: مؤخرة.
)2( شططا: الشطط بالتحريك: هو البعد عن احلق وجماوزة احلد يف كل يشء.

عنتم: أنكرتم وجحدتم.  )3(
)4( تعزوه: تنسبوه.
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بالنذارة)1(،  صادعا  الرسالة،  فبلغ  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  إليه  املعزى  ولنعم 
إىل  داعيا  بأكظامهم)4(،  آخذا  ثبجهم)3(،  ضاربا  املرشكني)2(،  مدرجة  عن  مائال 
حتى  اهلام،  وينكث  األصنام)5(،  جيف  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  ربه  سبيل 
عن  احلق  وأسفر  صبحه)6(،  عن  الليل  تفرى  حتى  الدبر،  وولوا  اجلمع  اهنزم 
وشيظ  وطاح  الشياطني)7(،  شقاشق  وخرست  الدين،  زعيم  ونطق  حمضه، 
نفر  يف  اإلخالص)9(،  بكلمة  وفهتم  والشقاق،  الكفر  عقد  وانحلت  النفاق)8(، 
الشارب)11(،  مذقة  النار،  من  حفرة  شفا  عىل  وكنتم  اخلامص)10(،  البيض  من 
الطرق)14(،  ترشبون  األقدام)13(،  وموطئ  العجالن،  وقبسة  الطامع)12(،  وهنزة 
حولكم،  من  الناس  يتخطفكم  أن  ختافون  خاسئني،  أذلة  القد)15(،  وتقتاتون 

)1( صادعًا: الصدع هو اإلظهار: والنذارة بالكرس اإلنذار وهو اإلعالم عىل وجه التخويف.
)2( املدرجة: هي املذهب واملسلك.

)3( ثبجهم: الثبج بالتحريك: وسط اليشء ومعظمه.
)4( أكظامهم: الكظم بالتحريك: خمرج النفس من احللق.

جيف األصنام: يف بعض النسخ )يكرس األصنام( ويف بعضها )جيذ األصنام( أي يكرس.  )5(
تفرى الليل عن صبحه: أي انشق حتى ظهر وجه الصباح  )6(

)7( شقاشق الشياطني: الشقاشق: مجع شقشقة بالكرس وهي: يشء كالربة خيرجها البعري من فيه إذا هاج.
)8( طاح: هلك، والوشيظ السفلة والرذل من الناس.

)9( كلمة اإلخالص: كلمة التوحيد.
البيض اخلامص: املراد هبم أهل البيت عليهم السالم.  )10(

)11( مذقة الشارب: رشبته.
)12( هنزة الطامع: بالضم ــ الفرصة أي: حمل هنزته.

)13( قبسة العجالن: مثل يف االستعجال؛ موطئ األقدام: مثل مشهور يف املغلوبية واملذلة.
)14( الطرق: بالفتح، ماء السامء الذي تبول فيه اإلبل وتبعر.

)15( القد: بكرس القاف وتشديد الدال ــ سري بقد من جلد غري مدبوغ.
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ببهم)1(  مني  أن  وآله(، وبعد  اهلل عليه  بمحمد )صىل  تبارك وتعاىل  اهلل  فأنقذكم 
الرجال وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتاب، كلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها 
يف  أخاه  قذف  املرشكني)3(،  من  فاغرة  فغرت  أو  الشيطان)2(،  قرن  نجم  أو  اهلل، 
هلواهتا)4(، فال ينكفئ حتى يطأ جناحها بأمخصه)5(، وخيمد هلبها بسيفه، مكدودا 
يف ذات اهلل، جمتهدا يف أمر اهلل، قريبا من رسول اهلل، سيدا يف أولياء اهلل، مشمرا 
ناصحا، جمدا، كادحا، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، وأنتم يف رفاهية من العيش، 
األخبار)9(،  وتتوكفون  الدوائر)8(،  بنا  ترتبصون  آمنون،  فاكهون)7(  وادعون)6( 
أنبيائه،  دار  لنبيه  اهلل  اختار  فلام  القتال،  من  وتفرون  النزال،  عند  وتنكصون 
الدين)11(،  جلباب  وسمل  النفاق)10(،  حسكة  فيكم  ظهر  أصفيائه،  ومأوى 
املبطلني)14(،  فنيق  وهدر  األقلني)13(،  خامل  ونبغ  الغاوين)12(،  كاظم  ونطق 

)1( هبم الرجال: شجعاهنم.
)2( نجم: ظهر؛ وقرن الشيطان: أمته وتابعوه.

)3( فغرفاه: أي فتحه؛ والفاغرة من املرشكني: الطائفة منهم. 
)4( قذف: رمى؛ واللهوات بالتحريك: -مجع هلاة-: وهي اللحمة يف أقىص شفة الفم.

)5( ينكفئ: يرجع؛ واألمخص: ما ال يصيب األرض من باطن القدم.
)6( وادعون: ساكنون.
)7( فاكهون: ناعمون.

)8( الدوائر: رصوف الزمان، أي: كنتم تنظرون نزول الباليا علينا.
)9( تتوقعون أخبار املصائب والفتن النازلة بنا.

)10( يف بعض النسخ )حسيكة(.
)11( وسمل جلباب الدين: سمل صار خلقا، واجللباب اإلزار.

)12( الكظوم: السكوت.
)13( اخلامل: من خفي ذكره وكان ساقطًا ال نباهة له.

)14( اهلدير: ترديد البعري صوته يف حنجرته، والفنيق: الفحل املكرم من اإلبل الذي ال يركب وال 
هيان.
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فخطر يف عرصاتكم)1(، واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم)2(، فألفاكم 
خفافا،  فوجدكم  استنهضكم  ثم  مالحظني،  فيه  وللعزة  مستجيبني،  لدعوته 
وأحشمكم فألفاكم غضابا)3(، فوسمتم غري إبلكم)4(، ووردتم غري مرشبكم)5(، 
يقرب،  ملا  والرسول  يندمل)7(،  ملا  واجلرح  رحيب)6(،  والكلم  قريب  والعهد  هذا 
ابتدارا، زعمتم خوف الفتنة أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم ملحيطة بالكافرين، 
أموره  أظهركم،  بني  اهلل  وكتاب  تؤفكون،  وأنى  بكم،  وكيف  منكم،  فهيهات 
واضحة،  وأوامره  الحية،  وزواجره  باهرة،  وأعالمه  زاهرة  وأحكامه  ظاهرة، 
بئس  حتكمون؟  بغريه  أم  تريدون)8(؟  عنه  أرغبة  ظهوركم  وراء  خلفتموه  وقد 
من  اآلخرة  يف  وهو  منه  يقبل  فلن  دينا  اإلسالم  غري  يبتغ  ومن  بدال،  للظاملني 
ثم  قيادها)10(،  ويسلس  نفرهتا)9(،  تسكن  أن  ريث  إال  تلبثوا  مل  ثم  اخلارسين، 
الشيطان  هلتاف  وتستجيبون  مجرهتا،  وهتيجون  وقدهتا)11(  تورون  أخذتم 
الغوي، وإطفاء أنوار الدين اجليل وإمهال سنن النبي الصفي، ترشبون حسوا يف 

)1( خطر البعري بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة ورضب به فخذيه. 
)2( مغرزة: أي ما خيتفي فيه، تشبيها له بالقنفذ فإنه يطلع رأسه بعد زوال اخلوف.

)3( أي محلكم عىل الغضب فوجدكم مغضبني لغضبه.
)4( الوسم: أثر الكي.

)5( الورود: حضور املاء للرشب.
)6( الكلم بالضم: اجلرح، الرحب بالضم: السعة.

)7( أي: مل يصلح بعد.
)8( يف بعض النسخ )تدبرون(.

نفرهتا: نفرت الدابة جزعت وتباعدت.  )9(
)10( يسلس: يسهل.

)11( أي: هلبها.



188

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ارتغاء)1(، ومتشون ألهله وولده يف اخلمرة والرضاء)2( ويصري)3( منكم عىل مثل 
لنا،  إرث  ال  أن  تزعمون:  اآلن  وأنتم  احلشاء،  يف  السنان  ووخز  املدى)4(،  حز 
أفحكم اجلاهلية تبغون ومن أحسن من اهلل حكام لقوم يوقنون؟! أفال تعلمون؟ 

ابنته. بىل قد جتىل لكم كالشمس الضاحية: أين 

أهيا املسلمون أغلب عىل إرثي)5(؟ يا بن أيب قحافة أيف كتاب اهلل ترث أباك وال 
أرث أيب؟ لقد جئت شيئا فريا! أفعىل عمد تركتم كتاب اهلل ونبذمتوه وراء ظهوركم؟ 

إذ يقول: 

﴿َوَوِرَث ُسَلْيَمُن َداُووَد...﴾)6(.

وقال: فيام اقتص من خرب حييى بن زكريا إذ قال:

﴿... َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا )5( َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن َآِل َيْعُقوَب...()7(.

وقال:

﴿... َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض ِف كَِتاِب اللَِّ...﴾)8(.

)1( احلصو: هو الرشب شيئا فشيئا، واالرتغاء: هو رشب الرغوة وهي اللبن املشوب باملاء، وحسوا 
يف ارتغاء: مثل يرضب ملن يظهر ويريد غريه.

)2( اخلمر بالفتح: ما واراك من شجر وغريه، والرضاء بالفتح: الشجر امللتف بالوادي.
)3( ويف بعض النسخ )يصري(.

)4( احلز: القطع، واملدى: السكاكني.
)5( يف بعض النسخ )إرثه(.

)6( سورة النمل، اآلية )16(.
سورة مريم، اآلية )6(.  )7(

سورة األنفال، اآلية )75(.  )8(
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وقال:

.)1(﴾... َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ ﴿ُيوِصيُكُم اللَُّ ِف َأْوَلِدُكْم لِلذَّ

وقال:

ا َعَل امْلُتَِّقنَي﴾)2(. ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي بِامْلَْعُروِف َحقًّ ﴿... إِْن َتَرَك َخرْيً

وزعمتم: أن ال حظوة)3( يل وال إرث من أيب، وال رحم بيننا، أفخصكم اهلل بآية 
أخرج أيب منها؟ أم هل تقولون: إن أهل ملتني ال يتوارثان؟ أو لست أنا وأيب من 
عمي؟  وابن  أيب  من  وعمومه  القرآن  بخصوص  أعلم  أنتم  أم  واحدة؟  ملة  أهل 
فدونكها خمطومة مرحولة)4(، تلقاك يوم حرشك، فنعم احلكم اهلل، والزعيم حممد، 
نبأ  إذ تندمون، ولكل  املبطلون، وال ينفعكم  القيامة، وعند الساعة خيرس  واملوعد 

مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم«.

ثم رمت)5( بطرفها نحو األنصار فقالت:

»يا معرش النقيبة وأعضاد امللة،)6( وحضنة اإلسالم، ما هذه الغميزة يف حقي)7(، والسنة 
عن ظالمتي)8(؟ أما كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أيب يقول )املرء حيفظ يف ولده(؟

)1( سورة النساء، اآلية )11(.
سورة البقرة، اآلية )180(.  )2(

)3( احلظوة: املكانة.
بالفتح: هو  به، والرحل  ليقاد  البعري  بالكرس، وهو: كل ما يدخل يف أنف  )4( خمطومة: من اخلطام 

للناقة كالرسج للفرس.
)5( يف بعض النسخ )رنت(.

)6( النقيبة: الفتية.
الغميزة: ــ بفتح الغني املعجمة والزاي - ضعفة يف العمل.  )7(

)8( السنة بالكرس: النوم اخلفيف.
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ما  أحاول، وقوة عىل  بام  إهالة)1(، ولكم طاقة  ذا  أحدثتم، وعجالن  ما  رسعان 
أطلب وأزاول، أتقولون مات حممد )صىل اهلل عليه وآله(؟ فخطب جليل: استوسع 
الشمس  وكسفت  لغيبته،  األرض  واظلمت  رتقه،  وانفتق  فتقه)2(  واستنهر  وهنه 
وأضيع  اجلبال،  وخشعت  اآلمال،  وأكدت)3(  ملصيبته،  النجوم  وانتثرت  والقمر، 
احلريم، وأزيلت احلرمة عند مماته، فتلك واهلل النازلة الكربى، واملصيبة العظمى، 
ال مثلها نازلة، وال بائقة)4( عاجلة، أعلن هبا كتاب اهلل جل ثناؤه، يف أفنيتكم، ويف 
ممساكم، ومصبحكم، هيتف يف أفنيتكم هتافا، ورصاخا، وتالوة، وأحلانا، ولقبله 

ماحل بأنبياء اهلل ورسله، حكم فصل، وقضاء حتم:

َعَل  اْنَقَلْبُتْم  ُقتَِل  َأْو  َماَت  َأَفإِْن  ُسُل  الرُّ َقْبلِِه  ِمْن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إِلَّ  ٌد  حُمَمَّ ﴿َوَما 
اكِِريَن﴾)5(. َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَّ اللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اللَُّ الشَّ

أهيا بني قيلة)6(، أأهضم تراث أيب؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومنتدى)7( وجممع 
تلبسكم الدعوة، وتشملكم اخلربة، وأنتم ذوو العدد والعدة، واألداة والقوة وعندكم 
السالح واجلنة)8(، توافيكم الدعوة فال جتيبون، وتأتيكم الرصخة فال تغيثون، وأنتم 
انتخبت، واخلرية  التي  باخلري والصالح، والنخبة  بالكفاح، معروفون  موصوفون 

)1( إهالة: بكرس اهلمزة الدسم؛ ورسعان ذا إهالة مثل يرضب ملن خيرب بكينونة اليشء قبل وقته
)2( وهنة الوهن: اخلرق، واستنهر: اتسع.

)3( أكدت: قل خريها.
)4( بائقة: داهية.

سورة آل عمران، اآلية )144(.  )5(
)6( بنو قيلة: قبيلتا األنصار: األوس واخلزرج.

)7( املنتدى املجلس.
)8( اجلنة بالضم: ما استرتت به من السالح.
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وناطحتم  والتعب،  الكد  وحتملتم  العرب،  قاتلتم  البيت،  أهل  لنا  اختريت  التي 
إذا  حتى  فتأمترون،  نأمركم  تربحون)2(،  أو  نربح  ال  البهم،  وكافحتم)1(  األمم، 
دارت بنا رحى اإلسالم، ودر حلب األيام، وخضعت ثغرة الرشك، وسكنت فورة 

اإلفك، ومخدت نريان الكفر، وهدأت دعوة اهلرج، واستوسق نظام الدين)3(.

فأنى حزتم بعد البيان؟ وأرسرتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد اإلقدام؟ وأرشكتم 
بعد اإليامن؟

بؤسا لقوم نكثوا أيامهنم من بعد عهدهم، ومهوا بإخراج الرسول، وهم بدؤوكم 
قد  أن  أرى  وقد  أال  مؤمنني،  كنتم  إن  ختشوه  أن  أحق  فاهلل  أختشوهنم  مرة،  أول 
أخلدتم إىل اخلفض)4(، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة)5(، 
ونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم)6(، فإن 

تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا فإن اهلل لغني محيد.

والغدرة  التي خامرتكم)7(،  باجلذلة  مني  معرفة  قلت هذا عىل  ما  قلت  وقد  أال 
التي استشعرهتا قلوبكم، ولكنها فيضة النفس، ونفثة الغيظ، وخور القناة)8(، وبثة 

)1( يف بعض النسخ )كاحلتم(.
ال نربح: ال نزال.  )2(

)3( استوسق: اجتمع.
أخلدتم: ملتم، واخلفض: السعة واخلصب واللني.  )4(

)5( الدعة: الراحة والسكون.
)6( الدسع: القيء، وتسوغ الرشاب رشبه بسهولة.

)7( اجلذلة: ترك النرص، خامرتكم: خالطتكم.
النفس عن الصرب عىل  القناة هنا ضعف  الرمح؛ واملراد من ضعف  )8( اخلور: الضعف، والقناة: 

الشدة.
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باقية  نقبة اخلف)2(  الظهر  الصدر، وتقدمة احلجة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة)1( 
العار، موسومة بغضب اجلبار، وشنار األبد، موصولة بنار اهلل املوقدة، التي تطلع 

عىل األفئدة، فبعني اهلل ما تفعلون،

﴿... َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقلُِبوَن﴾)3(.

إنا  وانتظروا  عاملون،  إنا  فاعملوا  شديد  عذاب  يدي  بني  لكم  نذير  ابنة  وأنا 
منتظرون«.

فأجاهبا أبو بكر عبد اهلل بن عثامن، وقال: يا بنت رسول اهلل لقد كان أبوك باملؤمنني 
أليام، وعقابا عظيام، إن عزوناه  الكافرين عذابا  عطوفا كريام، رؤوفا رحيام، وعىل 
وجدناه أباك دون النساء، وأخا إلفك دون األخالء)4( آثر عىل كل محيم، وساعده 
يف كل أمر جسيم، ال حيبكم إال سعيد، وال يبغضكم إال شقي)5( بعيد فأنتم عرتة 
رسول اهلل الطيبون، اخلرية املنتجبون، عىل اخلري أدلتنا، وإىل اجلنة مسالكنا، وأنت 
يا خرية النساء، وابنة خري األنبياء، صادقة يف قولك، سابقة يف وفور عقلك، غري 
مردودة عن حقك، وال مصدودة عن صدقك، واهلل ما عدوت رأي رسول اهلل، 
وال عملت إال بإذنه، والرائد ال يكذب أهله، وأين أشهد اهلل وكفى به شهيدا، أين 

سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول:

)1( فاحتقبوها: أي امحلوها عىل ظهوركم ودبر البعري أصابته الدبرة بالتحريك وهي جراحة حتدث من 
الرحل.

)2( نقب خف البعري رق وتثقب.
)3( سورة الشعراء، اآلية )227(.

)4( األلف: هو األليف بمعنى املألوف واملراد به هنا الزوج ألنه إلف الزوجة ويف بعض النسخ )ابن 
عمك(.

)5( يف ذخائر العقبى: -ملحب الدين الطربي ــ قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه-وآله-وسلم: »ال 
حيبنا أهل البيت إال مؤمن تقي، وال يبغضنا إال منافق شقي«، أخرجه املال.
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نورث  وإنام  عقارا  دارا وال  ذهبا وال فضة وال  نورث  األنبياء ال  معارش  »نحن 
الكتاب واحلكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلويل األمر بعدنا أن حيكم 

فيه بحكمه«)1(.

وقد جعلنا ما حاولته يف الكراع والسالح يقاتل هبا املسلمون وجياهدون الكفار، 
وجيالدون املردة الفجار، وذلك بإمجاع من املسلمني، مل انفرد به وحدي، ومل استبد 
بام كان الرأي عندي)2(، وهذه حايل ومايل، هي لك وبني يديك، ال تزوى عنك، 

)النص  اجلليل  كتابه  يف  رسه(  )قدس  الدين  رشف  احلسني  عبد  السيد  املجاهد  اإلمام  نقل   )1(
نقول  أن  البد  أمر  )بقي  قال:  ييل:  ما  رية  أبو  حممود  املعارص  املرصي  األستاذ  عن  واالجتهاد( 
فيه كلمة رصحية، ذلك هو موقف أيب بكر من فاطمة ــ عليها السالم ــ بنت رسول اهلل صىل اهلل 
عليه-وآله-وسلم وما فعل معها يف مرياث أبيها، ألنا إذا سلمنا بأن خرب اآلحاد الظني خيصص 
الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي صىل اهلل عليه-وآله-وسلم قد قال: »إنه ال يورث«، وإنه 
ال ختصيص يف عموم هذا اخلرب، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة ــ عليها السالم ــ بعض 
تركة أبيها صىل اهلل عليه-وآله-وسلم كأن خيصها بفدك، وهذا من حقه الذي ليس يعارضه فيه 

أحد، إذ جيوز للخليفة أن خيص من يشاء بام يشاء(.

قال: )وقد خص هو نفسه الزبري بن العوام وحممد بن مسلمة وغريمها ببعض مرتوكات النبي صىل اهلل 
عليه -وآله- وسلم عىل أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر مل تلبث أن أقطعها اخلليفة عثامن ملروان(، 

هذا كالمه بنصه.

العتب عىل  السلف كالما مضمونه  أيب احلديد عن بعض  ابن  قائال: ونقل  اهلل  السيد رمحه  أعقب  ثم 
اخلليفتني والعجب منهام يف مواقفهام مع الزهراء بعد أبيها صىل اهلل عليه -وآله- وسلم قالوا يف 
آخره: )وقد كان األجل أن يمنعهام التكرم عام ارتكباه من بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- 
النص  عنه(؛  جواب  ال  الكالم  )هذا  بقوله:  احلديد  أيب  ابن  فذيله  الدين(،  عن  فضاًل  وسلم 

واالجتهاد: ص124-123.
)2(  خطر ببايل وأنا أفكر يف قول اخلليفة: )وذلك بإمجاع املسلمني مل أنفرد به(، وقوله يف آخر احلديث 
الذي تفرد بنقله عن النبي صىل اهلل عليه-وآله-وسلم، )وما كان لنا من طعمة فلويل األمر أن 
حق  من  فدك  كانت  إذا  وما  الفقرتني  هاتني  يف  أفكر  وأنا  ببايل  خطر  نعم  بحكمه(،  فيه  حيكم 
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املسلمني حتى يؤخذ رأهيم فيه أم من حقه اخلاص حتى حيكم فيه بحكمه كام جاء يف ذيل احلديث 
الذي استنكرته الصديقة الطاهرة عليها السالم وعّدته كذبا وزورا وافرتاء عىل الرسول صىل اهلل 
عليه -وآله- وسلم اعتالال منهم ملا أمجعوا عىل الغدر بذريته كام عّدته طعنا يف عصمته صىل اهلل 

عليه -وآله- وسلم لو صدر ذلك منه.

وأسمع ذلك كله يف جواهبا أليب بكر: »سبحان اهلل، ما كان أيب رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم 
عن كتاب اهلل صادفا، وال ألحكامه خمالفًا، بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إىل الغدر 
اعتالال عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بام بغى له من الغوائل يف حياته«، ثم إن كان من حقه 
أبيها صىل اهلل عليه-وآله- إكرامًا ملقام  النساء وبنت سيد األنبياء  فلامذا مل يعطها سيدة  اخلاص 

وسلم وإذا كان من حق املسلمني ملاذا مل يؤخذ رأهيم أوالً يف إعطائها إياها.

نعم خطر ببايل وأنا أجيل الفكر يف هذا وشبهه قول الرشيف قتادة بن إدريس من قصيدته العصامء يف 
رثاء سيدة النساء عليها السالم والتي يقول يف أوهلا:

إىل أن يقول:

والتي يقول فيها:

إىل أن قال -وهو حمل الشاهد منها-:

                              ما لعيني غاب عنها كراها               وعراها من عربة ما عراها

                              الدار نعمت فيها زمانا                     ثم فارقتها فال أغشاها

إىل أن يقول:

                             بل بكائي ملن خصها                       اهلل تعاىل بلطفه واجتباها

                            وحباها بالسيدين اجلليلني       العظيمني منه حني حباها

                            ولفكري يف الصاحبني اللذين       استحسنا ظلمها وما راعياها

                            منعا بعلها من احلل والعقد       وكان املنيب واألواها

والتي يقول فيها:

                            وأتت فاطم تطالب باإلرث      من املصطفى فام ورثاها
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لبنيك، الندفع  الطيبة  والشجرة  أبيك،  أمة  وأنت سيدة  وأنك  دونك،  ندخر  وال 
مالك من فضلك، وال يوضع يف فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيام ملكت يداي 

فهل ترين أن أخالف يف ذلك أباك )صىل اهلل عليه وآله( فقالت )عليها السالم(:

»سبحان اهلل ما كان أيب رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عن كتاب اهلل صادفا)1(، 
وال ألحكامه خمالفا! بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إىل الغدر اعتالال 
عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بام بغى له من الغوائل)2( يف حياته هذا كتاب اهلل 

حكام عدال، وناطقا فصال يقول:

﴿... َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن َآِل َيْعُقوَب﴾)3(.

ويقول:

﴿َوَوِرَث ُسَلْيَمُن َداُووَد...﴾)4(.

وأباح  واملرياث،  الفرائض  من  ورشع  األقساط،  من  وزع  فيام  وجل  عّز  وبنّي 
والشبهات  التظني  وأزال  املبطلني،  علة  به  أزاح  ما  واإلناث،  الذكران  حظ  من 
ما  املستعان عىل  أمرا فصرب مجيل واهلل  أنفسكم  لكم  بل سولت  الغابرين، كال  يف 

إىل أن قال -وهو حمل الشاهد منها-:

                                   أترى املسلمني كانوا يلوموهنام             يف العطاء لو أعطياها

                                   كان حتت اخلرضاء بنت نبي                 ناطق صادق أمني سواها

                                   بنت من؟ أم من؟ حليلة من                ويٌل ملن سن ظلمها وأذاها
)1(  صادفا: معرضا.

)2(  الغوائل: املهالك.
)3(  سورة مريم، اآلية )6(.

سورة النمل، اآلية )16(.  )4(
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تصفون«.

فقال أبو بكر: صدق اهلل ورسوله، وصدقت ابنته، أنت معدن احلكمة وموطن 
أنكر خطابك  أبعد صوابك، وال  الدين، وعني احلجة، ال  اهلدى والرمحة، وركن 
هؤالء املسلمون بيني وبينك، قلدوين ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت 

غري مكابر وال مستبد، وال مستأثر، وهم بذلك شهود.

فالتفتت فاطمة )عليها السالم( إىل الناس وقالت:

»معارش املسلمني املرسعة إىل قيل الباطل)1(، املغضية عىل الفعل القبيح اخلارس، 
أفال تتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا؟ كال بل ران عىل قلوبكم ما أسأتم من 
أعاملكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم، وساء ما به أرشتم، ورش 
ما منه اغتصبتم لتجدن واهلل حممله ثقيال، وغبه وبيال، إذا كشف لكم الغطاء وبان 
بأورائه الرضاء، وبدا لكم من ربكم ما مل تكونوا حتتسبون، وخرس هنالك املبطلون«.

ثم عطفت عىل قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( وقالت:

قد كان بعدك أنباء وهنبثة                        لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطب

إنا فقدناك فقد األرض وابلها                          واختل قومك فاشهدهم وال تغب

وكل أهل له قربى ومنزلة                             عند اإلله على األدنني مقرتب

أبدت رجال لنا جنوى صدورهم)2(                 ملا مضيت وحالت دونك الرتب

جتهمتنا رجال واستخف بنا                            ملا فقدت وكل األرض مغتصب

يف بعض النسخ )قبول الباطل(.  )1(
النجوى: الرس.  )2(
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وكنت بدرا ونورا يستضاء به                        عليك ينزل من ذي العزة الكتب

وكان جربيل باآليات يونسنا                      فقد فقدت وكل اخلري حمتجب
فليت قبلك كان املوت صادفنا               ملا مضيت وحالت دونك الكثب)1(

رجوعها  يتوقع  السالم(  )عليه  املؤمنني  وأمري  السالم،  عليها  انكفأت  ثم 
)عليه  املؤمنني  ألمري  قالت  الدار،  هبا  استقرت  فلام  عليه،  طلوعها  ويتطلع  إليه، 

السالم(:

»يا بن أيب طالب، اشتملت شملة اجلنني، وقعدت حجرة الظنني، نقضت قادمة 
األجدل)2(، فخانك ريش األعزل)3(، هذا ابن أيب قحافة يبتزين نحلة أيب وبلغة)4( 
ابني! لقد أجهد)5( يف خصامي، وألفيته ألد يف كالمي)6( حتى حبستني قيلة نرصها 
خرجت  مانع،  وال  دافع  فال  طرفها،  دوين  اجلامعة  وغضت  وصلها،  واملهاجرة 
الذئاب،  افرتست  حدك  أضعت  يوم  خدك)7(  أرضعت  راغمة،  وعدت  كاظمة، 
وافرتشت الرتاب، ما كففت قائال، وال أغنيت طائال)8( وال خيار يل، ليتني مت قبل 
هنيئتي، ودون ذلتي عذيري اهلل منه عاديا)9( ومنك حاميا، ويالي يف كل شارق! 

)1( الكثب ــ بضمتني ــ: مجع الكثيب وهو: الرمل.
)2( قوادم الطري: مقادم ريشه وهي عرشة ــ واألجدل: الصقر.

)3( األعزل من الطري: ما ال يقدر عىل الطريان.
)4( يبتزين: يسلبني، والبلغة: ما يتبلغ به من العيش.

)5( يف بعض النسخ )أجهر(.
ألفيته: وجدته، واأللد: شديد اخلصومة.  )6(

)7( رضع: خضع وذل.
أي ما فعلت شيئًا نافعًا، ويف بعض النسخ )وال أغنيت باطال(: أي كففته.  )8(

)9( العذير بمعنى العاذر أي: اهلل قابل عذري، وعاديا، متجاوزا.
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ويالي يف كل غارب! مات العمد، ووهن العضد)1(، شكواي إىل أيب! وعدواي)2( 
إىل ريب! اللهم إنك أشد منهم قوة وحوال، وأشد بأسا وتنكيال«.

فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»ال ويل لك بل الويل لشانئك)3(، ثم هننهي عن وجدك)4( يا ابنة الصفوة، وبقية 
البلغة،  تريدين  فإن كنت  النبوة، فام ونيت)5( عن ديني، وال أخطأت مقدوري)6( 
فرزقك مضمون، وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك، فاحتسبي 

اهلل«.

فقالت:

»حسبي اهلل وأمسكت«()7(.

)1( الوهن: الضعف يف العمل أو األمر أو البدن.
)2( العدوي: طلبك إىل وال لينتقم لك من عدوك.

الشانئ: املبغض.  )3(
)4( أي كفي: عن حزنك وخففي عن غضبك.

)5( ما كللت وال ضعفت وال عييت.
)6( ما تركت ما دخل حتت قدريت أي لست قادرًا عىل االنتصاف لك ملا أوصاين به الرسول صىل اهلل 

عليه -وآله- وسلم.
)7( السقيفة وفدك للجوهري: ص139-147، بتحقيق د. حممد هادي األميني؛ بالغات النساء البن 
طيفور: ص14-20؛ منال الطالب يف رشح طوال الغرائب البن األثري: ج2، ص507، بتحقيق 
حممود الطحاين؛ االحتجاج للطربيس: ج1، ص132، تعليق السيد حممد باقر اخلرسان؛ رشح 
للمعتزيل: ج16، ص249؛  البالغة  املغريب: ج3، ص34؛ رشح هنج  النعامن  للقايض  األخبار 
التذكرة احلمدونية: ج6، ص256؛ جواهر املطالب للدمشقي الباعواين: ج1، ص157؛ الشايف 

يف اإلمامة للرشيف املرتىض: ج4، ص71؛ أعالم النساء لرضا كحالة: ج3، ص1208.
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باء - رمزية فدك الثورة .

التي جلست يف جملس رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  السلطة  منذ أن عزمت 
حممد  آل  أموال  السلطة  هذه  صادرت  أن  ومنذ  اجلديدة؛  ترشيعاهتا  إصدار  عىل 
)صىل اهلل عليه وآله( فاستولت عىل حقوقهم؛ ومنذ أن اقتحمت دارهم وأحرقت 
باهبم وقتلت ابنهم املحسن، فمنذ ذلك الوقت وإىل يومنا هذا أصبحت فدك رمزًا 
من رموز النضال واجلهاد والتضحية واحلرية التي أطلقت النسيم لألحرار الذين 

يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يف جتدد احلياة واإلباء ضد الظلم واجلور.

هكذا هي فدك رمزية الثورة وعنوان التصدي للظلم ومنطلق احلراك من أجل 
صاحب  ابنة  الرشيعة،  أي  ألجلها،  انتفض  من  أول  فكان  املحمدية،  الرشيعة 

الرشيعة وحجة اهلل عىل احلجج عليهم السالم أم األئمة ومشكاة األنوار اإلهلية.

دأب  كام  مستقل  كتاب  إىل  الحتجنا  املسجد  يف  كلامهتا  عند  الوقوف  أردنا  ولو 
عىل ذلك كثري من الفضالء والباحثني واملحققني إالّ أننا ارتأينا هنا أن نورد بعض 
الشواهد عىل رمزية فدك الثورة منذ أن اختذهتا كذاك بضعة رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله(، ثم تبعها أمري املؤمنني عيل عليه السالم فها هو يف مسجد الكوفة يكشف 
للتأريخ تعمد اخللفاء من قبله والذين جلسوا يف جملس رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( يفتون األمة بسنة جديدة عرفها الناس بسنة الشيخني وأحلقوها ظلام وعدوانًا 
بسنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فأحدثوا حدثًا أماتوا فيه سنة النبي )صىل اهلل 

عليه وآله( وأحيوا فيه البدعة التي سموها بالبدعة احلسنة.

ويف هذا التظلم يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول:
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كيف أنتم إذا لبستم الفتنة، ينشؤ فيها الوليد، وهيرم فيها الكبري، وجيري الناس 
عليها حتى يتخذوها سنة، فإذا غري منها يشء قيل أتى الناس بمنكر، غريت السنة، 
ثم تشتد البلية، وتنشؤ فيها الذرية وتدقهم الفتن كام تدق النار احلطب، وكام تدق 
الدنيا  ويطلبون  العمل،  لغري  ويتعلمون  الدين،  لغري  الناس  يتفقه  بثقاهلا،  الرحا 

بعمل اآلخرة«.

ثم أقبل أمري املؤمنني عليه السالم ومعه ناس من أهل بيته، وخاصة من شيعته، 
فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، وصىل عىل النبي صىل اهلل عليه-وآله-ثم قال:

»لقد عمل الوالة قبيل بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول اهلل متعمدين لذلك، ولو 
محلت الناس عىل تركها وحولتها إىل مواضعها التي كانت عليها عىل عهد رسول 
اهلل لتفرق عني جندي، حتى أبقى وحدي إال قليال من شيعتي، الذين عرفوا فضيل 
بمقام  أمرت  لو  أرأيتم  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  من  وإمامتي 
إبراهيم عليه السالم فرددته إىل املكان الذي وضعه فيه رسول اهلل، ورددت فدك إىل 
ورثة فاطمة سالم اهلل عليها، ورددت صاع رسول اهلل ومده إىل ما كان، وأمضيت 
إىل قطايع كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أقطعها للناس سنني، ورددت دار 
جعفر بن أيب طالب إىل ورثته، وهدمتها وأخرجتها من املسجد، ورددت اخلمس 
تغلب،  بني  ذراري  سبي  ورددت  بجور،  قىض  من  كل  قضاء  ورددت  أهله،  إىل 
ورددت ما قسم من أرض خيرب، وحموت ديوان العطاء، وأعطيت كام كان يعطي 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ومل أجعلها دولة بني األغنياء.

واهلل لقد أمرت الناس: أن ال جيمعوا يف شهر رمضان إال يف فريضة، فنادى بعض 
عمر(،  سنة  غريت  وأهله  اإلسالم  )أنعى  معي:  وسيفه  يقاتل  ممن  عسكري  أهل 
وهنى أن يصىل يف شهر رمضان يف مجاعة، حتى خفت أن يثور يف ناحية عسكري 
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عىل ما لقيت، ولقيت هذه األمة من أئمة الضاللة، والدعاة إىل النار.

وأعظم من ذلك سهم ذوي القربى، الذي قال اهلل تبارك وتعاىل فيه:

َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي  ُسوِل  َولِلرَّ َسُه  ُخُ للَِِّ  َفَأنَّ  ٍء  َشْ ِمْن  َغنِْمُتْم  َم  َأنَّ ﴿َواْعَلُموا 
بِيِل...﴾)1(. َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ

وذلك لنا خاصة إن كنتم آمنتم باهلل وما أنزلنا عىل عبدنا يوم الفرقان، نحن واهلل 
عنى بذوي القربى، الذين قرهنم اهلل بنفسه ونبيه، ومل جيعل لنا يف الصدقة نصيبا، 

أكرم اهلل سبحانه وتعاىل نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس«()2(.

واخلطبة مليئة بالدالالت عىل ظلم السلطة احلاكمة لرشيعة اهلل ورسوله )صىل 
اهلل عليه وآله( إال أن الذي نحن بصدده:

1- رمزية فدك الثورة وعنوان ظالمة آل حممد.

2- سهم ذوي القربى، أي اخلمس الذي أظهر يف ذكره اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
السالم( احلكمة يف اختصاصه هبم.

لكن الترشيعات اجلديدة لسلطة الشيخني جعلتها عامة للمسلمني فأكلوا ما ليس 
هلم ويف ذلك يقول إمام املذهب الشافعي:

)إن الذين أعطاهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( اخلمس هم آل حممد )صىل اهلل 
عليه وآله( وهم آل حممد الذين أمر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بالصالة عليهم 

معه، والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه فإنه يقول:

سورة األنفال، اآلية )41(.  )1(
)2( االحتجاج للطربيس: ج1، ص393؛ كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ص263؛ الكايف للكليني: 

ج8، ص59؛ البحار للمجليس: ج34، ص168.
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ًة  يَّ ُذرِّ  )33( اْلَعامَلنَِي  َعَل  ِعْمَراَن  َوَآَل  إِْبَراِهيَم  َوَآَل  َوُنوًحا  َآَدَم  اْصَطَفى  اللََّ  ﴿إِنَّ 
َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)1(.

فاعلم أنه اصطفى األنبياء وآهلم()2(.

3- إن اهلل تعاىل مل يكن ليضيع حق آل حممد )صىل اهلل عليه وآله( يف الفيء ومال 
رسول اهلل مما أفاء اهلل تعاىل عليه وكذاك قرية فدك.

ولقد بقيت فدك حتمل يف معناها ودالالهتا عىل كرور الليايل واأليام عنوان الثورة 
والظلم الذي أنزله حكام املسلمني الذين جلسوا جملس خالفة النبوة، فكانت منها 
أي من هذه الدالالت عىل حقيقة امتالك فاطمة هلذه األرض وما عليها ومصادرهتا 

بفعل ترشيعات سنة الشيخني ما يأيت:

ألف: إبقاء أزواج النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف بيوت رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(، ومل يطالب أبو بكر وعمر منهّن أن تأيت إحداهن ببينة أو شهود عىل متليك 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( هلن هذه البيوت، وال حتى أوىص هلن بالسكن فيها، ومل 
النفقة الواجبة وال املستحبة عليهن إذا املرأة فارقت الرجل بالوفاة أو  جيعلها من 
الطالق ما مل تكن حاماًل أو هلا حق احلضانة بالنفقة عىل الزوج؛ ومن ثم بأي رشيعة 
إهلية سكنت أزواج النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف بيوته، ومتنع الزهراء من مال أبيها 

)صىل اهلل عليه وآله( خاصة دون غريها؟!!

باء: إن هيود فدك كانوا أحد الشهود عىل أحقية فاطمة عليها السالم هبا وذلك 
أن عمر بن اخلطاب ملا أراد إجالءهم من أرضهم وإخراجهم احتجوا عليه بام قسم 

فيهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وصاحلهم عليه من نصف االرض وثامرها.

)1( سورة آل عمران، اآلية )34(.
)2( أحكام القرآن للشافعي: ج1، ص77.
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يف حني كان أبو بكر يأخذ مجيع خراج هذه األرض بعد أن صادرها من فاطمة 
بكر وأخذها من  فيها فسكتوا ألهنم علموا حاهلا مع أيب  اليهود  تركه  بعد  وذلك 
فاطمة فقد انتقلت بفعل السلطة اجلديدة إىل احلاكم اجلديد ومن ثم فإن املعاهدات 

السابقة قد سقطت بوجود السلطة اجلديدة.

ويف ذلك أورد ابن سالم يف كتاب األموال، قال أبو عبيد:

واألرض  الثمر  من  هلم  ليس  منها  فخرجوا  خيرب،  هيود  اخلاب  بن  عمر  )أجىل 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ألن  األرض،  نصف  هلم  فكان  فدك  هيود  فأما  يشء، 
-وآله- وسلم كان صاحلهم عىل ذلك، فأقام هلم عمر نصف الثمر ونصف األرض 
ألن رسول اهلل صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم كان صاحلهم من ذهب وورق وإبل 

وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجالهم.

قال أبو عبيد: إنام صار أهل خيرب ال حظ هلم يف األرض والثمر ألن خيرب أخذت 
عنوة فكانت للمسلمني، ال يشء لليهود فيها، وأما فدك فكانت عىل ما جاء فيها 
من الصلح، فلام أخذوا قيمة بقية أرضهم خلصت كلها لرسول اهلل صىل اهلل عليه 

-وآله- وسلم، وهلذا تكلم العباس وعيل عليهام السالم()1(.

وقال أيضا: )كان أهل فدك قد أرسلوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم 
فبايعوه عىل أن هلم رقاهبم ونصف أراضيهم ونخلهم، ولرسول اهلل صىل اهلل عليه 
-وآله- وسلم أراضيهم ونخلهم فلام أجالهم عمر بعث معهم من أقام هلم حظهم 

من األرض والنخل، فأداه إليهم()2(.

األموال البن سالم: ج1، ص25، ح22.  )1(
)2( املصدر السابق.
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يف حني أن مطالبة اإلمام عيل عليه السالم والعباس بأرض فدك ورجوعهام إىل 
أيب  الشيخني  رواة  لذلك  يروج  كام  بينهام  فيام  الختالفهام  ليس  اخلطاب  بن  عمر 
بكر وعمر، وإنام ألهنام جاءوا يطالبون احلاكم اجلديد الذي مل يستطع أن يرد عىل 
اليهود بام كان بينهن وبني رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من معاهدة، وإن هذه 
األرض ختتلف من حيث احلكم عن أرض خيرب، ففدك مما مل يوجف عليها بخيل 
أو قتال وإنام جاءت صلحًا للنبي )صىل اهلل عليه وآله( فهي مما أفاء اهلل تعاىل عىل 

نبيه خالصة له.

ولو أنكر عمر بن اخلطاب هذه املعاهدة لكان هؤالء شهودًا أمام الناس يأججون 
هاشم  بني  واحتجاج  الفوىض  يثري  مما  فاطمة  من  لفدك  بكر  أيب  اغتصاب  عليه 

واملتعاطفني معهم.

ولذا:

وجد عمر أن األسلم أن يبقي عىل املعاهدة فيام بينهم وبني النبي )صىل اهلل عليه 
وآله(، ومن ثم فال حيرك ساكن ثورة فدك الذي ظهر يف جميء عيل والعباس إليه 

حياججانه يف أرض فدك.

أي ليلزموا عمر بن اخلطاب بام ألزم به نفسه مع اليهود فأما أنه يقر بأن صاحبه أبا 
بكر قد اغتصبها من فاطمة وأهنا كانت خالصة لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
ولذا عمل هبذا مع اليهود؛ وأما أن يرجعها إليهام، فوجد أن إرجاع فدك إىل عيل 
والعباس أسلم من حترك ثورة فدك وإثبات ظالمة فاطمة عليها السالم وحسب 

ترصفه اجتهادًا عند أشياع الشيخني.

أن جاءته  بعد  بن عفان وذلك  بلسان عثامن  جيم: تكذيب حديث )ال نورث( 
عائشة مطالبة بام كان يفرضه هلا عمر بن اخلطاب مع العطاء فام كان من عثامن إالّ أن 
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جيد رأيه يف هذا العطاء ويعمل باجتهاده فمنع عنها ما كان يبذله هلا عمر بن اخلطاب 
فكان سبب نقمتها عليه.

ويف ذلك يروي الشيخ املفيد )عن اإلمام أيب جعفر حممد الباقر عليه السالم، أنه 
قال:

بن  وعمر  أيب،  يعطيني  كان  ما  أعطني  له:  فقالت  عثامن  إىل  عائشة  »جاءت 
أبوك  السنة، وإنام كان  الكتاب وال يف  اخلطاب، فقال هلا: ال أجد لك موضعا يف 

وعمر بن اخلطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهام وأنا ال أفعل.

أو مل  له: فأعطني مرياثي من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؟ فقال هلا:  قالت 
جتيئيني أنت ومالك بن أوس النرصي فشهدمتا أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
ال يورث حتى منعتام فاطمة مرياثها وأبطلتام حقها، فكيف تطلبني اليوم مرياثًا من 

النبي )صىل اهلل عليه وآله(؟

إذا خرج إىل الصالة أخذت قميص رسول اهلل  فرتكته وانرصفت؛ وكان عثامن 
)صىل اهلل عليه وآله( عىل قصبة فرفعته عليها ثم قالت: إن عثامن قد خالف صاحب 

هذا القميص وترك سنته«()1(.

الثورة  فدك  رمزية  وبيان  الظالمة  السالم هلذه  عليه  الكاظم  اإلمام  دال: كشف 
املعاين جاءت واضحة  واالنتفاضة عىل ظلم آل حممد )صىل اهلل عليه وآله( فهذه 
العبايس  للخليفة  السالم(  )عليهام  جعفر  بن  موسى  احلسن  أيب  اإلمام  خماطبة  يف 

املهدي، حينام وجده يرد املظامل، )فقال له:

»ما بال مظلمتنا ال ترد«.

)1( األمايل للشيخ املفيد: ص125.
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فقال له: وما هي يا أبا احلسن؟ فقال -عليه السالم-:

»إّن اهلل عّز وجل ملا فتح عىل نبيه )صىل اهلل عليه وآله( فدكًا وما واالها ومل يوجف 
عليها بخيل وال ركاب فأنزل اهلل تعاىل عىل نبيه )صىل اهلل عليه وآله(:

ُه …﴾)1(. ﴿َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

فلم يدر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من هم، فراجع يف ذلك جربئيل عليه 
السالم فسأل اهلل عّز وجل فأوحى اهلل إليه أن ادفع فدكا إىل فاطمة عليها السالم 

فدعاها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فقال هلا:

يا فاطمة إّن اهلل تعاىل أمرين أن أدفع إليك فدكا، فقالت: قد قبلت يا رسول اهلل، 
من اهلل، ومنك«.

أبو بكر  فيها حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؛ فلام ويل  فلم يزل وكالؤها 
أخرج عنها ولكاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال هلا: ائتيني بأسود أو أمحر 
برتك  هلا  فكتب  هلا  فشهدا  أيمن)2(،  وأم  املؤمنني  بأمري  فجاءت  بذلك،  لك  يشهد 

)1( سورة اإلرساء، اآلية )26(.
)2( قال ابن عبد الرب يف ترمجة أم أيمن: بكرة بنت ثعلبة، بن عمرو، بن حصن، بن مالك، بن سلمة، 
بن عمرو، بن النعامن، وهي أم أيمن، غلبت عليها كنيتها فكنيت بابنها أيمن بن عبيد، وهي بعد 
يقال هلا موالة  له أسامة،  ابن زيد، تزوجها زيد بن حارثة بعد عبيد احلبيش، فولدت  أم أسامة 
بأم  وسلم  -وآله-  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وخادم  وسلم،  -وآله-  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
الظباء، هاجرت اهلجرتني إىل أرض احلبشة وإىل املدينة مجيعا؛ وكانت لعبد اهلل بن عبد املطلب 

والد رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، وصارت للنبي صىل اهلل عليه-وآله- وسلم.

وكانت بمنزلة األم لرسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله-
وسلم يقول: »أم أيمن أمي بعد أمي«؛ )االستيعاب البن عبد الرب: ج2، ص78(.

وروى املازندراين عن عيل بن معمر قال: خرجت أم أيمن إىل مكة ملا توفيت فاطمة وقالت ال ارى 
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التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت حممد؟ 

عينيها  فكرست  قال:  نفسها،  عىل  خافت  حتى  اجلحفة  يف  شديد  عطش  فأصاهبا  بعدها  املدينة 
نحو السامء ثم قالت: يا رب أتعطشني وأنا خادمة بنت نبيك، قال فنزل إليها دلو من ماء اجلنة 
للراوندي:  اخلرائج  أيب طالب: ج3، ص338؛  آل  )مناقب  تطعم سنني؛  فرشبت، ومل جتع ومل 

ج2، ص530؛ الطبقات البن سعد: ج8، ص224(.

وقال ابن سعد: وقد حرضت أم أيمن أحدًا وكانت تسقي املاء وتداوي اجلرحى، وشهدت خيرب مع 
رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم.

وقال أبو نعيم قيل: كانت ألخت خدجية فوهبتها للنبي صىل اهلل عليه -وآله-وسلم؛ وقال ابن سعد: 
حارثة  بن  زيد  وكان  خدجية،  تزوج  حني  أيمن  أم  اهلل  رسول  فأعتق  أمه  عن  ورثها  كان  قالوا: 
خلدجية فوهبته لرسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولد 

له أسامة.

وأسند عن الواقدي قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه-وآله-وسلم يقول ألم أيمن: »يا أمه« وكان 
إذا نظر إليها يقول: »هذه بقية أهيل«.

وقال ابن سعد: ملا هاجرت أم أيمن أمست باملنرصف ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي 
صائمة، فأجهدها العطش، فديّل عليها من السامء دلو من ماء برشاء أبيض، فأخذته فرشبته حتى 
رويت فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم يف اهلواجر، 

فام عطشت.

وأخرج ابن سعد عن سفيان بن عيينة قال: كانت أم أيمن ُتلطف النبي صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم 
وتقّدم عليه، فقال: »من رسه أن يتزوج امرأة من أهل اجلنة فليتزوج أم أيمن«، فتزوجها زيد بن 

حارثة.

أيمن أهنا كانت  أم  الزهري قال: كان من شأن  البخاري يف تارخيه، وابن السكن من طريق  وأخرج 
وصفية لعبد اهلل بن عبد املطلب والد النبي صىل اهلل عليه-وآله-وسلم، وكانت من احلبشة، فلام 
ولدت آمنة رسول اهلل صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم بعدما تويف أبوه كانت أم أيمن حتضه حتى 
ـ 225؛ أسد الغابة  كرب، ثم أنكحها زيد ابن حارثة؛ )الطبقات الكربى البن سعد: ج8، ص224ـ 

البن األثري: ج3، ص427؛ هتذيب التهذيب البن حجر: ج12، ص408، ترمجة 9055(.
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قالت: كتاب كتبه يل ابن أيب قحافة.

قال: أرنيه؛ فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه وحماه وخرقه.

فقال له املهدي: يا أبا احلسن حدها يل؟ فقال:

»حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مرص، وحد منها سيف البحر، وحد منها 
دومة اجلندل«.

فقال له: كل هذا؟! قال:

»نعم يا أمري املؤمنني هذا كله، إن هذا كله مما مل يوجف عىل أهله رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله( بخيل وال ركاب«.

فقال: كثري، وأنظر فيه()1(.

واحلديث الرشيف يكشف عن مجلة من احلقائق وهي كاآليت:

1- ثبوت انتقال ملكية فدك من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بعد أن أفاءها اهلل 
تعاىل عليه إىل فاطمة عليها السالم بأمر من اهلل تعاىل.

2- النبي )صىل اهلل عليه وآله( جيري عقدًا بينه وبني فاطمة يف العرض والقبول 
فقد قبضت منه هبذا العقد، فقالت: قد قبلت يا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من 

ج9،  الشيعة:  وسائل  ص148؛  ج4،  للطويس:  التهذيب  ص543؛  ج1،  للكليني:  الكايف   )1(
البحار للمجليس: ج48،  الآليل البن أيب اجلمهور االحسائي: ج2، ص78؛  ص525؛ عوايل 
ص157؛ جامع أحاديث الشيعة للسيد الربوجردي: ج8، ص580؛ تفسري القرآن املجيد للشيخ 
املفيد: ص326؛ فقه القرآن للراوندي: ج1، ص248؛ التفسري الصايف للفيض الكاشاين: ج3، 

ص186.
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اهلل ومنك؛ وذلك توكيدًا وتوثيقًا النتقال ملكيتها من اهلل تعاىل فهو سبحانه املالك 
وله ما يف الساموات وما يف األرض وهو الذي مّن عىل رسوله فملكه هذه األرض 
وغريها فكانت من الفيء، وهو عّز وجل نقل ملكيتها من رسوله )صىل اهلل عليه 

وآله( إىل فاطمة )عليها السالم(.

فيها  جعلت  فقد  متلكتها  أن  بعد  األرض  هذه  يف  السالم(  )عليها  ترصفها   -3
وكالء ينظرون ويديرون شؤوهنا الزراعية والتسويقية وغري ذلك، وينفقون بأمرها 

يف أوجه الرب الكثرية قربة إىل اهلل تعاىل.

4- مطالبتها )عليها السالم( من أيب بكر بأن يرد عليها أرض فدك كان يف املرحلة 
األوىل إللقاء احلجة عليه ولتنظر ما هو الوجه الرشعي الذي استند إليه أبو بكر يف 

مصادرة أرض فدك وإخراج وكالئها منها.

أما يف املرحلة الثانية من املطالبة بحقها فكان التوجة إىل املسجد وإظهار املحاربة 
بالشهود  بعد أن جاءت إىل أيب بكر  املهاجرين واألنصار، وذلك  العلنية يف حمفل 
وإلزامه بام ألزم به نفسه فقد طلب شهودًا فجاءته بام طلب، ولقد نزلت عند هذا 
الرصحية  وخمالفته  لنفسه  رشعه  الذي  الترشيع  يف  عليه  الطريق  تقطع  كي  الطلب 

لسنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ورشيعة اإلسالم.

فيه  كان  الذي  املستوى  إىل  بالشهود  باملطالبة  بكر  أبا  دفع  الذي  السبب  إن   -5
واثقا من عدم قدرة فاطمة عىل أن تأيت إليه بأحد فقال بصيغة املجاز: )ائتيني بأسود 
أو أمحر( ومل حيدد يف ذلك املهاجرين واألنصار وإنام ذهب إىل استخدام األعراق 
للداللة عىل استحالة أن يأيت مع فاطمة )عليها السالم( من يشهد هلا بامتالكها هلذه 

األرض والسبب يف هذه الثقة عند أيب بكر:
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واقتحامه  عليها  وسالمه  اهلل  صلوات  فاطمة  بيت  حرق  خلفها  التي  اآلثار  أ- 
وإخراج أمري املؤمنني )عليه السالم( يقاد مع عامر وسلامن وأيب ذر واملقداد وغريهم 

إىل البيعة إرهابًا وكرهًا وتعسفًا.

ب- قلة النارص وخذالن املهاجرين واألنصار لعيل وهلا ولولدهيا حينام كان يدور 
عليهم عيل مع بضعة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وولديه فلم جيد نارصًا مما أعطى 

هذا التخاذل من املهاجرين واألنصار كل هذا الزخم النفيس أليب بكر.

جيم: إن من يتخاذل عن نرصة بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وولدهيا 
وهي تستغيث فال تغاث وتنتهك حرمة رسول اهلل يف اقتحام بيت النبوة وحرقه، 
كيف له أن حييا ضمريه يف ملحة من البرص فيأيت أمام حمرض سلطان أيب بكر ليشهد 
لفاطمة عليها السالم بأن النبي )صىل اهلل عليه وآله( ملكها أرض فدك، وهل هذا 
األمر حيتاج إىل شهود والنبي )صىل اهلل عليه وآله( جاءته فدك يف السنة السابعة، 
أي إن هذه األرض بقيت ثالث سنوات بيد فاطمة، وأن وكالءها يعملون هبا أمام 

املهاجرين واألنصار واليهود والنصارى.

فلامذا يطلب من فاطمة أن تأيت بالشهود؟ إال ألن األمر أصبح أشبه باملستحيل، 
فمن يشهد مع فاطمة بعد جريمة حرق بيت فاطمة )عليها السالم(.

ولذلك: مل يأِت معها ليشهد هلا عىل ظالمتها واغتصاهبا حقها غري أمري املؤمنني 
)عليه السالم( وموالة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أم أيمن؛ وهذا يكشف عن 
وال  املهاجرين،  من  ال  أحد،  من  فال  السالم(  )عليها  هبا  نزل  الذي  الظلم  حجم 
األنصار، وال من بني هاشم، وال زوجة من أزواج رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 

سوى عيل )عليه السالم( وأم أيمن.
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فمن جيرؤ عىل املجيء وقد هتكت حرمة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هبذا 
بياهنم  من  خجل  الذين  الصحابة  من  وعصابة  الشيخان  فعله  الذي  املستوى 
املؤرخون فقالوا: )جاء عمر بعصابة من املسلمني(، وكأننا يف زمن آخر ليس بزمن 

الصحابة.

6- ملا جاءته )عليها السالم( بام طلب، وجد نفسه ملزمًا برد فدك، وذلك أن عدم 
الركون هلذا الطلب يكشف إرصاره عىل ظلم فاطمة بشكل خاص، فإن كان دخوله 
لبيتها وحرقه بدافع مجع الصحابة عىل بيعة رجل واحد ومنعًا -كام يقولون- من 

شق عصا األمة وتفرقها الذي أصبح واقع حال، وثمرة من ثمرات السقيفة.

فإن عدم تسليمه ألرض فدك بعد شهادة الشهود ليس له توجيه سوى التجاهر 
باحتاملية  ولو  ينهض  من  معها  ينهض  قد  وعندها  السالم،  عليها  فاطمة  بحرب 

ضعيفة جدا.

الناس  فضاًل عن احتدام املواجهة من جديد السيام وقد استقر له األمر وبايعه 
واستقر جملسه يف السلطان اجلديد.

اخلطاب  بن  عمر  به  قام  الذي  الفعل  هذا  تصف  مناسبة  كلامت  أجد  ال   -7
حينام اعرتض بضعة النبوة وروح املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( فأرهبها وسلبها 
الكتاب، ثم ليتفل فيه ويمحوه ويمزقه ولعل األمر لو كان مسجاًل بعدسة مصوٍر 

لكتب يف أسفل الصورة )بدون تعليق( إذ يرتك الكالم فيها للناظر.

8- إن تلك احلدود التي ذكرها اإلمام أبو احلسن موسى الكاظم )عليه السالم( 
إنام هي احلدود الرشعية بحسب قانون الفيء الذي جعله اهلل خاصة من خصائص 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
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فاطمة وأبنائها فهم  العنوان فهو من حق  ما هو داخل حتت هذا  ثم فكل  ومن 
هذه  من  انتفع  من  وإن  وآله(؛  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ملال  الرشعيون  الورثة 
األموال بدون إذن منها أو منهم من بعدها فهو غاصب ملال رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله(، ومال آل حممد )صىل اهلل عليه وآله(، ولذلك قال له املهدي: )كثري( أي 

إن ما ذكرت من احلدود فهو كثري:

وذلك: إن رمزية فدك كانت منطلقًا للثورة ورفع الظلم عن آل حممد )صىل اهلل 
عليه وآله(.

عىل  املؤمنني(  )أمري  بصفة  جعفر  بن  موسى  احلسن  أيب  اإلمام  إطالق  إن   -9
الطواغيت  هؤالء  فأين  املؤمنني،  عىل  باإلمارة  له  إقرارًا  ليس  العبايس  املهدي 
واإليامن واملؤمنني، وإنام اتصافه بالصفة التي أطلقها عىل نفسه كمن يصف نفسه 

لـ)ملك امللوك(، أو )صاحب اجلاللة(.



املبحث احلادي والثالثون

مقاصدية ذكره للرزية الثالثة 

يف منعهم إرثها جهرًا



قوله )عليه السالم(:

»وُتمْنَعُ إِرْثَهَا جَهْرًا«



)215(

املسألة االوىل: القصدية يف إيراده وقوع األحداث تنازليًا من حيث وقوعها 

الزمين .

من  الثالثة  الرزايا  ذكر هذه  تناول  السالم(  )عليه  أنه  اىل  الرشيف  النص  يرشد 
حيث الوقوع الزمني بعرضها تراجعيا؛ بمعنى:

ثم هضم  جهرًا،  ارثها  منعها  من  ابتداًء  كان  وتسلسلها  الزمني  وقوعها  إنَّ   -1
حقها ثم دفنها رسًا إال أّنه )عليه السالم( قدم الدفن عىل اهلضم واملنع لبيان النتيجة 
حقيقة  إظهار  ثم  ومن  رسًا،  تدفن  أن  وهي  الثالثة  والرزية  املصيبة  اىل  أدت  التي 

إشرتاك معظم الصحابة يف ظلمها يف الرزايا الثالث.

 إذ قد يتبادر اىل ذهن القارئ للتاريخ االسالمي والنصوص احلديثة وأقوال أتباع 
التضليل والتزييف للحقائق، أن االمر كان منحرصا بينها وبني الشخصني يف منع 
ارثها بلحاظ أّن أيب بكر سمع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( -كام يّدعي- أنه ال 

يورث.

ومن ثم تنتهي حقيقة تظافر األمة عىل هضمها حقها وتظافرها عىل عيل بن أيب 
طالب )عليه السالم(.

اذن:

االحداث  وقوع  العكيس يف  الرتتيب  هلذا  السالم(  )عليه  ايراده  املقصد يف  كان 
هلذا الغرض وهو اظهار حقيقة االمة والصحابة وظلمهم لبنت رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله(.
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السالم( مها  ان ارض فدك ومرياث فاطمة )عليها  البعض قد توهم يف  ان   -2
يشء واحد وهو مما دفعها للخروج ايل املسجد يف حني ان مسألة ارثها وحقها يف 
ارثها  من  منعها  امره عىل  بادئ  بكر يف  ابو  اقدم  فقد  منفصالن  امران  فدك  قضية 

وتصدير اموال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وحبس هذه االموال.

يف حني كانت ارض فدك واخراج عاملها منها وحبس سهم خيرب وسهم الفيء 
عنها وعن ولدهيا مها من حقوقها.

وعليه:

ما هو ارث فاطمة الذي صادره ابو بكر جهرًا؟ وجوابه فيام ييل.

 )( املسألة الثانية: قصدية التعريف مبصادرة السلطة ألموال رسول اهلل

وماهي هذه األموال ؟

. )( أوالً: حقيقة قيام السلطة احلاكمة حببس امول رسول اهلل

قبل التعرف عىل ما ترك رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من أموال منقولة ينبغي 
اهلل  اهلل )صىل  أموال رسول  احلاكمة بحبس  السلطة  قيام  إىل حقيقة  أوالً  الرجوع 

عليه وآله( ومنع فاطمة عليها السالم من إرثها.

تسأله  بكر  أيب  إىل  أرسلت  السالم(  )عليها  فاطمة  )إن  قالت:  أهنا  فعن عائشة، 
عن مرياثها من رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، وهي حينئذ تطلب ما كان 

لرسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم باملدينة، وفدك، وما بقي من مخس خيرب.

فقال أبو بكر: 
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إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- قال:

»ل نورث ما تركناه صدقة، إنم يأكل آل حممد من هذا املال«.

وإين واهلل ال أغرّي شيئًا من صدقات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- عن حاهلا 
التي كانت عليها يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله-.

فأبى أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئًا، فوجدت من ذلك عىل أيب بكر وهجرته 
فلم تكلمه حتى توفيت()1(.

دالالت الرواية:

1- إن أموال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( تنقسم إىل ثالثة أقسام:

ألف: أمواله يف املدينة.

باء: أرض فدك.

جيم: مخس خيرب.

وهذه األموال جاءت فاطمة )عليها السالم( تطالب هبا السلطة احلاكمة وذلك 
بعد حبسها ومصادرهتا وجعلها من ضمن أمواهلا، والدليل عىل ذلك: هو مطالبة 
فاطمة )عليها السالم( فلو مل يصادرها أبو بكر وحيبسها عن فاطمة بكوهنا الوريث 

الوحيد لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ملا جاءت تطالب بحقها منه.

2- إطالق اسم جديد عىل هذه األموال وعنوان فقهي ترشيعي يمكن السلطة 
من مصادرة هذه األموال حلسابه كي يترصف فيها ما يشاء، فسميت بـ)صدقات 
رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله-وسلم( أي: نفي امللكية اخلاصة عن هذه األموال 
إىل امللكية العامة فتنفق بحسب ما تراه السلطة التي وضعت يدها عىل هذه األموال.

صحيح البخاري، باب: مناقب املهاجرين: ج4، ص210.  )1(
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ولذلك: نجد يف كتب التاريخ والسرية وغريها أن هذه األموال تسمى بصدقات 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كي يضيع معها أي حق لفاطمة عليها السالم يمكن 

أن يلتفت إليه املسلمون فيام بعد وعىل مرور الزمن.

3- إن أبا بكر كان يدرك جيدًا أن هذه األموال هي مما يستعني به آل حممد )صىل 
اهلل عليه وآله( عىل مؤونتهم وذلك أن اهلل تعاىل كان قد حرم عليهم الصدقة وأباح 
هلم اخلمس وما ورثته فاطمة من أموال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( مما أفاء اهلل 

تعاىل عليه -كام سيمر بيانه-.

وعليه:

أصبح آل حممد )صىل اهلل عليه وآله( بني مطرقة حرمة الصدقات فال جيوز هلم 
بعنوان  حصارًا  كان  ولذا:  يأكلون؟!  أين  فمن  اخلمس  حبس  وبني  الصدقة  أكل 

رشعي حتى يتم القضاء عىل أهل بيت فاطمة )عليها السالم(.

4- إن فاطمة )عليها السالم( بحرماهنا من حقها ومصادرة أمواهلا التي ورثتها 
ومنع اخلمس عنها، نتج عنه غضبها عىل أيب بكر فلم تكلمه حتى انتقلت إىل بارئها 

لتشكو إليه ما نزل هبا من الظلم، وقد ثبت يف الصحاح عنه )صىل اهلل عليه وآله(:

»إن اهلل يرىض لرضا فاطمة -عليها السالم- ويغضب لغضبها«.

املدينة، وفدك، ومخس  أموال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف  ولكن ما هي 
خيرب؟!

كانت لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أموال كثرية يف املدينة املنورة وقد جاءت 
إليه هدية خالصة لنفسه وهي كاآليت:
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ألف - احلوائط السبعة؛ أو أرض العوالي اليت كانت ملخرييق اليهودي .

وهذه األرض مكونة من سبعة بساتني عامرة ومليئة بالنخيل واألشجار، فضاًل 
عن زراعتها بكثري من احلاصالت األرضية كاخلضار.

وصية  خالل  من  إليه  وانتقلت  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  جاءت  وقد 
أوىص هبا املالك هلذه احلوائط السبعة ــ أي البساتني ــ )خمرييق اليهودي( وقد نص 

عىل انتقاهلا أهل السري، فمام قالوا:

1- قال ابن إسحاق )املتوىف سنة 150هـ( وهو أول من صنف السرية النبوية:

)وكان من حديث خمريق، وكان حربًا عاملًا، وكان رجاًل غنيًا كثري األموال من 
النخل وكان يعرف رسول اهلل )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( بصفته، وما جيد يف 
إذا كان يوم أحد، وكان  علمه، وغلب عليه إلف دينه، فلم يزل عىل ذلك، حتى 
يوم أحد يوم السبت، قال: يا معرش هيود، واهلل إنكم لتعلمون أن نرص حممد عليكم 
حلق، قالوا: إن اليوم يوم السبت، قال: ال سبت لكم، ثم أخذ سالحه، فخرج حتى 
من  إىل  وعهد  بأحد،  )وأصحابه(  وسلم  ــ-وآله-  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أتى 
وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم، فأموايل ملحمد )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم( 
يصنع فيها ما أراه اهلل، فلام اقتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول اهلل صىل اهلل 

عليه -وآله- وسلم -فيام بلغني- يقول:

»خمرييق خري هيود«.

وقبض رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم أمواله، فعامة صدقات رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -وآله- وسلم باملدينة منها()1(.

)1( السرية النبوية البن هشام: ج2، ص362؛ الطبقات الكربى البن سعد: ج1، ص501؛ تاريخ 
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2- وروى ابن أيب شبة النمريي يف تاريخ املدينة أسامء هذه احلوائط السبعة وسبب 
تسميتها هبذه األسامء فقال: )عن ابن شهاب الزهري، قال: كانت صدقات رسول 
اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم أمواالً ملخرييق اليهودي، قال عبد العزيز بلغني 
اهلل  للنبي صىل  بأمواله  قينقاع- وأوىص خمريق  بني  بقايا  من  كان -أي خمريق  أنه 
عليه -وآله- وسلم، وشهد أحدًا فقتل هبا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- 

وسلم:

»خمرييق سابق اليهود، وسلامن سابق الفرس، وبالل سابق احلبشة«.

وأسامء أموال خمرييق التي صارت للنبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم: الدالل، 
وبرقة، واألعواف، والصافية، واملشيب، وحسنى، ومرشبة أم إبراهيم.

خلف  من  السورين  بأعىل  فمجاورات  واملنيب،  والدالل  والربقة  الصافية  فأما 
قرص مروان بن احلكم، فيسقيها مهزور.

وأما مرشبة أم إبراهيم فيسقيها مهزور، فإذا خلفت بيت مدراس اليهود، فحيث 
وإنام  إىل جنبه،  إبراهيم  أم  بن زمعة األسدي، فمرشبة  اهلل  بن عبد  أيب عبيدة  مال 
سميت )مرشبة أم إبراهيم( الن أم إبراهيم من رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- 
وسلم ولدته فيها، وتعلقت حني رضهبا املخاض بخشبة من خشب تلك املرشبة، 

فتلك اخلشبة اليوم معروفة يف املرشبة.

وأما حسنى فيسقيها مهزور وهي من ناحية القف.

وأما األعواف فيسقيها أيضا مهزور، وهي أموال بني حممم.

أموال  هي  الناس  بعض  فقال:  الصدقات،  يف  اختلف  وقد  غسان:  أبو  قال   -
قريظة والنضري.

املدينة البن شبة: ج1، ص173؛ األحكام السلطانية للاموردي: ص169.
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- فحدثني عبد العزيز بن عمران، عن أبان بن حممد البجيل، عن جعفر بن حممد، 
الفاريس،  هلا سلامن  وكان  النضري،  بني  من  المرأة  )الدالل(  كانت  قال:  أبيه  عن 
فكاتبته عىل أن حيييها هلا ثم هو حر، فأعلم ذلك النبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم، 
بيده، فام عدت  الودي فيضعه  إليه  إليها فجلس عىل فقري، ثم جعل حيمل  فخرج 
منها ودية أن أطلعت. قال: ثم أفاءها اهلل عىل رسوله صىل اهلل عليه-وآله- وسلم.

قال: والذي تظاهر عندنا أهنا من أموال النضري، ومما يدل عىل ذلك أن مهزورا 
يسقيها، ومل يزل يسمع أنه ال يسقي إال أموال بني النضري.

- قال: وقد سمعنا بعض أهل العلم يقول: إن برقة وامليثب للزبري بن باطا، ومها 
اللتان غرس سلامن، ومها مما أفاء اهلل من أموال بني قريظة ويقال: كانت )الدالل( 
من أموال بني ثعلبة من اليهود، و)حسنى( من أمواهلم، و )مرشبة أم إبراهيم( من 
أموال بني قريظة، و )األعواف( كانت خلنافة اليهودي من بني قريظة، واهلل أعلم 

أي ذلك احلق، وقد كتبناه عىل وجهه كام سمعنا()1(.

باء - أرضه من أموال بين النضري .

قال املاوردي:

عنها  فأجالهم  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  رسوله  عىل  اهلل  أفاءها  أرض  أول  )وهي 
بام  فخرجوا  السالح،  إالّ  أمواهلم  من  اإلبل  محلته  ما  وجعل  دمائهم  عن  وكف 
اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  كلها  أرضهم  وخلصت  والشام  خيرب  إىل  أبلهم  استقلت 
عليه وآله( إالّ ما كان ليمني بن عمري وأيب سعد بن وهب فإهنام أسلام قبل الظفر، 

ج1،  للبالذري:  األرشاف  أنساب  175؛  ــ  ص173  ج1،  النمريي:  شبة  البن  املدينة  تاريخ   )1(
ص518.
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فأحرز هلام إسالمهام ثم قسم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ما سوى األرضني من 
أمواهلم عىل املهاجرين األولني دون األنصار إالّ سهل بن حنيف وأبا دجانة سامك 
بن خرشة فإهنام ذكرا فقرا فأعطامها وحبس األرضني عىل نفسه فكانت من صدقاته 
حيث يشاء وينفق منها عىل أزواجه، ثم سلمها عمر ابن اخلطاب إىل العباس بن 

عبد املطلب وعيل بن أيب طالب عليه السالم()1(.

جيم - ثالثة حصون من خيرب .

كانت خيرب من األماكن التي استملكها اليهود وبنوا فيها جمموعة من احلصون 
بلغ عددها ثامنية حصون كانوا يتحصنون هبا من كل عدو.

يقول  ذلك  ويف  وصلحًا،  سلاًم  منها  ثالثة  جاءته  خيرب  عليه  تعاىل  اهلل  فتح  وملا 
املاوردي )َوَكاَنْت َثاَمنَِيَة ُحُصوٍن: َناِعَم َواْلُقُموَص َوَشقَّ َوالنََّطاَة َواْلَكتِيَبَة َواْلَوطيَح 
اهللَُّ  اهللَِّ َصىلَّ  َرُسوُل  َفَتَحُه  ِحْصٍن  َل  َأوَّ َوَكاَن  ُمَعاٍذ،  ْبِن  ْعِب  الصَّ َوِحْصَن  المِلَ  َوالسَّ
َمْسَلَمَة  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َأُخو  َمْسَلَمَة  ْبُن  حَمُْموُد  ُقتَِل  َوَعنُْه  َناِعٌم  ِمنَْها  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه -وآله- 

َوالثَّايِن اْلُقُموُص َوُهَو ِحْصُن اْبِن َأيِب احْلَِقيِق، َوِمْن َسْبِيِه

َأْخَطَب  ْبِن  ُحَييِّ  بِنَْت  َصِفيََّة  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه -وآله-  اهللَُّ  َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ  )اْصَطَفى 
بِيِع ْبِن َأيِب احْلَِقيِق َفَأْعَتَقَها َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -وآله-  َوَكاَنْت ِعنَْد ِكنَاَنَة ْبِن الرَّ

َجَها َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها(. َم َوَتَزوَّ َوَسلَّ

َوَطَعاًما  َماالً  َوَأْكَثَرَها  َخْيرَبَ  ُحُصوِن  َأْعَظَم  َوَكاَن  ُمَعاٍذ  ْبِن  ْعِب  الصَّ ِحْصَن  ُثمَّ 
اْفَتَتَح  ُثمَّ  َعنَْوًة،  ُفتَِحْت  تَُّة  السِّ احْلُُصوُن  َفَهِذِه  َواْلَكتِيَبَة  َوالنََّطاَة  َشقَّ  ُثمَّ  َوَحَيَواًنا، 
ة َلْيَلَة  ُهْم بِْضَع َعرْشَ المِلَ َوِهَي آِخُر ُفُتوِح َخْيرَبَ ُصْلًحا َبْعَد َأْن َحارَصَ اْلَوْطيَح َوالسَّ

)1( األحكام السلطانية للاموردي: ص169.
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ِقَن هَلُْم ِدَماَءُهْم َفَفَعَل َذلَِك، َوَمَلَك ِمْن َهِذِه احْلُُصوِن الثَّاَمنَِيِة  َفَسَأُلوُه َأْن َيِسرَي هِبِْم َوحَيْ
ا اْلَكتِيَبُة َفَأَخَذَها بُِخُمِس اْلَغنِيَمِة. المِلَ: َأمَّ َثالَثَة ُحُصوٍن اْلَكتِيَبَة َواْلَوطيَح َوالسَّ

َهِذِه  َفَصاَرْت  ُصْلًحا،  َفَتَحَها  َعَلْيِه؛ ألنُه  اهللَُّ  َأَفاَء  مِمَّا  َفُهاَم  المِلُ  َوالسَّ اْلَوطيُح  ا  َوَأمَّ
َم  احْلُُصوُن الثَّالَثُة بِاْلَفْيِء َواخْلُُمِس َخالَِصًة لَِرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -وآله- َوَسلَّ

َق هِبَا َوَكاَنْت ِمْن َصَدَقاتِِه. َفَتَصدَّ

يِر َوَواِدي  ِ َم اخْلَْمَسَة اْلَباِقَيَة َبنْيَ اْلَغانِِمنَي َويِف مُجَْلتَِها َواِدي َخْيرَبَ َوَواِدي الرسَّ َوَقسَّ
ُة َمْن ُقِسَمْت َعَلْيِه َأْلًفا َوَأْرَبَعاِمَئٍة َوُهْم َأْهُل  َحارِضٍ َعىَل َثاَمنَِيَة َعرَشَ َسْهاًم، َوَكاَنْت ِعدَّ
احْلَُدْيبَِيِة َمْن َشِهَد ِمنُْهْم َخْيرَبَ َوَمْن َغاَب َعنَْها، َومَلْ َيِغْب َعنَْها إالّ َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللَِّ 
َها، َوَكاَن فِيِهْم ِماَئَتا َفاِرٍس َأْعَطاُهْم ِستَّاِمَئِة َسْهٍم، َوَأْلٌف  َقَسَم َلُه َكَسْهِم َمْن َحرَضَ
َوِماَئَتا َسْهٍم أللٍف َوِماَئَتْي َرُجٍل، َفَكاَنْت ِسَهاُم مَجِيِعِهْم َأْلًفا َوَثاَمناِِمَئِة َسْهٍم، َأْعَطى 

لُِكلِّ ِماَئٍة َسْهاًم َفِلَذلَِك َصاَرْت َخْيرَبُ َمْقُسوَمًة َعىَل َثاَمنَِيَة َعرَشَ َسْهاًم()1(.

دال - أرض فدك .

)كان النبي )صىل اهلل عليه وآله( ملا فتح خيرب جاءه أهل فدك فصاحلوه بسفارة 
حميصة بن مسعود عىل أن هلم نصف أرضهم ونخلهم يعاملهم عليه وهلم النصف 
ثمرهتا  من  بالنصف  أهلها  مع  معاملة  صدقاته  من  منها  النصف  فصار  اآلخر، 
من  أجاله  فيمن  اخلطاب  بن  عمر  أجالهم  أن  إىل  هلم  خالصًا  اآلخر  والنصف 
أهل الذمة عن احلجاز فقوم فدك ودفع إليهم نصف القيمة فبلغ ذلك ستني ألف 
ثابت،  التيهان وسهل بن أيب حتمة وزيد بن  قّومها مالك بن  الذي  درهم، وكان 
فصار نصفها من صدقات رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، ونصفها اآلخر لكافة 

املسلمني، ومرصف النصفني اآلن سواء()2(.

)1( األحكام السلطانية: ص170.
األحكام السلطانية: ص170؛ تركة النبي صىل اهلل عليه -وآله- وسلم حلامد بن إسحاق: ص79.  )2(
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وقد نحل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هذه األرض لفاطمة )عليها السالم( 
قبل وفاته بأمر من اهلل تعاىل كام سيمر بيانه يف املسألة القادمة.

هاء - الثلث من أرض وادي القرى .

وهو واٍد بني املدينة والشام، ما بني تيامء وخيرب؛ وسمي بوادي القرى: ألن الوادي 
من أوله إىل آخره مكون من عدة قرى، يقع قسٌم منها عىل طريق حاج الشام وكان 

يسكنها اليهود.

وهذه األرض كانت مقسمة إىل ثالثة أثالث فثلثها األول كان لبني عذرة، وثلثها 
الثاين والثالث كان لليهود، فصاحلهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عىل نصفه، 
ثلثها لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وهو من صدقاته، وثلثها  أثالثًا:  فصارت 
قيمتها  فكانت  زمانه  يف  وقومت  اخلطاب،  بن  عمر  أجالهم  أن  إىل  عذرة،  لبني 

تسعني ألف دينار()1(.

واو - موضع سوق باملدينة يقال له: مهروذ أو مهروز )2(.

فهذا حجم أموال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( غري املنقولة ومجيعها كانت يف 
ميزانية احلكومة اجلديدة  بكر بحبسها ومصادرهتا وجعلها يف  أبو  قام  املدينة وقد 
أبيها )صىل اهلل عليه  ومجيعها من حق فاطمة عليها السالم حتت عنوان إرثها من 
وآله( فجعلها أبو بكر وعمر صدقة كي خترج من يدي بضعة رسول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله(.

)1( األحكام السلطانية: ص170.
)2( املصدر السابق.
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يف  واحد  درهم  إنفاق  يف  التمكن  من  وفاطمة  عيل  عىل  املنافذ  بسد  منهم  سعيًا 
املطالبة بحق عيل )عليه السالم( يف خالفة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فيستعني 

به كام استعان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بامل خدجية يف قيام اإلسالم.

ثانياً: أموال رسول اهلل )( غري املنقولة .

وسوى هذه األموال من األرايض والبساتني كان لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
أموال أخرى وهي منقولة فكانت كاآليت:

1- قال احلسن بن الوشاء: سألت موالنا أبا احلسن عيل بن موسى الرضا )عليه 
أبو  فقال  شيئًا؟  فدك  غري  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  خلف  هل  السالم(: 

احلسن )عليه السالم(:

»إن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( خلف حيطانًا باملدينة صدقة)1(، وخلف ستة 
أفراس، وثالث نوق )العضباء، والصهباء، والديباج، وبغلتني: الشهباء والدلدل، 
الفقار، ودرعه  ذا  ناقة حلوبًا، وسيفه  اليعفور، وشاتني حلوبتني وأربعني  ومحاره 
وقضيبه  الفاضل،  وخامته  يامنيتني  وحربتني  السحاب،  وعاممته  الفضول،  ذات 

املمشوق، وفراشًا من ليف، وعباءتني قطونتني، وخمادًا من أدم.

فإنه  وخامته  وعاممته  وسيفه  درعه  خال  ما  السالم  عليها  فاطمة  إىل  ذلك  فصار 
جعلها ألمري املؤمنني عليه السالم«()2(.

)1( أطلق اإلمام الرضا )عليه السالم( عىل هذه احلوائط السبعة بـ)الصدقة( وذلك ألهنا عرفت فيام 
بني الناس بصدقات رسول اهلل صىل اهلل عليه-وآله-وسلم ولذا أسامها للوشاء بام اشتهرت به 
وعرفت وهو ال يدل عىل كوهنا من األصل كانت صدقة، ألن ذلك خمالف ملا هو ثابت يف العقيدة 

اإلسالمية من عدم تصدق رسول اهلل منها عىل املسلمني فهي ماله الذي انتقل إىل ابنته فاطمة.
وسائل الشيعة للحر العاميل: ج26، ص103.  )2(



226

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

2- روى الشيخ الكليني والصدوق )رمحهام اهلل( عن أبان بن عثامن عن أيب عبد 
اهلل الصادق )عليه السالم( أنه قال:

)ملا حرضت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( الوفاة دعا العباس بن عبد املطلب 
وأمري املؤمنني )عليه السالم( فقال للعباس:

»يا عم حممد تأخذ تراث حممد وتقيض دينه وتنجز عداته؟«.

فرد عليه فقال: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي إين شيخ كثري العيال قليل املال من 
يطيقك وأنت تباري الريح، قال: فأطرق )صىل اهلل عليه وآله( هنيئة ثم قال:

»يا عباس أتأخذ تراث حممد وتنجز عداته وتقيض دينه؟«.

فقال: بأيب أنت وأمي شيخ كثري العيال قليل املال وأنت تباري الريح، قال: أما إين 
سأعطيها من يأخذها بحقها ثم قال:

»يا عيل يا أخا حممد أتنجز عدات حممد وتقيض دينه وتقبض تراثه؟«.

فقال:

»نعم بأيب أنت وأمي ذاك عيل ويل«.

قال: فنظرت إليه حتى نزع خامته من أصبعه فقال:

»ختتم هبذا يف حيايت«.

قال:

»فنظرت إىل اخلاتم حني وضعته يف أصبعي فتمنيت من مجيع ما ترك اخلاتم«.

ثم صاح:
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والربد  والسحاب  الفقار  وذي  والقميص  والراية  والدرع  باملغفر  عيل  بالل  »يا 
واألبرقة والقضيب«.

قال:

بشقة كادت ختطف  ــ فجيء  األبرقة  يعني  ــ  تلك  رأيتها غري ساعتي  ما  »فواهلل 
االبصار فإذا هي من أبرق اجلنة«.

فقال:

»يا عيل إن جربئيل أتاين هبا وقال: يا حممد اجعلها يف حلقة الدرع واستدفر هبا 
مكان املنطقة«.

خمصوف  غري  واآلخر  خمصوف  أحدمها  مجيعا  عربيني  نعال  بزوجي  دعا  ثم 
أحد،  يوم  فيه  خرج  الذي  والقميص  فيه  به  أرسي  الذي  القميص  والقميصني: 
والقالنس الثالث: قلنسوة السفر وقلنسوة العيدين واجلمع، وقلنسوة كان يلبسها 

ويقعد مع أصحابه، ثم قال:

والقصوى  العضباء  والناقتني:  والدلدل،  الشهباء  بالبغلتني:  عيل  بالل  »يا 
والفرسني: اجلناح«.

كانت توقف بباب املسجد حلوائج رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يبعث الرجل 
يف حاجته فريكبه فريكضه يف حاجة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وحيزوم وهو 

الذي كان يقول:

»أقدم حيزوم واحلامر عفري«.
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فقال:

»أقبضها يف حيايت«.

فذكر أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»أن أول يشء من الدواب تويف عفري ساعة قبض رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنفسه فيها فكانت 

قربه«.

وروي أن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال:

وأمي  أنت  بأيب  فقال:  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  كلم  احلامر  ذلك  »إن 
إن أيب حدثني، عن أبيه، عن جده، عن أبيه أنه كان مع نوح يف السفينة فقام إليه 
نوح فمسح عىل كفله ثم قال: خيرج من صلب هذا احلامر محار يركبه سيد النبيني 

وخامتهم، فاحلمد هلل الذي جعلني ذلك احلامر«()1(.

فهذه أمالك رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( املنقولة وغري املنقولة والتي جاءته من 
خالل اخلمس، واهلبة، والفيء، والغنيمة وقد انتقلت ملكيتها إىل الزهراء صلوات 
اهلل عليها فبعضها انتقل إليها من عنوان اهلبة والنحل، وبعضها كان باإلرث وقد 
حبسها مجيعًا أبو بكر وعمر وصادراها، السيام أرض فدك التي كانت أعظم هذه 
االسرتاتيجي  املستوى  وعىل  واجلباية  املايل  املستوى  عىل  أثرًا  وأكثرها  األموال 
اهلل عليه  أثناء حياة رسول اهلل )صىل  والسيايس والعقائدي وذلك لكوهنا جاءهتا 
وآله( وبأمر من اهلل تعاىل وكانت تقبض إيرادها املايل وتنظر يف إصالحها وشؤوهنا 

أثناء حياة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

ج1،  البحار:  ص167؛  ج1،  الرشايع:  علل  ح9؛  ص237،  ج1،  الكليني:  للشيخ  الكايف   )1(
ص167.
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الشأنية  معها عنوان  أي هذه األرض خصوصية وشأنية ألهنا حتمل  أكسبها  مما 
والعناية اإلهلية بفاطمة وذريتها ومن ثم أراد احلاكم اجلديد قطع جذور هذه احلرمة 
والشأنية التي لفاطمة عند اهلل تعاىل وعند رسوله )صىل اهلل عليه وآله( فضاًل عن 

اجلانب املايل الذي كان هلذه األرض.

يف  أسلفنا  كام  األموال  هذه  بجميع  تطالب  السالم(  )عليها  فاطمة  جاءت  وقد 
حديث عائشة.

وعليه:

فهذا االرث منعت منه فاطمة)عليها السالم( جهرًا امام امللئ من الصحابة فلم 
حيركوا ساكنًا ومل هيتز هلم جفن فيام كان يرون ويسمعون.

ومن ثم كانت املقاصدية هي الكشف عن حقيقة أولئك الذين اختذهم املسلمون 
ائمة يقدمون هبم عىل اهلل يوم القيامة.





 املبحث الثاني والثالثون

املقاصدية يف نفي أخلولق الذكر 

وبُعـد العهـد



أخرجه الشيخ الكليين بلفظ:

قوله )عليه السالم(:

ْكرُ« »وَلمْ يََتبَاعَدِ الْعَهْدُ وَلمْ يَْخَلقْ مِنْكَ الذِّ

وأخرجه الطربي اإلمامي بلفظ:

»وََلمْ يَبْعُدْ بِكَ العَهْدُ وَال أخَْلوَْلقْ 
مِنْكَ الذِْكرُ«.

وأخرجه الشريف الرضي بلفظ:

»هذا وََلمْ يَطِِل العَهْدُ 
وَلمْ يَْخُل مِنْكَ الذِْكرُ«



)233(

قال )عليه السالم( يف هذا الشطر من النص الرشيف وبحسب ما جاء يف رواية 
الشيخ الكليني، والشيخ املفيد، والشيخ الطويس بلفظ:

»ومل يتباعد العهد ومل خَيَلق منك الذكر«)1(.

وأخرجه الطربي اإلمامي بلفظ:

»ومل يبعد بك العهد ول أخلولق منك الذكر«)2(.

وأخرجه الرشيف الريض بلفظ:

»هذا ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر«)3(.

إن تعدد صيغة اللفظ كام أورده علامء الطائفة اإلمامية )اعىل اهلل شأهنم(، يرشد 
مدلوالت متعددة اكتنزها كل واحد من هذه األلفاظ الثالثة، ومن ثم:

فنحن نحتمل ورودها يف أصل النص الرشيف إال أنَّ االختالف َوَقَع تصحيفًا 
املقاربة  اىل  الوصول  بغية  لفظ  البحث يف كل  يلزم  مما  املصنفات  النساخ هلذه  من 
ملقصده )صلوات اهلل وسالمه عليه( بام جيود علينا املعنى من مدلوالت يف كل لفظ 

عىل حدة، فكانت عىل النحو االيت:

)1( الكايف: ج1 ص459؛ االمايل للمفيد: ص83؛ االمايل للطويس: ص110.
)2( دالئل االمامة: ص138.

)3( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح: ص320.
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املسألة االوىل: القصدية يف )العهد( الذي مل يبعد . 

بالرجوع اىل معنى املفردة يف اللغة، اي )العهد( نجد إن هلا مدلوالت كثرية، منها:

1- املوثق، كقوله تعاىل ﴿ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا﴾ يف قظية اوالد يعقوب.

2- كل ما عوهد اهلل عليه.

3- كل ما امر به اهلل وهنى عنه.

4- االقامة كام يف الدعاء وانا عىل عهدك ووعدك ما استطعت.

5- والَعْهُد: الوصية كقوله »عهدت اليه«، اي: اوصيته، ويف قول امري املؤمنني: 
عهد ايل حبيبي رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، اي: اوصاين.

6- العهد: الوفاء، كام يف قول اهلل عّز وجل ﴿َوَما َوَجْدَنا أِلَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد﴾)1(.

7- العهد: اإلمان، كام يف قوله تعاىل ﴿َل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾)2(.

8- العهد: احلفاظ ورعاية احلرمة.

هبا  فأرس  امرأة  عليه  دخلت  وقد  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قول  وفيه 
وأحفى، فجعل يأكل من الطعام ويضع بني يدهيا، فقالت عائشة: ال تغمر يديك؛ 

فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: 

»إنا كانت تأتينا ايام خدية وأن حسن العهد من اليمن«)3(.

9- واهل العهد، أي أهل الذمة، ومنه املعاهدة.

)1( سورة االعراف، اآلية )102(.
)2( سورة البقرة، اآلية )124(.

)3(  املعجم الكبري للطرباين: ج23 ص14.
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10- والعهد: اإللتقاء.

11- العهد: الرؤية، وَعْهُده: رؤيته، ويقال: متى عهدك بفالن، أي متى رؤيتك اياه.

وللوقوف عىل هذه املعاين وأهيام األلصق واألقرب ملقصده الرشيف بحسب ما 
يكتنزه اللفظ من داللة نوردها بحسب ما جاء من صيغة، وهي كااليت:

أوالً: القصدية يف لفظ »ومل يتباعد العهد« .

ويراد به الرؤية وذلك بحسب املقاربة لقصدية املعنى يف قول العرب:

)متى عهدك بفالن؟، أي متى رؤيتك اياه()1(.

- بن اليامن قال:

)سألتني أمي، منذ متى عهدك بالنبي )صىل اهلل عليه -وآله- وسلم(؟

قال: فقلت مايل عهد به منذ كذا وكذا.

قال: فهمت يب ونالت مني وسبتني، قال: فقلت هلا دعيني فاين آيت النبي )صىل 
اهلل عليه -وآله- وسلم( فاصيل معه املغرب ثم ال أدعه حتى يستغفر يل ولك.

املغرب فصىل  ــ-وآله- وسلم( فصليت معه  اهلل عليه  النبي )صىل  فاتيت  قال: 
انفتل فتبعته فعرض له عارض  النبي )صىل اهلل عليه ــ-وآله- وسلم( العشاء ثم 

فناجاه ثم ذهب فاتبعته فسمع صويت فقال: من هذا؟ 

فقلت: حذيفة. 

قال: مالك؟ 

)1( لسان العرب البن منظور: ج3 ص313.
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فحدثته باألمر، فقال: غفر اهلل لك وألمك.

ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض يل قبيل؟ 

قال: قلت بىل.

قال: فهو ملك من املالئكة مل هيبط األرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه ان يسلم 
عيل ويبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيدة نساء 

أهل اجلنة()1(.

وعليه:

وفاة  من  قصرية  فرتة  بعد  املصائب وقعت  هذه  أن  اللفظ  هذا  القصد يف  يكون 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حيث مل تتباعد رؤيتهم له.

ثانياً: القصدية يف لفظ »ومل يبعد بك العهد« .

ومعنى العهد هنا هو: اللقاء.

إذ قالت العرب:

عىل  الرجَل  َتْعَهَد  َأن  الَعْهِد  ومن  عَرفه؛  َعْهدًا:  اليشَء  وَعِهَد  اإللتقاء.  )العهد: 
َعْهِدي به يف موضع كذا ويف حال كذا؛ وَعِهْدُته بمكان  َأو يف مكان، يقال:  حال 

كذا، َأي َلِقيُته، وَعْهِدي به قريب؛ وقول َأيب خراش اهلذيل:

         ومل َأْنـَس َأيامــــًا َلنا وَليـــــالِيًا          بَِحلـــَْيَة إِْذ َنْلَقى با ما ُنــــحاِوُل 

الِسُل  قاِب السَّ          َفَلْيَس كَعْهِد الداِر يا ُأمَّ مالٍِك         ولكِْن َأحاَطْت بالرِّ

)1( مسند امحد: ج5 ص391؛ فضائل الصحابة للنّسائي: ص58.
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بالسالسل:  َعِهْدِت ولكن جاء اإِلسالُم فهدم ذلك؛ وَأراد  َأي: ليس األَمر كام 
اإِلسالَم، وَأنه َأحاط برقابنا فال نْسَتطِيُع َأن َنْعَمَل شيئًا مكروهًا.

ويف حديث ُأم زرع: 

ونحومها  ورشاب  طعام  من  البيت  يف  َيْعِرُفه  كان  عام  َأي:  َعِهَد،  عامَّ  َيْسَأُل  وال 
لسخائه وسعة نفسه()1(.

ونالحظ هنا:

إهنم جاءوا بلفظ العهد للداللة عىل االلتقاء بالشخص أو املكان أو األشياء.

وعليه:

يكون القصد يف هذا اللفظ: »ومل يبعد بك العهد«.

أي: اللقاء مل يكن بعيدًا، وهو يكشف أيضا عن أن الصحابة السيام رموز السقيفة 
قد سارعوا اىل ظلم فاطمة )عليها السالم( بعد لقائهم األخري بالنبي )صىل اهلل عليه 

وآله(.

م أرسعوا يف أنتهاك حرمة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فهضموا  بمعنى: إهنَّ
حقها، ومنعوا أرثها.

ثالثاً: القصدية يف لفظ »ومل يطل العهد« .

ومعنى العهد هنا: الزمن.

وهذا العهد ذكره ابن منظور، فقال:

)والَعْهد: الزماُن، وقريٌة َعِهيَدٌة َأي قديمة َأتى عليها َعْهٌد طويٌل.

)1( لسان العرب ألبن منظور: ج3 ص313.
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ويقال يف املثل: متى عهدَك بَأسفِل فيَك؟ وذلك إِذا سَألته عن َأمر قديم ال عهد له به. 

وِمْثُله: َعْهُدك بالفالياِت قديٌم.

ُب مثاًل لأَلمر الذي قد فات وال ُيْطَمُع فيه؛ وانشد الشاعر: ُيرْضَ

وَعْهدي بَِعْهِد الفالياِت َقديُم()1(.

وعليه:

تكون القصدية هنا يف قوله )عليه الصالة والسالم(:

»ومل يطل العهد«.

مل يطل الزمان عىل فراقك ووفاتك يا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتى يتم 
نسيانك ونسيان ذكرك كي هيجمون عىل بيت فاطمة ويّروعوهنا، وهيضمون حقها، 

ويمنعون أرثها، فتدفن رسًا وهي غاضبة واجدة عىل من ظلمها.

اذن:

القصدية هنا: الزمن.

فلم يكن الزمن الفاصل بني وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وظلم الزهراء 
)عليها السالم( بعيدًا بل بزمن قرب؛ ألن النفي يف األصل لول الزمن مما يدل عىل 
أن األحداث وقعت بعد زمن قصري من وفاته )صىل اهلل عليه وآله(، ولعلها ساعات 

وليست ايام كام سيمر الحقًا.

)1( لسان العرب: ج3 ص315.
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املسألة الثانية: القصدية يف »مل خيلولق الذكر« ظاهرة ومضمرة .

إنَّ هذا اجلزء من النص مرتبط من حيث الداللة مع اجلزء الذي سبقه، أي قوله 
)عليه السالم(:

»ومل يبعد بك العهد«.

املفردات واستخدامها  يبقى لكل لفظ مقصده ومعناه املضمر يف قوالب  ولكن 
عند العرب، وللوقوف عىل هذا املعنى املضمر واملسترت بغية الوصول اىل املقاربة 
يف قصدية االمام )عليه الصالة والسالم( نرجع اىل أهل اللغة أوالً ثم نعرج عىل 

مكونات املعنى.

اخَللْق و االخَلُوَلق يف اللغة .

1- قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

)خلق الثوب، خيلق خلوقة، أي: بيل

وثوب اخالق: ممزق من جوانبه()1(.

2- قال ابن فارس )ت 395هـ(:

)أخلق اليشء وخلق إذا بيل، وأخلقته: أنا أبليته()2(.

أّما ختصيص اللفظة اساًم أو فعاًل، أي: َخلَق أو خيلولق عند العرب فهو للزمن 
والدهر واثره يف االشياء.

العني للفراهيدي: ج4 ص152.  )1(
معجم مقاييس اللغة: ج2 ص214.  )2(
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3- قال ابن سيدة )ت 458هـ(:

وقال  وأْخالق؛  ُخْلقاُن  اخلََلق:  ومَجْع  وأْخَلق  وُخُلوقا  ُخُلوقًة  الثوُب  )َخُلق 
األصمعي: ال ُيقال: َخُلَق؛ وقال سيبويه: اْخَلوَلق وأْخَلقه الدهُر()1(.

إذن:

الزمن يف االشياء، ومنه ثوب  تأثري  بمعنى  الدهر،  العرب ختصص اخلولق مع 
َخَلَق، أي: بايل وممزق بفعل ما مرَّ عليه من الزمن فأصبح قدياًم عتيقًا.

ومن هنا: يتضح أّن القصدية يف قوله )عليه الصالة والسالم(:

ْكُر« »ومل خُيَْلوَلْق ِمنَْك الذِّ

ْكُر«. أو: »ومَلْ خَيُْل ِمنَْك الذِّ

أو »ومل خيلق منك الذكر« ظاهرة ومضمرة؛ فأما القصدية الظاهرة، فهي الفرتة 
الزمنية التي وقعت فيها هذه الرزايا العظيمة ما بني وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
الزهراء )عليها السالم( ودفنها والتي سنورد يف ذلك ما  وآله( وما بني استشهاد 
جاء من النصوص يف حتديد هذه الفرتة الزمنية ومن ثم فهو )عليه السالم( يشري اىل 

التسارع يف وقوع هذه االحداث.

وأّما القصدية املضمرة، فهي دفع املتلقي اىل البحث عن االسباب التي أّدت اىل 
هذه االحداث املتسارعة واملفجعة والغريبة عىل واقع االسالم واملسلمني حتى يقف 
املتلقي مع نفسه متسائال كيف جرت هذه االحداث وهبذه الرسعة غري مصدق ملا 
يسمع من كالم أمري املؤمنني )عليه السالم(، وذلك بفعل تقيده باملوروث العقدي 

والفكري حول خري القرون، وعدالة الصحابة، ومكانتهم وفضلهم.

)1( املخصص: ج1 )ق4 السفر الرابع( ص92.
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وثم:

سيندفع ال حمالة إن كان من أهل العقل والفطرة السليمة للبحث عن واقع هذه 
الفرتة الزمنية وما جرى فيها، وهو ما يمثله القسم املوازي للقصدية، وهو: املقبولية.

بمعنى: إن دراسة النص الرشيف يف قصديته تلزم الباحث يف دراسة مقبوليته وهو 
ما يدفع اىل متابعة البحث يف تلك الفرتة الزمنية التي انحرصت بني وفاة رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( وبني أن تدفن ابنته وبضعته وسيدة نساء العاملني رسًا.

وهذا ما سنجيب عنه بكوننا من املتلقني للنص وواقعني ال حمالة حتت تأثري النص 
وما قصده منتجه )عليه السالم( لعّلنا نصل اىل مقاربة قصده )صلوات اهلل وسالمه 

عليه( وهو ما سنتناوله يف املسائل املتبقية يف هذا املبحث، وهي كااليت:

. )( املسألة الثالثة: مل يبلَ ذكره لكن غريت سنته يف اليوم الثاني من وفـاته

إّن أول أثر حيدثه النص الرشيف يف هذا اجلزء، أي:

»ومل يبعد ربك العهد ومل خيلق منك الذكر« او بألفاظه االخرى التي أوردها علامء 
الذهن  املشاعر اإلنسانية وحتريك  اإلمامية )رضوان اهلل تعاىل عليهم( هو حتريك 

ودفعه للتفّكر والبحث والتأّمل.

وعليه:

والدراسة  للبحث  فذهبنا  الرشيف  النص  هلذا  املتلقني  أولئك  عن  بمعزل  لسنا 
فكانت النتيجة يف طرح هذه االسئلة:
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أوالً: ماذا حدث يف اليوم الثاني لوفاة رسول اهلل )( وهو مل يدفن بعد؟!

وجوابه:

بعد ان متت البيعة أليب بكر يف يوم وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف سقيفة 
بني ساعدة؛ عزم هو وعمر بن اخلطاب يف اليوم الثاين لوفاة رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( وهو يوم الثالثاء ــ بحسب ما نصت عليه كتب السرية ــ عىل اخذ البيعة 

العامة من الناس، وكوهنا عامة فهذا يتطلب أن جتري يف املسجد النبوي.

الناس اىل املسجد وهم قد فجعوا بوفاة رسول اهلل )صىل اهلل  فكيف كان جميء 
عليه وآله(؟!!؛ وكيف تطيب هلم نفسًا بالقدوم للبيعة والنبي )صىل اهلل عليه وآله( 

مل يوار الثرى، ومل يصل عليه بعد؟!.

ولقد كان الناس خالل اليومني اذا سمعوا بالل يؤذن ينتحبون عند قوله:

»اشهد ان حممد رسول اهلل« فام الذي حدث؟ وكيف اخذت البيعة أليب بكر من 
الناس.. والناس هذه حاهلم؟!.

فلنَر هذه الصورة من خالل لسان الرباء بن عازب، وزائد بن قدامة.

يقول الرباء بن عازب:

)فلام صنع الناس ما صنعوا من بيعة أيب بكر -يف السقيفة- أخذين ما يأخذ الواله 
الثكول مع ما يب من احلزن لوفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فجعلت أتردد 
وأرمق وجوه الناس، وقد خال اهلاشميون برسول اهلل لغسله وحتنيطه، وقد بلغني 
هبم  أحفل  فلم  أصحابه  مجلة  من  اتبعه  ومن  عبادة  بن  سعد  قول  من  كان  الذي 

وعلمت أنه ال يؤول إىل يشء)1(.

رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل: ج1 ص73 وج2 ص132 ط مرص، كتاب سليم بن   )1(
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فجعلت أتردد بينهم وبني املسجد وأتفقد وجوه قريش، فإين لكذلك إذ فقدت 
أبا بكر وعمر()1(.

وصادف يف هذا الوقت -والقول لزائدة بن قدامة-:

»إن مجاعة من األعراب قد دخلوا املدينة ليتامروا منها -أي: يشرتوا التمر- فشغل 
الناس عنهم بموت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فشهدوا البيعة وحرضوا األمر، 
فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال هلم: خذوا باحلظ من املعونة عىل بيعة خليفة رسول 

اهلل وأخرجوا إىل الناس واحرشوهم ليبايعوا، فمن امتنع فارضبوا رأسه وجبينه«.

قال الرّباء: )ثم مل ألبث حتى إذا أنا بأيب بكر وعمر وأيب عبيدة قد أقبلوا يف أهل 
السقيفة وهم حمتجزون باألزر الصنعانية()2(.

يقول زائدة: »واهلل لقد رأيت األعراب خترموا واتشحوا باألزر الصنعانية وأخذوا 
بأيدهيم اخلشب، وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطًا، وجاءوا هبم مكرهني إىل البيعة«.

قال الرّباء: فـ»ال يمر هبم أحد إال خبطوه فأنكرت عند ذلك عقيل جزعًا منه مع 
املصيبة برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(«؟!

فخرجت مرسعًا حتى أتيت بني هاشم والباب مغلق دوهنم فرضبت الباب رضبًا عنيفًا، 
وقلت: يا أهل البيت، فخرج إيل الفضل بن العباس فقلت: قد بايع الناس أبا بكر)3(؟.

قيس: ص25 ط مؤسسة البعثة.
كتاب سليم بن قيس: ص25 ط مؤسسة البعثة، رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج1 ص73 و ج2   )1(

ص132 ط مرص.
)2( سليم بن قيس: ص25، رشح النهج للمعتزيل: ج1 ص73 و ج2 ص132.

)3( كتاب سليم بن قيس: ص25-26 ط مؤسسة البعثة.
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»فسمع العباس وعيل التكبري يف املسجد ومل يفرغوا من غسل رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(؟!

فقال عيل: ما هذا؟!

قال العباس: ما رؤي مثل هذا قط؟! أما قلت لك)1( فقد تربت أيديكم منها إىل 
آخر الدهر، أما إين قد أمرتكم فعصيتموين«)2(.

إذن: هكذا يتم الرّباء بن عازب املشهد الذي رآه يف يوم الثالثاء وهو اليوم التايل 
لوفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله()3(!!

وهبذه الطريقة مجع الناس للبيعة.. فإن شئت سمها إرهابًا!.. وإن شئت سمها 
املدينة،  أهل  أرعبت  قد  الطريقة  هذه  أن  اثنان  فيه  خيتلف  ال  مما  ولكن  اجتهادًا.. 

وأدخلت يف قلوهبم الذعر واخلوف.

ثانياً: حكم من أخاف أهل املدينة يف السنة النبوية .

إن من بدهييات الفكر اإلسالمي هو قيام رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( بتنبيه 
أمته من املخاطر التي حتيط هبا وحتذير املسلمني ومن يعايشهم يف بالدهم من انتهاك 

حرمات اإلسالم.

فكان  احلرمات  وآله( هذه  عليه  اهلل  اهلادي )صىل  النبي  فقد حدد  هنا:  ومن 
منها: حرمة املدينة املنورة، وحرمة أهلها، فأما حرمة املدينة الطيبة فقد روي عنه 

)صىل اهلل عليه وآله( ما يأيت:

العقد الفريد البن عبد ربه: ج4 ص257-258 ط دار الكتاب العريب، عيون األخبار البن قتيبة:   )1(
ج2 ص165.

)2( كتاب سليم بن قيس: ص29 ط مؤسسة البعثة.
)3( سمط النجوم: ج2 ص245-246 ط السلفية، مروج  الذهب: ج3 ط دار القلم.
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ألف - ما أخرجه البخاري ومسلم .

السالم عن  أيب طالب عليه  بن  املؤمنني عيل  أمري  البخاري ومسلم، عن  أخرج 
النبي )صىل اهلل عليه وآله(، أنه قال: »املدينة حرم ما بني عري إىل ثور؛ فمن أحدث 
فيها حدثًا، أو آوى حمدثًا، فعليه لعنة الل واملالئكة والناس أمجعني؛ ل يقبل الل منه 

يوم القيامة رصفًا ول عدلً«)1(.

باء - ما أخرجه أبو داود .

ذكر أبو داود يف السنن، من حديث عيل بن أيب طالب عليه السالم، عن النبي )صىل 
اهلل عليه وآله(: »املدينة حرام ما بني عافر إىل ثور؛ فمن أحدث حدثًا أو آوى حمدثًا، 
فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل اهلل منه رصفًا وال عدالً، ال خيتيل 
خالهلا، وال ينفر صيدها، وال تلفظ لفظها إال ملن أنشد هبا، وال يصلح لرجل أن حيمل 

فيها السالح لقتال، وال يصلح أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجالً بعريه«)2(.

وعليه:

والناس  واملالئكة  اهلل  لعنة  عليه  السنة  يف  املدينة  اهل  اخاف  من  حال  كان  اذا 
أمجعني، فكيف يكون حال من أخاف بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

ومن ثم من يقدم عىل هتك حرمة بيت النبوة لن يكون أمامه مانعا من هتك بقية 
احلرمات؛ بل يصبح قطع الرؤوس وجلد األبشار، أي: االجسام امرًا هينًا.

مسلم،  صحيح   ،)1870( برقـم   املدينـة  حرم  باب:  املدينة،  فضائل  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(
كتاب احلج، باب: فضل املدينة حديث )1366(.

البن  الساكن  العزم  مشري  ص529،  ج2   )2034( حديث  املدينة،  حتريم  باب  داود،  أيب  سنن   )2(
اجلوزي: ص235 مكتبة الصحابة بجدة.
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وهذا الذي حدث من خالل اخلطبة االوىل للخليفة ايب بكر بعد ان بايعه الناس 
يف اليوم الثاين لوفاة رسول اهلل )ص( وهو مل يدفن بعد!!

ثالثاً: كيف جرت بيعة ابي بكر؟ وماذا اشتملت خطبته بعد البيعة ؟

بعد أن مُجع قسم كبري من الناس يف داخل املسجد النبوي يف يوم الثالثاء بتلك 
الطريقة املؤملة، مع ما هبم من األمل واحلزن لفقد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

»جلس أبو بكر عىل املنرب -والرواية ألنس بن مالك- فقام عمر فتكلم قبل أيب 
بكر، فحمد اهلل، وأثنى عليه بام هو أهله.

وقال: أهيا الناس إين قد كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت إال من رأي، وما 
وجدهتا يف كتاب اهلل، وال كانت عهدًا عهده إلينا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

ولكن قد كنت أرى أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- سيدبر أمرنا حتى يكون 
آخرنا؛ وإن اهلل قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسوله فإن اعتصمتم به هداكم 
اهلل ملا كان هداه له، وإن اهلل قد مجع أمركم عىل خريكم صاحب رسول اهلل وثاين 

اثنني إذ مها يف الغار، فقوموا فبايعوا. 

فبايع الناس أبا بكر، البيعة العامة بعد بيعة السقيفة«)1(.

والظاهر: إن التكبري الذي عال يف املسجد كان من أولئك األعراب الذين مجعوا 
البيعة  الناس وأدخلوهم إىل املسجد باخلبط باخلشب كي ينالوا باحلظ األوفر من 

للخليفة كام وعدهم عمر بن اخلطاب.

ولعل هناك من كرب أيضًا من أولئك الناس بعد أن أحس بأمل تلك الرضبات عىل 
ظهره فوجد التكبري متنفسًا عن هذه اآلالم. 

)1( خمترص صفة الصفوة البن اجلوزي: ص12-13 ط دار احلديث بالقاهرة، الثقات للبستي: ج2 
ص159 ط دار الفكر، هناية األرب للنويري: ج19 ص39 ط دار الكتب املرصية.
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ولذا: نجد أن اإلمام عليًا )عليه السالم( يسأل عمه العباس بن عبد املطلب بعد 
سامعهام التكبري، قائاًل: ما هذا؟؟! 

فريد عم النبي )صىل اهلل عليه وآله(: ما رؤي مثل هذا قط!!! 

وبعد ان قام احلارضون وبايعوا ايب بكر قام خطيبًا:

)فحمد اهلل واثنى عليه، اىل ان قال:

أال وانكم ان كلفتموين ان اعمل فيكم مثل عمل رسول اهلل )ص( مل اقم به!!

كان رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وآله( عبدا أكرمه اهلل بالوحي؛ وعصمه. 

استقمت  رأيتموين  فإن  فراعوين،  أحدكم  من  بخري  ولست  برش،  أنا  وإنام  اال 
فاتبعوين، وإذا رأيتموين زغت فقوموين. 

أوثر يف  فإذا رأيتموين غضبت فاجتنبوين.. ال  واعلموا أن يل شيطانا يعرتيني.. 
أشعاركم وأبشاركم()1(.

رابعاً: إّن قطع الرؤوس وجلد اجلسوم هو ايسر ما يالقيه املعارضون للخليفة، 

فكيف ال تدفن الزهراء سراً .

إّن النظر اىل مضامني اخلطبة االوىل للخليفة ايب بكر بعد بيعة الناس له يف املسجد 
النبوي والتي حددها باألمور االتية:

تكليفه  تم  فإذا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بسنة  بالعمل  تكليفه  عدم   -1
بالعمل بالسنة النبوية فأنه مل يعمل.

)1( املنتظم ألبن اجلوزي: ج4 ص68-69 )ط دار الكتب العلمية(؛ هناية االرب للنويري: ج19 
ص43 )ط املرصية(.
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2- إن اخلليفة برش وأّن هناك من الصحابة من هو خري منه ومن ثم ال يقال له إّن 
فالنًا عمل كذا أو كذا، فهو لن يستطيع ان يعمل عمل اخلريين من الصحابة، ومن 

ثم يلزم هبم مراعاته كام طالبهم بقوله:

)أال وإّنام أنا برش، ولست بخري من احدكم فراعوين(.

3- إّن زيغ اخلليفة عن الطريق الذي رسمه القرآن والسنة وهو قطعي احلدوث ، 
ولذا: احتاج اىل الرعية كي تقومه وتعيده اىل الطريق، وهو قوله:

)واذا رأيتموين زغت فقوموين(.

الصحابة  يعمله يف  ما  فأقل  اعرتاه شيطانه  فإذا  يعرتيه،  للخليفة شيطانا  إّن   -4
الذين بايعوه هو قطع رؤوسهم وجلد جسومهم، وذلك لقوله:

يف  أوثر  ال  فاجتنبوين  غضبت  رأيتموين  فإذا  يعرتيني  شيطانًا  يل  إّن  )واعلموا 
أشعاركم وأبشاركم(.

5- إّن هتديد الصحابة بقطع رؤوسهم اذا غضب اخلليفة، قد قطع الطريق عليهم 
فيام سبق من الطلب بتقويمه إذا زاغ أو مطالبته بالعمل بسنة رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( أو املقارنة بينه وبني اخلريين من الصحابة فال شك أّن كل ذلك وغريه 

سيغضب اخلليفة.

اخلليفة  سيعرتي  متى  يعلمون  ال  فهم  واخلوف  احلرية  الصحابة  لدى  بدى  بل 
شيطانه فيغضب فيقطع رؤوسهم او جيلد أجسامهم.

بل أصبح من البداهة أن السنة اجلديدة التي ترتكز عىل عدم اغضاب اخلليفة حترزًا 
من اعرتاء الشيطان له هي السنة السائدة بعد وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.
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بل أصبح من البداهة ايضا ان يتساءل امري املؤمنني عيل بن ايب طالب مشتكيًا اىل 
سيد اخللق امجعني بدفن ابنته رسًا، وهضم حقها قهرًا، ومنع إرثها جهرًا؛ بل أصبح 

من البداهة أن قصديته يف قوله:

)ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر( هو سنة اخلليفة اجلديدة بعد اعرتاء شيطانه 
الذي دفعه أن يأمر باهلجوم  عىل بني النبوة بقيادة عمر بن اخلطاب فوقع ما وقع 

فكان سببًا يف صدور هذا النص الرشيف.



 



 

   املبحث الثالث والثالثون

 )( سرعة االنقضاض على بضعة النيب  

بعد وفاته بأيام يكشف القصدية 

املضمرة »مل يطل العهد 

ومل خيل منك الذكر«



قولـه )عليه السالم(:

»هََذا وَلمْ يَُطِل الْعَهْدُ 
ْكرُ« وَلمْ يَْخُل مِنْكَ الذِّ



)253(

مدى  الرشيف يف  للنص  تلّقيه  املعتزيل )ت 657هـ( يف  احلديد  ايب  ابن  يتساءل 
مقبوليته لقوله )عليه السالم(:

»هذا ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر«.

بقوله يف رشح النهج:

)اي مل ينس.

فإن قلت:

فام هذا االمر الذي مل ينس ومل خيلق، إن مل يكن هناك نص؟()1(.

ثم جيب ابن ايب احلديد املعتزيل عىل تساءله عن الذكر الذي مل ينس والذي سنناقشه 
يف هناية مباحث النص الرشيف.

ولكن:

الذي نحن يف صدده هنا، إّن املعتزيل التفت اىل وجود نص من النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( وهو الذي قصده أمري املؤمنني )عليه السالم( يف قوله:

يف  ويوالف  يراوغ  كعادته  املعتزيل  أن  إاّل  الذكر«،  منك  خيل  ومل  العهد  يطل  »مل 
املواقف.

رشح هنج البالغة: ج10 ص270؛ وسنورد قوله هذا وغريه يف مبحث مقبولية النص الحقًا.  )1(
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لكن هذا النص الذي يتساءل عنه املعتزيل قد خرج من أجله امري املؤمنني )عليه 
السالم( حاماًل معه فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وولدمها احلسن 
واحلسني )صلوات اهلل وسالمه عليهم امجعني( يطوف هبم عىل بيوت الصحابة من 
تفيد  كام  خم،  غدير  يف  عليهم  اخذ  الذي  العهد  يستذكرهم  واالنصار  املهاجرين 

النصوص االتية:

1- روى الطربيس، وسليم بن قيس اهلاليل، عن اإلمام عيل)عليه السالم(، أّنه قال:

بغسله وتكفينه والفراغ من  اشتغلت  الل عليه وآله(  »فلم توف رسول الل )صل 
القرآن  أمجع  حتى  للصالة  إل  برداء  أرتدي  ل  أن  يمينا  نفيس  عل  آليت  ثم  شأنه، 
بدر وأهل  فاطمة وابني السن والسني فدرت عل أهل  بيد  ثم أخذت  ففعلت، 
السابقة، فناشدهتم حقي ودعوهتم إىل نرصت فم أجابني منهم إلّ أربعة رهط، سلمن 
وعمر وأبو ذر واملقداد، ولقد راودت ف ذلك بقية أهل بيتي فأبوا عّل إل السكوت 

ملا علموا من وغارة صدور القوم، وبغضهم لل ورسوله وألهل بيت نبيه«)1(.

2- وروى ابن أيب احلديد عن اإلمام الباقر )عليه السالم( جواب هؤالء القوم 
إىل فاطمة )عليها السالم( حينام كانت تطلب منهم نرص عيل بن أيب طالب )عليه 

السالم(، فقال:

يسأهلم  األنصار  بيوت  إىل  لياًل  هبا  وسار  السالم(  )عليها  فاطمة  محل  علّيًا  »إّن 
النرصة وتسأهلم فاطمة االنتصار له، فكانوا يقولون: يا بنت رسول اهلل قد مضت 

بيعتنا هلذا الرجل، لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به.

)1( االحتجاج للطربيس: ج1، ص98؛ سليم بن قيس اهلاليل: ص211؛ هنج اإليامن البن حجر: 
ص579؛ مستدرك الوسائل: ج11، ص74.
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فقال عيل -عليه السالم-: أكنت أترك رسول اهلل ميتًا يف بيته ال أجهزه، وأخرج 
إىل الناس أنازعهم يف سلطانه؟

الل  ما  هم  وصنعوا  له،  ينبغي  كان  ما  إلّ  حسن  أبو  صنع  »ما  فاطمة:  وقالت 
حسيبهم عليه«)1(.

ويف لفظ آخر قالت:

»ما اهلل حسيبهم وطالبهم«)2(.

املؤمنني عليًا  أمري  أن  الفاريس  بن قيس اهلاليل عن سلامن  3- وقد روى سليم 
)عليه السالم( قد ناشدهم النرصة يف ثالث ليال، فكان يأيت يدور عىل بيوهتم يف 
كل ليلة فيناشدهم فيقولون: )نصبحك بكرة( فام منهم أحد أتاه إال هؤالء األربعة، 

وهم سلامن الفاريس، وأبو ذر الغفاري وعامر بن يارس واملقداد بن األسود)3(.

فلام رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل عىل القرآن يؤلفه وجيمعه، فلم 
خيرج من بيته حتى مجعه وكان يف الصحف والشظاظ واألسبار والرقاع فلام مجعه 
أن  بكر  أبو  إليه  بعث  واملنسوخ،  منه  والناسخ  وتأويله  تنزيله  بيده عىل  كله وكتبه 

اخرج فبايع.

فبعث إليه عيل )عليه السالم(:

»إين ملشغول وقد آليت نفيس يمينا أن ال أرتدي رداء إال للصالة حتى أؤلف 
القرآن وأمجعه«.

البحار  للجوهري: ص64؛  السقيفة وفدك  احلديد: ج6، ص13؛  أيب  البالغة البن  )1( رشح هنج 
للمجليس: ج28، ص187.

اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري: ج1، ص19.  )2(
)3( سليم بن قيس اهلاليل: ص146.
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فسكتوا عنه أياما فجمعه يف ثوب واحد وختمه، ثم خرج إىل الناس وهم جمتمعون 
مع أيب بكر يف مسجد رسول اهلل، فنادى عيل )عليه السالم( بأعىل صوته:

مشغوال  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قبض  منذ  أزل  مل  إين  الناس،  أهيا  »يا 
بغسله ثم بالقرآن حتى مجعته كله يف هذا الثوب الواحد، فلم ينزل اهلل تعاىل عىل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( آية إال وقد مجعتها، وليست منه آية إال وقد مجعتها 
وليست منه آية إال وقد أقرأنيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعلمني تأويلها«.

ثم قال هلم عيل )عليه السالم(:

»لئال تقولوا غدا:

ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلنَِي﴾)1(. ﴿إِنَّ

ثم قال هلم عيل )عليه السالم(:

»لئال تقولوا يوم القيامة إين مل أدعكم إىل نرصيت ومل أذكركم حقي، ومل أدعكم إىل 
كتاب اهلل من فاحتته إىل خامتته«.

فقال عمر: ما أغنانا ما معنا من القرآن عام تدعونا إليه ثم دخل عيل عليه السالم 
بيته()2(.

وعليه:

فإن التحرك الذي قام به االمام عيل )عليه السالم( أعقبه رسعة يف االنقضاض 
عىل بضعة النبي )صىل اهلل عليه وآله( بل عىل بيت النبوة بمن فيه، وهو ما سنتناوله 

يف املسائل القادمة.

سورة األعراف، اآلية )172(.  )1(
)2( سليم بن قيس اهلاليل: ص146- 147.
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املسألة االوىل: كونها البضعة مل يردع اخلليفة يف حربه هلا .

إن ما وعد به اخلليفة يف خطبته مع الصحابة يف قوله:

)فإذا رأيتموين غضبت فاجتنبوين ال أؤثر يف اشعاركم وابشاركم(.

مل يكن جمرد حتذير هلم، فها هو اليوم يميض يف وعيده للصحابة وليكن أول من 
يتلقى هذا التهديد هو أقدس بيت يف االسالم، بيت فاطمة وعيل واحلسن واحلسني 

)عليهم السالم( الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا.

ولذا:

مل يدرع اخلليفة يف حربه هلذا البيت كون أهله هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة 
ومهبط الوحي والتنزيل.

السيام وهو يشاهد اإلمام عيل قد محل فاطمة واحلسن واحلسني )عليهم السالم( 
يدور هبم عىل بيوت الصحابة فيسأهلم حقه وحرمة أهل بيته.

فأصحاب السقيفة وعىل رأسهم اخلليفة مل يكونوا يف غفلة من هذا التحرك ألهل 
بيت النبوة )عليهم السالم(، السيام وأّن االمام عيل )عليه السالم( محل معه بضعة 
مبدأ  عىل  أهنم  عىل  يدل  مما  اجلنة،  اهل  شباب  وسيدا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
واحد وأهنم الشهود عليهم يوم القيامة، فقد سمعوا وشهدوا ما دار بني عيل وبني 
الصحابة خالل ثالث لياٍل، ومن ثم قد يكسب عيل )عليه السالم( اجلولة حينام 
الدنيا مع  الصحيح، ولذا سيخرس هؤالء  إىل موضعه  األمر  فيعيد  له  املنارص  جيد 

علمهم ويقينهم بأهنم خرسوا اآلخرة.
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وعليه:

فلتكن إحدى الدارين قد ذهبت ولكن فلتبَق األوىل وهي الدنيا التي كانت أكرب 
هذه  يف  اجلولة  يكسب  علّيًا  يرتكون  فكيف  اآلخرة،  ثمنها  كان  التي  وهي  مههم 

احلرب.

ولذلك:

بادروا إىل حترك رسيع إجتاه رأس املعارضة النقالب السقيفة وصاحب احلق يف 
اخلالفة ومواجهته بحرب مفتوحة وبمختلف الوسائل، وعىل مجيع األصعدة سواء 

كانت نفسية أو عسكرية أو اقتصادية، أو اجتامعية، أو عقدية.

البيت،  هذا  ألهل  عن  القداسة  حاجز  كرس  عىل  حرصوا  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
أقدام  أن وطئت  منذ  نة  القرآن والسُّ أثبتها  لديه والتي  التي  ونسف حدود احلرمة 

النبي )صىل اهلل عليه وآله( أرض املدينة.

وهبذا يكون أقطاب السقيفة قد حققوا هبذه احلرب املفتوحة أكثر من هدف فضاًل 
عن حتقيقهم للهدف األسمى وهو اجللوس عىل كريس احلكم ومسك زمام السلطة 
قبائلها فكيف اآلن وقد  العرب وشيوخ  التي كان حيلم هبا زعامء  العرب  وسيادة 
مجعها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتت راية واحدة وإن كانت راية دينية ختتلف 

عام كان عليه العرب من معتقدات وديانات قبل اإلسالم.

أي إن جتمعهم عىل دين واحد أفضل من تفرقهم عىل أديان متعددة، ولذا اختاروا 
مظهرها  يف  جديدة  بأيدلوجية  وهنضوا  رسمه  القرآن  ومن  اسمه  اإلسالم  من 
اخلارجي درء الفتنة يف اختيار اخلليفة ألهنم، تركوا بدون خليفة كام روجوا لألمر؛ 
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ويف باطنها ملك عضوض وسلطان عقيم وإمارة ولو عىل حجارة)1(.

إذن:

بدأت ساعة الصفر يف عمر العهد اجلديد فكانت احلرب املفتوحة عىل بيت فاطمة 
ذلك  مقابل  رسيع  وبتحرك  أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات  واحلسني  واحلسن  وعيل 
التحرك الذي قام به أهل هذا البيت عليهم السالم فكان عقاهبم واحدًا، ومصريهم 

واحدًا، وهو حرق دار النبّوة، وقتل البضعة )عليها السالم(.

النار فيه إلحراق  )( وإضرام  الثانية: مجع احلطب حول بيت فاطمة  املسألة 

البيت مبن فيه .

وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  وقيام  املدينة  إىل  السالم(  )عليها  فاطمة  انتقال  بعد 
ببناء املسجد وبناء بعض احلجرات من حوله، كانت إحداها لفاطمة )صلوات اهلل 
عليها( فجعلها النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف داخل املسجد وجعل لبيتها بابًا؛ ومن 

ثم فبيت فاطمة هو داخل املسجد)2(.

أنه دخل عىل عمر بن  يقول: يروى عن كعب األحبار:  ذكر اخلرائطي: عن عمران بن موسى   )1(
اخلطاب وهو جالس عىل فراشه، وحتت الفراش حصري، وعن يمينه وشامله وسادتان، فقال له 
فيام  إن  قال:  ثم  دوهنا،  وجلس  كعب  فنحاها  الوسادة،  إىل  وأشار  إسحاق  أبا  يا  اجلس  عمر: 
السلطان حتى يملك، وال تقعد عنه حتى  به سليامن بن داود عليه السالم: أن ال تغش  أوىص 
ينساك...(؛ وال خيفى أن الذي أراده كعب األحبار من بيان حلال عمر وسلطانه جليل عىل أهل 

املعرفة؛ )امللتقى من كتاب مكارم األخالق للخرائطي: ج2، ص234، ح689(.
أنظر كتابنا )باب فاطمة عليها السالم بني سلطة الرشيعة ورشيعة  )2( ملزيد من االطالع واملعرفة: 
السلطة(، وكتابنا: )وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وموضع قربه وروضته بني اختالف 

أصحابه واستمالك أزواجه(.
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وعليه:

فبيت فاطمة وعيل صلوات اهلل عليهام هو يف داخل املسجد، وال يبتعد عن القرب 
النبوي الرشيف سوى بضع سنتمرتات، فضاًل عن أنه من ضمن الروضة التي بني 
حجرة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وبني املنرب، مما يكشف عن أن هذا البيت له من 

احلرمة ما للمسجد، والروضة، والقرب النبوي الرشيف.

فضاًل عام ألهله من احلرمة والقداسة والشأنية عند اهلل تعاىل ورسوله )صىل اهلل 
عليه وآله( والذي مل يزل يظهرها للناس قوالً وفعاًل فقد حدد النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( ما هلذا البيت من احلدود الرشعية وفرضها عىل األمة من خالل كيفية التعامل 

مع أهل بيته منذ أن مجع حتت سقفه علّيًا وفاطمة )عليهام السالم(.

فقد كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يأيت إىل هذا البيت ويقف عند بابه يف كل 
صباح فيقول:

»أنا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم«)1(.

وبلفظ:

»أنا حرب ملن حاربتم، وسلم ملن ساملتم«)2(.

وبلفظ:

»أنا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم«)3(.

الكويف: ص340؛ هتذيب األحكام  البالغة للمعتزيل: ج3، ص208؛ تفسري فرات  )1( رشح هنج 
للطويس: ج6، ص102.

)2( مسند أمحد: ج2، ص442؛ مستدرك الصحيحني: ج3، ص149؛ املصنف البن أيب شيبة الكويف، 
صحيح ابن حبان: ج15، ص435.

)3( سنن الرتمذي: ج5، ص360؛ املستدرك للحاكم النيسابوري: ج3، ص149؛ سنن ابن ماجة: 
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ومن ثم فقد رسم النبي األعظم )صىل اهلل عليه وآله( تلك احلدود الرشعية ألهل 
هذا البيت وأظهر التكاليف التي فرضت عىل األمة يف التعامل مع عرتته )عليهم 

السالم(.

ولذا:

فإن هؤالء الذين أعلنوا احلرب عىل هذا البيت وأهله فقد أعلنوا احلرب عىل اهلل 
ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(، هذا من جانب، ومن جانب آخر كان النبي )صىل 
اهلل عليه وآله( قد أخرب فاطمة وعلّيًا وولديه احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم 
أمجعني بام جيري عليهم من بعده ولقد ذكرنا يف بداية هذا اجلزء بعض األحاديث 
النبوية الرشيفة التي أظهرت بيان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هلذه االبتالءات 

التي سيبتىل هبا أهل بيته.

بل: 

متابعة رسول اهلل )صىل  النبوية يف هذا اخلصوص:  السرية  تلك  املالحظ يف  إن 
اهلل عليه وآله( لبيان هذه األحداث وما سيلقى أهل بيته من بعده كي هييئهم لتلقّي 

البالء، فمام جاء عنه )صىل اهلل عليه وآله(، أنه قال:

1- »إن أهل بيتي هؤلء سيلقون من بعدي تشيدًا وتطريدًا....«)1(.

2- »وروى املعتزيل يف رشح النهج عن أيب جعفر اإلسكايف أنه قال:

)إن النبي )صىل اهلل عليه وآله( دخل عىل فاطمة )عليها السالم( فوجد عليا نائاًم 
فذهبت تنبهه فقال )صىل اهلل عليه وآله(:

ج1، ص52؛ املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص40؛ أحكام القرآن للجصاص: ج1، ص571؛ 
تفسري الثعلبي: ج8، ص312.

مسند الشايش: ج1، ص409، ح337.  )1(



262

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

»دعيه فرب سهر له بعدي طويل، ورب جفوة ألهل بيتي من أجله شديدة«.

فبكت فقال:

»ال تبكي فإنكام معي ويف موقف الكرامة عندي«()1(.

بامنعة )أصحاب  تكن  مل  والتحذير  والنهي  الكم من األحاديث  أّن كل هذا  إالّ 
السقيفة وأشياعهم( من امليض يف حرب اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( وحتت 

غطاء رشعي فقد هبوا لدرء الفتنة، ولكن هيهات فقد قال سبحانه:

مَلُِحيَطٌة  َجَهنََّم  َوإِنَّ  َسَقُطوا  اْلِفْتنَِة  ِف  َأَل  َتْفتِنِّي  َوَل  يِل  اْئَذْن  َيُقوُل  َمْن  ﴿َوِمنُْهْم 
بِاْلَكافِِريَن﴾)2(.

. )( أوالً: كيف جرت احلادثة وما هي املرحلة األوىل من جرمية قتل فاطمة

البداهة بمكان أن يتم التعتيم عىل حادثة مجع احلطب حول بيت فاطمة  إّن من 
وعيل واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم أمجعني وإحراقه ومن ثم اقتحامه بشتى 
الطرق، وذلك أن حادثة بمثل هذا التجري عىل اهلل تعاىل ال ختتلف من حيث اجلرم 
لتعظيم  بيانه  الكريم يستعرض يف  عن قتل األنبياء عليهم السالم السيام والقرآن 
وفصيلها؛  صالح  ناقة  قتل  حادثة  يف  الظاملني  عىل  نقمته  وحلول  األنبياء  حرمة 
فكيف يكون غضب اهلل يف تلك اجلريمة التي هتكت فيها حرمة اهلل وحرمة سيد 
اخللق أمجعني )صىل اهلل عليه وآله(، وقتلت فيها فاطمة وابنها املحسن، فمضت إىل 

رهبا وأبيها شهيدة)3(، وهو القائل هلا:

رشح هنج البالغة: ج4، ص107.  )1(
سورة التوبة، اآلية )49(.  )2(

قال اإلمام موسى بن جعفر عليهام السالم: »إن فاطمة صديقة شهيدة«، أنظر: الكايف للكليني:   )3(
ج1، ص458؛ عوامل العلوم: ج11، ص260.
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»إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة نساء أهل اجلنة، وستين بعدي 
ظلًم وغيظاً، حتى تضب، ويكرس ضلع من أضالعك، لعن الل قاتلك«)1(.

من هنا:

مل تأِت احلادثة ضمن تفاصيلها الدقيقة يف كتب أهل العامة من املخالفني ملدرسة 
عرتة النبي املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( وإنام وردت ضمن إشارات قليلة فيام لو 
قورنت مع روايات أهل البيت عليهم السالم؛ إالّ أن هذه اإلشارات عىل قلتها إالّ 
أهنا دقيقة وفيها الكفاية لثبوت هذه اجلريمة يف هتك حرمة اهلل وحرمة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( حتى أصبحت من املسلامت يف الفكر اإلسالمي وإن اختلفت 
يف احلادثة األقوال بني حمب ومربٍر ملا فعله أبو بكر وعمر بن اخلطاب ومن تشيع 

هلام، وبني مترّبئ منهم ومما فعلوا.

ولكن: بني هذه األقوال سنورد تلك النصوص والشواهد عىل وقوع هذه اجلريمة 
ونتوقف إن أسعفنا الشاهد عند تسلسل احلدث وتداعياته، فمام كان يف مقدمات 

احلادثة ما يأيت:

1- ذكرنا فيام مىض آنفًا أن القوم تركوا جسد النبي )صىل اهلل عليه وآله( وهو مل 
يربد بعد وتسارعوا لالجتامع يف السقيفة، وبعد أن جرت فيها املناورات يف كسب 
اجلولة والفوز بكريس الرياسة يف اليوم األول فسيق الناس إىل بيعة أيب بكر يف اليوم 
التايل بعد أن كان صاحب الصولة يف سقيفة االنقالب عمر ابن اخلطاب الذي نال 

من اخلالفة بعد صاحبه احلظ األوفر.

كتاب سليم بن قيس اهلاليل )بتحقيق األنصاري(: ج2، ص907.  )1(
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السالم  املؤمنني عيل عليه  أمري  تفرغ  النصوص من  لنا  فيام رسمته  رأينا  2- وقد 
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم وبعض وجوه بني هاشم وعامر وسلامن 

وأيب ذر يف جتهيز رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومواراته يف روضته املقدسة.

ومل حيرضوا تلك احللبة التي بايع فيها عمر بن اخلطاب واألوس أليب بكر ومن ثم 
بايع املهاجرون كي ال يفوهتم نصيب من كعكة اخلالفة.

ومن ثم أصبح هناك جمموعة من املعارضة التي برزت بشكل واضح من خالل 
خروج أمري املؤمنني )عليه السالم( حاماًل الزهراء وولدهيا وهو يطلب النرصة من 
واملنافقني  األعراب  من  شايعهم  ومن  السقيفة  أقطاب  عىل  واألنصار  املهاجرين 

الذين نكثوا بيعة اهلل يف غدير خم.

وعليه:

االحتجاجات  قمع  يف  ورموزها  السقيفة  أقطاب  من  الرسيع  الرد  هذا  كان 
ورأسها وهم آل حممد )صىل اهلل عليه وآله( وسلم السيام وهم ينظرون إىل اختالف 
ورود بعض الصحابة إىل دار فاطمة )عليها السالم( يدخلون عىل عيل عليه السالم 
يتشاورون فيام حدث وكيف هلم املخرج منه يف إرجاع احلق إىل أهله الذين اغتصبه 

هؤالء النفر وساقوا الناس عنوة إىل بيعة أيب بكر يف املسجد.

3- إن بيت فاطمة )عليها السالم( حينام بناه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عند 
بنى من حوله حجرات ثالث وذلك قبل  ببناء مسجده  للمدينة ورشوعه  قدومه 
أن تنتقل إليه عائشة، فكان منها، أي من هذه البيوت، بيت فاطمة )عليها السالم( 
الذي بناه داخل املسجد بني املنرب واحلجرة التي دفن فيها )صىل اهلل عليه وآله()1(، 

)1( ملزيد من االطالع، أنظر: وفاة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بني اختالف أصحابه واستمالك 
أزواجه للمؤلف.
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أي إنه كان من ضمن حدود الروضة، وهو أرشف موضع فيها كام يف الرواية عن 
اإلمام الصادق )عليه السالم( حينام سئل عن الصالة يف بيت فاطمة )عليها السالم( 

أفضل أم يف الروضة، فقال:

»يف بيت فاطمة«)1(.

وعليه:

يكون دخول بعض الصحابة املعارضني النقالب السقيفة إىل بيت فاطمة )عليها 
السالم( واضحًا بينًا أليب بكر وعمر؛ بل: إن موقع بيت الزهراء )عليها السالم( يف 
املسجد جيعل مجيع حتركات أهل هذا البيت ظاهرة وأمام نظر أيب بكر وعمر؛ ومن 

ثم فقد شهد دخول هؤالء واجتامعهم مع عيل )عليه السالم(.

ولذا:

قرر البدء يف املعركة مع أهل هذا البيت عالنية وبمختلف الوسائل ألهنم يشكلون 
اخلطر العظيم عىل اخلالفة والسلطة.

ويف ذلك يروي سليم بن قيس اهلاليل الكويف الشيعي بعض أجزاء هذا التحرك 
احلريب عىل بيت فاطمة عليها السالم ومن ثم نورد ما رواه أهل السنة واجلامعة من 
إشارات هلذه احلرب التي قادها أبو بكر ونفذها عمر بن اخلطاب مع جمموعة من 

أشياعه.

وسائل الشيعة: ج3، ص547.  )1(
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. )( يف مجع احلطب حول بيت فاطمة )( ألف - ما روته أتباع مدرسة أهل البيت

1- روى سليم بن قيس اهلاليل )املتوىف يف القرن األول للهجرة( قائاًل:

)فلام رأى عيل )عليه السالم( خذالن الناس إياه وتركهم نرصته واجتامع كلمتهم 
مع أيب بكر وطاعتهم له وتعظيمهم إياه لزم بيته.

فقال عمر أليب بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع، فإنه مل يبق أحد إال وقد بايع 
غريه وغري هؤالء األربعة.

وكان أبو بكر أرق الرجلني وأرفقهام وأدهامها وأبعدمها غورا، واآلخر أفّضهام 
وأغلظهام وأجفامها.

فقال أبو بكر: من نرسل إليه؟ فقال عمر: نرسل إليه قنفذا، وهو رجل فض غليظ 
جاف من الطلقاء أحد بني عدي بن كعب.

فأرسله إليه وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن عىل عيل )عليه السالم(، فأبى 
أن يأذن هلم.

والناس  املسجد  يف  جالسان  -ومها  وعمر  بكر  أيب  إىل  قنفذ  أصحاب  فرجع 
حوهلام- فقالوا: مل يؤذن لنا، فقال عمر: اذهبوا، فإن أذن لكم وإال فادخلوا عليه 

بغري إذن فانطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة )عليها السالم(:

»أحرج عليكم أن تدخلوا عيل بيتي بغري إذن«.

أن  فتحرجنا  وكذا  كذا  قالت  فاطمة  إن  فقالوا:  امللعون،  قنفذ  وثبت  فرجعوا 
ندخل بيتها بغري إذن، فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء، ثم أمر أناسا حوله أن 
حيملوا احلطب فحملوا احلطب ومحل معهم عمر، فجعلوه حول منزل عيل وفاطمة 
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وابنيهام )عليهم السالم(، ثم نادى عمر حتى أسمع عليا وفاطمة )عليهام السالم(: 
)واهلل لتخرجن يا عيل ولتبايعن خليفة رسول اهلل وإال أرضمت عليك بيتك النار(.

فقالت فاطمة )عليها السالم(:

»يا عمر، ما لنا ولك؟«.

فقال: افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم بيتكم، فقالت:

»يا عمر، أما تتقي اهلل تدخل عيل بيتي؟«.

فأبى أن ينرصف()1(.

2- روى الطربيس )املتوىف سنة 548هـ(، فقال:

)وعن عبد اهلل بن عبد الرمحن قال: ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف باملدينة 
وينادي أال إن أبا بكر قد بويع له فهلموا إىل البيعة فينثال الناس يبايعون فعرف أن 
مجاعة يف بيوت مسترتون فكان يقصدهم يف مجع كثري ويكسبهم وحيرضهم املسجد 
فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل يف مجع كثري إىل منزل عيل عليه السالم فطالبه 
باخلروج فأبى، )فدعا عمر بحطب ونار، وقال: والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو 

ألحرقنه عىل ما فيه(.

فقيل له: إن فاطمة بنت رسول اهلل، وولد رسول اهلل، وآثار رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( فيه؛ وأنكر الناس ذلك من قوله()2(.

)1( كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ص150-149.
)2( االحتجاج للطربيس: ج1، ص80؛ البحار للمجليس: ج28، ص204.



268

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

3- وروى ابن طاووس )املتوىف سنة 664هـ( فقال: )وذكر ابن جريانة يف غرره 
)قال زيد بن أسلم: كنت ممن محل احلطب مع عمر( إىل باب فاطمة حني امتنع عيل 

وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا.

)فقال عمر لفاطمة: أخرجي من يف البيت وإالّ أحرقته ومن فيه(. 

قال: ويف البيت عيل واحلسن واحلسني ومجاعة من أصحاب النبي، فقالت فاطمة:

»أفتحرق عيل ولدي«.

فقال: إي واهلل أو ليخرجن وليبايعن()1(.

باء - ما روته أبناء العامة يف مجع احلطب حول بيت فاطمة )( والتهديد باحلرق .

النبوة  بيت  اهلجوم عىل  بيان حادثة  السنة واجلامعة يف  أهل  ما ورد يف كتب  أما 
وحرقه فقد جاء بالكيفية اآلتية التي تظهر استخدام الراوي أسلوب التلطيف يف 
اخلطاب  بن  بشاعته وذلك من خالل حتسني صورة عمر  والتخفيف من  احلدث 
ببعض املالمح التي قد تساعد عىل قبول احلدث، أو عىل األقل التامس العذر لوقوع 

اجلريمة، فكان بالكيفية اآلتية:

وإمام  عاصم  أيب  وابن  الرب،  عبد  وابن  الكويف،  شيبة  أيب  ابن  روى  فقد   -1
بعد  بكر  بويع أليب  أنه حني  أسلم  أبيه  أسلم عن  بن  زيد  احلنابلة وغريهم )عن 
فاطمة  عىل  يدخالن  والزبري  عيل  كان  وسلم  -وآله-  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
أمرهم  يف  ويرجتعون  فيشاوروهنا  وسلم  -وآله-  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت 
فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب خرج حتى دخل عىل فاطمة فقال: يا بنت رسول 

)1( الطرائف البن طاووس: ص239؛ هنج احلق للعالمة احليل: ص271؛ الشهاب الثاقب للمحقق 
البحراين: ص231.
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أحد  وما من  أبيك  إلينا من  أحد أحب  ما من  عليه -وآله- وسلم  اهلل  اهلل صىل 
النفر عندك  إلينا بعد أبيك منك وأيم اهلل ما ذاك بامنعي إن اجتمع هؤالء  أحب 

إن أمرهتم أن حيرق عليهم البيت، قال فلام خرج عمر جاؤوها فقالت:

»تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهلل لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم 
اهلل ليمضني ملا حلف عليه فانرصفوا راشدين فروا رأيكم وال ترجعوا إيّل«.

فانرصفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا أليب بكر()1(.

2- روى الطربي، واجلوهري، وابن أيب احلديد املعتزيل، عن زياد بن كليب، )قال: 
أتى عمر بن اخلطاب إىل منزل عيل وفيه طلحة والزبري ورجال من املهاجرين، فقال 
واهلل )ألحرقن عليكم أو لتخرجن إىل البيعة(، فخرج عليه الزبري مصلتًا بالسيف 

فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه()2(.

3- روى ابن قتيبة الدينوري يف اإلمامة فقال:

)وإن أبا بكر تفقد قومًا ختلفوا عن بيعته عند عيل -عليه السالم-، فبعث إليهم 
عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار عيل، )فأبوا أن خيرجوا فدعا باحلطب( وقال: والذي 
نفس عمر بيده، لتخرجن )أو ألحرقنها عىل من فيها(، فقيل له يا أبا حفص، )إن 

فيها فاطمة؟(، فقال: وإن()3(.

املصنف البن أيب شيبة الكويف: ج8، ص572؛ املذكر والتذكري البن أيب عاصم: ص91؛ االستيعاب:   )1(
ج3، ص975؛  فضائل الصحابة البن حنبل: ج1، ص364، ط مؤسسة الرسالة؛ الوايف بالوفيات 
للصفدي: ج17، ص167؛ هناية األرب للنويري: ج19، ص40؛ رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج2 

ص45؛ السقيفة وفدك للجوهري: ص41؛ كنز العامل للهندي: ج5 ص652.
تاريخ الطربي: ج2، ص443؛ السقيفة وفدك للجوهري: ص53؛ رشح هنج البالغة للمعتزيل:   )2(

ج2، ص56؛ اإلمامة وأهل البيت ملحمد بيومي: ج1، ص345.
)3( اإلمامة والسياسة البن قتيبة: ج1، ص19؛ مسند فاطمة للسيوطي: ح31؛ البحار للمجليس: 

ج28، ص356.
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جيم - قراءة احلديث يف مجع احلطب وحتليله .

إن قراءة احلديث الذي أوردته كتب الفريقني ودراسته وحتليله ترسم لنا صورة 
واضحة عن جمريات هذه اجلريمة العظمى يف اإلسالم وبيان تفاصيل وقوعها.

هذه  عىل  والتعتيم  والتغيري  التضليل  حاولوا  قد  القوم  أن  أسلفنا  وكام  السيام 
احلادثة بشتى الصور ولذا وردت بصورة خمتلفة عن الواقع فضاًل عن حذف كثرٍي 
من التفاصيل حتى يف املرحلة الواحدة من مراحل وقوع جريمة اهلجوم عىل بيت 

النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي ونزول القرآن.

وعليه:

فهذه املرحلة األوىل وهي )مجع احلطب حول بيت فاطمة وعيل وولدهيام( جرت 
أي  مالحظتها،  يمكن  واجلامعة  السنة  أهل  روايات  يف  كثرية  اختصارات  ضمن 
الواردة يف مدرسة  الروايات  بينها وبني  فيام  املقارنة  هذه االختصارات من خالل 
العرتة النبوية من جهة، ومن جهة أخرى مقارنتها فيام بينها أيضًا، أي: مقارنة هذه 
الروايات يف نفس مصادر أهل السنة واجلامعة السيام احلديث األول فقد اتضح من 

خالل دراسته وحتليله ما يأيت:

1- أورده ابن أيب شيبة الكويف يف مصنفه وابن أيب احلديد املعتزيل بصورة كاملة 
يف حني حذف منه التهديد بحرق البيت بمن فيه كلٌّ من ابن عبد الرب، والصفدي، 

والنويري، فبدال قول عمر بن اخلطاب لفاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها:

)وأيم اهلل ما ذاك بامنعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك إن أمرهتم أن حيرق عليهم 
البيت()1(.

املذكر والتذكري البن أيب عاصم: ص91؛  الكويف: ج8، ص57، ح4؛  )1( املصنف البن أيب شيبة 
رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج2، ص45.
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إىل قول آخر نسبوه لعمر بن اخلطاب وهو: )وإلن بلغني أن هؤالء من النفر يدخلون 
عليك، وإلن بلغني ألفعلن وأفعلن()1(!!

واستبدلوا قول فاطمة عليها السالم الذي أخرجه ابن أيب شيبة، وابن أيب عاصم، 
واملعتزيل هلؤالء الصحابة الذين التجؤوا إىل دارها من قوهلا هلم:

»تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهلل إلن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم 
اهلل ليمضني ملا حلف عليه، فانرصفوا راشدين«)2(.

إىل قول آخر، فقالت هلم:

»إن عمر قد جاءين وحلف الن عدتم ليفعلّن، وأيم اهلل ليفعلّن هبا، فانظروا يف 
أمركم«)3(.

يف حني قام اخلطيب البغدادي بحذف مجيع احلادثة يف هتديد عمر لفاطمة )عليها 
بحلة  له  ومظهرًا  األمر  خمترصًا  فقال  له،  وجواهبا  فيه  بمن  بيتها  بحرق  السالم( 
جديدة، فقال: قال عمر بن اخلطاب لفاطمة: يا بنت رسول اهلل ما كان أحد أحب 

من الناس إلينا من أبيك، وما أحد بعد أبيك أحب إلينا منك()4(.

للصفدي: ج17، ص167؛ هناية  بالوفيات  الوايف  الرب: ج3، ص975؛  االستيعاب البن عبد   )1(
األرب للنويري: ج19، ص41.

هنج  رشح  ص91؛  عاصم:  أيب  البن  والتذكري  املذكر  ص57؛  ج8،  شيبة:  أيب  البن  املصنف   )2(
البالغة البن أيب احلديد: ج2، ص45.

األرب  هناية  ص167؛  ج17،  بالوفيات:  الوايف  ص975؛  ج3،  الرب:  عبد  البن  االستيعاب   )3(
للنويري: ج19، ص41.

)4( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج5، ص168.
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وال ريب أن القارئ هلذا احلديث جيد صورة مجيلة جدًا عن إيامن عمر بن اخلطاب 
وذلك ملقدار حبه لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وابنته من بعده، ومن ثم ال وجود 
حلادثة حرق بيت فاطمة بيد عمر بن اخلطاب وال أثر خلروج عمر ابن اخلطاب عن 

سنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(.

فالنبي هو أحب الناس إليه وهو أكثر الصحابة وبفضل جهود اخلطيب البغدادي 
ثم  ومن  بعده،  من  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عرتة  صان  فقد  السنة  هلذه  اتباعًا 
أنه جيد  أو  وآله(،  اهلل عليه  اهلل )صىل  يعلم شيئًا عن سنة رسول  القارئ ال  خيرج 
إخراج  أولئك يف  بذهلا  التي  تلك اجلهود  بفضل  سنة متضاربة ومتناقضة، وذلك 

املرويات بحسب املقاسات التي ترتضيها الساسة والدراهم والدنانري.

2- إن مما ال شك وال ريب وال شبهة فيه أن هذا اخلطاب الذي توجه به عمر ابن 
اخلطاب لبضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( سواء بالكيفية التي أخرجها ابن 
أيب شيبة، وابن أيب عاصم من التهديد الرصيح بحرق دارها بمن فيه، وفيه فاطمة 

وعيل واحلسن واحلسني وبعض من املهاجرين واألنصار.

أو سواء بالكيفية التي أخرجها ابن عبد الرب، أو الصفدي؛ ففي كلتا الكيفيتني فإن 
عمر بن اخلطاب قد أرعب بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وولدهيا احلسن 
وأدخل  واألنصار  املهاجرين  من  الصحابة  وأرعب  األذى  اشد  واذامها  واحلسني 
عليهم الذعر واخلوف، وأنه آمل بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وهو هبذا 

الصنيع يكون قد ارتكب جمموعة من اجلرائم وهي كاآليت:

أ- إنه آذى رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

1- لقوله )صىل اهلل عليه وآله(:
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»فإنم هي بضعة مني يريبني ما أرابا، ويؤذيني ما آذاها«)1(.

2- وقوله )صىل اهلل عليه وآله(:

»فمن آذاها فقد آذان...«)2(.

واهلل تعاىل يقول يف حمكم كتابه الكريم يف بيان جريمة من يؤذي رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(: إّن شأنه ومنزلته وعقابه اللعن يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة كذاك تكون 

عقوبته اللعن والعذاب املهني كام هو واضح ورصيح يف اآلية املباركة:

َعَذاًبا  ْم  َلُ َوَأَعدَّ  َواْلَِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِف  اللَُّ  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  اللََّ  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ 
ُمِهينًا﴾)3(.

ب- إن عقوبة من يرعب أهل املدينة أو حيدث فيها حدثًا أو خييف أهلها قد أظهره 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( للناس، وقد أخرجه أئمة احلديث يف صحاحهم، 

فمنها:

1- أخرج البخاري ومسلم، عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(، أنه قال:

»املدينة حرم ما بني عري إىل ثور؛ فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى حمدثًا، فعليه لعنة 
اهلل واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفًا وال عدالً«)4(.

)1( صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6، ص158.
)2( املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص159؛ فتح الباري: ج9، ص287.

)3( سورة األحزاب، اآلية )57(.
مسلم،  صحيح   ،)1870( برقـم   املدينـة  حرم  باب:  املدينة،  فضائل  كتاب  البخاري،  صحيح   )4(

كتاب احلج، باب: فضل املدينة حديث )1366(.
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2- أخرج أبو داود يف السنن، من حديث عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، عن 
النبي )صىل اهلل عليه وآله(:

»املدينة حرام ما بني عافر إىل ثور؛ فمن أحدث حدثاً أو آوى حمدثاً، فعليه لعنة الل 
واملالئكة والناس أمجعني؛ ل يقبل الل منه رصفاً ول عدلً، ل خيتل خاللا، ول ينفر 
صيدها، ول تلفظ لفظها إلّ ملن أنشد با، ول يصلح لرجل أن حيمل فيها السالح 

لقتال، ول يصلح أن يقطع منها شجرة إل أن يعلف رجالً بعريه«)1(.

3- ذكر إمام املذهب احلنبيل يف مسنده، عن ابن صعصعة، عن عطاء بن يسار، 
عن السائب بن خالد، إن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، قال:

»من أخاف أهل املدينة ظلًم، أخافه الل، وعليه لعنة الل واملالئكة أمجعني؛ ل يقبل 
الل منه يوم القيامة رصفًا ول عدلً«)2( أي ل نفاًل ول فرضًا«)3(.

سمعت  لقد  أشهد  قال:  اهلل،  عبد  بن  جابر  عن  واجلنيدي  العبايس  أخرج   -4
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، يقول:

»من أخاف أهل املدينة فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني«)4(.

الساكن البن  العزم  مشري  حديث )2034( ج2 ص529،  املدينة،  باب حتريم  داود،  أيب  )1( سنن 
اجلوزي: ص235 مكتبة الصحابة بجدة.

مسند أمحد: ج4 ص55، حديث )16622(.  )2(
الدرة الثمينة البن النجار: ص46 ط دار األرقم.  )3(

عمدة األخبار يف مدينة املختار للعبايس: ص90-91 ط أسعد احلسيني، فضائل املدينة للجنيدي   )4(
املكي: ص30 ط دار الفكر.
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وعليه:

ال يمكن تغيري احلقائق أو حتسني اجلرائم أو تربير اآلثام السيام وأن األمر متعلق 
باهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( فكيف يمكنهم أن يطفئوا نور اهلل:

َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيتِمَّ  َأْن  إِلَّ  اللَُّ  َوَيْأَبى  بَِأْفَواِهِهْم  اللَِّ  ُنوَر  ُيْطِفُئوا  َأْن  ﴿ُيِريُدوَن 
اْلَكافُِروَن﴾)1(.

4- من الذي أعطى لعمر بن اخلطاب احلق يف منع الناس من الترصف يف بيوهتم 
فيحدد هلم من يدخل إليهم ومن خيرج، فيمنع من يشاء ويسمح ملن يشاء؛ أليس 

هذا الفعل تدخاًل سافرًا يف حقوق الناس؟

أليس هذا الفعل لو حدث اليوم مع أحد يف املجتمعات املدنية لقيل لصاحب هذا 
الفعل دكتاتور إن كان يف هرم السلطة ولو كان فردًا يف املجتمع أللقي يف السجن أو 

لقيل عنه ما يناسبه من األلفاظ.

إذن:

قدوم عمر إىل بيت النبوة وفيه بضعة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( التي يؤمله ما 
يؤملها، والتي يرىض اهلل لرضاها ويغضب لغضبها، وهتديدها بحرق بيتها بمن فيه، 
ومجع احلطب من حوله لسبب واحد وهو أن عيل بن أيب طالب، وبعض املهاجرين 
واألنصار مل يبايعوا أبا بكر ليكون من حيث التسلسل احلدثي جلريمة قتل بضعة 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هو املرحلة األوىل من اجلريمة.

)1( سورة التوبة، اآلية )32(.



276

الباب األول - الفصل األول: قصدية النص يف دفنه فاطمة  وداللته وحتليله

ثانياً: املرحلة الثانية من جرمية قتل فاطمة )( )حرق بيتها مبن فيه( .

واحلسن  وفاطمة  عيل  بيت  حول  احلطب  بجمع  وعصابته  عمر  قام  أن  بعد 
واحلسني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وبعد هتديده هلم بحرق البيت بمن 
فيه إن مل خيرجوا ليبايعوا أبا بكر وبعد أن رأى امتناعهم ومواجهة بضعة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( له عله يستحي ومن معه فيكفون بأسهم وغيهم عنها ولو من 
قبيل أهنا امرأة ال حول هلا وال قوة وأهنا أم ألربعة أوالد ومن حقها أن تدافع عنهم؛ 
إالّ أهنم مع كل هذه املوانع اإلنسانية والتي تتقاطع مع الشيم واألعراف العشائرية 
نفسه  عىل  يأبى  حرًا  أصله  يف  كان  ملن  وخزهيا  الرجولة  لصفة  شينها  عن  فضاًل 
االستذالل فيقاتل امرأة وأطفاهلا مع كل هذه املوانع واحلواجز وبغض النظر عن 
احلرمات والقيم األخالقية واإلنسانية إالّ أن عمر بن اخلطاب وعصابته يقدمون 
عىل إرضام النار يف هذا احلطب ومن ثم يقومون باهلجوم عىل بيت فاطمة وأطفاهلا 

يقاتلوهنم عىل كريس اخلالفة.

ولكن كيف أرضموا النار يف احلطب؟

ألف - ما ورد يف مدرسة العرتة النبوية يف إضرام عمر بن اخلطاب النار يف احلطب حلرق 

بيت فاطمة مبن فيه .

فيها احلطب ووضعه  التي مجع  الكيفية  الكويف  1- روى سليم بن قيس اهلاليل 
حول بيت فاطمة )عليها السالم( ومناداته لفاطمة وعيل ومن كان يف دارمها من 
الصحابة وهتديده هلم باحلرق إذا مل خيرجوا لبيعة أيب بكر فلم خيرج أحد منهم وأبوا 

البيعة أليب بكر، فقال: 

)ودعا عمر بالنار فأرضمها يف الباب()1(.

)1( كتاب سيلم بن قيس اهلاليل: ص15؛ البحار للمجليس: ج28، ص269.
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2- روى الشيخ املفيد يف إرضام عمر النار يف احلطب حول بيت فاطمة )عليها 
السالم( فقال:

)ملا بايع الناس أبا بكر دخل عيل )عليه السالم( والزبري واملقداد بيت فاطمة وأبوا 
أن خيرجوا، فقال عمر بن اخلطاب أرضموا عليهم البيت نارا()1(!!

3- روى الديلمي يف اإلرشاد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف بيان اقتصاص 
التي  تعاىل فرجه الرشيف من أيب بكر وعمر وعصابتهام  املهدي عجل اهلل  اإلمام 

اقتحمت دار فاطمة )عليها السالم( فيقول:

»ثم يؤمر بالنار التي أضمتموها عل باب داري لتحرقون وفاطمة بنت رسول 
الل )صل الل عليه وآله( وابني السن والسني وابنتي زينب وأم كلثوم، حتى ترقا 

با، ويرسل عليكم ريح مرة فتنسفكم ف اليم نسفا....«)2(.

. )( باء - ما ورد يف كتب العامة من إضرام النار يف احلطب الذي وضع حول بيت فاطمة

إن املرحلة الثانية من جريمة قتل فاطمة )صلوات اهلل عليها( وهي إرضام النار 
العامة  كتب  يف  جاءت  السالم(  )عليها  الزهراء  بيت  حول  مجع  الذي  احلطب  يف 
بتعتيم شديد خوفًا من إظهار حجم اجلرأة عىل اهلل ورسوله يف إحراق بيت النبوة 
من جهة، ومن جهة أخرى حماولة تلميع صورة تلك الرموز التي قادت هذا اهلجوم 

وارتكبت اجلريمة.

وال خيفى عىل أهل االختصاص يف علم القانون ومكافحة اجلريمة وعلم النفس 
أن التهديد بالقتل أخف حكام وعقوبة من الرشوع يف التهديد وتنفيذ الفعل وذلك 

)1( أمايل املفيد: ص56، وص30؛ البحار: ج28، ص232.
)2( إرشاد القلوب للديلمي: ج2، ص286.
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الفاعل  اجلريمة وانحراف  التهديد- رسوخ  تنفيذ  اإلقدام عىل  ألنه يكشف -أي 
وترديه واتصافه باجلرم.

يف حني أننا نجد القرآن الكريم والسنة النبوية جتعل إثم املؤسس لكل عمل سّيئ 
اآلثام  التهاون يف  أو  الفعل وذلك منعا حلدوث االنحرافات  إثاًم من نفس  أعظم 
ملا يرتتب عليها من التهاون والتغافل واالستقالل يف حجم اجلريمة فتعد صغرية 

وهي عظيمة.

من هنا:

جتنبت مصادر أبناء العامة من إيراد حرق باب فاطمة )عليها السالم( الذي تواله 
عمر بن اخلطاب بيده حينام محل قبسًا من النار وأخذ ينادي يف أهل بيت النبوة وقد 
جلس أبو بكر عىل املنرب يرشف بنفسه عىل هذه احلرب التي تشن عىل بيت فاطمة 
وعيل )عليهام السالم( وذلك أن بيت فاطمة يف الروضة ال يفصل بينه وبني املنرب 

سوى أمتار قليلة.

فال املسجد له حرمة، وال الروضة، وال القرب النبوي، وال صاحبه، وذلك أن ال 
حرمة هلل ورشيعته من األساس يف معتقدات هؤالء الذين جاءوا باحلطب والنار 

ليحرقوا بيت فاطمة )عليها السالم( بمن فيه.

1- روى أبو الفداء يف تارخيه قائاًل:

)ثم إن أبا بكر بعث عمر بن اخلطاب إىل عيل ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة 
-عليها السالم-، وقال: إن أبوا عليك فقاتلهم!!!
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السالم-  -عليها  فاطمة  فلقيته  الدار،  يرضم  أن  عىل  نار  من  بيشء  عمر  فأقبل 
وقالت:

»إىل أين يا بن اخلطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟!«.

قال: نعم،....()1(.

2- روى ابن عبد ربه األندليس يف حادثة حرق بيت فاطمة )عليها السالم( أنه 
قال:

)الذين ختلفوا عن بيعة أيب بكر عيل والعباس والزبري وسعد بن ُعبادة، فأما عيل 
والعباس والزبري، فقعدوا يف بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن اخلطاب 

ليخرجهم من بيت فاطمة، وقال له: إن أبوا فقاتلهم.

فأقبل بَقبس من نار عىل أن ُيرضم عليهم الدار، فلقيته فاطمة، فقالت:

»يا بن اخلطاب، أجئت لُتحرق دارنا؟«.

قال: نعم، أو تدخلوا فيام دخلت فيه األمة()2(.

واملستفاد من قراءة احلدث بالكيفية التي نقله رواة مدرسة أهل السنة واجلامعة 
ويف  واملصنفني،  الرواة  بني  فيام  تتداول  كانت  ومراحلها  بمجرياهتا  احلادثة  بأن 
املجالس شفاهة ال كتابة وتدوينا إىل احلد الذي أصبحت هذه احلادثة متواترة عند 
يف  والتصنيف  والرواية  الكتابة  يف  اشتغلت  التي  الطبقة  تلك  السيام  العامة  أبناء 

خمتلف التخصصات كاحلديثية والتأرخيية والفقهية واألدبية.

)1( تاريخ أيب الفداء: ج1، ص107.
)2( العقد الفريد البن عبد الرب: ج2، ص73.
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حتى تناوهلا شاعر النيل املعارص واملتأخر عن احلادثة بأربعة عرش قرنًا إالّ أن تلك 
القرون املاضية مل جتعله يف غفلة عن حادثة قتل الزهراء )عليها السالم( وحرق دارها 
بيد عمر بن اخلطاب مما يكشف عن أن احلادثة متواترة شفاهة ال كتابة وتدوينًا وأهنا 

مشهورة عند القوم تتناقلها األلسن يف العراق والشام وأرض مرص إىل األندلس.

ولذا: يقول شاعر النيل يف قصيدته العمرية:

      وقـولة لـعـــيل قـــــــالـها عمـر              أكرم بسامعها أعظم بملقــــــيها

     حرقت دارك ال أبقي عليك هبا             إن مل تبايع وبنت املصطفى فيهــا

      ما كان غري أيب حفص يفوه هبا             أمـــام فــارس عدنان وحــاميها)1(

وإن كان حافظ إبراهيم يتغزل بعمره وإمامه ويتفاخر به، إالّ أن املقايسة هنا باطلة 
مما أعطت أبياتًا موزونة لكنها خمتلفة ومضطربة يف احلس اجلاميل فضاًل عن العقدي.

قبل  فمن  فارس عدنان وحاميها  أن هيدد  يستطيع  بني من  املقايسة  تكن  مل  فهنا 
خرج له صناديد العرب يف بدر وأحد واألحزاب، وبرز له أسطورة اليهود يف خيرب 

وغريها؛ فهنا تصح املقايسة يف مواجهة الفرسان.

لكنها هنا عند حافظ إبراهيم فاملقايسة سمجة ولزجة كلزوجة ماء فم املحترض؛ 
وذلك أن املحل يف هذه املقولة حمل جتٍر عىل اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله(، فمن 
أعظم من أيب حفص جرأة عىل اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( يف حرق بيته وقتل 

ابنته ورحيانتيه وحرقهم بالنار؟!

ديوان حافظ إبراهيم: ج1، ص75، حتت عنوان )عمر وعيل( طبع دار الكتب املرصية بالقاهرة.  )1(
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وعليه:

لو أدرك أدباء مرص واملشتغلون به آنذاك )كأمحد أمني، وأمحد الزين، وإبراهيم االبياري، 
وعيل جارم، وعيل أمني، وخليل مطران، ومصطفى الدمياطي بك، وغريهم()1(، ملا 

اعتنوا بنرش هذه األبيات والتفاخر هبا.

لكنها رب ضارة نافعة، إذ لو كان هؤالء قد أدركوا سامجة هذه األبيات وجترهيا 
عىل اهلل تعاىل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( ملا قاموا بنرشها ولضاع بيان الصورة 
التأرخيية التي تنطق هبا األبيات: بأن أبا حفص أشد الناس أذى هلل ورسوله )صىل 
اهلل عليه وآله(؛ أفهناك أذى أكرب من حرق بيت بنت املصطفى عىل قلب املصطفى 

)صىل اهلل عليه وآله(؟!

املسألة الثالثة: هجوم عمر بن اخلطاب وعصابته على بيت فاطمة )( واقتحامه 

وما وقع عليها من األضرار .

قبل امليض يف بيان جمريات احلدث فقد أفردت هلذه املرحلة من قتل فاطمة عليها 
السالم مسألة مستقلة وذلك لتفرع احلدث وما حلقه من تبعات ونتائج.

إىل  والدخول  واقتحامه  السالم(  )عليها  فاطمة  بيت  عىل  اهلجوم  مرحلة  إن  إذ 
بيتها هو من أكثر املراحل دموية؛ وذلك أن املرحلتني السابقتني ومها مجع احلطب 
حول بيت الزهراء )عليها السالم(، وإرضام النار فيه؛ إنام كانتا مقدمة للقضاء عىل 
بضعة النبي )صىل اهلل عليه وآله( وولدهيا وزوجها، ليتم بذلك إهناء كل ما له عالقة 

بالعهد القديم، عهد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وحرق مجيع آثاره.

)1( الغدير للعالمة الشيخ عبد احلسني األميني: ج7، ص86.
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السيام وأن التأريخ حيدثنا عن تلك اخلطة واهلدف املنشود من هذه العصابة وهو 
القضاء عىل كل ما يمت بصلة لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والبدء بعهد جديد 
اسمه سنة الشيخني بعد أن هتّيأت هلام الفرصة يف مجع العرب حتت لواء واحد بعد 
كانا  ما  بذلك  وليعيدا  العربية  اجلزيرة  دولة يف  أكرب  بذلك  ليشكال  تفرق وشتات 
يسمعانه من أجماد دولة النعامن بن املنذر ملك العرب، أو فخامة سلطان الفرس، 

أو إمرباطورية الروم وثراء قصورها.

وعليه:

1- كانت هذه اخلطة أن تبدأ بحرق هذا البيت بمن فيه بحجة الدخول فيام دخلت 
فيه األمة من االنقياد للسلطة اجلديدة وقياداهتا وحكامها اجلدد.

2- حرق أحاديث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( كام فعل أبو بكر وهو ما حتدثت 
به عائشة )أهنا قالت: مجع أيب احلديث عن رسول اهلل وكانت مخس مائة حديث، 

فبات ليلته يتقلب كثريا، قالت تغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو ليشء بلغك؟

فلام أصبح، قال:

»أي بنية، هلمي األحاديث التي عندك«.

فجئته هبا، فدعا بنار فحرقها.

فقلت: مل أحرقتها؟! 

قال:

»خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت 
)به( ومل يكن كام حدثني فأكون قد تقلدت ذلك«()1(.

الشيعة والسرية النبوية بني التدوين واالضطهاد للمؤلف: ص117، ح1؛ تذكرة احلفاظ للذهبي:   )1(
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وهي حجة أخرى تتامشى مع حجة حرق بيت النبي بمن فيه.
وذلك: )كي يدخلوا فيام دخلت فيه األمة( يف احلكومة اجلديدة.

3- منع رواية حديث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والتحدث به وهو ما قام 
به أبو بكر أيضًا؛ فعن أيب مليكة )قال: إن أبا بكر مجع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: 
إنكم حتدثون عن رسول اهلل أحاديث ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالفا، فال 
حتدثوا عن رسول اهلل شيئًا! فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهلل، فاستحلوا 

حالله وحرموا حرامه()1(.

4- إحماء أحاديث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، فعن حييى بن جعدة: أن عمر 
بن اخلطاب أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له أن ال يكتبها، ثم كتب يف األمصار: من 

كان عنده يشء فليمحه()2(.

5- معاقبة من يتحدث بحديث لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ومما يدل عليه ما 
أخرجه الدارمي يف سننه عن سليامن بن يسار: )إن رجاًل قدم املدينة يقال له ضبيع 
بن  ــ  عمر  إليه  فأرسل  القرآن،  تشابه  عن  يسأل  فجعل  البرصة-  أهل  من  -وهو 

اخلطاب ــ فأعد له عراجني النخل، فقال: من أنت؟

قال: أنا عبد اهلل، ضبيع.

قال: وأنا عبد اهلل، عمر.

ج1، ص5؛ الرياض النرضة للمحب الطربي: ج1، ص200؛ كنز العامل: ج10، ص285.
)1( الشيعة والسرية النبوية بني التدوين واالضطهاد للمؤلف: ص118، ح2؛ تذكرة احلفاظ للذهبي: 

ج1، ص32.
للبكري:  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  حياة  من  ص395؛  السنة:  حجية  ص53؛  العلم:  تقييد   )2(

ص274.
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ـ: حسبك يا أمري املؤمنني، فقد ذهب الذي  ـ ضبيعـ  فرضبه حتى دمى رأسه، فقالـ 
كنت أجده يف رأيس، ثم نفاه إىل البرصة()1(.

وعن سعيد بن املسيب: )فأمر به عمر فرضب مائة سوط، فلام برئ دعاه فرضبه 
مائة أخرى، ثم محله عىل قتب، وكتب إىل أيب موسى: حّرم عىل الناس جمالسته()2(.

وذكر السائب بن يزيد: )وكتب ــ عمر ــ إىل أيب موسى، يأمره أن حيرم عىل الناس 
جمالسته، وإن يقوم يف الناس خطيبًا، ثم يقول: إن ضبيعًا قد ابتغى العلم فأخطأه.

فلم يزل -الرجل- وضيعا يف قومه حتى هلك()3(!

6- حبس الصحابة ومنعهم من اخلروج من املدينة كي ال يتحدث الناس بام فعله 
قادة العهد اجلديد فضاًل عن منع الرواة من حتديث الناس بسرية رسول اهلل وسننه.

ولذا: بدأ عهد جديد وسنة جديدة مل حتمل من اإلسالم إال اسمه مما دعا بعيل عليه 
السالم أن يرفض البيعة واخلالفة عىل رشط السري بسنة الشيخني)4(؛ وقبلها عثامن 
الذي عمل بسنة جديدة مما دفع الصحابة عىل حماربته واالعرتاض عليه وجماهبته)5(.

الشيعة والسرية النبوية بني التدوين واالضطهاد للمؤلف: ص118، ح2؛ سنن الدارمي: ج1،   )1(
املنثور  الدر  الدراية البن حجر: ج2، ص98؛  الراية للزيلعي: ج3، ص118؛  ص54؛ نصب 
للسيوطي: ج2، ص7؛ فتح القدير للشوكاين: ج1، ص319؛ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: 

ج23، ص411.
)2( اإلصابة البن حجر: ج3، ص371.

كنز العامل للمتقي اهلندي: ج2، ص334؛ الغدير لألميني: ج6، ص292.  )3(
)4( ملا دفن عمر بن اخلطاب جاء أبو عبيدة إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم فقال له: هل أنت مبايعي 
عىل كتاب اهلل وسنة نبيه وسنة الشيخني؟ قال عليه السالم: »أما كتاب اهلل وسنة نبيه فنعم؛ وأما 

سنة الشيخني فأجتهد رأيي؛ )تاريخ خمترص الدول البن العربي: ج1، ص54.
تاريخ املدينة البن شبة النمريي: ج3، ص1093.  )5(
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وعليه:

وفاطمة واحلسن  بيت عيل  والرسالة،  النبوة  بيت  اهلل،  بيت  اهلجوم عىل  يكن  مل 
عىل  القضاء  من  البداية  نقطة  هو  بل  النهاية  نقطة  هو  السالم،  عليهم  واحلسني 
اإلسالم وحموه؛ إالّ أن الفارق بني مجيع هذه املراحل ملحو اإلسالم هو اقتحام بيت 
النبوة والرسالة، بيت عيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، فكان كاآليت:

. )( حول اقتحام بيت فاطمة )( أوالً: ما ورد يف كتب مدرسة أهل البيت

وردت روايات كثرية يف كتب مدرسة أهل البيت )عليهم السالم( حول اقتحام 
بيت فاطمة )عليها السالم(، فمنها:

1- ما كان بلسان عمر بن اخلطاب يف رسالة بعث هبا إىل معاوية ونقلها املجليس 
عن الطربي فقال:

فاطمة  فخرجت  قوله:  إىل  معاوية.....  إىل  عمر  من  الرحيم  الرمحن  اهلل  )بسم 
فوقفت من وراء الباب، فقالت:

»أهّيا الضالون املكذبون! ماذا تقولون؟ وأي يشء تريدون وما تشاء يا عمر؟«

قلت: ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب، وجلس من وراء احلجاب؟ فقالت:

»طغيانك يا شقّي! أخرجني، وألزمك احلجة، وكل ضال غوّي«.

فقلت: دعي عنك األباطيل وأساطري النساء، وقويل لعيل خيرج، فقالت:

الشيطان  كيد  وكان  عمر؟!  يا  ختّوفني  الشيطان  أبحزب  كرامة،  وال  حّب  »ال 
ضعيفًا«.

البيت،  نارًا عىل أهل هذا  فقلت: إن مل خيرج جئت باحلطب اجلزل، وأرضمتها 
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وأحرق من فيه، أو يقاد إىل البيعة، ورضبت وأخذت سوط قنفذ، وقلت خلالد بن 
الوليد: أنت ورجالنا هلموا يف مجع احلطب، فقلت: إين مرضمها. فقالت:

»يا عدّو اهلل، وعدّو رسوله، وعدّو أمري املؤمنني«.

فرضبت فاطمة يدهيا من الباب متنعني من فتحه، فرمته، فتصّعب عيّل، فرضبت 
كّفيها بالسوط، فأمّلها، فسمعت هلا زفريا وبكاء، فكدت أن ألني وانقلب عن الباب، 
فذكرت أحقاد عيل، وولوعه يف دماء صناديد العرب، وكيد حممد وسحره، فركلت 
الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب ترتسه، وسمعتها قد رصخت رصخة حسبتها 

قد جعلت أعىل املدينة أسفلها.

وقالت:

»يا أبتاه! يا رسول اهلل، هكذا يفعل بحبيبتك وابنتك، آه يا فضة، إليك، فخذيني، 
فقد واهلل قتل ما يف أحشائي من محل«.

إيّل  الباب ودخلت، فأقبلت  وسمعتها متخض وهي مستندة إىل اجلدار فدفعت 
بوجه أغشى برصي، فصفقت صفقة عىل خّدهيا من ظاهر اخلامر، فانقطع قرطها، 
الدار،  خارج  إىل  أرسعت  به،  أحسست  فلام  عيل  وخرج  األرض،  إىل  وتناثرت 

وقلت خلالد وقنفذ ومن معهام: نجوت من أمر عظيم()1(.

2- روى سليم بن قيس اهلاليل الكويف، قال: )كنت عند عبد اهلل بن عباس يف بيته 
ومعنا مجاعة من شيعة عيل عليه السالم فحدثنا فكان فيام حدثنا أن قال: يا إخويت 

للشيخ  بيت األحزان  للمرندي: ص110؛  النورين  البحار للمجليس: ج30، ص293؛ جممع   )1(
االسالمي:  شيخ  حسني  للسيد  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  مسند  ص120؛  القمي:  عباس 

ص439-440، برقم 3/399.
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فلم يوضع يف حفرته حتى نكث  تويف  يوم  وآله(  اهلل عليه  اهلل )صىل  تويف رسول 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  واشتغل  اخلالف  عىل  وأمجعوا  وارتدوا  الناس 
برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتى فرغ من غسله وتكفينه وحتنيطه ووضعه يف 
حفرته ثم أقبل عىل تأليف القرآن وشغل عنهم بوصية رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( ومل يكن مهته امللك ملا كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أخربه عن القوم 
فلام افتتن الناس بالذي افتتنوا به من الرجلني فلم يبق إال عيل وبنو هاشم وأبو ذر 

واملقداد وسلامن يف أناس معهم يسري.

قال عمر أليب بكر: يا هذا إن الناس أمجعني قد بايعوك ما خال هذا الرجل وأهل 
بيته وهؤالء النفر فابعث إليه، فبعث )إليه( ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال )له يا 

قنفذ( انطلق إىل عيل فقل له أجب خليفة رسول اهلل، فانطلق فأبلغه.

فقال عيل )عليه السالم(:

»ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهلل )نكثتم( وارتددتم واهلل ما استخلف رسول 
اهلل غريي، فارجع يا قنفذ فإنام أنت رسول فقل له: قال لك عيل: واهلل ما استخلفك 

رسول اهلل، وإنك لتعلم من خليفة رسول اهلل«.

استخلفني  ما  بكر: صدق عيل  أبو  فقال  الرسالة،  فبلغه  بكر  ايب  إىل  قنفذ  فأقبل 
رسول اهلل، فغضب عمر ووثب )وقام( فقال أبو بكر: اجلس، ثم قال لقنفذ اذهب 
)عليه  عيل  عىل  دخل  حتى  قنفذ  فأقبل  بكر،  أبا  املؤمنني  أمري  أجب  له  فقل  إليه 

السالم( فأبلغه الرسالة فقال )عليه السالم(:

»كذب واهلل، انطلق إليه فقل له: )واهلل( لقد تسميت باسم ليس لك فقد علمت 
أن أمري املؤمنني غريك«.
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فرجع قنفذ فأخربمها فوثب عمر غضبان فقال: واهلل إين لعارف بسخفه وضعف 
رأيه وإنه ال يستقيم لنا أمر حتى نقتله فخلني آتك برأسه.

فقال أبو بكر: اجلس، فأبى؛ فأقسم عليه، فجلس، ثم قال: يا قنفذ، انطلق فقل 
له: أجب أبا بكر فأقبل قنفذ فقال يا عيل: أجب أبا بكر، فقال عيل:

»إين لفي شغل عنه، وما كنت بالذي أترك وصية خلييل وأخي، وأنطلق إىل ايب 
بكر وما اجتمعتم عليه من اجلور«.

وقنفذًا  الوليد  بن  خالد  فنادى  غضبان  عمر  فوثب  بكر  أبا  فأخرب  قنفذ  فانطلق 
السالم(  )عليه  عيل  باب  إىل  انتهى  حتى  أقبل  ثم  ونارا،  حطبا  حيمال  أن  فأمرمها 
وفاطمة )عليها السالم( قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها يف 
وفاة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فأقبل عمر حتى رضب الباب ثم نادى يا ابن 

أيب طالب )افتح الباب( فقالت فاطمة:

»يا عمر ما لنا ولك ال تدعنا وما نحن فيه«.

قال: افتحي الباب وإالّ أحرقناه عليكم، فقالت:

»يا عمر، أما تتقي اهلل عّز وجل تدخل عىل بيتي وهتجم عىل داري«.

فأبى أن ينرصف، ثم دعا عمر بالنار فأرضمها يف الباب فأحرق الباب، ثم دفعه 
عمر فاستقبلته فاطمة )عليها السالم( وصاحت:

»يا أبتاه يا رسول اهلل«.

فرفع السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها، فرصخت، فرفع السوط فرضب به 
ذراعها، فصاحت:
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»يا أبتاه«.

فوثب عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فأخذ بتالبيب عمر ثم هزه فرصعه ووجأ 
أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وما أوىص به من 

الصرب والطاعة فقال:

»والذي كرم حممدًا بالنبوة يا ابن صهاك لو ال كتاب من اهلل سبق لعلمت أنك ال 
تدخل بيتي«.

الوليد  بن  خالد  وسل  الدار  دخلوا  حتى  الناس  فأقبل  يستغيث  عمر  فأرسل 
السيف ليرضب فاطمة )عليها السالم( فحمل عليه بسيفه فأقسم عىل عيل )عليه 
السالم( فكف وأقبل املقداد وسلامن وأبو ذر وعامر وبريدة األسلمي حتى دخلوا 
السالم(  )عليه  عيل  فأخرج  فتنة  تقع  كادت  حتى  السالم  عليه  لعيل  أعوانا  الدار 
واتبعه الناس واتبعه سلامن وأبو ذر واملقداد وعامر وبريدة )األسلمي رمحهم اهلل( 
وهم يقولون: ما أرسع ما خنتم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأخرجتم الضغائن 

التي يف صدوركم.

اهلل ووصيه  أتثب عىل أخي رسول  يا عمر  بن اخلصيب األسلمي:  بريدة  وقال 
وعىل ابنته فترضهبا وأنت الذي يعرفك قريش بام يعرفك به فرفع خالد بن الوليد 
السيف ليرضب به بريدة وهو يف غمده فتعلق به عمر ومنعه )من ذلك( فانتهوا بعيل 
إىل أيب بكر ملبيًا فلام برص به أبو بكر صاح خلوا سبيله فقال )عيل( )عليه السالم(:

بأي حق وبأي مرياث وبأي  أبا بكر  يا  نبيكم،  بيت  توثبتم عىل أهل  ما  »ما أرسع 
سابقة حتث الناس إىل بيعتك أمل تبايعني باألمس بأمر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(«.
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فقال عمر: دع )عنك( هذا يا عيل فو اهلل إن مل تبايع لنقتلنك فقال عيل )عليه السالم(:

»إذا واهلل أكون عبد اهلل وأخا رسول اهلل املقتول«.

فقال )عمر( أما عبد اهلل املقتول فنعم، وأما أخو رسول اهلل فال، فقال )عليه السالم(:

»أما واهلل لوال قضاء من اهلل سبق وعهد عهده إيّل خلييل لست أجوزه لعلمت أينا 
أضعف نارصًا وأقل عددًا«.

وأبو بكر ساكت ال يتكلم فقام بريدة فقال: يا عمر ألستام اللذين قال لكام رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(:

انطلقا إىل عيل فسلام عليه بإمرة املؤمنني«.

فقلتام أعن أمر اهلل وأمر رسوله فقال:

»نعم«.

فقال أبو بكر: قد كان ذلك يا بريدة ولكنك غبت وشهدنا واألمر حيدث بعده 
األمر فقال عمر: وما أنت وهذا يا بريدة وما يدخلك يف هذا؟ فقال بريدة: واهلل ال 

سكنت يف بلدة أنتم فيها أمراء، فأمر به عمر فرضب وأخرج.

به  يأكلوا  ألهله  ودعه  املجلس  هذا  عن  وقم  اهلل  اتق  بكر  أبا  يا  سلامن:  قال  ثم 
رغدا إىل يوم القيامة ال خيتلف عىل هذه األمة سيفان، فلم جيبه أبو بكر فأعاد سلامن 
)فقال(: مثلها فانتهره عمر وقال: ما لك وهلذا األمر وما يدخلك فيام ها هنا فقال: 
مهال يا عمر قم يا أبا بكر عن هذا املجلس ودعه ألهله يأكلوا به واهلل خرضا إىل 
يوم القيامة، وإن أبيتم لتحلبن به دما، وليطمعن فيه الطلقاء والطرداء واملنافقون 
واهلل لو أعلم أين أدفع ضيام أو أعز هلل دينا لوضعت سيفي عىل عاتقي ثم رضبت 
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به قدما، أتثبون عىل ويص رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فأبرشوا بالبالء واقنطوا 
من الرخاء ثم قام أبو ذر واملقداد وعامر فقالوا لعيل )عليه السالم(: ما تأمر واهلل إن 

أمرتنا لنرضبن بالسيف حتى نقتل؛ فقال عيل )عليه السالم(:

»كفوا رمحكم اهلل واذكروا عهد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وما أوصاكم به«.

فكفوا؛ فقال عمر أليب بكر وهو جالس فوق املنرب: ما جيلسك فوق املنرب وهذا 
جالس حمارب ال يقوم )فينا( فيبايعك، أو تأمر به فيرضب عنقه واحلسن واحلسني 
-عليهم السالم- قائامن عىل رأس عيل -عليه السالم- فلام سمعا مقالة عمر بكيا 

ورفعا اصواهتام:

»يا جداه يا رسول اهلل«.

فضمهام عيل إىل صدره وقال:

»ال تبكيا فو اهلل ال يقدران عىل قتل أبيكم مها )أقل( وأذل وأدخر من ذلك«.

وأقبلت أم أيمن النوبية حاضنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وأم سلمة فقالتا: 
يا عتيق ما أرسع ما أبديتم حسدكم آلل حممد؛ فأمر هبام عمر أن خترجا من املسجد 

وقال: ما لنا وللنساء، ثم قال يا عيل قم بايع، فقال عيل:

»إن مل أفعل«.

قال: إذا واهلل نرضب عنقك، قال )عليه السالم(:

»كذبت واهلل يا ابن صهاك ال تقدر عىل ذلك أنت أألم وأضعف من ذلك«.

فوثب خالد بن الوليد واخرتط سيفه وقال: واهلل إن مل تفعل ألقتلنك فقام إليه 
عيل )عليه السالم( وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى ألقاه عىل قفاه ووقع السيف 

من يده فقال عمر: قم يا عيل بن أيب طالب فبايع، قال )عليه السالم(:
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»فإن مل أفعل«.

قال: واهلل نقتلك واحتج عليهم عيل عليه السالم ثالث مرات ثم مد يده من غري 
أن يفتح كفه فرضب عليها أبو بكر وريض )منه( بذلك ثم توجه إىل منزله وتبعه الناس()1(.

3- روى الطربيس يف حادثة اقتحام بيت فاطمة صلوات اهلل عليها بعد أن ذكر 
جمريات احلادثة من مجع احلطب وإرضام النار فيه فقال:

)فانطلق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغري إذن، وبادر عيل إىل سيفه ليأخذه فسبقوه 
أسود،  حباًل  عنقه  عىل  وألقوا  فضبطوه  عليه  فكثروا  سيوفهم،  بعض  فتناول  إليه 
قنفذ  البيت فرضهبا  باب  السالم( بني زوجها وبينهم عند  وحالت فاطمة )عليها 
رضب  من  الدملوج  مثل  ذلك  من  عضدها  يف  أثره  فبقي  عضدها  عىل  بالسوط 
قنفذ إياها فأرسل أبو بكر إىل قنفذ أرضهبا فأجلأها إىل عضادة بيتها فدفعها -أي: 
الباب- فكرس ضلعها من جنبها وألقت جنينًا من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش 

حتى ماتت من ذلك شهيدة()2(.

4- وروى العيايش يف تفسريه عن عمرو بن أيب املقدام عن أبيه عن جده ما أتى 
عيل يوم قط أعظم من يومني أتيا عيل، فأما اليوم األول فيوم قبض رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(، وأما اليوم الثاين فو اهلل إين جلالس يف سقيفة بني ساعدة عن يمني أيب 
بكر والناس يبايعونه، إذ قال له عمر يا هذا ليس يف يديك يشء مهام مل يبايعك عيل، 
فابعث إليه حتى يأتيك يبايعك، فإنام هؤالء رعاع فبعث إليه قنفذ فقال له اذهب 
فقل لعيل أجب خليفة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فذهب قنفذ فام لبث أن رجع 

فقال أليب بكر: قال لك ما خلف رسول اهلل أحدًا غريي.

)1( كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ص862 -868.
)2( االحتجاج للطربيس: ج1، ص82.
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وهؤالء  إياه،  بيعتهم  عىل  أمجعوا  قد  الناس  فإن  أجب  فقل  إليه  ارجع  قال: 
هلم  ما  لك  املسلمني  من  رجل  أنت  وإنام  وقريش،  يبايعونه  واألنصار  املهاجرون 
وعليك ما عليهم، فذهب إليه قنفذ فام لبث أن رجع فقال: قال لك إن رسول اهلل 
بيتي  إذا واريته يف حفرته ال أخرج من  )صىل اهلل عليه وآله( قال يل وأوصاين أن 
أكتاف اإلبل، قال عمر: قوموا  النخل ويف  فإنه يف جرائد  حتى أؤلف كتاب اهلل، 
وأبو  شعبة،  بن  واملغرية  الوليد  بن  وخالد  وعثامن  وعمر،  بكر،  أبو  فقام  إليه،  بنا 
إىل  انتهينا  فلام  معهم،  وقمت  وقنفذ،  حذيفة،  أيب  موىل  وسامل  اجلراح،  بن  عبيدة 
الباب فرأهتم فاطمة )عليها السالم( أغلقت الباب يف وجوههم، وهي ال تشك أن 
ال يدخل عليها إال بإذهنا، فرضب عمر الباب برجله فكرسه وكان من سعف ثم 

دخلوا فأخرجوا عليًا ملببا فخرجت فاطمة فقالت:

شعري  ألنرشن  عنه  تكف  مل  لئن  واهلل  زوجي  من  ترملني  أن  أتريد  بكر  أبا  »يا 
وألشقن جيبي وآلتني قرب أيب وألصيحن إىل ريب«.

فأخذت بيد احلسن واحلسني، وخرجت تريد قرب النبي )صىل اهلل عليه وآله( فقال 
عيل )عليه السالم( لسلامن:

»أدرك ابنة حممد فإين ارى جنبتي املدينة تكفيان، واهلل إن نرشت شعرها وشقت 
)وبمن  هبا  خيسف  أن  باملدينة  يناظر  ال  رهبا  عىل  وصاحت  أبيها  قرب  وأتت  جيبها 

فيها(«.

رمحة  أباك  بعث  إنام  اهلل  إن  حممد،  بنت  يا  فقال:  عنه،  اهلل  ريض  سلامن  فأدركها 
فارجعي، فقالت:

فأنرش  أيب  قرب  آيت  حتى  فدعني  صرب،  عيل  عىل  ما  عيل،  قتل  يريدون  سلامن  »يا 
شعري وأشق جيبي وأصيح إىل ريب«.
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فقال سلامن: إين أخاف أن ختسف باملدينة، وعيل بعثني إليك ويأمرك أن ترجعي 
إىل بيتك وتنرصيف، فقالت:

»إذا أرجع وأصرب وأسمع له وأطيع«()1(.

5- روى الشيخ عباس القمي يف بيت األحزان عن فاطمة )عليها السالم(، أهنا 
قالت:

فوقفت  وحيرقونا،  ليحرقوه،  بالنار  وأتوا  بايب،  عىل  اجلزل  احلطب  »فجمعوا 
أن  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  وبأيب  باهلل  اهلل:  وناشدهتم  الباب،  بعضادة  و)أخذت( 
فرضب  بكر-،  أيب  -موىل  قنفذ  يد  من  السوط  عمر  فأخذ  وينرصونا،  عنا  يكفوا 
به عىل عضدي، )فالتوى السوط عىل عضدي( حتى صار كالدملج، وركل الباب 
برجله، فرده عيّل وأنا حامل، فسقطت لوجهي، والنار تسعر وتسقع يف وجهي، 
فرضبني بيده حتى انترش قرطي من أذين، وجاءين املخاض، فأسقطت حمسنًا قتياًل 

بغري جرم«)2(.

6- روى الكليني )عن أبان بن تغلب عن ايب هاشم قال: ملا أخرج بعيل )عليه 
السالم واضعة قميص رسول اهلل )صىل اهلل عليه  فاطمة عليها  السالم( خرجت 

وآله( عىل رأسها آخذة بيدي ابنيها فقالت:

»ما يل وما لك يا أبا بكر، تريد أن تؤتم ابني وترملني من زوجي، واهلل لوال أن 
تكون سيئة لنرشت شعري ولرصخت إىل ريب«.

تفسري العيايش: ج2، ص66 -68.  )1(
برقم   ،444 ــ  ص443  اإلسالم:  شيخ  حسني  للسيد  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  مسند   )2(

11/407؛ بيت األحزان للشيخ عباس القمي: ص173.



 .. )( املبحث الثالث والثالثون: سرعة اإلنقضاض على بضعة النيب

295

فقال رجل من القوم: ما تريد إىل هذا ثم أخذت بيده فانطلقت به()1(.

وعن  السالم(،  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  )عن  الطويس  جعفر  أبو  روى   -7
سلامن، أن قاال: ملا أخرج أمري املؤمنني من منزله خرجت فاطمة حتى انتهت إىل 

القرب، فقالت:

»خلوا عن ابن عمي، فو الذي بعث حممدا باحلق، لئن مل ختلوا عنه ألنرشنَّ شعري، 
وألضعنَّ قميص رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عىل رأيس، وألرصخنَّ إىل اهلل، فام 

ناقة صالح بأكرم عىل اهلل مني، وال الفصيل بأكرم عىل اهلل من ولدي«.

قال سلامن: فرأيت واهلل أساس حيطان املسجد تقّلعت من أسفلها، حّتى لو أراد 
اهلل  إن  ومواليت،  سيديت!  يا  وقلت:  منها،  فدنوت  لنفذ،  حتتها  من  ينفذ  أن  رجل 

تبارك وتعاىل بعث أباك رمحة، فال تكوين نقمة.

فرجعت احليطان حتى سطعت الغربة من أسفلها، فدخلت يف خياشيمنا()2(.

ثانياً: ما ورد يف كتب أهل السنة واجلماعة يف اقتحام عمر بن اخلطاب لبيت 

. )( فاطمة

مجع  حديث  يف  علينا  مّر  وكام  واجلامعة  السنة  أهل  روايات  يف  العادة  هي  وكام 
باإلحراق  هيددها  عليها  عمر  ودخول  السالم  عليها  فاطمة  بيت  حول  احلطب 
إن اجتمع بعض صحابة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عند عيل )عليه السالم( 
التهديد  قول عمر يف  القوم حذفوا  أن  فيه وكيف  بمن  فاطمة  بيت  ليحرقن عمر 

واإلحراق.

)1( الكايف للكليني: ج8، ص237- 238.
)2( مسند فاطمة للسيد حسني شيخ اإلسالمي: ص444-445؛ برقم 13/409.
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وهنا ليس األمر ببعيد عن ذلك املنهج الذي اعتمدوه السيام وأن مرحلة االقتحام 
هي من أكثر املراحل خطورة ألهنا تكشف عن دموية احلدث فضاًل عن حجم الفتنة 
الذي أقدم عليها أبو بكر وعمر يف إرعاب فاطمة وولدهيا وإرعاب أهل املدينة وما 

تبعها من قتل لفاطمة )عليها السالم(.

فكيف هبم وأنى هلم أن يرووا تلك اجلريمة كام وقعت.

بذلك  علهم  وهناك  هنا  خفيفة  إشارة  إليها  أشاروا  قد  القوم  نجد  ولذلك: 
يستطيعون أن خيفوا هذه اجلريمة ويمحوا آثارها من أذهان الناس، ويأبى اهلل تعاىل 

إال أن يظهر احلق، وعليه فلنَر كيف أشار إليها القوم.

1- روى اليعقويب )املتوىف سنة 248هـ( يف تارخيه فقال:

)وبلغ أبا بكر وعمر أن مجاعة من املهاجرين واألنصار قد اجتمعوا مع عيل ابن أيب 
طالب يف منزل فاطمة بنت رسول اهلل، فأتوا يف مجاعة حتى هجموا الدار، وخرج 
عيل ومعه السيف، فلقيه عمر، فصارعه عمر فرصعه، وكرس سيفه، ودخلوا الدار 

فخرجت فاطمة فقالت:

»واهلل لتخرجن أو ألكشفن شعري وألعجن إىل اهلل!«.

فخرجوا وخرج من كان يف الدار وأقام القوم أيامًا، ثم جعل الواحد بعد الواحد 
يبايع، ومل يبايع عيل إالّ بعد ستة اشهر وقيل أربعني يومًا()1(.

2- روى اجلوهري )املتوىف سنة 323هـ( فقال:

)حدثني أبو زيد عمر بن شبة عن رجاله قال: جاء عمر إىل بيت فاطمة يف رجال 
من األنصار ونفر قليل من املهاجرين فقال: والذي نفيس بيده لتخرجن إىل البيعة 
لبيد  بن  فاعتنقه زياد  بالسيف  الزبري مصلتا  إليه  البيت عليكم فخرج  أو ألحرقن 

تاريخ اليعقويب: ج2، ص126، ط دار صادر؛ ج2، ص11، ط األعلمي.  )1(
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ثم  فكرسه؛  احلجر  عمر  به  فرضب  يده  من  السيف  فندر  آخر  ورجل  األنصاري 
أخرجهم بتالبيبهم يساقون سوقا عنيفا حتى بايعوا أبا بكر.

قال أبو زيد وروى النرض بن شميل، قال: محل سيف الزبري ملا ندر من يده إىل أيب 
بكر وهو عىل املنرب خيطب فقال: ارضبوا به احلجر، قال أبو عمرو بن محاس: ولقد 

رأيت احلجر وفيه تلك الرضبة والناس يقولون هذا أثر رضبة سيف الزبري.

قال أبو بكر، وأخربين أبو بكر الباهيل، عن إسامعيل بن جمالد، عن الشعبي قال: 
قال أبو بكر: يا عمر، أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذا، فقال: انطلقا إليهام، يعني 
عليا والزبري فأتياين هبام؛ فانطلقا فدخل عمر ووقف خالد عىل الباب من خارج، 
فقال عمر للزبري: ما هذا السيف؟ قال: أعددته ألبايع عليا، قال: وكان يف البيت 
السيف  عمر  فاخرتط  اهلاشميني،  ومجهور  األسود،  بن  املقداد  منهم  كثري  ناس 

فرضب به صخرة يف البيت فكرسه.

ثم أخذ بيد الزبري فأقامه، ثم دفعه فأخرجه، وقال: يا خالد دونك هذا؛ فأمسكه 
خالد، وكان خارج البيت مع خالد مجع كثري من الناس أرسلهم أبو بكر رداًء هلام.

ثم دخل عمر فقال لعيل: قم فبايع فتلكأ واحتبس، فأخذ بيده وقال: نعم؛ فأبى أن 
يقوم فحمله ودفعه كام دفع الزبري، ثم أمسكهام خالد، وساقهام عمر ومن معه سوقًا 

عنيفا، واجتمع الناس ينظرون، وامتألت شوارع املدينة بالرجال.

من  كثري  نساء  معها  واجتمع  وولولت،  فرصخت  عمر  صنع  ما  فاطمة  ورأت 
اهلاشميات وغريهن، فخرجت عىل باب حجرهتا ونادت:

»يا أبا بكر ما أرسع ما أغرتم عىل أهل بيت رسول اهلل، واهلل ال أكلم عمر حتى 
ألقى اهلل«()1(.

ـ 49؛  ـ 74؛ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج6، ص48ـ  السقيفة وفدك للجوهري: ص73ـ   )1(
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3- وورد ذكر احلادثة كذلك يف أبحاث بعض املعارصين، فمام جاء يف ذلك أن 
قال بعضهم:

امتنع عن مبايعة أيب بكر هو ومجاعة من اهلاشميني  )أما عيل بن أيب طالب فقد 
والزبري بن العوام، وختلفوا يف بيت فاطمة، فخرج إليهم عمر بن اخلطاب يف مجاعة 
من الصحابة، وأرغموا بني هاشم والزبري عىل مبايعة أيب بكر، ثم استقدم عيل إىل 
أيب بكر وطلب منه أن يبايع، فامتنع بحجة أن أبا بكر اغتصب حقه يف خالفة النبي 

)صىل اهلل عليه وآله(...

ومل يبايع عيل أبا بكر باخلالفة إال بعد أن توفيت فاطمة، أي بعد ستة أشهر من 
وفاة النبي صىل اهلل عليه وآله()1(.

غاية املرام للسيد هاشم البحراين: ص326.
)1( تاريخ الدولة العربية للدكتور عبد العزيز سامل: ص431 ــ 432، ط دار النهضة العربية بريوت؛ 

ـ 25، ط املكتبة العرصية لبنان. وقريب منه أورده حممد عزه يف تاريخ اجلنس العريب: ج7، ص8ـ 
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