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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة عىل حممد وآله املظلومني، واللعن 
الدائم عىل أعدائهم من األولني واآلخرين.

الظالمة:

من  الشعار  هذا  نشأة  ابتدأت  التشيع،  مذهب  شعار  الظالمة: 
ظالمة فاطمة بنت حممدD، ويظل مستمرًا حتى ظهور القائم )عج(، 
حيث  اإلهلي،  القضاء  أمام  بأمجعهم  الناس  ووقوف  القيامة  حتى  بل 

احلاكم رب العاملني.

كام ابتدأت مراسيم هذا الشعار، من رصخات فاطمةD، بوجه 
وعلنًا،  رسًا  وهنارًا،  لياًل  وأنينها   ،Dفاطمة بكاء  ومن  القريشيني، 
البقيع  قبور  يف  وثالثة  األحزان،  بيت  يف  وأخرى  الشجرة،  حتت  فتارًة 
والشهداء، ورابعة يف بيتها، حتى انتهت حياهتا القصرية، وحلقت بأبيها 

.Fرسول اهلل

فجاء هذا احلق احلقيق عىل لسان أتباع الظاملني أنفسهم، كام ذكره 
القايض بن أيب قريعة، متمثاًل بأبيات وجدت حتت وسادته، قائاًل فيها:

يامن يســــائل دائـــــبًا       عن كل معضلة سخيــفة



D6     ................................................................................. حادثة الدار ومظلومية الزهراء

ال تكشــــفن مبطــــنـا       فلربـام كّشـفـت جــيــفة

ولرب مستــــــور بــدا       كالطبل من حتت القطيـفة

إن اجلـــواب حلاضــــر       لكننــي أخفــيه خيــــفة

لوال اعتـداء رعيـــــــة       ألقـى سياستــها اخلليــفة

وسيوف أعـداٍء هبــــــا       هامـــاتــنا أبــــدا نقيـفة

لنشـــرت من أســــرار       آل حمـمـد مُجَــــال لطيـفة

يغنيُكُمو عمـــــــا رواه       مالـك وأبــــــو حنيــفة

وأريتكـم أن احلســــني       أصيـب يــوم السقيــــفة

ــــدت      بالليل فاطــمة الشـريـفة؟ وألي حــال حلِـّ

وملــــا محت شيخيــكم       عن وطء حجــرهتا املنيـفة
واه ! لبنــــت حمـمــــد       ماتت بغصـــتها أسيـــفة)1(

A ابتدأ شعار جديد هلذه الظالمة بأذّية عيٍل D وبعد استشهادها 
أنصارهم،  من  ومواليه  النبوي  البيت  شملت  حتى  الصابرين،  أصرب 
وسطوة  الظاملني،  ظلم  بسبب  والعلن،  اخلفاء  بني  متلجلجة  ولكن 

اجلبارين.

يكتمون  فأخذوا  احلاكمة،  السلطة  كّتاب  نسج  منواهلم  وعىل 

)1(  بحار األنوار املجليس: ج43، ص190.
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احلقائق عىل املسلمني، ابتغاء لرضا الظاملني!.

 B البيت  أهل  لسان  احلقيقة عىل  تظهر  أن  إال  اهلل  أبى  ولكن 
تارة، وعىل لسان علامئنا أخرى، بل وعىل لسان أعدائه ثالثة، حجًة عليهم 
َسَبنَّ اهللََّ َغافاًِل َعمَّ َيْعَمُل الظَّالُِوَن﴾)1(، فخرجت هذه  يوم يلقونه ﴿َوال َتْ
الظالمة بتفصيالت خمتلفة يف كتبهم تارة مرصحة، وأخرى مموهة، وها 
نحن نذكر يف رسالة وجيزة مظلومية فاطمة الزهراء D يف هذه املحاور 
،B عىل لسان املعصومني D الثالثة، فنذكر يف الفصل األول مظلوميتها 
ويف الفصل الثاين نذكر ما جاء يف كتب أصحابنا حول حادثة الدار، ويف 
القارئ عىل اطالع  ليكون  العامة،  الثالث نذكر ذلك من كتب  الفصل 
تام عىل مشهورية هذا األمر، وعدم اختصاصه بالشيعة، أو اختالقه من 

قبلهم، كام حيلو للبعض الترصيح أو التلويح بذلك.

)1( سورة إبراهيم: آية 42.





الفصل األول

 Dمظلومية الزهراء

Bعلى لسان املعصومني
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الفصل األول

Bعلى لسان املعصومني Dمظلومية الزهراء

هناك روايات كثرية واردة عن املعصومني B، ترصح بمظلومية 
الزهراء D يف ما يرتبط باهلجوم عىل بيتها، وقصد إحراقه، بل ومبارشة 
عليها  جرى  ما  وسائر  جنينها،  وإسقاط  رضهبا،  ثم  بالفعل،  اإلحراق 
رواه  ما  إليها  ُيضم  مل  لو  حتى  متواترة،  روايات  وهي  اهلجوم،  هذا  يف 

اآلخرون، وما أثبته املؤرخون وغريهم، وهو أيضًا كثري وكثري جدًا. 

خصوص  عن  املروية  النصوص  من  طائفة  هنا  نذكر  ونحن 
املعصومني B، ليتضح هذا األمر. 

ولكن قبل ذلك نقول:

روايتان أمام القارئ: 

• يف األمايل للشيخ الطويسH قال: عن أم الفضل بنت العباس، 	
قالت: ملا ثقل رسول اهلل F يف مرضه الذي تويف فيه، أفاق إفاقة ونحن 

نبكي فقال: ما الذي ُيبكيكم؟ 
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إيانا  لفراقك  نبكي  خصلة،  لغري  نبكي  اهلل  رسول  يا  قلت: 
والنقطاع خرب السامء عنا، ونبكي األمة من بعدك.

فقال F: )أما إنكم املقهورون واملستضعفون من بعدي()1(.

• أبو بكر الشريازي فيام نزل من القرآن يف أمري املؤمنني A، عن 	
اْلكَِتاَب...﴾)2(، ُموَسى  آَتْينَا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  يف  عطاء  عن   مقاتل، 

كان يف التوراة: )يا موسى إين اخرتتك واخرتت لك وزيرًا هو أخوك - 
يعني هارون - ألبيك وأمك، كام اخرتت ملحمد إليا، هو أخوه ووزيره 
من  هلام  وطوبى  أخوين،  من  لكام  طوبى  بعده،  من  واخلليفة  ووصيه 
أخوين، إليا أبو السبطني احلسن واحلسني، وحمسن الثالث من ولده كام 

جعلت ألخيك هارون شربا وشبريا ومشربا()3(.

)1( األمايل الشيخ الطويس: ص122.
)2( سورة الفرقان: آية 35.

)3( بحار األنوار املجليس: ج38، ص145.
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مالحظة:

قد بدأنا هباتني الروايتني رغم معرفتنا بأن األوىل عامة، إىل درجة 
والثانية  عرضها،  بصدد  نحن  التي  الروايات  مجلة  يف  ها  لعدِّ جمال  ال 

ليست مروية عن املعصومني، إال أننا أردنا:

أوالً: أن نشري إىل وجود نصوص - وهي كثرية -  تتضمن هذا 
املعنى، أعني: إرادة استذالل أهل بيت النبوة وقهرهم.

ثانيًا: أن هنيئ القارئ للتعرف عىل ما سيأيت من أحداث، والتي 
التعدي،  أعني:  املتقدم،  األمر  هذا  حتقيق  يف  القوم  حماولة  يف  تندرج 

. B واالستذالل، والقهر واالستضعاف ألهل بيت النبوة

وثالثًا وأخريًا: ألن هذا احلديث الثاين يشري إىل املوجود يف بعض 
كتب اهلل املنزلة، وهو أيضًا يدل عىل وجود املحسن املظلوم، الذي حياول 

البعض أن يتنكر حتى لوجوده.

فإىل ما ييل من روايات وآثار رشيفة، واهلل هو املوفق واملسدد.
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:F ما روي عن رسول اهلل

حّدثه  أنه  العباس،  بن  اهلل  عبد  عن  قيس،  بن  ُسليم  روى   -1
بعد  لعيل،  قال   F النبي  أن   :- جانبه  إىل  اهلل  عبد  بن  جابر  وكان   -
خطبة طويلة: )إن قريشا ستظاهر عليكم، وجتتمع كلمتهم عىل ظلمك 
وقهرك، فإن وجدت أعوانًا فجاهدهم، وإن مل جتد أعوانًا فكف يدك، 
 F واحقن دمك، أما إن الشهادة من ورائك، لعن اهلل قاتلك، ثم أقبل
عىل ابنته D، فقال: إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة 
نساء أهل اجلنة، وسرتين بعدي ظلاًم وغيظًا، حتى ُترضيب، وُيكرس ضلٌع 

من أضالعك، لعن اهلل قاتلك...()1(.

 F 2- عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: إن رسول اهلل
كان جالسًا، إذ أقبل احلسنA، فلام رآه بكى، ثم قال: إيِلَّ إيِلَّ يا ُبني.. ثم 
 .Aثم أقبل أمري املؤمنني ..D أقبل احلسنيA.. ثم أقبلت فاطمة 
 ،D فاطمة  ابنتي  وأما  قاله هلم:  مما  فكان  فأجاهبم،  فسأله أصحابه.. 
يصنع  ما  ذكرت  رأيتها  ملا  وإين  قال:  أن  إىل  العاملني..  نساء  سيدة  فإهنا 
بيَتها، وانُتهَكت حرمُتها، وُغِصب  ل  الذُّ هبا بعدي، كأين هبا وقد دخل 
تنادي:  وهي  جنينَها،  وَأسقطت  جنبها،  وُكرِس  إرَثها،  وُمنِعت  ها،  حقُّ
حمزونة  بعدي  تزال  فال  ُتغاث،  فال  وتستغيث  جُتاب،  فال  حممداه،  يا 
مكروبٍة، باكية... إىل أن قال: ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت يف أيام 

)1( كتاب ُسليم بن قيس: ص427.
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أبيها عزيزة... إىل أن قال: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فَتقُدم 
 F َعيلَّ حمزوَنة مكروَبة، مغمومة، مغصوبة، مقتولة، يقول رسول اهلل
عند ذلك: اللهم العن َمن ظلمها، وعاِقب َمن غصبها، وَذلِّل من أذهلا، 
وَخلِّد يف نارك َمن رضب جنبها حتى َأْلَقْت َولَدها، فتقول املالئكة عند 

ذلك: آمني...()1(.

3- قال العالمة املجليس H: روي يف حديث طويل أن جربائيل 
هبط عىل النبي F وأخربه بام جيري عىل الزهراء فاطمة D قائاًل له: 
ُتظلم، وُيؤخذ حقها،  أن  بعد  ابنتك فهي أول أهلك حلاقًا بك،  )..أّما 

وُتنع إرثها، وُيظلم بعلها، وُيكرس ضلعها()2(.

)1( األمايل الشيخ الصدوق: ص176.
)2( بحار األنوار املجليس: ج98، ص44.
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  :A ما روي عن اإلمام علي

1- روى ُسليم بن قيس: أن عمر بن اخلطاب أغرم مجيع عامله 
أنصاف أمواهلم، ومل ُيغرم قنفذ العدوي شيئًا - وكان من عامله - ورّد 
منه ُعرشه، وال  يأخذ  ألف درهم، ومل  منه، وهو عرشون  َأخذ  ما  عليه 

نصف ُعرشه.

 قال أبان: قال ُسليم: فلقيت عليًا A، فسألته عام صنع عمر!!

فقال: هل تدري مل َكفَّ عن قنفذ، ومل يغرمه شيئًا؟!

قلت: ال.

جاءت  حني  بالسوط   D فاطمة  رضب  الذي  هو  ألنه  قال: 
مثل  عضدها  لفي  السوط  أثر  وإن   ،D فامتت  وبينهم،  بيني  لتحول 

الُدمُلج)1(.

F 2- قال أبان: قال ُسليم: انتهيت إىل حلقة يف مسجد رسول اهلل 
ليس فيها إال هاشمي غري سلامن، وأيب ذر، واملقداد، وحممد بن أيب بكر، 
 :A وعمر بن أيب سلمة، وقيس بن سعد بن عبادة، فقال العباس لعيل

ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كام غرم مجيع عامله؟!

فنظر عيل A إىل من حوله، ثم اغرورقت عيناه، ثم قال: َشَكر 
كأنه  أثره  عضدها  ويف  فامتت  بالسوط،   D فاطمة  رضهبا  رضبًة  له 

)1( كتاب ُسليم بن قيس: ص222.
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الُدمُلج)1(.

املصباح  كتابه  يف  905ه (  H)ت  الكفعمي  الشيخ  ذكره  ما   -3
كتب  من  مجعه  إنه  وقال:  كتابًا،  وأربعني  مئتني  حوايل  من  مجعه  الذي 
معتمد عىل صحتها، مأمور بالتمسك بوثقى عروهتا...، فقد أورد K يف 
كتابه هذا دعاًء عن ابن عباس، عن عيل A، كان عيل A َيقنُت به يف 
صالته، وقد وصفه يف هامش املصباح بقوله: هذا الدعاء عظيم الشأن، 

رفيع املنزلة. 

مع  كالرامي  به  الداعي  )إن  عنه:  روي  كام   ،A عيل  فيه  وقال 
النبي F يف بدر وُأحد وُحننَي بألف ألف سهم()2(.

أطفاله،  )وقتال  النبوة:  بيت  عن  قوله  الدعاء  هذا  يف  جاء  ومما 
قال:  أن  إىل  إمامته...  وجحدا  علمه،  ووارث  وصيه  من  منربه  وأخليا 

وبطن فتقوه، وجنني أسقطوه، وضلع َدقُّوه)3( وصك مزقوه...()4(.

فقوله A: )فقد أخربا بيت النبوة إىل آخره(، إشارة إىل ما فعله 
بيت  إحراق  وإرادة  اإليذاء،  من   D وفاطمة  عيل  مع  والثاين  األول 
باهبا،  يف   D فاطمة  وضغطا  املخشوش،  كاجلمل  وقادوه  بالنار،  عيل 
والثاين  األول  حيرض  وال  لياًل،  ُتدفن  أن  وأمرت  حمسنا،  أسقطت  حتى 

)1( بحار األنوار املجليس: ج30، ص303.
)2( املصباح للشيخ الكفعمي: ص553.

)3( وضلع كرسوه.
)4( املخترص حسن بن سليامن احليل: ص112.
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جنازهتا...
وقال: )والضلع املدقوق، والصك املمزوق( إشارة إىل ما فعاله 

مع فاطمة D، من مزق صكها، ودق ضلعها.
A 4- عن حممد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب
قال: )بينا أنا، وفاطمة، واحلسن، واحلسني عند رسول اهلل F إذ التفَت 
إلينا فبكى، فقلت: وما ذاك يا رسول اهلل؟! قال: أبكي من رضبتك عىل 

القرن، ولطم فاطمة خدها...()1(.
5- عن مديح بن هارون بن سعد، قال: سمعت أبا الطفيل عامر 
بن واثلة، عن أمري املؤمنني A، أنه قال لعمر يف مجلة كالم له: )... وهي 
،F النار التي أرضمتموها عىل باب داري لتحرقوين وفاطمة بنت رسول 

وابني احلسن واحلسني، وابنتي زينب، وأم كلثوم...)2( .
6- روي عن عيل A عند دفن الزهراء قوله: )وسُتنِبُئك ابنتك 
واستخربها  السؤال،  فَأحِفها  حقها،  هضمها  وعىل  عيّل  أمتك  بتضافر 

احلال، فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بثه سبيال ...()3(.
 ،D هذا وإن كان ال رصاحة فيه بام جرى عىل الزهراء A فإّن كالمه 
ولكنه يدل عىل أن ثمة مظامل بقيت تعتلج بصدرهاD، ومل جتد إىل بثها 

سبيال. 
وهذه األمور هي غري فدك، واإلرث وغصب اخلالفة؛ ألن هذه 

)1( مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب : ج2، ص51.
)2( اهلداية الكربى احلسن بن محدان اخلصيبي: ص163.

)3( األمايل الشيخ املفيد: ص283.
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وألقت  هلا،  واحتجت  وضوح،  بكل  وبثتها   ،D أعلنتها  قد  األمور 
خطبًا جليلة يف بياهنا.

:A ما روي عن اإلمام احلسن املجتبى

روي عن الشعبي، وأيب خمنف، ويزيد بن حبيب املرصي، حديث 
احتجاج اإلمام احلسن املجتبى A عىل عمرو بن العاص، والوليد بن 
عقبة، وعمرو بن عثامن، وعتبة بن أيب سفيان عند معاوية، وهو حديث 
الذي  وأنت   ...( شعبة:  بن  للمغرية   A قوله  فيه،  جاء  وقد  طويل، 
رضبت فاطمة بنت رسول اهلل F، حتى أدميتها، وألقت ما يف بطنها، 
F، وخمالفة منك ألمره، وانتهاكًا حلرمته،  استذالال منك لرسول اهلل 

وقد قال هلا رسول اهلل F: يا فاطمة، أنت سيدة نساء أهل اجلنة()1(.

:A ما روي عن اإلمام الباقر

1- عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني، 
عن أبيه، عن جده A، عن حممد بن عامر بن يارس0، قال يف حديث: 
 ،A فلام ُرِزَقْته مَحَلْت بعد أربعني يومًا باحلسني ،A ومَحَلْت باحلسن(
ثم ُرِزقت زينبD، وأم كلثوم D، ومحلت بُمحسن A، فلام ُقبض 
داَرها،  عليها  القوم  دخول  يوم  يف  جرى  ما  وجرى   ،F اهلل  رسول 
الرجل، أسقطت  A، وما حلقها من  املؤمنني  أمري  ابن عمها  وإخراج 

)1( االحتجاج الشيخ الطربيس: ج1، ص414.
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به ولدًا تامًا، وكان ذلك أصل مرضها ووفاهتا صلوات اهلل عليها()1(.

 A 2- عن سعيد بن قدامة، عن زائدة بن قدامة: إن أبا بكر دعا عليا 
إىل الَبيعة، فامتنع... ثم يذكر احتجاج عيل A عليهم، ثم يقول: فسألُت 
ن َسمْعَت هذا احلديث؟ قال: من أيب جعفر حممد بن  زائدة بن قدامة: َعمَّ

.)2(Bعيل بن احلسني

3- عن أيب اجلارود، عن أيب جعفر A، قال: سألته: متى يقوم 
قائمكم؟ 

ني  فأجابه جوابا مطوالً ذكر فيه: )..ثم خيرج األزرق وزريق َغضَّ
طريني، يكلمهام فيجيبانه، فريتاب عند ذلك املبطلون، فيقولون: يكلم 
حيرقهام  ثم  املسجد،  جوف  يف  مرتاب  مخسامئة  منهم  فيقتل  املوتى؟! 
 B واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عليا  به  ليحرقا  مجعاه  الذي  باحلطب 

وذلك احلطب عندنا نتوارثه()3(.

)1( دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي: ص242.
مامة عيل بن �أيب طالب 8 �أيب جعفر محمد بن جرير بن ر�سمت الطربي: ص64 و65. )2( املسرتشد يف اإ

)3(  دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي: ص455.
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 :A ما روي عن اإلمام الصادق

 Fملا ُأرسي بالنبي( :A 1- عن محاد بن عثامن، عن أيب عبد اهلل
قيل له: إن اهلل خيتربك يف ثالث وصار يعددها... إىل أن قال: وأما ابنتك 
وهي  وُترضب  هلا،  جتعله  الذي  َغصبًا،  ها  َحقُّ وُيؤخذ  وحُترم،  فُتظلم، 
حامل، وُيدَخل عليها وعىل حريمها، ومنزهلا بغري إذن، ثم يمسها هوان 
وُذل، ثم ال جتد مانعًا، وتطرح ما يف بطنها من الرضب، وتوت من ذلك 
C الرضب ... إىل أن تقول الرواية: وأول من حيكم فيه حمسن بن عيل 

يف قاتله، ثم يف قنفذ، فيؤتيان هو وصاحبه...()1(.

2- عن يونس بن يعقوب، عن اإلمام الصادق A، أنه قال يف 
حديث طويل: )يا يونس، قال جدي رسول اهلل F: ملعون من يظلم 

بعدي فاطمة ابنتي، ويغصبها حقها ويقتلها)2(.

للمفضل:  قال  أنه   A الصادق  اإلمام  عن  حديث  يف  ورد   -3
وال كيوم حمنتنا بكربالء، وإن كان يوم السقيفة، وإحراق النار عىل باب 
أمري املؤمنني، واحلسن، واحلسني، وفاطمة، وزينب، وأم كلثوم، وفضة، 

وقتل حمسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر، ألنه أصل يوم العذاب)3(.

)1( كامل الزيارات جعفر بن حممد بن قولويه القمي : ص232- 335.
)2( كنز الفوائد أيب الفتح الكراجكي: ج1، ص149.

)3( اهلداية الكربى احلسن بن محدان اخلصيبي: ص417.
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:Cما روي عن أحدهما أو كليهما: الباقر والصادق

مطوال  حديثا   C أحدمها  عن   K العيايش  العالمة  روى   -1
جاء يف آخره قوله A: فأرسل أبو بكر إليه: أن تعال فبايع، فقال عيل: 
أخرج  ال  فقال:  أخرى،  مرة  إليه  فأرسل  القرآن،  أمجع  حتى  أخرج  ال 
له يقال له قنفذ، فقامت فاطمة  ابَن عمٍّ  الثالثة  إليه  حتى أفرغ، فأرسل 
A، فرضهبا،  بينه وبني عيل  عليها حتول  اهلل  اهلل صلوات  بنت رسول 
فانطلق قنفذ وليس معه عيل، فخيش أن جيمع عيٌل الناس، فأمر بحطب، 
بيته،  عيل  عىل  حيرق  أن  فأراد  بنار،  عمر  انطلق  ثم  بيته،  حوايل  فجعل 

وفاطمة، واحلسن واحلسني، صلوات اهلل عليهم)1(.

،C2- عن عبد اهلل بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل 
 :C D ملا أن كان من أمرهم ما كان...إىل أن قاال  قاال: إن فاطمة 
ثم قالت: أما واهلل يا ابن اخلطاب، لوال أين أكره أن يصيب البالء َمن ال 

ذنب له لعلمت أين سأقسم عىل اهلل، ثم أجده رسيع اإلجابة)2(.

قال شيخ اإلسالم املجليس مفرسا قوله A: )كان من أمرهم ما 
كان(:  أي من دخوهلم دار فاطمة...)3(.

)1( تفسري العيايش: ج2، ص307.
)2( الكايف الشيخ الكليني : ج1، ص460.
)3( مرآة العقول املجليس: ج5، ص342.
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:Aما روي عن اإلمام الكاظم

الرضير،  املستفاد  بن  عيسى  للشيخ  الوصية  كتاب  عن  نقاًل   -1
عن موسى بن جعفر C قال: ملا حرضت رسول اهلل F الوفاة دعا 
األنصار، وقال: )يا معرش األنصار، قد حان الفراق... إىل أن قال: أال 

إن فاطمة باهبا بايب، وبيتها بيتي، فمن هتكه، فقد هتك حجاب اهلل.

كالمه،  بقية  وقطع  طوياًل،   A احلسن  أبو  فبكى  عيسى:  قال 
وقال: ُهتِك واهلل حجاب اهلل، هتك واهلل حجاب اهلل، هتك واهلل حجاب 

اهلل، يا أمه صلوات اهلل عليها()1(.

A، قال: )قلت أليب: فام  2- عن عيسى الرضير، عن الكاظم 
كان بعد خروج املالئكة عن رسول اهلل F؟!

قال: فقال: ثم دعا عليًا وفاطمة، واحلسن، واحلسني B، وقال 
ملن يف بيته: أخرجوا عني... إىل أن تقول الرواية إنه F قد قال لعيل: 
فاطمة، وكذلك ريب  ابنتي  عنه  إين راض عمن رضَيْت  يا عيل،  واعلم 
ملن  وويل  حقها،  ابتزها  ملن  وويل  ظلمها،  ملن  ويل  عيل  يا  ومالئكته، 
هتك حرمتها، وويل ملن أحرق باهبا، وويل ملن آذى خليلها، وويل ملن 
شاّقها وبارزها، اللهم إين منهم برئ، وهم مني براء، ثم سامهم رسول 
اهلل F، وضم فاطمة إليه، وعليًا، واحلسن، واحلسني b، وقال: اللهم 
إين هلم وملن شايعهم سلم، وزعيم بأهنم يدخلون اجلنة، وعدو وحرب 

)1( بحار األنوار املجليس: ج22، ص476.
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زعيم  شيعتهم،  وعن  عنهم  تأخر  أو  وتقدمهم،  وظلمهم،  عاداهم  ملن 
بأهنم يدخلون النار.

ثم واهلل يا فاطمة ال أرىض حتى تريَض، ثم ال واهلل ال أرىض حتى 
تريَض، ثم ال واهلل ال أرىض حتى تريَض...()1(.

D إن فاطمة :A 3- عن عيل بن جعفر، عن أخيه، عن أيب احلسن 
صديقة شهيدة)2(.

4- روى السيد ابن طاووس بإسناده عن اإلمام الكاظم A، عن 
أبيه A قال: قال رسول اهلل F: يا عيل، ما أنت صانع لو قد تآمر القوم 
عليك بعدي، وتقدموا عليك، وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إىل البيعة، 
ثم ُلبِبَت ]َلَببَت الرجَل تلبيبًا: اذا مجعَت ثياَبه عند صدره يف اخلصومة ثم 
جررَته[ بثوبك ُتقاد، كام ُيقاد الشارد من اإلبل، مذمومًا خمذوالً، حمزونًا 

مهمومًا، وبعد ذلك ينزل هبذه الذل. 

رصخت   F اهلل  رسول  قال  ما   D فاطمة  سمعت  فلام  قال: 
وبكت، فبكى رسول اهلل F لبكائها، وقال: يا بنية ال تبكني وال تؤذين 
جلساءك من املالئكة، هذا جربئيل بكى لبكائك، وميكائيل وصاحب 
واألرض  الساموات  بكت  فقد  تبكني  ال  بنية  يا  إرسافيل،  اهلل  رس 

لبكائك...()3(.
)1( بحار األنوار املجليس: ج22، 484- 485.

)2( الكايف الكليني: ج1، ص458.
)3( بحار األنوار املجليس: ج22، ص493.
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:A ما روي عن اإلمام الرضا

A، قاال:  الرضا  عن بكري بن صالح، وُسليامن بن جعفر، عن 
ثم رفع  فأطال يف سجوده،  الشكر،  دخلنا عليه وهو ساجد يف سجدة 

رأسه، فقلنا له: أطلت السجود؟!

الدعاء، كان كالرامي مع  الشكر هبذا  فقال: )من دعا يف سجدة 
رسول اهلل F يوم بدر. قال: قلنا: فنكتبه؟

ذكر  ثم  فتقوال:...  الشكر،  سجدة  سجدتا  أنتام  إذا  اكتبا،  قال: 
الدعاء وفيه الفقرة التالية: ... واستهزءا برسولك، وقتال ابن نبيك()1(. 

.A ويقصد به حمسنا

:A ما روي عن اإلمام اجلواد

بأيب  A )إذ جيء  الرضا  َلِعند  آدم، قال: إين  1- عن زكريا بن 
جعفر A، وسنُّه أقل من أربع سنني، فرضب بيده إىل األرض، ورفع 
رأسه إىل السامء فأطال الفكر، فقال له الرضا A: بنفيس أنت، َفِلم طال 

فِكُرك؟! فقال: فيام صنع بأمي فاطمة D... ( احلديث)2(. 

الرواية وإن مل تكن رصحية يف تفاصيل ما جرى،  ونقول: وهذه 
ولكنها أيضًا تعرب عن أهنا D - شخصيًا - قد تعرضت لظلم عظيم.

)1( مهج الدعوات السيد ابن طاووس: ص257.
)2( دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي: ص400.
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:A ما روي عن اإلمام العسكري

اهلمداين،  العالء  أيب  ابن  إن  وفيه:  طي،  بن  عيل  بن  حممد  عن 
وحييى بن حممد بن حويج تنازعا يف أمر ابن اخلطاب، فتحاكام إىل أمحد 
عن  هلم  فروى  العسكري،  احلسن  اإلمام  صاحب  القمي،  إسحاق  بن 
اإلمام العسكري ، عن أبيه A: أن حذيفة روى عن النبي F حديثًا 
مطوالً خيرب النبي F فيه حذيفة بن اليامن عن أمور ستجري بعده، ثم 
قال حذيفة وهو يذكر أنه رأى تصديق ما سمعه: )... وحرف القرآن، 

.)1()...D وأحرق بيت الوحي... إىل أن قال: ولطم وجه الزكية

)1( العقد النضيد وادلر الفريد محمد بن احلسن القمي: ص60- 63.



الفصل الثاني

 D مظلومية الزهراء

يف كلمات علماء الفرقة احملقة
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الفصل الثاني

مظلومية الزهراء D يف كلمات علماء الفرقة احملقة

توطئة وبيان:

ثم إن قضية التعدي عىل الزهراء D بالرضب، ومهامجة بيتها، 
وغري  جنينها،  وإسقاط  بل  بالفعل،  ذلك  ومبارشة  إحراقه،  وحماولة 
ذلك من أمور، قد تعرض هلا علامؤنا )رضوان اهلل تعاىل عليهم( ضمن 

االحتجاج املذهبي، منذ الصدر األول، وإىل يومنا هذا..

ونحن نذكر عينات من احتجاجات املتكلمني وغريهم من أعيان 
الطائفة عىل خصومهم عرب العصور املتالحقة، ليظهر أن هذه املفردات 
مل خيرتعها ُقّراء العزاء الستنزاف دموع الناس بالكلمة الصادقة والكاذبة 
عىل حد تعبري البعض، ونرتك أمر تقّص ذلك إىل من يشاء، فنقول، وعىل 

اهلل نتوكل، ومنه نستمد احلول والقوة والسداد:
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1- السيد الرتىض علم اهلدى H )ت 436 ه (:

قال القايض عبد اجلبار )ت 415ه ( وهو من أعاظم املعتزلة، ردًا 
 D عىل الشيعة: ... ومن مجلة ما ذكروه من الطعن ادعاؤهم: أن فاطمة
لغضبها عىل أيب بكر وعمر أوصت أن ال يصليا عليها، وأن ُتدفن رسًا 
منهام، فُدفنت لياًل، واّدَعوا برواية َرَووها عن جعفر بن حممد وغريه: أن 

عمر رضب فاطمة بسوط، ورضب الزبري بالسيف.

وذكروا: أن عمر قصد منزهلا، وعيل، والزبري، واملقداد، ومجاعة 
ممن ختّلف عن أيب بكر جيتمعون هناك، فقال هلا: ما أجد بعد أبيك أحب 
عليهم،  لُيحَرقَّن  عندك  النفر  هؤالء  اجتمع  لئن  اهلل،  وأيم  منك،  إيّل 
بايعوا أليب بكر...  إليها حتى  القوم من االجتامع، ومل يرجعوا  فمنعت 

إىل غري ذلك من الروايات البعيدة.

اجلواب )أي: جواب القايض عبد اجلبار(: إنا ال نصدق بذلك...

وقال )نفس القايض(: ... فأما ما ذكروه من حديث عمر يف باب 
االحراق، فلو صح مل يكن طعنًا عىل عمر؛ ألن له أن هيدد من امتنع عن 

املبايعة)1(.

خرب  أن  بينّا:  قد  القايض:  كالم  عىل  ردًا   H املرتىض  السيد  قال 
قال:  أن  إىل  القوم...  عىل  يتهم  ال  ممن  الشيعة  غري  رواه  قد  اإلحراق 
ملن  عذر  وأيُّ  طريف،  صحَّ  إذا  اإلحراق  حديث  من  به  اعَتَذَر  والذي 

)1( املغني ابن قدامة : ج2، ص337، والشايف الرشيف املرتىض: ج4، ص112- 119.
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أراد أن حُيرق عىل أمري املؤمنني، وفاطمة D منزهلام؟!)1(.

واهلجوم   D فاطمة  رضب  اجلبار  عبد  إنكار  عىل  -ردًا  وقال 
عىل دارها، والتهديد باإلحراق-: وقوله )ال نصدق ذلك وال نجّوزه(، 
فإنك مل تسند إنكارك إىل حجة أو ُشبهة فنتكلم عليها، والدفع ملا يروى 

بغري حجة ال يلتفت إليه)2(.

وحني ادعى عبد اجلبار: )إن أخبار رضب فاطمة D كروايات 
املذهب  أن هذا  تعلم  ألسَت  بقوله:   H املرتىض  السيد  احللول(، أجابه 
فهل  قوهلم؟!  بطالن  عىل  دال  والعقل  احللول،  أصحاب  إليه  يذهب 
 H ؟! )أراد السيدD العقل دال عىل استحالة ما روي من رضب فاطمة 
أن يفرق بني رأي احللوليني، الذين يذهبون إىل أن اهلل تعاىل حَيُلُّ يف جسم 
B املستند إىل روايات تدل عىل  البيت  ... إلخ وبني رأي أتباع أهل 
حرق بيت فاطمة D بأن الرأي األول خمالف للعقل، إذ أن اهلل ليس 

جساًم، وأما الرأي الثاين فليس خمالفًا للعقل، فبينهام فرق(

فإن قال: مها سّيان.

قيل له: فَبنيِّ استحالَة ذلك يف العقل، كام بيَّنَْت استحالة احللول، 
وقد ثبت مرادك، ومعلوم عجزك عن ذلك)3(.

)1( الشايف الرشيف املرتىض: ج4، ص119- 120.

)2( الشايف الرشيف املرتىض: ج4، ص110- 113.
)3( الشايف الرشيف املرتىض: ج4، ص117.
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التي  H: ... وبعد، فال فرق بني أن هيدد باإلحراق للعلة  وقال 
املنازل  إحراق  فإن  العلة،  هذه  ملثل   D فاطمة  رضب  وبني  ذكرها، 
من  الكتاب  صاحب  المتعاض  وجه  فال  بالسوط...  رضبة  من  أعظم 

رضبة سوط، وتكذيب ناقلها)1(.

2- الشيخ الطويس H )ت 460 ه (:

:H وقال شيخ الطائفة، الشيخ حممد بن احلسن الطويس

D، وقد روي: أهنم رضبوها  ُأنكر عليه: رضهبم لفاطمة  ومما 
بالسياط، واملشهور الذي ال خالف فيه بني الشيعة: أن عمر رضب عىل 
قط )حُمسنًا(. والرواية بذلك مشهورة  بطنها حتى أسقطت، فسمي السِّ
قوم،  إليها  التجأ  حني  عليها  البيت  إحراق  من  أرادوا  وما  عندهم، 

وامتنعوا من بيعته.

الرواية الواردة  بّينا  الرواية بذلك، ألنا قد  وليس ألحد أن ينكر 
من جهة العامة من طريق البالذري وغريه)2(، ورواية الشيعة مستفيضة 

به، ال خيتلفون يف ذلك.

وليس ألحد أن يقول: إنه لو صحَّ ذلك مل يكن طعنًا؛ ألن لإلمام 
أن هيدد من امتنع من بيعته إرادة للخالف عىل املسلمني. 

وذلك: أنه ال جيوز أن يقوم عذر يف إحراق الدار عىل فاطمة وأمري 

)1(  الشايف الرشيف املرتىض: ج4، ص120.
)2( وسيأيت ذكرها قريبًا.
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املؤمنني واحلسن واحلسني B، وهل يف مثل ذلك عذر ُيسمع؟

اإلمجاع  كان  إذا  للمسلمني وخارقًا إلمجاعهم  يكون خمالفًا  وإنام 
قد تقرر وثبت، وإنام يصح ذلك ويثبت متى كان أمري املؤمنني A ومن 
قعد عن بيعته ممن انحاز إىل بيت فاطمة D داخاًل فيه )أي: اإلمجاع( 

غري خارج عنه.

A - وحده، فضاًل  املؤمنني  أمري  وأّي إمجاع يصح مع خالف 
عن أن يبايعه عىل ذلك غريه، ومن قال هذا من اجلبائي وغريه - بانت 
A عداوته، وعصبيته؛ ألن قصة اإلحراق جرت قبل مبايعة أمري املؤمنني 
واجلامعة الذين كانوا معه يف منزله، وهم إنام يّدعون اإلمجاع - فيام بعد 

- مّلا بايع املمتنعون... فبان: أن الذي أنكرناه ُمنكر)1(.

وقال الشيخ الطويس أيضًا:

عن  حمارب،  بن  مسلمة  عن  املدائني،  عن  البالذري،  روى  وقد 
ُسليامن التميمي عن أيب عون: أّن أبا بكر أرسل إىل عيل A يريده عىل 
البيعة، فلم يبايع - ومعه َقَبس- فتلقته فاطمة D عىل الباب، فقالت: 

يا ابن اخلطاب، أُتراك حُمرقًا عيّل بايب؟

قال: نعم وذلك أقوى فيام جاء به أبوك)2(.
)1( تلخيص الشايف الشيخ حممد بن احلسن الطويس: ج3، ص156- 157.

وراجع  ص261.  ج3،  املرتىض:  للسيد  والشايف  ص76،  ج3،  الشايف:  تلخيص   )2(
ج1،  األرشاف:  وأنساب  ص268،  وهامش:  ص411-389،  ج28،  البحار: 
ص586. وراجع املصادر التالية، فإن بعضها أبدل كلمة )بايب(، بكلمة )بيتي(: العقد 
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قال الشيخ الطويس: وهذا اخلرب قد روته الشيعة من طرق كثرية، 
ما  يروون  كانوا  لكنهم  العامة،  حمدثي  شيوخ  يرويه  أن  الطريف  وإنام 
سمعوا بالسالمة، وربام تنبهوا عىل ما يف بعض ما يروونه عليهم، فكّفوا 

منه، وأي اختيار ملن حيرق عليه بابه حتى يبايع؟)1(.

3- أبو الصالح احللبي H )ت 474 ه (:

A وقصُدهم عليًا :H قال الفقيه الكبري الشيخ أبو الصالح احللبي 
الوعيد،  له يف اخلطاب، واملبالغة يف  باألذى، لتخلفه عنهم، واإلغالظ 
وإحضار احلطب لتحريق منزله، واهلجوم عليه، بالرجال من غري إذنه، 
بذلك زوجته وبناته، ونساءه، وحامته  ُملبَّبا، واضطرارهم  به  واإلتيان 
السيوف من  بيوهتم، وجتريد  إىل اخلروج من  بنات هاشم وغريهم  من 

حوله، وتوّعده بالقتل إن امتنع من بيعتهم)2(.

4- الشيخ عبد اجلليل القزويني H )ت حدود 560 ه (. 

)أي:  يقولون،   ... الروافض(:  فضائح  )بعض  كتاب  يف  جاء 
الروافض(: إن عمر رضب عىل بطن فاطمة، وقتل جنينًا يف بطنها كان 

الفريد: ج4، ص259- 260، وكنز العامل: ج3، ص149، والرياض النرضة: ج1، 
ص167، واملخترص يف أخبار البرش: ج1، ص 156، والطرائف: ص239، وتاريخ 
ص79،  الالهوت:  ونفحات  ص271،  احلق:  وهنج  ص178،  ج1،  اخلميس: 

وراجع العوامل: ج11، ص602- 408، والشايف البن محزة: ج4، ص174.
)1( تلخيص الشايف الشيخ حممد بن احلسن الطويس: ج3، ص76. 

الح تقي بن نجم احللبي: ص233. )2( تقريب املعارف أيب الصًّ
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الرسول F سامه حُمسنا...

فجوابه )أي: من قبل صاحب الكتاب املذكور(: ... إن هذا اخلرب 
عن  روي  قد  ولكن  كتبهم،  يف  السنة  وأهل  الشيعة  نقله  وقد  صحيح، 
املصطفى F قوله: )إنام األعامل بالنيات(، فإن كان قصد عمر هو أخذ 
عيل للبيعة، ومل يقصد إسقاط اجلنني، ولعل عمر مل يكن يعلم أن فاطمة 

كانت خلف الباب، فيكون قتله للجنني خطأ ال عن عمد.

وحتى لو كان قد قتله عمدا، فإنه مل يكن معصوما، واهلل هو الذي 
حيكم فيه، وليس لنا نحن ذلك، وال يمكن أن يقال، أكثر من ذلك هنا. 

واهلل أعلم بأعامل عباده وبضامئرهم، ورسائرهم.

فاطمة  منعا  وعثامن  عمر  إن  يقولون:  الكاتب(:  )نفس  وقال 
الزهراء من البكاء عىل أبيها...)1(.

ويقول يف موضع آخر: إن عمر مزق صحيفة فاطمة حول فدك، 
ورضهبا عىل بطنها، ثم منعوها من البكاء عىل أبيها)2(.

الكتاب  الرد عىل صاحب هذا  H يف  القزويني  الشيخ  وقد ذكر 
أمام  وعجيب،  غريب  املحسن  قتل  املذكور عن  االعتذار  إن  لفظه:  ما 
هذا السيل اهلائل من الروايات املرصحة بمعرفته بوجودها D خلف 

)1( الفقرات املتقدمة مرتمجة من كتاب النقض للسيد عبد اجلليل القزويني: ص298.
)2( املصدر السابق: ص302.
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أنه قد رضب أصابعها حني أمسكت  لقد جاء يف بعضها  الباب، حتى 
عليها  يدخل  ال  حتى  حارسة  أهنا  وأخربته  فتحه،  من  لتمنعهم  الباب 

بيتها.

ثم هو قد رفسها، ولطمها، ورضهبا هو وقنفذ وغريمها.

يكون  أن  إال  خطأ،  املحسن  قتل  اعتبار  يمكن  كيف  ندري!  فام 
للخطأ مفهوم ومعنى آخر، ال يدركه غري كاتب تلك الكلامت، ومنشئها.

لداللتها  الفقرات،  هذه  عنه  نقلنا  إنام  فإننا  أمر،  من  يكن  ومهام 
يف  عليها  والدخول  الباب،  وكرس  وإهانتها،  رضهبا،  أن  عىل  بوضوح 
بيتها عنوة، وإسقاط جنينها كان أمرًا مسلاًم، حيتج به فريق، ويتمحل له 

املربرات والتوجيهات - مهام كانت تافهة وباردة - فريق آخر.

ونحن لو أردنا أن نعتمد هذا النوع من التربيرات، فلن نعثر بعد 
هذا عىل وجه األرض عىل جمرم ُيدان بجريمته، ويستحق العقوبة.

ولربام تكن البعض من إجياد العذر إلبليس، الذي حاول الغزايل 
التخفيف عنه، ورصف الناس عن لعنه، حني قال: وال بأس بالسكوت 

عن لعنه)1(.

نعم، لقد قال ذلك، وهو حياول تربئة يزيد اخلمور والفجور من 
جريمة قتل احلسني A. فاقرأ، واعجب، فام عشت أراك الدهر عجبًا.

)1( إحياء علوم الدين للغزايل: ج3، ص125.



 .............. 37الفصل الثاين: مظلومية الزهراء D يف كلامت علامء الفرقة املحقة

5- حييى بن حممد العلوي البرصي))1)( H )ت 613هـ(:

قال ابن أيب احلديد املعتزيل )املتوىف سنة 656ه ( نقاًل عن أستاذه 
 D أيب جعفر حييى بن حممد العلوي البرصي: فإن قلتم: إن بيت فاطمة
إنام ُدِخل، وسرتها إنام ُكِشف حفظا لنظام اإلسالم، وكي ال ينترش األمر، 

وخُيرج قوم من املسلمني أعناقهم من ربقة الطاعة، ولزوم اجلامعة..

قيل لكم: وكذلك سرت عائشة إنام ُكِشف، وهودجها إنام هتك ألهنا 
نرشت حبل الطاعة، وشقت عصا املسلمني، وأراقت دماء املسلمني.. 
إىل أن قال: فكيف صار هتك عائشة من الكبائر، التي جيب معها التخليد 
يف النار، والرباءة من فاعله، من أوكد عرى اإليامن، وصار كشف بيت 
وهتددها  بباهبا،  حطب  ومجع  منزهلا،  عليها  والدخول   D فاطمة 
بالتحريق من أوكد عرى الدين، وأثبت دعائم اإلسالم، ومما أعز اهلل به 

املسلمني، وأطفأ نار الفتنة، واحلرمتان واحدة، والسرتان واحد؟.

D أعظم، ومكاهنا  وما نحب أن نقول لكم: إن حرمة فاطمة 
أرفع، وصيانتها ألجل رسول اهلل F أوىل، فإهنا بضعة منه، وجزء من 
حلمه ودمه، وليست كالزوجة األجنبية، التي ال نسب بينها وبني الزوج.

 ،D إىل أن قال: وكيف تكون عائشة أو غريها يف منزلة فاطمة
– من حيبها ومن ال حيبها منهم-: أهنا سيدة  وقد أمجع املسلمون كلهم 
)1( احلسني البرصي النقيب، كان نقيب الطالبيني يف البرصة فرتك النقابة البنه وعاش يف 
بغداد، ذكره ابن أيب احلديد يف النهج مرات عديدة وقال إنه مل يكن يتعصب للمذهب 

رغم علويته.
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نساء العاملني؟!

قال: وكيف يلزمنا اليوم حفظ رسول اهلل F يف زوجته، وحفظ 
يف   F أم حبيبة يف أخيها، ومل تلزم الصحابة أنفسها حفظ رسول اهلل 

أهل بيته)1(.

6-السيد ابن طاووس H )ت 664 ه (:

السيد  الباهرة  الكرامات  صاحب  الزاهد  العابد  العامل  وحيتج 
بام جرى  املذاهب األخرى  أهل  H عىل  بن طاووس  الدين عيل  ريض 
عىل الزهراء D، ويروي هلم رواياهتم التي أثبتوها يف مصادرهم، فكان 
مما ألزمهم به قوله: وقد تقدم ذكر بعض ذلك من صحاحهم عند ذكر 
تأخرهم مع عيل A عن بيعة أيب بكر، وعند ذكر اجتامعهم، ملا أراد أبو 

بكر وعمر حتريق عيل والعباس بالنار)2(.

الطربي،  ذكره  ما  املذكورة  األحاديث  طرائف  ومن  ويقول: 
والواقدي، وصاحب الغرر، من القصد إىل بيت فاطمة، وعيل، واحلسن 

واحلسني B باإلحراق. 

نبيهم  من  املتكررة  الوصايا  تلك  من  املنكرة  األفعال  هذه   أين 
.)3(...F حممد

)1( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج20، ص16- 17.
)2( الطرائف السيد ريض الدين عيل بن طاووس: ص274.

)3( املصدر السابق: ص245.
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 A عيل  إلحراق  قصدهم  الطرائف  أطرف  ومن  قال:  أن  إىل 
والعباس بالنار يف قوله: فَأقَبل بَقَبس من نار عىل أن يرضم عليهام، وقد 

كان يف البيت فاطمة.

واحلسن،  الزبري،  البيت  يف  معهم  كان  أنه  أخرى:  رواية  ويف 
واحلسنيB، ومجاعة من بني هاشم، ألجل تأخرهم عن بيعة أيب بكر، 

وطعنهم فيها.

أما ينظر أهل العقول الصحيحة من املسلمني: أن حممدًا F كان 
أفضل اخلالئق عندهم، ونبوته أهم النبوات، ومبايعته أوجب املبايعات، 
يعبدون األصنام واألحجار، وغريهم من  إىل قوم  ُبعث  فإنه  ومع هذا 
أصناف امللحدين والكفار، وما سمعناه أنه استحل، وال استجاز، وال 

ريض أن يأمر بإحراق من تأخر عن نبوته وبيعته.

بيته واحلسد هلم، واإلمهال لوصيته  العداوة ألهل  فكيف بلغت 
هبم إىل أن يواجهوا ويتهددوا أن حيرقوا بالنار؟

وقد شهدت العقول أن بيعته كانت عىل هذه الصفات، وأن إكراه 
الناس عليها بخالف الرشائع والنبوات والعادات.

فمررنا   F اهلل  كنا مع رسول  قال:  ابن مسعود  رواية  يذكر  ثم 
بقرية نمل، فأحرقت، فقال النبي F: )ال ينبغي لبرش أن يعذب بعذاب 

اهلل تعاىل(.

قال عبد املحمود: وكيف كان أهل بيت النبوة أهون من النمل؟! 
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وكيف ذكروا: أهنم يعذبوهنم بعذاب اهلل تعاىل من احلريق بالنار؟! واهلل، 
إن هذه األمور من أعظم عجائب الدهور)1(.

وقال H: ... فأما عيل A، فقد عرفت ما جرى عليه من الدفع 
بالنار، وكرس  القصد إلحراقه  إليه من  بلغوا  وما  عن خالفته ومنزلته، 

حرمته)2(.

وقال السيد ابن طاووس H أيضًا:

وأمَك   A عيل  أبيَك  باب  إىل  عمر  بعث  حتى  ذلك  كفاه  وما 
مشغولون  وهم  هاشم،  بني  من  ومجاعة  العباس  وعندمها   D فاطمة 
خيرجوا  مل  إن  بالنار  حُيَرقوا  أن  فأمر  واملأتم،   F حممد  جدَك  بموت 
ومجاعة  منه  الرابع  اجلزء  يف  العقد  كتاب  صاحب  ذكره  ما  عىل  للبيعة، 
ممن ال يتهم يف روايتهم، وهو يشء مل يبلغه إليه أحد فيام أعلم قبله وال 
بعده من األنبياء واألوصياء، وال امللوك املعروفني بالقسوة واجلفاء، وال 
بحريق  بيعتهم  تأخروا عن  الذين  بعثوا من حيرقوا  أهنم  الكفار،  ملوك 

النار، مضافًا إىل هتديد القتل والرضب.

أقول: وال بلغنا أن أحد املاملك كان هلم نبي أو ملك... قد أغناهم 
بعد الفقر وخلصهم من الذل والرض، ودهلم عىل سعادة الدنيا واآلخرة، 
وفتح عليهم بنبوته بالد اجلبابرة، ثم مات وخّلف فيهم بنتًا واحدة من 

)1( الطرائف السيد ريض الدين عيل بن طاووس: ص245- 246.
)2( املصدر السابق: ص195.
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ظهره، وقال هلم: )إهنا سيدة نساء العاملني(، وطفلني معها منها هلام دون 
من  امللك  أو  النبي  ذلك  جُمازاة  فتكون  ذلك،  من  قريب  أو  سنني  سبع 
رعيته أهنم ينفذون نارًا ليحرقوا ولديه، ونفس ابنته، ومها يف مقام روحه 

ومهجته)1(.

وقال أيضًا وهو حيتج عىل اآلخرين: وذكر الواقدي: أن عمر جاء 
إىل عيل يف عصابة منهم أسيد بن احلصني، وسلمة بن سالمة األشهيل، 

قنَّها عليكم...)2(. فقال: ُأخرجوا، أو َلنُحرِّ

7- الشيخ نصري الدين الطويس H )ت 672 ه (.

:H قال اإلمام املحقق نصري الدين الطويس حممد بن حممد بن احلسن 
وبعث إىل بيت أمري املؤمنني A ملا امتنع عن البيعة، فأرضم فيه النار، 

وفيه فاطمة D، ومجاعة من بني هاشم)3(.

ونالحظ: أن شمس الدين اإلسفراييني يف كتابه )تسديد العقائد 
يف رشح جتريد القواعد( ويعرف بالرشح القديم، والقوشجي يف رشحه 
للتجريد مل ينكرا كالم املحقق الطويس، وال شّككا يف صحة الرواية كام 
هو دأهبام يف املوارد األخرى، بل اكتفيا بتوجيه تأخر عيل A عن بيعة 

)1( كشف احملجة  السسيد ابن طاووس: ص120- 121.
احلق  وإحقاق   ،239 ص238-  طاووس:  بن  عيل  الدين  ريض  السيد  الطرائف   )2(

للتسرتي: ج2، ص370.
)3( رشح جتريد االعتقاد العالمة احليل: ص402، وهنج احلق العالمة احليل: ص271- 

.272
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أيب بكر، بدعوى طرّو عذر ونحو ذلك، فراجع)1(.

كبار  بعض  وصفه  حتى  بالتعصب  له  مشهود  القوشجي  أن  مع 
علامء اإلمامية: باملتعصب العنود اللدود)2(.

وقال عنه يف مورد آخر: وهذا منه مكابرة حمضة، رصفة بحتة؛ ألن 
ختلفهم عن جيشه)3( وواليته مشهور يف الطرفني، مذكور يف الطريقني، 

غري قابل للمنع، والرشيف ملا كان منصفا فسّلمه وأّوله.

والقوشجي ملا كان مكابرًا عنودًا، جلوجًا لدودًا منعه، كام هو دأبه 
يف املواضع جلها، بل كلها، حيث يعجز عن اجلواب)4(.

وثمة موارد أخرى حيدث فيها عن خصوصية القوشجي هذه)5(.

8-العالمة احليل H )ت 726 ه (:

معه  وكان  ُكرهًا   A عليًا  وأخَرجوا  قوله:  احليل  العالمة  وزاد 
أخرجوا،  َمن  الدار  من  وأخرجوا  سيفه،  فكرسوا  البيت،  يف  الزبري 

ورُضبت فاطمة، وألقت جنينًا اسمه حُمسن)6(.

... قصد  الثاين:  اخلليفة  املؤاخذات عىل  يعدد  أيضًا: وهو  وقال 
)1( رشح التجريد للقوشجي: ص482- 483.
)2( الرسائل االعتقادية للخواجوئي: ص409.

)3( أي جيش أسامة.
)4( الرسائل االعتقادية للخواجوئي: ص412.

)5( الرسائل االعتقادية للخواجوئي: ص 473- 471.
)6( كشف املراد العالمة احليل: ص402- 403.
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بيت النبوة باإلحراق)1(.

9- الفاضل القداد H )ت 826 ه (:

إن   :  Hالسيوري املقداد  الشيخ  املحقق  املتكلم  الفقيه   وقال 
 D البيعة، والتجأوا إىل بيت فاطمة  امتنعوا عن  ملا  ومجاعة   A عليًا 
منكرين بيعته بعث إليها عمر حتى رضهبا عىل بطنها، وأسقطت ِسقطا 
 ،D فاطمة  وفيه  البيت،  عليهم  ليحرق  النار  وَأرضم  حُمسن،  اسمه 

ومجاعة من بني هاشم، فأخرجوا عليا A قهرا بحامئل سيفه يقاد.

يكون  أن  فيجوز  بروايته،  الشيعة  خيتص  اخلرب  هذا  يقال:  ال 
موضوعا للتشنيع.

وابن  البالذري،  رواه  اخلصم،  طريق  من  أيضا  ورد  نقول:  ألنا 
عبد الرب، وغريمها، ويؤيده قوله عند موته: ليتني تركت بيت فاطمة مل 

أكشفه)2(.

ظهر  حسبام  وأساطينه  املذهب  علامء  كبار  إرصار  إن  ونقول: 
هبذا  خصومهم  عىل  الكالم  علم  يف  االستدالل  عىل  عنهم  نقلناه  مما 
التخلص  عىل  اآلخرين  قدرة  وعدم  املسلامت،  إرسال  وإرساله  األمر، 
والتملص منه، يدل داللة ظاهرة عىل أن إنكار هذا األمر أو التشكيك 
فيه من البعض غري مقبول بل غري معقول، وال سيام مع هذا الكم اهلائل 

)1( هنج احلق العالمة احليل: ص275- 276.
)2(  اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية مقداد عبد اهلل الفاضل السيوري احليل: ص302.
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الذي يقطع  املعصومني، األمر  الروايات عن  تواتر  النصوص ومع  من 
كل عذر، ويمنع أي تعلل أو تربير.

10-الشيخ البيايض العاميل H )ت 877 ه (:

:H وقال العالمة الفقيه، واملتكلم النبيه، الشيخ زين الدين البيايض

 D ومنها ما رواه البالذري، واشتهر يف الشيعة: أنه حرص فاطمة 
يف الباب، حتى أسقطت حُمسنا، مع علم كل أحد بقول أبيها هلا: )فاطمة 

بضعة مني من آذاها فقد آذاين()1(.

قالوا: عائشة مل تكن ابنة حممد، وحني عقر مجلها مَحت  املسلمني 
حلرمة زوجها، فتطايرت الرؤوس واألكف حوهلا، وما ُفعل بفاطمة من 

النكري أعظم من عقر البعري، فكيف مل يتحم املسلمون هلا)2(.

وقال: طلب هو وعمر إحراق بيت أمري املؤمنني A ملا امتنع هو 
ومجاعة من البيعة، ذكره الواقدي يف روايته، والطربي يف تارخيه، ونحوه 

ذكر ابن عبد ربه)3(.

)1(  الرصاط املستقيم الشيخ زين الدين البيايض: ج3، ص12.
)2( الرصاط املستقيم الشيخ زين الدين البيايض: ج2، ص13.

)3( املصدر السابق : ج2، ص301. 
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11-ابن أيب مجهور اإلحسائي H)ت 901هـ(:

اإلحسائي يف  أيب مجهور  ابن  بن عيل  املتكلم، حممد  الفقيه  وقال 
مناظرة  وهي  878ه ،  سنة  جرت  والتي  اهلروي،  الفاضل  مع  مناظرته 

مشهورة بني الطائفة)1(.

امتنع عيل، وبعض بني هاشم من  ملا  )وأراد إحراق بيت فاطمة 
بالسيف  قنفذ  جنينا، ورضهبا  أجهضت  بالباب حتى  البيعة، وضَغَطها 
من  ذلك  وغري  بجنبها،  وأثُرها  السياط  وأملُ  ماتت  أهنا  حتى  أمره  عن 

األشياء املنكرة.

عىل  حجة  هبا  يقوم  فال  وُطُرِقكم،  رواياتكم  من  ذلك  إن  فقال: 
غريكم.

االحراق،  حديث  وأما  قال:  أن  إىل  اإلرث...  أما  فقلُت: 
عىل  العزم  وهو  عنكم،  مروي  فبعضه  اجلنني،  وإجهاض  والرضب، 

اإلحراق، رواه الطربي، والواقدي، وابن قتيبة()2(.

)1( راجع: الذريعة السيد املرتىض: ج22، ص285- 286. وروضات اجلنات  املريزا حممد باقر 
اخلوانساري: ج7، ص27، ولؤلؤ البحرين الشيخ يوسف البحراين : ص166.

)2( مناظرة الغروي واهلروي: ص47، 48.
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12- الحقق الكركي H )ت 940ه (:

وقال املحقق الكركيH : والطلب إىل البيعة، )أي: طلب القوم 
ومجع  البيت،  بتحريق  والتهديد  باإلهانة  البيعة(   A املؤمنني  أمري  من 
رواه  كام   - ذكروا  ولقد  حُمسنا،  فاطمة  وإسقاط  الباب،  عند  احلطب 
واالنتقام  هلم،  بالظلم  للباقني  إغراء  منهم  الفعل  هذا  أن   - أصحابنا 

منهم)1(.

A هبا، والتشديد عليه، والتهديد  وقال: فضال عن إلزامهم له 
بتحريق البيت، ومجع احلطب عند الباب، كام رواه املحدثون واملؤرخون، 

مثل الواقدي وغريه)2(.

وقال أيضًا: إنه قد روى َنَقلُة األخبار، ومدونو التواريخ، - ومن 
رَي َعِلم صحة ذلك -: أن عمر ملا بايع صاحبه، وختلف  ح كُتَب السِّ تصفَّ
البيعة،  إىل  عيل  لطلب   D فاطمة  بيت  إىل  جاء  البيعة  عن   A عيل 
البيت عىل من فيه، وقد  وتكلم بكلامت غليظة، وأمر باحلطب ليحرق 
الزبري،  إليهم  انحاز  وممن  وأبناؤه،  وزوجته   A املؤمنني  أمري  فيه  كان 

ومجاعة من بني هاشم)3(.

عليهام  ونص  باألمر،  هلام  أوىص   F اهلل  رسول  أن  ولو  وقال: 
)أي:  وكان  بالتحريق،  البيعة  من  املمتنع  عقوبة  هلام  جاز  ملا  باإلمامة 

)1( نفحات الالهوت املحقق الكركي: ص130.
)2( املصدر السابق : ص65.

)3( نفحات الالهوت املحقق الكركي: ص78.
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وإن كان املمتنع( من أداين القوم وأصاغرهم، فكيف ومها إنام يدعيان 
اخلالفة...)1(.

13-ابن خمدوم H)ت 976ه (:

وقال العامل اخلبري أبو الفتح ابن خمدوم العربشاهي H يف رشحه 
للباب احلادي عرش يف مقام اإليراد عىل خالفة أيب بكر:... وأيضا بعث 
وفيه  النار،  فيه  فأرضم  البيعة،  عن  امتنع  ملا   A املؤمنني  أمري  بيت  إىل 

سيدة نساء العاملني)2(.

14-الشهيد القايض التسرتي H)ت 1019ه (:

اهلل  نور  القايض  النحرير  واملتكلم  السعيد  الشهيد  ذكر  أن  وبعد 
التسرتي H بعض النصوص الدالة عىل إسقاط اجلنني، وإرادة إحراق 
بيت الزهراء D ، وغري ذلك: قال: ... وما ظنُّك بأمر يدفع فيه صدور 
املهاجرين، وتكرس سيوفهم، وتشهر فيه السيوف عىل رؤوس املسلمني، 

ويقصد إحراق بيوت ساداهتم إىل غري ذلك.

وكيف ال يكون ذلك إكراهًا، لوال عمى األفئدة، فإهنا ال تعمى 
األبصار، ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور ...)3(.

)1( املصدر السابق: ص78.
)2( مفتاح الباب ابن خمدوم العربشاهي: ص199، حتقيق الدكتور مهدي حمقق.

)3( إحقاق احلق القايض نور اهلل التسرتي: ج2، ص374.
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15- ابن سعد اجلزائري H)ت 1021ه (:

وقال املحقق اجلليل الشيخ عبد النبي بن سعد اجلزائري H وهو 
من أجالء علامء عرصه. 

البيعة،  من  امتنع  ملا   A املؤمنني  أمري  بيت  إىل  بعث  أنه  ومنها: 
بني  D، ومجاعة من  فاطمة  النار، وكشفوه، وفيه  فيه  أن ُترضم  وأمر 
هاشم، وأخرجوا عليًا A، ورضبوا فاطمة D، فألقت جنينا)1(... إىل 
أن قال: كيف وإنام خرج كرها، بعد طول املجادلة، وكثرة االحتجاج، 
واملناشدة، وصعوبة التهديد واملجالدة، وإرضام النار يف الدار، ورضب 

املعصومة بنت املختار، وإزعاج السادة األطهار)2(.

16- احلر العاميل H)ت 1104 ه (:

وقال الفقيه املتكلم، صاحب املوسوعة احلديثية الرائدة )وسائل 
الشيعة(، وهو يتحدث عن أيب بكر، وعام ينفي أهليته للخالفة: 

ومنها: أنه طلب هو وعمر إحراق بيت أمري املؤمنني A ملا امتنع 
تارخيه،  يف  والطربي  روايته،  يف  الواقدي  ذكره  البيعة،  عن  ومجاعة  هو 
ونحوه ذكر ابن عبد ربه، وهو من أعياهنم وكذا مصنف كتاب أنفاس 

اجلواهر...)3(.

)1( اإلمامة الشيخ عبد النبي بن سعد اجلزائري: ص81. 
)2( اإلمامة الشيخ عبد النبي بن سعد اجلزائري: ص81. 

)3( إثبات اهلداة احلر العاميل: ج2، ص368.
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وله كلامت متنوعة ومتفرقة عديدة يف مقام االحتجاج واالستدالل 
ال نجد رضورة لنقلها فمن أرادها فلرياجعها)1(.

17-العالمة الجليس H )ت 1110 ه (:

وقال العالمة املتبحر شيخ اإلسالم الشيخ حممد باقرH )املجليس 
الثاين( يف مقام اإليراد عىل خالفة عمر بن اخلطاب: ... الطعن السابع 
عرش: إنه َهمَّ بإحراق بيت فاطمةD  وكان فيه أمري املؤمنني، وفاطمة، 

واحلسنانB ، وهددهم، وآذاهم)2(.

أخبارهم  من  عليه  باملتفق  تبني  إذ  أيضا:...  املجليس  وقال 
وأخبارنا: أن عمر َهمَّ بإحراق بيت فاطمة D بأمر أيب بكر، أو برضاه، 
وقد كان فيه أمري املؤمنني، وفاطمة، واحلسنان B وهددهم وآذاهم، 
F مما ال ينكره إال من  مع أن رفعة شأهنم عند اهلل، وعند رسول اهلل 

خرج عن اإلسالم)3(.

18- أبو احلسن الفتوين H)ت 1138ه (:

قال الرشيف أبو احلسن الفتوين H، وهو من أعاظم علامء عرصه:  
فاآلن نرشع يف بيان ُنَبٍذ مما جرى عليها بعد رسول اهلل F، من التعدي 
والغضب  الَوْجد)4(  وأظهرت  بالشكوى،  أجهرت  بحيث  والتفريط، 

)1( املصدر السابق: ص334 و361 و376 و377.
)2( بحار األنوار العالمة املجليس: ج31، ص59.

)3( املصدر السابق: ج28، ص408- 409.
)4( الَوْجد: معناه الغضب.
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عىل املعتدين عليها، حتى أهنا أوصت بمنعهم عن حضور جنازهتا، إذ ال 
خيفى حينئذ عىل كل منصف، متذكر ملا ذكرناه يف شأهنا: أن صدور مثل 
هذا عنهم قدح رصيح فيهم، حيث مل يبالوا - أوالً - بام ورد يف حقها، 

.F ومل خيافوا - ثانيًا - من غضب اهلل ورسوله

 F النبي  بكاء  عن  رواية  يذكر  ثم  االستدالل..  يف  يستمر  ثم 
حني حرضته الوفاة، فُسئل عن ذلك، فقال: أبكي لذريتي، وما يصنع 
هبم رشار أمتي من بعدي، وكأين بفاطمة وقد ظلمت من بعدي، وهي 

تنادي: يا أبتاه، يا أبتاه، فال يعينها أحد من أمتي.

سيأيت...،  ما  إىل  إشارة   F النبي  من  الكالم  هذا  يقول:  ثم 
 ،D بيان هجوم عمر ومجاعة معه، بأمر أيب بكر عىل بيت فاطمة  من 
إلخراج عيل A والزبري منه للبيعة، وكذا إىل منعها عن فدك، واخلمس، 

.F وبقية إرثها من أبيها

وال بأس إن ذكرنا جمماًل من ذلك ها هنا:

والسيوطي،  والقتيبي،  واجلوهري،  الطربي،  منهم  مجاعة  نقل 
اخلطاب  بن  عمر  أن  كثري:  خلق  وغريهم  والواقدي،  ربه،  عبد  وابن 
 ،D ومجاعة معه، منهم خالد بن الوليد، أتوا بأمر أيب بكر إىل بيت فاطمة 
A والزبري، وغريمها، فدقوا الباب، وناداهم عمر، فأبوا أن  وفيه عيل 

خيرجوا.

يا  باكية:  صوهتا  بأعىل  نادت  أصواهتم   D فاطمة  سمعت  فلام 
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أبتاه، يا رسول اهلل، ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب، وابن أيب قحافة.

ويف رواية القتيبي، ومجع غريه: أهنم ملا أبوا أن خيرجوا دعا عمر 
، أو ألحرقنها عليكم  باحلطب، وقال: والذي نفس عمر بيده، َلَتخُرُجنَّ

عىل ما فيها، فقيل له: إن فيها فاطمة؟! فقال: وإن...

ويف رواية ابن عبد ربه: إن فاطمة قالت له: يا ابن اخلطاب، أجئتنا 
لتحرق دارنا ؟ قال: نعم.

، وعىل ولدي؟ ويف رواية زيد بن أسلم: إهنا قالت: حترق عيلَّ

قال: إي واهلل، أو َلَيخُرُجن، وَلَيُباِيُعن.

وبكاءها  صوهتا  سمعوا  ملا  عمر  مع  كانوا  الذين  القوم  إن  ثم 
انرصف أكثرهم باكني، وبقي عمر وقوم معه، فأخرجوا عليا.

الزبري،  وأخرج  البيت،  دخل  عمر  إن  أكثرهم:  رواية  يف  حتى 
حتى  وولولت،  فاطمة  ورصخت  ينظرون،  الناس  واجتمع  عليا،  ثم 
بيت  أهل  عىل  أَغْرُتم  ما  أرسع  ما  وقالت:  حجرهتا،  باب  إىل  خرجت 

نبيكم.

نقل:  النَظَّام  أن  والنحل:  امللل  كتاب  يف  الشهرستاين  ذكر  وقد 
أن عمر رضب بطن فاطمة ذلك اليوم، حتى ألقت امُلحسن من بطنها، 

وكان يصيح: أحرقوها بمن فيها.

ويف روايات أهل البيت B: أن عمر دفع باب البيت ليدخل، 



D52     ................................................................................. حادثة الدار ومظلومية الزهراء

ذلك  من  فأسقطت  بطنها،  فأصابت  الباب،  وراء   D فاطمة  وكانت 
جنينها املسمى بامُلحسن، وماتت بذلك الوجع.

ويف بعض رواياته: أنه رضهبا بالسوط عىل ظهرها، ويف رواية: أن 
قنفذ رضهبا بأمره.

ويذكر  قيس،  بن  ُسليم  كتاب  يف  جاء  عام  خالصة   H يذكر  ثم 
أيضا قول اإلمام احلسن A للمغرية بن شعبة.

الذي هو من  بيتها،  ثبوت دخول  ما ذكروه يف  يقول: وكفى  ثم 
التهديد  مع  سيام  ال  األذى،  حتقق  ويف  إذهنا،  بغري   F النبي  بيوت 
باإلحراق، حتى أن يف االستيعاب، وكتاب الغرر وغريمها، عن زيد بن 

أسلم، أنه قال: كنت ممن محل احلطب مع عمر إىل دار فاطمة)1(.

يوم  األذى  غاية  لفاطمة  الرجلني  أذية  ثبوت  أيضا:   H وقال 
مطالبة عيل A بالبيعة، حتى اهلجوم عىل بيتها، ودخوله بغري إذن، بل 
ومنع  منها،  فدك  أخذ  يف  أذيتها  وكذا  إلحراقه،  احلطب  ومجع  رضهبا، 
إرثها، وقطع اخلمس، ونحو ذلك، ووقوع املنازعة بينها وبني من آذاها، 
وحتقق غضبها، وسخطها عىل من عاندها، إىل أن ماتت عىل ذلك، فمام 
أخبار  من  وتواتر  ثبت  ما  بحسب  اإلمامية،  معرش  عندنا  فيه  شك  ال 
ذريتها األئمة األطهار، والصحابة األخيار كام هو مسطور يف كتبهم، بل 
باعرتاف مجاعة من غريهم أيضا، كام سيأيت بعض ذلك، سوى ما مر من 

)1( ضياء العاملني )خمطوط(: ج2، ص60- 64.
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أخبار خمالفيهم.

وأما املخالفون، فأمرهم عجيب غريب يف هذا الباب، ألن عامة 
قدماء حمدثيهم سّطروا يف كتبهم مجيع ما نقلناه عنهم...إىل أن قال: بل 
ال  عندهم،  املعتمدة  صحاحهم  بل  املعتربة،  كتبهم  يف  موجودة  أكثرها 
كام  االعتامد،  يف  اهلل  كتاب  تاليا  عندهم  مها  اللذين  الصحيحني،  سيام 

رصحوا به.

وقد عرفت، ما فيها من الداللة رصحيا، حتى عىل رصيح طردها، 
ومنعها عن مرياثها، وفدكها، ومخسها، ودوام سخطها لذلك إىل موهتا، 
قربها،  وإخفاء  رسا،  دفنها  من  بني  معلوم  هو  ملا  مضموهنا  موافقة  مع 
بحيث إهنم إىل اآلن خمتلفون يف موضعه...إىل أن قال H - وهو يتحدث 
عن بعضهم الذي مل يمكنه إنكار أصل القضية -: أسقط من بعض ما 
ه يف النقل بذكر ما يشعر بعدم  نقله ما كان رصحيا يف دوام غضبها، بل َموَّ
الغضب، غفلًة منه عن أن مثل هذا ال ينفع يف مقابل تلك املعارضات 

القوية كثرة، وسندا، وداللة...)1(.

وقال H: ... إن الذي يظهر من روايات القوم، التي نقلناها من 
كتبهم، موافقة ملا روي عن ذريتها األئمة B وغريهم هو أن أسباب 
األذية مل تكن شيئا واحدا، بل كانت متعددة، تواترت منهم عليها من 
D: من اهلجوم عىل باهبا، بل  F إىل أن توفيت هي  حني وفاة أبيها 

)1( ضياء العاملني )خمطوط( أبو احلسن الفتوين: ج2، ص96- 97.
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عىل داخل بيتها بغري إذهنا، وسائر ما ذكرناه، حتى لو فرضنا أنه مل يصدر 
منهم غري حمض إظهار اإلهانة يوم مطالبة عيل للبيعة...)1(.

19-اخلواجوئي الازندراين H)ت 1173ه (:

وقال املحقق اخلواجوئي املازندراين H يف رسالته )طريق اإلرشاد(، 
،D فاطمة  إيذاؤهم  وأما  عرصه:  يف  اإلمامية  علامء  أكابر  من   وهو 
أمري  بيت  إىل  بكر  أبو  بعث  مسطور،  اجلمهور  كتب  ويف   فمشهور، 
 ،D النار، وفيه فاطمة  فيه  البيعة، فأرضم  امتنع عن  ملا   ،A املؤمنني 
ومجاعة من بني هاشم، وأخرجوا عليًا A، ورضبوا فاطمة D فألقت 

فيه جنينها.

وأما جواب القوشجي عن هذا بأن تأخر عيل عن بيعة أيب بكر مل 
يكن عن شقاق وخمالفة، وإنام كان لعذر، وطرو أمر.

بيته،  النار يف  فأي وجه إلرضام  األمر كذلك،  كان  لو  أنه  ففيه: 
معه  َيسوغ  لعذر  كان  إن  التأخر  هذا  قال:  أن  ُعنفًا...إىل  منه  وإخراجه 
التأخر عن البيعة فاألمر عىل ما عرفته من وجوب اإلمهال واالعتذار، 

وحينئذ فال وجه إلخراجه عنفًا، وإحراق بيته بالنار.

وإن مل يكن كذلك فكيف َيسوغ ملثل عيل A أن يتخلف بال عذر 
عن بيعة إمام يعتقد صالحيته لإلمامة؟ و)َمن مات وليس يف عنقه بيعة 

)1( ضياء العاملني )خمطوط(: ج2، ص107- 108.
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إمام مات ميتة جاهلية(، كام رواه ميمون بن مهران، الخ...)1(.

أي  ثم   ... القوشجي:  قاله  ما  مناقشة  يتابع  وهو  أيضا  ويقول 
تقصري يف ذلك لفاطمة D الطاهرة؟ أو بَِم استحقت الرضب إىل حد 

ألقت جنينها؟!

وبعد اللتيا والتي، ففيه ترصيح يف املطلوب؛ ألنه ملا سّلم صحة 
الرواية، ومل يقدح فيها)2(، وفيها داللة رصحية عىل رضهبم فاطمة رضبًا 

شديدًا، وقد سبق أن إيذاءها إيذاء رسول اهلل...)3(.

 D وقال أيضًا بعد أن ذكر طائفة مما رواه اجلمهور يف حق أهل البيت 
ويف حق السيدة الزهراء D: كيف يروي اجلمهور هذه الروايات، ثم 
ودعوى  الكذب  إىل  وينسبوهنا  حقها،  ويأخذون  ويؤذوهنا،  يظلموهنا، 

الباطل، ويكرسون ضلعها، وجيهضون ولدها من بطنها)4(.

الرأي  وصاحب  الرشيد،  العاقل  أهيا  فانظر   ... أيضًا:  وقال 
السديد، كيف يروي اجلمهور هذه الروايات، ثم يظلموهنا، ويأخذون 
 :K حقها، ويكرسون ضلعها، وجيهضون ولدها من بطنها... إىل أن قال 
شهيدة  صديقة  معصومة  كانت   D أهنا  طريقنا:  يف  وورد   هذا، 

)1( رسالة طريق اإلرشاد للخواجوئي املازندراين ضمن الرسائل االعتقادية: ص444.
)2( املقصود هو القوشجي.

)3( رسالة طريق اإلرشاد للخواجوئي املازندراين ضمن الرسائل االعتقادية: ص446.
)4( املصدر السابق: ص465.
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رضية ...)1(.

20- الشيخ يوسف البحراين H )ت 1186ه (:

االحتجاج  معرض  يف   H البحراين  يوسف  الشيخ  املحدث  قال 
أيضًا: ... وأخرجه قهرًا، منقادًا، يساق بني مجلة العاملني، وأدار احلطب 

عىل بيته ليحرقه عليه، وعىل من فيه.

D حتى أسقطها جنينها، ولطمها  الزهراء  وقال: ... ورضب 
ت لوجهها، وجبينها، وخرجت لوعتها وحنينها)2(. حتى خرَّ

21-الشيخ جعفر كاشف الغطاء H )ت 1228ه (:

قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبري H، وهو يستدل عىل عدم 
صحة خالفة أيب بكر: ... ومنه إحراق بيت فاطمة الزهراء ملا جلس فيه 
عيل ومعه احلسنان B، وامتنع A عن املبايعة، نقله مجاعة من أهل 
السنة، منهم: الطربي، والواقدي، وابن حزامة )كذا( عن زيد بن أسلم، 
وابن عبد ربه، وهو من أعياهنم، وروي يف كتاب املحاسن وغري ذلك)3(.

وقال وهو يورد إشكاالته عىل اخلليفة الثاين: ... ومنه قصد بيت 
النبوة وذرية الرسول باإلحراق)4(.

)1( رسالة طريق اإلرشاد للخواجوئي املازندراين ضمن الرسائل االعتقادية: ص301.
)2( راجع احلدائق النارضة الشيخ يوسف البحراين: ج5، ص180.

)3( كشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء: ص18.
)4( املصدر السابق: ص18.
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22-السيد عبد اهلل شرب H )ت 1243ه . ق(:

H، يف مجلة مؤاخذاته  السيد عبد اهلل شرب  املتبحر  العالمة  وقال 
فيه  D، وقد كان  بإحراق بيت فاطمة  َهمَّ  إنه  عىل عمر بن اخلطاب: 

أمري املؤمنني وفاطمة واحلسنان B وآذاهم ...)1(.

23-السيد حممد قيل الوسوي H )ت 1260ه (:

والد   ،H اهلندي  النيشابوري  املوسوي  قيل  حممد  وللسيد 
صاحب عبقات األنوار كتاب اسمه )تشييد املطاعن( أورد فيه عرشات 
إن  ترمجته:  ما  منها  فكان  الكثرية،  النصوص  عىل  املشتملة  الصفحات 
رواه  كام  بيتها،  حول  احلطب  ومجع  باإلحراق،  فاطمة  هدد  قد  عمر 
املتقدمني  من  حمدثيهم،  وأكابر  معتمدهيم،  وأعاظم  السنة،  أهل  ثقات 
واملتأخرين، كالطربي، والواقدي، وعثامن بن أيب شيبة، وابن عبد ربه، 
بن  الرب  وعبد  اجلواهر(،  و)أنفاس  )املحاسن(  ومصنف  جراية،  وابن 
أيب شيبة، والبالذري، وابن عبد الرب صاحب )االستيعاب(، وأيب بكر 
واصل،  الدين  مجال  والقايض  )السقيفة(،  كتاب  صاحب  اجلوهري، 
وأبو الفداء إسامعيل بن عيل بن حممود صاحب كتاب )املخترص(، وابن 
قتيبة، وإبراهيم بن عبد اهلل اليمني الشافعي صاحب كتاب )االكتفاء(، 
صاحب  املتقي  عيل  ومال  اجلوامع(،  )مجع  كتاب  صاحب  والسيوطي 

)كنز العامل(، وشاه ويل اهلل الدهلوي...)2(، ثم ذكر كلامت هؤالء..
)1( حق اليقني السيد عبد اهلل شرب: ص187- 188.

وقبلها وبعدها عرشات  املوسوي: ج1، ص433- 434  قيل  املطاعن حممد  تشييد   )2(
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وقال أيضًا: وقوع إحراق بيت الزهراء D، ورد يف الروايات، 
وتؤيده القرائن الصادقة املوجودة يف كتب أهل السنة.

24-السيد حممد الهدي احلسيني القزويني H)ت 1300ه (:

بن  املهدي  بن  حممد  السيد  الكربى  واآلية  الَعَلم  العامل  ويقول 
مراجع  وكبار  العلامء  أعاظم  من  وهو   ،H القزويني  احلسيني  احلسن 
وبني  عليًا  قهروا  أهنم  حتى  كله  ذلك  يكفهم  فلم  عرصه:  يف  التقليد 
ووقفت   ،  Fحممد آل  بيوت  عىل  النار  وأرضموا  البيعة،  عىل  هاشم 
دوهنا فاطمة D فلم تقدر عىل منعهم، وملا فتحت الباب صكوا عليها 
سيف  وكرسوا  امُلحسن،  جنينها  وأسقطوا  ضلعها  وكرسوا  الباب، 
يقاد اجلمل  A بحامئل سيفه، كام  الدار، وقادوا عليًا  الزبري يف صحن 
املخشوش، كام نص عىل ذلك الطربي، والواقدي، وابن جراية يف النور، 
وابن عبد ربه، ومصنف كتاب )نفائس اجلواهر( البن سهلويه، وعمر بن 
شيبة يف كتابه وغريهم، مضافًا إىل منعهم فاطمة مرياث أبيها، وغصبهم 
 B واحلسنني  عيل  شهادة  ورد  دعواها  ورد  فيها،  والعوايل   فدكا 
وأم أيمن، وتزيق صكها املرسوم من النبي األمني F الذي هو بركة 
العاملني، وغري ذلك مما صدر من املؤذيات لفاطمة D، وحترجيهم عىل 
بكائها حتى اختاذها بيت األحزان، ومرضها من جهتهم، ودفنها رسًا، 

الصفحات املليئة باالستدالالت والنصوص، وكتاب تشييد املطاعن قد ألف ردًا عىل 
كتاب: التحفة اإلثني عرشية للدهلوي.
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وموهتا وهي واجدة كام رصح البخاري وغريه...)1(.

25-السيد اخلونساري H)ت 1313ه (:

عىل  معلقًا   H اخلونساري  السيد  املتتبع  العالمة  العلم  وقال 
حديث: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها: ... فلم أدِر َمن آذاها، ومن 
أبغضها، ومن أسقط جنينها، ومن رفع أنينها، ومن لطم وجهها، ومن 

رضب جنبها)2(.

26-آية اهلل الظفر H)ت 1375ه (:

وقال آية اهلل الشيخ حممد حسن املظفر H: ... وباجلملة، يكفي يف 
ثبوت قصد االحراق رواية مجلة من علامئهم له، بل رواية الواحد منهم 
له، ال سيام مع تواتره عند الشيعة، وال حيتاج إىل رواية البخاري ومسلم 
وأدام  ألعدائهم،  والوالء   ،F حممد  آلل  العداء  أجهده  ممن  وأمثاهلم 

التزلف إىل ملوكهم وأمرائهم، وحسن السمعة عند عوامهم)3(.

قوالً   F اهلل  رسول  مع  وغلظته  عمر  سرية  عرف  من  وقال: 
وفعاًل ال يستبعد منه وقوع اإلحراق، فضاًل عن مقدماته. 

وقال: عىل أن اإلحراق لو وقع ليس بأعظم من غصب اخلالفة)4(.

)1( الصوارم املاضية السيد مهدي القزويني: ص 56. 
)2( روضات اجلنات املريزا حممد باقر املوسوي: ج1، ص358.

)3( دالئل الصدق الشيخ حممد حسن املظفر: ج3، ص91.
)4( املصدر السابق: ص89- 90. 
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27-السيد رشف الدين H)ت 1377ه (:

أهنم  عندنا  الثابت  إن   :H الدين  رشف  احلسني  عبد  السيد  قال 
جاؤوا باحلطب، ليحرقوا البيت. فقالوا: إن فيها فاطمة، فقال: وإن.

قلبها  والع  اخلطب،  ضلعها  أصىل  وقد  هبا،  وكأين   :Hوقال
ذهبت  حني  الغبن،  صدرها  واستوقد  احلزن،  فؤادها  ولعج  الكرب، 

كاظمة، ورجعت راغمة، ثم انكفأت إىل قرب أبيها باكية شاكية قائلة:

قد كـــان بعدك أنـباء وهنبـثة        لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطـب

إنا فقدنـاك فقد األرض وابلها        واختّل قومك فاشهدهم فقد نكبوا  

فليت بعدك كان الوت صادفنا        لا قضيت وحالت دونك الكثــب 

F ذات غصة ال تساغ،  أبيها  ومل تزل - بأيب هي وأمي - بعد 
ودموع ترتى، من مقلة عربى، قد استسلمت للوجد، وأخلدت يف بيت 
ضاقت  قد  الرأس،  معصبة  بأبيها،  حلقت  حتى  الشجون،  إىل  أحزاهنا 

عليها األرض برحبها)1(.

)1( اجملالس الفاخرة السسيد رشف ادلين: ص153.
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28-الشهيد حممد باقر الصدر H)ت 1400ه (:

باقر  حممد  السيد  السعيد  الشهيد  الكبري  اإلسالمي  املفكر  وقال 
أقامه  الذي  املكي،  بيتك  الذي هجم عليك يف  إن عمر   ...  :Hالصدر
النبي F مركزًا لدعوته قد هجم عىل آل حممد F يف دارهم، وأشعل 

النار فيها أو كاد)1(.

من  بلغت  التي   ،A عيل  مع  وأصحابه  اخلليفة  سرية  وقال: 
ومعنى  فيه،   D فاطمة  كانت  وإن  بيته،  بحرق  هدد  عمر  أن  الشدة: 
هذا: إعالن أن فاطمة D وغري فاطمة من آهلا، ليس هلم حرمة تنعهم 
بن عبادة،  التي سار عليها مع سعد  الطريقة  نفس  يتخذ معهم  أن  عن 

حني أمر الناس بقتله)2(.

)1( فدك يف التارخي السسيد محمد ابقر الصدر: ص26.
)2( املصدر السابق: ص91.
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الفصل الثالث

مظلومية الزهراء على لسان علماء العامة

نرص بن مزاحم )ت 212هـ(:- 1

قال: روي عن حممد بن عبيد اهلل اجلرجاين، قال: فبقي أصحاب 
عيل يومًا وليلة - يوم الفرات - بال ماء، وقال رجل... إىل أن قال: قال 
عمرو: خلِّ بينهم وبني املاء، فإن عليًا مل يكن ليظمأ وأنت رّيان، ويف يده 
أعنّة اخليل، وهو ينظر إىل الفرات حتى يرشب أو يموت، وأنت تعلم أنه 
الشجاع املطرق، ومعه أهل العراق وأهل احلجاز، وقد سمعته أنا وأنت 
وهو يقول: لو استمكنت من أربعني رجاًل فذكر أمرًا، يعني: لو أن معي 

أربعني رجاًل يوم فتش البيت)1(، يعني: بيت فاطمة)2(. 

البالذري )ت 224 هـ(:- 2

عيٍل  عىل  أرسل  بكر  أبا  أن  بسنده:  األرشاف  أنساب  يف  روى 
يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلقته فاطمة عىل الباب، 
فقالت فاطمة: يابن اخلطاب، أتراك حمّرقًا عيّل بايب؟!، قال: نعم، وذلك 

.D 1( فتش البيت: أي عند هجوم عمر واجلامعة عىل حرق دار فاطمة(
)2( كتاب وقعة صفني ابن مزاحم املنقري: ص181- 182.
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أقوى فيام جاء به أبوك )1(.

إبراهيم بن سيار النظام )ت 231هـ(: - 3

قال: إن عمر رضب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت اجلنني من 
بطنها، وكان يصيح عمر: احرقوا دارها بمن فيها، وما كان بالدار غري 

عيٍل وفاطمة واحلسن واحلسني)2(.

ابن أيب شيبة )ت 235هـ(: - 4

أسلم  أبيه  عن  وزيد  أسلم،  بن  زيد  عن  حديث  يف  جاء  قال: 
وهو موىل عمر، قال: حني بويع أليب بكر بعد رسول اهللF، كان عيل 
والزبري يدخالن عىل فاطمة بنت رسول اهللF فيشاوروهنا، ويرجتعون 
يف أمرهم، فّلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب، خرج حتى دخل عىل فاطمة 
فقال: يا بنت رسول اهلل، واهلل ما أحد أحبُّ إلينا من أبيك، وما من أحد 
أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم اهلل ما ذاك بامنعي إن اجتمع هؤالء النفر 

عندك، أن أمرهتم أن حيّرق عليهم البيت)3(.

البالذري: ج1، ص586. )1( أنساب األرشاف   
)2( امللل والنحل الشهرستاين: ج1، ص59، والوايف بالوفيات ج6 ص17.

)3( املصنف البن أيب شيبة، باب )التهديد(، وهو من مشايخ البخاري: ج7، ص572.
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البخاري )ت 256هـ(: - 5

قال: أبى أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئًا، فوجدت فاطمة 
عىل أيب بكر يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت...)1(.

مدرس  وهو  صبحي  حممود  أمحد  للدكتور  اإلمامة  نظرية  ويف 
يقال:  التعليقة:  قال يف  اإلسكندرية)2(:  بجامعة  اآلداب  بكلية  الفلسفة 
بكر يف اخلالفة  أبا  فاطمة ملجافاهتا  إن عمر ركل  مات صغريًا، ويقال: 

وفدك، فأجهضت حمسنًا جنينًا.

.A واملراد بقوله )مات صغريًا( أي امُلحسن

  Fاهلل رسول  إبنة   D فاطمة  إن  اخلمس:  كتاب  يف  وقال 
رسول  بنت  فاطمة  فغضبت  مرياثها...  هلا  يقسم  أن  بكر...  أبا  سألت 
اهلل F فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، واحلديث عن 

عائشة.)3(

ويف باب غزوة خيرب قال: فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك 
فهجرته، فلم تكّلمه حتى توفيت. واحلديث عن عائشة)4(.

ويف كتاب الفرائض قال بخاري: ... فهجرته فاطمة فلم تكلمه 

)1( صحيح بخاري: ج5، ص139.
)2( نظرية اإلمامة أمحد حممود صبحي: ص226.

)3( صحيح البخاري: ج4، ص79.
)4( املصدر السابق: ج5، ص139.
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حتى ماتت.... واحلديث عن عايشة أيضًا.)1(

ابن قتيبة )ت276هـ(: - 6

قال يف كتاب املعارف: إن حُمسنًا فسد من زخم قنفذ العدوي)2(.

ختّلفوا  قومًا  تفقد  بكر  أبا  إن  والسياسة:  اإلمامة  كتاب  يف  وقال 
عن بيعته عند عيل-كرم اهلل وجهه-، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم 
يف دار عيل، فأبوا أن خيرجوا، فدعا باحلطب، وقال: والذي نفس عمر 
بيده لتخرجّن أو ألحّرقنها عىل من فيها، فقيل له: يا أبا حفص إن فيها 

فاطمة، قال: وإن.)3(

D قالت  A: إن فاطمة الزهراء  وروى يف بيعة أمري املؤمنني 
أليب بكر وعمر: أرأيتكام إن حدثتكام حديثًا عن رسول اهلل F، تعرفانه 
 F وتفعالن به؟ قاال: نعم، فقالت: نشدتكام اهلل أمل تسمعا رسول اهلل
يقول: رىض فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب 
فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرىض فاطمة فقد أرضاين، ومن أسخط 
فاطمة فقد أسخطني؟ قاال: نعم، سمعناها من رسول اهللF  قالت: 
فإين أشهد اهلل ومالئكته أنكام أسخطتامين، وما ارضيتامين، ولئن لقيت 

)1( البخاري ج8، ص149.
)2( مناقب آل أيب طالب ابن شهر آشوب: ج3، ص133، نقاًل عن كتاب املعارف البن 

قتيبة، ويف كتاب املعارف املطبوع حاليًا قد حذف منه هذا النص!. 
)3( اإلمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري: ج1، ص13.
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النبي F ألشكونكام إليه)1(.

حممد بن عيسى الرتمذي يف سننه )ت 279هـ(: - 7

أبدًا،  أكلمكام  ال  واهلل  وعمر:  بكر  أليب  قالت  فاطمة  إن  روى: 
فامتت وال تكّلمهام)2(.

عبد ربه األندليس )ت 328هـ(:- 8

حتى  فاطمة،  بيت  يف  فقعدوا  والزبري،  والعباس  عيل  وأما  قال: 
بعث إليهم أبو بكر ليخرجوا من بيت فاطمة، وقال له: إن أَبوا فقاتلهم، 
فأقبل بقبس من نار عىل أن يرضم عليهم الدار، فلقيته فاطمة، فقالت: 
يابن اخلطاب، أجئت لتحرق دارنا؟!، قال: نعم، أو تدخلوا ما دخلت 

فيه األمة)3(.

الؤرخ السعودي )ت 346هـ(: - 9

قال: ...فأقام أمري املؤمنني A ومن معه من شيعته يف منزله بام 
عهد إليه رسول اهلل F فوجهوا إىل منزله، فهجموا عليه، وأحرقوا بابه، 
بالباب، حتى أسقطت  النساء  منه كرهًا، وضغطوا سيدة  واستخرجوه 
حُمسنًا، وأخذوه بالبيعة فامتنع، وقال: ال أفعل، فقالوا: نقتلك، فقال: إن 

)1( اإلمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري: ص14.
)2( سنن الرتمذي أبواب السري ما جاء يف تركة الرسول9: ج7، ص111. 

)3( العقد الفريد عبد ربه األندليس: ج5، ص13.
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تقتلوين، فإين عبداهلل وأخو رسوله)1(.

ليحّرق  عمر(،  )أي  احلطب  أحرض  الذهب:  مروج  يف  وقال 
عليهم  الدار، ويف النهج عن عروة بن الزبري، إنه كان يعذر أخاه عبد اهلل 
يف حرص بني هاشم يف الشعب، ومجعه حلطب ليحرقهم، قال عروة يف 
مقام العذر واالعتذار ألخيه عبد اهلل بن الزبري: بأن عمر أحرض احلطب 

ليحرق الدار عىل من ختلف عن البيعة أليب بكر )2(.

يومًا،  عرش  بخمسة  وفاته  قبل  بكر  أبو  ومرض  أيضا:  وقال 
أين  وددت  فعلتها،  ثالث  عىل  إالّ  يشء  عىل  آسى  ما  قال:  احترض  وملا 

تركتها...، فوددت أين مل أكن فتشت بيت فاطمة، وذكر كالمًا كثريًا)3(.

املسعودي  ذكر  عدم  أن  من  كالمه:  عىل  املحققني  بعض  وعّلق 
لكالم أيب بكر الكثري، مما يؤاخذ عليه.

ابن أيب دارم )ت 352هـ(: - 10

قال: إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن)4(. 

)1( إثبات الوصية املسعودي: ص123.
ج20،  احلديد:  أيب  البن  النهج  ورشح  ص86،  ج3،  املسعودي:  الذهب  مروج   )2(

ص147.
)3( املصدر السابق: ج2، ص308.

)4( ميزان االعتدال شمس الدين الذهبي: ج1، ص139.
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أبو احلسن اللطي )ت 377هـ(:- 11

يف كتابه )التنبيه والرد( قال: ... إن أبا بكر مّر بفاطمة D فرفس 
يف بطنها، فأسقطت، وكان سبب علتها ووفاهتا... وأنه غصبها فدكًا.)1(

مقاتل بن عطية )ت 505هـ(: - 12

باإلرهاب  الناس  من  لنفسه  البيعة  أخذ  بعد  بكر  أبا  إن  قال: 
 ،D والسيف والقّوة، أرسل عمر وقنفذًا ومجاعة إىل دار عيل وفاطمة

ومجع عمر احلطب عىل دار فاطمة، وأحرق الدار.

عرص  وأصحابه  عمر  لرتدَّ  الباب،  خلف  فاطمة  جاءت  وملا 
عمر فاطمة خلف الباب، حتى أسقطت جنينها ونبت مسامر الباب يف 

.)2(D صدرها، وسقطت مريضة حتى ماتت

الزخمرشي )ت 538هـ(:- 13

روى أن فاطمة صلوات اهلل عليها قالت)3(: 

لو كنت شاهدها مل تكثر اخُلطب قد كان بعدك أنــباء وهنبـــثة 

فاختل قومك فاشهدهم وال تغب إنا فقدناك فقد األرض وابلها 

أبو احلسن امللطي: ص26-25. )1( كتاب التنبيه والرد 11- 
)2( اخلالفة واإلمامة: ص505.

ج8،  النهاية:  يف  األثري  ابن  عن  وكذا  ص116،  ج4،  الزخمرشي:  معر  بن  محمود  الفائق   )3(
ص277، والزبيدي يف تاج العروس: ج3 ص654.
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ويف  هنبثة...  واحدها  الدواهي،  اهلنابث:  منظور)1(:  ابن  قال 
احلديث: إن فاطمة قالت بعد موت أبيها رسول اهلل F ثم ذكر األبيات.

ابن أيب احلديد العتزيل )ت 656 هـ(:- 14

نقل عن شيخه إذ يقول ملا ألقت زينب ما يف بطنها، أهدر رسول 
اهلل F دم هّبار، ألنه رّوع زينب فألقت ما يف بطنها فكان ال بد أنه لو 
حرض ترويع القوم فاطمة الزهراء، وإسقاط ما يف بطنها حلكم بإهدار دم 

من فعل ذلك... )2(.

احلمويني )ت 730هـ(:- 15

 جاء يف فرائد السمطني بإسناده حديثًا عن ابن عباس: أن رسول 
اهلل F كان جالسًا ذات يوم، إذ أقبل احلسن A فلام رآه بكى، ثم قال: 
أقبل  ثم  اليمنى،  فخذه  عىل  أجلسه  حتى  يدنيه  زال  فام  بني،  يا  إيّل  إيّل 
احلسني A فلام رآه بكى، ثم قال: إيّل إيّل يا بني، فام زال يدنيه حتى أجلسه 
عىل فخذه اليرسى، ثم أقبلت فاطمة D، فلام رآها بكى، ثم قال: إيّل 
،A املؤمنني عيل  أمري  أقبل  ثم  يديه،  بني  فأجلسها  فاطمة،  بنية  يا   إيّل 
فلام رآه بكى ثم قال: إيّل إيّل يا أخي، فام زال يدنيه حتى أجلسه إىل جنبه 
األيمن، فقال له أصحابه: يا رسول اهلل، ما ترى واحدًا من هؤالء إالّ 
بالنبوة  بعثني  والذي   :Fفقال برؤيته؟،  رّش  من  فيهم  ما  أو  بكيت، 

)1( لسان العرب ابن منظور األنصاري: ج3، ص20.
)2( رشح النهج البن أيب احلديد: ج14، ص192.
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واصطفاين عىل مجيع الربية، إين وإياهم ألكرم اخلالئق عىل اهلل عز وجل، 
أما عيل بن أيب طالب...  إيّل منهم،  وما عىل وجه األرض نسمة أحب 
فإهنا سيدة  ابنتي فاطمة،  قال: وأما  ثم  به-  -ذكر فضله وما خصه اهلل 
أن  إىل  مني وهي...  األولني واآلخرين، وهي بضعة  العاملني من  نساء 
F: وإين ملّا رأيتها، ذكرت ما يصنع هبا بعدي، كأين هبا قد دخل  قال 
وُكرِس  إرثها،  وُمنِعت  حقها،  وُغِصب  حرمتها،  وانُتهكت  بيتها،  الُذل 
ظلمها،  من  العن  اللهم   :F قال  أن  إىل  جنينها...  وُأسقطت  جنبها، 
جنبها  رضب  من  نارك  يف  وخّلد  أذهّلا،  من  وذلل  غصبها  من  وعاقب 

حتى ألقت ولدها، فتقول املالئكة عند ذلك: آمني)3(.

الؤرخ أبو الفداء )ت 732هـ(:- 16

نقل يف كتابه )املخترص يف أخبار البرش( اخلرب املتقدم والذي جاء 
فيه: وإن أبوا فقاتلهم ... إىل أن قال: فأقبل عمر بيشء من نار عىل أن 

يرضم الدار.

وقال: ثم إن أبا بكر بعث عمر بن اخلطاب إىل عيل  A ومن معه، 
فأقبل  فقاتلهم،  أَبوا عليك  إْن  D، وقال:  بيت فاطمة  ليخرجهم من 
عمر بيشء من نار عىل أن يرضم الدار، فلقيته فاطمة D وقالت: إىل 
أين يا بن اخلطاب، أجئت لتحرق دارنا؟!، قال: نعم، أو تدخلون فيام 

دخلت فيه األمة، فخرج عيٌل حتى أتى أبا بكر فبايعه.)4(
)3( فرائد السمطني إبراهيم اجلويني: ج2، ص34 -35.

)4( املخترص يف أخبار البرش أبو الفداء: ج1، ص156.
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الشيخ سعيد بن حممد الكازروين )ت 758هـ(:- 17

ويف كتاب مطالع األنوار املصطفوية يف رشح مشارق األنوار النبوية 
للصغاين احلنفي املتوىف سنة 650هـ، جاء عند ذكره رواة الكتاب عىل 
،F ترتيب حروف املعجم، فقال يف حرف الفاء: فاطمة بنت رسول اهلل 
كان من حقها أن تذكر يف أّول األسامي، لكن ترتيب الكتاب اقتىض هذا 
التنسيق... إىل أن قال: وولدت لعيل احلسن واحلسني واملحسن، وقيل: 
سقط املحسن من بطنها ميتًا بسبب أن عمر بن اخلطاب دّق الباب عىل 

بطنها حني جاء لعيل أن يروح به إىل عند أيب بكر ألخذ البيعة.

صالح الدين الصفدي الشافعي )ت 764هـ(: - 18

قال: إن عمر رضب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت املحسن 
من بطنها)1(. 

مجال الدين يوسف القديس )ت 909هـ(:- 19

يف كتاب الشجرة النبوية يف نسب خري الربية قال: والصحيح أن 
فاطمة أسقطت جنينًا)2(.

)1( الوايف بالوفيات 17- صالح الدين الصفدي: ج5، ص247.
)2( الشجرة النبوية يف نسب خري الربية 18- مجال الدين يوسف املقديس: ص60.
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الؤرخ الفاريس الشهري بسبهر:- 20

جاء يف نواسخ التواريخ، قال: ذكر أن املحسن الذي سامه رسول 
رضبوا  غريمها  مع  شعبة  بن  واملغرية  قنفذًا،  ألن  سقطًا،  مات   F اهلل 

الزهراء، فأسقطوا جنينها.)1(

حممد بن حممد رفيع ملك الكتاب:- 21

رياض  كتاب  يف  عرش  الثالث  القرن  أواخر  علامء  من  وهو 
 Dالزهراء كانت  أوالده)2(،  يف  معدود  آخر  وولد  قال:  األنساب، 
حاماًل به، فأسقطته قبل استكامل مدة احلمل، ألن قنفدًا رضهبا وزمخها 

خلف الباب.)3(

عىل  للتغطية  موهومة  الروايات  هذه  بعض  أن  إىل  أرشنا  وقد 
الفاعل فقد نسبت اجلريمة إىل الصغار كقنفذ وغريه من املجهولني، وقد 
ينسب إىل غري الفاعل تشويشا عىل العامة، وعىل كل حال فإهنم يثبتون 
احلادثة وال يمكنهم أن ينفوها عمن هو يف السلطة أو قريب منها آنذاك 

وذلك أضعف اإليامن.

ويف هذه النصوص من علامء العامة كفاية لذي لب وعقل مسلم 
F، فأنى له إنكار ظالمتها، وما ذكرناه جانب من  آمن باهلل ورسوله 

)1( نواسخ التواريخ سبهر يف اجلزء املختص بالزهراء D: ص60. 
.A 2( يعني من أوالد أمري املؤمنني(

حممد بن حممد رفيع: ص78. )3( رياض األنساب  
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ظالمتها، ناهيك عن غصب حقها من إرث ونحلة وفدك، وأحاديثهم 
وتوارخيهم فيها.

وبعد هذا ال يسعنا إالّ أن نقول: 

احلمد هلل رب العالني، وصىل اهلل عىل حممد وآله الظلومني 

ولعنة اهلل عىل من أسس أساس الظلم واجلور عىل آل حممد.
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