اﻟﺪ ِاﺭ َﻓ ْﻮ َﻕ ُّ
اﻟﺸ ْﺒ َﻬاﺕ
ُﻫ ُجﻮﻡ َّ
إعداد :محمد أبو سلطان

ح ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاب اهلل
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العالمني
وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين
ولعنة اهلل ىلع قتلتهم وأعدائهم أمجعني من اآلن إىل قيام يوم ادلين

إهداء

إىل ملكة الوجود وسيدة نساء العالمني صلوات اهلل عليها
إىل من غضبها من غضب اهلل جل وعال ورضاها من رضاه..
نهدي هذا العمل المتواضع إيلها آملني أن ينال رضاها
ً
وأن يكون شفيعا نلا يوم القيامة
يا رب العالمني!
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مقدمة:
نســتذكر يف بدايــة شــهر ربيــع األول مــن كل عــام املصائــب التــي ح ّلــت عــى

ســيدة نســاء العاملــن الصدّ يقــة الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا وهجــوم القــوم لعنهــم

اهلل عــى دارهــا بعــد مخســة أيــا ٍم مــن استشــهاد أبيهــا الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه

املحســن الشــهيد
وآلــه ،ومــا جــرى عليهــا مــن كــر ضلعهــا ورضهبــا وإســقاط ابنها
ّ
ـرت الروايــات الرشيفــة عــن هــذا اليــوم -أي يــوم اهلجــوم
عليــه الســام ،وقــد عـ ّ

عــى الــدار -بأنــه أصــل يــوم العــذاب.

ولطاملــا دار يف أذهــان الكثــر مــن النــاس -ســواء مــن املؤالفــن أو املخالفــن-

بعــض الشــبهات واألســئلة عــن هــذه األحــداث التــي جــرت عــى الصدّ يقــة الزهــراء
عليهــا الســام ،و ُط ِرحــت العــرات منهــا عــى الشــيخ يــارس احلبيــب يف موقــع

القطــرة ،وقــد أجــاب ســاحته -مشــكور ًا -عــن تلــك األســئلة واالستفســارات

عــى مــدى ســنوات -بــا يبعــد تلــك الشــبهات والتشــكيكات ويطردهــا عــناألذهــان ،خاصـ ًة وأن هنــاك يســعى مــن املنحرفــن لبثهــا يف أوســاط املســلمني ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار أن هنالــك بعــض اإلجابــات كانــت مــن إجابــات األخــوة

باملكتــب ومــن اجتهاداهتــم لعــدم تســنيهم مراجعــة الشــيخ ،وقــد تكــون خمالفــة
آلرائــه.

وبســبب كثــرة األســئلة عــن هــذه احلادثــة الفجيعــة التــي ح ّلــت عــى بيــت

الرســالة؛ ارتأينــا أن نقــوم بجمــع مجيــع اإلجابــات اخلاصــة هبــذا الشــأن -املوجــودة
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يف موقــع القطــرة -وإدراجهــا يف كتــاب أطلقنــا عليه اســم (حجــاب اهلل  ..كيــف ُهتك

وممــن؟) .ســائلني املــوىل عــز وجــل وبضلــع الســيدة الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا أن

جيعــل فيــه الفائــدة للباحثــن عــن احلــق واملتجرديــن مــن العصبيــة اجلاهليــة املقيتــة.
كــا نشــر إىل أن ســاحة الشــيخ احلبيــب قــام بتفصيــل مــا جــرى عــى الســيدة

املحســنية ،وكذلــك يف سلســلة
الزهــراء عليهــا الســام يف سلســلة حمــارضات الليــايل
ّ
حمــارضات الليــايل الفاطميــة ،املوجــودة يف قســم املحــارضات املرئيــة بموقــع القطــرة.

وهــي حمــارضات هامــة ،فلرتاجــع.
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س :1هــل كان اإلمــام علــي عليــه الســام وقــت الهجــوم داخــل
الــدار أم خارجهــا؟ وملــاذا تأخــر يف نصــرة الزهــراء عليها الســام؟

ج :إن اإلمــام عــي (صلــوات اهلل عليــه) كان يف داخــل الــدار مشــغوال بــا أمــره

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن مجــع القــرآن ومــا إىل ذلــك ،ثــم إن األوغــاد

مــا جــاءوا إال بعــد محــات ثــاث كان املتصــدي هلــم فيهــا عــي (عليــه الســام)
وأصحابــه ،وحينــا جــاءوا يف األخــرة جــاءوا بغتــة وقــد اتفــق كــون الزهــراء

(صلــوات اهلل عليهــا) يف صــدر الــدار فتصــدّ ت هلــم مــن وراء البــاب باالحتجــاج

وقالــت لعمــر« :طغيانــك يــا شــقي أخرجنــي وألزمــك احلجــة وكل ضــال غــوي»،
ـب األمــر لنرصهتــا
فلــا وقــع منهــم مــا وقــع بغتــة وصاحــت الزهــراء صيحتهــا هـ ّ

ـم
فأخــذ بتالبيــب عمــر وطرحــه أرضــا ووجــأ أنفــه ورقبتــه وجلــس عــى صــدره وهـ ّ
بقتلــه لــوال أنــه تذكــر عهــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال لــه« :أمــا واهلل
صهــاك لــوال عهــد مــن اهلل ســبق لعلمــت أنــك ال تدخــل بيتــي».
يابــن ّ

فاألمــر (صلــوات اهلل عليــه) مل يكــن قــد تأخــر يف نرصهتــا ،بــل أمــر االقتحــام

جــرى بغتــة وعــى نحــو رسيــع ،وبمجــرد أن صاحــت الزهــراء ووصــل صوهتــا

ـب لنجدهتــا ،وبعدمــا أخــذوه مل ّببــا واصلــوا اعتداءاهتــم الوحشــية عــى
إليــه فإنــه هـ ّ
الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا .فــأي إشــكال يمكــن توجيهــه هنــا؟

عــى أن هــذا الــذي نقولــه إنــا هــو ظاهــر مــا جــرى ،وأمــا الباطــن فهــو أن اهلل

تعرضــت إليــه
تعــاىل قــد شــاء أن يــرى الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) تتعــرض إىل مــا ّ
فــإن ذلــك هــو ســبب رفعتهــا وبــاه مل يكــن للديــن أن يبقــى ،ومل يكــن لعــي (عليــه
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الســام) أن يوقــف مشــيئة اهلل ،كــا مل يكــن للحســن (عليــه الســام) مثــا أن يوقــف
مشــيئة اهلل يف أن يــرى نســاءه ســبايا .فتد ّبــر.

(((

س :2أيــن كان أميــر املؤمنيــن (عليــه الســام) عندمــا هجــم
األوغــاد ىلع الزهــراء عليهــا الســام؟
دائمــا الوهابيــة يحتجــون علينــا يف مســألة الهجــوم ىلع دار الزهــراء
عليهــا الســام بقولهــم «أيــن البطــل وأيــن حيــدره اإلمــام علــي عليه الســام
 ،،ويقولــون كيــف يســكت اإلمــام علــي عليــه الســام ىلع مــن تعــرض
لعرضــه»

ج :هــذا اإلشــكال ناشــئ مــن اجلهــل بتفاصيــل حادثــة اهلجــوم الوحــي عــى

دار الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) ،فــإن مــا جــرى عليهــا (بــأيب هــي وأمــي) خلــف
البــاب إنــا وقــع يف حلظــات معــدودة بعدمــا متكّــن عمــر اللعــن ومــن معــه مــن

ســفلة األعــراب (عليهــم اللعنــة والعــذاب) مــن اقتحــام الــدار بعــد إرضام النــار

بالبــاب .وبمجــرد أن وقــع ذلــك صاحــت الزهــراء صيحــة خــرج عــى إثرهــا موالنــا
أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) حممـ ّـر العــن حــارسا لنجدهتــا ،فأخــذ بتالبيــب

ـم بقتلــه ،لكنــه تذ ّكــر وصيــة رســول
عمــر ثــم هـ ّـزه فرصعــه ووجــأ أنفــه ورقبتــه وهـ ّ
صهــاك! والــذي أكــرم
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بالصــر فقــال« :يــا ابــن ّ

حممــدا  -صــى اهلل عليــه وآلــه  -بالنبــوة؛ لــوال كتــاب مــن اهلل ســبق وعهــد عهــده
إيل رســول اهلل لعلمــت أنــك ال تدخــل بيتــي» .فأرســل عمــر يســتغيث وهــو حتــت
ّ
قدمــي أمــر املؤمنــن حتــى تركــه األمــر.

(((

 21 -1من ربيع اآلخر لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
 -2راجع كتاب ُسليم بن قيس الهاللي ص 387من الطبعة احملققة.
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بمجــرد
هــب لنجــدة زوجتــه وحامــى عــن عرضهــا
فاألمــر (عليــه الســام)
ّ
ّ

يتوهــم هــؤالء اجلهلــة .أمــا مــا وقــع قبــل ذلــك مــن
أن ســمع اســتغاثتها ،ال كــا ّ
ـور املوقــف
أحــداث فإنــا جــرت لفتــة وبشــكل رسيــع يف برهــة واحــدة بعدمــا تطـ ّ
فجــأة واقتحــم األوغــاد الــدار.

أمــا ملــاذا ســكت األمــر (عليــه الســام) عــن االقتصــاص ممــن جتــرأ عــى الزهراء

(عليهــا الســام) فــأن النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أمــره بذلك عن
اهلل جــل جاللــه حتــى يســتقيم الديــن وال يضمحــل بثــأر عاجــل ،ويف هــذا نصــوص

شـتّى وردت يف مصــادر التاريــخ املختلفــة .فلرياجــع .وكــا أن النبــي األعظــم (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) مل يقتــص ممــن حاولــوا قتلــه بنفــر ناقتــه عــى العقبــة خمافــة أن
ُيقــال أن حممــدا ملــا ظفــر بأصحابــه أخــذ يقتّلهــم ،فكذلــك فعــل األمــر ،كل ذلــك

حلكمــة ومصلحــة إســامية عليــا بأمــر مــن اهلل جــل جاللــه.

وأمــا مل َ كانــت الزهــراء (عليهــا الســام) عــى البــاب وليــس أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) فــأن اهلل قــى ذلــك ،لتتعــرض الزهــراء هلــذه املظلوميــة وهلــذه املصائــب
حتــى تكــون شــاهد اإلنــكار عــى ظلــم أهــل الســقيفة وبطــان دينهــم الــذي
(((
اخرتعــوه وأح ّلــوه حمـ ّـل اإلســام احلــق.
س :3مــا مصــادر قيــام عمــر (لعنــه اهلل) بكســر ضلــع الزهــراء
عليهــا الســام؟
لقــد بحثــت كثيــرًا عــن مصــادر تكتــب كســر ضلــع الزهــراء عليهــا الســام
وإســقاط جنينهــا ىلع يــد املجــرم عمــر بــن صهــاك يف كتــب الســفيانيين
ولكنــي لــم أوفــق ،فهــل هنــاك مــن أم مصادرهــم ومــن أوثــق كتبهــم يــورد
 24 -1من جمادى اآلخرة لسنة  1426للهجرة الشريفة.
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مــا نقــول؟ ومــا هــي؟

تعرضــت حادثــة احلملــة اإلجراميــة عــى الزهــراء البتــول (صلــوات اهلل
جّ :

عليهــا) إىل حمــاوالت مســتميتة مــن النواصــب واملخالفــن لطمســها ودفنهــا ،مــن
خــال حــذف أو تغييــب الروايــات الرصحيــة املنقولــة يف هــذا الشــأن .ومــا كان

قيامهــم هبــذه املؤامــرة إال ألن إبقــاء شــواهد هــذه احلادثــة سينســف كل احــرام
يمكــن أن يشــعر بــه املســلم جتــاه شــخصية عمــر بــن اخلطــاب (لعنــة اهلل عليــه) أو
أرضابــه املشــاركني يف احلملــة اإلجراميــة عليهــم مجيعــا لعائــن اهلل تــرى.

كمثــال عــى عمليــات احلــذف والتزويــر التــي قامــوا هبــا؛ مــا نــراه اليــوم يف كتــاب

(املعــارف) البــن قتيبــة ،فإنــك لــو رجعــت إىل طبعتــه املتداولــة اليــوم لوجــدت فيهــا

هــذه العبــارة التــي تتحــدث عــن املحســن الشــهيد (صلــوات اهلل عليــه) وهــي« :أمــا
حمســن بــن عــي ،فهلــك وهــو صغــر»!

(((

لكنــك لــو رجعــت إىل النســخة األصليــة القديمــة – التــي طمروهــا – لوجــدت

فيهــا بــدال عــن تلــك العبــارة« :أمــا حمســن بــن عــي ففســد مــن زخــم قنفــذ
العــدوي»!

(((

وشــتان بــن العبارتـ ْـن كــا تــرى؛ فــإن األصليــة معناهــا أن املحســن (صلــوات اهلل

عليــه) مل يمــت بشــكل طبيعــي ،وإنــا أســقطه قنفــذ لعنــة اهلل عليــه .وأنــت خبــر بــأن

نســبة ابــن قتيبــة ســقوط املحســن إىل قنفــذ هــي حماولــة املاكــر للتغطيــة عــى جريمــة
الفاعــل األصــي؛ ابــن اخلطــاب عليــه اللعنــة .فــإن قنفــذ مل يكــن ســوى مشــارك يف
احلملــة اإلجراميــة.

 -1املعارف ص.211
 -2نقله عن املعارف ابن شهراشوب يف مناقب آل أبي طالب ج 3ص.352
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إال أنــه ومــع كل حمــاوالت الطمــس والتغييــب؛ أفلتــت مــن القــوم بعــض

الروايــات والشــواهد التــي تذكــر برصاحــة مــا وقــع مــن ابــن صهــاك وعصابتــه
(عليهــم اللعنــة) عــى بنــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .فإهنــم ْ
وإن
حذفــوا مــوارد الترصيــح؛ بقيــت مــوارد التلميــح ،كــا بقيــت آثــار هــذه الواقعــة

يف الــراث الشــعري واألديب ،بحيــث يشــعر كل مــن يطالــع التأريــخ أهنــا واقعــة
مسـ ّلمة ال يمكــن دفعهــا وال إنكارهــا ،وأن شــيئا مــا وقــع مــن القــوم الظاملــن جتــاه

الزهــراء (عليهــا الســام) وقــد كان فادحــا إىل درجــة تربؤهــا منهــم وغضبهــا عليهــم
ومقاطعتهــا هلــم ودعائهــا عليهــم يف كل صــاة ،وهــي املواقــف التــي رووهــا بكثــرة
يف مصــادر شــتى.

ومــا هيمنــا اآلن – اســتجابة لطلبكــم  -هــو ذكــر بعــض املصــادر التــي ورد فيهــا

الترصيــح بجزئيــة كــر الضلــع وإجهــاض اجلنــن ،فمنهــا مــا رواه أبــو بكــر أمحــد

بــن حممــد بــن أيب دارم التميمــي ،الــذي هــو عندهــم حمــدّ ث الكوفــة احلافــظ الفاضــل

املوصــوف باحلفــظ واملعرفــة باعــراف أشــهر علامئهــم يف الرجــال وهــو الذهبــي.

(((

وقد روى ابن أيب دارم« :إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن»!!

(((

وبســبب روايتــه هلــذا النــص الرصيــح ارتبــك املخالفــون فلــم جيــدوا – كــا فعــل

الذهبــي – غــر اهتــام ابــن أيب دارم بالرفــض والتشــيع آخــر عمــره بعدمــا كان مســتقيام

يف البدايــة عــى حــدّ زعمهــم!

أمــا إبراهيــم بــن س ـ ّيار النظــام فقــد روى هــو اآلخــر« :إن عمــر رضب فاطمــة

يــم البيعــة حتــى ألقــت اجلنــن مــن بطنهــا وكان عمــر يصيــح :أحرقــوا دارهــا بمــن
فيهــا! ومــا كان بالــدار غــر عــي وفاطمــة واحلســن واحلســن!!»

(((

 -1راجع ما يذكره فيه يف سير أعالم النبالء ج 15ص.676
 -2ميزان االعتدال ج 1ص.139
 -3رواه عنه الشهرستاني يف امللل والنحل ج 1ص 59والصفدي يف الوايف بالوفيات ج 6ص.17
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ومل يســع زعــاء املخالفــن جتــاه مــا رواه النظــام إال التشــنيع عليــه ووصمــه

بالضــال وأنــه كان معتزليــا ،مــع علمهــم بأهنــم يف كثــر مــن أصوهلــم يرجعــون
إىل املعتزلــة ،وأن النظــام كان مــن األجــاء عندهــم كــا هــو حــال كثــر مــن رمــوز

املعتزلــة ،ومنهــم ابــن أيب احلديــد وشــيخه أيب جعفــر اإلســكايف الــذي قــال قولتــه
املشــهورة اعرتاضــا عــى مــا صنعــه عمــر وختطئــة لــهّ « :ملــا ألقــت زينــب مــا يف بطنهــا
روع زينــب فألقــت مــا يف بطنهــا ،فــكان البــد أنــه لــو
أهــدر رســول اهلل دم ه ّبــار ألنــه ّ

حــر ترويــع القــوم فاطمــة الزهــراء وإســقاط مــا يف بطنهــا حلكــم بإهــدار دم مــن
فعــل ذلك»!

وقــد ســأله ابــن أيب احلديــد« :أروي عنــك مــا يرويــه بعــض النــاس مــن أن فاطمــة
(((
ُر ِّوعــت فألقــت حمســنا؟ فقــال :ال تــروه عنــي وال تـ ِ
ـرو عنــي بطالنــه»!
والحــظ هنــا أن اإلســكايف وابــن أيب احلديــد كانــا ممــن يــوايل عمــر لعنــه اهلل ،غايــة

مــا هنــاك أهنــا خيطئانــه يف بضــع أمــور هــذه واحــدة منهــا ،ال يمكــن القــول أهنــا

مــن الشــيعة املتعصبــن ضــده مثــا ،كــا يرمينــا خمالفونــا دومــا .والحــظ أيضــا أن
اإلســكايف خــي عــى نفســه مــن أن يــروي ابــن أيب احلديــد هــذه احلقيقــة عنــه فطلب
منــه أن ال يــروي عنــه ال ثبوتــه وال بطالنــه! والحــظ أخــرا أن كالم اإلســكايف كان

يف مقــام التعليــق ال الروايــة ،بمعنــى أن القضيــة مشــهورة إىل حــدّ أنــه يســتدل عــى
إهــدار دم مــن هاجــم فاطمــة (عليهــا الســام) بقضيــة إهــدار نبــي اهلل (صــى اهلل

روع ابنتــه زينــب (عليهــا الســام) فأســقطت
عليــه وآلــه) دم ه ّبــار (لعنــه اهلل) الــذي ّ

جنينهــا .لــذا نقــول أن آثــار هــذه احلادثــة جتدهــا يف كل مــكان ،وليــس بوســع أحــد
التغطيــة عليهــا ك ّلهــا!
فهــذه نصــوص رصحيــة يف جزئيــة كــر الضلــع وإســقاط اجلنــن ،وســائر

 -1شرح النهج ج 14ص.192
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جزئيــات ومفــردات ظالمــة الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) جتدهــا متنوعــة ويف كثــر
مــن املصــادر ،ليــس ههنــا حم ّلهــا ،فارجــع إليهــا إن شــئت يف الكتــب اخلاصــة هبــذا
الشــأن.

(((

س :4وهــل ُولــد املحســن (عليــه الســام) يف زمــن رســول اهلل
صلــى اهلل عليــه وآلــه؟
 الروايــة األولــى :ملــا ولــد الحســن ســميته حربــا فجــاء رســول اهلل صلــىاهلل عليــه وســلم فقــال :أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قــال :قلــت حربــا قــال:
بــل هــو حســن فلمــا ولــد الحســين ســميته حربــا فجــاء رســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم فقــال :أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قــال :قلــت حربــا قــال :بــل هو
حســين فلمــا ولــد الثالــث ســميته حربــا فجــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم
فقــال :أرونــي ابنــي مــا ســميتموه قلــت حربــا قــال :بــل هــو محســن ثــم قــال:
ســميتهم بأســماء ولــد هــارون شــبر وشــبير ومشــبر( .مســند أحمــد)
 والثانيــة :ســمعت ابــن اســحق قــال :فولــدت فاطمــة لعلــي :الحســن،والحســين ،ومحســن ،فذهــب محســن صغيــرًا .وردت هــذه الروايــة يف الســيرة
النبويــة ويف كتــب أخــرى.
أي الروايتيــن أوثــق (مــن منظورهــم) ،وكيــف نــرد ىلع الناصبــي البســيط
ـد يف عهــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه؟
إن قــال لنــا أنــه ولِـ َ

ج :تــر ّد عليــه بــأن االختــاف الواقــع عندكــم يف ميــاد املحســن (عليــه الســام)

ووفاتــه ،وثبــوت روايــات فيهــا ذكــر إســقاطه ،يــورث االطمئنــان إىل أن ميــاده
مل يكــن طبيعيــا ،وال وفاتــه كانــت كذلــك ،وإنــا جــرى األمــر بفعــل فاعــل ،وإال

 -1ليلة الثامن من محرم احلرام لسنة  1427من الهجرة النبوية الشريفة.
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لــو مل يكــن األمــر كذلــك ملــا وقــع التناقــض واالختــاف والتشــويش فيــه إىل هــذا

احلــد ،ألن املولــود ليــس نكــرة! فهــو مولــود لبيــت هــو مــن أرشف البيــوت – بيــت
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه  -الــذي كان حمـ ّ
ـط أنظــار املســلمني يف ذلــك الزمــان،
ـجلون كل مــا يقــع فيــه مــن كبــرة وصغــرة .فــا ُيعقــل أن ال يرتــاب املحقــق
يسـ ّ
املنصــف يف أمــر وفــاة املحســن (عليــه الســام) التــي ُأحيطــت بــكل هــذه الضبابيــة.
وصــح وأمجعــت عليــه
وإن الضبــاب ينقشــع والغاممــة تــزول بمالحظــة مــا ثبــت
ّ

األمــة مــن أن رجــاال يتقدّ مهــم عمــر بــن اخلطــاب (لعنــة اهلل عليــه) قــد هجمــوا

عــى دار الزهــراء (عليهــا الســام) وهدّ دوهــا باإلحــراق والقتــل! فمــن خــال هــذه
النافــذة إذا نظــر املحقــق املنصــف إىل التاريــخ فإنــه يعلــم مصــر املحســن الشــهيد
املقتــول بــأيب هــو وأمــي ،ألن َمــن هيــدّ د بالقتــل واإلحــراق ال ُيســتبعد منــه فعــل أي

يشء ،بــا يف ذلــك كــر ضلــع الطاهــرة وإجهــاض جنينهــا.

(((

س :5مــا هــي أســماء املعتديــن ىلع الصديقــة الكبــرى (عليها
الســام) ومــا مصــادر ذلك؟
كم عدد الذين ضربوا السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السالم؟

ج :املبــارشون لالعتــداء عــى مقــام الصديقــة الكــرى فاطمــة الزهــراء (عليهــا

الســام) هــم التاليــة أســاؤهم مــع املصــادر:

 -1عمــر بــن اخلطــاب لعنــه اهلل ،وجرائمــه :إجلــاء الصديقــة (عليهــا الســام)

لعضــادة البــاب ،عرصهــا بــن احلائــط والبــاب حتــى نبــع الــدم منهــا ،لطمهــا عــى
وجههــا ،رفســها ،أخــذه الســيف يف غمــده فوجــأ بــه جنبهــا حتــى كــر ضلعــا مــن

 -1ليلة الثامن من محرم احلرام لسنة  1427من الهجرة النبوية الشريفة.
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أضالعهــا ،رضهبــا بالســوط حتــى التــوى عــى ذراعهــا الرشيــف وصــار كالدملــج
األســود ،أســقط جنينهــا املحســن الشــهيد عليــه الســام.

(((

 -2املغــرة بــن شــعبة لعنــه اهلل ،وجرائمــه :دفــع البــاب عليهــا ،ولطمهــا (عليهــا

الســام) حتــى أدماهــا.

(((

 -3خالــد بــن الوليــد لعنــه اهلل ،وجرائمــه :رضهبــا (عليهــا الســام) بغــاف

الســيف ،وشــارك يف دفــع البــاب عليهــا.

(((

 -4قنفــذ لعنــه اهلل ،وجرائمــه :شــارك يف دفــع البــاب والعــر ،رضهبــا (عليهــا

الســام) بالســوط عــى ظهرهــا وجنبهــا إىل أن أهنكهــا ،رضهبــا عــى وجههــا وأصاب

عينهــا ،لكزهــا بنعــل الســيف.

((((((

س :5كم عدد الذين دخلوا بيتها صلوات اهلل عليها؟

ج :كان عــدد املشــاركني يف محلــة االعتــداء عــى مقــام الصديقــة الكــرى فاطمــة

الزهــراء (عليهــا الســام) أكثــر مــن  300مــن املنافقــن والطلقــاء واملجرمــن وســفلة
وبقايــا األحــزاب((( وأبزرهــم هــم التاليــة أســاؤهم مــع املصــادر:

 -1تفسير العياشي ج 2ص 308وامللل والنحل ج 1ص57واإلمامة والسياسة ج 1ص 20وكتاب سليم ص 250والهداية
الكبرى ص 407ومصادر كثيرة أخرى.
 -2االحتجاج ص 278وجالء العيون ج 1ص.193
 -3الكشكول لآلملي ص 83وحديقة الشيعة ص.30
 -4علم اليقني ج 2ص 686وكتاب سليم ص 85واالحتجاج ص 83وأمالي الصدوق ص 114وفرائد السمطني ج 2ص35
وإرشاد القلوب ص 295ومصادر كثيرة أخرى.
 -5ليلة  20جمادى االولى .1432
 -6جنات اخللود ص.19
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 -1عمر بن اخلطاب لعنه اهلل.

(((

 -2خالد بن الوليد لعنه اهلل.

(((

 -3قنفذ لعنه اهلل.

(((

 -4عبد الرمحن بن عوف لعنه اهلل.

(((

 -5أسيد بن حضري لعنه اهلل.

(((

 -6سلمة بن سالمة األشهيل لعنه اهلل.

(((

 -7املغرية بن شعبة لعنه اهلل.

(((

 -8أبو عبيدة بن اجلراح لعنه اهلل.

(((

 -9ثابت بن قيس بن شامس لعنه اهلل.

(((

 -10حممد بن مسلمة لعنه اهلل.

(((1

 -11سامل املوىل لعنه اهلل.

(((1

 -12أسلم العدوي لعنه اهلل.

(((1

 -1تفسير العياشي ج 2ص 308وامللل والنحل ج 1ص 57واإلمامة والسياسة ج 1ص 20وكتاب سليم ص250والهداية
الكبرى ص 407ومصادر كثيرة أخرى.
 -2تفسير العياشي ج 2ص 66وشــرح النهج ج 2ص 57والهداية الكبرى ص 178واالختصاص ص 186وكتاب سليم
ص 251وغيرها.
 -3تفسير العياشي ج 2ص 307واجلمل للمفيد ص 117وكتاب سليم ص 84والهداية الكبرى ص.178
 -4سنن البيهقي ج 8ص 152وشرح النهج ج 6ص 48وحياة الصحابة ج 2ص.13
 -5اإلمامة والسياسة ج 1ص 18واالحتجاج ص 73وشرح النهج ج 2ص.50
 -6االحتجاج ص 73وشرح النهج ج 2ص 50وتاريخ اخلميس ج 2ص.169
 -7تفسير العياشي ج 2ص 66واالختصاص ص 186والكوكب الدري ج 1ص.194
 -8الكوكب الدري ج 1ص.194
 -9شرح النهج ج 6ص 48وتاريخ اخلميس ج 2ص.169
 -10سنن البيهقي ج 8ص 152وشرح النهج ج 6ص 48وحياة الصحابة ج 2ص.13
 -11تفسير العياشي ج 2ص 67واالختصاص ص.186
 -12الشايف البن حمزة ج 4ص.183
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 -13عياش بن ربيعة لعنه اهلل.

(((

 -14هرمز الفاريس لعنه اهلل.

(((

 -15عثامن بن عفان لعنه اهلل.

(((

 -16زياد بن لبيد لعنه اهلل.

(((

 -17عبد اهلل بن أيب ربيعة لعنه اهلل.

(((

 -18عبد اهلل بن زمعة لعنه اهلل.

(((

 -19سعد بن مالك لعنه اهلل.

(((

 -20محاد لعنه اهلل.

(((

 -21زيد بن ثابت لعنه اهلل.

((((((1

س :6ملــاذا لــم يخبــر النبــي أميــر املؤمنيــن (صلــى اهلل
عليهمــا وآلهمــا) بــأن الخالفــة ســتغتصب منــه؟

ج :إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أبلــغ أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه)
 -1نفس املصدر.
 -2تفسير العياشي ج 2ص 66واالختصاص ص.186
 -3نفس املصدرين.
 -4شرح النهج ج 2ص.56
 -5تثبيت اإلمامة ص.17
 -6مثالب النواصب ص.136
 -7نفس املصدر.
 -8نفس املصدر.
 -9كنز العمال ج 5ص.613
 -10ليلة  20جمادى األولى .1432
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بــكل تفاصيــل مــا ســيجري عليــه وعــى أهــل بيتــه مــن الظلــم ،ولــو راجــع هــذا

الشــخص املصــادر اإلســامية لعــرف ذلــك.

فقــد قــال موالنــا أمــر املؤمنــن ســام اهلل عليــه« :أخــرين رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وآلــه بــا األمــة صانعــة يب بعــده ،فلــم ُ
أك بــا صنعــوا  -حــن عاينتــه  -بأعلــم
منــي وال أشــد يقينـ ًا منــي بــه قبــل ذلــك ،بــل أنــا بقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآله

إيل إذا كان
أشــد يقينــا منــي بــا عاينــت وشــهدت ،فقلــت :يــا رســول اهلل؛ فــا تعهــد َّ
ـدت أعوانـ ًا فانبــذ إليهــم وجاهدهــم ،وإن مل جتــد أعوانـ ًا فاكفــف
إن وجـ َ
ذلــك؟ قــالْ :

يــدك واحقــن دمــك حتــى جتــد عــى إقامــة الديــن وكتــاب اهلل وســنتي أعوانــا».

((((((

س :7ملــاذا انتظــر اإلمــام علــي عليــه الســام إلــى أن ي كســر
ضلــع الزهــراء عليهــا الســام ثــم بايــع؟

ج :قولكــم أن عليــا (عليــه الســام) انتظــر حتــى يكــر ضلــع الزهــراء (عليهــا

الســام) حتــى جيــر عــى البيعــة هــو قــول باطــل ،فإنــه (عليــه الســام) مل يبايــع وإنــا

قــام الظاملــون بقيــادة عمــر بــن اخلطــاب بإشــاعة ذلــك زور ًا وهبتان ـ ًا عندمــا قامــوا
بإمــرار يــد أيب بكــر بالقــوة عــى يــده التــي وضعهــا عــى قــر رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) فصاحــوا« :بايــع عــي أبــا بكــر ..بايــع عــي أبــا بكــر»! وحيــث كان
اإلعــام بيــد الطغمــة احلاكمــة فقــد شــاع هــذا األمــر يف النــاس حتــى صدقــوه،

لكــن أهــل البيــت (عليهــم الســام) وشــيعتهم نفــوه عندمــا متكنــوا مــن ذلــك وســط
أجــواء الظلــم واإلرهــاب الصعبــة.

(((

 -1كتاب سليم بن قيس ص.214
 -2ليلة  17جمادى األولى .1431
 -3ليلة  17جمادى األولى .1431
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س :8هــل أوصــى رســول اهلل اإلمــام عليــا صلــى اهلل عليهمــا
وآلهمــا بالصبــر إذا انتهكــت حرمتــه؟
هــل هنــاك وصيــة رســمية ،ومعتبــرة مــن كتــب املخالفيــن تذكــر وصيــة
رســول اهلل لعلــي بــن أبــي طالــب قبــل مماتــه ووصــاه أنــه تنتهــك الحرمــة
وىلع اإلمــام علــي أن يصبــر كمــا ذكرتــم ،أو هنــاك أي دليــل مــن كتــب
املخالفيــن ىلع وصيــة النبــي لحــث اإلمــام علــي للصبــر ىلع مصيبــة
الزهــراء وعــدم التعــرض ألعدائهــا؟

ج :ورد يف مصادرهــم مــا يشــر إىل الوصيــة بالصــر بعدمــا تغــدر بــه األمــة،

فمــن ذلــك مــا أخرجــه اهليثمــي عــن البــزار وأيب يعــى وكــذا احلاكــم عــن عــي عليــه
الســام قــال« :بينــا رســول اللّ صـ ّ
ـى اللّ عليــه وآلــه وســلم آخــذ بيــدي ونحــن نميش
ّ
يف بعــض ســكك املدينــة ،إذ أتينــا عــى حديقــة ،فقلــت :يــا رســول اللّ مــا أحســنها
ـم مررنــا ُبأخــرى فقلــت :يــا
مــن حديقــة! فقــالّ :
إن لــك يف اجل ّنــة أحســن منهــا ،ثـ ّ

رســول اللّ مــا أحســنها مــن حديقــة! قــال :لــك يف اجلنّــة أحســن منهــا ،ح ّتــى مررنــا
بســبع حدائــقّ ،
كل ذلــك أقــول مــا أحســنها ويقــول :لــك يف اجل ّنــة أحســن منهــا ،فلـ ّـا

ـم أجهــش باكيـ ًا ،قلــت :يــا رســول اللّ مــا يبكيــك؟ قــال:
خــا يل الطريــق اعتنقنــي ثـ ّ
ضغائــن يف صــدور أقــوام ال يبدوهنــا لــك إالّ مــن بعــدي ،قــال :قلــت يــا رســول اللّ
يف ســامة مــن دينــي؟ قــال :يف ســامة مــن دينــك».

(((

ومــا أخرجــه ابــن عســاكر عــن أنــس بــن مالــك وعمــران بــن حصــن قــال:

«مــرض عــي عــى عهــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فعــاده النبــي صــى اهلل عليــه
 -1مجمع الزوائد للهيثمي ج 9ص 118ومستدرك احلاكم ج 3ص.139
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وســلم وعدنــاه معــه ،فقــال  :يــا رســول اهلل مــا أرى علي ـ ًا إال ملــا بــه! فقــال :والــذي
ويوجــد مــن بعــدي صابــر ًا»!
نفــي بيــده ال يمــوت حتــى ُيمــأ غيظ ـ ًا
َ

(((

وكان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يقســم عــى ذلــك وهــو عــى املنــر حيــث

أخــرج ابــن عســاكر عــن ثعلبــة احلــاين قــال« :ســمعت عليـ ًا عــى املنــر وهو يقــول :
إيل أن األمــة ســتغدر بــك بعــدي».
واهلل إنــه لعهــد النبــي األمــي ّ

((((((

س :9مــا حقيقــة أن أبــا بكــر قــد جمــع املنافقيــن حولــه
لغصــب الخالفــة؟

ِ ِ
ــول َقــدْ َخ َل ْ ِ
م َّمــدٌ إِلَّ َر ُس ٌ
الر ُس ُ
ــل َأ َفــإِن
«و َمــا ُ َ
ج :قــال اهلل تعــاىلَ :
ــت مــن َق ْبلــه ُّ
ـى َأع َقابِ ُكــم ومــن ين َقلِــب عـ َ ِ ِ
ـات َأ ْو ُقتِـ َ
ـر اللََّ َش ـ ْيئًا
َّمـ َ
ـم َعـ َ ٰ ْ
ْ ََ َ
ـل ان َق َل ْب ُتـ ْ
ـى َعق َب ْيــه َف َلــن َيـ ُ َّ
ْ َ ٰ
(((
َو َســ َي ْج ِزي اللَُّ َّ
الشــاكِ ِرين».
بعــد استشــهاد رســول اهلل «صــى اهلل عليــه وآلــه» انقلبــت األمــة عــى أعقاهبــا

بعدمــا بايعــوا أمــر املؤمنــن عــي «عليــه الســام» يف غديــر خــم ،فــأوىف فريــق مــن
املســلمني بوصيــة نبيهــم وبقــوا مؤمنــن بخالفتــه «عليــه الســام» ،وفريــق منهــم

ارتــد وانقلــب عــى عقبيــه واجتمعــوا زمــرة مــن املنافقــن يف ســقيفة بنــي ســاعدة

لتنصيــب الطاغيــة األول أبــا بكــر بــن أيب قحافــة «لعنــه اهلل» ،بينــا كان أمــر املؤمنــن
منشــغل بتجهيــز أخيــه ونفســه رســول اهلل «صــى اهلل عليــه وآلــه».

 -1تاريخ دمشق البن عساكر ج 42ص.422
 -2املصدر نفسه ج 42ص.447
 -3ليلة  27محرم احلرام .1431
 -4سورة آل عمران آية .145
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فحــدث جــدال يف الســقيفة بــن األنصــار واملهاجريــن ،فقــد روي أن شــيخ

االنصــار ســعد بــن عبــادة ،قــال لعمــر بــن اخلطــاب «لعنــه اهلل»« :أمــا واهلل لــو أن

يل مــا أقــدر بــه عــى النهــوض ،لســمعتم منــي يف أقطارهــا زئــرا ،خيرجــك أنــت
وأصحابــك ،وألحلقنــك بقــوم كنــت فيهــم تابعــا غــر متبــوع ،خامــا غــر عزيــز».

(((

وأثنــاء ذلــك اجلــدال تدخــل املنافقــن مــن قبيلــة بنــي أســلم حتــرس الطــرق

لنــرة أيب بكــر وعمــر وأيب عبيــدة «لعنهــم اهلل» ويف ذلــك قــال عمــر بــن اخلطــاب

عندمــا علــم بدخــول قبيلــة أســلم وســيطرهتا عــى املدينــة« :مــا هــو إال أن رأيــت
أســلم ،فأيقنــت بالنــر».

(((

«إن قبيلــة أســلم أقبلــت بجامعتهــا حتــى تضايــق هبم
وروى الطــري عــن الكلبــيّ :

الســكك فبايعــوا أبــا بكــر ،فــكان عمر يقــول :ملــا رأيت أســلم أيقنــت بالنــر».

(((

ومثلــه روى ابــن ســعد يف الطبقــات ،وقــال عمــر بعــد ذلــك« :فكثــر اللغــط
فــت االختــاف فقلــت أليب بكــرُ :أبســط يــدك
ختو ُ
وارتفعــت االصــوات حتــى َّ
الُبايعــك».

(((

وقــد ذكــر الطــري مــا يــدل عــى تقاســم عمــر وأبــو بكــر للخالفــة« :فقــال

عمــر :ابســط يــدك يــا أبــا بكــر فألبايعــك ؛ فقــال أبــو بكــر :بــل أنــت يــا عمــر،
فأنــت أقــوى هلــا منــي .قــال  :وكان عمــر أشــد الرجلــن ،قــال :وكان كل واحــد

منهــا يريــد صاحبــه يفتــح يــده يــرب عليهــا ،ففتــح عمــر يــد أيب بكــر وقــال :إن

لــك قوتــى مــع قوتــك».

(((

 -1اإلمامة والسياسة البن قتيبة ج 1ص  ،10تاريخ الطبري ج 2ص .459
 -2الكامل البن األثير ج  2ص .224
 -3تاريخ الطبري ج 3ص .222
 -4السيرة النبوية البن هشام ج 4ص .336
 -5تاريخ الرسل وامللوك للطبري ج 2ص .116
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فلــم تكــن البيعــة كــا يزعــم املخالفــن بأهنــا شــورى بــن املســلمني أو كانــت بأمر

رســول اهلل «صــى اهلل عليــه وآلــه» بــل كانــت مؤامــرة ســقيفية وختطيــط عســكري
انقــايب يتزعمهــم الطغــاة وهــم أبابكــر وعمــر وأبــا عبيــدة بــن اجلــراح «لعنهــم اهلل».

«إن علي ـ ًا عليــه الســام ّملــا اســتنجد
وقــد روي ابــن احلديــد يف رشحــه للنهــجّ :
باملســلمني عقيــب يــوم الســقيفة ومــا جــرى فيــه ،وكان ِ
حيمــل فاطمــة عليهــا الســام
َ
ِ
ا عــى محـ ٍ
ليـ ً
ـار ،وابناهــا بــن يــدي احلــار وهــو عليــه الســام يســوقه ،ف َي ْطـ ُـرق بيــوت
األنصــار وغريهــم ،ويســأهلم ال ُّنــرة وا َمل ُعونــة ،أجابــه أربعــون رجـاً ،فبايعهــم عــى

املــوت ،وأمرهــم أن ُي ْصبِحــوا ُبكــر ًة ُم ّلقــي ُرؤوســهم ومعهــم ســاحهم ،فأصبــح
ِ
ِ ِ
ثــم
ذر ،وســلامنّ .
مل ُيوافــه عليــه الســام منهــم إال أربعــة :الزبــر ،واملقــداد ،وأبــو ّ
أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم ،فقالــوا :نُص ّبحــك ُغــدوة ،فــا جــاءه منهــم إال األربعــة،
وكذلــك يف الليلــة الثالثــة ،و كان الزبــر أشــدّ هم لــه نُــرة ،وأنفذهــم يف طاعتــه
بصــرةً ،حلــق رأســه وجــاءه ِمــرار ًا ويف عنقــه ســيفه ،وكذلــك الثالثــة الباقــونّ ،إل

أن الزبــر هــو كان الــرأس فيهــم».
ّ

(((

وروى أيضــ ًا أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــال أليب بكــر وعمــر عليهــا

اللعنــة« :أمــا واهلل لــو أن أولئــك األربعــن رجـ ً
ا الذيــن بايعــوين وفــوا يل؛ جلاهدتكــم

يف اهلل».

(((

وهــذا نظــر قعــود رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن قتــال قريــش قبــل بــدر

رغــم إجرامهــا بحــق املســلمني ،ومــا ذلــك إال ألن العــدة املطلوبــة  -وهــي ثالثمئــة
وثالثــة عــر رجـ ً
ا  -مل تكتمــل ،وحــن اكتملــت أعلــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) اجلهــاد بأمــر اهلل تعــاىل.

 -1شرح النهج البن أبي احلديد ج 11ص.14
 -2كتاب سليم ص.275
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فــا ُيقــال :وملــاذا األربعــون؟ إذ ُيقــال :إن اهلل تعــاىل هــو َمــن حيــدّ د ،وكــا حــدّ د
عــدة الثالثمئــة وثالثــة عــر رجــ ً
ا رشطــ ًا لقتــال قريــش ،كذلــك حــدّ د عــدة
األربعــن رجــ ً
ا لقتــال أيب بكــر وعمــر واملنافقــن.

(((

س :10ملــاذا لــم يحــارب أصحــاب أميــر املؤمنيــن (عليه الســام)
أصحاب الســقيفة؟

ج :لقــد حــاول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حماربــة أهــل الســقيفة والضــال

ولكــن مل يكتمــل العــدد املطلــوب مــن األنصــار ( 40رجــا) فقــد توفــر فقــط 7
رجــال وفــوا بالبيعــة ،عنــد ذلــك التــزم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بوصية رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) حيــث قــال لــه :إذا وجــدت أنصــارا فجاهدهــم،
وإذا مل جتــد فاصــر.

وأنصــار أهــل البيــت (عليهــم الســام) كانــوا قلــة فمعظــم النــاس خذلوهــم بعــد

استشــهاد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .هلــذا الســبب مل يكــن هنــاك تكافــؤ

يف القــوة بــن أهــل احلــق وأهــل الضــال وعندمــا ال يكــون هنــاك تكافــؤ فــا يمكــن

وقوع احلــرب.

(((

س :11دالئــل حــول حادثــة الهجــوم ىلع دار الزهــراء ســام اهلل
عليها .
قــال إبراهيــم بــن سـ ّيار املعتزلــي ّ
النظــام« :إن عمــر ضــرب بطــن فاطمــة
 12 -1ربيع اآلخر  1438هجرية.
 8 -2ذو احلجة .1428
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يــوم البيعــة حتــى ألقــت الجنيــن مــن بطنهــا ،وكان يصيــح :احرقــوا دارهــا
بمــن فيهــا! ومــا كان يف الــدار غيــر علــي وفاطمــة والحســن والحســين»!

(((

هــل عندكــم دليــل مــن مصــادر املخالفيــن أن إبراهيــم بــن س ـ ّيار ّ
النظــام

املعتزلــي مــن األجــاء عندهــم .فإنهــم ال يقبلــون مــا رواه عــن حادثــة
الهجــوم ىلع بيــت الزهــراء (عليهــا الســام) لكونــه مــن املعتزلــة ونســبوا
إليــه الفواحــش كالســكر .فيكــون مــا رواه حجــة ىلع املعتزلــة وليــس حجــة
عليهــم .وال يقبلــون شــهادة تلميــذه الجاحــظ لــه بالصــاح حيــث قــال:
األوائــل يقولــون :يف كل ألــف ســنة رجــل ال نظيــر لــه! فــإن كان ذلــك
صحيحــا فهــو أبــو إســحاق ّ
النظــام.
ال يقبلــون هــذا الــكالم منــه ألنهــم يزعمــون أنــه (الجاحــظ) مذمــوم عنــد
علمــاء الحديــث عندهــم .فيأتــي املخالــف مثــا ويســتدل بقــول الذهبــي:
قــال الذهبــي يف ميــزان االعتــدال« :عمــرو بــن بحــر الجاحــظ صاحــب
التصانيــف روى عنــه أبــو بكــر بــن أبــي داود فيمــا قيــل قــال ثعلــب :ليــس
بثقــة وال مأمــون .قلــت :وكان مــن أئمــة البــدع» .نرجــو التوضيــح.

ج :ال هيــم طعــن الذهبــي يف تلميــذ النظــام أو طعنهــم يف النظــام نفســه حيــث

يكفينــا إقرارهــم بأنــه كان شــيخا وإمــام املعتزلــة وهــي طائفــة عريضــة مــن أهــل

اخلــاف.

إبراهيــم بــن ســيار النظــام مل تكــن لــه مــن مصلحــة يف ذكــر تلــك احلقيقــة فهــو مل
يكــن رافضيـ ًا يبغــض أبــا بكــر وعمــر بــل كان يتوالمهــا وجيلهــا.
مثــا عندمــا نقــول ّ
أن اقــوال حممــد حســن فضــل اهلل وغــره مــن البرتيــن غــر

مقبولــة وال يمكــن للمخالفــن االحتجــاج هبــا فذلــك ألهنــم يبــدون املــودة أليب بكــر
 -1امللل والنحل للشهرستاني ج 1ص.57
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وعمــر لعنهــا اهلل لدرجــة أن خيــرج حممــد حســن فضــل اهلل فيــرىض عنهــا عــى

وســائل اإلعــام .فــإذ ًا الرجــل لديــه ميــل هلــا وانجــذاب إليهــا بنحــو مــا لــذا هــواه

وميلــه النفــي يلعــب دورا يف حماولــة حتريــف بعــض احلقائــق التــي تدينهــا.

أمــا النظــام املعتــزيل فــا الــذي جيــره عــى ذكــر حقيقــة كتلــك غــر أنــه وجدهــا

ثابتــة؟ هــو ال يبغــض أبــا بكــر وعمــر إطالقــا بــل هــو معتــزيل يفضلهــا! لكـ ّن قلبــه

ميــت وهــو يذكــر تلــك احلقيقــة غــر معتقــد بأهنــا تطعــن يف عمــر لعنــه اهلل فهــم
يعتقــدون ّ
أن اهلل غفــر للبدريــن وقــال هلــم افعلــوا مــا شــئتم فقــد غفــر لكــم ،بــل

لعلــه كان يــرى مــا ارتكبــه عمــر يف حــق البتــول عليهــا الســام مــن احلــزم املطلــوب
وحســن السياســة! املهــم أن الرجــل مــا كان يــروي الــذي رواه عــن اجلريمــة وهــو

متهــم يف نقلــه وروياتــه ،فإنــه مل يكــن رافضيــا بــل عــى العكــس كان مــن أشــد أعــداء
الرافضــة إىل حــد أن اجلاحــظ يصفــه بقولــه« :كان النظــام أشــد النــاس إنــكارا عــى

الرافضــة».

(((

هنــا ننقــل كالم الذهبــي نفســه عــن املعتزلــة يف مقدمــة كتابــه املنتقــى مــن منهــاج

االعتــدال:

«ومــا يف املعتزلــة مــن يطعــن يف خالفــة الشــيخني ،بــل مجهورهــم يعظموهنــا

ويفضلوهنــا» باعــراف الذهبــي ليــس يف املعتزلــة عــى االطــاق مــن يطعــن يف

شــيخيهام امللعونــن ،بــل يفضلوهنــا ويعظموهنــا!

الرجــل مل يكــن رافضيــا ولكنــه يعتقــد بتلــك احلقيقــة وهــذا يثبــت صــدق وقــوع

تلــك احلادثــة لكــون الشــيعة مل ينفــردوا وحدهــم يف القــول هبــا.

النظــام تــويف ســنة بضــع وعرشيــن ومائتــن وهــذا يعنــي أنــه ذكــر تلــك احلقيقــة

قبــل والدة أعالمنــا كالشــيخ الطــويس ،الصــدوق ،املفيــد ،والكلينــي .هــؤالء األعالم
 -1شرح ابن أبي احلديد ج ٢٠ص.٣٢
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جــاؤوا بعــد ســيار النظــام فليــس مــن املتصــور أهنــم اختلقــوا الروايــات التــي تذكــر

مــا وقــع عــى البتــول عليهــا الســام مــن ظالمــات! بــل أســافهم املتقدمــن رووهــا

عــن أهــل بيــت العصمــة عليهــم الســام.

وال تغفــل ّ
أن املخالفــن حيرفــون ويزيفــون ويســارعون إىل رمــي كل مــن أقــر بمثل

تلــك احلقائــق التــي تطعــن يف أصنامهــم بالفســق والكــذب مهــا بلــغ شــأنه مــن علــم
أو ورع عندهــم ويســقطون شــخصيته لــذا فكثــر ممــن يعتقــد ذات اعتقــاد النظــام

كانــوا خيافــون مــن اإلفصــاح بذلــك لئــا ُيســقطوا مــن قبــل املتزمتــن اجلاحديــن

مــن كــراء البكريــن .وهــذا يفــر قــول ابــن أيب احلديــد املعتــزيل لتلميــذه يف شــأن
ماوقــع عــى البتــول عليهــا الســام« :ال تــروه عنــي وال تـ ِ
ـرو عنــي بطالنــه» فالرجــل
مــن قومــه عــى حــذر ووجــل.

ثــم إن مســألة ثبــوت اجلريمــة النكــراء التــي وقعــت عــى ســيدة نســاء العاملــن

عليهــا الســام ال تتوقــف عــى مــا رواه النظــام فقــط ،فهنــاك العديــد مــن الروايــات
والشــواهد واملؤيــدات والقرائــن األخــرى التــي بمجموعهــا تــورث االطمئنــان

بصــدق وقــوع اجلريمــة.

(((

س :12كيــف صبــر علــي ىلع هتــك حرمــة زوجتــه ولــم يقتــل
عمــر؟
تقولــون إن اإلمــام علــي لــم يقتــل عمــر عندمــا انتهــك حرمــة بيتــه
وزوجتــه وأطفالــه ألن رســول اهلل أمــره بالصبــر ،وهــذا الــكالم غيــر مقنــع
حقيقــة أبــدا ألي واحــد حيــادي ألكــون صــادق معــك ،فــأي مؤمــن واجــب
عليــه واجــب الدفــاع عــن حرمــة بيتــه وأهلــه ولــو قتــل يف ذلــك فهــو
 14 -1صفر .1432
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شــهيد ،فكيــف تدعــون أن رســول اهلل يأمــره بالصبــر ىلع مــن ينتهــك حرمــة
بيتــه وأهلــه وأبنــاءه أي عاقــل يقــول بهكــذا كالم؟ أي مؤمــن شــريف مكانــه
كان قتــل عمــر فيهــا خصوصــا بعــد أن قتــل عمــر املحســن  -كمــا تقولــون -
فكيــف ينهــى رســول اهلل عليــا باالمتنــاع عــن واجــب شــرعي اجبنــي ياشــيخ
بــاهلل عليــك ثــم إنكــم تقولــون إن اإلمــام علــي كان قويــا جــدا قــادر ىلع
قتلهــم جميعــا وحــده إذا فلمــا لــم يفعــل ؟؟ أليــس احقــاق الحــق واجــب
ََ ْ
ف
طاملــا انــك قــادر ولــو وحــدك طاملــا قــادر ،الــم يقــل اهلل تعالــى {فقا ِتــل ِ
ـف َبـ ْ
ســى ّ
ض ُْ
يل اللّ الَ ُت َكَُّلــف إالَّ َن ْف ََ
الل أَن َي ُكـ َّ
ال ْؤ ِم ِنيـ َ
س
ســك َو َحـ ِّ
ـأ َ
ـن َع َ
َ
سـ ِ
ـر ِ
ـب ِ
ِ
ـد َبْأســا َوأَ َ
الل أَ َ
ـن َك َف ـ ُرواْ َو ّ
نكي ـ ً
الَّ ِذيـ َ
ا }النســاء84
شـ ُّ
شـ ُّ
ـد َت ِ
اذا هــو ال يكلــف إال نفســه مــن حيــث الفعــل ،فلمــا ينتظــر اكتمــال نصــاب
أربعيــن رجــا كمــا تدعــي طاملــا أنــه وحــده قــادر ىلع إحقــاق الحــق ،ثــم
أليــس حمايــة أهــل بيتــه والــزود عنهــم أمــر يجــب الحفــاظ ىلع اســتقالليته
بعيــدا عــن قضيــة الخالفــة فلــو فرضــا قبلنــا قضيــة أن رســول اهلل أمــره
بالصبــر يف قضيــة الخالفــة ألنــه يجــب أن يجتمــع عليــه النــاس  -كحــد
ادنــى أربعيــن رجــا وال ادري ملــا أربعيــن بــأي دليــل تحديــد هــذا العــدد -
فــإن حمايــة زوجتــه وحرمتهــا وحرمــة بيتــه وولــده أمــر مســتقل كان يجــب
عليــه فيــه حتــى القتــال أي أنــه لــو هنــاك بعــض املنطــق يف الصبــر يف
قضيــة الخالفــة ألنــه البــد أن يجتمــع عليــه النــاس ،فــأي منطــق يف عــدم
رده ىلع انتهــاك بيتــه وحرمــة الزهــراء وابنائهــا ؟ فهــل املســلم يجــب أن
ينتظــر نصــرة أربعيــن شــخصا للدفــاع عــن أهــل بيتــه ؟ أي عاقــل يقــول بهذا؟

ج :هلذا اإلشكال جوابان ،أحدمها نقيض واآلخر ّ
حل.
أمــا النقــي؛ فبــأن مــا جــرى أثنــاء احلملــة البكريــة العمريــة عــى دار عــي
والزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا وآهلــا) قــد جــرى مثلــه أيضــ ًا عــى دار عثــان
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وزوجتــه نائلــة حــن نشــبت ثــورة املســلمني عليــه ،وأنتــم تــروون أن عثــان مل حيـ ّـرك
ســاكن ًا ومل يدافــع عــن نفســه وأهلــه ومل يتصــدّ للذيــن اقتحمــوا عليــه داره وانتهكــوا
حرمــة نســائه وعيالــه بدعــوى أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد أوصــاه

بالصــر .فــا بــال بائكــم جتـ ّـر وباؤنــا ال جتــر؟!

روى ابــن األثــر يف أحــداث اهلجــوم عــى دار عثــان« :فلــا رأوا ذلــك ثــاروا

إىل البــاب ،فلــم يمنعهــم أحــد منــه ،والبــاب مغلــق ال يقــدرون عــى الدخــول منــه،
فجــاؤوا بنـــار فأحرقــوه والســقيفة التــي عــى البــاب ،وثــار أهل الــدار ،وعثــان يصيل

قــد افتتــح طــه فــا شــغله مــا ســمع ،مــا خيطــئ ومــا يتتعتــع ،حتــى أتــى عليهــا ،فلــا
ِ
ـن َقـ َ
ـاس َقــدْ
ـاس إِ َّن ال َّنـ َ
ـم ال َّنـ ُ
فــرغ جلــس إىل املصحــف يقــرأ فيــه ،وقــرأ  :آ َّلذيـ َ
ـال َُلـ ُ
ِ
ـم ا ْل َوكِيـ ُ
ـل .فقــال ملــن
ـم َف ْ
اخ َشـ ْ
ََ
ـم إِ َيمن ـ ًا َو َقا ُلــو ْا َح ْس ـ ُبنَا اللُّ َون ْعـ َ
ـو ُه ْم َفزَا َد ُهـ ْ
ج ُعــو ْا َل ُكـ ْ
إيل عهــد ًا فأنــا صابــر
عنــده بالــدار  :إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــد عهــد ّ

عليــه ،ومل حيرقــوا البــاب إال وهــم يطلبــون مــا هــو أعظــم منــه ،فأحـ ّـرج عــى رجــل
أن يســتقتل أو يقاتــل».

(((

وروى ابــن خلــدون« :ثــم دخــل عليــه الســفهاء فرضبــه أحدهــم وأك ّبــت عليــه

نائلــة امرأتــه تـــتقي الــرب بيدهــا ،فنفحهــا أحدهــم بالســيف يف أصابعهــا ،ثــم

قتلــوه وســال دمــه عــى املصحــف».

(((

وروى ابــن كثــر« :أن الغافقــي بــن حــرب تقــدّ م إليــه بعــد حممــد بــن أيب بكــر

فرضبــه بحديــدة يف فيــه ورفــس املصحــف الــذي بــن يديــه برجلــه ،فاســتدار

ـتقر بــن يــدي عثــان ريض اهلل عنــه وســالت عليــه الدمــاء ،ثــم تقــدّ م
املصحــف ثــم اسـ ّ
ســودان بــن محــران بالســيف فامنعتــه نائلــة فقطــع أصابعهــا َفو ّلــت فــرب عجيزهتــا
 -1الكامل يف التاريخ البن األثير ج 2ص.17
 -2تاريخ ابن خلدون ج 2ص.150

حجــــــــــــــــــــاب الله
هتك وممن؟
كيف ُ

31

بيــده وقــال :إهنــا لكبــرة العجيــزة! ورضب عثــان فقتلــه».

(((

وروى الطــري« :وجــاء ســودان بــن محــران ليرضبــه فانكبــت عليــه نائلــة ابنــة

الفرافصــة واتقــت الســيف بيدهــا فتعمدهــا ونفــح أصابعهــا فأطــن أصابــع يدهــا

وولــت فغمــز أوراكهــا وقــال إهنــا لكبــرة العجيــزة ورضب عثــان فقتلــه».

(((

فهــا أنــت تــرى أن عثــان قــد تــرك الرجــال حيرقــون بــاب داره ويقتحمونــه

بتحســس
وينتهكــون حرمــة امرأتــه حتــى قطعــوا أصابعهــا ،بــل وقــام أحدهــم
ّ

ّ
مؤخرهتــا وغمزهــا قائ ـاً« :إهنــا لكبــرة العجيــزة»! وعثــان كأن عــى رأســه الطــر
ال ينتفــض مدافع ـ ًا عــن نفســه وعرضــه! وحجتــه يف ذلــك« :إن رســول اهلل صــى اهلل

إيل عهــد ًا فأنــا صابــر عليــه».
عليــه وســلم قــد عهــد ّ

وال ُيقــال :إن اهلجــوم جــرى بغتــة فلــم يكــن عثــان عاملــ ًا باألمــر ولــو علــم

لتصــدّ ى للمهامجــن ومنــع نفســه ونســاءه وعيالــه منهــم .إذ ُيقــال :بــى إنــه كان عاملـ ًا،
فقــد طــال حصــاره أربعــن يوم ـ ًا عــى مــا ذكــره املؤرخــون ،وقــد رآهــم حيرقــون

هيمــون بالدخــول ،و َعلــم أهنــم يطلبــون قتلــه بعــد ذلــك ،ومــع هــذا
بــاب داره وهــم ّ
مل يتصــدَّ هلــم ومل يقاتلهــم بــل حـ ّـرج عــى َمــن ينــارصه أن يفعــل ذلــك دفاع ـ ًا عنــه،
قائـاً« :مل حيرقــوا البــاب إال وهــم يطلبــون مــا هــو أعظــم منــه ،فأحـ ّـرج عــى رجــل أن

يســتقتل أو يقاتــل».

وال ُيقــال :إن هتــك حرمــة امرأتــه جــرى بعــد مقتلــه ولــو كان جــرى أمــام عينــه

لنهــض وقاتــل ومــا ســكت .إذ ُيقــال :هــذا خــاف الروايــات أعــاه التــي نطقــت
بــأن قتلــه كان بعــد أن حاولــت نائلــة الدفــاع عنــه ،ولــذا ُقطعــت أصابعهــا ،فقــد

كان إذن ينظــر ملــا جيــري عــى امرأتــه ،ورأى بــأم عينــه كيــف قــد ُغمــزت عجيزهتــا،
 -1البداية والنهاية البن كثير ج 7ص.210
 -2تاريخ الطبري ج 2ص.676
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غايــة مــا هنالــك أنــه قــد ُجــرح قبــل ذلــك .وال أقــل مــن أنــه كان عاملـ ًا بــأن دخــول
الرجــال عليــه بيتــه يــازم بالــرورة انتهــاك حرمــة نســائه ،فلــاذا تركهــم يدخلــون
ومل حيمــل الســيف دفاع ـ ًا عــن نفســه وعرضــه؟!

فجوابكــم عــى هــذا نجيــب بــه  -مــن بــاب اإللــزام  -عــى ســؤالكم عــن علــة

مــا تزعمــون  -وال حقيقــة لــه  -مــن قعــود أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) عــن
التصــدّ ي لعمــر وأوباشــه أثنــاء هجومهــم عــى داره.

هــذا مــع أن ههنــا فروقـ ًا بــن احلادثتـ ْـن ،منهــا أن اهلجــوم عــى دار عــي والزهــراء

(صلــوات اهلل عليهــا) جــرى بغتــة ،أمــا اهلجــوم عــى دار عثــان ونائلــة فقــد جــرى

بعــد حصــار طويــل ومقدمــات طويلــة ،كان عثــان أثناءهــا قابعــ ًا مرتعبــ ًا يف بيتــه
ينتظــر املــدد مــن معاويــة.

ّ
احلــي؛ ففــي حادثــة اهلجــوم عــى الــدار النبويــة
والفــرق اآلخــر هــو اجلــواب

ـب عــي (صلــوات اهلل عليــه) كالليــث مــن داخــل بيتــه بمجــرد أن ســمع اســتغاثة
هـ َّ

الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) عنــد البــاب ،فأخــذ بتالبيــب عمــر وطرحــه أرضــا
ـم بقتلــه لــوال أنــه تذكــر عهــد رســول
ووجــأ أنفــه ورقبتــه وجلــس عــى صــدره وهـ ّ

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال لــه« :يــا ابــن صهــاك! والــذي أكــرم حممــدا  -صــى
إيل رســول اهلل
اهلل عليــه وآلــه  -بالنبــوة؛ لــوال كتــاب مــن اهلل ســبق وعهــد عهــده َّ

ـت أنــك ال تدخــل بيتــي».
لعلمـ َ

(((

فمــن ذا يقــول بــأن أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) مل يدافــع عــن زوجتــه

هــب لنجــدة
بضعــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه؟! فاألمــر (عليــه الســام)
ّ

وهــم بقتــل عمــر لــوال
بمجــرد أن ســمع اســتغاثتها ،بــل
زوجتــه وحامــى عنهــا
ّ
ّ
يتوهــم هــؤالء اجلهلــة مــن أنــه كان ســاكت ًا ينظــر والعيــاذ
أن تذكــر الوصيــة ،ال كــا ّ
 -1كتاب ُسليم بن قيس الهاللي ص.387
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بــاهلل .أمــا مــا وقــع قبــل ذلــك مــن أحــداث فإنــا جــرت فلتــة وبشــكل متســارع

تطــور املوقــف فجــأة واقتحــم األوغــاد الــدار.
بعدمــا
ّ

أمــا أنــه ملــاذا مل يقتــص عــي (صلــوات اهلل عليــه) مــن أيب بكــر وعمــر عليهــا

اللعنــة؟ فجوابــه :أنــه (عليــه الســام) حــاول ذلــك ،غــر أن القــوم كانــت هلــم

عصابــة ،وهــو واحــد ،فينبغــي أن يعــدّ هلــم عــدّ ة مــن الرجــال .وبالفعــل فقــد حتـ ّـرك

أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) يف هــذا االجتــاه ودعــا النــاس إىل مبايعتــه عــى

جهــاد القــوم ،لكــن العــدة التــي هبــا يمكــن حتقيــق االنتصــار عليهــم مل تكتمــل،
وهــي عــدة األربعــن رجـاً ،فقــد علــم أمــر املؤمنــن مــن أخيــه رســول اهلل (صــى

اهلل عليهــا وآهلــا) أنــه بغــر حتقــق هــذا العــدد مــن الرجــال ال يتحقــق االنتصــار.

روى ُســليم بــن قيــس يف حديــث أن األشــعث بــن قيــس (لعنــه اهلل) قــال ألمــر

املؤمنــن عليــه الســام« :مــا منعــك يابــن أيب طالــب حــن بويــع أخــو تيــم بــن مــرة

وأخــو بنــي عــدي بــن كعــب وأخــو بنــي أميــة بعدمهــا؛ أن تقاتــل وتــرب بســيفك؟
ـت فيهــا قبــل أن
ـت العــراق  -إال وقــد قلـ َ
ـت َق ِد ْمـ َ
وأنــت مل ختطبنــا خطبــة  -منــذ كنـ َ
تنــزل عــن منــرك :واهلل إين ألوىل النــاس بالنــاس ومــا زلــت مظلومــا منــذ قبــض اهلل

حممــدا صــى اهلل عليــه وآلــه .فــا منعــك أن تــرب بســيفك دون مظلمتــك؟ فقــال

ـت فاســمع اجلــواب :مل يمنعنــي مــن ذلــك
لــه عــي عليــه الســام :يابــن قيــس! قلـ َ
اجلبــن وال كراهيــة للقــاء ريب ،وأن ال أكــون أعلــم أن مــا عنــد اهلل خــر يل مــن الدنيــا

والبقــاء فيهــا ،ولكــن منعنــي مــن ذلــك أمــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وعهــده
إيل ،أخــرين رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بــا األمــة صانعــة يب بعــده ،فلــم ُ
أك بــا

صنعــوا  -حــن عاينتــه  -بأعلــم منــي وال أشــد يقين ـ ًا منــي بــه قبــل ذلــك ،بــل أنــا

بقــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أشــد يقينــا منــي بــا عاينــت وشــهدت ،فقلــت:

ـدت أعوان ـ ًا فانبــذ إليهــم
إن وجـ َ
إيل إذا كان ذلــك؟ قــالْ :
يــا رســول اهلل؛ فــا تعهــد َّ
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وجاهدهــم ،وإن مل جتــد أعوان ـ ًا فاكفــف يــدك واحقــن دمــك حتــى جتــد عــى إقامــة

الديــن وكتــاب اهلل وســنتي أعوانــا».

(((

وروى أيضــ ًا عــن ســلامن الفــاريس املحمــدي رضــوان اهلل تعــاىل عليــه« :فلــا

كان الليــل محــل عــي فاطمــة عــى محــار وأخــذ بيــدي ابنيــه احلســن واحلســن عليهــم

الســام فلــم يــدع أحــد ًا مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم إال
أتــاه يف منزلــه ،فناشــدهم اهلل حقــه ودعاهــم إىل نرصتــه ،فــا اســتجاب منهــم رجــل
غرينــا األربعــة (ســلامن وأبــو ذر واملقــداد والزبــر) فإ ّنــا حلقنــا رؤوســنا وبذلنــا لــه

نرصتنــا ،وكان الزبــر أشــدنا بصــرة يف نرصتــه».

(((

وروى أيضــ ًا أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــال أليب بكــر وعمــر عليهــا

اللعنــة« :أمــا واهلل لــو أن أولئــك األربعــن رجـ ً
ا الذيــن بايعــوين وفــوا يل؛ جلاهدتكــم

يف اهلل».

(((

ومــن مصــادر أهــل اخلــاف؛ قــال ابــن أيب احلديــد« :وقــد روى كثــر مــن

املحدثــن أنــه عقيــب يــوم الســقيفة تــأمل و تظلــم واســتنجد واســترصخ حيــث ســاموه
ـو َم ْاس ـت َْض َع ُف ِ
ون
ـن ُأ َّم إِ َّن ا ْل َقـ ْ
احلضــور والبيعــة وأنــه قــال وهــو يشــر إىل القــر :يــا ا ْبـ َ
َوكا ُدوا َي ْق ُت ُلونَنِــي! وأنــه قــال :وا جعفــراه! وال جعفــر يل اليــوم! وا محزتــاه! وال محــزة
(((
يل اليــوم».

«إن عليـ ًا عليــه الســام ّملــا اســتنجد باملســلمني َعقيــب يــوم الســقيفة
وروى أيضـ ًاّ :
ومــا جــرى فيــه ،وكان ِ
ا عــى محـ ٍ
حيمــل فاطمــة عليهــا الســام لي ـ ً
ـار ،وابناهــا بــن

يــدي ِ
احلــار وهــو عليــه الســام يســوقه ،ف َي ْطـ ُـرق بيــوت األنصــار وغريهــم ،ويســأهلم

 -1كتاب سليم بن قيس ص.214
 -2كتاب سليم ص.146
 -3كتاب سليم ص.275
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النُّــرة وا َمل ُعونــة ،أجابــه أربعــون رجـاً ،فبايعهــم عــى املــوت ،وأمرهــم أن ُي ْصبِحــوا
بكــر ًة ُم ّلقــي رؤوســهم ومعهــم ســاحهم ،فأصبــح مل يوافِ ِ
ــه عليــه الســام منهــم
ُ
ُ
ُ
ِ
ـم أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم،
ذر ،وســلامن .ثـ ّ
إال أربعــة :الزبــر ،واملقــداد ،وأبــو ّ
فقالــوا :نُص ّبحــك ُغــدوة ،فــا جــاءه منهــم إال األربعــة ،وكذلــك يف الليلــة الثالثــة،

و كان الزبــر أشــدّ هم لــه ُنــرة ،وأنفذهــم يف طاعتــه بصــرةً ،حلــق رأســه وجــاءه
أن الزبــر هــو كان الــرأس
ِمــرار ًا ويف عنقــه ســيفه ،وكذلــك الثالثــة الباقــونّ ،إل ّ

فيهــم».

(((

ومــن جممــوع الروايــات ُيســتفاد أن عليــا (صلــوات اهلل عليــه) قــد بــدأ محلــة

التحشــيد لالقتصــاص واألخــذ بالثــأر وإرجــاع احلــق إىل نصابــه عــر قتــال أيب بكــر

وعمــر وعصابتهــا االنقالبيــة ،وبايعــه أربعــون رجـ ً
ا عــى ذلــك ،فاكتملــت العــدة،
إال أنــه مل يـ ِ
ـف منهــم إال أربعــة ،فاضطــر للعــدول عــن القتــال .فدعــوى أنــه (عليــه

الســام) مل حيــاول جهــاد املجرمــن الغاصبــن باطلــة ،أمــا قعــوده بعــد ذلــك فهــو
فيــه معــذور ألنــه مل جيــد أعوان ـ ًا بعــدة أربعــن رج ـ ً
ا يكفــون للقتــال كــا أمــره اهلل

تعــاىل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) بذلــك .وهــذا نظــر قعــود رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) عــن قتــال قريــش قبــل بــدر رغــم إجرامهــا بحــق املســلمني ،ومــا
ذلــك إال ألن العــدة املطلوبــة  -وهــي ثالثمئــة وثالثــة عــر رجــ ً
ا  -مل تكتمــل،
وحــن اكتملــت أعلــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) اجلهــاد بأمــر اهلل تعــاىل.

فــا ُيقــال :وملــاذا األربعــون؟ إذ ُيقــال :إن اهلل تعــاىل هــو َمــن حيــدّ د ،وكــا حــدّ د
عــدة الثالثمئــة وثالثــة عــر رجــ ً
ا رشطــ ًا لقتــال قريــش ،كذلــك حــدّ د عــدة

األربعــن رجــ ً
ا لقتــال أيب بكــر وعمــر واملنافقــن .فــإذا مل يتحقــق الــرط ســقط
القتــال .وهلــذا نظائــر كثــرة يف ســرة األنبيــاء واألوصيــاء عليهــم الســام .واهلل

هــو العــامل العــارف باملصالــح ،وال ُيســأل عــا يفعــل وهــم ُيســألون ،فليــس ألحــد

-1شرح النهج البن أبي احلديد ج 11ص.14
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االعــراض عــى مــا حيكــم بــه.
وأمــا أنــه ملــاذا مل يســتخدم عــي (عليــه الســام) قوتــه اإلعجازيــة املودعــة فيــه

مــن قبــل اهلل تعــاىل فيكتفــي بنفســه يف قتــال أيب بكــر وعمــر؟ فجوابــه :إنــه مل يــؤذن

لــه يف ذلــك ،وإال فــإن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) لديــه أضعــاف تلــك القــوة
اإلعجازيــة ،ومــع ذلــك مل يســتخدمها يف غزواتــه وحروبــه ،وقاتــل برجالــه حتــى

خــر معركــة أحــد ،وكان (صــى اهلل عليــه وآلــه) يكفيــه أن يدعــو اهلل تعــاىل أن

يزلــزل األرض حتــت أقــدام أعدائــه فيســتغني بذلــك عــن دعــوة رجالــه إىل القتــال
وخيانتهــم لــه بفرارهــم ،لكنــه مل يفعــل ذلــك إمجــاالً ،ومــا هــذا إال ألن اهلل تعــاىل أبــى
يف مثــل هــذه املــوارد إال أن جتــري األمــور بــن أوليائــه وأعدائــه بحســب الســياقات
الطبيعيــة ال اإلعجازيــة ،ليعلــم الذيــن جاهــدوا ويعلــم الصابريــن ،وليعلــم أيض ـ ًا
مــن يتخلــف وينكــث .ولــو أنــه ســبحانه أذن لنب ّيــه أو ول ّيــه وأجــرى اإلعجــاز عــى

يديــه يف مناجــزة أعدائــه عــى الــدوام؛ لبطــل االمتحــان اإلهلــي للبــر ،إذ كيــف ُيترب

النــاس لـ ُـرى وفاؤهــم بالعهــد الــذي عاهــدوا اهلل عليــه إذا مل ُيدعــوا إىل القتــال؟!

فهــذا مــا صنعــه عــي (عليــه الســام) بأمــر اهلل تعــاىل ،إنــه دعــا النــاس إىل القتــال
انتصــار ًا للحــق والعــدل ،وثــأر ًا لرســول اهلل وبضعتــه الزكيــة صلــوات اهلل عليهــا

وآهلــا ،غــر أن القــوم خذلــوا ومل يســتجب منهــم إال أربعــة .فــاذا يفعــل وليــس

مأذونـ ًا لــه أن يقاتــل بنفســه وذلــك أمــر حمـ ّـر ٌم عليــه بأمــر اهلل ورســوله صــى اهلل عليــه

وآلــه؟! إذ األولويــة رشع ـ ًا عليــه هــي حفــظ نفســه.

ثــم إن النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مل يقتــص ممــن حاولــوا قتلــه

بنفــر ناقتــه عــى العقبــة خمافــة أن ُيقــال أن حممــد ًا ملــا ظفــر بأصحابــه أخــذ يقتّلهــم،

فكذلــك فعــل أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،ألن حممــد ًا وعلي ـ ًا وكــذا أهــل البيــت

فيضحــون
الطاهريــن (صلــوات اهلل عليهــم) إنــا يفــدون بأرواحهــم ديــن اهلل تعــاىل،
ّ
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ويصــرون عــى َمــن ظلمهــم  -إن مل تكتمــل العــدة -انتظــار ًا ألمــر اهلل وانتقامــه،

وتقدي ـ ًا لألهــم عــى املهــم.

ولــو أن عل ّيـ ًا (صلــوات اهلل عليــه) ناجــز القــوم القتــال واحلــال هــذه ملــا كان هــو

عــي الــذي نعرفــه! إنــا يكــون رجـ ً
ا آخــر ،فعــي الــذي قــد عرفتــه صفحــات املجــد
يف اإلســام إنــا هــو ذلــك الرجــل الــذي يقــدّ م الديــن عــى نفســه ،فلــو تزاحــم أمــر
حفــظ الديــن مــع أمــر اقتصاصــه ممــن ظلمــه وظلــم

أهلــه؛ فــا شـ ّ
ـك أنــه يقــدّ م األول عــى الثــاين ،فــدا ًء لديــن اهلل تعــاىل وقربانـ ًا إليــه.
ذلــك هــو أبــو احلســن (عليــه الســام) الــذي كان قــادر ًا عــى أن ينتقــم لكنــه صــر،

وتلــك هــي خصــال العظــاء ،فــأن تكــون عاجــز ًا فتصــر فأنــت معــذور ،أمــا أن
تكــون قــادر ًا فتصــر مراعــا ًة ملــا هــو أهــم والتزام ـ ًا بالــرط ووفــا ًء بالعهــد ،فأنــت
حينــذاك ُتـ ُّـل إجــاالً و ُتــرى بعــن اإلعظــام واإلكبــار.

وأمــا اســتداللك باآليــة الكريمــة فليــس يف حملــه ،ألن األمــر خــاص برســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وليــس عامـ ًا ،ومل يقــل أحــد مــن فقهــاء اإلســام قــط أنــه يعم
ســائر النــاس فيجــب عــى الواحــد أن يــرز لقتــال جيــش بأكملــه! وهــو بعــد مقيــد
بــا يتحقــق بــه التكليــف لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فإنــه مثـ ً
ا مل خيــرج للقتــال

ـت:
يف كثــر يف مــن رسايــاه ،ومل خيــرج للقتــال يف محلــة أســامة عــى الــروم .فــإن قلـ َ
إنــه كان مريضـ ًا فهــو معــذور .قلنــا :كذلــك عــي (عليــه الســام) كان معــذور ًا لعلــة
فقــدان الــرط ،وكــا ســقط التكليــف هنــاك عــن النبــي ســقط ههنــا عــن الــويص

ـت أهنــا
تنزلنــا وقلنــا أن اآليــة يف العمــوم ،لكنــك عرفـ َ
صلــوات اهلل عليهــا ،هــذا إن ّ
يف اخلصــوص .وقــد قــال إمامنــا الصــادق صلــوات اهلل عليــه« :إن اهلل ك ّلــف رســول

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــا مل يك ّلــف أحــد ًا مــن خلقــه ،ك ّلفــه أن خيــرج عــى النــاس
إن مل جيــد فئــة تقاتــل معــه ،ومل يك ّلــف هــذا أحــد ًا مــن قبلــه وال
كلهــم وحــده بنفســه ْ
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بعــده .وتــا هــذه اآليــة»؟.

((( (((

س :13كيــف كان صبــر اإلمــام علــي عليــه الســام حفظــا
للديــن؟
لدي إشكاالن:
اإلشــكال األول :قولكــم أن االمــام علــي إنمــا قــدم حفــظ الديــن ىلع
نفســه وأهلــه وهــذا شــيء ال ننكــره ىلع اإلمــام علــي لكــن املشــكل أنــه
قــد أقــول لكــم بــكل بســاطة وأي حفــظ للديــن قــد فعــل بصبــره هــذا وقــد
تركــت الخالفــة للمنافقيــن -وفــق اعتقــاد الشــيعة -يفســدون يف األرض
وال يصلحــون ويبتدعــون ويخربــون ديــن اهلل!! فهــا وضحتــم لنــا كيــف كان
صبــر اإلمــام علــي حفظــا للديــن والظاهــر لنــا أنــه كان خــاف ذلــك .أليــس
لــو كان فعــل كالحســين مثــا لــكان إيقــاظ الضمائــر مثــا باكــرا أو ىلع أقــل
تقديــر سيستشــهد فــا يكــون شــاهدا لهــذا الفســاد مكتــوف األيــدي .هــل
مثــا حفــظ حياتــه هــو حفــظ للديــن أم مــاذا؟
اإلشــكال الثانــي :وهــو أشــد مــن األول حقيقــة .فأنتــم قلتــم أن عــدة
أربعيــن رجــا مــن الصحابــة لــم تكتمــل يف صــدق النصــرة لإلمــام علــي ىلع
العصابــة التــي جاهدتــه .فيــا شــيخ بــاهلل عليــك أتــرى صحابــة بــاآلالف قــد
يصلــون ملائــة ألــف صحابــي لــم يتوفــر فيهــم أربعيــن رجــل مؤمــن صــادق
اإليمــان لنصــرة اإلمــام علــي ؟؟ أليــس هــذا غريبــا وعــدد أربعيــن كمــا تعلــم
جــد قليــل مقارنــة بعــدد الصحابــة فهــل تــراك قصــدت أربعيــن مثــا مــن
صحابــة املدينــة فقــط مثــا أم مــاذا؟ ولــو فرضنــا أنــه باملدينــة كان عــدد
الصحابــة قليــل ألــم يكــن بإمكانــه أن يســير للقبائــل التــي بايعتــه يــوم غديــر
خــم
 -1الكايف الشريف للكليني ج 8ص.275
 29 -2من ربيع اآلخر لسنة  1431من الهجرة النبوية الشريفة.
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ثــم هنــاك نقطــة أخــرى؛ هــل قلــوب الصحابــة باملدينــة صــارت حجــرا
لدرجــة أن فاطمــة تمــر عليهــم ببيوتهــم تناشــدهم نصــرة علــي والوفــاء
ببيعتهــم لــه فــا يســتجيب منهــم عــدد قليــل كأربعيــن شــخص ،أليــس هذا
أمــر يثيــر االســتفهام واالســتغراب؟ كل الصحابــة كانــوا منافقيــن حريصيــن
ىلع الدنيــا أم مــاذا؟
نقطــة أخــرى؛ بمناســبة الحديــث عــن الصحابــة فقــد ادعيتــم أن أبــا بكــر
وعمــر وجماعتهــم خططــوا جيــدا لقضيــة الخالفــة لكننــا نــرى أن أول مــن
اجتمــع بالســقيفة هــم األنصــار ال ســيدنا أبــو بكــر وســيدنا عمــر ،وقــد جــاءا
الشــيخان بعــد مــا علمــوا بمــا يجــري بالســقيفة فكيــف تفســرون هــذا؟ أال
يــدل هــذا ىلع ســامة نيــة الشــيخان؟ ثــم إن األنصــار كانــوا طمعانيــن
بالخالفــة أم مــاذا؟

ج :1هــذا اإلشــكال مــردود بأ ّنــا حيــث علمنــا أن النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه

وآلــه) أمــره بالصــر إن مل جيــد أعوانـ ًا؛ علمنــا أن املصلحــة الدينيــة كانــت فيــه ،أي أن

حفــظ وبقــاء الديــن كانــت يف هــذا الصــر ،فحتــى لــو مل نعلــم وجــه احلكمــة يف هــذا،
وأنــه يف أي يشء كان حفظـ ًا للديــن؟ وجــب علينــا التســليم بأنــه كان حفظـ ًا للديــن،

لســبق أمــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بذلــك.

ثــم إن اإلمــام (صلــوات اهلل عليــه) أشــار يف بعــض األحاديــث إىل أنــه لــو مل

يلتــزم الوصيــة بالصــر لذهــب حتــى شــعار اإلقــرار بنبــوة خاتــم األنبيــاء صــى اهلل

عليــه وآلــه ،والندثــر اســمه الــذي ُيرفــع عــى املنابــر .ومــن تلــك األحاديــث مــا
رواه خمالفونــا أيضــ ًا ،فقــد روى ابــن أيب احلديــد أنــه« :المتــه فاطمــة عــى قعــوده

فلــا بلــغ إىل قولــه( :أشــهد أن
وأطالــت تعنيفــه وهــو ســاكت ،حتــى أ َّذ َن املــؤذنّ ،
حممــد ًا رســول اهلل) قــال هلــا :أحت ّبــن أن تــزول هــذه الدعــوة مــن الدنيــا؟ قالــت :ال.
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قــال :فهــو مــا أقــول لـ ِ
ـك».

(((

لــو أن اإلمــام (صلــوات اهلل عليــه) حــارب دون اكتــال العــدة ،ألجهــزوا عليــه

توســع ًا،
وعــى الثلــة القليلــة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه ،ثــم الختــذوا ســبيل االنتقــام ّ

فأســقطوا كل مــا يمــت إىل بنــي هاشــم بصلــة ،وألســقطوا شــعار نبــوة خاتــم األنبيــاء
صــى اهلل عليــه وآلــه ،انتقامـ ًا مــن أهــل بيتــه .وقــد كان القــوم عــى وشــك ذلــك ْ
إن

ـت جيــد ًا يف التاريــخ ،فهــذا معاويــة (لعنــه اهلل) حــن يطلــب منــه املغــرة بــن
تأ َّم ْلـ َ
شــعبة الكــف عــن تع ّقــب بنــي هاشــم بالقتــل واإليــذاء يقــول« :هيهــات هيهــات!
أي ذكـ ٍ
ـر أرجــو بقــاءه؟! َم َلـ َ
ـك أخــو ت ْيـ ٍم فعــدل ،وفعــل مــا فعــل ،فــا عــدا أن هلــك
حتــى هلــك ذكــره! إال أن يقــول قائــل :أبــو بكــر .ثــم ملــك أخــو عــدي فاجتهــد

ـمر عــر ســنني ،فــا عــدا أن هلــك حتــى هلــك ذكــره! إال أن يقــول قائــل :عمــر.
وشـ ّ
وإن ابــن أيب كبشــة ل ُيصــاح بــه كل يــوم مخــس مــرات( :أشــهد أن حممــدا رســول اهلل)
فــأي عمــل يبقــى وأي ذكــر يــدوم بعــد هــذا؟! ال أبــا لــك! ال واهلل إال دفنـ ًا دفنـ ًا»!

(((

وهــذا عبــد اهلل بــن الزبــر ،قــد أســقط ذكــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن

خطبــة الصــاة نكايــة بعــي (عليــه الســام) وبنــي هاشــم! قــال الزهــري« :كان مــن
أعظــم مــا ُأنكــر عــى عبــد اهلل بــن الزبــر تركــه ذكــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
ـم يف ذلــك :إن لــه ُأ َه ْيـ َ
ـل ســوء إذا ُذكِـ َـر اســتطالوا ومــدّ وا
يف خطبتــه ،وقولــه حــن ُك ِّلـ َ
(((
أعناقهــم لذكــره»!
وحتمــل ،فــا بالــك لــو
وكل هــذا حصــل مــع أن عل ّيـ ًا (صلــوات اهلل عليــه) صــر ّ

أنــه مل يصــر وحــارب؟! أتراهــم ُيبقــون عــى اســم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) أم
تراهــم ُيبقــون عــى اســم اإلســام؟!

 -1شرح النهج البن أبي احلديد ج 20ص.326
 -2املوفقيات للزبير بن بكار ص 576ومروج الذهب للمسعودي ج 3ص 454وشرح النهج البن أبي احلديد ج 9ص.238
 -3أنساب األشراف للبالذري ج 2ص 418ونحوه يف العقد الفريد البن عبد ر ّبه األندلسي ج 4ص.413
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وهــذا الصــر وهــذه التضحيــة منــه (عليــه الســام) ألجــل اإلبقــاء عــى االســم

والشــعار؛ هــو أمــر ممــدوح عنــد العقــاء ،فــإن ذهــاب الديــن بتحريفــه مــن مضمونه

ال شــك أنــه أمــر خطــر شــديد ،إال ان ذهــاب اســمه وشــعاره هــو أخطــر وأشــد،
فــإذا مــا رام امــرئ احلفــاظ عــى هــذا القــدر بالتضحيــة والصــر؛ امتدحــه العقــاء،

ألن بقــاء االســم والشــعار أمــر بالــغ األمهيــة ،إذ يمكــن تالي ـ ًا تصحيــح مضمونــه،
أمــا ذهــاب االســم والشــعار واندثــاره فذلــك يوجــب التأســيس مــن جديــد ،وهــو

أصعــب مــن التصحيــح.

واملقارنــة بــن ظــرف األمــر (عليــه الســام) وظــرف احلســن (عليــه الســام)

مقارنــة خاطئــة يف موضوعهــا ،ألن احلســن (عليــه الســام) إنــا هنــض وحــارب
ترســخ اســم النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وشــعار اإلســام بــا ال إمــكان
بعدمــا ّ

ملحــوه ،وذلــك بعــد نحــو ســتني ســنة مــن بــدء الدعــوة وانتشــارها ،حيــث ُولــدت
أجيــال عــى اإلســام .أمــا عــي (عليــه الســام) فقــد كان يف مرحلــة مل يمــض فيهــا

عــى قيــام اإلســام إال عــر ســنني فقــط ،ومل يولــد عليــه إال مــن هــم معــدودون
عــى األصابــع ،فلــم تكــن الدعــوة مســتقرة متــام االســتقرار ،والدليــل عــى ذلــك أنــه
بمجــرد أن استشــهد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وقعــت هــزة عنيفــة أدت إىل ارتــداد

كثــر مــن العــرب وتبديلهــم دينهــم.

فلــو أنــه (عليــه الســام) يف ذلــك الظــرف احلســاس رفــع الســيف حمارب ـ ًا بــا
اكتــال العــدة ،ملــا تب ّقــى يشء ،والهنــدم كل يشء ،إذ يكفــي أن يــرى العــرب أن

عاصمــة اإلســام حيــدث فيهــا اقتتــال داخــي عــى الســلطة ليكفــر مجيعهــم باإلســام
والنبــوة ،عــاوة عــى أن ذلــك كان فيــه اإلجهــاز عــى أمــر املؤمنــن وأهــل بيتــه
وأصحابــه (عليهــم الســام) فــا يبقــى علــم للديــن ُيرجــع إليــه ،عــدا عــن أنــه

ســيدفع أبــا بكــر وعمــر وأصحاهبــا (عليهــم اللعنــة) ملحــو اســم النبــي (صــى اهلل
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عليــه وآلــه) انتقامـ ًا ،وذلــك ليــس مســتبعد ًا ،فإ ّنــا وجدنــا عمــر حــن تـ ّ
ـول الســلطة
يــدوس برجلــه كُتــب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف التوليــة قائ ـاً« :مــا هــو

إال ملــك انــرف»!((( وحــن ُين َكــر عليــه اإلحــداث يف الديــن والغلظــة عــى الرعيــة

يقــول« :أنــا زميــل حممــد»!

(((

فرجــل لــه مثــل هــذه اجلــرأة عــى عهــود رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ويعترب

مرحلتــه جمــرد «ملــك انــرف» كــا ويعتــر نفســه زمي ـ ً
ا للنبــي لــه أن يفعــل مــا
يشــاء ..رجـ ٌـل مثــل هــذا مــع مــا ُعــرف منــه مــن الغلظــة وقســوة القلــب؛ ال ُيســتبعد

منــه إن ثــار ضــده عــي (عليــه الســام) أن يقتلــه ثــم يشــفي غليلــه بمحــو اســم ابــن

عمــه مــن أن ُيذكــر عــى املنابــر واملنائــر!

فتحصــل مــن هــذا أن صــر اإلمــام (صلــوات اهلل عليــه) حيــث مل تكتمــل العــدة
ّ

كان ألجــل:

( )1إبقاء اسم النبوة وشعار اإلسالم.
( )2حفظ نفسه وأهل بيته وأصحابه عليهم السالم.

( )3دفع ًا ملا هو أفسد من انتقاض أمر اإلسالم عند العرب مجيع ًا.
وهــذه كلهــا مــن وجــوه حفــظ الديــن باملعنــى األعــم كــا ال خيفــى ،ولــواله

النــدرس الديــن بالكليــة .ومهــا يكــن فــا تغفــل عـ ّـا قدّ منــاه مــن أن علينــا التســليم
بــأن املصلحــة الرشعيــة كانــت يف هــذا الصــر مــا مل تكتمــل العــدة ،حتــى ْ
وإن مل

نعــرف وجههــا ،ألن األمــر أمــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الواجــب الطاعــة،
وهــو األعــرف باملصلحــة.

 -1تاريخ املدينة البن شبة ج 1ص.596
 -2تاريخ الطبري ج 3ص.291
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ج :2هنا أكثر من نقطة يف اجلواب:
األوىل؛ أن هــؤالء الذيــن تســميهم (صحابــة) والذيــن يصلــون إىل مئــة ألــف ،مــا

هــم إال البــر الذيــن جــاء هــذا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) لدعوهتــم إىل دينــه،
وقــد كانــوا مــن قبــل غارقــن يف أوحــال الكفــر واجلاهليــة ،فآمــن أكثرهــم إيامنــ ًا

قرشي ـ ًا .يشــهد بذلــك الكتــاب العزيــز وحديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه.

فتصويــر هــؤالء بصــورة (احلواريــن) أو بصــورة أهنــم رجــال الدعــوة املتفانــن؛ هــو

ـول عليهــم.
جتــاوز عــى احلقيقــة والواقــع .ومثــل هــؤالء ال يعـ َّ

الثانيــة؛ أن املســتظهر مــن الروايــات أن عــدة األربعــن إنــا كانــت مطلوبــة مــن

املهاجريــن واألنصــار ال مــن غريهــم ،باعتبــار أن أي تغيــر يف واقــع املجتمــع املــدين

ال يمكــن حتققــه مــن ســواهم ،فهــم أهــل احلــل والعقــد ،وإليهــم تشــخص األنظــار.
الثالثــة؛ أن الروايــات تذكــر أن ثمــة أربعــن رجـ ً
ا قــد أبــدوا اســتعدادهم لنــرة

أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) يف بــادئ األمــر عــى الثــورة ضــد أيب بكــر وعمــر
ورجاهلــا ،إال أهنــم مل يفــوا حــن اختربهــم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) طالبــ ًا
منهــم حلــق الــرؤوس إيذان ـ ًا باحلــرب.
روى املفيــد عــن عمــرو بــن ثابــت عــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف
حديــث« :إنــه ملــا ُقبِــض رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه جــاء أربعــون رجـ ً
ا إىل عــي

بــن أيب طالــب عليــه الســام فقالــوا :ال واهلل ال نعطــي أحــد ًا طاعـ ًة بعــدك أبــد ًا .قــال:
ِ
ولَ؟ قالــوا :إ ّنــا ســمعنا مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فيــك يــوم غديــر خــم.
قــال :وتفعلــون؟ قالــوا :نعــم .قــال :فأتــوين غــد ًا حم ّلقــن .قــال :فــا أتــاه إال هــؤالء
الثالثــة (ســلامن واملقــداد وأبــو ذر) قــال :وجــاءه عــار بــن يــارس بعــد الظهــر فــرب

يــده عــى صــدره ثــم قــال لــه :مــا آن لــك أن تســتيقظ مــن نومــة الغفلــة؟! ارجعــوا
فــا حاجــة يل فيكــم! أنتــم مل تطيعــوين يف حلــق الــرأس فكيــف تطيعــوين يف قتــال
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جبــال احلديــد؟! ارجعــوا فــا حاجــة يل فيكــم».

(((

الثالثــة؛ مل يكــن ألمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) أن يســر إىل القبائــل ،فهــو

مــن جهــة حمكــوم بالوصيــة التــي ت َبـ َّـن لــك أن املطلــوب فيهــا عــدة مــن املهاجريــن

واألنصــار ال مــن ســواهم ،وهــو مــن جهــة أخــرى مضطــر للمكــوث يف املدينــة

حفظـ ًا لبضعــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ورحيانت ْيــه ودرء ًا ملــا هــو أفســد ممــا
ـاص أصـ ً
ا يف بيتــه ،وهــو مــن جهــة رابعــة
يقــع يف الديــن ،وهــو مــن جهــة ثالثــة حمـ َ

عــارف بــأن مــن هــم خــارج املدينــة مــن األعــراب ال ُيتو ّقــع منهــم يشء ،فــإن فيهــم
املؤلفــة قلوهبــم ،ومــن هــم أشــد كفــر ًا ونفاق ـ ًا ،ومــن يعبــد اهلل عــى حــرف ،ومــن

أعلــن الكفــر الرصيــح ،ومــن رجــع القهقــرى ،ومــن يؤثــر الســامة ،ومــن يقــول:
ـر مــع النــاس عيــد! ومثــل هــؤالء ال ُيرجتــى منهــم يشء.
حـ ٌ

إنــه إن مل تـ ِ
ـأت النــرة مــن مثــل املهاجريــن واألنصــار؛ أتراهــا تــأيت مــن األعراب

ومــن يلوهنم؟!

الرابعــة؛ ال ينبغــي اســتبعاد أن تكــون قلوهبــم قــد صــارت كاحلجــارة أو أشــد

ـت بخذالهنــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم أحــد وحنــن
قســوة؛ أومــا علمـ َ

ـق منهــم معــه إال واحــد أو اثنــان أو أربــع عــى أعــى الفــروض؟! ورســول
حتــى مل يبـ َ
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أعظــم حرمـ ًة يف نفوســهم مــن عــي والزهــراء صلــوات اهلل

وحنــن
عليهــا! قــد كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يســترصخهم يــوم أحــد ُ
طالبـ ًا نجدهتــم وقــد احتوشــه املرشكــون مــن كل جانــب ..فــإذا هبــم ّملــا رأوا املــوت
فـ ّـروا وتركــوه وحيــد ًا! وكان يف مقدمــة َمــن فـ ّـر أبــو بكــر وعمــر وعثــان! فيــا لقلوب

هــي أشــد قســوة مــن احلجــارة! ويــا لنفــوس جبانــة مل يســتقر فيهــا ديــن اهلل!

علمــت كيــف خــذل أصحــاب موســى (عليــه الســام) نب ّيهــم وخليفتــه
أومــا
َ
 -1االختصاص للمفيد ص.6

حجــــــــــــــــــــاب الله
هتك وممن؟
كيف ُ

45

النبــي هــارون (عليــه الســام) فاتبعــوا الســامري وعبــدوا العجــل! هــذا ومل يكــن

قــد غــاب عنهــم إال أربعــن ليلــة! كفــروا فيهــا بأصــل دعوتــه وهــو التوحيــد! فيــا
ألصحــاب خونــة! ويــا ألتبــاع منافقــن قــد ُأرشبــوا يف قلوهبــم العجــل!

أجــل؛ إهنــا الدنيــا! قــد كان هــؤالء الذيــن تطلــق عليهــم اســم (الصحابــة) ع ّبــاد ًا

هلــا ،نعــم إهنــم يتظاهــرون حــن ال ُيــر والرخــاء بالديــن واإليــان! وحيملــون لــك

الســيف مقاتلــن كــي يظفــروا بالغنائــم! حتــى إذا حرمهــم منهــا رســول اهلل (صــى
ضجــوا واعرتضــوا واهتمــوه بأنــه يغـ ّـل! فــر ّد اهلل ســبحانه عليهــم
اهلل عليــه وآلــه) ّ
ِ ِ
ـأ ِ
بقولــه« :ومــا ك َ ِ
ـل َيـ ْ
ت بِـ َـا َغـ َّ
ـل ۚ َو َمــن َي ْغ ُلـ ْ
ـي َأن َي ُغـ َّ
ـو َّ ٰف ك ُُّل
ـم ُتـ َ
ـل َيـ ْ
ـو َم ا ْلق َي َامــة ۚ ُثـ َّ
َان لنَبِـ ٍّ
ََ
َن ْفـ ٍ
ـون».
ـس َّمــا ك ََس ـ َب ْ
ـم َل ُي ْظ َل ُمـ َ
ت َو ُهـ ْ

ملوثــ ًة بحــب
إذا
َ
أردت معرفــة نفوســهم احلقيقيــة وكيــف أهنــا كانــت نفوســ ًا ّ
ِ
ـوا ان َف ُّضــوا إِ َل ْي َهــا َوت ََر ُكـ َ
ـوك
ـار ًة َأ ْو َْلـ ً
الدنيــا ،فأعــد قــراءة قولــه تعــاىلَ :
«وإِ َذا َر َأ ْوا َتـ َ
ِ
ـه َخــر مــن ال َّلـــه ِو و ِمــن التِّجـ ِ
ـل مــا ِعنــدَ ال َّلــ ِ
ِ
ـن».
الر ِازقـ َ
ْ ٌ ِّ َ
ـر َّ
ْ َ َ َ َ
َقائـ ًـا ۚ ُقـ ْ َ
ـارة ۚ َوال َّلـ ـ ُه َخـ ْ ُ

هاهــم (الصحابــة) الذيــن مــأ املفتونــون هبــم الدنيــا مدحيــ ًا وثنــا ًء ،قــد بلــغ مــن

عمــق إيامهنــم وتعلقهــم باآلخــرة أهنــم ُيبطلــون صالهتــم خلــف رســول اهلل (صــى

وينفضــون إىل اللهــو والتجــارة ويرتكونــه قائ ـ ًا لوحــده! فــا أعظــم
اهلل عليــه وآلــه)
ّ

إيــان هــؤالء (الصحابــة) ومــا أبعدهــم عــن الدنيــا!

نعــم؛ مــا أبعدهــم عــن الدنيــا واســتعدادهم للتضحيــة هبــا يف ســبيل اآلخــرة،

ولــذا حــن أمرهــم اهلل تعــاىل بــأن يقدّ مــوا بــن يــدي نجواهــم صدقــة يف قولــه
ِ
الر ُسـ َ
ـم
ـول َف َقدِّ ُمــوا َبـ ْ َ
ـن َيــدَ ْ
ـن َآمنُــوا إِ َذا ن َ
ســبحانهَ « :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ي ن َْج َوا ُكـ ْ
ـم َّ
َاج ْي ُتـ ُ
َصدَ َقــ ًة ۚ َٰذلِ َ
ــر» تراهــم أحجمــوا عــن ذلــك إذ أشــفقوا عــى
ُــم َو َأ ْط َه ُ
ــر َّلك ْ
ــك َخ ْ ٌ
«أ َأ ْشـ َف ْقتُم َأن ُت َقدِّ مــوا بــن يــدَ ي نَجوا ُكــم صدَ َقـ ٍ
أمواهلــم! فنــزل قولــه تعــاىلَ :
ـات ۚ َفـإِ ْذ
ُ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ
َل َت ْفع ُلــوا و َتــاب ال َّلــه ع َلي ُكـ ِ
الصـ َـا َة َوآ ُتــوا الـ َّزكَا َة َو َأطِي ُعوا ال َّلــ َه َو َر ُســو َل ُه ۚ
يمــوا َّ
َ َ
ْ َ
ـم َف َأق ُ
ُ َ ْ ْ
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ـون»!
ـر بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
َوال َّلــ ُه َخبِـ ٌ

نعم ،هكذا يكون التعلق باآلخرة واإلعراض عن الدنيا ..وإال فال!

إن الذيــن يبخلــون عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بأمواهلــم ،والذيــن

ّ
يصــي هبــم ،والذيــن خيذلونــه
يرتكونــه مــن أجــل اللهــو والتجــارة قائــ ًا وهــو

ويفـ ّـرون مــن بــن يديــه بعدمــا حيتوشــه املرشكــون ..هــم أصحــاب قلــوب هــي أشــد

قســوة مــن احلجــارة ،ونفــوس هــي أكــدر مــن الطــرق ،فكيــف تســتبعد أن خيذلــوا
يتذرعــوا هلــا بالقــول:
عليــ ًا وفاطمــة (صلــوات اهلل عليهــا) وكيــف تســتغرب أن ّ

«قــد مضــت بيعتنــا هلــذا الرجــل»!

(((

قــال ســيد الشــهداء احلســن بــن عــي صلــوات اهلل عليهــا« :إن النــاس عبيــد
مصــوا
در ْت معائشــهم! فــإذا ُ ِّ
الدنيــا! والديــن َل ِع ٌ
ــق عــى ألســنتهم! حيوطونــه مــا َّ
بالبــاء؛ َّ
قــل الد ّيانــون»!

(((

ـدر معائشــهم
أجــل؛ كان الديــن لعقـ ًا عــى ألســن هــؤالء ،إنــا ّ
يوجهونــه حيــث تـ ّ

ومصاحلهــم الدنيويــة ،وحــن أراد اهلل متحيصهــم بالبــاء ،ليعلــم َمــن ينــر ول ّيــه
تتعجب ـ َّن!
منهــم؛ قـ ّـل الد ّيانــون وانرصفــوا! إنــا هــم عبيــد الدنيــا! فــا ّ
ج :3قــد ذكرنــا يف سلســلة حمــارضات (كيــف ُز ِّيـ َ
ـف اإلســام؟) أن الطامعــن مــن

األنصــار (كســعد بــن عبــادة وأســيد بــن حضــر) حــن علمــوا بــأن الطامعــن مــن
املهاجريــن (كأيب بكــر وعمــر وأيب عبيــدة) يريــدون نيــل الســلطة؛ أدركــوا أن اخلليفــة

الرشعــي (عليــه الســام) مل تعــد لــه فرصــة إذ خذلــه كبــار قومــه مــن قريــش ومــا

عــادت هلــم فيــه رغبــة ،فقالــوا حينئــذ« :نحــن أحــق هبــا» فاجتمعــوا يف ســقيفة بنــي
 -1السقيفة وفدك للجوهري ص.63
 -2حتف العقول البن شعبة احلراني ص.245
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ســاعدة ،فلـ ّـا بلــغ نبــأ اجتامعهــم أبــا بكــر وعمــر وأبــا عبيــدة؛ تركــوا جنــازة رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتراكضــوا نحــو الســقيفة لئــا تفلــت اخلالفــة مــن بــن
أيدهيــم إىل األنصــار!

جعلــت هــذا دليــ ً
ا عــى ســامة نيــة (الشــيخني) وهــو عــى العكــس
فكيــف
َ

ّ
أدل؟! إذ لــو كانــا غــر طامعـ ْـن يف الســلطة الهتمــوا بجنــازة رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) كــا فعــل عــي (عليــه الســام) ولرتكــوا األنصــار يفعلــون مــا حيلــو هلــم،

ـول ســعد بــن عبــادة مث ـاًْ ،
ومــا الــذي كان يضــر أبــا بكــر وعمــر أن يتـ ّ
ـت:
إن قلـ َ
إهنــا مل ُيـ ِ
ـردا أن تســتأثر طائفـ ٌة مــن املســلمني باألمــر دون األخــرى ،وأرادا أن تتشــاور
األمــة مجعــاء لتنصيــب اخلليفــة؛ قيــل لــك :فإهنــا وقعــا يف ذلــك حــن َقبِــا بنصــب

أيب بكــر يف ذلــك االجتــاع بعينــه! وقــد غابــت عنــه أكثريــة األمــة بــا يف ذلــك رؤوس
املهاجريــن!

ـت :إهنــا وجــدا قريشـ ًا أحــق باخلالفــة لقرهبــم مــن النبــي (صــى اهلل عليــه
إن قلـ َ

وآلــه) مــن األنصــار الذيــن هــم أبعــد؛ قيــل لــك :فــإن أهــل بيــت النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) أقــرب وأقــرب فــا باهلــا مل يس ـ ّلام األمــر إىل عــي صلــوات اهلل عليــه؟!
قلــت :إهنــا وجــدا أنفســهام أحــق هبــا؛ قيــل لــك :وكذلــك عــي (عليــه
إن
َ

الســام) فــا بالــك أخــذت جانبهــا ومل تأخــذ جانبــه وهــو الــذي قــال فيــه رســول

ـق مــع عــي ،ولــن يفرتقــا ح ّتــى يــردا
ـق واحلـ ّ
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه« :عــي مــع احلـ ّ
ـي احلــوض يــوم القيامــة».
عـ َّ

(((

ثــم إن كوهنــا قــد وجــدا أنفســهام أحــق هبــا يعنــي أهنــا قــد طمعــا فيهــا! وال
ُيقــال :فكذلــك عــي عليــه الســام؛ إذ ُيقــال :هــذا قيــاس مــع الفــارق ،فإنــه مك ّلــف

 -1تاريخ بغداد للخطيب ج 14ص 320ومستدرك احلاكم ج 3ص 134ومجمع الزوائد للهيثمي ج 7ص 135وغيره كثير
بألفاظ متنوعة.
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نص ـ ًا مــن اهلل تعــاىل ووص ّي ـ ًة مــن رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه.
بالنهــوض باخلالفــة ّ
ومل يــدِّ ِع أبــو بكــر وال عمــر أن هلــا النــص والوصيــة ،اللهــم إال غــاة البكريــة الذيــن

ـص عــى أيب بكــر وعمــر وعثــان،
زعــم بعضهــم أن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) نـ ّ
فأبطلــوا بذلــك القــول بالشــورى ،وال نظنــك مــن هــؤالء.

(((

س :14مــا مصــادر خطبــة أبــي بكــر التــي تطــاول فيهــا ىلع
علــي وفاطمــة عليهمــا الســام؟

ج :نقــل ذلــك ابــن أيب احلديــد مــن كتــاب الســقيفة وفــدك أليب بكــر أمحــد بــن

عبــد العزيــز اجلوهــري وجتــده فيــه يف ص ،102واجلوهــري هــذا مــن علامئهــم
ـص ابــن ابــن احلديــد عــى وثاقتــه وورعــه وثنــاء املحدثــن عليــه.
وحمدّ ثيهــم وقــد نـ ّ

كــا روى اخلطبــة الطــري اإلمامــي يف دالئــل اإلمامــة ص ،123كــا نقلهــا العالمــة
املجلــي يف بحــاره ج 29ص ،326وكــذا الشــيخ عبــاس القمــي يف بيــت األحــزان

ص.152

(((

س :15مــا حكــم منكــر عصــر الســيدة الزهــراء (عليهــا الســام)
خلــف البــاب؟

ج :ضــال ،وإذا كان عــن عمـ ٍ
ـد الســرضاء املخالفــن فهــو بــري منحــرف خــارج
 -1ليلة خمس بقني من جمادى األولى لسنة  1431من الهجرة النبوية الشريفة.
 20 -2من شهر ربيع اآلخر لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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عــن التشــيع.

(((

س :16ملــاذا لــم تنهــض القبائــل املواليــة للثــورة ىلع أبــي
بكــر بعــد انقــاب الســقيفة؟
أريــد أن أســأل الشــيخ ســؤال حيث ىلع حــد علمي أن أميــر املؤمنين عليه
الســام ســكت عــن أبــي بكــر وعمــر بســبب وجــود قبيلــة بنــي ســليم الذيــن
كانــوا منافقيــن يســكنون حــول املدينة املنورة ســينقضون ىلع املســلمين
ويقضــون ىلع اإلســام ،فالبقــاء تحــت حكــم أبــي بكــر و عمــر كان أفضــل مــن
إلقــاء ىلع اإلســام كليــا و ذلــك بقتــل أميــر املؤمنيــن عليــه الســام و لكنــي
شــاهدت محاضــرة للشــيخ عــن حقيقــة حــروب الــردة و تبيــن لــي أن غالبيــة
العــرب كانــوا شــيعة وبالتالــي فــا يســتطيع بنــو ســليم القضاء ىلع اإلســام
ألنــه يوجــد الكثيــر مــن القبائــل املواليــة ألهــل البيــت عليهــم الســام يف
شــبه الجزيــرة العربيــة فلمــاذا لــم يقــم أميــر املؤمنيــن عليــه الســام بالثورة؟

ج :الشــيخ ال يقبــل هــذا التصــور ويرفــض قــول( :أمــر املؤمنــن عليــه الســام

ســكت )..بــل يؤكــد أنــه مل يســكت ،أمــا ملــاذا مل يثــور فبســبب نقصــان العــدة عــن

أربعــن رجــا وهــي رشط إهلــي نبــوي للثــورة .أمــا غالبيــة العــرب فالشــيخ رشح يف
حمارضاتــه أهنــم مــا كانــوا شــيعة باملعنــى احلقيقــي لكنهــم كــا ورد يف التاريــخ« :مــا
كانــوا يشــكون أن عليــا هــو صاحــب األمــر بعــد رســول اهلل »..فلــا جــاء أبــو بكــر

رفضــوا مبايعتــه هلــذا الســبب ،رفضــوا ولكنهــم مــا كانــوا مســتعدين حلمــل الســيف
إلرجــاع اخلليفــة الرشعــي إىل منصبــه فكانــوا متخاذلــن ،وبســبب خذالهنــم خــاض

أبــو بكــر حربــا ضدهــم واســتطاع إجبارهــم عــى بيعتــه بعــد أن ارتكــب املجــازر
 -1ليلة  9ذو احلجة .1429
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التــي ينــدى هلــا جبــن التاريــخ.

(((

س :17ملــاذا لــم يقــم الهاشــميون بقتــل عمــر حينمــا هجــم
ىلع بيــت الســيدة الزهــراء؟

ج :مل يبقــى بــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن بنــي هاشــم إال رجلــن جلفــن

جافيــن ذليلــن حقرييــن عاجزيــن وكانــا مــن الطلقــاء وقريبــي العهــد بكفــر ومهــا

عمــه العبــاس وأخيــه عقيــل.

عــن حممــد بــن حييــى ،عــن أمحــد بــن حممــد ،عــن احلســن بــن ســعيد ،عــن عــى

بــن النعــان عــن عبــد اهلل بــن مســكان ،عــن ســدير قــال:

كنــا عنــد أيب جعفــر «عليــه الســام» فذكرنــا مــا أحــدث النــاس بعــد نبيهــم

«صــى اهلل عليــه وآلــه» واســتذالهلم أمــر املؤمنــن «عليــه الســام» ،فقــال رجــل مــن

القــوم :أصلحــك اهلل فأيــن كان عــز بنــي هاشــم ومــا كانــوا فيــه مــن العــدد؟ فقــال

أبــو جعفــر «عليــه الســام» :ومــن كان بقــي مــن بنــي هاشــم إنــا كان جعفــر ومحــزة
فمضيــا وبقــي معــه رجــان ضعيفــان ذليــان حديثــا عهــد باإلســام :عبــاس وعقيــل
وكانــا مــن الطلقــاء أمــا واهلل لــو أن محــزة وجعفــرا كانــا بحرضهتــا مــا وصــا إىل مــا

وصــا إليــه ولــو كانــا شــاهدهيام ألتلفــا نفســيهام.

(((

كام روي يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل:
«ثــم محلــت فاطمــة وأخــذت بيــد ابنــي احلســن واحلســن  ،فلــم أدع أحــدا

مــن أهــل بــدر وأهــل الســابقة مــن املهاجريــن واألنصــار إال ناشــدهتم اهلل يف حقــي
 -1ليلة  12محرم احلرام .1430
 -2كتاب الكايف ج 8ص.190-189
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ودعوهتــم إىل نــريت .فلــم يســتجب يل مــن مجيــع النــاس إال أربعــة رهــط :ســلامن
وأبــو ذر واملقــداد والزبــر ،ومل يكــن معــي أحــد مــن أهــل بيتــي أصــول بــه وال أقــوى
بــه ،أمــا محــزة فقتــل يــوم أحــد ،وأمــا جعفــر فقتــل يــوم مؤتــة ،وبقيــت بــن جلفــن

جافــن ذليلــن حقرييــن عاجزيــن :العبــاس وعقيــل  ،وكانــا قريبــي العهــد بكفــر».

(((

أمــا بخصــوص أصحابــه فــإن أمــر املؤمنــن «عليــه الســام» قــد ناشــدهم اهلل

حقــه ودعاهــم إىل نرصتــه فلــم يســتجب منهــم إال أربعــة رجــال فقــط وهــم ســلامن
وأبــو ذر واملقــداد والزبــر ابــن العــوام!

فقد روى عن سلامن الفاريس املحمدي رضوان اهلل تعاىل عليه:
«فلــا كان الليــل محــل عــي فاطمــة عــى محــار وأخــذ بيــدي ابنيه احلســن واحلســن
عليهــم الســام فلــم يــدع أحــد ًا مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم

إال أتــاه يف منزلــه ،فناشــدهم اهلل حقــه ودعاهــم إىل نرصتــه ،فــا اســتجاب منهــم رجــل
غرينــا األربعــة (ســلامن وأبــو ذر واملقــداد والزبــر) فإ ّنــا حلقنــا رؤوســنا وبذلنــا لــه

نرصتنــا ،وكان الزبــر أشــدنا بصــرة يف نرصتــه».

(((

وروى أيضــ ًا أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــال أليب بكــر وعمــر عليهــا

اللعنــة« :أمــا واهلل لــو أن أولئــك األربعــن رجـ ً
ا الذيــن بايعــوين وفــوا يل؛ جلاهدتكــم

يف اهلل».

((((((

ســمى رســول اهلل (صلــى اهلل عليــه وآلــه)
س :18كيــف
ّ
املحســن وهــو لــم يولــد بعــد؟
 -1كتاب سليم بن قيس  -حتقيق محمد باقر األنصاري  -ص .216
 -2كتاب سليم ص.146
 -3كتاب سليم ص.275
 28 -4محرم احلرام  1437هجرية.
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هنــاك تناقــض يف كتــب الســنة حــول املحســن الشــهيد عليــه الســام:
فمنهــا مــن يقــول بــأن املحســن ســماه رســول اهلل بهــذا االســم كمــا رواه
أحمــد بــن حنبــل ،وهنــاك روايــات تقــول بأنــه ولــد بعــد وفــاة رســول اهلل
ومــات صغيــرًا.
فــإن النواصــب كثيــرًا مــا يستشــكلون مــن كــون املحســن ولــد يف زمــن
رســول اهلل لذلــك ســماه الرســول باملحســن ،ومــن غيــر املنطقــي أن يكــون
املحســن ولــد يف زمــن الرســول هــو نفــس املحســن الــذي قــد أســقطه عمــر
عليــه لعنــة اهلل.

ج :إهنــم يتناقضــون يف هــذا الشــأن ألن بعــض أســافهم وضــع روايــات مكذوبــة

أراد مــن خالهلــا تزويــر احلقيقــة واإلهيــام بــأن املحســن الشــهيد (عليــه الســام) قــد

ُولــد يف زمــان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ثــم تــويف صغــرا ،وهبــذا حيفظــون

مــاء وجــه خليفتهــم عمــر وأزالمــه (عليهــم اللعنــة) الذيــن ارتكبــوا هــذه اجلريمــة
البشــعة التــي حرمــت هــذا اجلنــن مــن حــق احليــاة.

ونحــن إنــا نثبــت أن املحســن (عليــه الســام) قــد ُأجهــض يف محلــة االعتــداء

العمــري عــى دار الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) اســتنادا إىل روايــات أهــل البيــت

(عليهــم الســام) فضــا عــن بعــض روايــات العامــة التــي ســلمت مــن التزويــر يف
هــذا الشــأن ،وقــد ذكرناهــا يف إجابــة ســؤال ســابق ،فراجــع.

أمــا يف مــا خيــص التســمية؛ فمعلــوم أن الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وســائر أهــل بيتــه املعصومــن (عليهــم الســام) كانــوا كثــرا مــا يذكــرون

أســاء أبنائهــم قبــل أن يولــدوا ،ألهنــا أســاء حمفوظــة عنــد اهلل تبــارك وتعــاىل ،وهلــذا
جتــد أن املســلمني مجيعــا يــروون عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
أن املهــدي مــن ذريتــه وأن اســمه يطابــق اســمه وأن كنيتــه تطابــق كنيتــه ،فلهــذا ال
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إشــكال يف أن يكــون رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد ذكــر اســم ســبطه الثالــث

املحســن (عليــه الســام) يف جملــس مــا.

لكــن هــؤالء الذيــن يــروون أن املحســن (عليــه الســام) قــد ُولــد يف زمــن رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ه ـ ّ
ا أخربونــا عــن تفاصيــل ذلــك حتــى نتي ّقــن
وتســتقر نفوســنا إىل أهنــا ليســت باألكذوبــة التــي ُيرمــى مــن وراء اختالقهــا إىل تربئــة

ســاحة عمــر بــن اخلطــاب؟!

متــى ُولــد املحســن؟ كيــف وأيــن تل ّقــى الرســول النبــأ؟ كــم عــاش؟ أيــن ذكــره

النبــي ويف أي مواضــع؟ ثــم كيــف مــات؟ وهــل بــكاه النبــي كــا بكــى ابنــه إبراهيــم؟

ومــن صــى عليــه؟ وأيــن ُدفــن؟

إنــه لــو كان املحســن (عليــه الســام) حقــا قــد ُولــد يف زمــن رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) لكنــا نجــد أخبــارا كثــرة حــول حياتــه ،ألنــه ليــس باملولــود العــادي،

إنــا هــو ســبط رســول اهلل الثالــث ،ومــن الطبيعــي أن ترتكــز األنظــار عليــه ألن

اجلميــع يرقــب كل حــركات وســكنات بيــت النبــوة .فعجبــا كيــف مل نـ َـر يف التاريــخ

أيــة تفاصيــل عــن األســئلة التــي ذكرناهــا آنفــا؟! ملــاذا مثــا ال نجــد أن رســول اهلل

أخــذ املحســن وأذن يف أذنــه اليمنــى وأقــام يف اليــرى ثــم دعــا لــه وبـ ّـن فضلــه كــا

فعــل مــع ســبطيه األولــن احلســن واحلســن عليهــا الســام؟! ملــاذا ال نجــد هلــذا
املولــود أيــة عالقــة بالتاريــخ اليومــي لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه؟! ثــم ملــاذا

النجــد يف التاريــخ أن رســول اهلل بــكاه ورثــاه حــن وفاتــه كــا صنــع مــع ابنــه إبراهيم
عليــه الســام؟! وملــاذا ال نـ َـر روايــات تصــف حــال عــي أو الزهــراء عندمــا تــويف

ابنهــا الثالــث هــذا؟! وملــاذا مل تصلنــا روايــات عــن كيفيــة تلقيهــا العــزاء يف وفــاة

ابنهــا؟! إىل آخرهــا مــن تســاؤالت كثــرة تؤكــد أنــه مل يكــن هلــذا الطفــل وجــود يف
حيــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وإال لبــان ذلــك واضحــا يف جمــرى التاريــخ.
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وبمالحظــة أن الروايــات التــي تتحــدث عــن والدتــه يف زمــن الرســول (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) إنــا جــاءت مــن مصــادر املخالفــن ،وبمالحظــة أن هنــاك مــا

يســتدعي الوضــع وهــو تربئــة ســاحة عمــر؛ يصــل الباحــث املنصــف إىل حقيقــة أن
هــذا اجلنــن املظلــوم إنــا قــد ُأســقط مــن رحــم أمــه الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا)

يف ذلــك اهلجــوم الوحــي الرببــري الــذي قــاده زعــاء انقــاب الســقيفة ،وهــو
مــا وصلنــا باســتفاضة عــن أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) وكــذا عــن بعــض
املنصفــن مــن حمدّ ثــي أهــل العامــة ،كابــن أيب دارم ،والن ّظــام ،وغريمهــا.

(((

س :19كيــف تكــون الزهــراء (عليهــا الســام) أول أهــل البيــت
لحوقــا بالنبــي (صلــى اهلل عليــه وآلــه) مــع أن املحســن (عليــه
الســام) ســبقها؟

ـي فإنــه ُقتِــل قبــل أن يولــد ويــدرك النبــي
ج :إن املحســن (عليــه الســام) مل حيـ َ

صــى اهلل عليــه وآلــه ،فتكــون الزهــراء (عليهــا الســام) أول أهــل البيــت (عليهــم
الســام) األحيــاء حلوقــ ًا بالنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ،وإنــا كان خطــاب النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) هبــذا اخلصــوص متعلق ـ ًا باألحيــاء مــن أهــل البيــت (عليهــم

الســام) ،ال الذيــن يف بطــون أمهاهتــم أو الذيــن مل يولــدوا بعــد ومل يدركــوه صــى اهلل
عليــه وآلــه.

(((

س :20يشــكلون علينــا ويقولــون أن إطــاق (الســبط) ىلع
 -1الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة  1427من الهجرة النبوية الشريفة.
 -2ليلة  7جمادى األولى .1432
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املحســن عليــه الســام عبــارة مخترعــة .فمــا الجــواب؟

املحســن الشــهيد عليــه الســام
ج :هــذا اإلشــكال مضحــك فــإن التعبــر عــن
ِّ

بالســبط الثالــث هــو تعبــر عــن واقــع النســب إىل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه،
فالســبط يف اللغــة هــو ابــن االبــن أو ابــن االبنــة أي احلفيــد ،فمــن هــو الســبط األول
للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه؟ إنــه احلســن عليــه الســام.

ومن هو السبط الثاين للنبي صىل اهلل عليه وآله؟ إنه احلسني عليه السالم.
ومــن هــو الســبط الثالــث للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه؟ إنــه
املحســن عليه الســام.
ِّ

هــذا هــو واقــع النســب فأيــن هــو االخــراع؟! وهــل التعبــر عنــه عليــه الســام بأنــه
الســبط الثالــث إال كالتعبــر عنــه بأنــه احلفيــد الثالث؟!

ثــم إن إطــاق األلقــاب التفخيميــة ذات املعــاين الصحيحــة عــى أوليــاء اهلل

والذريــة الطاهــرة ليــس فيــه إشــكال حتــى ْ
وإن مل يــرد بنصــه يف األحاديــث الرشيفــة،
فعــى ســبيل املثــال إن الشــيعة ُيطلقــون عــى الســيدة زينــب عليهــا الســام لقــب

(احلــوراء) وعــى الســيد حممــد بــن اإلمــام اهلــادي عليهــا الســام لقــب (ســبع
الدجيــل) مــع أن اللقبــن مل نجــد هلــا اســتعامالً يف األحاديــث الرشيفــة.
فــإذا كان التلقيــب بغــر الــوارد بنصــه جائــز ًا مــا دام ذا معنــى صحيــح فــإن التعبري

بواقــع النســب لغ ًة يكــون جائــز ًا بطريــق أوىل.

(((

س :21مــا ردكــم ىلع فضــل اهلل الــذي يقــول أن بــاب بيــت
الزهــراء لــم يكــن صلبــا فكيــف ُث ّبــت املســمار؟
 18 -1شعبان  1437هجرية.
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فضــل اهلل طــرح موضــوع مظلوميــة الزهــراء وباألخــص الهجــوم ىلع الــدار،
وأهــم مــا أشــار إليــه أن بــاب بيــت فاطمــة الزهــراء لــم يكــن صلبــا أي كان مــن
القــش أو مــا شــابه وأن املســمار الــذي يتكلمــون عنــه يف أغلبيــة مجالــس
الحســين يف يــوم وفــاة موالتــي فاطمــة الزهــراء أن هــذا املســمار مــن أيــن
أتــى؟
فهــل يمكــن شــيخنا الكريــم الــرد ىلع مثــل هــذه الشــبهة مــن مصادرنــا
وإثبــات خطــأه أو أن فعــا كان هنــاك مســمار وتــم كســر ضلــع الزهــراء مــن
خلــف البــاب ىلع يــد ذلــك اللعيــن؟

ج :اعلــم أهيــا األخ املؤمــن أن هــذا البــري املبتــدع هــو (مســار بــاب التشــيع) يف

زماننــا هــذا! فكــا أن عمــر وعصابتــه (لعنهــم اهلل) جرحــوا بذلــك املســار صدرهــا

انقضــوا عليهــا؛ كذلــك أبنــاء عمــر اليــوم جرحــوا هبــذا
(صلــوات اهلل عليهــا) حــن ّ
انقضــوا علينــا!
املســار صدورنــا حــن ّ

وكــا أن ذلــك املســار أفــاد عمــر وعصابتــه مــن جهــة أنــه موجــود يف وجــه

البــاب الداخــي؛ كذلــك هــذا املســار أفــاد أبنــاء عمــر اليــوم مــن جهــة أنــه موجــود
يف داخــل الوســط الشــيعي! فاختــذوه مســار ًا جيرحــون بــه اجلســد الشــيعي ويســيلون
منــه الــدم! فــا حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي العظيــم.

ومــا حيــق للمؤمــن أن حيــزن ألجلــه هــو الــذي ذكر َتــه مــن أن بعضـ ًا مــن الشــباب

الغافلــن ســحرهم هــذا البــري العميــل بســحره فالت ّفــوا حولــه راقصــن! وأخــذوا

متجــده وتدعــو لــه! مــن قبيــل أنــه جمتهــد عظيــم ومفكــر مل يســبقه
يروجــون أكاذيــب ّ
ّ
األوائــل ولــن يلحــق بــه األواخــر وأنــه مل يــرد عــى أطروحاتــه أحــد!

مــع أن الواقــع خــاف ذلــك متام ـ ًا ،ويكفــي الكتشــافه أن يقصــد أحــد هــؤالء
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املغـ ّـرر هبــم املحافــل واحلــوزات العلميــة املعتــرة ،ليجتمــع بالعلــاء وطلبــة العلــم
ســائ ً
ال ومســتفرس ًا ومســتطلع ًا ،وحينهــا ســيعلم أن هــذا البــري املبتدع ممن ال يســاوي
عندهــم عفطــة عنــز! فــا اجتهــاد ًا قــد حــاز! وال عل ـ ًا عميق ـ ًا بــل وال فكــر ًا ســلي ًام

ـزور! ال يتقــن إال لغــة التمثيــل والتصنّــع!
قــد نــال! وهــو بعــدُ فاســق كاذب خائــن مـ ّ
وليــس لــه إال إنشــاء الــكالم مــع مــا فيــه أحيان ـ ًا مــن الركاكــة وســوء العبــارة ،وإال
فهــذه كراســاته التــي يضحــك منهــا صبيــان احلــوزة لفقرهــا وضعفهــا وضحالتهــا
وهــو يظ ـ ّن أهنــا مؤلفــات ذات شــأن يف العلــم والتحقيــق!

سألت:
عم
َ
وعىل أية حال؛ هذه نفثة من صدر مهموم ،فإىل اجلواب ّ

ليــس مهــ ًا حتديــد ماهيــة مصنوعيــة البــاب ،بــل املهــم إثبــات أنــه كان مــن

الســمك بمقــدار يســتلزم الفتــح بعــد اإلغــاق والدفــع للدخــول والكــر أو احلــرق
ُّ

لالقتحــام ،وهــذا أمــر أثبتتــه األحاديــث والروايــات املعتــرة.

منهــا مــا رواه شــيخنا العالمــة املجلــي (قــدس رسه) بســند عــن ابــن عبــاس يف

ـب الــذي نطــق وشــهد للنبــي (صــى اهلل
حديــث األعــرايب مــن بنــي ُســليم والضـ ّ

عليــه وآلــه) بالنبــوة« :فمــى ســلامن حتــى طــاف تســعة أبيــات مــن بيــوت رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فلــم جيــد عندهــن شــيئ ًا ،فلــا أن ّ
ول راجعـ ًا نظــر إىل حجــرة

ـر فمــن منــزل فاطمــة بنــت حممــد صــى
فاطمــة عليهــا الســام فقــال :إن يكــن خـ ٌ

اهلل عليــه وآلــه .فقــرع البــاب فأجابتــه مــن وراء البــابَ :مــن بالبــاب؟ فقــال هلــا :أنــا
ســلامن الفــاريس  -إىل أن قــال  -فوثــب النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه حتــى ورد إىل

حجــرة فاطمــة عليهــا الســام ،فقــرع البــاب ،وكان إذا قــرع النبــي صــى اهلل عليــه

وآلــه البــاب ال يفتــح لــه البــاب إال فاطمــة عليهــا الســام ..إىل آخــر اخلــر».

(((

الشــاهد هــو قولــه« :فقــرع البــاب» ولــو كان البــاب مــن قـ ٍّ
ـش أو مــادة ّ
هشــة
 -1بحار األنوار للعالمة املجلسي ج 43ص.72
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كــا يزعمــون ملــا أمكــن قرعــه ،إذ القــرع ا ُملســمع ال يكــون إال عــى مــا فيــه ُســمك
نصــت الروايــة عــى أن ســلامن (عليــه الرضــوان) قــد قرعــه،
وصالبــة معهــودة .وقــد ّ
والنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كذلــك ،فــا حمالــة يكــون البــاب مصنوع ـ ًا ممــا لــه

ُســمك وصالبــة معهــودة.

ومنهــا مــا رواه املوفــق اخلوارزمــي بســنده عــن ابــن عبــاس يف حديــث تزويــج

عــي بالزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا وآهلــا) أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

دعــا هلــا ثــم قــال« :قومــا إىل بيتكــا ،مجــع اهلل بينكــا وبــارك يف رسكــا وأصلــح
بالكــا .ثــم قــام فأغلــق عليــه بابــه بيــده».

(((

الشــاهد هــو قولــه« :فأغلــق عليــه بابــه بيــده» وهــو يقتــي أن يكــون للبــاب

ُســمك و ُثخــن يســمح بغلقــه واحتيــاج دفعــه لفتحــه ،وهــذا هــو ما ُيستشــعر ممــا رواه
شــيخنا الكلينــي (قــدس رسه) بســنده عــن إمامنــا الباقــر (صلــوات اهلل عليــه) عــن
جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري رضــوان اهلل عليــه« :خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه

ـت إىل البــاب وضــع يــده عليه
وآلــه يريــد فاطمــة عليهــا الســام وأنــا معــه ،فلـ ّـا انتهيـ ُ
فدفعــه ،ثــم قــال :الســام عليكــم .فقالــت فاطمــة :عليك الســام يــا رســول اهلل ..إىل

آخر اخلــر».

(((

فتأمــل يف قولــه« :وضــع يــده عليــه فدفعــه» ومــا جــاء يف الروايــة الســابقة مــن

قولــه« :فأغلــق عليــه بابــه بيــده» تعــرف أن هــذا البــاب كســائر األبــواب ،الغايــة

منــه الصــدّ عــن الدخــول بغــر إذن ،ولــذا ُيقفــل ثــم لكــي ُيفتــح ُيدفــع ،فــإن قلنــا
أنــه مــن قـ ٍّ
ـش ملــا صــدق عليــه هــذا الوصــف ألنــه ال يكــون صــا ّد ًا عــن الدخــول بــل
ســاتر ًا فحســب ،بــل ال إمــكان ألن ُيقفــل إال أن نقــول بــأن لــه عضــادة مــن جانــب
ـوم بــه مــن خشــب أو مــا أشــبه ،وإذا قلنــا بذلــك ثبــت املطلــوب ،أعنــي أن
وقائـ ًا يتقـ ّ

 -1مناقب املوفق اخلوارزمي ص.340
 -2الكايف للكليني ج 5ص.528

حجــــــــــــــــــــاب الله
هتك وممن؟
كيف ُ

59

العصابــة اللعينــة مل تكــن تتمكــن مــن اقتحــام الــدار إال بكــر هــذا البــاب أو حرقــه،

ـوم بــه ممــا كان صلب ـ ًا ثخين ـ ًا.
وإمــكان أن يكــون املســار يف عضادتــه أو مــا تقـ ّ

وال ّ
رصحــت
أدل عــى أن البــاب كانــت لــه صالبــة معهــودة مــن الروايــات التــي ّ

بأنــه كان مــن الســعف واجلرائــد وقــد أوصدتــه الزهــراء (عليهــا الســام) يف وجــوه

عمــر وعصابتــه فاضطــروا إىل كــره وحرقــه للدخــول.

فقــد روى العيــايش (قــدس رسه) أن القــوم ّملــا انتهــوا إىل البــاب« :رأهتــم فاطمــة

صلــوات اهلل عليهــا فأغلقــت البــاب يف وجوههــم ،وهــي ال تشــك أن ال ُيدخــل

عليهــا إال بإذهنــا ،فــرب عمــر البــاب برجلــه فكــره وكان مــن ســعف ،ثــم دخلــوا
فأخرجــوا عليــا عليــه الســام مل ّبب ـ ًا».

(((

مهــوا باهلجــوم« :ظنّــت
وكــذا روى شــيخنا املفيــد (قــدس رسه) أن القــوم ّملــا ّ

فاطمــة عليهــا الســام أنــه ال ُيدخــل بيتهــا إال بإذهنــا ،فأجافــت البــاب وأغلقتــه ،فلـ ّـا
انتهــوا إىل البــاب رضب عمــر البــاب برجلــه فكــره وكان مــن ســعف ،فدخلــوا عــى

عــي عليــه الســام وأخرجــوه مل ّبب ـ ًا».

(((

فلــو كان البــاب مــن قـ ٍّ
ـش أو حتــى مــن ســعف أو جريــد غــر منســوج ومشــدود

ملــا كان معنــى ألن تغلقــه الزهــراء (عليهــا الســام) كــا ال يكــون معنــى ألن يضطــر
عمــر (لعنــه اهلل) لكــره برجلــه ،فالكــر ّ
يــدل عــى أنــه كان صلبــ ًا ثخينــ ًا ولــذا
اضطــر لكــره لكــي يقتحــم الــدار.

وبإمــكان أي أحـ ٍ
ـد اليــوم أن يــرى األبــواب التــي تُصنــع مــن اجلرائــد والســعف،

كيــف تُنســج وتُشــد يدويــ ًا لتصبــح مــن أثخــن األبــواب ،فكذلــك األمــر كان يف
القديــم.

 -1تفسير العياشي ج 2ص.66
 -2االختصاص للمفيد ص.186
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وقــد كان أهــل بيــت النبــوة (عليهــم الســام) ال جيعلــون لبيوهتــم أبوابــ ًا أو

ســقوف ًا مــن خشــب أو ســاج أو مــا أشــبه ممــا يكــون ثمين ـ ًا ،بــل ممــا يكــون رخيص ـ ًا
كجرائــد النخيــل وســعفها ،ومــا ذلــك إال زهــد ًا منهــم يف الدنيــا ،فقــد قــال موالنــا
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف حديــث« :ونحــن أهــل بيــت حممــد صــى اهلل عليــه

وآلــه ال ســقوف لبيوتنــا وال أبــواب وال ســتور إال اجلرائــد ومــا أشــبهها».

(((

وكــون بــاب الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) مــن ســعف وجريــد النخــل هــو مــا

ـهل حرقــه وكــره واقتحــام الــدار يف ثــواين معــدودة يف احلملــة الثالثــة ،ففوجئــت
سـ ّ
الزهــراء وفوجــئ أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليهــا) باهلجــوم الــذي جــرى بغتــة.

وقــد أوعــد موالنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الــذي فعــل ذلــك بالويــل ،إذ
ٍ
عمــن
قــال ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف حديــث« :واعلــم يــا عــي؛ أين
راض ّ
رب ومالئكتــه .يــا عــي؛ ويــل ملــن ظلمهــا!
رضيــت عنــه ابنتــي فاطمــة ،وكذلــك ّ
وويــل ملــن ابتزهــا حقهــا! وويــل ملــن هتــك حرمتهــا! وويــل ملــن أحــرق باهبــا»!

(((

وأمــا أن املســار مــن أيــن جــاء؟ فقــد جــاء مــن املصــادر التــي أثبتــت وجــوده!

وليــس يعنينــا أن نرجــم بالغيــب فنقــول أنــه قــد نســاه النجــار يف البــاب أو أن أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) قــد رضبــه فيــه لغــرض أو آلخــر ،إنــا يعنينــا أن نســ ّلم
بوجــوده وأنــه قــد تسـ ّبب يف جــرح ســيدة نســاء العاملــن (صلــوات اهلل عليهــا) وكان

عام ـ ً
ا مــن عوامــل شــهادهتا بــأيب هــي وأمــي.

وحالنــا هنــا كحالنــا يف التســليم بــأن اخلــر (عليــه الســام) قــد خــرق الســفينة،

وليــس يعنينــا أن نشـكّك فنقــول :ومــن أيــن جــاء الفــأس الــذي خــرق بــه الســفينة؟!

وملــاذا مل تغــرق الســفينة؟! إىل غــر ذلــك مــن التشــكيكات الســخيفة التــي ال تغـ ّـر
مــن احلقيقــة شــيئ ًا.
 -1اخلصال للصدوق ص.373
 -2بحار األنوار للعالمة املجلسي ج 22ص.485
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وقــد روى خــر املســار مقاتــل بــن عطيــة إذ قــال« :و ّملــا جــاءت فاطمــة خلــف

البــاب لــر ّد عمــر وأصحابــه؛ عــر عمــر فاطمــة خلــف البــاب حتــى أســقطت
جنينهــا ونبــت مســار البــاب يف صدرهــا وســقطت مريضــة حتــى ماتــت».

(((

وخــر املســار مشــهور حتــى نفــى الــر ّدد فيــه عــى نحــو اإلمجــال ســاحة آيــة اهلل
العظمــى الســيد تقــي الطباطبائــي القمــي (دام ظلــه) يف فتــواه هبــذا الشــأن تعليق ـ ًا

عــى قــول األصفهــاين:

ول ـس ــت أدري خ ـبــر امل ـس ـم ــار س ــل ص ــدره ــا خ ــزان ــة األس ـ ــرار
وم ــن ن ـبــوع ال ــدم مــن ثــديـيـهــا ُي ـعــرف عـظــم مــا ج ــرى عليها
والـ ـ ـب ـ ــاب واجلـ ـ ـ ـ ــدار والـ ـ ــدمـ ـ ــاء شـ ـه ــود صـ ـ ــدق مـ ــا بـ ــه خ ـف ــاء
وأمــا عــن كــر الضلــع وإســقاط اجلنــن؛ فقــد اســتفاض يف املصــادر املعتــرة،

ومنهــا مــا رواه ُســليم بــن قيــس اهلــايل (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) عــن ســلامن

الفــاريس (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) قــال يف جمريــات اهلجــوم عــى دار فاطمــة
صلــوات اهلل عليهــا« :فأجلأهــا إىل عضــادة بيتهــا ودفعهــا ،فكــر ضلعـ ًا مــن جنبهــا،

فألقــت جنينهــا مــن بطنهــا ،فلــم تــزل صاحبــة فــراش حتــى ماتــت».

(((

ومنهــا مــا رواه شــيخنا املفيــد (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) بســنده عــن إمامنــا

الصــادق (عليــه الســام) قــال يف حديــث« :فرفســها برجلــه وكانــت حاملــة بابــن

اســمه املحســن ،فأســقطت املحســن عليــه الســام مــن بطنهــا ،ثــم لطمهــا ،فــكأين
(((
أنظــر إىل قــرط يف أذهنــا حــن ن ُِق َفــت»!
ومنهــا مــا رواه الطــري عــن عــار بــن يــارس (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف
 -1اخلالفة واإلمامة ملقاتل بن عطية ص.160
 -2كتاب ُسليم ج 2ص.586
 -3االختصاص للمفيد ص ،183والنقف هو الضرب على الرأس بقصد كسر الهامة عن الدماغ!
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حديــث« :فلـ ّـا ُقبــض رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وجــرى مــا جــرى يــوم دخــول

القــوم عليهــا دارهــا وإخــراج ابــن عمهــا أمــر املؤمنــن عليــه الســام؛ رضبــوا البــاب
عــى بطنهــا حتــى أســقطت ولــد ًا متام ـ ًا ،وكان أصــل مرضهــا ذلــك ووفاهتــا عليهــا

الســام».

(((

وممــن ذكــر ذلــك مــن املخالفــن إمامهــم ســعيد بــن مســعود بــن حممــد عفيــف

الديــن الــكازروين (املولــود ســنة  727واملتــوىف ســنة  )785وهــو صاحــب رشح

للبخــاري وكتــب أخــرى ،قــال يف كتابــه املطالــع املصطفويــة يف رشح مشــارق األنــوار

النبويــة للصغــاين احلنفــي يف ترمجــة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام« :وولــدت لعــي
احلســن واحلســن واملحســن ،وقيــل :ســقط املحســن مــن بطنهــا ميتـ ًا بســبب أن عمــر

بــن اخلطــاب ّ
دق البــاب عــى بطنهــا حــن جــاء بعــي إىل أيب بكــر ألخــذ البيعــة».

(((

وبعــد هــذا ،هــل تــرى املؤمــن الغيــور يــرك أقــوال وروايــات جهابــذة الطائفــة
وأعالمهــا يف تفاصيــل مظلوميــة الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) بــدء ًا مــن املفيــد

ومــرور ًا باملجلــي ووصــوالً إىل التقــي القمــي ليأخــذ بقــول بــري مبتــدع فاســق ال

ـرض عــى أيب بكــر وعمــر إرضــا ًء ألهــل اخلــاف؟!
يســتحي مــن أن يـ ّ

(((

س :22هــل حكمــت الحــوزات العلميــة ىلع فضــل اهلل بأنــه
ضــال مضــل؟
هــل هنــاك وثائــق أو إصــدار بيانــات مــن كبــار علمــاء ومراجــع الشــيعة
ينفــون اعترافهــم بفضــل اهلل ومرجعيتــه وأنــه بتــري وخصوصــا آيــة اهلل
السيســتاني حفظــه اهلل؟ اتمنــى إذا توجــد إصــدارات أن يتــم إرفاقهــا ،ألنــه
 -1نوادر املعجزات للطبري ص.98
 -2مخطوطة املطالع املصطفوية يف شرح مشارق األنوار النبوية  -ترجمتها عليها السالم يف قسم حرف الفاء.
 -3ليلة احلادي والعشرين من ربيع األول لسنة  1431من الهجرة النبوية الشريفة.
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أفــكاره بــدأت تتغلغــل يف عقــول الشــباب وأيضــا الكبــار منهــم والنســاء
لألســف.

ج :مل يشــهد عرصنــا احلديــث اجتامعـ ًا مــن مراجــع الطائفــة وعلامئهــا عــى احلكــم

بمــروق شــخص ودحــض أباطيلــه كــا حصــل بالنســبة هلــذا البــري املبتــدع ،فقــد
ـم مــن الفتــاوى الصــادرة ضــده بــا مل يســبق لــه مثيــل منــذ زمــن طويــل!
نــال أكــر كـ ٍّ

بــل لعلهــا ال تكــون جمازفــة إن قلنــا أنــه مل يســبق مطلقـ ًا!

ويكفيــك مطالعــة كتــاب بعنــوان( :احلــوزة العلميــة تديــن االنحــراف) لــرى

تلــك الفتــاوى نصــ ًا وصــورة.

(((

س :23هــل مــا قالــه فضــل اهلل هنــا صحيــح مــن إنــكار الشــيخ
املفيــد أصــل وجــود املحســن عليــه الســام وإســقاطه؟
ممــا لــم تتأكــد لنــا بشــكل
(وهنــاك بعــض الحــوادث التــي تع ّرضــت لهــا ّ
قاطــع وجــازم ،كمــا يف مســألة حــرق الــدار فعــ ً
ا ،وكســر الضلــع ،وإســقاط
الجنيــن ،ولطــم خدهــا وضربهــا ..ونحــو ذلــك ممــا نقــل إلينا مــن خــال روايات
يمكــن طــرح بعــض عالمــات االســتفهام حولهــا ،إمــا مــن ناحيــة املتــن وإمــا
مــن ناحيــة الســند ،وشــأنها شــأن الكثيــر مــن الروايــات التاريخيــة .ولــذا فقــد
أثرنــا بعــض االســتفهامات كمــا أثارهــا بعــض علمائنــا الســابقين رضــوان اهلل
عليهــم ،كالشــيخ املفيــد الــذي يظهــر منــه التشــكيك يف مســألة إســقاط
الجنيــن ،بــل يف أصــل وجــوده وإن كنــا ال نوافقــه ىلع الثانــي ـ ،ولكننــا لــم
نصــل إلــى حــد النفــي لهــذه الحــوادث كمــا فعــل الشــيخ محمــد حســين
كاشــف الغطاء(قــده) بالنســبة لضربهــا ولطــم خدهــا ـ ،ألن النفــي يحتــاج
 -1ليلة احلادي والعشرين من ربيع األول لسنة  1431من الهجرة النبوية الشريفة.
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إلــى دليــل كمــا أن اإلثبــات يحتــاج إلــى دليــل هــو االعتــداء عليهــا مــن خــال
كاف للتدليــل ىلع
كشــف دارهــا والهجــوم عليــه والتهديــد باإلحــراق ،وهــذا ٍ

حجــم الجريمــة التــي حصلــت ..هــذه الجريمــة التــي أّرقــت حتــى مرتكبيهــا،
ولــذا قــال الخليفــة األول ملــا دنتــه الوفــاة« :ليتنــي لــم أكشــف بيــت فاطمــة

ـي الحــرب»( .كتــاب الزهــراء القــدوة للمرجــع الدينــي ســماحة
ولــو أعلــن علـ ّ

آيــة اهلل العظمــى الســيد محمــد حســين فضــل اهلل) – هــذا اســم الكتــاب
فقــط –
ســؤالي :هــل صحيــح مــا قالــه هــذا الرجــل بخصــوص الشــيخ املفيــد
قــدس اهلل ســره؟ وهــل هنــاك مــن كبــار علمائنــا مــن يقــول بمــا يفتريــه
املدعــو فضــل اهلل ؟

ج :إن ديــدن بــل ديــن هــذا الرجــل الضــال هــو الكــذب والتدليــس ،وهــو هبــذا

خيــدع العــوام والســذج ،فــإن شــيخنا املفيــد (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) مل ينكــر أصــل
وجــود املحســن (عليــه الســام) وال إســقاطه ،بــل ومل يشــكك يف ذلــك ،وإنــا أشــار

يف كتابــه (اإلرشــاد) إىل ذلــك ناســبا إيــاه إىل «طائفــة مــن الشــيعة» فاســتغل هــذا

الصبــي الضــال عبارتــه هــذه ليبنــي عليهــا أنــه يشــكك يف أصــل اإلســقاط ووجــود
املحســن عليــه الســام! مــع أنــه يعلــم أن املفيــد مل ينكــر ومل يشــكك وأنــه عــى

العكــس مــن ذلــك يثبــت وجــود املحســن وإســقاطه بروايتــه ذلــك يف كتابــه اآلخــر

(االختصــاص)!

أمــا العبــارة التــي يف اإلرشــاد فهــي« :ويف الشــيعة مــن يذكــر أن فاطمــة صلــوات

اهلل عليهــا أســقطت بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ولــدا ذكــرا كان سـ ّـاه رســول اهلل
عليــه الســام وهــو محــل حمســنا ،فعــى قــول هــذه الطائفــة أوالد أمــر املؤمنــن عليــه
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الســام ثامنيــة وعــرون ،واهلل أعلــم».

(((

فهــل تــرى يف هــذا النــص إنــكارا أو تشــكيكا؟! أم غايــة مــا فيــه أن املفيــد نســب

خيــص تلــك
القــول بوجــود املحســن وإســقاطه إىل «طائفــة مــن الشــيعة» دون أن
ّ
النســبة إىل نفســه ودون أن يقـ ّـر رصاحــة بأنــه مــن تلــك الطائفــة ،ومــا ذلــك إال توريــة

اقتضتهــا الظــروف التــي كان يعيشــها املفيــد يف عــره ،واملحــن التــي تعـ ّـرض هلــا يف

أواخــر حياتــه الرشيفــة ،أي حــن تأليفــه لكتــاب اإلرشــاد.

ـرح باألمــر ،فقــد روى
أمــا يف كتبــه احلديثيــة التــي هــي أكثــر اعتبــارا فإنــه يـ ّ

يف االختصــاص عــن الصــادق عليــه الســام ..« :فرفســها برجلــه ،وكانــت حاملــة

بابــن اســمه املحســن ،فأســقطت املحســن مــن بطنهــا ثــم لطمهــا.»..

(((

إين اآلن إذا قلــت لــك« :إن يف الشــيعة مــن يذكــر عمــر بــن اخلطــاب بالكفــر

والطغيــان ،واهلل أعلــم» .فهــل تفهــم مــن عبــاريت أننــي أشــكك يف األمــر أم غايــة مــا

تفهمــه مــن عبــاريت أننــي أنســب هــذا القــول إىل غــري ُمظهــرا نفــي بمظهــر الناقــل
فحســب؟ فهكــذا صنــع املفيــد ،أظهــر نفســه بمظهــر الناقــل ،وأوكل للمخا َطــب

الفهــم.

عــى أن الظاهــر مــن عبارتــه (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف اإلرشــاد أن «الطائفــة

مــن الشــيعة» التــي يقصدهــا هــي اإلماميــة ،لعمــوم إطــاق (الشــيعة) آنــذاك عليهــم
وعــى اإلســاعيلية والزيديــة وغريمهــا .وعــى كل حــال فإنــه مل ينكــر ومل يشــكك ومل

«يطــرح بعــض عالمــات االســتفهام» كــا زعــم هــذا الصبــي الضــال! بــل ســكت
يف اإلرشــاد واكتفــى بالنقــل فحســب حلكمــة خاصــة فرضتهــا ظروفــه الشــخصية

آنــذاك ،وال أدل عــى أنــه مــن تلــك الطائفــة التــي تذكــر وجــود املحســن (عليــه
 -1اإلرشاد ج 1ص.355
 -2االختصاص ص.185
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الســام) وإســقاطه بفعــل اهلجمــة العمريــة املتوحشــة ،ذكــره ذلــك وروايتــه لــه يف

كتابــه االختصــاص ،فهــو إذن مــن تلــك الطائفــة بعينهــا ،فكيــف ُيقــال بعــد هــذا أنــه

أنكــر أو ش ـكّك أو طــرح عالمــات اســتفهام حــول هــذه احلادثــة؟!

وأمــا كاشــف الغطــاء (غفــر اهلل لــه) فإنــه بعدمــا أثبــت كل مفــردات ظالمــات

الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) وأكــد بلــوغ نصوصهــا حــد االســتفاضة؛ فإنــه مل

يســتبعد منهــا ســوى وصــول يــد األجنبــي (مبــارشة) لــرب الزهــراء (صلــوات اهلل

عليهــا) ولطــم خدهــا الرشيــف ،ال أن الــرب واللطــم مل يقــع مــن وراء الثيــاب،
رصح بوقوعــه ،واســتبعاده لللطمــة املبــارشة مل يكــن بنــاء عــى أســاس علمــي أو
فقــد ّ

نقــي بــل عــى أســاس وجــداين وعقــي ،مــن أن وجــه الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا)
هــو وجــه اهلل املصــون فــا يتق ّبــل وجدانــه أن تصــل يــد األجنبــي إليــه ،ومــن أن
القــوم وإن كانــوا قــد خرجــوا مــن اإلســام إال أنــه قــد بقــت فيهــم بعــض التقاليــد

اجلاهليــة التــي متنــع االعتــداء عــى امــرأة ،ومــا إىل ذلــك مــن توجيهــات ذكرهــا

الســتبعاده إال أن أهنــا ال تصمــد بــل تنهــار مــع أدنــى مناقشــة علميــة.

وحتــى تقــف عــى مــا مارســه ذلــك الصبــي الضــال مــن جتهيــل للنــاس ،إليــك

متــام كالم كاشــف الغطــاء ،فقــد قــال« :طفحــت واســتفاضت كتــب الشــيعة مــن

صــدر االســام والقــرن االول :مثــل كتــاب ســليم بــن قيــس ومــن بعــده اىل القــرن
احلـــادي عشـــر ومـــا بعـــده بـــل واىل يومنــا ّ
كل كتــب الشــيعة التــي عنيــت باحــوال
األئمــة ،وأبيهــم اآليــة الكــرى وأمهــم الصديقــة الزهــراء صلــوات اهلل عليهــم
أمجعــنّ ،
وكل مــن ترجــم هلــم وألــف كتابــا فيهــم ،وأطبقــت كلامهتــم تقريبــا أو حتقيقا

يف ذكــر مصائــب تلــك البضعــة الطاهــرة :أهنــا بعــد رحلــة أبيهــا املصطفــى رضب

الظاملــون وجههــا ولطمــوا خدّ هــا ،حتــى امحــرت عينهــا وتناثــرت قرطهــا ،وعــرت

بالبــاب حتــى كــر ضلعهــا ،واســقطت جنينهــا ،وماتــت يف عضدهــا كالدملــج ،ثــم
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اخــذ شــعراء اهــل البيــت (عليهــم الســام) هــذه القضايــا والرزايــا ،ونظموهــا يف
أشــعارهم ومراثيهــم وأرســلوها إرســال املسـ ّلامت :مــن الكميــت والســيد احلمــري

ودعبــل اخلزاعــي والنمــري والســامي وديــك اجلــن ومــن بعدهــم ومــن قبلهــم
اىل هــذا العــر ،وتوســع أعاظــم شــعراء الشــيعة يف القــرن الثالــث عــر والرابــع

عــر الــذي نحــن فيــه ،كاخلطــي والكعبــي والكوازيــن وآل الســيد مهــدي احلليــن
وغريهــم ممــن يســعر تعدادهــم ،ويفــوت احلــر مجعهــم وآحادهــم ،وكل تلــك
الفجائــع والفظائــع وإن كانــت يف غايــة الفظاعــة والشــناعة ومــن موجبــات الوحشــة

والدهشــة ولكــن يمكــن للعقــل أن جيوزهــا ولألذهــان والوجــدان أن يستســيغها،
ولألفــكار أن تقيلهــا وهتضمهــا ،وال س ـ ّيام وأن القــوم قــد اقرتفــوا يف قض ّيــة اخلالفــة
وغصــب املنصــب االهلــي مــن أهلــه مــا يعــد أعظــم وأفظــع.

ولكــن قضيــة رضب الزهــراء ولطــم خدهــا ممــا ال يــكاد يقبلــه وجــداين ويتق ّبلــه

يتحرجــون ويتورعــون مــن هــذه اجلــرأة
عقــي ،ويقتنــع بــه مشــاعري ،ال ألن القــوم ّ
العظيمــة ،بــل ألن الســجايا العربيــة والتقاليــد اجلاهليــة التــي ركّزهتــا الرشيعــة

االســامية وزادهتــا تأييــدا وتأكيــدا متنــع بشــدة أن تُــرب املــرأة أو متــد اليهــا يــد

ســوء ،حتــى أن يف بعــض كلــات امــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــا معنــاه :أن الرجــل
كان يف اجلاهليــة اذا رضب املــرأة يبقــى ذلــك عــار ًا يف أعقابــه ونســله.

ويد ّلــك عــى تر ّكــز هــذه الركيــزة بــل الغريــزة يف املســلمني واهنــا مل تفلــت مــن

أيدهيــم وإن فلــت منهــم اإلســام :أن ابــن زيــاد وهــو مــن تعــرف يف اجلــرأة عــى
اهلل وانتهــاك حرماتــه ملــا فضحتــه احلــوراء زينــب عليهــا الســام ،وأفلجتــه وصريتــه

أحقــر مــن نملــة ،وأقــذر مــن القملــة ،وقالــت لــه :ثكلتــك أمــك يــا ابــن مرجانــة،
وهــم أن
فاستشــاط غضبــا مــن ذكــر أمــه التــي يعــرف أهنــا مــن ذوات األعــام،
ّ

يرضهبــا ،فقــال لــه عمــرو بــن حريــث وهــو مــن رؤوس اخلــوارج ورضوســها اهنــا
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امــرأة واملــرأة ال تؤاخــذ بــيء مــن منطقهــا ،فــاذا كان ابــن مرجانــة امتنــع مــن رضب
العقيلــة خــوف العــار والشــنار وك ّلــه عــار وشــنار ،وبــؤرة عهــار مــع بعــد العهــد مــن
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فكيــف ال يمتنــع اصحــاب النبــي مــع قــرب العهــد بــه مــن
رضب عزيزتــه؟ وكيــف يقتحمــون هــذه العقبــة الكــؤود ولــو كانــوا اعتــى واعــدى

مــن عــاد وثمــود؟ ولــو فعلــوا أو مهــوا أن يفعلــوا امــا كان يف املهاجريــن واالنصــار

مثــل عمــرو بــن حريــث فيمنعهــم مــن مــدّ اليــد األثيمــة ،وارتــكاب تلــك اجلريمــة؟
وال يقــاس هــذا بــا ارتكبــوه واقرتفــوه يف حــق بعلهــا ســام اهلل عليــه ومــن العظائــم
حتــى قــادوه كالفحــل املخشــوش فــأن الرجــال قــد تنــال مــن الرجــال مــا ال تنالــه

مــن النســاء.

كيــف والزهــراء عليهــا الســام شــابة بنــت ثامنيــة عــر ســنة ،مل تبلــغ مبالــغ

النســاء؟ واذا كان يف رضب املــرأة عــار وشــناعة فــرب الفتــاة أشــنع وأفظــع،

ويزيــدك يقينــا بــا أقــول اهنــا  -وهلــا املجــد والــرف  -مــا ذكــرت وال أشــارت اىل
ذلــك يف يشء مــن خطبهــا ،ومقاالهتــا املتضمنــة لتظ ّلمهــا مــن القــوم وســوء صنيعهــم

معهــا مثــل خطبتهــا الباهــرة الطويلــة التــي القتهــا عــى املهاجريــن واألنصــار ،وكلامهتا

مــع أمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن املســجد ،وكانــت ثائــرة متأثــرة أشــد التأثــر حتى

خرجــت عــن حــدود اآلداب التــي مل ختــرج مــن حظريهتــا مــدة عمرهــا ،فقالــت لــه:
يــا ابــن ايب طالــب افرتســت الذئــاب وافرتشــت الــراب  -اىل أن قالــت :هــذا ابــن
أيب فالنــة يبتــزّين نحلــة أيب وبلغــة ابنــي ،لقــد أجهــد يف كالمــي ،وألفيتــه األلــد يف

إيل ،وكذلــك يف كلامهتــا
خصامــي ،ومل تقــل أنــه او صاحبــه رضبنــي ،او مــدّ ت يــد ّ

مــع نســاء املهاجريــن واألنصــار بعــد ســؤاهلن كيــف أصبحــت يــا بنــت رســول اهلل؟

ـن ،وال إشــارة فيهــا إىل يشء
فقالــت :أصبحــت واهلل عائفــة لدنياكــن ،قاليــة لرجالكـ َّ
عــن رضبــة أو لطمــة،
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إنــا تشــكو أعظــم صدمــة وهــي غصــب فــدك وأعظــم منهــا هــي غصــب اخلالفــة

وتقديــم مــن أخــر اهلل وتأخــر مــن قــدّ م اهلل ،وكل شــكواها كانــت تنحــر يف
هذيــن األمريــن وكذلــك كلــات أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بعــد دفنهــا ،وهت ّيــج

أشــجانه وبالبــل صــدره لفراقهــا ذلــك الفــراق املــؤمل ،حيــث توجــه اىل قــر النبــي
صــى اهلل عليــه وآلــه قائــا :الســام عليــك يــا رســول اهلل عنــي وعــن ابنتــك النازلــة

يف جــوارك ،إىل آخــر كلامتــه التــي ينصــدع هلــا الصخــر األصــم لــو وعاهــا ،وليــس
فيهــا االشــارة اىل الــرب واللطــم ولكنــه الظلــم الفظيــع واالمتهــان الذريــع ،ولــو

كان يشء مــن ذلــك ألشــار اليــه (عليــه الســام) ،ألن األمــر يقتــي ذكــره وال يقبــل
ســره ،ودعــوى أهنــا اخفتــه عنــه ســاقطة بــأن رضبــة الوجــه ولطمــة العــن ال يمكــن

اخفاؤهــا.

وأمــا قضيــة قنفــذ وأن الرجــل مل يصــادر أموالــه كــا صنــع مــع ســائر والتــه

وأمرائــه وقــول االمــام (عليــه الســام) :أنــه شــكر لــه رضبتــه فــا أمنــع مــن أنــه
رضهبــا بســوطه مــن وراء الــرداء وإنــا الــذي أســتبعده أو أمنعــه هــو لطمــة الوجــه،

وقنفــذ ليــس ممــن خيشــى العــار لــو رضهبــا مــن وراء الثيــاب او عــى عضدهــا،

وباجلملــة فــإن وجــه فاطمـــة الزهـــراء هـــو وجـــه اهلل املصون الــذي ال هيــان وال هيون
ويغشــى نــور العيــون ،فســام اهلل عليــك يــا أم األئمــة األطهــار ما أظلــم الليــل وأضاء

النهــار ،وجعلنــا اهلل مــن شــيعتك األبــرار ،وحرشنــا معــك ومــع أبيــك وبنيــك يف دار

القــرار».

(((

يتبي لك من كالمه اآليت:
وهكذا ّ

ـر عــن ظالمــات الزهــراء (روحــي فداهــا) ببلوغهــا حــد االســتفاضة،
• أنــه عـ ّ

وهــي شــهادة مهمــة مــن خبــر.

 -1جنة املأوى للشيخ محمد حسني كاشف الغطاء ص.135
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• أن تلــك الفجائــع والفظائــع رغــم أهنــا مــن موجبــات الوحشــة والدهشــة إال أنه

يمكــن للعقــل أن يقبلهــا وللوجــدان أن يستســيغها ألن القــوم اقرتفــوا مــا هــو أفظــع
وهــو غصــب اخلالفــة مــن أهلهــا.

• أن قضيــة رضب الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) بلطــم وجههــا مبــارشة ال

ويتورعــون عــن ذلــك بــل بســبب
يتحرجــون
ّ
يقبلهــا الشــيخ وجدانيــا ،ال ألن القــوم ّ
التقاليــد اجلاهليــة التــي متنــع رضب املــرأة .وفيــه :أن ســبب اعتبــار األئمــة (عليهــم
الســام) هلــؤالء القــوم األوغــاد بأهنــم أكثــر خلــق اهلل رشا هــو أنــه مل متنعهــم حتــى

أعــراف اجلاهليــة عــن اإلقــدام عــى هــذه اجلريمــة الشــنيعة ،فاســتبعاد وقــوع هــذه
اجلريمــة بدعــوى متســكهم هبــذه األعــراف غــر صحيــح إذ هــو منفــي عنهــم .كــا أن

االعتــداء عــى النســاء وقــع مــن قبــل عمــر بــن اخلطــاب يف أكثــر مــن مــورد ،كــا يف
بدرتــه،
جملــس العــزاء الــذي أقامتــه عائشــة عنــد هــاك أبيهــا ،حيــث رضهبــن عمــر ّ
تورعــه عــن االعتــداء عــى النســاء رغــم مــا فيــه مــن عــار
وهــو كاشــف عــن عــدم ّ
ـم ابــن
عــى الرجــل .ومــا ذكــره عــن احلــوراء زينــب (صلــوات اهلل عليهــا) مــن هـ ّ

زيــاد برضهبــا لــوال أن منعــه عمــرو بــن حريــث هــو أصــا يدفــع إرصاره عــى أن
القــوم كانــوا متمســكني باألعــراف اجلاهليــة التــي متنــع رضب املــرأة ،فهــا هــو ابــن

ـم بالــرب دون أن متنعــه تلــك األعــراف عــن ذلــك ،وعليــه يثبــت أن
زيــاد قــد هـ ّ

بضعهــم كان غــر مكــرث بتلــك األعــراف واآلخــر كان متمســكا هبــا إىل حــد مــا

كعمــرو بــن حريــث ،فــا الــذي يمنــع أن يكــون عمــر ومــن معــه (عليهــم لعائــن اهلل)
حــن اهلجــوم عــى الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) مــن أولئــك الذيــن ال يكرتثــون

كــا هــو ظاهــر مــن أفعاهلــم يف غــر هــذا املــورد أيضــا؟ أمــا مــا استشــكل فيــه مــن

أنــه كيــف مل ينكــر أحــد مــن أصحــاب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــا وقــع عــى
الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) فمدفــوع بأنــه قــد وقــع اإلنــكار مــن بعضهــم وذلــك

هــم عمــر (لعنــة اهلل عليــه) بتهديــد
مــا ذكرتــه الروايــات رصاحــة مــن أنــه حــن ّ
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الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) «أنكــر النــاس ذلــك مــن قولــه»((( وأن الزبــر أنكــر
فعليــا حتــى ُكــر ســيفه كــا هــو معلــوم ،وأنــه عــى فــرض عــدم وقــوع اإلنــكار فإن

ذلــك ال يــازم عــدم وقــوع اجلريمــة لوضــوح أن الســلطة الغاشــمة كانــت ذات قــوة

طاغيــة آنــذاك ســيام مــع اســتعانتها بقبيلــة أســلم وتكوينهــا كتيبــة عســكرية قوامهــا
ثالثمئــة رجــل ومــع هــؤالء يصعــب عــى النــاس إبــداء اإلنــكار.

وأمــا أن الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) مل تذكــر رضهبــا وإســقاط جنينهــا يف

خطبتهــا أو يف ســائر كالمهــا فــأن خطبتهــا صــدرت منهــا بعــد أيــام عديــدة مــن
احلادثــة وكانــت منحــرة بالــرد عــى فعــل الســلطة بمصــادرة أرض فــدك وهــذا

ظاهــر مــن صــدر الروايــة ،فــا داعــي لذكــر غــر ذلــك ،والزهــراء (عليهــا الســام)
مل تذكــر يف خطبتهــا رصاحــة غصــب اخلالفــة ومــا جــرى يف الســقيفة فهــل يكــون

ذلــك دليــا عــى عــدم وقــوع ذلــك؟! بــل قــد اكتفــت بالتعريــض دون الترصيــح يف
عباراهتــا ،وهــي تشــمل غصــب اخلالفــة ووقــوع اجلنايــات عليهــا بــا فيهــا الــرب
واللطــم ومــا إىل ذلــك.

وأمــا مــا ذكــره مــن أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل يذكــر يف كلامتــه أيضــا

هــذه املصيبــة فمنشــأه عــدم التتبــع ،وإال فإنــه (عليــه الســام) قــد ذكــر ذلــك رصاحة

يف بعــض املــوارد ومنهــا قولــه« :أيتهــا الغــدرة الفجــرة! فاســتعدوا للمســألة جوابــا!

ولظلمكــم لنــا أهــل البيــت احتســاباَ ،أو ُتــرب الزهــراء هنــارا؟! ويؤخــذ منــا حقنــا
قهــرا وجــرا؟!  -إىل أن يقــول  -فقــد ع ـ ّز عــى عــي بــن أيب طالــب أن يســو ّد متــن
فاطمــة رضبــا! وقــد ُعــرف مقامــه ،وشــوهدت أيامــه».

(((

وأمــا قولــه أن الزهــراء بعــد رجوعهــا مــن املســجد كانــت متأثــرة أشــد التأثــر

حتــى خرجــت عــن حــدود اآلداب التــي مل ختــرج مــن حظريهتــا مــدة عمرهــا؛ فــكالم
 -1االحتجاج ج 1ص.105
 -2الصوارم احلاسمة للكمالي االسترابادي وعنه يف نوائب الدهور للميرجهاني ج 3ص.157
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ـوه
شــنيع جــدا وهــو أشــد مــن كبــوة العــامل وال نعلــم كيــف جتــرأت نفســه عــى التفـ ّ
بــه .عــى أن هنــاك ردودا كثــرة أخــرى عــى كالمــه ال هيمنــا التعــرض هلــا اآلن ،غــر
أننــا ننبــه عــى أن لطمهــا (صلــوات اهلل عليهــا) ليــس بأعظــم ممــا وقــع عــى رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن الــرب باحلجــارة حتــى ُأدمــي وبرمــي القاممــة عــى

رأســه الرشيــف وال بأعظــم ممــا وقــع عــى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وعــى
احلســن واحلســن (عليهــا الســام) وعــى ســائر األئمــة وبنــات الرســالة (عليهــم

الســام) أيضــا يف كربــاء ،ويف كل تلــك احلــوادث ال يكــون وقوعهــا دليــا عــى

هــوان مــن وقعــت عليــه عــى اهلل تعــاىل ،نعــوذ بــاهلل مــن ذلــك ،وإنــا هــذه هي ســرة
األنبيــاء واألوليــاء (عليهــم الســام) وهــي ســنة اهلل تعــاىل يف أن يتحملــوا مثــل هــذه
اجلنايــات رغــم فظاعتهــا ويف ذلــك رفعــة وجمــدا هلــم عليهــم آالف التحيــة والثنــاء،

فمجـ ّـرد اســتبعاد وقــوع اللطــم عــى وجــه الصديقــة الطاهــرة (عليهــا الســام) ألهنــا
وجــه اهلل املصــون  -وهــي كذلــك بــا ريــب  -ليــس يف حم ّلــه وإال لصــح نفــي كل مــا
وقــع عــى ســائر األنبيــاء واألوليــاء ألهنــم مجيعــا وجــه اهلل املصــون ،وهــذا واضــح

البطــان.

• أن مــا خيفــف اخلطــب هــو أنــه إنــا يســتبعد لطمــة الوجــه ،أي وصــول يــد

األجنبــي مبــارشة إليهــا أرواحنــا فداهــا ،أمــا مــا عــدا ذلــك فلــم يســتبعده ،أي مل

رصح بــه يف هنايــة كالمــه .فأيــن هــذا ممــا ادعــاه
يســتبعد أصــل وقــوع الــرب ،كــا ّ
هــذا الصبــي الضــال مــن أنــه نفــى وقــوع ذلــك أصــا؟! وحتــى عــى فــرض أنــه
اســتبعد كل ذلــك ،فواضــح مــن كالمــه أن اســتبعاده منشــأه العاطفــة ال العلــم .فتن ّبه.
هــذا وال نعلــم أحــدا مــن العلــاء املعتربيــن قــد أنكــر مــا وقــع عــى الزهــراء

صلــوات اهلل عليهــا ،فــإن ظالمتهــا واضحــة وضــوح الشــمس وبلغــت يف جمموعهــا

حــد التواتــر اإلمجــايل ،فكيــف يمكــن إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا؟!

(((

 19 -1جمادى اآلخرة لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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س :24ملــاذا لــم تذكــر الزهــراء عليهــا الســام مأســاتها
الشــخصية يف خطبتهــا يف املســجد؟
هــل الخطبــة الفدكيــة للزهــراء ســام اهلل عليهــا كانــت ســابقة أم الحقــة
للهجــوم الثانــي ىلع دارهــا بقيــادة عمــر بــن صهــاك عليــه اللعنــة؟ حيــث
ذكــر بعــض العلمــاء مــن الشــيعة الذيــن يتوقفــون أو ينفــون حادثــة الهجــوم
ىلع دار الزهــراء بــأن الخطبــة الفدكيــة لــو كانــت تاليــة لحادثــة الهجــوم
ىلع الــدار فلمــاذا لــم تذكرهــا الزهــراء روحــي فداهــا فــى الخطبــة ولــم تشــر
إليهــا ولــو تلميحــا؟

ج :اخلطبــة كانــت بعــد حــادث اهلجــوم بأيــام ،أمــا التشــكيك يف أصــل وقوعــه

لعــدم اشــتامهلا عــى ذكــره فــا يقــع فيــه العــامل ،بــل اجلاهــل ،أو حيتــال بــه املنافــق،
ذلــك ألن اخلطبــة إنــا جــاءت ردا عــى فعــل املصــادرة ،مصــادرة أرض فــدك ،ولــذا

فهــي منحــرة يف موضوعــه .وهلــذا نظائــر كثــرة يف التأريــخ.

والزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) مل تكــن يف وارد تعــداد كل اجلرائــم ،وإال لــكان

األجــدر أن تذكــر أمههــا وهــي جريمــة مــا وقــع يف الســقيفة ومســألة غصــب اخلالفــة

تفصيــا ،غــر أنــك ال جتــد يف خطبتهــا (عليهــا الســام) ترصحيــا بذلــك ،بــل اكتفــا ًء
بإجيــاز تلميحــي تعريــي ليــس إال ،فهــل جيــوز أن ُيقــال أن (الســقيفة) مل تقــع ألهنــا
مل تــرح هبــا؟! وأن غصــب اخلالفــة مل يقــع ألهنــا مل تــرح بــه؟!

فكــذا الــكالم يف مســألة (اهلجــوم عــى دار النبــوة) ،إهنــا تنــدرج ضمــن مقطــع

التعريــض الــذي يبــدأ بقوهلــا عليهــا الســام« :فلــا اختــار اهلل لنبيــه دار أنبيائــه ومأوى

أصفيائــه ظهــر فيكــم حســكة النفــاق وســمل جلبــاب الديــن ونطــق كاظــم الغاويــن
ونبــغ خامــل األقلــن وهــدر فنيــق املبطلــن فخطــر يف عرصاتكــم وأطلــع الشــيطان
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رأســه مــن مغــرزه هاتفــا بكــم »..وكــا أن احلاجــة مل تكــن يف ذكــر الســقيفة وغصــب
اخلالفــة رصاحــة ،فكــذا مل تكــن يف ذكــر اهلجــوم عــى الــدار رصاحــة.

وإن املشــككني اجلهلــة لــو الحظــوا صــدر الروايــة ملــا طرحــوا شــبهتهم الســخيفة

هــذه ،فالروايــة تبــدأ هكــذا« :روى عبــد اهلل بــن احلســن بإســناده عــن آبائــه ،أنــه ملــا

أمجــع أبوبكــر وعمــر عــى منــع فاطمــة عليهــا الســام فــدكا وبلغهــا ذلــك الثــت

مخارهــا عــى رأســها واشــتملت بجلباهبــا»..

فاملوضــوع إذن منحــر بـــ «ملــا أمجــع أبــو بكــر وعمــر عــى منــع فاطمــة عليهــا

الســام فــدكا» فكيــف يمكــن أن يتعــدّ ى ر ّده إىل غــره؟! بــل يكــون التعريــض هاهنــا
أبلــغ.

(((

س :25متــى هــدد أميــر املؤمنيــن (عليــه الســام) أبــا بكــر
وعمــر بالقتــل؟

ج :إن موالنــا أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) كان قــد هــدّ د عمــر بــن اخلطاب

أرص عــى أن ينبــش قــر الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا ،فقــد
(لعنــه اهلل) بالقتــل إذا ّ

روى شــيخنا املفيــد (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) بســنده عــن موالنــا الصــادق (عليــه
الســام) قــال« :فلـ ّـا قبضــت (عليهــا الســام) دفنهــا لي ـ ً
ا يف بيتهــا ،وأصبــح أهــل

عــي
املدينــة يريــدون حضــور جنازهتــا ،وأبــو بكــر وعمــر كذلــك ،فخــرج إليهــا ّ
حممــد؟ أخــذت يف جهازهــا يــا أبــا احلســن؟
(عليــه الســام) فقــاال لــه :مافعلــت بابنــة ّ

عــي (عليــه الســام) :قــد واهلل دفنتهــا .قــاال :فــا محلــك عــى أن دفنتهــا ومل
فقــال ّ
 -1الرابع عشر من شهر شعبان لسنة  1427من الهجرة النبوية الشريفة.
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تعلمنــا بموهتــا؟ قــال (عليــه الســام) :هــي أمرتنــي .فقــال عمــر :واهلل لقــد مهمــت
ـي (عليــه الســام) :أمــا واهلل ،مــا دام قلبــي بــن
بنبشــها والصــاة عليهــا! فقــال عـ ّ

جوانحــي ،وذو الفقــار يف يــدي إ ّنــك ال تصــل إىل نبشــها ،فأنــت أعلــم! فقــال أبــو
ـق هبــا منّــا ،وانــرف النــاس».
بكــر :إذهــب فإ ّنــه أحـ ّ

(((

ـم بقتــل عمــر (لعنــه
وقبــل ذلــك كان موالنــا أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــد هـ ّ

اهلل) حينــا اقتحــم مــع عصابتــه دار الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا ،فقــد روى ُســليم

بــن قيــس اهلــايل (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) عــن ســلامن الفــاريس (رضــوان اهلل

تعــاىل عليــه) قــال« :فوثــب عــي (عليــه الســام) فأخــذ بتالبيبــه ثــم نــره فرصعــه
ـم بقتلــه ،فذكــر قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــا
ووجــأ أنفــه ورقبتــه وهـ ّ

ـاب مــن اهلل
أوصــاه بــه فقــال :والــذي كـ ّـرم حممــدا بالنبــوة يابــن ّ
صهــاك! لــوال كتـ ٌ

ـت أنــك ال تدخــل
إيل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) لعلمـ َ
ســبق وعهــدٌ عهــده َّ
بيتــي».

((((((

س :26كيــف تكــون الزهــراء عليهــا الســام معصومــة وقــد
هــددت بكشــف رأســها أمــام القــوم؟
النواصــب والوهابيــة يقــول بــأن الزهــراء عليهــا الســام ليســت معصومــة
بدليــل أنهــا هــددت بأنهــا ستكشــف عــن رأســها وتنشــر شــعرها ،مــع العلــم
بــأن كشــف الــرأس والشــعر حــرام يعنــي أيعقــل بــأن الزهراء-عليهــا الســام-
تهــدد باملعصيــة؟

 -1اختصاص املفيد ص.183
 -2كتاب ُسليم ص.150
 -3ليلة احلادي والعشرين من شهر ذي احلجة لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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ج :ليس مستغربا أن جتدهم يقولون ذلك ألن الغباء الوهايب ليس له حدود!
قــل هلــم :إهنــا (صلــوات اهلل عليهــا ولعنــة اهلل عــى أعدائها) هــدّ دت بنرش شــعرها

ووضــع قميــص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى رأســها أمــام الســاء لطلــب
احلاجــة مــن اهلل تعــاىل وهــي نــزول العــذاب عــى القــوم الظاملــن ،ال أهنــا قــد هــدّ دت

بكشــف رأســها أمامهــم! وبعبــارة أخــرى؛ إن هتديدهــا هلــم هــو بأهنــا ســتدعو عليهم

هبــذه الكيفيــة واهليئــة التــي تســتوجب مــن اهلل تعــاىل الغضــب ورسعــة اإلجابــة ،ال

أهنــا هتدّ دهــم بأهنــا ستكشــف رأســها أمــام الرجــال.

عمــي! فوالــذي بعــث حممــدا أيب
قــد قالــت روحــي فداهــا« :خلــوا عــن ابــن ّ
ـرن شــعري وألضعــن قميــص رســول اهلل عــى رأيس
باحلــق لئــن مل خت ّلــوا عنــه ألنـ ّ

وألرصخــن إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،فــا ناقــة صالــح بأكــرم عــى اهلل منــي ،وال الفصيــل

بأكــرم عــى اهلل مــن ُولــدي».

(((

وقوهلــا صلــوات اهلل عليهــا« :وألرصخــن إىل اهلل تبــارك وتعــاىل» رصيــح يف أن

مــا ســتفعله ســيكون حــال الدعــاء ،ونرشهــا شــعرها معنــاه فـ ّ
ـك ضفائــره فقــط عــى

التفجــع واملصيبــة ،وال يــازم ذلــك كشــفه أمــام
مــا هــي عــادة نســاء العــرب حــن
ّ
الرجــال األجانــب.

ومازلنــا نــرى نــاذج مــن الغبــاء الوهــايب واجلهــل البكــري تتــواىل علينــا! فاحلمــد

هلل الــذي أكــرم اإلنســان بالعقــل ،واحلمــد هلل الــذي مل جيعلنــا ممــن نســوا عقوهلــم
ـس مــن البهائــم.
فغــدوا أخـ ّ

(((

س :27كيــف تكــون الزهــراء أول مــن يلحــق بالنبــي وقــد
 -1االحتجاج للطبرسي ج 1ص 113واملسترشد للطبري ص 381وغيرهما كثير.
 -2اخلامس والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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استشــهد املحســن قبلهــا؟
قــول الروايــات أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أســر ابنتــه
فاطمــة الزهــراء ســام اهلل عليهــا بخبــر فحزنــت حزنــا شــديدا واغتمــت ثــم
أســرها بخبــر آخــر ففرحــت وتغيــر حالهــا .فالخبــر األول هــو أنــه صلــوات اهلل
عليــه وآلــه ســوف يفارقهــم قريبــا ويرتحــل إلــى جــوار ربــه ،أمــا الخبــر الثانــي
فهــو أن الزهــراء هــي أول الالحقيــن بــه مــن أهــل بيتــه.
فكيــف تكــون الزهــراء عليهــا الســام أول الالحقيــن برســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم وقــد ســقط املحســن الشــهيد مــن بطنهــا مــن رفســة
امللعــون فيكــون املحســن هــو أول الالحقيــن بــه مــن أهــل بيتــه؟

ج :النبــي األكــرم -صــى اهلل عليــه وآلــه -ذكــر أول األحيــاء وليــس الذيــن

ســيولدوا ،فاملحســن -عليــه الســام -مل يولــد بعــد يف ذلــك الوقــت.

(((

س :28هــل وردت أحاديــث نبويــة شــريفة بخصوصيــة وفضائــل
املحســن (عليــه الســام)؟
 .)1هــل كانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام حامــل باملحســن
عليــه الســام ويف أحشــائها يف حادثــة الكســاء الشــريف (حديــث الكســاء)؟
وهــل هــو ســادس أهــل الكســاء ومنهــم ؟
 .)2لــو بقــي املحســن عليــه الســام ىلع قيــد الحيــاة هــل ســيكون مــن
األئمــة املعصوميــن؟ وهــل هــو اآلن معصــوم وإمــام؟
 .)3هــل هنــاك أحاديــث وردت مــن الرســول األعظــم بخصوصيــة وفضائــل
املحســن بــن علــي عليهمــا الســام؟

 -1ليلة  23جمادى األولى .1430
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ج :1ال يعرف الشيخ دلي ً
ال عىل ذلك.
ج :2كالسابق.
ســاه هبــذا
ج :3نعــم ،ومنهــا ذكــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) لــه إذ ّ

ـمى
االســم ،كــا عــن أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) يف حديــث قــال« :قــد سـ ّ

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه حمســنا قبــل أن يولــد».

(((

ـو ُءو َد ُة
«وإِ َذا ا َْلـ ْ
ومنهــا مــا عــن الصــادق (عليــه الســام) يف تفســر قولــه تعــاىلَ :
ت بِـ َ
ي َذ ْنـ ٍ
ـت» قــال عليــه الســام« :املــوءودة واهلل حمســن ،ألنــه منّــا ال
ـب ُقتِ َلـ ْ
ُســئِ َل ْ
ـأ ِّ
غــر ،فمــن قــال غــر هــذا ّ
فكذبــوه».

(((

ومنهــا عنــه (عليــه الســام) أن املحســن (عليــه الســام) أول مــن ُيكــم فيــه

يــوم القيامــة ،حيــث قــال عليــه الســام« :وأول مــن ُيكــم فيــه حمســن بــن عــي ،يف

قاتلــه ،ثــم يف قنفــذ ،فيؤتيــان هــو وصاحبــه ف ُيرضبــان بســوط مــن نــار لــو وقــع ســوط
منهــا عــى البحــار لغلــت مــن مرشقهــا إىل مغرهبــا! ولــو ُوضعــت عــى جبــال الدنيــا
لذابــت حتــى تصــر رمــادا»!

(((

ومنهــا عنــه (عليــه الســام) أن التــي حتمــل حمســن ًا (عليــه الســام) يــوم القيامــة

الســيدتان اجلليلتــان خدجيــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت أســد (عليهــا الســام)
حيــث قــال« :ويــأيت حمســن حتملــه خدجيــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت أســد أم أمــر

ـن صارخــات وأمــه فاطمــة تقــول :هــذا يومكــم الــذي
املؤمنــن عليــه الســام وهـ ّ

كنتــم توعــدون»!

(((

 -1الكايف ج 6ص.18
 -2البحار ج 53ص.23
 -3املصدر السابق.
 -4املصدر السابق.
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ومنهــا أن صاحــب العــر (صلــوات اهلل عليــه) ســيقتص مــن أيب بكــر وعمــر

(لعنهــا اهلل) ألجلــه ،ففــي احلديــث عــن الصــادق عليــه الســام« :ثــم يأمــر بإنزاهلــا
ـص عليهــم
ف ُينــزالن إليــه ،فيحييهــا بــإذن اهلل تعــاىل ويأمــر اخلالئــق باالجتــاع ثــم يقـ ّ

يقــص عليهــم ..رضب ســلامن الفــاريس،
قصــص فعاهلــا يف كل كــور ودور حتــى
ّ

وإشــعال النــار عــى بــاب أمــر املؤمنــن وفاطمــة واحلســن واحلســن عليهــم الســام
إلحراقهــم هبــا ،ورضب يــد الصديقــة الكــرى فاطمــة بالســوط ،ورفــص بطنهــا،
وإســقاطها حمســن ًا ..كل ذلــك يعــدّ ده عليهــا ويلزمهــا إيــاه فيعرتفــان بــه ،ثــم يأمــر

ـص منهــا».
هبــا فيقتـ ّ

(((

ومنهــا مــا روي عــن الصديقــة الكــرى (صلــوات اهلل عليهــا) حيــث ذكرتــه
وع ّلقــت عــى إســقاطه أمرهــا بمنــع هــذه األمــة امللعونــة مــن االشــراك يف الصــاة

ـقطت
عليهــا بعــد استشــهادها حيــث قالــت عليهــا الســام« :وجــاءين املخــاض فأسـ ُ
(((
ـي»؟!.
حمســن ًا قتيــا بغــر جــرم! فهــذه أمــة تصــي عـ َّ
ومنهــا أن مصيبتــه (عليــه الســام) أعظــم وأدهــى وأمـ ّـر مصيبــة أصابــت أهــل

بيــت النبــوة (صلــوات اهلل عليهــم) بــل هــي أعظــم مــن مصيبتهــم باحلســن (صلوات
اهلل عليــه) كــا ورد يف احلديــث عــن الصــادق عليــه الســام« :وقتــل حمســن بالرفســة

أعظــم وأدهــى وأمـ ُّـر ألنــه أصــل يــوم العــذاب».

((((((

ـف الزهــراء عليهــا الســام أن يكــون ألبيهــا بنــت
س :29ألــم تنـ ِ
سو ا ها ؟
 -1البحار ج 53ص.14
 -2البحار ج 30ص.349
 -3الهداية الكبرى للحسني بن حمدان اخلصيبي ص.417
 -4ليلة  12شوال .1430
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الزهــراء عليهــا الســام نفــت ذلــك يف خطبتهــا الشــهيرة حينمــا قالــت
عليهــا الســام( :فــإن تعــزوه وتعرفــوه تجــدوه أبــي دون نســائكم وأخــا ابــن
عمــي دون رجالكــم) ،فمــا قولكــم يف ذلــك؟

ِ
بنوهتــا عليهــا الســام،
ج :الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) يف خطبتهــا مل تنــف ّ

بــل نفــت بقــاء أحــد مــن بناتــه وذريتــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) حينهــا ســواها،
وهــذا هــو معنــى كالمهــا ،فــإن الســيدتني رقيــة وأم كلثــوم (عليهــا الســام) كانتــا

آنــذاك متوفاتــن ،وخطاهبــا (صلــوات اهلل عليهــا) كان آنــذاك موجهــا إىل احلارضيــن
األحيــاء ،ال الغائبــن األمــوات .فتف ّطــن.

(((

س :30ملــاذا قالــت الزهــراء عليهــا الســام (أتــرث أبــاك وال أرث
أبــي)؟
أي أنهــا :خصصــت أرض فــدك لهــا مــع أن لهــا أخــوات قــد يقاســمنها
بــاإلرث أيضــا؟

ج :الزهــراء عليهــا الصــاة والســام حــن ألقــت تلــك اخلطبــة كانــت هــي اإلبنــة

الوحيــدة الباقيــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،أمــا الســيدات الشــهيدات رقيــة
وزينــب وأم كلثــوم عليهــن الســام فلــم يكــن عــى قيــد احليــاة حينهــا.

(((

 20 -1من شهر ربيع اآلخر لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
 1 -2صفر  1433هـ.
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س :31هــل أرجــع اإلمــام علــي عليــه الســام فــدكا لورثــة
الزهــراء؟

ج :لــو أنــه (عليــه الســام) فعــل ذلــك ألفســح املجــال للنواصــب بــأن يطعنــوا

عليــه عنــد النــاس بالقــول أنــه وزوجتــه الزهــراء (عليــه الســام) كانــا يطلبــان

مــال الدنيــا ،ولذلــك بمجــرد أن وصــل إىل احلكــم حــرص عــى أخــذ هــذه األرض
وإضافتهــا إىل أمالكــه الشــخصية .لكــن موالنــا أمــر املؤمنــن (ســام اهلل عليــه) حني

مل يفعــل ذلــك علــم النــاس أنــه وزوجتــه الزهــراء (عليهــا الســام) مــا كانــا هيتــان

بــأرض فــدك مــن أجــل الدنيــا ومــن أجــل زيــادة أمواهلــم ،إنــا مــن أجــل الديــن،
ففــدك هــي رمــز للرشعيــة ،ومدخوهلــا إذا كان بيــد دولــة احلــق التــي يقــوم عليهــا
إمــام العــدل فهــو املطلــوب ،أمــا إذا مل يكــن كذلــك فهــذا يكشــف عــن أن الدولــة

هــي دولــة الباطــل والقائــم عليهــا إمــام اجلــور.

(((

س :32هــل قــال أميــر املؤمنيــن «إ ّنــي ألســتحي مــن اهلل أن أرد
شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمر»؟
عــرض علينــا أحــد املخالفيــن روايــة حــول فــدك مــن كتــاب الشــايف يف
اإلمامــة للشــريف املرتضــى الجزءالرابــع (قــال :فلمــا وصــل األمــر إلــى علــي بــن
ابــي طالــب عليــه الســام كلــم يف رد فــدك ،فقــال إنــي ألســتحي مــن اهلل
أن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمــر).

ج :لــو أن للمخالفــن عقــل ملــا احتجــوا علينــا هبــذه الروايــة املنقولــة مــن طرقهــم
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وليــس مــن طرقنــا ،وهــي مرويــة عــن البكــري جرمــي ابــن أيب العــا ،وهــي جمهولــة
ومنقطعــة الســند .وقــد نقلهــا الرشيــف املرتــى مــن مصادرهــم يف كتابــه الشــايف

يف اإلمامــة ليحتــج وليلــزم البكــري القــايض عبــد اجلبــار الــذي ينقــل عــن شــيخه

البكــري أبــو عــي اخلــال ،بــأن اخلطبــة الفدكيــة موجــودة حتــى يف مصادرهــم.
والنــص املذكــور يف الســؤال موجــود أيضــا يف رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد يف

اجلــزء الرابــع وهــو كذلــك مــن مصادرهــم.

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل يــرد فــدك لكــي ال يفســح املجــال للنواصــب

بــأن يطعنــوا عليــه عنــد النــاس بالقــول أنــه وزوجتــه الزهــراء (عليــه الســام) كانــا
يطلبــان مــال الدنيــا ،ولذلــك بمجــرد أن وصــل إىل احلكــم حــرص عــى أخــذ هــذه
األرض وإضافتهــا إىل أمالكــه الشــخصية.

لكــن موالنــا أمــر املؤمنــن (ســام اهلل عليــه) حــن مل يفعــل ذلــك علــم النــاس

أنــه وزوجتــه الزهــراء (عليهــا الســام) مــا كانــا هيتــان بــأرض فــدك مــن أجــل

الدنيــا ومــن أجــل زيــادة أمواهلــم ،إنــا مــن أجــل الديــن ،ففــدك هــي رمــز للرشعيــة،

ومدخوهلــا إذا كان بيــد دولــة احلــق التــي يقــوم عليهــا إمــام العــدل فهــو املطلــوب،

أمــا إذا مل يكــن كذلــك فهــذا يكشــف عــن أن الدولــة هــي دولــة الباطــل والقائــم

عليهــا إمــام اجلــور.

(((

س :33كيــف نزلــت آيــة (وآت ذا القربــى) يف حــق فــدك الزهراء
(عليهــا الســام) مــع أن الســورة مكية؟
نــروي نحــن يف كتبنــا أنــه ملــا نزلــت آيــة (وآت ذا القربــى) أعطى الرســول
صلــى اهلل عليــه وآلــه فــدكًا إلــى فاطمــة صلــوات اهلل عليهــا! كيــف ذلــك
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والســورة مــن الســور املكيــة وليســت املدنيــة وفتــح خيبــر كان يف ســنة 7
هـ؟

ج :إن هــذه اآليــة مــن ســورة اإلرساء مدنيــة وليســت مكيــة ،باإلضافــة إىل بعــض

اآليــات املتفرقــة يف الســورة ،كقولــه تعــاىل« :وال تقتلــوا النفــس »..و«وال تقربــوا

الزنــا »..و«أولئــك الذيــن يدعــون »..و«أقــم الصــاة »..و«وإن كادوا ليفتنونــك»..
إىل آخــر ثــان آيــات مــن الســورة املباركــة ،فكلهــا نزلــت يف املدينــة املنــورة ال مكــة
ـص عــى ذلــك باإلضافــة إىل علامئنــا بعــض علــاء املخالفــن كمحمد
املكرمــة ،وقــد نـ ّ

العــادي أيب الســعود يف تفســره :إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم.

(((

س :34مــا هــو معنــى الروايــات يف أن األنبيــاء لــم يورثــوا
درهمــا وال دينــارا؟
ماهــو تعليقكــم ىلع مــا يدعيــه النواصــب أن هنــاك روايــة يف الــكايف ..
مفادهــا أن األنبيــاء لــم يورثــوا درهمــا وال دينــارا يف الجــزء األول صفحــة ،32
ويقولــون أن العالمــة املجلســي صححهــا؟

ج :مهــا روايتــان يف الــكايف يف هــذا املعنــى ،إحدامهــا يف بــاب صفــة العلــم

وفضلــه عــن أيب البخــري عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال« :إن العلــاء ورثــة
يورثــوا درمه ـ ًا وال دينــار ًا ،وإنــا أورثــوا أحاديــث مــن
األنبيــاء ،وذاك أن األنبيــاء مل ّ

أحاديثهــم ،فمــن أخــذ بــيء منهــا فقــد أخــذ حظ ـ ًا وافــر ًا ،فانظــروا علمكــم هــذا
عمــن تأخذونــه؟ فــإن فينــا أهــل البيــت يف كل خلــف عــدوالً ينفــون عنــه حتريــف
ّ
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الغالــن ،وانتحــال املبطلــن ،وتأويــل اجلاهلــن».

(((

واألخــرى يف بــاب ثــواب العــامل واملتعلــم عــن القــداح عــن أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام) قــال« :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــهَ :مــن ســلك طريقــ ًا يطلــب
فيــه علـ ًا ســلك اهلل بــه طريقـ ًا إىل اجلنــة ،وإن املالئكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم

ومــن يف األرض حتــى احلــوت
رضـ ًا بــه ،وإنــه يســتغفر لطالــب العلــم َمــن يف الســاء َ

يف البحــر ،وفضــل العــامل عــى العابــد كفضــل القمــر عــى ســائر النجــوم ليلــة البــدر،
ورثــوا
وإن العلــاء ورثــة األنبيــاء ،إن األنبيــاء مل يورثــوا دينــار ًا وال درمهــ ًا ولكــن ّ

العلــم ،فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظ وافــر».

(((

وهــؤالء النواصــب احلمقــى الذوا هباتــن الروايتــن لتصحيــح احلديــث الــذي

وضعــه ســيدهم أبــو بكــر (لعنــه اهلل) عــى املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن

يورثــون ،ولتصحيــح جرمــه يف حرمــان البضعــة الطاهــرة
أن معــارش األنبيــاء ال ّ

(صلــوات اهلل عليهــا) مــن ملكهــا الرشعــي لفــدك وغريهــا .مــع أن مفــاد الروايتــن
الرشيفتــن مغايــر ملفــاد حديــث أيب بكــر املوضــوع ،إذ ليــس يف الروايتــن قولــه« :إن
األنبيــاء ال يورثــون درمهـ ًا وال دينــار ًا» حتــى يصــح مــا وضعــه أبــو بكــر ،وإنــا الــذي
يورثــوا درمه ـ ًا وال دينــار ًا».
فيهــا قولــه عليــه الســام« :إن األنبيــاء مل ّ

والفــرق بــن العبارتـ ْـن واضــح لغــر العميــان الذيــن جيهلــون حتــى مدلــوالت

اللغــة! ألن مفــاد (ال) غــر مفــاد (مل) ،ولــو أنــه قــال« :إن األنبيــاء ال يورثــون درمهـ ًا
وال دينــار ًا» لــكان ذلــك ينفعهــم ألنــه يكــون ظاهــر ًا يف اإلنشــاء احلكمــي ،بمعنــى

يورثــوا درمهـ ًا وال دينــار ًا ،متامـ ًا كــا جــاء يف روايــة أيب بكــر
أن األنبيــاء ال يمكــن أن ّ

املوضوعــة التــي فيهــا حــرف (ال) يف قولــه« :إنــا معــارش األنبيــاء ال نــورث» .لكنــه
يورثــوا درمه ـ ًا وال دينــار ًا»
(عليــه الســام) مل يقــل ذلــك ،بــل قــال« :إن األنبيــاء مل ّ
 -1الكايف الشريف للكليني ج 1ص.32
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وهبــذا يكــون يف مقــام اإلخبــار ،بمعنــى أنــه خيــر عــن ســرة األنبيــاء (عليهــم

يورثــوا شــيئ ًا منهــا يعتــد
الســام) أهنــم مل يكنــزوا األمــوال كــا يفعــل النــاس فلــم ّ

ورثــوه هــو العلــم ،وهبــذا االعتبــار يكــون العلــاء ورثــة هلــم ألهنــم
بــه ،وإنــا كان مــا ّ
أخــذوا بمرياثهــم منهــم.

وليــس معنــى كالمــه (عليــه الســام) نفــي حكــم أن األنبيــاء (عليهــم الســام)

يورثــون غــر املــال ،كيــف واإلمجــاع قائــم عــى أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ورث ســيفه ودرعــه وقضيبــه وبردتــه وعاممتــه وثيابــه ،وقــد تس ـ ّلمها أمــر املؤمنــن
ّ

عليــه الســام ،وهــي كــا تــرى ليســت مــن (العلــم) يف يشء! كــا أن ســليامن ورث
ٍ
أراض
مــن أبيــه داود (عليهــا الســام) كل مــا كان حتــت ســلطانه يف مملكتــه مــن
ودور بــل وأمــوال .نعــم؛ مل يكــن كل ذلــك ممــا كنــزه داود (عليــه الســام) ألجــل

الثــراء ،إنــا كان حتــت يــده ليســتعني بــه يف إقامــة حكــم اهلل تعــاىل يف األرض ،ومــن
«و َو ِر َ
ث
هنــا ورثــه خليفتــه الرشعــي ســليامن (عليــه الســام) مصداقـ ًا لقولــه تعــاىلَ :

ُســ َل ْي َم ُن َد ُاوو َد» ،وهكــذا كان مــا حتــت يــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن

فــدك وغريهــا ،إنــا كان يســتعني بــه يف إقامــة حكــم اهلل تعــاىل يف األرض ،فينتقــل
تالي ـ ًا إىل خلفائــه الرشعيــن مــن أهــل بيتــه (صلــوات اهلل عليهــم) ليســتعينوا بــه يف
إقامــة حكــم اهلل تعــاىل يف األرض.

ثــم إن فــدك والعــوايل كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآله) قــد أنحلهــا وأقبضهــا ابنته

الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) يف حياتــه ،فتكــون مالكــة هلــا ،فعــى فــرض أن النبــي

ـورث كــا زعــم أبــو بكــر وأتباعــه (لعنهــم اهلل)
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ال جيــوز أن يـ َ
فــإن فــدك والعــوايل ملــك خــاص للزهــراء (عليهــا الســام) ال جيــوز انتزاعــه منهــا،

مــع قطــع النظــر عــن دعــوى اإلرث .وذلــك كــا يروي أهــل اخلــاف أن النبــي (صىل

اهلل عليــه وآلــه) أقطــع الزبــر وبــال وغريمهــا أرايض يف حياتــه ،ومل يــأت أبــو بكــر
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(لعنــه اهلل) ليســلبها منهــم ،إال الزهــراء أرواحنــا فداهــا! مــع أن إقطــاع النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه) إياهــا أرض فــدك ثابــت حتــى يف مصــادر أهــل اخلــاف ،فقــد أخــرج
ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس قــال« :ملــا نزلــت (و ِ
آت َذا ا ْل ُق ْر َبــى َح َّقـ ُه) أقطــع رســول
َ

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فاطمــة فــدك ًا» (((.وأخــرج البــزار عــن أيب ســعيد قــال« :ملــا
نزلــت (و ِ
آت َذا ا ْل ُق ْر َبــى َح َّقـ ُه) دعــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فاطمــة فأعطاهــا
َ
فدك».

( ((

واحلاصــل؛ أن الروايتــن يف الــكايف الرشيــف ال تنفعــان أهــل اخلــاف يف تصحيــح

أكذوبــة أيب بكــر عــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ألهنــا ال تنفيــان احلكــم ،وإنــا

ختــران عــن الســرة وتنفيــان اهتــام األنبيــاء (عليهــم الســام) بكنــز األمــوال

لتوريثهــا أبناءهــم ،وال تنفيــان انتقــال مــا كان حتــت أيدهيــم إىل خلفائهــم الرشعيــن،
كــا ال تنفيــان انتقــال غــر العلــم مــن الــدور واألرايض واحلبــوة وغريهــا لورثتهــم

عــى حكــم الرشيعــة يف اإلرث.

ففرقــوا بــن (ال) و(مل) كان
ومتــى مــا نضجــت عقــول أهــل النصــب واخلــاف ّ

لنــا أن نرجتــي هدايتهــم!

(((

س :35كيــف تحكــم الشــيعة بــأن فاطمــة (عليهــا الســام)
صاحبــة الحــق يف فــدك مــع أن النســاء ال يرثــن األراضــي عنــد
الشــيعة؟
ـوب الكلينــي بابــا مســتق ً
ال يف الــكايف بعنــوان ّ
(إن النســاء ال يرثــن مــن
بـ ّ

العقــار شــيئا) ،روى فيــه عــن أبــي جعفــر قولــه« :النســاء ال يرثــن مــن األرض
 -1تفسير السيوطي ج 5ص 273عن ابن مردويه.
 -2تفسير ابن كثير ج 3ص 39عن البزار.
 -3الرابع من جمادى األولى لسنة  1431من الهجرة النبوية الشريفة.
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وال مــن العقــار شــيئًا».
وروى الطوســي يف التهذيــب عــن ميســر قولــه« :ســألت أبــا عبــد اهلل
عليــه الســام عــن النســاء مــا لهــن مــن امليــراث؟ فقــال :لهــن قيمــة الطــوب
والبنــاء والخشــب والقصــب فأمــا األرض والعقــار فــا ميــراث لهــن فيهمــا»
وعــن محمــد بــن مســلم عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــال« :النســاء ال يرثــن
مــن األرض وال مــن العقــار شــيئًا» وعــن عبــد امللــك بــن أعيــن عــن أحدهمــا
عليهمــا الســام قــال« :ليــس للنســاء مــن الــدور والعقــار شــي ًئا» .وليــس يف
هــذه الروايــات تخصيــص أو تقييــد ال لفاطمــة رضــي اهلل عنهــا وال غيرهــا.
وىلع هــذا فإنــه ال حــق لفاطمــة رضــي اهلل عنهــا أن تطالــب بميــراث
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم؛ (حســب روايــات املذهــب الشــيعي).
وأيضــا كل مــا كان للرســول صلــى اهلل عليــه وســلم فهــو لإلمــام ،فعــن محمــد
بــن يحيــى ،عــن أحمــد بــن محمــد رفعــه ،عــن عمــرو بــن شــمر ،عــن جابــر،
عــن أبــي جعفــر (ع) قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم « :خلــق
اهلل آدم وأقطعــه الدنيــا قطيعــة ،فمــا كان آلدم (ع ) فلرســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم ومــا كان لرســول اهلل فهــو لألئمــة مــن آل محمــد» واإلمــام األول
بعــد رســول اهلل حســب معتقــد الشــيعة هــو علــي رضــي اهلل عنــه ،ولــذا
فاألحــق باملطالبــة بــأرض فــدك هــو علــي رضــي اهلل عنــه ،وليــس فاطمــة
رضــي اهلل عنهــا ،ولــم نــره فعــل ذلــك ،بــل هــو القائــل« :ولــو شــئت الهتديــت
الطريــق إلــى مصفــى هــذا العســل ،ولبــاب هــذا القمــح ،ونســائج هــذا القــز،
ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي وأن يقودنــي جشــعي إلــى تخيــر األطعمــة،
ولعــل بالحجــاز واليمامــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص ،وال عهــد لــه بالشــبع».

ج :إن االســتدالل هبــذه األحاديــث مــن العــدو دليــل عــى جهلــه بفقــه الشــيعة،

فهــذه األحاديــث ختــص النســاء بمعنــى الزوجــات ال البنــات! فالزوجــة ال تــرث مــن
األرض أو العقــار شــيئ ًا ،أمــا البنــت فــرث منهــا إمجاعـ ًا عنــد الشــيعة.
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ولــو أن هــؤالء اجلهلــة قــرأوا جيــد ًا لفهمــوا ،ففــي نفــس البــاب جــاءت أحاديــث

توضــح املعنــى بدقــة ،كالــذي عــن زرارة عــن أيب جعفــر (الباقــر) عليــه الســام:

«املــرأة ال تــرث ممــا تــرك زوجهــا مــن القــرى والــدور ..إلــخ» ،فالحــظ قولــه عليــه
الســام« :ممــا تــرك زوجهــا» ال أهنــا ال تــرث ممــا تــرك أبوهــا.

ثــم إن العــدو بــر باقــي بعــض الروايــات التــي اســتدل هبــا والتــي توضــح تتمتهــا

املــراد ،فإنــه بعــد قولــه عليــه الســام« :فأمــا األرض والعقــار فــا مــراث هلــن فيــه»

جــاء قولــه (عليــه الســام) يف التعليــل لذلــك« :ألن املــرأة ليــس هلــا نســب تــرث بــه
وإنــا هــي دخيــل عليهــم وإنــا صــار هــذا كــذا لئــا تتــزوج املــرأة فيجــيء زوجهــا

أو ولــد مــن قــوم آخريــن فيزاحــم قوم ـ ًا يف عقارهــم» فهنــا يوضــح اإلمــام (عليــه
الســام) الســبب يف عــدم وراثــة الزوجــة وهــي أهنــا ليســت إال دخي ـاً ،ال نســب

بينهــا وبــن زوجهــا ،وإنــا هــو الســبب فقــط ،أمــا البنــت فليســت دخي ـ ً
ا كــا هــو
واضــح ،بــل هــي ابنــة الرجــل مــن صلبــه ،ولــذا تــرث حتــى مــن األرض والعقــار.
ـور أن فــدك ال تدخــل يف مــراث
أمــا عــن اإلشــكال الثــاين فالعــدو األمحــق تصـ ّ

الزهــراء (عليهــا الســام) ألهنــا مــراث أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وفاتــه أن
الشــيعة تعتقــد أن حــق املعصومــن (عليهــم الســام) واحــد ال تفكيــك فيــه كحــق
األنبيــاء (عليهــم الســام) واحــد ال تفكيــك فيــه ،فملــك النبــي هــو ملــك فاطمــة

هــو ملــك عــي هــو ملــك احلســن هــو ملــك احلســن هــو ملــك ســائر املعصومــن
صلــوات اهلل عليهــم .أضــف إىل ذلــك أن فــدك كانــت هبــة النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) البنتــه ســيدة نســاء العاملــن (صلــوات اهلل عليهــا) وقــد قبضتهــا يف حياتــه،
واستشــهد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــي يف يدهــا.

واحلديــث الــذي استشــهد بــه العــدو قــد فهمــه بحمقــه خطـ ًـأ ،فهــو ال يتعلــق

بخصــوص اإلرث ،إنــا حيكــي واقــع أن املعصــوم أوىل بــاألرض ومــن عليهــا ،فــا
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كان للنــاس إنــا هــو عــى ســبيل إباحــة املعصومــن (عليهــم الســام) هلــم التــرف
فيــه ،كأربعــة األمخــاس ،وإال فــإن األصــل هــو أن األرض هلل يورثهــا مــن يشــاء مــن
عبــاده ،وهــم حججــه عــى الربايــا صلــوات اهلل عليهــم.

ثــم عــى فرض صحــة فهــم العــدو للحديــث الرشيــف فإنــه ال ينفــي إرث الزهراء

(عليهــا الســام) ألهنــا داخلــة يف عنــوان األئمــة باألعميــة مــن حيــث كوهنــا حجــة هلل
علينــا ،بــل عــى األئمــة صلــوات اهلل عليهــم.

(((

س :36يف بعــض شــروح نهــج البالغــة أن الزهــراء قــد رضيــت
عــن أبــي بكــر ،فهــل ذلــك صحيــح؟
يف كتــب الســنة يعترفــون بأنهــا ماتــت وهــي غاضبــة ىلع أبــي بكــر
وعمــر .واهلل يرضــى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا ويف أجوبتهــم يناقضــون
كتبهــم.
فكلمــا أحــاول أن أجــد ردًا منهــم عــن هــذا املوضــوع أراهــم يدلســون
ويجيبــون أجوبــة غيــر مقنعــة .وردهــم يكــون هــذا:
من كتاب نهج البالغة شرح ابن ابي حديد يقول :
عندمــا غضبــت الزهــراء مشــى إليهــا أبــو بكــر بعــد ذلــك وشــفع لعمــر
وطلــب إليهــا فرضيــت عنــه .انظــر شــرح نهــج البالغــه إلبــن ابــي حديــد / 1
.57
وشــرح البالغــة البــن هيثــم  507 / 5يقــول :مشــي إليهــا أبــو بكــر بعد ذلك
وشــفع لعمــر وطلــب إليهــا فرضيــت عنهــم .مــا رأيكــم يف هــذي الشــروحات
وهــل هــي صحيحــة ومعتمــدة ومنطبقــة ىلع غضبهــا عليهــم أو ال؟
 -1ليلة  2جمادى اآلخرة .1432
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ج :تلــك الروايــة مــن طــرق املخالفــن وابــن ميثــم البحــراين قــد أورد تلــك

وي» وقــد جــاء هبــا مــن بــاب االســتدالل عــى «أصــل» قضيــة
«ور َ
الروايــة بقولــهُ :

فــدك مــن طــرق املخالفــن ال عــى أنــه يعتقــد بصحــة كل مــا جــاء يف الروايــة ،كيــف
وهــو يف نفــس الكتــاب أورد خطبــة الزهــراء ســام اهلل عليهــا وقــال يف ختامهــا مــا

ـون اهلل عليــه ،ومل
نصــه« :ثــم رجعــت إىل بيتهــا وأقســمت أن ال تكلــم أبــا بكــر ولتدعـ ّ
ّ
تــزل كذلــك حتــى حرضهتــا الوفــاة فأوصــت أن ال يصــي عليهــا فصــى عليهــا عبــاس

ودفنــت ليــا».

والروايــة التــي التــي نقلهــا ابــن أيب احلديــد املعتــزيل عــن الشــعبي هــي :روى

البيهقــي بســنده عــن الشــعبي أنــه قــال« :ملــا مرضــت فاطمــة أتاهــا أبــو بكــر
الصديــق فاســتأذن عليهــا ،فقــال عــي :يــا فاطمــة هــذا أبــو بكــر يســتأذن عليــك؟

فقالــت :أحتــب أن آذن لــه؟ قــال :نعــم ،فأذنــت لــه فدخــل عليهــا يرتضاهــا ،فقــال:

واهلل مــا تركــت الــدار واملــال ،واألهــل والعشــرة ،إال ابتغــاء مرضــاة اهلل ،ومرضــاة
رســوله ،ومرضاتكــم أهــل البيــت ،ثــم ترضاهــا حتــى رضيــت» .كــا هــو واضــح
فـ ّ
ـإن الروايــة ليســت عــن لســان أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل وســامه عليــه) بــل هي

عــن الشــعبي وقــد أوردهــا ابــن أيب احلديــد يف رشحــه عنــد تعرضــه لوقائــع اهلجــوم

ـح يف البخــاري ومســلم مــن
اآلثــم ،فهــل يأخــذ القــوم باملراســيل ويرتكــون مــا صـ ّ

كوهنــا صلــوات اهلل وســامه عليهــا قــد قضــت واجــدة عــى الصنمــن لعنهــا اهلل؟!

(((

س :37قــد امتنعــت الزهــراء (عليهــا الســام) عــن الدعــاء ىلع
القــوم فكيــف نلعنهــم نحــن؟
 -1ليلة  20ربيع الثاني  1435هجرية.
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هــل ينــايف لعــن الثالثــة وامتنــاع فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســام) عــن
الدعــاء ىلع القــوم حيــث قيــل لهــا :إن أبــوك بعــث رحمــة للعامليــن فــا
تكونــي نقمــة عليهــم (أو بهــذا املعنــى)؟ أليــس هــذا تناقــض؟

ج :ال تناقــض إذ دعــاء الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) كان يف مقــام تعجيــل نــزول

العــذاب عــى أهــل املدينــة وقــد امتنعــت عنــه بعدمــا هــدّ دت بــه لتســجيل موقــف

تارخيــي وإلظهــار مقامهــا عنــد اهلل تعــاىل يف أهنــا قــادرة عــى إنــزال العــذاب عليهــم
واالنتقــام منهــم ملــا أجرمــوه بحقهــا وبحــق بعلهــا وبنيهــا صلــوات اهلل عليهــم ،وقــد

كانــت بدايــات فصــول ذلــك العــذاب قــد بــدأت بالفعــل حــن ارتفعــت حيطــان
املســجد وانقلعــت مــن أســفلها! قــال ســلامن رضــوان اهلل تعــاىل عليــه« :وكنــت

قريبــا منهــا ،فرأيــت واهلل حيطــان مســجد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه انقلعــت

مــن أســفلها حتــى لــو أراد الرجــل أن ينفــذ مــن حتتهــا لنفــذ! فقلــت :يــا ســيديت

ومــواليت ..إن اهلل تبــارك وتعــاىل بعــث أبــاك رمحــة فــا تكــوين نقمــة ،فرجعــت
احليطــان حتــى ســطعت الغــرة مــن أســفلها فدخلــت يف خياشــيمنا»!

(((

أمــا قيامنــا نحــن بالدعــاء عــى الظاملــن ولعنهــم فهــو يف مقــام طلــب االنتقــام

اإلهلــي منهــم يف اآلخــرة ،ال إنــزال العــذاب يف الدنيــا ،ولــذا فــا تناقــض ،فــإن

الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) مــع أهنــا امتنعــت عــن الدعــاء بتعجيــل نــزول العذاب

عليهــم إال أهنــا كانــت تدعــو عليهــم باللعــن يف كل صــاة تصليهــا لزيــادة عذاهبــم يف
اآلخــرة ،كــا رواه واعــرف بــه عــامل ومــؤرخ البكريــة الشــهري ابــن قتيبــة يف اإلمامــة

والسياســة ج 1ص.14

عــى أن امتنــاع الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) عــن ذلــك النــوع مــن الدعــاء
 -1املسترشد للطبري ص 381وغيره.
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بتعجيــل نــزول العــذاب الدنيــوي عليهــم ،مل يكــن شــفقة منهــا عــى الظاملــن كأيب

بكــر وعمــر وعصابتهــا األوغــاد؛ وإنــا رأفــة بســائر أهــل املدينــة ،ألن العــذاب
ـم اجلميــع كــا هــو معلــوم .مضافــا إىل مــا ذكرنــاه أعــاه مــن أن الغايــة
إذا نــزل عـ ّ

كانــت تســجيل موقــف تارخيــي تتمكــن مــن خاللــه األجيــال مــن متييــز املحقــن مــن
املبطلــن ،وتعيــن الظاملــن املنافقــن.

(((

س :38ملــاذا منــع أبــو بكــر وعمــر (لعنهمــا اهلل) الزهــراء (عليها
الســام) مــن البــكاء ىلع أبيها؟
س :1ملــاذا منــع أبــو بكــر وعمــر لعنهمــا اهلل الزهــراء مــن البــكاء ىلع أبيها
ماهــي غايتهــم مــن هــذا العمل؟
وهــل كان بكائهــا عليهــا الســام بصــوت عالــي حتــى ضــج القــوم
ومنعوهــا مــن البــكاء؟
س :2وهــل كان هــذا البــكاء فيــه معجــزه ربانيــه بحيــث وصــل صــوت
بكاءهــا ونحيبهــا الــى عقــر دارهــم؟
س :3وهــل هــذا كلــه أدى إلــى أن طلبــوا مــن أميــر املؤمنيــن عليه الســام
أن يبنــي لهــا بيــت ســمي ببيــت األحزان؟
وهل بيت األحزان حقيقة أم ال؟

ج :1حتــى ال ُيفتضــح أمرهــم ،فــإن بكاءهــا صلــوات اهلل عليهــا جيعــل مــن كان يف

املدينــة يتعاطــف معهــا فتكــون نواة ثــورة ضــد الطاغيــة األول.
ج :2نعم.
 -1اخلامس والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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ج :3لشدة حزهنا بلغ صوت بكائها دور أهل املدينة.
ج :4نعم.
وللتفصيــل ننصحــك بقــراءة كتــاب «بيــت األحــزان» للمحــدث الشــيخ عبــاس

القمــي قــدس رسه.

(((

س :39مــا هــي مصــادر تعــرض الزهــراء (عليهــا الســام)
للهجمــة الوحشــية العمريــة؟
مظلوميــة الزهــراء وقتلهــا بذلــك األســلوب الوحشــي مــن قبــل امللعــون
عمــر .هــل هنــاك مصــدر مــن كتــب املخالفيــن يذكــر هــذا األمــر ولــو بصــورة
غيــر مباشــرة؟

ج :املصــادر يف شــأن ظالمــة الصديقــة الكــرى أم أبيهــا فاطمــة الزهــراء (صلوات
اهلل عليهــا) أكثــر مــن أن ُتــى إال بعــد اجلهــد اجلهيــد .وإليــك بعضــا منهــا عــى

ســبيل املثــال:

• مــا رواه الشهرســتاين عــن إبراهيــم بــن ســ ّيار املعتــزيل الن ّظــام أنــه قــال:

«إن عمــر رضب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة حتــى ألقــت اجلنــن مــن بطنهــا ،وكان
يصيــح :احرقــوا دارهــا بمــن فيهــا! ومــا كان يف الــدار غــر عــي وفاطمــة واحلســن

واحلســن»!

(((

وروى اخلرب عن النظام أيضا الصفدي هبذا اللفظ« :إن عمر رضب بطن فاطمة يوم البيعة

 30 -1رجب األصب  1436هجرية.
 -2امللل والنحل للشهرستاني ج 1ص.57
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حتى ألقت املحسن»!

(((

• مــا رواه البــاذري عــن ســليامن التيمــي وعــن عبــد اهلل بــن عــون – وكالمهــا

مــن الثقــات عندهــم – أهنــا قــاال« :إن أبــا بكــر أرســل إىل عــي يريــد البيعــة فلــم

يبايــع ،فجــاء عمــر ومعــه فتيلــة! فتلق ّتــه فاطمــة عــى البــاب ،فقالــت فاطمــة :يــا بــن

ـي بــايب؟ قــال :نعــم»!
اخلطــاب! أ ُتــراك ّ
حمرقــا عـ َّ

(((

• مــا رواه ابــن عبــد ر ّبــه – الــذي هــو عندهــم مــن املو ّثقــن والفضــاء – قــال
عــن الذيــن خت ّلفــوا عــن بيعــة أيب بكــر لعنــه اهلل« :هــم عــي والعبــاس والزبــر وســعد

بــن عبــادة ،فأمــا عــي والعبــاس والزبــر فقعــدوا يف بيــت فاطمــة ،حتــى بعــث إليهــم

أبــو بكــر عمــر بــن اخلطــاب ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة ،وقــال لــه :إن أبــوا فقاتلهم!

فأقبــل بقبــس مــن نــار عــى أن يــرم عليهــم الــدار ،فلقيتــه فاطمــة فقالــت :يــا بــن

اخلطــاب! أجئــت لتحـ ّـرق دارنــا؟! قــال :نعــم أو تدخلــوا يف مــا دخلــت فيه األمــة»!

(((

• مــا رواه بــن قتيبــة الدينــوري – الصــدوق عندهــم كــا وصفــه ابــن حجــر –
قــال« :إن أبــا بكــر تفقــد قومــا خت ّلفــوا عــن بيعتــه عنــد عــي كــرم اهلل وجهــه ،فبعــث
إليهــم عمــر ،فجــاء فناداهــم وهــم يف دار عــي ،فأبــوا أن خيرجــوا ،فدعــا باحلطــب
ألحرقنّهــا عــى مــن فيهــا! فقيــل لــه :يــا
وقــال :والــذي نفــس عمــر بيــده
لتخرجـ َّ
ُ
ـن أو ّ

أبــا حفــص! إن فيهــا فاطمــة! فقــال :وإن! فخرجــوا فبايعــوا إال عليــا فإنــه زعــم أنــه
قــال :حلفــت أن ال أخــرج وال أضــع ثــويب عــى عاتقــي حتــى أمجــع القــرآن .فوقفــت

فاطمــة ريض اهلل عنهــا عــى باهبــا ،فقالــت :ال عهــد يل بقــوم حــروا أســوأ حمــر
منكــم! تركتــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم جنــازة بــن أيدينــا وقطعتــم أمركــم
بينكــم مل تســتأمرونا ومل تــر ّدوا لنــا حقــا! فأتــى عمــر أبــا بكــر فقــال لــه :أال تأخــذ

 -1الوايف بالوف ّيات للصفدي ج 6ص.17
 -2أنساب األشراف للبالذري أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ج 1ص.586
 -3العقد الفريد البن عبد ر ّبه األندلسي ج 5ص.13
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هــذا املتخ ّلــف عنــك بالبيعــة؟ فقــال أبــو بكــر لقنفــذ وهــو مــوىل لــه :اذهــب فــادع يل

عليــا .قــال :فذهــب إىل عــي فقــال لــه :مــا حاجتــك؟ فقــال :يدعــوك خليفــة رســول
اهلل! فقــال عــي :لرسيــع مــا كذبتــم عــى رســول اهلل! فرجــع فأبلــغ الرســالة .قــال:
فبكــى أبــو بكــر طويــا .فقــال عمــر الثانيــة :ال متهــل هــذا املتخلــف عنــك بالبيعــة.

فقــال أبــو بكــر لقنفــذ :عــد إليــه فقــل لــه :خليفــة رســول اهلل يدعــوك لتبايــع! فجــاءه

قنفــذ فــأ ّدى مــا أمــر بــه ،فرفــع عــي صوتــه فقــال :ســبحان اهلل! لقــد ا ّدعــى مــا ليــس
لــه! فرجــع قنفــذ فأبلــغ الرســالة .فبكــى أبــو بكــر طويــا ،ثــم قــام عمــر فمشــى

معــه مجاعــة ،حتــى أتــوا بــاب فاطمــة ،فد ّقــوا البــاب ،فلـ ّـا ســمعت أصواهتــم نــادت
بأعــى صوهتــا :يــا أبـ ِ
ـت يــا رســول اهلل! مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن اخلطــاب وابــن أيب
قحافــة»!

(((

• مــا رواه اجلوينــي بســنده عــن ابــن عبــاس عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) أنــه أخــر عــا ســيجري عــى ابنتــه الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) فقــال:
ّ
الــذل بيتهــا،
«وإين ّملــا رأيتهــا ذكــرت مــا يصنــع هبــا بعــدي كأين هبــا وقــد دخــل
ومنعــت إرثهــا ،وكُــر جنبهــا ،وأســقطت
وانتُهكــت حرمتهــا ،وغُصــب حقهــاُ ،

جنينهــا ،وهــي تنــادي :يــا حممــداه! فــا جتــاب! وتســتغيث فــا تغــاث! فــا تــزال

بعــدي حمزونــة مكروبــة باكيــة».

(((

• مــا رواه الســيوطي عــن نــدم أيب بكــر (لعنــه اهلل) عــى أمــره باهلجــوم عــى بيــت

الزهــراء البتــول (صلــوات اهلل عليهــا) حيــث قــال« :وددت أين مل أكــن أكشــف بيــت
((((((
فاطمــة وتركتــه وإن ُأغلــق عــى احلــرب»!
 -1اإلمامة والسياسة البن قتيبة ص.12
 -2فرائد السمطني للجويني الشافعي ج 2ص.34
 -3مسند فاطمة للسيوطي ص 34وروى اخلبر عن أبي بكر أيضا الطبراني يف املعجم الكبير ج 1ص 62والطبري يف
تاريخه ج 3ص 430وابن عبد ر ّبه يف العقد الفريد ج 2ص 254وغيرهم كثير.
 24 -4من شعبان املعظم لسنة  1426من الهجرة النبوية الشريفة.
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س :40مــا هــي الكتــب الشــيعية التــي تذكــر حادثــة االعتــداء
ىلع الزهــراء عليهــا الســام؟

• كتاب سليم بن قيس اهلاليل.

• الكايف للكليني.

• االختصاص للمفيد.

• كامل الزيارات البن قولويه.
• االحتجاج للطربيس.

• نوادر املعجزات للطربي اإلمامي.
• الفضائل البن شاذان.

• بحار األنوار للعالمة املجليس.

• حق اليقني للعالمة املجليس.

وغريها الكثري والكثري من املصادر(((.
س :41هــل ذكــرت حادثــة الهجــوم ىلع دار الســيدة الزهــراء

عليهــا الســام يف كتــب الشــيعة؟

ج :إن أهــم وأخطــر القضايــا التــي هــي مــن أساســيات التشــ ّيع وهــي قضيــة

اهلجــوم عــى دار الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا وإحــراق باهبــا ورضهبــا وإســقاط
املحســن عليــه الســام قــد بلغــت درجــة عاليــة مــن االعتبــار ووصلــت حــد
جنينهــا
ِّ

 11 -1جمادى اآلخرة .1431
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التواتــر ،وأمــا عــدم ذكــر بعــض الشــيعة هلــذه احلادثــة يف كتبهــم ال يعنــي إنكارهــا،

فقــد تناقلــت كتــب الطائفــة اإلماميــة منــذ الصــدر األول وعــى مــر العصــور وعــى
لســان رواهتــا وحمدثيهــا ومؤرخيهــا ممــا ال يــدع جمــاالً للشــك يف وقوعهــا.
يقــول الشــيخ الطــويس رمحــه اهلل( :ممــا أنكــر عليــه -أي عــى أيب بكــر -رضهبــم

لفاطمــة عليهــا الســام ،وقــد روي أهنــم رضبوهــا بالســياط ،واملشــهور -الــذي
ال خــاف فيــه بــن الشــيعة -أن عمــر رضب عــى بطنهــا حتــى أســقطت .فســمي
الســقط :حمســنا ،والروايــة بذلــك مشــهورة عندهــم .ومــا أرادوا مــن إحــراق البيــت

عليهــا حــن التجــأ عليهــا قــوم وامتنعــوا مــن بيعتــه ،وليــس ألحــد أن ينكــر الروايــة
بذلــك ،ألنــا قــد بينــا الروايــة الــواردة مــن جهــة العامــة مــن طريــق البــاذري وغــره،

وروايــة الشــيعة مســتفيضة بــه يف ذلــك)(((.

وقــال العالمــة املجلــي رمحــه اهلل( :وقــد اســتفاض يف رواياتنــا بــل يف رواياهتــم

أيضــا أنــه -أي عمــر -روع فاطمــة حتــى ألقــت مــا يف بطنهــا)((((((.

س :42مــا حكــم مــن يقــف ضــد لعــن أعــداء الزهــراء عليهــا
الســام؟
مــا مقــام مــن يقــف ضــد ورود اللعــن ىلع مــن ظلــم ســيدتي وموالتــي
كعمــر عليــه لعنــة اهلل واإلدعــاء أنهــا توجــب التفرقــة ونحــن بصــدد الوحــدة
بيــن املســلمين ؟

 -1تلخيص الشايف ،ج 3ص.156
 -2بحار االنوار ،ج 28ص.409
 15 -3جمادى اآلخرة  1438هجرية.
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ج :بعــد إقامــة احلجــة عليــه يكــون برتيــا ملعونــا ،ال جتــوز حتــى خمالطتــه فضــا

عــن التعاطــي معــه أو الصــاة خلفــه(((.

س :43أيهمــا أعظــم مصيبــة اإلمــام الحســين أم مصيبــة الزهراء
عليهما الســام؟
كنت أقرأ يف أجوبة موقع القطرة ورأيت إجابة فيها النص التالي:
{منهــا أن مصيبتــه (عليــه الســام) أعظــم وأدهــى وأم ـ ّر مصيبــة أصابــت

أهــل بيــت النبــوة (صلــوات اهلل عليهــم) بــل هــي أعظــم مــن مصيبتهــم
بالحســين (صلــوات اهلل عليــه) كمــا ورد يف الحديــث عــن الصــادق عليــه
وأمــر ألنــه أصــل يــوم
الســام« :وقتــل محســن بالرفســة أعظــم وأدهــى
ُّ

العــذاب»}.

(((

فكنــت أتســائل كيــف باإلمــكان أن ّ
نوفــق بيــن هــذه الروايــة وبيــن الروايــة
التــي تقــول (ال يــوم كيومــك يــا أبــا عبــد اهلل)؟ وهــل فعــ ً
ا يــوم الزهــراء
أعظــم مــن يــوم الحســين؟

ج :إن متــام النــص يف الروايــة يقــول« :وال كيــوم حمنتنــا بكربــاء وإن كان يــوم

الســقيفة وإحــراق النــار عــى بــاب أمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن وفاطمــة وزينــب

وأم كلثــوم وفضــة وقتــل حمســن بالرفســة أعظــم وأدهــى وأمــر ألنــه أصــل يــوم
العــذاب».

(((

وعليــه فيكــون وجــه التوفيــق أن يــوم احلســن عليــه الســام أعظــم مــن حيــث
 28 -1من شهر رمضان لسنة  1428هجرية.
 -2الهداية الكبرى للحسني بن حمدان اخلصيبي ص.417
 -3الهداية الكبرى ص.417

حجــــــــــــــــــــاب الله
هتك وممن؟
كيف ُ

99

املحنــة ،ويــوم الزهــراء عليهــا الســام أعظــم مــن حيــث املــرارة واألصــل ،فــا جــرى

مــا جــرى عــى احلســن عليــه الســام إال بســبب ذلــك األصــل.

(((

س :44ما هي أسباب االختالف يف الذكرى الفاطمية؟
سمعت أن األيام الفاطمية ثالثة:
األيام الفاطمية األولىاأليام الفاطمية الثانيةاأليام الفاطمية الثالثةفمــا هــي أســباب هــذه األيــام ومتــى وكــم عددهــا هــل إنهــا جميعهــا
عشــرة أيــام؟

ج :منشــأ التحـ ّـر يف يــوم استشــهاد موالتنــا الزهــراء البتــول (صلــوات اهلل عليهــا

وأرواحنــا فداهــا) هــو تعــدّ د الروايــات يف ذلــك ،وهــو تعــدّ د معهــود يف كثــر مــن

الوقائــع التارخييــة ،كتاريــخ استشــهاد النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

وتواريــخ مواليــد ووفيــات األئمــة الطاهريــن صلــوات اهلل عليهــم ،بــل وحتــى

تواريــخ هــاك أعدائهــم .واملســألة طبيعيــة إذا مــا الحظنــا حتــى وقــوع التبايــن يف

الروايــات الفقهيــة التــي تتحــدث عــن موضــوع واحــد ،فيقــع االختــاف يف احلكــم.
ليــس معنــى ذلــك أن األئمــة (عليهــم الســام) أوقعــوا هــذا االختالف بأنفســهم؛

فــإن كلمتهــم كانــت واحــدة – إال إذا اســتثنينا مــا كانــوا يضطــرون إىل قولــه مــن بــاب

التقيــة مثــا – وإنــا وقــع هــذا االختــاف بســبب اختــاف الــرواة وصعوبــة عمليــة
 05 -1صفر األحزان  1438هجرية.
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التدويــن يف ذلــك الزمــان وكثــرة ضغــوط الســلطات التــي كانــت متنــع مــن التواصــل

املبــارش مــع أهــل البيــت (عليهــم الســام) مضافــا إىل دخــول عامــل النســيان وعــدم
التثبــت واخللــط يف املوضــوع.

وال ســبيل إىل فـ ّ
ـك هــذا التضــارب غــر إعــال قواعــد الرتجيــح ،ونقصــد هبــا

الــروع يف بحــث وحتقيــق عميقــن حــول الروايــات الــواردة حــول موضــوع معـ ّـن،
ثــم ترجيــح إحداهــا أو طائفــة منهــا عــى األخــرى حســب القرائــن واملعاضــدات
ـرات ومــا إىل ذلــك.
واملجـ ّ

هــذا مــا نقــوم بــه حينــا نســتنبط حكــا رشعيــا ،وهــذا أيضــا مــا نقــوم بــه حينــا

نحقــق تأرخييــا ،وضمــن هــذا املجــال يــأيت موضــوع استشــهاد الزهــراء صلــوات اهلل
عليهــا.

يف شــأن حتديــد يــوم وتاريــخ استشــهادها (عليهــا الصــاة والســام) وردت

روايــات متعــددة ،منهــا:

 -1أنــه كان يف الثالــث مــن شــهر مجــادى اآلخــرة .وقــد ورد ذلــك يف دالئــل

اإلمامــة ومســار الشــيعة ومصبــاح املتهجــد واإلقبــال والبحــار وغريهــا مــن مصــادر.
 -2أنه كان يف العرشين من شهر مجادى اآلخرة .وورد ذلك يف اإلقبال.
 -3أنه كان يف الثالث من شهر رمضان .وورد ذلك يف كشف الغمة.
 -4أنه كان يف احلادي والعرشين من شهر رجب .وورد ذلك املصباح.
هــذا مــا ورد يف حتديــد اليــوم .ولكــن هنــاك طائفــة أخــرى مــن الروايــات حــدّ دت

املــدة التــي تفصــل بــن يــوم استشــهاد النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وبــن

يــوم استشــهاد ابنتــه الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) ،وهــي:

 -1أن الفرتة كانت مخسا وتسعني يوما .وورد ذلك يف كشف الغمة.
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 -2أن الفرتة كانت مخسا وسبعني يوما .وورد ذلك يف الكايف.
 -3أن الفرتة كانت أربعني يوما .وورد ذلك يف االحتجاج.
ومن خالل عملية اجلمع بني الطائفتني ،نصل إىل النتائج التالية:
• الروايــة األشــهر مــن الطائفــة األوىل هــي أن يــوم االستشــهاد كان يف الثالــث مــن

شــهر مجــادى اآلخــرة .وهــي مرويــة عــن اإلمــام الصــادق صلــوات اهلل عليــه بســند
رصح هبــا املفيــد يف مســار الشــيعة.
حســن ،وقــد ّ

• الروايتــان  2 + 1مــن الطائفــة الثانيــة التــي تتحــدث عــن املــدة إنــا هــي روايــة

واحــدة باألصــل ،ألن كلمــة (تســعني) تطابــق كلمــة (ســبعني) يف الكتابــة العربيــة
القديمــة اخلاليــة مــن التنقيــط ،لكــن اإلشــكال الــذي نشــأ هــو يف تلقــي أصحــاب
اجلوامــع احلديثيــة لألصــول الروائيــة القديمــة ،فأحدهــم ظـ ّن أن اللفظ هو (تســعني)

ـجلها هكــذا .علــا أن
ـجلها هكــذا ،بينــا ظـ ّن اآلخــر أن اللفــظ هــو (ســبعني) فسـ ّ
فسـ ّ
الروايــة هــي واحــدة باألصــل ،وهــي صحيحــة الســند عــن الصــادق عليــه الســام،

وكذلــك متاثلهــا روايــة عــن الباقــر عليــه الســام ،وعــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام.
• عنــد مطابقــة الروايــة األشــهر مــن الطائفــة األوىل ،بالروايــة األصــح مــن الطائفة

الثانيــة ،نخلــص إىل نتيجــة كليــة وهــي أن يــوم استشــهادها صلــوات اهلل عليهــا إنــا

هــو يف يــوم الثالــث مــن شــهر مجــادى اآلخــرة ،ألن الفــرة الواقعــة بــن استشــهاد
النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وبــن استشــهادها هــي مخــس وتســعون يومــا،

أي يف الثالــث مــن شــهر مجــادى اآلخــرة ،وهــو مــا يطابــق الروايــة األشــهر .وهــذا
هــو األرجــح واألقــوى .أمــا الروايــات األخــرى فهــي أضعــف مــن تلــك وليــس هلــا

يقوهيــا أو جيربهــا ،كــا أهنــا تفتقــد الشــهرة وصحــة الســند.
مــا ّ

لكــن ســرة الشــيعة املوالــن (حفظهــم اهلل تعــاىل) هــي إقامــة مراســم عــزاء
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الزهــراء البتــول (أرواحنــا فداهــا) يف أكثــر مــن مناســبة عــى مــدار العــام ،فتكــون

هنــاك الفاطميــة األوىل والفاطميــة الثانيــة والفاطميــة الثالثــة ،مــع أن كثــرا مــن
البلــدان ال جتــد فيهــا إال مناســبتني مهــا الفاطميــة األوىل والثانيــة ،واللتــان تطابقــان
الفاطميــة الثانيــة والثالثــة عنــد مــن يقيموهنــا ثالثــا.

هــؤالء مــن فــرط حبهــم للزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) آلــوا عــى أنفســهم إال

إحيــاء ذكــرى استشــهادها يف كل يــوم حمتمــل ،ولذلــك نظمــوا هــذه املناســبات

العظيمــة عــى هــذا النحــو.

فتكــون الفاطميــة األوىل مســتندة إىل روايــة أن الفــرة الواقعــة بــن استشــهاد النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وبــن استشــهادها أربعــون يومــا ،أي الثامــن مــن شــهر ربيــع
اآلخر.

وتكــون الفاطميــة الثانيــة مســتندة إىل روايــة أن الفــرة هــي مخســة وســبعون يومــا،

أي يف يــوم الثالــث عــر مــن شــهر مجــادى األوىل.

وتكــون الفاطميــة الثالثــة مســتندة إىل روايــة أن الفــرة هــي مخســة وتســعون يومــا،

أي يف يــوم الثالــث مــن شــهر مجــادى اآلخــرة ،وهــو األرجــح واألقــوى يف نظرنــا

ونظــر مجــع كبــر مــن املحققــن والعلــاء .واهلل العــامل.

وعــى أيــة حــال فــإن تنظيــم هــذه املناســبات العظيمــة وذكــر الزهــراء (صلــوات

اهلل عليهــا) يف أكثــر مــن مناســبة عــى مــدار العــام هــو خــر مــن اقتصــار ذكرهــا

وإحيــاء مظلوميتهــا يف مناســبة واحــدة ،بــل ينبغــي اإلكثــار مــن هــذه املناســبات فــإن

ذلــك أقــل مــا يمكــن تقديمــه وفــا ًء ملوالتنــا شــفيعة يــوم اجلــزاء أرواحنــا وأرواح
العاملــن فــدى تــراب نعليهــا.

(((

 -1التاسع عشر من شهر رمضان لسنة  1429من الهجرة النبوية الشريفة..
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ـدد اإلمــام علــي (عليــه الســام) الذيــن يفضلونه
س :45هــل هـ ّ
ىلع أبــي بكــر وعمــر بالجلــد حــد املفتري؟
مــا الــرد ىلع النواصــب بهــذا القــول عــن اإلمــام علــي عليــه الســام،
ويقولــون أنهــا مــن كتبنــا.
 قــال علــي رضــي اهلل عنــه ىلع منبــر الكوفــة :ال أوتــى برجــل يفضلنــيىلع أبــي بكــر وعمــر إال جلدتــه حــد املفتــري… الكشــي :ترجمــة رقــم،25 :
معجــم الخوئــي)326 ،153/8( :

ج :لســنا نــدري إىل متــى سيســتمر هــؤالء النواصــب الكذبــة يف برتهــم لألحاديث

وتدليســهم فيهــا! فــإن هــذا املقطــع الــذي نقلــوه هــو جزء مــن حديــث طويــل ُي ِّ
كذب

فيــه اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) مــا رواه أحــد أعــام املخالفــن وهــو ســفيان

الثــوري (لعنــة اهلل عليــه) مــن أحاديــث كــذب هبــا عليــه وعــى آبائــه األطهــار ،وكان

ويرجــوه
مــن بينهــا هــذا احلديــث! إال أن املخالفــن ال يســتحون مــن أن يأخــذوه ُ

عــن ســياقه رغــم أنــه يف معــرض النفــي والتكذيــب!

وإليــك متــام الروايــة التــي رواهــا الكــي (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف رجالــه

ضمــن ترمجــة ســفيان الثــوري ،وهــي التــي نقلهــا عنــه املحقــق اخلوئــي يف معجمــه:
«عــن ميمــون بــن عبــد اهلل قــال :أتــى قــوم أبــا عبــد اهلل (الصــادق) عليــه الســام

يســألونه احلديــث مــن األمصــار ،وأنــا عنــده ،فقــال يل :أتعــرف أحــدا مــن القــوم؟

قــال :قلــت :ال .قــال :كيــف دخلــوا عــي؟ قلــت :هــؤالء قــوم يطلبــون احلديــث

مــن كل وجــه ،ال يبالــون ممــن أخــذوا احلديــث!

فقــال لرجــل منهــم :هــل ســمعت مــن غــري مــن احلديــث؟ قــال :نعــم .قــال:
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فحدثنــي ببعــض مــا ســمعت.
قــال :إنــا جئــت ألســمع منــك ،مل أجــئ أحدثــك .وقــال لآلخــر :ذلــك مــا يمنعــه

أن حيدثنــي بــا ســمع؟ قــال :تتفضــل أن حتدثنــي بــا ســمعت ،أجعــل الــذي حدثــك

حديثــه أمانــة ال حتــدث بــه أحــدا؟ قــال :ال .قــال :فأســمعنا بعــض مــا اقتبســت مــن
العلــم حتــى نقتــدي بــك إن شــاء اهلل تعــاىل.

قــال :حدثنــي ســفيان الثــوري عــن جعفــر بــن حممــد ،قــال :النبيــذ كلــه حــال إال

اخلمــر! ثــم ســكت.

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــي ســفيان عمــن حدثــه عــن حممــد بــن عــي أنــه قــال :مــن ال يمســح

عــى خفيــه فهــو صاحــب بدعــة! ومــن مل يــرب النبيــذ فهــو مبتــدع! ومــن مل يــأكل
اجلريــث وطعــام أهــل الذمــة وذبائحهــم فهــو ضــال! أمــا النبيــذ فقــد رشبــه عمــر نبيذ

زبيــب فرشــحه باملــاء! وأمــا املســح عــى اخلفــن فقــد مســح عمــر عــى اخلفــن ثالثــا

يف الســفر ويومــا وليلــة يف احلــر! وأمــا الذبائــح فقــد أكلهــا عــي وقــال :كلوهــا،
فــإن اهلل تعــاىل يقــول :اليــوم أحــل لكــم الطيبــات وطعــام الذيــن أوتــوا الكتــاب حــل

لكــم وطعامكــم حــل هلــم ،ثــم ســكت.
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!

فقــال :قــد حدثتــك بــا ســمعت .فقــال :أكل الــذي ســمعت هــذا؟ قــال :ال.

قــال :زدنــا!

قــال :حدثنــي عمــرو بــن عبيــد ،عــن احلســن ،قــال :أشــياء صــدق النــاس هبــا

وأخــذوا هبــا وليــس يف الكتــاب هلــا أصــل ،منهــا عــذاب القــر! ومنهــا امليــزان! ومنهــا
احلــوض! ومنهــا الشــفاعة! ومنهــا النيــة ينــوي الرجــل مــن اخلــر والــر فــا يعملــه
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فيثــاب عليــه! وال يثــاب الرجــل إال بــا عمــل إن خــرا فخــر وإن رشا فــر!
فقــال :فضحكــت مــن حديثــه! فغمــزين أبــو عبــد اهلل عليــه الســام أن كــف حتــى

إيل فقــال :ومــا يضحــكك؟ أمــن احلــق أم مــن الباطــل؟
نســمع .قــال :فرفــع رأســه َّ

قلــت :أصلحــك اهلل وأبكــي! وإنــا يضحكنــي منــك تعجبــا كيــف حفظــت هــذه
األحاديــث؟ فســكت.

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــا ســفيان الثــوري عــن حممــد بــن املنكــدر ،أنــه رأى عليــا عــى منــر
بالكوفــة ،وهــو يقــول :لئــن ُأتيــت برجــل يفضلنــي عــى أيب بكــر وعمــر ألجلد َّنــه

حــد املفــري!

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــا ســفيان عــن جعفــر أنــه قــال :حــب أيب بكــر وعمــر إيــان وبغضهــا

كفــر!

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
فقــال :حدثنــا يونــس بــن عبيــد ،عــن احلســن :أن عليــا أبطــأ عــى بيعــة أيب بكــر،

فقــال لــه عتيــق :مــا خلفــك يــا عــي عــن البيعــة ،واهلل لقــد مهمــت أن أرضب عنقــك!
فقــال لــه :يــا خليفــة رســول اهلل ال تثريــب ،فقــال :ال تثريــب!
قال له أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــا ســفيان الثــوري ،عــن احلســن :أن أبــا بكــر أمــر خالــد بــن الوليــد أن
يــرب عنــق عــي إذا سـ َّلم مــن صــاة الصبــح ،وأن أبــا بكــر سـ َّلم بينــه وبني نفســه،
ثــم قــال :يــا خالــد ال تفعــل مــا أمرتــك!
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فقال :أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
فقــال :حدثنــي نعيــم بــن عبــد اهلل عــن جعفــر بــن حممــد أنــه قــال :و َّد عــي بــن

ـفهن ومل يشــهد يــوم
ـن ويــأكل مــن حشـ َّ
أيب طالــب أنــه بنخيــات ينبــع يســتظل بظلهـ َّ
اجلمــل وال النهــروان .وحدثنــي بــه ســفيان عــن احلســن.
قال أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــا ع ّبــاد ،عــن جعفــر بــن حممــد ،أنــه قــال :ملــا رأى عــي بــن أيب طالــب

ـت! قــال لــه :يــا أبــه
يــوم اجلمــل كثــرة الدمــاء ،قــال البنــه احلســن :يــا بنــي هلكـ ُ

ـي مل أدر أن األمــر يبلــغ هــذا
ألسـ ُ
ـت قــد هنيتــك عــن هــذا اخلــروج؟ فقــال عــي :يــا بنـ ّ
املبلــغ!

فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم :زدنا!
قــال :حدثنــا ســفيان الثــوري عــن جعفــر بــن حممــد :أن عليــا ملــا قتــل أهــل صفني

بكــى عليهــم! فقــال :مجــع اهلل بينــي وبينهــم يف اجلنة!

قــال ميمــون :فضــاق يب البيــت وعرقــت ،وكــدت أن أخــرج مــن مســكي ،فــأردت
أن أقــوم إليــه فأتو ّطــأه! ثــم ذكــرت غمــز أيب عبــد اهلل عليــه الســام فكففــت.
فقــال لــه أبــو عبــد اهلل عليــه الســام :مــن أي البــاد أنــت؟ قــال :مــن أهــل

البــرة .قــال :هــذا الــذي حتــدث عنــه وتذكــر اســمه جعفــر بــن حممــد هــل تعرفــه؟
قــال :ال قــال :فهــل ســمعت منــه شــيئا قــط؟ قــال :ال .قــال :فهــذه األحاديــث عنــدك

حــق؟ قــال :نعــم ،قــال :فمتــى ســمعتها؟ قــال :ال أحفــظ ،إال أهنــا أحاديــث أهــل
مرصنــا منــذ دهرنــا ال يمــرون فيهــا .قــال لــه أبــو عبــد اهلل عليــه الســام :لــو رأيــت

هــذا الرجــل الــذي حتــدث عنــه فقــال لــك :هــذه التــي تروهيــا عنــي كــذب وقــال :ال
أعرفهــا ومل أحــدث هبــا ،هــل كنــت تصدقــه؟ قــال :ال! قــال :وملَ؟ قــال :ألنــه شــهد
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عــى قولــه رجــال لــو شــهد أحدهــم عــى عتــق رجــل جلــاز قولــه.
فقــال :اكتــب :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،حدثنــي أيب ،عــن جــدي  -قــال :مــا

اســمك؟ قــال :مــا تســأل عــن اســمي؟  -إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــال:

خلــق األرواح قبــل األجســاد بألفــي عــام ثــم أســكنها اهلــواء ،فــا تعــارف منهــا
ائتلــف هاهنــا ومــا تناكــر منهــا ثمــة اختلــف هاهنــا ،ومــن كــذب علينــا أهــل البيــت

حــره اهلل يــوم القيامــة أعمــى هيوديــا ،وإن أدرك الدجــال آمــن بــه ،وإن مل يــدرك آمــن
بــه يف قــره.

يــا غــام ضــع يل مــاء ًا وغمــزين وقــال :ال تــرح ،وقــام القــوم فانرصفــوا ،وقــد

كتبــوا احلديــث الــذي ســمعوا منــه .

ثــم إنــه عليــه الســام خــرج ووجهــه منقبــض فقــال :أمــا ســمعت مــا حيــدِّ ث بــه

هــؤالء؟ قلــت :أصلحــك اهلل مــا هــؤالء ،ومــا حديثهــم؟ قــال :أعجــب حديثهــم كان

ـي واحلكايــة عنــي مــا مل أقــل ومل يســمعه عنــي أحــد ،وقوهلــم :لــو
عنــدي الكــذب عـ َّ
أنكــر األحاديــث مــا صدقنــاه! مــا هلــؤالء ال أمهــل اهلل هلــم وال أمــى هلــم!

ثــم قــال لنــا :إن عليــا ملــا أراد اخلــروج مــن البــرة قــام عــى أطرافهــا ثــم قــال:

لعنــك اهلل يــا أنتــن األرض ترابــا ،وأرسعهــا خرابــا ،وأشــدها عذابــا ،فيــك الــداء

ـدوي ،قيــل :مــا هــو يــا أمــر املؤمنــن؟ قــال :كالم القــدر الــذي فيــه الفريــة عــى
الـ ّ
اهلل ،وبغضنــا أهــل البيــت ،وفيــه ســخط اهلل ،وســخط نبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه

وكذهبــم علينــا أهــل البيــت ،واســتحالهلم الكــذب علينــا».

((((((

 -1رجال الكشي ج 2ص.692
 -2الثالثون من ربيع األول لسنة  1429من الهجرة النبوية الشريفة.
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س :46كيف تكون الخالفة حقا ألمير املؤمنين عليه السالم مع
أنه ينفي رغبته فيها يف نهج البالغة؟
مــا الــرد ىلع النواصــب بهــذا القــول عــن اإلمــام علــي عليــه الســام،
ويقولــون أنهــا مــن كتبنــا.
 عــن أميــر املؤمنيــن عليــه الســام (واهلل مــا كانــت لــي يف الخالفــةرغبــة ،وال يف الواليــة إربــة ،ولكنكــم دعوتمونــي إليهــا وحملتمونــي عليهــا).

ج :هــذا النــص مقتبــس مــن كالمــه (عليــه الســام) لطلحــة والزبــر (لعنهــا اهلل)

حصــة يف احلكــم وحصــة أكثــر يف املــال! وهــو وارد يف
حــن طالبــاه بــأن يكــون هلــا ّ

هنــج البالغــة برقــم.205 :

وال يعنــي هــذا النــص أنــه (عليــه الســام) ال يعتــر اخلالفــة حقــا لــه ،وإنــا يعنــي
أنــه مل يكــن راغب ـ ًا أو ســاعي ًا إليهــا بحســب مــا كانــت عليــه آنــذاك ،فــإن اخلالفــة

الرشعيــة إنــا تنعقــد لإلمــام املعصــوم وحــده ،وينبغــي أن تكــون البيعــة لــه عــى هــذا

األســاس ،أي أن يعتقــد النــاس بإمامتــه أوال ثــم يبايعونــه باخلالفــة ليحكــم.

إال أن الــذي جــرى بعــد مقتــل عثــان (لعنــه اهلل) أن النــاس محلــت أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) عــى أن يتــوىل اخلالفــة وكان عا ّمتهــم يبايعونــه دون اعتقــاد بأنــه إمــام

معصــوم منصــوب مــن اهلل تعــاىل ،وإنــا كانــوا يبايعونــه عــى مــا بايعــوا عليــه الثالثــة

قبلــه! وهــذا خلــل يف البيعــة .ولــذا فإنــه (عليــه الســام) مل يكــن يرغــب بخالفــة أو
حكومــة هبــذا الداعــي ،فقــال هلــم« :دعــوين والتمســوا غــري ،فإ ّنــا مســتقبلون أمــرا

لــه وجــوه وألــوان».

(((

والــذي كان حيــرص عليــه أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) هــو أن يعــي النــاس
 -1نهج البالغة.92 :
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ح ّقــه اإلهلــي أوالً ،ويعتقــدوا بإمامتــه ،ثــم بعــد ذلــك يبايعونــه باخلالفــة واحلكــم ،أما

أن يضطــروه إىل ذلــك دون ذاك  -كــا حصــل  -فــإن ذلــك ال رغبــة ألمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) فيــه كــا بـ ّـن.

ـروه عــى هواهــم ليومهــوا الناس
والنواصــب اجلهلــة قــد أخــذوا هــذا النــص وفـ ّ

أن عليــا (عليــه الســام) مل يكــن يعتــر اخلالفــة حقــا لــه! مــع أنــه (عليــه الســام) يف
ِ
ينــف ذلــك وإنــا نفــى رغبتــه يف تول ّيهــا آنــذاك مــع ذلــك اخللــل الــذي
كالمــه مل
أرشنــا إليــه ،والفــرق شاســع بــن األمر ْيــن .فاملــرء قــد ُيســلب منــه بيتــه مثــا ،ثــم

ملــا ُيــراد إرجاعــه إليــه ُيقــال لــه :إنــا نعطيكــه بعنــوان أنــه هبــة ال بعنــوان أنــه حــق

لــك وقــد اســرجعته ،فريفــض املــرء ذلــك قائــا :ال رغبــة يل فيــه إذ يكــون إرجاعــه
إ ّيل عــى هــذا النحــو .وال يعنــي هــذا أن البيــت أساسـ ًا ليــس حقــا لــه؛ وإنــا يعنــي أن

آليــة إرجاعــه إليــه فيهــا خلــل يأبــاه ،ولــو كان يف العنــوان واالعتبــار فحســب.

وبعبــارة :إن اخلالفــة التــي مل يكــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) راغبــا فيهــا هــي

خالفــة أيب بكــر وعمــر وعثــان ،أمــا اخلالفــة التــي كان راغبــا فيهــا فهــي خالفــة

النبــي األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .إال أن القــوم اضطــروه إىل قبــول الســلطة

كيفــا كانــت إذ مل يكــن هلــم أمــر وال حاكــم ،فحملــوه عليهــا كرهــا ،وهــذا هــو
معنــى قولــه عليــه الســام« :ولكنكــم دعومتــوين إليهــا ومحلتمــوين عليهــا» .وبعــد

ذلــك ســعى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إلصــاح هــذه الســلطة وإعادهتــا إىل مــا
ينبغــي أن تكــون عليــه اخلالفــة النبويــة الرشعيــة ،ولــذا كرهــه القــوم وحاربــوه.

والنصــوص يف هنــج البالغــة وغــره حافلــة بتأكيــد أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

عــى ح ّقــه وحــق أهــل بيتــه مــن آل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف الواليــة واخلالفة،
لكــن عــى أســاس الوصيــة اإلهليــة ،فقــد قــال عليــه الســام« :ال ُيقــاس بــآل حممــد

ســوى هبــم مــن جــرت نعمتهــم
صــى اهلل عليــه وآلــه مــن هــذه األمــة أحــد ،وال ُي ّ
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عليــه أبــدا .هــم أســاس الديــن ،وعــاد اليقــن ،إليهــم يفــيء الغــايل ،وهبــم يلحــق
التــايل ،وهلــم خصائــص حــق الواليــة ،وفيهــم الوصيــة والوراثــة ،اآلن إذ رجــع احلــق
إىل أهلــه ،ونُقــل إىل منتقلــه».

(((

فكيــف تعامــى النواصــب عــن هــذا النــص الرصيــح يف أن آل حممــد هــم أصحاب

الواليــة عــى األمــة والوصيــة الر ّبانيــة وأن احلــق  -أي اخلالفــة  -قــد عــاد إىل أهلــه

بعــد مقتــل عثــان حيــث تـ ّ
ـول عــي (عليــه الســام) احلكــم؟!

ـص اخلطبــة الشقشــقية الرصحيــة يف نكــره (عليــه الســام)
وكيــف تعامــوا عــن نـ ّ
عــى أيب بكــر وعمــر وعثــان يف أهنــم قــد ســلبوه ح ّقــه يف اخلالفــة؟!
يفس بعضهــا اآلخر،
إن هــذه النصــوص جمتمعــة واردة يف هنــج البالغــة ،وبعضهــا ّ

إال أن النواصــب يأخــذون مــا تشــابه منهــا ويرتكــون حمكمهــا ابتغــاء الفتنــة! ويؤمنون
ببعــض نصــوص كتــاب هنــج البالغــة ويكفــرون ببعــض! َ
ُــون بِ َب ْع ِ
ــض
«أ َفت ُْؤ ِمن َ
اليـ ِ
ِ
ـل َذلِـ َ ِ
ا ْلكِ َتـ ِ
ون بِ َب ْعـ ٍ
ـن َي ْف َعـ ُ
ـاة
ـاب َو َت ْك ُفـ ُـر َ
ـم إِال خـز ٌ
َاء َمـ ْ
ْي ِف َْ َ
ـك منْ ُكـ ْ
ـض؟! َفـ َـا َجـز ُ
الدُّ ْنيــا ،ويــوم ا ْل ِقيامـ ِ
((((((
ـذ ِ
ابَ ،و َمــا اللَُّ بِغَافِـ ٍ
ون إِ َل َأ َشــدِّ ا ْل َعـ َ
ـون».
ـل َعـ َّـا َت ْع َم ُلـ َ
ـة ُيـ َـر ُّد َ
َ ََ َْ َ َ
س :47هــل حقــا غضبــت الزهــراء ىلع بعلهــا أميــر املؤمنيــن
عليهمــا الســام؟
كثيــر مــن الشــبه يطرحهــا الوهابيــة لعنــة اهلل عليهــم ومــن هــذه الشــبه
أن يزعمــون بــأن الزهــراء ســام اهلل عليهــا قــد غضبــت ىلع اإلمــام علــي
عليــه الســام فهــم يستشــهدون بروايــات موجــودة يف كتبنــا منهــا:
( إن فاطمــة رضــي اهلل عنهــا ملــا طالبــت فــدك مــن أبــي بكــر امتنــع أبــو
 -1نهج البالغة.2 :
 -2البقرة.86 :
 -3الثالثون من ربيع األول لسنة  1429من الهجرة النبوية الشريفة.
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بكــر أن يعطيهــا إ ّياهــا فرجعــت فاطمــة عليهــا الســام وقــد جرعهــا مــن

ـي المتناعــه عــن مناصرتــه
الغيــظ مــا لــم يوصــف ومرضــت ،وغضبــت ىلع علـ ّ
ومســاعدته إ ّياهــا وقالــت :يــا ابــن أبــي طالــب!! اشــتملت مشــيمة الجنيــن

وقعــدت حجــرة الظنيــن بعــد مــا أهلكــت شــجعان الدهــر وقاتلتهــم ،واآلن
غلبــت مــن هــؤالء املخنثيــن ،فهــذا هــو ابــن أبــي قحافــة يأخــذ منــي فــدك
التــي وهبهــا لــي أبــي جبــرًا وظلمــا ويخاصمنــي ويحاججنــي ،وال ينصرنــي
أحــد فليــس لــي ناصــر وال معيــن وليــس لــي شــافع وال وكيــل ،فذهبــت
غاضبــة ورجعــت حزينــة أذللــت نفســي تأتــي الذئــاب وتذهــب وال تتحــرك،

يــا ليتنــي مــ ّ
ـت قبــل هــذا وكنــت نســيًا منســيًا إنمــا أشــكو إلــى أبــي وأختصم
إلــى ربــي)
انظــر كتــاب حــق اليقيــن للمجلســي بحــث فــدك ص  ،204 ،203ومثلــه
يف كتــاب األمالــي للطوســي ص 295

ج :عليــك أن تكــون خبــرا بديــدن الوهابيــن النواصــب يف البــر والتدليــس،

فهــم ال يربحوهنــا لريتقــوا – ولــو قليــا – إىل النقــاش العلمــي االســتداليل املحكــم،
ألهنــم إذا فعلــوا بــان عجزهــم وانكشــف وهــن عقيدهتــم .ومــع ذا فنحــن مضطــرون
ألن ننــزل إىل منحدَ رهــم لنلقمهــم حجــرا ع ّلــه يســدّ أفواههــم .وإليــك البيــان:
إن النــص باللفــظ الــذي أوردوه مكــذوب عــى األرجــح ،إذ مل نعثــر عليــه يف أي

مــن كتبنــا الروائيــة وجمامعنــا احلديثيــة! وهــم قــد جــاءوا بمصدريــن اثنــن ،أحدمهــا

(حــق اليقــن للمجلــي) والثــاين (أمــايل الطــويس) .أمــا األول فهــو ديــوان شــعر
مكونــا مــن واحــد
فــاريس ليــس فيــه نصــوص ألن العالمــة املجلــي نظمــه شــعرا ّ

وثالثــن ألــف بيــت فمــن أيــن جــاءوا هبــذا النــص العــريب منــه وهــو نثــر وليــس

شــعرا؟! ليأتــوا لنــا بصــورة طبــق األصــل عــن املصــدر ليفتضــح أمــر كذبتهــم
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الكــرى هــذه!
وأمــا املصــدر الثــاين أي أمــايل الشــيخ الطــويس والــذي قالــوا أن الروايــة هبــذا

اللفــظ واردة فيــه ،فربجــوع أي ذي عينــن إليــه يكتشــف أن األمــر ليــس كذلــك!

فالروايــة يف األمــايل خمتلفــة لفظــا ومعنــى عــن الروايــة التــي أوردوهــا ،وليســت فيهــا

عبــارة« :وغضبــت عــى عــي المتناعــه عــن منارصتــه ومســاعدته إياهــا»!

والروايــة يف األمــايل هــي هكــذا« :عــن أبــان بــن تغلــب ،عــن جعفــر بــن حممــد

(عليهــا الســام) ،قــال :ملــا انرصفــت فاطمــة (عليهــا الســام) مــن عنــد أيب بكــر،
أقبلــت عــى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فقالــت :يابــن أيب طالــب ،اشــتملت

مشــيمة اجلنــن ،وقعــدت حجــرة الظنــن ،نقضــت قادمــة االجــدل ،فخانــك ريــش
االعــزل ،هــذا ابــن أيب قحافــة قــد ابتــزين نحيلــة أيب وبليغــة ابنــي ،واهلل لقــد أجــد

يف ظالمتــي ،وألــد يف خصامــي ،حتــى منعتنــي قيلــة نرصهــا ،واملهاجــرة وصلهــا،
وغضــت اجلامعــة دوين طرفهــا ،فــا مانــع وال دافــع ،خرجــت واهلل كاظمــة ،وعــدت

راغمــة ،فليتنــي وال خيــار يل مــت قبــل ذلتــي ،وتوفيــت قبــل منيتــي ،عذيــري فيك اهلل

حاميــا ،ومنــك عاديــا ،ويــاه يف كل شــارق ،ويــاه مــات املعتمــد ووهــن العضــد،
شــكواي إىل ريب ،وعــدواي إىل أيب ،اللهــم أنــت أشــد قــوة .فأجاهبــا أمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) :ال ويــل لــك ،بــل الويــل لشــانئك ،هننهــي مــن غربــك يــا بنــت
الصفــوة ،وبقيــة النبــوة ،فــواهلل مــا ونيــت يف دينــي ،وال أخطــأت مقــدوري ،فــإن
كنــت ترزئــن البلغــة فرزقــك مضمــون ،ولعيلتــك مأمــون ،ومــا أعــد لــك خــر ممــا

قطــع عنــك ،فاحتســبي  .فقالــت :حســبي اهلل ونعــم الوكيــل».

(((

ـرح فيــه أن
فهاهنــا تــرى عــدم اشــتامل النــص عــى ذلــك املقطــع املزعــوم املـ ّ

فاطمــة غضبــت عــى عــي (صلــوات اهلل عليهــا) ،وأقــى مــا يمكــن أن ُيتوهــم منــه
 -1األمالي ص.683
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أهنــا تعاتبــه ،وليــس األمــر عــى وجــه احلقيقــة يف هــذا أيضــا ،فهــو مــن قبيــل «إيــاك

أعنــي واســمعي يــا جــارة» الــذي هــو أســلوب بالغــي أديب معهــود يف اللغــة العربيــة
فيتوجــه باخلطــاب إىل جهــة وهــو
عندمــا يريــد املــرء تعظيــم أمــر مــا خطــر قــد وقــع،
ّ
يقصــد غريهــا .وقــد اســتخدم اهلل تعــاىل هــذا األســلوب يف قرآنــه احلكيــم إذ قــال

عــز مــن قائــل« :عفــا اهلل عنــك مل َ أذنــت هلــم حتــى يتبـ ّـن لــك الذيــن صدقــوا وتعلــم
الكاذبــن».

(((

يتوهــم املــرء أن هــذا اخلطــاب مــن اهلل تعــاىل لنبيــه األعظــم
وللوهلــة األوىل ّ

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) هــو نــوع معاتبــة ،واحلــال أنــه ليــس كذلــك ،وإنــا
هــو عتــاب للذيــن خت ّلفــوا عــن معركــة تبــوك ،لكنــه جــاء عــى هــذا النحــو ليفهــم
املخ ّلفــون فظاعــة مــا أجرمــوه بتخ ّلفهــم .وهلــذا األســلوب البالغــي شــواهد عديــدة

يف كالم العــرب .فراجــع .وإنــا اســتخدمته الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) ليبقــى
موضوعــه حيــا يف ذاكــرة الزمــان ،كــا حصــل بحمــد اهلل تعــاىل.

تنبغــي اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا النــص الــذي نقلــوه عــن حــق اليقــن للعالمــة

املجلــي (رضــوان اهلل عليــه) قــد يكــون ترمجــة منهــم لبعــض أبياتــه الفارســية إىل

العربيــة ،وإذا كان كذلــك فليكتمــوا فضيحتهــم فذلــك أجــدى هلــم ،فليــس ينفعهــم
االعتــذار بــيء حتــى لــو قالــوا إنــا نقلنــا املعنــى ال اللفــظ! ألن األطفــال يعلمــون

أن الشــعراء جيــوز هلــم يف أبياهتــم مــا ال جيــوز لغريهــم حســب مقتضيــات موضــوع
الشــعر ،ولــذا قيــل أن أفضــل الشــعر أكذبــه ،وهــذا أمــر معــروف ،وال حجــة للشــعر

يف االســتدالل إال إذا كان موافقــا للنــص ،وال نــص كــا نقلــوا!

وإين – واهلل يشــهد – كلــا وصلتنــي شــبهة جديــدة مــن شــبهاهتم املضحكــة هــذه،

ازداد يقينــي بأهنــم يعيشــون حالــة ضمــور عقيدهتــم الفاســدة التــي هــي أوهــن مــن
 -1التوبة.43 :
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بيــت العنكبــوت ،فلــذا هــم يعمــدون للتشـ ّبث بــكل ّ
قشــة وإثــارة أيــة شــبهة ع ّلهــم
يبقــون عــى مــا تبقــى مــن عقيدهتــم الشــيطانية يف أذهــان شــباهبم الصاعــد الذيــن

بــدأوا يف زماننــا هــذا بالتحــرك جديــا نحــو نــور احلــق ،إذ مل تعــد تنطــي عليهــم
األكاذيــب والتدليســات واالفــراءات ،ومل يعــد جيــدي معهــم اللــف والــدوران..
واليقــن عنــدي أن عقيدهتــم البائســة هــذه ســتندثر مــن الوجــود حتــا خالل ســنوات

ليســت بالكثــرة إن شــاء اهلل تعــاىل.

(((

س :48كيــف بقــي أميــر املؤمنيــن عليــه الســام جليــس الــدار
ملــدة  25عامــا؟

ج :مــا عرضتــه هــو لألســف التصــور الســائد اخلاطــئ حــول طبيعــة تعاطــي أمــر

املؤمنــن عليــه الســام مــع تلــك احلقبــة مــن الزمــان ودوره فيهــا؟

أوال :أمــر املؤمنــن عليــه الســام هنــض للمطالبــة بحقــه .ثــم حينــا مل تتــم رشوط

ـف عــن حرهبــم عمــا بوصيــة رســول اهلل صــى
النهــوض حلــرب زمــرة االنقــاب كـ ّ
اهلل عليــه وآلــه واعتــزل تلــك احلكومــة االنقالبيــة تعبــرا عــن رفضهــا .فــإذ ًا عــي
اعتــزل حكومــة الســقيفة ال أنــه اعتــزل شــيعته وأتباعــه.

ثانيــا :ال عالقــة لعــدم تــويل أمــر املؤمنــن عليــه الســام الســلطة الدنيويــة بــدوره

يف حفــظ الرشيعــة حيــث إزاحتــه عليــه الســام عــن الســلطة يف فــرة مــن الزمــن مل

تعطــل دوره عليــه الســام يف القيــادة الدينيــة بــل حتــى الدنيويــة لشــيعته الذيــن هــم
محلــة الديــن احلــق والدعــاة إليــه.
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ثالثــا :مل يكــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام طــوال مخســة وعرشيــن عامــا معتــزال

شطــة اخلميــس التــي
شــيعته كــا يتصــور اآلخــرون بــل كان يقــود ويوجــه منظمــة َ َ

كانــت تعمــل ليــل هنــار يف الــر إلعــادة األمــة للرشعيــة اإلســامية املتمثلــة يف
أهــل البيــت عليهــم الســام وبالفعــل قــد أثمــرت حتركاهتــم بدليــل ّ
أن األمــة بعــد

ســقوط عثــان قــد توجهــت لعــي عليــه الســام واختارتــه حاكــا وإن كان أغلبهــم
ال يعتقــدون بــه إمامــا منصوبــا مــن اهلل تعــاىل .بــل الثــورة االســامية املباركــة عــى

عثــان لعنــه اهلل كان رجــال الشــيعة كمحمــد بــن أيب بكــر وعمــر بــن احلمــق اخلزاعــي

هــم أصحــاب الــدور الفاعــل يف نجاحهــا وهــؤالء تربيــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام
ومنــه تعلمــوا البســالة والشــجاعة.

رابعــا :حكومــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام عــى قــر مدهتــا كانــت نموذجــا

حلكومــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وقــد اســتطاع أمــر املؤمنــن عليــه الســام

مــن خالهلــا ترســيخ مبــاديء وقوانــن حكومــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد
أن زيفهــا وشــوهها اآلخــرون فث ّبــت للتاريــخ ولألمــة ّ
أن خــط حممــد وآلــه االطهــار
يف احلكــم (الســلطة) كــا يف الرشيعــة هــو خــط آخــر ال يلتقــي مــع حكومــة الســقيفة

ومــن ســار عــى هنجهــا.

(((

س :49هــل قــام أبــو بكــر وعمــر باقتــاع بقلــة فاطمــة (عليهــا
الســام) كرهــا وبغضــا؟
هــل هــذه املعلومــة صحيحــة وهــو «إن فاطمــة الزهــراء كانــت تحــب
البربيــر ،وحيــن استشــهد رســول اهلل قــام أبــو بكــر وعمــر باقتــاع كل البربيــر
يف البــاد وقامــوا بزراعــة الجرجيــر مكانــه ،لــذا صــار أكل الجرجيــر مكــروه
األكل»؟
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ج :مل نقــف عــى مــدرك هــذا القــول ،نعم هنــاك روايــات مســتفيضة يف اســتحباب

الفرفــخ  -بقلــة الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا ،ويف كراهــة اجلرجــر -بقلــة بنــي أميــة

لعنهــم اهلل ،غــر أننــا مل نقــف عــى مــا ُذكــر يف نصــوص الروايــات ،ومــع هــذا ليــس
ـمت بقلــة الزهــراء ببقلــة
ببعيــد عــى املجرمــن عليهــم لعائــن اهلل ،فــإن بنــي أميــة سـ ّ
احلمقــاء كرهــا وعــدا ًء لســيدة نســاء العاملــن صلــوات اهلل عليهــا ،وهبــذا نطقــت
الروايــات.

(((

س :50هــل صحيــح أن ابــن تيميــة شــ ّبه الزهــراء (عليهــا
الســام) باملنافقيــن؟
وددت أن أســألكم عــن صحــة مــا نســب للزنديــق املرتــزق شــيخ األصنــام
إبــن تيميــة الحرانــي الناصبــي عليــه لعائــن اهلل فيمــا قاله عــن الزهــراء عليها
الســام (بــأن فيهــا شــعبة مــن النفــاق) والعيــاذ بــاهلل؟

ج :اســتخدم ابــن تيميــة يف كتبــه أســلوب ًا ماكــر ًا لإلســاءة إىل أهــل بيــت النبــوة
والصفــوة صلــوات اهلل عليهــم ،فــراه ينتقــي بعنايــة عباراتــه ويســبكها ســبك ًا جيعــل

ذهــن قارئهــا ينــرف إىل مــا يريــده هــو مــن املعــاين واملقاصــد اخلبيثــة دون أن يكــون

رصح هبــا.
بالــرورة قــد ّ

ومــن ذلــك مــا كتبتــه يــده اآلثمــة يف حــق ســيدة نســاء العاملــن فاطمــة الزهــراء

(صلــوات اهلل عليهــا) إذ قــال« :نعلــم أن مــا ُيكــى عــن فاطمــة وغريهــا مــن

الصحابــة مــن القــوادح كثــر ،منهــا كــذب وبعضهــا كانــوا فيــه متأولــن ،وإذا كان
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بعضهــا ذنبــا فليــس القــوم معصومــن بــل هــم مــع كوهنــم أوليــاء اهلل ومــن أهــل

اجلنــة هلــم ذنــوب يغفرهــا اهلل هلــم ،وكذلــك مــا ذكــره مــن حلفهــا أهنــا ال تكلمــه وال
صاحبــه حتــى تلقــى أباهــا وتشــتكي إليــه أمــر ال يليــق أن يذكــر عــن فاطمــة ريض
اهلل عنهــا فــإن الشــكوى إليــه أمــر ال يليــق أن يذكــر عــن فاطمــة ريض اهلل عنهــا ،فــإن

الشــكوى إنــا تكــون إىل اهلل تعــاىل ،كــا قــال العبــد الصالــح «إنــا أشــكو بثــى وحــزين

إىل اهلل» ويف دعــاء موســى عليــه الســام« :اللهــم لــك التــكالن» ،وقــال النبــي صــى
اهلل عليــه وســلم البــن عبــاس« :إذا ســألت فاســأل اهلل وإذا اســتعنت فاســتعن بــاهلل»

ومل يقــل «ســلني» وال «اســتعن يب» ،وقــد قــال تعــاىل« :فــإذا فرغــت فانصــب وإىل
ربــك فارغــب».

ثــم مــن املعلــوم لــكل عاقــل أن املــرأة إذا طلبــت مــاال مــن ويل أمــر فلــم يعطهــا

إيــاه لكوهنــا ال تســتحقه عنــده وهــو مل يأخــذه ومل يعطــه ألحــد مــن أهلــه وال أصدقائــه
بــل أعطــاه جلميــع املســلمني ،وقيــل إن الطالــب غضــب عــى احلاكــم؛ كان غايــة

ذلــك أنــه غضــب لكونــه مل يعطــه مــاال ،وقــال احلاكــم إنــه لغــرك ال لــك ،فــأي مــدح

للطالــب يف هــذا الغضــب؟ لــو كان مظلومــا حمضــا مل يكــن غضبــه إال للدنيــا ،وكيــف
والتهمــة عــن احلاكــم الــذي ال يأخــذ لنفســه أبعــد مــن التهمــة عــن الطالــب الــذي
يأخــذ لنفســه ،فكيــف حتــال التهمــة عــى مــن ال يطلــب لنفســه مــاال وال حتــال عــى

مــن يطلــب لنفســه املــال؟ وذلــك احلاكــم يقــول إنــا أمنــع هلل ألين ال حيــل يل أن آخــذ
املــال مــن مســتحقه فأدفعــه إىل غــر مســتحقه ،والطالــب يقــول إنــا أغضــب حلظــي

القليــل مــن املــال ،أليــس مــن يذكــر مثــل هــذا عــن فاطمــة وجيعلــه مــن مناقبهــا
جاهــا؟ أو ليــس اهلل قــد ذم املنافقــن الذيــن قــال فيهــم« :ومنهــم مــن يلمــزك يف
الصدقــات فــإن أعطــوا منهــا رضــوا وإن مل يعطــوا منهــا إذا هــم يســخطون ولــو أهنــم
رضــوا مــا اتاهــم اهلل ورســوله وقالــوا حســبنا اهلل ســيؤتينا اهلل مــن فضلــه ورســوله
إنــا إىل اهلل راغبــون» فذكــر اهلل قومــا رضــوا إن ُأعطــوا وغضبــوا إن مل ُيعطــوا فذمهــم
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بذلــك .فقاتــل اهلل الرافضــة»!

(((

وإنــك إذا أمعنــت النظــر يف كالمــه هــذا الــذي كتبــه ر ّد ًا عــى العالمــة احلــي

(رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) يف خصــوص مــا جــرى بــن الزهــراء (عليهــا الســام)
وأيب بكــر لعنــه اهلل؛ لفهمــت مــا يريــد إيصالــه إليــك بــن الســطور ،ومنــه:

• أن بعــض مــا صــدر عــن الزهــراء (عليهــا الســام) كان ذنبــ ًا ،وإذا كان ذنبــ ًا

فإهنــا ليســت معصومــة إال أنــه ســيغفره اهلل هلــا كســائر أوليــاء اهلل! ومســألة الغفــران

ذكرهــا لتخفيــف وطــئ كالمــه كــا تــرى .فالنتيجــة أنــه يعتــر أن قيــام الزهــراء

(عليهــا الســام) ضــد أيب بكــر ومطالبتهــا إيــاه بحقهــا ال خيلــو مــن أن يكــون مكذوبا

ـح فهــو ذنــب ارتكبتــه هــي! وحيــث أنــه ليــس يف األمــة َمــن ينكــر أن
عليهــا ،فــإن صـ ّ

الزهــراء (عليهــا الســام) قــد قامــت ضــد أيب بكــر مطالبــة بحقهــا ،فتكــون إذ ذاك قد
ارتكبــت ذنب ـ ًا! وبذلــك يكــون ابــن تيميــة قــد جـ ّـرم بضعــة النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) وبـ ّـرأ ابــن أيب قحافــة! لكــن بعبــارات خفيفــة حســب أســلوبه ومكــره!

• أن الروايــات التــي تذكــر أن الزهــراء (عليهــا الســام) تو ّعــدت أبــا بكــر

بــأن تشــكوه إىل أبيهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حينــا تلقــاه «ال يليــق أن

تُذكــر» ومل يقــل« :إهنــا مكذوبــة» ألنــه يعلــم أهنــا حــق ،فقــد رواهــا قومــه أيضــا

كــا يف روايــة ابــن قتيبــة يف« :نشــدتكام اهلل أمل تســمعا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه
يقــول :رىض فاطمــة مــن رضــاي وســخط فاطمــة مــن ســخطي فمــن أحــب ابنتــي

فاطمــة فقــد أحبنــي ومــن أرىض فاطمــة فقــد أرضــاين ومــن أســخط فاطمــة فقــد
أســخطني .قالــوا :نعــم ســمعناه مــن رســول اهلل  .قالــت فــأين أشــهد اهلل ومالئكتــه

ـت النبــي الشــكونكام إليــه».
أنكــا أســخطتامين ومــا أرضيتــاين ولئــن لقيـ ُ

(((

 -1منهاج السنة البن تيمية ج 4ص.244
 -2اإلمامة والسياسة البن قتيبة ص.14
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عــر ابــن تيميــة عــن هــذا بأنــه «ال يليــق أن ُيذكــر» ،ملــاذا؟ ألنــه دليــل
هلــذا ّ

عــى أن الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) كانــت تريــد اإلرشاك بــاهلل! فقــد فـ ّـرع عــى

ذلــك قولــه« :فــإن الشــكوى إنــا تكــون إىل اهلل تعــاىل» وشـنّع بفهمــه الســقيم عــى أن
توجــه إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بالشــكوى ولــو عندمــا ُيلتقــى بــه يف اآلخــرة
ُي ّ

كــا قالــت الزهــراء عليهــا الســام .فالنتيجــة أن الزهــراء (عليهــا الســام) تو ّعــدت
أبــا بكــر وعمــر بعمــل حمظــور رشع ـ ًا هــو عــى حــدّ الــرك إذ كان ينبغــي هلــا أن

تقــول« :ألشــكونّكام إىل اهلل» فقــط! وإذ ذاك تكــون ســيدة نســاء العاملــن (صلــوات
اهلل عليهــا) ال تفقــه أحــكام الــرع إىل درجــة أهنــا ال تعــرف الفــرق بــن التوحيــد

والــرك! وهلــذا فــإن كالمهــا هــذا «ال يليــق أن ُيذكــر»!

• أن الزهــراء (عليهــا الســام)  -التــي سـ ّـاها «املــرأة»  -قــد طلبــت مــن أيب بكــر
 -الــذي سـ ّـاه «ويل األمــر»  -مــا مل يكــن مــن ح ّقهــا! وأن غضبهــا عليــه كان بغــر

وجــه حــق! وأن غضبهــا كان ألجــل املــال والدنيــا حتــى لــو كانــت مظلومــة! فكيــف

لــو مل تكــن مظلومــة بــل ظاملــة بطلبهــا مــا ليــس هلــا؟! وأن الزهــراء (عليهــا الســام)
 -وهــي الطالــب  -أوىل بالتهمــة مــن أيب بكــر (لعنــه اهلل)  -وهــو احلاكــم  -الــذي

رر موقفــه بأنــه ال جيــوز لــه أن يأخــذ املــال ممــن يســتحقه ويعطيــه ملــن ال يســتحقه،
يـ ّ
وهــي فاطمــة عليهــا الســام!

كل هــذا ذكــره يف ســياق مــا ذكــره عــن املــرأة وويل األمــر ،وحيــث أنــه ال ُينكــر

أحــد قيــام الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) ضــد أيب بكــر يف كل مــا مـ ّـر ،وأهنــا بالفعــل

غضبــت عليــه ألنــه غصبهــا أرض فــدك ومرياثهــا مــن أبيهــا رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم؛ فــإن حكمهــا عنــد ابــن تيميــة هــو مــا ذكــره عــن حــال «املــرأة»!
فــاهلل أكــر عــى القــوم الظاملــن.

• أن التــي تطلــب مــاال ليــس مــن حقهــا فري ّدهــا احلاكــم فتغضــب إنــا تكــون قــد
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ســلكت ســلوك املنافقــن الذيــن إذا ُأعطــوا رضــوا وإذا مل ُيعطــوا إذا هــم يســخطون!

فالنتيجــة أن ســيدة نســاء اجلنــة (صلــوات اهلل عليهــا) قــد ســلكت ســلوك املنافقــن يف

مــا صنعتــه! فإهنــا ملــا طلبــت املــال وأجاهبــا أبــو بكــر بأنــه ليــس مــن حقهــا غضبــت

 -عــى مــا يرويــه البخــاري نفســه« :فوجــدت فاطمــة عــى أيب بكــر فهجرتــه فلــم

تكلمــه حتــى توفيــت»(((  -وهــذا الغضــب صفــة مــن صفــات املنافقــن فســخط

فاطمــة (عليهــا الســام) عــى أيب بكــر كان كســخط املنافقــن عــى رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم! وهلــذا «ال يليــق» أن ُيذكــر عــن فاطمــة وإن كان حقـ ًا تطابقت
األمــة عــى روايتــه وال ينكــره ابــن تيميــة نفســه ألن البخــاري وأمثالــه يروونــه!

فبقولــه« :ال يليــق» و«قاتــل اهلل الرافضــة» حيــاول أن يلقــي بالالئمــة عــى

الشــيعة ألهنــم يســتذكرون هــذه احلقائــق التارخييــة ،وهــو يلومهــم بدعــوى أن مــن

األوىل دفــن هــذه احلقائــق ألهنــا إنــا تديــن الزهــراء (عليهــا الســام) وال تديــن ابــن

أيب قحافــة! فالزهــراء  -املــرأة  -هــي التــي ســلكت ســلوك املنافقــن ال أبــو بكــر -
ويل األمــر  -الــذي حكــم بحكــم الــرع!

فلعــن اهلل ابــن تيميــة ،ولعــن مــن اتبعــه وريض بقولــه مــن النواصــب واملعاديــن

آلل حممــد إىل يــوم الديــن.

(((

س :51مــا هــي معانــي هــذه الفقــرات يف زيــارة الزهــراء عليهــا
ا لسال م ؟
ورد يف زيــارة ســيدة نســاء العامليــن فاطمــة الزهــراء بنــت محمــد
املصطفــى خيــر خلــق اهلل صلــى اهلل عليهمــا وآلهمــا األطهــار:
 -1صحيح البخاري ج 5ص.82
 -2الثاني عشر من شعبان املعظم لسنة  1429من الهجرة النبوية الشريفة.
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ــك ا ُ
ك َِ
ــك َق ْب َ
يــا ُم ْم َت َح َن ُ
لــا
ــكَ ،ف َو َج َ
ــة ْ
ــد ِ
ــل اَ ْن َي ْخ ُل َق ِ
هلل الَّــذي َخَل َق ِ
ام َت َح َن ِ
ون لِـ ُ
صابـ ُر َ
ص ِّد ُقـ َ
ـك ِّل مــا اَتانــا ِب ِه
ْ
صابـ َر ًةَ ،وَز َع ْمنــا اَّنــا لَـ ِ
ام َت َح َنـ ِ
ـك اَ ْولِيــا ُء َو ُم َ
ـون َو ِ
ـك ِ
َ
ص َّلــى ا ُ
ـاك
ص ُّيـ ُ
ـهَ ،فاِ ّنــا َن ْ
ص َّد ْقنـ ِ
ســأُل ِ
ـه َو ِ
ـه َواَتــى ِبـ ِ
ـه َوآلِـ ِ
هلل َعَل ْيـ ِ
اَ ُبـ ِ
ك اِ ْن ُك ّنــا َ
ـوك َ
ديقنــا لَ ُهمــا لِ ُن َب ِّ
ـد َ
ـك .
ســنا ِباَ ّنــا َقـ ْ
شـ َر اَ ْن ُف َ
ط ُه ْرنــا ِب َوال َي ِتـ ِ
إالّ اَْل َح ْق ِتنــا ِب َت ْص ِ
الســؤال املطــروح هنــا هــو كيفيــة وقــوع اإلمتحــان قبــل الخلــق؟ وإن
كنتــم تقولــون أن اإلمتحــان حصــل قبــل عالــم الدنيــا ،فنقــول أن عالــم مــا
قبــل الدنيــا ليســت عالــم إبتــاء فليــس يعنــي هنــا اإلمتحــان إذ ال إبتــاء،
فاملقصــود يكــون غيــر هــذا .نرجــوا شــرحه.

ج :يف مقــال لنــا ســابق بعنــوان (الزهــراء التــي نطهــر بواليتهــا) حــول الزهــراء

(صلــوات اهلل عليهــا) ذكرنــا أننــا عاجــزون عــن تفســر هــذا املقطــع مــن زيارهتــا
(أرواحنــا فداهــا) وال نملــك ســوى االحتــاالت الظنيــة التــي ال تــورث علــا وال
يقينــا ،فالزهــراء (ســام اهلل عليهــا) رس األرسار وال حييــط بكنههــا أحــد ســوى

خالقهــا وأبيهــا وبعلهــا (صلــوات اهلل عليهــا) ولــذا ورد أهنــا إنــا ســميت فاطمــة

«ألن اخللــق ُفطمــوا عــن معرفتهــا»! أمــا االحتــاالت التــي طرحناهــا هنــاك فلعــل
أقواهــا مــا ورد مــن أهنــم (صلــوات اهلل عليهــم) قــد امتُحنــوا يف عــامل الــذر باإلقــرار
بالوحدانيــة ،فكانــوا أول مــن أجــاب النــداء اإلهلــي «ألســت بربكــم» إذ قالــوا:

«بــى» وكانــت الزهــراء (صلــوات اهلل عليهــا) ثالــث مــن أجــاب عــى القاعــدة،
فلعــل ذلــك يكــون معنــى االمتحــان ،إال أنــه جمــرد احتــال والنــص الــوارد ال يشــفع

لــه إذ ورد« :فوجــدك ملــا امتحنــك صابــرة» وهــو مــا ُيشــعر ملــكان (الصــر) أنــه كان
حتمــل ومشــقة ويتطلــب صــرا ملــدة ليســت بالقليلــة ،وليــس
ابتــاء خاصــا فيــه ّ

طلــب اإلقــرار بالوحدانيــة مــن جنســه ،واهلل العــامل ،ولــو ُجعــت عقــول اخللــق كلهــم

مــن األولــن واآلخريــن بمــن فيهــم مــن األنبيــاء واملرســلني واملالئكــة والصاحلــن
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ملــا ُت ُ ِّكــن مــن معرفــة عــر معشــار مــن شــخصية ســيدة نســاء العاملــن صلــوات اهلل
عليهــا ،فكيــف يب أنــا العاجــز؟!

(((

س :52مــا معنــى قولنــا (الســام عليــك يــا عصمــة اهلل
الكبــرى)؟

ج :مل يقــع نظرنــا عــى مــا ينســب هــذه العبــارة إىل أحــد مــن املعصومــن (صلوات

اهلل عليهــم) كــا يف زياراهتــا (عليهــا الســام) املرويــة ،والظاهــر أهنــا مــن تعبــر بعض

العلــاء اســتنادا إىل احلديــث املشــهور عــن العســكري صلــوات اهلل عليــه ،مــن أهنــم

حجــج اهلل عــى اخللــق وفاطمــة حجــة عليهــم ،صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن.

وعــى أيــة حــال فإنــه ال ريــب يف كوهنــا (روحــي فداهــا) عصمــة اهلل الكــرى ،كام

أنــه ال ريــب يف أهنــم مجيعــا عصمــة اهلل الكــرى ،فــا فــرق بــن عصمتهــا وعصمتهم،
وال نجــد يف الروايــات مــا يشــر إىل تفاضــل يف هــذا اجلانــب بالنســبة إىل الــذوات
املقدســة األربعــة عــر عليهــم الصــاة والســام .نعــم ُيستشــعر مــن بعــض األدلــة

أن هنــاك تفاضــا بــن عصمتهــم وبــن عصمــة بقيــة األنبيــاء واألوصيــاء (عليهــم
الســام) وقــد رتّــب بعضهــم عــى ذلــك القــول أن األنبيــاء غــر معصومــن مــن

تــرك األوىل بينــا األربعــة عــر معصومــن منــه أيضــا ،فتكــون عصمتهــم أكمــل.
ونحــن ال نوافــق هــذا القــول بإطالقــه أل ّنــا نــرى عصمــة األنبيــاء حتــى مــن تــرك

األوىل ،إال أننــا نقـ ّـر بــأن هنــاك تفاضــا بــن عصمــة األربعــة عــر وبــن عصمــة

ســائر األنبيــاء ،عليهــم مجيعــا ســام اهلل وصلواتــه ،وليــس شــأننا أن نعــرف الفــرق.
 -1الثاني من شهر صفر األحزان لسنة  1428من الهجرة النبوية الشريفة.
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أمــا عــن معنى كوهنــا (صلــوات اهلل عليهــا) عصمــة اهلل الكــرى؛ فاملعــاين متعددة،

ومنهــا أهنــا بالغــة أعظــم درجــات العصمــة الذاتيــة والكــال اإليــاين ،ومنهــا أهنــا
العاصمــة جلميــع شــيعتها وحمبيهــا مــن النــار ،وإىل ذلــك تشــر الروايــات مــن أهنــا

ُســميت فاطمــة ألهنــا تفطــم شــيعتها وحمبيهــا مــن النــار ،كــا قــد ورد عنهــم (عليهــم
ـرون
الســام) أن اخلالئــق يــوم القيامــة يــو ّدون لــو كانــوا مجيعــا «فاطميــن» بعدمــا يـ ْ

التقاطهــا ملحبيهــا يف املحــر ودرأهــا عنهــم العــذاب.

ومــن بــن املعــاين أيضــا أهنــا املعصومــة عــن معرفــة اخلالئــق كنــه ذاهتــا املقدســة،

وإىل ذلــك تشــر الروايــات مــن أهنــا ُســميت فاطمــة ألن اخللــق ُفطمــوا عــن معرفتها.

ومــن بــن املعــاين أهنــا العاصمــة بمعنــى احلافظــة للرشيعــة اإلســامية املقدســة،
حمرفــا
ـتمر اإلســام احلقيقــي ولظـ ّـل ّ
إذ ال خيفــى أنــه بغــر تضحيتهــا اجلســيمة ملــا اسـ ّ

تــرون أيضــا تالشــيها
تــرون يف النســخة املزيفــة منــه ،والتــي ْ
إىل يومنــا هــذا كــا ْ

بفعــل ذكــر فاطمــة البتــول صلــوات اهلل عليهــا ،وذكــر ظالمتهــا ،فهــي أس التغيــر
يف النفــوس.

وال شــك أن هنــاك آالف املعــاين األخــرى إال أن املــرء حيــار كــا قلنــا عندمــا

يتعلــق األمــر بالزهــراء البتــول صلــوات اهلل وســامه عليهــا ،وأنّــى لعقولنــا أن

تســتوعب عظمتهــا؟! وإين شــخصيا وبالــذات يف مــا يتصــل بســيدة الكربيــاء
والعظمــة (صلــوات اهلل عليهــا) دون غريهــا ال أعــرف مــاذا أقــول ويــكاد عقــي

يتوقــف! فخــذوه منــي اعرتافــا أين جاهــل جاهــل جاهــل حتــى عــن معرفــة رس قــرط
فاطمــة بــل تــراب أقــدام فاطمــة فكيــف بذاهتــا املقدســة!!

(((
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س :53مــا هــو قولكــم يف إحيــاء شــعائر يــوم فرحــة الزهــراء
عليهــا الســام؟

ج :إحيــاء يــوم التاســع مــن شــهر ربيــع األول بالفــرح والــرور هــو ممــا حـ ّ
ـث

املترشعــة قديــا وحديثــا ،فهــو عيــد
عليــه الشــارع املقــدّ س ،وجــرت عليــه ســرة
ّ
ـر عنــه يف لســان الروايــات بعيــد الغديــر الثــاين،
عظيــم مــن أعيــاد اإلســام ح ّتــى ُعـ ّ

وكيــف ال وفيــه حتقــق دعــاء الزهــراء البتــول (صلــوات اهلل عليهــا) فأهلــك اهلل قاتلهــا
اللعــن الزنيــم عمــر بــن اخلطــاب عــى يــد البطــل الشــهم واملؤمــن الغيــور موالنــا أيب

لؤلــؤة فــروز رضــوان اهلل تعــاىل عليــه وأســكنه الفســيح مــن جناتــه.

وإليــك متــام احلديــث الرشيــف يف فضــل هــذا اليــوم املبــارك عــن اإلمــام اهلــادي

صلــوات اهلل عليــه:

«عــن الشــيخ الفقيــه عــي بــن مظاهــر الواســطي ،بإســناد متصــل عــن حممــد بــن

عــاء اهلمــداين الواســطي ،وحييــى بــن جريــح البغــدادي ،قــاال :تنازعنــا يف أمــر ابــن
اخلطــاب ،فاشــتبه علينــا أمــره ،فقصدنــا مجيعــا أمحــد بــن إســحاق القمــي صاحــب
العســكري (عليــه الســام) بمدينــة قــم ،وقرعنــا عليــه البــاب ،فخرجــت إلينــا مــن
داره صبيــة عراقيــة ،فســألناها عنــه؟ فقالــت :هــو مشــغول بعيالــه ،فإنــه يــوم عيــد.

فقلنــا :ســبحان اهلل! األعيــاد عنــد الشــيعة أربعــة :األضحــى ،والفطــر ،ويــوم الغديــر،

ويــوم اجلمعــة .قالــت :فــإن أمحــد يــروي عــن ســيده أيب احلســن عــي بــن حممــد
العســكري (عليهــا الســام) أن هــذا اليــوم يــوم عيــد ،وهــو أفضــل األعيــاد عنــد

أهــل البيــت (عليهــم الســام) وعنــد مواليهــم .قلنــا :فاســتأذين لنــا بالدخــول عليــه،
وعرفيــه بمكاننــا ،فدخلــت عليــه وأخربتــه بمكاننــا ،فخــرج علينــا وهــو م ّتــزر بمئــزر
ّ

لــه ،حمتضــن لكســائه يمســح وجهــه ،فأنكرنــا ذلــك عليــه .فقــال :ال عليكــا ،فــإين
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كنــت اغتســلت للعيــد .قلنــاَ :أوهــذا يــوم عيــد؟! وكان يــوم التاســع مــن شــهر ربيــع
األول .قــال :نعــم! ثــم أدخلنــا داره ،وأجلســنا عــى رسيــر لــه .وقــال :إين قصــدت

موالنــا أبــا احلســن العســكري (عليــه الســام) مــع مجاعــة مــن إخــويت بــر مــن رأى
كــا قصــد متانــى ،فاســتأذنا بالدخــول عليــه يف هــذا اليــوم ،وهــو يــوم التاســع مــن

شــهر ربيــع األول .وســيدنا (عليــه الســام) قــد أوعــز إىل كل واحــد مــن خدمــه أن
يلبــس مــا لــه مــن الثيــاب اجلــدد ،وكان بــن يديــه جممــرة وهــو حيــرق العــود بنفســه.

قلنــا :بآبائنــا أنــت وأمهاتنــا يــا ابــن رســول اهلل! هــل جتــدد ألهــل البيــت فــرح؟!
فقــال :وأي يــوم أعظــم حرمــة عنــد أهــل البيــت مــن هــذا اليــوم؟! ولقــد حدثنــي

أيب (عليــه الســام) أن حذيفــة بــن اليــان دخــل يف مثــل هــذا اليــوم  -وهــو التاســع
مــن شــهر ربيــع األول  -عــى جــدي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،قــال:
فرأيــت ســيدي أمــر املؤمنــن مــع ولديــه احلســن واحلســن (عليهــم الســام) يأكلــون

مــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ورســول اهلل يتبســم يف وجوههــم (
عليهــم الســام ) .ويقــول لولديــه احلســن واحلســن (عليهــا الســام) :كُال هنيئــا

لكــا بربكــة هــذا اليــوم ،الــذي يقبــض اهلل فيــه عــدوه وعــدو جدكــا ،ويســتجيب فيــه
دعــاء أمكــا .كُال! فإنــه اليــوم الــذي فيــه يقبــل اهلل تعــاىل أعــال شــيعتكام وحمبيكــا.

كال! فإنــه اليــوم الــذي يصــدق فيــه قــول اهلل( :فتلــك بيوهتــم خاويــة بــا ظلمــوا).

كال! فإنــه اليــوم الــذي تكــر فيــه شــوكة مبغــض جدكــا .كال! فإنــه اليــوم الــذي

يفقــد فيــه فرعــون أهــل بيتــي وظاملهــم وغاصــب حقهــم .كال! فإنــه اليــوم الــذي

يعمــد اهلل فيــه إىل مــا عملــوا مــن عمــل فيجعلــه هبــاء منثــورا .قــال حذيفــة :فقلــت:

يــا رســول اهلل ..ويف أمتــك وأصحابــك مــن ينتهــك هــذه احلرمــة؟! فقــال (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) :يــا حذيفــة ..جبــت مــن املنافقــن يــرأس عليهــم ،ويســتعمل يف
أمتــي الريــاء ،ويدعوهــم إىل نفســه ،وحيمــل عــى عاتقــه درة اخلــزي ،ويصــد النــاس
ـر ســنتي ،ويشــتمل عــى إرث ولــدي ،وينصــب
عــن ســبيل اهلل ،وحيـ ّـرف كتابــه ،ويغـ ّ
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نفســه علــا ،ويتطــاول عــى مــن بعــدي ،ويســتحل أمــوال اهلل مــن غــر حلــه ،وينفقهــا
ّ
ويكــذب أخــي ووزيــري ،وينحــي ابنتــي عــن حقهــا ،فتدعــو اهلل
يف غــر طاعتــه،

عليــه ،ويســتجيب دعاءهــا يف مثــل هــذا اليــوم .قــال احلذيفــة :فقلــت :يــا رســول
اهلل ..فلــم ال تدعــو ربــك عليــه ليهلكــه يف حياتــك؟! فقــال :يــا حذيفــة ..ال أحــب

أن أجــرئ عــى قضــاء اهلل تعــاىل ،ملــا قــد ســبق يف علمــه ،لكنــي ســألت اهلل أن جيعــل

اليــوم الــذي ُيقبــض فيــه لــه فضيلــة عــى ســائر األيــام ليكــون ذلــك ســنة يســتن هبــا

إيل جــل ذكــره ،أن يــا حممــد! كان
أحبائــي وشــيعة أهــل بيتــي وحمبوهــم ،فأوحــى ّ
متســك وأهــل بيتــك حمــن الدنيــا وبالؤهــا ،وظلــم املنافقــن
يف ســابق علمــي ،أن ّ

والغاصبــن مــن عبــادي ،مــن نصحتَهــم وخانــوك ،وحمضتَهــم ّ
وغشــوك ،وصافيتَهــم
وكاشــحوك ،وصدقتَهــم ّ
وكذبــوك ،وأنجيتَهــم وأســلموك .فأنــا آليــت بحــويل وقــويت

ـن عــى روح مــن يغصــب بعــدك عليــا حقــه ألــف بــاب مــن النــران
وســلطاين ألفتحـ ّ

مــن أســفل الفيلــوق ،وألصلينــه وأصحابــه قعــرا يــرف عليــه إبليــس فيلعنــه،

وألجعلــن ذلــك املنافــق عــرة يف القيامــة لفراعنــه األنبيــاء وأعــداء الديــن يف املحــر،
وألحرشنــم وأولياءهــم ومجيــع الظ َل َمــة واملنافقــن إىل نــار جهنــم زرقــا كاحلــن أذلــة
ّ
وألخلدنــم فيهــا أبــد اآلبديــن .يــا حممــد ..لــن يرافقــك وصيــك يف
خزايــا نادمــن،
ّ

ـي ،ويبــدل
منزلتــك إال بــا يمســه مــن البلــوى مــن فرعونــه وغاصبــه الــذي جيــري عـ َّ
كالمــي ،ويــرك يب ويصــد النــاس عــن ســبييل ،وينصــب مــن نفســه ِعجــا ألمتــك،

ويكفــر يب يف عــريش.

إين قــد أمــرت ســبع ســاوايت لشــيعتكم وحمبيكــم أن يتع ّيــدوا يف هــذا اليــوم الــذي

إيل ،وأمرهتــم أن ينصبــوا كــريس كرامتــي حــذاء البيــت املعمــور ،ويثنــوا
أقبضــه فيــه ّ

عــي ،ويســتغفروا لشــيعتكم وحمبيكــم مــن ولــد آدم ،وأمــرت الكــرام الكاتبــن أن
ّ
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يرفعــوا القلــم عــن اخللــق كلهــم ثالثــة أيــام مــن ذلــك اليــوم ،وال يكتبــون شــيئا مــن

خطاياهــم كرامــة لــك ولوصيــك .يــا حممــد ..إين قــد جعلــت ذلــك اليــوم عيــدا لــك
وألهــل بيتــك ،وملــن تبعهــم مــن شــيعتهم ،وآليــت عــى نفيس بعــزيت وجــايل وعلوي
ـون مــن يع ّيــد يف ذلــك اليــوم حمتســبا ثــواب اخلافقـ ْـن ،وألشــفعنّه يف
يف مــكاين ألحبـ َّ

ـن
أقربائــه ،وذوي رمحــه ،وألزيـ َّ
ـدن يف مالــه إن وســع عــى نفســه وعيالــه فيــه ،وألعتقـ َّ
ـن
مــن النــار يف كل حــول يف مثــل ذلــك اليــوم ألفــا مــن مواليكــم وشــيعتكم ،وألجعلـ َّ
ســعيهم مشــكورا ،وذنبهــم مغفــورا ،وأعامهلــم مقبولــة .قــال حذيفــة :ثــم قــام رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل أم ســلمة ،فدخــل .ورجعــت عنــه ،وأنــا غــر

شــاك يف أمــر الشــيخ ،حتــى تــرأس بعــد وفــاة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

ـمر للملــك ،وحـ ّـرف القــرآن ،وأحــرق بيــت
وأعــاد الكفــر ،وارتــدّ عــن الديــن ،وشـ ّ

الوحــي ،وأبــدع الســنن ،وغــر امللــة ،وبــدّ ل الســنة ،ورد شــهادة أمــر املؤمنــن (عليــه
ّ
وكــذب فاطمــة (عليهــا الســام) ،واغتصــب فــدكا ،وأرىض املجــوس
الســام)،

ـر الســنن كلهــا،
واليهــود والنصــارى ،وأســخط قــرة عــن املصطفــى ومل يرضهــم ،وغـ ّ
ود ّبــر عــى قتــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وأظهــر اجلــور ،وحــرم مــا أحـ ّ
ـل اهلل،
وأحـ ّ
ـل مــا حـ ّـرم اهلل ،وألقــى إىل النــاس أن يتخــذوا مــن جلــود اإلبــل دنانــر ،ولطــم

حــر وجــه الزكيــة ،وصعــد منــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) غصبــا
وظلــا ،وافــرى عــى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وعانــده وســ ّفه رأيــه .قــال

حذيفــة :فاســتجاب اهلل دعــاء مــواليت ( عليهــا الســام ) عــى ذلــك املنافــق ،وأجــرى
قتلــه عــى يــد قاتلــه رمحــه اهلل ،فدخلــت عــى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ألهنئــه
بقتلــه ورجوعــه إىل دار االنتقــام .فقــال يل :يــا حذيفــة ..أتذكــر اليــوم الــذي دخلــت
فيــه عــى ســيدي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأنــا وســبطاه نــأكل معــه،

فذلــك عــى فضــل ذلــك اليــوم الــذي دخلــت عليــه فيــه؟ قلــت :بــى يــا أخــا رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) .فقــال :هــو واهلل هــذا اليــوم الــذي أقـ ّـر اهلل بــه عــن
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آل الرســول ،وإين ألعــرف هلــذا اليــوم اثنــن وســبعني اســا .قــال حذيفــة :قلــت :يــا

أمــر املؤمنــن! أحــب أن تســمعني أســاء هــذا اليــوم؟ فقــال (عليــه الســام) :هــذا
يــوم االســراحة ،ويــوم تنفيــس الكربــة ،ويــوم الغديــر الثــاين ،ويــوم حــط األوزار،

ويــوم اخلــرة ،ويــوم رفــع القلــم ،ويــوم اهلــدو ،ويــوم العافيــة ،ويــوم الربكــة ،ويــوم

الثــارات ،ويــوم عيــد اهلل األكــر ،ويــوم اجابــة الدعــاء ،ويــوم املوقــف األعظــم،

ويــوم التــوايف ،ويــوم الــرط ،ويــوم نــزع الســواد ،ويــوم ندامــة الظــامل ،ويــوم انكســار
الشــوكة ،ويــوم نفــي اهلمــوم ،ويــوم القنــوع ،ويــوم عــرض القــدرة ،ويــوم التصفــح،
ويــوم فــرح الشــيعة ،ويــوم التوبــة ،ويــوم اإلنابــة ،ويــوم الــزكاة العظمــى ،ويــوم الفطر
الثــاين ،ويــوم ســيل الشــعاب ،ويــوم جتــرع الريــق ،ويــوم الرضــا ،ويــوم عيــد أهــل
البيــت ،ويــوم ظفــر بنــي ارسائيــل ،ويوم قبــول األعــال ،ويــوم تقديــم الصدقــة ،ويوم

الزيــارة ،ويــوم قتــل النفــاق ،ويــوم الوقــت املعلــوم ،ويــوم رسور أهــل البيــت ،ويــوم
الشــهود ،ويــوم القهــر للعــدو ،ويــوم هــدم الضاللــة ،ويــوم التنبيــه ،ويــوم الترصيــد،

ويــوم الشــهادة ،ويــوم التجــاوز عــن املؤمنــن ،ويــوم الزهــرة ،ويــوم التعريــف ،ويــوم
االســتطابة ،ويــوم الذهــاب ،ويــوم التشــديد ،ويــوم ابتهــاج املؤمــن ،ويــوم املباهلــة،

ويــوم املفاخــرة ،ويــوم قبــول األعــال ،ويــوم التبجيــل ،ويــوم إذاعــة الــر ،ويــوم

النــرة ،ويــوم زيــادة الفتــح ،ويــوم تــودد ،ويــوم املفاكهــة ،ويــوم الوصــول ،ويــوم
التزكيــة ،ويــوم كشــف البــدع ،ويــوم الزهــد ،ويــوم الــورع ،ويــوم املوعظــة ،ويــوم

العبــادة ،ويــوم االستســام ،ويــوم الســلم ،ويــوم النحــر ،ويــوم البقــر .قــال حذيقــة:

فقمــت مــن عنــده ،وقلــت يف نفــي :لــو مل أدرك مــن أفعــال اخلــر ومــا أرجــو بــه
الثــواب إال فضــل هــذا اليــوم لــكان منــاي .قــال حممــد بــن العــاء اهلمــداين ،وحييــى
بــن جريــح :فقــام كل واحــد منــا وق ّبــل رأس أمحــد بــن إســحاق بــن ســعيد القمــي،

رشفتنــا بفضــل هــذا اليــوم .ثــم رجعنــا
وقلنــا :احلمــد هلل الــذي ق ّيضــك لنــا حتــى ّ
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عنــه ،وتع ّيدنا يف ذلــك».

(((

فكــا تــرى؛ قــد احتفــل رســول اهلل وأهــل البيــت واألئمــة الطاهــرون (صلــوات
اهلل وســامه عليهــم أمجعــن) هبــذا العيــد العظيــم ،وأمــروا بالتع ّيــد فيــه ،وتل ّقــف

شــيعتهم األبــرار أمرهــم وجــرت فيهــم هــذه الســنة والعــادة جيــا بعــد جيــل إىل
يومنــا هــذا بحمــد اهلل تعــاىل.

وأمــا عــن فتــوى الفقهــاء فاإلمجــاع حاصــل عــى اســتحباب إحيــاء هــذا العيــد

بالفــرح والــرور والتوســعة عــى العيــال والصيــام شــكرا هلل تعــاىل عــى النعمــة
وهــاك الطاغــي ،والقيــام بســائر األعــال العباديــة التــي أوىص هبــا األئمــة

وخصــوا هبــا هــذا اليــوم ،كاالغتســال ونحــوه.
املعصومــون (صلــوات اهلل عليهــم)
ّ
وإليك شذرا مما أفتى به الفقهاء يف هذا الشأن:

• قــال الشــيخ املفيــد رضــوان اهلل عليــه« :ويف اليــوم التاســع منــه يــوم العيــد الكبــر

ولــه رشح كبــر يف غــر هــذا املوضــع ،وع ّيــد فيــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأمــر
النــاس أن يع ّيــدوا فيــه».

(((

• قــال شــيخ الفقهــاء صاحــب اجلواهــر رضــوان اهلل عليــه« :وأمــا الغســل للتاســع

مــن ربيــع األول فقــد حكــي أنــه مــن فعــل أمحــد بــن إســحاق القمــي بأنــه يــوم عيــد،

ملــا روي مــا اتفــق فيــه مــن األمــر العظيــم الــذي يــر املؤمنــن ويكيــد املنافقــن ()...
وقــد عثــرت عــى خــر مســندا إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف فضــل هــذا

اليــوم وبركتــه وأنــه يــوم رسور هلــم (عليهــم الســام) مــا حيــر فيــه الذهــن ،وهــو
طويــل ،وفيــه ترصيــح باتفــاق ذلــك األمــر فيــه ،فلع ّلنــا نقــول باســتحباب الغســل
فيــه بنــاء عــى اســتحبابه ملثــل هــذه األزمنــة ،وســيام مــع كونــه عيــدا لنــا وألئمتنــا

 -1بحار األنوار للعالمة املجلسي ج 31ص 125عن زوائد الفوائد ومحتضر الشيخ حسن بن سليمان.
 -2مستدرك الوسائل ج 2ص 522عن مسار الشيعة للمفيد.
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عليهــم الســام».

(((

• قــال الســيد ريض الديــن ابــن طــاووس – االبــن أو املثنّــى ( -رضــوان اهلل عليــه)

يف روايتــه احلديــث الرشيــف بإســناده« :نقلتــه مــن خــط حممــد بــن عــي بــن حممــد

بــن طــي رمحــه اهلل ،ووجدنــا يف مــا تص ّفحنــا مــن الكتــب عــدة روايــات موافقــة هلــا
فاعتمدنــا عليهــا ،فينبغــي تعظيــم هــذا اليــوم املشــار إليــه وإظهــار الــرور فيــه».

(((

• ونقــل الشــيخ الكفعمــي (رضــوان اهلل عليــه) يف مصباحــه (ص )270أنــه يــوم

رشيــف عظيــم الفضــل يرجــح التع ّيــد فيــه واإلنفــاق عــى املؤمنــن والتوســعة عــى

العيــال والتط ّيــب ولبــس اجلديــد مــن الثيــاب والشــكر والعبــادة.

• وعــدّ الســيد الطباطبائــي اليــزدي (رضــوان اهلل عليــه) يــوم التاســع مــن ربيــع

األول مــن مجلــة األعيــاد واملناســبات الرشيفــة التــي يســتحب فيهــا الغســل .وتبعــه
عــى ذلــك مجهــرة فقهائنــا وكل مــن ع ّلــق عــى العــروة يف احلاشــية مــن املراجــع
الكــرام.

(((

• قــال الســيد ريض الديــن ابــن طــاووس – األب  -رضــوان اهلل عليــه« :اعلــم

أن هــذا اليــوم وجدنــا فيــه روايــة عظيمــة الشــأن ،ووجدنــا مجاعــة مــن العجــم
واإلخــوان يع ّظمــون الــرور فيــه ،ويذكــرون أنــه يــوم هــاك بعــض مــن كان هيــون

بــاهلل جــل جاللــه ورســوله صلــوات اهلل عليــه ويعاديــه ،ومل أجــد يف مــا تص ّفحــت مــن

الكتــب إىل اآلن موافقــة أعتمــد عليهــا للروايــة التــي رويناهــا عــن ابــن بابويــه تغمــده

اهلل بالرضــوان ،فــإن أراد أحــد تعظيمــه مطلقــا لــر يكــون يف مطاويــه غــر الوجــه

الــذي ظهــر فيــه احتياطــا للروايــة ،فكــذا عــادة ذوي الرعايــة».

(((

 -1جواهر الكالم ج 5ص.43
 -2بحار األنوار ج 31ص 129عن زوائد الفوائد للسيد رضي الدين علي بن طاووس.
 -3العروة الوثقى ج 2ص.152
 -4إقبال األعمال ج 3ص.113
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هــذا وال خيفــى أن ســرة علامئنــا األبــرار ،ومراجعنــا األخيــار ،الســابقني

والالحقــن ،هــي عــى تعظيــم هــذا العيــد املبــارك واالشــراك يف جمالســه املفرحــة،

وتبــادل التهــاين والتربيــكات ،وال ينكــر ذلــك إال جاهــل أو معانــد .ومــع هــذه

الشــهرة العمليــة ال يبقــى جمــال للتشــكيك يف مرشوعيــة االحتفــال واالبتهــاج يف هــذا
اليــوم العظيــم ،فلــو كان يف ذلــك إشــكال لتصــدّ ى فقهــاء العــر إىل تبيانــه.

هــذا وإين شــخصيا أنقــل الفتــوى عــن الســيد املرجــع (دام ظلــه) باســتحباب

إحيــاء هــذا العيــد املبــارك بشــعائر الفــرح والبهجــة.

بقــي أن نشــر ختامــا إىل نكتتــن :األوىل؛ أن ثمــة قــوال مــن بعــض العلــاء

واملحققــن مفــاده أن هــاك عمــر (لعنــة اهلل عليــه) إنــا كان يف يــوم آخــر مــن شــهر

ذي احلجــة ال يف التاســع مــن شــهر ربيــع األول كــا حــكاه صاحــب الرسائــر ابــن

نرجــح أنــه كان يف التاســع مــن الربيــع حيــث إن تدقيــق النظــر
ادريــس احلــي ،لكننــا ّ
يقــود إىل ذلــك ،وهــذا بحــث ليــس هنــا حمـ ّـل ذكــره.
النكتــة األخــرى؛ أن مــا ورد يف احلديــث الرشيــف مــن أن اهلل تعــاىل يأمــر املالئكــة
برفــع القلــم عــن اخللــق ك ّلهــم ثالثــة أيــام فــا تُكتــب هلــم خطيئــة ،ليــس معنــاه

إبطــال أو تعطيــل التكليــف والســاح للعبــاد بالتجـ ّـري عــى أوامــر اهلل تعــاىل ونواهيه،

بــل معنــاه أن اهلل ســبحانه يأمــر املالئكــة بعــدم تســجيل املعــايص التــي تصــدر مــن

العبــاد عــن غــر قصــد التجـ ّـري ،فيكــون األمــر بمنزلــة الغفــران املقــدّ م .وإال فمــن
يتجــرأ عــى اهلل عــز وجــل يف هــذه األيــام مرتكبــا مــا يســخطه ظنــا منــه أن ال تكليــف
وال حــرج عليــه فيهــا ،فــإن إثمــه الزمــه والعقــاب الحقــه.

(((

 -1الرابع من شهر رمضان املبارك لسنة  1426من الهجرة النبوية الشريفة.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين
ولعنة اهلل عىل قتلتهم وأعدائهم أمجعني

