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٢٨٠٥ــ ٢٠١٢رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥١٩: ISBNالرقم الدولي 

.ـ     مــــ١٩٦٥الحسني، نبيل،

النبــي المـصطفى صــلى اهللا  (وهــي قلبـي وروحـي التــي بـين جنبـي     : هـذه فاطمـة صــلوات اهللا وسـالمه عليهـا    
ــ كــربالء ١ط.نبيــل الحــسني تحليــلدراســة و: )وآلــه وســلم عليــه  ـــة  : ـ ـــة الحــسينية المقدســـ قــسم الــشؤون  . العتب

.م٢٠١٣=.ق١٤٣٤، شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية. الفكرية والثقافية

).١٠٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٨

.المصادر

. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(ء فاطمة الزهرا.١
واقعــة إحــراق بــاب دار فاطمــة  . ٤. فــي القــرآن–. هـــ١١–؟ قبــل الهجــرة ٨، )س(فاطمــة الزهــراء . ٣. فــضائل–

، )س(فاطمة الزهراء . ٦. بإيذاء وتعقي. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٥. ق١١،  )س(الزهراء  
.أحاديث-الشيعة . ٧. الشهادة–. هـ ١١–؟ قبل الهجرة ٨

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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العتبة الحسينية المقدسة - كربالء المقدسة : اقالعر

٣٢٦٤٩٩: هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 

 



 
 
 
 
 

!+ 

: 
 

 





6٧7 

 
 
 
 
 

توطئة




 

Pu    t   s   r   qv  {     z   y   x   w
¡  �  ~  }   |O 




 


 




!



النيب صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي املصائب واحملن: األولالفصل ........................6٨7

            
      

 



 


 


 

 

"






 





 



6٩7 

 
 
 

املبحث األول

يهم من بعدهمبا جيري علRفاطمة وبعلها وبنيها &إخبار النيب 



            


 


 

.)١(»ة الباغيةئتقتلك الف«
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.)١(»دبب، يقتل حوهلا قتلى كثرية تنجو بعد ما كادتأيتكم صاحبة اجلمل األ«




 
            

 
.)٢(»ستفرتق أميت على بضع وسبعني فرقة«

 
.)٣(»ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إالّ واحدة«
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إخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عته بما يجري عليهم  : اِّـسألة األوُّـ 

من بعده
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T 
قلوبنا ما نرى من حرقا عينيك، فقد أأبكىما يبكيك يا رسول ا ال «

.»حالك؟

 
» يا أخي سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط وأني ألنظر إليكم وأمحد ا

يا حممد إن ا تعاىل : على نعمته فيكم، إذ هبط علي جربائيل عليه السالم فقال   

وعــرف ســرورك بأخيــك وابنتــك وســبطيك     اطلــع علــى مــا عــين نفــسك     

فأكمل لك النعمة وهنأك العطية، بـأن جعلـهم وذريـاهتم وحمبـيهم وشـيعتهم             

، ويعطـون كمـا   امعك يف اجلنـة ال يفـرق بينـك وبينـهم، حييـون كمـا حتيـ          

هلم يف الـدنيا ومكـاره   اتعطى، حتى ترضى وفوق الرضا على بلـوى كـثرية تنـ      

زعمون أهنم من أمتك براء من ا تصيبهم بأيدي الناس ينتحلون ملتك وي

ومنك خبطًا خبطا، وقتال قتال، شـتى مـصارعهم، نائيـة قبـورهم، خـرية مـن ا هلـم               

ريته وأرض بقضائه، فحمدت ا ورضيت خمحد ا عز وجل على اولك فيهم، ف

.)١()»مبا اختاره لكم

           
 

قال بينا أنا وفاطمة واحلسن واحلسني عند رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إذ «

ما يبكيك يا رسول ا؟: التفت إلينا فبكى فقلت
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أبكي : وما ذاك يا رسول ا؟ قال: أبكي مما يصنع بكم بعدي، فقلت: فقال

ن، يف الفخذ والـسم  من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدها، وطعنة احلس       

.الذي يسقى، وقتل احلسني

: يا رسول ا ما خلقنا ربنا إال للـبالء، قـال  : فبكى أهل البيت مجيعاً، فقلت   : قال

أبشر يا علي، فإن ا عز وجل قد عهد إيل أنه ال حيبك إالّ مؤمن وال يبغضك 

.)١(»إال منافق

 


            


         
 

.»م ما مل نره قبل ذلكويا رسول ا رأينا فيك الي«

 
إني ملا أكلـت معكـم فرحـت وسـررت بـسالمتكم فـسجدت  تعـاىل             «

فقلت نعم، ؟فهبط جربئيل يقول سجدت شكراً لفرحك بأهلك    ،شكراً

: فقال؛خي جربئيلبلى يا أ:فقلت؟أال أخربك مبا جيري عليهم بعدك: فقال

، ومتنع إرثها،ويؤخذ حقها،ملأما ابنتك فهي أول أهلك حلوقا بك بعد أن تظ
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؛وأما ابن عمك فيظلم ومينع حقه ويقتل؛ويكسر ضلعها،ويظلم بعلهاتظلم

،وأما احلسني فإنه يظلم ومينع حقه؛وأما احلسن فإنه يظلم ومينع حقه ويقتل بالسم

ويدفنه ،ويدفن مرمال بدمه،وتسبى نساؤه وذراريه،وينهب رحله،اخليولوتطؤه

.»الغرباء

 
.»هل يزوره أحد؟«

 
.»يزوره الغرباء«

 
.»فما ملن زاره من الثواب؟«

 
.)١()»معك فضحكتيكتب له ثواب ألف حجة وألف عمرة كلها«
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إخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فاطمة عليها الـسالم    :اِّـسألة الثانية 

بما يجري عليها من بعده





 


              

 
     

             
 

عة بـشاطئ  يـدفن مـن ولـدي سـب    : قال يل رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم      «

.)١(»الفرات مل يسبقهم األولون، ومل يدركهم اآلخرون

 
السالم حتمله فأخذه النيب صلى ا عليه وآله وسلم ماكان احلسني مع أمه عليه«

لعــن ا قاتلــك، ولعــن ا ســالبك، وأهلــك ا املتــوازرين عليــك، : وقـال 

.»وحكم ا بيين وبني من أعان عليك
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.»تقول؟يءأي شهيا أب«

 
والبغـي،  ، بعدي وبعدك من األذى والظلم والغدر   هما يصيب ذكرتيا بنتاه «

وهو يومئذ يف عصبة كأهنم جنـوم الـسماء يتـهادون إىل القتـل وكـأني أنظـر إىل        

.»م وتربتهممعسكرهم وإىل موضع رحاهل

 
.»وأين هذا املوضع الذي تصف؟،وأنىهيا أب«

 
وهي دار كرب وبالء علينا وعلى األمة، خيرج علـيهم  ،موضع يقال له كربالء «

السماوات واألرضني ما شفعوا فيه وهم أميت ولو أن أحدهم يشفع له من يفشرار

.»املخلدون يف النار

 
.»يا أبه فيقتل؟«

 
الـسماوات واألرضـون   عم يا بنتاه وما قتل قتلتـه أحـد كـان قبلـه، وتبكيـه            ن«

يؤذن هلا ما بقي على األرض واملالئكة والوحش والنباتات والبحار واجلبال، ولو

أعلم با وال أقوم حبقنا منهم، وليس على متنفس، ويأتيه قوم من حمبينا ليس يف األرض

ئك مصابيح يف ظلمات اجلور، وهم الشفعاء، غريهم، أولظهر األرض أحد يلتفت إليه
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أعـرفهم إذا وردوا علـي بـسيماهم، وكـل أهـل ديـن       ، وهم واردون حوضي غـدا   

.»ال يطلبون غرينا، وهم قوام األرض، وهبم ينزل الغيثوهم يطلبونا،يطلبون أئمتهم

 
.»إنا هيا أب«

 
:ه إن أهل اجلنان هم الشهداء يف الدنيا بذلوابنتايا«

P±     °   ̄    ®   ¬²   ̧   ¶  µ  ´  ³
¹º½  ¼  »O 

، من كتب عليه القتل ةفيها، قتلة أهون من ميتفما عند ا خري من الدنيا وما

.يقتل فسوف ميوتخرج إىل مضجعه، ومن مل

اخللـق عنـد   بأمر فتطـاعي يف هـذا  أما حتبني أن تأمري غدا  ! يا فاطمة بنت حممد   

احلــساب، أمــا ترضــني أن يكــون ابنــك مــن محلــة العــرش، أمــا ترضــني أن   

يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة، أما ترضني أن يكون بعلـك يـذود          

العطش عن احلوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه، أما ترضني أن اخللق يوم

ر النار فتطيعه خيرج منها من يشاء ويرتك اجلنة يأموالنار يكون بعلك قسيم 

ترضـني أن تنظـري إىل املالئكـة علـى أرجـاء الـسماء ينظــرون       مـن يـشاء، أمـا   

وينظرون إىل بعلك قد حضر اخلالئق وهو خياصمهم إليك وإىل ما تأمرين به

ــل ولــدك وقاتليــك إذا أفلحــت حجتــه علــى  اًعنــد ا فمــا تــرين ا صــانع  بقات

تطيعه، أمـا ترضـني أن تكـون املالئكـة تبكـي      ار أن اخلالئق وأمرت الن  
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أن يكـون مـن أتـاه زائـرا يف     ، أمـا ترضـني  يءالبنك ويأسف عليه كـل شـ   

و مل خيلُواعتمر،حلراما اضمان ا ويكون من أتاه مبنزلة من حج إىل بيت 

احلفظة تدعو له مـا  من الرمحة طرفة عني وإذا مات مات شهيدا وإن بقي مل تزل     

.»مل يزل يف حفظ ا وأمنه حتى يفارق الدنيابقي و

 
.»سلمت ورضيت وتوكلت على اهيا أب«

 
.»عيناك ويفرح قلبكإني أنا وبعلك وأنت وابناك يف مكان تقر«

PI   H  G  F  E  D  C  BO 

   
 

»؟ما لك يا رسول ا«.

 
.»ال آكل وال أشرب حتى ختربني«

 
عليها غالم مل حيمل به بعد وهـذه  إن جربائيل عليه السالم أتاني بالرتبة اليت يقتل    «

.)٣()»تربته
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سلمة زوجة النيب أبا ذر واملقداد وأبا أيوب األنصاري وأم ييا سلمان، أدخل عل«

.»من وراء الباب

 
اشهدوا وافهموا عين، أن علي بن أبي طالب عليه السالم وصيي ووارثي وقاضي «

ديين، وعدتي، وهو الفاروق بني احلق والباطل، وهو يعسوب املسلمني، وإمام املتقني، 

ثـم مـن   ،وقائد الغر احملجلني، واحلامل غدا لـواء رب العـاملني، هـو وولـده مـن بعـده       

احلسني ابين أئمة تسعة هداة مهديون إىل يوم القيامة، أشكو إىل ا جحود أمـيت      

.»مهم له وأخذهم حقهلألخي وتظاهرهم عليه، وظ

 
 

.»نعم، يقتل مظلوما من بعد أن ميأل غيظا ويوجد عند ذلك صابرا«


 

.»ما يبكيك يا بنية؟«

 
.»تك تقول يف ابن عمك وولدي ما تقولعمس«
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بي بعـد أربعـني، يـا    اًقووأنت تظلمني وعن حقك تدفعني، وأنت أول أهل بييت حل  «

 تعاىل، وجربئيل، أستودعك ا،ساملك وحرب ملن حاربكفاطمة أنا سلم ملن

.»وصاحل املؤمنني

 
.)١()»علي بن أبي طالب«




 
أبكي لذرييت، وما تصنع هبم شرار أميت من بعدي، كأني بفاطمة ابنيت وقد «

.»ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه، فال يعينها أحد من أميت

          
 

.»ال تبكني، يا بنية«

 
ولكن أبكـي لفراقـك، يـا رسـول     ،ست أبكي ملا يصنع بي من بعدك  ل«

ا«.
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أبشري يا بنت حممد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أهل «

.)١()»بييت

      
 


 

»يا بين إيل«.


 

.»بينإيل يا«


 

.»إيل إيل يا بنية«

            
 

.»إيل إيل يا أخي«
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إني وإياهم ألكرم اخللق على ،واصطفاني على مجيع الربية،والذي بعثين بالنبوة«

.ا عز وجل وما على وجه األرض نسمة أحب إيل منهم

ي طالب عليه السالم فإنه أخـي وشـقيقي وصـاحب األمـر بعـدي،       أما علي بن أب   

وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة، وصـاحب حوضـي وشـفاعيت، وهـو مـوىل كـل          

مسلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل تقي، وهو وصيي وخليفيت على أهلي وأميت 

يف حياتي وبعد موتي، حمبه حميب ومبغضه مبغـضي، وبواليتـه صـارت أمـيت مرحومـة،        

.عداوته صارت املخالفة له منها ملعونةوب

وإني بكيت حني أقبل ألني ذكـرت غـدر األمـة بعـدي حتـى إنـه ليـزال عـن                

مقعدي وقد جعله ا له بعدي، ثم ال يزال األمر به حتى يضرب على قرنه ضربة 

ختضب منها حليته يف أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 

.ى والفرقانللناس وبينات من اهلد

وأما ابنيت فاطمة فإهنا سيدة نساء العاملني واألولني واآلخرين وهي بضعة مين وهي، 

نور عيين وهي مثرة فؤادي، وهي روحي اليت بـني جـنيب، وهـي احلـوراء اإلنـسية متـى           

قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله ظهـر نورهـا ملالئكـة الـسماء كمـا        

ــل األر   ــب ألهـ ــر نـــور الكواكـ ــه  يظهـ ــل ملالئكتـ ــز وجـ ــول ا عـ يـــا : ض، ويقـ

مالئكيت انظروا إىل أميت فاطمة سيدة إمائي قائمة بني يدي ترتعد فرائصها من 

.خيفيت وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار
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،وأني ملا رأيتها ذكرت ما يصنع هبا بعدي؛ كـأني هبـا وقـد دخـل الـذل بيتـها             

وكسرت (وكسر جنبها ،ومنعت إرثها،وغصبت حقها،تهاوانتهكت حرم

فال ،وتستغيث فال تغاث،وهي تنادي يا حممداه فال جتاب،وأسقطت جنينها،)جنبتها

،تزال بعدي حمزونة مكروبة باكيـة تتـذكر انقطـاع الـوحي عـن بيتـها مـرة         

وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت ،وتتذكر فراقي أخرى 

.ليه إذا هتجدت بالقرآنتستمع إ

 ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت يف أيام أبيها عزيزة فعند ذلك يؤنسها ا

يا فاطمة :فتقول،فنادهتا مبا نادت به مريم بنت عمران،تعاىل ذكره باملالئكة

يا فاطمة اقنيت لربك ،إن ا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني

.راكعنيي واركعي مع الدواسج

ثم يبتدئ هبا الوجع فتمرض فيبعث ا عز وجل إليها مـريم بنـت عمـران مترضـها      

ت احلياة وتربمت بأهل الدنيا ميا رب إني قد سئ:فتقول عند ذلك؛وتؤنسها يف علتها

،فيلحقها ا عز وجل بي فتكون أول من يلحقين من أهل بـييت ؛فأحلقين بأبي 

اللهم العن :فأقول عند ذلك،ومة مغصوبة مقتولةفتقدم علي حمزونة مكروبة مغم

من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذهلا وخلد يف نارك من ضرب جنبها 

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

 





 



النيب صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي املصائب واحملن: األولالفصل ......................6٢٤7


              

 
              


               



               

 
 

P   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^O 

           


             


 

 



6٢٥7 

 
 
 
 

املبحث الثاني

املصائبوآله وسلم أوىلوفاة رسول ا صلى ا عليه 
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ابتداء اِّـرض برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة األوُّـ




 
.)١(»أوطئ اخليل أواخر الشام من أوائل الروم«




 
ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفنت ،السالم عليكم أهل القبور«

.»كقطع الليل املظلم يتبع آخرها أوهلا

 
إن جربئيل، كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة وقد عرضه علي العام      «
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.)١(»ليمرتني وال أراه إال حلضور أج

 
يا علي إني خريت بني خزائن الدنيا واخللود فيها أو اجلنة فاخرتت لقاء ربي واجلنة، «

.»فإذا أنا مت فغسلين واسرت عورتي فإنه ال يراه أحد إال كمه

 


 

            


 

أما بعد أيها الناس إنه قد حان مين خفوق من بني أظهركم فمن كانت له «

.»عندي عدة فليسألين أعطه إياها ومن كان له عندي دين فليخربني به؟

         
 

.)٤(»ها إياه يا فضلاحنل«
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أيها الناس إنه ليس بني ا وبني أحد شيء يعطيه به خرياً أو يصرف به عنه شراً إالّ «

العمل الصاحل، أيها الناس ال يدع مدع وال يتمن متمن، والـذي بعـثين بـاحلق ال           

.»العمل مع رمحة ا، ولو عصيت هلويت، اللهم بلغت ثالثاًينجي إالّ


 

             
     




 

 


 
بسم ا وبا أذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشايف ال شفاء إالّ شفاؤك، «

.)٢(»حم الرامحنيشفاء ال يغادر سقماً يا أر

 
 



6٢٩7....................................املصائب أوىل وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: املبحث الثاني

 






             
 


 




            
 

يا فاطمة، إني لكرامة ا إياك زوجتـك أقـدمهم سـلما، وأكثـرهم علمـا،           «

وأعظمهم حلمًا، إن ا تعاىل اطلع إىل أهل األرض اطالعة فاختارني منها فبعثين نبياً، 

.»واطلع إليها ثانية فاختار بعلك فجعله وصيا


 

إنا أهل بيت أعطينا سبعاً مل يعطها أحد قبلنا وال يعطاهـا أحـد بعـدنا، نبينـا أفـضل         «
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األنبياء وهو أبوك، ووصينا أفضل األوصياء وهو بعلك، وشهيدنا أفضل الشهداء وهو 

ابـن عمـك،   عمك، ومنا من جعل ا له جناحني يطري هبما مع املالئكة وهو     

بد هلذه األمة من مهدي، ومنا سبطا هذه األمة ومها ابناك، والذي نفسي بيده ال

.)١()»وهو وا من ولدك

 
             


 

.»؟ما يبكيك يا فاطمة«

 
.»يا رسول ا أخشى الضيعة على نفسي وولدي بعدك«

 
ه حتم الفناء ننا اآلخرة على الدنيا وأيا فاطمة أما علمت أنا أهل البيت اختار ا ل«

على مجيع خلقه، وأن ا تبارك وتعاىل اطلع على األرض اطالعـة فاختـار منـها       

أباك ثم اطلع اطالعة فاختار منها زوجك فأوحى إيل أن أزوجـه إيـاك وأن        

وبعلك خري ،فأبوك خري أنبياء ا،أختذه وليا ووزيرا وأن أجعله خليفيت يف أميت 

.ياء، وأنت أول من يلحق بي من أهل بييتاألوص

،فأنت سيدة نساء العامل وأهل اجلنة،ثم اطلع اطالعة ثالثة فاختارك واختار ولدك
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وأبنـاء بعلـك أوصـيائي إىل يـوم     ،وابناك احلسن واحلسني سيدا شباب أهـل اجلنـة      

.القيامة كلهم هادون مهتدون

ثم األئمة من ولد احلـسني يف  ،ثم احلسني،ثم احلسن،فاألوصياء بعدي أخي علي  

.درجيت وليس يف اجلنة درجة أقرب إىل ا تعاىل من درجة أبي إبراهيم

أما تعلمني يا بنية أن من كرامة ا عـز وجـل إيـاك أن زوجـك خبـري أمـيت         

.»وخري أهل بييت أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما


 

يا بنية إن لبعلك مناقب، إميانه با ورسوله قبل كل أحد، مل يسبقه إىل ذلك «

أحد من أميت؛ وعلمه بكتاب ا وسنيت، وليس أحد من أميت يعلم مجيع علمي 

ــاً ال يعلمــه غــريي، وعلــم         ــل علمــين علم ــإن ا عــز وج غــري علــي عليــه الــسالم؛ ف

علما؛ فكلما علم مالئكته ورسله فأنه أعلمين، وأمرني ربي مالئكته ورسله

عــز وجــل أن أعلمــه إيــاه، ففعلــت، فلــيس أحــد مــن أمــيت يعلــم علمــي وفهمــي           

ي احلـسن واحلـسني عليهمـا    اه سـبط يـ وحكمي غريه؛ وإنك يا بنية زوجته، وابن  

السالم، أمره باملعروف وهنيه عن املنكر، وإن ا تعاىل آتاه احلكمة وفصل 

.خلطابا

: ويا بنية

إنا أهل بيت أعطانـا ا تبـارك وتعـاىل سـت خـصال مل يعطهـا أحـداً مـن األولـني           

كان قبلكم، ومل يعطها أحداً من اآلخرين غرينا؛ نبينا خري األنبياء واملرسلني 

وهو أبوك، ووصينا خري األوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خري الشهداء وهو محزة بن 
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.»عبد املطلب عم أبيك

 
.»يا رسول ا هو سيد شهداء الذين قتلوا معه؟«

 
ال بل سيد شهداء األولني واآلخرين ما خال األنبياء واألوصياء؛ وجعفر بن أبـي      «

طالب ذو اجلناحني الطائر يف اجلنة مع املالئكة؛ وابناي احلسن واحلسني سبطاي 

ألمة الذي ميأل االرض وسيدا شباب أهل اجلنة منا؛ والذي نفسي بيده منا مهدي ا

.)١()»به قسطا وعدال كما ملئت ظلماً وجورا
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.»، فسيشهدك ا عز وجل أمراً، إنه ملن خري األمورأجلس يا سلمان«




      
 

.»ما يبكيك يا بنية، أقر ا عينك، وال أبكاها؟«

 
.»كيف ال أبكي، وأنا أرى ما بك من الضعف«

 
يا فاطمة، توكلي على ا، واصربي كما صرب آباؤك من األنبياء، وأمهاتك «

.»أزواجهم، أال أبشرك يا فاطمة؟من
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»بلى يا نيب ا«.

 
.»يا أبت«

 
أما علمت أن ا تعاىل اختار أباك فجعله نبياً، وبعثه إىل كافة اخللق رسوًال، «

.ثم اختار علياً فأمرني فزوجتك إياه واختذته بأمر ربي وزيرًا ووصياً

علــى املــسلمني بعـدي حقــا، وأقــدمهم ســلما،  يـا فاطمــة، إن عليــا أعظـم املــسلمني   

.»وأعلمهم علما، وأحلمهم حلما، وأثبتهم يف امليزان قدرا


 

.»هل سررتك يا فاطمة؟«

 
.»أبتيا نعم «

 
.»اخلري وفواضله؟أفال أزيدك يف بعلك وابن عمك من مزيد «

 
»بلى يا نيب ا«.
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»وجل ورسوله من هذه األمة، هو وخدجية أمك، وأول علي عز أول من آمن با

من وازرني على ما جئت، يا فاطمة، إن عليا أخي وصفيي، وأبو ولدي، إن عليا 

عزاك، سينحأعطي خصاالً من اخلري مل يعطها أحد قبله وال يعطاها أحد بعده، فأ

.»واعلمي أن أباك الحق با عز وجل

 
.»!يا أبتاه فرحتين وأحزنتين«

 
كذلك يا بنية أمور الدنيا، يشوب سـرورها حزهنـا، وصـفوها كـدرها، أفـال          «

.»أزيدك يا بنية؟

 
»بلى يا رسول ا«.

 
» ــا يف خريمهــ خلــق اخللــق فجعلــهم قــسمني تعــاىل إن ا ــسما، ، فجعلــين وعلي ا ق

:وذلك قوله عز وجل

PW    V  U  T  SO 

 

PO  N  M   LPU  T  S  R    QO 
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ثم إن ا تعاىل اختارني من أهل بييت، واختار علياً واحلسن واحلسني واختارك، 

فأنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، وأنت سيدة النساء، واحلـسن واحلـسني سـيدا      

شباب أهل اجلنة، ومن ذريتكما املهدي، ميأل ا عز وجل به األرض عدالً كما 

.)٢()»ملئت من قبله جورا

 


             
 





 
.»ا عز وجل أمراً، إنه ملن خري األمورفسيشهدكأجلس يا سلمان، «
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.»من يرضى ا لرضاها ويغضب لغضبها«





 

 


 
.»هذان ابناك فورثهما شيئا«

 
.)١()»أما احلسن فإن له هيبيت وسؤددي، وأما احلسني فإن له جودي وشجاعيت«


!
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.»هذان ابناك فورثهما«

 


 


 





 
"
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.)٢()»عليه أن يطوف عليكنقإن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يش«

         
     

 
.»ميا سلمان أال تسأل عما كابدته الليلة من األمل والسهر أنا وعلي عليه السال«

 
.)٣()»ال، هو أحق بذلك منك«
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َّـ االلتحـاق بـسرية     &تخلف الصحابة عن أمر رسول اهللا       : اِّـسألة الثانية 

إنه ليهجر: أسامة وقول عمر بن الخطاب





 

.»يصلي بالناس بعضهم«


 

.»أكففن فإنكن صوحيبات يوسف«


               




            

 
.»أمل آمركم أن تنفذوا جيش أسامة«
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.)١(»نفذوا جيش أسامة«

 



 
.)٢(»ا من ختلف عن جيش أسامةلعن«
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.»ائتوني بدواة وكتف اكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده أبداً«


 

 
 

أحفظوني يف أهل بييت واستوصوا بأهل الذمة خرياً (أبعد الذي قلتم، ال، ولكن «

.»)موأطعموا املساكني والصالة وما ملكت أميانك
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.»اجلسوا«


 

يا أخي، أما مسعت ما قال عدو ا أتاني جربئيل قبل فأخربني أنه سامري هذه األمة «

ف على أميت من بعدي، وأن صاحبه عجلها، وأن ا قد قضى الفرقة واالختال

فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبـه يف الكتـف          

.»الثة عليه، ادع يل بصحيفةلك، وأشهد هؤالء الث

            
 

إني أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفيت يف أميت علي بن أبي طالب، «

.»سنيثم احلسن ثم احلسني ثم من بعدهم تسعة من ولد احل

            
            

 
ثم أدعو العامة فأقرأه عليهم إني أردت أن أكتب هذا ثم أخرج به إىل املسجد«

.»ه، فأبى ا وقضى ما أرادوأشهدهم علي
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.»أنتم املستضعفون من بعدي«

 
.»ردوا علي أخي علي بن أبي طالب وعمي«

 
تنجـز عـدتي   يا عباس، يا عم رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم تقبـل وصـييت و           «

.»وتقضي ديين؟




 
.»وآلككنعم يا رسول ا صلى ا علي«
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.»أدن مين«

 
.»خذه فضعه يف يدك«

            
 

.»اتيحيأقبض هذا يف «

 
.»امض على اسم ا إىل منزلك«
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وتفرده بأهل بيته عليهم السالم&احتضار النبي : اِّـسألة الثالثة

 
.»رب سلم أمة حممد من النار ويسر عليهم احلساب«

 
إيل نفسي هذه الساعة فسالم لك يف الدنيا فال تسمعني بعد هذا اليوم صوت نعيت «

.»حممد أبداً


 

.)١(»أدع يل حبيبة قليب وقرة عيين فاطمة جتيء«


 

.»تين بابنيت فاطمةائيا أباذر «

 



 

نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء، يا أبتاه أال تكلمين كلمة فإني «
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.»لدنيا، وأرى عساكر املوت تغشاك شديدًاأراك مفارق اأنظر إليك و

 
.)١(»إني مفارقك فسالم عليك مينيتيا بني«

 
يا فاطمة ال تبكي فداك أبوك، فأنت أول من تلحقني بي، مظلومة، مغصوبة، «

النفاق، ويسمل جلباب الدين، أنت أول من يرد كةحسيوسوف تظهر بعدي 

.»علي احلوض

 
.»يا أبت، أين ألقاك؟«

 
.»تلقيين عند احلوض، وأنا أسقي شيعتك وحمبيك، وأطرد أعداءك ومبغضيك«

 
.»يا رسول ا فإن مل ألقك عند احلوض«

 
.»لقيين عند امليزانت«

 
.»يا أبت فإن مل ألقك عند امليزان؟«
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يـا رب سـلم سـلم شـيعة علـي، جربائيـل عـن ميـيين           : تلقيين عند الصراط، وأنـا أقـول      «

م أمـة حممـد   رب سـلّ : وميكائيل عن يساري واملالئكة من خلفي ينـادون      

.»من النار ويسر عليهم احلساب

 
.»فأين والدتي خدجية«

 
.)١()»إىل اجلنةيف قصر له أربعة آالف باب «


 

ء العاملني، وبعلها يا أبا ذر إهنا بضعة مين، فمن آذاها فقد آذاني، أال إهنا سيدة نسا«

سيد الوصيني، وابنيها احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وإهنما إمامان قاما أو 

قعـداً، وأبومهــا خــري منــهما وسـوف خيــرج مــن صــلب احلـسني تــسعة مــن األئمــة،     

.»قوامون بالقسط، ومنا مهدي هذه األمة


 

.)٢(»عدد نقباء بين إسرائيل«
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سالم فما كان بعد خروج املالئكة عن رسول ا صـلى  لقلت ألبي عليه ا  «

ا عليه وآله وسلم؟

يف ثم دعا علياً وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم وقال ملن: قال عليه السالم

.بيته أخرجوا عين

.كوني على الباب، فال يقربه أحد، ففعلت: وقال ألم سلمة

ادن مين، فدنا منه، فأخذ بيد فاطمة عليهـا الـسالم، فوضـعها علـى     ! يا علي : ثم قال 

صدره طويال، وأخذ بيد علي عليه السالم بيده األخرى، فلما أراد رسول ا صلى 

عربته فلم يقدر على الكالم، فبكت فاطمة ا عليه وآله وسلم الكالم غلبته 

     عليها السالم بكاء شديدا وبكى علي، واحلسن، واحلسني، لبكاء رسول ا

.صلى ا عليه وآله وسلم

قد قطعت قليب، ! يا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: فقالت فاطمة عليها السالم

آلخرين، ويا أمني وأحرقت كبدي، لبكائك يا سيد النبيني من األولني وا

من لولدي بعدك؟ ولذل ينزل بي بعدك، من ! ونبيه! ويا حبيبه! ورسوله! ربه

لعلي أخيك، وناصر الدين؟ من لوحي ا وأمره؟ ثم بكت وأكبت علـى    

.وجهه فقبلته، وأكب عليه علي، واحلسن واحلسني صلوات ا عليهم

يده، فوضعها يف يد علي عليه فرفع رأسه صلى ا عليه وآله وسلم إليهم، ويدها يف    

هذه وديعة ا، ووديعة رسوله حممد صلى ا عليه ! يا أبا احلسن : السالم وقال له  

هـذه وا  ! وآله وسلم عندك، فاحفظ ا واحفظين فيها، وإنـك لفاعلـه، يـا علـي       

سيدة نساء أهل اجلنة من األولني واآلخرين، هذه وا مريم الكربى، أما وا ما 



النيب صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي املصائب واحملن: األولالفصل ......................6٥٢7

انفذ ! بلغت نفسي هذا املوضع حتى سألت ا هلا ولكم، فأعطاني ما سألته، يا علي

ملا أمرتك به فاطمة عليها السالم، فقد أمرهتا بأشياء أمر هبا جربئيل عليه السالم،   

إني راض عمن رضيت عنه ابنيت فاطمة عليها السالم، وكذلك ! واعلم يا علي 

.ربي ومالئكته

ا، وويل ملن ابتزها حقها، وويل ملن هتك حرمتها، وويل ويل ملن ظلمه  ! يا علي 

إني ! ملن أحرق باهبا، وويل ملن آذى خليلها، وويل ملن شاقها وبارزها، اللهم

منهم بريء، وهم مين برآء، ثـم مسـاهم رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم، وضـم            

.فاطمة إليه، وعليا، واحلسن، واحلسني عليهم السالم

بأهنم يدخلون اجلنة، وعدو وحرب : إني هلم وملن شايعهم سلم، وزعيماللهم: وقال

يدخلونبأهنم : ملن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم

ال أرضى حتى ترضي ثم ال وا ال أرضى حتى ترضي، ثم ال ! النار، ثم وا يا فاطمة

.)١(»....وا ال أرضى حتى ترضي

        


 
 

.»لذي كنت فيه وأبوك وصاحباهوهو بعض ا،عرفت الذي خال هبا له«


 

 



6٥٣7....................................املصائب أوىل وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: املبحث الثاني

بكــائي وغمــي عليــك وعلــى هــذه أن تــضيع بعــدي فقــد أمجــع القــوم علــى    «

.)١()»ظلمكم

 
ووارثي فقد أعطاك ا علمي وفهمي فإذا مت ظهرت لك يا علي أنت وصيي«

ــوم وغــضب علــى حقــد، فبكــت فاطمــة وبكــى احلــسن     ضــغائن يف صــدور ق

.)٢()»واحلسني عليهم السالم

 
.»أدني مين يا فاطمة«

 
.»أدني مين«


 

.»أنه نعى إلينا نفسه فبكيت«

 
يا بنية ال جتزعي فإني سألت ربي أن جيعلك أول أهل بييت حلاقاً بي، فأخربني أنه «

.)٣()»قد استجاب يل، فضحكت

 







النيب صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي املصائب واحملن: األولالفصل ......................6٥٤7

 
ذانـي، ومـن   آبنية أنت املظلومـة بعـدي، وأنـت املستـضعفة، فمـن آذاك فقـد       يا  «

ك فقد غاظين، ومن جفاك فقد جفاني، ومن قطعك فقـد قطعـين، ومـن        ظغا

سرني، ومن وصلك فقد وصلين، ألنك ظلمك فقد ظلمين، ومن سرك فقد 

مين وأنا منك، وأنت بضعة مين، وروحي اليت بني جنيب، إىل ا أشكو ظامليـك     

.»أميت، وكأني بك يا بنية تستغيثني، فال يغيثك أحد من أميتمن

 
 
.»ال تبكي يا بنية«

 
»لست أبكي ملا يصنع بي، ولكين أبكي لفراقك يا رسول ا«.

 
ل ابشري يا بنت حممد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أه«

.)١()»بييت

 
.»يا علي ال يلي غسلي وتكفيين غريك«

 
.»؟يا رسول ا من يناولين املاء«
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إن جربائيل معك والفضل يناولك املاء وليغط عينيه فإنه ال يرى أحد عورتي «

.)١()»إال انفقأت عيناه

 
.)٢(»ال كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة«

 
إذا أنامت فال ختمشي علي وجها وال ترخي علي شعراً والتنادي بالويل وال تقيمي «

.)٣(»علي نائحة

عليـه وآلـه   استئذان ملك اِّـوت َّـ قبض روح النبي صلى اهللا  : اِّـسألة الرابعة 

وسلم واستقبال فاطمة عليها السالم له
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.)١(»تنام عيين وال ينام بصري«

 
.)٢(»أظل عند ربي فيطعمين ويسقيينإني لست كأحدكم إني «

 
            




 
           

            
          

 



 

 


 



6٥٧7....................................املصائب أوىل وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: املبحث الثاني


 

             



 




 

PG   F    E   D   C   BH  M   L   K    J   I

O  NO 


 

PA  @  ?   >  =  <  ;  :  9O 

 

Puvwxyz{|}O 
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.»؟من ذا«

           
 

» عنك مشغولاجتك حلامض رمحك ا فرسول ا«.
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.»يا فاطمة أتدرين من هذا؟«

 
»ال يا رسول ا«.

 
ما استأذن وا على هذا مفرق اجلماعات، ومنغص اللذات، هذا ملك املوت، «

        لكـراميت علـى ا أحد قبلي، وال يستأذن ألحـد مـن بعـدي، اسـتأذن علـي ،

.»ائذني له

 
»أدخل رمحك ا«.

 


 
 

.»إن ملك املوت خريني فاستنظرته إىل نزول جربائيل عليه السالم«
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.)١(»فإنك وبعلك وابنيك معي يف اجلنة،يا ابنيت احفظي عليك«

 
ملا حضر النيب صلى ا عليه وآله وسلم جعـل يغمـى عليـه، فقالـت فاطمـة عليهـا              «

ال كرب على أبيك : وا كرباه لكربك يا أبتاه، ففتح عينيه، وقال     :السالم

.)٢(»بعد اليوم

 
.»داًارك وتعاىل بتارك أحبقد حضر من أبيك، ما ا ت«

 
.)٣(»، املوافاة يوم القيامةما ليس بناج منه أحد«

 
ال كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمة إن النيب ال : نه قال لفاطمة عليها السالمإ«

يشق عليه اجليب، وال خيمش عليه الوجه، وال يدعى عليه بالويل، ولكـن قـويل     

قول ما يسخط نتدمع العينان وقد يوجع القلب، وال : قال أبوك على إبراهيمكما

.)٤(»الرب وأنا بك يا إبراهيم حملزون
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.»ادعوا يل أخي«

 
.»أدن مين«


 

 
وا أبتاه من ربه : ملا تويف رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كانت فاطمة تقول«

لم واه، وا أبتاه ربه يكرمه إذا أدناه، الرب والرسل يسأما أدناه، وا أبتاه جنان اخللد م

.)٢(»عليه حني يلقاه

            
 

يا أبتاه، أجاب ربـا دعـاه، يـا أبتـاه، مـن جنـة الفـردوس مـأواه، يـا أبتـاه، إىل جربائيـل             «

.)٣(»ننعاه


 

 
     






!
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رثاؤها ألبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم وحزنها عليه: اِّـسألة الخامسة

            
            



 

 
عاشـت فاطمــة عليهــا الـسالم بعــد رســول ا صــلى ا عليـه وآلــه وســلم مخــسة     «

تـأتي قبـور الـشهداء يف كـل مجعـة      ،وسبعني يوماً مل تر كاشـرة وال ضـاحكة   

:اإلثنني واخلميس فتقولمرتني 

ــه وآلـــه وســـلم وهـــا هنـــا كــــان           هـــا هنـــا كـــان رســـول ا صـــلى ا عليــ

.)١(»املشركون

 
إن فاطمة مكثت بعد رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم مخـسة وسـبعني يومـًا           «

ــا    ــى أبيه ــها حــزن شــديد عل ــا جرب ،وكــان دخل ــه الــسالم  وكــان يأتيه ــل علي ائي

"
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فيحسن عزاءها على أبيهـا ويطيـب نفـسها وخيربهـا عـن أبيهـا ومكانـه وخيربهـا مبـا            

.)١(»يكون بعدها يف ذريتها وكان علي عليه السالم يكتب ذلك


 

   
 




 
:السالم عليكم يا أهل بيت الرمحة

Pq   p   o   nrw   v   u   t   sx   z  y
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إن يف ا عزاء كل مصيبة، ودركار من كل ما فات، وخلفا من كل هالك، 

.»هذا آخر وطيي من الدنيارجوا إمنا املصاب من حرم الثواب، اوإياه ف،وبا فثقوا

 
.)٣()»فسمعنا صوتا فلم نر شخصا: قالوا«
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ملا قبض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أتاهم آت فوقف بباب البيت فسلم        «

:السالم عليكم يا آل حممد: عليهم ثم قال

Pq  p  o  nrw  v  u  t  sx   z  y
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هذا ملك من السماء بعثه ا عز وجل : ومل يروا أحدا فقال بعض من يف البيت    

إلـيكم ليعـزيكم وقـال بعـضهم هــذا اخلـضر عليـه الـسالم جـاءكم يعــزيكم        

.)١(»بنبيكم صلى ا عليه وآله وسلم

 
قال ملا قبض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم جاءت التعزية أتاهم آت يسمعون «

السالم عليكم أهل البيت ورمحة ا وبركاته، : حسه وال يرون شخصه، فقال

وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار كل نفس ذائقة املوت 

وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إالّ متاع الغرور يف ا عز وجل عزاء من كل 
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مصيبة وخلف من كل هالك ودرك ملا فات فبا فثقوا وإياه فارجوا فـإن       

.)١(»احملروم من حرم الثواب والسالم عليكم

 




             

 
             

 
.»وا سوء صباحاه«
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أرني : غسلت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف قميصه، فكانت فاطمة تقول«

.)١(»القميص، فإذا مشته غشي عليها، فلما رأيت ذلك غيبته

 

استحباب الجزع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ألف
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»     عليه وآله وسلم مهلت عني رسول ا صلى ا فلما مات إبراهيم ابن رسول ا

:مصلى ا عليه وآله وسلم بالدموع ثم قال النيب صلى ا عليه وآله وسل

ــ إتــدمع العــني وحيــزن القلــب وال نقــول مــا يــسخط الــرب و         ا بــك يــا إبـــراهيم   ّن

.)١(»حملزونون


            

 

             
            

 
ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن نفـسه ومالـه وولـده والنـاس           «

.»أمجعني
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.»انقطع عنا خرب السماء«
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اه، وا ربيع األرامل واليتامى، مـن للقبلـة   وا أبا القامس!وا أبتاه، وا صفياه، وا حممداه  «

.»الواهلة الثكلىواملصلى، ومن البنتك





       

 
بقيت رفعت قوتي، وخانين جلدي، ومشت بي عدوي، والكمد قاتلي، يا أبتاه   «

عيـشي،  وانقطـع ظهـري، وتـنغص   واهلة وحيدة، وحريانة فريدة، فقد اخنمـد صـوتي،          

وال معينا وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشيت، وال رادا لدمعيت

انقلبت لضعفي، فقد فين بعدك حمكم التنزيل، ومهبط جربئيل، وحمل ميكائيل

وعليك ما بعدك يا أبتاه األسباب، وتغلقت دوني األبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية

.»باكية، ال ينفد شوقي إليك، وال حزني عليكترددت أنفاسي 

 
.»يا أبتاه والباه«
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زاهرة، يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرهتا وكانت ببهجتك«

فقد أسود هنارها، فـصار حيكـي حنادسـها رطبـها ويابـسها، يـا أبتـاه ال زلـت          

آسفة عليك إىل التالق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتاه من 

يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعـدك مـن   واملساكني، ومن لألمة إىل  لألرامل

يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضني، ولقد كنا بك معظمني يف  املستضعفني

فــأي دمعــة لفراقــك ال تنــهمل، وأي حــزن بعــدك  النــاس غــري مستــضعفني

بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين، ونور عليك ال يتصل، وأي جفن بعدك

بعدك ال تغور، واألرض كيف مل بحارالنبيني، فكيف للجبال ال متور، ولل

.تتزلزل

باملصاب رميت يا أبتاه باخلطب اجلليل، ومل تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه

.العظيم، وبالفادح املهول

ــدك مــستوحش،        ــربك بع ــالك، فمن ــت األف ــالك، ووقف ــا أبتــاه االم بكتــك ي

ة إليك وإىل من مناجاتك، وقربك فرح مبواراتك، واجلنة مشتاقوحمرابك خال

.دعائك وصالتك
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يا أبتاه ما أعظم ظلمة جمالـسك، فـوا أسـفاه عليـك إىل أن أقـدم عـاجال عليـك            

وأثكل أبو احلسن املؤمتن أبـو ولـديك، احلـسن واحلـسني، وأخـوك ووليـك        

وحبيبــك ومــن ربيتــه صــغريا، وواخيتــه كــبريا، وأحلــى أحبابــك وأصــحابك   

الثكـل شـاملنا، والبكـاء    منهم سابقا ومهاجرا وناصـرا، و    إليك من كان  

.»قاتلنا، واألسى الزمنا
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.»إني أشتهي أن أمسع صوت مؤذن أبي صلى ا عليه وآله وسلم  باألذان«
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املبحث الثالث

ما جرى يف السقيفة وخروج اإلمام علي بفاطمة واحلسن واحلسني 

عليهم السالم إىل بيوت املهاجرين واألنصار لتذكريهم ببيعة الغدير




            
               

 
 

.»ألست أوىل بكم من أنفسكم؟«

 
.)١(»من عاداهمن وااله وعاِدمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم والِ«
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ــسألة األوُّـ ــاس إُّـ      : اِّـ ــاء الن ــف ج ــسقيفة وكي ــة َّـ ال ــرت البيع ــف ج كي

اِّـسجد والنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لم يدفن بعد؟
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.»األئمة من قريش«

    
 

      



 

"
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وهو لـم يـدفن   &رسول اهللا ماذا حدث َّـ اليوم الثاني لوفاة   : اِّـسألة الثانية 

!بعد؟


               

 





 
.)١(»ل ا صلى ا عليه وآله وسلمرسواًأشهد أن حممد«
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! ما هذا؟
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خروج اإلمام علي بفاطمة وولـديها علـيهم الـسالم إُّـ بيـوت            : اِّـسألة الثالثة 

األنصار واِّـهاجرين لتذكهم ببيعة غدير خم
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فلما تويف رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم اشتغلت بغسله وتكفينه والفراغ «

من شأنه ثم آليت على نفـسي ميينـا أن ال أرتـدي بـرداء إال للـصالة حتـى أمجـع          

القرآن ففعلت ثم أخذت بيد فاطمة وابين احلسن واحلسني فدرت على أهل بـدر     

قي ودعوهتم إىل نصرتي فما أجابين منهم إالّ أربعة رهط وأهل السابقة فناشدهتم ح

سلمان وعمار وأبو ذر واملقداد ولقد راودت يف ذلك بقية أهل بييت فأبوا علي إال      

السكوت ملـا علمـوا مـن وغـارة صـدور القـوم وبغـضهم  ورسـوله وألهـل بيـت                

.)٢(»نبيه


             

 
إن علياً محل فاطمة عليها السالم وسار هبا ليال إىل بيوت األنصار يسأهلم النصرة «

ذا يا بنت رسول ا قد مضت بيعتنا هل:وتسأهلم فاطمة االنتصار له فكانوا يقولون

.لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به،الرجل

 


 



R ..............6٨٩7م علي بفاطمة واحلسن واحلسني  ما جرى يف السقيفة وخروج اإلما:املبحث الثالث

ــاس    :فقــال علــي ــه ال أجهــزه وأخــرج إىل الن ــرك رســول ا ميتــاً يف بيت أكنــت أت

؟أنازعهم يف سلطانه

وصـنعوا هـم مـا ا    ،مـا صـنع أبـو حـسن إالّ مـا كـان ينبغـي لـه         :وقالت فاطمـة  

.)١(»بهم عليهيحس

 
» ٢(»حسيبهم وطالبهمما ا(.
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أن ال أرتـدي رداء إال للـصالة حتـى أؤلـف     إني ملشغول وقد آليت نفـسي ميينـا    «

.»القرآن وأمجعه


        


يا أيها الناس، إني مل أزل منذ قبض رسول ا صلى ا عليه وآله مشغوال بغسله ثم «

فلم ينزل ا تعاىل على رسول ا ،هذا الثوب الواحدبالقرآن حتى مجعته كله يف

منه وقد مجعتها وليست صلى ا عليه وآله آية إال وقد مجعتها، وليست منه آية إال

.»رسول ا صلى ا عليه وآله وعلمين تأويلهانيهاأأقرآية إال وقد 

 
:لئال تقولوا غدا«

PR  Q  P  O     NO 

 
ومل لئال تقولوا يوم القيامة إني مل أدعكـم إىل نـصرتي ومل أذكـركم حقـي،     «

من فاحتته إىل خامتتهأدعكم إىل كتاب ا«.
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املبحث األول

البدء مبرحلة احلرب املفتوحة على بيت فاطمة عليها السالم
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جمع الحطب حول بيت فاطمـة عليهـا الـسالم وإضـرام النـار            : اِّـسألة األوُّـ 

البيت بمن فيهإلحراقفيه 
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.)٢(»أنا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم«
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.)١(»أنا حرب ملن حاربتم، وسلم ملن ساملتم«

 
.)٢(»أنا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم«
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.)١(»....إن أهل بييت هؤالء سيلقون من بعدي تشريداً وتطريداً«ــ ١

 
            

 
.»دعيه فرب سهر له بعدي طويل، ورب جفوة ألهل بييت من أجله شديدة«

 
.)٢()»رامة عنديال تبكي فإنكما معي ويف موقف الك«
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إنك أول من يلحقين من أهل بييت، وأنت سيدة نـساء أهـل اجلنـة، وسـرتين بعـدي         «

.)٢(»قاتلكًا، حتى تضربي، ويكسر ضلع من أضالعك، لعن ا ظظلماً وغي
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.)٢(»يف بيت فاطمة«
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م السالم في جمع الحطب حول بيـت فاطمـة   ما روته أتباع مدرسة أهل البيت عليه    : ألف
عليها السالم
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.»بغري إذنبييتيأحرج عليكم أن تدخلوا عل«

     



       

        
 

 
.»يا عمر، ما لنا ولك؟«

 
.»بييت؟ييا عمر، أما تتقي ا تدخل عل«
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.»ولدييأفتحرق عل«

 
 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٠٦7

 

أبنـاء العامــة فـي جمـع الحطـب حـول بيــت فاطمـة عليهـا الـسالم والتهديــد         مـا روتـه  : بـاء 
بالحرق
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تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف با لئن عدمت ليحرقن عليكم البيت «

.»مضني ملا حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم وال ترجعوا إيلوأيم ا لي
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قراءة الحديث في جمع الحطب وتحليله: جيم
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تعلمون أن عمر قـد جـاءني وقـد حلـف بـا إلن عـدمت ليحـرقن علـيكم              «

.)٣(»ا ليمضني ملا حلف عليه، فانصرفوا راشدينالبيت وأيم

 
عدمت ليفعلن، وأيم ا ليفعلن هبا، فانظروا يف النإن عمر قد جاءني وحلف «

.)٤(»أمركم
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.)١(»فإمنا هي بضعة مين يريبين ما أراهبا، ويؤذيين ما آذاها«

 
.)٢(»...فمن آذاها فقد آذاني«




 
P   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^O 
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فيها حدثاً، أو آوى حمدثًا، فعليه لعنة ا املدينة حرم ما بني عري إىل ثور؛ فمن أحدث   «

.)١(»واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل ا منه يوم القيامة صرفاً وال عدًال


 

أحـدث حـدثاً أو آوى حمـدثاً، فعليـه لعنـة ا      املدينة حرام ما بني عافر إىل ثـور؛ فمـن     «

واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل ا منه صرفاً وال عدالً، ال خيتلي خالهلا، وال ينفر 

ملن أنشد هبـا، وال يـصلح لرجـل أن حيمـل فيهـا الـسالح       صيدها، وال تلفظ لفظها إالّ  

.)٢(»عريهلقتال، وال يصلح أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجال ب

            
 

من أخاف أهل املدينة ظلماً، أخافه ا، وعليه لعنة ا واملالئكة أمجعني؛ ال «

.)٤(»ال وال فرضاًفأي ال ن)٣(»دالًيقبل ا منه يوم القيامة صرفاً وال ع
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.)١(»ا واملالئكة والناس أمجعنيةمن أخاف أهل املدينة فعليه لعن«

 


 

P     -   ,        +   *             )   (   '   &   %   $   #   "   !
/  .O 
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لعتـرة النبويـة فـي إضـرام عمـر بـن الخطـاب النـار فـي الحطـب           مـا ورد فـي مدرسـة ا      : ألف
لحرق بيت فاطمة بمن فيه





 

 


 
            

 


            
 

لنار اليت أضرمتموها على باب داري لتحرقوني وفاطمة بنت رسول ا ثم يؤمر با«

حتـى  ،صلى ا عليه وآله وسلم وابين احلسن واحلسني وابنيت زينـب وأم كلثـوم         

.)٣(»....ويرسل عليكما ريح مرة فتنسفكما يف اليم نسفا،حترقا هبا
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حـول بيـت فاطمـة    ما ورد في كتـب العامـة مـن إضـرام النـار فـي الحطـب الـذي وضـع           : باء
عليها السالم
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.»!بن اخلطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟اأين يإىل«
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.»يا بن اخلطاب، أجئت لتُحرق دارنا؟«

 






 


             




 
 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 



 
 



6١١٩7..............................السالمعليهافاطمةبيتىعلاملفتوحةاحلربمبرحلةالبدء: املبحث األول
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هجوم عمـر بـن الخطـاب وعـصابته علـى بيـت فاطمـة عليهـا           : اِّـسألة الثانية 

قتحامه وما وقع عليها من األضرارالسالم وا
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.»أي بنية، هلمي األحاديث اليت عندك«

 
 

 
خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ««

.)١()»ت ذلكدقلتومل يكن كما حدثين فأكون قد ) به(ووثقت 

 
 





       


 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٢٢7
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مـاذا تقولـون؟ وأي شـيء تريـدون ومـا تـشاء يـا        ! أيها الـضالون املكـذبون   «

»عمر؟


 

»ين،جأخر! طغيانك يا شقيوألزمك احلجة، وكل ضال غوي«.

 
ــر؟    « ــشيطان ختــوفين يــا عم ــة، أحبــزب ال وكــان كيــد  ! ال حــب وال كرام



6١٢٥7..............................السالمعليهافاطمةبيتعلىاملفتوحةاحلربمبرحلةالبدء: املبحث األول

.»الشيطان ضعيفاً

         



 

.»يا عدو ا، وعدو رسوله، وعدو أمري املؤمنني«



           


 
 

رسول ا، هكذا يفعل حببيبتك وابنتك، آه يا فضة، إليك، فخذيين، يا ! يا أبتاه«

.»فقد وا قتل ما يف أحشائي من محل


           

         
 

   
!
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» ما استخلف رسول ) نكثتم(ما أسرع ما كذبتم على رسول ا وارتددمت وا

وا ما استخلفك :قال لك علي:ا غريي، فارجع يا قنفذ فإمنا أنت رسول فقل له

رسول ا،وإنك لتعلم من خليفة رسول ا«.



"
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»انطلق إليه فقل له،كذب وا:)لك فقد علمت سلقد تسميت باسم لي) وا

.»أن أمري املؤمنني غريك


 


 

، وأنطلق إىل وما كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي،عنهإني لفي شغل «

.»ابي بكر وما اجتمعتم عليه من اجلور







 
.»يا عمر ما لنا ولك ال تدعنا وما حنن فيه«

 
.» عز وجل تدخل على بييت وهتجم على دارييا عمر، أما تتقي ا«
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»يا أبتاه يا رسول ا«.

           
 

.»يا أبتاه«

            


 
والذي كرم حممدًا بالنبوة يا ابن صهاك لو ال كتاب من ا سبق لعلمت «

.»تدخل بييتأنك ال 
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أهل بيت نبيكم، يا أبا بكر بأي حق وبأي مرياث ما أسرع ما توثبتم على    «

       صـلى ا وبأي سابقة حتث الناس إىل بيعتك أمل تبايعين باألمس بأمر رسول ا

.»عليه وآله وسلم


 

.»ملقتولإذا وا أكون عبد ا وأخا رسول ا ا«


 

أما وا لوال قضاء من ا سبق وعهد عهده إيل خليلـي لـست أجـوزه لعلمـت            «

.»أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً


 

.»انطلقا إىل علي فسلما عليه بإمرة املؤمنني

 
.»نعم«
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هد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ومـا  كفوا رمحكم ا واذكروا ع   «

.»أوصاكم به
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»يا جداه يا رسول ا«.

 
ــيكم مهــا    « ــل أب ــو ا ال يقــدران علــى قت ــا ف وأذل وأدخــر مــن  ) أقــل(ال تبكي

.»ذلك

            
   

 
.»إن مل أفعل«

 
كـذبت وا يـا ابـن صـهاك ال تقـدر علـى ذلـك أنـت أألم وأضـعف مــن          «

.»ذلك




 
.»فإن مل أفعل«
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6١٣٣7..............................السالمعليهافاطمةبيتعلىاملفتوحةاحلربمبرحلةالبدء: املبحث األول





       



            


 

يا أبا بكر أتريد أن ترملين من زوجي وا لئن مل تكف عنه ألنشرن «

.»شعري وألشقن جييب وآلتني قرب أبي وألصيحن إىل ربي


 

أدرك ابنة حممد فإني ارى جنبيت املدينة تكفيـان، وا إن نـشرت شـعرها     «

وشقت جيبها وأتت قرب أبيها وصاحت على رهبا ال يناظر باملدينة أن خيسف هبا 

.»)ومبن فيها(


 

فدعين حتى آتي قـرب أبـي فأنـشر    ،ي صربلما على ع،يا سلمان يريدون قتل علي «

.»شعري وأشق جييب وأصيح إىل ربي
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.)١()»وأطيعإذا أرجع وأصرب وأمسع له«

           
 

) أخذت(فجمعوا احلطب اجلزل على بابي، وأتوا بالنار ليحرقوه، وحيرقونا، فوقفت و«

عليه وآله وسلم أن يكفوا عنا : بعضادة الباب، وناشدهتم ا وبأبي صلى ا با

بـه علـى   ـ، فـضرب  ــ عمر السوط من يـد قنفـذ ـــ مـوىل أبـي بكـر       وينصرونا، فأخذ 

حتى صار كالدملج، وركل الباب ) لتوى السوط على عضدياف(عضدي، 

برجلـه، فـرده علـي وأنـا حامـل، فـسقطت لـوجهي، والنـار تـسعر وتـسقع يف وجهــي،           

    فضربين بيده حتى انتشر قرطي من أذني، وجاءني املخاض، فأسقطت حمسناً قتيال

.)٢(»جرمبغري




 
»لوال أن ما يل وما لك يا أبا بكر، تريد أن تؤمت ابين وترملين من زوجي، وا

.»سيئة لنشرت شعري ولصرخت إىل ربيتكون 
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، فو الذي بعث حممدا باحلق، لئن مل ختلوا عنه النـشرن   خلوا عن ابن عمي   «

شــعري، وألضــعن قمــيص رســول ا صــلى ا عليــه وآلــه وســلم علــى رأســي،         

وألصرخن إىل ا، فما ناقة صاحل بأكرم على ا مين، وال الفصيل بأكرم على 

.»ا من ولدي
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»لتخرجن أو ألكشفن شعري وألعجن إىل ا وا!«.
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»ال أكلم عمر حتى ،يا أبا بكر ما أسرع ما أغرمت على أهل بيت رسول ا وا

١()»ألقى ا(.
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اآلثـار التـي خلفهـا اقتحـام بيـت فاطمـة عليهـا الـسالم علـى           : اِّـسألة الثالثـة  

اإلسالم وما لحق فاطمة من األضرار


       

           
 

            


 

 

.)٢(»كلها يف النار إال واحدة«
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احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٤٢7
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.»إيل إيل يا بين«


 

.»إيل إيل يا بين«


 

.»إيل إيل يا بنية فاطمة«

 
 

.»إيل إيل يا أخي«
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كرم اخلالئـق  والذي بعثين بالنبوة واصطفاني على مجيع الربية، إنّي وإياهم أل  «

على ا عز وجلّ، وما على وجه األرض نـسمة أحـب إيل منـهم أمـا علـي بـن أبـي               

.»...طالب

 
وأما ابنيت فاطمة فإنّها سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي بضعة ....«

نّي هبا وقد دخل وإنّي ملا رأيتها ذكرت ما يصنع هبا بعدي، كأ ،  ...مني وهي 

الذلّ بيتها، وانتهكت حرمتها، وغُصب حقها، ومنعـت إرثهـا، وُكـسر جنبـها،        

.»وأُسقطت جنينها

 
اللّهم العن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلّل كذا والـصواب فـأذل مـن       «

.»تى ألقت ولدهاأذلّها، وخلّد يف نارك من ضرب جنبها ح
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.»تهم، خرج رجل من بيين وبينهمفينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرب«

 
.»أين؟«

 
.»وما شأهنم؟«

 
.»ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بيين وبينهم«

 
.»أين؟«

 
.»؟ما شأهنم«
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ــى احلــوض  « ــي عل ــي رجــال     إن ــيقطعن دون ــو ا ل ــي مــنكم، ف ــرد عل أنتظــر مــن ي

.»أي رب مين ومن أميت؟: فألقولن

 
).»إنك ال تدري ماعملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقاهبم«

         
 

يـا رب  : يرد علي يوم القيامـة رهـط مـن أصـحابي فيجلـون عـن احلـوض، فـأقول               «

علم لك مبا أحـدثوا بعـدك أهنـم ارتـدوا علـى أعقـاهبم          إنك ال : أصحابي فيقول 

.)١()»القهقري
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»         ن عـدمت ليحـرقن علـيكم    ئلـ تعلمون أن عمر قـد جـاءني وقـد حلـف بـا

وأيم ا ليمـضني ملـا حلـف عليـه، فانـصرفوا راشـدين، فـروا رأيكـم وال            ،البيت

.»وا إيلترجع
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6١٦٧7 

 
 
 

املبحث الثاني

احلرب االقتصادية على فاطمة عليها السالم
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قيام السلطة الحاكمة بحـبس أمـوال رسـول اهللا صـلى اهللا             : اِّـسألة األوُّـ 

عليه وآله وسلم ومنع فاطمة من إرثها
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.»ضب لغضبهاغلرضا فاطمة ــ عليها السالم ــ ويإن ا يرضى «
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الحوائط السبعة؛ أو أرض العوالي التي كانت لمخيريق اليهودي: ألف


 

          


 


 
         







     



 
.»يهودخمرييق خري«
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.»خمرييق سابق اليهود، وسلمان سابق الفرس، وبالل سابق احلبشة«
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من أموال بني النضيرأرضه: باء

 



            


          


    


 

ثالثة حصون من خيبر: جيم
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أرض فدك: دال

             
           


             




 


 

دي القرىالثلث من أرض وا: هاء
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)٢(مهروذ أو مهروز: ينة يقال لهموضع سوق بالمد: واو

          





 

              


 

 


 

 




احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٧٨7




 
، وخلف )١(إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم خلف حيطاناً باملدينة صدقة«

الشهباء والدلدل، : لديباج، وبغلتنيالعضباء، والصهباء، وا(ستة أفراس، وثالث نوق 

ومحاره اليعفور، وشاتني حلوبتني وأربعني ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات  

الفضول، وعمامته السحاب، وحربتني ميـانيتني وخامتـه الفاضـل، وقـضيبه املمـشوق،       

.وفراشاً من ليف، وعباءتني قطونتني، وخماداً من أدم

يها السالم ما خال درعه وسيفه وعمامته وخامته فإنه جعلها فصار ذلك إىل فاطمة عل

.)٢()»ألمري املؤمنني عليه السالم


 


 

.»يا عم حممد تأخذ تراث حممد وتقضي دينه وتنجز عداته؟«
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.»يا عباس أتأخذ تراث حممد وتنجز عداته وتقضي دينه؟«


 

.»عدات حممد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟يا علي يا أخا حممد أتنجز«

 
.»يلنعم بأبي أنت وأمي ذاك علي و«

 
.»ختتم هبذا يف حياتي«

 
.»فنظرت إىل اخلامت حني وضعته يف أصبعي فتمنيت من مجيع ما ترك اخلامت«

 
والربد واألبرقة يا بالل علي باملغفر والدرع والراية والقميص وذي الفقار والسحاب«

.»والقضيب

 
ـ  يعين األبرقـة ــ ا رأيتها غري ساعيت تلك      فوا م « بـشقة كـادت ختطـف    ءفجـي ــ

.»االبصار فإذا هي من أبرق اجلنة
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يا حممد اجعلها يف حلقـة الـدرع واسـتدفر هبـا     : أتاني هبا وقاليا علي إن جربئيل  «

.»مكان املنطقة


        


 

: العضباء والقصوى والفرسني: الشهباء والدلدل، والناقتني: يا بالل علي بالبغلتني«

.»اجلناح


            


.»أقدم حيزوم واحلمار عفري«

 
.»أقبضها يف حياتي«

 
رسول ا صلى ا عليه وآله قطع فري ساعة قبضمن الدواب تويف عيءأن أول ش«

بنفسه فيها فكانـت  خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بين خطمة بقباء فرمى       

.»قربه
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بأبي أنت وأمي إن : فقالإن ذلك احلمار كلم رسول ا صلى ا عليه وآله«

نوح يف السفينة فقام إليه عن أبيه أنه كان معأبي حدثين، عن أبيه، عن جده،

محار يركبه سيد خيرج من صلب هذا احلمار: نوح فمسح على كفله ثم قال

.)١()»النبيني وخامتهم، فاحلمد  الذي جعلين ذلك احلمار
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مـصادرة الـسلطة الحاكمـة ألرض فـدك وتـضييق الخنـاق             : اِّـسألة الثانيـة  

على فاطمة عليها السالم وأبعادها السياسية والعقائدية
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إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم خرج يف غزاة فلما انصرف راجعاً نزل يف «

بعض الطريق فبينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم يطعـم والنـاس معـه إذ أتـاه       

فقام النيب صلى ا عليه وآله وسلم يا حممد قم فاركب: جربئيل عليه السالم فقال

كطي الثوب حتى انتهى إىل فدك فلما مسع فركب وجربئيل فطويت له األرض

أهل فدك وقع اخليل ظنوا أن عدوهم قد جاءهم فغلقوا أبواب املدينة ودفعوا املفاتيح 

إىل عجوم هلم يف بيت هلم خارج املدينة وحلقوا برؤوس اجلبال فأتى جربئيـل العجـوز    

آله وسلم يف بيوهتا حتى أخذ املفاتيح ثم فتح أبواب املدينة ودار النيب صلى ا عليه و

:وقرأها، فقال جربئيل

:يا حممد هذا ما خصك ا به وأعطاك دون الناس وهو قوله
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Pc  b   a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  XO 

:وذلك يف قوله

P  O   N   M   L   K   J    I     H   G   F   E   D   C
PO 

أفاءها عأاملسلمون ومل يطومل يغز لى رسوله وطوف به جربئيل يف وها ولكن ا

دورها وحيطاهنا وغلق الباب ودفع املفاتيح إليه فجعلها رسول ا يف غالف سيفه 

 وهو معلق بالرحل ثم ركب وطويت له األرض كطي الثوب فأتاهم رسول ا

      عليه وآله وسلم وهم على جمالسهم مل يتفرقوا ومل يربحوا فقال رسـول ا صلى ا

:ه وآله وسلم للناسصلى ا علي

قد انتهيت إىل فدك وإني قد أفاءها ا علي فغمز املنـافقون بعـضهم بعـضاً فقـال        

رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم هذه مفاتيح فـدك ثـم أخرجهـا مـن غـالف       

سيفه ثم ركب رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم وركـب معـه النـاس فلمـا        

يا بنيـة إن ا قـد أفـاء علـى أبيـك بفـدك        : الدخل على فاطمة عليها السالم فق     

واختصه هبا فهي يل خاصة دون املسلمني أفعل هبا ما أشاء وإنه قد كان ألمك 

خدجيــة علــى أبيــك مهــر وإن أبــاك قــد جعلــها لــك بــذلك وحنلتكهــا          

تكون لك ولولدك بعدك، قال فدعا بأديم عكاظي ودعـا علـي بـن أبـي       

مة بفدك حنلة مـن رسـول ا صـلى ا    أكتب لفاط: طالب عليه السالم فقال 

عليه وآله وسلم وشهد على ذلك علي بن أبي طالب وموىل لرسول ا وأم أمين 
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فقال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إن أم أمين امرأة من أهل اجلنة وجاء أهل 

فدك إىل النيب صلى ا عليه وآله وسلم فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار 

.)١(»يف كل سنة
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PÃ  Â  Á  ÀO 

 
.»أدعوا يل فاطمة«
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.»يا فاطمة«

 
»لبيك يا رسول ا«.

 
هذه فدك، مما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب، وهي يل خاصة دون املسلمني، «

.)١(»يها لك ولولدكذوقد جعلتها لك ملا أمرني ا به، فخ

          
 

:إن ا تبارك وتعاىل ملا فتح على نبيه صلى ا عليه وآله وسلم«

PÃ  Â  Á  ÀO 

 من هم فراجع يف ذلك جربائيل وراجع جربائيل ربه فأوحى ا فلم يدر رسول ا

رسول ا صلى ا عليه تعاىل إليه أن أدفع فدك إىل فاطمة عليه السالم فدعاها

:وآله وسلم فقال هلا

قد قبلت يا رسول ا من : يا فاطمة إن ا أمرني أن أدفع إليك فدك؛ فقالت

.)٢(»ا ومنك؛ فلم يزل وكالؤها فيها حياة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم
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:ملا نزلت«

PÃ  Â  Á  ÀO 

يا رسول ا : أمر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم لفاطمة وإبنيها بفدك فقالوا

وا ما أمرت هلم هبا ولكن ا أمر هلم هبا ثم تال هذه : أمرت هلم بفدك؟ فقال

:اآلية

PÃ  Â  Á  ÀO 

 
 
PÃ  Â  Á  ÀO 

 


 
:ت هذه اآليةملا نزل«

PÃ  Â  Á  ÀO 
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.له وسلم فاطمة فدكوآأعطى رسول ا صلى ا عليه 


 

.)١()»ا أعطاها«


 
PÃ  Â  Á  ÀO 
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.»؟ألست أوىل بكم من أنفسكم«

 
.)١(»فمن كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه«
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ــسألة  ــسالم تــصدي فاطمــة  : الثالثــةاِّـ ــى  عليهــا ال للــسلطة َّـ جورهــا عل

شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
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.»ال نورث، ما تركناه صدقة، إمنا يأكل آل حممد من هذا املال«
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.»من يرثك إذا مت؟«

 
.»فما لنا ال نرث النيب صلى ا عليه ــ وآله ــ وسلم«

 
.)١()»إن النيب ال يورث«

           
 

بعـث إىل  جرين واألنـصار املا بويع ألبي بكر واستقام له األمر على مجيـع املهـ   «

فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم منها فجاءت 

:فاطمة عليها السالم إىل أبي بكر فقالت

يا أبا بكر منعتين عن مرياثي من رسول ا وأخرجت وكيلي من فدك فقد 

:جعلها يل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم بأمر ا، فقال هلا

ال أشهد حتى أحتج يا أبا بكر : هاتي على ذلك شهودا؛ فجاءت بأم أمين، فقالت

نشدك ا، ألست تعلم عليك مبا قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فقالت أ

بلى، : إن أم أمين من أهل اجلنة؟ قال: أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم قال

:قالت فأشهد أن ا أوحى إىل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

Pl     k  j  iO 
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لك فكتب هلا ذفجعل فدك لفاطمة بأمر ا وجاء علي عليه السالم فشهد مبثل 

: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: اباً بفدك ودفعه إليها فدخل عمر فقالكت

إن فاطمة ادعت يف فدك وشهدت هلا أم أمين وعلي فاكتبت هلا بفدك، فأخذ 

:عمر الكتاب من فاطمة فمزقه وقال

وحفصة يشهدون على رسول أوس بن احلدثان وعائشة: هذا يفء املسلمني؛ وقال

وسلم بأنه قال إنا معاشر األنبياء ال نورث ماتركناه صدقة، ا صلى ا عليه وآله

فإن عليا زوجها جير إىل نفسه وأم أمين فهي امرأة صاحلة لو كان معها غريها 

.)١(لنظرنا فيه

فخرجت فاطمة عليها السالم من عندمها باكية حزينة فلما كان بعد هـذا     

له املهاجرون واألنصار، جاء علي عليه السالم إىل ابي بكر وهو يف املسجد وحو

يا أبا بكر مل منعت فاطمة مرياثها من رسول ا وقد ملكته يف حياة رسول : فقال

هذا يفء املسلمني فإن أقامت شهودًا : ا صلى ا عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر

أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم جعله هلا وإال فال حق هلا فيه، فقـال أمـري       

:ؤمنني عليه السالمامل

فــإن : ال قــال: يــا أبــا بكــر حتكــم فينــا خبــالف حكــم ا يف املــسلمني، قــال 

كان يف يد املسلمني شيء ميلكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إيـاك       

فإذا كان يف يدي شيء : كنت أسأل البينة على ما تدعيه على املسلمني، قال

على ما يف يدي وقد ملكته يف حياة رسول ا وادعى فيه املسلمون فتسألين البينة 

صلى ا عليه وآله وسلم وبعده ومل تسأل املسلمني البينة على ما ادعوا علي شهوداً 
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.كما سألتين على ما ادعيت عليهم

على ىيا علي دعنا من كالمك فإنا ال نقو: فسكت أبو بكر ثم قال عمر

سلمني ال حق لك وال لفاطمة حججك فإن أتيت بشهود عدول وإال فهو يفء امل

.فيه

فأخربني : نعم، قال: يا أبا بكر تقرأ كتاب ا؟ قال: فقال أمري املؤمنني عليه السالم

:عن قول ا تعاىل

P   \  [  Z  Y  X   W`   _  ^  ]O 

فلو أن شاهدين شهدا على : بل فيكم، قال: أفينا أم يف غرينا؟ قال: فيمن نزلت

كنت أقيم عليها احلد كما أقيم على : شة ما كنت صانعا؟ قال   فاطمة بفاح 

ومل؟: كنت إذا عند ا من الكافرين، قال: سائر املسلمني قال

رة وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت األنك رددت شهادة ا هلا بالطه: قال

حكم ا وحكم رسـوله أن جعـل رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم هلـا                

وقبضته يف حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك 

البينة : فدك وزعمت أنه يفء املسلمني، وقد قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

.على من ادعى واليمني على من ادعى عليه

صدق وا علي ورجع علي عليه السالم : فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا: قال

ودخلت فاطمة إىل املسجد، وطافت بقرب أبيها صـلى ا عليـه وآلـه    : إىل منزله، قال  

:وسلم وهي تبكي وتقول
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PÃ  Â  Á  ÀO 
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نعـم  م، وله الشكر على ما أهلم، والثناء مبا قـدم، مـن عمـوم    احلمد  على ما أنع    «

عن ابتدأها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن أوالها، جم عن االحصاء عددها، ونأى

اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندهبم الستزادهتا بالشكر التصاهلا

.واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا، وثنى بالندب إىل أمثاهلا

     وحده ال شـريك لـه، كلمـة جعـل اإلخـالص تأويلـها،       وأشهد أن ال إله إال ا

يف التفكر معقوهلـا، املمتنـع مـن األبـصار رؤيتـه،      وضمن القلوب موصوهلا، وأنار 

.كيفيتهومن األلسن صفته، ومن األوهام

كوهنا كان قبلها، وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلهايءابتدع األشياء ال من ش

تصويرها، إال رته، وذرأها مبشيته، من غري حاجة منه إىل تكوينها، وال فائدة له يفبقد
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.وإعزازا لدعوتهتعبدا لربيتهوتثبيتا حلكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهارا لقدرته، 

لعباده مـن نقمتـه،   ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، زيادة    

اختاره قبل أن أرسله، شهد أن أبي حممدا عبده ورسولهوأ،هلم إىل جنته)١(وحياشة

اخلالئق بالغيب مكنونة، وبسرت ومساه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ

من ا تعاىل مبا يلي األمور، وإحاطة األهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة علما     

امـا ألمـره، وعزميـة علـى إمـضاء      ابتعثـه ا إمت قـع األمـور  احبوادث الدهور، ومعرفـة مبو  

األمم فرقا يف أدياهنا، عكفا على نرياهنـا،  حكمه، وإنفاذا ملقادير حتمه، فرأى   

وسلم فأنار ا بأبي حممد صلى ا عليه وآله عابدة ألوثاهنا، منكرة  مع عرفاهنا

، وقـام يف  )٣(األبـصار غممهـا  ، وجلى عن)٢(ظلمها، وكشف عن القلوب هبمها   

العمايـة، وهـداهم إىل الـدين    باهلداية، فأنقذهم مـن الغوايـة، وبـصرهم مـن        الناس  

.القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيم

وسلم قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمد صلى ا عليه وآله ثم قبضه ا إليه

قد حف باملالئكة األبرار، ورضوان الرب الغفار، من تعب هذه الدار يف راحة،

ا على أبي نبيه، وأمينه، وخريته من اخللق وصفيه، اورة امللك اجلبار، صلىوجم

.»ا وبركاتهوالسالم عليه ورمحة

 
دينه ووحيه، وأمنـاء ا علـى أنفـسكم،    أنتم عباد ا نصب أمره وهنيه، ومحلة    «
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مـه إلـيكم، وبقيـة اسـتخلفها     قدوبلغائه إىل األمم، زعيم حق له فـيكم، وعهـد     

الــساطع، والــضياء كتــاب ا النــاطق، والقــرآن الــصادق، والنــور : علــيكم

مغتبطة به أشياعه، قائدا إىل الالمع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره،

حجج ا املنورة، وعزائمه املفسرة، الرضوان أتباعه، مؤد إىل النجاة استماعه، به تنال

الكافيـة، وفـضائله املندوبـة، ورخـصه     مه احملذرة، وبيناته اجلاليـة، وبراهينـه      وحمار

  تطهــريا لكـم مــن الــشرك،  : اإلميــاناملوهوبـة، وشــرائعه املكتوبــة، فجعـل ا

تزكية للنفس، ومناء يف الرزق، :تنزيها لكم عن الكرب، والزكاة: والصالة

: تنسيقا للقلوب، وطاعتنا: عدلللدين، والتشييدا: ، واحلجلإلخالصتثبيتا : والصيام

ــا معونــة علــى :عــزا لإلســالم، والــصرب: واجلهــاد، أمانــا للفرقــة: نظامــا للملــة، وإمامتن

وقايـة مـن   : مـصلحة للعامـة، وبـر الوالـدين       :استيجاب األجر، واألمر بـاملعروف    

حقنا للـدماء،  : ومنماة للعدد، والقصاص  )١(منساة يف العمر  : السخط، وصلة األرحام  

تغيريا للبخس، والنهي : املكائيل واملوازينتعريضا للمغفرة، وتوفية: ء بالنذروالوفا

حجابـا عـن اللعنـة،    : واجتنـاب القـذف  ، تنزيهـا عـن الـرجس     : عن شـرب اخلمـر    

إخالصا له بالربوبية، فـاتقوا ا   إجيابا بالعفة، وحرم ا الشرك    : وترك السرقة 

ا فيما أمركم به وهناكم عواحق تقاته، وال متوتن إال وأنتم مسلمون، وأطي

.»عنه، فإنه إمنا خيشى ا من عباده العلماء

 
أقول عودا وبدوا،وسلم ني فاطمة وأبي حممد صلى ا عليه وآله أ: أيها الناس اعلموا«

ــول غلطــا، وال أفعــل مــا أفعــل شــططا     ــا أق ــول م ــد جــا ،)٢(وال أق كم رســول مــن ءلق
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.حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم،)١(أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

جتـدوه أبــي دون نـسائكم، وأخـا ابـن عمــي دون     : وتعرفـوه )٢(تعـزوه فـإن 

ولنعم املعزى إليه صلى ا عليه وآله وسلم، فبلغ الرسالة، صادعا ، رجالكم

ــذارة ــشركني  ، )٣(بالنــ ــة املــ ــن مدرجــ ائال عــ ــ ــبجهم ،)٤(مــ ــاربا ثــ ــذا ،)٥(ضــ آخــ

ــامهم ا،)٦(بأكظـ ــ ــبيداعيـ ــة احلـــسنة، جيـــف    إىل سـ ــة واملوعظـ ل ربـــه باحلكمـ

اهنزم اجلمـع وولـوا الـدبر، حتـى تفـرى الليـل          وينكث اهلام، حتى   ،)٧(األصنام

ــن ،)٨(عــن صــبحه  ــق ع ــفر احل ــدين، وخرســت   وأس ــق زعــيم ال ــضه، ونط حم

واحنلـــت عقـــد الكفـــر   ، )١٠(وطـــاح وشـــيظ النفـــاق  ،)٩(شقاشـــق الـــشياطني 

وكنتم ،)١٢(اخلماصمن البيضيف نفر ،)١١(والشقاق، وفهتم بكلمة اإلخالص

وقبسة العجالن، ،)١٤(الطامعوهنزة،)١٣(على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب
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ــد، )٢(تـــشربون الطـــرق،)١(ومـــوطئ األقـــدام ــاتون القـ ــئني، ، )٣(وتقتـ ــة خاسـ أذلـ

فأنقذكم ا تبارك وتعاىل ختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم،

الرجال وذؤبان العرب، )٤(عد أن مين ببهم، وبوسلممبحمد صلى ا عليه وآله 

ا، أو جنـم قـرن   ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نـارا للحـرب أطفأهـا          

فـال  ،)٧(أخاه يف هلواهتاقذف،)٦(أو فغرت فاغرة من املشركني ،)٥(الشيطان

بسيفه، مكدودا يف ذات وخيمد هلبها،)٨(ينكفئ حتى يطأ جناحها بأمخصه

أولياء ا، مشمرا ناصحا، مر ا، قريبا من رسول ا، سيدا يفا، جمتهدا يف أ

ــتم يف  ــم، وأنـ ــة الئـ ــذه يف ا لومـ ا، ال تأخـ ــ ــيش، جمـــدا، كادحـ ــة مـــن العـ رفاهيـ

وتتوكفــون  ، )١١(الــدوائرآمنــون، ترتبــصون بنــا  )١٠(فــاكهون)٩(وادعــون

لنبيه القتال، فلما اختار ا وتنكصون عند النزال، وتفرون من،)١٢(األخبار
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ومسل جلباب ، )١(النفاقدار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة

ــدين ــل،)٣(ونطــق كــاظم الغــاوين ،)٢(ال ــغ خام وهــدر فنيــق  ،)٤(األقلــنيونب

هاتفـا  هالشيطان رأسه مـن مغـرز  واطلع،)٦(فخطر يف عرصاتكم   ،)٥(املبطلني

استنهضكم فيه مالحظني، ثمفألفاكم لدعوته مستجيبني، وللعزة،)٧(بكم

،)٩(فـومستم غـري إبلكـم   ،)٨(فوجدكم خفافا، وأحشمكم فألفاكم غـضابا    

واجلـرح ملـا   ،)١١(رحيـب هذا والعهـد قريـب والكلـم     ،)١٠(ووردمت غري مشربكم  

الفتنـة أال يف الفتنـة سـقطوا    والرسـول ملـا يقـرب، ابتـدارا، زعمـتم خـوف         ،  )١٢(يندمل

ىكـم، وأنـ  بوإن جهنم حمليطة بالكافرين، فهيهات منكم، وكيـف   

تؤفكون، وكتاب ا بني أظهـركم، أمـوره ظـاهرة، وأحكامـه زاهـرة        

وأعالمه باهرة، وزواجره الحية، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم
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غريغ؟ أم بغريه حتكمون؟ بئس للظاملني بدال، ومن يبت)١(أرغبة عنه تريدون

ن، ثم مل تلبثوا إال ريث اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسري

ا،)٢(تـــسكن نفرهتـــاأن ــ ــدهتا،)٣(ويـــسلس قيادهـ ، )٤(ثـــم أخـــذمت تـــورون وقـ

وار   اء أنــ ا ، وتــستجيبون هلتــاف الــشيطان الغــوي ، وإطفــ وهتيجــون مجرهتــ

ومتشون ،)٥(وإمهال سنن النيب الصفي، تشربون حسوا يف ارتغاءالدين اجللي

،)٨(مـنكم علـى مثـل حـز املـدى     )٧(ويـصري ،)٦(يف اخلمـرة والـضراء   ألهله وولـده  

ا، أفحكــم  : الـسنان يف احلـشاء، وأنـتم اآلن تزعمـون    ووخـز  أن ال إرث لنـ

أفال تعلمون؟ ! ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون؟اجلاهلية تبغون

.أني ابنته: كالشمس الضاحيةبلى قد جتلى لكم

ا ترث أباك؟ يا بن أبي قحافة أيف كتاب)٩(أيها املسلمون أغلب على إرثي

أفعلى عمد تركتم كتاب ا ونبذمتوه وراء! رث أبي؟ لقد جئت شيئا فرياأوال 

ظهوركم؟ 
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:إذ يقول

PA  @  ?O 
:حييى بن زكريا إذ قالفيما اقتص من خرب: وقال

PP  O  N   M  L  K  J  I  H  G  FO 
:وقال

P         Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  ËÒO 
:وقال

Pf  e   d  cgk  j  i   hO 
:وقال

P ¸ ¶ µ ´¹ º»¼ ¾ ½¿O 
يل وال إرث من أبي، وال رحم بيننا، أفخصكم ا بآية   )٦(أن ال حظوة  : وزعمتم

إن أهل ملتني ال يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من : تقولونأخرج أبي منها؟ أم هل

أنـتم أعلـم خبـصوص القـرآن وعمومـه مـن أبـي وابـن عمـي؟          أهل ملة واحدة؟ أم   

تلقاك يوم حشرك، فـنعم احلكـم ا، والـزعيم    ،  )٧(فدونكها خمطومة مرحولة  

 
 
 
 
 
 


 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢١٢7

خيسر املبطلـون، وال يـنفعكم إذ تنـدمون،    حممد، واملوعد القيامة، وعند الساعة   

يأتيـه عـذاب خيزيـه وحيـل عليـه عـذاب       ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمـون مـن    

.»مقيم

 
والسنة ،)٣(وحضنة اإلسالم، ما هذه الغميزة يف حقي)٢(،يا معشر النقيبة وأعضاد امللة«

املـرء  (أبـي يقـول  وسـلم  رسول ا صلى ا عليه وآله   ؟ أما كان  )٤(عن ظالميت 

؟)حيفظ يف ولده

حـاول، وقـوة علـى مـا     ولكم طاقة مبا أ،)٥(ذا إهالة سرعان ما أحدثتم، وعجالن   

: ؟ فخطـب جليـل  وسـلم حممـد صـلى ا عليـه وآلـه       أطلب وأزاول، أتقولـون مـات     

األرض لغيبتـه، وكـسفت   وانفتق رتقه، واظلمـت    )٦(استوسع وهنه واستنهر فتقه   

اآلمـال، وخـشعت اجلبـال،    )٧(الشمس والقمر، وانتثرت النجـوم ملـصيبته، وأكـدت     

النازلة الكربى، واملصيبة ته، فتلك واوأضيع احلريم، وأزيلت احلرمة عند مما  

هبـا كتـاب ا جـل ثنـاؤه، يف     عاجلـة، أعلـن  )٨(العظمى، ال مثلها نازلة، وال بائقة 
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أفنيـتكم هتافـا، وصـراخا،    أفنيتكم، ويف ممـساكم، ومـصبحكم، يهتـف يف      

:فصل، وقضاء حتموتالوة، وأحلانا، ولقبله ماحل بأنبياء ا ورسله، حكم

PE    D  CK  J  I  H  G  FL  R  Q   P   O  N  M
ST\   [   Z   Y  X   W   V   U]  _   ^

`O 

وجممـع  )٣(أأهضم تراث أبـي؟ وأنـتم مبـرأى مـين ومـسمع، ومنتـدى      ،)٢(أيها بين قيلة  

تلبــسكم الــدعوة، وتــشملكم اخلــربة، وأنــتم ذوو العــدد والعــدة، واألداة والقــوة       

يكم الدعوة فال جتيبون، وتأتيكم الصرخة فالتواف،)٤(وعندكم السالح واجلنة

تغيثـون، وأنــتم موصـوفون بالكفــاح، معروفـون بــاخلري والـصالح، والنخبــة الــيت    

والتعب، انتخبت، واخلرية اليت اختريت لنا أهل البيت، قاتلتم العرب، وحتملتم الكد

ون، فتـأمتر نـأمركم ،)٦(البهم، ال نـربح أو تربحـون  )٥(وناطحتم األمم، وكافحتم 

الــشرك،  حتــى إذا دارت بنــا رحــى اإلســالم، ودر حلــب األيــام، وخــضعت ثغــرة       

واستوسق وسكنت فورة اإلفك، ومخدت نريان الكفر، وهدأت دعوة اهلرج،

.)٧(نظام الدين
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بعـــد اإلقـــدام؟ فــأنى حـــزمت بعـــد البيـــان؟ وأســـررمت بعـــد اإلعـــالن؟ ونكـــصتم  

وأشركتم بعد اإلميان؟

ومهوا بإخراج الرسول، وهم بدؤوكم بعد عهدهم،بؤسا لقوم نكثوا أمياهنم من

أال وقد أرى أن ،إن كنتم مؤمننيأول مرة، أختشوهنم فا أحق أن ختشوه

،)٢(أحق بالبسط والقبض، وخلومت بالدعةوأبعدمت من هو،)١(قد أخلدمت إىل اخلفض

فـإن  ،)٣(ما وعيتم، ودسـعتم الـذي تـسوغتم   وجنومت بالضيق من السعة، فمججتم  

.فإن ا لغين محيدكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعات

والغدرة اليت ،)٤(خامرتكمأال وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مين باجلذلة اليت 

وبثـة  ،)٥(الغـيظ، وخـور القنـاة   استشعرهتا قلوبكم، ولكنها فيضة الـنفس، ونفثـة   

باقية )٧(اخلفالظهر نقبة )٦(دبرةالصدر، وتقدمة احلجة، فدونكموها فاحتقبوها   

األبد، موصولة بنار ا املوقدة، اليت تطلـع علـى     العار، موسومة بغضب اجلبار، وشنار    

،األفئدة، فبعني ا ما تفعلون

PÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊO 
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فـاعملوا إنـا عـاملون، وانتظـروا إنـا      وأنا ابنة نـذير لكـم بـني يـدي عـذاب شـديد        

.»منتظرون








         




 


         
 




 


       



!



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢١٦7






"
     


 




 





 








 






 

!



6٢١٧7.............................................لسالماعليهافاطمةعلىاالقتصاديةاحلرب: املبحث الثاني


         


 

عن كتاب ا وسلم سبحان ا ما كان أبي رسول ا صلى ا عليه وآله «

بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إىل ! وال ألحكامه خمالفا،)١(صادفا

"
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هذا يف حياته)١(اعتالال عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه مبا بغى له من الغوائلالغدر

:كتاب ا حكما عدال، وناطقا فصال يقول

PP  O  N   M  LO 

:ويقول

PA  @  ?O 

وبي من الفرائض واملرياث، وأبـاح مـن   وزع من األقساط، وشرعوجل فيما ن عز

املــبطلني، وأزال الــتظين والــشبهات يف حــظ الــذكران واإلنــاث، مــا أزاح بــه علــة 

فصرب مجيل وا املستعان على الغابرين، كال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

.»ما تصفون


          
          



أفال ،اخلاسراملغضية على الفعل القبيح،)٤(املسرعة إىل قيل الباطلمعاشر املسلمني«

ما أسـأمت  تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا؟ كال بل ران على قلوبكم     
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من أعمالكم، فأخـذ بـسمعكم وأبـصاركم، ولبـئس مـا تـأولتم، وسـاء مـا بـه           

، إذا كـشف  أشرمت، وشر ما منه اغتصبتم لتجدن وا حممله ثقيال، وغبه وبيال    

ــوا   لكــم ــان بأورائــه الــضراء، وبــدا لكــم مــن ربكــم مــا مل تكون الغطــاء وب

.»هنالك املبطلونحتتسبون، وخسر

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 





، اشـتملت مشلـة اجلـنني، وقعـدت حجـرة الظـنني، نقـضت قادمـة        يـا بـن أبـي طالـب    «
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)٣(وبلغـة هذا ابن أبي قحافة يبتزني حنلة أبـي ،)٢(فخانك ريش األعزل ،)١(األجدل

حبستين قيلة نصرها حتى)٥(يف خصامي، وألفيته ألد يف كالمي)٤(لقد أجهد! ابين

ــع     ــال داف ــي طرفهــا، ف ــضت اجلماعــة دون ــت  وال واملهــاجرة وصــلها، وغ ــانع، خرج م

افرتست الذئاب، يوم أضعت حدك)٦(كاظمة، وعدت راغمة، أضرعت خدك

خيار يل، ليتين مت قبل وال)٧(وافرتشت الرتاب، ما كففت قائال، وال أغنيت طائال

حاميــا، ويــالي يف كــل ومنــك)٨(هنيــئيت، ودون ذلــيت عــذيري ا منــه عاديــا

شـكواي إىل  ،)٩(ضدمات العمـد، ووهـن العـ    ! ويالي يف كل غارب   ! شارق

.»بأسا وتنكيالاللهم إنك أشد منهم قوة وحوال، وأشد! إىل ربي)١٠(وعدواي! أبي

 
يا ابنة الصفوة، وبقية )١٢(عن وجدكثم هننهي،)١١(ال ويل لك بل الويل لشانئك«
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دين البلغة، فإن كنت تري)٢(أخطأت مقدوريعن ديين، وال)١(النبوة، فما ونيت

ضل ممـا قطـع عنـك،    فـ مـأمون، ومـا أعـد لـك أ        فرزقك مضمون، وكفيلك  

فاحتسيب ا«.

 
.)٣()»حسيب ا وأمسكت«
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:مسعت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يقول«

الوليد، ويهرم فيها الكبري، وجيري الناسكيف أنتم إذا لبستم الفتنة، ينشؤ فيها

قيل أتى الناس مبنكر، غريت السنة، ثم يءمنها شها سنة، فإذا غريتى يتخذوعليها ح

وتدقهم الفنت كما تدق النـار احلطـب، وكمـا    تشتد البلية، وتنشؤ فيها الذرية  

الدين، ويتعلمون لغري العمل، ويطلبون الدنيا تدق الرحا بثقاهلا، يتفقه الناس لغري

.»بعمل اآلخرة 
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ولـو  لقد عمل الوالة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول ا متعمـدين لـذلك،   «

ت عليها على عهـد محلت الناس على تركها وحولتها إىل مواضعها اليت كان     

رسول ا لتفرق عين جندي، حتى أبقى وحدي إال قليال مـن شـيعيت، الـذين      

، أرأيتم لو وسلمعرفوا فضلي وإماميت من كتاب ا وسنة نبيه صلى ا عليه وآله 

إبراهيم عليه السالم فرددته إىل املكان الذي وضعه فيه رسول ا، أمرت مبقام

ة سالم ا عليها، ورددت صاع رسول ا ومده إىل ما فاطمورددت فدك إىل ورثة

أقطعها وسلم قطايع كان رسول ا صلى ا عليه وآله  كان، وأمضيت إىل  

إىل ورثته، وهدمتها وأخرجتها من للناس سنني، ورددت دار جعفر بن أبي طالب

قضاء كل من قضى جبور، ورددت سيب املسجد، ورددت اخلمس إىل أهله، ورددت

خيرب، وحموت ديوان العطاء، وأعطيت راري بين تغلب، ورددت ما قسم من أرضذ

أجعلـها دولـة بـني    ، وملوسـلم كما كان يعطي رسول ا صلى ا عليه وآله     

.األغنياء

بعض أن ال جيمعوا يف شهر رمضان إال يف فريضة، فنادى: وا لقد أمرت الناس

، )إلسالم وأهله غريت سـنة عمـر  أنعى ا(: أهل عسكري ممن يقاتل وسيفه معي     

ــور يف ناحيــة       وهنــى أن يــصلى يف شــهر رمــضان يف مجاعــة، حتــى خفــت أن يث

.على ما لقيت، ولقيت هذه األمة من أئمة الضاللة، والدعاة إىل النارعسكري

:وأعظم من ذلك سهم ذوي القربى، الذي قال ا تبارك وتعاىل فيه



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٢٤7

P  ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "  -
0  /  .O 

يوم الفرقان، حنن وذلك لنا خاصة إن كنتم آمنتم با وما أنزلنا على عبدنا

جيعـل لنـا يف الـصدقة    وا عنى بذوي القربى، الذين قرهنم ا بنفسه ونبيه، ومل       

ــا أن يطعمنــا     ــاىل نبيــه وأكرمن ــاخ أيــدي  نــصيبا، أكــرم ا ســبحانه وتع أوس

.)٢()»الناس


 

 


 
        

 



 

 






6٢٢٥7.............................................السالمعليهافاطمةعلىاالقتصاديةاحلرب: املبحث الثاني

P  h   g   f   e   d   c         b   a   `   _   ^   ]   \
k  j  ilo  n   mO 

 


 





 


              
             

           

             


 

 
 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٢٦7

           



 





 
 


            



 


            


 

 



6٢٢٧7.............................................السالمعليهافاطمةعلىاالقتصاديةاحلرب: املبحث الثاني


   


 






             


 


        

 
 


              

 

 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٢٨7

              
            

             
            

 


              


 


 
وعمـر بـن   ،أعطين مـا كـان يعطـيين أبـي    :جاءت عائشة إىل عثمان فقالت له   «

وإمنـا كـان   ،تـاب وال يف الـسنة  كال أجـد لـك موضـعا يف ال    : اخلطاب، فقال هلا  

.أبوك وعمر بن اخلطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهما وأنا ال أفعل

أو مل : مرياثي من رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم؟ فقـال هلـا      فأعطين: قالت له 

جتيئيين أنت ومالك بن أوس النصري فشهدمتا أن رسول ا صلى ا عليه وآله 

وسلم ال يورث حتى منعتما فاطمة مرياثها وأبطلتما حقها، فكيـف تطلـبني اليـوم         

ثًا من النيب صلى ا عليه وآله وسلم؟امري

انصرفت؛ وكان عثمان إذا خرج إىل الصالة أخذت قمـيص رسـول   فرتكته و 

إن عثمـان قـد   : ا صلى ا عليه وآله وسلم على قصبة فرفعته عليها ثـم قالـت      
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.)١()»خالف صاحب هذا القميص وترك سنته





 

.»ما بال مظلمتنا ال ترد«

 
»عز ا عليه وآله وسلم فدكاً وما واالها ومل وجلإن ملا فتح على نبيه صلى ا

يوجف عليها خبيـل وال ركـاب فـأنزل ا تعـاىل علـى نبيـه صـلى ا عليـه وآلـه               

:وسلم

PÃ  Â  Á  ÀO 
فلم يدر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم من هم، فراجع يف ذلك جربئيل عليه 

عز إليه أن ادفع فدكا إىل فاطمة عليها السالم السالم فسأل ا وجل فأوحى ا

:فدعاها رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فقال هلا

تعاىل أمرني أن أدفع إليك فدكا، فقالتايا فاطمة إن  : قد قبلت يا رسول

.»ا، من ا، ومنك

لـه وسـلم؛ فلمـا ويل أبـو     فلم يزل وكالؤها فيها حياة رسـول ا صـلى ا عليـه وآ     

تيين بأسود ائ: بكر أخرج عنها ولكاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال هلا
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، فشهدا هلا فكتب )١(أو أمحر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمري املؤمنني وأم أمين








 


 







 


 



 


 



 


!



6٢٣١7.............................................السالمعليهافاطمةعلىاالقتصاديةاحلرب: املبحث الثاني

ما هذا معـك يـا   : هلا برتك التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال    

.كتبه يل ابن أبي قحافةكتاب : بنت حممد؟ قالت

.أرنيه؛ فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه وحماه وخرقه: قال

 
حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها    «

.»دومة اجلندل

 
نني هذا كله، إن هذا كله مما مل يوجف على أهله رسول ا نعم يا أمري املؤم«

.»صلى ا عليه وآله وسلم خبيل وال ركاب

 
 

"
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املبحث الثالث

إرهاب احلرب اجلسدية والنفسية واالجتماعية على فاطمة عليها السالم
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كيـف أصـبح حـال الزهـراء فاطمـة عليهـا الـسالم بفعـل هـذه                 : اِّـسألة األوُّـ 

الحرب التي تشن عليها
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وفاطمة بنت حممد صـلى ا عليـه     ،ويوسف ،ويعقوب ،البكاءون مخسة آدم  «

وعلي بن احلسني عليهما السالم، فأما آدم فبكى على اجلنة حتى صار ،وآله وسلم

عقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى يه أمثال األودية، وأما ييف خد

:قيل له

P  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾
ÈO 

إمـا أن  : وأما يوسف بكى علـى يعقـوب حتـى تـأذى بـه أهـل الـسجن فقـالوا            

تبكي بالنهار و تسكت بالليل، وإما أن تبكي بالليـل وتـسكت بالنـهار         

هما، وأما فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم فبكت فصاحلهم على واحد من

قد : على رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم حتى تأذى هبا أهل املدينة وقالوا هلا

آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت خترج إىل املقابر، مقابر الشهداء فتبكي حتى 

بكـى علـى   تقضي حاجتها ثم تنصرف، وأما علي بن احلـسني عليهمـا الـسالم ف     

احلسني عليه السالم عشرين سنة أو أربعني سنة وما وضع بني يديه طعام إالّ بكى 

جعلـت فـداك يـا ابـن رسـول ا إنـي أخـاف عليـك أن         : حتى قال له موىل لـه  

إمنا أشكو بثي وحزني إىل ا وأعلم من ا ما ال : تكون من اهلالكني، قال

.)٢()»خنقتين لذلك عربةتعلمون إني مل أذكر مصرع بين فاطمة إالّ
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» صلى ا ما رئيت فاطمة عليها السالم ضاحكة مستبشرة منذ قبض رسول ا

.)١(»وآله وسلم حتى قبضتعليه 


 











 
بت من احلزن وذهب حلمها املا حضرت فاطمة عليها السالم الوفاة كانت قد ذ«

.»مساء بنت عميسأت فدع
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يا أم أمين اصنعي يل نعشا يواري جسدي فإني قد ذهب : دعت أم أمين فقالت«

؟يا بنت رسول ا أال أريك شيئا يصنع يف أرض احلبشة: مي، فقالت هلاحل

اع من جرائد النخل وطرحت بلى، فصنعت هلا مقدار ذر: قالت فاطمة عليها السالم

.»سرتتيين سرتك ا من النار:فوق النعش ثوبا فغطاها فقالت فاطمة عليها السالم


 


           


 

إرهاب الحرب الجسدية على فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الثانية
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فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم حتى أدميتها وأنت الذي ضربت «

وألقت ما يف بطنها استذالالً منك لرسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم وخمالفـة      

.)١(»كاً حلرمتهامنك ألمره وانته
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طمة صلوات اهللا عليهاإرهاب الحرب النفسية على فا: اِّـسألة الثالثة
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وقتـل  ،إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت فأوهلا الشرك بـا العظـيم      «

وعقوق الوالدين، وقذف احملصنة، فس اليت حرم ا قتلها، وأكل مال اليتيم،الن

.والفرار من الزحف، وإنكار حقنا

فأما الشرك با فقد أنزل ا فينا ما أنزل، وقال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم 

ورسوله وأشركوا با ما قال فكذبوا ا.

 ا قتــل الــنفس الــيت حــرم ا قتلــها فقــد قتلــوا احلــسني بــن علــي عليهمــا الــسالم  وأمــ

.وأصحابه

.وأما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله ا لنا وأعطوه غرينا

:وأما عقوق الوالدين، فقد أنزل ا ذلك يف كتابه فقال
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.وعقوا أمهم خدجية يف ذريتهافعقوا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف ذريته 

.وأما قذف احملصنة، فقد قذفوا فاطمة عليها السالم على منابرهم

وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا أمـري املـؤمنني بيعتـهم طـائعني غـري مكـرهني         

.ففروا عنه وخذلوه

.)٢(»وأما إنكار حقنا، فهذا ما ال ينازعون فيه
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وا أبا القامساه، وا ربيع األرامل واليتامى، مـن للقبلـة   !وا أبتاه، وا صفياه، وا حممداه  «

.»الواهلة الثكلىواملصلى، ومن البنتك


        


       


بقيت تي، وخانين جلدي، ومشت بي عدوي، والكمد قاتلي، يا أبتاه  رفعت قو «

عيـشي،  واهلة وحيدة، وحريانة فريدة، فقد اخنمـد صـوتي، وانقطـع ظهـري، وتـنغص            

وال معينا ، وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشيت، وال رادا لدمعيت

انقلبت ميكائيللضعفي، فقد فين بعدك حمكم التنزيل، ومهبط جربئيل، وحمل 

وعليك ما بعدك يا أبتاه األسباب، وتغلقت دوني األبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية
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.»ترددت أنفاسي باكية، ال ينفد شوقي إليك، وال حزني عليك

 
.»يا أبتاه والباه«

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 
زاهرة، يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرهتا وكانت ببهجتك«

آسـفة  زلـت فقد أسود هنارها، فصار حيكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه ال        

عليك إىل التالق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتـاه مـن لألرامـل        

يا واملساكني، ومن لألمة إىل يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعدك من املستضعفني

أبتــاه أصـــبحت النــاس عنـــا معرضــني، ولقـــد كنــا بـــك معظمــني يف النـــاس غـــري       

ن بعدك عليك ال يتصل، فأي دمعة لفراقك ال تنهمل، وأي حزمستضعفني

بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين، ونور النبيني، فكيـف     وأي جفن بعدك  

رميت يا أبتاه ، بعدك ال تغور، واألرض كيف مل تتزلزلللجبال ال متور، وللبحار

ــاه    ــا أبت ــت ي ــة بالقليــل، وطرق باملــصاب العظــيم، باخلطــب اجلليــل، ومل تكــن الرزي

.وبالفادح املهول
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ــ   ــا أبت ــربك بعــدك مــستوحش،     بكتــك ي ــالك، فمن اه االمــالك، ووقفــت األف

من مناجاتك، وقربك فرح مبواراتك، واجلنة مشتاقة إليك وإىل وحمرابك خال

.دعائك وصالتك

يا أبتاه ما أعظم ظلمة جمالـسك، فـوا أسـفاه عليـك إىل أن أقـدم عـاجال عليـك            

يـك وأثكل أبو احلسن املؤمتن أبـو ولـديك، احلـسن واحلـسني، وأخـوك وول       

وحبيبــك ومــن ربيتــه صــغريا، وواخيتــه كــبريا، وأحلــى أحبابــك وأصــحابك   

منهم سابقا ومهاجرا وناصـرا، والثكـل شـاملنا، والبكـاء        إليك من كان  

.»قاتلنا، واألسى الزمنا
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فـوا ال  يا أبا احلسن ما أقل مكثي بينهم وما أقـرب مغـييب مـن بـني أظهـرهم       «

.»وسلمأسكت ليال وال هنارا أو أحلق بأبي رسول ا صلى ا عليه وآله 

 
.»نت رسول ا ما بدا لكيا بافعلي«
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على فاطمة عليها السالماالجتماعيةإرهاب الحرب : اِّـسألة الرابعة

       


 
           

           


             

 
 




       
 

 
.)١(»جفومتوني بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«



!
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.»أجلس«

 
وأنا أتفكر يف انقطاع الوحي عنا وانصراف املالئكة عن منزلنا بوفاة رسول «

إذ انفتح الباب من غري أن يفتحه منا أحد، فدخلت ا صلى ا عليه وآله وسلم،

حنن من احلور العني من : لي ثالث جوار من احلور العني من دار السالم وقلنع

دار السالم أرسلنا إليك رب العاملني يا ابنة حممد، كنا مشتاقات إليك، فقلـت     

مقـدودة خلقــت  : مـا امسـك؟ قالـت   : لواحـدة منـهن، أظـن أهنـا أكـربهن سـنا      

ذرة، خلقت ألبي ذر، وقلت : ما امسك؟ قالت: داد بن األسود، وقلت للثانيةللمق

.»مان الفارسيلسلمى، خلقت لس: ما امسك؟ قالت: للثالثة

 
أخرجن لنا طبقًا عليه رطب أمثال اخلـشكنانك الكبـار أشـد بياضـا مـن           «

هـل  الثلج وأذكى رحيا من املسك األذفر وقد أحرزت نصيبك ألنـك منـا أ      

.»البيت فأفطر عليه، وإذا كان غدا فأتين بنواه

      


"
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ه رسول ا صلى يا سلمان إمنا هو خنل غرسه ا يل يف دار السالم بكالم علمني«

إن سرك أن ال متسك احلمى يف دار الدنيا فواظيب : ا عليه وآله وسلم، قال يل

بسم ا النور النور بـسم ا نـور علـى نـور، بـسم ا الـذي هـو مـدبر             : (عليه وقويل 

األمــور، بــسم ا الــذي خلــق النــور، احلمــد  الــذي أنــزل النــور علــى الطــور، يف   

ز مذكور، عر مقدور، على نيب حمبور، احلمد  الذي هو بالكتاب مسطور، بقد

.»)وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور


 

 
     


 


                
 

.»جفومتونا بعد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«
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بكـر  ابيان فاطمة عليها السالم لألسـباب التـي دفعـت أبـ    : اِّـسألة الخامسة 

وعمر لظلمها وأهل بيتها


 

           
 


 

 
           

           
 

السماء أثراً، ورزئت أسائليت عن هنة حلق هبا الطائر، وحفي هبا السائر، ورفع إىل«

، أن قحيف تيم ، جاريا أبا احلسن يف السباق،وأحيوك عدي،يف األرض خرباً

حتى إذا تقربا باخلناق، أسرا له الشنان، وطوياه اإلعالن، فلما خبا نور الـدين،     

وقبض النيب األمني، نطقا بفورمها، ونفثا بسورمها، وأدال بفدك، فيا هلا ملن ملك،  



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٥٨7

لرب األعلى للنجي األوفى، ولقد حنلنيها للصبية السواغب من تلك أهنا عطية ا

، فإن انتزعا مين البلغة، ومنعاني اللمظة، هعلم ا وشهادة أمينبجنله ونسلي، وأهنا ل

.)١(»واحتسبتها يوم احلشر زلفة، وليجدهنا آكلوها ساعرة محيم، يف لظى جحيم
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املبحث الرابع

مرضها وعلتها مما جرى عليها

           


             
 

          






 

 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٦٢7

      



 

 
 

عيادة أم سلمة لها َّـ مرضها: اِّـسألة األوُّـ




             
 


             

               






 



6٢٦٣7.........................................................هاعليجرىمماوعلتهامرضها: املبحث الرابع




 
 




 
 

وآله وسلم، وظلم الوصي، فقد النيب صلى ا عليه ،أصبحت بني كمد وكرب«

وهتك ا حجبه، أصبحت إمامته مقتضبة على غري ما شرع ا يف التنزيل، وسنها 

النيب يف التأويل، ولكنها أحقاد بدرية، وترات أحدية، كانت عليها قلوب النفاق 

شاة، فلما استهدف األمر أرسلت علينا شآبيب اآلثار من مكتمنة إلمكان الو

خميلة الشقاق فيقطع وتر اإلميان من قسي صدورها وليس على ما وعد ا من 

حفظ الرسالة وكفالة املؤمنني أحرزوا عائـدهتم غـرور الـدنيا بعـد انتـصار ممـن          

.)١()»فتك بآبائهم يف مواطن الكروب ومنازل الشهادات
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عيادة نساء اِّـدينة لها وخطبتها فيهّن: اِّـسألة الثانية
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6٢٦٥7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: املبحث الرابع

         
 


»ــبحت وا ــد أن    : أصـ ــهم بعـ ــالكن، لفظتـ ــة لرجـ ــن، قاليـ ــدنيا كـ ــة لـ عائفـ

، وقرع ، واللعب بعد اجلدفقبحا لفلول احلد،)٢(وسئمتهم بعد أن سربهتم، )١(عجمتهم

.وزلل األهواء،)٣(ختل اآلراء، ووصدع القناةالصفات

P  j   i   h   g   f   e   d    c   b   a   `   _
kO 

فجدعا، وعقرا )٦(وشننت عليهم غاراهتا،)٥(اوقتهاال جرم لقد قلدهتم ربقتها ومحلتهم

.وبعدا، للقوم الظاملني

مهـبط الـروح  وحيهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والداللـة، و      

!والدين؟)٧(األمني، والطبني بأمور الدنيا

"
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PV     U  T  S     RO 

نقموا وا منه نكري سيفه، وقلة ! وما الذي نقموا من أبي احلسن عليه السالم؟

وتا لـو مـالوا  ،)٣(وقعته، وتنمره يف ذات ا)٢(حلتفه، وشدة وطأته، ونكال مباالته

وزالوا عن قبول احلجة الواضحة، لردهم إليها، ومحلهم عليهاعن احملجة الالحية، 

ميل راكبه وال)٦(وال يكل سائره،)٥(ال يكلم حشاشه،)٤(ولسار هبم سريا سجحا

وألصدرهم بطانا، ، وألوردهم منهال منريا، صافيا، رويا، تطفح ضفتاه وال يرتنق جانباه

حيظى منها بنائل، بطائل، والونصح هلم سرا وإعالنا، ومل يكن يتحلى من الدنيا 

والصادق من الزاهد من الراغب: غري ري الناهل، وشبعة الكافل، ولبان هلم

الـسماء  الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 

واألرض، ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون، والذين ظلموا من

وما عشت! أال هلم فامسع؟! ا هم مبعجزينهؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وم

ليــت شـعري إىل أي أســناد  !.. وإن تعجــب فعجـب قـوهلم  ! أراك الـدهر عجبـا  

وعلى أية ذرية أقدموا ! وبأية عروة متسكوا؟! وإىل أي عماد اعتمدوا؟!استندوا؟

لبئس املوىل ولبئس العشري، وبئس للظاملني بدال، استبدلوا وا الذنابى ،)٧(واحتنكوا
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.)٤(قوم)٣(فرغما ملعاطس،)٢(والعجز بالكاهل،)١(بالقوادم

Ps  r    q  pO 
Ps    r  q  p  o    n  mO 

PO   N    M   L   K   J   I      H   G   F   E   D   CP  R   Q
T     SO 

فا وزعا،)٨(ريثما تنتج، ثم احتلبوا مالء القعب دما عبيطاأما لعمري لقد لقحت، فنظرة

ما أسس األولون، ثم  ،)٩(املبطلون، ويعرف البطالون غب   مبيدا، هنالك خيسر  

أنفسا، واطمأنوا للفتنة جاشا، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة طيبوا عن دنياكم

يدع فيئكم زهيدا، ومجعكم : شامل، واستبداد من الظاملنيمعتد غاشم، وهبرج

!وأنى بكم وقد عميت عليكم! لكمحصيدا، فيا حسرة

P×  Ö  Õ  ÔO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


!
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عيادة بعض اِّـهاجرين واألنصار لها: اِّـسألة الثالثة







 

"







6٢٦٩7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: املبحث الرابع

 



 
بعد أن عرفتهم، شانئتهمأصبحت وا عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، «

طـل  خبعد أن سـربهتم، ورميتـهم بعـد أن عجمتـهم، فقبحـا لفلـول احلـد و              ولفظتهم

:وخوف الفنتعثور اجلد،والرأي، 

P  j   i   h   g   f   e   d    c   b   a   `   _
kO 
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.)١()»مإليكم عين فال عذر بعد تعذيركم وال أمر بعد تقصريك«






احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٧٢7


            

 





 






 

 

عيادة العباس بن عبد اِّـطلب لها: اِّـسألة الرابعة
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أبلغ عمي الـسالم، وقـل ال عـدمت إشـفاقك وحتننـك، وقـد عرفـت مـشورتك              «

ولرأيك فضله، إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم مل تزل مظلومة 

صية رسـول ا صـلى ا   من حقها ممنوعة، وعن مرياثها مدفوعة، مل حتفظ فيها و  

عليه وآله وسلم، وال رعي فيها حقه، وال حق ا عز وجل، وكفى با حاكما 

ومن الظاملني منتقما، وإني أسألك يا عم أن تسمح يل برتك ما أشرت به، فإهنـا    

.»وصتين بسرت أمرها
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ــسة ــا    : اِّـــسألة الخام ــة عليه ــى فاطم ــدخول عل ــر ال ــر وعم ــي بك ــة أب محاول

بعد ما جرى منهما َّـ حرق دارها وإسقاط جنينها السالم السضائها   

ومنع إرثها وحبس خمسها واغتصاب أرضها
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.»يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك«

 
.»؟أحتب أن آذن له«
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.»نعم«




 
      

 
.»تأذني لهنأهذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت «

 
.»ذاك أحب إليك؟أو «

 
.»نعم«
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احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٧٨7
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.»ه صدقةناال نورث ما ترك«
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فلما مرضت فاطمة مرضها الذي ماتت فيه أتياها عائدين واستأذنا عليها .... «

ا أن ال يظلـه  فأبت أن تاذن هلمـا فلمـا رأى ذلـك أبـو بكـر أعطـى ا عهـد            

.سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويرتاضاها

إن أبا : فبات ليلة يف البقيع ما يظله شيء ثم إن عمر أتى عليا عليه السالم فقال له

بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف 

ليها وهـي تـأبى أن   الغار فله صحبة وقد أتيناها غري هذه املرة مرارا نريد اإلذن ع  

.تأذن لنا حتى ندخل عليها فنرتاضى فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل

يا بنت رسول ا صلى ا عليه : نعم، فدخل علي على فاطمة عليها السالم فقال: قال

وآله وسلم قد كان من هذين الرجلني ما قد رأيت وقد تردد مـرارا كـثرية       

.سأالني أن أستأذن هلما عليكورددهتما ومل تأذني هلما وقد

أبــي، ىوا ال آذن هلمــا وال أكلمهمــا كلمـة مــن رأســي حتـى ألقــ  : فقالـت 

.فأشكومها إليه مبا صنعاه وارتكباه مين

إن كنت قد ضمنت هلما : فإني ضمنت هلما ذلك، قالت: فقال علي عليه السالم

فـأذن ملـن   شيئاً فالبيت بيتك والنساء تتبـع الرجـال، ال أخـالف عليـك بـشيء          

أحببت، فخرج علي عليه السالم فأذن هلما فلما وقـع بـصرمها علـى فاطمـة عليهـا        

السالم سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها وعنهما فتحوال واستقبال وجهها 

.حولن وجهي: يا علي جاف الثوب، وقالت لنسوة حوهلا: حتى فعلت مرارا وقالت
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يا بنت رسول ا إمنا أتيناك ابتغاء : ابو بكرفلما حولن وجهها حوال إليها فقال

مرضاتك واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كـان       

.منا إليك

ــت ــ      : قالـ ــدًا حتـــى ألقـ ــة واحـــدة أبـ ــن رأســـي كلمـ أبـــي ىال أكلمكمـــا مـ

.وأشكوكما إليه وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مين

فاغفري واصفحي عنا وال تؤاخذينا مبا إنا جئنا معتذرين مبتغني مرضاتك: قاال

.كان منا

إني ال أكلمهما من رأسي كلمة حتى : فالتفتت على علي عليه السالم وقالت

.أسأهلما عن شيء مسعاه من رسول ا فإن صدقاني رأيت رأيي

.اللهم ذلك هلا وإنا ال نقول إال حقا وال نشهد إال صدقا: قاال

أن رسـول ا صـلى ا عليــه وآلـه وســلم    أنـشدكما ا أتــذكران  : فقالـت 

استخرجكما يف جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟

.اللهم نعم: فقاال

فاطمـة  : أنشدكما با هل مسعتما النيب صلى ا عليه وآله وسـلم يقـول       : فقالت

بضعة مين وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى ا ومن آذاها بعد 

فكان كمن آذاها يف حياتي ومن آذاها يف حياتي كان كمن     موتي  

آذاها بعد موتي؟

.اللهم نعم: قاال

.احلمد : قالت

اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أهنما قد آذياني يف حياتي      : ثم قالت 
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ــ     ــى ألقــ ــة حتــ ــي كلمــ ــن رأســ ــا مــ ــوتي وا ال أكلمكمــ ــد مــ ــي ىوعنــ ربــ

.مينفأشكوكما مبا صنعتما بي وارتكبتما

عجبـا للنـاس   : ليت أمي مل تلدني، فقـال عمـر   : فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال     

كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت جتزع لغضب امرأة وتفرح برضاها 

.)١()»وما ملن أغضب امرأة وقاما وخرجا


 











 

.»صدقةال نورث، ما تركنا فهو«

 
وسـلم  ــ وآلـه ـ   أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول ا صلى ا عليه «
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.»به؟تعرفانه وتفعالن

 
» يقـول  نشدتكما ا وسـخط  رضـا فاطمـة مـن رضـاي،    : أمل تسمعا رسـول ا

فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنيت فقد أحبين، ومن أرضى فاطمـة فقـد        

.»ومن أسخط فاطمة فقد أسخطين؟أرضاني،

 
ماني وما أرضيتماني، ولـئن لقيـت   فإني أشهد ا ومالئكته أنكما أسخطت     «

.»النيب ألشكونكما إليه


 

.»وا ألدعون ا عليك يف كل صالة أصليها«
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بيت فاطمـة عليهـا الـسالم بعـد        باقتحاماعاف أبي بكر    : اِّـسألة السادسة 

لةفكان سيد األدحرقه
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حكم الشريعة اِّـقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبها: اِّـسألة السابعة


 


 


 



             




 
          


 


 



احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٩٢7

.)١(»يتوا ال يدخل قلب امرئ إميان حتى حيبكم  ولقراب«

      


 
لن يصيبوا خرياً حتى حيبوكم  ولقرابيت، ترجو سلهف شفاعيت وال يرجوها «

.)٢(»بنوعبد املطلب

     
      




 
.)٣(»ا فعليه لعنة اذى ا ومن آذى آذى شعرة منكم فقد من آ«


 

ق حرم ا على من ظلم أهل بييت وقاتلهم وسبهم واملعني عليهم أوالئك ال خال«
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.)١(»هلم يف اآلخرة وال يكلمهم ا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم

 
.)٢(»دمي أوآذاني يف عرتتيقاشتد غضب ا تعاىل وغضيب على من اهرا«

        
 

املكذب بقدر ا، والزائد يف كتاب : ستة لعنتهم ولعنهم ا، وكل نيب جماب«

ــاجلربوت ليــذل مــا أعــز ا ويعــز مــا أذل ا، وا     ــسلط ب ــا، واملت ستحل حلــرم ا، مل

.)٣(»ك لسنيتواملستحل من عرتتي ما حرم ا، والتار
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ثالث من حفظهن حفظ ا له دينه ودنياه، ومن ضيعهن مل حيفظ ا له أمر «

ميت، وحرمة حرمة اإلسالم، وحر: دينه ودنياه ومن مل حيفظهن مل حيفظ ا له شيئاً

.)١(»رمحي
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.»فاطمة بضعة مين«
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.»معاذ ا أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه«
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.)١(»....وإني لست أحرم حالًال وال أحل حراماً... إن فاطمة مين«

 
.)٢(»وإن فاطمة بنت حممد بضعة مين«
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» ولكن ال جتتمع ابنة أهنا بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها أال وإني ال أحرم ما أحل ا

.»رسول ا وابنة عدو ا عند رجل أبدا
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.»ءلوال علي ملا كان هلا كف«


            


           


              


 
.»فاطمة بضعة مين«
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.»بهسلين فو ا ال تسألين عن شيء إال أخربتك«

          
 

،السالم مرياثها من أبيهااومنعا فاطمة عليه،ظلمانا حقنا يف كتاب ا عز وجل«

.»وجرى ظلمهما إىل اليوم

 
.)١()»اونبذا كتاب ا وراء ظهورمه«

 



6٣٠٩7 

املبحث اخلامس

وصيتها ووفاهتا عليها السالم

           


 
 

 
  

 
 

إىل فاطمة عليها السالم أهنا أول من إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أسر «

يلحق به من أهل بيته فلما قبض صلى ا عليه وآله وناهلا من القوم ما ناهلا لزمت 

.)٢(»فراش وحنل جسمها وذاب حلمها وصارت كاخليالال
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أين أبوكما الذي كان يكرمكما وحيملكما مرة بعـد مـرة، أيـن      «

شفقة عليكما فال يدعكما متشيان على أبوكما الذي كان أشد الناس 

األرض وال أراه يفتح هذا الباب أبدا وال حيملكما على عاتقه كما مل يزل يفعل 

.»بكما


 

وصيتها: اِّـسألة األوُّـ

 

 

             


 

 
يابن العم إنه قد نعيت إيل نفسي وإنين ال أرى ما بي، إالّ أنين الحقة بأبي ساعة «
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.»بعد ساعة وأنا أوصيك بأشياء يف قليب

 
.»أوصيين مبا أحببت يا بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

 
.»ينبن العم ما عهدتين كاذبة، وال خائنة، وال خالفتك منذ عاشرتاي«

 
» ،واتقى وأكرم وأشد خوفاً من ا وأبر ،أنت أعلم با ،أن أوخبك معاذ ا

       جـددت علـي علي مفارقتك وفقدك إالّ أنه أمر البـد منـه، وا مبخالفيت، قد عز

.»مصيبة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وقد عظمت وفاتك وفقدك

PG       F    E  D     CO 

من مصيبة ما أفجعها، وآملها، وأمضاها، وأحزهنـا، هـذه وا مـصيبة ال عـزاء هلـا،      «

.»ورزية ال خلف هلا

 
، فإنك جتديين فيها أمضي كما أمرتين به، واختار أمرك على ين مبا شئتيأوص«

.»أمري

 
»عين خري اجلزاء؛ يا ابن عم رسول ا ٢(»جزاك ا(.
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رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه     أوصيك يف نفسي، وهـي أحـب األنفـس إيل بعـد     «

١(»وسلم؛ إذا أنا مت فغسلين بيدك، وحنطين، وكفين، وأدفين ليال(.

 
 

.»إليك حاجة يا أبا احلسنيل إن «

 
.»يا بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلمىقضت«

 
ناشدتك با، وحبق حممد رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم أن ال يـصلي     «

.»علي أبو بكر وعمر، فإني ألكتمك حديثاً

 
إنك أول من يلحق بي ! يا فاطمة: قال يل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم  «

.)٢(»أن أسوءكرهنت أكمن أهل بييت فك

 
أوصيك أن ال يشهد أحد جنازتي من هؤالء الذين ظلموني، وأخذوا حقّي،  «

لي عليصفإهنم عدوي، وعدو رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وال ترتك أن ي

 


 



6٣١٣7..........................................................السالمعليهاووفاهتاوصيتها: املبحث اخلامس

.)١(»أحد منهم، وال من أتباعهم، وأدفين يف الليل، إذا هدأت العيون، ونامت األبصار

 
             
             

         



 



 

 
 

ليه وآله وسلم أوصيك جزاك ا عين خري اجلزاء يا بن عم رسول ا صلى ا ع«

أوًال أن تتزوج بعدي بابنة أخيت أمامة، فإهنا تكون لولدي مثلي، فإن الرجال 

.)٢(»البد هلم من النساء
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أمامة أوصتين هبا فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله : أربع ليس يل إىل فراقه سبيل«

.)٢())١(»وسلم
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  .»بن عم أن تتخذ يل نعشاً، فقد رأيت املالئكة صوروا صورتهاأوصيك ي«
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أول نعش أحدث يف اإلسالم نعش فاطمة، إهنا اشتكت شكوهتا اليت قبـضت      «

   :وقالت ألمساءفيها 

  إني حنلت، وذهب حلمي، أال جتعلي يل شيئاً يسرتني؟

أمساء إني إذ كنت بأرض احلبشة، رأيتهم يصنعون شيئاً، أفال أصنع لـك         : قالت

  مثله فإن أعجبك صنعت لك؟

  .نعم: قالت

  .فدعت بسرير فأجلته لوجهه، ثم دعت جبرائد، فشدته على قوائمه، ثم جللت ثوباً

  .هم يصنعونهكذا رأيت: فقالت

  .)١()»اصنعي يل مثله، اسرتيين سرتك ا من النار: فقالت
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 أبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم تلحقني بي من بعدي ذكرت ما قاله«

  .)٢(»بعد أربعني صباحاً وبقي يومان فلعل ا تعاىل يلحقين به
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............................ عليه وآله وسلم: الثانيالفصل صلى ا احلرب املفتوحة على عرتة رسول ا 
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  .»ال أقرئك وصية فاطمة عليها السالم«

�������������������� �

بسم ا الرمحن الرحيم، هذا ما (فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «

أوصت به فاطمة بنت حممد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أوصت حبوائطها      

السبعة العواف والدالل والربقة وامليثب واحلسنى والصافية وما ألم إبراهيم إىل علي 

ى علي فإىل احلسن فإن مضى احلسن فإىل بن أبي طالب عليه السالم فإن مضا

على ذلك واملقداد  احلسني فإن مضى احلسني فإىل األكرب من ولدي شهد ا

  .)١()»بن األسود والزبري بن العوام وكتب علي بن أبي طالبا
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 ..........................................................السالم عليها ووفاهتا وصيتها: املبحث اخلامس

 

���������������������������������������������� �

  :وإن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كتبت هذا الكتاب«

ما كتبت فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله  هذا  : سم ا الرمحن الرحيم   ب

وسلم يف ماهلا إن حدث هبا حادث، تصدقت بثماني أوقية، تنفق عنها من مثارها 

اليت هلا كل عام، يف كل رحب، بعد نفقة السقي، ونفقة املغل، وأهنا انفقت أمثارها 

 حممد صلى ا عليه العام، وأمثار القمح عاماً قابال يف أوان غلّتها، وإمنا أمرت لنساء

 وأربعني أوقية، وأمرت لفقراء بين هاشم، وبين عبد املطلب، اًوآله وسلم ــ أبيها ــ مخس

خبمسني أوقية، وكتبت يف أصل ماهلا يف املدينة، إن عليا عليه السالم سأهلا أن     

تليه توليه ماهلا، فيجمع ماهلا إىل مال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فال تفرق، 

اً، فإذا حدث به حادث، دفعه إىل ابين ــ احلسن واحلسني عليهما الـسالم ـــ      ما دام حي

  .فيليانه

 دفعت إىل علي بن أبي طالب عليه الـسالم علـى أنّـي أحللـه فيـه، فيـدفع              يوإنّ

مايل، ومال حممد صلى ا عليه وآله وسلم ال يفرق منه شيئاً، يقضي عني من 

به، وما تصدقت به، فإذا قضى ا صـدقتها، ومـا أمـرت بـه،       أمثار املال ما أمرت     

فاألمر بيد ا تعاىل، وبيد علي عليه الـسالم يتـصدق، وينفـق حيـث شـاء، ال             

  .حرج عليه

: فإذا حدث به حادث، دفعه إىل ابين ــ احلسن واحلسني عليهما السالم ــ املال مجيعاً

فينفقان ويتصدقان حيـث شـاءا، وال   مايل، ومال حممد صلى ا عليه وآله وسلم،  

  .حرج عليهما

ــا       ــال م ــغر، وتغطهــا يف امل ــابوت األص ــي ذر الغفــاري الت ــت أب ــدب بن ــة جن وإن البن
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.كان، ونعلي اآلدميني، والنمط، واجلب، والسرير، والزريبة، والقطيفتني

وإن حــدث بأحــد ممــن أوصــت لــه قبــل أن يــدفع إليــه، فإنــه ينفــق يف الفقــراء         

، غري أن عليـاً عليـه    واملساكني،   األستار ال يسترت هبا امرأة إال إحدى ابنيت وإن

.السالم يسرت هبن إن شاء ما مل ينكح

وإن هذا ما كتبت فاطمة عليها السالم يف ماهلا، وقضت فيه، وا شهيد، واملقداد 

.بن األسود، والزبري بن العوام، وعلي بن أبي طالب عليه السالم كتبهاا

.»علي عليه السالم حرج فيما فعل من معروفوليس على

 
.)١()»ذا، وجدنا من وصيتها عليها السالمهذا وجدناه وهك: قال أبي«


 

         
 

مـا تـرك إالّ الـثقلني كتـاب ا     ملا قبض رسول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم          «

.وعرتته أهل بيته وكان قد أسر إىل فاطمة أهنا الحقة به وأهنا أول أهل بيته حلوقا

واليقظانة بعد وفاة أبي بأيام إذ رأيت كأن بينا أنا بني النائمة : فقالت عليها السالم

أبي قد أشرف علي فلما رأيته مل أملك نفسي أن ناديت يا ابتاه انقطع عنـا خـرب      

املالئكـة صــفوفا يقـدمها ملكــان حتــى   الـسماء فبينــا أنـا كــذلك إذ أتــتين  
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أخذاني فصعدا بي إىل السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بقصور مشيدة وبساتني وأهنار 

قصر بعد قصر وبستان بعد بستان، وإذا قد طلع علي مـن تلـك القـصور         تطرد  

كأهنن اللعب مستبشرات يضحكن إيل ويقلن مرحبـا مبـن خلقـت       جواٍر

اجلنة وخلقنا من أجل أبيها، ومل تزل املالئكة تصعد بي حتـى أدخلـوني إىل دار       

ن فيها قصور يف كـل قـصر بيـوت فيهـا مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وفيهـا مـ          

السندس واإلستربق على األسرة الكثري وعليها اللحاف من احلرير والـديباج     

بألوان ومن أواني الذهب والفضة وفيها املوائد وعليها ألوان الطعـام ويف تلـك    

.اجلنان هنر مطرد أشد بياضا من اللنب وأطيب رائحة من املسك األذفر

دار هي الفردوس األعلى الذي هذه ال: ملن هذه الدار وما هذه األهنار فقالوا: فقلت

ي هنر ليس بعده جنة وهي دار أبيك ومن معه من النبيني ومن أحب ا وهذه ه

.عطيه إياهالكوثر الذي وعده ا أن ي

فبينا أنا كذلك إذ برزت يل قصورالساعة يدخل عليك، : فأين ابي، قالوا: قلت

إذا أنا بفرش أشد بياضا من تلك القصور وفرش هي أحسن من تلك الفرش و

مرتفعة على أسرة وإذا أبي جالس على تلك الفرش ومعه مجاعة فأخذني وضمين 

يا حبيبيت أما ترين ما : مرحبا بابنيت وأقعدني يف حجره ثم قال: وقبل ما بني عيين وقال

أعد ا لك وما تقدمني عليه وأراني قصوراً مشرفات فيها ألوان الطرائف واحللي 

كسكنك ومـسكن زوجـك وولـديك ومـن أحبـ        هذا مـ  : واحللل وقال 

      فطـار قلـيب واشـتد شــوقي    : أيـام قالـت  إىل وأحبـهما فطـييب نفـسا فإنـك قادمـة علــي

.فانتبهت مرعوبة

 ملا انتبهت من رقدهتا صـاحت بـي   : قال أمري املؤمنني عليه السالم: قال أبو عبد ا
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 عهدا ورسوله أهنا إذا فأتيتها وقلت ما تشكني فأخربتين بالرؤيا ثم أخذت علي

توفيت ال أعلم أحدا إال أم سلمة زوج النيب وأم أمين وفضة ومن الرجال ابنيها وعبد 

ا بن عباس وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر واملقداد وأباذر وحذيفة وقالت 

إني قد أحللتك من أن تراني بعد موتي فكن مع النسوة فيمن يغـسلين وال    

.)١(»م على قربيتدفين إالّ ليال وال تعل

احتضارها عليها السالم ووفاتها: اِّـسألة الثانية

 
 




          
 

           
 

ة، وم برمحتك استغيث فأغثين، اللهم زحزحين عن النار وأدخلين اجلنييا قحييا«

.»وأحلقين بأبي حممد صلى ا عليه وآله وسلم

 
.»يعافيك ا ويبقيك«
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»يا أبا احلسن ما أسرع اللحاق با«.



            


 



 

 
إذا أنا مت فتـول  :اً فقالتإن فاطمة عليها السالم ملا احتضرت، أوصت علي     «

 ،أنت غسلي وجهزني، وصلّ علي، وأنزلين يف قربي، وأحلدني، وسوي الرتاب علي

وأجلس عند رأسي قبالة وجهي، وأكثر من تـالوة القـرآن والـدعاء، فإهنـا          

حيتاج امليت فيها إىل أنس األحياء، وأنا استودعك ا تعاىل وأوصيك يف ساعة

إذا بلغت فلها ما يف املنزل، ثم : ها أم كلثوم، فقالت لهثم ضمت إلي.ولدي خرياً

.)١(»ا هلا
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.»يبكيك؟ما ! يا سيدتي«

 
.»أبكي ملا تلقى بعدي«

 
.)١()»ال تبكي، فو ا، إن ذلك لصغري عندي يف ذات ا تعاىل«

 
يا أبا احلسن إذا أردت دفين فأخرج من هذه احلقة كاغذة، واجعلها يف كفين، «

.»وال تنظر فيه

 
.»وما يف الكاغذ؟«

 
»سر«.

 
.»حبق النيب صلى ا عليه وآله وسلم أن ختربيين«

 
هل ترضني أن أزوجك من ! يا فاطمة: ني أراد أبي أن يزوجين منك، قالح«

رضيت بعلي، وال رضيت بصداق أربعمائة : علي بصداق أربعمائة درهم؟ قلت

جعلت اجلنة وما فيها صداقًا : يقول ا تعاىل! يا رسول ا: درهم، فجاء جربئيل وقال
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أريد أمتك ألن : قلت! فاطمةأي شيء تريدين يا : ال أرضى، قال: لفاطمة، قلت

جعلت : قلبك مشغول بأمتك، فرجع جربئيل ثم جاء هبذه الورقة، مكتوب فيها

أمة حممد صلى ا عليه وآله وسلم صداقًا لفاطمة عليها السالم، إذا كـان يـوم          

إهلي هذه قبالة شفاعة أمة حممد صلى ا عليه : القيامة آخذ هذا الكاغذ وأقول

.»وآله وسلم

 
مل يبق يل إالّ رمق من احلياة، وحـان زمـان الرحيـل والـوداع،     ! يا أبا احلسن «

فاسـتمع كالمـي فإنّـك ال تـسمع بعـد ذلــك صـوت فاطمـة عليهـا الـسالم أبــداً،          

أن التنساني، وتزورني بعد مماتي، فإنّي ما فارقتك مدة ! أوصيك يا أبا احلسن

ت الغربة والوحشة، وال أجد من يرحم وحدتي، ويؤنس حياتي، واآلن أقيم يف بي 

.»وحشيت، وأوصيك بكذا وكذا

 
لقيت حبييب رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فاقرئيه مني السالم، إذا ! يا فاطمة«

.»واشرحي له ما أصابين من أمته من الظلم والعدوان

 
.»؟يا ولدي، ويا نوري عيين، إذا مت فمن يتوىل أمركما؟ ومن يتفقدكما«

 
»كما! يا ولديأن يعايف أم اذهبا إىل البقيع، واسأال ا«.
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هلما طعامًا إذا رجعا من البقيع، أطعميهما، وال تدعيهما يشاهدان أعدي ! يا أمسا«

.»ما أنا فيه


 

وببكـاء ولـدي يف مفـارقيت، أن       بالذين اصطفيتهم، أسألك  ! إهلي، وسيدي «

.)١()»تغفر لعصاة شيعيت، وشيعة ذرييت

 
.»ييب الذي أتطيب به، وهاتي ثيابي اليت أصلي فيهااتي طه«

 
أجلسي عند رأسي فإذا جاء وقت الصالة فأقيميين فإن قمت وإالّ فارسلي إىل علي «

.)٢()»عليه السالم

هبوط اِّـالئكـة لقـبض روحهـا ومعهـم رسـول اهللا صـلى اهللا         : ةلثاِّـسألة الثا 

عليه وآله وسلم وجائيل عليه السالم


 

.»هلمي ثيابي اجلدد! )٣(يا سلمى«
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.»قربي فراشي إىل وسط البيت«

        
 

.»يا سلمى إني مقبوضة اآلن«

          
 

.)٢(»ال أحوش ا من أم احلسنني وقرة العينني«

 
.)٣(»فإن ا مع الصابرينأصرب،! يا أبا احلسن«

 
إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ملا احتضرت نظرت نظراً حاداً، «

السالم على جربائيل، السالم على رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم،        :ثم قالت 

.اللهم مع رسولك، اللهم يف رضوانك وجوارك ودارك ــ دار السالم ــ
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ترون ما أرى؟ : ثم قالت

ما ترى؟ : فقيل هلا

هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جربائيل، وهذا رسول ا صلى ا عليه : قالت

.)١(»أقدمي فما أمامك إال خري لك: ه وسلم، ويقولوآل

          
 

 
: فلمــا كانــت الليلــة الــيت أراد ا أن يكرمهــا ويقبــضها إليــه، أخــذت تقــول  «

الـسالم يقرئـك   : السالم، يا ابن عمي هذا جربائيل أتاني مسلماً، وقال     وعليكم  

الـسالم يــا حبيبــة حبيــب ا ومثــرة فــؤاده اليـوم تلحقــني بــه يف الرفيــع األعلــى، وجنــة    

.املأوى، ثم انصرف عين

يـا ابـن عمـي، وهـذا ميكائيـل يقــول      : ثـم أخـذت تقـول وعلـيكم الـسالم وتقـول      

.كقول صاحبه

 
يا ابن عمي هذا وا احلق : وعليكم السالم وقد فتحت عينيها شديداً وقالت«

.عزرائيل نشر جناحه باملشرق واملغرب وقد وصفه يل أبي وهذه صفته

إليك ربي ال إىل النار ثم : يا قابض األرواح عجل بي وال تعذبين، ثم قالت: ثم قالت

.»ن حية قطغمضت عينيها ومدت يديها ورجليها فكأهنا مل تك

 
 



6٣٢٩7..........................................................السالمعليهاووفاهتاوصيتها: املبحث اخلامس

 





 
مضينا إىل البقيع ودعونا ألمنا، ثم ! رأيتنا نأكل من غري أمنا، يا أمساءهل ! يا أمساء«

! يا ولدي: قرب جدنا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فسمعناه، يقولانصرفنا 

.»إّنها تفارق الدنياانصرفا إىل أمكما، ف

 
 

.)٢()»قبل أن تفارق روحي بدنيكّلميين ! يا أماه«

PF    E  D     CGO 
 
PÎ  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  ÐO 

P*    )  (+  .  -  ,/O
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احملتويات
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:
٧..................................................................................توطئة

٩...مبا جيري عليهم من بعدهRفاطمة وبعلها وبنيها &إخبار النيب : املبحث األول
١١إخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عته بما يجري عليهم من بعده: اِّـسألة األوُّـ

إخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فاطمة عليها الـسالم بمـا يجـري     : اِّـسألة الثانية 

١٥...................................................................................................عليها من بعده

٢٥...............صلى ا عليه وآله وسلم أوىل املصائبوفاة رسول ا: املبحث الثاني
٢٦..........................ابتداء اِّـرض برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة األوُّـ

٢٨....السالم ترقي أباها صلى اهللا عليه وآله وسلم في مرضه          فاطمة عليها : أوالً

٢٩........بكاؤها لما ترى عليه حال أبيها وما أصابه من المرض والضعف         :  ثانياً

فاطمـة عليهـا الـسالم تطلـب مـن أزواج النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن              : ثالثا
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٣٩...................ينقل إلى حجرته كي تقوم بتمريضه هي وعلي عليهما السالم         
مة وقول َّـ االلتحاق بسرية أسا&تخلف الصحابة عن أمر رسول اهللا : اِّـسألة الثانية

٤٢................................................................................إنه ليهجر: عمر بن الخطاب

٤٨..........................وتفرده بأهل بيته عليهم السالم&احتضار النبي : اِّـسألة الثالثة

ك اِّــوت َّـ قــبض روح النبـي صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم     اســتئذان ملـ : اِّــسألة الرابعـة  

٥٥......................................................................واستقبال فاطمة عليها السالم له

٦٢..................رثاؤها ألبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم وحزنها عليه: اِّـسألة الخامسة

تعزيـــة جبرائيـــل والخـــضر عليهمـــا الـــسالم آلل البيـــت علـــيهم الـــسالم بوفـــاة   : أوالً
٦٣....................................................رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       

٦٥.ليه وآله وسلم  مناداتها لعلي عليه السالم وهو يغسل النبي صلى اهللا ع          :  ثانياً

٦٦............فاطمة عليها السالم وقميص النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم          : ثالثاً
٦٦..............................ه وآله وسلم   استحباب الجزع على رسول اهللا صلى اهللا علي   :  ألف

٦٨.......................ما المراد بقميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         :  باء

٧٠.......................وقوفها على القبر النبوي الشريف وتعاهدها بزيارته       : رابعاً

٧٦............................................غشيتها حينما سمعت بالالً يؤذن      :  خامساً 

بفاطمـة واحلـسن واحلـسني    ما جـرى يف الـسقيفة وخـروج اإلمـام علـي      : املبحث الثالث 

٧٧..............عليهم السالم إىل بيوت املهاجرين واألنصار لتذكريهم ببيعة الغدير
كيف جرت البيعة َّـ الـسقيفة وكيـف جـاء النـاس إُّـ اِّــسجد والنبـي               : اِّـسألة األوُّـ 

٧٩...............................................................دفن بعد؟صلى اهللا عليه وآله وسلم لم ي

٨٣.....!وهو لم يدفن بعد؟&ماذا حدث َّـ اليوم الثاني لوفاة رسول اهللا : اِّـسألة الثانية

٨٣......بطريقة لم تحدث في امة من األمم    سوق الناس الى البيعة العامة    : أوالً
خـروج اإلمـام علـي بفاطمـة وولـديها علـيهم الـسالم إُّـ بيـوت األنـصار             : اِّـسألة الثالثـة  

٨٦..................................................................واِّـهاجرين لتذكهم ببيعة غدير خم
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;
٩٣...........البدء مبرحلة احلرب املفتوحة على بيت فاطمة عليها السالم: املبحث األول

جمع الحطب حول بيت فاطمة عليها السالم وإضرام النـار فيـه إلحـراق            : اِّـسألة األوُّـ 

٩٦..................................................................................................البيت بمن فيه

كيف جرت الحادثة وما هـي المرحلـة األولـى مـن جريمـة قتـل فاطمـة عليهـا           : أوالً
١٠٠.......................................................................................السالم 
ما روته أتباع مدرسة أهـل البيـت علـيهم الـسالم فـي جمـع الحطـب حـول بيـت فاطمـة            : ألف

١٠٣...........................................................................................عليها السالم
ت فاطمــة عليهــا الــسالم والتهديــد  مــا روتــه أبنــاء العامــة فــي جمــع الحطــب حــول بيــ   : بــاء

١٠٦..................................................................................................بالحرق
١٠٨................................................قراءة الحديث في جمع الحطب وتحليله  : جيم

حــرق بيتهــا بمــن (ليهــا الــسالم المرحلــة الثانيــة مــن جريمــة قتــل فاطمــة ع : ثانيــاً
١١٤..........................................................................................)فيه

مــا ورد فــي مدرســة العتــرة النبويــة فــي إضــرام عمــر بــن الخطــاب النــار فــي الحطــب      : ألــف
١١٥.........................................................................لحرق بيت فاطمة بمن فيه

مــا ورد فــي كتــب العامــة مــن إضــرام النــار فــي الحطــب الــذي وضــع حــول بيــت فاطمــة    : بــاء
١١٦...........................................................................................عليها السالم

هجــوم عمــر بــن الخطــاب وعــصابته علــى بيــت فاطمــة عليهــا الــسالم   : اِّـــسألة الثانيــة

١٢٠..................................................................من األضرارواقتحامه وما وقع عليها

ما ورد في كتب مدرسة أهـل البيـت علـيهم الـسالم حـول اقتحـام بيـت فاطمـة             : أوالً
١٢٤...............................................................................عليها السالم  

ل الـسنة والجماعـة فـي اقتحـام عمـر بـن الخطـاب لبيـت         ما ورد فـي كتـب أهـ     : ثانياً
١٣٥......................................................................فاطمة عليها السالم   
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اآلثار التي خلفها اقتحام بيـت فاطمـة عليهـا الـسالم علـى اإلسـالم ومـا                : اِّـسألة الثالثة 

١٣٩..................................................................................لحق فاطمة من األضرار 

١٤٠.التأسيس لظلم آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم وانتهاك حرمتهم          : أوالً

كسر ضـلع فاطمـة عليهـا الـسالم أثنـاء اقتحـام عمـر بـن الخطـاب وعـصابته               : ثانياً
١٤١............................................................................ا بعد حرقه  بيته

بفعـــل هجـــوم عمـــر بـــن الخطـــاب  ) المحـــسن(إســـقاط جنينهـــا المـــسمى بــــ: ثالثــا 
١٤٣..............................................وعصابته على بيت فاطمة عليها السالم       

ــاً ــما: رابعـ ــى منكـــري      أسـ ــة علـ ــا الـــسالم حجـ ــة عليهـ ــت فاطمـ ــوا بيـ ــذين اقتحمـ ء الـ
١٥١..................................................................استشهاد فاطمة وقتلها   

محـاوالت يائـسة مــن ابـن أبـي الحديـد المعتزلــي وغيـره فـي دفـع جريمــة         : خامـساً 
١٥٧............وعمر وغيرهما  قتل فاطمة عليها السالم وإحراق بيتها عن أبي بكر      

١٦٧.........................احلرب االقتصادية على فاطمة عليها السالم: املبحث الثاني
يام السلطة الحاكمة بحـبس أمـوال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه          ق: اِّـسألة األوُّـ 

١٦٨.............................................................................وسلم ومنع فاطمة من إرثها

١٧٠........ما حجم أموال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في المدينة؟            : أوالً
١٧١....................الحوائط السبعة؛ أو أرض العوالي التي كانت لمخيريق اليهودي       :  ألف
١٧٤...................................................................أرضه من أموال بني النضير : باء

١٧٤.......................................................................ثالثة حصون من خيبر  : جيم
١٧٦........................................................................................أرض فدك: دال
١٧٦..................................................................الثلث من أرض وادي القرى      : هاء
١٧٧..........................................مهروذ أو مهروز :  موضع سوق بالمدينة يقال له : واو

١٧٧.................أموال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم غير المنقولة         :  ثانيا
مصادرة السلطة الحاكمة ألرض فـدك وتـضييق الخنـاق علـى فاطمـة        : اِّـسألة الثانية 

١٨٢....................................................عليها السالم وأبعادها السياسية والعقائدية

١٨٢............................................................................هوية فدك : أوالً

١٨٣................................................................قيمتها االقتصادية  :  ثانياً
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١٨٤........................كيف انتقلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟          :  ثالثاً

١٩١..............................إلى فاطمة عليها السالم    كيف انتقلت ملكيتها   : رابعاً
تصدي فاطمة  عليها السالم للـسلطة َّـ جورهـا علـى شـريعة رسـول        : اِّـسألة الثالثة 

١٩٦..........................................................................اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

٢٠٣..................................االنتفاضة لحق اإلمامة ورمزية فدك الثورة      : أوالً

٢٢١.................................................................رمزية فدك الثورة  :  ثانياً

إرهــاب احلــرب اجلــسدية والنفــسية واالجتماعيــة علــى فاطمــة عليهــا        : املبحــث الثالــث 

٢٣٦..............................................................................السالم 
كيف أصبح حال الزهـراء فاطمـة عليهـا الـسالم بفعـل هـذه الحـرب التـي          : اِّـسألة األوُّـ 

٢٣٧.....................................................................................................تشن عليها

٢٣٧.......................................................إنها أحد البكائين الخمسة  : أوالً

٢٣٩.....شدة حزنها عليها السالم الذي أدى إلى يباس لحمها على عظمها            :  ثانيا
٢٤٠.......................إرهاب الحرب الجسدية على فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الثانية

٢٤٣....................إرهاب الحرب النفسية على فاطمة صلوات اهللا عليها: اِّـسألة الثالثة

إنّ أول مـــن قـــذف فاطمـــة علـــى المنبـــر وأســـس لـــذلك أبـــو بكـــر بـــن أبـــي    : أوالً
٢٤٣.......................................................................................قحافة

بيــت األحــزان شــاهد علــى إرهــاب الحــرب النفــسية علــى فاطمــة عليهــا         : ثانيــا
٢٤٦.......................................................................................السالم

٢٥٤....................إرهاب الحرب االجتماعية على فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الرابعة

بيان فاطمة عليها السالم لألسباب التي دفعت أبا بكر وعمر لظلمها : اِّـسألة الخامسة 

٢٥٧......................................................................................................تهاوأهل بي

٢٦١.....................................مرضها وعلتها مما جرى عليها: املبحث الرابع
٢٦٢.......................................................هاعيادة أم سلمة لها َّـ مرض: اِّـسألة األوُّـ
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٢٦٤..........................................عيادة نساء اِّـدينة لها وخطبتها فيهّن: اِّـسألة الثانية

٢٦٨...............................................عيادة بعض اِّـهاجرين واألنصار لها: اِّـسألة الثالثة

٢٧٢.................................................عيادة العباس بن عبد اِّـطلب لها: اِّـسألة الرابعة

ــسألة الخامــسة  ــر الــدخول علــى فاطمــة عليهــا الــسالم        : اِّـ محاولــة أبــي بكــر وعم

جـرى منهمـا َّـ حـرق دارهـا وإسـقاط جنينهـا ومنـع إرثهـا وحـبس           السضائها بعـد مـا      

٢٧٤.................................................................................خمسها واغتصاب أرضها

ــة          : أوالً ــى فاطمـ ــر علـ ــر وعمـ ــي بكـ ــول أبـ ــة فـــي دخـ ــسنة والجماعـ ــل الـ مـــا روتـــه أهـ
٢٧٥.....................................................................للحصول على رضاها   

دخــول أبــي بكــر وعمــر علــى فاطمــة يترضــيانها وغــضبها وســخطها عليهمــا    : ثانيــاً
٢٨١.................................................................................أثناء اللقاء   

ما روي عند أهل السنة والجماعـة بمـا يقـارب روايـة الـشيخ الـصدوق رحمـه           : ثالثا
٢٨٣....................في غضب فاطمة على أبي بكر وعمر حينما دخال عليها         اهللا

اعاف أبي بكر باقتحام بيت فاطمة عليها السالم بعد حرقه فكـان    : اِّـسألة السادسة 

٢٨٦....................................................................................................سيد األدلة

٢٩١..................حكم الشريعة اِّـقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبها: اِّـسألة السابعة

حكم الشريعة المقدسة على من آذى عترة النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        : أوالً
٢٩١..................يب الجميع  دون تخصيص ألحد منهم فما يصيب أحدهم يص      

٢٩٥..................حكم الشريعة فيمن سب فاطمة عليها السالم أو شتمها        :  ثانيا

٣٠٠..............................حكم الشريعة فيمن آذى فاطمة عليها السالم      :  ثالثا

٣٠٨حكم من آذى فاطمة عليها السالم عند أئمة أهل البيت عليهم السالم         : رابعاً

٣٠٩......................................فاهتا عليها السالموصيتها وو: املبحث اخلامس
٣١٠....................................................................................وصيتها: اِّـسألة األوُّـ

٣١٠.......................................وصيتها بنفسها إلى علي عليهما السالم       : أوالً

مناشــدتها عليـاً عليــه الــسالم أن ال يحـضر جنازتهــا أبــو بكـر وعمــر وال أحــد     : ثانيـاً 
٣١٢................................................................................ممن ظلمها  
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٣١٣...........وصيتها لعلي عليه السالم بالزواج من أمامة بنت أبي العاص            : ثالثاً

٣١٤...................................................................وصيتها بالنعش  : رابعاً

٣١٧....................................................وصيتها بحوائطها السبعة   :  خامساً 

٣١٨......................................وصيتها التي كتبتها بيدها في أموالها      : سادساً 

رؤياهــا فــي عــالم المنــام لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ووصــيتها      : ســابعاً
٣٢٠...............................................................لعلي فيمن يشهد جنازتها   

٣٢٢.................................................احتضارها عليها السالم ووفاتها: اِّـسألة الثانية

هبوط اِّـالئكة لقـبض روحهـا ومعهـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             : اِّـسألة الثالثة 

٣٢٦............................................................................وسلم وجائيل عليه السالم

٣٣٠............................................................................احملتويات
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